
ئىسالم ئاۋازى ئىسالم ئاۋازى

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
قىلىنغـان  بايـان  ئىسـىملىرى  قۇرئانـدا 
 25 سـانى  ئەلچىلەرنىـڭ  ۋە  پەيغەمبـەر 

ئـۇالر: بولـۇپ، 
سـالىھ،  ھـۇد،  نـۇھ،  ئىدرىـس،  ئـادەم، 
ئىسـھاق،  ئىسـمائىل،  لـۇت،  ئىبراھىـم، 
ئەييـۇب،  شـۇئەيب،  يۇسـۇف،  يەئقـۇب، 
زۇلكىفىـل، مۇسـا، ھارۇن، داۋۇد، سـۇاليمان، 
زەكىرىيـا،  يۇنـۇس،  ئەليەسـەئ،  ئىليـاس، 
الردۇر  ملسو هيلع هللا ىلص  مۇھەممـەد  ۋە  ئىسـا  يەھيـا، 
سـاالمى  نىـڭ  هللا  ھەممىسـىگە  )ئۇالرنىـڭ 

بولسـۇن(.  
شـۇنداق  ۋەلجامائـە  سـۈننە  ئەھلـى 
ئىمـان كەلتۈرىدۇكـى، هللا تعـاىل پەيغەمبـەر ۋە 
ئەلچىلەرنـى پەزىلەتتە بىر-بىرىدىن پەرقلىق 
ئەلچىلەرنىـڭ  ئۈممىتـى  ئىسـام  قىلغـان. 
ئىكەنلىكىگـە  ئۈسـتۈن  پەيغەمبەرلەردىـن 
ئۆزئـارا  ئەلچىلەرمـۇ  كەلگـەن.  ئىجماغـا 
پەرقلىـق بولۇپ، ئەلچىلەرنىـڭ ئەڭ ئەۋزىلى 
ھىممەتلىـك( ئالىـي  )يەنـى  ئەزىـم  ئۇۋلـۇل 
مۇھەممـەد  پەيغەمبىرىمىـز  ئـۇالر  لـەردۇر. 
ملسو هيلع هللا ىلص، نـۇھ، ئىبراھىـم، مۇسـا، ئىسـا )ئۇالرنىـڭ 
ھەممىسـىگە هللا نىـڭ سـاالمى بولسـۇن(دىن 
ئىبـارەت بـەش ئەلچىـدۇر. بۇنىڭغـا هللا تعـاىل 
نىـڭ تۆۋەندىكـى ئايىتى دەلىلدۇر: ﴿َوِإْذ َأَخْذَن 
ِمَن النَِّبيِّنَي ِميثَاقـَُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوٍح َوِإبـَْراِهيَم َوُموَسى 
َوِعيَسـى ابْـِن َمـْرَيَ َوَأَخـْذَن ِمنـُْهـْم ِميثَاقًـا َغِليظًـا﴾ »ئـۆز 

ۋاقتىـدا بىـز پەيغەمبەرلەردىـن ئەھدە ئالدۇق. 
سـەندىن، نۇھتىـن، ئىبراھىمدىن، مۇسـادىن، 
ئەھـدە  مەھكـەم  ئىسـادىن  ئوغلـى  مەريـەم 
ئۇۋلـۇل  ئايـەت(.   -7 ئەھـزاب  )سـۈرە  ئالـدۇق« 
ئىسـام  بولسـا  ئەۋۋىلـى  ئـەڭ  ئەزىمنىـڭ 
ئەلچىلەرگـە  ۋە  پەيغەمبـەر  پەيغەمبىـرى، 
رەببىنىـڭ  ئالەملـەر  بەرگۈچـى،  خاتىمـە 
ئەلچىسـى ۋە ئـادەم بالىلىرىنىـڭ خوجىسـى 
مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص دۇر. هللا تعاىل بۇ 
ھەقتـە مۇنـداق دەيـدۇ: ﴿َوَلِكـْن َرُسـوَل اللَِّ َوَخـاَتَ 
النَِّبيِّـنَي﴾ »لېكىـن )ئۇ( هللا نىڭ پەيغەمبىرى ۋە 
پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسـىدۇر )هللا ئۇنىڭ 
ئاخىرالشـتۇرغان،  پەيغەمبەرلىكنـى  بىلـەن 
پەيغەمبـەر  ھېچقانـداق  كېيىـن  ئۇنىڭدىـن 
ئايەتنىـڭ بىـر  كەلمەيـدۇ(« )سـۈرە ئەھـزاب 4- 

قىسـمى(. 
ئىسـمىنى  ۋە ھەدىسـتە  قۇرئـان  تعـاىل  هللا 
ئاتىمىغـان  ياكـى  بولسـۇن  ئاتىغـان 
ئـادەم  ۋەلجامائـە  سـۈننە  ئەھلـى  بولسـۇن 
ئەلەيھىسسـاالمدىن تارتىـپ تاكى مۇھەممەد 
ۋە  ئەلچـى  جىمـى  بولغـان  گىچـە  ملسو هيلع هللا ىلص 
)يەنـى  مۇجمـەل  ئىمـان  پەيغەمبەرلەرگـە 
ئىقـرارى  تىلنىـڭ  ۋە  ئېتىقـادى  قەلبنىـڭ 
ئارقىلـق ئومۇمىـي ئىمـان( ھالىتىـدە ئىمـان 
پەيغەمبىرىمىـز  بىزنىـڭ  ئەممـا  كەلتۈرىـدۇ 
مۇھەممـەد ملسو هيلع هللا ىلص گـە بولسـا ئىمان مۇفەسسـەل 
)يەنـى قەلبنىـڭ ئېتىقـادى، تىلنىـڭ ئىقرارى 

ئارقىلىـق  ئەمىلـى  ئەزالىرىنىـڭ  بـەدەن  ۋە 
ئىمـان  ھالىتىـدە  ئىمـان(  تەپسـىلىي 
رەسـۇلۇلاھ  ـــــ  دېگەنلىـك  بـۇ  كەلتۈرىـدۇ. 
بىـر  هللا تەرەپتىـن ئېلىـپ كەلگـەن ھـەر  ملسو هيلع هللا ىلص 
ھالەتتـە  تەپسـىلىي  مۇسـۇلمانار  ۋەھيىگـە 

دېگەنلىكتـۇر.  ئەگىشـىش 
رەسۇل )يەنى ئەلچى( بىلەن نەبى )يەنى 

پەيغەمبەر(نىڭ پەرقى 
ۋە  يەتكۈزۈلگـەن  خـەۋەر  ئاسـماندىن 
يەتكۈزۈشـكە  كىشـىلەرگە  خەۋەرنـى  شـۇ 
بۇيرۇلغـان ھەرقانـداق كىشـى ئەلچـى )يەنـى 
هللا نىـڭ ئەلچىسـى( دېيىلىـدۇ. ئەلچىلەرگـە 
نازىـل قىلىنغـان ۋەھيى ياكى شـەرىئەتلەرنى 
يەتكۈزۈشـكە  قەۋمىگـە  مۇئمىـن  ئۆزىنىـڭ 
)يەنـى  نەبـى  كىشـى  ھەرقانـداق  بۇيرۇلغـان 

دېيىلىـدۇ. پەيغەمبـەر( 
مۇھەممەد ملسو هيلع هللا ىلص هللا نىڭ ئەلچىسى

ئىبنـى  مۇھەممـەد  ئەبۇلقاسـىم  ـــــ  ئـۇ 
ئىبنـى  ئابدۇلمۇتەللىـب  ئىبنـى  ئابدۇلـاھ 
ھاشـىم ئىبنـى مانـاف ئىبنـى قۇسـەي ئىبنـى 
كىـاب ئىبنـى مـۇررە ئىبنـى كەئىـب ئىبنـى 
ئىبنـى  فھـر  ئىبنـى  غالىـب  ئىبنـى  نۇئـەي 
ئىبنـى  كىنانـە  ئىبنـى  نەزىـر  ئىبنـى  مالىـك 
ئىليـاس  ئىبنـى  مۇدرىكـە  ئىبنـى  خۇزەيمـە 
مەئـەد  ئىبنـى  نىـزار  ئىبنـى  مـۇزەر  ئىبنـى 
ئىبنـى ئەدنـان بولـۇپ، ئەدنـان بولسـا هللا نىڭ 
پەيغەمبىـرى ئىسـمائىل ئەلەيھىسسـاالمنىڭ 

پۈتـۈن  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  بالىلىرىدىنـدۇر. 
پەيغەمبەرلـەر ۋە ئەلچىلەرنىڭ تۈگەنچىسـى 
جىـن  ۋە  ئىنسـان  پۈتـۈن  ئۇنـى  هللا  بولـۇپ، 
بىلـەن  ھىدايـەت  ۋە  ھـەق  تائىپىسـىگە 
ئالەملەرگـە رەھمـەت قىلىـپ ئەۋەتكـەن. هللا 
تعـاىل بـۇ ھەقتـە مۇنـداق دەيـدۇ: ﴿َوَمـا َأْرَسـْلَناَك 
ِإلَّ َرْحَـًة ِلْلَعاَلِمـنَي﴾ »)ئـى مۇھەممـەد!( سـېنى 
پەقـەت  ئۈچـۈن  جاھـان  ئەھلـى  پۈتـۈن  بىـز 
ئەنبىيـا  )سـۈرە  ئەۋەتتـۇق«  قىلىپـا  رەھمـەت 

ئايـەت(.  -107
رەسۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلصـ ـــ قۇلچىلىق قىلىنمايدىغان 
قـۇل، يالغانچىغـا چىقىرىلمايدىغـان ئەلچى، 
مەخلۇقاتارنىـڭ هللا قا ئەڭ ھۆرمەتلىكراقى، 
دەرىجسـى ئـەڭ ئۈسـتۈن ۋە هللا قـا ئـەڭ يېقىن 
ۋاسـىتە )يەنـى، پەيغەمبەرگـە ئەگىشـىش هللا 
قـا ئـەڭ تېـز يېقىناشـتۇرىدىغان ۋاسـتىدۇر( 
بولۇپ، ئۇنىڭ شـەرىئىتى پۈتۈن شـەرىئەتلەر 
ھـەر  چىقارغۇچـى،  ھۆكـۈم  ئۈسـتىدىن 
زامـان ھـەر ماكانغـا مـاس كېلىدىغـان، ھـەر 
قىلىدىغـان  ئىسـاھ  ماكاننـى  ھـەر  زامـان 
قـەدەر  بولغانغـا  قايىـم  قىيامـەت  شـۇنداقا 
ئـۇ  هللا  شـەرىئەتتۇر.  قىلىدىغـان  داۋام 
نازىـل  كىتابىنـى  ئۆزىنىـڭ  پەيغەمبەرگـە 
قىلـدى، پەيغەمبەرگـە ئـۆز دىنىنـى ئامانـەت 
يەتكۈزۈشـكە  ئەلچىلىكنـى  ئۇنـى  قويـدى، 
تەكلىـپ قىلـدى ھەمـدە هللا تعـاىل رەسـۇلۇلاھ 
ملسو هيلع هللا ىلص نـى ئەلچىلىكنـى يەتكۈزۈشـتە تېيىلىـپ 

1. تۆۋەندىكى شېئىرىي تېپىشماقنى تېپىڭ:
بىر دوستۇم بار دۈگىلەك، 
ئۆزى چاققان يۈگۈرەك. 
بىللە ئويناپ يۈگۈرۈپ، 
مەن ھارىمەن تۈگۈلۈپ. 
لېكىن دوستۇم ھارمايدۇ، 

زادى ئارام ئالمايدۇ.
2. »كەل-كەل« دېسەم كەلمەيدۇ، 

»كەلمە« دېسەم كېلىدۇ.
توغـرا  كىـم  قېنـى  تېپىشـماقنى  ئىسـامىي  تۆۋەندىكـى   .3

تاپااليـدۇ:
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ ئۈممىتىدىـن خالىغـان ئـادەم قىااليدىغـان 
ئەممـا بىـرال ۋاقىتتـا پەقـەت بىـرال ئـادەم قىااليدىغـان، ئىككىنچـى 

ئـادەم قىالمايدىغـان سـۈننەت ئەمـەل بـار، ئۇ قايسـى؟
ئالدىنقى ساندىكى تېپىشماقارنىڭ جاۋابى:

1. كۆز، قۇالق.
2. كۆمۈر.

3. كەئبىنىڭ ئىچى. 

ئافغانىسـتان  كۈنـى   -15 ئاينىـڭ   -9  ■
بىـر  مۇجاھىدلىرىدىـن  ئىمارىتـى  ئىسـام 
قېرىندىشـىمىز قەندىھـار ۋىايىتىنىـڭ دامـان 
رايونـى قەندىھار ئايروپىان ئىستانسىسـىنىڭ 
ئامېرىـكا  تاجاۋۇزچـى  ئەتراپىدىكـى 
ئەسـكەرلىرى جاياشـقان ئورۇنغـا پىدائىيلىق 
 7 نەتىجىـدە  بارغـان،  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى 
نەپـەر ئامېرىـكا ئەسـكىرىنى ئۆلتـۈرۈپ، بىـر 
ئـوق ئۆتمـەس ماشىنىسـىنى ۋەيـران قىلغـان. 
ئەششـاباب  كۈنـى   -16 ئاينىـڭ   -9  ■
تەشكىاتى مۇجاھىدلىرى سومالى بىلەن كېنىيە 
دۆلىتىنىڭ چېگرىسـىدىكى ئىستراتېگىيىلىك 
شـەھىرىنى  ئەيلىـۋاخ  بولغـان  مۇھىـم  ئورنـى 
كونتروللۇقىغـا  ئـۆز  سـائەت  نەچچـە  بىـر 

ئالغـان. مۇجاھىـدالر كۆپلىگـەن قورال-يـاراق 
غەنىيمـەت  ماشـىنىارنى  ئەسـكىرىي  ۋە 
ئېلىـپ، ئـۇ يەردىكـى ھۆكۈمـەت ئورگانلىـرى 
قويۇۋېتىـپ  ئـوت  بازىارغـا  ئەسـكىرىي  ۋە 
ئۆزلىـرى ساق-سـاالمەت چېكىنىـپ چىققان.
يەمـەن  كۈنـى   -17 ئاينىـڭ   -9  ■
ئەلقەئىـدە مۇجاھىدلىرى ئەبيـان ۋىايىتىنىڭ 
ئەيـن رايونىـدا يەمـەن مۇرتـەد ئارمىيىسـىنىڭ 
ماشىنىسـى كېتىـپ بارغان يولغـا مىنا قويۇپ 
پارتلىتىـپ، مۇرتـەد ئارمىيـە ئەسـكەرلىرىدىن 

ئۆلتۈرگـەن. نـى   4
ئەششـاباپ  كۈنـى   -17 ئاينىـڭ   -9  ■
تەشـكىاتى مۇجاھىدلىـرى شـىبىيلى سـەفا 
تاجاۋۇزچـى  رايونىـدا  جىلۋىـن  ۋىايىتىنىـڭ 

ماشىنىسـى كېتىـپ  ئارمىيىسـىنىڭ  ئۇگانـدا 
بارغـان يولغا مىنـا قويۇپ پارتاتقان، نەتىجىدە 
بۇ ئەسـكىرىي ماشىنا ۋەيران بولغان ۋە ماشىنا 
ئىچىدىكى ئەسـكەرلەر ئۆلگەن ۋە يارىانغان.
ئافغانىسـتان  كۈنـى   -17 ئاينىـڭ   -9  ■
نەنگارھـار  ئىمارىتـى مۇجاھىدلىـرى  ئىسـام 
بىـر  مۇھىـم  رايونىـدا  باتىكـوت  ۋىايىتىنىـڭ 
قوغدىغۇچىلىـرى  مەسـئۇلنى  ئەسـكىرىي 
قوراللىرىنـى  ئۆلتـۈرۈپ،  بىللـە  بىلـەن 

ئالغـان.  غەنىيمـەت 
شـام  كەچتـە  كۈنـى   -18 ئاينىـڭ   -9  ■
مۇجاھىدلىرى ھەلەب شـەھىرىنىڭ سـانائەت 
كاپىرلىرىنىـڭ  ئەسـەد  بەششـار  رايونىـدا 
مۇھىـم بىـر قورال-يـاراق، ئـوق-دورا سـاقاش 
پارتاتقـان،  قويـۇپ  مىنـا  ئىسـكىاتىنى 
ئىچىدىكـى  ئىسـكىات  مەزكـۇر  نەتىجىـدە 

يارىانغـان. ۋە  ئۆلگـەن  ئەسـكەرلەر 
■ 9- ئاينىـڭ 19- كۈنى مېكسـىكىنىڭ 
بويىـا شـەھىرىدە 7.1 بـال يـەر تـەۋرەپ 248 
ئـادەم ھاياتىدىـن ئايرىلغـان. بـۇ قېتىمقـى يـەر 
تەۋرەش بولسـا 1985- يىلى 9- ئاينىڭ 19- 
كۈنىدىكـى 8.1 بـال يـەر تەۋرەشـنىڭ خاتىـرە 
تـەۋرەش  يـەر  بولـۇپ،  بەرگـەن  يـۈز  كۈنىـدە 
تەسـىرىدە نۇرغۇنلىغان تۇرالغـۇ ئۆيلەر ۋەيران 

بولـۇپ زور ئىقتىسـادىي زىيـان كۆرۈلگـەن.
ئافغانىسـتان  كۈنـى   -20 ئاينىـڭ   -9  ■
فەريـاب  مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـام 
مۇرتـەد  رايونىـدا  ئەلمـار  ۋىايىتىنىـڭ 
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الَِّذيـَن  أَيُـَّهـا  ﴿َي  دەيـدۇ:  مۇنـداق  تعـاىل  هللا 
َآَمنُـوا ِإَذا َلِقيتُـْم ِفئَـًة فَاثـْبـُتُـوا َواْذُكـُروا اللََّ َكثِـًرا َلَعلَُّكـْم 
تـُْفِلُحوَن ۞ َوَأِطيُعوا اللََّ َوَرُسوَلُه َوَل تـََناَزُعوا فـَتـَْفَشُلوا 
َوَتْذَهـَب ِرحُيُكـْم َواْصـِرُوا ِإنَّ اللََّ َمـَع الصَّاِبِريـَن ۞﴾.

ئايەتنىڭ تەرجىمىسى 
)مۇشـرىكاردىن(  مۇئمىنلـەر!  »ئـى 
قوشـۇنىغا(  دۈشـمەن  )يەنـى  جامائەگـە  بىـر 
سـاباتلىق  چېغىـڭاردا  ئۇچراشـقان 
كۆرسىتىڭار، مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشىڭار 
 .]45[ ئېتىـڭار  يـاد  كـۆپ  نـى  هللا  ئۈچـۈن 
)پۈتـۈن سـۆز-ھەرىكەتلىرىڭاردا( هللا قـا ۋە 
قىلىـڭار،  ئىتائـەت  پەيغەمبىرىگـە  ئۇنىـڭ 
ئىختىاپ قىلىشـماڭار، بولمىسا )دۈشمەن 
بىلەن ئۇچرىشىشـتىن( قورقۇپ قالىسـىلەر، 
سـەۋر  قالىـدۇ؛  كېتىـپ  كۈچ-قۇۋۋىتىـڭار 
قىلىڭار، هللا ھەقىقەتەن سـەۋر قىلغۇچىار 
بىلـەن بىللىـدۇر ]46[« )سـۈرە ئەنفـال 45- ۋە 

ئايـەت(.  -46
ئايەتنىڭ تەپسىرى

بۇ ئايەتنىڭ تەپسـىرى ھەققىدە سـەييىد 
دېمـەك،  دەيـدۇ:  مۇنـداق  هللا  رحـه  قۇتـۇب 

ئامىللىـرى: ھەقىقىـي  غەلىبىنىـڭ 
بىرىنچـى، دۈشـمەن بىلەن ئۇچراشـقاندا 

زىكىـر  ئىككىنچـى،  تـۇرۇش؛  تەۋرەنمـەي 
ئۈچىنچـى،  يېقىنلىشـىش؛  قـا  هللا  ئارقىلىـق 
ئىتائـەت  پەيغەمبىرىگـە  نىـڭ  هللا  ۋە  هللا 
قىلىـش؛ تۆتىنچـى، ئۆزئـارا تاالش-تارتىش ۋە 
بۆلگۈنچىلىكتىن يىراق تۇرۇش؛ بەشـىنچى، 
جەڭنىـڭ ئېغىرچىلىقلىرىغـا سـەۋر قىلىش؛ 
ۋە  رىياخورلـوق  ھاكاۋۇرلـۇق،  ئالتىنچـى، 

قىلىـش... ئېھتىيـات  قاتتىـق  زۇلۇماردىـن 
بىرىنچـى، دۈشـمەن بىلەن ئۇچراشـقاندا 
يولىنىـڭ  غەلىبـە  ـــــ  تـۇرۇش  تەۋرەنمـەي 
باشلىنىشـىدۇر چۈنكـى ئىككـى تەرەپنىـڭ 
شـۇ  ئەنـە  تۇرالىسـا،  تەۋرەنمـەي  قايسىسـى 
غالىـب  ئۈسـتىدىن  بىرىنىـڭ  يەنـە  تـەرەپ 
بەلكىـم  بىلمەيدۇكـى،  مۇئمىنلـەر  بولىـدۇ. 
ئېغىرچىلىقـار  يەتكـەن  دۈشـمەنلەرگە 
بولۇشـى  ئېغىـر  مۇئمىنلەرنىڭكىدىنمـۇ 
قىينالغانـدەك  مۇئمىنلـەر  مۇمكىـن. 
لېكىـن  قىينىلىـدۇ  دۈشـمەنلەرمۇ 
ئوخشـىمايدىغان يېرى شۇكى، مۇئمىنلەر هللا 
تىـن ئـارزۇ قىلىدىغـان نەرسـىنى دۈشـمەنلەر 
ۋە  قەدەملەرنـى  شـۇڭا  قىلمايـدۇ  ئـارزۇ 
سـەۋەب  قىلىشـقا  مۇسـتەھكەم  قەلبلەرنـى 
بولىدىغان »هللا نى ئارزۇ قىلىش«تىن ئىبارەت 
ئەگـەر  يـوق.  دۈشـمەنلەردە  ئـوزۇق  مەنىۋىـي 

سەبىيلەر سەھىپىسى

جىھاد چەشمىلىرى

ئىسالم ئاۋازى
34- سان

)قوش ھەپتىلىك گېزىت(

1- بەت  4- بەت 

ئارمىيىنىـڭ بىـر قانچـە نۇقتىلىرىغـا قارشـى 
ھۇجـۇم ئەمەلىيىتى ئېلىپ بارغان، نەتىجىدە 
مۇرتـەد ئارمىيىنىـڭ مۇھىـم بىـر ئەسـكىرىي 
تەكشـۈرۈش  بىخەتەرلىـك   19 ۋە  بازىسـىنى 
پونكىتىنـى فەتىھ قىلغان. ئۇندىن باشـقا يەنە 
نۇرغۇنلىغـان مۇرتەد ئارمىيە ئەسـكەرلىرىنى 
ئەسـىرگە  ئەسـكەرنى  نەپـەر   8 ئۆلتـۈرۈپ، 
ئـوق- ۋە  ئالغـان. نۇرغۇنلىغـان قورال-يـاراق 

چۈشـكەن.   غەنىيمـەت  دورىـار 
بىرلىكـى  شـام  تەھرىـر  ھەيئەتـۇ   ■
ئاالھىدە قىسىم مۇجاھىدلىرىنىڭ 120 كۈن 
ئىچىـدە ھەلـەب، ئىدلىـب، الزىقىيـە، ھامـا، 
ھۇمـۇس ۋە دەمەشـىق ۋىايەتلىرىـدە ئېلىـپ 
تۆۋەندىكىچـە: نەتىجىلىـرى  جـەڭ  بارغـان 

370 نەپەر بەششار ئەسەد ئەسكەرلىرى 
 80 ئۆلتـۈرۈپ،  رافىزىيلىرىنـى  شـىئە  ۋە 
 2 تانـكا،  دانـە   3 يارىاندۇرغـان؛  نەپىرىنـى 
دانـە BMP ۋە بىـر دانـە زەمبىرەكنـى ۋەيـران 
ۋە   BMP دانـە   2 تانـكا،  دانـە   3 قىلغـان؛ 
كۆپلىگـەن ئېغىر-يېنىـك تىپتىكـى قـورال-

ئالغـان. غەنىيمـەت  ياراقارنـى 
■ 9- ئاينىـڭ 24- كۈنـى ئافغانىسـتان 
پايتەخـت  ئىمارىتـى مۇجاھىدلىـرى  ئىسـام 
ئامېرىـكا  رايونىـدا  ئەفشـەر  كابۇلنىـڭ 
قارشـى  ئەترىتىگـە  ماشـىنا  ئارمىيىسـىنىڭ 
بارغـان،  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  پىدائىيلىـق 
دانـە   3 ئارمىيىسـىنىڭ  ئامېرىـكا  نەتىجىـدە 
ئـوق ئۆتمەس ماشىنىسـىنى ۋەيران قىلغان ۋە 
16 نەپەر ئەسـكىرىنى جەھەننەمگە ئۇزاتقان.
■ 9- ئاينىـڭ 24- كۈنـى ئافغانىسـتان 
بەلىـخ  مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـام 
ۋىايىتىدىن فەرياب ۋىايىتىگە قاراپ ماڭغان 
مۇرتەد ئارمىيىنىڭ ماشـىنا ئەترىتىگە قارشـى 
ھۇجـۇم ئەمەلىيىتى ئېلىپ بارغان، نەتىجىدە 
ئەسـكىرىي  دانـە   23 ئارمىيىنىـڭ  مۇرتـەد 
ماشىنىسـىنى ۋەيـران قىلىـپ، نۇرغۇنلىغـان 
مۇرتـەد ئارمىيە ئەسـكەرلىرىنى ئۆلتۈرگەن ۋە 
يارىاندۇرغـان. ئۇندىـن باشـقا يەنـە 2 دانە ئوق 

ئۆتمـەس ماشىنىسـىنى غەنىيمـەت ئالغـان.
■ 9- ئاينىـڭ 25- كۈنـى ھەيئەتۇ تەھرىر 
شام بىرلىكىنىڭ ئاالھىدە قىسىم مۇجاھىدلىرى 
بەشـكوي  ھەلەبنىـڭ شـىمالىغا جاياشـقان 
يېزىسـىدىكى بەششار ئەسەد ئارمىيىسىنىڭ 
نۇقتىلىرىغـا قارشـى ئىنغىمـاس ئەمەلىيىتـى 
بـۇ  مۇجاھىـدالر  نەتىجىـدە  بارغـان،  ئېلىـپ 
نۇقتىدىكـى 15 ئەسـكەرنى ئۆلتـۈرۈپ، ئۆزلىرى 

ساق-سـاالمەت چېكىنىـپ چىققان.
■ 9- ئاينىـڭ 25- كۈنـى ئافغانىسـتان 
قەندىھـار  مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـام 
مۇرتـەد  رايونىدىكـى  مىـۋان  ۋىايىتىنىـڭ 
تەكشـۈرۈش  بىخەتەرلىـك   2 ئارمىيىنىـڭ 
پونكىتىغا قارشى ھۇجۇم ئەمەلىيىتى ئېلىپ 
ئەسـكەرنى  نەپـەر   24 نەتىجىـدە  بارغـان، 
ئۆلتـۈرۈپ، 5 ئەسـكىرىي ماشـىنىنى ۋەيـران 
قىلغـان ۋە نۇرغۇنلىغـان قورال-يـاراق، ئـوق-

ئالغـان. دورىارنـى غەنىيمـەت 
■ 9- ئاينىـڭ 26- كۈنـى بەششـار ئەسـەد 
ئارمىيىسـى ھامـا ۋىايىتـى مەئـەن يېزىسـىنىڭ 
قانچـە  بىـر  مۇجاھىدالرنىـڭ  ئەتراپىدىكـى 
نۇقتىلىرىغـا ئىلگىرىلەشـكە ئۇرۇنغان. هللا نىڭ 
ياردىمى ئۇندىن قالسـا مۇجاھىدالرنىڭ سـابىت 
قـەدەم تۇرۇشـى بىلـەن 10 دىـن ئارتـۇق بەششـار 
يارىانغـان  ۋە  ئۆلگـەن  ئەسـكەرلىرى  ئەسـەد 
ئـوق- ۋە  قورال-يـاراق  كۆپلىگـەن  شـۇنداقا 

دورىـار غەنىيمـەت چۈشـكەن.
■ 9- ئاينىـڭ 26 - كۈنـى 37 ياشـلىق 
پەلەسـتىنلىك بىـر قېرىندىشـىمىز قـۇددۇس 
شـەھىرىنىڭ ھەرئـەدەر رايونىدا ئىسـرائىلىيە 
پونكىتىغـا  تەكشـۈرۈش  ئەسـكەرلىرىنىڭ 
ھۇجۇم قىلىپ، ئىسـرائىلىيە ئەسكەرلىرىدىن 
3 نى ئۆلتۈرۈپ، بىرنى يارىاندۇرغان. ئاخىرىدا 
بـۇ قېرىندىشـىمىز ئىسـرائىلىيە ئەسـكەرلىرى 

تەرىپىدىـن ئېتىـپ شـەھىد قىلىنغـان.
■ 9- ئاينىـڭ 27- كۈنـى ئافغانىسـتان 
قەندىھـار  مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـام 
ۋىايىتىنىـڭ مـەرۇف رايونىدىكى كاپىرالرغا 
قارشـى كـەڭ كۆلەملىـك جـەڭ ئەمەلىيىتـى 
ئېلىـپ بارغـان. بـۇ جـەڭ ئـاۋۋال پىدائىيلىـق 
ئەمەلىيىتـى بىلەن باشـانغان بولۇپ، ئارقىدىن 
باسـتۇرۇپ  قېرىنداشـلىرىمىز  ھۇجۇمچـى 
جـەڭ  قاتتىـق  مۇجاھىدلىرىمىـز  كىرگـەن. 
قىلىـش نەتىجىسـىدە بـۇ رايوننـى مۇكەممەل 
مۇجاھىـد  جەريانىـدا  جـەڭ  قىلغـان.  فەتىـھ 
قېرىنداشـلىرىمىز 30 دىن ئارتۇق مۇرتەد ئارمىيە 
ئەسـكەرلىرىنى ئۆلتۈرۈپ، نۇرغۇنلىغان قورال-
يـاراق ۋە ئوق-دورىارنـى غەنىيمـەت ئالغـان.

ئاشقازان ئاغرىقىنى داۋاالشنىڭ ئاددىي رېتسىپلىرى:
1. قارىمۇچنـى يۇمشـاق سـوقۇپ، مۇۋاپىق مىقـداردا كاپ ئېتىپ 

بەرسـە ئاشـقازان ئاغرىقىغا شـىپا قىلىدۇ )إن َشـاء هللا(.
2. 100 گـرام خـام زەنجىۋىلنـى قەلەمچە قىلىـپ توغراپ، 250 
مىللىلىتىـر ئاچچىقسـۇغا چىـاپ ئاغزىنـى مەھكـەم ئېتىـپ، بىـر 
ھەپتـە تۇرغـۇزۇپ ھـەر كۈنـى ناشـتىدا 10 گرامدىـن ئىچىـپ بەرسـە 

ئاشـقازان ئاجىزلىقىغـا شـىپا قىلىـدۇ )إن َشـاء هللا(.
تۇخـۇم  دانـە  بىـر  يۇمشـاق سـوقۇپ،  زەنجىۋىلنـى  گـرام   30 .3
ئارىاشـتۇرۇپ، 30 گـرام كۈنجـۈت مېيىـدا قـورۇپ، دورىنـى ئۈچكـە 
بۆلـۈپ كۈنـدە ئـۈچ ۋاخ ئىچىـپ بەرسـە ئاشـقازاننى قۇۋۋەتلەيـدۇ )إن 

َشـاء هللا(. 
4. بىر قوشۇق ئاچچىقسۇنى ئازراق شېكەر بىلەن ئارىاشتۇرۇپ 
قايناقسـۇ بىلـەن قوشـۇپ ئىچىـپ بەرسـە ئاشـقازان ئاغرىقىغـا پايـدا 

قىلىدۇ )إن َشـاء هللا(.
قوشـۇپ  ئاچچىقسـۇ  ئـازراق  قاينىتىـپ  سـۇدا  زەنجىۋىلنـى   .5

ئىچىـپ بەرسـە ئاشـقازان ئاغرىقىغـا شـىپا قىلىـدۇ )إن َشـاء هللا(. 

ئەسكەرتىش
قېرىنداشلىرىمىزنىڭ گېزىت، رادىئو ۋە ژۇرناللىرىمىزنى ماقالە، 

شـېئىر، سەرگۈزەشـتە، تارىخ، ئەسـكىرىي تەلىم، جەڭ مەيدانىدىكى 
ژانىردىكـى  ھەرخىـل  قاتارلىـق  مەلۇماتـار...  تېببىـي  ئاجايىباتـار، 

ئەسـەرلەر بىلـەن تەمىنلىشـىنى سـەمىمىي ئىلتىمـاس قىلىمىز.
ۋە  چىقارغـان  كـۈچ  ياردەملەشـكەن،  تارقىتىشـقا  گېزىتنـى  بـۇ 
نىـڭ  تعـاىل  هللا  قېرىنداشـلىرىمىزغا  بارلىـق  قولاپ-قۇۋۋەتلىگـەن 
مەغپىرىتـى، رەھمىتـى ۋە بەرىكىتـى بولسـۇن! سـالىھ دۇئالىرىڭاردا 

ئۇنۇتمىغايسـىلەر! قېرىنداشـلىرىڭارنى  مۇجاھىـد 
والسالم عليكم ورحة هللا وبركاته

بۇالقتىن تامچە

)ئاخىرى 2- بەتتە(

دىنىي ئەھكامالرئائىلىدىكى رېتسىپالر
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە 

ئەرەب تىلى ئۆگىنىمەن
سۆزلۈكلەر

طَيٌِّب                                                                        ياخشى
طَيُِّبوَن                                                                    ياخشىار 
َخِبْيٌث                                                                      ئەسكى
ُخبـَثَاُء                                                                   ئەسكىلەر
َسِعْيٌد                                                                     بەختلىك
ُسَعَداُء                                                                بەختلىكلەر
َتِعٌس                                                                     بەختسىز
َتِعُسوَن                                                               بەختسىزلەر

َعزِيـٌْز                                                                           ئەزىز  
َاِعزٌَّة                                                                       ئەزىزلەر                                   
َذلِْيٌل                                                                             خار 
َاِذلٌَّة                                                                          خارالر

 
 جۈملىلەر

ا                               ئۇ ناھايىتى ياخشى كىشى ُهَو رَُجٌل طَيٌِّب ِجدًّ
َل َيِذلُّ الطَّيُِّبوَن أََبًدا                        ياخشىار ھەرگىز خار بولمايدۇ
ا       ئەبۇ جەھىل ئۇچىغا چىققان ئەسكى كىشى َكاَن أَبُو َجْهٍل َخِبيـْثًا ِجدًّ
َل يـَْنَجُح اْلَِبيـُْثوَن                                  ئەسكىلەر نىجات تاپالمايدۇ
اْلُمْؤِمُن َسِعْيٌد                                              مۇئمىن بەختلىكتۇر
ْساَلِم ُسَعَداُء   ئىسامغا چىڭ ئېسىلغان كىشىلەر بەختلىكلەردۇر ُكوَن ِبْلِ اْلُمَتَمسِّ
نـَْيا َواْلِخَرِة      كاپىر دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە بەختسىزدۇر اْلَكاِفُر َتِعٌس ِف الدُّ
ْساَلِم تـَُعَساُء          ئىسامنىڭ دۈشمەنلىرى بەختسىزلەردۇر َأْعَداُء اْلِ
ْساَلِم                       ئىنسان ئىسام بىلەن ئەزىزدۇر ْنَساُن َعزِيـٌْز ِبْلِ اْلِ
اْلُعَلَماُء اْلُمَجاِهُدوَن َأِعزٌَّة                      مۇجاھىد ئالىمار ئەزىزلەردۇر
ْرَهِم َذلِْيٌل                                    دەرھەمنىڭ قۇلى خاردۇر َعْبُد الدِّ
نـَْيا َواْلِخَرِة      مۇناپىقار دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە خار كىشىلەردۇر اْلُمَناِفُقوَن َأِذلٌَّة ِف الدُّ

مۇئمىنلەر ئازراق ۋاقىت تەۋرەنمەي سـاباتلىق 
تۇرسىا، دۈشـمەنلىرىنىڭ روھى ئۆزلۈكىدىن 
سـۇنىدۇ-دە، مەغلـۇب بولىـدۇ. مۇئمىنلەر يا 
شـەھىدلىك، يا غەلىبە-نۇسـرەتتىن ئىبارەت 
جەزمـەن  بىرىگـە  ياخشـىلىقنىڭ  ئىككـى 
نەرسـە  قايسـى  تۇرسـا،  ئىشـىنىدىغان 
تەۋرىتەلىسـۇن؟!  قەدەملىرىنـى  ئۇالرنىـڭ 
پەقـەت  دۈشـمەنلىرى  ئۇالرنىـڭ  ھالبۇكـى، 
دۇنيا ھاياتىنىا ئويايدۇ. ئۇالر مۇشـۇ ھاياتقا 
شـۇنداق ھېرىسـمەنكى، ئۇالرنىـڭ نەزىرىـدە 
بـۇ دۇنيـا ئارزۇسـىدىن يۇقىـرى بىر ئـارزۇ ۋە بۇ 

ھاياتتىـن باشـقا ئېسـىل بىـر ھايـات يـوق. 
ئۇچراشـقاندا  دۈشـمەنگە  ئىككىنچـى، 
هللا نـى كـۆپ زىكىـر قىلىـش ـــــ مۇئمىنگـە 
بېرىلگـەن دائىملىـق كۆرسـەتمە بولـۇپ، ئـۇ 
ھـەر  قەلبلىرىـدە  گۇرۇھىنىـڭ  مۇئمىنلـەر 
زامان مۇسـتەھكەم ئورۇن ئالغان تەلىماتتۇر. 
بۇ يوليورۇقنى قۇرئان كەرىم ئىماننىڭ ئۇزۇنغا 
ئىسـام  كارۋىنىدىكـى  تارىخىـي  سـوزۇلغان 
ئۈممىتـى تارىخىـدا بايـان قىلىـپ كەلگـەن. 
مەسـىلەن، فىرئەۋننىـڭ سـېھىرگەرلىرىنىڭ 
تەسـلىم  ئۇشـتۇمتۇت  ئىمانغـا  قەلبلىـرى 
زوراۋانارچـە  ئۇالرغـا  فىرئـەۋن  بولغانـدا، 
ۋەھشـىيانە قورقۇنچلـۇق تەھدىتلـەر بىلـەن 
ئالدىـدا  فىرئەۋننىـڭ  ئـۇالر  تـۇردى.  قارشـى 
بىزنـى  »سـەن  ئىـدى:  دېيىشـكەن  مۇنـداق 
نازىـل  بىزگـە  پەرۋەردىگارىمىزنىـڭ  پەقـەت 
قىلغـان ئايەتلىرىگـە ئىمـان ئېيتقانلىقىمىـز 
ئۈچۈنـا ئەيىبلەۋاتىسـەن. پەرۋەردىگارىمىز! 
بىزگـە سـەۋر ئاتـا قىلغىن، بىزنى مۇسـۇلمان 
)سـۈرە  قىلغىـن«  روھ  قەبـزى  پېتىمىزچـە 

ئايـەت(. ئەئـراف 126- 
يەنـە بىـر مىسـال ـــــ بەنى ئىسـرائىلدىن 
بولغـان ئازغىنـە مۇئمىـن گۇرۇھنىڭ جالۇت 
يۈزلەنگـەن  روبىـرو  قوشـۇنىغا  ئۇنىـڭ  ۋە 
ۋە  جالـۇت  »ئـۇالر  ھالىتـى.  چاغدىكـى 
ئۇچراشـقان  بىلـەن  ئەسـكەرلىرى  ئۇنىـڭ 
قەلبىمىزنـى  >پەرۋەردىگارىمىـز!  چاغـدا: 
تولدۇرغىـن،  بىلـەن  چىداملىقلىـق 
قەدەملىرىمىزنـى )ئـۇرۇش مەيدانىدا( 
سـاباتلىق قىلغىـن، كاپىـر قەۋمگـە قارشـى 
بىزگـە يـاردەم بەرگىن< دېـدى« )سـۈرە بەقەرە 

ئايـەت(...  -250
ئۇنىڭدىـن باشـقا، تارىـخ جەريانىدىكـى 
گۇرۇھارنىـڭ  مۇئمىـن  كۆپلىگـەن 
پەيغەمبەرلـەر  »نۇرغـۇن  ۋەقەلىكلىـرى. 
ئۆلىمـاالر  خۇداگـۇي  كۆپلىگـەن  بىلـەن 
يولىـدا  هللا  ئـۇالر  قىلـدى.  جـەڭ  بىرلىكتـە 
روھسـىزالنمىدى،  كۈلپەتلەردىـن  يەتكـەن 

بوشاشـمىدى، بـاش ئەگمىـدى، هللا ئۆزىنىـڭ 
قىيىنچىلىقارغـا  كەلگـەن  دۇچ  يولىـدا 
چىداشـلىق بەرگۈچىلەرنـى دوسـت تۇتىـدۇ« 

ئايـەت(...  -146 ئىمـران  ئـال  )سـۈرە 
مانـا بـۇ تەلىمـات مۇسـۇلمان گۇرۇھنىڭ 
بـۇ  شـۇڭا  ئورنىغـان  مۇسـتەھكەم  قەلبىـدە 
دۈشـمەنگە  گۇرۇھنىـڭ  مۇشـۇ  سـۈپەت 
ئۇچراشـقان چاغدىكى ئادىتىگە ئايانغان ۋە 
ئۇنىڭدىن باشـقا، هللا بىزگە ئۇھۇد ئۇرۇشـىدا 
ھالىتىنـى  گۇرۇھنىـڭ  مۇئمىـن  يارىانغـان 
ھـەم بايـان قىلىـپ كـۆز ئالدىمىزدغـا ئېلىـپ 
كەلمەكتـە. ئەينى چاغـدا ئىككىنچى كۈنى 
جەڭگە چىقىشـقا چاقىرىلغانـدا بۇ تەلىمات 
ئۇالرنىـڭ كـۆز ئالدىـدا ئىدى: »)مۇشـرىكار 
تەرەپدارى بولغان( ئادەملەر ئۇالرغا: >شـەك-

شۈبھىسىزكى، كىشـىلەر )يەنى قۇرەيشلەر( 
سـىلەرگە قارشى قوشـۇن توپلىدى، ئۇالردىن 
ئۇالرنىـڭ  سـۆز  بـۇ  دېـدى.  قورقـۇڭار< 
هللا  >بىزگـە  ئـۇالر:  كۈچەيتتـى.  ئىمانىنـى 
ياخشـى ھامىـي!<  نېمىدېگـەن  هللا  كۇپايـە، 

دېـدى« )سـۈرە ئـال ئىمـران 173- ئايـەت(...
شۈبھىسىزكى، دۈشمەنگە ئۇچراشقاندا 
تۈرلـۈك  ئۈچـۈن  بىـز  ئەسـلەش  نـى  هللا 
مەغلـۇپ  بېرىـدۇ.  ئورۇنـاپ  خىزمەتلەرنـى 
بولماس كۈچ-قۇدرەتكە باغلىنىش، ئۆزىنىڭ 
دوسـتلىرىغا(  يېقىـن  )يەنـى  ئەۋلىيالىرىغـا 
ـــ دەل  ياردەم بېرىدىغان هللا قا ئىشەنچ قىلىشـ 
شـۇ ۋاقىتنىـڭ ئۆزىدە جەڭنىـڭ ھەقىقىتىنى، 
سـەۋەبلىرىنى ۋە غايە-نىشـانلىرىنى قەلبكە 
ــــ هللا ئۈچـۈن،  ھازىـر قىلىشـتۇر چۈنكـى بـۇـ 
ھۆكۈمرانلىقىنـى  ئالىـي  ئـەڭ  نىـڭ  هللا 
ئىاھلىـق  نىـڭ  هللا  ۋە  ئۈچـۈن  ئورنىتىـش 
خۇسۇسـىيىتىگە تاجـاۋۇز قىلغـان بۇالڭچـى 
تاغۇتارنـى قوغاش ئۈچـۈن ئېلىپ بېرىلغان 
جەڭـدۇر. بـۇ جـەڭ ـــــ ھۆكۈمرانلىققـا ئىگە 
مەلـۇم  ۋە  ئېرىشـىش  غەنىيمەتكـە  بولـۇش، 
بىـر شـەخس ياكى مىللەتنى ئۈسـتۈن قىلىش 
ئۇرۇشـى بولماسـتىن بەلكـى پەقـەت هللا نىـڭ 
سـۆزىنىڭ ئـەڭ ئالىي بولۇشـى ئۈچۈن ئېلىپ 
ۋەزىپـە  بـۇ  مانـا  شـۇڭا  ئۇرۇشـتۇر  بېرىلغـان 
)يەنـى دۈشـمەنگە ئۇچراشـقان چاغـدا هللا نى 
زىكىر قىلىش ۋەزىپىسـى( ئـەڭ قىيىنچىلىق 
ئورۇنـاردا  شـىددەتلىك  ئـەڭ  سـائەتلەردە، 
بۇالرنىـڭ  مانـا  تەكىتلىنىـدۇ.  تېخىمـۇ 
ئاالھىـدە  مەيدانىـدا  جـەڭ  ھەممىسـى 
قىممەتكـە ئىگـە بولغـان ئىلھامـار بولـۇپ، 
ئىشـقا  تەلىمـات  رەببانىـي  ئىلھامارنـى  بـۇ 

بېرىـدۇ... ئاشـۇرۇپ 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(



ئىسالم ئاۋازى ئىسالم ئاۋازى

ھەقتـە  بـۇ  تعـاىل  هللا  سـاقلىدى.  كېتىشـتىن 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿َوَما يـَْنِطُق َعِن اْلََوى ۞ ِإْن ُهَو ِإلَّ 
َوْحـٌي يُوَحـى ۞﴾ »)ئـۇ( ئـۆز نەپسى-خاھىشـى 
بويىچـە سـۆزلىمەيدۇ ]3[. پەقـەت ئۇنىڭغـا 
نازىل قىلىنغان ۋەھيىنىا سـۆزلەيدۇ« )سـۈرە 

نەجم 3-، 4- ئايەت(. 

نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  بەنـدە  ھېچبىـر 
كەلتۈرمىگۈچـە  ئىمـان  پەيغەمبەرلىكىگـە 
ئۇنىـڭ ئىمانـى سـەھىھ بولمايـدۇ. هللا تعـاىل بـۇ 
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ﴿َفاَل َوَربَِّك َل يـُْؤِمُنوَن َحتَّ 

حُيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْنـَُهْم ثَّ َل يَُِدوا ِف أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا 
ِمَـّا َقَضْيـَت َوُيَسـلُِّموا َتْسـِليًما﴾ »)ئـى مۇھەممەد!( 
ئـۇالر  قەسـەمكى،  بىلـەن  پەرۋەردىگارىـڭ 
ئارىسـىدىكى  ئـۆز  مۇناپىقـار(  )يەنـى 
دەتاالشـقا سـېنى ھۆكۈم چىقىرىشقا تەكلىپ 
چىقارغـان  سـېنىڭ  ئاندىـن  قىلمىغۇچـە، 

ھۆكمىڭگـە ئۇالرنىـڭ دىللىرىدىكـى قىلچە 
غۇم بولسـىمۇ يوقالمىغۇچە ۋە ئۇالر پۈتۈنلەي 
بولمايـدۇ«  ئېيتقـان  ئىمـان  بويسـۇنمىغۇچە 

)سـۈرە نىسـا 65- ئايەت(. 

)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(    

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
ئۇنىڭدىـن كېيىـن، ئىراقتىكـى جەزىيرە 
ئىبنـى  ئەتراپىـدا مۇلەببـەد  دېگـەن جاينىـڭ 
ھەرمەلـە شـەيبانى دېگـەن خاۋارىـج خەلىپـە 
ئـۇ  كۆتـۈردى.  ئىسـيان  قارشـى  مەنسـۇرغا 
ئىنتايىن شـىجائەتلىك، تەدبىرلىك، ھەرخىل 
جـەڭ ئۇسـلۇبلىرىغا ماھىـر ۋە تەجرىبىلىـك 
ئىدى. خەلىپە مەنسـۇر ئۇنىڭغا قارشـى خازىم 
ئىبنى خۇزەيمەنى 8000 كىشـىلىك قوشـۇن 
بىلەن يولغا سـالدى. جەڭ ئۇزاق داۋاملىشىپ 
ئاخىرىـدا يەنـە مۇلەببـەد ۋە ئۇنىـڭ زور كـۆپ 

قالـدۇق  قىرىۋېتىلـدى.  قوشـۇنى  سـانلىق 
قوشـۇن ئۆزىنىـڭ جېنىنـى ئېلىـپ جەڭدىـن 

قېچىشـتى. سـۇغۇرۇلۇپ  ئاستا-ئاسـتا 
مەغرىبلىكلـەر  كېيىـن،  ئاندىـن 
خاۋارىجنىـڭ  دېگـەن  ئىبـازى  ھاتـەم  ئەبـۇ 
قارشـى  مەنسـۇرغا  خەلىپـە  رەھبەرلىكىـدە 
ئىسـيان كۆتـۈردى. ئەبـۇ ھاتەمنىـڭ ئىسـمى 
ياقـۇب ئىبنـى خۇبەيىـب ئىـدى. ئـۇ ۋە ئۇنىڭ 
قوشـۇنىمۇ خەلىپـە ئەۋەتكـەن يەزىـد ئىبنـى 
ھاتەم باشـچىلىقىدىكى 60 مىڭ كىشـىلىك 

قىرىۋېتىلـدى.  تەرىپىدىـن  قوشـۇن 

ئۇنىڭدىـن كېيىن، سەھسـە ئىسـىملىك 
بىـر خاۋارىـج جەزىيـرە دېگـەن جايـدا ھـارۇن 
رەشـىدكە قارشـى ئىسـيان كۆتـۈردى. ھـارۇن 
ئۇنىـڭ  ۋە  سەھسـە  ئانىسـى  رەشـىدنىڭ 

تاشـلىدى. قىرىـپ  قوشـۇنىنى 
ئۇنىڭدىـن كېيىـن، ۋەلىـد ئىبنـى تارىـف 
تەغلەبـى دېگـەن خاۋارىـج ھـارۇن رەشـىدكە 
ئىسـيان  جايـدا  دېگـەن  جەزىيـرە  قارشـى 
نەسـىبەيىننى  ۋە  جەزىيرەنـى  كۆتـۈرۈپ 
ئەزەربەيجـان  ئەرمىنىيـە،  قىلىـپ  ئىشـغال 
يېتىـپ  جايارغىچـە  قاتارلىـق  ھەلـۋان  ۋە 
قارشـى  ئۇنىڭغـا  رەشـىد  ھـارۇن  بـاردى. 
يەزىـد ئىبنـى مەزىيد شـەيبانى باشـچىلىقىدا 
قوشـۇن ئەۋەتىـپ ۋەلىدنى ئۆلتـۈرۈپ، ئۇنىڭ 

قىلـدى. مەغلـۇپ  قوشـۇنىنى 

8- پەسىل: ھازىرقى زامان 
خاۋارىجلىرى

كىرىش سۆز
بايانلىرىمىـزدا  ئىلگىرىكـى  بىـز 
ئابباسـىيار  ۋە  ئۇمەييەلـەر  خاۋارىجارنىـڭ 
بارغـان  ئېلىـپ  قارشـى  خەلىپىلىكىگـە 
شـۇنى  ھەرىكەتلىرىدىـن  ئاغدۇرمىچىلىـق 
ھەرىكەتلىـرى  بـۇ  ئۇالرنىـڭ  بايقىدۇقكـى، 
ئىككـى  بـۇ  قىلغـان  مەقسـەت  ئۆزلىـرى 
خەلىپىلىـك دۆلىتـى ئىچىـدە يـۈز بېرىۋاتقـان 
سىياسـىي، ئىجتىمائىي ۋە دىنىي شـارائىتارنى 
نىشـانىغا  قىلىـش  ئىسـاھ  ۋە  ئوڭشـاش 
ھەتتاكـى  بولمىـدى.  پايدىسـى  قىلچىمـۇ 

بويىچـە  ئىدىيىسـى  ئـۆز  ئـۇالر  بـۇ جەريانـدا 
بىـر  خـاس  ئۆزىگـە  قىلىدىغـان  ھاكىملىـق 
جەمئىيـەت ياكـى بىـرەر دۆلـەت قۇرۇشـقا ھـەم 
قادىـر بواللمىـدى. ئۇالرنىـڭ بـۇ ھەرىكەتلىرى 
پەقەت تېزال يۈز بېرىپ تېزال ئاخىرلىشـىدىغان 
بـۇ  بولـۇپ،  ئىبـارەت  قوزغىاڭدىنـا 
كۈچ-قۇۋۋىتىنىـڭ  ئۇالرنىـڭ  قوزغىـاڭار 
سۇنۇشـىغا ۋە مەغلۇبىيەتچى قوشـۇنلىرىنىڭ 

ھـاالك بولۇشـىغا سـەۋەبچى بولـدى. 
بـۇ  مانـا  خىاپەتنـى  ئىسـامىي  ئـۇالر 
قىلىـپ  كاشـىا  جەريانىـدا  يىلـار  ئـۇزۇن 
كەلگەن بولسـىمۇ، ئۇالر بىلەن بۇ ئىسامىي 
خىاپەت ئوتتۇرىسـىدا يـۈز بەرگەن توقۇنۇش 
ئىجابىـي  ھېچبىـر  باشـقىارغا  ۋە  ئۇالرغـا 
نەتىجـە ئېلىـپ كەلگىنـى يـوق، ئەكسـىچە، 
ئىچكـى  قانلىـق  بـۇ  ـــــ  نەتىجىسـى  ئۇنىـڭ 
دۆلىتىنىـڭ  خىاپـەت  جەريانىـدا  ئۇرۇشـار 
كۈچ-قۇۋۋىتـى ۋە شـۇ خاۋارىجارنىـڭ كۈچ-

قۇۋۋىتى ئوخشاشا زەئىپلىشىشتىن ئىبارەت 
ئارمىيىسـى  خىاپـەت  ھەقىقەتـەن  بولـدى. 
بىلـەن  خاۋارىجـار  دۆلىتىنىـڭ  خىاپـەت 
جـەڭ قىلىـش ئاسـان بولغـان رايونلىرىـدا بـۇ 
ھەرىكەتلىرىنـى  قوزغىـاڭ  خاۋارىجارنىـڭ 
دىققـەت بىلـەن كۆزىتىـپ تۇراتتـى. شـۇنداق 
خىاپـەت  خاۋارىجـار  بەزىبىـر  تۇرۇقلـۇق، 
ئوخشـاش  ئوممانغـا  ئىچىدىكـى  دۆلىتـى 
بەزىبىـر تاغلىـق رايوناردا ۋە شـۇ خىاپەتكە 
رايونلىـرى  مەغرىبـى  ئـەرەب  بولغـان  يىـراق 
تۈرلـۈك  ئىككـى  دۆلەتلىـرى  )مەغرىـب 
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تەرىپـى  شـىمالىي  كارىدورنىـڭ 
تاجىكىسـتانغا  ئارقىلىـق  دەرياسـى  ئامـۇ 
بـۇ  تاجىكىسـتاننىڭ  چېگرىلىنىـدۇ، 
ئاپتونـوم  بەدەخشـان  تاغلىـق  رايونلىـرى 
ئامـۇ  كەتكـەن  ئـۇزۇن  تـەۋە.  ئوباسـتىغا 
بۆلىكـى  يەردىكـى  بـۇ  دەرياسـىنىڭ 

دەريانىـڭ  بـۇ  ئاتىلىـدۇ.  دەپمـۇ  دەريايىپەنـج 
بىلـەن  رايونـى  پامىـر  ئېقىنـى  يۇقىـرى 
پامىـر  جايىـدا  تۇتاشـقان  رايونىنىـڭ  ۋاخـان 
بـۇ  كېتىـدۇ.  قوشـۇلۇپ  بىلـەن  دەرياسـى 
دەريـا ئاچىلىنىـڭ شـەرقىدىكى رايونارنىـڭ 

ئاتىلىـدۇ. دەپ  پامىـر  ھەممىسـى 

پەنـج دەرياسـىنىڭ مەنبەسـى زور كۆلـى 
بولـۇپ، بـۇ كـۆل ئامـۇ دەرياسـى بىلـەن ئـۇش 

مەنبەسـىدۇر.  ئاساسـلىق  دەرياسـىنىڭ 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

ÃÃÃÃÃÃÃ

2- بەت  3- بەت 

بەنۇ قەينۇقا يەھۇدىيلىرىنى مۇھاسىرە 
قىلىش

نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  يەھۇدىيـار 
كەلگەنلىكىنى بىلگەن چاغدا قورغانلىرىغا 
 15 ئۇالرنـى  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  بېكىنىۋالـدى. 
هللا  ئاخىـرى  ئالـدى،  مۇھاسـىرىگە  كـۈن 
ئۇالرنىـڭ قەلبىگە قورقۇنچ تاشـلىغانلىقتىن 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ ھۆكۈمىگە چۈشۈشـكە 
ئۇالرنـى  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  بولـدى.  مەجبـۇر 
ئارقىلىـق  تاكتىكىسـى  قىلىـش  مۇھاسـىرە 
چۆچۈتۈۋەتكەنلىكى ئۈچۈن ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ 
تېڭىرقاشـقا  ۋە  قىلىشـقا  شـەك  ئىشـىغا 
باشـلىدى چۈنكى ئۇالر مۇھاسـىرە جەريانىدا 
ھەرقانـداق ياردەمدىـن ئۈزۈۋېتىلگەن ۋە ئۇالر 
قالغـان  چۈشـۈپ  ھالەتكـە  قىمىرلىيالمـاس 
ئىـدى. ئـۇالر ئاخىرقى ۋاقىتـاردا ئۆزلىرىنىڭ 
تۈرمىـدە  سـەۋەبىدىن  قىلمىشـلىرى 
ياشـىغاندەك كـۈن ئۆتكۈزگـەن بولـۇپ، 
سـەۋرچانلىقتىن  ۋە  كۆرسـىتىش  قارشـىلىق 

ئـۇالر  ئەينـى چاغـدا  ئىـدى.  ئۈزگـەن  ئۈمىـد 
قۇرەيشـكە  »بىـز  گـە:  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ 
ئوخشـىمايمىز، بىز قۇرەيشتىن كۈچلۈكمىز 
دەپ  قىلىمىـز«  جـەڭ  بەكـرەك  ئۇالردىـن  ۋە 
ئەمدىلىكتـە  ئىـدى،  سېلىشـقان  تەھدىـت 
بولسـا ئۇالر رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ ھۆكۈمىگە 
چۈشۈشـكە مەجبۇر بولدى شۇڭا رەسۇلۇلاھ 
ملسو هيلع هللا ىلص سـاھابىارغا بۇيرۇق قىلىپ يەھۇدىيارنى 
كويزا-كىشـەنلەر بىلـەن باغاشـقا بۇيرۇدى. 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص ئۇالرنـى كىشەنلەشـكە ئەۋس 
قەبىلىسـىدىن مۇنزىـر ئىبنـى قۇدامـە رضـي هللا 
عنه نى تەيىنلىدى )»غزوات الرسـول« 98- بەت(.

بۇ ۋەقەلىكتىن ئېلىنىدىغان پايدىالر
بىرىنچـى، كاپىـرالر بولۇپمـۇ يەھۇدىيـار 
دىنسـىز  ئەگەشـكەن  يەھۇدىيارغـا  ۋە 
ئىسـامىي  جايـدا  »قايسـى  كوممۇنىسـتار 
ھەرىكـەت راۋاجلىنىـپ قالىدىغانـدۇ« ياكـى 
»قايسـى جايـدا ئىسـامىي دۆلـەت قۇرۇلـۇپ 
قالىدىغاندۇ« دەپ قورقۇپ مۇسـۇلمانارنىڭ 

ئەھۋالىنى كۆزىتىپ تۇرۇدىغانلىقى.
ئىككىنچى، كاپىرالر بولۇپمۇ يەھۇدىيار 
ئۆزىنىـڭ قەلئـە ۋە قورغانلىرىدىـن ئىبـارەت 
ماددىـي سـەۋەبلەر ئارقىلىـق مۇسـۇلمانارغا 
پوپـوزا  مۇسـۇلمانارغا  سـېلىپ،  تەھدىـت 
قىلىدىغانلىقـى ۋە مۇسـۇلمانارنىڭ بـۇ خىـل 
جەھەتتـە  پىسـخىكا  قورقـۇپ  پوپوزىدىـن 
گىرىپتـار  كېسـىلىگە  مەغلۇبىيەتچىلىـك 
زۆرۈر  ساقلىنىشـنىڭ  قېلىشـتىن  بولـۇپ 

ئىكەنلىكـى.
ۋە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  ئۈچىنچـى، 
سـاھابىلەرنىڭ ئۇالرنـى 15 كـۈن مۇھاسـىرە 
قىلىشـى ـــــ سـاھابىارنىڭ شـۇ ئورۇنـدا 15 
كـۈن رىباتتـا تۇرۇشـىنى تەقـەززا قىلـدى. مانا 
 5 كـۈن،   3 رىباتتـا  كۈنـدە  ھازىرقـى  ـــــ  بـۇ 
كـۈن ياكـى 10 كۈن تۇرۇپمۇ رىباتتا تۇرۇشـنى 
ئاجىـز  ھىممىتـى  كۆرۈۋاتقـان  ئېغىـر 

ئىلھامـدۇر.  مۇجاھىدالرغـا 
سـەۋردە  بىلـەن  كاپىـرالر  تۆتىنچـى، 

بەسلىشىشـنىڭ زۆرۈر ئىكەنلىكى. چۈنكى، 
سـاھابىلەر سـەۋر قىلغانلىقتىـن ئاخىرىـدا هللا 
تاشـلىدى.  قورقۇنـچ  قەلبىگـە  كاپىرالرنىـڭ 
بەشـىنچى، مۇسـۇلمانار كاپىرالر بىلەن 
ئېغىرچىلىـق  ئۆزلىرىگـە  قىلىـپ  جـەڭ 
شـۇ  كاپىرالرغىمـۇ  چوقـۇم  يەتكەنـدە، 
ئېغىرچىلىـق ۋە بىئاراملىـق يېتىـدۇ. دېمەك، 
مۇھىملىقـى. ئۆستۈرۈشـنىڭ  ھىممىتىنـى 
چۈشـكەنلەرنى  ئەسـىرگە  ئالتىنچـى، 
كويزا-كىشەن ۋە تاقاقار بىلەن جازاالشنىڭ 

ئىكەنلىكـى. دۇرۇس 
نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  يەتتىنچـى، 
ۋە  تەرتىـپ  تەشـكىلىي  ئىشـارنى  ھەممـە 
نىـزام بىلـەن قىلىشـقا ئاالھىـدە ئەھمىيـەت 
ملسو هيلع هللا ىلص  بېرىدىغانلىقـى چۈنكـى رەسـۇلۇلاھ 
مەخسـۇس  باشقۇرۇشـقا  توپىنـى  ئەسـىرلەر 
مۇنزىـر ئىبنـى قۇدامـە رضـي هللا عنـه نـى تۈرمـە 

بېكىتتـى.   قىلىـپ  باشـلىقى 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

)بېشى 1- بەتتە(

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر 

تارىخقا 
نەزەر

ئافغانىستان ۋاخان كارىدورىنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى

پايدىلىنىش 

بىلىملىرى
)چاتما ماتېرىيالار(

ئىنگلىزچە ئۇيغۇرچە فارسچە ۋاخىچە قىرغىزچە

Summer herding camp  ياياق/ياز پەسىللىك
چارۋىچىلىق رايونى Aylaq \Yeilaq Aylaq Jayloo

Winter settled camp or 
village قىشلىق رايون ياكى يېزا Gheshlaq Aheshlaq Kishlaq

yurt كىگىز ئۆي Khergah Khergah Boz ooyi

فارس، ۋاخى ۋە قىرغىز تىللىرىدىكى ياۋايى ھايۋانارنىڭ سېلىشتۇرما ئىسىملىرى

ئومۇمىي ئىسمى ئىلمىي ئىسمى ئۇيغۇرچە فارسچە ۋاخىچە قىرغىزچە
Leopard Panthera pardus يىلپىز Palang Palang

Snow Leopard Uncia uncia قار يىلپىزى Palang-e-barfi\
\ khar Jylbyz

Lynx Lynx مولۇن Siah 
Leopard Cat Felis Benglensis يىلپىزسىمان مۈشۈك Azada palang Azada palang Oghuz
Brown Bear Ursus arctos قوڭۇر ئېيىق khers nogordum Ayu
Grey Wolf Canis lupus كۈلرەڭ بۆرە gork sjapt Karsishki

Red fox Canis vulpes قىزىل تۈلكە rubhar nakchir Tulku
Marmot Marmota caudate سۇغۇر Wynduk Wynduk Suur

Hare Lepus Capensis ياۋا توشقان Khargush
Marco polo ram Ovis ammon polii ئارقار kochkor Rowsh warr Arkhar

ئافغانچە ئاي ناملىرى ئۇيغۇرچە ئوقۇلۇشى مىادىيە كالىندارىدىكى ئاي ناملىرىغا سۇندۇرۇلۇشى

Hamal ھەمەل 3- ئاينىڭ 21- كۈنىدىن 4- ئاينىڭ 20- كۈنىگىچە

Saur سائۇر 4- ئاينىڭ 21- كۈنىدىن 5- ئاينىڭ 21- كۈنىگىچە

Jawza جەۋزە 5- ئاينىڭ 22- كۈنىدىن 6- ئاينىڭ 21- كۈنىگىچە

Saratan ساراتان 6- ئاينىڭ 22- كۈنىدىن 7- ئاينىڭ 22- كۈنىگىچە

Asad ئەسەد 7- ئاينىڭ 23- كۈنىدىن 8- ئاينىڭ 22- كۈنىگىچە

Sunbullah سۇنبۇلاھ 8- ئاينىڭ 23- كۈنىدىن 9- ئاينىڭ 22- كۈنىگىچە

Mizan مىزان 9- ئاينىڭ 23- كۈنىدىن 10- ئاينىڭ 22- كۈنىگىچە

Agrab ئەقراب 10- ئاينىڭ 22- كۈنىدىن 11- ئاينىڭ 21- كۈنىگىچە

Qaus قائۇس 11- ئاينىڭ 22- كۈنىدىن 12- ئاينىڭ 21- كۈنىگىچە

Jadi جادى 12- ئاينىڭ 22- كۈنىدىن 1- ئاينىڭ 20- كۈنىگىچە

Dalwa دەلۋە 1- ئاينىڭ 21- كۈنىدىن 2- ئاينىڭ 19- كۈنىگىچە

Hud ھۇد 2- ئاينىڭ 20- كۈنىدىن 3- ئاينىڭ 20- كۈنىگىچە

ئافغانچە ئاي ناملىرى ۋە ئۇنىڭ مىادىيە كالىندارىغا سۇندۇرۇلۇشى

)بېشى ئالدىنقى ساندا(

يەنـە  مەغرىبـى؛  ئـەرەب  بىـرى،  بولـۇپ، 
بىـرى، بەربـەر مەغرىبى. مەغرىـب دېگەندە 
قاتارلىـق  ئالجىرىيـە  ۋە  ماراكـەش  تۇنىـس، 
يۇرتـار كـۆزدە تۇتۇلىـدۇ(دا بىر قـەدەر ئۇتۇق 
قازانغان بولدى. مانا بۇ خاۋارىجار ئۆزلىرى 
ھاكىملىـق قىلىدىغـان بىر دۆلەت قۇرۇشـتا 
نەتىجىگە ئېرىشـكەن بولۇپ، ئومماندىكى 
ئىبازىيلـەر دۆلىتـى ۋە ئەرەب مەغرىبىدىكى 
خاۋارىـج  شـۇ  ئەنـە  دۆلىتـى  سـەفەرىيلەر 
دۆلىتىنىـڭ تىپىـك مىسـاللىرىدىندۇر. بىـز 
ئىككـى  مۇشـۇ  مانـا  قـۇرالردا  تۆۋەندىكـى 
)يەنـى  ئىماملىـرى  ئۇالرنىـڭ  ۋە  دۆلـەت 
ھەمـدە  كاتتىۋاشـلىرى(  ۋە  رەھبەرلىـرى 
ئىمامارغـا  بـۇ  خىاپەتنىـڭ  ئىسـامىي 
تۇتقان پوزىتسىيىسـى توغرۇلۇق قىسـقىچە 

ئۆتىمىـز.  سـۆزلەپ 
بىرىنچى تېما: ئومماندىكى ئىبازىي 

خاۋارىجلىرى دۆلىتى
ئوممانغـا  مەزھىبـى  ئىبازىـي 
دەسـلەپتىا كىرىـپ ئورۇنلىشـىپ، نۇرغـۇن 
كەلتۈرۈپـا  قولغـا  ئەگەشـكۈچىلەرنى 
ئەگىشـىپ  ئۆتۈشـىگە  ۋاقىتنىـڭ  قالمـاي، 
بارغانسـېرى كۆپىيىـپ كەلگـەن. مىادىيـە 
خەلقـى  ئوممـان  بېشـىدا  ئەسـىرنىڭ   -13
مەزھىبىنـى  ئىبازىـي  تېـزال  ناھايىتـى 
ئىبازىـي  قىلىـپ  شـۇنداق  قىلغـان.  قوبـۇل 
مەزھىبـى ئـەرەب يېرىـم ئارىلىدىـن ئىنتايىن 
يىـراق بولغـان شـۇ تاغلىـق رايونـاردا كـەڭ 
تارقالغـان چۈنكـى بـۇ خىـل تاغلىـق رايـون 
دۆلـەت  مۇسـتەقىل  ئۇالرنىـڭ  شـارائىتى 
قۇرۇشـىغا ياردەمچى بولغـان ئىدى. ئۇالر بۇ 
مۇسـتەقىللىققا تەلپۈنـۈپ كەلگـەن ئىـدى. 
قانـداق  جايارغـا  بـۇ  مەزھەبنىـڭ  بـۇ 
توختىلىدىغـان  ھەققىـدە  كىرگەنلىكـى 
نەھرىـۋان  مەلۇمكـى،  شۇنىسـى  بولسـاق، 
جېڭىدە زور كۆپ قىسىمدىكى خاۋارىجار 
ھـاالك بولغـان بولسـىمۇ، مەلـۇم بىر قىسـىم 
يىـراق  مەركىزىدىـن  خىاپـەت  خاۋارىجـار 
بولغان رايونارغا قېچىپ قۇتۇلۇۋالغان. ئۇالر 
قەبىلىلـەر  قىلغـان  ئەنسـارىلىق  ئۆزلىرىگـە 
كـەڭ  ئىدىيىلىرىنـى  خاۋارىـج  ئارىسـىدا 
قىلىـپ  شـۇنداق  كىرىشـكەن.  تارقىتىشـقا 
ئومماندىكى ئىبازىيە مەزھىبى بارغانسـېرى 
كۈچەيگەن. شـۇ تۈپەيلىدىن ئۇالر ئابباسـىي 
خىاپىتىدىـن ئايرىلىپ چىققان ئۆزلىرىنىڭ 
دۆلەتنـى  بىـر  مۇسـتەقىل  ئىسـمىدىكى 
قـۇرۇش پىانىغـا يۈزلەنگـەن. ئۇالرنىـڭ بـۇ 
خىـل دۆلـەت قۇرۇشـقا ئۇرۇنۇشـى ھىجرىيە 
129- يىلـى ئۇمەييـە دۆلىتىنىـڭ ئاخىرقـى 
دەۋرى ۋە ئابباسـىيار دۆلىتىنىـڭ ئاۋۋالقـى 
ئوممانلىقـار  باشـانغان.  مەزگىللىرىـدە 
بايقىغـان  كۈچلۈكلۈكىنـى  ئۆزلىرىنىـڭ 
بولـۇش  مۇسـتەقىل  خىاپەتتىـن  چاغـدا 
قەسـتىدە قوزغىـاڭ كۆتۈرگـەن. بۇ ئىشـار 
خەلىپە سـاففاھنىڭ دەۋرىدە ۋە ساففاھنىڭ 
ۋالـى  ئىراققـا  مەنسـۇرنىڭ  قېرىندىشـى 
بولغـان مەزگىلىـدە يـۈز بەرگـەن. ئـۇ ئـۆزى 
ۋالـى تەيىنلىگـەن  بىـر  تەرەپتىـن ئوممانغـا 
بولـۇپ، ئوممانلىقار بۇنىڭغـا نارازى ئىدى 
چۈنكـى ئوممانلىقـار ئىلگىرىكى خاۋارىج 
خەلىپىلىكنىـڭ  ئوخشـاش  ئەجدادلىرىغـا 
ئاتىدىن بالىغا مىراس قېلىشـى شـەرىئەتكە 
خىاپتـۇر دەپ قارايتتـى. ئۇنىـڭ ئۈسـتىگە، 
ئابباسـىيار  نەزىرىـدە  ئوممانلىقارنىـڭ 
ياخشـىراق  دۆلىتىدىـن  ئۇمەييـە  دۆلىتـى 
قوزغىـاڭ  ئوممانـدا  شـۇڭا  ئىـدى  ئەمـەس 
پارتـاپ ئوممانلىقـار ئۆزلىرىگـە جۇلەندى 
ئـەزدى  جىفىـر  ئىبنـى  مەسـئۇد  ئىبنـى 
خەلىپىنـى  ئاتالمىـش  تۇنجـى  ئىسـىملىك 
»خەلىپـە«  بـۇ  بولـۇپ،  چىققـان  سـاياپ 
پەقەت ئىككى يىل بىر ئاي ھۆكۈم سۈرگەن 
چۈنكى ئۇ ئومماننى ئابباسـىيار دۆلىتىدىن 
مۇستەقىل قىلىۋېلىشـقا ئۇرۇنغان بولغاچقا 
ئابباسـىيار ئۇنىڭغـا قارشـى خازىـم ئىبنـى 
قوشـۇن  بىـر  قوماندانلىقىـدا  خوزەيمىنىـڭ 
ئەۋەتكـەن. بـۇ قوشـۇن جۇلەنـدى ۋە ئۇنىـڭ 
تاشـاپ،  قىرىـپ  ئەگەشـكۈچىلىرىنى 
ئۆزلىرىگـە  ئوممانـدا  ئوممانلىقارنىـڭ 
خـاس خىاپـەت قۇرۇشـقا بولغـان مايىللىـق 
شـۇنداق  ئۇجۇقتۇرغـان.  ھەرىكىتىنـى 
يىلغـا   -177 ھىجرىيـە  ئوممـان  قىلىـپ، 
قەدەر ئابباسـىي خىاپىتىنىڭ بىر پارچىسى 

كەلگـەن. بولـۇپ 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

)بېشى 2- بەتتە(

)ئاخىرى 3- بەتتە)

يۇلتۇزالر چىمىراليدۇ

َعـْن ُعْقبَـَة قَـاَل َصلَّْيـُت َوَراَء النَّـِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِبْلَمِدينَـِة 
اْلَعْصـَر َفَسـلََّم ثَّ قَـاَم ُمْسـِرًعا فـََتَخطَـّى ِرقَـاَب النَّـاِس ِإىَل 
َفَخـَرَج  ُسـْرَعِتِه  ِمـْن  النَّـاُس  فـََفـِزَع  ِنَسـائِِه  بـَْعـِض ُحَجـِر 
َعَلْيِهْم فـََرَأى أَنَـُّهْم َعِجُبوا ِمْن ُسْرَعِتِه فـََقالَ: >َذَكْرُت 
فََأَمـْرُت  حَيِْبَسـِي  َأْن  َفَكِرْهـُت  ِعْنـَدَن  تِـْرٍ  ِمـْن  َشـيـًْئا 

البخـارى(. )رواه  ِبِقْسـَمِتِه<« 
ھەدىسنىڭ تەرجىمىسى

عنـه  هللا  رضـي  ھارىـس  ئىبنـى  ئوقبـە 
مۇنـداق دەيـدۇ: »مـەن مەدىنىـدە پەيغەمبـەر 
ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ كەينىـدە ئەسـىر نامىـزى ئوقـۇدۇم. 
كېيىـن  بەرگەندىـن  سـاالم  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبـەر 
كىشـىلەرنىڭ  تـۇرۇپ،  ئورنىدىـن  ئىتتىـك 
بويۇنلىـرى ئارىسـىدىن ئاتـاپ ئۆتـۈپ ئۇدۇل 
كىرىـپ  ئۆيىگـە  بىرىنىـڭ  ئاياللىرىنىـڭ 
كەتتـى. كىشـىلەر پەيغەمبـەر ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ تېـز 

بىردەمدىـن  قالـدى.  چۆچـۈپ  مېڭىشـىدىن 
پەيغەمبـەر  چىقتـى.  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبـەر  كېيىـن 
ماڭغانلىقىدىـن  ئالدىـراش  ئۆزىنىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص 
كىشـىلەرنىڭ ئەجەبلەنگەنلىكىنـى كۆرۈپ 
مۇنـداق دېـدى: >بىزنىڭ ئۆيدىكى بىر پارچە 
ئالتۇن ئېسـىمگە كېلىـپ قالغانىدى، ئۇنىڭ 
كـۆرۈپ  يامـان  قېلىشـىنى  تـۇرۇپ  مەنـدە 
بۇيرۇۋەتتىـم<«  قىلىۋېتىشـكە  تەقسـىم 

ھەدىـس(.  -88 )»بۇخـارى« 
ھەدىستىن ئېلىنىدىغان پايدىالر 

بىرىنچى، نامازغا ساالم بېرىپ بولغاندىن 
كېيىـن زۆرۈرىيـەت تېپىلغاندا كىشـىلەرنىڭ 
ئۆتۈشـنىڭ  ئاتـاپ  ئارىسـىدىن  بويۇنلىـرى 
كىشـىلەر  چۈنكـى  ئىكەنلىكـى  دۇرۇس 
نامازنـى تۈگىتىـپ سـاالم بېرىـپ بولغاندىـن 
كېيىن ئـۆز ئورۇنلىرىدا تۇرۇۋېرىشـقا ھېچبىر 

ھاجـەت يوقتـۇر لېكىـن نامازدىـن ئىلگىـرى 
كىشـىلەرنىڭ بويۇنلىـرى ئارىسـىدىن ئاتاپ 
ئۆتـۈش بولسـا چەكلەنگـەن بولـۇپ، بۇنـداق 
بېرىـش  ئەزىيـەت  كىشـىلەرگە  قىلىـش 
ھېسـابلىنىدۇ، شۇ سـەۋەبتىن رەسۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص 
جۈمـە كۈنـى بىـر كىشـىنىڭ كىشـىلەرنىڭ 
بويۇنلىرى ئارىسىدىن ئاتاپ ئۆتكەنلىكىنى 
كـۆرۈپ، ئۇنىڭغـا: »ئولتـۇر! چۈنكـى سـەن 
كىشـىلەرگە ئەزىيـەت يەتكـۈزدۈڭ« دېگـەن.

ۋە  جىھـاد  ھىجـرەت،  ئىككىنچـى، 
ئوخشـاش  دېگەنگـە  ھەققـى  باشـقىارنىڭ 
پـەرز ئەمەللەرگـە شـارائىت تېپىلغـان ھامـان 
لېكىـن  پـەرز  ئالدىـراش  كېچىكتۈرمـەي 
بولسـا  ئالدىـراش  ئەمەللەرگـە  مۇسـتەھەب 

مۇسـتەھەبتۇر. 
نىڭمـۇ  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبـەر  ئۈچىنچـى، 

پەرىشـتە ئەمـەس بەلكـى باشـقا ئىنسـانارغا 
سـۈپىتىگە  قېلىـش  ئۇنتـۇپ  ئوخشـاش 
دىننـى  لېكىـن  ئىكەنلىكـى  ئىنسـان  ئىگـە 
ياكـى  قېلىـش  ئۇنتـۇپ  يەتكۈزۈشـتە 
ۋاپـات  ئۇنـى  هللا  بولسـا  سـادىر  خاتالىشـىش 
قىلدۇرۇشـتىن ئىلگىرى ئۇ كەمچىلىكلەرنى 

بېرىدىغانلىقـى. تۈزىتىـپ 
قىلىشـنىڭ  ئـادا  ئامانەتنـى  تۆتىنچـى، 
جۈملىسـىدىن،  ئۇنىـڭ  زۆرۈرلۈكـى. 
باشـقىارنىڭ قـەرز مۇددىتـى توشـقان ھامـان 
ئۇنـى قايتۇرۇشـقا ئالدىراشـنىڭ زۆرۈرلۈكـى.
بەشـىنچى، ھـەج، زاكات، كىشـىلەرنىڭ 
ھەققى ۋە ئېلىم-سـېتىم دېگەنگە ئوخشـاش 
بولىدىغـان  قويسـا  بېجىرىـپ  ۋاكالىتـەن 
قىلىشـنىڭ  ۋەكىـل  باشـقىارنى  ئىشـارغا 

ئىكەنلىكـى.  دۇرۇس 

ھەدىس ئۈنچىلىرى


