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 )ئاخىرى 2- بەتتە(

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
ۋەلجامائـــە  ســـۈننە  ئەھلـــى 
ئىستىسنا  ئىماندا  ئەقىدىسىدىكىلەر 
هللا«  شـــاء  »إن  )يەنـــى  قىلىشـــنى 
ھالىتىدە  مۇســـتەھەپ  دېيىشـــنى( 
دۇرۇس ســـانايدۇ. يەنـــى »مـــەن إن 
شـــاء هللا مۇئمىـــن« دېگـــەن ســـۆزنى 
دۇرۇس ســـانايدۇ. ئۇنـــداق دېيىـــش 
ۋاجىـــب ئەمەس. ئۇالرنىـــڭ نەزىرىدە 
مۇشـــۇنداق قىلىش، يەنى ئىستىسنا 

قىلماسلىقتىن  ئىستىســـنا  قىلىش 
)يەنـــى »إن شـــاء هللا« دېمەســـلىكتىن( 
ئەۋزەلدۇر. چۈنكـــى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ 
جـــەزم  ئىكەنلىكىگـــە  مۇئمىـــن 
ــــ  بۇنىڭ ســـەۋەبى  قىلىشـــمايدۇ. 
قورققانلىقى،  بـــەك  هللاتىن  ئۇالرنىڭ 
تەقدىرنـــى ئېتىـــراپ قىلغانلىقـــى 
ئىنـــكار  ئاقالشـــنى  ئۆزىنـــى  ۋە 
قىلغانلىقىدىنـــدۇر. يەنـــى ئىمـــان 

هللا تعاىل مۇنداق دەيدۇ: ﴿َأَجَعْلُتْم ِسـَقايََة 
اْلَـاجِّ َوِعَمـارََة اْلَمْسـِجِد اْلَـَراِم َكَمـْن َآَمـَن ِبللَِّ َواْليـَـْوِم 
 ُ اْلَِخِر َوَجاَهَد ِف َسـِبيِل اللَِّ َل َيْسـتـَُووَن ِعْنَد اللَِّ َواللَّ
َوَهاَجـُروا  َآَمنُـوا  الَِّذيـَن  الظَّاِلِمـَن۞  اْلَقـْوَم  يـَْهـِدي  َل 
َوَجاَهُدوا ِف َسـِبيِل اللَِّ بَِْمَوالِِْم َوأَنـُْفِسـِهْم َأْعَظُم َدرََجًة 
ـُرُهْم رَبُـُّهـْم ِبَرْحَـٍة  ِعْنـَد اللَِّ َوُأولَئِـَك ُهـُم اْلَفائِـُزوَن۞ يـَُبشِّ
ِمْنـُه َوِرْضـَواٍن َوَجنَّـاٍت َلُـْم ِفيَهـا نَِعيـٌم ُمِقيـٌم۞ َخاِلِديـَن 

ِفيَهـا أَبَـًدا ِإنَّ اللََّ ِعْنـَدُه َأْجـٌر َعِظيـٌم۞﴾.
ئايەتنىڭ تەرجىمىسى

بىلـەن  سـۇ  ھاجىالرنـى  »سـىلەر 
ھەرەمنـى  مەسـجىدى  تەمىنلەشـنى، 
ئـاۋات قىلىشـنى هللاقا، ئاخىـرەت كۈنىگە 
ئىمـان ئېيتقـان ۋە هللانىڭ يولىدا جىھاد 
ئوخشـاش  )ئىمانىغـا(  قىلغانالرنىـڭ 
ھېسابالمسـىلەر؟ هللانىـڭ نەزىرىـدە ئـۇالر 
ئوخشـاش ئەمـەس. هللا زالىـم قەۋمنـى 
ئىمـان   .]19[ قىلمايـدۇ  ھىدايـەت 
ئېيتقانالرنىـڭ، ھىجـرەت قىلغانالرنىـڭ 
ۋە ماللىـرى ھەم جانلىرى بىلەن هللانىڭ 
يولىـدا جىھـاد قىلغانالرنىڭ دەرىجىسـى 
كاتتىـدۇر؛  ئـەڭ  دەرگاھىـدا  هللانىـڭ 
بىلـەن(  تېپىـش  )سـاۋاب  شـۇالر  ئەنـە 
 .]20[ ئېرىشـكۈچىلەردۇر  مەقسـىتىگە 
پەرۋەردىگارى ئۇالرغـا ئۆزىنىڭ رەھمىتى، 
بىلـەن  جەننەتلىـرى  ۋە  رازىلىقـى 
جەننەتلـەردە  ئـۇالر  بىرىـدۇ،  خۇشـخەۋەر 
مەڭگۈلـۈك نېئمەتكـە ئېرىشـىدۇ ]21[. 
قالىـدۇ.  مەڭگـۈ  جەننەتلـەردە  ئـۇالر 
دەرگاھىـدا  هللانىـڭ  شۈبھىسـىزكى، 
)ئۇالرغـا( كاتتـا سـاۋاب بـار ]22[« )سـۈرە 

ئايەتكىچـە(.  -22 ئايەتتىـن   -19 تەۋبـە 
بولۇش  نازىل  ئايەتلەرنىڭ  بۇ 

سەۋەبى
ئىمـام مۇسـلىم نەقىـل قىلغـان 
بەشـىر  ئىبنـى  نۇئمـان  ھەدىسـتە، 
»مـەن  دەيـدۇ:  مۇنـداق  عنـه  هللا  رضـي 
ئالدىـدا  مۇنبىـرى  رەسـۇلۇلالھنىڭ 
>مـەن  كىشـى:  بىـر  تۇراتتىـم. 
ئىسـالم دىنىغـا كىرگەندىـن كېيىن، 
ھاجىالرنى سـۇ بىلەن تەمىنلەشـتىن 
قىلمىسـاممۇ  ئەمەلنـى  باشـقا 
بولۇۋېرىـدۇ< دېـدى. يەنە بىر كىشـى: 
>مـەن ئىسـالم كەلتـۈرۈپ مۇسـۇلمان 
بولـۇپ بولغاندىن كېيىن، مەسـجىدى 
باشـقا  قىلىشـتىن  ئـاۋات  ھەرەمنـى 
قىلمىسـاممۇ  ئەمەلنـى  ھېچقانـداق 
كىشـى:  بىـر  يەنـە  دېـدى.  بولىـدۇ< 
>هللا يولىدىكـى جىھاد سـىلەر دەۋاتقان 
بارچـە ئەمەللەردىـن ئـەۋزەل!< دەپ ئـۇ 
ئىككىسىگە قاراپ توۋلىغانىدى، ئۆمەر 
رضـي هللا عنـه ئۇالرنـى توسـتى. ئاندىـن: 
ئالدىـدا  مۇنبىـرى  >رەسـۇلۇلالھنىڭ 
كۆتۈرمـەڭالر.  يۇقىـرى  ئاۋازىڭالرنـى 
بولغاندىـن  ئوقـۇپ  نامىزىنـى  جۈمـە 
كېيىن، مەن رەسـۇلۇلالھنىڭ يېنىغا 
كىرىـپ سـىلەر ئىختىالپالشـقان ئىش 
ھەققىـدە سـورايمەن< دېدى. شـۇنىڭ 
بىلـەن هللا ئـەززە ۋە جەللـە: >سـىلەر 
ھاجىالرنـى سـۇ بىلەن تەمىنلەشـنى، 
مەسـجىدى ھەرەمنى ئاۋات قىلىشـنى 

هللاقا، ئاخىـرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتقان 
ۋە هللانىڭ يولىـدا جىھاد قىلغانالرنىڭ 
)ئىمانىغا( ئوخشـاش ھېسابالمسىلەر؟ 
هللانىڭ نەزىرىدە ئۇالر ئوخشـاش ئەمەس. 
هللا زالىـم قەۋمنـى ھىدايەت قىلمايدۇ< 

دېگـەن ئايەتنـى نازىـل قىلـدى«.
ئايەتلەر  ئالدىنقى  ئايەتلەرنىڭ  بۇ 

بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى
ئايەتلـەر  ئىلگىرىكـى  ئايـەت  بـۇ 
بولـۇپ،  مۇناسـىۋەتلىك  زىـچ  بىلـەن 
تېخىمـۇ  ئايەتلەرنـى  ئىلگىرىكـى 
تاكامۇلالشتۇرىدۇ. چۈنكى ئىلگىرىكى 
ئايـەت ئەگـەر ئىمـان ئېيتمىغـان بىـر 
ئـاۋات  ھەرەمنـى  مەسـجىدى  كىشـى 
قىلغان بولسـىمۇ، ئۇنىـڭ ئەمىلىنىڭ 
قوبۇل بولمايدىغانلىقىنى ئىزاھلىغان 
بولسـا، بـۇ ئايـەت ئىمـان، ھىجرەت ۋە 
مۇشـرىكالر  يولىدىكـى جىھادنىـڭ  هللا 
پەخىرلەنگـەن ھاجىالرنـى سـۇ بىلـەن 
ھەرەمنـى  مەسـجىدى  ۋە  تەمىنلـەش 
ئاۋات قىلىش ئىشـىدىن نەچچە ھەسسە 
ئـەۋزەل ئىكەنلىكىنـى بايـان قىلىـدۇ.

ئايەتلەرنىڭ تەپسىرى
نۇئمان ئىبنى بەشىر رضي هللا عنهنىڭ 
ھەدىسـى بويىچـە بولغانـدا، بـۇ ئايـەت 
خىتابتـۇر.  قىلىنغـان  مۇئمىنلەرگـە 
»ئايەتلەرنىـڭ  مۇپەسسـىرلەر:  بـەزى 
بايان قىلىنىش ئۇسلۇبىدىن قارىغاندا، 
قىلىنغـان  مۇشـرىكالرغا  ئايـەت  بـۇ 
كۈچلـۈك  ئـەڭ  دېگـەن.  خىتابتـۇر« 
كۆزقاراش شـۇكى، بۇ ئايـەت مۇئمىنلەر 
يـۈز  ئوتتۇرىسـىدا  مۇشـرىكالر  بىلـەن 
بەرگەن »قايسـى ئەمـەل پەزىلەتلىك؟« 
دېگـەن سـوئال ۋە مۇنازىرىنـى ھەمـدە 
ئۇنىـڭ جاۋابىنـى ئۆز ئىچىگـە ئالغان. 
چۈنكـى هللا تعـاىل بـۇ ئايەتتـە: »سـىلەر 
ھاجىالرنـى سـۇ بىلەن تەمىنلەشـنى، 
مەسـجىدى ھەرەمنى ئاۋات قىلىشـنى 
ئىمـان  كۈنىگـە  ئاخىـرەت  هللاقـا، 
جىھـاد  يولىـدا  هللانىـڭ  ۋە  ئېيتقـان 
ئوخشـاش  )ئىمانىغـا(  قىلغانالرنىـڭ 
ھېسابالمسـىلەر؟« دېگـەن. ئۇنىڭدىن 
باشـقا، ئابباسـمۇ مەسـجىدى ھەرەمنـى 
ئـاۋات قىلغانلىقـى ۋە ھاجىالرنى سـۇ 
بىلـەن تەمىنلىگەنلىكىنـى ئۆزىنىـڭ 
ئىكەنلىكىگـە  ئىنسـان  پەزىلەتلىـك 
بـۇ  كەلتۈرگـەن.  قىلىـپ  دەلىـل 
سـىلەر  شـۇكى،  مەنىسـى  ئايەتنىـڭ 
ھاجىالرنى سۇ بىلەن تەمىنلەيدىغان، 
مەسـجىدى ھەرەمنى ئاۋات قىلىدىغان 
كىشـىلەرنى هللاقـا، ئاخىـرەت كۈنىگـە 
ئىمـان كەلتۈرگەن ۋە هللا يولىدا جىھاد 
قىلغـان كىشـىلەر بىلـەن پەزىلـەت ۋە 
ئويالمسـىلەر؟!  دەپ  تـەڭ  دەرىجىـدە 
ئۇالر تەڭ ئەمـەس. چۈنكى ھاجىالرنى 
سـۇ بىلـەن تەمىنلـەش ۋە مەسـجىدى 
ھەرەمنـى ئـاۋات قىلىشـتىن ئىبارەت 
ياخشـى  گەرچـە  ئەمـەل  ئىككـى  بـۇ 
ئەمەللەرنىـڭ قاتارىدىـن بولسـىمۇ، بۇ 
ئىككـى ئەمەلنى قىلغانالر هللاقا ئىمان 

ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە

قىلغانـالر  ھىجـرەت  ۋە  كەلتۈرگـەن 
تـەڭ  ھەرگىزمـۇ  دەرىجىـدە  بىلـەن 
بواللمايـدۇ. مانـا بـۇ ـــــ هللا تعاىلنىـڭ: 
ئوخشـاش  ئـۇالر  نەزىرىـدە  »هللانىـڭ 
ئەمەس« دېگەن سـۆزىنىڭ مەنىسىدۇر. 
ئارىسـىدا  پىرقىنىـڭ  ئىككـى  يەنـى، 
ئەمەلـدە،  مەيلـى  سـۈپەتتە،  مەيلـى 
مەيلـى هللانىڭ ھۆكمىدە، مەيلى هللانىڭ 
دۇنيـادا،  مەيلـى  بىرىشـىدە،  سـاۋاب 
مەيلـى ئاخىرەتتە بولسـۇن ھېچقانداق 

باراۋەرلىـك مەۋجـۇت ئەمـەس. 
ئاندىـن كېيىـن هللا تعـاىل: »هللا زالىم 
قەۋمنـى ھىدايـەت قىلمايـدۇ« دېگەن 
بـاراۋەر  بۇالرنىـڭ  ئارقىلىـق  ئايـەت 
ئەمەسـلىكىنى بايـان قىلدى. يەنى، هللا 
كاپىـر قەۋمنى ئەڭ ئەۋزەل ۋە دەرىجىدە 
ئەمەللەرگـە  بولغـان  يۇقىـرى  ئـەڭ 
تعـاىل  هللا  چۈنكـى  يېتەكلىمەيـدۇ، 
ئۇالرنىـڭ قەلبىنـى پېچەتلىۋەتكـەن. 
ۋە  مۇئمىنلـەر  ـــــ  دېگەنلىـك  بـۇ 
ئۇالرنىـڭ بىـكار بولـۇپ كەتمەيدىغـان 
ۋە  مۇشـرىكالر  بىلـەن  ئەمەللىـرى 
كېتىدىغـان  بولـۇپ  بىـكار  ئۇالرنىـڭ 
ئەمەللىرىنى ئوخشـاش ھېسابالشـنى، 
مۇئمىنلـەر بىلـەن كاپىرالرنـى بـاراۋەر 
قىلىشـنى  بـاراۋەر  ۋە  ھېسابالشـنى 
ئىنـكار قىلىـش دېگەنلىكتۇر. ئۇالرنى 
بـاراۋەر قىلىشـنى بـۇ ئايـەت »زۇلـۇم« 
كاپىـر  ئـۇالر  يەنـى  بېكىتتـى.  دەپ 
زۇلـۇم  ئۆزلىرىگـە  ئارقىلىـق  بولـۇش 
قىلىپ بولغاندىن كېيىن، مۇئمىنلەر 
بىلـەن كاپىرالرنـى ۋە مۇشـرىكالرنىڭ 
بىـكار بولـۇپ كېتىدىغـان ئەمەللىـرى 
بىلـەن مۇئمىنلەرنىـڭ بىـكار بولـۇپ 
بـاراۋەر  ئەمەللىرىنـى  كەتمەيدىغـان 
قىلىشـتىن ئىبـارەت زۇلۇمنـى سـادىر 
قىلىشـتى. شۇڭالشـقا، هللاقىال ئىمان 
مېلـى  يولىـدا  هللانىـڭ  كەلتـۈرۈش، 
قىلىـش  جىھـاد  بىلـەن  جېنـى  ۋە 
بىلـەن  سـۇ  ھاجىالرنـى  ئەمەللىـرى 
ھەرەمگـە  مەسـجىدى  ۋە  تەمىنلـەش 
رەھبەرلىـك قىلىـش ياكى مەسـجىدى 
دېگـەن  قىلىـش  ئـاۋات  ھەرەمنـى 
ئەمەللەردىـن هللانىـڭ نەزىرىـدە دەرىجـە 

ئەۋزەلـدۇر. ۋە  يۇقىـرى  جەھەتتـە 
تعـاىل  هللا  كېيىـن  ئاندىـن 
يۇقىـرى- پەزىلەتتـە  مۇئمىنلەرنىـڭ 
»ئىمـان  مەرتىۋىلىرىنـى  تۆۋەنلىـك 
قىلىـدۇ.  بايـان  دەپ  كەلتۈرگەنلـەر« 
رەسـۇلىغا  هللانىـڭ  ۋە  هللاقـا  يەنـى 
مەككىدىـن  كەلتۈرگـەن،  ئىمـان 
مەدىنىگـە ھىجـرەت قىلغـان ۋە هللانىـڭ 
ئۈچـۈن  قىلىـش  ئالىـي  كەلىمىسـىنى 
ماللىـرى ۋە جانلىـرى بىلـەن جىھـاد 
سـۇ  ھاجىالرنـى  كىشـىلەر،  قىلغـان 
مەسـجىدى  ۋە  تەمىنلـەش  بىلـەن 
ھەرەمنـى ئـاۋات قىلىـش خىزمىتىنى 
ئورۇنلىغـان مۇئمىنلەردىـن ماقـام ۋە 
مەرتىـۋە جەھەتتـە ئىنتايىن يۇقىرى. 
مانـا بـۇ مۇھاجىـر ۋە مۇجاھىـد بولغان 
مۇئمىنلـەر هللانىڭ پەزلى، ھۆرمەتلىشـى 
بـۇ  ئېرىشـكۈچىلەردۇر.  سـاۋابىغا  ۋە 
ئىبارەتكـى،  شـۇنىڭدىن  ئېرىشـىش 
هللا تعـاىل ئۆزىنىـڭ پەيغەمبىرىگـە نازىـل 
كـەڭ  ئۇالرغـا  كىتابىـدا،  قىلغـان 
رەھمەت ئاتا قىلىش ۋە تولۇق رازىلىق 
بىلـەن بېشـارەت بىرىـدۇ؛ دائىملىـق 
نازۇ-نېئمەتلەرنـى ئـۆز ئىچىگە ئالغان 
جەننەتلـەر بىلـەن شـۇنداقال بـۇ نازۇ-
قېلىـش  مەڭگـۈ  ئىچىـدە  نېئمەتلـەر 

بىلەن خۇش بېشـارەت بىرىدۇ. شـەك-
شۈبھىسىز، هللانىڭ دەرگاھىدا ئىمان ۋە 
سـالىھ ئەمەلگـە كاتتـا سـاۋاب بـاردۇر. 
ھىجـرەت، هللا يولىـدا جىھاد قىلىش ۋە 
هللانىـڭ رازىلىقـى ئۈچۈن جىھاد قىلىش 
قاتارلىقـالر ئەنە شـۇ سـالىھ ئەمەلنىڭ 
جۈملىسـىدىندۇر. چۈنكى هللا تعاىل مۇنداق 
دەيـدۇ: »هللا مۇئمىـن ئەرلـەر ۋە مۇئمىـن 
ئايالالرغـا ئاسـتىدىن ئۆسـتەڭالر ئېقىـپ 
تۇرىدىغـان جەننەتلەرنـى ۋەدە قىلـدى. 
قالىـدۇ،  مەڭگـۈ  جەننەتلـەردە  ئـۇالر 
جەننەتلـەردە  تۇرىدىغـان  ھەمىشـە 
گـۈزەل جايالرنـى ۋەدە قىلـدى. )ئـۇالر 
ئېرىشـىدىغان( هللانىڭ رازىلىقى )جەننەت 
ھەممىسـىدىن(  نېئمەتلىرىنىـڭ 
كاتتىـدۇر، بۇ چوڭ بەختتۇر« )سـۈرە تەۋبە 
72- ئايەت(. بۇ ئايەتتىكى »رازىلىق« ــــ 
هللا تعاىلنىـڭ ئېھسـان ۋە ئاتاسـىنىڭ ئەڭ 
يۇقىـرى چېكىدۇر. مانـا بۇ ــــ روھىي 
ۋە مەنىـۋى نېئمەتتـۇر. جەننەتتىكـى 
نېئمەتلەر ــــ كەڭرى، راھەت ۋە باياشات 
تۇرمۇش كەچۈرۈشـتىن ئىبـارەت ماددىي 
نېئمەتتۇر، ئەمما هللانىڭ رازىلىقى بولسـا 
مەنىـۋى نېئمەتتۇر. بـۇ مەنىۋى نېئمەت 

ماددىـي نېئمەتتىـن ئۈسـتۈن تۇرىدۇ.
ئىمـام بۇخـارى، ئىمـام مۇسـلىم، 
تىرمىـزى ۋە نەسـائى رحـه هللا قاتارلىـق 
ئالىمـالر ئەبـۇ سـەئىد خـۇدرى رضـي هللا 
عنهنىـڭ مۇنـداق دېگەنلىكىنى نەقىل 
مۇنـداق  ملسو هيلع هللا ىلص  ]رەسـۇلۇلالھ  قىلىـدۇ: 
تعـاىل  هللا  »شەك-شۈبھىسـىز،  دېگـەن: 
جەننـەت  >ئـى  ئەھلىگـە:  جەننـەت 
>خـوش!  ئـۇالر:  دەيـدۇ.  ئەھلـى!< 
سـەندە<  قۇلىقىمىـز  رەببىمىـز،  ئـى 
دەيدۇ. هللا تعاىل ئۇالردىن: > سـىلەر رازى 
ئـۇالر:  سـورايدۇ.  دەپ  بولدۇڭالرمـۇ؟< 
>بىـز نېمىگـە رازى بولمىغۇدەكمىـز؟! 
ھالبۇكى، سەن بىزگە مەخلۇقاتلىرىڭ 
بەرمىگـەن  ھېچكىمگـە  ئىچىـدە 
نېئمەتلەرنـى بەرگەن تۇرسـاڭ< دەيدۇ. 
هللا تعـاىل: >مـەن سـىلەرگە ئۇنىڭدىنمـۇ 
ئەۋزەلراقنـى بىرىمـەن< دەيـدۇ. ئـۇالر: 
بـار؟  نېمـە  ئـەۋزەل  >بۇنىڭدىنمـۇ 
)قايسـى نەرسـە بۇنىڭدىنمۇ ئەۋزەل؟(< 
دەيـدۇ. شـۇنىڭ بىلـەن هللا تعـاىل: >مەن 
رازىلىقىمنـى چۈشـۈرىمەن.  سـىلەرگە 
سـىلەرگە  كېيىـن  بۇندىـن  شـۇڭا 
ئەبەدىي غـەزەپ قىلمايمەن< دەيدۇ«[.

ئايەتلەردىن ئېلىنغان پايدىالر
بىرىنچـى، ئىمـان بىلەن جىھادنى 
نەزىرىـدە  هللانىـڭ  بىرلەشتۈرۈشـنىڭ 
ھەرقانـداق ياخشـى ئەمەللەردىن ئەۋزەل 
ـــــ  ئىكەنلىكـى. چۈنكـى »جىھـاد« 
هللانىـڭ كەلىمىسـىنى ئالىـي قىلىـش 
مەقسـىتىدە جاننـى ۋە مالنـى سـەرپ 
قىلىشـتۇر. ئەمما مەسجىدى ھەرەمنى 
ئـاۋات قىلىـش، ھاجىالرنى سـۇ بىلەن 
ئوخشـىغان  دېگەنگـە  تەمىنلـەش 
بـۇالر  گەرچـە  كەلسـەك،  ئەمەللەرگـە 
دەرىجىـدە  بولسـىمۇ،  ئەمـەل  ياخشـى 
بواللمايـدۇ. شـۇنىڭغا  تـەڭ  جىھادقـا 
ئوخشـاش، بۇ ئىككى ئەمەلدىن باشـقا 
يولىدىكـى  هللا  ئەمەلمـۇ  ھەرقانـداق 

جىھادقـا تـەڭ بواللمايـدۇ.
ئىككىنچى، بۇ ئايەتتە مۇشـرىكالر 
قىلىنغۇچـى  بىـكار  ئۇالرنىـڭ  ۋە 
ئەمەللىرىنىـڭ مۇئمىنلەر ۋە ئۇالرنىڭ 
ئەمەللىرىگـە  قىلىنمىغۇچـى  بىـكار 
ئۇالرنىـڭ  ھەمـدە  ئوخشىتىلىشـى 
قىلىنىشـىنىڭ  بـاراۋەر  ئارىسـىنىڭ 
شـۇنداقال  قىلىنغانلىقـى  ئىنـكار 
بىلـەن  كاپىرلىـق  مۇشـرىكالرنىڭ 
كېيىـن،  بولغاندىـن  بولـۇپ  زالىـم 
بىلـەن  مۇئمىنلـەر  بـۇ  ئۆزلىرىنـى 
باراۋەر سـانىغانلىقىنىڭ »زۇلۇم« دەپ 

قىلىنغانلىقـى. ئىنـكار 
ئۈچىنچى، هللاقا ئىمان كەلتۈرۈش، 
ھىجـرەت قىلىـش ۋە هللا يولىـدا جېنى 
ۋە مېلـى بىلـەن جىھـاد قىلىشـتىن 
ئىبـارەت ئۈچ ئەمەلنى بىرلەشـتۈرگەن 
كىشـىلەرنىڭ ئـەڭ كامىـل مۇئمىـن 

نلىكى. ئىكە
ۋە  »ھىجـــرەت«  تۆتىنچـــى، 
پەزىلىتىنىڭ  ئىبادىتىنىڭ  »جىھاد« 
ئىنتايىـــن يۇقىـــرى ئىكەنلىكـــى. 
ئەھلىنىـڭ  جەننـەت  بەشـىنچى، 
جەننەتتىكـى دەرىجىلىرىنىـڭ ئۆزئـارا 
پەرقلىنىدىغانلىقـى. بىر-بىرىدىـن 

كىرىشـىپ  زۇلۇمغـا  ئالتىنچـى، 
هللانىـڭ  زالىمالرنىـڭ  قالغـان 
ھىدايىتىدىن مەھرۇم قالىدىغانلىقى.
يەتتىنچـى، ئىمان كەلتۈرۈشـتىن 
قالسا، هللا يولىدىكى جىھاد بىلەن باشقا 
دېگۈچىلەرنىـڭ  »تـەڭ«  ئەمەللەرنـى 

زالىم ھېسـابلىنىدىغانلىقى. 
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ئېيتىـــش ۋاجىب بولغان ئىشـــالردا 
شـــەك قىلغانلىقتىن ئەمەس بەلكى 
ھەقىقىي  ھەقىقەتلىرىنى  ئىماننىڭ 
بواللماســـلىقىدىن  تۇرغۇزالىغـــان 
ئەنســـىرىگەنلىكتىن ۋە ئىماننىـــڭ 
ۋاجىباتلىرى ھەم مۇســـتەھەپلىرىنى 
ئۈمىـــد  كەلتۈرۈشـــنى  قولغـــا 
»إن  ئۇالر:  شـــۇڭا  قىلغانلىقتىندۇر. 
شـــاء هللا مـــەن مۇئمىن« دېيىشـــىدۇ. 
چۈنكـــى مۇتلـــەق ھالـــدا »مـــەن 
دېگـــەن مۇئمىن« دېيىـــش »بارلىق 
ھەممىســـىنى  ئىبادەتلەرنىڭ  پـــەرز 
تولۇق قىلدىـــم، بارلىق چەكلەنگەن 
ئىشـــالردىن تولۇق ياندىم« دېگەننى 

ئالىدۇ.  ئىچىگـــە  ئۆز 
ئەھلى ســـۈننە ۋەلجامائە ئۆزىنىڭ 
ئىمانىدا شـــەك قىلىـــش ھالىتىدە 
قىلىشـــنى  ئىستىســـنا  بۇنـــداق 
بەندىنىـــڭ  چۈنكـــى  چەكلەيـــدۇ. 
ئۆزىنىڭ ئىمانىدا شـــەك قىلىشـــى 
ـــــــ كاپىرلىقتۇر. ئۇالر بىر تەرەپتىن 
ئۆزىنىڭ  ئارقىلىق  بۇنداق قىلىـــش 

يوقلۇقىنـــى  شـــەكنىڭ  ئىمانىـــدا 
مەقسەت قىلســـا، يەنە بىر تەرەپتىن 
كامىل  بـــەك  ئىماننىڭ  ئۆزىدىكـــى 
ئىكەنلىكىگە جەزم قىلماســـلىقىنى 
مەقســـەت قىلىـــدۇ. ئـــۇالر بۇ خىل 
شـــەكىلدە ســـوئال سوراشـــنى ئۆچ 
سوراشنى  ســـوئال  بۇنداق  ۋە  كۆرىدۇ 
»بىدئەت« دەپ قارايدۇ )يەنى »ســـەن 
ســـوئال  دەپ  مۇئمىنمۇ؟«  ھەقىقىي 

كۆرىدۇ(.  ئۆچ  سوراشـــنى 
ئىستىســـنانى  مۇشـــۇ  ئۇالرنىڭ 
دەلىللىرى  دېيىشـــىدىكى  »دۇرۇس« 
ســـەلەف  قۇرئان-ھەدىســـتە، 
ســـالىھالرنىڭ، كاتتا ئۆلىماالرنىڭ ۋە 
مەزھەپ پېشـــۋالىرىنىڭ ســـۆزلىرىدە 

كۆپتۇر. ئىنتايىـــن 
تـَُقولَـنَّ  ﴿َوَل  دەيـدۇ:  مۇنـداق  تعـاىل  هللا 
اللَُّ﴾  َيَشـاَء  َأْن  ِإلَّ  غَـًدا۞  َذلِـَك  فَاِعـٌل  ِإّنِ  ِلَشـْيٍء 
قىلماقچـى  ئىشـنى  بىـرەر  »سـەن 
چوقـۇم  ئىشـنى  شـۇ  >ئەتـە  بولسـاڭ، 
قىلىمـەن< دېمەي ]23[، >هللا خالىسـا< 
دېگـەن سـۆزنى قوشـۇپ دېگىـن )يەنـى 
>هللا خالىسـا قىلىمـەن< دېگىـن(... 

]24[« )سـۈرە كەھفنىـڭ 23- ئايىتـى ۋە 
24- ئايىتىنىـڭ بىـر قىسـمى(. 

يەنـــە مۇنـــداق دەيدۇ: ﴿ تعـــاىل  هللا 
ثِْ َواْلَفَواِحـــَش ِإلَّ اللََّمـــَم ِإنَّ  الَِّذيـــَن َيَْتِنبُـــوَن َكَبائِـــَر اْلِ
رَبَـّــَك َواِســـُع اْلَمْغِفـــَرِة ُهـــَو َأْعلَـــُم ِبُكـــْم ِإْذ أَْنَشـــَأُكْم ِمـــَن 
ـــوا  اْلَْرِض َوِإْذ أَنـْتُـــْم َأِجنَّـــٌة ِف بُطُـــوِن ُأمََّهاِتُكـــْم فَـــَا تـُزَكُّ
أَنـُْفَســـُكْم ُهـــَو َأْعلَـــُم ِبَـــِن اتَـَّقـــى﴾ »ئـــۇالر چوڭ 
گۇناھالردىـــن ۋە قەبىـــھ ئىشـــالردىن 
يىـــراق بولىـــدۇ، كىچىـــك گۇناھالر 
ھەقىقەتەن  مۇستەســـنا،  بۇنىڭدىـــن 
كەڭدۇر،  مەغپىرىتى  پەرۋەردىگارىڭنىڭ 
ياراتقـــان  زېمىندىـــن  ســـىلەرنى  هللا 
تارتىپ،  )ۋاقتىڭالردىـــن  چاغدىكـــى 
باال(  قورســـاقلىرىدىكى  ئاناڭالرنىـــڭ 
ۋاقتىڭالردىـــن تارتىپ ئوبدان بىلىدۇ، 
شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن ســـىلەر ئۆزۈڭالرنى 
پـــاك ھېســـابلىماڭالر، هللا تەقـــۋادار 
بولغـــان ئادەمنـــى ئوبـــدان بىلىدۇ« 
ســـىلەر  ئايـــەت(.   -32 نەجـــم  )ســـۈرە 
تعـــاىل »كىم  هللا  ئاقلىماڭالر.  ئۆزەڭالرنى 
تەقـــۋا، كىـــم تەقۋا ئەمـــەس؟« بۇنى 
پەيغەمبەر  بىلگۈچىـــدۇر.  ئوبدان  بەك 
ملسو هيلع هللا ىلص قەبرىســـتانلىققا كىرگەندە مۇنداق 

ئەلەيكـــۇم،  »ئەسســـاالمۇ  دەيتتـــى: 
مۇســـۇلمانالرنىڭ  ۋە  مۇئمىـــن  ئـــى 
ســـىلەرگە  كىشـــىلەر،  دىيارىدىكـــى 
هللانىڭ ســـالىمى بولســـۇن! بىز إن شـــاء 
يىتىپ  كەينىڭالردىن  ســـىلەرنىڭ  هللا 
بارىمىـــز. هللاتىن بىزگە ۋە ســـىلەرگە 
خاتىرجەملىـــك  ۋە  تىنچ-ئامانلىـــق 
توپلىغان(. )ئىمام مۇســـلىم  سورايمىز!« 
ئابدۇلـــالھ  ســـاھابە  بۈيـــۈك 
ئىبنى مەســـئۇد رضـــي هللا عنـــه مۇنداق 
دېگەن: »كىمكـــى ئۆزىنىڭ مۇئمىن 
بەرســـە،  گۇۋاھلىق  ئىكەنلىكىگـــە 
جەننەتتـــە  ئۆزىنىـــڭ  ئۇنداقتـــا 
بەرســـۇن«  گۇۋاھلىق  ئىكەنلىكىگە 
)ئىمام لەلكائىنىڭ »شـــرح أصول اعتقاد أهل الســـنة 
ئېلىندى(. كىتابىدىـــن  ناملىق  واجلماعـــة« 
ئىبنـــى جەرىـــر رحـــه هللا مۇنـــداق 
ئىبنـــى  مەنســـۇر  »مـــەن  دېگـــەن: 
ئەئمـــەش،  مۇغىيـــرە،  مۇئتەمىـــر، 
لەيـــس، ئىمارە ئىبنـــى قەئقا، ئىبنى 
شـــۇبرۇمە، ئەال ئىبنى مۇســـەييىب ۋە 
يەزىد ئىبنى ئەبۇ زىيادتىن، ســـۇفيان 
سەۋرى، ئىبنى مۇبارەك ۋە مەن تاپقان 

ئۇالرنىڭ  ھەممىســـىدىن  ئالىمالرنىڭ 
ئىمانـــدا ئىستىســـنا قىلغانلىقنـــى 
قىلمىغانالرنى  ئىستىســـنا  ئاڭلىدىم، 
ئاڭلىمىدىـــم«  ئەيىبلىگەنلىكىنـــى 
)ئىمـــام لەلكائىنىڭ »شـــرح أصول اعتقـــاد أهل الســـنة 
واجلماعـــة« ناملىـــق كىتابىدىـــن ئېلىندى(.

ئىمـام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل رحه 
هللاتىن ئىمان ھەققىدە سـورالغاندا، ئۇ 
مۇنـداق جاۋاب بەرگەن: »ئىمان دېگەن 
ـــــ سـۆز، ئەمـەل ۋە نىيەتتـۇر«. يەنـە 
ئۇنىڭدىـن: »ئەگەر بىر كىشـى: >سـەن 
قانـداق  سورىسـا  دەپ  مۇئمىنمـۇ؟< 
بولىدۇ؟« دەپ سورالدى. ئىمام ئەھمەد 
بىدئـەت«  سـوراش  »بۇنـداق  رحـه هللا: 
دەپ جاۋاب بـەردى. »ئۇنىڭغا نېمىدەپ 
جـاۋاب قايتۇرىمىـز؟« دەپ سـورالغاندا، 
ئـۇ: »ئەگـەر جـاۋاب قايتۇرۇشـقا توغـرا 
كەلسـە، >إن شـاء هللا مـەن مۇئمىن< دەپ 
جـاۋاب قايتۇرىمىز« دەپ جاۋاب بەرگەن 
)ئىمـام لەلكائىنىـڭ »شـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة 

واجلماعـة« ناملىـق كىتابىدىـن ئېلىندى(.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا( 

نىفاق توغرىسىدا
1

ئىسـالمنىڭ ئـۆز ئالدىغـا بىـر بىناسـى بـار بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئىچىدىكـى 
مۇناپىقـالر ئـۇ بىنانىڭ ئۇللىرىنى كواليدۇ؛ ئۇ بىنانىڭ سـىرتىدىكى كاپىرالر 
بولسـا بـۇ بىنانىـڭ تاملىرىنـى ئۇرىـدۇ. شـۇنىڭ ئۈچـۈن هللا تعـاىل كاپىرالرغـا 

قارىغانـدا مۇناپىقالردىـن بەكـرەك ئاگاھالندۇرغـان.
ــــ ئابدۇلئەزىز تەرىفى

2
ـــــ  بولغىنـى  ئـەڭ خەتەرلىـك  ئۈممەتنىـڭ دۈشـمەنلىرى ئىچىدىكـى 
مەخپىـي  ئالىمالرغـا  گاھىـدا  ئـۇالر  چۈنكـى  مۇناپىقلىرىـدۇر،  ئۈممەتنىـڭ 
قانـداق  نادان(غـا  )بىلىمسـىز،  جاھىـل  يـەردە  بولغـان  بۇنـداق  قالىـدۇ. 
بولماقچـى؟! هللا تعـاىل ئۆزىنىـڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەد ملسو هيلع هللا ىلصگـە مۇنداق دەيدۇ: ﴿
ُ َأنَّ يـُْؤَفُكوَن﴾ »ئۇالر )سـاڭا ۋە مۇئمىنلەرگە( دۈشـمەندۇر،  ُهُم اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرُهْم قَاتـََلُهُم اللَّ
ئۇالردىـن ھـەزەر ئەيلىگىـن، هللا ئۇالرنـى ھـاالك قىلسـۇن! ئـۇالر قانداقمـۇ 
)ھىدايەتتىـن گۇمراھلىققـا( بۇرۇلـۇپ كېتىدۇ« )سـۈرە مۇنافىقـۇن 4- ئايەتنىڭ 

بىـر قىسـمى(.
ــــ ئابدۇلئەزىز تەرىفى

)بېشى 1- بەتتە(

ئەبۇ سۇفياننىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ مۇسىبىتىگە خۇشال بولۇپ، جەڭ 
ئاخىرالشقاندا ئۆمەر رضي هللا عنه بىلەن گەپ ئېتىشقانلىقى

ئۈسـتىگە  تـاغ  سـۇفيان  ئەبـۇ 
ئىچىـڭالردا  »سـىلەرنىڭ  چىقىـپ: 
توۋلىـدى.  دەپ  بارمـۇ؟«  مۇھەممـەد 
جـاۋاب  سـوئالىغا  ئۇنىـڭ  سـاھابىلەر 
بەرمىدى. ئاندىن ئۇ يەنە: »سىلەرنىڭ 
ئىچىـڭالردا ئەبـۇ قۇھافەنىـڭ ئوغلـى 
هللا  رضـي  سـىددىق  ئەبۇبەكـرى  )يەنـى 
عنه( بارمۇ؟« دەپ سـورىدى، سـاھابىلەر 
ئۇنىڭغىمـۇ جـاۋاب بەرمىـدى. ئاندىن 
ئىبنـى  ئۆمـەر  »ئىچىـڭالردا  ئـۇ: 
سـورىغانىدى،  دەپ  بارمـۇ؟«  خەتتـاب 
يەنـە  سـوئالىغا  ئۇنىـڭ  سـاھابىلەر 
ملسو هيلع هللا ىلص  )رەسـۇلۇلالھ  بەرمىـدى.  جـاۋاب 
ئۇالرنى جاۋاب بىرىشـتىن توسـاتتى.( 
مۇھەممـەد  پەقـەت  سـۇفيان  ئەبـۇ 
هللا  رضـي  ئۆمـەر  ۋە  ئەبۇبەكـرى  ملسو هيلع هللا ىلص، 
عنهمـاالر ھەققىدىـال سـورىدى، باشـقىالر 
ھەققىـدە سـورىمىدى. ئاندىـن ئـۇ: »بۇ 
بىزگـە  يوقالغانلىقـى  كىشـىلەرنىڭ 
شـۇنىڭ  دېـدى.  بولـدى«  يېتەرلىـك 
ئۆزىنـى  عنـه  هللا  رضـي  ئۆمـەر  بىلـەن 
تۇتۇۋااللمـاي: »ئى هللانىڭ دۈشـمىنى! 
سەن سـورىغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسى 
ھايات. هللا تعاىل سېنى خاپا قىلىدىغان ۋە 
سـېنى غەمگە تاشـاليدىغان كىشىلەرنى 
يـوق«  يوقىتىۋەتكىنـى  تېخـى 
دېـدى. ئەبـۇ سـۇفيان: »سـىلەرنىڭ 
جەسـەتلىرى  ئۆلۈكلىرىڭالرنىـڭ 
بۇرۇن-قۇالقلىـرى  پارچىلىنىـپ، 
كېسـىۋېلىنغان ئىشـالر يـۈز بىرىپتۇ. 
مـەن بۇنىڭغـا بۇيرۇمىغـان ئىدىم ھەم 
كەتمىدىـم«  بولۇپمـۇ  خاپـا  بۇنىڭغـا 
دېـدى ۋە ئۈنلۈك ئاۋازدا: »ھۇبەل ئەڭ 
ئالىيدۇر، ھۇبەل ئەڭ ئۈستۈندۇر« دەپ 
ۋارقىرىدى. شـۇنىڭ بىلـەن پەيغەمبەر 
گېپىگـە  »ئۇنىـڭ  سـاھابىلەرگە:  ملسو هيلع هللا ىلص 
دېگەنىـدى،  بەرمەمسـىلەر!؟«  جـاۋاب 
سـاھابىلەر: »نېمىـدەپ جاۋاب بىرىمىز 

سـورىدى.  دەپ  رەسـۇلۇلالھ؟«  ئـى 
ھەممىدىـن  »>هللا  ملسو هيلع هللا ىلص:  رەسـۇلۇلالھ 
ئۇلۇغـدۇر ۋە ئۈسـتۈندۇر!< دەپ جـاۋاب 
بىرىـڭالر« دېدى. ئاندىن ئەبۇ سـۇفيان 
يەنـە: »بىزنىڭ ئۇززا )بۇتنىڭ ئىسـمى(
ئۇززايىـڭالر  سـىلەرنىڭ  بـار،  يىمىـز 
ملسو هيلع هللا ىلص:  رەسـۇلۇلالھ  دېگەنىـدى،  يـوق« 
بەرمەمسـىلەر!؟«  جـاۋاب  گەپكـە  »بـۇ 
دېـدى. سـاھابىلەر: »نېمىدەپ جاۋاب 
دەپ  رەسـۇلۇلالھ؟«  ئـى  بىرىمىـز، 
»>هللا  ملسو هيلع هللا ىلص:  رەسـۇلۇلالھ  سـورىغانىدى، 
ياردەمچىمىـز.  ۋە  ئىگىمىـز  بىزنىـڭ 
ۋە  ئىگـەڭالر  ھېچبىـر  سـىلەرنىڭ 
جـاۋاب  دەپ  يـوق<  ياردەمچىـڭالر 
بىرىڭالر« دېدى. ئاندىن ئەبۇ سـۇفيان 
ئىشـالردىن  بـۇ  »ئىالھلىرىمىـز  يەنـە: 
خۇرسـەن بولدى. سەن ئىالھلىرىمىزنى 
كۈندىكـى  بـۇ  سـىلەرنىڭ  تىللىمـا! 
كۈنىدىكـى  بـەدر  بىزنىـڭ  زىيىنىـڭالر 
زىيىنىمىـز بىلەن تەڭ-بـاراۋەر بولدى 
بولغىنىمىزنىـڭ  مەغلـۇپ  )يەنـى 
دېگـەن  ئـۇرۇش  تولـدۇردى(.  ئورنىنـى 
مـاڭا«  كـۈن  بىـر  سـاڭا،  كـۈن  بىـر 
دېـدى. شـۇنىڭ بىلەن ئۆمەر رضـي هللا عنه 
ئۇنىڭغـا جاۋابـەن: »ھەرگىزمـۇ تەڭ-
بـاراۋەر ئەمـەس. بىزنىـڭ ئۆلتۈرۈلگەن 
قېرىنداشـلىرىمىز جەننەتتـە بولىـدۇ، 
سـىلەرنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىرىڭالر دوزاختا 
بولىـدۇ« دېـدى. ئاندىـن ئەبۇ سـۇفيان 
ئۆمـەر رضـي هللا عنهغا: »ئى ئۆمەر! بۇ ياققا 
كەل!« دېدى. رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص ئۆمەر رضي 
هللا عنهغـا: »سـەن ئۇنىڭ يېنىغا بېرىپ 
ھالىغـا قـاراپ باققىـن، ئـۇ قانداقـراق 
تۇرۇپتـۇ؟« دېدى. شـۇنىڭ بىلەن ئۆمەر 
رضـي هللا عنـه  ئۇنىـڭ قېشـىغا كەلـدى. 
ئەبۇ سـۇفيان ئۆمەر رضي هللا عنهدىن: »ئى 
ئۆمـەر، مـەن سـەندىن هللانىـڭ نامىنـى 
شـىپى كەلتـۈرۈپ تـۇرۇپ سـورايمەن، 

ئۆلتۈردۇقمـۇ- مۇھەممەدنـى  بىـز 
يـوق؟« دەپ سـورىدى. ئۆمـەر رضـي هللا 
عنـه ئۇنىڭغـا: »هللا نىـڭ نامـى بىلـەن 
قەسـەم، ياق! ئۇ )مۇھەممەد ملسو هيلع هللا ىلص( ھازىر 
سېنىڭ سـۆزۈڭنى ئاڭالپ تۇرۇۋاتىدۇ« 
دەپ جـاۋاب بەرگەنىدى، ئەبۇ سـۇفيان: 
»ئـى ئۆمـەر، سـەن مېنىـڭ نەزىرىمـدە 
ئىبنى قەمئەدىنمۇ )رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلصنى 
دەپ مەسـخىرە  ئوغلـى<  >قەمئەنىـڭ 
قىلىـپ ئاتىغان گېپى( راسـتچىلراق 
ۋە ياخشىراقسـەن« دەپ ئۆمـەر رضـي هللا 
عنهنـى ماختىـدى. يەنـى ئۆمـەر رضـي هللا 
عنهنـى ماختىغـان بولـۇپ، رەسـۇلۇلالھ 

ملسو هيلع هللا ىلصنـى چۈشـۈرمەكچى بولـدى.
بەدردە ئۇچرىشىش ۋەدىسى

ئەبـۇ سـۇفيان ھەمراھلىـرى بىلەن 
بىلـەن  »سـىلەر  چاغـدا:  قايتىدىغـان 
كېلەر يىلى بەدردە ئۇچرىشـىمىز« دەپ 
ۋارقىرىدى. شـۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇلالھ 
ملسو هيلع هللا ىلص ساھابىلىرىدىن بىرىگە: »>بولىدۇ، 
بـەدر دېگەن جاي سـەن بىلـەن بىزنىڭ 
ۋەدە  ئۇچرىشـىش  ئوتتۇرىمىزدىكـى 
قىلىنغـان جاي بولسـۇن< دەپ جاۋاب 

بەرگىـن« دېدى. 
يۇقىرىقىالردىن ئېلىنغان پايدىالر

بىرىنچـــى، ئەبۇبەكـــرى ۋە ئۆمەر 
مەرتىۋىســـىنىڭ  عنهماالرنىڭ  هللا  رضـــي 
يۇقىرىلىقـــى ۋە ئـــۇ ئىككىيلەننىڭ 
رەســـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلصنىـــڭ ئـــەڭ يېقىن 
كىشـــىلىرىدىن ئىكەنلىكى. چۈنكى 
ئەبـــۇ ســـۇفيان بـــۇ جەڭدە مۇشـــۇ 
ھېچكىمنى  باشـــقا  ئىككىســـىدىن 

. ن ىمىغا ر سو
ئىككىنچـى، ئىنسـان هللا تعاىلنىـڭ 
نېئمەتلىرىنـى  قىلغـان  ئاتـا  ئۆزىگـە 
ئەسـلەپ تۇرۇشى ۋە شۇ نېئمەتلەرنىڭ 
سـەل  قىلىشـقا  ئـادا  شۈكرانىسـىنى 
قارىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىشـىنىڭ 

الزىملىقـى.
دۇنيـــا  كىمكـــى  ئۈچىنچـــى، 

مەنپەئەتىدىن  ئاخىرەت  مەنپەئەتىنى 
قويىدىكـــەن،  ئورۇنغـــا  ئۈســـتۈن 
قىلغان  زىيانكەشـــلىك  ئاخىرىتىگە 
ئۆزىنىـــڭ  ۋە  بولىدىغانلىقـــى 
ئېرىشەلمەيدىغانلىقى. دۇنياسىغىمۇ 
ئۈســـتىدىكى  ئىـــش  تۆتىنچـــى، 
ئەمىرلەرگـــە )مەيلى جـــەڭ مەيدانىدا 
يەرلـــەردە  باشـــقا  ياكـــى  بولســـۇن 
ئىتائـــەت قىلىش  قاتتىق  بولســـۇن( 
يوشۇرۇن  ئارىســـىدىكى  ۋە مۇسۇلمانالر 
قىلىشـــنىڭ  ئېھتىيات  دۈشـــمەندىن 
الزىملىقـــى. چۈنكـــى ســـاھابىلەر بۇ 
جەڭدىن ئاچچىق ســـاۋاقالرنى ئالغان. 
شـــۇڭا ئـــۇالر )ئۇھـــۇد جېڭىـــدە يۈز 
بۇ خىـــل خاتالىقالرنىڭ  بەرگەن( مانا 
ئوخشىشـــىغا يەنە قايتىپ قېلىشتىن 
ۋە  بولۇشـــقان  ئـــاگاھ  قاتتىـــق 
يۇقىرى  تېخىمـــۇ  ملسو هيلع هللا ىلصگە  رەســـۇلۇلالھ 
قىلىدىغـــان  ئىتائـــەت  دەرىجىـــدە 
ئارىسىغا  مۇســـۇلمانالرنىڭ  شـــۇنداقال 
كىرىۋالغـــان )مۇناپىققـــا ئوخشـــاش( 
قاتتىـــق  دۈشـــمەنلەردىن  يوشـــۇرۇن 

بولغان. قىلىدىغـــان  ئېھتىيـــات 
بەشـىنچى، جەڭ ئاخىرالشـقاندىن 
كېيىن دۈشمەنلەرنىڭ قايتىپ كەتكەن 
كەتمىگەنلىكىنـى  قايتىـپ  ياكـى 
تەكشـۈرۈپ ئېنىقالشنىڭ مۇجاھىدالرغا 
ئۇنىـڭ  ۋە  ئىكەنلىكـى  پايدىلىـق 
سـۈننەتلىرىدىن  ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ  رەسـۇلۇلالھ 
ئىكەنلىكـى. چۈنكـى رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص 
مۇشـرىكالرنىڭ مەككىگـە قايتقانلىقى 
ھۇجـۇم  بىـر  قايتـا  مەدىنىگـە  ياكـى 
قىلشنى ئويلىشىپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى 
ئەبـۇ  ئىبنـى  ئەلـى  ئۈچـۈن  بىلىـش 
ئېنىقالشـقا  عنهنـى  هللا  رضـي  تالىـپ 
ئەۋەتكـەن ۋە ئۇنىڭغـا: »جېنىم قولىدا 
بولغـان زات هللا بىلەن قەسـەمكى، ئەگەر 
قىلماقچـى  ھۇجـۇم  مەدىنىگـە  ئـۇالر 
بولسـا، مـەن چوقـۇم ئۇالر بىلـەن جەڭ 
بىلـەن  شـۇنىڭ  دېگـەن.  قىلىمـەن« 
ئۇالرنىـڭ  عنـه  هللا  رضـي  ئەلـى  ھەزرىتـى 
يۈزلەنگەنلىكىنـى  تەرەپكـە  مەككـە 

خـەۋەر  ملسو هيلع هللا ىلصگـە  رەسـۇلۇلالھ  كـۆرۈپ، 
قىلغـان.

ئالتىنچـــى، ئىنســـاننىڭ توغرا 
ئەقىلنىڭ يېتەكلىشـــىگە بويسۇنۇپ، 
نەپسى-خاھىشـــىغا ئەگىشىشـــتىن 
چۈنكى  الزىملىقى.  ساقلىنىشـــنىڭ 
ئەبۇ ســـۇفيان مۇھەممەد ملسو هيلع هللا ىلص ۋە ئۇنىڭ 
ئىشـــەنچ  ھەقىقىي  ســـاھابىلىرىگە 
قىلســـىمۇ، لېكىن توغرا ئەقىلنىڭ 
نەپسى- بويســـۇنماي  يېتەكلىشىگە 
ئىنكار  ھەقنى  ئەگىشىپ  خاھىشىغا 
قىلغان ۋە ئۇنىڭغا قارشـــى تۇرغان. 
يەنى كۆڭـــۈل ئـــارام تاپىدىغان بىر 
نەرســـىگە بويسۇنماســـتىن بەلكـــى 
كۆڭـــۈل ئـــارام تاپمىســـىمۇ ئـــۆزى 
قارىغـــان  دەپ  ئەمـــەس«  »راســـت 

نەرســـىنىڭ كەينىدىـــن ماڭغان.
يەتتىنچى، ھەر زامان، ھەر دەۋردە، 
بەزى سىياسەتۋاز كىشىلەرنىڭ ھەقنى 
ئوتتۇرىغـا قويۇۋاتقـان ئەڭ پەزىلەتلىك 
بىـر ئالىمنى باشـقىالرنىڭ نەزىرىدىن 
چۈشـۈرۈۋېتىش  قىلىـپ  سـاقىت 
ئۈچـۈن، ئىلىـم ۋە پەزىلەتتە تۆۋەنرەك 
»بـۇ  ئالىمنـى:  بىـر  يەنـە  بولغـان 
كىشـى بـەك ئالىـم، بـۇ كىشـى بـەك 
راسـتچىل، بـۇ كىشـى بـەك ياخشـى« 
دەپ داڭالپ ھىيلـە قىلىدىغانلىقـى. 
بۇنىڭ دەلىلى ــــ ئەبۇ سـۇفيان ئۆمەر 
رضي هللا عنهغا: »سـەن مېنىڭ نەزىرىمدە 
دەپ،  كىشىسـەن«  راسـتچىل  ئـەڭ 
بەكـرەك  ملسو هيلع هللا ىلصدىنمـۇ  رەسـۇلۇلالھ  ئۇنـى 
راسـتچىلدەك كۆرسـەتمەكچى بولغان.
ئاخىرىـدا  جـەڭ  سـەككىزىنچى، 
ئۇرۇشـىغا  پىسـخىك  كاپىرالرنىـڭ 
بىرىدىغانلىقـى  ئەھمىيـەت  ئاالھىـدە 
ئۇنىـڭ  ۋە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  شـۇنداقال 
مۇسـۇلمانالرنىڭ  سـاھابىلىرىنىڭمۇ 
مەنىۋىيىتىنى كۆتۈرۈش، كاپىرالرنىڭ 
مەنىۋىيىتىنـى چۈشـۈرۈش ئۈچـۈن 
پىسـخىك ئۇرۇشـىنى ئاالھىدە مۇھىم 

بىلگەنلىكـى.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

ھېكمەت دۇردانىلىرى
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قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر
خاۋارىجالرنىڭ ئالتىنچى سۈپىتى ــــ دىن ۋە قۇرئاننىڭ ئايەتلىرى ئىچىدىكى 
مۇتەشابىھ )يەنى مەنىسى بىردىن ئارتۇق بولغان( سۆزلەرگە ئەگىشىش ۋە ئۇنى 

ئۆلچەم قىلىۋېلىش
سـۆزلەرگە  مۇتەشـابىھ  خاۋارىجـالر 
ئەگىشـىدۇ. مۇتەشـابىھ )يەنى مەنىسى 
سـۆزلەر  بولغـان(  ئارتـۇق  بىردىـن 
قەيـەردە بولسـا، ئـۇالر شـۇ يـەردە پەيـدا 
سـۆزلەرنى  مۇتەشـابىھ  ئـۇالر  بولىـدۇ. 
ۋە  تـۇرۇپ جېـدەل  قىلىـپ  دەسـتەك 
شـۇنىڭ  قىلىشـىدۇ.  بەس-مۇنازىـرە 
خاتـا  سـۆزلەرنى  مۇتەشـابىھ  بىلـەن 

تەپسـىر  خاتـا  ئۇنـى  ۋە  چۈشـىنىدۇ 
قىلىدۇ. شـۇنداقال، مۇتەشـابىھ سۆزلەر 
مۇھكـەم  شـەرىئەتنىڭ  ئارقىلىـق 
)يەنـى مەنىسـى بىـر خىلـال بولغـان( 
سـۆزلىرىنى رەت قىلىدۇ. دېمەك، ئۇالر 
مۇتەشـابىھنى مۇھكەمنىـڭ ئۈسـتىگە 
قىلغۇچـى(  ھۆكـۈم  )يەنـى  ھاكىـم 
قىلىـپ قويىـدۇ، ھەرگىزمۇ ئەكىسـچە 

قىلمايدۇ. 
مۇتەشـابىھ  ئەگىشـىدىغان  ئـۇالر 
ئىككـى جەھەتتىن مەيدانغـا كېلىدۇ. 
بىرى، شـەرئىي تېكىستنى چۈشىنىش 
جەھەتتىـن  ئەگىشـىش  ئۇنىڭغـا  ۋە 
مەيدانغـا كېلىدۇ. شـۇنىڭ بىلەن ئۇالر 
ئىچىدىكـى  تېكىسـتنىڭ  شـەرئىي 
قىلىـدۇ.  ئۆلچـەم  مۇتەشـابىھنى 
تېكىسـتنى  شـەرئىي  بىـرى،  يەنـە 
رېئاللىقنـى  بولغـان  تەتبىقلىماقچـى 
چۈشىنىشـتە مۇتەشـابىھقا ئەگىشىدۇ.
بولغـان  رېئاللىققـا  ئۇالرنىـڭ 
بولىـدۇ  مۇتەشـابىھ  چۈشەنچىسـى 
تېكىسـتنى  شـەرئىي  ئـۇالر  ياكـى 
تەتبىقلىماقچـى بولغـان ۋەقەلىك بىر 
نەچچـە ئېھتىماللىـق، بىر نەچچە مەنە 
ۋە بىر نەچچە تەپسىرلەرگە ئىگە بولغان 
مۇتەشـابىھ ۋەقەلىك بولـۇپ، ھەرگىزمۇ 
ۋەقەلىـك  ئوچـۇق(  )يەنـى  مۇھكـەم 
ئەمەس. دېمەك، ئۇالرنىڭ مۇتەشـابىھقا 
شـەرئىي  ياكـى  بولسـا،  ئەگىشىشـى 
مۇتەشـابىھ  ئىچىدىكـى  تېكىسـتنىڭ 
تەرەپتىـن  ئەگىشـىش  تەرەپلەرگـە 
تېكىسـتنى  شـەرئىي  ياكـى  بولىـدۇ، 
رېئاللىـق  بولغـان  تەتبىقلىماقچـى 
مۇتەشـابىھ بولغان ۋە ياكى شـۇ ۋاقىتتا 
يـۈز بەرگـەن ۋەقە-ھادىسـە مۇتەشـابىھ 
بولغـان بولىـدۇ. شـۇنىڭ بىلـەن ئـۇالر 
ۋە  تېكىسـتكە  شـەرئىي  مۇتەشـابىھ 
مۇتەشـابىھ رېئاللىققا ئەگىشـىدۇ. شـۇ 
چاغـدا ئۇالرنىـڭ خاتالىقـى، يامانلىقـى 
ۋە زۇلۇمى تېخىمۇ ھەسسـىلەپ ئاشىدۇ 
ھـەم قاتتىقلىشـىدۇ. شـۇڭا ئـۇالر خاتا 
چۈشـىنىۋالغان رېئاللىققـا خاتا دەلىل 

بۇالرنىـڭ  نەتىجىـدە،  كەلتۈرۈشـىدۇ. 
ئىش-ھەرىكـەت  خاتـا  ئىشـىدىن  بـۇ 
ئـۇالر  ئاندىـن  كېلىـدۇ.  مەيدانغـا 
ئۆزلىرىنـى »بىز دېگەن ياخشـىلىقنىڭ 
ئۈسـتىدە«، »بىـز دېگەن ياخشـى ئىش 
قىلىۋاتىمىـز« دەپ ئوياليـدۇ. خـۇددى 
ئىبنى ئۆمەر رضي هللا عنه »صحيح البخاري«دا 
كاپىـرالر  »خاۋارىجـالر  ئېيتقانـدەك: 
ئايەتلەرنـى  بولغـان  نازىـل  ھەققىـدە 

تەتبىقالشـتى«. مۇئمىنلەرگـە 
كاپىـرالر  خاۋارىجـالر  ئاندىـن 
ھەققىدىكـى ئەھكامالرنى مۇئمىنلەرگە 
مۇنـداق  تعـاىل  هللا  قىلىشـىدۇ.  ئىجـرا 
)هللا(  ئـۇ  مۇھەممـەد!(  »)ئـى  دەيـدۇ: 
سـاڭا كىتـاب )يەنـى قۇرئان(نـى نازىل 
)يەنـى  مۇھكـەم  ئۇنىڭـدا  قىلـدى. 
باركـى،  ئايەتلـەر  ئوچـۇق(  مەنىسـى 
ئـۇالر كىتاب )يەنى پۈتـۈن قۇرئان(نىڭ 
مۇتەشـابىھ  باشـقا  يەنـە  ئاساسـىدۇر؛ 
ئەمـەس(  مۇئەييـەن  مەنىسـى  )يەنـى 
ئايەتلـەر بـاردۇر. دىللىرىـدا ئەگرىلىـك 
مايىـل(  گۇمراھلىققـا  )يەنـى  بـار 
كىشـىلەر پىتنـە قوزغـاش ۋە ئـۆز رايى 
بويىچە مەنە بىرىش ئۈچۈن، مۇتەشـابىھ 
ئايەتلەرگە ئەگىشـىدۇ )يەنى مۇتەشابىھ 
ئايەتلەرنـى ئـۆز نەپسى-خاھىشـى 
بۇنـداق  چۈشـەندۈرىدۇ(.  بويىچـە 
مەنىسـىنى  )ھەقىقىـي(  ئايەتلەرنىـڭ 
پەقـەت هللا بىلىـدۇ. ئىلىمدا توشـقانالر 
ئىشـەندۇق،  >ئۇنىڭغـا  ئېيتىـدۇ: 
ھەممىسـى پەرۋەردىگارىمىز تەرىپىدىن 
نازىـل بولغـان. )بۇنـى( پەقـەت ئەقىل 
ئىگىلىرىـال چۈشـىنىدۇ<« )سـۈرە ئـال 

ئايـەت(. ئىمـران 7- 

مۇنـداق  هللا  رحـه  كەسـىر  ئىبنـى 
دەيـدۇ: »ئەبـۇ ئۇمامـە باھىلـى رضـي هللا 
ھەدىسـتە،  قىلىنغـان  نەقىـل  عنهدىـن 
رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص هللا تعاىلنىڭ: >قەلبلىرىدە 
كەلسـەك،  كىشـىلەرگە  بـار  كېسـەل 
ئـۇالر مۇتەشـابىھقا ئەگىشـىدۇ< دېگـەن 
ئايىتـى ھەققىدە مۇنـداق دېگەن: >مانا 
بۇ كىشـلەر ـــــ خاۋارىجـالردۇر<« )»تفسـر 

إبـن كثر«دىـن ئېلىنـدى(.
عنهنىـڭ  هللا  رضـي  ئاببـاس  ئىبنـى 
يېنىـدا خاۋارىجـالر ۋە ئۇالرنىڭ قۇرئان 
قىرائـەت قىلغـان چاغدىكـى يولۇققان 
ئىشـلىرى تىلغـا ئېلىنغانـدا، ئىبنى 
ئاببـاس رضـي هللا عنـه ئېيتقانكـى: »ئۇالر 
قۇرئاننىـڭ  بىلـەن  ئوقۇغـان  قۇرئـان 
مۇھكەم ئايەتلىرىگـە ئىمان كەلتۈرۈپ 
ئايەتلىرىنىـڭ  مۇتەشـابىھ  قويىـدۇ، 
كېتىـدۇ«  بولـۇپ  ھـاالك  قېشـىدا 
)ئىبنـى ھەجـەر ئەسـقەالنىنىڭ »فتـح البـاري« 
 -313 تـوم   -12 كىتابىنىـڭ  ناملىـق 
سـەھىھ(. ئىسـنادى  ئېلىنـدى،  بېتىدىـن 

ئەلـــى رضـــي هللا عنهدىـــن نەقىـــل 
قىلىنغـــان ھەدىســـتە، ئۇنىڭدىـــن 
»ســـىلەرگە ئەمەللىـــرى جەھەتتىن 
ئېيتىپ  تارتقۇچىالرنى  زىيـــان  ئەڭ 
بىرەيلىمـــۇ؟« دېگـــەن ئايـــەت )يەنى 
ئايىتـــى(   -103 كەھفنىـــڭ  ســـۈرە 
ھەققىـــدە ســـورالغاندا، ئـــۇ مۇنداق 
ئايەتتىن مەقســـەت  بۇ  دەيدۇ: »مەن 
خاۋارىجالر  كىشـــلەرنى  قىلىنغـــان 
شـــەۋكانىنىڭ  )ئىمام  ئوياليمەن«  دەپال 
»فتـــح القديـــر« ناملىـــق كىتابىنىڭ 3- توم 

447- بېتىدىـــن ئېلىنـــدى(.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

ئى مۇسۇلمان قېرىندىشىم! پاراۋانلىق خىزمىتى )يەنى ئاممىۋى خىزمەت( 
ئىقتىسادسىز مەۋجۇت بواللمايدۇ. ئەگەر سەن تەنقىد قىلماقچى بولساڭ، ھەل 

قىلىش چارىسىنى كۆرسەت!
ــەرئىي  ــن شـ ــەت، جۈملىدىـ سىياسـ
ئىنتايىـــن  ھەققىـــدە  سىياســـەت 
ئىخچامالنغـــان ســـۆزلەردىن بىـــرى بولســـا 
ـــى  ـــەر ئىبن ـــرى ئۆم ـــڭ ئەمى مۇئمىنلەرنى
ـــاب رضـــي هللا عنهنىـــڭ: »جامائەتســـىز  خەتت
بواللمايـــدۇ؛  مەۋجـــۇت  ئىســـالم 
مەۋجـــۇت  جامائـــەت  ئەمىرلىكســـىز 
بواللمايـــدۇ ۋە ئىتائەتســـىز ئەمىرلىـــك 
مەۋجـــۇت بواللمايـــدۇ« دېگـــەن ســـۆزىدۇر.
ئۆزلىرىنىـڭ  مۇسـۇلمانالر 
ۋەزىپىلىرىنـى ئـادا قىلىـش، ئەمەلگـە 
نىشـانلىرىنى  بۇيرۇلغـان  ئاشۇرۇشـقا 
ھـەق- ۋە  چىقىرىـش  روياپقـا 
ۋە  ھەمكارلىـق  ئۆزئـارا  ھوقۇقلىرىنـى 
كاپالەتكـە ئىگـە بولغـان كوللېكتىـپ 
شـەكلىدە قوغـداش ئۈچـۈن ئەتراپىغـا 
كونتـرول  دۆلەتنـى  ۋە  ئۇيۇشـىدىغان 
قىلىدىغـان ئىمـارەت )يەنى ئەمىرلىك( 
ئىقتىسـادى  ھۆكۈمەتنىـڭ  ياكـى 
بولمـاي تـۇرۇپ ئـۆز ۋەزىپىلىرىنـى ئادا 
چۈنكـى  ئەمـەس.  مۇمكىـن  قىلىشـى 
ئىقتىسـاد ـــــ تۇرمـۇش ۋە كىشـىلەر 
چاقىنـى  مۇئامىلىنىـڭ  ئارىسـىدىكى 
ھەرىكەتلەندۈرگۈچـى كۈچتـۇر. بۇنىڭـدا 
شـۇڭا  يـوق.  ئىختىـالپ  ھېچقانـداق 
بـۇ ھەقتـە كۆپلىگـەن ئايەت-ھەدىسـلەر 
بايـان قىلىنغـان. بـۇ مۇئامىلىلەرنـى 
بىكار قىلىۋېتىشـنى تەشـۋىق قىلىش 
بولسـا ياخشـىلىق ئېلىپ كەلمەيدىغان 
بـۇ  تەشـۋىقاتتۇر.  باتىـل  ۋە  ئازغـۇن 
بۆلۈۋاتقـان  كۆڭـۈل  ئـۆزى  ھۆكۈمـەت 
قاراشـلىق  ئۆزىگـە  ۋە  ئېھتىياجالرنـى 
كىشـىلەرنىڭ ھاجەتلىرىنى قامدىشـى 
ئۆزىنىـڭ  مال-مۈلۈكلەرنىـڭ  ھەمـدە 
تېگىشـلىك  قىلىنىشـقا  چىقىـم 
يەرلىرىگـە چىقىـم قىلىنىشـى ئۈچۈن 
مەنبەلىرىدىـن  ئـۆز  ئىقتىسـادالرنى 
ھاسىل قىلىشقا قادىر بولۇشى كېرەك. 
ئەڭ مۇھىم ئىقتىسـادىي مەنبە بولسـا 

ئىزچىللىققـا ئىگـە بولغـان زاكاتتـۇر. 
ۋە  ئولجا-غەنىيمـەت  باشـقا،  ئۇندىـن 
قاتارلىقـالردۇر.  بايلىقـى  ئاسـتى  يـەر 
مۇھىـم  ئـەڭ  قىلىنىدىغـان  چىقىـم 
ئورۇن بولسـا دىننى، ئەقىلنى، جاننى، 
نومۇسـنى ۋە مالنـى قوغـداش ئۈچۈن هللا 
يولىـدا قىلىنغـان جىھادتـۇر. شـۇنىڭ 
بىلەن بىرگە كەمبەغەل-مىسـكىنلەرگە 
باشـلىنىپ  قىلىشـتىن  چىقىـم 
ئورگانلىرىنـى  پاراۋانلىـق  ئومۇمىـي 
قـۇرۇش بىلـەن ئاخىرالشـقان زۆرۈرىيـەت 

قامداشـتۇر. ھاجەتلەرنـى  ۋە 
قىســقىچە قىلىــپ ئېيتقانــدا، بىــز 
ھازىــر باشــتىن كەچۈرۈۋاتقــان رېئاللىق 
ــمىيەت ۋە  ــاج، رەس ــۇرۇپ ب ــدە ت ئىچى
تۆلەملەرنــى كىشــىلەرگە مەجبۇرىيــەت 
ئىنــكار  بەلگىلەشــنى  قىلىــپ 
باقايلــى!  ســوراپ  قىلىۋاتقانالردىــن 
ســىلەر بىزگــە تەكلىــپ بىرىۋاتقــان 
ــى؟ ــۇل-چارىلەر قېن ــار ئۇس ئورۇنباس

ئـاز  ياكـى  بولسـۇن  كـۆپ  سـىلەر 
ئىگىلىرىگـە  ئىقتىسـاد  بولسـۇن، 
ئارقىلىـق  تېڭىـش  مەجبـۇرى 
ئېلىنىدىغان پەرز زاكاتنى ئادا قىلىشـقا 
ھەمـدە ئەبـۇ بەكـرى سـىددىق رضـي هللا 
ئـۇرۇش  بەرمىگەنلەرگـە  زاكاتنـى  عنـه 
ئاچقانـدەك ئۇرۇش قىلىشـقا تەييارمۇ؟ 

بىـز سـىلەرگە پەقـەت مۇشـۇ تەرەپنىـال 
شـۇنى  سـودىگەر  ئەسـكەرتمەكچى. 
بىلىشـى كېرەككـى، ئۆزىنىـڭ مېلىغا 
مەجبـۇرى قويۇلغان باج %2.5 بولۇپ، 
ئـۇ كىشـى بۇنىڭدىـن ھېسـاب بېرىدۇ. 
قالغۇچىـالر  ئولتـۇرۇپ  جىھادتىـن 
پايدىالنماقچـى  ئولجا-غەنىيمەتتىـن 
بولسـا، جىھادقـا يەڭلىرىنـى تۈرسـۇن، 
ئۆزلىرىنىـڭ ماللىرىنـى هللا يولىدىكـى 
جىھادقـا سـەرپ قىلسـۇن. چۈنكـى هللا 
غەلىبىنى ۋەدە قىلغان. غەنىيمەتنىڭ 
بەشـتىن تـۆت قىسـمى جـەڭ قىلغان 
مۇجاھىـدالر ئۈچـۈن بولسـا، بەشـتىن 
بىـرى ھۆكۈمـەت ئۈچۈنـدۇر. ھۆكۈمـەت 
مۇشـۇ غەنىيمەتنىـڭ بەشـتىن بىـرى 
ۋە  پىالنلىرىنـى  ئۆزىنىـڭ  ئارقىلىـق 
تەقەززالىرىنـى  پىالنلىرىنىـڭ  شـۇ 
ئورۇنلىشـى كېـرەك. لېكىـن بـۇ ئىش 
ئـۆز تىجارىتىنـى باشـقۇرۇۋاتقان ياكـى 
ئىسسىق ئۆيدە ئولتۇرۇپ، تېلېفونىنى 
كۆتۈرۈۋېلىـپ تـور بەتلەرگـە توختىماي 
قاراۋاتقـان؛ خەلقنىڭ ئىشـى ھەققىدە 
ھازىرقـى  قىلىـپ،  گـەپ  جىـق 
ۋاقىتتـا ئـەڭ مۇھىـم بولغـان پەرزنـى 
تۆھمـەت  كىشـىلەرگە  ئورۇنالۋاتقـان 

قىيىنـدۇر. قىلىۋاتقانالرغـا 
ئەلنىـــڭ  چـــەت  ئۇنداقتـــا 

قىلغان  ئۇنـــداق  قوللىشـــىچۇ؟... 
چـــەت  بوينىمىزنـــى  كۈنىمىـــز 
دۆلەتلەرنىـــڭ خالىغانچە ئېگىشـــىگە 
تاپشـــۇرۇپ بەرگەن بولىمىز. ھالبۇكى، 
قىلىنغـــان  ئـــازات  ئۇخالۋاتقانـــالر 
جايالرنىڭ پاراۋانلىقىنىڭ ھەر قايســـى 
تەشكىالتلىرى  ياردەم  ئىنسانپەرۋەرلىك 
ۋە قوللىغۇچـــى دۆلەتلەرنىـــڭ رەھىم-
شەپقىتى ئاســـتىدا بولۇۋاتقانلىقىنىڭ 
ئۇقتۇرىدىغانلىقىنـــى  مەنـــە  نېمـــە 
بىلىشمەيدۇ. يەنى ئۇخالۋاتقان كىشىلەر 
موك ۋە موم )ئىنســـانپەرۋەرلىك ياردەم 
قاتارلىق  ئىســـمى(  تەشكىالتلىرىنىڭ 
تەشـــكىالتالر ياردىمىنىـــڭ جىھاد ۋە 
مۇجاھىدالرغا قانداق ســـەلبىي تەسىر 
كەلتۈرگەنلىكىنى تىلغا ئېلىشـــمايدۇ. 
ئۇخالۋاتقانالر »دەرئـــا، غۇتا، قەلەمۇن 
ۋە ھۇمـــۇس شـــەھەرلىرىنىڭ تاغۇت 
قولىغا چۈشـــۈپ قېلىشـــىغا سەۋەب 
ئىنقىالبچى  بەزى  ــــ  نەرســـە  بولغان 
گۇرۇھالرغا يـــاردەم بېرىۋاتقان چەتئەل 
ئەمەس  بۇيرۇقلىـــرى  كۈچلىرىنىـــڭ 
بەلكـــى پەقـــەت رۇس ئايروپىالنىنىڭ 

ئويلىشـــىدۇ. دەپ  ھۇجۇمى« 
ئۇنداقتــا پاراۋانلىــق ئىشــلىرىغا 
قەيەردىــن  ئىقتىســاد  كېتىدىغــان 

كېلىــدۇ؟
مۇجاھىدالر...  قوغداۋاتقان  سېنى 
ســـىزنى ھىمايـــە قىلىـــش ئۈچـــۈن 
)گەرچە  ســـاقچىالر  ئۇخلىمايۋاتقـــان 
بولســـىمۇ،  زۇلـــۇم  ئانچە-مۇنچـــە 
مۇرەككەپلىـــك  قويـــۇق  ناھايىتـــى 
رېئاللىققـــا  ئالغـــان  تۈســـىنى 
سېلىشـــتۇرغاندا، بـــۇ ئىنتايىن يوق 
دەۋاالرنى  زۇلۇمـــدۇر(...  دېيەرلىـــك 
ئۇنىڭغـــا  ۋە  قىلىۋاتقـــان  قوبـــۇل 
مەھكىمىلەر...  قاراۋاتقان  تەپسىلىي 
ۋە ســـىز بىلمەيۋاتقـــان نۇرغۇنلىغان 
پاراۋانلىـــق ئورگانلىرى، يەنى تېببىي 
ياردەم  ئىنســـانپەرۋەرلىك  ئورگانـــالر، 
سىستېمىســـى،  مائارىپ  ئورگانلىرى، 
خەلققە خىزمـــەت قىلىش ئورگانلىرى 
جىددىـــي  ۋە  يـــول  ســـۇ،  )تـــوك، 
دېگەندەك(  ئورگانلىـــرى  قۇتقـــۇزۇش 
ۋەخپـــە  ۋە  ئورگانلىـــرى  دەۋەت 
ئىشـــلىرى ئورگانلىـــرى قاتارلىقالرغا 
ئىقتىســـاد قەيەردىـــن كېلىـــدۇ؟ ئى 
سىزنىڭ  قېرىندىشـــىم!  مۇســـۇلمان 
ئۈچـــۈن  قىلىـــش  خىزمىتىڭىزنـــى 
قەيەردىـــن  چىقىمـــالر  كېتەرلىـــك 
ئۇنداق  »مېنىڭ  ســـىزنىڭ  كېلىدۇ؟ 
ئىشىم  بىلەن  ئىشـــلىرى  پاراۋانلىق 

يـــوق« دېگىنىڭىزنىـــڭ ھېچنىمىگە 
پايدىســـى تەگمەيـــدۇ. چۈنكى ســـىز 
دېگەنـــدەك بولغاندا، ئـــازاد قىلىنغان 
رايونالر يىرتقۇچ ھايۋانالر ياشـــايدىغان 
ھالغـــا  ۋەھشـــىيراق  ئورماندىنمـــۇ 

قالىدۇ. چۈشـــۈپ 
شـــۇڭا ئى قېرىندىشـــىم! ســـىز 
خۇددى سەلەف ســـالىھالر قىلغاندەك 
ياكـــى  ھەممىنـــى  مېلىڭىزنىـــڭ 
يېرىمىنى ياكـــى ئۈچتىن بىرىنى ۋە 
ياكى يۈزدىن بىر پىرســـەنتىنى سەدىقە 
قىلىڭ. چۈنكى ســـىز ئاشـــۇ سەلەف 
ئىش-ئىزلىرىنـــى  ســـالىھالرنىڭ 
ســـۆزلەپ تۇرۇپ، بۈگۈنكـــى كۈندىكى 
ئەيىبلـــەپ،  قېرىنداشـــلىرىڭىزنى 
قېلىۋاتىســـىز؟  ئۇنتۇپ  ئۆزىڭىزنـــى 
ئەگەردە، ســـىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن هللا 
رەھىم قىلغان ئازغىنە كىشـــىلەردىن 
سالىھالرنىڭ  سەلەف  ھەممىڭالر  باشقا 
قىلغان شـــۇ ئىشىنى قىلمىساڭالرمۇ، 
قېرىندىشـــىڭالرغا  ھېچبولمىســـا 
خەلقئـــارا  بولـــۇڭالر.  ياردەمچـــى 
ئىنتايىن  سېلىشتۇرغاندا  دۆلەتلەرگە 
ئاز ھېســـابلىنىدىغان باج، رەسمىيەت 
ۋە جەرىمانىلەرنى ياخشـــى كىشىلەرگە 
ئۇالرنـــى  ۋە  قىلىـــش  تۆھمـــەت 
خائىنغـــا چىقىرىشـــنىڭ تېمىســـى 
الشـــرعية«  الوعي بلسياســـية  )»بـــروج  قىلىۋالماڭالر 
ناملىق تېلېگـــرام قانىلىدىن ئېلىندى(.

تېپىشـماقالرنى  تۆۋەندىكـى   .1
قېنـى كىم تېز ھـەم توغرا تاپااليدۇ؟

يەرگە چۈشىدۇ قاقساڭ،
يېگىلى بوالر چاقساڭ.

2. قېنـى بۇنىڭغـا كىـم جـاۋاب 
بىرەلەيـدۇ؟

تىرىك قوپتى ئۆلۈكتىن لوقما 
سورىدى،

ئۆلۈك قوپتى تىرىكنى بوغۇپال 
قويدى. 

سـاندىكى  ئالدىنقـى 
جاۋابـى: تېپىشـماقالرنىڭ 

1. پاشا.
2. چاقماق قەنت.
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رازۋېدچىكقا كېرەكلىك نەرسىلەر:
1. ئاپتـومات ئوقىدىن ئاز بولغاندا 

400 پاي، نورمالدا 500 پاي.
2. قول بومبىسى ئاز بولغاندا ئـۈچ 

تال.
چىداملىق  سىم،  ئەسكىرىي   .3
يىپ، ئەسكىرىي پىچاق، سۇ، يەڭگىل 

يېمەكلىـك.
4. دۇربۇن )كېچىلىك، كۈندۈزلۈك، 
مۇساپە دۇربۇنلىـرى(، قوشۇمچە كامېرا 

بولسا تېخىمۇ ياخشى.
5. دوختۇرلۇق ئەسۋاپلىرى.

ئەسكىرىــي  كومپاس،   ،GPS  .6
خەرىتە، خاتىرە دەپتەر، قەلەم، سىزغۇچ، 

ھېســابلىغۇچ.
رازۋېدچىكنىڭ ۋەزىپىسى:

مەقسىتى،  سانى،  دۈشمەننىڭ 
ۋە  تۈرلىرى  سانى،  قوراللىرىنىڭ 
ھەرقايسى قوراللىرىنىڭ ئورنى، قانداق 
كونا-يېڭىلىقى،  ئىكەنلىكى،  قوشۇن 
ئورنىنىڭ  جايالشقان  دۈشمەننىڭ 
قانداقلىقى، ئاجىز ۋە كۈچلۈك جايلىرى 

بىلىش. قاتارلىقالرنى 
ئەسكەرتىش: رازۋېدچىك ئىگىلىگەن 
غەلىبە  يېرىم  جەڭدىكى  مەلۇمات 
ھېسابلىنىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن رازۋېدچىك 
ئىگىلىگەن مەلۇماتنىڭ توغرا، ئېنىق 

ۋە يېڭى بولۇشى شەرت قىلىنىدۇ. 
يول يۈرۈش بىخەتەرلىك قائىدىلىرى:
يول يۈرگەندە تەس بولسىمۇ، ۋاقىت 
باشقىالر  بار  ئامال  كەتسىمۇ،  كۆپ 
يولالردىن  يوشۇرۇن  ماڭمايدىغان 
مېڭىشىمىز ۋە ھەرۋاقىت بىر يولدىنال 
ماڭماي، بارغاندا بىر يولدىن، قايتقاندا 
يەنە بىر يولدىن مېڭىشىمىز، »بۇ يولنى 
بولغان«  تەكشۈرۈپ  ماڭغاندا  بۇرۇن 
قايتقاندا  بولسۇن،  بارغاندا  دېمەستىن، 
بولسۇن ياخشى تەكشۈرۈپ مېڭىشىمىز 
يولنى  كۆپىنچىمىز  بارغاندا  كېرەك. 
تەكشۈرۈپ ئېھتىيات قىلىپ ماڭىمىز، 
تېز  چارچايمىز،  قايتقاندا  لېكىن 
بىلەن  شۇنىڭ  كېلىدۇ،  قايتقۇمىز 
قايتىمىز.  تېز-تېز  تەكشۈرمەيال 
پىستىرما قىلىشقا  بىزنى  بېرىۋاتقاندا 
قايتقاندا  دۈشمەن،  يەتمىگەن  كۆزى 
پىسـتىرما قىلىشى مۇمكىن. شۇنىڭ 
بىلەن  ئېھتىيات  قايتقاندىمۇ  ئۈچۈن 
مېڭىشىمىز، نەچچە قېتىم ماڭغان يول 
بولسىمۇ تەكشۈرۈپ مېڭىشىمىز كېرەك.
قىستۇرما: بىز دۈشمەنگە پىستىرما 
دۈشمەننىڭ  بولساق،  قىلماقچى 
ياخشى  قىلساق  يولىغا  قايتىش 
بولۇشـــى مۇمكىن، چۈنكى ھەرقانداق 
ماڭغاندا  تەرەپكە  دۈشمەن  ئادەم 
تولۇق تەييارلىـــق بىلەن، ئېھتىيات 
باردۇ؟«  پىستىرما  »قەيەردە  قىلىپ، 
لېكىن  ماڭىدۇ.  بىلەن  دىققەت  دەپ 
بىخۇدلىشىدۇ.  ۋە  چارچايدۇ  قايتقاندا 
چۈنكى بۇ بۇرۇن بىخەتەر ماڭغان يول. 
ماڭغاندا  ئورۇنالردىن  خەتەرلىك 

قايسى  ساقاليمىز.  ئارىلىق 
قالسا  چىقىپ  دۈشمەن  تەرەپ 
مۇداپىئەلىنىشكە قۇاليلىق ۋە بىخەتەر 
بولسا شۇ تەرەپتىن ماڭىمىز، قورالنى 
تۇتىمىز.  ھالەتتە  تەييار  ھەرۋاقىت 
ئاساسلىق  ئىككى  يۈرگەندە  يول 
ماڭىدۇ،  كۆزىتىپ  ئالدىدا  رازۋېدچىك 
تەرىپىدىن  بىخەتەر  يولنىڭ  قالغانالر 
)يەنى تۇيۇقسىز دۈشمەن چىقىپ قالسا 
ئارىلىق  مۇداپىئەلەنگـۈدەك تەرەپتىن( 
ئوتتۇرىدىن  يولنىڭ  ماڭىدۇ،  تاشالپ 

بولمايدۇ.  مېڭىشقا 
تاسادىپەن، ئوق ئاۋازىنى ئاڭلىغان 
مۇداپىئـە  ئۆزىنـى  ھەممەيلەن  ھامان 
قىلىپ ئوق چىققان ئورۇننى كۆزىتىشى، 
مۇداپىئەگـە ئورۇنالشقاندا ئىككى-
كېرەك.  ئورۇنلىشىشى  ئىككىدىن 
ياردەمچىلەر ئۆزى ياردەمچى بولغان 
كېرەك.  ئايرىلماسلىقى  كىشىدىن 
بولۇپ  يارىدار  كىشى  بىرەر  ئەگەر 
قالسا، ماڭالىغۇدەك ھالى بار ۋاقىتتا 
ئېلىپ  كېلىپ  بۇرادەرلەرنىڭ  باشقا 
كېتىشىگە قارىماي، بىخەتەر ئورۇنغا ئۆزى 
چېكىنىشى كېرەك. چۈنكى بىلەكلىرىگە 
ئوق تەككەن يەڭگىل يارىدارالرمۇ ئازراق 
ھالسىزلىنىپ  كېيىن  ۋاقىتتىن 
كېتىدۇ، ئۇ ۋاقىتتا باشقا بۇرادەرلەرنىڭ 
خەتەرلىك ئورۇنغا بېرىپ ئۇنى كۆتۈرۈپ 
ئېلىپ كېلىشى تەس بولۇپ قالىدۇ. 

ئايالنما يولدىن يۈرۈش
ئايالنما  ماڭغاندا  يولدىن  ئايالنما 
بار- دۈشمەن  تەرىپىدە  ئۇ  يولنىڭ 
يوقلۇقىنـــى بىلەلمىسەك، ئىككى 
ئاساسلىق رازۋېدچىك بېرىپ كۆزىتىدۇ. 
قالغانالر سەل ئارىلىق تاشالپ تۇرۇپ، 
ئىككى ئاساسلىق رازۋېدچىك كۆزىتىپ 
قالغانالر  ئاندىن  كېيىن  بولغاندىن 
كۆزەتكەندە،  يولنى  ئايالنما  ماڭىدۇ. 
ھەرۋاقىت  رازۋېدچىك  بىرىنچى 
ئايالنما يولنىڭ مۇشۇ رەسىمدىكىدەك 
ئاستا- تىڭشاپ  ئاۋاز  ئۆتۈپ  تەرىپىگە 
)يەنى،  كۆزىتىدۇ  تەدرىجى  ئاستا، 
كۆرۈپ  قالسا  بولۇپ  دۈشمەن  ئەگەر 
ئاستا-ئاستا  ھالەتتە،  قالمىغۇدەك 
بېشىنى سوزۇپ كۆزىتىدۇ. ئىككىنچى 
رازۋېدچىكنى  رازۋېدچىك بىرىنچى 
ئاتقۇچـــى،  قەنناس  تۇرىدۇ،  قوغداپ 
پىلىموت ئاتقۇچى ۋە RPG ئاتقۇچىالر 

قوغدايدۇ(. رازۋېدچىكنى  ئىككى 
ئەگەر يولنىڭ ئۇ تەرىپىدە دۈشمەن 
رازۋېدچىكالرنى كۆرۈپ قېلىپ  بولۇپ، 
ئوق ئاتسا ياكى رازۋېدچىكالر دۈشمەننى 
قوغدىغان  بىر-بىرىنى  قالسا،  كۆرۈپ 

ھالەتتە تەرتىپ بىلەن چېكىنىدۇ. 
چېكىنىش تەرتىپى ــــ دۈشمەنگە 
چېكىنىدۇ،  بۇرۇن  ئادەم  يېقىن  ئەڭ 
تۇرىدۇ،  قوغداپ  ئۇنى  باشقىالر 
بىر- بويىچە  تەرتىپ  شۇ  ھەممەيلەن 

چېكىنىدۇ. قوغداپ  بىرىنى 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

گېزىـت،  قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ 
ماقالـە،  ژۇرناللىرىمىزنـى  ۋە  رادىئـو 
شـېئىر، سەرگۈزەشـتە، تارىخ، ئەسكىرىي 
تەلىم، جـەڭ مەيدانىدىكى ئاجايىباتالر، 
تېببىي مەلۇماتالر... قاتارلىق ھەرخىل 
ژانىردىكى ئەسەرلەر بىلەن تەمىنلىشىنى 

سـەمىمىي ئىلتىمـاس قىلىمىز. 
تارقىتىشـقا  گېزىتنـى  بـۇ 
چىقارغـان  كـۈچ  ياردەملەشـكەن، 
بارلىـق  قولالپ-قۇۋۋەتلىگـەن  ۋە 
تعاىلنىـڭ  هللا  قېرىنداشـلىرىمىزغا 
مەغپىرىتـى، رەھمىتـى ۋە بەرىكىتـى 
بولسۇن! سالىھ دۇئالىرىڭالردا مۇجاھىد 
قېرىنداشلىرىڭالرنى ئۇنۇتمىغايسىلەر! 

والسام عليكم ورحة هللا وبركاته

ئەسكەرتىش

رازۋېدكا

كۈنـى   -19 ئاينىـڭ   -12  ■
ئىمارىتـى  ئىسـالم  ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىـرى باغـالن ۋىاليىتىنىـڭ 
كابۇل-قۇنـدۇز تېـز سـۈرئەتلىك تـاش 
يولىـدا كېتىۋاتقـان سـاتقىن ئافغـان 
ئەترىتىگـە   ماشـىنا  سـاقچىلىرىنىڭ 
قارىتـا پىسـتىرما ئەمەلىيىتى ئېلىپ 
باشـلىقى  سـاقچى  خائىـن  بېرىـپ، 
نەپـەر  بـەش  بىلـەن  كۇجـى  سـالىم 
سـاقچىنى ئۆلتۈرگەن ۋە باشقىلىرىنى 
يارىالندۇرغـان. بـۇ ئەمەلىيەتتـە ئـۈچ 

بولغـان. ۋەيـران  ماشـىنا  دانـە 
كۈنـى   -21 ئاينىـڭ   -12  ■
ھىندونېزىيە مۇسۇلمانلىرى خىتاينىڭ 
ئېلىـپ  تۈركىسـتاندا  شـەرقىي 
قىرغىنچىلىـق  ئىرقىـي  بېرىۋاتقـان 
كۆلەمـدە  كـەڭ  قارشـى  جىنايىتىگـە 
ئىگىلىنىشـىچە،  قىلـدى.  نامايىـش 
جاكارتانـى  پايتەختـى  ھىندونېزىيـە 
نەچچـە   10 ئالغـان  ئىچىگـە  ئـۆز 
مۇسـۇلمانالر  شـەھەردىكى  چـوڭ 
كوچىغـا چىقىـپ خىتاينىڭ شـەرقىي 
تۈركىسـتاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىسالم 
باسـتۇرۇش  قارشـى  مۇسـۇلمانالرغا  ۋە 
بىلدۈرگـەن. نارازىلىـق  سىياسـىتىگە 
نامايىشـچىالر قوللىرىـدا »ئۇيغـۇر 
مۇسۇلمانلىرى ئۈچۈن بىرلىشەيلى!«، 
»ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا ئەركىنلىك!« 
دېگەن شـوئارالر يېزىلغـان تاختايالرنى 
مۇسـۇلمانلىرىغا  »ئۇيغـۇر  كۆتـۈرۈپ، 
نامايىـش  تـوۋالپ  دەپ  ئەركىنلىـك!« 

قىلغان. 
بۇ نامايىشـنىڭ ھىندونېزىيىنىڭ 
بىـر قانچـە شـەھەرلىرىدە بىـر نەچچـە 
بىرلىشـىپ  تەرىپىدىـن  تەشـكىالت 
ئىلگىـرى  بېرىلغانلىقـى  ئېلىـپ 

سـۈرۈلمەكتە. 
■ 12- ئاينىـڭ 21- كۈنـى دانىيـە 
چىقارغـان  قانـۇن  يېڭـى  ھۆكۈمىتـى 
بولۇپ، بۇ قانۇندا: »دانىيەدە پاسـپورتقا 
ئـەر  كۆچمـەن  بولغـان  ئېرىشـمەكچى 
مەسـئۇللىرى  ھۆكۈمـەت  ئايـال  ياكـى 
كۆرۈشۈشـى  ئېلىشـىپ  قـول  بىلـەن 

يېزىلغـان. دەپ  كېـرەك« 
قارشـى  مۇسـۇلمانالرغا  قانـۇن  بـۇ 
چىقىرىلغـان قانۇن بولـۇپ، بۇ قانۇنغا 
كۆرە، بىر كۆچمەن ئەر كىشى پاسپورتقا 
ئېرىشـمەكچى بولسـا دانىيىلىـك ئايال 
ھۆكۈمـەت خادىملىـرى بىلـەن؛ ئەگەر 
ھۆكۈمـەت  ئـەر  بولسـا  كىشـى  ئايـال 
خادىملىـرى بىلـەن قـول ئېلىشـىپ 
كۆرۈشۈشـى كېـرەك ئىكـەن. بـۇ ئىش 
ئىسـالم دىنىـدا چەكلىنىدىغان بولۇپ، 
بـۇ ـــــ دانىيـە ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسـالم 
قارشـى  ئوچۇق-ئاشـكارا  دىنىغـا 
بىـر  بىلدۈرىدىغـان  ئىكەنلىكىنـى 

ھېسـابلىنىدۇ. پوزىتسـىيە 
بۇ قانـــۇن ئالدىمىزدىكـــى ئايدىن 
باشـــالپ يولغا قويۇلىدىكـــەن. دانىيە 
ھۆكۈمىتى بۇ قانۇننى چىقىرىشـــنىڭ 
»يـــات جىنىســـالرنىڭ  ســـەۋەبىنى: 
بىر-بىـــرى بىلـــەن قول تۇتۇشـــۇپ 
دۆلىتىمىزنىڭ  بولســـا  كۆرۈشۈشـــى 
ئادەتلىرىدىن  مۇناســـىۋەت  كىشىلىك 
ھېســـابلىنىدۇ. ئەگـــەر بىر كىشـــى 
دۆلىتىمىزدە ياشـــىماقچى بولســـا، بۇ 
ئەگىشىشى  تولۇق  ئۆرپ-ئادىتىمىزگە 

چۈشـــەندۈرگەن. دەپ  كېرەك« 
كۈنـــى   -22 ئاينىـــڭ   -12  ■
ۋىاليىتىنىڭ  باغالن  ئافغانىستاننىڭ 
باغـــالن رايونىـــدا 10 نەپـــەر ئافغان 
تەســـلىم  مۇجاھىدالرغا  ئەســـكىرى 

. ن لغا بو
كۈنـى   -22 ئاينىـڭ   -12  ■
ئىمارىتـى  ئىسـالم  ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىرى ئافغانىسـتاننىڭ ھىرات 
ۋىاليىتى پاشـتون زارغـۇن رايونىدا بىر 
قېتىملىق ئەمەلىيەت ئېلىپ بېرىپ، 
ئارمىيىسـىنىڭ  ئافغـان  سـاتقىن 

ئالتـە نەپەر ئەسـكىرىنى ئۆلتۈرگەن ۋە 
يارىالندۇرغـان ھەمـدە تـۆت دانـە ئـوق 
ئۆتمەس ماشـىنىنى ۋەيـران قىلغان.
كۈنـــى   -22 ئاينىـــڭ   -12  ■
ئەششاباب تەشـــكىالتى مۇجاھىدلىرى 
مۇقدىشۇنىڭ  پايتەختى  ســـومالىنىڭ 
پرېزىدېنـــت بىناســـىغا كىرىدىغـــان 
قېتىملىق  بىر  پونكىتىدا  تەكشۈرۈش 
ئېلىپ  ئەمەلىيىتـــى  پىدائىيلىـــق 
پرېزىدېنت  ئەمەلىيـــەت  بـــۇ  بارغان. 
مېتىـــر   400 ئىشخانىســـىدىن 
يىراقلىقتا ئېلىـــپ بېرىلغان بولۇپ، 
ھۆكۈمەت  كېيىـــن  ئەمەلىيەتتىـــن 
كېلىشـــى  يىتىـــپ  ئەســـكەرلىرى 
بىلـــەن تـــەڭ بىـــر دانـــە ماشـــىنا 
كونتروللىغـــۇچ  يىراقتىـــن  بومبـــا 
نەتىجىدە  پارتلىتىلغـــان،  ئارقىلىق 
ئۆلگەنلەرنىڭ ســـانى 36 گە يىتىپ، 
كۆپلىگـــەن ئەســـكەرلەر يارىالنغـــان. 
نائىـــب  پارالمېنتىنىـــڭ  ســـومالى 
يارىالنغان. جۇدۇخمۇ  ۋارسامى  ئەزاسى 
كۈنـــى   -25 ئاينىـــڭ   -12  ■
ئىمارىتـــى  ئىســـالم  ئافغانىســـتان 
ئافغانىســـتاننىڭ  مۇجاھىدلىـــرى 
باتىكـــۇت  ۋىاليىتـــى  نەنگارھـــار 
بارغـــان ھۇجۇم  ئېلىـــپ  رايونىـــدا 
ئەمەلىيىتىـــدە، ئافغـــان ســـاتقىن 
ئارمىيىســـىنىڭ قولىدىـــن 14 دانە 
بىخەتەرلىك تەكشـــۈرۈش پونكىتىنى 
ئەســـكەرنى  نەپەر   32 قايتۇرۇۋېلىپ، 

يارىالندۇرغـــان. ۋە  ئۆلتۈرگـــەن 
كۈنـــى   -25 ئاينىـــڭ   -12  ■
ۋىاليىتىنىڭ  غەزنى  ئافغانىستاننىڭ 
خۇۋاجـــا ئومـــرى رايونىـــدا 15 نەپەر 
ئىمـــارەت  خادىملىـــرى  ھۆكۈمـــەت 
بولغان. تەســـلىم  مۇجاھىدلىرىغـــا 
كۈنـــى   -25 ئاينىـــڭ   -12  ■
ئارمىيىســـى  ھـــاۋا  ئىســـرائىلىيە 
دەمەشـــىق  پايتەختى  ســـۈرىيىنىڭ 
ئارمىيىســـىگە  ئىران  ئەتراپىدىكـــى 
تەۋە بىر قانچە ئەســـكىرىي نۇقتىالرغا 
ھـــاۋا ھۇجۇمـــى ئېلىـــپ بارغان. 

مۇداپىئـــە  دۆلـــەت  رۇســـىيە 
ئاشكارىلىشىچە،  مىنىستىرلىقىنىڭ 
كېچىســـى  كۈنى  ئاينىڭ 25-   -12
دانـــە  ئالتـــە  ئىســـرائىلىيىنىڭ 
كۈرەشـــچى ئايروپىالنى لىۋاننىڭ ھاۋا 
بومباردىمان  لىنىيىســـىدىن كىرىپ 

بارغان. ئېلىـــپ 
كۈنـــى   -27 ئاينىـــڭ   -12  ■
ۋەلمۇسلىمىن  ئىســـالم  نۇســـرەتۇل 
مالىنىڭ  مۇجاھىدلىـــرى  جامائىتى 
توۋنى يېزىســـىدىن لۇلى يېزىســـىغا 
ئارمىيىسىنىڭ  مالى  يولدا  بارىدىغان 
پىستىرما  قارىتا  ئەترىتىگە  ماشـــىنا 
بېرىـــپ،  ئېلىـــپ  ئەمەلىيىتـــى 
توققۇز نەپـــەر ئەســـكەرنى ئۆلتۈرۈپ، 
غەنىيمـــەت  قورال-ياراقلىرىنـــى 
ماشـــىنىلىرىنى  ئۇالرنىڭ  ۋە  ئالغان 
ئۆلگـــەن  كۆيدۈرۈۋەتكـــەن. 
ئېلىپ  جەسەتلىرىنى  ئەسكەرلەرنىڭ 
كېتىش ئۈچـــۈن كەلگـــەن يەنە بىر 
مۇجاھىـــدالر  ئەســـكەرلەر  گۇرۇپپـــا 
تەرىپىدىن قويۇلغان مىناغا چۈشـــۈپ 
نۇرغۇنلىـــرى ئۆلگـــەن ۋە يارىالنغان.
كۈنـى   -27 ئاينىـڭ   -12  ■
ئىمارىتـى  ئىسـالم  ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىرى ئافغانىستاننىڭ فەرياب 
رايونىـدا  بـازار  جۈمـە  ۋىاليىتىنىـڭ 
ساتقىن ئافغان ھۆكۈمەت ئەسكەرلىرىگە 
ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  قارىتـا ھۇجـۇم 
ئۆتمـەس  ئـوق  دانـە  تـۆت  بېرىـپ، 
ھەمـدە  قىلغـان  ۋەيـران  ماشـىنىنى 
10 نەپەر ئەسـكەرنى ئۆلتۈرۈپ، سـەككىز 

يارىالندۇرغـان. نەپىرىنـى 
كۈنـى   -27 ئاينىـڭ   -12  ■
ئەسـكەرلىرى  ئامېرىـكا  تاجاۋۇزچـى 
بىلـەن سـاتقىن ئافغـان ئەسـكەرلىرى 
ۋىاليىتـى  خوسـت  ئافغانىسـتاننىڭ 

بازارغـا  مەنتىقىسـىدىكى  كاال  نـۇرى 
ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  قارىتـا ھۇجـۇم 
ۋەيـران  دۇكانالرنـى  نۇرغـۇن  بېرىـپ، 
مـال- مۇسـۇلمانالرنىڭ  ۋە  قىلغـان 

بۇلىغـان. مۈلۈكلىرىنـى 
كۈنـــى   -28 ئاينىـــڭ   -12  ■
ۋىاليىتى  جوۋزىجان  ئافغانىستاننىڭ 
نەپـــەر   31 رايونىـــدا  ماردىنىيـــان 
ئىمارەت  خىزمەتچىلىـــرى  ھۆكۈمەت 
بولغان. تەســـلىم  مۇجاھىدلىرىغـــا 
كۈنــى   -29 ئاينىــڭ   -12  ■
ــەب  ــى ھەل ــەد ئارمىيىس ــار ئەس بەشش
شــۇۋايخان  جەبــل  ۋىاليىتىنىــڭ 
نۇقتىســىغا ئىلگىرىلىمەكچــى بولغاندا، 
هللانىــڭ ياردىمــى بىلــەن مۇجاھىــدالر 
ئەســكەرنى  نەپــەر  ئــۈچ  ئۇالردىــن 
ــەن. ــى چېكىندۈرگ ــۈرۈپ، ئۇالرن ئۆلت
كۈنـى   -29 ئاينىـڭ   -12  ■
ھامـا  ئەسـكەرلىرى  ئەسـەد  بەششـار 
ۋىاليىتىنىـڭ تـەل بـازام نۇقتىسـىغا 
هللانىـڭ  بولغانـدا،  ئىلگىرىلىمەكچـى 
ياردىمـى بىلـەن مۇجاھىـدالر ئۇالردىن 
بىـر نەچچىسـىنى ئۆلتـۈرۈپ، ئۇالرنـى 

چېكىندۈرگـەن. ئارقىغـا 
تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ  خىتـاي   ■
خەلـق تـورى ۋە ئاتالمىـش شـىنجاڭ 
 -29 ئاينىـڭ   -12 گېزىتىنىـڭ 
دېيىلىشـىچە،  خەۋىرىـدە  كۈنىدىكـى 
ئـادەم  رايونلـۇق  ئاپتونـوم  ئاتالمىـش 
كۈچـى بايلىقى ۋە ئىجتىمائى كاپالەت 
ستاتىستىكىسـىغا  نازارىتىنىـڭ 
قارىغانـدا، 2018- يىلى 11- ئاينىڭ 
رايونـدا  ئاپتونـوم  پۈتـۈن  ئاخىرىغىچـە 
يۆتكەپ ئىشـقا ئورۇنالشـتۇرۇلغان يېزا 
مىليـون   2 كۈچـى  ئەمگـەك  ئارتـۇق 
يەتكـەن  قېتىمغـا  ئـادەم  مىـڭ   796
شـەرقىي  ئىچىـدە  بۇنىـڭ  بولـۇپ، 
ئـۈچ  جەنۇبىدىكـى  تۈركىسـتاننىڭ 
ۋىاليـەت بىـر ئوبالسـتتا بىـر مىليـون 
736 مىـڭ 300 ئـادەم قېتىـم يۆتكەپ 

ئورۇنالشـتۇرۇلغان.  ئىشـقا 
■ 1- ئاينىڭ 1- كۈنى ئافغانىستان 
مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـالم 
ئافغانىسـتاننىڭ ساربىل ۋىاليىتىنىڭ 
سـڭياد رايونىـدا ھۇجـۇم ئەمەلىيىتـى 
ئېلىـپ بېرىـپ، ئۈچ دانـە بىخەتەرلىك 
تەكشـۈرۈش پونكىتىنـى فەتىـھ قىلغان 
ۋە 20 نەپەر ساتقىن ئافغان ئەسكىرىنى 
ئۆلتـۈرۈپ، 23 نەپىرىنـى يارىالندۇرغان. 
ئۇنىڭدىن باشـقا، بەش دانە ئەسـكىرىي 

ماشـىنىنى ۋەيران قىلغان.
■ 1- ئاينىڭ 1- كۈنى ئافغانىستان 
مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـالم 
ئافغانىسـتاننىڭ قەندەھار ۋىاليىتىنىڭ 
ئافغـان  رايونىـدا سـاتقىن  مايۋانـد 
قىسـىم  ئاالھىـدە  ئارمىيىسـىنىڭ 
ئەسـكەرلىرىنى ئـۆز ئىچىگە ئالغان 40 
كىشـىلىك بىـر گۇرۇپپىسـىغا قارىتـا 
بۇمبـا ھۇجۇمـى ئېلىـپ بېرىـپ، 35 
ئەسـكىرىنى  قىسـىم  ئاالھىـدە  نەپـەر 
ئۆلتۈرگەن ۋە يارىالندۇرغان، شـۇنداقال 
بـەش دانـە ئـوق ئۆتمـەس ماشـىنىنى 

ۋەيـران قىلغـان.


