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ئىكىسـىنىڭ  ئـۇ  دېسـە،  كاپىـر!< 
بىـرى كاپىـر بولىـدۇ. ئەگـەر كاپىرغـا 
چىقىرىلغۇچـى قېرىندىشـى ئۇ كىشـى 
بولسـا،  بولغـان  )كاپىـر(  دېگەنـدەك 
ئـۇ شـۇنداق بولىـدۇ. ئەگـەر ئـۇ كاپىـر 
بولمىسـا، >كاپىـر< دېگەن ھۆكۈم شـۇ 
دېگۈچىنىـڭ ئۆزىگـە قايتىـدۇ« )ئىمـام 

توپلىغـان(. مۇسـلىم 
پەيغەمبـەر ملسو هيلع هللا ىلص يەنـە مۇنداق دېگەن: 
»كىمكـى بىر كىشـىنى >كاپىر< ياكى 
>هللانىڭ دۈشـمىنى< دېگەن بولسـا، ئۇ 
ئاشـۇنداق )يەنـى كاپىـر ياكـى هللانىـڭ 
دۈشـمىنى( بولمىغان بولسـا، ئۇ چاغدا 
كىشـىنىڭ  دېگۈچـى  شـۇ  ھۆكـۈم  بـۇ 
مۇسـلىم  )ئىمـام  قايتىـدۇ«  ئۆزىگـە 

توپلىغـان(.
پەيغەمبـەر ملسو هيلع هللا ىلص يەنە مۇنداق دېگەن: 
بىـر  يەنـە  كىشـى  بىـر  »ھەرقانـداق 
كىشـىنى >پاسـىق< ياكـى >كاپىـر< 
دېگـەن بولسـا، ئەگەر شـۇ دېيىلگۈچى 
كىشـى دېگۈچـى دېگەنـدەك بولمىسـا، 
بـۇ ھۆكـۈم دېگۈچىگە قايتىـپ بارىدۇ« 

)ئىمـام بۇخـارى توپلىغـان(.
پەيغەمبـەر ملسو هيلع هللا ىلص يەنە مۇنداق دېگەن: 
>كاپىـر<  مۇئمىننـى  بىـر  »كىمكـى 
>كاپىـر<  ئۇنداقتـا  بولسـا،  دېگـەن 
دېگۈچـى ئـۇ مۇئمىننـى ئۆلتۈرگەنگـە 
بۇخـارى  )ئىمـام  بولىـدۇ«  ئوخشـاش 

توپلىغـان(.
مۇنـداق  يەنـە  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبـەر 
دېگـەن: »ئەگـەر بىـر كىشـى ئۆزىنىڭ 
دېگـەن  كاپىـر!<  >ئـى  قېرىندىشـىغا 
بولسا، ئۇ چاغدا چوقۇم ئىككىسىنىڭ 
بىـرى كاپىـر بولىـدۇ« )ئىمـام بۇخـارى 

توپلىغـان(.
ئەھلـى سـۈننە ۋەلجامائـە  دېمـەك، 
قىلغـان  بىدئەتنـى  ئەقىدىسـىدىكىلەر 
كىشـىلەرنى »ئاسـىي«، »گۇناھـكار« 
ياكـى »كاپىـر« دەپ مۇتلـەق ھۆكـۈم 
مۇسـۇلمانچىلىقى  بىلـەن  قىلىـش 
جەزمىيلىـك بىلـەن سـابىت بولغـان 
ئەممـا بىـرەر بىدئەتنى قىلىپ سـالغان 
»ئاسـىي«،  شەخسـنى  مۇئەييـەن 
»گۇناھـكار«، »پاسـىق« ۋە »كاپىـر« 
دەپ ھۆكـۈم قىلىشـنىڭ ئوتتۇرىسـىنى 
يەنـى  قىلىـدۇ.  مۇئامىلـە  ئايرىـپ 
ئومۇمىي كىشىلەرنى كاپىرغا چىقىرىش 
بىلـەن  چىقىرىـش  گۇناھكارغـا  ۋە 

مۇئەييەن شەخسـنى كاپىرغا چىقىرىش، 
گۇناھكارغـا چىقىرىـش ۋە بىدئەتچىگـە 
ئايرىـپ  ئوتتۇرىسـىنى  چىقىرىشـنىڭ 
ئەھلـى  شـۇڭا  قىلىـدۇ.  مۇئامىلـە 
كىشـىگە  ئەقىدىسـىدىكىلەر  سـۈننەت 
ھەقنـى بايـان قىلمـاي تـۇرۇپ ھۆكـۈم 
قىلىـش  بايـان  ھەقنـى  قىلمايـدۇ. 
دېگىنىمىـز ــــ ھۆججـەت بەرپا قىلىش 
لېكىـن  يوقىتىشـتۇر.  شـۈبھىنى  ۋە 
بەرپـا قىلىـش ۋە شـۈبھىنى  ھۆججـەت 
شـەرتلەر  بۇنـداق  دېگـەن  يوقىتىـش 
پەقـەت مەخپىـي مەسـىلىلەردە بولىدۇ. 
ئوچـۇق  مۇسـۇلمانالرغا  ئـاۋام  يەنـى 
كىشـىلەرگە  خـاس  لېكىـن  بولمىغـان 
بولغـان  ئوچـۇق  ئالىمالرغـا(  )يەنـى 
قىلىنىـدۇ.  شـەرت  مەسـىلىلەردە 
»)مۇئەييـەن شەخسـنى( ھەقنـى بايـان 
قىلمـاي تـۇرۇپ كاپىرغـا چىقارمايمىـز، 
چىقارمايمىـز؛  بىدئەتچىگـە  گۇناھـكار 
ۋە  تـۇرۇپ  تۇرغۇزمـاي  ھۆججـەت 
كاپىرغـا  تـۇرۇپ  يوقاتمـاي  شـۈبھىنى 
چىقارمايمىـز، بىدئەتچىگە چىقارمايمىز 
ۋە گۇناھكارغـا چىقارمايمىـز« دېگـەن 
قائىدىلـەر مەخپىـي ئىشـالردا بولىـدۇ. 
بىـر  ئەگـەر  سـۈننەت  ئەھلـى  دېمـەك، 
چىقىرىشـنىڭ  كاپىرغـا  كىشـىدە 
ۋە  تېپىلمىسـا  تولـۇق  شـەرتلىرى 
توسـالغۇلىرى يوقالمىسـا، ئۇ كىشـىنى 
كۇفـرى ئەمەلنـى قىلىـپ سـالغانلىق 
چىقارمايـدۇ.  كاپىرغـا  سـەۋەبلىك 
چىقىرىشـنىڭ  كاپىرغـا  كىشـىدە  ئـۇ 
مانىئـي  ۋە  تېپىلسـا  شـەرتلىرى 
كىشـى  ئـۇ  يوقالسـا،  )توسـالغۇ(لىرى 
كۇفـرى ئەمەلنـى قىلغانلىقـى ئۈچـۈن 
ئىشـالر  مەخپىـي  ئىـش  ئـۇ  )مەيلـى 
قاتارىدىن بولسـۇن ياكى ئاشـكارا ئىشالر 
قاتارىدىـن بولسـۇن( كاپىرغا چىقىرىدۇ. 
ئەبـۇ ھۇرەيـرە رضـي هللا عنهدىـن نەقىـل 
مۇنـداق  ئـۇ  ھەدىسـتە،  قىلىنغـان 
ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ  رەسـۇلۇلالھ  ]مـەن  دېگـەن: 
مۇنـداق دېگەنلىكىنـى ئاڭلىغان: »بەنى 
ئۆزئـارا  كىشـى  ئىككـى  ئىسـرائىلدا 
قېرىنـداش ئىـدى. ئىككىسـىنىڭ بىرى 
گۇنـاھ ئۆتكۈزەتتى، يەنە بىـرى ئىبادەتتە 
قىالتتـى.  تىرىشـچانلىق  ئىنتايىـن 
شـۇنىڭ بىلـەن ئىبادەتتە تىرىشـچانلىق 
قىلغىنـى يەنـە بىرىنىـڭ دائىـم گۇنـاھ 
 )ئاخىرى 2- بەتتە(

ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە

»قَـاَل  قَـاَل:  عنـه  هللا  رضـي  ُهَريـْـَرَة  َأِب  َعـْن 
يَّـٍة يـَْغَضـُب  َرُسـوُل اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: >َمـْن قَاتَـَل َتْـَت رَايَـٍة ِعمِّ
َأْويـَُقاتِـُل ِلَعَصبَـٍة، أْويـَْنُصـُر َعَصبَـًة، فـَُقتِـَل َفِقتـْلَـٌة  ِلَعَصَبٍة،

ونسـائى(. أمحـد  مسـلم،  )راوء  َجاِهِليَّـٌة<« 
ھەدىسنىڭ تەرجىمىسى

عنهدىـن  هللا  رضـي  ھۇرەيـرە  ئەبـۇ 
نەقىـل قىلىنىپ، ئۇ مۇنـداق دەيدۇ: 
دېگـەن:  مۇنـداق  ملسو هيلع هللا ىلص  »رەسـۇلۇلالھ 
بايـراق  نامەلـۇم  غايىسـى  >كىمكـى 
ئاسـتىدا )هللانىڭ كەلىمىسـىنى ئالىي 
بەلكـى(  ئەمـەس  ئۈچـۈن  قىلىـش 
تەرەپبازلىـق ئۈچۈن غەزەپلەنسـە ياكى 

جـەڭ قىلسـا ۋە ياكـى يـاردەم بىرىـپ 
ئۆلتۈرۈلسـە، ئـۇ كىشـى جاھىلىيـەت 
)ئىمـام  بولىـدۇ<«  ئۆلگـەن  ئۆلۈمىـدە 
نەسـائىلەر  ۋە  ئەھمـەد  ئىمـام  مۇسـلىم، 

توپلىغـان(.
ھەدىستىن ئېلىنغان پايدىالر

بىرىنچـى، كىشـى ئـۇرۇش قىلغاندا 
ئاساسـىدا  پاكىـت  ۋە  ئىلىـم  چوقـۇم 
ئۇرۇش قىلىشـى، ھەرگىزمۇ قارىغۇالرچە 
ۋە ھاۋايى-ھەۋەسـكە تايىنىـپ ئـۇرۇش 

قىلماسـلىقىنىڭ الزىملىقـى.
ئىككىنچى، ھەرقانداق مۇسۇلمان 

كىشـىنىڭ، ھەقتىـن باشـقىغا ياردەم 
بەرمەيدىغـان يوللـۇق ئـۇرۇش بىلـەن 
ھاۋايى-ھەۋەسـلەرگە ياردەم بىرىدىغان 
يولسـىز جەڭنىـڭ ئوتتۇرىسـىنى پەرق 

الزىملىقى. ئېتىشـنىڭ 
ئۈچىنچـى، بايـراق مەسىلىسـىدە 
شـەكىل، كۆرۈنـۈش، نەقىـش، خـەت، 
ئەمـەس  مۇھىـم  دېگەنلـەر  رەخـت 
بەلكـى شـۇ بايراقنىڭ تىكلىنىشـىگە 
سـەۋەب بولغـان مەقسـەتنىڭ مۇھىـم 

ئىكەنلىكـى.
بىرىـش  يـاردەم  ھەققـە  تۆتىنچـى، 
مەقسەت قىلىنمىغان جەڭلەرگە جۈرئەت 
قاتنىشىشـنىڭ  ئۇنىڭغـا  ۋە  قىلىـش 

ھاراملىقـى.
مىللەت  ياكى  ۋەتەن  بەشىنچى، 
ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى پەقەت ئىمانىي 
ياكى  دوست  ئۈچۈنال  قېرىنداشلىق 

دۈشمەن تۇتۇشنىڭ الزىملىقى.
كىشـىنىڭ  مۇئمىـن  ئالتىنچـى، 

ئەمەللىرىنـى  جاھىلىيـەت  بەزىـدە 
سـادىر قىلىـپ قالىدىغانلىقى ۋە شـۇ 
ئەمەل ئۈسـتىدە ۋاپات بولىدىغانلىقى، 
لېكىن بۇنىڭ شـۇ مۇئمىن كىشـىنى 

چىقىرىۋەتمەيدىغانلىقـى. ئىماندىـن 
يەتتىنچى، جەڭنىڭ ئەسلىدىن 
ھەرگىزمـۇ  بولۇشـىنىڭ  يوللـۇق 
جەڭـدە  بولغـان  يوللـۇق  شـۇ 
ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ شـەھىد بولۇشـىنى 
كەلتـۈرۈپ چىقارمايدىغانلىقى. چۈنكى 
گاھىدا شـۇ جەڭگە ئىتتىرگۈچى سـەۋەب 
پەقـەت مىللـەت ياكـى مەلـۇم گـۇرۇھ 
ئۈچـۈن غەزەپلىنىـش بولۇپ ھەققە ياردەم 
بىرىش بولمىسـا، جەڭ ئەسـلىدە يوللۇق 
بولسىمۇ، بۇ جەڭدە ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ 
ھەممىسـى »شـەھىد« بولۇۋەرمەيـدۇ.

قەبىلـە،  مەيلـى  سـەككىزىنچى، 
ياكـى بىرەر مىللەت، ياكـى بىر ئەمىر، 
ياكـى بىر ئالىم، ياكـى جامائەت، ياكى 
مەلـۇم ئىسـىم، ياكـى مەزھـەپ، ياكـى 

مەلـۇم كۆزقاراش، ياكى ۋەتەن بولسـۇن 
ۋە ياكـى ئۇنىڭدىـن باشـقا نېمە بولسـا 
بولسـۇن، بۇنىـڭ ئۈچـۈن غەزەپلىنىـش 
)يەنـى  قىلىـش  مۇتەئەسسـىپلىك  ۋە 
ئـاگاھ  قاتتىـق  بېسـىش(تىن  يـان 

الزىملىقـى. بولۇشـنىڭ 
قىلىـش  جـەڭ  توققۇزىنچـى، 
ئىشـىدا نىيەتنىـڭ ئىنتايىـن مۇھىـم 
ئىكەنلىكى. يەنى، جەڭ قىلىشـتىكى 
زور  ئىنتايىـن  نىيەتنىـڭ خەتىرىنىـڭ 

ئىكەنلىكـى.
ۋە  ھاۋايى-ھـەۋەس  ئونىنچـى، 
ئازدۇرغۇچـى ئامىلالردىـن پـاك بولۇش 
سـاداقەتمەن  پۈتۈنلـەي  ھەققـە  ۋە 

زۆرۈرلۈكـى. بولۇشـنىڭ 
ئـون بىرىنچـى، ئوچـۇق ۋە روشـەن 
بولغان ئىشـالرغا ئېسىلىش؛ مۈجمەل، 
ئىشـالردىن  شـۈبھىلىك  ۋە  مۇتەشـابىھ 
يىـراق تۇرۇش ھەمدە دىـن ۋە ئابرۇينى 
پـاك سـاقالپ قېلىشـنىڭ الزىملىقى.          

ئۈچىنچى ئاساس: ئەھلى سۈننە ۋەلجامائەنىڭ تەكفىر )كاپىرغا چىقىرىش( مەسىلىسىگە تۇتقان مەيدانى
سـەلەف سـالىھ )يەنى ئەھلى سۈننە 
ئۇسـۇللىرى  ئەقىـدە  ۋەلجامائە(نىـڭ 
)ئاساسـلىرى(دىن بىرى شـۇكى، ئەھلى 
بىـر  ھەرقانـداق  ۋەلجامائـە  سـۈننە 
مۇسـۇلمان كىشـى كاپىـر قىلىۋەتكۈچـى 
بىرەر ئىشـنى سـادىر قىلغان بولسا ۋە بۇ 
كاپىر قىلىۋەتكۈچى ئىش چۈشەندۈرۈشكە 
موھتـاج بولغىـدەك دەرىجىـدە )ئالىمـالر 
مۇسـۇلمانالر  ئـاۋام  ئەممـا  بىلىدىغـان 
بىلمەيدىغـان( مەخپىيرەك ئىش بولسـا، 
شـەرتلىرى  چىقىرىشـنىڭ  كاپىرغـا 
تولـۇق تېپىلماي، كاپىرغا چىقىرىشـنى 
چەكلەيدىغـان چەكلىمىلەر تەلتۆكۈس 
تەئۋىـل  ۋە  بىلمىگۈچـى  يوقالمـاي، 
ئايدىڭالشـماي  شـۈبھى  قىلغۇچىدىـن 
بولىدىغـان  كاپىـر  ئەتسـە  تـەرك  ۋە 
ھۆججەتنـى  كۈچلـۈك  دەرىجىدىكـى 
تۇرغۇزمـاي تـۇرۇپ كاپىرغـا چىقارمايـدۇ. 
بىـر مۇسـۇلمان  ئەكسـىچە،  ئەممـا دەل 
كىشـى مەخپىي بولمىغان ئاشكارا )يەنى 
ئالىممۇ ۋە ئادەتتىكى ئاۋام مۇسـۇلمانمۇ 
ئوتتۇرىسـىدا  ئـۇالر  ۋە  بىلىدىغـان 
كـەڭ تارقالغـان دىننىڭ پرىنسـىپ-
ئاساسـلىرى مەسىلىسـىدىكى( ئىشـالردا 
بولسـا،  قىلغـان  ئەمەلنـى  كۇفـرى 
مەسـىلەن، هللانىـڭ بارلىقىنـى ئىنكار 
قىلىـش، رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلصنـى يالغانچىغـا 
پۈتـۈن  چىقىرىـش، رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ 
ھەممىسـىگە  جىنالرنىـڭ  ۋە  ئىنسـانالر 
ئومۇمىـي پەيغەمبەر ئىكەنلىكى ۋە پۈتۈن 
پەيغەمبەرلەرنىـڭ پەيغەمبەرلىكىنـى 
ئاخىرقـى  ئـەڭ  ئاخىرالشـتۇرغۇچى 
ئىنـكار  ئىكەنلىكىنـى  پەيغەمبـەر 
ئومۇمىـي  دىندىـن  شـۇنداقال  قىلىـش، 
ياكـى  بولسـۇن  )ئـاۋام  مۇسـۇلمانالرنىڭ 

ئالىـم بولسـۇن( بىلىشـى زۆرۈر بولغـان 
مەسـىلىلەرنى ئىنكار قىلىشقا ئوخشاش 
ئاشـكارا ئىشـالردا كۇفرى ئەمەلنى سادىر 
قىلغان بولسـا، ھۆججەت تۇرغۇزماستىن 

چىقىرىۋېرىـدۇ. كاپىرغـا 
سـۈننە  ئەھلـى  )يەنـى  ئـۇالر 
ۋەلجامائـە ئەقىدىسـىدىكىلەر( كۇفـرى 
ئىشـقا مەجبۇرالنغان مۇسـۇلماننى )ئۇ 
مۇسـۇلماننىڭ قەلبـى ئىمـان بىلـەن 
خاتىرجـەم بولغـان بولسـىال( كاپىرغـا 

چىقارمايـدۇ. 
ۋەلجامائـە  سـۈننە  ئەھلـى 
ئەقىدىسىدىكىلەر ھېچبىر مۇسۇلماننى 
گۇنـاھ  ھەرقانـداق  باشـقا  شـېرىكتىن 
چىقىرىۋەرمەيـدۇ.  كاپىرغـا  بىلـەن 
شـېرىكتىن  مۇسـۇلمان  بىـر  ئەگـەر 
كەبىرلەرنـى  گۇناھىـي  بولغـان  تـۆۋەن 
ئەھلـى  ئۇنداقتـا  بولسـا،  ئۆتكۈزگـەن 
سـۈننەت ئەقىدىسـىدىكىلەر بۇ گۇناھنى 
دەپ  »كاپىـر«  كىشـىنى  ئۆتكۈزگـەن 
ئاشـۇ  كىشـى  ئـۇ  قىلمايـدۇ،  ھۆكـۈم 
ئۆتكۈزگەن گۇناھنى ھاالل سـانىمىغانال 
»ئىمانـى  »پاسـىق«،  پەقـەت  بولسـا، 
ناقىـس« دەپ ھۆكـۈم قىلىـدۇ. ئەگـەر 
بەندە شـېرىكتىن تۆۋەن بىر گۇناھنىڭ 
ئۈسـتىدە ئۆلگەن بولسا، مادامىكى، شۇ 
گۇناھنـى ھاالل سـانىمىغانال بولسـا، بۇ 
بەندىنىـڭ ئىشـى هللاقا تاپشـۇرۇلىدۇ. هللا 
ئـۇ بەندىنى خالىسـا ئازاباليدۇ، خالىسـا 
مەغپىـرەت قىلىـدۇ. ئەكسـىچە، ئازغۇن 
مۇئتەزىلـە  خاۋارىـج،  )يەنـى  پىرقىلـەر 
دېگەنـدەك( گۇناھىـي كەبىـر ئۆتكۈزگەن 
ھۆكـۈم  دەپ  »كاپىـر«  مۇسـۇلماننى 
ئەمـەس،  »كاپىرمـۇ  ياكـى  قىلىـدۇ 
ئىككىسـىنىڭ  ئەمـەس،  مۇسـۇلمانمۇ 

تۇرىـدۇ«  ئورۇنـدا  بىـر  ئوتتۇرىسـىدىكى 
دەپ ھۆكـۈم قىلىـدۇ. بىزنىـڭ »ئەھلى 
سـۈننەت ئەقىدىسـىدىكىلەر ھەرقانـداق 
بولمىغـان  شـېرىك  مۇسـۇلماننى  بىـر 
كاپىرغـا  بىلـەن  كەبىـر  گۇناھىـي 
سـۆزىمىزنىڭ  دېگـەن  چىقارمايـدۇ« 

دەلىلـى: 
هللا تعـاىل مۇنـداق دەيـدۇ: ﴿ِإنَّ اللََّ َل يـَْغِفـُر 
َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْك 
َعِظيًمـا﴾ »هللا ھەقىقەتـەن  ِإْثًـا  افـْتـَـَرى  فـََقـِد  ِبللَِّ 
گۇناھىنـى  كەلتـۈرۈش  شـېرىك  هللاقـا 
خالىغـان  قىلمايـدۇ،  مەغپىـرەت 
ئادەمنىـڭ ئۇنىڭدىـن باشـقا گۇناھىنـى 
هللاقـا  كىمكـى  قىلىـدۇ.  مەغپىـرەت 
گۇنـاھ  چـوڭ  كەلتۈرىدىكـەن،  شـېرىك 
قىلغان بولىدۇ« )سـۈرە نىسـا 48- ئايەت(.
﴿ دەيـدۇ:  مۇنـداق  يەنـە  تعـاىل  هللا 

َل  أَنـُْفِسـِهْم  َعلَـى  َأْسـَرُفوا  الَِّذيـَن  ِعبَـاِدَي  َي  قُـْل 
يًعـا  جَِ نُـوَب  الذُّ يـَْغِفـُر  اللََّ  ِإنَّ  اللَِّ  َرمْحَـِة  ِمـْن  تـَْقَنطُـوا 
مۇھەممـەد!  »)ئـى  الرَِّحيـُم﴾  اْلَغُفـوُر  ُهـَو  ِإنَـُّه 
ئېيتقىنكـى،  تىلىمدىـن(  مېنىـڭ 
»)گۇناھالرنـى قىلىۋېرىـپ( ئۆزلىرىگـە 
جىنايـەت قىلغـان بەندىلىرىم! هللانىڭ 
ئۈمىدسـىزلەنمەڭالر.  رەھمىتىدىـن 
هللا ھەقىقەتـەن )خالىغـان ئادەمنىـڭ( 
مەغپىـرەت  گۇناھلىرىنـى  جىمـى 
قىلىـدۇ، شۈبھىسـىزكى، هللا ناھايىتـى 
ناھايىتـى  قىلغۇچىـدۇر،  مەغپىـرەت 
مېھرىبانـدۇر« )سـۈرە زۇمـەر 53- ئايەت(.
بىـر  ھەرقانـداق  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبـەر 
كىشـىنىڭ يەنە بىر كىشىنى دەلىل-
پاكىتسىز ھالدا كاپىرغا چىقىرىشىدىن 
مۇنـداق  ئاگاھالنـدۇرۇپ  قاتتىـق 
دېگـەن: »ھەرقانـداق بىر )مۇسـۇلمان( 
>ئـى  قېرىندىشـىغا  ئۆزىنىـڭ  كىشـى 



57- سان

مۇرتەدلىك توغرىسىدا
1

ئىسـالم بولسـا ھەرگىزمـۇ يەرگـە سـېلىپ قويۇلمايدىغـان بىـر رىدادۇركـى، 
ئەگـەر بىـر قـەۋم ئۇنـى تارتىـپ چىقىرىـپ تاشلىۋەتسـە، هللا تعـاىل ئۇ رىـدا )كىيىم(

نـى باشـقا بىرسـىگە كىيـدۈرۈپ قويىـدۇ. هللا تعـاىل بۇ ھەقتـە مۇنداق دەيـدۇ: ﴿ُأولَِئَك 
ْلنَـا ِبَـا قـَْوًمـا لَْيُسـوا ِبَا ِبَكاِفرِيَن﴾ »ئۇالرغا  َة فَـِإْن َيْكُفـْر ِبَـا َهـُؤَلِء فـََقـْد وَكَّ الَِّذيـَن َآتـَيـَْناُهـُم اْلِكتَـاَب َواْلُْكـَم َوالنُـّبـُـوَّ
كىتابنـى، ھېكمەتنـى ۋە پەيغەمبەرلىكنـى ئاتـا قىلـدۇق، ئەگـەر بـۇ مۇشـرىكالر 
ئـۇالر )يەنـى كىتـاب، ھېكمـەت ۋە پەيغەمبەرلىك(نـى ئىنـكار قىلسـا، ئۇالرنـى 
ئىنـكار قىلمايدىغـان باشـقا بىـر قەۋمگـە تاپشـۇرىمىز« )سـۈرە ئەنئـام 89- ئايـەت(.

ــــ ئابدۇلئەزىز تەرىفى
2

نۇرغـۇن  دەۋرىـدە(  پەيغەمبەرلىـك  )يەنـى  زامانىـدا  ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ  رەسـۇلۇلالھ 
كىشـىلەر مۇرتـەد بولـدى. خەلىپىلـەر زامانىـدا نۇرغـۇن جامائەتلـەر مۇرتـەد 
بولـدى. مانـا بـۇالر ئىسـالمغا پەقـەت زىيـان يەتكۈزەلمىـدى ۋە ھەرگىزمـۇ 
زىيـان يەتكۈزەلمەيـدۇ. ئەگـەر بىـر كىشـى مۇرتـەد بولىدىغـان بولسـا، ئۇنىڭ 
ئورنىغـا بىـر ئۈممـەت مۇسـۇلمان بولىـدۇ. چۈنكـى هللا تعـاىل مۇنـداق دەيدۇ: ﴿َي 
ُ ِبَقـْوٍم﴾ »ئـى مۇئمىنلەر! سـىلەردىن  أَيُـَّهـا الَِّذيـَن َآَمنُـوا َمـْن يـَْرتَـدَّ ِمْنُكـْم َعـْن ِدينِـِه َفَسـْوَف يَِْت اللَّ
كىمكـى مۇرتـەد بولىدىكـەن، هللا )ئۇنىـڭ ئورنىغـا( بىـر قەۋمنـى كەلتۈرىـدۇ« 

)سـۈرە مائىـدە 54- ئايەتنىـڭ بىـر قىسـمى(.
ــــ ئابدۇلئەزىز تەرىفى 

كـۆرۈپ:  تۇرغانلىقىنـى  ئۈسـتىدە 
>توختىغىـن، ئەمـدى بولـدى قىل!< 
دەيتتى. بىر كۈنى ئۇ ئاشۇ قېرىندىشىنى 
يەنـە گۇنـاھ ئۈسـتىدە كـۆرۈپ، ئۇنىڭغـا: 
>توختىغىـن!< دېگەنىـدى، ئۇ: >مەن 
مـاڭا  سـەن  بولمىسـۇن،  كارىـڭ  بىلـەن 
ئەۋەتىلگەنمىدىـڭ؟<  بولـۇپ  كۆزەتچـى 
دېـدى. شـۇنىڭ بىلەن ھېلىقى كىشـى: 
>هللا سـېنىڭ گۇناھىڭنـى مەغپىـرەت 
هللا  نەقىلـدە،  بىـر  )يەنـە  قىلمايـدۇ 
دەپ  كىرگۈزمەيـدۇ  جەننەتكـە  سـېنى 

ئىككىسـى  بـۇ  دېـدى.  ئېلىنغـان(< 
ۋاپـات  )يەنـى  قىلىنـدى  روھ  قەبـزى 
بولـدى(. شـۇنىڭ بىلـەن بـۇ ئىككىسـى 
بىـر  ھوزۇرىـدا  رەببىنىـڭ  ئالەملەرنىـڭ 
ئىبادەتتـە  تعـاىل  هللا  جەملەنـدى.  يەرگـە 
تىرىشـچانلىق قىلغان كىشـىگە: >سـەن 
مېنـى بىلەمتىـڭ؟ )ياكـى سـەن مېنىڭ 
قادىرمىدىـڭ؟(  نەرسـىلەرگە  قولۇمدىكـى 
دېـدى. ئاندىـن هللا تعـاىل ھېلىقـى گۇناھكار 
جەننەتكـە  سـەن  >مـاڭ،  كىشـىگە: 
كىرگىـن! مېنىـڭ رەھمىتىـم بىلەن 
جەننەتكـە كىرگىن!< دېدى. ھېلىقى 

جەننەتكـە كىرگۈزمەيـدۇ<  سـېنى  >هللا 
دېگـەن كىشـىگە بولسـا: >بۇنـى دوزاخقـا 
ئاپىرىـڭالر!< دەپ پەرىشـتىلەرگە بۇيـرۇق 
عنـه:  هللا  رضـي  ھۇرەيـرە  ئەبـۇ  قىلـدى«[. 
بىلـەن  هللا  بولغـان  قولىـدا  »جېنىـم 
قەسـەمكى، ئەلۋەتتە، ھېلىقى كىشـى 
شـۇنداق بىـر ئېغىـر سـۆزنى قىلغانكـى، 
ۋە  دۇنيـا  كىشـىنىڭ  ئـۇ  سـۆز  بـۇ  مانـا 
ئاخىرىتىنـى ۋەيـران قىلدى« دېدى )ئەبۇ 
داۋۇد توپلىغـان، ئەلبانـى »سـەھىھ« دېگـەن(.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(
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)بېشى 1- بەتتە(

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر

رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ ئۇھۇد جېڭى 
ئاخىرالشقاندىن كېيىنكى دۇئاسى

ــۇلۇلالھ  ــدا رەس ــرىكالر قايتقان مۇش
ملسو هيلع هللا ىلص ســاھابىلەرگە قــاراپ: »مــەن رەببىم 
ئــەززە ۋە جەللەگــە ھەمــد ئېيتىــۋاالي، 
ســىلەر ســەپنى رۇس قىلىــپ تۇرۇڭالر« 
دۇئــا قىلــدى:  دېــدى-دە، مۇنــداق 
ھەمدۇ-ســانا  بارلىــق  هللا!  »ئــى 
ــەڭ  ــەن ك ــى هللا! س ــتۇر. ئ ــاڭا خاس س
ــۇر ۋە  ــى يوقت ــار قىلغۇچ ــى ت قىلغانن
ســەن تــار قىلغاننــى كــەڭ قىلغۇچــى 
يوقتــۇر؛ ســەن ئازدۇرغــان كىشــىنى 
يوقتــۇر،  قىلغۇچــى  ھىدايــەت 
ســەن ھىدايــەت قىلغــان كىشــىنى 
ئازدۇرغۇچــى يوقتــۇر؛ ســەن چەكلىگەن 
ســەن  يوقتــۇر،  بەرگۈچــى  نەرســىنى 
ــى  ــۇپ قالغۇچ ــىنى توس ــەن نەرس بەرگ
يىراقالشــتۇرغان  ســەن  يوقتــۇر؛ 
نەرســىنى يېقىنالشــتۇرغۇچى يوقتــۇر، 
نەرســىنى  يېقىنالشــتۇرغان  ســەن 
يىراقالشــتۇرغۇچى يوقتۇر؛ ئى هللا! سەن 
بىزگــە ئۆزۈڭنىــڭ بەرىكەتلىرىڭنــى، 
ۋە  پەزلىڭنــى  رەھمىتىڭنــى، 
ــى كــەڭ قىلىــپ بەرگىــن! رىزقىمىزن
ۋە  مۇقىـم  سـەندىن  مـەن  هللا!  ئـى 
دائىمىـي بولغـان يوقالمايدىغـان نازۇ-

نېئمەتلىـك جەننەتنـى سـورايمەن. ئى 
كۈنلـەردە  قىيىـن  سـەندىن  مـەن  هللا! 
كۈنلـەردە  خەۋپلىـك  ۋە  ياردىمىڭنـى 
مـەن  هللا!  ئـى  سـورايمەن.  ئامانلىقنـى 
سـاڭا سـېغىنىپ، سـەن ئاتـا قىلغـان 
ۋە سـەن توسـۇپ قالغـان نەرسـىلەرنىڭ 
ئـى  تىلەيمـەن.  پانـاھ  زىيىنىدىـن 
مەھبـۇب  ئىماننـى  بىزگـە  سـەن  هللا! 
قىلغىـن، ئىماننى سـۆيۈملۈك قىلىپ 
بەرگىـن. ئى هللا! قەلبلىرىمىزنى ئىمان 
بىزگـە  بەرگىـن،  زىننەتلـەپ  بىلـەن 
گۇناھنـى  ۋە  پاسـىقلىقنى  كۇفرىنـى، 
ئـۆچ كۆرسـەتكىن ۋە بىزنـى توغـرا يول 

قىلغىـن! قاتارىدىـن  تاپقانالرنىـڭ 
ئى هللا! سـەن بىزنى مۇسـۇلمانلىق 
ۋە  قىلدۇرغىـن  ۋاپـات  ھالەتتـە 
ياشـاتقىن،  ھالەتتـە  مۇسـۇلمانلىق 
پىتنىگـە  بولمىغـان،  رەسـۋا  بىزنـى 
سـالىھ  ھالـدا  بولمىغـان  گىرىپتـار 
بەندىلىرىـڭ قاتارىغا قوشـقىن. ئى هللا! 
پەيغەمبىرىڭنـى يالغانچىغا چىقارغان، 
سـېنىڭ يولۇڭدىن توسـقان كاپىرالرغا 
ئازابىڭنـى  ئاچقىـن،  ئـۇرۇش  قارشـى 
ئۈسـتىگە  ئۇالرنىـڭ  غەزىپىڭنـى  ۋە 

چۈشـۈرگىن.

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
ئەلـى  ھەزرىتـى  خاۋارىجالرنىـڭ 
بىللـە  بىلـەن  ئۇنىـڭ  ۋە  عنـه  رضـي هللا 
بولغـان مۇئمىنلەرگـە تاجـاۋۇز قىلىپ 
زالىمالرچـە جـەڭ قىلىشـىغا تۈرتكـە 
دەلىـل  خاتـا  ۋە  مۇتەشـابىھ  بولغـان 
جۈملىسـىدىن،  كەلتۈرۈشـلىرىنىڭ 
ئىشـىدا  هللانىـڭ  »ئەلـى  ئۇالرنىـڭ: 
رىجالـالر )يەنـى ئەمىـر ئىبنـى ئاس ۋە 
ئەبـۇ مۇسـا ئەشـئەرى دېگـەن ئىككـى 
ئىنسان(نى ھۆكۈم قىلغۇچى قىلدى. 
ھالبۇكـى، هللا تعـاىل: >ئىبـادەت ۋە دىـن 
بارىسـىدىكى بارچـە ھۆكۈملـەر پەقـەت 
 -40 يۇسـۇف  )سـۈرە  خـاس<  قىـال  هللا 
ئايەتنىـڭ بىـر قىسـمى( دېگـەن تۇرسـا! 
نېمىـدەپ بـۇ ئىككـى ئىنسـان ھۆكۈم 
تعـاىل  هللا  ئارىلىشـىۋالىدۇ؟  ئىشـىغا 
ھۆكـۈم قىلىـپ بولغاندىـن كېيىـن، 
بۇ كىشـىلەر نېمىشـقا ھۆكۈم ئىشـىغا 
سـۆزىدۇر.  دېگـەن  ئارىلىشـىۋالىدۇ؟« 
ئايـەت- ئۇالرنىـڭ  ـــــ  بـۇالر  مانـا 
ھەدىسـلەرنى خاتا چۈشىنىۋېلىشـنىڭ 

جۈملىسـىدىندۇر. 
دەلىـل  خاتـا  خاۋارىجالرنىـڭ 
جۈملىسـىدىن  كەلتۈرۈشـلىرىنىڭ 
بولغان سـۆزىنىڭ ئىككىنچىسى بولسا: 
بىلـەن  ئۇنىـڭ  ۋە  مۇئاۋىيـە  »ئەلـى 
قارشـى  كىشـىلەرگە  بولغـان  بىللـە 
جـەڭ قىلدى-يـۇ، لېكىـن ئەسـىر ۋە 
غەنىيمـەت ئالمىـدى. ئەگەر مۇئاۋىيە ۋە 
ئۇنىـڭ بىلـەن بىللـە بولغان كىشـىلەر 
ئۇالرغـا  بولسـا،  بولىدىغـان  مۇئمىـن 
قارشـى جـەڭ قىلىش ۋە ئۇالرنى ئەسـىر 
بولمايتتـى«  ھـاالل  بىزگـە  ئېلىـش 
مۇشـۇ  ئۇالرنىـڭ  سـۆزىدۇر.  دېگـەن 
سـۆزلىرىمۇ خاتـا دەلىل كەلتۈرۈشـنىڭ 

جۈملىسـىدىندۇر.
ۋە  ھەدىـس  مۇتەشـابىھ  ئۇالرنىـڭ 
دەلىـل  خاتـا  ئەگىشـىپ  ئايەتلەرگـە 
سـۆزىنىڭ  بولغـان  كەلتۈرۈشـلىرىدىن 
ئۆزىنـى  »ئەلـى  شـۇكى:  ئۈچىنچىسـى 
دېگـەن  >ئەمىيرۇلمۇئمىنىيـن< 
ئەلـى  )يەنـى  ئۆچۈرۈۋەتتـى  قاتاردىـن 
مۇئاۋىيـە ۋە مۇئاۋىيـە تەرەپتىكـى شـام 
قىلىشـماقچى  سـۈلھى  بىلـەن  ئەھلـى 
بولغاندا >ئەمىيرۇلمۇئمىنىين< دېگەن 
ئـۇ  ئەگـەر  ئۆچۈرۈۋەتتـى(.  ئىسـىمنى 
ئەمىيرۇلمۇئمىنىـن بولمىسـا ئەلۋەتتـە 
)كاپىرالرنىـڭ  ئەمىيرۇلكافىرىيـن 

ئەمىـرى(دۇر«.
ئىبنـى ئابباس رضي هللا عنه ئۇالرنىڭ 
يۇقىرىدىكـى ئـۈچ تۈرلـۈك خاتا دەلىل 
ئۆزىنىـڭ  ئـاڭالپ،  كەلتۈرۈشـلىرىنى 
شـۇ خاۋارىجـالر بىلەن بولغان مەشـھۇر 
تۆۋەندىكىـدەك  ئۇالرغـا  مۇنازىرىسـىدە 

بەردى.  جاۋابالرنـى 
عنه:  هللا  رضي  ئابباس  ئىبنى 
ئىشىدا  هللانىڭ  >ئەلى  »سىلەرنىڭ 
ئىنسانالرنى ھۆكۈم چىقارغۇچى قىلدى< 
مەن  كەلسەك،  سۆزۈڭالرغا  دېگەن 
سىلەرگە هللانىڭ كىتابىدىكى سىلەرنىڭ 
قىلىۋېتىدىغان  بىتچىت  سۆزۈڭالرنى 
سىلەر  بىرەي،  ئوقۇپ  ئايەتنى  بىر 
دېگەندە،  يانامسىلەر؟«  سۆزۈڭالردىن 

دېيىشتى.  »شۇنداق«  خاۋارىجالر: 
ئىبنى ئابباس رضي هللا عنه: ]هللا ئەززە ۋە 
دەرھەم  بىر  تۆتتىن  جەللە قىممىتى 
بولغان بىر ئىشتا ئۆزىنىڭ ھۆكمىنى 
هللا  بۇنىڭغا  تاپشۇردى.  ئىنسانالرغا 
سىلەر  مۇئمىنلەر!  »ئى  تعاىلنىڭ: 
ياكى  ئېھرامدا  ھايۋانالرنى  ئوۋلىغان 
ھەرەمدە تۇرۇپ ئۆلتۈرمەڭالر. سىلەردىن 
ئۆلتۈرىدىكەن،  قەستەن  ئۇنى  كىمكى 
ئۈچۈن،  تېتىشى  ۋابالىنى  ئىشنىڭ 
ئۇنىڭ جازاسى ئىككى ئادىل كىشىنىڭ 
باھالىشى بويىچە ھېلىقى ئۆلتۈرۈلگەن 
ھايۋانلىرىدىن  ئۆي  ئوخشاش  ئوۋغا 
بېرىپ  ئېلىپ  كەئبىگە  بىرنى 
قۇربانلىق قىلىشتۇر، ياكى كەففارەت 
مىسكىنلەرگە  يۈزىسىدىن  بىرىش 
ئاش بىرىشتۇر، ياكى ھەر مىسكىنگە 
بىرىدىغان ئاشنىڭ باراۋىرىگە بىر كۈن 
روزا تۇتۇشتۇر. ئۆتكەنكى گۇناھنى )يەنى 
ئېھرامدا  بۇرۇن  ئايەت چۈشۈشتىن  بۇ 
بولساڭالر،  ئۆلتۈرگەن  ئوۋ  تۇرۇپ 
قايتا  كىمكى  قىلدى،  ئەپۇ  هللا  بۇنى( 
ئوۋ  قايتىدىن  )يەنى  ئۆتكۈزسە  گۇناھ 
هللا  جازااليدۇ،  ئۇنى  هللا  ئۆلتۈرسە(، 
غالىبتۇر، )ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى( 
جازالىغۇچىدۇر« )سۈرە مائىدە 95- ئايەت( 
دېگەن ئايىتى دەلىلدۇر. ھەتتا خوتۇن 
كىشى ۋە ئۇنىڭ ئېرى توغرىسىدىكى 
تعاىل  هللا  ھەققىدىمۇ  تاالش-تارتىش 
ئىنسانالردىن  ھۆكمىنى  ئۆزىنىڭ 
بولغان ئىككى ئەر كىشىگە تاپشۇردى. 
دېگەن  خاس«  هللاقىال  قىلىش  »ھۆكۈم 
ئەڭ  ئەمەس.  گەپ  مۇتلەق  گەپ  بۇ 
خاس،  هللاقا  قىلىش  ھۆكۈم  ئالىي 
لېكىن ئەڭ ئالىي ھۆكۈمنىڭ تېگىدە 
ھۆكۈم قىلىش ئەرلەرگىمۇ خاس )يەنى 
ئەرلەر كىشىلەر ئوتتۇرىسىدىكى تاالش-
تارتىشالرغا ھۆكۈم قىلىپ قويسا بولىدۇ 
سۈرە  تعاىل  هللا  ھەقتە  بۇ  دېمەكچى(. 
نىسانىڭ 35- ئايىتىدە مۇنداق دەيدۇ: 
ئىككىيلەننىڭ  ئەر-خوتۇن  »ئەگەر 
قېلىشىدىن  بولۇپ  ئىناقسىز 
تۇغقانلىرىدىن  ئەرنىڭ  قورقساڭالر، 
خوتۇننىڭ  كىشىنى،  ھەققانىي  بىر 
تۇغقانلىرىدىن بىر ھەققانىي كىشىنى 
ئەۋەتىڭالر. هللا ئەگەر بۇ ئىككى كىشىنى 
ئەر-خوتۇن  خالىسا،  ئەپلەشتۈرۈشنى 
ئىناقلىق  ئارىسىغا  ئىككىسىنىڭ 
ھەممىنى  ھەقىقەتەن  هللا  سالىدۇ. 
بىلگۈچىدۇر، ھەممىدىن خەۋەرداردۇر«. 
مەن سىلەردىن هللانىڭ نامىنى شىپى 
»ئارىنى  سورايمەن:  تۇرۇپ  كەلتۈرۈپ 
باشقىالرنىڭ  ۋە  قىلىش  ئىسالھ 
قېنىنى تۆكۈشنى ھاالل ساناش ئۈچۈن 
ئەرلەرنى ھۆكۈم قىلدۇرۇشنى >ئەۋزەل< 
دەپ قارامسىلەر ياكى قىممىتى تۆتتىن 
بىر دەرھەمچىلىك كېلىدىغان توشقان 
ئەۋرىتى  كىشىنىڭ  ئايال  ياكى  ۋە 
ھەققىدە رىجالالرنى ھۆكۈم قىلدۇرۇشنى 
)دېمەك،  قارامسىلەر؟  دەپ  >ئەۋزەل< 
تۆتتىن بىر دەرھەمچىلىك كېلىدىغان 
ئەۋرىتى  كىشىنىڭ  ئايال  ۋە  توشقان 
ھەققىدە ئىنسانالرنى ھۆكۈم قىلدۇرۇش 

مەخلۇقاتالرنىـڭ  جىمـى  ئـى 
ئىالھى بولغان هللا! كىتاب بىرىلگەنلەر 
ئىچىدىكـى كاپىـر بولغانالرغـا ئـۇرۇش 

ئاچقىـن.
ئۇھۇد جېڭى ئۈچ باسقۇچقا ئىگە 

بولغان
غەلىبـە  باسـقۇچ،  بىرىنچـى 
باسـقۇچى. بـۇ بولسـىمۇ مۇجاھىـدالر 
ئىتائـەت  بۇيرۇقىغـا  قومانداننىـڭ 
قىلغان ۋە سـەۋر قىلغـان ۋاقىتتىكى 
بولـۇپ،  مەغلـۇپ  مۇشـرىكالرنىڭ 
قىلغـان  غەلىبـە  مۇسـۇلمانالرنىڭ 

سـقۇچى. با
ئىككىنچى باسـقۇچى، مەغلۇبىيەت 
مۇجاھىـدالر  بولسـىمۇ،  بـۇ  باسـقۇچى. 
خىالپلىـق  بۇيرۇقىغـا  قومانداننىـڭ 
قىلغان، نەپسى ۋە دۇنيا لەززەتلىرىنىڭ 
كەينىگـە كىرىـپ كەتكـەن ۋاقىتتىكـى 
باسـقۇچ. يەنـى مۇجاھىـدالر غەنىيمـەت 
يىغىشـقا بېرىلىپ ئەمىرگە ئاسـىيلىق 

باسـقۇچ. قىلغان 
دۈشـمەننى  باسـقۇچ،  ئۈچىنچـى 
پەيلىدىـن قايتـۇرۇش ئۈچـۈن ئۇالرغـا 
قارشـى ھۇجـۇم قىلىش باسـقۇچى. بۇ 
مۇسـۇلمانالرغا  مۇشـرىكالر  بولسـىمۇ، 
ئىككىنچـى قېتىـم ھۇجۇم قىلشـنى 
پىالنلىغـان ۋاقتىـدا، بۇالرنى توسـۇش 
دېگـەن  »ھەمرائۇلئەسـەد«  ئۈچـۈن 

غازاتنـى قوزغىغـان باسـقۇچ.
يۇقىرىقىالردىن ئېلىنغان پايدىالر

باشلىنىشـنىڭ  جـەڭ  بىرىنچـى، 
مۇسـتەھەپ  قىلىـش  دۇئـا  ئالدىـدا 
ئاخىرالشـقاندىن  جـەڭ  بولغانـدەك، 
كېيىن )يەنى مۇشرىكالر چېكىنگەندىن 
كېيىن(مـۇ خۇرسـەن بولـۇپ، هللا تعاىلغـا 
شـۈكرى ۋە ھەمدۇ-سـانا ئېيتىـپ دۇئا 
قىلىشـنىڭ مۇسـتەھەپ ئىكەنلىكـى.
ئىككىنچـى، قەلبنىـڭ دائىم هللاقا 
باغالنغـان ھالەتتـە داۋاملىشىشـنىڭ 
هللاقـا  قەلبنىـڭ  يەنـى  الزىملىقـى. 
باغلىنىشتىن توختاپ قالماسلىقنىڭ 

الزىـم ئىكەنلىكـى.
ئۈچىنچى، كىشـى ئۆزىگـە يەتكەن 
مۇسـىبەتنىڭ ھەرگىزمـۇ ئۆزىگـە خاتـا 
ئۆزىگـە  ۋە  قالمايدىغانلىقـى  كېلىـپ 
تەقدىر قىلىنمىغان مۇسىبەتنىڭ ئۆزىگە 
قالمايدىغانلىقـى  يىتىـپ  ھەرگىزمـۇ 
ھەققىدە جەزمى ئىشـەنچ قىلىشـنىڭ 
الزىملىقـى. يەنـى تەقدىرگـە جەزمىـي 

ئىمـان كەلتۈرۈشـنىڭ الزىملىقـى.
تۆتىنچـى، )دۇنيـا شـەھۋەتلىرى ۋە 
دېگەنـدەك(  ئىـزدەش  غەنىيمەتلەرنـى 
گۇناھ-مەئسـىيەتلىرى  نەپسـىنىڭ 
جامائەتنىـڭ  بىـر  ۋە  ئىنسـانالرنىڭ 
بااليى-مۇسـىبەتكە يولۇقۇشىغا سەۋەب 

بولىدىغانلىقـى.

 )ئاخىرى 3- بەتتە(

ھېكمەت دۇردانىلىرى
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ۋە ئەنگلىيــە )215 دانــە يــادرو ئــوق 
بېشــىغا ئىگــە( قاتارلىقــالردۇر. يەنــە 
ئۇالرغــا قوشــۇلۇپ ھىندىســتان )110 
ــوق بېشــىغا  ــادرو ئ ــن 120 گىچــە ي دى
ــن 130  ــتان )120 دى ــە( ۋە پاكىس ئىگ
ــۇ  ــىغا ئىگە(م ــوق بېش ــادرو ئ ــە ي غىچ
ــتان  ــەن پاكىس ــتان بىل ــار. ھىندىس ب
شــەرتنامىگە قــول قويمىغــان دۆلەتلــەر 
ھېســابلىنىدۇ. ئىســرائىلىيە بولســا 
ــوق بېشــىغا  ــادرو ئ ــن ي ــە يېقى 200 گ

ئىگــە، شــىمالىي كورىيە بولســا 10 دانە 
يــادرو ئــوق بېشــىغا ئىگىــدۇر. بۇنىــڭ 
قوراللىرىنــى  »يــادرو  يەنــە  ئىچىــدە 
تەرەققىــي قىلدۇرۇشــقا تىرىشــىۋاتىدۇ« 
ئىرانمــۇ  قىلىنغــان  تۆھمــەت  دەپ 
ــكا قوشــما شــتاتى  ــۇپ، ئامېرى ــار بول ب
كېلىشــىمى«دىن  يــادرو  »ئىــران 
ئاخىــرى ئــۆزى چېكىنىــپ چىقىــپ 
الشــرعية«  بلسياســة  الوعــي  النشــر  )»بــروج  كەتتــى 
ناملىــق تېلېگــرام قانىلىدىــن ئېلىنــدى(.
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ئادالـەت  )يەنـى  ئەدىـل  »جەيـش 
جامائـەت  بـۇ  دېگـەن  ئارمىيىسـى(« 
بەلۇجىسـتاندىكى جۇندۇلالھ ھەرىكىتى 
)جامائىتى(نىڭ داھىيسى ئابدۇلمەلىك 
رىگـى 2010- يىلـى ئىـران ھۆكۈمىتى 
ئىككـى  يوقىتىلىـپ  تەرىپىدىـن 
يىلدىـن كېيىـن، يەنـى 2012- يىلـى 
سىسـتان ۋە بەلۇجىسـتان ۋىاليەتلىرىدە 

جامائەتتـۇر. قۇرۇلغـان 
ئابدۇرەھىــم مولالزادە دېگەن كىشــى 
جۇندۇلالھ جامائىتىنىڭ ئەمىرى بولۇپ 
ــم  ــن ئابدۇرەھى ــن كېيى تەيىنلەنگەندى
رىگىنىــڭ  )ئابدۇلمەلىــك  رىگــى 
قېرىندىشــى( بىلــەن »جەيــش ئەدىــل« 
ــى  ــڭ قۇرۇلغانلىقىن ــەن جامائەتنى دېگ
ــران  ــەت ئى ــۇ جامائ ــدى. ب ــالن قىل ئې
ھۆكۈمىتىگــە قارشــى قوراللىــق ئۇرۇش 
قىلىدىغــان ھەرىكــەت ۋە گۇرۇھالرنىــڭ 
ئوتتۇرىغــا  ئارقىلىــق  بىرلەشمىســى 

ــۇر. ــان جامائەتت چىقق
ئاخىرىـدا  يىلىنىـڭ   -2012

مولـالزادە دېگـەن كىشـى جەيش ئەدىل 
جامائـەت  بولـۇپ  ئەمىـر  جامائىتىگـە 
بـۇ  ئالـدى.  بەيئـەت  ئەزالىرىدىـن 
مەخسـۇس  باياناتلىـرى  كىشـىنىڭ 
دېگـەن  فارۇقىـي«  »سـاالھىدىن 
ئـۇ  بولـۇپ،  بىلـەن چىقىدىغـان  نـام 
بەلۇجىستاندىكى قارشىلىق كۆرسىتىش 
ئىچىـدە  يېتەكچىلىـرى  ھەرىكىتىنىـڭ 
ئەڭ كۆزگە كۆرۈنەرلىكىدۇر. ئۇ ئىلگىرى 
جۇندۇلالھ جامائىتىـدە قوماندان ئىدى. 
»جەيـش  قارىشـىچە،  كۆزەتكۈچىلەرنىـڭ 
ئەدىل« بولسـا جۇندۇلـالھ جامائىتىنىڭ 
يېڭىچـە ئىسـمى ئىكـەن. بـۇ، 2003- 
ئىـران  مەخسـۇس  قۇرۇلغـان،  يىلـى 
قارشـىلىق  ھۆكۈمىتىگـە  رافىزىـي 
مەزھىپىدىكـى  سـۈننىي  كۆرسـەتكۈچى 
بـۇ  بولـۇپ،  تەشـكىالت  ئىسـالمىي 
جامائەتنىڭ تۇرار جايى بولسـا ئىراننىڭ 
شـەرقىي جەنۇبىدىكـى بەلۇجىسـتان 
مولالزادىنىـڭ  جايـدۇر.  دېگـەن 
يۇرتالردىكـى  شـۇ  ئـۇالر  دېيىشـىچە، 

ئەھلـى سـۈننە مۇسـۇلمانالرنىڭ ھـەق-
ھوقۇقلىرىنـى قولغـا كەلتـۈرۈش ئۈچـۈن 

قىلىدىكـەن. جـەڭ 
بـۇ  دېگـەن  ئەدىـل«  »جەيـش 
تەركىـب  كەتىبىدىـن  ئـۈچ  جامائـەت 
شـۇ  كەتىبـە  ئـۈچ  بـۇ  بولـۇپ،  تاپقـان 
جامائەتنىـڭ ئەزالىرىدىـن بولغـان ئـۈچ 
كىشـىنىڭ ئىسـمى بىلـەن ئاتالغان. 
بـۇ ئـۈچ كىشـى ئىـران ئارمىيىسـىگە 
ياكـى  ئۆلتۈرۈلگـەن  ئۇرۇشـتا  قارشـى 
ئىـران ھۆكۈمىتـى تەرىپىدىـن تۈرمىگـە 
تاشلىنىپ ئۆلتۈرۈلگەن. بۇ ئۈچەيلەن 
مولـالزادە،  ئابدۇلمەلىـك  بولسـا 
نېئمەتۇلـالھ تەۋھىدى ۋە شـەيخ زىيائى 
يەنـە  باشـقا  بۇنىڭدىـن  قاتارلىقـالردۇر. 
كەتىبەتۇ ئەمنىيە )يەنى خەۋپسـىزلىك 
بـار  كەتىبـە  بىـر  دەپ  كەتىبىسـى( 
بولۇپ، بۇالر مەخسـۇس رازۋېدكا قىلىش 
ئۆتەيـدۇ.  خىزمىتىنـى  چـارالش  ۋە 
قوماندانىنىـڭ  ئەدىل«نىـڭ  »جەيـش 
پاكىستاننىڭ بەلۇجىسـتان رايونىدىكى 
زىـچ  بىلـەن  قەبىلىلىـرى  بەلـۇج 
كىشـى  بـۇ  بولـۇپ،  بـار  ئاالقىسـى 
بىلـەن  بەزىسـى  قەبىلىلەرنىـڭ  ئـۇ 
تۇغقاندارچىلىـق مۇناسـىۋىتىگە ئىگـە. 
ئـۇ بـۇ قەبىلىلەرنىـڭ ئارىسـىدا نەچچـە 
بولسـا  فارۇقىـي  ياشـىغان.  يىلـالر 
جامائەتنىـڭ  بـۇ  بەلۇجىسـتاندىكى 
تەجرىبىلىـك قوماندانى ۋە دانىشـمىنى 
ھېسـابلىنىدۇ )»بـروج الوعـي بلسياسـية الشـرعية« 
ناملىـق تېلېگـرام قانىلىدىـن ئېلىنـدى(.

جەيش ئەدىل جامائىتى قانداق جامائەت؟

»يادرو قوراللىرىنى كېڭەيتمەسلىك شەرتنامىسى«

بۇ شـەرتنامە خەلقئارالىق شەرتنامە 
بولـۇپ، 1968- يىلـى 6- ئاينىـڭ 1- 
كۈنـى بـۇ شـەرتنامىگە ئىمـزا قويـۇش 
باشـالنغان. بۇ شەرتنامىنىڭ مەقسىتى 
ۋە  تىنچلىـق  خەلقئارالىـق  ـــــ 
ئىنسـانىيەتنىڭ كەلگۈسـىگە تەھدىـت 
قوراللىرىنىـڭ  يـادرو  سـالىدىغان 
تارقىلىپ كېتىشـىگە چەك قويۇشـتۇر.
ۋە  پاكىســتان  ھىندىســتان، 
ئىســرائىلىيە قاتارلىــق دۆلەتلــەر يادرو 
بولــۇش  دۆلــەت  ئىگــە  قوراللىرىغــا 
شــەرتنامىگە  بــۇ  بىلــەن  ســۈپىتى 
تارتقــان.  بــاش  قويۇشــتىن  ئىمــزا 
شــىمالىي كورىيىمــۇ 2003- يىلــى بــۇ 
ــان.  ــپ چىقق ــەرتنامىدىن چېكىنى ش
ئىراننــى  شــتاتى  قوشــما  ئامېرىــكا 
بولۇشــقا  »يــادرو قوراللىرىغــا ئىگــە 
تىرىشــىۋاتىدۇ« دەپ تۆھمــەت قىلدى. 
بــۇ تۆھمــەت بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر 
ئېنىرگىيــە  ئاتــوم  تەشــكىالتىنى 
ۋاكالەتچىلىــك ھوقۇقــى ئارقىلىــق 
ئىراننــى تەكشۈرۈشــكە قىســتىدى.
قوراللىرىنىـڭ  يـادرو  ئىرېالندىيـە 
تارقىلىشىغا چەك قويۇش تەكلىپىنى 
ئوتتۇرىغـا قويـدى، فىنالندىيـە بولسـا 
بـۇ شـەرتنامىگە ئىمـزا قويغـان تۇنجى 
دۆلـەت بولدى. بـۇ شـەرتنامىگە ئىمزا 
قويغـان دۆلەتلەرنىـڭ سـانى 189 غـا 
ئارىسـىدا  بۇالرنىـڭ  بولـۇپ،  يەتكـەن 
رۇسـىيە،  شـتاتى،  قوشـما  ئامېرىـكا 
فرانسـىيىلەر  ۋە  ئەنگلىيـە  خىتـاي، 
بـار ئىـدى. ئەممـا شـەرتنامىگە قـول 
قويغـان دۆلەتلەرنىـڭ زور كۆپچىلىكـى 
يـادرو قوراللىرىغـا ئىگە ئەمەس ئىدى.
مۇددىتىنــى  شــەرتنامىنىڭ  بــۇ 
چەكســىز مۇددەتكــە ئۇزارتىــش ھــەم 
ئىشــقا ئاشــتى. بــۇ ئىــش 1995- 
قاتناشــقان  يىغىنغــا  يىلىدىكــى 
تەرىپىدىــن  دۆلەتلــەر  ھەرقايســى 
بولســا  يىغىــن  بــۇ  ئورۇنالنــدى. 
شــەرتنامىگە  مۇشــۇ  مەخســۇس 
بــۇ  ۋە  چىقىــش  قــاراپ  قايتــا 
ــش  ــى ئۇزارتى ــەرتنامىنىڭ مۇددىتىن ش
ئۈچــۈن ئېچىلغــان يىغىــن ئىــدى. 
ئۆزىنىــڭ يــادرو قوراللىــرى دۆلىتــى 
ۋە  قىلغــان  ئېــالن  ئىكەنلىكىنــى 
ــلىك  ــى كېڭەيتمەس ــادرو قوراللىرىن »ي
شەرتنامىســى«گە ئىمــزا قويغــان بــەش 
دۆلــەت بــار بولــۇپ، بــۇالر ــــــ ئامېرىــكا 
)6970 دانــە يــادرو ئــوق بېشــىغا ئىگە(، 
ــى  ــى ھازىرق ــى )يەن ــوۋېت ئىتتىپاق س
ئــوق  يــادرو  دانــە   7300 رۇســىيە، 
ــە  بېشــىغا ئىگــە(، فرانســىيە )300 دان
ــاي  ــە(، خىت ــىغا ئىگ ــوق بېش ــادرو ئ ي
)200 دانــە يــادرو ئــوق بېشــىغا ئىگــە( 

مۇنداق  يەردە،  بولغان  دۇرۇس 
گۇرۇھى  مۇسۇلمانالر  ئىككى  چوڭ 
ئوتتۇرىسىدا تاالش-تارتىش ۋە جېدەل 
ئىككى  ئىچىدىن  ئۇالرنىڭ  چىقسا، 
قىلغۇچىنى چىقىرىپ ھۆكۈم  ھۆكۈم 
يوللۇق  تېخىمۇ  سىلەرگە  قىلدۇرۇش 
ئىش دېمەكچى(«[ دەپ مۇشۇ سوئالنى 
سورىغاندىن كېيىن، ئۇالر: »بەلكى بۇنى 
>ئەۋزەل< دەپ قارايمىز، يەنى >ئارىنى 
رىجالالرنى  ئۈچۈن  قىلىش  ئىسالھ 
ئەلۋەتتە  ئىشى  قىلدۇرۇش  ھۆكۈم 
توشقان ھەققىدىكى رىجالالرنى ھۆكۈم 
قىلدۇرۇش ئىشىدىن ئەۋزەلرەك< دەپ 
بەردى. ئىبنى  قارايمىز« دەپ جاۋاب 
مەسىلىنى  »بۇ  عنه:  هللا  رضي  ئابباس 
بىلەن  سىلەر  ئەمدى  چۈشەندۈرۈشتە، 
بولغان مۇنازىرە ئاياغالشتىمۇ؟ ياخشى 
كېيىن،  دېگەندىن  چۈشەندۈردىممۇ؟« 
ئۇنىڭدىن  دېدى.  »ھەئە«  ئۇالر: 

عنه:  هللا  رضي  ئابباس  ئىبنى  كېيىن 
ئۇرۇش  >ئەلى  سىلەرنىڭ  »ئەمدى 
قىلدى، ئەسىر ۋە غەنىيمەت ئالمىدى< 
سىلەر  كەلسەك،  سۆزۈڭالرغا  دېگەن 
ئاالمسىلەر؟  ئەسىر  ئائىشەنى  ئاناڭالر 
سىلەر  ئەگەر  قەسەمكى،  بىلەن  هللا 
ئەمەس<  ئانىمىز  بىزنىڭ  >ئائىشە 
دەيدىغان بولساڭالر ئىسالمدىن چىققان 
قەسەمكى،  بىلەن  هللا  بولىسىلەر. 
باشقا  >ئائىشەدىن  سىلەر  ئەگەر 
دېسەڭالر  سانايمىز<  ھاالل  ئايالالرنى 
بولىسىلەر.  چىققان  ئىسالمدىن  يەنە 
ئازغۇنلۇقنىڭ  ئىككى  سىلەر  دېمەك، 
ئىچىدە. چۈنكى هللا تعاىل مۇنداق دەيدۇ: 
ئۆز  ئۇالرنىڭ  مۇئمىنلەرگە  >پەيغەمبەر 
نەپسىلىرىدىنمۇ چارىدۇر، پەيغەمبەرنىڭ 
ئانىلىرىدۇر،  ئۇالرنىڭ  ئاياللىرى 
ئۇرۇق-تۇغقانالرنىڭ  كىتابۇلالھتا 
بەزىسى بەزىسىگە )مىراس ئېلىشتا( 
مۇھاجىرالردىن  ۋە  مۇئمىنلەردىن 

ۋە  )مۇئمىنلەردىن  لېكىن  يېقىندۇر، 
مۇھاجىرالردىن بولغان( دوستلىرىڭالرغا 
بولىدۇ،  دۇرۇس  قىلساڭالر  ۋەسىيەت 
بۇ )يەنى تۇغقانالرنىڭ ئۆزئارا مىراسقا 
)يەنى  كىتابتا  قىلىشى(،  ۋارىسلىق 
)سۈرە  يېزىلغاندۇر<  كىتابىدا(  هللانىڭ 
ئەھزاب 6- ئايەت(. ئەگەر سىلەر >ئائىشە 
بىزنىڭ ئانىمىز ئەمەس< دېسەڭالر، 
بولدۇڭالر.  چىققان  ئىسالمدىن 
چىقىپ  مەسىلىدىن  بۇ  دېمەك، 
بولدۇممۇ؟ بۇ مەسىلىدىكى مۇنازىرە 
تۈگىدىمۇ؟« دېگەندىن كېيىن، ئۇالر: 
بىزنى  مۇنازىرىدە  مەسىلىدىكى  »بۇ 
يەڭدىڭ« دېدى. ئىبنى ئابباس رضي 
»ئەلى  سىلەرنىڭ  ]ئەمدى  عنه:  هللا 
دېگەن  >ئەمىيرۇلمۇئمىنىين< 
دېگەن  ئۆچۈرۈۋەتتى«  ئىسىمنى 
سۆزۈڭالرغا كەلسەك، مەن سىلەرگە 
كىشى  بىر  بولىدىغان  رازى  سىلەر 
مىسال  ملسو هيلع هللا ىلص(نى  رەسۇلۇلالھ  )يەنى 

ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ  كەلتۈرىمەن.  قىلىپ 
سۇفيان  ئەبۇ  كاتىپى  مۇشرىكالرنىڭ 
ئىبنى ھەرب ۋە سۇھەيل ئىبنى ئەمر 
رەسۇلۇلالھ  يېزىشتى.  سۈلھى  بىلەن 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ئى ئەلى، ياز! >مانا بۇ ــــ هللانىڭ 
ئەلەيھىسساالم  مۇھەممەد  ئەلچىسى 
يازغىن!«  دەپ  سۈلھى<  قىلىشقان 
دېگەندە، مۇشرىكالر: »هللا بىلەن قەسەم، 
هللانىڭ  سېنىڭ  بىز  مۇھەممەد!  ئى 
بىلسەك  ئىكەنلىكىڭنى  ئەلچىسى 
ئىدۇق، سەن بىلەن ئۇرۇش قىلمىغان 
بىلەن  شۇنىڭ  دېدى.  بوالتتۇق« 
ھەقىقەتەن  هللا!  »ئى  ملسو هيلع هللا ىلص:  رەسۇلۇلالھ 
ئەلچىسى  هللانىڭ  مېنىڭ  سەن 
ئىكەنلىكىمنى ئوبدان بىلىسەن. ئى 
ئەلى! >رەسۇلۇلالھ< دېگەن ئىسىمنى 
ـــ ئابدۇلالھنىڭ  ئۆچۈرگىن. >مانا بۇـ 
ئوغلى مۇھەممەد قىلىشقان سۈلھى< 
بىلەن  هللا  شۇڭا،  دېگەن.  ياز!«  دەپ 
قەسەم، هللانىڭ ئەلچىسى مۇھەممەد ملسو هيلع هللا ىلص 

ئەلىدىن ياخشىراق ئىدى. شۇڭالشقا 
ئەلىمۇ »ئەمىيرۇلمۇئمىنىين« دېگەن 
دېدى.  ئۆچۈرۈۋەتكەن[  ئىسىمنى 
مۇنداق  عنه  هللا  رضي  ئابباس  ئىبنى 
كىشى   2000 »خاۋارىجالردىن  دەيدۇ: 
ياندى.  ئەقىدىسىدىن  خاۋارىجلىق 
قالغانلىرى خاۋارىج بولۇپ چىقىۋەردى، 
دېگەن  )ۋادىئى  ئۆلتۈرۈلدى«  كېيىن 
ئالىمنىڭ »صحيح دلئل النبوة« دېگەن كىتابىدىن 

ئېلىندى، ئىسنادى ھەسەن(.
شـۇنىڭ ئۈچـۈن خاۋارىجالرنىـڭ 
سـۈپىتى رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ سـۆزىگە 
ئاساسـەن مۇنـداق كەلگەن: »شـەك-
شۈبھىسـىزكى، ئۇالر )يەنى خاۋارىجالر( 
ھېچنەرسـىدە  كىتابىدىـن  هللانىـڭ 
كىتابىغـا  هللانىـڭ  تۇرۇقلـۇق  ئەمـەس 
ۋە  بىدئـەت  ئـۇالر  يەنـى  چاقىرىـدۇ«. 
ئازغۇنلۇققـا چۆمگەن تۇرۇقلۇق هللانىڭ 

كىتابىغـا چاقىرغـان كىشـىلەردۇر.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

)بېشى 2- بەتتە(

رازۋېدكا
)بېشى ئالدىنقى ساندا(

دۆڭ بار يولالردىن يۈرۈش
ئېگىزلىـك  جەريانىدا  يۈرۈش  يول 
تـۆت- كەلسەك،  دۇچ  دۆڭگە  ياكى 
ساقالپ  ئارىلىق  مېتىردىن  بـەش 

ئايلىنىپ  چىقماي  دۆڭگە  ماڭىمىز. 
ئۆتۈپ كەتكىلى بولىدىغان يول بولسا، 
ئايلىنىپ ئۆتۈپ كېتىمىز. ئۇنداق يول 
بولمىسا، بىخەتەرلىك قائىدىلىرىنىڭ 
ھالەتتە  قىلغان  رىئايـە  ھەممىسىگە 

ئاتقۇچىالرنـى  قەنناس  ۋە  پىلىمـوت 
قويۇپ،  مۇداپىئەگـە  قارىتىپ  دۆڭگە 
رازۋېدچىكنى  ئاساسلىق  ئىككى 
ئەۋەتىمىز. بۇ ئىككىيلەن بىر-بىرىگە 
دۆڭگە  مېڭىپ  كۆزىتىپ  ماسلىشىپ 
ھەممىمىز  بولسا  بىخەتەر  چىقىدۇ. 

ماڭىمىز.  بويىچە  تەرتىپ 
ئاساسلىق  ئىككى  ئەسكەرتىش: 
يېقىنالشقۇچـە  دۆڭگە  رازۋېدچىك 
يېقىنلىشىپ  ماڭىدۇ.  كۆزىتىپ 
دۆڭگە  تېز  كېيىن،  بولغاندىن 
چىقىۋالساق  تېز  قانچە  چىقىۋالىدۇ، 
دۆڭنىڭ  چۈنكى  ياخشى.  شۇنچە 
دۆڭگە  بولۇپ،  دۈشمەن  تەرىپىدە  ئۇ 
خەتەرلىك.  چىقىۋالسا  بۇرۇن  بىزدىن 
رازۋېدچىكالردىن  دۈشمەن  ئەگەر   
قالسا،  چىقىپ  دۆڭگە  بۇ  بۇرۇن 
مۇداپىئەدىكىلـەر ئوق ئېتىپ بىـرىدۇ، 
ئىككى ئاساسلىق رازۋېدچىك چېكىنىپ 
تەرتىپ  باشقىالرمۇ  كېيىن  بولغاندىن 

چېكىنىـدۇ. بويىچە 
يـاكى  يـول  ئارىلىقىدىكى  تاغ 

ئۆتۈش جىرادىن 
ئۆتمەكچى، لېكىن  يولدىن  بۇ  بىز 
بار-يوقلۇقىنـى  دۈشمەن  تاغالردا 
تاغنى  بىز  ئەھۋالدا  بۇ  بىلمەيمىز. 
كۆزىتىشكە ئادەم چىقىرىمىز. ئادەمنى 
ۋە  ئاز-كۆپلۈكىگـە  سانىمىزنىڭ 
تاغنىڭ شارائىتىغا قاراپ بەلگىلەيمىز. 
ۋە  بولسا  كۆپ  سانىمىز  مەسىلەن، 
ئىككىلى تاغقا چىقىش ئىمكانىيىتـى 
چىقالمىغۇدەك  تاغ  )يەنى  بولسا 
 )ئاخىرى 4- بەتتە(
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گېزىـت،  قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ 
ماقالـە،  ژۇرناللىرىمىزنـى  ۋە  رادىئـو 
شېئىر، سەرگۈزەشتە، تارىخ، ئەسكىرىي 
تەلىم، جەڭ مەيدانىدىكى ئاجايىباتالر، 
قاتارلىـق  مەلۇماتـالر...  تېببىـي 
ھەرخىـل ژانىردىكـى ئەسـەرلەر بىلـەن 
تەمىنلىشىنى سـەمىمىي ئىلتىماس 

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

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

ئەسكەرتىش

■ 1- ئاينىـڭ 3- كۈنـى سـومالى 
ساتقىن ھۆكۈمىتى پايتەخت مۇقدىشۇنى 
ئەششـاباب  كۆپىيىۋاتقـان  يېقىنـدا 
تەشكىالتى مۇجاھىدلىرىنىڭ جىھادىي 
ئۈچـۈن  قوغـداش  ئەمەلىيەتلىرىدىـن 
يەنە 1000 نەپەر ئەسـكەر تەييارلىماقچى 

بولغانلىقىنـى ئېـالن قىلغـان.
كۈنـى   -3 ئاينىـڭ   -1  ■
ئەششـاباب تەشـكىالتى مۇجاھىدلىرى 
13 نەپـەر سـومالى سـاتقىن ھۆكۈمـەت 
تەسـلىم  ئۆزىگـە  ئەسـكەرلىرىنىڭ 

قىلغـان.  ئېـالن  بولغانلىقىنـى 
■ »جۇڭگـو ئۇيغـۇر رادىئـو تورى«دا 
ئېـالن قىلىنىشـىچە، 1- ئاينىڭ 4- 
تاجاۋۇزچـى  بـۇرۇن  چۈشـتىن  كۈنـى 
مەركىزىـي  كومپارتىيىسـى  خىتـاي 
شۇجىسـى،  بـاش  كومىتېتىنىـڭ 
ھەربىـي  مەركىزىـي  رەئىسـى،  دۆلـەت 
ئىشـالر كومىتېتىنىـڭ رەئىسـى شـى 
جىنپىـڭ مەركىزىـي ھەربىـي ئىشـالر 
يىلىدىكـى   -2019 كومىتېتىنىـڭ 
بۇيرۇقىنـى  نومۇرلـۇق  بىرىنچـى 
ئىمـزاالپ، پۈتـۈن ئارمىيىگە مەشـىق 
بۇيرۇقىنـى  سـەپەرۋەرلىك  باشـالش 

قىلغـان. ئېـالن 
■ 1- ئاينىــڭ 5- كۈنــى يەمــەن 
بىــر  مۇجاھىدلىــرى  ئەلقائىــدە 
بايانــات ئېــالن قىلغــان بولــۇپ، بــۇ 
ــى  ــدە جامائىت ــەن ئەلقائى ــا يەم باياناتت
ئەمىرلىرىدىــن بولغــان مۇجاھىد شــەيخ 
جامــال باداۋىنىــڭ يەمەننىــڭ مەئارىــب 
شــەھىرىدە ئامېرىكىنىــڭ ئۇچقۇچىســىز 
تەرىپىدىــن  ئايروپىالنــى  جاســۇس 
شــەھىد  قىلىنىــپ  بومباردىمــان 

قىلىنغــان. ئېــالن  بولغانغانلىقــى 
بولسـا  شـەيخ  مۇجاھىـد  بـۇ 
 -12 ئاينىـڭ   -10 يىلـى   -2000
كۈنـى يەمەننىـڭ ئادېـن پورتىـدا مـاي 
 USS« ئامېرىكىنىـڭ  قاچىالۋاتقـان 
ئاۋىئاماتكىسـىغا  ناملىـق    »Cole
قارىتـا ئېلىپ بېرىلغـان پىدائىيلىق 
ئەمەلىيىتىنىڭ باش پىالنلىغۇچىسى 
نەپـەر   12 ئەمەلىيەتتـە  بـۇ  بولـۇپ، 
ئامېرىكا ئەسـكىرى ئۆلۈپ، 39 نەپىرى 
ئەمەلىيـەت  بـۇ  ئىـدى.  يارىالنغـان 
ئارمىيىسـىنىڭ  دېڭىـز  ئامېرىـكا 
يېقىنقـى زامانـدا ئۇچرىغان ئەڭ چوڭ 

ھېسـابلىنىدۇ. زەربىسـى 
كۈنـى   -7 ئاينىـڭ   -1  ■
شۋېتسـارىيىنىڭ خـەۋەر تـور بېتىـدە 
ئاساسـالنغاندا،  خەۋەرگـە  تارقالغـان 
 22 مەھكىمىسـى  سـوت  شۋېتسـارىيە 
يىگىتكـە  مۇسـۇلمان  بىـر  ياشـلىق 
قويغـان.  جەرىمانـە  يـاۋرو   167
بۇنـداق قىلىشـنىڭ سـەۋەبى ـــــ بـۇ 
يىگىـت 2018- يىلـى 8- ئايـدا بىـر 
ئاغىنىسـىگە يۇقىرى ئـاۋازدا »ئالالھۇ 

ئىكـەن. دېگـەن  ئەكبـەر« 
كۈنـى   -7 ئاينىـڭ   -1  ■
ئىمارىتـى  ئىسـالم  ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىـرى بادغىـس ۋىاليىتىنىڭ 
ئافغـان  سـاتقىن  رايونىـدا  ئابكامـرى 
ھۆكۈمەت ئارمىيىسـىگە قارىتا ھۇجۇم 
ئەمەلىيىتـى ئېلىـپ بېرىپ، 18 نەپەر 
دانـە  تـۆت  ۋە  ئۆلتۈرگـەن  ئەسـكەرنى 
بىخەتەرلىـك تەكشـۈرۈش پونكىتىنـى 

قىلغـان.  فەتىـھ 
كۈنـى   -8 ئاينىـڭ   -1  ■
ئەنسارۇششـەرىئە مۇجاھىدلىـرى ئەبيـان 
ۋىاليىتىنىـڭ ماخفـاد رايونىدا ئاتالمىش 
ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى تەرىپىدىن 
تەييارالنغـان »قـۇۋۋەت ھازىـم ئەمىنى« 
نامىدىكـى يالالنمـا ئەسـكەرلەرنىڭ بىـر 
مىنـا  قارىتـا  ماشىنىسـىغا  ئەسـكىرىي 
ئەمەلىيىتـى ئېلىـپ بارغـان، نەتىجىدە 
ماشـىنا ئىچىدىكـى ئەسـكەرلەر ئۆلگـەن 

يارىالنغـان. ۋە 
كۈنـى   -8 ئاينىـڭ   -1  ■
ئاساسـالنغاندا،  خەۋەرلەرگـە  تارقالغـان 

مۇجاھىدالرغـا قارشـى تـۇرۇش ئۈچـۈن 
كاناداغا مەشـىق قىلىشـقا ئەۋەتىلگەن 
يوقـاپ  ئەسـكىرى  مالـى  نەپـەر   200
ئايـدا   -11 يىلـى   -2018 كەتكـەن. 
ئەسـكەرلەرنى  بـۇ  ھۆكۈمىتـى  مالـى 
كاناداغـا ئاتالمىـش تېررورچىالرغا )يەنى 
ئەسـكىرىي  قارشـى  مۇجاھىدالرغـا( 
مەشـىق قىلـدۇرۇش ئۈچـۈن ئەۋەتكـەن 
ئىچىدىـن  ئەسـكەرلەر  بـۇ  بولـۇپ، 
ھۆكۈمىتىدىـن  كانـادا  نەپىـرى   80
تىلىگـەن.  پاناھلىـق  سىياسـىي 
»ھازىـر  ھۆكۈمىتىگـە:  كانـادا  بـۇالر 
خەتەرلىـك،  ئەھۋالـى  دۆلىتىمىزنىـڭ 
قايتسـاق،  دۆلىتىمىزگـە  بىـز  ئەگـەر 
بىزنـى مۇجاھىدالرغـا قارشـى ئالدىنقى 
سـەپكە ئورۇنالشـتۇرىدۇ« دېگـەن. مالـى 
ھۆكۈمىتـى كانادادىـن بۇ ئەسـكەرلەرنى 
قايتـۇرۇپ بېرىشـنى تەلـەپ قىلغـان. 
كانـادا  بەرمىسـە  قايتـۇرۇپ  ئەگـەر 
ھەمكارلىقنىـڭ  ئەسـكىرىي  بىلـەن 
ئېيتقـان. ئاخىرلىشـىدىغانلىقىنى 
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 
كۈنـى   -10 ئاينىـڭ   -1  ■
ئىمارىتـى  ئىسـالم  ئافغانىسـتان 
ۋىاليىتىنىـڭ  باغـالن  مۇجاھىدلىـرى 
پۇلىخۇمـرى رايونىـدا سـاتقىن ئافغـان 
ئەسـكىرىي  بىـر  ئارمىيىسـىنىڭ 
بازىسـى ۋە ئىككـى دانـە بىخەتەرلىـك 
تەكشۈرۈش پونكىتىنى فەتىھ قىلىپ، 
30 نەپەر ئەسـكەرنى ئۆلتۈرگەن ۋە بەش 
نەپىرىنـى يارىالندۇرغـان ھەمدە ئىككى 

ئالغـان. ئەسـىرگە  ئەسـكەرنى  نەپـەر 
ئىمارىتـى  ئىسـالم  ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىـرى بادغىـس ۋىاليىتىنىڭ 
بىـر قانچـە رايونلىرىدا ئېلىـپ بارغان 
ئافغـان  سـاتقىن  ئەمەلىيەتلىرىـدە 
ئارمىيىسىنىڭ يەتتە دانە بىخەتەرلىك 
فەتىـھ  پونكىتىنـى  تەكشـۈرۈش 
سـاتقىن  نەپـەر   42 بولـۇپ،  قىلغـان 
ئافغـان ئەسـكىرىنى ئۆلتۈرگەن ۋە 20 

يارىالندۇرغـان. نەپىرىنـى 
كۈنـى   -12 ئاينىـڭ   -1  ■
ئىمارىتـى  ئىسـالم  ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىرى ھىرات شـەھىرىنىڭ 6- 
بىخەتەرلىك رايونىدىكى ساتقىن ئافغان 
ھۆكۈمىتىنىـڭ بىـر سـاقچى مەركىزىگە 
ئەمەلىيىتـى  پىدائىيلىـق  قارىتـا 
پىدائىيلىـق  بـۇ  بارغـان.  ئېلىـپ 
مۇجاھىـد  نەپـەر  ئـۈچ  ھۇجۇمـى 
ئېلىـپ  تەرىپىدىـن  قېرىندىشـىمىز 
بېرىلغـان بولـۇپ، بـۇ ئەمەلىيەتتـە 34 
نەپـەر ئافغـان ساقچىسـى ئۆلگـەن ۋە 
يارىالنغـان. ئۆلگەنلەرنىـڭ ئارىسـىدا بـۇ 
مەركەزنىڭ مۇئاۋىن سـاقچى باشـلىقىمۇ 
بـار ئىكەن. مەركەزنىڭ باش ساقچىسـى 

يارىالنغـان. جەمشـىد 
كۈنـى   -12 ئاينىـڭ   -1  ■
سـومالىنىڭ جېلجىـدود ۋىاليىتىنىڭ 
ئېلبور شـەھىرىدە بەش نەپەر سـومالى 
مۇجاھىدالرغـا  ئەسـكىرى  ھۆكۈمـەت 

بولغـان. تەسـلىم 
■ 1- ئاينىڭ 14- كۈنى ئافغانىستان 
مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـالم 
پايتەخـت كابۇلنىـڭ 9- بىخەتەرلىـك 
تاجاۋۇزچـى  جايالشـقان  رايونىغـا 
ناملىـق   »Green Welch« قوشـۇننىڭ 
مەركىزىگـە  ئىسـتىخبارات  بىـر  مۇھىـم 
ئەمەلىيىتـى  پىدائىيلىـق  قارىتـا 
ئېلىـپ بارغـان. بـۇ ئەمەلىيـەت ئـاۋۋال 
كىرىـش  مەركىزىنىـڭ  ئىسـتىخبارات 
دەرۋازىسـىغا ماشـىنا بومبـا ئەمەلىيىتى 

قىلىش بىلەن باشالنغان بولۇپ، كېيىن 
تۆت نەپەر ئىنغىماسـچى قېرىندىشـىمىز 
كىرىـپ  بۆسـۈپ  ئىچىگـە  مەركەزنىـڭ 
ھۇجۇمنـى باشـلىغان. بـۇ ئەمەلىيەتتـە 
ئەسـكەرلەردىن  تاجاۋۇزچـى  مۇجاھىـدالر 
 90 ئۆلتـۈرۈپ،  نەپەرنـى  سـەككىز 
سـاتقىن  ۋە  ئەسـكەر  تاجاۋۇزچـى  نەپـەر 
يارىالندۇرغـان.  ئەسـكەرلىرىنى  ئافغـان 
كابـۇل  مەركىـزى  ئىسـتىخبارات  بـۇ 
قوغدىلىدىغـان  قاتتىـق  شـەھىرىنىڭ 
»يېشـىل« رايونىغـا جايالشـقان بولـۇپ، 
ئافغانىسـتاندىكى  ئەمەلىيـەت  بـۇ 
تاجاۋۇزچـى غەربلىكلەرگـە نىسـبەتەن 

ھېسـابلىنىدۇ. زەربـە  ئېغىـر 
■ 1- ئاينىـــڭ 14- كۈنى ئىران 
ئارمىيىســـىنىڭ پايـــام دۆلەتلىـــك 
دانە  بىر  ئايرودرومىـــدا كېتىۋاتقـــان 
يـــۈك  تىپلىـــق   »Boeing 707«
ئالبـــورز  ئايروپىـــالن  توشـــۇغۇچى 
ئۆلكىســـىدىكى ئايرودرومغا قونماقچى 
تېمىغـــا  ئايرودرومنىـــڭ  بولغانـــدا 
ئايروپىـــالن  كېتىـــپ،  ســـوقۇلۇپ 
ئىچىدىكى 15 نەپەر ئـــادەم ئۆلگەن.
كۈنـى   -15 ئاينىـڭ   -1  ■
ئەششـاباب تەشـكىالتى مۇجاھىدلىرى 
نايرۇبىنىـڭ  پايتەختـى  كېنىيىنىـڭ 
»Westlands« ئولتـۇراق رايونىدىكـى 
مېھمانخانىغـا  ناملىـق   »DusitD2«
ئەمەلىيىتـى  پىدائىيلىـق  قارىتـا 
ئېلىـپ بارغان. بـۇ ئەمەلىيەت ئاۋۋال 
ئېغىزىغـا  كىرىـش  مېھمانخانىنىـڭ 
ئەمەلىيىتـى  بومبـا  ماشـىنا  قارىتـا 
قىلىـش بىلـەن باشـلىنىپ، كېيىـن 
مۇجاھىدالردىـن بىر نەچچىسـى بىناغا 
ئەششـاباب  كىرگـەن.  باسـتۇرۇپ 
مۇجاھىدلىرىنىـڭ  تەشـكىالتى 
ئابدۇلئەزىزنىـڭ  شـەيخ  باياناتچسـى 
ئەمەلىيەتتـە  بـۇ  باياناتىـدا،  بەرگـەن 
ئـاز دېگەنـدە 47 نەپـەر كاپىـر ئۆلگـەن. 
ئۆلگەنلەرنىـڭ ئىچىدە 17 نەپىرى غەرب 
دۆلەتلىرىدىـن ئىكـەن. بـۇ ئەمەلىيـەت 
داۋامالشـقان  يېقىـن  كۈنگـە  ئىككـى 
ئامېرىكىنىـڭ  ۋە  ئەنگلىيـە  بولـۇپ، 
ئەسـكەرلىرى  قىسـىم  ئاالھىـدە 
مۇجاھىدالرنى توسـۇش ئۈچـۈن كېنىيە 

كەلگـەن. ياردەمگـە  سـاقچىلىرىغا 
بارغـان  ئېلىـپ  ئەمەلىيەتنـى  بـۇ 
»DusitD2« ناملىـق مېھمانخانىنىـڭ 
ئامېرىـكا،  تاجاۋۇزچـى  بولسـا  ئەتراپـى 
ئىسـپانىيە  ۋە  فرانسـىيە  ئەنگلىيـە، 
دۆلەتلىرىنىـڭ  غـەرب  قاتارلىـق 
پۇقرالىـرى  ۋە  دېپلوماتلىـرى 
ۋە  مېھمانخانـا  كاتتـا  كىرىدىغـان 
ئاشـخانىالر جايالشـقان ئورۇن ئىكەن.
كۈنـى   -16 ئاينىـڭ   -1  ■
ئەششـاباب تەشـكىالتى مۇجاھىدلىرى 
ھۇجـۇم  »بـۇ  چىقىرىـپ:  بايانـات 
>قـۇددۇس  ئىسـمى  ئەمەلىيىتىنىـڭ 
ھەرگىز يەھۇدىيالشمايدۇ<« دەپ ئېالن 
قىلغـان. ئـۇالر يەنـە: »بـۇ ئەمەلىيـەت 
ـــــ تاجاۋۇزچـى ئامېرىـكا پرېزىدېنتـى 
ترامپنىـڭ >قۇددۇس شـەھىرى بولسـا 
ئىسـرائىلىيە دۆلىتىنىـڭ پايتەختى< 
دەپ ئېـالن قىلىشـىغا قارىتا رىسـالە« 
دېگـەن. بۇ پىدائىيلىق ئەمەلىيىتىگە 
قاتناشـقان قېرىنداشـالر پېشانىسـىگە 
»لەببەيـك يـا ئەقسـا« دەپ يېزىلغـان 

تاقىۋالغانىكـەن. لېنتىالرنـى 

ئىككىلى  بولمىسا(  ئېگىز  دەرىجىدە 
تاغقا ئادەم چىقىرىمىز. بىر تاغدىكىلەر 
يەنە بىر تاغدىكىلەرنىڭ كۆزىتەلمىگەن 
يەرلىرىنى كۆزىتىپ ۋە ئۆزئارا مۇھاپىزەت 

قىلىشىپ ماڭىدۇ. يولدىكىلەر يولنىڭ 
يەر  مۇداپىئەلەنگـۈدەك  تەرەپتە  قايسى 
تاشالپ  ئارىلىق  تەرەپتە  شۇ  بولسا، 
ماڭىدۇ ياكى گۇمانلىق تاغقا يېقىن 
بىرسىگە  تاغنىڭ  ئەگەر  ماڭىدۇ. 
بولمىسا،  ئىمكانىيەت  چىقىشقا 
رازۋېدچىكنى  ئىككى  بىرسىگە  يەنە 
چىقىرىمىز. بۇالر ئۆزى چىققان تاغنى 
كۆزىتەلىگىنىچە  تاغنى  بىر  يەنە  ۋە 
كۆزىتىپ ماڭىدۇ. يولدىكىلەر ئارىلىق 
تاشالپ رازۋېدچىكالر چىقالمىغان تىك 

ماڭىدۇ. يېقىن  تاغقا 
ئوچۇقچىلىقتىن ئۆتۈش

بىز بۇ ئوچۇقچىلىقتىن ئۆتمەكچى، 
لېكىن ئالدىمىزدا دۈشمەن بار-يوقلۇقى 
بۇرۇن  ھالەتتە،  بۇ  ئەمەس.  ئېنىق 
قائىدىلىرىگە  بىخەتەرلىك  ئۆگەنگەن 

خەتەرلىك  ئاساسـتا  قىلغان  ئەمەل 
كۆزىتىش  بىلىۋالىمىز،  ئورۇنالرنى 
ئۈچۈن مۇۋاپىق ئورۇنغا ئورۇنلىشىمىز. 
ئەمىر،  رازۋېدچىك،  ئاساسلىق  ئىككى 
قەنناس ئاتقۇچىالر خەتەرلىك ئورۇنالرنى 

كۆزىتىدۇ. بۆلۈشـۈۋېلىپ 
بولغاندىن  كۆزىتىپ  ياخشى 
كېيىن، دۈشمەننىڭ يوقلۇقىغـا جەزم 

بويىچە  تەرتىپ  بۇرۇنقى  قىلساق، 
ئالدىدا  رازۋېدچىك  ئىككى ئاساسلىق 
كەينىدە  قالغانالر  ماڭىدۇ،  كۆزىتىپ 

ماڭىدۇ. تاشالپ  ئارىلىق 
ئەگەر كۆزىتىپمۇ بۇ يەردە دۈشمەن 
بىلەلمىسەك،  بار-يوقلۇقىنـى 
قويۇپ،  ئادەم  مۇداپىئەلەرگـە 
ئەۋەتىمىز،  رازۋېدچىكنى  ئىككى 
ئارتۇق  مېتىردىن   150 ئوچۇقچىلىق 
بولۇپ  مېتىر(   500 ياكى   400 )يەنى 
قالسا رازۋېدچىكالرغا ئىككى ياكى ئۈچ 
مۇداپىئـەدە  ئەۋەتىمىز،  قوشۇپ  ئادەم 
تۇرغانالر چوقۇم رازۋېدچىكالرنى كۆرۈپ 

كېرەك. تۇرالىشى 
كۆزىتىپ  بېرىپ  رازۋېدچىكالر 
بىلگەندىن  ئەھۋالىنـى  بىخەتەرلىـك 
رازۋېدچىك  ئىككىنچى  كېيىن، 
ئەمىرگە شەرتلىك بەلگىلەر ئارقىلىق 
)ئىككىنچى  قىلىدۇ.  خەۋەر 
رازۋېدچىكنىڭ بىرىنچى رازۋېدچىكنى 
بۇيرۇقلىرىنى  ئەمىرنىڭ  قوغداش، 
ۋە  يەتكۈزۈش  رازۋېدچىكقا  بىرىنچى 
بىرىنچى رازۋېدچىكنىڭ خەۋەرلىرىنى 
قاتارلىق  يەتكۈزۈش  ئەمىرگە 
ۋەزىپىلىرى بار.( شۇڭالشقا ھەرۋاقىت 
ئىككىنچى رازۋېدچىك ئەمىرنى كۆرۈپ 

ئۇزىراپ )بېشى 3- بەتتە( ئارىلىق  كېرەك.  تۇرالىشى 
كېتىپ ياكى بىرەر توسالغۇ سەۋەبلىك 
ئەمىرگە  كۆرەلمىسە،  ئەمىرنى 
ئارىلىققا،  ئەمىر  ئېيتىدۇ.  ئەھۋالنى 
يەنـى ئىككى ئاساسلىق رازۋېدچىكنى 

ۋە ئەمىرنى كۆرۈپ تۇرااليدىغان ئورۇنغا 
كېرەك. قويۇشـى  ئادەم  بىر 

رازۋېدچىك  ئاساسلىق  ئىككى 
بىخەتەرلىكىنى  تەرەپنىڭ  ئالدى 
كېيىن،  قىلغاندىن  خەۋەر  ئەمىرگە 
ئىچكىرىلەپمۇ  بەك  ئىككىســى  ئــۇ 
ئوچۇقچىلىقتىمۇ  بەك  كەتمەيدۇ، 
ئىككى- قالغانالر  تۇرۇۋالمايدۇ. 
ماڭغان  ئاۋۋال  كېلىدۇ.  ئىككىدىن 
رازۋېدچىكنىڭ  ئىككى  ئادەم  ئىككى 
ئاساسلىق  ئىككى  كېلىدۇ.  ئورنىغا 
ئالدىغا  سەل  يەنە  رازۋېدچىك 
كەلگەنلەر  كېيىن  ئىلگىرىلەيدۇ. 
ئورنىغا  كەلگەنلەرنىڭ  بۇرۇن 
ئالدىغا  كەلگەنلەر  بۇرۇن  ئالمىشىدۇ. 
ئۇسۇلدا  شۇ  ئىلگىرىلەيدۇ،  ئاستا 
ئۆتۈپ  ھەممەيلەن  ئوچۇقچىلىقتىن 

تەرتىپ  ئاۋۋالقى  كېيىن  بولغاندىن 
داۋامالشتۇرىدۇ. يولنى  بويىچە 

ئاساسلىق  ئىككى  ئەگەر 
قەنناس  ۋە  ئەمىر  رازۋېدچىك، 
دۈشمەن  كۆزىتىپ،  ئاتقۇچىــالر 
دۈشمەننىڭ  قىلسا،  جەزم  بارلىقىغا 
يىراقلىشىپ،  جايلىرىدىن  خەتەرلىك 
كېرەك. كېتىش  ئۆتۈپ  ئايلىنىپ 

)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

سەبىيلەر سەھىپىسى
تېپىشـماقالرنى  تۆۋەندىكـى   .1
قېنـى كىم تېز ھـەم توغرا تاپااليدۇ؟

ئوتقا قويساڭ قايناپ، تېشىپ 
كېتىدۇ،

كۈنگە قويساڭ ئۇيۇپ، ئېچىپ 
كېتىدۇ.

شـېئىرىي  تۆۋەندىكـى   .2
بېقىـڭ! تېپىـپ  تېپىشـماقنى 

بىر يېرى قۇش،
بىر يېرى چاشقان.

تۈندە ئويناپ،
كۈندۈزدىن قاچقان. 

سـاندىكى  ئالدىنقـى 
جاۋابـى: تېپىشـماقالرنىڭ 

1. ياڭاق، بادام.
تاختـا  بىلـەن  چاشـقان   .2

. ك شـۈ مۈ


