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 ВАТАН ҲИМОЯСИ ОЛИЙ ХИЗМАТ 

 اهلل الرحمن الرحيم بسم
Муҳтарам жамоат! Биз инсон зоти ҳамиша улуғланадиган шундай 

гўзал заминда истиқомат қилаѐтганимиз учун Яратганга беҳисоб 

шукроналар келтирб, шу ватан учун астойдил хизмат қилмоғимиз, унинг 

тинчлиги ва осойишталигини кўз қорачиғидай асрашга камарбаста 

бўлишимиз сизу бизнинг инсонийлик бурчимиздир. Юртни ҳар томонлама 

асраб-авайлаш, обод қилиш унга бўлган муҳаббат билан бошланади. 

Ватанга муҳаббат, бу – баландпарвоз сўз эмас! Ватанга муҳаббат – бахт 

топган остонамиз – оиламизга, бизни элу юртга қўшган урф-одатлар, 

удумлар – миллий қадриятларга, биз югуриб ўсган тупроқ, отамиз эккан ва 

биз билан бирга улғайган дарахт, онамиз тебратган бешикка бўлган 

муҳаббатдир. 

Бугунги кунда мустақил Она-Ватанимизнинг осойишталигини, 

тинчлигини ва сарҳадларини сергаклик билан қўриқлаѐтган мард 

йигитларимизнинг йилдан-йилга ҳарбий малака, тажриба ва маҳоратлари 

ошиб бораѐтганлиги барчамизни хурсанд қилади. Халқимиз шаҳдам қадам 

ташлаб бораѐтган имон-эътиқодли, ўз ҳарбий  бурчига содиқ 

аскарларимизга боқиб фахрга тўлади, улар ҳаққига самимий дуолар 

қиладилар. 

Юрт ҳимоячилари қалбидаги иймон ва эътиқод Ватан ҳамда ўз 

халқига бўлган садоқати уни ҳар доим огоҳ ва сергакликка чорлайди. 

Аллоҳ таоло Ўзининг илоҳий мадади билан қўллаб-қувватлайди, деб 

ишонади. Зеро Аллоҳ таоло марҳамат қилиб айтади: 

ُر النَّاِصرِيَن  َبلِ       (150آل عمران/ سورة)اللَُّو َمْوََلُكْم َوُىَو َخي ْ

яъни: “Аслида Аллоҳ ҳимоячингиздир ва У ёрдам берувчиларнинг 

яхшисидир”. 

Дунѐда қилинган ҳар бир яхшиликнинг мукофоти бор. Ватан 

ҳимояси ҳам савоби улуғ эзгу ишлардандир. Аллоҳ таоло Қуръони 

каримда марҳамат қилиб шундай дейди:  

ْحَساُن  َىلْ  ْحَساِن ِإَلَّ اْْلِ  َجَزاُء اْْلِ

яъни: “Эҳсон (эзгулик)нинг мукофоти фақат эҳсон (эзгулик)дир”.  
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(Ар-Раҳмон сураси, 60-оят). 

Мамлакатимизда 14 январь – Ватан ҳимоячилари кунини миллий 

байрам сифатида нишонланади. Бугунги тинч, осойишта ҳаѐтимизни 

асраб-авйлашда қуролли кучларимиз ҳимоя қилмоқда. Ана шундай 

масъулиятли бурчни сидқидилдан адо этаѐтган ҳамюртларимиз шаънига 

ҳар қанча тасаннолар айтсак арзийди.  

Тинчлик – бу хотиржамлик ва барқарорликдир. Имон эса қалб 

хотиржамлигидир. Демак, тинчлик ва имон маънолари бир-бирига жуда 

яқиндир. Шунга биноан бир кишининг тинчлиги жамият тинчлигининг бир 

қисмидир. Тарихдан маълумки, халқнинг тинчлигини таъминлаш ва 

ҳудудларни  ҳимоя қилишга ўша юртнинг ўғлонлари сафарбар этилган. 

Расулуллоҳ саллоллоҳу алайҳи васаллам даврларида ҳам бир жамоа 

кишилар сафарларда тунлари қўриқчилик қилиб чиққанлар. Абу Атийя 

розияллоҳу анҳу  ривоят қилади: “Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам 

бир киши вафот этганини билиб, қай бирингиз уни бирор яхши амал(ни 

бажараётган)ида кўргансиз? деб сўрадилар. Бир киши: “Мен у билан 

Аллоҳ йўлида бир кеча қўриқчи бўлдим”, деб айтди. Пайғамбаримиз 

алайҳиссалом ва у зот билан ўтирганлар ўринларидан туриб, унга жаноза 

намозини ўқишди. Қабрига қўйилгач, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи 

васаллам қўллари билан тупроқ тортдилар. Сўнг (майитга қараб):  

 )رواه الطرباين(.ك من أىِل الجنة""وأنا أشهد أنّ 
яъни: “Мен сенинг жаннат аҳлидан эканингга гувоҳлик бераман” 

дедилар”. (Имом Табароний). 

 Ватанни қўриқлаш ва унинг остонасини ғанимлардан ҳимоя қилиш 

бу – инсоннинг ўз уйи, оиласи, қариндош-уруғи ва айниқса, динини ҳимоя 

қилишидир. Ватан тинч бўлса, келажак авлод осойишта яшайди, юрт обод 

бўлади, ўзи ва оиласи бахтли-саодатли ҳаѐт кечиради ва тоат-ибодатлари 

ўз вақтида адо этилади. Демакки, ҳар бир инсон бутун жамият аъзолари 

учун муҳим бўлган тинчликни сақлаш йўлида ҳамкорлик қилиши энг 

зарурий бурч ва вожиб амалдир. 

Тинчликни мустаҳкамлаш йўлида ҳар бир киши ўз бурчини 

сидқидилдан, ихлос ва эътиқод ила бажармоғи лозим. Айниқса, Ватан 

ҳимояси жабҳаларида хизмат қилаѐтган ҳар бир ҳарбий хизматчи ўзига 

топширилган вазифани улуғ масъулият деб билмоғи ва ҳарбий қасамѐдни, 

ваъдаларини бажариши вожибдир. 

Шунингдек, Ватан ҳимоясида фақат ҳарбий кишилар эмас, балки шу 

заминда яшаѐтган барча фуқаролар – ўқитувчи ѐки шифокор бўладими, 

олимми ѐки оддий ишчими, тадбиркор ѐхуд хизматчи бўладими, қаерда 

бўлмасин ўз Ватанини ҳимоя қилиши керак. Ҳимоя қилиш деганда фақат 

қурол билан эмас, керак бўлса сўз билан, улғайиб келаѐтган ѐш авлодга 

ватанпарварлик руҳида тарбия бериш билан ғанимларга раддия бериш 

билан ватанга тош отувчилар ва иғвогарларга қарши кураш, огоҳлик ва 
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ҳушѐрликни оширишга даъват қилиш йўллари билан инсон ўз юртини, 

миллатини, халқини ҳимоя қилиши зарур! Бу ҳам имоний бурчга, 

мусулмон кишининг масъулиятига киради. 

Муҳтарам жамоат! Аммо, Ватан ҳимоячиси бўлиш янада шарафли 

бурчдир. Киндик қони тўкилган Ватанни, шу мустақил юртнинг бир қарич 

тупроғини кўз қорачиғидай асраб-авайлаш инсон учун гўѐ ўз оиласини, 

шаънини, ор-номусини, имон-эътиқодини ҳимоя қилиш кабидир. Бу йўлда 

фидоий бўлган киши юксак мақомга етиши улкан ажрлар соҳиби бўлиши 

ҳақида башоратлар мавжуд. Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) марҳамат 

қилиб айтганлар: 

َوَمْن قُِتَل ُدوَن نَ ْفِسِو فَ ُهَو َشِهيد  َوَمْن قُِتَل ُدوَن ِديِنِو فَ ُهَو  يد  " َمْن قُِتَل ُدوَن َماِلِو فَ ُهَو َشهِ 
 .)رواه الترمذى(َشِهيد  َوَمْن قُِتَل ُدوَن َأْىِلِو فَ ُهَو َشِهيد  " 

яъни: “Молини, жонини, динини ва аҳлу аёлини ҳимоя қилиш йўлида 

ҳалок бўлган киши шаҳидлик мақомини топур”. 

Бошқа бир ҳадисда эса бундай деб марҳамат қилинган: 

َلًة فِى َسِبيِل اهلِل َكاَن َلُو َأْجُر ِصَياِم َشْهِر َوِقَياِمِو َوَمْن َماَت ُمَراِبطاً  " َمْن رَاَبَط يَ ْوًما َاْو لَي ْ
 )رواه النسائى("  انِ تَّ ِمْثُل ذِلَك اْْلَْجِر َوُاْجِرَى َعَلْيِو الرِّْزُق َوَاِمَن ِمَن اْلفَ َجَرى َلُو 

яъни: “Кимки Аллоҳ таоло йўлида бир кун ёки бир кеча чегара пойласа, 

унга бир ой кундузи рўза тутиб, кечаси ибодат қилганлик савоби 

ёзилади. Кимки сарҳадни қўриқлаб турганда ҳалок бўлса, унга ҳам худди 

шундай ажру-савоб мукофоти бўлади ва шаҳидлик мақоми берилиб, 

барча фитналардан омонда бўлади”. 

Буюк аждодларимиз юрт ҳимояси йўлида шаъни, ору номусини, 

имонини ўртага қўйиб, ѐвга қарши курашган. Замонлар, маконлар ўзгарса-

да, Ватанга муҳаббат, имонга садоқат моҳияти асло ўзгармади. Она-Ватан 

ҳимояси мавзусида сўз борар экан, Темур Малик, буюк саркарда Амир 

Темур, Жалолиддин Мангуберди каби улуғ юртпарварлар, Ватан озодлиги 

йўлида қўлида тиғ ва туғ ила жон берган Шайх Нажмиддин Кубро, Ватан 

ҳажри ва доғида ѐниб ўтган Бобур Мирзолар ибрати бизга яқин замонда 

яшаб юрт мустақиллиги ва халқ озодлиги йўлида азиз жонини, муборак 

қонини фидо қилган ватанпарвар, халқпарвар инсонларнинг муҳаббати 

нақадар улуғ, имонлари қанчалик мустаҳкам экани яна бир бор кўз 

ўнгимизда намоѐн бўлади.  

Бизлар ўз фарзандларимизга ана шу улуғлар йўлини, уларнинг она  

Ватан ҳимояси ва манфаати йўлида кўрсатган буюк жасоратлари ва 

садоқатларини англатмоғимиз лозим. Шундагина уларнинг дилидан 

Ватанга муҳаббат туйғулари, юртни ҳар қандай кучлар хуружидан ҳамиша 

ҳимоя қилиш ҳисси мустаҳкам ўрин олади. Бу туйғулар нақадар улуғлиги 
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ҳақида Ҳазрати Али каррамаллоҳу важҳаҳу бундай деган эдилар: “Она-

Ватанни севиш туфайли дунё обод бўлур”. 

Муҳтарам намозхонлар! Бугунги кунда биз, қатор мусулмон 

мамлакатларнинг фуқаролари турли фитналар оқибатида  хузур-

ҳаловатини йўқотганининг, юз минглаб инсонлар ҳаѐтдан кўз  

юмаѐтганинг, киндик қони тўкилган Ватанини тарк этишга мажбур 

бўлаѐтганининг гувоҳи бўлмоқдамиз. Аллоҳнинг ўзи бизнинг юртни 

бундай балолардан сақлаб келмоқда. Ватан ҳимоячилари эса юртимизнинг 

тинчлиги ва  осойишталигини таъминлашда камарбаста бўлмоқдалар.. 

Мустақиллик туфайли ҳаѐтимизда ѐрқин саҳифалар очилди. Шукрки, 

эмин-эркин тоат-ибодат қилиш имкониятига эга бўлдик, диний-маънавий 

қадриятларимиз қайтадан халқимизга қайтарилди. Имон-эътиқодимиз ва 

эртанги кунга бўлган ишончимиз мустаҳкамланди. Шаҳару 

қишлоқларимиз тобора кўркам ва обод бўлиб бормоқда. Ҳаѐтимизга 

беқиѐс маъно ва мазмун олиб кирган тинчлик дея аталмиш бу бебаҳо 

илоҳий неъматларнинг қадрига етиш, уларга шукр қилиш, уни асраб-

авайлаш барчамизнинг бурч ва вазифамиздир. Зеро, Аллоҳ таоло марҳамат 

қилиб бундай дейди: 

 (40/الّنمل سورة)َشَكَر فَِإنََّما َيْشُكُر لِنَ ْفِسِو َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ رَبِّي َغِنيٌّ َكرِيم   َوَمنْ ...

яъни: “Ким шукр қилса, бас, албатта у фақат ўзи учун шукр қилур. 

Ким ношукурлик қилса, бас, албатта, Раббим (ҳамма нарсадан) 

беҳожат ва карамлидир”. 

Аллоҳ таоло бандаларига бебаҳо ва бемисл неъматлар ато этган. Тоза 

ҳаводан нафас олишимиз, зилол сувлардан баҳраманд бўлишимиз, 

кўзларимиздаги нур, ҳур ва озод Ватанда кўзимизни қувонтирувчи 

фарзанду аржумандларимизнинг камол топаѐтгани айни саодат, таъбир 

жоиз бўлса ҳеч бир бойлик билан ўлчаб бўлмас туганмас хазинадир. 

Аллоҳ таоло мустақил юртимиз сарҳадларини ва осмонимиз 

мусаффолигини сергаклик билан қўриқлаб, Ватанимиз Қуролли Кучлари 

сафларида хизмат қилаѐтган барча ҳарбий хизматчиларни, оталаримиз, 

опа-сингилларимиз, фарзандларимиз ва ака-укаларимизни Ўзининг ҳифзу 

ҳимоясида сақлаб, азиз диѐримиз, тинчлиги ва мустақиллигимизни 

бардавом қилсин. Омин! 

 

 

Муҳтарам имом домла! Масжидларда намоз вақтига қатъий риоя этиб, хусусан 

жума намозини белгиланган вақтдан ўтказмаган ҳолда адо этишингизни ва жума иш 

куни бўлганлиги учун намозхонларни кўп ушланиб қолишларига йўл қўймаслигингиз 

тавсия этилади! 
 

 

 


