
ئىسالم ئاۋازى ئىسالم ئاۋازى

»هللا  تېگىشـلىكتۇر.  سـىلەرگە  ئـازاب 
بەندىلىرىگـە زۇلـۇم قىلغۇچـى ئەمەسـتۇر«[ 

القرآن«دىـن ئېلىنـدى(.  )»يف ظلال 
بۇ ئايەتتىن ئېلىنىدىغان پايدىالر 

بىرىنچى، كۇفرى ۋە شـېرىكنىڭ بولسـا 
يـەر يۈزىدىكـى ئـەڭ چـوڭ ھـارام ئىـش، ئـەڭ 
ئـەڭ  ۋە  زىيـان  ئـەڭ چـوڭ  چـوڭ جىنايـەت، 

چـوڭ پىتنـە ئىكەنلىكـى. 
پەرىشـــتىلەرنىڭ  ئىككىنچـــى، 
مەۋجۇتلۇقىغـــا ئىمـــان كەلتۈرۈشـــنىڭ 

پەرزلىكـــى. 
بىلـەن  گـۇرۇھ  مۇئمىـن  ئۈچىنچـى، 
ئۆلتۈرۈلگـەن  كاپىـرالر  قىلغـان  ئـۇرۇش 
چاغدا، پەرىشـتىلەر كاپىرالرنىڭ جانلىرىنى 
ئازابـاپ ۋە قىينـاپ تـۇرۇپ ئالىدىغانلىقـى. 
ئىمـان  ئازابىغـا  قەبـرە  تۆتىنچـى، 
هللا  چۈنكـى،  پەرزلىكـى.  كەلتۈرۈشـنىڭ 
تعلاىل كاپىرالرنىـڭ قەبـزى روھ قىلىنغاندىـن 
ئازابىغـا  ئوتنىـڭ  كۆيدۈرگۈچـى  كېيىـن 
دۇچـار بولىدىغانلىقىنـى بىلـدۈرۈپ مۇنـداق 
دېدى: »)پەرىشـتىلەر ئۇالرغـا:( >دوزاخنىڭ 
تېتىـڭار!<  ئازابىنـى  كۆيدۈرگۈچـى 

)دەيتتـى(«.
بەشـىنچى، هللا نىـڭ ھېچبىـر كىشـىگە 
بەندىلـەر  بەلكـى  قىلمايدىغانلىقـى  زۇلـۇم 
گۇنـاھ قىلىـش ئارقىلىـق ئۆز-ئۆزىگـە زۇلـۇم 

قىلىدىغانلىقـى. 

كىـم  قېنـى  تېپىشـماقنى  تۆۋەندىكـى 
تاپااليـدۇ؟ توغـرا  ۋە  تېـز 

1. بىـر نەرسـە بـار، ئوڭدىـن قارىسـىمۇ 
المپۇچكىغا، سـولدىن قارىسىمۇ المپۇچكىغا 

ئوخشـايدۇ لېكىـن يانمايـدۇ، ئـۇ نېمە؟
2. سائەت قانداق ۋاقىتتا ماڭمايدۇ؟

3. ئۆزى بىر، كۆزى بىر، ئۇ نېمە؟
تېپىشـماقارنىڭ  سـاندىكى  ئالدىنقـى 

جاۋابـى:
1. سائەت.

2. »م« ھەرپى.
3. 10 مىنۇت كېتىدۇ. 

مۇرتـەد  كۈنـى   -27 ئاينىـڭ   -10  ■
تاجاۋۇزچـى  بىلـەن  ئەسـكەرلىرى  ئارمىيـە 
ئامېرىكا ئەسـكەرلىرى ئافغانىستاننىڭ لوگار 
ۋىايىتـى بەيغامـا رايونىدىكى مۇجاھىدالرنىڭ 
نۇقتىلىرىغـا قارىتـا ئىلگىرىلەشـكە ئۇرۇنغان 
قالسـا  ئۇندىـن  ياردىمـى،  نىـڭ  هللا  بولسـىمۇ، 
تۇرۇشـى  قـەدەم  سـابىت  مۇجاھىدالرنىـڭ 
بىلـەن بـۇ شـەيتان قوشـۇنلىرى مەقسـىتىگە 
ئېرىشەلمەي خار ھالەتتە ئارقىغا چېكىنگەن. 
بۇ جەڭدە مۇجاھىدالر تاغۇت قوشـۇنلىرىنىڭ 
ئېتىـپ  ئايروپىانىنـى  تىكئۇچـار  دانـە  بىـر 
چۈشـۈرۈپ، تىكئۇچـار ئايروپىان ئىچىدىكى 
مەسـئۇلارنى ئـۆز ئىچىگـە ئالغـان 43 نەپـەر 

ئۇزاتقـان. جەھەننەمگـە  ئەسـكەرنى 
ئەششـاباب  ئاينىـڭ 28- كۈنـى   -10 ■
تەشـكىاتى مۇجاھىدلىـرى سـومالىنىڭ 
كاپىـرالر  مۇقدىشـۇدىكى  پايتەختـى 

ئورۇناشـقان بىـر مېھمانخانىغا قارىتا ھۇجۇم 
ئەمەلىيىتـى ئېلىـپ بارغـان. بۇ ھۇجـۇم ئاۋۋال 
باشـانغان  بىلـەن  ئەمەلىيىتـى  پىدائىيلىـق 
بولـۇپ، پىدائىيلىـق ئەمەلىيىتىدىـن كېيىن 2 
نەپـەر ھۇجۇمچى قېرىندىشـىمىز مېھمانخانا 
ئىچىگە باسـتۇرۇپ كىرىپ قاتتىق ئېتىشىپ 
بـۇ مېھمانخانىنـى ئـۆز كونتروللۇقىغا ئالغان. 
قوشـۇنى  ياردەمچـى  ئارمىيىنىـڭ  مۇرتـەد 
ياردەمگـە كەلگەن ۋاقىتتـا ئىككىنچى پىدائىي 
پىدائىيلىـق  قارشـى  بۇالرغـا  قېرىندىشـىمىز 
ئەمەلىيىتـى ئېلىپ بارغـان. نەتىجىدە جەمئىي 
13 سـائەتتىن ئارتۇق داۋاماشقان بۇ ھۇجۇمدا 
ھۆكۈمـەت ئەمەلدارلىرى، ئەسـكىرىي گېنېرال، 
ئىسـتخبارات ئەمەلدارلىرى، ساقچى قاتارلىقار 

بولـۇپ جەمئىـي 70 نەپـەر مۇرتـەد ئۆلگـەن.
■ ئەسەد ئارمىيىسى سۈرىيىنىڭ دەمەشىق 
ۋىايىتـى جەبـەل شـەيخ رايونىنـى ئىگىلـەش 

ئۈچـۈن ھۇجـۇم قىلىۋاتقىلى 50 كۈن بولدى. بۇ 
50 كۈن ئىچىدە ئەسـەد ئارمىيىسـى 10 قېتىم 
ھۇجـۇم ئەمەلىيىتـى ئېلىـپ بارغـان بولـۇپ، 
ۋارىـل  قېتىـم  ئايروپىاندىـن 800  تىكئۇچـار 
بومبىسـى تاشـلىغان؛ 5 مىڭ قېتىم توپ قورال 
ھۇجۇمـى ۋە 6 قېتىـم ھـاۋا ھۇجۇمـى ئېلىـپ 
بارغـان. مۇشـۇ 50 كـۈن ئىچىـدە مۇجاھىدالر 
ئەسـەد ئەسـكەرلىرىدىن مەسـئۇللىرى بىلـەن 
قوشـۇلۇپ 220 دەك ئەسـكەرنى ئۆلتۈرگـەن، 
دانـە   5 يارىاندۇغـان؛  ئارتۇقىنـى  دىـن   100
تانـكا، 1 دانـە شـاالكا، 1 دانە زۇكىيەك ۋە 1 دانە 

دوشـكىنى ۋەيـران قىلغان. 
يەمەننىـڭ  كۈنـى   -30 ئاينىـڭ   -10  ■
بىـر  رايونىـدا  مەففـەت  ۋىايىتىنىـڭ  ئەبيـان 
تاجاۋۇزچـى  قېرىندىشـىمىز  مۇجاھىـد 
پىدائىيلىـق  قارىتـا  ئارمىيىگـە  بىرلەشـمە 
نۇرغـۇن  بېرىـپ،  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى 
ئەسـكەرلەرنى ئۆلتۈرگـەن ۋە يارىاندرۇغـان.
■ 10- ئاينىـڭ 30- ئاينىـڭ ئەششـاباب 
سـومالىنىڭ  مۇجاھىدلىـرى  تەشـكىاتى 
ئۇگانـدا  تاجاۋۇزچـى  يېزىسـىدىن  راسـتى 
ئارمىيىسـىنى قوغـاپ چىقىرىـپ، بۇ يېزىنى 

قىلغـان.  فەتىـھ  مۇكەممـەل 
يەمـەن  كۈنـى   -30 ئاينىـڭ   -10  ■
ئىـب  يەمەننىـڭ  مۇجاھىدلىـرى  ئەلقائىـدە 
ھۇسـى  رايونىـدا  مەرىـس  ۋىايىتىنىـڭ 
ئېغىـر  قارىتـا  ماشىنىسـىغا  شـىئەلىرىنىڭ 
تىپتىكـى قورالـار بىلـەن ھۇجـۇم ئەمەلىيىتى 
ئېلىـپ بېرىـپ، 9 نەپـەر شـىئە ئەسـكىرىنى 

ئۇزاتقـان. جەھەننەمگـە 
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هللا تعاىل مۇنداق دەيدۇ: ﴿َوَلْو تلََرى ِإْذ يلَتلََوفَّ 
الَِّذيلَن َكَفلُروا اْلَمَاِئَكلُة َيْضِربُلوَن ُوُجوَهُهلْم َوَأْدَبَرُهلْم 
َملْت أَْيِديُكلْم  َوُذوقُلوا َعلَذاَب اْلَِريلِق ۞ َذلِلَك ِبَلا َقدَّ

ٍم ِلْلَعِبيلِد ۞﴾. َوَأنَّ اللََّ لَْيلَس ِبظَلاَّ
ئايەتنىڭ تەرجىمىسى 

ئۇرۇشـــىدا(  )بـــەدر  »پەرىشـــتىلەر 
كاپىرالرنىـــڭ جانلىرىنـــى ئېلىۋاتقانـــدا، 
ئۇالرنىـــڭ يۈزلىرىگـــە ۋە ئارقىلىرىغـــا 
ئۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرســـەڭ ئىدىڭ )ئەلۋەتتە 
قورقۇنچلـــۇق ھالنى كۆرگـــەن بوالتتىڭ(. 
)پەرىشـــتىلەر ئۇالرغـــا:( >دوزاخنىـــڭ 
كۆيدۈرگۈچـــى ئازابىنـــى تېتىـــڭار!< 
)دەيتتـــى( ]50[. بـــۇ )ئازاب( ســـىلەرنىڭ 
قىلمىش جىنايىتىـــڭار تۈپەيلىدىندۇر، هللا 
بەندىلىرىگـــە زۇلۇم قىلغۇچى ئەمەســـتۇر 
]51[« )ســـۈرە ئەنفـــال 50-، 51- ئايەتلـــەر(. 

ئايەتنىڭ تەپسىرى
بۇ ئايەتنىڭ تەپسـىرى ھەققىدە سـەييىد 
قۇتـۇب رمحله هللا مۇنـداق دەيـدۇ: ]بـۇ ئايەتلـەر 
بەدر جېڭىدىكى مۇشـرىكارنىڭ ھالىتىنى 
بايـان قىلىـدۇ. خـۇددى هللا تعلاىل تۆۋەندىكـى 
ئايەتتـە ئېيتقاندەك، پەرىشـتىلەر بۇ جەڭگە 
ئىشـتىراك قىلغانىـدى: »)ئـى پەرىشـتىلەر! 
قىلىـچ بىلـەن كاپىرالرنىـڭ( گەدەنلىرىگـە 
چېپىـڭار )يەنـى باشـلىرىنى كېسـىڭار(، 
ئۇالرنىـڭ بارماقلىرىغـا )ھەممـە ئەزاسـىغا( 
چېپىڭار ]12[. چۈنكى ئۇالر هللا قا ۋە ئۇنىڭ 
پەيغەمبىرىگـە قارشـىلىق قىلـدى. كىمكى 
هللا قـا ۋە ئۇنىـڭ پەيغەمبىرىگـە قارشـىلىق 
قىلىدىكـەن، هللا ئۇنى قاتتىق جازااليدۇ ]13[« 
)سۈرە ئەنفال 12-، 13- ئايەتلەر(. مانا بۇ ئايەت 
ـــــ بـەدر كۈنىدىكـى كاپىرالر بولسـۇن ياكى 
ئۇنىڭدىـن باشـقا كۈنلەردىكـى كاپىـرالر 
بولسـۇن، پەرىشـتىلەر ئۇالرنىـڭ جېنىنـى 
ئالغـان ۋاقىتتـا يۈز بېرىدىغـان دائىملىق بىر 
ھالەتنـى ئىپادىلەپ بېرىـدۇ. قۇرئاننىڭ بايان 
قىلىش ئۇسـلۇبى كاپىرالرنىڭ ئېچىنىشـلىق 
ھالىتىنى كۆز ئالدىمىزدا سـىزىپ بەرمەكتە. 
خـار،  جانلىرىنـى  ئۇالرنىـڭ  پەرىشـتىلەر 
شـەرمەندە بىـر مەنزىرىدە تارتىـپ ئالماقتا. بۇ 
خارلىق ۋە شەرمەندىلىككە ئازاب ۋە ئۆلۈممۇ 
قوشـۇلماقتا. »پەرىشـتىلەر )بەدر ئۇرۇشىدا( 
كاپىرالرنىـڭ جانلىرىنـى ئېلىۋاتقانـدا، 
ئارقىلىرىغـا  ۋە  يۈزلىرىگـە  ئۇالرنىـڭ 
ئۇرۇۋاتقانلىقىنـى كۆرسـەڭ ئىدىڭ )ئەلۋەتتە 
بوالتتىـڭ(«  قورقۇنچلـۇق ھالنـى كۆرگـەن 
ئاندىـن كېيىـن ئۇسـلۇب خەۋەر شـەكلىدىن 
خىتاب شەكلىگە ئۆزگىرىدۇ: »)پەرىشتىلەر 
كۆيدۈرگۈچـى  >دوزاخنىـڭ  ئۇالرغـا:( 
بـۇ  )دەيتتـى(«  تېتىـڭار!<  ئازابىنـى 
خـۇددى  كۆرۈنۈشـلەر  قىسـقىغىنا  يەردىكـى 
نامايـەن  مەنزىرىـدەك  ئالدىمىزدىكـى  كـۆز 
ئۆزىنىـڭ  بولماقتـا. گوياكـى جەھەننـەم 
بىلـەن  يالقۇنلىـرى  ۋە كۆيدۈرگۈچـى  ئوتـى 
بىـر خىـل مەنزىـرە پەيدا قىلماقتـا. كاپىرالر 
ماالمەتكـە يولۇققـان ۋە تەھدىت سـېلىنغان 
»بـۇ  ھالـدا جەھەننەمگـە سـەكرىمەكتە. 
)ئازاب( سـىلەرنىڭ قىلمىـش جىنايىتىڭار 
تۈپەيلىدىندۇر« سـىلەر پەقەت ئادىل جازاغا 
بـۇ  تۈپەيلـى  قىلمىشـىڭار  ئۇچرايسـىلەر، 

َعْن أََنٍس َأنَّ َرُسوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َأَخَذ َسيلًْفا يلَْوَم ُأُحٍد، 
فلََقاَل: َمْن يَُْخُذ ِمنِّ َهَذا؟ فلََبَسُطوا أَْيِديلَُهْم، ُكلُّ ِإْنَساٍن 
ِمنلُْهْم يلَُقوُل: َأَن، َأَن، قَاَل: َفَمْن يَُْخُذُه ِبَقِِّه؟ فََأْحَجَم 
َأَن آُخُذُه  ْبُن َخَرَشَة(:  أَبُو ُدَجانََة )ِسَاُك  فلََقاَل  اْلَقْوُم، 
)راوه  اْلُمْشِرِكنَي  َهاَم  ِبِه  فلََفَلَق  فََأَخَذُه،  قَاَل:  ِبَقِِّه، 

املسلم(. 
ھەدىسنىڭ تەرجىمىسى 

ئەنـەس رضلي هللا عنله دىـن نەقىل قىلىنغان 
ھەدىسـتە، رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص ئۇھـۇد كۈنـى بىر 
مەندىـن  »بۇنـى  ئېلىـپ:  قولىغـا  قىلىچنـى 
شـۇنىڭ  سـورىدى،  دەپ  ئالىـدۇ؟«  كىـم 
بىلەن سـاھابىلەرنىڭ ھەممىسـى قوللىرىنى 
ئـاالي«  مـەن  ئـاالي،  »مـەن  سوزۇشـۇپ: 
دېيىشـتى. ئاندىن پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص: »كىم بۇنى 
ھەققى بىلەن ئالىدۇ )يەنى، كىم بۇ قىلىچنى 
قارشـى  دۈشـمەنلىرىگە  نىـڭ  هللا  ئېلىـپ 
ھەقىقىـي رەۋىشـتە جىھـاد قىلىـدۇ(؟« دەپ 
سـورىغانىدى، كىشـىلەر توختاپ قېلىشـتى. 
شـۇنىڭ بىلـەن ئەبـۇ دۇجانـە )يەنـى سـىماك 
ئىبنـى خەرەشـە(: »مانـا مـەن ئۇنـى ھەققـى 
بىلـەن ئالىمەن« دېـدى-دە، قىلىچنى ئېلىپ، 
باشـلىرىنى  مۇشـرىكارنىڭ  بىلـەن  ئۇنىـڭ 

تېنىدىـن جـۇدا قىلـدى )مۇسـلىم توپلىغـان(.
ھەدىستىن ئېلىنىدىغان پايدىالر

بىرىنچـى، جامائـەت ئەزالىـرى ئىچىدىن 

تاالنتلىقارنـى قېزىـپ چىقىـش رەسـۇلۇلاھ 
ئۇتـۇق  ھەمـدە  سـۈننىتىدىندۇر  نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص 

بىرىـدۇر.  ئامىللىرىنىـڭ  قازىنىـش 
ئىشـنى  »پاالنـى  ئەمىـر:  ئىككىنچـى، 
قايسـىڭار ياخشى بېجىرەلەيسىلەر؟« دەپ 
دېيىشـنىڭ  قىااليمـەن«  »مـەن  سـورىغاندا، 
ئەمەل تەلەپ قىلىش بولمايدىغانلىقى بەلكى 
شۇ ئىشنى ياخشـى ئورۇنداشقا ئىشەنچىسى 
ئـۇ  ۋە  ئالدىراشـنىڭ  ئىشـقا  ئـۇ  بولسـىا، 
ئالدىغـا  دەپ  قىااليمـەن«  »مـەن  ئىشـنى 
بولىدىغانلىقـى. چىقىشـنىڭ كاتتـا ئەجىـر 

ئۈچىنچـى، ئەبـۇ دۇجانە رضي هللا عنه نىڭ 
باتۇرلۇقـى، هللا يولىـدا ئۆزىنـى قۇربـان قىلىش 
ۋە  سـەمىمىي  ھەققىـدە  جىھـاد  ۋە  روھـى 

ئىكەنلىكـى.  ئەسـتايىدىل 
قىلىچنـى  سـاھابىلەرنىڭ  تۆتىنچـى، 
بولسـا  قالغانلىقـى  توختـاپ  ئېلىشـتىن 
قورققانلىقىدىن ئەمەس بەلكى رەسۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص 
قويغـان »ھەقىقىي رەۋىشـتە جىھاد قىلىش« 
دېگەن شەرتنى تولۇق ئورۇنلىيالماسلىقلىرىدىن 
ئەنسـىرىگەنلىكىدىندۇر. ساھابىلەرنىڭ 
دەسـلەپتە قىلىچقـا قول سـوزغانلىقى بولسـا 
قويۇلمىغانلىقتىـن  شـەرت  ئېغىـر  بۇنـداق 
»كۈچىمىزنىـڭ يېتىشـىچە جىھـاد قىلسـاق 
)»نزهلة  قارىغانلىقىدىنـدۇر  دەپ  بولـدى« 

املتقني«دىـن ئېلىنـدى(.

جەڭگـە  مەسـئۇلارنىڭ  بەشـىنچى، 
كىرىشـتىن بۇرۇن مۇجاھىدالرنى دۈشمەنگە 
قاتتىـق زەربـە بېرىشـكە قىزىقتۇرۇشـى ۋە بۇ 
ھەقتـە نۇتـۇق سۆزلىشـى ـــــ رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص 

نىـڭ سـۈننەتلىرىدىن ئىكەنلىكى. 
ئالتىنچى، شەرت-شـــارائىتى پىشـــىپ 
ئالدىراشـــنىڭ  ئىبادەتلەرگە  يېتىلگـــەن 

. ھىملىقى مۇ
يەتتىنچـى، كىمكـى هللا يولىدىكـى بىـر 
شـۇ  بولسـا،  ئالغـان  ئۈسـتىگە  ۋەزىپىنـى 
ۋەزىپىنى ھەقىقىي رەۋىشـتە ۋە سەمىمىيەت 

ۋاجىبلىقـى.  ئورۇناشـنىڭ  بىلـەن 
نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  سـەككىزىنچى، 
ئـۆز ئۈممىتىگـە گۈزەل بىر رەۋىشـتە كۆڭۈل 
ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  چۈنكـى  بۆلىدىغانلىقـى 
قىلىچنـى كىشـىلەرنىڭ ئىچىدىكـى مەلـۇم 
بۇنـى  بەلكـى  قىلمىـدى  خـاس  بىرىگـە 
كىشـىلەرنىڭ ئومۇمىي ئاۋازىغا قويدى شۇڭا 
جامائـەت ئەزالىرىغا مەسـئۇل بولـۇپ قالغان 
كىشـى بىرەر بىر ئەزاغا يان باسماسـلىقى ۋە 
باشـقىارنىڭ نەزىرىدە »پاالنىغا يان باستى« 
دېگـەن گۇماننـى قوزغايدىغـان مۇئامىلىنـى 
ـــ جامائەتنى  قىلماسـلىقى الزىـم چۈنكى بـۇـ 
پارچىاشـقا ۋە جامائـەت ئەزالىـرى ئارىسـىدا 

پىتنـە قوزغاشـقا سـەۋەب بولىـدۇ. 

سەبىيلەر سەھىپىسى

جىھاد چەشمىلىرى

ھەدىس ئۈنچىلىرى

ئىسالم ئاۋازى
37- سان

)قوش ھەپتىلىك گېزىت(

1- بەت  4- بەت 

ئەششـاباب  كۈنـى   -1 ئاينىـڭ   -11  ■
سـومالىنىڭ  مۇجاھىدلىـرى  تەشـكىاتى 
قىريولـى  ۋىايىتىنىـڭ  سـەفا  شـىبىيلى 
ئۇگانـدا  تاجاۋۇزچـى  شـەھىرىدە 
بازىسـىغا  ئەسـكىرىي  بىـر  ئارمىيىسـىنىڭ 
قارىتـا ھۇجـۇم ئەمەلىيىتـى ئېلىـپ بارغـان، 
نەتىجىدە تاجاۋۇزچى ئۇگاندا ئارمىيىسىدىن 
8 نەپـەر ئەسـكەرنى جەھەننەمگـە ئۇزاتقان. 
■ 11- ئاينىڭ 2- كۈنى بەششار ئەسەد 
غۇتـا  غەربىـي  سـۈرىيىنىڭ  ئەسـكەرلىرى 
نۇقتىلىرىغـا  مۇجاھىدالرنىـڭ  رايونىدىكـى 
ئۇرۇنغـان  ئىلگىرىلەشـكە  قېتىـم   2 قارىتـا 
بېرىشـى  نۇسـرەت  نىـڭ  هللا  بولسـىمۇ، 
ئارقىغـا  ھالەتتـە  خـار  كاپىـرالر  بـۇ  بىلـەن 
نەپـەر  نەچچـە   10 نەتىجىـدە  چېكىنگـەن، 
يارىانغـان.   ۋە  ئۆلگـەن  ئەسـكىرى  ئەسـەد 
■ ئالدىنقـى ھەپتـە مۇجاھىـدالر يېڭىدىن 
فەتىـھ قىلغان سـۈرىيىنىڭ ھاما ۋىايىتىدىكى 
ئەسـەد  يېزىلىرىغـا  مەشـرىفە  دالـى،  ئەبـۇ 
قوشۇنلىرى بىر قانچە قېتىم كەينى-كەينىدىن 
ئۇندىـن  ياردىمـى،  نىـڭ  هللا  قىلغـان.  ھۇجـۇم 
قالسـا مۇجاھىدالرنىڭ سـابىت قـەدەم تۇرۇپ 
قېرىنداشـار  نەتىجىسـىدە  قىلىشـى  جـەڭ 
تاغـۇت قوشـۇنلىرىنى چېكىنـدۈرۈپ بەلىـل 
يېزىسـى، ئـۇم تەرىكىيـە ۋە ئـۇم خەزىمدىـن 
ئىبـارەت 3 نۇقتىنـى يېڭىدىـن فەتىھ قىلغان 
ھەمـدە 20 دىـن ئارتـۇق ئەسـەد ئەسـكىرىنى 
 1 ئۆلتـۈرۈپ، كۆپلىرىنـى يارىاندۇرغـان ۋە 

دانـە تانكىسـىنى غەنىيمـەت ئالغـان. 
تاجاۋۇزچـى  ئاينىـڭ 4- كۈنـى   -11 ■
مۇرتـەد  بىلـەن  ئارمىيىسـى  ئامېرىـكا 
ئەسـكەرلىرى  قىسـىم  ئاالھىـدە  ئارمىيـە 
ئافغانىسـتاننىڭ لـوگار ۋىايىتـى ئاخـان بابـا 
يېزىسـىغا ھۇجۇم قىلىـش ئۈچۈن كەلگەندە 
مۇجاھىدالرنىڭ پىستىرمىسـىغا ئۇچراپ، 1 
نەپـەر گۇرۇپپا باشـلىقىنى ئـۆز ئىچىگە ئالغان 
5 نەپەر ئامېرىكا ئەسـكىرى ۋە 9 نەپەر مۇرتەد 
ئارمىيـە ئاالھىدە قىسـىم ئەسـكىرى ئۆلگەن.  
ئارمىيـە  مۇرتـەد  ئىچىـدە  ئـاي   -10  ■
ۋە  سـاقچى  نەپـەر   297 ئىچىدىكـى 
ئەسـكەرلەر ئافغانىسـتان ئىسـام ئىمارىتـى 

بولغـان.  تەسـلىم  مۇجاھىدلىرىغـا 
مالـى  كۈنـى   -6 ئاينىـڭ   -11  ■
مۇجاھىدلىـرى مالىنىڭ مۇپتى ۋىايىتى كونا 
شـەھىرىنىڭ ئەتراپىدا بىرلەشـكەن دۆلەتلەر 
تەشـكىاتى مالىغا ئەۋەتكەن ئەسـكەرلەرنىڭ 
پىسـتىرما  قارىتـا  ئەترىتىگـە  ماشـىنا 
ئەمەلىيىتـى ئېلىـپ بارغـان، نەتىجىدە 3 دانە 
ئەسـكىرىي ماشـىنا ۋەيران بولغان ۋە 7 نەپەر 

ئەسـكەر ئۆلگـەن ۋە يارىانغـان.
ئەششـاباب  كۈنـى   -7 ئاينىـڭ   -11  ■
كېنىيىنىـڭ  مۇجاھىدلىـرى  تەشـكىاتى 
ماندىـرا  جاياشـقان  شـىمالىغا  شـەرقىي 
ماشـىنا  سـاقچىلىرىنىڭ  كېنىيـە  رايونىـدا 
ئەمەلىيىتـى  پىسـتىرما  قارىتـا  ئەترىتىگـە 
ئېلىـپ بارغـان، نەتىجىدە 2 دانە ئەسـكىرىي 
ماشـىنىنى ۋەيـران قىلىـپ، 15 نەپەر كېنىيە 
ئۇالرنىـڭ  ئۆلتۈرگـەن ھەمـدە  ساقچىسـىنى 
ئېلىـپ  غەنىيمـەت  قورال-ياراغلىرىنـى 

چېكىنگـەن. ساق-سـاالمەت 
■ 11- ئاينىڭ 7- كۈنى بەششـار ئەسـەد 
ئارمىيىسـى سـۈرىيىنىڭ دەمەشـىق ۋىايىتـى 
بەردايـە  تەللـە  رايونىدىكـى  غۇتـا  غەربىـي 
نىـڭ  هللا  ئىلگىرىلىگـەن.  جايغـا  دېگـەن 
نۇسـرەت بېرىشى بىلەن ئەسەد ئەسكەرلىرى 
خار ھالەتتە ئارقىغا چېكىنگەن ۋە مۇجاھىد 
قېرىنداشـلىرىمىز ئەسـەد ئارمىيىسىنىڭ 10 
ۋە  ئۆلتۈرگـەن  ئەسـكىرىنى  نەپـەر  نەچچـە 

يارىاندۇرغـان. كۆپلىرىنـى 
ھەيئەتـۇ  كۈنـى   -7 ئاينىـڭ   -11  ■
ھامانىـڭ  مۇجاھىدلىـرى  شـام  تەھرىـر 
شـەرقىي قىسـمىدىكى ئەبۇ لەفە نۇقتىسىدا 
ئـوق  دانـە  بىـر  ئارمىيىسـىنىڭ  ئەسـەد 
كونكرىـس  ماشىنىسـىنى  توشـۇغۇچى 
قىلغـان.  ۋەيـران  ئېتىـپ  بىلـەن  قورالـى 

■ 11- ئاينىـڭ 8- كۈنـى مۇجاھىـدالر 
بەلىـل  ۋىايىتىنىـڭ  ھامـا  قىلغـان  فەتىـھ 
يېزىسـىنى ئەسەد قوشۇنلىرى ئېلىۋالغاندىن 
كېيىـن مۇجاھىـدالر قايتـا ھۇجـۇم قىلىـپ 1 
نەپـەر ئەسـكىرىي مەسـئۇلنى ۋە بىـر قانچـە 
يېزىنـى  بـۇ  ئۆلتـۈرۈپ،  ئەسـكەرنى  نەپـەر 
شـۇ  ئالغـان.  كونتروللۇقىغـا  ئـۆز  قايتىدىـن 
كۈنـى ئەسـەد قوشـۇنلىرى تەللـە ئـۇم خەزىـم 
نىـڭ  هللا  ئىلگىرىلىگـەن،  يەنـە  رايونىغـا 
نۇسـرەت بېرىشـى بىلەن مۇجاھىدالر ئەسەد 

چېكىندۈرگـەن. ئارقىغـا  قوشـۇنلىرىنى 

تۇخۇم ئېقى
ئائىلىسـىدىكى  قىرغـاۋۇل  ــــــ  بـۇ 
تۇخۇمىنىـڭ  توخۇسـىنىڭ  ئـۆي  ھايۋانـات 
ئېقىدىـن ئىبـارەت. گەرچـە تۇخـۇم ئېقىنىڭ 
ئۇزۇقلـۇق  لېكىـن  بولسـىمۇ  ئـاز  ئاقسـىلى 
ھېسـابلىنىدۇ  سـۈپەتلىك  ئـەال  جەھەتتىـن 
ئۈچـۈن  سـاالمەتلىك  تەركىبىـدە  چۈنكـى 

بـار. كىساتاسـى  ئامىنـو  بولغـان  زۆرۈر 
تۇخـۇم ئېقـى بىرىنچـى دەرىجىـدە ھـۆل 
يانـدۇرۇش،  ئىششـىق  ئـۇ  بولـۇپ،  سـوغۇق 
نەملىـك  ئۆپكىگـە  پەسـەيتىش،  ئاغرىـق 
خىزمىتىنـى  كېكىـردەك  يەتكـۈزۈش، 
راۋاناشـتۇرۇش، قىزىتمـا قايتـۇرۇش، تېرىنـى 
زەھـەر  ئۆسـتۈرۈش،  چـاچ  ئوزۇقانـدۇرۇش، 
قايتۇرۇش قاتارلىق خۇسۇسـىيەتلەرگە ئىگە. 
ئـۇ سـۇغۇقجان كىشـلەرگە زىيـان قىلىدۇ. 

سـېرىقى  تۇخـۇم  تۈزەتكۈچىسـى  ئۇنىـڭ 
ئۇسـۇلى  ئىشـلىتىش  ئۇنـى  زەپـەردۇر.  ۋە 

تۆۋەندىكىچـە:
خـام  ئېقىدىـن  تۇخۇمنىـڭ  بىرىنچـى، 
ئەتىگـەن  دانىنـى  ئىككـى  كۈنـدە  ھالەتتـە 
ۋە  ئاغرىقـى  بەرسـە گال  ئىچىـپ  ۋە كەچتـە 

هللا(. َشلاء  )ِإن  قىلىـدۇ  مەنپەئـەت  يۆتەلگـە 
ئىككىنچـى، تۇخۇمنىـڭ ئېقىدىـن 
)يەنـى،  يەرلىـك  ئېلىـپ  مىقـداردا  مۇۋاپىـق 
بەرسـە  چېپىـپ  ئۇرۇنغـا  ئاغرىغـان( 
مەنپەئـەت  يارىسـىغا  كۆيـۈك  ھـەم  بەزگـەك 

َشلاء هللا(. )ِإن  قىلىـدۇ 
ئېقىدىـن  تۇخۇمنىـڭ  ئۈچىنچـى، 
نەمـدەپ  داكىنـى  ئېلىـپ  مىقـداردا  مۇۋاپىـق 
سـۇنۇق بار ئورۇننى تېڭىپ بەرسـە، سـۇنۇققا 

مەنپەئـەت قىلىـدۇ )ِإن َشلاء هللا(. 

ئەسكەرتىش
قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ گېزىت، رادىئو ۋە ژۇرناللىرىمىزنى ماقالە، شـېئىر، سەرگۈزەشـتە، 
تارىـخ، ئەسـكىرىي تەلىـم، جـەڭ مەيدانىدىكـى ئاجايىباتـار، تېببىـي مەلۇماتـار... قاتارلىـق 

ھەرخىـل ژانىردىكـى ئەسـەرلەر بىلـەن تەمىنلىشـىنى سـەمىمىي ئىلتىمـاس قىلىمىز.
بـۇ گېزىتنـى تارقىتىشـقا ياردەملەشـكەن، كـۈچ چىقارغـان ۋە قولاپ-قۇۋۋەتلىگـەن 
بارلىـق قېرىنداشـلىرىمىزغا هللا تعلاىل نىـڭ مەغپىرىتى، رەھمىتى ۋە بەرىكىتى بولسـۇن! سـالىھ 

دۇئالىرىـڭاردا مۇجاھىـد قېرىنداشـلىرىڭارنى ئۇنۇتمىغايسـىلەر!
والسام عليكم ورمحة هللا وبركاته

بۇالقتىن تامچە

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
پەيغەمبەر  ملسو هيلع هللا ىلص  رەســـۇلۇلاھ  بەشىنچى، 
بـــەزى  ئۇنىڭغـــا  ئىلگىـــرى  بولۇشـــتىن 
بولۇشـــى،  ئەدەپلىـــك  ھايۋانارنىـــڭ 
تاشـــارنىڭ  دەرەخلەرنىڭ بويسۇنۇشـــى ۋە 

قىلىشى. ســـاالم 
ئالتىنچـــى، نامازغا تۇرغانـــدا ئۆزىنىڭ 
تۇرغـــان جامائەتنـــى خـــۇددى  ئارقىســـىدا 
ئالدىدىكـــى كىشـــىلەرنى كۆرگەنـــدەك 

. لىشى ە ر كۆ
يەتتىنچى، رەسۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ يېيىشى 
ئۈچـۈن سـۇنۇلغان قوينىـڭ قـول گۆشـىنىڭ: 
»مەنـدە زەھـەر بار« دەپ رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص گە 

سۆزلىشى.
نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  سـەككىزىنچى، 
بېرىشـى  خـەۋەر  ئىشـاردىن  غەيىـب  بـەزى 
بەرگـەن  يـۈز  يىراقتـا  ئىنتايىـن  ئۆزىدىـن  ۋە 
ئىشـار توغرىسـىدا خـەۋەر بېرىشـى ھەمـدە 
ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  خـۇددى  ئىشـارنىڭ  شـۇ 

بېرىشـى. يـۈز  بەرگەنـدەك  خـەۋەر 
نىـــڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەســـۇلۇلاھ  توققۇزىنچـــى، 
ــى. ــەت بولۇشـ ــڭ ئىجابـ ــق دۇئالىرىنىـ بارلىـ

ئونىنچـى، رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص گـە خىيانەت 
قىلغـان ياكـى ئۇنىڭغـا ھاكاۋۇرلـۇق بىلـەن 
قارشىاشـقان كىشـىلەردىن هللا نىڭ ئىنتىقام 

. ئېلىشى
ئـون بىرىنچـى، رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص نى ياكى 
بۇيرۇق-توسـۇقلىرىنى  ياكـى  ۋە  سـۆزىنى 
نىـڭ  هللا  كىشـىنىڭ  ھۆرمەتلىمىگـەن 

ئۇچرىشـى. جازاسـىغا 
ئون ئىككىنچى، هللا تعاىل نىڭ رەسۇلۇلاھ 
ملسو هيلع هللا ىلص نى مۇھاپىزەت قىلىشى ۋە دۈشمەنلەرنىڭ 
توختـاپ  چېقىالمـاي  گـە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ 
رضلي  ھۇرەيـرە  ئەبـۇ  ھەقتـە  بـۇ  قېلىشـى. 
جەھىـل:  »ئەبـۇ  دېگـەن:  مۇنـداق  عنله  هللا 
يۈزىنـى  ئـاراڭاردا  سـىلەرنىڭ  >مۇھەممـەد 
ئۇنىـڭ  دېگەنـدە،  مىلىسـۇنمۇ؟!<  توپىغـا 
ئـۇ:  دېيىشـتى.  >ھەئـە!<  ئەتراپىدىكىلـەر: 
ئۇنىـڭ  قەسـەمكى،  بىلـەن  ئـۇززا  ۋە  >الت 
سـەجدە قىلغىنىنى كۆرىدىغان بولسام ئۇنىڭ 
بوينىغـا دەسسـەيمەن ياكـى يۈزىنـى توپىغـا 
مىلـەپ خاراليمـەن< دېـدى. ئاندىـن ئـۇ ناماز 
قېشـىغا  نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  ئوقۇۋاتقـان 
ئەبـۇ  مۇشـرىكار  كەلگەنىـدى،  يېقىنـاپ 
جەھىلنىـڭ تۇرقىنـى كۆرۈپ چۆچـۈپ كەتتى 

قولىنىـڭ  ئىككـى  جەھىـل  ئەبـۇ  چۈنكـى 
ئالقىنىنـى رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص تەرەپكە قارىتىپ 
كۆتۈرگـەن ھالـدا گوياكى ئىككى قولى بىلەن 
ئۆزىنىـڭ يۈز تەرىپىنى مۇداپىئە قىلىۋاتقاندەك 
ئارقىغـا داجىغـان ئىـدى. ئۇنىڭدىـن: >سـاڭا 
نېمـە بولـدى؟< دەپ سـورالغان چاغـدا، ئـۇ: 
ئارىلىقىـدا  مۇھەممەدنىـڭ  بىلـەن  >مـەن 
ئورىكـى، قورقۇنچلـۇق  ئـوت  بىـر  ئاجايىـپ 
پەيـدا  قاناتـار  تۈرلـۈك  بىـر  ۋە  ھالـەت 
بولـدى< دەپ جـاۋاب بـەردى. شـۇنىڭ بىلەن 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص: >ئەگەر ئۇ ماڭا يېقىناشـقان 
بولسـا ئىـدى، پەرىشـتىلەر ئۇنـى قامالـاپ، 
پارچە-پارچـە قىلىـپ يىرتىپ تاشـلىۋەتكەن 

بوالتتـى< دېـدى« )مۇسـلىم توپلىغـان(.
ئىماننىڭ بەشىنچى رۇكنى: ئاخىرەت 

كۈنىگە ئىمان كەلتۈرۈش
ئاخىـرەت  ۋەلجامائـە  سـۈننە  ئەھلـى 
جەزمـى  ۋە  كەلتۈرىـدۇ  ئىمـان  كۈنىگـە 
ئىشـىنىدۇ. مەخلۇقاتـار ئۆلگەندىـن كېيىـن 
قەبرىلىرىدىـن  تىرىلـدۈرۈپ،  ئۇالرنـى  هللا 
جـازا- يارىشـا  ئەمەللىرىگـە  تۇرغـۇزۇپ، 
ئاخىـرەت  ــــــ  كـۈن  بېرىدىغـان  مۇكاپـات 

دېيىلىـدۇ.  كۈنـى 
كەلتـۈرۈش  ئىمـان  كۈنىگـە  ئاخىـرەت 
دېگىنىمىـز ــــــ قىيامـەت كۈنىگـە جەزمـى 
كامىـل  ئۇنىڭغـا  ۋە  قىلىـش  ئېتىقـاد 

دېگەنلىكتـۇر. ئىشـىنىش 
ئاخىـرەت  ئېيتقانـدا،  كونكرېتـراق 
كۈنىگـە ئىمـان كەلتـۈرۈش دېگىنىمىـز ــــــ 
ئۆزىنىـڭ كىتابـى قۇرئـان كەرىمـدە  تعلاىل  هللا 
ۋە ئەلچىسـى سـەھىھ ھەدىسـلىرىدە خـەۋەر 
قەبـرە  كېيىنكـى  ئۆلگەندىـن  بەرگـەن 
سـوئال- قەبرىدىكـى  )يەنـى  پىتنىسـى 
سـوراق(، قەبـرە ئازابـى، قەبـرە خۇشـاللىقى، 
ئاالمەتلىـرى،  چوڭ-كىچىـك  قىيامەتنىـڭ 
قەبرىدىـن  تىرىلىـش،  چېلىنىـش،  سـۈر 
توپلىنىـش،  مەھشـارگاھقا  چىقىرىلىـش، 
تارقىتىلىشـى،  دەپتەرلىرىنىـڭ  نامە-ئەمـەل 
ھـەۋزى  تارازا-مىـزان،  ئېلىنىـش،  ھېسـاب 
كەۋسـەر، پىلسـىرات كۆۋرۈكـى ۋە جەننـەت 
دوزاخ  كىرىشـى،  جەننەتكـە  ئەھلىنىـڭ 
ئىبـارەت  كىرىشـىدىن  دوزاخقـا  ئەھلىنىـڭ 
جازا-مۇكاپـات قاتارلىـق خەۋەرلەرگـە ئىمان 

ئىبـارەت. دېگەنلىكتىـن  كەلتـۈرۈش 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

دىنىي ئەھكامالر
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە 

ئائىلىدىكى رېتسىپالر

ئەرەب تىلى ئۆگىنىمەن
سۆزلۈكلەر

َضيٌِّق                                                                              تار
َقرِْيٌب                                                                         يېقىن 
بَِعْيٌد                                                                           يىراق
َمْفُتوٌح                                                                        ئوچۇق
ُمْغَلٌق                                                                           تاقاق
زُقَاٌق                                                                           كوچا
دُكَّاٌن                                                                          دۇكان
ُصفٌَّة                                                                            سۇپا

َحِديلَْقٌة                                                                        باغچا  
ُمَدوٌَّر                                                                       يۇمىاق                                   
ُمَربٌَّع                                                                    تۆت چاسا 
ُمْسَتِطْيٌل                                                                  ئۇزۇنچاق

 
 جۈملىلەر

َهَذا الطَّرِْيُق َضيٌِّق                                                  بۇ يول بەك تار
بلَيلْتلَُنا َقرِْيٌب إىل اْلَمْدَرَسِة                      بىزنىڭ ئۆي مەدرىسكە يېقىن
بلَيلُْتُه بَِعيٌد ِمَن السُّوِق                                ئۇنىڭ ئۆيى بازارغا يىراق
َبُب الدُّكَّاِن َمْفتلُْوٌح                                دۇكاننىڭ ئىشىكى ئوچۇق
َبُب اْلُفُصوِل ُمْغَلٌق                             سىنىپارنىڭ ئىشىكى تاقاق
َقْد َما بَِقَي اْليلَْوَم َأَحٌد يف َهَذا الزُّقَاِق        بۈگۈن بۇ كوچىدا ئادەم قالماپتۇ
يلَُباُع َهَذا الدٌّكَّاُن                                            بۇ دۇكان سېتىلىدۇ

ُصفَّتلَُنا َقِصيلٌْر                                                 بىزنىڭ سۇپا پاكار 
ُهَو يلَْقَرأُ اْلِكَتاَب يف اْلَِديلَْقِة                    ئۇ باغچىدا كىتاب ئوقۇۋاتىدۇ
َسْقُف َهَذا اْلَمْسِجِد ُمَدوٌَّر              بۇ مەسجىدنىڭ ئۆگزىسى يۇمىاق
َمْلَعُب َمْدَرَسِتَنا ُمَربٌَّع              بىزنىڭ مەدرىسنىڭ مەيدانى تۆت چاسا
ُصفَُّة اْلَمْسِجِد ُمْسَتِطْيٌل                   مەسجىدنىڭ سۇپىسى ئۇزۇنچاق



ئىسالم ئاۋازى ئىسالم ئاۋازى

ئىككىنچى تېما: مەغرىبتىكى ئىبازىيە 
دۆلىتى

مەزھىپـى  ئىبازىيـە  مەغرىبتىكـى 
ئىخاسـمەن دەۋەتچىلىرىنىڭ قولى ئارقىلىق 
دەۋەتچىلـەر  بـۇ  بولـۇپ،  تارقالغـان  كـەڭ 
نۇرغـۇن بەربەرلەرنـى ئۆزىگـە جەلپ قىلدى. 
ئىسـامىي  بىلىـپ  پۇرسـەت  بۇنـى  ئـۇالر 
بولغـان  يېقىـن  پايتەختىگـە  خىاپەتنىـڭ 
يۈرگـەن  قوغلىنىـپ  رايونلىرىـدا  مەشـرىق 
مەزھەپلىرىنى كەڭ تارقىتىۋېلىشتى چۈنكى 
ئـۇالر ئـۆز مەزھىپىنىڭ داۋاملىشىشـى ۋە ئۆز 
قۇرۇشـلىرى  ھاكىمىيـەت  نامىـدا  مەزھىپـى 
ئـورۇن  قۇرىدىغـان  ھاكىمىيـەت  ئۈچـۈن، 
جايـدا  يىـراق  كونتروللۇقىدىـن  خىاپـەت 
بولۇشى كېرەك دەپ قاراشقان. شۇ سەۋەبتىن 
ئـۇالر پۈتـۈن بەربـەر قەبىلىلىـرى ئارىسـىدىن 

مەغرىبنـى ئەۋزەل بىلگەن شـۇڭا خاۋارىجار 
تىكلىگـەن.  مەزھـەپ  ئىككـى  مەغرىبتـە 
بىـرى، ئىبازىيـە مەزھىپـى؛ يەنە بىرى بولسـا 
ئىككـى  بـۇ  ئىـدى.  مەزھىپـى  سـەفەرىيە 
جانلىنىشـىغا  ئاستا-ئاسـتا  مەزھەپنىـڭ 
ــــــ  بىـرى  ئامىلاردىـن  بولغـان  سـەۋەب 
ئۇالرنىـڭ دەۋىتىنىـڭ مۆتىدىـل بولغانلىقـى. 
يەنـى، ئـۇالر تەقىييـە )ئېتىقادىنى يوشـۇرۇش 
ھاكىـم- ئاسـتىدا  پەردىسـى  پرىنسـىپى( 
سـۇلتانار بىلـەن تىنـچ مۇئامىلـە قىلىـش ۋە 
كـەڭ قورسـاق بولـۇش ئۇسـۇلىنى قولانغـان. 
مۆتىدىللىقـى  خىـل  بـۇ  ئۇالرنىـڭ  ئەگـەر 
بولمىغان بولسـا ئىـدى، ئۇالرنىڭ ئاقىۋىتىمۇ 
ئاقىۋىتىـدەك  ئىسـيانچىارنىڭ  شـۇ  ئەنـە 

بوالتتـى.  بولغـان 
مەزھىپـى  ئىبازىيـە  ھەقىقەتـەن  بەسـرە 

بازىلىرىنىـڭ  ئاساسـىي  دەۋەتچىلىرىنىـڭ 
تارقالغـان  كـەڭ  مەغرىپتـە  بولـۇپ،  بىـرى 
ئـۆز  دەۋەتچىلىـرى  مەزھىپىنىـڭ  ئىبازىيـە 
دۆلىتىنـى قـۇرۇپ چىقىـش ئۈچـۈن ئەنـە شـۇ 
قىلغـان.  نۇقتىسـى  باشـلىنىش  بەسـرەنى 
بازىنىـڭ داھىيلىـرى مۇشـۇ مەزھەپنىـڭ  بـۇ 
بـۇ  ھېسـابلىناتتى.  ئۆلىمالىـرى  ئاۋۋالقـى 
ئەبـۇ  كاتتىسـى  ئـەڭ  ئىچىدىكـى  ئۆلىمـاالر 
ئۇبەيـدە مۇسـلىم ئىبنـى ئەبـۇ كەرىمـە ئىدى. 
شـۇنداق قىلىـپ، بـۇ دەۋەتچىلەر شـۇ بازىدىن 
تارقىلىشـتى  كـەڭ  ئورۇنارغـا  مۇئەييـەن 
چىققۇچىارمـۇ  قارشـى  خىاپەتكـە  ھەتتـا 
سـالماي  مەسـلىھەت  دەۋەتچىلەرگـە  شـۇ 

چىقمايتتـى.  قارشـى  تـۇرۇپ 
مەزھىپىمـۇ  سـەفەرىيە  ھەقىقەتـەن 
مەغرىـب  بىرگـە  بىلـەن  مەزھىپـى  ئىبازىيـە 
بەربەرلـەر  بولـۇپ،  يۆتكەلگـەن  تەرەپكـە 
ئـۆز  تارتىـپ  بولغاندىـن  مۇسـۇلمان 
كەلگـەن.  بولـۇپ  ئىخاسـمەن  ئىسـامىدا 
پۈتـۈن  كىرگـەن  ئارمىيىسـى  ئىسـام  ئـۇالر 
جەڭلەرگە قاتناشـقان. خـۇددى ئىمام تەبەرى 
سـۈپەتلىگەندەك، ئـۇالر قاچانىكـى ئادالـەت 
ئۇچرىسـا،  مۇئامىلىسـىگە  مېھرىبانلىـق  ۋە 
ئـەڭ  شـۇالر  ئەنـە  ئىچىـدە  يۇرتـار  پۈتـۈن 
بولـۇپ  تىنچلىقپـەرۋەر  ئـەڭ  ئىتائەتچـان، 
ئىبنـى  ھىشـام  ھالـەت  خىـل  بـۇ  كەلگـەن. 
داۋاماشـقان.  دەۋرىگىچـە  ئابدۇلمەلىكنىـڭ 
ۋالىيلىـرى  ھىشـامنىڭ  خەلىپـە  ئـۇالر 
تەرىپىدىن زۇلۇمنى ھېس قىلىشـقان بولۇپ، 
ئـەڭ بـەك زۇلـۇم قىلغـان كىشـى ئۇبەيدۇلـاھ 
كۆپىنچـە  ئۇنىـڭ  ئىـدى.  ھەبھـاب  ئىبنـى 
ئاسـارە-ئەتىقىلەرنى  ۋە  مال-دۇنيـا  ۋاقتـى 
توپـاش ھەمـدە بـۇ نەرسـىلەرنى خەلىپىنىـڭ 
رازىلىقـى ئۈچـۈن دەمەشـىققە يولاپ بېرىش 
يولۇققـان  بەربەرلـەر  ئىـدى.  ئۆتكـەن  بىلـەن 

مانـا بـۇ ئىمتىھـان خاۋارىـج دەۋەتچىلىرىنىـڭ 
بەربەرلـەر ئارىسـىدا بارلىققـا كېلىش ۋاقتىغا 
توغـرا كەلگـەن بولـۇپ، بـۇ دەۋەتچىلـەر شـۇ 
بەربەرلەرنى ئۇمەييە خەلىپىلىكىگە قارشـى 
چىقىشـقا دەۋەت قىلغـان. ئـۇالر بۇ دەۋىتىگە 
زۇلۇملىرىنـى  ۋالىيلىرىنىـڭ  ئۇمەييـە 
بەربەرلـەر  لېكىـن  قىلغـان  سۇيىئىسـتېمال 
قوشـقىلى  ئـاۋاز  دەۋىتىگـە  ئۇالرنىـڭ 
خاۋارىـج  شـۇ  ئـۇالر  چۈنكـى  ئۇنىمىغـان 
زالىـم  ھەرگىزمـۇ  »خەلىپـە  دەۋەتچىلەرگـە: 
ئەمـەس، بـۇ يەردە زۇلـۇم قىلىۋاتقىنى بىزنىڭ 
ئۈستىمىزدىكى ۋالىيار« دەپ خاۋارىجارغا 
چۈشـەنچە بەرگـەن. خاۋارىـج دەۋەتچىلىـرى 
خەلىپـە  ۋالىيارنـى  زالىـم  »بـۇ  ئۇالرغـا: 
ھىشـام قەسـتەن ئەۋەتكـەن شـۇڭا ۋالىيـارال 
زالىـم«  خەلىپىمـۇ  بەلكـى  ئەمـەس  زالىـم 
ئۈسـتىگە  ئۇنىـڭ  تاشـلىغان.  شـۈبھە  دەپ 
خەلىپـە ھىشـامنىڭ بىـر قىسـىم نۇقسـانلىق 
كۆڭلىدىكـى  بەربەرلەرنىـڭ  تەرەپلىـرى 
ئۇلغايتىۋەتكـەن،  تېخىمـۇ  شـۈبھىلەرنى 
ئۇمەييـە  بەربەرلـەر  بـۇ  نەتىجىـدە 
ئۇمەييـە  قوپـۇپ،  ئۆكتـە  خەلىپىلىكىگـە 
ئورنىغـا  ئۇنىـڭ  يىقىلىـپ  خەلىپىلىكىنىـڭ 
ئابباسـىيە خەلىپىلىكىنىـڭ تىكلىنىشـىگە 
بولـۇپ  سـەۋەبچى  تۇيماسـتىن  ئۆزلىـرى 
قالغان. كېيىن بۇالر ئابباسـىيە خەلىپىلىكى 
بىلـەن قارشىلىشـىپ، تارابلۇسـنى پايتەخـت 
ھاكىملىقىدىكـى  ئاببـاس  ئەبـۇ  قىلغـان 
كەلتۈرگـەن.  بارلىققـا  دۆلىتىنـى  ئىبازىيـە 
ئابدۇراھمـان  ئەبـۇ  كېيىـن  ئەبۇلخەتتابتىـن 
رۇسـتىمىي رۇسـتىمىيار دۆلىتىنـى قۇرغان. 
بـۇ ئىبازىيـە خاۋارىجلىـرى دۆلىتـى ھىجرىيە 
جەمئىـي  بولـۇپ،  يىقىلغـان  يىلـى   -296
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2- بەت  3- بەت 

زىئەمر غازىتى
بـۇ ــــ رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص ئۇھۇد ئۇرۇشـىدىن 
ھەربىـي  قىلغـان  قوماندانلىـق  ئىلگىـرى 
ھىجرىيـە  ھەرىكـەت  بـۇ  بولـۇپ،  يـۈرۈش 
مىادىيـە  )يەنـى  ئېيـى  مۇھـەررەم  يىلـى   -3
بەرگـەن.  يـۈز  ئـاي(دا   -6 يىلـى   -624
بەنـى  ئىسـتىخباراتى  مەدىنـە  چۈنكـى 
سـەئلەبە ۋە بەنـى مۇھارىـب قەبىلىلىرىدىـن 
قوشـۇننىڭ  زور  بىـر  تەشـكىللەنگەن 
مەدىنىنىـڭ ئەتراپىغا ھۇجـۇم قىلىش ئۈچۈن 
توپانغانلىـق خەۋىرىنـى رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص گـە 
يەتكۈزگـەن. شـۇنىڭ بىلـەن رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص 
مۇسـۇلمانارنى ئۇرۇشـقا چاقىرىـق قىلىـپ، 
مەدىنىگە ئوسمان رضي هللا عنه نى ئورۇنباسار 
ۋە  ئۇالغلىـق  قويـۇپ،  تەيىنلـەپ  قىلىـپ 
پىيـادە بولـۇپ 450 نەپـەر مۇجاھىـد بىلـەن 
ئۇالرغـا قارشـى ئاتانـدى. مۇجاھىـدالر يولدا 
قەبىلىسـىدىن  سـەئلەبە  بەنـى  كېتىۋېتىـپ 
جۇبـار ئىسـىملىك بىـر كىشـىنى تۇتۇۋېلىپ 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ ئالدىغـا ئېلىـپ كىردى. 
دەۋەت  ئىسـامغا  ئۇنـى  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ 
ئاندىـن  بولـدى.  مۇسـۇلمان  ئـۇ  قىلىۋېـدى، 
عنله  هللا  رضلي  بىـال  ئۇنـى  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ 
غـا قوشـۇپ قويـدى ھەمـدە ئـۇ مۇسـۇلمانار 
باشـاپ  زېمىنىغـا  دۈشـمەن  قوشـۇنىنى 
ماڭىدىغـان يـول باشـلىغۇچى بولـۇپ قالدى. 
تاغ چوققىسـىغا چىقىۋالغان دۈشـمەنلەر 
مەدىنـە ئارمىيىسـىنىڭ كەلگەنلىكىنى 
ئاڭاپ تەرەپ-تەرەپكە چېچىلىپ كېتىشـتى. 
شـۇنىڭ بىلەن رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص قوشـۇنىنى شـۇ 
مۇشـرىكارنىڭ توپاشـقان ئورنىغـا ئېلىـپ 
بـاردى. بـۇ ئورۇن زىئەمر دېگەن ئىسـىم بىلەن 
ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  بولـۇپ،  قـۇدۇق  ئاتالغـان 
ئەئرابىارغـا )يەنـى سـەھرالىق ئەرەبلەرگـە( 
مۇسـۇلمانارنىڭ كۈچىنى كۆرسـىتىپ قويۇش 
مەقسـىتىدە  سـېلىش  قورقۇنـچ  ئۇالرغـا  ۋە 
ھىجرىيەنىڭ 3- يىلى سـەپەر ئېيىدا بۇ يەردە 
يېقىنـراق  ئايغـا  بىـر  ياكـى  ئـاي  بىـر  تولـۇق 

تـۇرۇپ، ئاندىـن مەدىنىگـە قايتىـپ كەتتـى.
چىقىدىغـان  ۋەقەلىكتىـن  يۇقىرىقـى 

پايدىـالر
بىرىنچـى، رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ جەڭگە 
بىۋاسىتە قوماندانلىق قىلىشى ــــ قوشۇننىڭ 

ۋە  كۆتۈرۈلۈشـىگە  مەنىۋىيىتىنىـڭ 
مۇجاھىدالر بىلەن قوماندان ئوتتۇرىسـىدىكى 
تېخىمـۇ  رىشتىسـىنىڭ  ئىشـەنچ 

بولىدىغانلىقـى. سـەۋەب  كۈچىيىشـىگە 
نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  ئىككىنچـى، 
سـۈپىتى  بولـۇش  قومانـدان  مۇجاھىدالرغـا 
بىلـەن ئىسـتىخبارات خىزمىتىگـە، بولۇپمـۇ 
ھەربىي ئىسـتىخبارات خىزمىتىگە ئاالھىدە 

بۆلگەنلىكـى. كۆڭـۈل 
ئۈچىنچـى، يېڭى بىر ئىسـامىي دۆلەت 
كۆپلىگـەن  ئەتراپتىكـى  كەلسـە،  بارلىققـا 
كاپىـر دۆلەتلەرنىـڭ شـۇ ئىسـامىي دۆلەتنـى 
رازى  ھەرگىزمـۇ  يوقىتىۋەتمىگۈچـە 

بولمايدىغانلىقـى.
ئۆزئـارا  دۆلەتلـەر  كاپىـر  تۆتىنچـى، 
جەمئىيەتكـە  ئىسـامىي  بولـۇپ  ئەھـزاب 
ئـۇرۇش باشـلىمىغۇچە، بىـرال ۋاقىتتـا كـۆپ 
دۆلـەت دۈشـمەنلىرىگە ئـۇرۇش ئېچىشـنىڭ 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ يولىدىـن ئەمەسـلىكى.

نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  بەشـىنچى، 
ئوسـمان رضلي هللا عنله نـى ئۇرۇنباسـار قىلىـپ 
نـى  عنله  هللا  رضلي  ئوسـمان  ـــــ  قويغانلىقـى 
كۆرىدىغـان  ئـۆچ  ئۇنـى  ۋە  سـۆكىدىغان 
كىشـىلەرگە رەددىيە شـۇنداقا ئوسـمان رضي 

دەلىلـدۇر. پەزىلىتىگـە  نىـڭ  عنله  هللا 
ئالتىنچـى، جەڭگـە كېتىۋاتقان جەرياندا 
قوشـۇننىڭ  كاپىـر  تەرەپتىكـى  قارشـى 
ئۇنـى  قالغانـدا  يولۇقـۇپ  ئەزاسـى  بىـرەر 
بەزىـدە  ھەتتـا  جايىزلىقـى،  تۇتۇۋېلىشـنىڭ 

بولىدىغانلىقـى. ۋاجىـب 
بىلـەن  سىياسـەتۋاز  يەتتىنچـى، 
ــــ ئۇ  دەۋەتچىنىـڭ پەرقـى بولسـا، مۇجاھىـدـ 
بىـر دەۋەتچى بولۇپ، ئۆزىنىڭ شەخسـىيىتى 
ئۇتـۇق قازانمىسـىمۇ دەۋىتى ئۇتۇق قازانسـىا 
بولسـا  ئەممـا سىياسـەتۋاز  قىلىـدۇ  قانائـەت 
تەقدىردىمـۇ  ئېرىشـكەن  نوپۇزغـا  دەۋىتـى 
ئۆزىنىڭ شەخسـىيىتى )يەنى ئوبرازى( نوپۇزغا 
ئېرىشمىسـە قانائـەت قىلمايدۇ. رەسـۇلۇلاھ 
ملسو هيلع هللا ىلص دۈشـمەن قوشـۇنىدىن كەلگـەن جۇبارنـى 
ئۆلتۈرۈۋەتمەسـتىن ئىسامغا دەۋەت قىلغان.
نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  سـەككىزىنچى، 
يېڭـى مۇسـۇلمان بولغـان جۇبـار رضلي هللا عنله 

نى بىال رضي هللا عنه غا قوشـۇپ قويۇشـىدىن 
ــــ ئەسـىرگە چۈشـكەندىن كېيىن مۇسۇلمان 
قىلغـۇدەك  كۇپايـە  كىشـىگە،  بولغـان 
قىلىـپ  كۈزەتچـى  مۇجاھىدنـى  سـاندىكى 

قويۇشـنىڭ مۇھىملىقـى چىقىـدۇ.
ئەسـىرگە  كاپىـر  توققۇزىنچـى، 
چۈشـكەندىن كېيىـن مۇسـۇلمان بولسـا، 

ئۆلتۈرۈلمەيدىغانلىقـى. ئۇنىـڭ 
ئۇنـى  ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ  رەسـۇلۇلاھ  ئونىنچـى، 
بىـال رضلي هللا عنله غـا قوشـۇپ قويۇشـى ـــــ 
كونـا  مۇجاھىدنىـڭ  ۋە  مۇسـۇلمان  يېڭـى 
مۇجاھىـد ۋە مۇھاجىرالردىـن شـەرئىي دەرس 
ۋە تەجرىبـە جەھەتتـە كۆپـرەك پايدىلىنىشـى 

كۆرسـىتىدۇ. كېرەكلىكىنـى 
ئـون بىرىنچـى، ئۇسـتاز ياكـى قومانـدان 
ئەزانـى  ياكـى  شـاگىرت  كەلگـەن  يېڭـى 
ياكـى  شـاگىرت  كونـا  ئۈچـۈن  تەربىيىلـەش 
كونـا ئەزاغـا تۇتـۇپ بېرىشـنىڭ جايىزلىقـى.

تۇرۇۋاتقـان  دۈشـمەن  ئىككىنچـى،  ئـون 
ئىشـەنچلىك  بىلىدىغـان  ياخشـى  جاينـى 
جەڭـدە  ـــــ  تېپىـش  باشـلىغۇچىنى  يـول 
غەلىبـە قىلىشـقا سـەۋەب بولىدىغـان مۇھىـم 

ئىكەنلىكـى. بىـرى  ئامىلارنىـڭ 
مۇسـۇلمانارئۆزىنىڭ  ئۈچىنچـى،  ئـون 
دىنىغـا، بولۇپمـۇ جىھـاد ئىبادىتىگە قايتسـا، 
دۈشـمەنلەرنىڭ قەلبىگـە قورقۇنـچ تاشـاش 
ھـەر زاماندىكـى ئىسـام ئۈممىتىگـە ئورتـاق 

ئىكەنلىكـى.
بوھران غازىتى

بـۇ غـازات ھىجرىيە 3- يىلـى رەببىيئۇل 
يىلـى   -621 مىادىيـە  )يەنـى  ئېيـى  ئاخىـر 
بۇنىـڭ  بولـۇپ،  بەرگـەن  يـۈز  ئـاي(دا   -10
سەۋەبى شۇكى، بەنى سۇلەيىم قەبىلىسىدىن 
مۇسـۇلمانارغا  كىشـىلەر  تۈركـۈم  بىـر  زور 
بىـر  يېقىـن  )مەككىگـە  بوھـران  قارشـى 
رايوننىـڭ ئىسـمى( دېگـەن جايـدا توپانـدى. 
نەپـەر  ملسو هيلع هللا ىلص 300  رەسـۇلۇلاھ  بىلـەن  شـۇنىڭ 
مۇجاھىدتىن تەشـكىللەنگەن بىر قوشـۇننى 
كېلىـپ،  جايغـا  دېگـەن  بوھـران  باشـاپ 
رەببىيئـۇل ئاخىـر ۋە جۇمادىيەل ئەۋۋەل ئېيىدا 
ئىككـى ئـاي تۇرۇپ، ئاندىـن ھېچبىر تاالپەت 

تارتماسـتىن مەدىنىگـە قايتىـپ كەلـدى.

زەيىد ئىبنى ھارىسە رضي هللا عنه 
باشچىلىقىدا قوشۇن ئەۋەتىش

بۇ ۋەقە ھىجرىيە 3- يىلى جۇمادىيەل ئاخىر 
ئېيى )يەنى مىادىيە 624- يىلى 11- ئاي(دا يۈز 
بەرگـەن بولـۇپ، بـۇ ئۇھـۇد غازىتىدىـن ئىلگىرى 
ۋە  ئاخىرقـى  ئـەڭ  بارغـان  ئېلىـپ  مۇسـۇلمانار 
ئـەڭ ئۇتۇقلـۇق بىـر ھەربىـي يـۈرۈش بولـدى. 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص گـە يەتكـەن خـەۋەردە، قۇرەيـش 
كارۋىنى سـەفۋان ئىبنى ئۇمەييـە رەھبەرلىكىدە 
ئىـراق تەرەپكـە يـول ئالغـان. بۇ يـول ئىنتايىن 
ئۇزۇن بولۇپ، نەجىدتىن شـامغىچە سـوزۇلۇپ 
مەدىنىنىـڭ شـەرق تەرىپىدىكـى مەدىنىگە يىراق 
بىـر جايدىـن كېسـىپ ئۆتەتتـى. قۇرەيـش بـۇ 
يولنـى پۈتۈنلـەي بىلىـپ بواللمايتتـى شـۇڭا 
سـەفۋانغا  ئابدۇلمۇتەللىـب  ئىبنـى  ئەسـۋەد 
بەكىـر ئىبنـى ۋائىـل قەبىلىسـىدىكى فـۇرات 
ئىبنـى ھەيياننـى يول باشـلىغۇچى ۋە سـەپەر 
يېتەكچىسـى قىلىـش مەسـلىھەتىنى بـەردى. 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص ئۇچـۇر كەلگـەن ھامـان 
زەيىد ئىبنى ھارىسە رضي هللا عنه قوماندانلىقىدا 
يولغـا  گۇرۇپپىنـى  مۇجاھىـد  ئاتلىـق   100
ھالـدا  ئالدىرىغـان  ئىنتايىـن  زەيىـد  سـالدى. 
كارۋانغـا تۇيۇقسـىز ھۇجـۇم قىلـدى. كارۋان 
نەجىـد زېمىنىدىكى قـەردە ناملىق قۇدۇقنىڭ 
كارۋاننـى  زەيىـد  ئىـدى.  چۈشـكەن  يېنىغـا 
ئىشغال قىلغاندىن كېيىن، سەفۋان ۋە ئۇنىڭ 
كارۋاننـى قوغدايدىغان ياردەمچىلىرى ھېچبىر 
مۇسـۇلمانار  قېچىشـتى.  قارشىلىقسـىزال 
سـەپەر يېتەكچىسـى فۇرات ئىبنـى ھەيياننى 
ئەسـىرگە ئالدى ھەمدە نۇرغۇن قاچا-قۇچا ۋە 
يۈزمىڭچـە كۈمۈشـلەرنى غەنىيمەت ئالدى. 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص بۇ غەنىيمەتلەرنىڭ بەشـتىن 
بىرىنـى ئېلىپ قالغاندىـن كېيىن قالغانلىرىنى 
قوشـۇننىڭ ئەزالىرىغا تەقسـىم قىلىپ بەردى. 
فـۇرات ئىبنـى ھەييـان رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ 

قولىـدا مۇسـۇلمان بولدى.
يۇقىرىقىالردىن ئېلىنىدىغان پايدىالر

ئۇنىڭ  ۋە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلاھ  بىرىنچى، 
دۈشمەننىڭ  تەرەپتىن  هللا  ئۈممىتىگە 
ياردەم  ئارقىلىق  سېلىش  قورقۇنچ  قەلبىگە 

بېرىلىدىغانلىقى.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

يۇلتۇزالر چىمىراليدۇ

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر 

تارىخقا 
نەزەر

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
ئېقىـپ  مۇزلۇقاردىـن  دەرياسـى  ۋاخـان 
مـۇز سـۇلىرىدىن شـەكىللەنگەن.  چۈشـكەن 
ئۆتۈشـمىلەرنىڭ  ۋە  چوققىـار  يەردىكـى  بـۇ 
دېڭىز يۈزىدىن ئېگىزلىكى 5000 ـــــ 6500 
تۇرىدىغـان  كۆرۈنـۈپ  كېلىـدۇ.  مېتىرغىچـە 
تاقىر تاشـار كۆپ قىسـىم ئۆسـۈملۈكلەرنىڭ 
ئۆسۈشـىگە مەنپەئەتسـىز. ھەتتاكى ھاۋاسـى 
نـەم بولغان پامىر رايونلىرىدىمۇ دەل-دەرەخلەر 
يـوق بىراق بۇ يەردىكـى ئوت-چۆپلەر ھايۋانار 
توپى ئۈچۈن كۆڭۈلدىكىدەك يەم-خەشـەكنىڭ 
تەكشـۈرۈش  ۋە  سـاياھەت  ئوينايـدۇ.  رولىنـى 
پەقـەت يەر شـەكلى تۆۋەن بولغـان رايوناردىا 
زىيـادە  يەرلەردىكـى  بـەزى  بېرىلىـدۇ.  ئېلىـپ 
بىـر  ئاغرىتىدىغـان  باشـنى  بولسـا  سـۇالر 
مەسـىلىدۇر. مەسـىلەن، ۋاغجىـر بىلـەن 
شـەكلى  يـەر  ئارىسـىدىكى  بوزويگۈمبـەز 

تـۆۋەن بولغـان 16 كىلومېتىرلىـق ئـورۇن.
تەرىپـى،  غـەرب  رايونىنىـڭ  لەڭگـەر 
چېگراسـى  جەنۇبىـي  كارىدورنىـڭ  يەنـى، 
ئېگىـز  ئوخشـاش  تەرىپىگـە  شـەرق  خـۇددى 
تـاغ تىزمىلىرىغـا تۇتۇشـىدۇ بىـراق شـىمالىي 
چېگراسـى سۇلۇقارغا تۇتۇشىدۇ. لەڭگەرنىڭ 
شـەرق تەرىپى كارىدورنىڭ ئەڭ چوڭ كەڭلىك 
رايونلىرى بىلەن سـەھتالەھ )Seh Taleh( تاغ 
تىزمىسـىنى ئـۆز ئىچىگـە ئالىـدۇ. بـۇ رايونار 
ئاساسـەن شـەرقىي شـىمال ۋە غەربىي جەنۇب 
رايوناردىكـى تەكشـۈرۈش ئېلىپ بېرىلمىغان 
شـەرق  بـۇ چوققىارنىـڭ  چوققىـاردۇر. 
تەرىپىدىكـى ئاخىرقـى نۇقتىسـى ئـەڭ ئېگىز 
بولـۇپ، غـەرب تەرەپكـە بارا-بـارا تۆۋەنلـەپ 
يـوق ئېگىزلىكنىـڭ  بـۇ ئىسـمى  سـوزۇلىدۇ. 
تەخمىنـەن 5 كىلومېتىـر شـەرق تەرىپـى ۋارام 
كوئوردېناتـى:  يەرنىـڭ  )بـۇ  ئۆتۈشمىسـىدۇر 
شىمالىي كەڭلىك ′14○37، شەرقىي ئۇزۇنلۇق 
′49○73(. بـۇ يـەردە بىـر يـول بـار بولـۇپ، بـۇ 
تاجىكىسـتان  لەڭگەردىـن  ئارقىلىـق  يـول 
چېگراسـىدىكى سـارىقۇل كۆلىگـە بارغىلـى 
سـاياھەتچىلەر  كۆپلىگـەن  گەرچـە  بولىـدۇ. 
قىيىنچىلىقاردىن قورقماي سـارىقۇل كۆلىنىڭ 
غـەرب ۋە شـەرق تەرىپىدىكـى چـوڭ پامىردىن 
قىسـىم  كـۆپ  مۇتلـەق  لېكىـن  ماڭسـىمۇ 
سـاياھەتچىلەرنىڭ ئافغانىستان، شەرقىي 
تۈركىسـتان ۋە ھىندىسـتان ئارىسىدا يولى بار 
شـۇڭا ئـۇالر ۋاخـان ۋە پامىردىـن پايدىلىنىـدۇ.
گىرەلەشـمە  بـۇ  ئۆتۈشمىسـى  بروغىـل 
توغـرا  گىرۋىكىگـە  جەنۇبىـي  تاغارنىـڭ 
كېلىدىغـان ئـەڭ تـۆۋەن ئۆتـۈش نۇقتىسـىدۇر. 
مىـل  بىـر  دەرياسـىنىڭ  ۋاخـان  ئۆتۈشـمە  بـۇ 
ۋارسـىڭ  دەرياسـىنىڭ  ۋاخـان  شـەرقىدىكى 
قوشـۇلۇش  بىلـەن  دەرياسـى   )Warsing(
نۇقتىسـىدىن ئۆتىدۇ. ۋاخان دەرياسى ۋارسىڭ 
شـىمال  غەربىـي  جىلغىسـىنى  دەرياسـى 
يۆنىلىشـتە كېسـىپ ئۆتىـدۇ. دەرياغـا يانـداش 
نۇقتىسـىنىڭ غـەرب  يـول قۇرۇلـۇش  بولغـان 
تەرىپىـدە ۋاخفىـن دەرياسـىنى، تۈزلەڭلىكنـى 
سـازلىقنى  جىلغىسـىدىكى  ۋارسـىڭ  ۋە 
ئېگىزلىكلەرنىـڭ  ئۆتـۈپ،  كېسـىپ 
باشـلىنىش نۇقتىسـىغا بارغىچـە تەخمىنـەن 
بروغىـل  داۋاملىشـىدۇ.  كىلومېتىـر   5
ئۆتۈشمىسـىدىن ئىلگىـرى غەربىـي جەنـۇب 
پاكىسـتاننىڭ  ئۆتكۈزۈلـۈپ،  قـوي  تەرەپكـە 
كىيىـم- ۋە  چـاي  شـېكەر،  رايونىـدا  چاتـرال 

ئىـدى.  ئالماشـتۇرۇلغان  كېچەككـە 
بروغىـل ئۆتۈشمىسـىنىڭ 7 كىلومېتىـر 
بـار.  ئۆتۈشمىسـى  ئـەن  دەرۋازا  شـەرقىدە 

ئۆتۈشمىسـىنىڭ  بروغىـل  بىلـەن  سـەرھەد 
ئارىلىقىدا ئىشـلىتىلىۋاتقان ئۈچ ئۆتۈشـمە بار 
بولۇپ، ئۇالر كانخۇن، ئوچھىلى ۋە شاھئولۇغ 
ھەممىسـى  بۇالرنىـڭ  ئۆتۈشـمىلىرىدۇر. 
ئۆتۈشـمىلەردۇر.  ئۆتىدىغـان  چاترالغـا 
تەرەپكـە  غـەرب  ئۆتۈشمىسـى  شـاھئولۇغ 
تەرەپكـە  شـەرق  ۋە  ئاناشـاھ  ئۆتىدىغـان 
ئۆتۈشـمىلىرىگە  ئوچھىلـى  ئۆتىدىغـان 

ئۆتۈشـمىدۇر. ئاسـان  ئـەڭ  سېلىشـتۇرغاندا 
ئىشكەشـىمگىچە  قەلئەيىپەنجىدىـن 
ئېگىـز  رايونـى  كارىـدور  تۆۋەنكـى  بولغـان 
پەرقلىنىـپ  ئاالھىـدە  بىلـەن  مەھەللىلـەر 
سـۈيى  كەلكـۈن  يەرلەردىكـى  بـۇ  تۇرىـدۇ. 
شەكىللەندۈرگەن ئورۇنار بىر قانچە مېتىردىن 
تارتىـپ 2 كىلومېتىرغىچە كەڭلىكتە بولۇپ، 
تەكشۈرۈشـكە  رايونارنـى  بـۇ  ئورۇنـار  بـۇ 
بېرىـدۇ.  ھازىـرالپ  شـارائىت  قواليلىـق 
كارىدورنىـڭ بـۇ قىسـمىدا ئەتراپتىكـى تاغار 
ــــــ 5000 مېتىرغىچـە ئېگىزلىكتـە   3000
بولـۇپ، تەكشـۈرگۈچىلەر ئۆزلىرىنـى خۇددى 
قىلىـدۇ. ھېـس  ئىچى«دىكىـدەك  »قۇتىنىـڭ 
قەلئەيىپەنج كارىدورنىڭ ئوتتۇرا قىسمىغا 
توغـرا كېلىـدۇ، بـۇ يـەردە ئامـۇ دەرياسـىنىڭ 

ئىككـى تارمـاق ئېقىنـى ئۇچرىشـىدۇ. 
ئافغـان  ئىشكەشـىمى  تاجىكىسـتان 
دەرياسـىنى  پەنـج  ئارقىلىـق  ئىشكەشـىمى 
تەرەپتىكـى  شـىمال  ئۆتىـدۇ.  كېسـىپ 
تاجىكىسـتان يولـى ئافغـان يولىغـا ئوخشـاش 
دەريـا بىلـەن يانداشـتۇر. بـۇ قىسـىمدا جەنۇب 
كېسـىپ  رايونارنـى  تامسـىمان  تەرەپتىكـى 
ئـۇالر  بـار بولـۇپ،  ئـۈچ ئۆتۈشـمە  ئۆتىدىغـان 
پوۋكوۋىـي )Powkowy(نىـڭ جەنۇبىدىكـى 
شـىكاۋىر  ئۆتۈشمىسـى،  ئاناشـاھ 
)Shkhawr(نىـڭ جەنۇبىدىكـى كوتگاز 
جەنۇبىدىكـى  )Ishtragh(نىـڭ  ئىشـتراغ  ۋە 
قازىدەھ  ئۆتۈشـمىلىرىدۇر. كارىدور ئېغىزىنىڭ 
ئورۇنـاردا  يېقىـن  زىباكقـا  تەرىپىـدە،  غـەرب 
يۇقىرىقىاردىن باشـقا يەنە ئالتە ئۆتۈشـمە بار. 
ئىشكەشـىمنڭ شـىمالىدىكى پەنـج 
تالوقـان  ئەگمىلىرىدىكـى  دەرياسـىنىڭ 
)Taloqan( يولـى دەپ ئاتالغان يول ھەققىدە 
مەلۇماتـار ئاساسـەن يوق دېيەرلىـك. ئەلۋەتتە 
بـۇ يـول مۇنتىـزم يـول ئەمـەس ۋە بـەك ئېگىز-
پـەس، بۇ يولنىـڭ دېڭىز يۈزىدىن ئېگىزلىكى 
مېتىرغىچـە   5000 ــــــ   3000 تەخمىنـەن 
كېلىـدۇ. تـاغ يانباغرىلىـرى بەك تىـك بولۇپ، 
دەل-دەرەخلەرنىڭ ئۆسۈشـىگە پەقەت مۇۋاپىق 
ئۆسـۈملۈكلەرنىڭ  يەردىكـى  بـۇ  كەلمەيـدۇ. 

ئورۇنلىشـىش ئەھۋالـى مۇنـداق: 
دەرەخلـەر تۆۋەن ۋە نـەم تۈزلەڭلىكلەردە، 
ئالپىـس  يانباغرىـاردا،  نـەم  ئوت-چۆپلـەر 
بۇالرنىڭمـۇ  ئۆسـۈملۈكلىرى  تېغـى 
ئاسـتى  يەرلەرنىـڭ  قارلىـق  يۇقىرىسـىدا. 
ئىمكانىيىتـى  بېرىـش  ئاساسـەن  تەرەپلىـرى 
يەرلـەر  بـۇ  جايـاردۇر.  توسـالغان  يـوق 
كارىدورغا سېلىشـتۇرغاندا تەكشۈرگۈچىلەر 

ھېسـابلىنىدۇ. رايونـار  كەلمەيدىغـان 
بارلىـق  شـىمالىدىكى  فەيزابادنىـڭ 
تەكشـۈرۈش ياكـى سـاياھەت ئاساسـەن پىيادە 
ياكـى ئاتلىـق ئېلىپ بېرىلىـدۇ. مەركىزىي تاغ 
بويـاپ مېڭىشـىنى  دەرياسـىنى  پەنـج  توپـى 
بولسـىمۇ(  قىيىـن  قىلىـش  بۇنـداق  )گەرچـە 
تاغاردىن ھالقىپ ئۆتۈشـكە قارىغاندا ئاسـان 
قىلىـپ قويغـان. بۇ دەريانىـڭ ئېقىنى تۆۋەنگە 
شـەرقىي  )بـۇ  قىزىلسـۇ  چۈشكەنسـېرى 

تۈركىسـتاندىكى قىزىلسـۇ دەرياسى ئەمەس( 
داۋامـى  ئېقىنىنىـڭ  دەريـا  قوشـۇلىدۇ.  بىلـەن 
جىلغىاردىـن  ئۈسـتىدىكى  تاغـار  تىـك 
كەلكـۈن  جىلغىارنىـڭ  بـۇ  ئەممـا  ئۆتىـدۇ 
يـوق.  ئورۇنلىـرى  شـەكىللەندۈرگەن  سـۈيى 
بـەزى يەرلـەردە بـۇ جىلغـا خـۇددى بىـر قانچە 

ئوخشـايدۇ.  يەرلەرگـە  يېرىـق  يىللىـق 
بولمىغـان  تـۈز  شـەكلى  يـەر  ۋە  ئېگىـز 
تاغلىقتـا تـۆت پەسـلدە توختىمـاي ئاقىدىغان 
ئېنىقكـى  بـار.  ئېقىنـار  تېـز  ۋە  ئېرىقـار 
كارىـدوردا تاغلىقار بار شـۇڭا بۇ يەرلەردە يەر 
ئۈسـتى سـۈيى ناھايىتـى مـول بىـراق ئەگرى-
بۈگـرى كەتكـەن تۈزلەڭلىكلـەردە ئاساسـەن 
يەر ئۈستى سۈيى يوق. بولۇپمۇ يازدا ئېرىگەن 
سـۇالر كېلىـپ پامىرنـى نـەم، ھەتتـا سـۇلۇق 
قىلىۋېتىـدۇ. چاقماقتىـن كۆلـى يـەر شـەكلى 
كۆلـى  سـارىقۇل  رايونـدۇر.  نـەم  ۋە  چوڭقـۇر 
 5 ــــــ   2 ۋە  ئۇزۇنلۇقتىكـى  كىلومېتىـر   20
كىلومېتىرغىچـە كەڭلىكتىكـى كۆلـدۇر. بـۇ 
كۆلنىـڭ يـەر يۈزىـدە سـۇ چىقىرىـش ئېغىـزى 
يـوق بىـراق سـۇ بـۇ كۆلدىـن غـەرب تەرەپكـە 
سـىرغىپ چىقىـدۇ. ئىشكەشـىمنىڭ شـىمال 
تەرىپـى مۇزلـۇق شـىۋېھ )Shiveh( كۆلىـدۇر. 
كـۆل شـەرققە قـاراپ پەنـج دەرياسـىغا ئاقىدۇ. 
بـۇ كـۆل يىلنىـڭ تۆتتىـن ئـۈچ قىسـمىدا مـۇز 

تۇتقـان ھالەتتـە تۇرىـدۇ. 
يازنىـڭ  ۋە  باھـار  كارىدورىـدا  ۋاخـان 
بولغـان  كـۆپ  سـۇ  ۋاقىتلىـرى  دەسـلەپكى 
ئاخىرلىـرى  يازنىـڭ  ھېسـابلىنىدۇ،  پەسـىل 
ۋاقىـت  ئـاز  سـۇ  پەسـىللىرى  قىـش  ۋە 
سـاياھەت  ۋە  تەكشـۈرۈش  ھېسـابلىنىدۇ. 
توسـالغۇغا  ئايـاردا   -7 ۋە   -5 قىلىـش 
ئۇچرايـدۇ. سـاياھەتنىڭ ئـەڭ كۆڭۈلدىكىدەك 
ۋاقتـى 9- ئـاي ھېسـابلىنىدۇ. بـۇ ۋاقىتتـا يـەر 
يۈزىـدە سـۇ ئـاز ۋە قاتتىـق سـوغۇق بولىدىغان 

كەلمەيـدۇ. يېتىـپ  تېخـى  پەسـلى  قىـش 
رايونىـدا  ۋاخـان  ۋاقتىـدا  جىھـادى  رۇس 
بـۇ  ئۈچـۈن،  بولمىغانلىقـى  جـەڭ  ئەمەلىـي 
ئەتراپتـا مىنـا رايونـى يـوق ئەممـا سـوۋېتنىڭ 
توسـۇق  ئەتراپىدىكـى  بازىسـى  ھەربىـي 
بـەزى  ۋە  تـۇڭار  تاشـلىۋېتىلگەن  سـىمار، 
ئەخلەتلەرنىڭ يەرلىك كىشـىلەرگە پايدىسـى 
بار بولۇپ، ئەخلەتلەرنى كىشـىلەر ئۆيلىرىگە 
قۇرۇلۇش ماتېرىياللىرى سۈپىتىدە، سىمارنى 

ئىشـلىتىدۇ.  سـۈپىتىدە  سـىمى  تېلېفـون 
پامىـر  ۋە  ۋاخـان  ئېيتقانـدا،  ئومۇمـەن 
ئامـان  ۋەيرانچىلىقىدىـن  ئۇرۇشـنىڭ  رايونـى 
كىشـىلەرنىڭ  يەردىكـى  بـۇ  بىـراق  قالغـان 
قورالارغـا ئېرىشىشـى قىيىنغـا توختىمىدى. 
ئىلگىـرى ئـۇالر مۇشـكۇش دەپ ئاتىلىدىغـان 
0.22 تىپلىق مىلتىقنى ئىشـلەتكەن بولسىمۇ، 
 AK - 47 ھازىـر ئـۇالر جەڭنىڭ سـەۋەبىدىن
گە ئېرىشـتى. كارزايـى ھۆكۈمىتى قورالارنى 
يىغىۋېلىـش ھەققىدە ئۇقتۇرۇش ئېان قىلغاندا 
ئـۇالر قورالارنـى ھۆكۈمەتكـە تاپشـۇرۇپ 
بـەردى. ۋاخىـار يەنـە كارزايـى ھۆكۈمىتىنىڭ 
ھەققىدىكـى  چەكلـەش  ئوۋچىلىقنـى 
بۇيرۇقىغـا بويسـۇنىدۇ. ئۇالرنىڭ ھۆكۈمەتكە 
ئاغاخاننىـڭ  ــــــ  سـەۋەبى  بويسۇنۇشـىنىڭ 
 45 كىشـىلەر  ئەممـا  بولغـان  بۇيرۇشـىدىن 
سـەبدانلىق  بىـر  ياسـالغان  ئىرانـدا  دولارغـا 
تاپااليـدۇ.  بومباكشـىن(نى  )يەنـى  مىلتىـق 
ئوۋچىلىـق  ئادەتتـە  كىشـىلەر  قورالنـى  بـۇ 
ئۈچـۈن ئىشـلىتىدۇ لېكىن قىرغىـزالر رايونى 
ھۆكۈمەتنىـڭ نـازارەت قىلىـش رايونلىرىدىـن 
يىـراق بولغانلىقـى ئۈچـۈن، بـۇ رايوناردىكـى 

ئوۋچىلىـق  ياكـى  ئەھۋالـى  قورالارنىـڭ 
جەريانىدىـن ھۆكۈمەتنىڭ ئانچـە خەۋىرى يوق. 
بىرىنچـى، ۋاخـان رايونى بولسـا رايوننىڭ 
ئـەڭ غەربىگە جاياشـقان ئىشكەشـىمدىكى 
چېگرا پونكىتى بىلەن شـەرقىي تەرەپتىكى ئەڭ 
ئاخىرقـى نۇقتىدىكى قەلئەيپەنجى يېزىسـىنىڭ 
رايونىنىـڭ  ۋاخـان  جاياشـقان.  ئارىلىقىغـا 
شـىمالىدا پەنـج دەرياسـىنىڭ قىرغىقىدىكى تار 
دەريـا بۆلىكـى رايونلىرى بار، جەنۇبـى تەرىپىدە 
يانباغـرى  تاغلىرىنىـڭ  ھىندىقـۇش  بولسـا 
تۇمشـۇقلىرى جاياشـقان، جەنـۇب تەرەپتىـن 
چىققـان قۇم-شـېغىللىق بـوران ۋە كۈچلـۈك 
شـەرقتىن  ئۆتىـدۇ،  يەردىـن  بـۇ  كەلكۈنلـەر 
غەربكىچە بولغان ئۇزۇنلۇقى 110 كىلومېتىر. 
ئارىسـىدىكى  پاكىسـتان  ۋە  تاجىكىسـتان 
چېگرانىـڭ كەڭلىكـى 20 كىلومېتىردىن 
ئـازراق ئاشـىدۇ. بـۇ رايونارنىـڭ ئومۇمـى يـەر 
بـۇ  كىلومېتىـر.  كـۋادرات   2200 كۆلىمـى 
رايوننىـڭ جەنۇبىدىكـى تاغـار چېگراالردىـن 
ئـەڭ  بەرمەيدىغـان  ئىمكانىيـەت  ئۆتۈشـكە 
مېتىردىـن   6000 بولـۇپ،  توسـالغۇالر  چـوڭ 
بۆلەكلەردىكـى  ئـۇ  بۆلەكلىـرى،  تـاغ  ئېگىـز 
مۇزلۇقـار ھەمـدە چوڭقـۇر ۋە تىـك تاشـلىق 
جىلغىـار ھەممـە يەرنـى قاپلىغـان. شـۇنداق 
پاكىسـتاننىڭ  ۋاقىتـاردا  بـەزى  بولسـىمۇ 
چاتـرال رايونىغـا ئۆتۈشـكە ئىمكانىيـەت بار.
يېزىلىقـار  ياشـايدىغان  بويىـدا  دەريـا 
جەنۇبتىكـى بـۇ جىلغىارنـى يـاز ۋاقىتلىـرى 
ماللىرىنـى بېقىـش ئۈچۈن ئىشـلىتىدۇ. بۇ يەر 
يەنـە تاغدىكـى ياۋا ئۆچكـە قاتارلىق تۇياقلىق 
ھايۋانارنىـڭ ۋە ئۇالرنـى ئـوۋالپ ياشـايدىغان 
ھايۋانارنىـڭ  قاتارلىـق  بـۆرە  يىلپىـزى،  قـار 
تۈلكـە،  قىزىـل  يەنـە  يـەردە  بـۇ  ماكانىـدۇر. 
مولـۇن، ھـەر خىـل يـاۋا مۈشـۈكلەر، قۇنـدۇز 
ۋە ئۇالرنىـڭ ئوۋلىرىدىـن بولغان ياۋا توشـقان، 
باشـقا  ئۇالردىـن  ۋە  توشـقىنى  تـاش  سـۇغۇر، 

بـار.  ھايۋانارمـۇ  غاجىلىغۇچـى 
قەلئەيىپەنجىنىـڭ  ۋە  ئىشكەشـىم 
ياكـى   18 بۆلىكىـدە  دەريـا  ئارىسـىدىكى 
چوڭلۇقتىكـى  ئوخشـىمىغان  نۇقتىـدا   19
ئاھالىلـەر  چارۋىچىلىـق  ۋە  دېھقانچىلىـق 
رايونلىـرى بـار بولـۇپ، بـۇ رايونارغـا يەرلىـك 
كىشـىلەر  سۆزلىشـىدىغان  تىلىـدا  ۋاخـان 
ئورۇناشـقان. ئۇالر ئىسـمائىلىيە مەزھىپىگە 
تەۋە بولۇپ، ئاغاخاننىڭ ئەگەشكۈچىلىرىدۇر. 
ئورنـى  مەركىـزى(  ناھىيـە  )يەنـى  ئۇلۇسـۋال 
خانـدۇد يېزىسـىدا بولـۇپ، خانـدۇد يېزىسـى 
ئومۇمىـي  بارىدىغـان  قەلئەيىپەنجىگـە 
قىسـمىدىكى  ئىككـى  ئۈچتىـن  يولنىـڭ 
ئورۇنغـا توغـرا كېلىـدۇ. قەلئەيىپەنجە بولسـا 
ئولتـۇراق  ئەنئەنىـۋى  جەمەتىنىـڭ  سـەييىد 
بولسـا  رەھبىـرى  ئۇالرنىـڭ  بولـۇپ،  ماكانـى 
ئىسـمائىلىيە مەزھىپىنىـڭ دىنىـي رەھبىـرى 
ۋە ۋاخان رايونىنىڭ »شـاھى«دۇر. ۋاخانلىقار 
ئاساسـلىقى دېھقانـار ۋە چارۋىچىـار بولۇپ، 
ئۇالرنىـڭ كالىلىرى، قويلىـرى، ئۆچكىلىرى، 
ۋە  قوتازلىـرى  بارغانـدا  تەرەپكىـرەك  پامىـر 
قـوش لوكىلىـق تۆگىلىـرى بار. ئـۇالر بۇغداي، 
بىلـەن  زىرائەتلـەر  قاتارلىـق  تېرىـق  ئارپـا، 
نۆۋەتلەشـتۈرۈپ پۇرچـاق ۋە نۇقۇت تۈرىدىكى 
ئۇالرنىـڭ  تېرىيـدۇ.  ئۆسـۈملۈكلەرنى 
ئۆزلىرىنىـڭ كىچىـك تېرىلغـۇ يەرلىـرى بـار. 
بـۇ زىرائەتلەرنىـڭ ھەممىسـى باھار پەسـلىدە 
تېرىلىدۇ. ئاز سـاندا ئۆرۈك ۋە ئالما دەرەخلىرى 
ئېگىزلىككـە  بـەك  رايـون  بـۇ  بولـۇپ،  بـار 
جاياشـقانلىقى ئۈچۈن مېۋىلىـك دەرەخلەرنى 

كەلمەيـدۇ.  مـاس  ئۆستۈرۈشـكە 
بـۇ بۆلەكتـە يۇمشـاق ئۆسـۈملۈكلەر كەڭ 
تارقالغان چارۋىچىلىق مەيدانلىرى بار بولۇپ، 
بـۇ ئۆسـۈملۈكلەرنى يەرلىـك كىشـىلەر چـارۋا 
ماللىرىغـا بېرىـش ئۈچـۈن ئىشـلىتىدۇ. بۇ نەم 
سـۆگەت،  ئۆسـۈملۈكلەر،  پـاكار  يەرلەردىـن 
يـاۋا چىـان، يۇلغـۇن قاتارلىـق ياغـاچ غوللـۇق 
تېزەكلەرگـە  بـۇالر  تېپىلىـدۇ.  ئۆسـۈملۈكلەر 
يەرلىكلەرنىـڭ  قىلىنىـپ،  قوشـۇمچە 
بـەزى  ئىشـلىتىلىدۇ.  ئۈچـۈن  ئىسسىنىشـى 
بۇالرنـى  بـار،  تېرەكلـەر  كىچىـك  يېزىـاردا 
ئىشـلىتىدۇ  قۇرۇلۇشـتا  كىشـىلەر  يەرلىـك 

ياكـى ئوتـۇن ئورنىـدا سـاتىدۇ. 
بـۇ رايـون ئـۇزۇن مەزگىللىـك نامراتلىـق، 
ئاشـلىق يېتىشمەسـلىك ۋە ئەپيۇنخۇمارلىـق 
يېمەكلىـك  ناچـار  قوشـۇلۇپ  قاتارلىقارغـا 
ئۆلچىمـى، ناچـار ھـاۋا كېلىماتـى ۋە سـىرتقى 
ئىبـارەت  قېلىشـتىن  ئايرىلىـپ  بىلـەن  دۇنيـا 

تونۇلغـان. بىلـەن  قىيىنچىلىقـار 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

ئافغانىستان ۋاخان كارىدورىنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى

پايدىلىنىش 

بىلىملىرى
)چاتما ماتېرىيالار(


