Dünya müsəlman alimlər birliyindən
müsəlmanlara tarixi çağrı: “Türkiyənin
ətrafında birləşin”
Dünya Müsəlman Alimlər Birliyi, Hollandiyanın,
Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mevlüt Çavuşoğlu ilə Ailə
və Sosial Politikalar naziri Fatma Betül Sayan Kayaya
yönəlmiş skandal rəftarını və buna etiraz edən Türk
vətəndaşlarına “sərt müdaxiləsini” qınadı.
Birlikdən verilən yazılı açıqlamada, Hollandiyanın ölkə
sakinlərinə, Türk siyasətçiləri və Türkiyəyə qarşı
mövqeyinin “siyasi və əxlaqi olaraq qəbul edilə bilməz”
olduğu vurğulandı. Bütün bu hərəkətlər “Türkiyənin
daxili işlərinə müdaxilə və müstəqil Türk seçicisinin qərarına təsir göstərmə” olaraq qiymətləndirildi.
Türk siyasilərinin, fərqli ölkələrdə yaşayan vətəndaşları ilə bir araya gəlmə və milli məsələlərə dair
fikir mübadiləsi etmə haqqı olduğu vurğulanan açıqlamada, “Ərəb və Müsəlman dünyası ilə müstəqil
dünya ölkələrinin, vətəndaşlarının siyasətçilərlə bir araya gələ bilməsi, vətəndaşlarının yaşadığı
ölkələrdə fikirlərini sərbəst ifadə etməsi çərçivəsində Türkiyənin yanında yer alması lazımdır.”
İfadəsinə yer verildi.
Qərb dünyasında hakim olan irqçi düşüncələr və fəaliyyətlər mövzusunda xəbərdarlıq edilən
açıqlamada bu rəftarın, Müsəlman və Ərəb hökumətləri ilə xalqlarına qarşı təxribata səbəb olduğu,
dünya sülhünə zərər verdiyi vurğulandı. Ayrıca birlik tərəfindən prezident Ərdoğana tam dəstək
verildiyi ifadə edilərkən, Müsəlman xalqlara da Türkiyə ətrafında birləşmələri üçün səslənildi.
Mənbə:Türkiyə qəzeti

Arakanda Müsəlmanlar yandırılaraq
öldürüldü
13 Noyabrda yenidən alovlanan şiddət hadisələrində
Myanmar ordusu Rohingyalı Müsəlmanlara qarşı
böyük bir qırğın başlatdı. Son hücumlarda ən az 9
adam yandırılaraq öldürüldü. 90 nəfərin isə qaçırıldığı
bildirilir.
Myanmar ordusu isə 28 nəfərin öldürüldüyünü
açıqladı. Ordu, Dar Gyi Zar adlı müsəlmanlara aid bir
kənddə kəndlilərin onlara hücum etdiyini söyləyərək
22 adamın öldürüldüyünü açıqladı.
“İnsan Haqqları İzləmə Təşkilatı” isə verdiyi açıqlamasında Müsəlmanlara aid olan 3 kəndin
yandırıldığını göstərən peyk görüntülərini əldə etdiklərini bildirdi. Arakan bölgəsinə giriş-çıxışlar

qadağan edilərkən, bölgədən ölüm xəbərlərinin gəldiyi ifadə edilir.
Reutersdə bildirilən xəbərə görə, İnsan Haqqları İzləmə Təşkilatının Asiya direktoru Brad Adams
verdiyi bir açıqlamasında “Yeni peyk görüntülərindəki geniş dağıntılar, vəziyyətin düşündüyümüzdən
daha ciddi olduğunu göstərir” dedi.
New York mərkəzli İnsan Haqqları İzləmə Təşkilatı həftə sonunda, 10-17 və 18 noyabr tarixlərindəki
görüntülərdə, Şimali Arakan bölgəsindəki beş kənddə 820 yıxılmış binanın olduğunu, ölü sayının da
1250ye çatdığını açıqladı.
800000 Müsəlmanın yaşadığı Myanmarda uzun illərdən bəri Buddistlər ilə Müsəlmanlar arasında
gərginlik yaşanır. Buddistlər, müsəlmanların yerli xalq olmadığını, onların Bangladeşdən və ətraf
ölkələrdən gələn qaçqınlar olduqlarını ifadə edərək, ölkəni tərk etmələrini istəyir. 1946-cı ildə
Myanmar ordusu bölgəyə girərək böyük bir qırğın həyata keçirərkən, bu vəziyyət 1970-ci ilə qədər
davam etdi. 1970-ci illərdə təşkilatlanma qərarı verərək müsəlmanlar, özlərini müdafiə etməyə
başladı. 1986-cı ildə Arakan Rohingya İslami Cəbhəsi quruldu və uzun illər boyunca müsəlman
haqqlarını müdafiə etdi. Myanmar hökuməti, 1998-ci ildə Rohingya Milli Şurası adı altında birləşən
təşkilatı Əl-Qaidə ilə əlaqəli göstərməyə çalışdı. Bölgəyə geniş miqyaslı hücumlar həyata keçirən
Mynmar ordusu, xüsusilə 2011-ci ildən bu yana bölgədəki hücumlarını gücləndirməyə başladı.
Hücumların artmasından sonra Arakandaki Müsəlman liderlər 2012-ci ildə “Rahmanland İslami
Respublikası” adlı bir dövlət qurduqlarını elan etmişlər.
Ölkədə yaşayan müsəlmanlar ordunun reallaşdırdığı
qırğınlardan xilas olmaq üçün Bangladeşə sığınırlar.
2012-ci ildən bu yana minlərlə müsəlmanın
öldürüldüyü, kəndlərin yağmalandığı, Rakhine
bölgəsindən sıx bir köçün yaşandığı ifadə edilir.
Rohingyalı Müsəlman qadınların Banqladeşdə olan
Kutupalang Qaçqın düşərgəsinə sığınmağa çalışdıqları
bildirilir. Son hücumların ardından yüzlərlə adamın
Myanmardan Bangladeşə keçmək üçün sərhəd
bölgəsinə axın etdiyi açıqlandı. BMT Qaçqın bürosu
səlahiyyətliləri, son hücumların ardından 30000
nəfərin yurd-yuvasından qaçqın düşdüyünü və sərhəddin yaxınlığındakı bölgələrdən gələn 500-dən
çox nəfərin düşərgələrə keçməyə çalışdıqlarını ifadə etdi.
Bu gün gəlinən nöqtədə Arakan əyalətində problemin davam etməsində həlledici olan bəzi diqqət
çəkici faktorlar var. Bunların başında, seçkilər sonrasında əyalət rəhbərliyinin bölgədə yaşayan
Buddist mənşəli Arakanlılar hakimiyyətində olması gəlir.
Mərkəzi hökumətin problemi həll etmək üçün yaxınlaşmaması və elə ki, Su Çi’nin liderliyində,
ölkənin dörd bir yanında on illərlə müstəqillik və ya muxtariyyət tələbiylə döyüşən etnik
qruplarla-1948-ci ildəki müstəqillikdən əvvəlki etnik qrupların ‘federal’ bir quruluş altında birliyini
təmin etmək üçün təşkil olunmuş konfransa nəzərən XI əsr Panglong Barış yığıncaqlarına başlarkən,
Arakanlı Müsəlmanları bu meydana gəlməyə dəvət edilməməsi, digər tərəfdən Arakanlı
Müsəlmanları təmsil mahiyyətində nə ölkə içərisində, nə də ölkə xaricində siyasi bir quruluşun
olmaması da mövcud vəziyyətin başlıca səbəbləri arasındadır.
Bu əsas başlıqlar çərçivəsində ilk maddəyə baxıldığında, bölgədəki müsəlmanların canları və
mallarının güvən altında olmadığı düşünülə bilər. Torpaqları əlindən alınan, şəhər və kənd
yerləşmələrindən çıxardılan Müsəlmanlar haqqlarını axtara biləcəkləri bir quruluşdan
məhrumdurlar. Su Çi’nin sülh danışıqları kimi ölkənin güvən və sabitliyinə böyük təsir edəcəyinə
şübhə olmayan yığıncağa Arakanlıların dəvət edilməməsinin arxasında ‘dərin Burma’
milliyyətçiliyinin təzyiqi vardır.
Myanmarda qurulan yeni hökumət ölkəyə sülhü gətirəcəyinə dair söz vermiş və müsəlmanların
haqqlarını qoruyacağını açıqlamışdı. Ancaq, son hücumların ardından hökumətin orduya dəstək
verdiyi ifadə edildi. Daha əvvəl bölgədə araşdırma aparılması üçün İnsan Haqqları İzləmə Təşkilatını
ölkəyə dəvət edən hökumət, son hücumlardan sonra bölgəyə giriş çıxışları da qadağan etdi.
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Gündə 10000 uşaq yetim qalır
Savaş, xəstəlik və yoxsulluq kimi başlıca səbəblərə
görə dünya yetimlərinə hər gün ortalama 10 min uşaq
əlavə olunur. Yetimləri hədəf edən missionerlər isə
kiçik yaşda sahipləndikləri yetimləri
xristyanlaşdırırlar. Missioner yetimxanalarının 70
faizini müsəlman ailələrin uşaqları təçkil edir.
İHH İnsani Yardım Təşkilatı, “Tarixi, proses içərisində
missionerlik və missionerlərin yetim fəaliyyətləri”
başlıqlı bir hesabat nəşr etdi. Dünyadakı yetimlərin sayı, missionerlərin xüsusilə müsəlman
yetimlərələ əlaqəli icra etdiyi fəaliyyətlər və bu fəaliyyətlərinin iş sahələrini göstərən hesabat
təəccüblü nəticələr ortaya çıxardı.
Hesabata görə dünyada müharibə, xəstəlik, yoxsulluq kimi səbəblərə görə təxminən 400 milyon
yetim var. UNICEF hesabatlarında 200 milyon yetim məlumatı yer alsa da bu hesabatlara Çin,
Myanmar, Əfqanıstan kimi 52 ölkə daxil edilməmişdir. Altı ildir davam edən Suriya savaşı səbəbiylə
800 min uşaq daha bu yetimlərin arasına əlavə edildi. Hesabata görə ayrıca dünya yetimlərinə hər
gün 10 min uşaq daha əlavə olunur və ildə 2.5 milyon yetim qaçırılaraq satılır.
İnsanları xristianlaşdırmaq məqsədiylə çalışan missionerlər, xüsusilə Afrika, Cənub-Şərqi Asiya, Orta
Asiya və Balkanlar kimi kasıblığın, cahilliyin və xüsusilə kommunist rejimlər səbəbiylə insanların
dinlərindən uzaq tutulduqları əraziləri hədəf alırlar. Missioner təşkilatların bəzilərinin gizli,
bəzilərinin də açıqdan çalışması səbəbiylə dəqiq bir rəqəm verilməyən hesabatda, missionerlərin on
milyonlarla yetimlə maraqlandıqları ifadə edilir. Yalnız ABŞ mərkəzli “Save The Children”
təşkilatının 120-dən çox ölkədə 166 milyondan çox uşaqla maraqlandığı və yetim kəndləri başda
olmaq üzrə missioner yetimxanalardakı uşaqların yüzdə 70-nin müsəlman ailələrdə doğulduqları
amma dinlərini dəyişdirdikləri ifadə edilir.
Mənbə:islamveihsan.com

Ankara şəhərindəki nümunəvi məscid
hamının diqqətini çəkdi
Türkiyənin Ankara şəhərindəki Əhməd Hamdi Akseki
Məscidinə ailələriylə birlikdə təravih namazına gələn
uşaqlar, özləri üçün hazırlanan oyun sahəsində
əyləncəli vaxt keçirirlər.
“Türkiyə Diyanət İşləri Başqanlığı”nın xidmət binasının
yanında yerləşən Əhməd Hamdi Akseki Məscidində
uşaqlar üçün oyun sahəsi təşkil edildi.

Uşaqlara namaz boyunca, vəzifəli bir nəfər də
təhlükəsizlik məqsədiylə nəzarət etdi.
Məscidin müəzzini Mansur Sağır, jurnalistlərə verdiyi açıqlamasında, pilot layihə olaraq başlatdıqları
layihənin üzərində uzun bir müddətdir çalışdıqlarını bildirdi.
Layihənin, məscid camaatı tərəfindən də bəyənildiyini deyən müəzzin, belə bir açıqlama verdi:
“Camaatımızın ən kiçik bir şikayətinə rast gəlmədik. Təravih namazına 50-100 arasında uşaq gəlir.
Məqsədimiz, bu uşaqların məscidi sevməsi, məscid havasını tənəffüs etməsi, gələcəkdə quranla,
məscidlə daha çox məşğul olmalarını təmin etmədir. Onlara məscidi sevdirmək hədəfimizdir. Necə
bir şey edə bilərik düşüncəsiylə bu qərarı verdik. Camaatımız də bu layihə səbəbiylə rahat bir şəkildə
namazlarını qılırlar. Oyun sahəsi sayəsində uşaqlar bir-biriylə ünsiyyət quraraq yoldaşlıq edirlər.
Oyun sahəmiz səbəbiylə məscidimizə çox uzaqlardan gələn camaatımız var. Hətta Ankaranın ən uzaq
məhləsi olan Pursaklardan belə gələnlər var. Təhlükəsizlik məqsədi ilə davamlı uşaqlara nəzarət
edən bir vəzifəlimiz də var. ”
Məsciddəki oyun sahəsində oynayan uşaqlardan Əhməd Yasin Faslı, Yeniməhəllədən gəldiyini və
oyun sahəsini çox bəyəndiyini söylədi.
Yağmur Baruk da məscidə ana və atasıyla gəldiyini, ən çox taxta oyuncaqları sevdiyini bildirdi.
Yağmurun atası Məhəmməd Bahri Baruk isə oyun sahəsinin yaxşı düşünülmüş, gözəl bir tətbiq
olduğunu ifadə edərək, əməyi keçənlərə təşəkkür etdi.
Pilot layihə olaraq başlanan bu layihənin fərqli məscidlərdə də həyata keçiriləcəyi ifadə edildi.
Mənbə:islamveihsan.com

Çində Uyğur türklərinə oruc tutmaq yenə
qadağan edildi.
Çin Kommunist Partiyası, illərdir olduğu kimi bu il də
Müsəlmanların Ramazan ayında oruc tutmasına mane
olmağa çalışır. Çin rəhbərliyinə bağlı internet saytları,
Uyğur türklərinin yaşadığı Sincan Uyğur Muxtar
Bölgəsində məmurlar, şagirdlər və uşaqların oruc
tutmasının qadağan olduğunu bildirib. 10 milyondan
çox müsəlman Uyğur Türkünün yaşadığı bölgədə, bəzi
restoranlara açıq qalma əmri verildi.
Sincan Uyğur Muxtar Bölgəsində yerləşən Korla şəhərinin internet saytında verilən elanda: “Partiya
üzvləri, kadrlar, vətəndaş məmurlar, şagirdlər və uşaqlar Ramazan ayı boyunca oruc tutmamalı və
dini fəaliyyətlərdə iştirak etməməlidir. Yemək və içki satan dükanlar bağlanmamalıdır.”
ifadələrindən istifadə edildi.
Tiekeqi qəsəbəsinin səlahiyyətli nümayəndələrindən Ahmetcan Tohti, partiya üzvləri, kadrlar,
məmurlar, şagirdlər və uşaqların Ramazan boyunca məscidlərə də girəməməsi lazım olduğunu ifadə
etdi.
Məhdudiyyətləri tənqid edən sürgündəki Dünya Uyğur Konqresi sözçüsü Dilşat Raşit, “Çin,
Uyğurların inancının Pekinin liderliyini təhdid etdiyini düşünür” dedi.
Çini idarə edən və rəsmi olaraq ateist olan Kommunist Partiya, ölkədə yaşayanların inanc azadlığı
olduğunu iddia etsə də, dini birliklərə möhkəm bir şəkildə nəzarət etməyə çalışır. Uyğur fəallar, bu
vəziyyətin bölgədəki etnik gərginliyi artırdığını, etnik gərginliyin də son illərdə minlərlə adamın

ölümünə səbəb olduğunu ifadə edir. Çin isə Sincandakı qarşıdurmalardan “dini radikalizm” və
“terror təhdidi” ni məsul tutur.
Mənbə:islamveihsan.com

Azərbaycanlı hafizlər Kuala Lumpurda uğur
qazandılar
29 aprel – 9 may 2016-cı il tarixlərində Malayzianın
paytaxtı Kuala Lumpur şəhərində 58-ci Quran tilavət
və hifz müsabiqəsi keçirildi. Musabiqəyə Qafqaz
Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən də yarışçı heyəti
ezam edildi. Yarış hifz və tilavət olmaqla iki
istiqamətdə təşkil olundu. Müsabiqənin hifz
bölməsində Azərbaycanı Elşən Rəhimli, tilavət
bölməsində isə Xaliq Ağammədov təmsil edirdi.
Əvvəlcə seçmə müsabiqəsi keçirildi. Bu müsabiqədə hər iki təmsilçimiz müvəffəqiyyətlə çıxış edərək
əsas mərhələdə iştirak etmək haqqı qazandılar.
Hifz üzrə final mərhələsində iştirtak edənlərdən Qurani-Kərimin münsiflər heyətinin seçdiyi 5
müxtəlif hissəsini əzbərdən oxumaq tələb olunurdu. Tilavət yarışında isə finalistlər Quran ayətlərini
3 fərqli tilavət üslubunda oxumalı idilər. Burada da təmsilçilərimiz uğurla çıxış edərək münsiflərdən
“yaxşı” qiymətini aldılar. Nəticədə həmvətənlərimiz 70 ölkəni təmsil edən iştirakçılar arasında ilk
onluğa daxil ola bildilər.
Yarış başa çatanda qaliblərin adları və fotoşəkilləri onların təmsil etdikləri ölkələrin bayraqları ilə
birlikdə böyük monitorda nümayiş etdirildi. Beləliklə, iştirakçılarımız Azərbaycan bayrağını burada
iki dəfə dalğalandırdılar.
Yarış günləri ərzində Azərbaycan Respublikasının Malayziyadakı səfirliyin əməkdaşları
təmsilçilərimizə böyük dəstək verdilər.
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