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 ئىسالمدا ۋەتهنپهرلىك روھى

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-29ئاينىڭ -01يىلى -2009

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالالھنى مهدھىيىلهپ 

ساالم يوللىغاندىن كېيىن جۈمه نامىزى - پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت

ئىسالم دىنى، باشقىالرغا "غان جامائهتكه، ئۈچۈن توپالشقان يۈزمىڭلى

تاجاۋۇزچىلىق قىلىش ۋە زېمىنىنى بېسىۋېلىشقا ئوخشاش زوراۋانلىقالرغا 

   : دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى" قارشى تۇرىدۇ

ئالالھ تائاال ئىنسانالرنىڭ ھهددىدىن ئېشىش ۋە كىشىلهرگه 

كهمتهر بولۇش، باشقىالردىن ئۆزىنى . تاجاۋۇزچىلىق قىلىشنى ھارام قىلدى

  . چوڭ تۇتماسلىق ۋە تاجاۋۇزچىلىق قىلماسلىققا تهۋسىيه قىلدى

ئىسالم دۆلهتلىرى ۋە مۇسۇلمانالر، كاپىرالر ۋە مىللى مۇناپىقالرنىڭ 

ھهسهت قىلىدىغان ۋە ئازار يهتكۈزۈشنى مهقسهت قىلىدىغان نىشانى بولۇپ 

ئۆمرە قىلغۇچىالرنىڭ - شقان، ھهجبولۇپمۇ ئىككى ھهرەم ئورۇنال. قالدى

خىزمىتىنى قىلىۋاتقان، ئىالھى ۋەھىيىنىڭ چۈشۈش ئورنى، ئهقىدىنىڭ 

مهركىزى ۋە ئىماننىڭ قايتىدىغان جايى، ئىسالمنىڭ مۇقهددەس ئورنى، 

خاتىرجهملىك -شهرىئهت پرىنسىپى ئىجرا قىلىنىۋاتقان، تىنچ

ئىلگىرى سۈرۈشكه ئومۇمالشقان، ئىسالمنى كۈچالندۇرۇش ۋە تىنچلىقنى 

تىرىشىۋاتقان، دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا قىيىنچىلىققا ئۇچرىغۇچى 

ئىنسانالرغا تۈرلۈك ياردەملهرنى قىلىۋاتقان ئهرەبىستان دۆلىتى ھهسهت 

  .قىلغۇچىالرنىڭ نىشانى بولۇپ قالدى

بىر بۆلهك ئازغۇن گۇرۇھالر، چېگرادىن سۇقۇنۇپ كېرىپ پاك 

خاتىرجهم تۇرمۇشىنى - قىلىپ، خهلقىمىزنىڭ تىنچزېمىنىمىزغا تاجاۋۇز 
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بۇزۇشقا ئۇرۇنۇپ، چېگىرنى مۇداپىئه قىلغۇچى پىداكار جهڭچىلىرىمىزگه 

ھۇجۇم قىلىشتىن ئىبارەت چېكىدىن ئاشقان زۇلۇم، دۈشمهنلىك ۋە 

شۇ ئارقىلىق مهملىكهتته . ھهسهتخورلۇقىنى ئاشكارىلىدى

لىرىنىڭ مهقسىتىنى ئهمهلگه قااليمىقانچىلىق پهيدا قىلىپ، دىن دۈشمهن

شۇنداقتىمۇ بىزنىڭ پىداكار جهڭچىلىرىمىز ئۆزىنىڭ . ئاشۇرۇشقا ئۇرۇندى

ۋەتىنىنى، پاك زېمىنىنى قوغداش ۋە ئۇالرنىڭ ئىپالس قهدەملىرىدىن 

تازىالش ئۈچۈن، تهۋرەنمهس ئهقىدىسى، مۇستهھكهم ئىرادىسى ۋە كۈچلۈك 

ېرىپ، چېگرادىن قوغالپ چىقىرىپ ئىمانى بىلهن ئۇالرغا قاقشاتقۇچ زەربه ب

مىللهت ۋە رەھبهرلهرگه - پىرەن قىلىپ، ئۆزلىرىنىڭ دىن، ۋەتهن-تىرى

يهنه مۇشۇنداق ئىپالس ھهرىكهتلهرنى . بولغان ساداقىتىنى ئىپادىلىدى

قىلىش بىلهن مهملىكهتنىڭ شهنىگه، پاكلىقىغا ۋە زېمىنىغا تاجاۋۇز 

  .ىلدىقىلىشنى مهقسهت قىلىدىغانالرغا ئىبرەت ق

تاجاۋۇزچىلىقنىڭ ئاقىۋىتى ئۆزىنى خار قىلىش بولۇپ، باشقىالرنىڭ 

 قىلىشنى مهقسهت قىلغۇچىالر زېمىنىغا بېسىپ كېرىپ، تۇپراقنى ۋەيران

بۇنداق تاجاۋۇزچى مىللهتته باشقىالرغا . ئهمهلىيهتته ئۆزىنى ۋەيران قىلىدۇ

بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال . شهپقهت بولمايدۇ- نىسبهتهن ياخشىلىق ۋە مېهرى

نىڭ ھوزۇرىدىكى ساۋاب هللا زۇلۇمغا قارشى تۇرااليدىغانالرغا ا«: مۇنداق دەيدۇ

بىر يامانلىقنىڭ جازاسى شۇنىڭغا . ېخىمۇ باقىيدۇرتېخىمۇ ياخشىدۇر، ت

يهنى ساڭا بىر كىشى قانچىلىك چېقىلسا، (ئوخشاش بىر يامانلىقتۇر 

ئىنتىقام ئېلىشقا (، كىمكى )شۇنچىلىك چېقىلماي ئاشۇرۇۋەتسهڭ بولمايدۇ

ئۆزى بىلهن يامانلىق قىلغۇچىنىڭ (ئهپۇ قىلسا ۋە ) قادىر تۇرۇقلۇق

ھهقىقهتهن زۇلۇم هللا بېرىدۇ، اهللا نىڭ ئهجرىنى اتۈزىسه، ئۇ) ئارىسىنى
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زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى ئادەم ئىنتىقامنى ئالسا . قىلغۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ

ئهيىبلىنىدىغانالر پهقهت كىشىلهرگه زۇلۇم . ئۇنى ئهيىبلهشكه بولمايدۇ

 پاسات تېرىيدىغان ئادەملهردۇر، - قىلىدىغان، زېمىندا ناھهق رەۋىشته پىتنه 

-42 -41- 40-39سۈرە شۇرا .[»ر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇئهنه شۇال

  ].ئايهتلهر

بىرسى ماڭا تاجاۋۇز قىلسا «: بىركىشى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىن

سهن ئۇنىڭغا : قانداق قىلىمهن؟ دەپ سورىغاندا، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

قايتا ئۈچ قېتىم نهسىههت قىلىپ بۇنىڭ ئاقىۋىتىدىن -قايتا

بۇنىڭغا ئۇنىمىسا . ندۇرۇش بېرىپ، بۇ يولدىن قايتۇرغىن دېگهنئاگاھال

قانداق قىلىمهن؟ دېگهندە، ئۇنىڭ بىلهن ئۇرۇش قىلغىن، ئهگهر ئۇ سېنى 

ئۆلتۈرۈۋەتسه سهن جهننهتته بولىسهن، سهن ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتسهڭ ئۇ دوزاختا 

  ].ئهھمهد، مۇسلىم، نهسائى رىۋايىتى. [»بولىدۇ دېگهن

يد رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، سهئىد ئىبنى زە

مېلىنى، دىنىنى، جېنىنى ۋە «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

. »ئائىلىسىنى قوغداش يولىدا ئۆلۈپ كهتكهن كىشى شهھىد ھېسابلىنىدۇ

  ].تىرمىزى رىۋايىتى[

جهنۇبى رايونالر چېگرانى مۇداپىئه قىلىپ تۇرغۇچى باتۇر 

مىللهت سىلهردىن پهخىرلىنىدۇ، ۋەتهن ئۈچۈن قۇربان جهڭچىلىرىمىز 

شهرەپ، ئاخىرەتته - بهرگهنلىكىڭالرنى ئۇنتۇمايدۇ، سىلهرنى دۇنيادا شان

سالمان پارىسى . ساۋاپ بىلهن تهبرىكلهيمىز- بۈيۈك ئهجىر

رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق 

دۈز مىقداردا چېگرا قاراۋۇللىقىدا تۇرۇشنىڭ ساۋابى، كۈن-بىر كېچه«: دېگهن
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بىر ئاي كۈندۈزى روزا تۇتۇپ كېچىسى قىيامدا تۇرغاندىن ئارتۇق، بۇ جايدا 

ئۆلۈپ كهتكهن كىشىنىڭ قىلغان ئهمهللىرى قىيامهتكىچه داۋاملىشىدۇ، 

ھهر تۈرلۈك نېمهتلهر رىزىق قىلىپ بېرىلىدۇ، قهبرىنىڭ ۋە قىيامهتنىڭ 

  ].مۇسلىم رىۋايىتى. [»ن ئهمىن بولىدۇپىتنىسىدى

قۇدرىتى ۋە ھىمايه -بۇ مۇقهددەس ئورۇن، پاك شهھهرلهر ئالالھنىڭ كۈچ

قىلىشى ئاندىن پىداكار جهڭچىلهرنىڭ جاسارىتى، ئىمانى، ھاكىمىيهتكه 

بولغان ئىخالسى بىلهن دىننىڭ مهركىزىنى شهرىئهت ئهھكاملىرىنىڭ 

ى ئالىمالرنىڭ نهسىهىتىگه قۇالق ئۆزگىرىپ كېتىشىدىن ساقالپ تۇرغۇچ

  . سىلىش بىلهن قوغدىلىنىدۇ

دىننىڭ ساقلىنىشى بىلهن مۇھاپىزەت قىلىنىۋاتقان، ئىسالمنىڭ 

-ئىززىتى بىلهن مهرتىۋىلىك بولىۋاتقان مۇسۇلمانالر زېمىنىنىڭ تىنچ

خاتىرجهملىكى، باياشاتلىقى ۋە ساغالم ئهقىدە، تهۋرەنمهس ئىمانى، رەزىل 

مىكرى ئالدىدا قىلچىلىكمۇ تهۋرىنىپ - سۇيىقهستى ۋە ھېلىگۇرۇھالرنىڭ

مۇسۇلمانالر زېمىنلىرىدا يۈز بهرگهن ۋە يۈزبېرىۋاتقان ئىنسان . قالمايدۇ

قېلىپىدىن چىققان تاجاۋۇزچىلىق، باسمىچىلىق، ئىرقى كهمسىتىش، 

ئادەتنىڭ ئاسلىماتسىيه بولۇشى قاتارلىق بىر - ئېتىقاد ۋە مىللى ئۆرپ

سىز قىلمىشالرنىڭ قايتا تهكرار بولماسلىقى ئۈچۈن يهرلىك بۆلهك رەھىم

مۇسۇلمانالرنىڭ جىددى تهدبىر ئىلىشى ھازىرقى ۋەزىيهتنىڭ جىددى 

  . تهقهززاسى

  .ھهممىنىڭ توغرىسىنى بىلگۈچى جانابى ئالالھتۇر
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