
 قارا رەڭلىك بايراق ئىشلىتىش شەرت ئەمەس
 

ھەر قانداق  ىر  ۈممەە  انى  ھەر قنداق  ىر  مرللەنىر  ۈزلىر گەە ان  ىر  

، ى  ۈرپندگلەااۇشاااەرەپىر  ىەىەر ااار-ىنا گق  ىوىراۇ، ىۇ ىنا ق  ىەپرلاگەەداە ۈرزلە 

 ۈرپندگلەااۇ. ى انرىرقىر  ىەىەر ر انى  ىەپرلاگەرەەداە چمشمپ ىەنكەداە

 ق  ، ىناىنا ق  نوپلرىرشااااىر  تقساااار ر اااا  ،ىەىەر اااا  ىر ىنا ق  ىر ىرك

 ىنا ققلنر ىۇرۇن جەڭ ساااەتەىراگو قوىلرىرل نناۇر.... مۇسااا ەقرللرقىر  ۈرپندگ ااار

ھەرى  تە  ، ۈراگيرۋى، ىر ق  ىمگمدك  ىمدلەردە ىر ەر دۆىەنىر  ساااارينساااار ىوى اااان

  . ننۈنالند  نسرەۋوىۈۇقۇمرى  ۈرپندگلەااگ نن 

ىرز ىۇ اەردە پەقە  رەسااااۇىۇىلاانھىراا  دەترگاااگك  تە ۈر اااالاان  ناانرگ راااگك  

رەسااااۇىۇىلاانھ قوىلااند اانن نوا رلرەرز. قر ااااقر ە ىانا ققلاانردراا  ۈەھۋقى  ھەققراااە 

 اگو ۈربنرە دېەەد« رقاە تە ىرۋق»قنرقپ چرقرشاا رو ۈرلەر ى ھەدگ االەردە  رغنىنا ققلن

 قلنش ۇرۇش ىنلگم. ىنا ق  نوغ گ راق ىەىەەن ۈركك  ۈنننى ۇد  ۈېىر

گ اانن قوىلرىرااا ااانى  ۈەسااااكەرىەر ھەرى  قوماانداااقدلاانرنمرىمك : )ىاانا ق   رقاە

 ىنا ق .

ىۇد  ۈەمر  انى  اەىرپە  .ىمامك ىانا ق  اانى  دۆىە  ىانا گق ۈەىە  اانى  ىرۋق: 

 انى  سۇى نن قوىلرىراۇ.

 .بايراق جەڭدىكى ھەربى تۈزۈمدىن ئىبارەت:1

جەڭاە ۈاننانى ۇساااا  جەڭ قرلرشااااقان ۈنىنقراقر ھزجلەنلەردە ىەى ااااە، ىانا ق  

، ىۇ ۈۇقۇ  اۇرۈەسااااكەرىەرد  نەرنرپكە ساااانىرااگ نن ھەرى  نمل مىر  ىر  پنرچر اااار

ىرم »ىلاانھ:رەسااااۇىۇمەساااارالەن، ھازجالەنالەردگاو ۈاېاىراى ىرالراىراا  ناۇرگاااۇ. 

ۈمچمن ۈنچ رقلنپ انى  مۇنەۈەساا اارپلرككە  )ىننرل ن انن ىې اار   مۇنەۈەساا اارپلر 

در  ۈنساااا راق جەڭ قرلر  غناە ) چنقر گ  ساااانىنھرير   ۈېىرى ىوىەر نن ىنا ق 

لغۇن اوىاااق ۈزىمپ )اەد  ۈاان ۈزىمپ ىەن ااااە، جاانھرلريەن ە ۈزىەەداااەك ۈزىەەن ىوىراااۇ

 دېەەن )ۈرەن  مۇسلرم  تە ۈرەن  ۈەھەەد رگۋقار   .«ىەنكەن ىوىراۇ 

ۈاانىاااۇىالاانھ ۈراباىا  ۈاانىباانساااا رو رگۋقاە   ھەا ااااەمراىراا ماۇھەددگا  

، ۈەد اااانرگلاانردراا  ەن  لاانھىراا  ىاانا گقرى  ھەلرگ   ىزنمررەسااااۇىۇى»قرلرشاااار ە:

. جەڭ نانلق قرزگ انن تقق راق رەسااااۇىۇىلنھ ەن  قرى  سااااەۈراا ىرو ۈۇىاندە ىزنمرىانا گ

: ىۇ ھەدگ اا رك  ۈربى  ھەجەرمۇھەددگ  «.   ۈنساا راق ىوىنن  ۈەد اانرگلنردر  ىنا گق



رو ۈرباانرە ، ىۇد  ىەلگاااە قوماانداااقن  ىانا قق نراااگ اانن  جەڭاااە ىر  ىر گى  نودۇىانا ق

-413نو ، -7) ۈربى  ھەجەر: پەنھۇل ىنرى، ىزنمرگاۇ، ىەلگاە ىنشقر   ىزنمرگاۇ، دېەەن.

 ىە  .

دېەەك، ىنا ق  جەڭىر  ىر  تقساااا ر اااا  ىوى ندلرق  ۈمچمن ىنا ققلنردر  ىر  

چمدك  ىنا ققىر   نېەرشااالر . پەرقلرىر  نۇرۇشااا تە ىنشاااقرلنردگو قند ە ىوىۇشااا  

غنار ا  قومنداقدىر  ۈوردرى  ىرلا ر ش تە ۈەساكەرىەردر  ۈنرگلرشاار  ىې رشىر  

ھەر ىر  قەىرلە انى  ھەر ىر  » ساااارينسااااەنشااااۇدن  منتەردى:ۈنىاگى  ۈېلر  ۈراى. 

 :دېەەن )منتەردى« نا گقراگو پەرقلرى ىوىراۇمرللەنىرا  ىانا گق  ىانشااااقرلانردرا  ى

 ىە  .-361نو ، -8ھنتى: 

  سۈننەت: ۋاجىپ ئەمەس، .بايراق قوللىنىش2

ساااامدىە  دەرگلرلراا  ۈر . جەڭااە ىانا ق  قوىلرىر  تقجراا  ۈەمە ، ىەىك  

رم: ۈەسااااكەرىەدرا  ىانا ق  قوىلرىرشاااا  مۇساااا ەھەپ، ىانا ققىرا  ۈن  يۈربى  قەا

)ۈربى  ۈەمە ، دېەەن.وىۇپ قنى ن مەى وھ ىوىرشرەۇ مۇس ەھەپ، ىنا ق  قنرق رەڭلر  ى

 ىە  .-324نو ، -4 قەايرم: لقدۇىەنۈند،

 .رەسۇلۇلالھنىڭ قولالنغان بايراقلىرى تۈرلۈك بولغان:3

مۇسااااۇىەاندلانر رەسااااۇىۇىلانھىرا  دەترگااە جەڭ مەلگرللر گااە ىر ىان ىنا ق  

قوىلااندەر اانن، ىەىك  ىر  قااند ە نمرىمك ىاانا ق  قوىلااند اانن. مۇھاانجر ىاانردراا  تە 

  ۈنا گم ىنا گق  ىنر ۈراى، ھەر ىر  قەىرلرىر  ۈنا گم ىنا گق  ىنر ۈراى. ۈەد اانرگلنردر

 رەسااااۇىۇىلانھ مۇھنجر ىنرغن ۈنا گم ىەىەە»دانملرى ىر انىرااق:«ۈۇ »ۈرەان  شاااان ر  

، ۈەت  قەىرلر ااارەە ۈنا گم ىەىەە، اەلرەە قەىرلر ااارەە ۈنا گم ىەىەە قرلر  )ىنا ق  

   ارل  چوڭ ىنا ق  قوىلند نن، ھەر ىەرگەن. رەساااۇىۇىلنھ ھرل گيرىر  ساااەىكرزگى

ەڭ ج در رەىر  قەىرلرەە ۈنا گم ۈنا گم ىنا ق  قرلر  ىەرگەن. ىۇدر  سااەتەى  ىرشرل

اق ۈزلىر گەە ان  ىنا گق  ۈنسااا ر ، شاااۇداققلنۈنرق نودۇىرشااا -تە ىنشاااقن تققر لنردق ۈزل

 .ىە   167نو ،   3)ۈرەن  شن ر  : ۈۇ ، دېەەن«ۈنسنن نوپلرىرش  مەق ە  قرلرى نن...

مەىكە پەنھر اا  »رشاا ە:لىنانن قر ىر ىر نىلر گاق ۈنىبنساا تە سااري ە مەغنلى

 ۈۇدر  ۈنا گم ىنا ققلر ى ىرلەن ۈمچمن ىې رۋقنقنن ۈەسااااكەرىەر قەىرلە، قەىرلە ىوىۇپ

ىۇ ساەتەى رو ۈنىرەلنر ۈەسكەرىەر ىنا گقرىر  ۈواشرەر نن رەڭاە «. ۈزنكەن اگوۈنىاگ

   دۇرۇ  دەپ قنرگ نن.ىر  قند ە نمرىمك ىوىۇشرى

 



 

 دۆلەتنىڭ ئىدارە جەھەتتىكى تەشكىللىنىشىدۇر: بايراق.4

)ۈەىە   دۆىەنكە مۇدانساااارۋەنلرا  ىوىۇپ، جەڭ اانى  نرى لرى ھانىر راە  ىرۋق

ىوى ااۇن دۆىەنىر  ۈراقرە ۈرشاالر گى  رەنكە سااېلر  تقساار رلر گىر  ىر  قر ااە  

)ۈەىە   ىرۋق ۈربى  ھەجەر:  پەرقلەدا رگەن.رقاە ىرلەن ىرۋقد  ۈنىرەلنر  سااااندرلرااۇ. 

ھەرى  قومنداقن   ىنا ق رقاە )ھانىرەىرا  ۈرااقرگ اااار ان ۈې اااارلرااگ انن ىەىەراۇر، 

 ىە  .-137نو ، -6)ۈربى  ھەجەر: پەنھۇىبنرى،  قوىلرىراگ نن ىەىەراۇر، دېەەن.

 :يوللۇقتۇرقوللىنىش  بايراق .5

قوىلرىرشااااىر  ۈەساااال  ھزىە  ۈراقرە نمل   جەھەن رك  مەساااارلە  ىنا ق  

دەىرل ىەىەر ااە  ر ندەرساارلەر ھنرقملرق»، ىۇ اوىلۇ  مەساارلراۇرىوى ندلرق  ۈمچمن 

دېەەن قانۈرااگەە ىوا ااااۇدرااۇ. ۈرااقرە نمل مەە ۈانىانقراقر « ۈەساااالرااە مۇىانھ ىوىرااۇ

ىۇل قرلرااۇ. ىۇدرغ ن مەساااارلرلەر ۈەترگشاااارەلرككە ۈرەە ىوىۇپ، ۈزلگر گشاااارى  قو

. دەپ قنرقش اننن ،ۈانساااانسااااەن ۈر اااالان  پەقە  ىر  رەڭلر  ىنا ققى  تقجر  قرل نن

 دگىىر  ۈزلگەرمە  پ گى ر  مەسرلر رەە ىزنمر ش ىراۈەن ۇر.ى  شۇداققلن ىنا قق

 . رەسۇلۇلالھ بايراقنىڭ رەڭگىنى بەلگىلەپ بەرمىگەن:6

رەسااااۇىۇىلاانھ ىاانا ققىراا  مۇۈەايەن شااااەىلرى  ىەىەرلەپ ىەرمرەەن، چمدك  

رەسااااۇىاۇىالاانھ جەڭالەردە پەقە  ىرا  اراال رەڭاااگاكا  ىااناا ققى  قوىلااندەر اانن. 

رەسۇىۇىلنھىر  قنرق رەڭلر ، ۈنڭ رەڭلر ، سې گى رەڭلر  تە قرزگل رەڭلر  ىنا ق  

ەك، رەسااااۇىۇىلنھىر  ۈر ااااپننلند نن. دېەنەرجرەرھانل ىر نىلر گاق قوىلاند اندلرق  

 تەىمامك ىانا گق  )دۆىە  ىانا گق   ۈان  رەڭلرا  ۈراى، جەڭاە قوىلند نن ىنا گق  قنرق 

 لر ىدەىرلىۇدر  رەڭلر  ۈراى، ىۇ ىنا ققلنرغن نەتھرا ساااازلى اېزگلەر نن. ىانشااااقان 

  نزتەداگكر ە:

نا گق  رەسااۇىۇىلنھىر  جەڭ ى» . ۈربى  ۈنىبنساا رو رگۋقاە  قرلرىرشاا ە:1) 

)ۈرەاان  ۈەھەەد، نر مرزى تە « )دۆىە  ىاانا گق   ۈاان  ۈراااىۈراااى، ىمامك ىاانا گق  قاانرق

 ۈربى  منجە رگۋقار   .

مەىكە پەنھ  ىوى نن  ىر رەسااااۇىۇىلنھ» .جنىر دگو رگۋقاە  قرلرىرشاااار ە:2)

 )ۈەىۇدقتۇد، نر مرزى تە دەسەۈ  رگۋقار   .« ىمد  قوىلند نن ىمامك ىنا گق  ۈن  ۈراى

نلگب رو رەسااااۇىۇىلانھىرا  جەڭ ىانا گق  قانداق  ۈراى دەپ  .ىەرق ۈربى  ۈا4)

 دەپ جنتقب ىەرگەن )ۈەىۇدقتۇد رگۋقار   .«نز  چنسن قنرق رەڭلر  ۈراى»سورقى نداق:



مەن رەسااۇىۇىلنھىر  ىنا گقرىر  :»قاە  قرلرىرشاار ە ۈۇرگۋ  رو . سااەمنى3)

 دېەەن )ۈەىۇدقتۇد رگۋقار   .« سې گى ۈركەدلركرى  ىزرد  

رەساااۇىۇىلنھ ىەد  ساااۇىەام »ىۇرەل ىرو سااانمرىر  رگۋقاە  قرلرشااار ە: . 3)

)ۈربى   «قەىرلر اااارىرا  ىانا گقرى  قرزگال رەڭلر  قرلر  چرەر  ىەرگەن ۈراى

 ىە  .-2741نو ، -13ۈەاى : ۈۇماەنۇل قنرى، ) ۈەى  ۈنسرم رگۋقار    تە

 گىر لر ىنا ققلر گىر  رەڭقوىلند نن ۈەىلنمە ۈربى  ھەجەر رەسااۇىۇىلنھىر  

نمرىمك ىوىۇش سەتەىلر ى ھەققراە نوا رلر ، تققرت تە شنرقۈر ىر  ۈواشرەنسلرق  

 دەپ اەىمدلرەەن.

 دانملرى ىر نىراق:« ىمامك سااااري ەدرا  شااااەرھر اااا »ۈرەان  سااااەرەا اااا 

، قاانرق رەڭلراا  ىاانا ق  رەسااااۇىۇىۇىلاانھىراا  قاانرق رەڭلراا  ىاانا ق  قوىلااند ااندلرق 

ەىك  مۇسااا ەھەىلركى  ىزرسااار راۇ. ىزرساااەنەەااۇ، ى پلرقرى تقجر قوىلرىرشاااىر 

قنرق رەڭلر  ىنا ققىر  ىنشاااقن  .ساااې گى تە قرزگل رەڭلر  ىنا ق  قوىلرىر  دۇرۇ 

ۈنسنن نودۇىراگ نن ىوى نچقن ىوىۇپەۇ چنڭ نولقدلنردق  رەڭەە قنرگ نداق جەڭ مەااقدلر گاق

ىنا ققىر  قانرق رەڭ مۇساااا ەھەپ دەپ قنرقى نن. شااااەرۈ  دۇق راگو ۈېلر  ۈېي قنداق 

رەڭە  ۈان ، سااااې گى انى  قرزگل ىوى اااان مەساااارلە او ، ىر ق  ۈن  رەڭى  ننىلنش 

-گ نن ىريرمۈنىلنھ اناشاا  ىزرگا»رەسااۇىۇىلنھىر  ساازلگەە ۈنساانسااەن اناشاار ق :

ۈۇدر  لنرد  ، ھاناان  تقق رغلانردق ۈۇد  ىريرغلنر تە مېير  ۇرىې ەىلەر ۈان  رەڭلرك

ىنا ق  پمنمن ۈەسااكەرىەر ىوار ە پەقە  سااۇى نن  . ىمامكدېەەن«ىرلەن دەپىە قرلرغلنر

انى  ۈەمر در  قېشااراق ىر  دقدە ىوىراۇ، شااۇڭن ىمامك ىنا ققىر  ۈەسااكەرىەردر  قنرق 

  .ىە -76نو ، -4)«ىنا ققلر گاگو پەرقلرىرش  ۈمچمن ۈن  رەڭلر  ىوىۇش  ننىلند نن

مك ىوى نن، ۈر اااالن  ننرگ ر ن قنرقااگ نن ىوى اااان  ىنا ققلنردر  رەڭلر ى نمرى

ىمچلمك ىزل قنرقشااقن ۈنساانسااەن ۈۇمەتگلنر دۆىر رىر  ىنا گق  اېشاارل ۈراى، ىەلگلەر 

ۈن  ۈراى دەپ ىنانن قرل نن. ۈنىبنسااااريلنر دۆىر رىر  ىنا گق  قنرق ۈراى. ىر نىلنردق 

ىنانن  سەتەىلەرسرينسر  ۈنىبنساريلنر ىنا گقرىر  قنرق ىوى ندلرق  نوغ گ راق نمرىمك 

 شاۇداققلن ۈر لن  ننرگ راق ساەندلرلنر دۆىر رىر  ىنا گق  قرزگل ۈراى.قرلرى نن. ۈو

ھەر رقاوداااگك  ۈر اااالاان  دۆىەنلر گىراا  ىاانا ق  رەڭلر ى نمرىمك ىوى اانن.  ۈزنكەن

 غن ۈواشنش.مەسرلەن، قنرقاندريلنر، غەلدەتگيلەر، سەىلۇقريلنر تە ىنشقرلنر...

 :تەشەببۇس قىلغانپەرۋەرلىكنى . ئىسالم ۋەتەن7

دۆىەنىر  ۈراقرە جەھەن رك  نمل م  ىوىۇشاا  ىرلەن ىر ىرك ە ۈر االن   ىنا ق 

نن ۈې ر قپ قرل انن تەنەدپەرتەرىركىرا  ىەىەر اااارااۇر، ۈر اااالانم ان لگت ىەىەەااگ 



ھەرگرز چەىلەدەەااۇ )تەنەدپەرتەرىر  دېەەن منقنىەمەە  ،تەنەدپەرتەرىر  ۈنىقرشلرىراۇ

 http://www.azheri.com/az قنرقڭ .

 :تەۋھىد سۆزىنى يازغانلىق كەسكىن يول بىلەن ئىسپاتالنمىغان .بايراققا8

ھەاينن ۈربى   نەى قد  رگۋقاەنى  دېەەن ،نەتھرا سزلى اېزگل نن ۈراىىنا قققن  

رەسااۇىۇىلنھىر  :»ە  قرل ننقرل نن رگۋقا ۈنرقرلرى ۈربى  ۈنىبنساا رو اۇىلنھۈۇىەا

نا گقر ن نەتھرا ساازلى اېزگل نن ىنا گق  قنرق ۈراى، ىمامك ىنا گق  ۈن  ۈراى، ىمامك ى

ىۇ ھەدگ ااى   ،لنردر  نەدقرا قرلرشاار ن ۈۇچ گ ننىۇ رگۋقاە  ىزپلرەەن ۈنىرە«. ۈراى

ھەاينن ۈربى   .اۇىلانھاگو ىنشااااقن ھې كرم رگۋقاە  قرلەر ننۈۇىەااھەايانن ۈربى  

اۇىلانھ ھەدگ ااااشااااۇدن  ۈربى  ھەجەر، ۈربى  ۈەدى، ھەا ااااەم  تە شااااەتىند  ۈۇىەاا

 قنننرگاق نرل ن ۈېلرى نن. ىنر « ۈنجرز»رشەد رلر  ۈەمە ، ىەىك  نەرگپراگو ۈ

دېەەك، رەسااااۇىۇىلانھىرا  ىمامك ىنا گق  )دۆىە  ىنا گق   ۈن  رەڭلر  ۈراى، 

 جەڭاە قوىلند نن ىنا گق  قنرق رەڭلر  ۈراى، ىۇ ىنا ققلنرغن نەتھرا سزلى اېزگلەر نن.

 ھرلنلانى   انلساان ىنا قققن ۈر االنم ن تەىرللر  قرلراگ نن ىر ەر ساازل شااۇداقق رەۇ

 ىر ق  تقجر  ۈەمە . ،دۇرۇ سرزسن ىەىەە ۈنا ن ۈواشنش 

ىنا ققىر  نمرىمك رەڭاە ىنانن قرلرى ندلرق  ىۇ مەساااارلرىر  ۈراقرە نمل مەە 

ۈركەدلركرى  ىزرساااار راۇ. ىر ەرساااا   ۈرل رھند مەساااارلر اااا  ۈانىانقرااقر ىەڭ ى

ۇىلنھىر  ىنا ق  رەڭەرى  قوىلرىرەەن دەپ قنرقپ قنى ااان اناشااا ، ىر ق  ۈۇ  رەساااۇى

ۈر اااالاان  ناانرگ راااگك  ىاانا ق   رەڭەە ۈەمەل قرلر  تقجراا  ااانى  شااااەر  ۈەمە .

 رەڭەرىر  نمرىمك ننىلرىرش  مەدپەۈە  دۇق ر راگو ىوى نن. 

نى  ا لرقر نپنىند  رەڭلر  ىنا ق  قوىلرىرغلنر دەپ ىۇا ۇغند ىر رەساااۇىۇىلنھ

 ى ، شااااۇدااققلان پانىاند  رەڭلر  ىنا ققىەىەرەەندەىرال  لرقر اننەشااااەىبۇ  قرل اند

شااۇڭن رەسااۇىۇىلنھ قوىلند نن  ىەىەرەەن.دەىرل  لرقر رەۇۈرشاالەنەەڭلنر دەپ نوسااقند

  ۈۇد ىنا ققىر  رەڭە  انى  شااەىلرەە ۈواشاارەنااگ نن ىنا ققلنرد  رە  قرلر  انى 

  ۈر لنم ن لگت دەپ قنرقش اننن.

مۇس ەملركر رى  انى  دگى رزىرقى  نەم رل قرلراگ نن ىنا ق  ىوىەر رلن، 

مۇساااۇىەندلنر ىر ىرك  تە ۈرزلگ رى  نەم ااارل قرلراگ نن قنا ااا  رەڭاگك  ىنا ق  

 ىوى ۇن چەىلەدەەااۇ. 
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