
ئىسالم ئاۋازى ئىسالم ئاۋازى

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە شۇنىڭغا ئىمان 
پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسى  كەلتۈرىدۇكى، 
بىر ئاساسقا دەۋەت قىلىدۇ، ئۇ بولسىمۇ هللا نى 
ئىبادەتنى  )يەنى  يەككىلەشتۈرۈش  ئىبادەتتە 
پەقەت يىگانە هللا قىال قىلىش( ۋە شېرىكتىن 
توسۇش شۇڭا ئىسالم بارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ 
قانۇن  شەرىئەت،  ئۇالرنىڭ  لېكىن  دىنىدۇر 
تەرەپلىرى شارائىت ۋە ھاجەتكە قاراپ ئۆزئارا 
پەرقلىق بولغان. هللا ئۆز بەندىلىرىدىن ئىسالمدىن 
باشقا ھېچبىر دىن ۋە قائىدە-نىزامنى قوبۇل 
قىلمايدۇ چۈنكى هللا تعاىل مۇنداق دېگەن: ﴿

َوَلَقْد بـََعثـَْنا ِف ُكلِّ ُأمٍَّة َرُسوًل َأِن ُاْعُبُدوا اللََّ َواْجَتِنُبوا 

■ مۇسـۇلمانالرنىڭ مۇبـارەك ھېيتلىرىدىن 
بىرى بولغان قۇربان ھېيت كۈنى تۈركىستاننىڭ 
جەنۇبى ۋە شـىمالى رايونلىرىدىكى بىر قىسـىم 
مەسـجىدلەردە ھېيـت نامىزىدىن بـۇرۇن بايراق 
چىقىرىش مۇراسـىمى ئېلىپ بېرىلغان. خىتاي 
تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ مۇسـۇلمان خەلقىمىزگە 
قارىتا ئېلىپ بارغان بۇ قىلمىشـى ھەقىقەتەن 
زۇلۇمنىـڭ  بولغـان  خەلقىگـە  تۈركىسـتان 
نەقـەدەر چەكتىن ئاشـقانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. 

■ 8- ئاينىڭ 25- كۈنى بېرما بۇددىست 
ھۆكۈمىتـى ئـەراكان مۇسـۇلمانلىرىغا قارىتـا 
كـەڭ كۆلەمـدە قىرغىنچىلىـق ھەرىكىتىنـى 
باشـلىغان. بـۇ بۇددىسـت كاپىـرالر ھازىرغىچـە 
نەپەرنـى   6500 مۇسـۇلمانلىرىدىن  ئـەراكان 
قەتلى قىلىپ، 8000 غا يېقىن مۇسۇلمانالرنى 
نەپـەر  باشـقا، 500  ئۇنىڭدىـن  يارىالندۇرغـان. 
مۇسلىمە ھەمشىرىمىزنى ئاياق-ئاستى قىلىپ 
خورلىغان. مۇسـۇلمانالرنىڭ يېزىلىرىدىن 103 
نـى كۆيـدۈرۈپ ۋەيـران قىلغـان، 300 مىڭغا 
يېقىـن مۇسـۇلمانالر ئۆزلىرىنىـڭ يۇرتلىرىنى 
تاشـالپ بېنگالغا كۆچۈشـكە مەجبـۇر بولغان. 
مەغرىـب  كۈنـى   -31 ئاينىـڭ   -8  ■
ئەلقائىـدە مۇجاھىدلىرىدىن بىر نەپەر پىدائىي 
تىئـارت  ئالجىرىيىنىـڭ  قېرىندىشـىمىز 

شـەھىرىدىكى بىر سـاقچى مەركىزىگە ھۇجۇم 
قىلىپ كىرىپ، سـاقچىالر بىلەن ئېتىشـقاندىن 
كېيىـن پىدائىيلىـق جىلىتكىسـىنى پارتلىتىـپ 
ئۆلتـۈرۈپ  يېقىننـى  كاپىرالردىـن 10 غـا 

يارىالندۇرغـان. 
پۈتكـۈل  شـۇنداقال  دۈشـمىنى  نىـڭ  هللا   ■
بولغـان  دۈشـمىنى  مۇسـۇلمانالرنىڭ 
ئامېرىـكا ئارقا-ئارقىدىـن هللا نىـڭ قەھـرى-

 -1 ئاينىـڭ   -9 ئۇچرىماقتـا.  غەزىپىگـە 
شـتاتى  كالىفورنىيـە  ئامېرىكىنىـڭ  كۈنـى 
ئەتراپىدىكـى  شـەھىرىنىڭ  ئانژىلىـس  لـوس 
ۋېردىگـو تاغلىرىـدا كـەڭ كۆلەمدە ئـوت ئاپىتى 
لـوس  بولسـا  ئاپىتـى  ئـوت  بـۇ  بەرگـەن.  يـۈز 
ئانژىلىـس تارىخىدىكـى ئـەڭ چوڭ ئـوت ئاپىتى 
ھېسـابلىنىدىكەن. بـۇ ئوت ئاپىتـى ھازىرغىچە 
29 كـۋادرات كىلومېتىـر يەرنى ۋەيـران قىلغان. 
■ 9- ئاينىـڭ 3- كۈنـى يەمەن ئەلقائىدە 
سـۈمئە  ۋىاليىتىنىـڭ  بەيـدا  مۇجاھىدلىـرى 
رايونىدىكى ھۇسـى شـىئەلىرىنىڭ بىر قانچە 
نۇقتىلىرىنـى ئـۆز كونتروللۇقىغـا ئالغـان ۋە 
6 نەپـەر ھۇسـى شـىئەلىرىنى جەھەننەمگـە 

ئۇزاتقان.  
■ 9- ئاينىڭ 5- كۈنى ئافغانىستان ئىسالم 
ئىمارىتـى مۇجاھىدلىـرى ئافغانىسـتاننىڭ 

دايكەنـدى ۋىاليىتىنىـڭ ئەجىرىسـتان رايونىـدا 
تىكئۇچـار  دانـە  بىـر  ئارمىيىنىـڭ  مۇرتـەد 
ئايروپىالنىنى چۈشـۈرۈۋەتكەندىن كېيىن، 9- 
ئاينىـڭ 7- كۈنـى ئۆلگـەن ئەسـكەرلەرنىڭ 
جەسـىتىنى يىغىۋېلىش ئۈچـۈن كەلگەن يەنە 
بىـر دانـە تىكئۇچـار ئايروپىـالن مۇجاھىـدالر 

چۈشـۈرۈۋېتىلگەن.   ئېتىـپ  تەرىپىدىـن 
تاجاۋۇزچـى  كۈنـى   -6 ئاينىـڭ   -9  ■
ئامېرىـكا ئارمىيىسـى ئافغانىسـتاننىڭ پـەرۋان 
ۋىاليىتىدىكى خەلقلەرگە ھاۋادىن تەشۋىقات 
بىـر  ۋاراقچىـدە  بـۇ  تارقاتقـان.  ۋاراقلىرىنـى 
شـىرنىڭ بىـر ئىتنـى قوغالۋاتقـان رەسـىمى بـار 
بولـۇپ، بۇ ئىتنىڭ بەدىنىگە تەۋھىد بايرىقىنى 
غەزەپلەنگـەن  بۇنىڭدىـن  قويغـان.  سـىزىپ 
ئافغانىسـتان ئىسـالم ئىمارىتـى مۇجاھىدلىـرى 
مەقسـىتىدە  ئېلىـش  ئىنتىقـام  كاپىرالردىـن 
ئامېرىـكا ئارمىيىسـىنىڭ باگـرام ھـاۋا ئارمىيـە 
بازىسـىغا قارشـى موتسـىكلىتلىق پىدائىيلىـق 
 20 نەتىجىـدە  بارغـان،  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى 
گـە يېقىـن ئامېرىـكا ئەسـكىرى جەھەننەمگـە 

ئۇزىغـان.  
■ 9- ئاينىـڭ 6- كۈنـى ھەيئەتۇ تەھرىر 
ۋىاليىتىنىـڭ  ھەلـەب  مۇجاھىدلىـرى  شـام 
كاپىـر  جايالشـقان  شـىمالىغا  غەربىـي 
نۇقتىلىرىغـا  قانچـە  بىـر  قوشـۇنلىرىنىڭ 
قارىتـا ھۇجـۇم ئەمەلىيىتـى ئېلىـپ بارغـان، 
نەتىجىدە 14 تىن ئارتۇق بەششـار ئەسـكىرىنى 

ئۇزاتقـان.   جەھەننەمگـە 
■ ئېرما توپانىنىڭ تەسىرىدە ئامېرىكىنىڭ 
ئۆلگـەن  ئـادەم  نەپـەر   31 شـتاتىدا  فىلورىـدا 
ئامېرىكىغـا  توپـان  بـۇ  ھازىرغىچـە  بولـۇپ، 
62 مىليـارد ئامېرىـكا دوللىـرى ئىقتىسـادىي 

زىيـان ئېلىـپ كەلگـەن. 
■ 9- ئاينىـڭ 8- كۈنـى ھەيئەتۇ تەھرىر 
ۋىاليىتىنىـڭ  ھەلـەب  مۇجاھىدلىـرى  شـام 
جەنۇبىدىكـى ئىفرىيە-خەناسـىر تـاش يولىغـا 
بىـر  ئارمىيىسـىنىڭ  ئەسـەد  جايالشـقان 
ھۇجـۇم  قارىتـا  پونكىتىغـا  تەكشـۈرۈش 
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ُ ِف  هللا تعـاىل مۇنـداق دەيـدۇ: ﴿ِإْذ يُِريَكُهـُم اللَّ
َمَناِمـَك َقِليـًا َولَـْو َأَراَكُهـْم َكثِـًرا َلَفِشـْلُتْم َولَتـََناَزْعُتْم ِف 
اْلَْمـِر َوَلِكـنَّ اللََّ َسـلََّم ِإنَـُّه َعِليـٌم بِـَذاِت الصُّـُدوِر ۞ َوِإْذ 
يُِريُكُموُهـْم ِإِذ اْلتـََقيـْتُـْم ِف َأْعُيِنُكـْم َقِليـًا َويـَُقلُِّلُكـْم ِف 
ُ َأْمـًرا َكاَن َمْفُعـوًل َوِإىَل اللَِّ تـُْرَجـُع  َأْعُيِنِهـْم لِيـَْقِضـَي اللَّ

اْلُُمـوُر ۞﴾.
ئايەتنىڭ تەرجىمىسى 

ۋاقتىــدا  ئــۆز  مۇھەممــەد!(  »)ئــى 
)يەنــى  ئۇالرنــى  ســاڭا  چۈشــۈڭدە  هللا 
ــەر  ــاز كۆرســەتتى، ئەگ دۈشــمەنلىرىڭنى( ئ
ــى كــۆپ كۆرســەتكەن بولســا،  ســاڭا ئۇالرن
ســىلەرگە چوقــۇم قورقۇنــچ چۈشــەتتى ۋە 
جــەڭ ئىشــىدا چوقــۇم دەتــاالش قىالتتىــڭالر 
ــتىن(  ــداق قىلىش ــىلەرنى مۇن ــن هللا )س لېكى
ئەلۋەتتــە  دىلالردىكىنــى  هللا  ســاقلىدى. 
بولۇشــقا  هللا   .]43[ تۇرغۇچىــدۇر  بىلىــپ 
ئاشــۇرۇش  ئىشــقا  ئىشــنى  تېگىشــلىك 
ئۇچراشــقان  بىلــەن  دۈشــمەن  ئۈچــۈن، 
قارشــى  )دۈشــمەنلەرگە  چېغىــڭالردا 
ــى  ــەت قىلســۇن دەپ( ئۇالرن تۇرۇشــقا جۈرئ
ــاز كۆرســەتتى ۋە  ســىلەرنىڭ كۆزۈڭالرغــا ئ
ســىلەرنى ئۇالرنىــڭ كۆزلىرىگــە )ســىلەرگە 
قارشــى تەييارلىقتــا بولمىســۇن دەپ( ئــاز 
كۆرســەتتى. ھەممــە ئىــش هللا قــا قايتۇرۇلىدۇ 
قىلىــدۇ(  ھۆكــۈم  خالىغانچــە  ئــۆزى  )هللا 

ئايــەت(.  -44  ،-43 ئەنفــال  )ســۈرە   »]44[
ئايەتنىڭ تەپسىرى

بـۇ ئايەتنىـڭ تەپسـىرى ھەققىـدە سـەييىد 
نىـڭ  »هللا  دەيـدۇ:  مۇنـداق  هللا  رمحـه  قۇتـۇب 
شـۇكى،  تەدبىـرى  بىـر  يەنـە  جەڭدىكـى  بـۇ 
رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص چۈشـىدە كاپىرالرنـى ھېچبىـر 
كۈچـى يـوق، ۋەزنـى يـوق ۋە سـانى ئـاز ھالەتتـە 
چـۈش  بـۇ  سـاھابىلىرىغا  بولـۇپ،  كۆرگـەن 
ئۇالرنىـڭ  بېرىـپ  بىشـارەت  خـۇش  ئارقىلىـق 
جەڭگە كىرىـش قىزغىنلىقىنى ۋە باتۇرلۇقىنى 
نېمـە  ئايەتتـە  بـۇ  تعـاىل  هللا  ئاندىـن  ئاشـۇرغان. 
ئـاز  پەيغەمبىرىگـە  ئـۆز  كاپىرالرنـى  ئۈچـۈن 
تعـاىل  هللا  چۈشـەندۈردى.  كۆرسـەتكەنلىكىنى 
ملسو هيلع هللا ىلص گـە  شـۇنى بىلەتتىكـى، ئەگـەر پەيغەمبـەر 
بولسـا  كۆرسـەتكەن  كـۆپ  مۇشـرىكالرنى 
ھەمـراھ  گـە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ئىـش  بـۇ  ئىـدى، 
بولۇۋاتقـان بـۇ ئازغىنـە گۇرۇھنىـڭ قەلبلىرىگە 
ئەلۋەتتە قورقۇنچ تاشـاليتتى-دە، تەييارلىقسـىز 
دۈشـمەنلەرگە  ئۈچـۈن  چىققانلىقـى  ئۇرۇشـقا 
ئۇچرىشىشـتىن قورقۇپ قاالتتى ۋە دۈشـمەنگە 
تـاالش- ئۆزئـارا  ھەققىـدە  ئۇچرىشـىش 

ئـۇرۇش  پىرقـە  بىـر  يەنـى،  قىالتتـى.  تارتىـش 
دۈشـمەنگە  پىرقـە  بىـر  يەنـە  دېسـە،  قىلىمىـز 
قاالتتـى.  كـۆرۈپ  مۇۋاپىـق  يولۇقماسـلىقنى 
مانـا مۇشـۇنداق شـارائىتتىكى بـۇ خىـل تـاالش-

تارتىـش دۈشـمەنگە قارشـى يۈزلىنىۋاتقـان بىـر 
مۇسـىبەت  ئېچىنىشـلىق  نىسـبەتەن  قوشـۇنغا 
)سـىلەرنى  هللا  لېكىـن   ...< قاالتتـى.  بولـۇپ 
مۇنداق قىلىشتىن( ساقلىدى. هللا دىلالردىكىنى 
ئەلۋەتتـە بىلىـپ تۇرغۇچىـدۇر...<. ھەقىقەتـەن 
تعـاىل دىلالردىكىنـى بىلگەچكـە مۇسـۇلمان  هللا 
دۇچـار  بااليى-مۇسـىبەتكە  بـۇ  گۇرۇھنـى 
بولۇشتىن ساقالپ، ئۇالرغا مېھرىبانلىق قىلدى 

چۈنكـى هللا تعـاىل بـۇ گۇرۇھنىـڭ بـۇ مەيداندىكى 
تعـاىل  هللا  زەئىپلىكىنـى ياخشـى بىلەتتـى شـۇڭا 
ئـۆز پەيغەمبىرىنىـڭ چۈشـىدە مۇشـرىكالرنىڭ 
سـانىنى ئـاز كۆرسـەتتى. چـۈش بولسـا ئۆزىنىڭ 
ئىشـتۇر  راسـت  مەنىسـىدە  ئەسـلى  ھەقىقىـي 
سـانى  كاپىرالرنىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  چۈنكـى 
كـۆپ تۇرۇقلـۇق چۈشـىدە ئۇالرنى ئـاز كۆرگەن؛ 
بايلىقـى  مەنىـۋى  كاپىرالرنىـڭ  ھەقىقەتـەن 
قەلبلىـرى  يەڭگىـل؛  ۋەزنـى  جەڭدىكـى  ئـاز؛ 
مەلۇمـات،  ئەقىدىۋىـي  دائىرىدىكـى  كـەڭ 
كۈچلـۈك ئىمـان ۋە پايدىلىـق ئوزۇق-تۈلۈكتىـن 
خالىيدۇر. مانا بۇ ــــ هللا تعاىل رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص 
گـە كۆرسـەتكەن چۈشـنىڭ ئالدىغۇچـى زاھىـر 
يوشـۇرۇنغان  ئارقىسـىغا  كۆرۈنۈشـىنىڭ 
رېئـال ھەقىقەتتـۇر چۈنكـى هللا تعـاىل بۇ چۈش 
قەلبىگـە  مۇسـۇلمان گۇرۇھنىـڭ  ئارقىلىـق 
ئۇالرنىـڭ  هللا  بېغىشـلىدى.  خاتىرجەملىـك 
سـىرلىرىنى بىلگۈچـى، ئۇالرنىـڭ سـانىنىڭ 
زەئىپلىكـى،  تەييارلىقىنىـڭ  ۋە  ئازلىقـى 
ئەگـەر دۈشـمەنلىرىنىڭ كۆپلۈكىنـى بىلسـە 
دۈشمەنلىرىگە قارشى مەيدانغا چۈشۈشتىن 
دۈشـمەنلەر  ھەمـدە  قورقىدىغانلىقـى 
تاالش-تارتىـش  ھەققىـدە  تۇتۇشـۇش  بىلـەن 
قىلىدىغانلىقـى قاتارلىـق ئىشـالردىن خـەۋەردار 
بىلىـپ  دىلالردىكىنـى  ـــــ  بـۇ  مانـا  زاتتـۇر. 
بىـر  تەدبىرلىرىدىـن  نىـڭ  هللا  تۇرغۇچـى 

تەدبىـردۇر.
ئۇچراشـقان  روبىـرو  قوشـۇن  ئىككـى 
چۈشـىدە  راسـت  پەيغەمبەرنىـڭ  ۋاقىتتـا، 
بىلـەن كۆرۈنىدىغـان  ئىككىـال قوشـۇن كـۆز 
هللا  ـــــ  بـۇ  مانـا  تەكـرار كۆرۈنـدى.  قىياپەتتـە 
تعـاىل نىـڭ جەڭنـى، جەڭنىـڭ ۋەقەلىكلىرىنى 
ئارقىسـىغا  ۋەقەلىكلەرنىـڭ  شـۇ  ھەمـدە 
تۇرغـان  كـۆرۈپ  سـىرالرنى  يوشـۇرۇنغان 
ۋاقتىدىكى مۇسـۇلمان قوشـۇنغا ئەسـلەتكەن 

جۈملىسـىدىندۇر. تەدبىرىنىـڭ 
>هللا بولۇشـقا تېگىشـلىك ئىشـنى ئىشقا 
ئاشـۇرۇش ئۈچۈن، دۈشمەن بىلەن ئۇچراشقان 
چېغىڭالردا )دۈشـمەنلەرگە قارشـى تۇرۇشـقا 
جۈرئـەت قىلسـۇن دەپ( ئۇالرنـى سـىلەرنىڭ 
سـىلەرنى  ۋە  كۆرسـەتتى  ئـاز  كۆزۈڭالرغـا 
قارشـى  )سـىلەرگە  كۆزلىرىگـە  ئۇالرنىـڭ 
تەييارلىقتـا بولمىسـۇن دەپ( ئـاز كۆرسـەتتى. 
ئـۆزى  )هللا  قايتۇرۇلىـدۇ  قـا  هللا  ئىـش  ھەممـە 

خالىغانچـە ھۆكـۈم قىلىـدۇ(<.
ئىككـى  تەدبىـر  ئىالھىـي  بـۇ  مانـا 
گۇرۇھنىـڭ جەڭگـە شۇڭغۇشـىغا سـەۋەبچى 
بولـدى. مۇئمىنلـەر دۈشـمەنلىرىنىڭ سـانىنى 
كاپىرالرنـى  ئـۇالر  چۈنكـى  كۆرەتتـى  ئـاز 
هللا  )يەنـى  كۆزلىـرى  ھەقىقىـي  ئۆزلىرىنىـڭ 
كۆرۈنـۈش(  كۆرسـەتكەن  چۈشـىدە  ئۇالرغـا 
زاھىـرى  مۇشـرىكالر  كۆرگـەن،  بىلـەن 
سـانىنى  مۇسـۇلمانالرنىڭ  بىلـەن  كۆزلىـرى 
بىـر  يەنـە  گـۇرۇھ  بىـر  ھـەر  كۆرەتتـى.  ئـاز 
بـۇ  بولغـان  سـەۋەب  كۆرۈشـكە  گۇرۇھنـى 
ئىالھىـي  ئارقىسـىدا  ھەقىقەتنىـڭ  ئىككـى 
تەدبىرنىڭ غايىسـى ئىشـقا ئاشـتى ۋە هللا نىڭ 
بولىدىغـان  سـەۋەب  ئورۇنلىنىشـقا  تەقدىـرى 

جىھاد چەشمىلىرى

ئىسالم ئاۋازى
33- سان

)قوش ھەپتىلىك گېزىت(

1- بەت  4- بەت 

نەتىجىـدە  بارغـان،  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى 
ئەسـەد ئارمىيىسـىدىن 9 نەپـەر ئەسـكەرنى 
ئۆلتـۈرۈپ، بىر قانچىسـىنى يارىالندۇرغان. 
بـۇ ئەمەلىيەتتىـن كېيىـن مۇجاھىـدالر ئـۆز 
مەنزىلىگە ساق-سـاالمەت قايتىپ كەلگەن.

■ 9- ئاينىڭ 9- كۈنى ئافغانىستان ئىسالم 
ئافغانىسـتاننىڭ  مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى 
ۋىاليىتـى جااللئابـاد شـەھىرىنىڭ  نەنگارھـار 
بىشـىك ماالتـاي رايونىـدا بىر نەپەر سـاقچى 
قويـۇپ  مەسـئۇلىنىڭ ماشىنىسـىغا مىنـا 
پارتالتقـان، نەتىجىـدە بـۇ سـاقچى باشـلىقى 
ئىككـى نەپـەر قوغدىغۇچىسـى بىلەن بىللە 

جەھەننەمگـە ئۇزىغـان. 
■ 9- ئاينىڭ 11- كۈنى ھەيئەتۇ تەھرىر 
ۋىاليىتىنىـڭ  ھەلـەب  مۇجاھىدلىـرى  شـام 
جەنۇبىغا جايالشقان جۇرەجەيش رايونىدىكى 
ئەسـەد ئارمىيىسـىنىڭ نۇقتىلىرىغـا قارىتـا 
بارغـان،  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  ھۇجـۇم 
نەتىجىـدە ئەسـەد ئارمىيىسـىدىن 13 نەپـەر 
 7 ۋە  ئۇزىغـان  جەھەننەمگـە  ئەسـكەر 
نەپىـرى يارىالنغـان. بـۇ ئەمەلىيەتتىـن كېيىـن 
مۇجاھىـدالر ئۆز مەنزىلىگە ساق-سـاالمەت 

چېكىنىـپ چىققـان. 
ئاينىـڭ 11- كۈنـى ئەششـاباپ   -9 ■
بىلـەن  سـومالى  مۇجاھىدلىـرى  تەشـكىالتى 
بەلـەد  جايالشـقان  چېگراسـىغا  كېنىيىنىـڭ 
ئارمىيىنىـڭ  مۇرتـەد  شـەھىرىدىكى  خـاۋا 
مەركەزلىرىگـە قارشـى ھۇجـۇم ئەمەلىيىتى 
ئېلىـپ بارغـان. بـۇ ھۇجـۇم ئـاۋۋال پىدائىيلىـق 
بولـۇپ،  باشـالنغان  بىلـەن  ئەمەلىيىتـى 
پىدائىيلىق ئەمەلىيىتىدىن كېيىن مۇجاھىدالر 
مۇرتـەد ئارمىيـە بىلـەن قاتتىـق ئېتىشـقان. 
ئاخىرىدا بۇ شـەھەرنىڭ تۈرمىسـىدىكى 35 
نەپەر ئەسـىرنى تۈرمىدىن قۇتقۇزغان ۋە 40 
قا يېقىن ئەسـكەرنى ئۆلتـۈرۈپ، كۆپلىگەن 
مىقداردىكـى قورال-ياراق ۋە ئوق-دورىالرنى 

غەنىيمـەت ئالغـان. 
■ 9- ئاينىڭ 12- كۈنى ئافغانىستاننىڭ 
زود،  رايونىنىـڭ  جونـد  ۋىاليىتـى  بادغىـس 
سـەرالخ، سـابروي، كازىـك ئەليـا، كەشـەك، 
كازىك سەفال، جىاليى قاتارلىق يېزىلىرىنىڭ 
6 نەپەر يېزا ۋەكىللىرى ئافغانىسـتان ئىسـالم 
ئىمارىتىگـە بەيئـەت بەرگەنلىكىنـى ئېـالن 
يېتىشـىچە  تاقىتىنىـڭ  ھەمـدە  قىلغـان 
بولىدىغانلىقىنـى  ياردەمـدە  مۇجاھىدالرغـا 

بىلدۈرگـەن.
ئاينىـڭ 13- كۈنـى ئەششـاباپ   -9 ■
تەشـكىالتى مۇجاھىدلىـرى سـومالىنىڭ 
شىبىيلى ۋاستا ۋىاليىتى مەھدايى شەھىرىدە 
برۇنـدى تاجاۋۇزچـى ئارمىيىسـىگە قارشـى 
ھۇجـۇم ئەمەلىيىتى ئېلىپ بارغـان، نەتىجىدە 
تاجاۋۇزچـى  برۇنـدى  نەپـەر  نەچچـە   10
ئەسـكىرىنى ئۆلتۈرگـەن ۋە يارىالندۇرغـان.

■ 9- ئاينىـڭ 14- كۈنـى ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـالم 
جاغتـو  ۋىاليىتـى  غەزنـى  ئافغانىسـتاننىڭ 
رايونىـدا بىر نەپـەر ھۆكۈمەت ئەمەلدارىنىڭ 
پارتالتقـان،  قويـۇپ  مىنـا  ماشىنىسـىغا 
ئەمەلـدارى  ھۆكۈمـەت  بـۇ  نەتىجىـدە 
قوغدىغۇچىسـى بىلەن بىللـە جەھەننەمگە 

ئۇزىغـان.
■ 9- ئاينىـڭ 14- كۈنـى سـومالىنىڭ 
جېلجىدود ۋىاليىتى جەل ھەرىر شـەھىرىدە 
تاجاۋۇزچـى  باشـالپ  يىلىدىـن   -2001
تـۇرۇپ  ئىچىـدە  ئارمىيىسـى  ئېفئوپىيـە 
مۇجاھىدالرغا قارشـى جەڭ قىلغان بىر نەپەر 
ئەسـكىرىي مەسئۇل ئەششاباب تەشكىالتى 

مۇجاھىدلىرىغـا تەسـلىم بولغـان. 
ئادەم تېنىدىكى »ئەخلەت«لەرنى يېمەكلىكتىن پايدىلىنىپ تازىلىۋەتكىلى بولىدۇ )إن َشاء هللا( 

يېمەكلىكلەرنىـڭ  تۆۋەندىكـى  بولۇشـىچە،  مەلـۇم  تەتقىقاتتىـن 
ئادەم تېنىدىكى كۆپ خىل توكسىننى تازىالشقا ياردىمى بولىدىكەن:
يوپۇرماقلىـق  يېشـىل  كۆكتاتـالر.  يوپۇرماقلىـق  يېشـىل 
كۆكتاتالرنىـڭ كۆپىنچىسـى ئىشـقارلىق بولـۇپ، يېمەكلىكلەردىكى 
قەنـت، گـۆش، تۇخـۇم ۋە مېتابولىـزم جەريانىـدا شـەكىللەنگەن زىيادە 
تـۆۋەن  سـۇيۇقلۇقىنىڭ  بـەدەن  تەڭشـەپ،  ماددىالرنـى  كىسـالتالىق 
ئىشـقارلىقلىقىنى سـاقالپ، قاندىكـى زەھەرنـى چىقىرىـپ تاشـاليدۇ 
شـۇڭا يازلىـق يېسـىۋىلەك، قىچـا يوپۇرمىقـى، پالـەك، سـەۋزە قاتارلىـق 
يېشـىل يوپۇرماقلىـق كۆكتاتالرنـى دائىـم ئىسـتېمال قىلىـش كېـرەك.
قـارا  بەرەڭگـە، كۆممىقونـاق،  تاتلىقياڭيـۇ،  دائىـم  ئاشـلىق.  قـارا 
راۋانلىشـىپ،  تـەرەت  چـوڭ  بەرگەنـدە،  يـەپ  قاتارلىقالرنـى  بۇغـداي 
تەندىكـى زەھەرلىـك ماددىـالر ئۈچـەي يولىـدا ئـۇزاق تـۇرۇپ قالمايـدۇ. 
نۇرغـۇن  بولغـان  كەمچىـل  ئاشـلىقتا  ئـاق  تەركىبىـدە  ئاشـلىق  قـارا 
ئاالھىـدە ۋىتامىـن ۋە مىنېـرال ماددىـالر بـار، بـۇ ئوزۇقلـۇق ئېلېمېنتالر 
ئۈچـەي ۋە ئاشـقازاننىڭ ئىچكـى مۇھىتىنـى تەڭشـەيدۇ، ئۇنـى ئـادەم 

تېنـى ئاسـان قوبـۇل قىلغاچقـا بەدەننىـڭ ئىممۇنىتېـت ئىقتىدارىنـى 
َشـاء هللا(. ئاشـۇرىدۇ )إن 

ئالمـا،  ئـۈزۈم،  ئاپېلسـىن،  لىمـون،  سـۈيى.  مېـۋە  ياكـى  مېـۋە 
پەمىـدۇر قاتارلىقالرنىـڭ تەمـى چۈچۈمـەل بولسـىمۇ، بەدەننىـڭ مـاددا 
ئالماشتۇرۇشـى جەريانىـدا ئىشـقارلىق بولـۇپ ئۆزگىرىـدۇ ھەم قاننىڭ 
سـاقلىنىپ  ھۈجەيرىلـەردە  بولۇپمـۇ  سـاقاليدۇ،  ئىشـقارلىقلىقىنى 
قالغـان زەھەرلىـك ئېلېمېنتالرنى ئېرىتىپ، چىقىرىش سىستېمىسـى 

ئارقىلىـق بـەدەن سـىرتىغا چىقىرىـپ تاشـاليدۇ )إن َشـاء هللا(.
قـۇالق  سـاڭراۋ  قـارا  موئېـر(.  )قـارا  قـۇالق  سـاڭراۋ  قـارا 
ئېلىـپ،  ئالدىنـى  جۇغلىنىشـىنىڭ  پىالسـتىنكىلىرىنىڭ  قـان 
خولېسـتېرىننى تۆۋەنلىتىـدۇ. يۈرەك-مېڭـە قـان تۇمـۇرى كېسـىلىگە 
پايـدا قىلىـدۇ. قـارا سـاڭراۋ قـۇالق تەركىبىدىكى يېلىم ماددىسـى ئادەم 
تېنىنىـڭ ھەزىـم قىلىـش سستېمىسـىدا قېپقالغـان چاڭ-توزانالرنـى 
ئاشـقازان-ئۈچەينى  چىقىرىۋېتىـپ،  سـىرتىغا  بـەدەن  سـۈمۈرۈپ، 

َشـاء هللا(. )إن  تازىاليـدۇ 

ئەسكەرتىش
قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ گېزىت، 

رادىئـو ۋە ژۇرناللىرىمىزنـى ماقالـە، شـېئىر، 
تەلىـم،  ئەسـكىرىي  تارىـخ،  سەرگۈزەشـتە، 
تېببىـي  ئاجايىباتـالر،  مەيدانىدىكـى  جـەڭ 
مەلۇماتـالر... قاتارلىق ھەرخىـل ژانىردىكى 
ئەسـەرلەر بىلـەن تەمىنلىشـىنى سـەمىمىي 

ئىلتىمـاس قىلىمىـز.
بۇ گېزىتنى تارقىتىشقا ياردەملەشكەن، 
قولالپ-قۇۋۋەتلىگـەن  ۋە  چىقارغـان  كـۈچ 
نىـڭ  تعـاىل  هللا  قېرىنداشـلىرىمىزغا  بارلىـق 
بەرىكىتـى  ۋە  رەھمىتـى  مەغپىرىتـى، 
بولسـۇن! سـالىھ دۇئالىرىـڭالردا مۇجاھىـد 
ئۇنۇتمىغايسـىلەر! قېرىنداشـلىرىڭالرنى 

والسام عليكم ورمحة هللا وبركاته

َعـْن َأِب ُهَريـْـَرَة رضـي هللا عنـه َأنَّ َرُسـوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص 
اْلُمْظِلـِم  اللَّْيـِل  َكِقطَـِع  ِفتـَنًـا  ِبْلَْعَمـاِل  »َبِدُروا  قَـاَل: 
ُمْؤِمنًـا  َوُيِْسـي  َكاِفـًرا  َوُيِْسـى  ُمْؤِمنًـا  ُجـُل  الرَّ ُيْصبِـُح 
)رواه  نـْيَـا«  الدُّ ِمـَن  ِبَعـَرٍض  ِديـْنَـُه  يَِبْيـُع  َكاِفـًرا  َوُيْصبِـُح 

مسـلم(.
ھەدىسنىڭ تەرجىمىسى 

نەقىـل  دىـن  عنـه  رضـي هللا  ئەبـۇ ھۇرەيـرە 
قىلىنىدۇكـى، پەيغەمبـەر ملسو هيلع هللا ىلص مۇنداق دېگەن: 
»قاپقاراڭغـۇ كېچىگـە ئوخشـاش يوپۇرۇلۇپ 
كېلىۋاتقان پىتنىلەرگە يولۇقۇشتىن ئىلگىرى 
بـەزى  ئالدىـراڭالر.  ئەمەللەرگـە  )سـالىھ( 
ئاتقـۇزۇپ،  تـاڭ  ھالەتتـە  مۇئمىـن  كىشـىلەر 
بـەزى  يەنـە  قىلىـدۇ؛  كـەچ  ھالىتىـدە  كاپىـر 
قىلىـپ،  كـەچ  ھالىتىـدە  مۇئمىـن  كىشـىلەر 
چۈنكـى  ئاتقۇزىـدۇ  تـاڭ  ھالىتىـدە  كاپىـر 
ئازغىنـە  دۇنيانىـڭ  دىنىنـى  ئۆزىنىـڭ  ئـۇ 
توپلىغـان(. )مۇسـلىم  سـاتىدۇ«  مەنپەئەتىگـە 

ھەدىسنىڭ شەرھىسى 
»سالىھ ئەمەللەرگە ئالدىراڭالر« دېگەن 
سـۆزدە شـېرىك، بىدئـەت ۋە رىيادىـن خالىـي 
تۇتۇلىـدۇ.  كـۆزدە  ئەمەللـەر  سـالىھ  بولغـان 
»قاپقاراڭغـۇ كېچىگـە ئوخشـاش يوپۇرۇلۇپ 
سـۆزدىن  دېگـەن  پىتنىلـەر«  كېلىۋاتقـان 
پىتنـە قىلچـە يورۇقلـۇق بولمىغـان قاراڭغـۇ 
)هللا  ئوخشـىتىلغان  كېچىگـە  زۇلمەتلىـك 
بۇنـداق پىتنىلەرگـە چۈشـۈپ قېلىشـتىن ئـۆز 

پاناھىـدا ساقلىسـۇن(. 
پىتنىلـەر ئىككـى خىـل بولـۇپ: بىـرى، 
شـۈبھات پىتنىسـى؛ يەنـە بىـرى، شـەھۋەت 
پىتنىسـىدۇر. ھەر ئىككىلىسى بىلىمسىزلىك 
ئەھلـى  ئۈسـتىگە قۇرۇلغانـدۇر. مەسـىلەن، 
ۋە  ئەقىدىلىرىـدە  ئۆزلىرىنىـڭ  بىدئەتلـەر 
بولمىغـان  شـەرىئىتىدە  نىـڭ  هللا  ئەمەللىرىـدە 
نەرسـىلەرنى پەيـدا قىلىشـتى چۈنكـى ئىنسـان 

شۈبھات پىتنىسىگە يولۇقسا ھەقنى ناھەقتەك 
قىلىنغـان  ھـارام  شـەرىئەتتە  قالىـدۇ،  كـۆرۈپ 
بېرىـدۇ،  تـۈس  ھااللـدەك  ئۇنىڭغـا  مۇئامىلـە 
دۆۋىسـى  گۇناھـالر  قەلبىنـى  ئىنسـاننىڭ  ئـۇ 
قاپلىۋالغانلىقـى ئۈچـۈن توغـرا ئىـش ئۇنىڭغـا 
شـۈبھىلىك تۇيۇلـۇپ، ئۆزىنىـڭ قىلغـان يامـان 
ئەمىلـى چىرايلىق كۆرسـىتىلىدۇ شـۇڭا هللا تعاىل 
دېگـەن:  مۇنـداق  ھەققىـدە  كىشـىلەر  بۇنـداق 
»سـىلەرگە ئەمەللىـرى جەھەتتىـن ئـەڭ زىيـان 
 .]103[ بېرەيلىمـۇ؟!  ئېيتىـپ  تارتقۇچىالرنـى 
ئەمەللىـرى  قىلغـان  دۇنيـادا  ھاياتىـي  ئـۇالر 
ئىـش  ئوبـدان  ئۆزلىـرى  ئەممـا  چىققـان  يوققـا 
 »]104[ ئادەملـەردۇر  ئويلىغـان  دەپ  قىلـدۇق 
شـەھۋەت  ئايـەت(.   -104  ،-103 كەھـف  )سـۈرە 
ئىنسـان  پىتنىسـىگە كەلسـەك، مەسـىلەن، 
لېكىـن  بىلىـدۇ  ھاراملىقىنـى  نەرسـىنىڭ  بىـر 
ئۇنىـڭ نەپسـى شـۇ ھارامغـا چاقىرغـان ۋاقتىـدا 
شـەرىئەت ھۆكمىگە پەرۋا قىلماسـتىن ھارامغا 
نەرسـىنىڭ  بىـر  ئىنسـان  ئەگىشـىۋېرىدۇ؛ 
نەپسـى  ئۇنىـڭ  لېكىـن  بىلىـدۇ  پەرزلىكىنـى 
شـۇ ئىنسـاننى ھۇرۇنلۇققـا چاقىرغـان ۋاقىتتـا، 
ئـۇ ئىنسـان پەرزنـى تـەرك ئېتىـدۇ. مانـا بـۇ ـــــ 
شـەھۋەت پىتنىسـى ياكى ئىرادىنى سـۇندۇرۇش 
زىنـا  ئـەڭ چوڭـى  پىتنىنىـڭ  بـۇ  پىتنىسـىدۇر. 
بەچچىۋازلىـق  ياكـى  پىتنىسـى  شـەھۋىتى 
زىيىنـى  ئۈممەتكـە  ـــــ  بـۇ  بولـۇپ،  پىتنىسـى 
ھەقتـە  بـۇ  پىتنىـدۇر.  بولغـان  چـوڭ  ئـەڭ 
پەيغەمبىرىمىـز مۇھەممـەد ملسو هيلع هللا ىلص مۇنـداق دېگەن: 
»مـەن ۋاپـات بولغاندىـن كېيىـن ئۈممىتىمنىـڭ 
ـــــ  پىتنـە  زىيانلىقـراق  ئـەڭ  ئەرلىرىگـە 
مۇنـداق  يەنـە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ئايالـالردۇر«. 
پىتنىسـى( ئايالـالر  )يەنـى  »ئايالـالر  دېگـەن: 
چۈنكـى  قىلىـڭالر  ئېھتىيـات  قاتتىـق  دىـن 
بەنـى ئىسـرائىلدىكى تۇنجـى پىتنـە ئايالالردىن 

ھەدىس ئۈنچىلىرى

)ئاخىرى 2- بەتتە)

ئائىلىدىكى رېتسىپالر

ئىشـالر يـۈز بـەردى. >... ھەممـە ئىـش هللا قـا 
ھۆكـۈم  خالىغانچـە  ئـۆزى  )هللا  قايتۇرۇلىـدۇ 
ـــ ئىالھىي تەدبىرنىڭ ۋە  قىلىـدۇ(..<. مانـا بۇـ 
تەقدىرنىـڭ ئورۇنلىنىشـىغا مۇناسـىپ بولغان 
ئاخىرالشتۇرۇشـتۇر چۈنكـى بۇ يالغۇز هللا قىال 
جۈملىسـىدىن  ئىشـالرنىڭ  قايتۇرۇلىدىغـان 
قۇدرىتـى  ئۆزىنىـڭ  ئىشـالرنى  بـۇ  هللا  بولـۇپ، 
ئىرادىسـى  ئـۆز  قىلىـدۇ،  تەسـەررۇپ  بىلـەن 
بىلـەن رېئاللىققـا ئايالندۇرىـدۇ. بـۇ ئىشـالر هللا 
نىـڭ ھۆكۈمرانلىقـى ۋە قۇدرىتىدىـن قېچىـپ 
نىـڭ  هللا  مەۋجـۇدات  ھېچبىـر  قۇتۇاللمايـدۇ. 
بولمايـدۇ.  ئىجـرا  تەدبىرىسـىز  ۋە  قازاسـى 
تەدبىـر پەقـەت هللا نىـڭ تەدبىرىـدۇر. غەلىبـە-

دەرگاھىدىنـدۇر.  نىـڭ  هللا  پەقـەت  نۇسـرەت 
ھەرگىزمـۇ  كۆپلـۈك  جەھەتتىكـى  سـان 
غەلىبە-نۇسـرەتكە كېپىـل بولىدىغـان نەرسـە 
جەڭنىـڭ  تەييارلىـق  ماددىـي  ئەمەسـتۇر، 
ئاقىۋىتىنى بەلگىلەيدىغان بىردىنبىر سـەۋەب 

ئېلىنـدى(. القرآن«دىـن  ظـال  )»ف  ئەمەسـتۇر« 

ُ َوِمنـُْهْم َمْن َحقَّْت َعَلْيِه  الطَّاُغوَت َفِمنـُْهْم َمْن َهَدى اللَّ
الضََّاَلُة َفِسُروا ِف اْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة 
ِبنَي﴾ »بىز ھەقىقەتەن ھەر بىر ئۈممەتكە:  اْلُمَكذِّ
)يەنى  تاغۇتتىن  قىلىڭالر،  ئىبادەت  قا  >هللا 
هللا تىن باشقا ئىبادەت قىلىنغان ۋە ئىبادەت 
يامان كۆرمىگەن ھەرقانداق  قىلىنىشنى 
مەخلۇقتىن( يىراق بولۇڭالر< دەپ پەيغەمبەر 
ھىدايەت  هللا  ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ  ئەۋەتتۇق، 
قىلغانلىرىمۇ بار، گۇمراھلىققا تېگىشلىك 
قىلىپ  سەير  يۈزىدە  يەر  بار.  بولغانلىرىمۇ 
يۈرۈپ )پەيغەمبەرلەرنى( ئىنكار قىلغانالرنىڭ 
ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى كۆزىتىڭالر« 

)سۈرە نەھل 36- ئايەت(.
َأْرَسْلَنا  ﴿َوَما  دەيدۇ:  مۇنداق  يەنە  تعاىل  هللا 
ِإَلَه ِإلَّ َأَن  ِإلَْيِه أَنَُّه َل  ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإلَّ نُوِحي 
فَاْعُبُدوِن﴾ »)ئى مۇھەممەد!( سەندىن ئىلگىرى 
ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسىگە: 
>مەندىن باشقا ھېچ مەئبۇد )بەرھەق( يوقتۇر، 
ۋەھيى  دەپ  قىلىڭالر<  ئىبادەت  ماڭىال 

قىلدۇق« )سۈرە ئەنبىيا 25- ئايەت(.
هللا تعاىل نۇرغۇن پەيغەمبەر ۋە ئەلچىلەرنى 
ئەۋەتكەن بولۇپ، ئۇالرنىڭ بەزىسىنى بىزگە ئۆز 
كىتابىدا ۋە رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ ھەدىسلىرىدە 
بايان  بولسا  بەزىلىرىنى  يەنە  قىلدى،  بايان 
قىلمىدى. هللا تعاىل بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿

َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسًا ِمْن قـَْبِلَك ِمنـُْهْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك 
َوِمنـُْهْم َمْن َلْ نـَْقُصْص َعَلْيَك َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل َأْن يَِْتَ بَِيٍَة 
ِإلَّ بِِْذِن اللَِّ فَِإَذا َجاَء َأْمُر اللَِّ ُقِضَي ِبْلَقِّ َوَخِسَر ُهَناِلَك 
اْلُمْبِطُلوَن﴾ »سەندىن ئىلگىرى بىز ھەقىقەتەن 
نۇرغۇن پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتۇق، ئۇالرنىڭ 
ئارىسىدىن ساڭا بايان قىلىپ بەرگەنلىرىمىزمۇ، 
بار.  بەرمىگەنلىرىمىزمۇ  قىلىپ  بايان 
ھېچقانداق پەيغەمبەر هللا نىڭ ئىزنىسىز بىرەر 
مۆجىزە كەلتۈرەلمەيدۇ، هللا نىڭ ئەمرى )يەنى 
)كىشىلەرنىڭ  چاغدا  كەلگەن  قىيامەت( 
ئارىسىدا( ئادالەت بىلەن ھۆكۈم چىقىرىلىدۇ، 
زىيان  تۇرغۇچىالر  قارشى  ھەققە  چاغدا  بۇ 

تارتىدۇ« )سۈرە غافىر 78- ئايەت(. 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

ئەرەب تىلى ئۆگىنىمەن
سۆزلۈكلەر

َبُشوٌش                                                                 خۇشچىراي
َعُبوٌس                                                                 مۇز چىراي 
َغُضوٌب                                                          ئاچچىقى يامان
َعُنوٌد                                                                      سەركەش
َوُقوٌر                                                   سالماق، ئېغىر-بېسىق
َلُعوٌب                                                     ئويۇن قېپى، كەپسىز
َجُسوٌر                                                       جاسارەتلىك، باتۇر
َحُسوٌد                                                 ھەسەتخور، كۆرەلمەس

ُكلٌّ                                                                          ھەممە  
بـَْعٌض                                                                          بەزى                                   
اَْكثـَُر                                                                       كۆپىنچە 
ا                                                                              بەك ِجدًّ

 
 جۈملىلەر

ا                                    ئۇ بەك خۇشچىراي كىشى ُهَو َبُشوٌش ِجدًّ
َأرَاُه َعُبوًسا َداِئًما                  ئۇنى دائىم مۇز چىراي ھالەتتە كۆرىمەن
ا                                  ئۇنىڭ ئاچچىقى بەك يامان ُهَو َغُضوٌب ِجدًّ
ِإْسَْع ِل َفَا َتُكْن َعُنوًدا          گېپىمنى ئاڭال! توال سەركەشلىك قىلما
ُهَو َوُقوٌر ِجدًّا ِف اْلَمْعرَِكِة                جەڭ مەيدانىدا ئۇ ناھايىتى سالماق
ا                                   بۇ باال بەك ئويۇن قېپى َهَذا اْلَوَلُد َلُعوٌب ِجدًّ
َعْبُد هللِا َجُسوٌر ِجدًّا ِف اْلَمْعرَِكِة                    ئابدۇلالھ جەڭدە بەك باتۇر
يَِعْيُش الَُْسوُد َشِقيًّا                     ھەسەتخور ئادەم بەختسىز ياشايدۇ
ِإْسَتِعدُّوا فـَْورًا َكافًَّة َي َأْهَل اْلَيِّ   مەھەللىدىكى ھەممىڭالر دەرھال تەييار بولۇڭالر!
َجَلَس بـَْعُض النَّاِس َو قَاَم بـَْعُضُهْم   كىشىلەرنىڭ بەزىسى ئولتۇردى، بەزىسى ئۆرە تۇردى
َأْكثـَُر الّرَِجاِل َعاِقٌل                                  كۆپىنچە ئەرلەر ئەقىللىق
ا                                     ئۇ بالىسىغا بەك ئامراق ُهَو يُِبُّ َوَلَدُه ِجدًّ

دىنىي ئەھكامالر
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە 

بۇالقتىن تامچە



ئىسالم ئاۋازى ئىسالم ئاۋازى

باشـالنغان«. دېمەك، شـەھۋەت پىتنىسى ۋە 
ئىككىلىسـى  ھـەر  پىتنىسـىنىڭ  شـۈبھات 
قاراڭغۇلـۇق بولـۇپ، بۇنىڭغـا كىرىـپ قېلىش 
ئىنساننىڭ كۆزىنى قارىغۇ قىلىپ قويىدۇ-دە، 
ھەق-باتىلنـى ئايرىيالمـاي ئەتىگىنـى مۇئمىـن 
بولسـا كەچتـە كاپىـر بولىدىغـان، ئەتىگىنـى 
كاپىـر بولسـا كەچتـە مۇئمىـن بولىدىغـان 
دەرىجىـدە ئېزىپ كېتىـدۇ. كاپىر بولغاندىمۇ 
بـەزى ئىنسـانالر دوزاختا مەڭگـۈ قالىدىغان 
چـوڭ كاپىـر بولىـدۇ، يەنـە بەزىلىـرى بولسـا 
دوزاختـا مەلـۇم مـۇددەت كۆيىدىغـان خاۋارىج، 
بىدئەتچى ۋە پاسـىق دېگەندەك كىچىك كاپىر 
بولىـدۇ. ئۇالرنىـڭ مانا مۇشـۇنداق چوڭ ياكى 
كىچىـك كاپىـر بولۇشـىغا ئۆزىنىـڭ دىنىنـى 
دۇنيـا مەنپەئەتىگـە سـاتقانلىقى  ئازغىنـە 
سـەۋەبچى بولغان. دۇنيا مەنپەئەتى دېگەندە، 
سـەن ھەرگىزمـۇ مال-مۈلۈكنـى خىيال قىلىپ 
قالمىغىـن! بەلكى دۇنيـا مەنپەئەتى دېگەندە، 
تـۈرى  ھەرقانـداق  مەنپەئەتلىرىنىـڭ  دۇنيـا 
كـۆزدە تۇتۇلغان. مەسـىلەن، مال-دۇنيا ياكى 
يۈز-ئابـرۇي ۋەياكـى ئايالالرنىڭ ھەممىسـى 
دۇنيـا مەنپەئەتىـدۇر شـۇڭا رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص 
دۇئانـى  تۆۋەندىكـى  تەشـەھھۇدتا  ئاخىرقـى 
قىلىشـقا بۇيرۇغـان: »ئـى هللا! مەن سـەندىن 
قەبـرە ئازابـى، ھاياتلىـق ۋە ئۆلـۈم پىتنىسـى 
پىتنىسـىدىن  دەججالنىـڭ  مەسـىھ  ھەمـدە 

سـورايمەن«. ساقلىشـىڭنى 
ئـى هللا! بىزنـى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە كەلىمە 
تەۋھىـد ئۈسـتىدە مۇسـتەھكەم قىلغىـن، 

ئامىن.
بۇ ھەدىستىن ئېلىنىدىغان پايدىالر

بىرىنچى، توسالغۇالرغا دۇچار بولۇشتىن 
ئالدىراشنىڭ  ئەمەللەرگە  پەرز  ئىلگىرى 
ئەمەللەرگە  مۇستەھەب  پەرزلىكى، 
ئالدىراشنىڭ مۇستەھەبلىكى، قىلغان ھارام 
ئالدىراشنىڭ  قىلىشقا  تەۋبە  ئىشالرغا 

پەرزلىكى.
سـۆزنىڭ  دېگـەن  پىتنـە  ئىككىنچـى، 
گۇنـاھ- كۇفـرى،  كىچىـك  كۇفـرى،  چـوڭ 

ھـەق  تەرەپنىـڭ  قايسـى  ۋە  مەئسـىيەت 
بىلگىلـى  بىلـەن  دەلىـل  ئىكەنلىكىنـى 
بولمايدىغـان ئىككى مۇسـۇلمان گۇرۇھنىڭ 
ئىچىگـە  ئـۆز  قاتارلىقالرنـى  ئۇرۇشۇشـى... 

ئالىدىغانلىقـى.
ئۈچىنچـى، مۇسـۇلمان بولغاندىن كېيىن 
كاپىرغـا  يەنـە  ئىنسـاننىڭ  مۇسـۇلمان  شـۇ 
ئايلىنىپ كېتىشـىنىڭ مۇمكىن ئىكەنلىكى. 
مەيلـى ئۇ ئىنسـان ئۆلىما ئىنسـان بولسـۇن، 
بىر مەزگىل جىھاد قىلغان ئىنسـان بولسـۇن 
ھـەر  بولسـۇن  مۇسـۇلمان  ئاددىـي  ياكـى  ۋە 
قاندىقىنىـڭ كاپىر بولۇپ كېتىشـى مۇمكىن 
مۇرجىئىيـالر  بـەزى  شـۇڭا  ئىكەنلىكـى 
ئېيتقاندەك: »بىر كىشى مۇسۇلمان بولۇۋالسا 
ھەرقانچـە كۇفرى ئىشـنى قىلىپ كەتسـىمۇ 
دىندىـن چىقىرىۋەتسـەك  مۇسـۇلماننى  بىـر 
باتىلـدۇر  سـۆز  دېگـەن  بولمايـدۇ«  قەتئىـي 
چۈنكى رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص مۇسـۇلمان ھالەتتە 
تـاڭ ئاتقۇزغـان بىر كىشـىنىڭ كاپىر ھالەتتە 
ئىكەنلىكىنـى  مۇمكىـن  قىلىشـنىڭ  كـەچ 
يۇقىرىقـى ھەدىـس ئارقىلىق ئۇقتـۇرۇپ بەردى 
لېكىن بىز ئەھلى سۈننە ئەقىدىسىدىكىلەر 
شـەرتلىرى تولـۇق تېپىلمىسـا ۋە مانىيلىرى 
)يەنـى توسـالغۇلىرى( تولۇق يوقالمىسـا بىر 
مۇسـۇلماننى بىرەر كۇفرى ئىشـى سەۋەبلىك 
ھـەزەر  قاتتىـق  چىقىرىشـتىن  كاپىرغـا 

ئەيلەيمىز. 
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)بېشى ئالدىنقى ساندا(
يېقىن  كۇفىگە  ئۇالر  قىلىپ،  شۇنداق 
بولغان نەخلە دېگەن جايغا بېرىپ توپالشقاندىن 
كېيىن مۇئاۋىيە رضي هللا عنه ئۇالرغا قارشى شام 
ئەھلىدىن تەشكىللەنگەن بىر قوشۇننى يولغا 
سالىدۇ لېكىن خاۋارىجالر مۇئاۋىيە رضي هللا عنه 
رضي  مۇئاۋىيە  كېيىن،  قىلغاندىن  مەغلۇپ  نى 
پاختەك سوققىلى  ئىككى  بىر چالمىدا  عنه  هللا 
قوللىنىشقا  تاكتىكىنى  بىر  بولىدىغان 
بىلەن  ئەھلىگە: »هللا  بولۇپ، كۇفە  مەجبۇر 
توسمىغۇچە  خاۋارىجالرنى  سىلەر  قەسەمكى، 
مېنىڭ ئامانلىقىمغا ئېرىشەلمەيسىلەر« دەپ 
ساراسىمگە  قاتتىق  ئۇالر  سالىدۇ،  تەھدىت 
قىلىش  ئۇرۇش  قارشى  خاۋارىجالرغا  چۈشۈپ 
ئۇالر  خاۋارىجالر  ئۈچۈن جەڭگە چىقىشىدۇ. 
بىلەن ئۇچراشقاندا: »مۇئاۋىيە ھەممىمىزنىڭ 
دۈشمىنىمىز ئەمەسمۇ!؟ بىزنى ئۇنىڭ بىلەن 
غەلىبە  بىز  ئەگەر  قويۇڭالر.  ئۇرۇشقىلى 
خاالس  دۈشمىنىڭالردىن  سىلەرنى  قىلساق 
قىلسا  غەلىبە  ئۇ  ئەگەر  بولىمىز،  قىلغان 
سىلەر بىزدىن قۇتۇلغان بولىسىلەر« دېيىشىدۇ 
سۆزىگە  بۇ  خاۋارىجالرنىڭ  ئۇالر  ئەمما 
ئۇالرغا:  خاۋارىجالر  بولمىغانلىقتىن،  قايىل 
بولغان  ئەھلىدىن  نەھرىۋان  بىزنىڭ  »هللا 
قېرىنداشلىرىمىزغا رەھمەت قىلسۇن چۈنكى 
ئى كۇفە ئەھلى! ئۇالر ئەسلىدە سىلەرنى بىزدىن 
ئاندىن كۇفە  دەيدۇ.  بىلىدىكەن«  ياخشىراق 
ئەشجائىنى  باشلىقى  ئەھلى خاۋارىجالرنىڭ 
بۇالپ، مەجبۇرى ھالدا كۇفىگە ئېلىپ كېتىدۇ. 

ئاندىن كېيىن خاۋارىجالر پۇرسەت كەلگەندە 
قوزغىالڭ  قارشى  شۇئبەگە  ئىبنى  مۇغىرە 
كۆتۈرىدۇ. مۇغىرە شەبىس ئىبنى رەبىيئى ياكى 
توپ  بىر  باشچىلىقىدا  ئىبنى قەيس  مەئقەل 
شەھرىزور  فەرۋىنى  ئەۋەتىپ  چەۋەندازالرنى 

دېگەن جايدا ئۆلتۈرگۈزۈۋېتىدۇ. 
كۇفـە ئەھلـى خاۋارىجالرنىـڭ باشـلىقى 
فەرۋىنىـڭ  كېيىـن،  تۇتۇۋالغاندىـن  فەرۋىنـى 
ئەبـۇ  ئىبنـى  ئابدۇلـالھ  ئۆزلىرىگـە  قوشـۇنى 
ھەۋسـا ياكـى ئابدۇلـالھ ئىبنـى جەۋشـا دېگەن 
كىشـىنى باشـلىق قىلىـدۇ. شـۇنىڭدىن كېيىن 
بـۇ خاۋارىـج )يەنى ئابدۇلـالھ( مۇئاۋىيە رضي هللا 

عنـه غـا قارشـى توپىـالڭ كۆتۈرىـدۇ. 
مۇئاۋىيە رضي هللا عنه نىڭ كۇفىلىكلەرگە 
تۈۋىدە  قۇالق  ئۇالرنىڭ  تەھدىتى  سالغان 
جاراڭالپ تۇرغاچقا، كۇفىلىكلەر خاۋارىجالرغا 
ئۇالرنىڭ  ۋە  ئۇالرنى  قىلىپ  جەڭ  قارشى 
يىلى   -41 ھىجرىيە  ئابدۇلالھنى  باشلىقى 
رەببىئۇل ئەۋۋەل ياكى رەببىئۇل ئاخىر ئېيىدا 

نەخلە دېگەن جايدا بىراقال قىرىپ تاشاليدۇ.
خۇالسـە، خاۋارىجـالر مۇئاۋىيە رضـي هللا عنه 
دىـن كېيىنكـى ئۇمەييـە خەلىپىلىرىگىمۇ ھەم 

مۇشـۇنداق شەكىلدە قارشـى چىقىشقان.
ئۈچىنچى تېما: خاۋارىجالرنىڭ ئابباسىيالر 
دۆلىتىگە قارشى ئېلىپ بارغان ئىسيانلىرى

بايانلىرىمىزدا  ئىلگىرىكى  بىز 
خاۋارىجالرنىڭ ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىپ رضي هللا 
عنه دىن ئايرىلغاندىن تارتىپ ئۆزىگە مۇخالىپ 

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر 

تارىخقا 
نەزەر

2- بەت  3- بەت 

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
ئۈچىنچـى، يەھۇدىيـالر مۇسـۇلمانالرغا 
سۇيىقەسـت قىلىشـتا دائىم پۇرسەت كۈتۈپ 

تۇرىدىغانلىقى...
تۆتىنچـى، مۇسـۇلمانالر بىلەن كاپىرالر 
ئوتتۇرىسـىدا سودا-سېتىق مۇئامىلىسىنىڭ 
مۇسـۇلمان  لېكىـن  ئىكەنلىكـى  دۇرۇس 
ھاكىـم ياكـى جىھادىـي جامائەتنىڭ ئەمىرى 
چىقىـش  مەنپەئەتىنـى  مۇسـۇلمانالرنىڭ 
بـۇ  ئاسـتىدىكىلەرنى  قـول  تـۇرۇپ  قىلىـپ 
مۇئامىلىدىن چەكلىگـەن ھالەت بۇنىڭدىن 

مۇستەسـنادۇر...
بەشـىنچى، ئايـال كىشـىنىڭ خىلۋەتتـە 
بولمىغان ئاساستا ۋە تەبەررۇج )يەنى ئۆزىنى 
قىلىـش(  كۆز-كـۆز  زىننەتلىرىنـى  ياكـى 
قىلمىغـان ۋە سودا-سـېتىق ھاجىتىنـى راۋا 
بولمىغـان  كىشـىلەر  بېرىدىغـان  قىلىـپ 
نەرسـە-كېرەكلىرىنى  ئاسـتىدا  شـارائىت 
بازاردا سېتىشـى ۋە سېتىۋېلىشىنىڭ دۇرۇس 

ئىكەنلىكـى... 
ئالتىنچـى، خـۇددى مۇھەممـەد قۇتـۇب 
دائىـم  ئېيتقانـدەك، يەھۇدىيالرنىـڭ  رمحـه هللا 
ئۈچ نەرسىنى كونترول قىلىشقا ئەھمىيەت 
سىياسـىتى  دۇنيانىـڭ   .1 بېرىدىغانلىقـى: 
 .2 سىستېمىسـى(؛  ھاكىمىيـەت  )يەنـى 

ۋاسـىتىلىرى. تەشـۋىقات   .3 ئىقتىسـاد؛ 
يەتتىنچـى، گەرچە ھازىرقى يەھۇدىيالر 
ھاياسىزلىقتا چەكتىن ئېشىپ باشقىالرنىڭ 
ئەۋرەتلىرىنىـڭ  مۇسـۇلمانالرنىڭ  بولۇپمـۇ 
ۋە  قىلىدىغـان  ئـارزۇ  قاتتىـق  ئېچىلىشـىنى 
تەشـۋىقات  ۋە  ئىنتېرنېـت  ئارزۇسـىنى  بـۇ 
چىقارغـان  روياپقـا  ئارقىلىـق  ۋاسـىتىلىرى 
يەھۇدىيالرنىڭمـۇ  بۇرۇنقـى  بولسـىمۇ، 
ھازىرقـى يەھۇدىيالرغا ئوخشاشـال ھاياسـىز 
ۋە  مۇسـۇلمانالرنى  تعـاىل  هللا  ئىكەنلىكـى. 
خىـل  بـۇ  يەھۇدىيالرنىـڭ  مۇجاھىدالرنـى 
ھاياسـىزلىق تەبىئىتىنـى يۇقتۇرۇۋېلىشـتىن 

ئـۆز پاناھىـدا ساقلىسـۇن، ئامىـن! 
سـەككىزىنچى، مۇسـۇلمانالرنىڭ سان، 
قورال كۈچى ۋە تەييارلىقى ئاز بولغان ھالەت 
ئىگـە  تەمكىنلىككـە  ۋە  قـۇدرەت  بىلـەن 
بولىدىغانلىقـى.  پەرقلىـق  ھالىتـى  بولغـان 
ئاجىـز  مەككىـدە  مۇسـۇلمانالر  مەسـىلەن، 
ۋاقتىدا سۇمەييە رضي هللا عنها نى ئەبۇ جەھىل 
قىلىۋەتكـەن  شـەھىد  ھالـدا  ۋەھشـىيانە 
قوماندانلىـق  مۇسـۇلمانالرغا  بولسـىمۇ 
قىلىۋاتقـان رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص قىسـاس ئېلىـش 
بەلكـى  يۈزلەنمەسـتىن  ئۇرۇشـقا  ئۈچـۈن 
قىلغـان.  تەۋسـىيە  سـەۋرگە  ھەممەيلەننـى 
سـۇلتانلىق  دەرىجىـدە  مەلـۇم  مۇسـۇلمانالر 
شـۇ  بولسـا،  تىكلىگەنـدە  قـۇدرەت(  )يەنـى 
ئاسـتىدىكى  قـۇدرەت(  )يەنـى  سـۇلتانلىق 
بىـر مۇسـۇلمان ئـەر ياكـى ئايالنـى قوغـداش 
ئۈچـۈن  ئېلىـش  قىساسـىنى  ئۇنىـڭ  ياكـى 
چىقىشـنىڭ  باشـالپ  قوشـۇن  ئەمىرنىـڭ 
ھۆكۈمنىـڭ  بـۇ  ۋە  ئىكەنلىكـى  دۇرۇس 
ئەمىـرى  جىھادنىـڭ  ۋاقىت-شـارائىتىنى 

بەلگىلەيدىغانلىقـى...
باشـقا  ئۆزىدىـن  توققۇزىنچـى، 
مۇسۇلمانالرغا جامائەت )يەنى كوللېكتىپ( 
كېلىـپ  زىيـان  ئېغىـر  خاراكتېرلىـك 
بىلەنـال  ئـۆزى  زىيـان  )يەنـى  چىقمىغـان 

)بېشى 1- بەتتە)

)ئاخىرى 3- بەتتە)

بولغان  پىكىردىكىلەرگە  )ئوخشىماس( 
دۈشمەنلىكىنى قانچىلىك كۈچەيتكەنلىكى، 
تەرغىب  قاتتىق  ئېچىشقا  ئۇرۇش  ئۇالرغا 
خاتالىقىنى  ئۆزلىرىنىڭ  ۋە  قىلغانلىقى 
كۈندىن-كۈنگە چوڭايتىۋاتقانلىقىنى سۆزلەپ 
ئۆتكەن ئىدۇق. خاۋارىجالر ھەر بىر مەسىلىدە 
پەقەت  »ھاكىمىيەت  بىلەن:  ئاۋاز  يۇقىرى 
ئەمەس!  مەنسۇپ  ئەلىگە  مەنسۇپ!  قا  هللا 
ئۇمەييەلەرگە مەنسۇپ ئەمەس! ئابباسىيالرغا 
مەنسۇپ  ھېچكىمگە  ۋە  ئەمەس  مەنسۇپ 
دەپ  ئۇرۇش!«  قىاليلى،  ئۇرۇش  ئەمەس! 
ۋارقىرايتتى. ئۇالردىن بىرەر جامائەت توپلىشا-
توپالشمايال ئالدىراپ، قارىغۇالچە پىالنسىز 
لېكىن  ئېالن قىالتتى  ئۇرۇش  تەرتىپسىز  ۋە 
بولۇشى  مەغلۇپ  تەرەپنىڭ  بىر  ئۇرۇش  بۇ 
بىلەن  قىلىشى  غەلىبە  تەرەپنىڭ  بىر  يەنە 
ئۇالر  بولمايتتى.  مۇمكىن  ئاخىرالشماي 
قىلىپ  ئۇرۇش  توختاۋسىز  بىلەن  ئۇمەۋىيلەر 
ئىنتايىن زور چىقىم ۋە زىيانالرنى تارتتى ھەمدە 
ئىسالمىي خىالپەتنىڭمۇ شۇنچىلىك زور ئادەم 
ۋە مېلىنى چىقىمغا ئۇچراتتىكى، ئەگەر بۇ 
سەرپ  جىھادقا  قارشى  كاپىرالرغا  چىقىم 
تارىخىدا  ئىسالم  ئەلۋەتتە،  ئىدى،  قىلىنسا 

پەخىرلەنگۈدەك ئىش بوالتتى.
زامانىدا  دۆلىتى  ئۇمەييە  خاۋارىجالر 
كۈرەشنى  كەسكىن  قارشى  ھاكىمىيەتكە 
داۋامالشتۇرۇپ، نەتىجىدە ئۆزىنىڭ قۇۋۋىتىنى 
ھەم ھاكىمىيەتنىڭ قۇۋۋىتىنى زەئىپلەشتۈرۈپ، 
ھەر بىر خەلىپىنىڭ گېلىغا تىقىلغان سۆڭەك 
بولۇپ قالدىكى، گالنىڭ ئاغرىقى يەڭگىللەپ 
تۇرۇشىغا يەنە يېڭىدىن ئاغرىق باشلىناتتى. 
بۇ  تعاىل  هللا  داۋاملىشىپ،  شۇنداق  مانا  ئىش 
ئۇمەۋىيلەر  يەنى،  ئۆزگەرتىۋەتتى.  ھالەتنى 
دۆلىتى يىقىلىپ ئۇنىڭ ئورنىغا ئابباسىيالر 
دۆلىتى چىقتى. خاۋارىجالرنىڭ قازىنى يەنىال 
قايناشتىن توختىمىدى لېكىن بۇ قازان ئۆچۈپ 
چوغنىڭ  قالدۇق  قالغان  دەپ  بوالي  كۈل 
ئۈستىدە قاينايتتى. بۈگۈننىڭ خاۋارىجلىرى 
ئوخشىمايتتى.  خاۋارىجلىرىغا  تۈنۈگۈننىڭ 
ئۇمەۋىيلەر دەۋرىدىكى خاۋارىجالر بولسا 
ئەزالىرى كۆپ ۋە كۈچى زور خاۋارىجالر ئىدى 
خاۋارىجالر  دەۋرىدىكى  ئابباسىيالر  ئەمما 
ئىدى.  خاۋارىجالر  ھالىتىدىكى  سەكرات 
ئۇالرنىڭ ئابباسىيالر دەۋرىدىكى قىلغان 
ھەرىكەتلىرى خۇددى بوغۇزلىنىۋاتقان قوينىڭ 
ھەرىكىتىگە ئوخشايتتى. مۇشۇ تۈپەيلىدىن 
مەغلۇبىيەت ئۇالرغا ئارقا-ئارقىدىن كېلىشكە 
باشلىدى. ئۇالر بىرەر بىر خەلىپىگە قارشى 
چىقسىال، شۇ خەلىپە ئۇالرغا قارشى ئۆزىدىكى 
بارلىق ئېغىر قورالالرنى ئىشقا سېلىپ ئۇالرنى 
چۈشۈرۈپ  ھالەتكە  ئىلىنمايدىغان  كۆزگە 
قوياتتى شۇڭا خەلىپە ئۇالرنىڭ كۈچىدىن 
كۈچىنى  ئۇالرنىڭ  ۋە  ئەنسىرىمەيتتى 
كۈچىدەك  ئەجدادلىرى«نىڭ  »سەلەف 
ئابباسىيالر  مەسىلەن،  ئالمايتتى.  ئېتىبارغا 
خەلىپىسى سەففاھقا قارشى چىققان جۈلەندى 
بىلەن  ھەمراھلىرى  ئوممانلىق  ئۆزىنىڭ 
كىرىشتىن  ئوممانغا  ئارمىيىسىنى  خىالپەت 
توسماقچى بولغان بولۇپ، خەلىپە ئەبۇ ئابباس 
سەففاھنىڭ قوشۇنىغا خازىم ئىبنى خۇزەيمە 
ئۇچرىشىپ  سەھرادا  ئۇالر  ئىدى.  قوماندان 
تولۇق بىر كۈن شىددەتلىك جەڭ قىلىشتى. 
ئاۋۋالقىدىن  يەنە  كۈنى  ئىككىنچى  ئاندىن 
قىلىشتى.  جەڭ  قاتتىق  قېلىشمىغۇدەك 
ئاندىن ئىشالر ئازراق پەسىيىۋېدى، خاۋارىجالر 
تېخىمۇ شىددەتلىك ھالدا ئۇرۇش باشلىدى. 
خازىم سۇغدىيلىق بىر كىشىنىڭ مەسلىھەتى 
بويىچە بىر مىكىر ئويالپ تاپتى. ئۇ مىكىر 
ئەسكەر  ھەربىر  ئىبارەتكى،  شۇنىڭدىن 
نەيزىسىنىڭ ئۇچىغا پاختا-التىالرنى يۆگەپ، 
ئۇنى مايغا مىلەپ ئوت ياقىدۇ-دە، جۈلەندى 
ۋە ئۇنىڭ قوشۇنىنىڭ ئۆيلىرىگە ئاتىدۇ. بۇ 
تاكتىكا غەلىبە قىلىپ ئۇالرنىڭ ئۆيلىرىدە 
ئۇالرنىڭ  چۈنكى  باشلىدى  كۆيۈشكە  ئوت 
جۈلەندىنىڭ  ئىدى.  ياغاچتىن  ئۆيلىرى 
قوشۇنى ئۆزلىرىنىڭ خوتۇن-بالىلىرىنى ئوتتىن 
قۇتۇلدۇرۇش بىلەن مەشغۇل بولۇپ كەتتى. دەل 
مۇشۇ پەيتتە خازىمنىڭ قوشۇنى خاۋارىجالرغا 
ھۇجۇم قىلىپ، ئۇالرنى خالىغانچە ئۆلتۈردى. 
خاۋارىجالرنىڭ  مىڭلىغان  ئون  جەڭ 
ئاندىن  ئاخىرالشتى.  بىلەن  ئۆلتۈرۈلۈشى 
ئۇالرنىڭ باشلىرىنى ئۈزۈپ بەسرەگە ئەۋەتىپ 
كۈنلەپ  نەچچە  بەسرەدە  باشالر  بۇ  بەردى. 
ئەبۇ  خەلىپە  ۋە  كۇفىگە  كېيىن  تۇرغاندىن 

ئابباسقا ئەۋەتىپ بېرىلدى. 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا( 

)بېشى 2- بەتتە(

ئافغانىستان ۋاخان كارىدورىنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى

پايدىلىنىش 

بىلىملىرى
)چاتما ماتېرىيالالر(

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
ئافغانىستان بەدەخشان ئۆلكىسىنىڭ مەركىزىي شەھىرى بولغان فەيزاۋادتىن شەرقىي تۈركىستان چېگراسىغىچە بولغان ئومۇمىي 

مۇساپە 480 كىلومېتىر بولۇپ، بۇ مۇساپىنىڭ ھەر قايسى يول بۆلەكلىرى ۋە يول ئەھۋالى تۆۋەندىكى جەدۋەلدە كۆرسىتىلدى.

مۇساپە
(km( ئاخىرلىشىش نۇقتىسى باشلىنىش نۇقتىسى ئورۇنالر

44 Baharak باخاراك Faizabad فەيزاۋاد 1

يول ياسىلىۋاتىدۇ )ھازىر ياسىلىپ بولغان بولۇشى مۇمكىن( يول ئەھۋالى

109 Ishkashim ئىشكەشىم Baharak باخاراك 2

يول ياساش پىالنى مەبلەغ چىقىرىش باسقۇچىدا يول ئەھۋالى

75 khandood خاندۇد Ishkashim ئىشكەشىم 3

شېغىل يول بار يول ئەھۋالى

135 Broghel بروغىل khandood خاندۇد 4

شېغىل يول بار يول ئەھۋالى

117  Turkistan
border

تۈركىستان 
چېگراسى Broghel بروغىل 5

كىچىك تاغ يولى بار يول ئەھۋالى

ئىنگلىزچە ئۇيغۇرچە فارسچە ۋاخىچە قىرغىزچە
Bull بۇقا Gav-e-nar bogha
Cow ئىنەك Gav\gaw Chat\Jalagach Oyi
Calf موزاي Gusale Torpok

Plough ox دېھقانچىلىق كالىسى Gaw-e-golbe Oghuz
Yak قوتاز Ghaj gaw Kotuz Topaz
Bull ئۆكۈز Ygiz
Cow ئىنەك Ynik
Calf موزاي Yit
Ram قوچقار Gooch\koch Warr Kochkor
Ewe ساغلىق قوي Mish May Koy

Lamb پاقالن Barreh Work
Billy تېكە Boz-e-nar Tekke Koze

Nanny چىشى ئۆچكە boz Tooq Ichle
Kid ئوغالق Bozgaleh Olaq

Stallion نەسىللىك Asp or asp-e-nar At
Mare بايتال Madian Jilke\Julgu At
Foal تايچاق Korre Tay

Donkey ئېشەك Khar,olaq,makhab Ishek
Camel تۆگە Shotor

)بۇ كارىدوردىكى قاتناش ماشىنىلىق، ئۇالغلىق ۋە پىيادە يۈرۈشنى ئۆزىگە جەملىگەن.(

فارس، ۋاخى ۋە قىرغىز تىللىرىدىكى ئۆي ھايۋانلىرىنىڭ سېلىشتۇرما ئىسىملىرى

)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا( 

ل بۆلىكى
يو

تېپىشـماقنى  شـېئىرىي  تۆۋەندىكـى   .1
تېپىـڭ:

بىر پارچىسى ئوڭ ياقتا،
 بىر پارچىسى سول ياقتا.
بىر-بىرسىنى كۆرەلمەي،
ئۆتۈپ كېتەر شۇنداقال.

بولـۇپ  مەينـەت  يۇيغانسـېرى   .2
نېمـە؟ نەرسـە  كېتىدىغـان 

3. تۆۋەندىكـى ئىسـالمىي تېپىشـماقنى 
قېنـى كىـم توغـرا تاپااليدۇ:

بـار، ئىنسـان شـۇ  يـەر  بىـر  يـەر يۈزىـدە 
تەرەپكـە  قايسـى  كېيىـن  بارغاندىـن  يەرگـە 
قارىسـا )مەيلـى شـىمالغا قارىسـۇن، مەيلـى 
جەنۇبقـا قارىسـۇن، شـەرققە قارىسـۇن ياكـى 
غەربكـە قارىسـۇن( تەبىئىـي ھالـدا قىبلىگە 

توغرىلىنىـپ قالىـدۇ. ئـۇ يـەر قانـداق يـەر؟
تېپىشـماقالرنىڭ  سـاندىكى  ئالدىنقـى 

جاۋابـى:
1. ئۇالر ئۇدۇل قوشنىالر.

2. سۇ تۇرۇبىسى.
3. ھەرە )تۆمۈر ۋە ياغاچ كېسىدىغان(.

سەبىيلەر سەھىپىسى

كېتىدىغـان( شـەرت ئاسـتىدا ئۆزىنىـڭ ياكى 
باشـقىالرنىڭ ئابرۇيىنـى قوغـداش ئۈچـۈن 
ئەمىردىـن سـورىماي يەككـە ھالەتتـە ئـۇرۇش 

قىلىشـنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكـى...
قـول  قوماندانـالر  ئونىنچـى، 
ئاسـتىدىكىلەرنىڭ يوللـۇق دەردىنـى ئېلىـپ 
ئۇالرنـى  ھـەم  كۆيۈنـۈش  ئۇالرغـا  ۋە  بېرىـش 
ساقالشـقا  ھۇجۇمىدىـن  باشـقىالرنىڭ 
قـول  ئارقىلىـق  بۆلـۈش  كۆڭـۈل  ئاالھىـدە 
قولغـا  ئىشەنچىسـىنى  ئاسـتىدىكىلەرنىڭ 
قىلىشـنىڭ  تىرىشـچانلىق  كەلتۈرۈشـكە 

ئىكەنلىكـى... مۇھىـم  ئىنتايىـن 
ئـون بىرىنچـى، رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ ئەبۇ 
لۇبابە رضي هللا عنه نى مەدىنىگە ئەمىر قىلىپ 
ــــ رافىزىـي شـىئەلىرىنىڭ باتىل  قويغانلىقـىـ 
ئەقىدىسـىگە رەددىيەدۇر چۈنكى رەسۇلۇلالھ 
نـى  عنـه  هللا  رضـي  ئەلـى  زامانـدا  ئەينـى  ملسو هيلع هللا ىلص 
»سـەن  قويـۇپ:  قىلىـپ  ئەمىـر  مەدىنىگـە 
مۇسـا  خـۇددى  مۇناسـىۋىتىم  مېنىـڭ  بىلـەن 
بىلـەن ھارۇننىڭ مۇناسـىۋىتىگە ئوخشـايدۇ« 
ئەسـلى  رافىزىيـالر  ھەدىسـنى  دېگـەن 
مەنىسـىدىن يۆتكەپ چۈشىنىۋېلىپ: »مۇسا 
ئەلەيھىسسـاالم تـۇر تېغىغـا كەتكەندە ھارۇن 
ئەلەيھىسسـاالمغا  مۇسـا  ئەلەيھىسسـاالم 
بولغانغـا  ئورۇنباسـار(  )يەنـى  خەلىپـە 
كەتكەنـدە  غازاتقـا  رەسـۇلۇلالھ  ئوخشـاش، 
خەلىپىسـى  ئۆزىنىـڭ  مەدىنىگـە  ئەلىنـى 
ــــ  بـۇ  مانـا  قىلغـان.  ئورۇنباسـارى(  )يەنـى 
خەلىپىلىككـە  ئۆمەرنىـڭ  ۋە  بەكـرى  ئەبـۇ 
ھەقلىـق ئەمـەس بەلكـى ئەلىنىـڭال ھەقلىـق 
ئىكەنلىكىگـە دەلىل« دەپ بىلجىرلىشـىدۇ. 

نەرسـىنى  بىـر  تىلىـدا  ئـەرەب  ھالبۇكـى، 
ئىككـى  بـۇ  ئوخشـاتقانلىق،  نەرسـىگە  بىـر 
جەھەتتىـن  ھەممـە  بىر-بىرىگـە  نەرسـە 
ئەمـەس.  دېگەنلىـك  ئوخشـايدۇ  پۈتۈنلـەي 
تاغالرنـى  كەرىمـدە  قۇرئـان  مەسـىلەن، 
قوزۇققـا ئوخشـىتىش ـــــ پەقـەت تاغالرنىـڭ 
سـاقالپ  كېتىشـتىن  تـەۋرەپ  زېمىننـى 
تۇرىدىغانلىقـى  تۇتـۇپ  مۇسـتەھكەم 
ھەرگىزمـۇ  ئوخشـىتىلغان،  جەھەتتىـن 
ئۇچلـۇق  ئىنچىكـە،  قوزۇقتـەك  تاغالرنـى 
دېمەكچـى  ئىگـە  سـۈپەتلەرگە  دېگەنـدەك 
نىـڭ  عنـه  هللا  رضـي  ئەلـى  دېمـەك،  ئەمـەس. 
قېرىنـداش  دىنىـي  بىلـەن  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ 
ــــ مۇسـا ئەلەيھىسسـاالم بىلـەن  ئىكەنلىكـىـ 
قېرىنـداش  قـان  ئەلەيھىسسـاالمنىڭ  ھـارۇن 
ئىكەنلىكىگـە ئوخشـىتىلغان. ئەگەر ھەممە 
يېـرى ئوخشـىغان بولسـا ئىـدى رەسـۇلۇلالھ 
ملسو هيلع هللا ىلص بىلـەن ئەلـى رضـي هللا عنـه مۇ قان قېرىنداش 
ھـارۇن  شـۇنداقال  ئىـدى  كېـرەك  بولۇشـى 
ئەلەيھىسسـاالمدىن  مۇسـا  ئەلەيھىسسـاالم 
بالـدۇر ۋاپـات تاپقانـدەك ئەلـى رضـي هللا عنـه مـۇ 
بولۇشـى  ۋاپـات  بـۇرۇن  دىـن  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ 
ئورۇنباسـار  مەدىنىگـە  شـۇڭا  ئىـدى  كېـرەك 
قىلىـپ قويغانلىقنىـڭ ئـۆزى خەلىپىلىككـە 
دەلىـل بولىدىغـان بولسـا، ئەلـى رضـي هللا عنـه 
نۇرغـۇن  سـاھابىلەرمۇ  نۇرغـۇن  باشـقا  دىـن 
غازاتـالردا رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ ئورۇنباسـارى 
بولغـان ئىـدى، ئەبـۇ لۇبابـە رضـي هللا عنـه دەل 

جۈملىسـىدىندۇر... مۇشـۇالرنىڭ 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

يۇلتۇزالر چىمىراليدۇ


