
ئىسالم ئاۋازى ئىسالم ئاۋازى

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
هللا تعـاىل ئۆزىنىـڭ ئۇلـۇغ كىتابـى قۇرئـان 
كەرىمـدە ئاخىـرەت كۈنىنى نۇرغۇن جايالردا 
ئاالھىـدە تىلغـا ئالغـان ۋە ئاخىرەتكـە ئىمـان 
كەلتۈرۈشـكە  ئىمـان  قـا  هللا  كەلتۈرۈشـنى 
باغلىغـان. بـۇ ھەقتـە هللا تعـاىل مۇنـداق دەيـدۇ: 
﴿َوالَِّذيـَن يـُْؤِمنُـوَن ِبَـا أُنْـِزَل ِإلَْيـَك َوَمـا أُنْـِزَل ِمـْن قـَْبِلـَك 
ُهـْم يُوِقنُـوَن﴾ »ئـۇالر سـاڭا نازىـل  َوِبْلَِخـَرِة 
ئىلگىرىكـى  سـەندىن  كىتابقـا،  قىلىنغـان 
)پەيغەمبەرلەرگـە( نازىل قىلىنغان كىتابالرغا 
ئىشـىنىدۇ ۋە ئاخىرەتكە شەكسىز ئىشىنىدۇ« 

)سـۈرە بەقـەرە 4- ئايـەت(.
شـۇنىڭغا  ۋەلجامائـە  سـۈننە  ئەھلـى 
قاچـان  قىيامەتنىـڭ  كەلتۈرىدۇكـى،  ئىمـان 
پەقـەت  ئىلىـم  بولىدىغانلىقـى ھەققىدىكـى 
هللا قىـال خـاس، بۇنـى هللا تىـن باشـقا ھېچكىم 
بىلمەيـدۇ چۈنكـى هللا تعـاىل مۇنـداق دېگـەن: 
ِعْلـُم السَّـاَعِة﴾ »قىيامـەت )نىـڭ  ِعْنـَدُه  ﴿ِإنَّ اللََّ 
بىلىـم  توغرىسـىدىكى  ۋاقتـى(  بولىدىغـان 
ھەقىقەتـەن هللا نىـڭ دەرگاھىدىـدۇر« )سـۈرە 

قىسـمى(. بىـر  ئايەتنىـڭ   -34 لوقمـان 
قاچـان  قىيامەتنىـڭ  تعـاىل  هللا 
مەخپىـي  بەندىلىرىدىـن  بولىدىغانلىقىنـى 
قىلغان بىلەن قىيامەتنىڭ يېقىنالشقانلىقىغا 
دەلىللەرنـى  ۋە  ئاالمـەت  بولىدىغـان  بەلگـە 
بېكىتىپ قويدى. ئەھلى سۈننە قىيامەتنىڭ 
يـۈز  بـۇرۇن  قىلىدىغـان  دااللـەت  بولۇشـىغا 
بېرىدىغـان  يـۈز  كەلگۈسـىدە  ۋە  بەرگـەن 
چوڭ-كىچىـك ئاالمەتلەرنىڭ ھەممىسـىگە 

كەلتۈرىـدۇ.  ئىمـان  جەزمىـي 
قىيامەتنىـڭ كىچىك ئاالمىتى دېگىنىمىز 
بولىدىغانلىقىنـى  دەرھـال  قىيامەتنىـڭ  ـــــ 
ئەمەس بەلكى قىيامەتنىڭ يېقىنالشقانلىقىنى 

ئاالمەتلەردۇر. بىلدۈرىدىغـان 
قىيامەتنىـڭ چـوڭ ئاالمىتـى دېگىنىمـز 
ــــ بىر ئاالمەت يۈز بەرسە، قالغان ئاالمەتلەر 
ئارقا-ئارقىدىـن ئۇلىشـىپ كېلىـپ قىيامەت 

بولىدىغـان ئاالمەتلەردۇر.

ئاالمەتلىـــرى  كىچىـــك  قىيامەتنىـــڭ 
تۆۋەندىكىچـــە:

مۇھەممـەد  پەيغەمبىرىمىـز  بىرىنچـى، 
ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ پەيغەمبـەر بولۇپ ئەۋەتىلگەنلىكى 
ۋە رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص ئارقىلىـق پەيغەمبەرلىـك 
بېرىلگەنلىكـى  خاتىمـە  ئەلچىلىككـە  ۋە 
ۋاپـات  نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  شـۇنداقال 

قاتارلىقـالر. بولغانلىقـى 
ئىككىنچى، بەيتۇلمۇقەددەسـنىڭ 
نىسـبەتەن  مەدىنىگـە  قىلىنىشـى،  فەتھـى 
كـۈن چىقىـش تەرەپتىـن )يەنـى ئىـراق، ئىران 
شـەرق  مەدىنىنىـڭ  باشـقا  ئۇنىڭدىـن  ۋە 
تەرىپىدىكى ئەللەر تەرىپىدىن( پىتنىلەرنىڭ 
چىقىشـى )يەنـى خاۋارىـج، شـىئە... قاتارلىق 
پىرقىلەرنىـڭ  بۆلگۈنچـى  ۋە  بىدئەتچـى 
مەيدانغـا چىقىشـى( مۇسـۇلمانالر ئارىسـىدا 
يەھۇدىـي ۋە ناسـاراالردىن ئىبـارەت ئىلگىرى 
سـۈننەتلىرىگە  ئۈممەتلەرنىـڭ  ئۆتكـەن 
يـۈز  ئەگىشىشـنىڭ  يوللىرىغـا(  )يەنـى 
كاززابالرنىـڭ  زىيـادە  ھەددىدىـن  بېرىشـى، 
ۋە پەيغەمبەرلىـك دەۋاسـى قىلىدىغانالرنىـڭ 

قاتارلىقـالر. چىقىشـى  مەيدانغـا 
نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ئۈچىنچـى، 
نامىدىـن يالغـان ھەدىسـلەرنىڭ توقۇلۇشـى، 
رەت  نىـڭ ھەدىسـلىرىنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ 
قىلىنىشـى، خەۋەرلەرنى تەكشـۈرمەي نەقىل 
قىلىـش، ئىلىمنىـڭ كۆتۈرۈلـۈپ كېتىشـى، 
ھۇزۇرىدىـن  گۆدەكلەرنىـڭ  كىچىـك  يېشـى 
ئىلىمسـىزلىك  قىلىـش،  تەلـەپ  ئىلىـم 
كېتىشـى،  يامـراپ  بۇزۇقچىلىقنىـڭ  ۋە 
ئىسـالم  قىلىشـى،  كېتىـپ  سـالىھالرنىڭ 
ئۈزۈلۈشـى،  بىر-بىرلـەپ  تۇتقۇلىرىنىـڭ 
ملسو هيلع هللا ىلص  مۇھەممـەد  ئۈممەتلەرنىـڭ  پۈتـۈن 
قـول  تائامغـا  خـۇددى  ئۈسـتىگە  ئۈممىتـى 
ئاندىـن  كېلىشـى،  ئولىشـىپ  سـوزغاندەك 
كېيىن ئىسـالم ۋە ئىسـالم ئەھلىنىڭ غېرىب 

قايتىشـى. ھالەتكـە 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا( 

ستاتىسـتىكا  گۇرۇپپىسـىنىڭ  نـۇرس   ■
بېشـىدىن  يىـل  يىلـى   -2017 قىلىشـىچە، 
2017- يىلـى 10- ئايغىچـە بولغان ئارىلىقتا 
دانـە   403 ئارمىيىسـىنىڭ  ئەسـەد  بەششـار 

بولغـان. ۋەيـران  تانكىسـى 
ئەششـاباب  10- كۈنـى  ئاينىـڭ   -11  ■
سـومالىنىڭ  مۇجاھىدلىـرى  تەشـكىالتى 
كېسـمايو شـەھىرى ئەتراپىـدا 2 ئورۇنغـا مىنا 
قويـۇپ پارتلىتىـپ، 16 نەپـەر مۇرتـەد ئارمىيە 
يارىالندۇرغـان.  ۋە  ئۆلتۈرگـەن  ئەسـكىرىنى 

ئەششـاباب  10- كۈنـى  ئاينىـڭ   -11  ■
تاجاۋۇزچـى  مۇجاھىدلىـرى  تەشـكىالتى 
ئارمىيـە  مۇرتـەد  ۋە  ئارمىيىسـى  ئامېرىـكا 
قاتتىـق  كـۈن   4 بىلـەن  قوشـۇنى  بىرلەشـمە 
جەڭ قىلىش نەتىجىسـىدە باسـىرا يېزىسـىنى 

قىلغـان.  فەتىـھ  مۇكەممـەل 
 ■ 11- ئاينىـڭ 11- كۈنـى ئافغانىسـتان 
ئىسـالم ئىمارىتـى مۇجاھىدلىرىدىن بىر نەپەر 
ئافغانىسـتاننىڭ  قېرىندىشـىمىز  پىدائىـي 
ھېلمەنـد ۋىاليىتىنىـڭ مەركىزىـي شـەھىرى 

لەشـكەرگاھتا 400 كىشـىلىك بىـر ھەربىـي 
ئەمەلىيىتـى  پىدائىيلىـق  قارىتـا  گازارمىغـا 
ئېلىـپ بارغان، نەتىجىـدە تاغۇتالرنىڭ 10 دانە 
ئەسـكىرىي ماشىنىسى ۋە 10 دانە ئوق ئۆتمەس 
ماشىنىسـى ۋەيـران بولغـان ھەمـدە 32 نەپـەر 

ئەسـكىرى ئۆلـۈپ، 47 نەپىـرى يارىالنغـان. 
■ 11- ئاينىـڭ 13- كۈنـى ئافغانىسـتان 
ئىسـالم ئىمارىتـى مۇجاھىدلىرىدىن بىر نەپەر 
ئافغانىسـتاننىڭ  قېرىندىشـىمىز  پىدائىـي 
ئامېرىـكا  تاجاۋۇزچـى  ۋىاليىتىـدە  قەندەھـار 
قارىتـا  ئەترىتىگـە  ماشـىنا  ئارمىيىسـىنىڭ 
بارغـان،  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  پىدائىيلىـق 
 2 ئارمىيىسـىنىڭ  ئامېرىـكا  نەتىجىـدە 
نەپـەر   14 بولـۇپ،  ۋەيـران  ماشىنىسـى  دانـە 

ئۇزىغـان.    جەھەننەمگـە  ئەسـكىرى 
ئافغانىستان  13- كۈنى  ئاينىڭ   -11  ■
ئىسالم ئىمارىتى مۇجاھىدلىرى ئافغانىستاننىڭ 
ۋىاليىتى  ھېرات  بىلەن  ۋىاليىتى  قەندەھار 
ئارىسىدىكى يولغا جايالشقان مۇرتەد ئارمىيە 
ئەسكەرلەرگە ھۇجۇم قىلىپ 3 بىخەتەرلىك 
تەكشۈرۈش پونكىتىنى فەتىھ قىلغان، نەتىجىدە 

نەپەرنى   46 ئەسكەرلىرىدىن  ئارمىيە  مۇرتەد 
ئۆلتۈرۈپ، 11 دانە ئەسكىرىي ماشىنىسىنى 

ۋەيران قىلغان.
■ 11- ئاينىـڭ 14- كۈنـى ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـالم 
ۋىاليىتـى  نۇرىسـتان  ئافغانىسـتاننىڭ 
ئارمىيىنىـڭ  مۇرتـەد  رايونىـدا  بەرجىنتـال 
ئېتىـپ  ئايروپىالنىنـى  تىكئۇچـار  دانـە  بىـر 
چۈشۈرگەن، نەتىجىدە ئايروپىالن ئىچىدىكى 

ئۆلگـەن.  ھەممىسـى  ئەسـكەرلەرنىڭ 
شـام  كۈنـى   -14 ئاينىـڭ   -11  ■
مۇجاھىدلىرى سـۈرىيىنىڭ دەمەشـىق ۋىاليىتى 
يېزىسـى  ھـور  كەفـەر  رايونـى  غۇتـا  غەربىـي 
ئەتراپىدىكـى بەششـار ئەسـەد ئارمىيىسـىنىڭ 
نۇقتىلىرىغـا قارىتـا ھۇجـۇم ئەمەلىيىتى ئېلىپ 
بارغان. جەڭ جەريانىدا ئەسـەد ئارمىيىسـىنىڭ 
1 دانە شـاالكا ماشىنىسـىنى ۋەيران قىلىپ، 10 
غا يېقىن ئەسـكىرىنى ئۆلتۈرۈپ يارىالندۇرغان 

ۋە بـۇ يېزىنـى مۇكەممـەل فەتىـھ قىلغـان.
ئەششـاباب  14- كۈنـى  ئاينىـڭ   -11  ■
نەپـەر  بىـر  مۇجاھىدلىرىدىـن  تەشـكىالتى 
پىدائىي قېرىندىشـىمىز سومالىنىڭ پايتەختى 
ئامېرىـكا  رايونىـدا  تەردىيشـى  مۇقدىشـۇنىڭ 
قارشـى  ئەترىتىگـە  ماشـىنا  ئارمىيىسـىنىڭ 
بېرىـپ،  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  پىدائىيلىـق 
ئامېرىـكا ئارمىيسـىنىڭ 5 نەپـەر ئەسـكىرىي 

ئۇزاتقـان.   جەھەننەمگـە  مەسـئۇلىنى 
دەمەشـىق  كۈنـى   -15 ئاينىـڭ   -11  ■
رايونىدىكـى  غۇتـا  شـەرقىي  ۋىاليىتىنىـڭ 
مۇجاھىـدالر نۇسـەيرىيە كاپىرلىرىغـا قارشـى 
كـەڭ كۆلەمدە ھۇجۇم ئەمەلىيىتى باشـلىغان. 
جـەڭ جەريانىـدا مۇجاھىـد قېرىنداشـلىرىمىز 
ھەرسـاتا شـەھىرىگە جايالشـقان كاپىرالرنىڭ 
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هللا تعـاىل مۇنـداق دەيـدۇ: ﴿َكـَدْأِب َآِل ِفْرَعـْوَن 
 ُ اللَّ فََأَخَذُهـُم  اللَِّ  بََِيِت  َكَفـُروا  قـَْبِلِهـْم  ِمـْن  َوالَِّذيـَن 
ِبُذنُوِبِـْم ِإنَّ اللََّ قَـِويٌّ َشـِديُد اْلِعَقـاِب ۞ َذلِـَك بَِنَّ اللََّ 
َمـا  ُوا  يـُغَـرِّ قـَـْوٍم َحـىَّ  أَنـَْعَمَهـا َعلَـى  نِْعَمـًة  ًا  ُمغَـرِّ يَـُك  َلْ 
ِفْرَعـْوَن  َآِل  َكـَدْأِب  َعِليـٌم ۞  يـٌع  ِبَنـُْفِسـِهْم َوَأنَّ اللََّ سَِ
فََأْهَلْكَناُهـْم  ِـْم  َربِّ بََِيِت  بُـوا  َكذَّ قـَْبِلِهـْم  ِمـْن  َوالَِّذيـَن 
ِبُذنُوِبِْم َوَأْغَرقـَْنا َآَل ِفْرَعْوَن َوُكلٌّ َكانُوا ظَاِلِمنَي ۞﴾.

ئايەتنىڭ تەرجىمىسى 
قىلىـش  گۇنـاھ  كاپىرالرنىـڭ  »)بـۇ 
ئۇالردىـن  ۋە  جامائەسـى  فىرئـەۋن  ئادىتـى( 
بۇرۇنقىالرنىـڭ ئادىتىگە ئوخشـايدۇ، ئۇالر هللا 
نىـڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلدى، گۇناھلىرى 
هللا  قىلـدى.  ھـاالك  ئۇالرنـى  هللا  تۈپەيلىدىـن 
ئازابـى  نىـڭ  هللا  كۈچلۈكتـۇر،  ھەقىقەتـەن 
نازىـل  ئۇالرغـا  )يەنـى  بـۇ   .]52[ قاتتىقتـۇر 
بىـرەر  ئۈچۈنكـى،  شـۇنىڭ  ئـازاب(  بولغـان 
ۋە  )كۇفـرى  ھالىتىنـى  ئۆزلىرىنىـڭ  قـەۋم 
گۇنـاھ بىلـەن( ئۆزگەرتمىگۈچـە، هللا ئۇالرغـا 
هللا  ئۆزگەرتىۋەتمەيـدۇ.  نېئمىتىنـى  بەرگـەن 
)ئۇالرنىڭ سـۆزلىرىنى( ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، 
)قىلمىشـلىرىنى( بىلىپ تۇرغۇچىدۇر ]53[. 
)ئۇالرنىـڭ ئادىتـى( فىرئـەۋن جامائەسـىنىڭ 
ئادىتىگـە  بۇرۇنقىالرنىـڭ  ئۇالردىـن  ۋە 
پەرۋەردىگارىنىـڭ  ئـۇالر  ئوخشـايدۇكى، 
ئىـدى.  قىلغـان  ئىنـكار  ئايەتلىرىنـى 
ھـاالك  ئۇالرنـى  تۈپەيلىدىـن  گۇناھلىـرى 
قىلـدۇق، فىرئـەۋن جامائەسـىنى )دېڭىزغـا( 
ھەممىسـى  ئۇالرنىـڭ  قىلـدۇق،  غـەرق 
ئۆزلىرىنـى  قىلىـپ،  گۇنـاھ  ۋە  )كۇفرىلىـق 
ئۆزلىرىگـە  بىلـەن(  قىلىـش  دۇچـار  ئازابقـا 
زۇلـۇم قىلغۇچى )قەۋم( بولدى ]54[« )سـۈرە 

ئايەتكىچـە(.  -54 ئايەتتىـن   -52 ئەنفـال 
ئايەتنىڭ تەپسىرى

بۇ ئايەتنىڭ تەپسـىرى ھەققىدە سـەييىد 
قۇتـۇب رمحـه هللا مۇنـداق دەيـدۇ: ئەمـدى بىـز 
قۇرئاننىڭ بايان قىلىش جەريانى بىلەن بىرگە 
ئىلگىرىكـى ئايەتلەردىكـى مەنزىرىلەردىـن، 
شـۇ مەنزىرىلەرنىـڭ ئارقىسـىغا يوشـۇرۇنغان 
ئومۇمىـي قائىـدە خاراكتېرلىـك ھەقىقەتكـە 
شـۇنىڭدىن  ھەقىقـەت  بـۇ  يۆتكىلىمىـز. 
ئىبارەتكـى، كاپىرالرنـى خورلـۇق ۋە ئـازاب 
شەك-شۈبھىسـىز  ـــــ  جـازاالش  بىلـەن 
ئۆزگەرمـەس ئىزچىـل قانۇنىيەتتـۇر. مانـا بـۇ 
مۇقـەررەر نەتىجە بولۇپ، هللا نىڭ قانۇنىيىتى 
ئەزەلدىـن بـۇ نەتىجىدىـن ئايرىلمىغـان: »)بۇ 
كاپىرالرنىـڭ گۇنـاھ قىلىش ئادىتى( فىرئەۋن 
جامائەسى ۋە ئۇالردىن بۇرۇنقىالرنىڭ ئادىتىگە 
ئوخشـايدۇ، ئۇالر هللا نىـڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار 
قىلـدى، گۇناھلىـرى تۈپەيلىدىـن هللا ئۇالرنـى 
ھـاالك قىلـدى. هللا ھەقىقەتـەن كۈچلۈكتـۇر، 
هللا  قاتتىقتـۇر«. ھەقىقەتـەن  ئازابـى  نىـڭ  هللا 
پىالنسـىز  ۋە  ئۆتكۈنچـى  ئىنسـانالرنى  تعـاىل 
قويغىنـى  تاپشـۇرۇپ  تاسـادىپىيلىقالرغا 
يەتكـەن  مۇشـرىكالرغا  كۈنـى  بـەدر  يـوق. 
مۇشـرىكالرغا  زاماندىكـى  ھـەر  مۇسـىبەت 
يەتكەن مۇسـىبەتنىڭ ئۆزى شـۇ. بۇ مۇسـىبەت 
ئىلگىـرى فىرئـەۋن گۇرۇھىغـا ۋە ئۇنىڭدىـن 
يەتكـەن:  ھـەم  كاپىرالرغـا  ئىلگىرىكـى 
»ئـۇالر هللا نىـڭ ئايەتلىرىنـى ئىنـكار قىلـدى، 
ھـاالك  ئۇالرنـى  هللا  تۈپەيلىدىـن  گۇناھلىـرى 

قىلـدى«. ئـۇالر هللا نىـڭ جازاسـىدىن قېچىپ 
قۇتۇاللمىـدى: »هللا ھەقىقەتەن كۈچلۈكتۇر، هللا 
نىڭ ئازابـى قاتتىقتۇر«. ھەقىقەتەن ئىلگىرى 
هللا تعاىل ئۇالرغا ئۆز نېئمەتلىرىدىن ئاتا قىلغان، 
ئـۆز پەزلى-مەرھەمىتىدىـن رىزىـق بەرگـەن، 
ئۇالرنى زېمىندە ئۈسـتۈنلۈككە ئېرىشتۈرۈپ 
ئۇرۇنباسـار ھاكىـم )يەنـى خەلىپـە( قىلغـان. 
مانـا بۇالرنىـڭ ھەممىسـىنى هللا تعـاىل ئۆزىگـە 
شۈكرى قىالمدۇ ياكى كۇفرىلىق )تۇزكورلۇق( 
قىالمـدۇ؟ دەپ ئىنسـانالرنى سـىناش ئۈچـۈن 
بەرگـەن  قىلىـپ  نېئمـەت  پەقـەت  ئۇالرغـا 
لېكىن ئۇالر شـۈكرى قىلماسـتىن كۇفرىلىق 
قىلـدى، ئاتـا قىلىنغان نەرسـىلىرى ئارقىلىق 
ۋە  نېئمـەت  ئاشـتى.  ھەددىدىـن  كۆرەڭلـەپ 
قۇۋۋەت ئۇالرنى ئۆزگەرتىپ زوراۋان، تاغۇت، 
ئايالنـدۇرۇپ  پاسـىقالرغا  ۋە  فاجىـر  كاپىـر، 
قويـدى، هللا نىـڭ ئايەتلىـرى كەلگـەن چاغـدا 
ئۇنىڭغا كۇپۇرلۇق قىلشـتى. دەل شـۇ چاغدا 
ئۇالرغـا هللا تعـاىل نىـڭ كاپىرالرنى ھاالك قىلىش 
سـۈننىتى ھەقلىـق بولـدى چۈنكـى هللا نىـڭ 
سـۈننىتى بولسـا هللا نىـڭ ئايەتلىـرى يېتىـپ 
قىلغـان  ئىنـكار  ئۇنـى  كېيىـن  كەلگەندىـن 
كاپىرالرنـى ھاالك قىلىشـتۇر. ئەنە شـۇ ۋاقىتتا 
ئـازاب  ئۇالرنـى  ئۆزگەرتىـدۇ،  نېئمىتىنـى  هللا 
بىلـەن جازااليـدۇ ۋە ئۇالرنـى ۋەيـران قىلىـدۇ:

بولغـــان  نازىـــل  ئۇالرغـــا  )يەنـــى  »بـــۇ 
ئـــازاب( شـــۇنىڭ ئۈچۈنكـــى، بىـــرەر قـــەۋم 
ئۆزلىرىنىـــڭ ھالىتىنـــى )كۇفـــرى ۋە گۇناھ 
هللا ئۇالرغا بەرگەن  بىلەن( ئۆزگەرتمىگۈچە، 
نېئمىتىنـــى ئۆزگەرتىۋەتمەيدۇ. هللا )ئۇالرنىڭ 
تۇرغۇچىـــدۇر،  ئـــاڭالپ  ســـۆزلىرىنى( 
)قىلمىشـــلىرىنى( بىلىـــپ تۇرغۇچىدۇر«... 
ئايەتلـەر  ھەقىقەتـەن  ئۇالرنـى  هللا 
كېلىشـتىن بـۇرۇن ھاالك قىلماسـتىن بەلكى 
قىلغاندىـن  ئىنـكار  ئۇنـى  كېلىـپ  ئايەتلـەر 
نىـڭ  هللا  بـۇ  قىلـدى چۈنكـى  كېيىـن ھـاالك 
سـۈننىتى )يەنـى قانۇنىيىتـى( ۋە رەھمىتـى: 
»پەيغەمبـەر ئەۋەتمـەي تـۇرۇپ ھېـچ ئادەمنى 
جازالىغىنىمىز يوق« )سـۈرە ئىسـرا 15- ئايەت(.
مانـــا بۇ يـــەردە هللا فىرئـــەۋن گۇرۇھى ۋە 
ئۇالردىـــن ئىلگىرىكـــى ئۇالرغا ئوخشـــاش 
قىلىۋاتقـــان  بايـــان  ھەققىـــدە  كاپىـــرالر 
ھەممىســـى  كاپىرالرنىـــڭ  بـــۇ  بولـــۇپ، 
هللا نىـــڭ ئايىتىنـــى ئىنـــكار قىلىـــپ زالىـــم 
بولغانلىقلىـــرى ســـەۋەبىدىن هللا نىڭ ھاالك 
قىلىشـــىغا ئۇچرىغان. هللا بۇ يەردە »زۇلۇم« 
دېگـــەن ئىبارىنـــى كۇفـــرى ياكى شـــېرىك 
مەنىسىدە ئىشـــلەتكەن. مانا بۇ ئىشلىتىش 

قۇرئانـــدا كـــۆپ نىســـبەتنى ئىگىلەيدۇ. 
بولغـــان  نازىـــل  ئۇالرغـــا  )يەنـــى  »بـــۇ 
ئـــازاب( شـــۇنىڭ ئۈچۈنكـــى، بىـــرەر قـــەۋم 
ئۆزلىرىنىـــڭ ھالىتىنـــى )كۇفـــرى ۋە گۇناھ 
هللا ئۇالرغا بەرگەن  بىلەن( ئۆزگەرتمىگۈچە، 
نېئمىتىنـــى ئۆزگەرتىۋەتمەيدۇ. هللا )ئۇالرنىڭ 
تۇرغۇچىـــدۇر،  ئـــاڭالپ  ســـۆزلىرىنى( 
بىلىـــپ تۇرغۇچىـــدۇر«  )قىلمىشـــلىرىنى( 
دېگـــەن ئايەتنىـــڭ تېكىســـتى توغرىســـىدا 
ئـــازراق توختىلىشـــىمىزغا توغـــرا كېلىدۇ:

بەندىلـەر  تەرەپتىـن،  بىـر  ئايـەت  بـۇ 
ئەمـەل- بۇزمىغۇچـە،  نىيەتلىرىنـى  ئـۆز 

جىھاد چەشمىلىرى

ئىسالم ئاۋازى
38- سان

)قوش ھەپتىلىك گېزىت(

1- بەت  4- بەت 

ئەسـكىرىي بازىسىغا قاقشـاتقۇچ زەربىلەرنى 
كاپىرالرنـى  ئارتـۇق  دىـن   100 بېرىـپ، 
ئۆلتۈرگـەن شـۇنداقال بىـر دانـە تانكىسـىنى 
ۋەيـران قىلىـپ بىـر دانە شـاالكا ۋە كۆپلىگەن 
ئوق-دورىالرنـى  ۋە  قورال-يـاراغ  مىقـداردا 
ھازىرمـۇ  جـەڭ  بـۇ  ئالغـان.  غەنىيمـەت 

داۋامالشـماقتا.
بەششـار  كۈنـى   -16 ئاينىـڭ   -11  ■
ھامـا  سـۈرىيىنىڭ  ئارمىيىسـى  ئەسـەد 
ۋىاليىتىنىـڭ شـىمالى قىسـمىغا جايالشـقان 
ئىلگىرىلىگـەن.  نۇقتىسـىغا  بەلىـل  تەللـە 
نىـڭ  هللا  قېرىنداشـلىرىمىز  مۇجاھىـد 
قوشـۇنلىرىنى  تاغـۇت  بـۇ  بىلـەن  ياردىمـى 
زور تاالپەتلەرگـە ئۇچرىتىـپ، خـار ھالەتتـە 

چېكىندۈرگـەن.  ئارقىغـا 
ھەيئەتـۇ  كۈنـى   -19 ئاينىـڭ   -11  ■
سـۈرىيىنىڭ  مۇجاھىدلىـرى  شـام  تەھرىـر 
جايالشـقان  جەنۇبىغـا  ۋىاليىتىنىـڭ  ھەلـەب 
تەللە راشىدىيە رايونىغا قارىتا ئىلگىرىلەشكە 
ئۇرۇنغان نۇسەيرىيە كاپىرلىرىنى پىستىرمىغا 
دىـن   10 نۇسـەيرىيىلەردىن  چۈشـۈرۈپ، 
يارىالندۇرغـان،  ۋە  ئۆلتۈرگـەن  ئارتۇقىنـى 

كەتكـەن. قېچىـپ  قالغانلىـرى 
■ 11- ئاينىڭ 19- كۈنى ئافغانىستاننىڭ 
رايونىـدا  ئابكىمـرى  ۋىاليىتىنىـڭ  بادغىـس 
قـورال- ئەسـكىرى  ھۆكۈمـەت  نەپـەر   10
ئىسـالم  ئافغانىسـتان  بىلـەن  ياراغلىـرى 
ئىمارىتـى مۇجاھىدلىرىغـا تەسـلىم بولغـان.
■ 11- ئاينىڭ 19- كۈنى يەمەن ئەلقائىدە 
ۋىاليىتـى  رىـدا  يەمەننىـڭ  مۇجاھىدلىـرى 
ئىلگىرىلەشـكە  قارىتـا  رايونىغـا  يەكەلـال 
ئۇرۇنغـان ھۇسـى شـىئەلىرىنىڭ ھۇجۇمىنـى 

توسـۇپ قالغـان. 
تايالنـد  كۈنـى   -20 ئاينىـڭ   -11  ■
ھۆكۈمىتـى تەرىپىدىن تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان 20 
نەپەر شەرقىي تۈركىسـتانلىق قېرىندىشىمىز 
تۈرمىدىـن قاچقـان بولـۇپ، بۇالردىـن 5 
تەرىپىدىـن  ھۆكۈمىتـى  تايالنـد  نەپىرىنىـڭ 
تۇتۇۋېلىنغانلىقـى خـەۋەر قىلىنماقتا، قالغان 
بىلـەن  ياردىمـى  نىـڭ  هللا  قېرىنداشـلىرىمىز 
قېچىپ يۈرمەكتە. مېھرىبان رەببىمىز هللا تىن 
ئەسـىرلىكتە تۇرۇۋاتقان قېرىنداشلىرىمىزغا 
سـەۋر ئاتا قىلىشـىنى ۋە پات پۇرسەتتە ئارزۇ-
ئارمانلىرىغا يەتكۈزۈشـىنى شۇنداقال قېچىپ 
يۈرۈۋاتقان قېرىنداشـلىرىمىزغا كۈچ-قۇۋۋەت 

ئاتا قىلىشـىنى سـورايمىز. 
■ يېقىنقـى 2 ئاي جەريانىدا، سـۈرىيىنىڭ 
ھاما ۋىاليىتىنىڭ شىمالى ۋە شەرقى رايونلىرىدا 
كەسـكىن جەڭلەر داۋام قىلماقتا. نۇسـەيرىيە 
مۇجاھىدالرغـا  خاۋارىجـالر  ۋە  كاپىرلىـرى 
بولغان بېسىمىنى كۈندىن-كۈنگە كۈچەيتىپ 
پەيتتـە، جامائىتىمىـز  بىـر  ئاشـقان  ھەددىدىـن 
يـاردەم بېرىـش  مۇجاھىدلىـرى قېرىنداشـالرغا 
ئۈچـۈن ھامـا ۋىاليىتىنىـڭ شـەرقىي قىسـمىغا 
يېتىـپ  يېزىسـىغا  مۇسـتەرىيھە  جايالشـقان 
بارغـان. مۇجاھىـد قېرىنداشـلىرىمىز بـۇ يېزا 
ئەتراپىـدا رىباتتـا تۇرۇش جەريانىدا نۇسـەيرىيە 
كاپىرلىـرى 5 قېتىـم كـەڭ كۆلەمـدە ھۇجـۇم 
مېھرىبـان  بولـۇپ،  ئىلگىرىلىگـەن  قىلىـپ 
رەببىمىـز هللا نىڭ نۇسـرەت بېرىشـى، ئاندىن 
قالسـا قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ سـابىت قـەدەم 
نۇسـەيرىيە  كۆپلىگـەن  بىلـەن  تۇرۇشـى 
تانـكا  دانـە  بىـر  ئۆلتۈرۈلـۈپ،  كاپىرلىـرى 
نۇسـەيرىيە  ئېلىنغـان شـۇنداقال  غەنىيمـەت 
 Bmp كاپىرلىرىنىـڭ 10 غـا يېقىـن تانكا ۋە

لىـرى ۋەيـران قىلىنغـان.
■ 11- ئاينىڭ 22- كۈنى ئافغانىسـتان 
پايتەختـى كابۇلـدا ئافغانىسـتان ئىسـالم 
نەپـەر  بىـر  مۇجاھىدلىرىدىـن  ئىمارىتـى 
پىدائىي قېرىندىشـىمىز تاجاۋۇزچى ئامېرىكا 
ئەسـكەرلىرى توپلىشـىپ تۇرغان بىر پەيتتە، 
پىدائىيلىـق ئەمەلىيىتىنـى ئىشـقا ئاشـۇرۇپ 
6 نەپەر ئامېرىكا ئەسـكىرىنى ئۆلتۈرگەن ۋە 
قالغانلىرىنـى ئېغىر دەرىجىدە يارىالندۇرغان. 
ئامېرىـكا  كۈنـى   -22 ئاينىـڭ   -11  ■
دانـە  بىـر  تىپلىـق   C-2 ئارمىيىسـىنىڭ 
ھەربىـي ئايروپىالنـى پايونىيـە تەۋەسـىدىكى 
بىـر دېڭىزغـا چۈشـۈپ كېتىـپ، ئايروپىـالن 
 8 ئۆلـۈپ،  ئەسـكەر  نەپـەر   3 ئىچىدىكـى 

يارىالنغـان.  نەپىـرى 
ھەيئەتـۇ  كۈنـى   -23 ئاينىـڭ   -11  ■
سـۈرىيىنىڭ  مۇجاھىدلىـرى  شـام  تەھرىـر 
ھەلـەب ۋىاليىتىنىـڭ جەنۇبىغـا جايالشـقان 
ھەجـەرە يېزىسـىنى ئـۆز كونتروللۇقىغـا 
كاپىرلىرىنـى  نۇسـەيرىيە  ئېلىۋالغـان 
چېكىنـدۈرۈپ، بـۇ يېزىنـى قايتۇرۇۋالغـان. 

بۇالقتىن تامچە

تۆۋەندىكى تېپىشماقنى قېنى كىم توغرا تاپااليدۇ؟
1. توخـۇ توشـقان ئـون سـەككىز، پۇت-قولـى قىرىق سـەككىز. 

توخـۇ قانچـە؟ توشـقان قانچە؟
2. ئـادەم ئالدىغـا ماڭسـا مەغلۇپ بولىدىكەن، كەينىگە ماڭسـا 

غەلىبـە قىلىدىكـەن، نېمە ئۈچۈن؟
3. بىـر ياشـانغان مومـاي كوچـا ئاپتوبۇسـىغا چىقىپتۇ لېكىن بۇ 

مومايغـا ھېچكىـم ئـورۇن بەرمەپتۇ، نېمە ئۈچـۈن بەرمىگەن؟
ئالدىنقى ساندىكى تېپىشماقالرنىڭ جاۋابى:
1. كۆيۈك المپۇچكا ياكى بۇزۇق المپۇچكا.

2. بۇزۇلۇپ قالغاندا ياكى مېيى تۈگىگەندە ماڭمايدۇ.
3. يىڭنە. 

سەبىيلەر سەھىپىسى
قۇۋۋەت چېيى

يـاڭاق مېغىـزى، ئالقـات، چىـالن، قـۇرۇق ئـۈزۈم، قوۋزاقدارچىـن 
قاتارلىقالرنـى نىسـبەت بويىچە تەييـارالپ، پاكىز يۇيۇپ چەينەككە 
بىرنەچچـە  ئوتتـا  سـۇس  قۇيـۇپ،  سـۇ  قاينـاق  ئۈسـتىگە  سـېلىپ، 
ۋە  نـاۋات  چىققانـدا  تەمـى  خۇرۇچالرنىـڭ  قاينىتىـپ،  مىنـۇت 

تەييارلىنىـدۇ. دەملـەپ  مىنـۇت  بىرنەچچـە  سـېلىپ،  قارىچاينـى 
بـۇ چاينىـڭ تەبىئىتـى ھـۆل سـوغۇق بولـۇپ، بەدەنگـە قـۇۋۋەت 
ئاغرىشـقا  سـىرقىراپ  پـۇت  ۋە  بـەل  ئاجىزلىقـى،  يـۈرەك  بولىـدۇ. 
مەنپەئەت قىلىدۇ )ِإن َشـاء هللا(. ھەر كۈنى مۇۋاپىق مىقداردا دەملەپ، 

ئۇسسـۇزلۇق ئۈچـۈن ئىسـتېمال قىلىنىـدۇ.

ئائىلىدىكى رېتسىپالر

ئەسكەرتىش
ژۇرناللىرىمىزنـى  ۋە  رادىئـو  گېزىـت،  قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ 
جـەڭ  تەلىـم،  ئەسـكىرىي  تارىـخ،  سەرگۈزەشـتە،  شـېئىر،  ماقالـە، 
مەيدانىدىكـى ئاجايىباتـالر، تېببىي مەلۇماتـالر... قاتارلىق ھەرخىل 
ژانىردىكـى ئەسـەرلەر بىلـەن تەمىنلىشـىنى سـەمىمىي ئىلتىمـاس 

قىلىمىـز.
بـۇ گېزىتنـى تارقىتىشـقا ياردەملەشـكەن، كـۈچ چىقارغـان ۋە 
نىـڭ  تعـاىل  هللا  قېرىنداشـلىرىمىزغا  بارلىـق  قولالپ-قۇۋۋەتلىگـەن 
مەغپىرىتى، رەھمىتى ۋە بەرىكىتى بولسـۇن! سـالىھ دۇئالىرىڭالردا 

ئۇنۇتمىغايسـىلەر! قېرىنداشـلىرىڭالرنى  مۇجاھىـد 
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

شـارائىتلىرىنى،  ياخشـى  ھەرىكەتلىرىنـى، 
تۈزۈملىرىنى يامان يولالرغا ئۆزگەرتمىگۈچە 
قىلىنىـش  ئىمتىھـان  ھـەم  سـىناق  ئـۇالر  ۋە 
ياخشـى  قىلىنغـان  ئاتـا  مەقسـىتىدە 
تۇزكورلـۇق  قەدىرلىمـەي  نېئمەتلەرنـى 
قىلىشـلىرى سـەۋەبىدىن شـۇ نېئمەتلەرنىـڭ 
ھەقلىـق  ئۆزگىرىشـىگە  نېئمەتكـە  يامـان 
بولمىغۇچـە، ئۇالرغـا ئاتـا قىلغـان نېئمەتنـى 
تارتىـپ ئېلىۋەتمەسـلىكتىن ئىبارەت هللا نىڭ 
بەندىلىرىگـە مۇئامىلـە قىلىشـتىكى ئەدلى-
ئادالىتىنـى جاكارلىسـا، يەنە بىـر تەرەپتىن، مانا 
بـۇ ئىنسـان دېگەن مەخلۇقنىـڭ مەخلۇقاتالر 
ئىچىـدە ئـەڭ ھۆرمەتكە سـازاۋەر ئىكەنلىكىنى 
جاكاراليدۇ چۈنكى هللا نىڭ تەقدىرى مانا مۇشۇ 
نىـڭ  هللا  بولىـدۇ.  ئىجـرا  ئارقىلىـق  مەخلـۇق 
تەقدىـرى مانـا مۇشـۇ ئىنسـاننىڭ ھەرىكىتى 
ۋە قىلغـان ئەمىلـى ئارقىلىـق ئىجـرا بولىـدۇ. 
كىشـىلەرنىڭ ھاياتىدىكـى تەقدىرنىڭ بۇ خىل 
ئۆزگىرىشـى شۇ كىشىلەرنىڭ قەلبلىرىدىكى، 
ئىش-ھەرىكەتلىرىدىكـى  نىيەتلىرىدىكـى، 
ۋە ئۆزلىـرى ئۈچـۈن تالـالپ ئالغـان تـۈزۈم ۋە 
ئۆزگىرىشـنىڭ  ئەمەلىـي  شـارائىتالردىكى 

پەيـدا بولۇشـىنى ئالدىنقـى شـەرت قىلغـان.
ئېيتقانـدا،  تەرەپتىـن  بىـر  ئۈچىنچـى 
كاتتـا  مۇشـۇنداق  مانـا  مەخلۇقنىـڭ  بـۇ 
شـۇ  ئايـەت  بـۇ  باراۋىرىگـە  ھۆرمەتلىنىـش 
يۈكنـى  بىـر  كاتتـا  ئۈسـتىگە  مەخلۇقنىـڭ 
تاشاليدۇ چۈنكى ئۇ مەخلۇق ئىنكار قىلىش، 
ۋە  بـۇزۇش  نىيىتىنـى  قىلىـش،  ھاكاۋۇرلـۇق 
خاتـا قەدەم ئېلىش سـەۋەبى بىلـەن ئۆزىدىكى 
نېئمەتنىـڭ  يوقىتالىغانـدەك،  نېئمەتنـى 
قەدرىنـى بىلىـش ۋە ئۇنىڭغـا شـۈكۈر قىلىش 
ئارقىلىـق هللا نىڭ نېئمىتىنى ئۆزىگە تېخىمۇ 
زىيـادە قىالاليـدۇ ۋە نېئمەتنـى ئۆزگەرتمـەي 

داۋامالشـتۇرااليدۇ. مەڭگـۈ  ئۆزىـدە 
شۇنىڭدەك، بۇ ھەقىقەت بۇ مەخلۇقنىڭ 
ھاياتـى ۋە ئىش-پائالىيەتلىرىدىكـى، ئەمـەل 
زىـچ  ئارىسـىدىكى  جازا-مۇكاپـات  بىلـەن 

مۇناسـىۋەتنى  زىـچ  مۇشـۇ  ۋە  مۇناسـىۋەتنى 
هللا نىـڭ تەقدىرىنىـڭ ئىجـرا بولۇشـىغا سـەۋەب 
قىلىـپ  بىـرى  قانۇنىيەتلەرنىـڭ  بولىدىغـان 
بېكىتكەنلىكىدىكى هللا نىڭ مۇتلەق ئادالىتىنى 
قانۇنىيىتىـدە  بـۇ  نىـڭ  هللا  بېرىـدۇ.  سـۈرەتلەپ 
»هللا  قىلىنمايـدۇ:  زۇلـۇم  بەندىگـە  ھېچبىـر 
ئەمەسـتۇر«  قىلغۇچـى  زۇلـۇم  بەندىلىرىگـە 

)سـۈرە ئەنفـال 51- ئايەتنىـڭ بىـر قىسـمى(...
»گۇناھلىـرى تۈپەيلىدىـن ئۇالرنـى ھاالك 
قىلـدۇق، فىرئـەۋن جامائەسـىنى )دېڭىزغـا( 
ھەممىسـى  ئۇالرنىـڭ  قىلـدۇق،  غـەرق 
ئۆزلىرىنـى  قىلىـپ،  گۇنـاھ  ۋە  )كۇفرىلىـق 
ئۆزلىرىگـە  بىلـەن(  قىلىـش  دۇچـار  ئازابقـا 

بولـدى«... )قـەۋم(  قىلغۇچـى  زۇلـۇم 
بولغـان  نازىـل  ئۇالرغـا  )يەنـى  »بـۇ 
قـەۋم  بىـرەر  ئۈچۈنكـى،  شـۇنىڭ  ئـازاب( 
گۇنـاھ  ۋە  )كۇفـرى  ھالىتىنـى  ئۆزلىرىنىـڭ 
بىلـەن( ئۆزگەرتمىگۈچـە هللا ئۇالرغـا بەرگەن 

ئۆزگەرتىۋەتمەيـدۇ«... نېئمىتىنـى 
ئالەملەرنىـــڭ  ھەمدۇ-ســـانا  بارلىـــق 

قـــا خاســـتۇر. هللا  ئىگىســـى 
يۇقىرىقىالردىن چىقىدىغان پايدىالر

ھېچكىمگـە  ياراتقۇچىنىـڭ  بىرىنچـى، 
قىلمايدىغانلىقـى. زۇلـۇم 

ئىككىنچـى، زالىمالرنى ھـاالك قىلىش، 
ئازابنىـڭ  ۋە  ئازابنـى  ئورنىغـا  نېئمەتنىـڭ 
نىـڭ  هللا  ئالماشـتۇرۇش  نېئمەتنـى  ئورنىغـا 
ئىكەنلىكـى. قانۇنىيىتـى(  )يەنـى  سـۈننىتى 

ئۆزلىـرى  كىشـىلەر  ئۈچىنچـى، 
بەھرىلىنىۋاتقـان نېئمەتنـى ياكى چېكىۋاتقان 
ئازابنى ئالدى بىلەن ئۆزلىرى ئۆزگەرتمىگۈچە 
هللا نىڭ ئۆزگەرتىپ قويۇشى هللا نىڭ سۈننىتى 

)يەنـى تۇتقـان يولى(دىن ئەمەسـلىكى.
تۆتىنچى، هللا نىڭ زۇلۇم ۋە زۇلۇم ئەھلىنى 
ھـەر  شـۇنداقال  تەنقىدلەيدىغانلىقـى  قاتىـق 
قانـداق گۇناھنـى زۇلـۇم دەپ ئاتايدىغانلىقى.

دىنىي ئەھكامالر
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە 

ئەرەب تىلى ئۆگىنىمەن
سۆزلۈكلەر

َشْيٌء                                                                          نەرسە
َشَجٌر                                                                          دەرەخ 
َحَجٌر                                                                            تاش
ِطنْيٌ                                                                              الي
ُقْطٌن                                                                           پاختا
َلْوٌح                                                           تاختاي، ۋىۋىسكا
َحْبٌل                                                                       ئارغامچا
َعَصا                                                                           ھاسا
ُصْلٌب                                                                مۇستەھكەم  
ٌ                                                                         يۇمشاق                                    َلنيِّ
ُمْسَتِقْيٌم                                                                           تۈز 
ُمْعَوٌج                                                                        ئەگرى

 
 جۈملىلەر

َأيُّ َشْيٍء ِف َيِدَك                 قولۇڭدا كۆتۈرۈۋالغىنىڭ قانداق نەرسە؟
ا                     بۇ دەرەخ بەك ئېگىز ئىكەن ِإنَّ َهِذِه الشََّجَرَة َطِويـَْلٌة ِجدًّ
َوَقَف َحَجٌر َكِبيـٌْر ِف َطِرْيِقَنا                بىر چوڭ تاش يولىمىزنى توستى
ْنَساَن ِمْن ِطنْيٍ                    ئالالھ ئىنساننى اليدىن ياراتتى ُ اْلِ َخَلَق اللَّ
ِإْشتـََرْيُت اْلُقْطَن ِمْن الصَّْيَدلِيَِّة           مەن دورىخانىدىن پاختا سېتىۋالدىم
لِنـَُعلِّْق َعَلى َهَذا الدُّكَّاِن َلْوًحا                   بۇ دۇكانغا ۋىۋىسكا ئاسايلى
ِإْعَتِصُموا ِبَْبِل اللَِّ      ئالالھنىڭ ئارغامچىسىغا مۇستەھكەم ئېسىلىڭالر
َأْلَقى ُموَسى )َعَلْيِه السَّاَلُم( َعَصاُه          مۇسا ئەلەيھىسساالم ھاسىسىنى تاشلىدى 
َل بُدَّ ِلْلُمْؤِمِننَي ِمْن َصٍف ُصْلٍب    مۇئمىندە چوقۇم مۇستەھكەم ئىرادە بولۇشى كېرەك
ُ َيُشقُّ الََْجرٌَ                             يۇمشاق سۆز تاشنى يارار اْلَقْوُل اللَّنيِّ
َراَط اْلُمْسَتِقيَم                        بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن ِإْهِدَن الصِّ
ُهَو َجَعَل ُغْصًنا ُمْعَوًجا َعَصا        ئۇ بىر ئەگرى شاخنى ھاسا قىلىۋالدى



ئىسالم ئاۋازى ئىسالم ئاۋازى

پوزىتسىيىسـىنى  تۇتقـان  ھاكىمىيەتنىـڭ 
ئىنـكار قىلـدى ھەمـدە دۆلـەت رەئىسـى ۋە 
ئۇنىـڭ ھاكىمىيىتىنىـڭ كاپىرلىقىنى ئېالن 
ھاكىمىيەتنـى  بـۇ  ئـۇالر  شـۇنداقال  قىلـدى 
مۇسـۇلمان  قىسـىم  بىـر  قوللىغـان 
قېرىنداشلىرىنى ئىسالمدىن يانغان مۇرتەد، 
كىمكـى بۇالرنـى كاپىـر دېمەيدىكـەن ئۆزى 
كاپىر دېيىشـتى. شـۇ مىسـىر جەمئىيىتىنى 
پۈتـۈن پۇقرالىرى بىلەن قوشـۇپ كاپىر دەپ 
نەزىرىـدە  ئۇالرنىـڭ  چۈنكـى  ھېسـابلىدى 
دوسـت  ھاكىمىيەتنـى  مىسـىرلىقالر  ئـۇ 
بـۇ  ئىـدى شـۇڭا  قوللىغـان(  )يەنـى  تۇتقـان 
خەلققـە ھېچبىـر روزا، ھېچبىـر نامازنىـڭ 
پايدىسـى يوق دەپ قاراشـتى. بۇ گۇرۇھنىڭ 
ئىمامـى )يەنـى خەلىپىسـى ياكـى ھاكىمى( 
تـۈزۈپ  پىكىرلىرىنـى  جامائەتنىـڭ  بـۇ  ۋە 
چىققۇچـى كىشـى بولسـا ئىنژېنېـر شـەيخ 

ئەلـى ئىسـمائىل ئىـدى.
مەشـــھۇر  ئـــەڭ  جامائەتنىـــڭ  بـــۇ 

: ى كچىلىـــر يېتە
بـۇ  ئـۇ،  ـــــ  ئىسـمائىل  ئەلـى  شـەيخ 
ئىمامـى  ئىچىدىكـى  تۈرمـە  گۇرۇھنىـڭ 
ئەزھەرنـى  ئـۇ  ئىـدى.  داھىسـى(  )يەنـى 
پۈتتۈرگەنلەردىـن بولـۇپ، ئۇسـتاز سـەييىد 
دارغـا  بىرلىكتـە  بىلـەن  هللا  رمحـه  قۇتـۇب 
ئىسـمائىلنىڭ  فەتتـاھ  ئابـدۇل  ئېسـىلغان 
بىـر تۇغقان قېرىندىشـى ئىدى. شـەيخ ئەلى 
بـۇ جامائەتنىـڭ »ھىجرەت، ئىزلـەت )يەنى 
باشـقىالردىن ئايرىلىپ ياشاش(« ۋە »تەكفىر 
چىقىرىـش(«  كاپىرغـا  )مۇسـۇلمانالرنى 
قائىدە-پرىنسـىپلىرىنى  ھەققىدىكـى 
بولـۇپ،  قىلغـان  ئىگـە  تۈسـكە  شـەرئىي 
ئۇالرنىڭ بـۇ قائىدە-پرىنسـىپلىرى قارىماققا 
نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ۋە  ھەدىـس  قۇرئـان، 
تەرجىمھالىدىن ئېلىنغاندەك قىلسـىمۇ ئەمما 
ئـۇ بـۇ ھەقتـە خاۋارىجالرنىـڭ پىكىرلىرىنى 
يۇقتۇرۇۋالغان ئىدى شـۇنداقتىمۇ ئۇ كېيىنچە 
پىكىرلەردىـن  بـۇ  قىلغـان  تەشـەببۇس  ئـۆزى 
ئادا-جـۇدا ئىكەنلىكىنـى ئېـالن قىلىـپ 

تېپىۋالـدى. ئەقلىنـى 
)ئەبـۇ  مۇسـتاپا  ئەھمـەد  شـۈكرى 
يىلـى   -1942 كىشـى  بـۇ  ـــــ  سـەئىد( 
ئاسـيۇت ۋىاليىتىنىـڭ ھاۋاتىكـە يېزىسـىدا 
تۇغۇلغـان بولـۇپ، مۇسـۇلمان قېرىنداشـالر 
تەشكىالتىنىڭ 1965- يىلىدىكى تۈرمىگە 
تاشـالنغان ياشـلىرىنىڭ بىـرى ئىـدى. بـۇالر 
بولغانلىقىدىـن  ئـەزا  تەشـكىالتقا  مۇشـۇ 
تۈرمىگـە تاشـالنغان ئىدى. بـۇ ۋاقىتتا ئۇنىڭ 

يېشـى 23 تىـن ئاشـمىغان ئىـدى.
شـەيخ ئەلـى ئىسـمائىل بـۇ گۇرۇھنىـڭ 
پىكىرلىرىدىـن ئادا-جۇدا بولغاندىن كېيىن، 
شـۈكرى مۇسـتاپا بـۇ گۇرۇھنىـڭ رەھبىـرى 
بولـدى. ئـۇ 1971- يىلـى تۈرمىدىـن قويۇپ 
بېرىلدى. ئۇ يېزا ئىگىلىك ئۇنىۋېرسىتېتىدا 
ئالغاندىـن كېيىـن  ئۇنۋانـى  باكالۋېرلىـق 
قۇرۇلمىسـىنى  تەشـكىلىي  گۇرۇھنىـڭ  بـۇ 
ھەرىكـەت  ئۈچـۈن  كەلتـۈرۈش  بارلىققـا 
باشلىدى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئاتالمىش 
»مۇئمىنلەرنىڭ ئەمىرى« ۋە »مۇسۇلمانالر 
دەپ  قوماندانـى«  يېتەكچـى  جامائىتىنىـڭ 
بەيئـەت قىلىنـدى. ئۇندىـن كېيىـن ئـۇ ھـەر 
ئاتالمىـش  رايونالرغـا  ۋە  ۋىاليـەت  قايسـى 
ئـۆز  جامائـەت  بـۇ  تەيىنلىـدى.  ۋالىالرنـى 
ئەزالىـرى ئۈچـۈن قاھىـرە، ئىسـكەندىرىيە، 
جىـزا ۋە بىـر قىسـىم ۋىاليەتلـەردە مەخپىـي 
يىغىلىـپ  ئەزالىـرى  )جامائـەت  ماقـار 
تۇرىدىغـان جـاي( قىلىـش ئۈچـۈن نۇرغـۇن 

بىنـا ئۆيلەرنـى ئىجـارە ئالـدى.
جامائـەت  ئايـدا   -9 يىلـى   -1973 ئـۇ 
ئەزالىرىنـى قـول ئىلكىدىكـى نەرسـىلەرنى 
ۋە  الزىمەتلىكلىرىنـى  تۇرمـۇش  سـېتىپ، 
ئېلىـپ  نەيزە(لىرىنـى  )قىلىـچ،  قـورال  ئـاق 
مىنىيـە ۋىاليىتىدىكى ئەبۇ قورقاس رايونىغا 
جايالشقان تاغلىق رايونالرغا ۋە ئۆڭكۈرلەرگە 
چىقىـپ كېتىشـكە بۇيرۇغـان. بۇالرنىـڭ 
ھىجـرەت  مەقسـىتى  قىلىشـتىكى  بۇنـداق 
چۈشەنچىسـىنى ئەمەلىـي تەتبىقـالش ئىـدى. 
1973- يىلى 10- ئاينىڭ 26- كۈنى مىسـىر 
بۇالرنىـڭ  ئىدارىسـىدىكىلەر  بىخەتەرلىـك 
ئىشىدىن گۇمانلىنىپ ئۇالرنى 1973- يىللىق 
ھەققىدىكـى  بىخەتەرلىـك  ئالىـي  دۆلـەت 
618- نومۇرلۇق دېلوغا مۇناسـىۋەتلىك سـوتقا 

تارتىـش ئۈچـۈن تۈرمىگـە تاشـلىدى.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(
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2- بەت  3- بەت 

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
ئىككىنچـى، ئىسـالمىي جەمئىيەتنىـڭ 
يېتىلگەنـدە  پىشـىپ  شەرت-شـارائىتى 
ئەللەرگـە  قوشـنا  ياشـاۋاتقان  ئەتراپىـدا 
بىلـدۈرۈپ  كۈچىنـى  مۇسـۇلمانالرنىڭ 
قويـۇش ئۈچـۈن غازاتقـا چىقىشـىنىڭ زۆرۈر 

ئىكەنلىكـى.
گۇرۇپپىسـىدىكى  جـەڭ  ئۈچىنچـى، 
چەكلىمىسـىنى  سـان  مۇجاھىدالرنىـڭ 
قايتۇرۇلىدىغـان  قوماندانغـا  ـــــ  بەلگىلـەش 

ئىكەنلىكـى.  ئىـش 
ھالدا  بىۋاسىتە  ئەمىرنىڭ  تۆتىنچى، 
قىلىپ  قوماندانلىق  گۇرۇپپىسىغا  جەڭ 
مەنىۋىيىتىنى  مۇجاھىدالرنىڭ  مېڭىشىنىڭ 
كۆتۈرۈشتە ئىنتايىن ئۈنۈملۈك بولىدىغانلىقى.
نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  بەشـىنچى، 
مەدىنىگـە چىققاندىـن تارتىـپ توختاتمىغان 
تاكـى  بولـۇپ،  جىھـاد  ئىبادىتـى  چـوڭ  ئـەڭ 
جەڭگـە  بىۋاسـىتە  ئـۆزى  بولغۇچـە  ۋاپـات 
چىقىـش ياكـى قوشـۇن ماڭـدۇرۇش ئارقىلىق 
باشـقا  ئايرىلمىغـان.  ئىبادىتىدىـن  جىھـاد 
قاتارلىـق  ئېلىم-سـېتىم  تاھـارەت،  نامـاز، 
مانـا  ئەھكامـالر  دىنىـي  تۈركۈمدىكـى  زور 
يولغـا  جەريانىـدا  ئىبادىتـى  جىھـاد  مۇشـۇ 

قويۇلغان شـۇڭا بـۇ ئۈممەت دەۋەت ۋە جىھاد 
ئۈممىتىـدۇر. 

ئـۆزى  نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ئالتىنچـى، 
ئـەڭ ياخشـى كۆرۈدىغـان بېقىۋالغـان بالىسـى 
نـى  عنـه  هللا  رضـي  ھارىسـە  ئىبنـى  زەيىـد 
ـــــ  قىلىشـى  قومانـدان  گۇرۇپپىسـىغا  جـەڭ 
قومانـدان  راسـتچىل  نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ 
ئىكەنلىكىنى ئىسـپاتاليدىغان ئاالمەتلەرنىڭ 

بىرىـدۇر. 
يەتتىنچـى، كاپىرالرغا يول باشـلىغۇچى 
بىۋاسـىتە  ئۇرۇشـقا  كىشـى  بولغـان 
قاتناشمىسـىمۇ، ئۇنى ئەسـىرگە ئېلىشـنىڭ 

ئىكەنلىكـى. دۇرۇس 
غەنىيمەتنـــى  ســـەككىزىنچى، 
مۇجاھىـــدالر ئارىســـىدا تەقســـىم قىلىـــش 
ئەســـلى قائىدە بولۇپ، زۆرۈرىيەت بولغاندا 
مۇســـۇلمانالرنىڭ  ۋە  ئىســـالمنىڭ  ئۇنـــى 
مەنپەئىتى ئۈچۈن ئىشـــلىتىش مەقسىتىدە 
تەقسىم قىلماسلىقنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكى 
بەلگىلـــەش  زۆرۈرىيەتنـــى  لېكىـــن 
ئەھلۇلھەللى ۋەلئەقدى )يەنى مۇســـۇلمانالر 
قاتلىمى(گـــە  رەھبەرلىـــك  جامائىتىنىـــڭ 

قايتۇرۇلىدىغانلىقـــى.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

يۇلتۇزالر چىمىراليدۇ

تارىخقا 
نەزەر

ئۈچىنچى تېما: تەكفىر )يەنى مۇسۇلمانالرنى كاپىرغا چىقىرىش( ۋە ھىجرەت 
جامائىتى ياكى »جامائەتۇل مۇسلىمىين )يەنى مۇسۇلمانالر جامائىتى(« 

خاۋارىجلىرى
بىرىنچى ماۋزۇ: تونۇشتۇرۇلۇشى

ئۆزىنـى »جامائەتـۇل مۇسـلىمىين )يەنى 
مۇسـۇلمانالر جامائىتى(« دەپ ئاتىغان ياكى 
تەشـۋىقات ساھەسىدە »تەكفىر ۋە ھىجرەت 
جامائىتـى« دەپ ئاتالغـان بـۇ جامائـەت 
ئاشـقۇن ئىسـالمىي جامائەت بولۇپ، كۇفرى 
مۇسـۇلمانالرنى  سـەۋەبلىك  گۇنـاھ  ئەمـەس 
يولىنـى  خاۋارىجـالر  چىقىرىشـتا  كاپىرغـا 
تۇتقـان جامائەتتـۇر. بـۇ جامائـەت دەسـلەپتە 
پەيـدا  ئىچىـدە  تۈرمىلىرىنىـڭ  مىسـىر 
بېرىلگەندىـن  قويـۇپ  ئەزالىـرى  بولـۇپ، 
بارغانسـېرى  پىكىر-ئىدىيىلىـرى  كېيىـن 
نۇرغـۇن  زېمىنىـدا  مىسـىر  زورىيىـپ، 
ئېرىشـكەن.  قوللىشـىغا  كىشـىلەرنىڭ 
ئوقۇغۇچىلىـرى  ئۇنىۋېرسـىتېت  بولۇپمـۇ 

ئارىسـىدا تېخىمـۇ كـەڭ تارقالغـان. 
ئىككىنچى ماۋزۇ: بۇ جامائەتنىڭ 

قۇرۇلۇشى
پىكىر-ئىدىيىلىـرى  جامائەتنىـڭ  بـۇ 
مىسـىر تۈرمىلىرىدە پىششىقالنغان بولۇپ، 
تۈرمىگـە  كۆپلـەپ  يىلـى   -1965 بولۇپمـۇ 
كېيىـن،  ئۆتكەندىـن  بولـۇپ  تاشلىنىشـالر 
تېخىمـۇ  پىكىر-ئىدىيىلىـرى  ئۇالرنىـڭ 
بـۇ  دەل  باشـلىغان.  مۇستەھكەملىنىشـكە 
ئۇنىـڭ  ۋە  هللا  رمحـه  قۇتـۇب  سـەييىد  پەيـت 
مىسـىر  چاغدىكـى  شـۇ  قېرىنداشـلىرىغا 
بۇيرۇقـى  ئابدۇناسـىرنىڭ  جامـال  ھاكىمـى 
بىلـەن ئۆلۈم جازاسـى ئىجـرا قىلىنغان ئىدى. 
دىنغـا ھېرىسـمەن مۇسـۇلمانالر ھەرقايسـى 
بەدەنلـەر  ئېلىشـتىن  تىلغـا  تۈرمىلەردىكـى 
كۆرگـەن.  ئازابالرنـى  كېتىدىغـان  قورۇلـۇپ 
كۆپلىگـەن كىشـىلەر ئۇالرنىـڭ كـۆز ئالدىـدا 

شـەھىد  سـەۋەبىدىن  قىيىن-قىسـتاق 
قىلىنغـان لېكىـن باغـرى قاتتىـق زوراۋانـالر 
ئۇالرغـا قىلچىمـۇ پـەرۋا قىلمىغـان. مانـا بـۇ 
قورقۇنچلۇق شـارائىتتا ئاشقۇنلۇق تۇغۇلۇپ، 
تەكفىـر ئىدىيىسـى ئۈنۈپ چىققـان ۋە مەلۇم 

ئېرىشـكەن.  قولالشـقا  دەرىجىـدە 
بىخەتەرلىـك  دۆلـەت  يىلـى   -1967
تۈرمىگـە  باشـلىقلىرى  ئىدارىسـىنىڭ 
رەئىسـى  دۆلـەت  دەۋەتچىلەردىـن  سـوالنغان 
جامـال ئابدۇناسـىرنى قولالشـنى تەلـەپ 
بـۇ  تۈرمىدىكـى  بىلـەن  شـۇنىڭ  قىلغـان. 
دۋەتچىلـەر بىـر نەچچە گۇرۇھقـا بۆلۈنگەن. 
بىر گۇرۇھ كىشىلەر رەئىسنى ۋە رەئىسنىڭ 
ئالدىرىغـان.  قولالشـقا  ھاكىمىيىتىنـى 
مەقسـىتى  قىلىشـتىكى  بۇنـداق  ئۇالرنىـڭ 
تۈرمىدىن قۇتۇلۇش ۋە ۋەزىپىلىرىگە قايتىپ 
كېلىش بولغـان. بۇالر پۈتۈن دەۋەتچىلەرنىڭ 
دەۋا  قىلىدىغانلىقىنـى  سـۆز  نامىدىـن 
قلىشـقان. ۋەھالەنكـى، ئۇالرنىـڭ ئىچىدىـن 
ھۆكۈمەتنىـڭ چوماقچىلىـرى ھەم بار ئىدى. 
ئۇالرنىـڭ ئىسـالمىي ھەرىكـەت ئىچىدىكى 
گۇرۇھـى(  مۇناپىقـالر  )يەنـى  كورپـۇس   -5
يەنـە  يـەردە  بـۇ  ئىسـپاتالندى.  ئىكەنلىكـى 
بىر خىل كىشـىلەر بولـۇپ، بۇالر ھەقىقەتتە 
چوماقچـى ئەمـەس لېكىـن كۆپلىگەن پايدا-
دەۋەت  ئۈچۈنـال  ئېرىشـىش  مەنپەئەتلەرگـە 
ھەرىكىتىگـە قېتىلغان سىياسـىيونالر ئىدى 
دەۋەتچىلـەر  مەھبـۇس  كۆپلىگـەن  ئەممـا 
سـۈكۈت قىلىشقا قىسـتىلىپ ئۆزىنى ئىكراھ 
ھالىتىـدە دەپ سـاناپ جامـال ئابدۇناسـىرنى 

قوللىمىـدى ياكـى قارشـى تۇرمىـدى. 
دەرۋەقە، ئازغىنا ياشـالر گۇرۇھى بولسـا 

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر 

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
شەرق تەرەپكە جايالشقان چوڭ پامىرنى 
كۆپلىگـەن ۋاخـى چارۋىچىـالر يـاز پەسـلىدە 
چـارۋا ماللىرىنى بېقىش ئۈچۈن ئىشـلىتىدۇ. 
چـوڭ پامىرنىڭ بەزى رايونلىرىدىن قىشـتىمۇ 

پايدىلىنىدۇ. 
ئارتېمىسـىيە  چارۋىچىلىـق  تاغدىكـى 
غوللـۇق  ياغـاچ  قاتارلىـق   )Artemisia(
بـۇ  قىلغـان.  ئاسـاس  ئۆسـۈملۈكلەرنى 
بولغـان  يېتەرلىـك  نەملىـك  رايونالردىكـى 
ئورۇنالردا بىر قىسـىم يەرلىك يېسىۋىلەكلەر 
قارىغـاي  يەرلـەردە  بـەزى  ۋە  تېپىلىـدۇ 
ئورمانلىقىنىـڭ قالدۇقلىرى بار. دېھقانچىلىق 
رايونلىرى ۋە ئاھالىلەر رايونى دېڭىز يۈزىدىن 
2600 مېتىردىـن 3000 مېتىرغىچـە ئېگىـز 
جايالشـقان.  بويلىرىغـا  دەريـا  پەنـج  بولغـان 
بـۇ يەرنىـڭ قىـش پەسـلى پەنـج جىلغىسـىغا 
بىلـەن  شـامال  سـوغۇق  كۈچلـۈك  كەلگـەن 
ئاالھىـدە پەرقلىنىدۇ. بەزى ۋاقىتالردا بۇ يەردە 
كۈچلـۈك قـار ياغىـدۇ ئەمما ئادەتتـە يولالرنى 

تازىلىۋېتىـدۇ.  پاكىـز  شـامالالر سـۈپۈرۈپ 
قەلئەيىپەنجىنىـڭ  ۋە  ئىشكەشـىم 
ئارىلىقىدىكـى يولالر ۋە ئـۇ يولالرنىڭ داۋامى 
بـۇ  1960- يىللىـرى ياسـالغان.  1950- ۋە 
رايـون 1990- يىلىنىڭ ئوتتۇرىغىچە ناھايىتى 
نامـرات ھالەتتـە ئىـدى بىـراق قەلئەيىپەنجـە 
يېقىنقـى يىلـالردا )يەنى ئافغانىسـتان ئىسـالم 
بـەزى  كېيىـن(  يىقىلغاندىـن  ئىمارىتـى 
تەرەققىياتالرغا ئېرىشـكەن. گەرچە شۇنداق 
ماشـىنىالر  چاقلىـق  تـۆت  يەنىـال  بولسـىمۇ 
ماڭىدىغان يولالر ھەر يىلى كۈچلۈك كەلكۈن 

تەرىپىدىـن بۇزغۇنچىلىققـا ئۇچرايـدۇ. 
ئىككىنچـى، چـوڭ پامىـر. چـوڭ پامىـر 
ئىچىگـە  ئـۆز  قاپتاللىرىنـى  تـاغ  ئاساسـلىق 
ئالغـان بولـۇپ، بـۇ قاپتالـالر پامىـر ۋە پەنـج 
چـوڭ  جايالشـقان.  ئارىلىقىغـا  دەرياسـىنىڭ 
پامىـر ئېگىـز تـاغ قاپتاللىـق 4500 كـۋادرات 
ئېگىزلىكلەرنـى  كۆلەمدىكـى  كىلومېتىـر 
رايونالرنىـڭ  بـۇ  ئالىـدۇ.  ئىچىگـە  ئـۆز 
ئۇزۇنلۇقـى  بولغـان  شـەرققىچە  غەربتىـن 
100 كىلومېتىـر، شـىمالدىن جەنۇبقىچە 
بولغـان كەڭلىكـى 20 كىلومېتىردىن 60 

كىلومېتىرغىچـە. 
بـۇ يـەر ئارقـار، يـاۋا قـوي، قـار يىلپىـزى، 
تۈلكـە،  بـۆرە،  مولـۇن،  ئېيىـق،  قوڭـۇر 
يـاۋا  خىـل  ھـەر  سـۇغۇر،  قۇيرۇقلـۇق  چـوڭ 
مۈشـۈكلەر، ھـەر خىل تۈردىكى چاشـقانالر، 
ماكانىـدۇر. توشـقانالرنىڭ  يـاۋا  ۋە  قۇنـدۇز 

ئـەڭ ئېگىـز تـاغ تىزمىلىرىنىـڭ دېڭىـز 
يۈزىدىـن ئېگىزلىكـى 6700 مېتىردىـن 
6900 مېتىرغىچـە كېلىـدۇ. بـۇ يـەردە تـۆت 
پەسـىل توختىمـاي ياغىدىغـان قـار ۋە تـۆت 
پەسـىل ئېرىمەيدىغـان مۇزلۇقـالر بـار بولۇپ، 
بـۇ يەردىـن كەلگەن سـۇ ئېقىنلىـرى پامىر ۋە 
ۋاخـان دەريالىرىغا قېتىلىپ كېتىدۇ. يېقىنقى 
يىلالردىـن بۇيـان بـۇ مۇزلۇقالرنىـڭ ناھايىتـى 
تېـز سـۈرئەتتە كىچىكلـەپ كېتىۋاتقانلىقـى 

ھەققىـدە يېتەرلىـك دەلىللـەر بـار. 
پامىـر  جايالشـقان  دەرياسـى  پامىـر 
جىلغىسـىنىڭ غەربىـي شـىمال ۋە جەنۇبىـي 
ۋاخـى  باغـرى  تـاغ  يانتـۇ  قىسـىملىرىدىكى 
يەم-خەشـەكلەر  ئائىلىلەرنـى  چارۋىچـى 

تەمىنلەيـدۇ. بىلـەن 
ئۇنىـڭ  بىلـەن  قەلئەيىپەنـج  رايـون  ئـۇ 

شـەرقىدىكى سـەرھەدى بروغىلنىـڭ )يەنـى 
بـۇ  ئوتتۇرىسـىدۇر.  ۋاخاننىـڭ(  سـەرھەدى 
جايالشـقان.  ئائىلىلـەر  ۋاخانلىـق  يەرگـە 
شـىمال  شـەرقىي  تاغلىرىنىـڭ  پامىـر  چـوڭ 
رايونلىرىـدا چېدىـردا ئولتۇرىدىغـان تۈركىـي 
بـار.  قىرغىـزالر  سىستېمىسـىدىكى  قـان 
ئۆچكـە  قوتـاز،  ئـات،  كاال،  تۆگـە،  ئـۇالر 
ياسـىغان  ئۆزلىـرى  قـاراپ  قويلىرىغـا  ۋە 
چېدىرلىرىـدا پۈتـۈن يىل ياشـايدۇ. ئۇنىڭدىن 
باشـقا، تـاغ ئەتراپىـدا پەسـىللىك يۆتكىلىـپ 
بارلىققـا  ئەسـىردە   -19 گەرچـە  تۇرىـدۇ. 
ئۇالرنـى  چېگـراالر  سىياسـىي  كەلگـەن 
بـۇ چېگراالرغـا  ئـۇالر  تۇرسـىمۇ،  چەكلـەپ 

يۆتكىلىۋېرىـدۇ.  پەسـىللىك  قارىمـاي 
تەرەپتىكـى  قەلئەيىپەنجىدىـن شـەرقىي 
سـەرھەدكىچە 30 قا يېقىن ئاھالىلەر رايونى 
بولـۇپ، بـۇ رايونالرنىـڭ كـۆپ قىسـىملىرى 
تۈزۈلگـەن.  ئاھالىلەردىـن  سـاندىكى  ئـاز 
كەتكـەن  كـەڭ  ياقىلىرىدىكـى  دەريـا  بـۇالر 
تۈزلەڭلىكلەرگـە قۇرۇلغـان. خـۇددى ۋاخـان 
رايوندىمـۇ  بـۇ  ئوخشـاش  رايونىدىكىگـە 
سۆزلىشـىدىغان  تىلىـدا  ۋاخـان  يەرلىـك 
چارۋىچىـالر ھـەم بـار. ئـۇالر بۇغـداي، ئارپـا، 
ھەمـدە  زىرائەتلەرنـى  تۈرىدىكـى  پۇرچـاق 
تېرىق ۋە ياڭيۇالرنى ئۆسـتۈرىدۇ. ئارپا بولسـا 
3400 مېتىردىـن 3600 مېتىرغىچـە بولغان 
ئوتتـۇرا ئېگىزلىكتىكـى يازلىـق تۇرالغۇنىڭ 
ئـەڭ زۆرۈر ۋە بىردىنبىـر زىرائىتىـدۇر. 3400 
مېتىرغىچـە بولغـان رايونـالردا بۇغـداي ئـەڭ 

ھېسـابلىنىدۇ. ئاشـلىق  ئاساسـلىق 
ئىككى دەريانىـڭ ياقىلىرى دەرەخزارلىق 
تەرىپىدىـن ناھايىتى چىرايلىق زىننەتلەنگەن 
بولۇپ، بۇ دەرەخلەر سـۆگەت، قېيىن دەرىخى، 
دېڭىـز چىلىنـى، يـاۋا قىزىلگـۈل دەرىخـى ۋە 
بـەزى يەرلىرىدىكـى ئـاز مىقـداردا ئۆسـكەن 
قويـۇق چاتقالالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. دېڭىز 
چىلىنىنىـڭ قويـۇق چاتقاللىرىدىن كىچىك-

ئەممـا  چىقىـدۇ  مېۋىسـى  چىـالن  كىچىـك 
يەرلىك كىشـىلەر بۇ مېۋىلەرنى ئىشـلەتمەيدۇ 
رۇسلىشـىپ  تەرەپتىكـى  )تاجىكىسـتان 

كەتكـەن خەلـق بۇالرنى ئىشـلىتىدۇ(. 
4000 مېتىر ئېگىزلىكتىكى ئاساسـلىق 
ئارتېمىسـىيە،  تۈرلىرىدىـن  دەرەخ  ئوتالقتـا 
ئېفېدىـرا   ،)Astragalus( ئاسـتىراگەلوس 
 )Cousinia( كوۋسـىنىيە   ،)Ephedra(
Oryzop- ئورىيزوپىسىسـالردىن  )ۋە 

ۋە   )Stipa( سـىتىپا  يەنـە،  باشـقا   )sis
 )Poa( ئۆمرى قىسـقا ئۆسـۈملۈكلەردىن پوئا
قاتارلىـق ئۆسـۈملۈكلەر بـار. رىۋايەتلەردىكى 
»ماركوپولـو چاتقاللىـق ئوتلىقـى« ياكـى 
يايـالق  چاتقاللىـق  ئېيتسـاق  باشـقىچە 
جىلغىنىـڭ ئـەڭ ئېگىـز جايلىرىدا بولۇپ، ئۇ 
Carex Ko- )يەرلەردە كارەكىس كوبرەسىيە 
bresia(، قامچـا ئوت قاتارلىق ئۆسـۈملۈكلەر 
ناھايىتـى كۆپ. دېڭىـز يۈزىدىن ئېگىزلىكى 
يەرلـەردە  بولغـان  ئېگىـز  مېتىردىـن   4800
پرىمـۇال  ئۆسـۈملۈكلىرىدىن  تېغـى  ئالپىـس 
 ،)Pedicularis( پېدىكۇالرىس ،)Primula(
 ،)Saxafraga( ساكافراگا ،)Aster( ئاسـتېر
Poten-( پوتېنتىلـال ،)Thymus )زىيمـۇس

tilla( ۋە باشـقىالر بـار. 
1960- يىللىرىـدا ھۆكۈمـەت تەرەپنىـڭ 
ئۈچـۈن  پايدىلىنىشـى  ئوۋچىالرنىـڭ  ۋە 
يـول  يەرلەرگـە  بولغـان  سـەرھەدكىچە 
سـاقالپ  يولالرنـى  ئـۇ  ھازىـر  ياسـالغان. 

قېلىـش ياكـى تەرەققى قىلدۇرۇش مەقسـەت 
تىرىشـچانلىق  ھېچقانـداق  قىلىنغـان 
بولغـان  ياخشـى  بىـراق  كۆرسـىتىلمىدى 
تـۆت چاقلىـق ماشـىنىالر بىلـەن بـۇ يولـالردا 
ھەممـە  يولنىـڭ  بولىـدۇ.  يۈرگىلـى  نورمـال 
يەرلىـرى كەلكۈننىڭ تەسـىرىگە ئۇچرىغان، 
پۈتۈنلـەي  يەرلىـرى  قىسـىم  بىـر  يەنـە 
بۇزۇلـۇپ كەتكـەن. ئىككـى ياقىدىكـى تـاغ 
داۋاملىـق  بارغىچـە  سـەرھەدكە  بۆلەكلىـرى 
ئېگىزلـەپ ماڭىـدۇ. سـەرھەد كـەڭ كەتكەن 
كىچىـك  بولـۇپ،  جايالشـقان  ئويمانلىققـا 
دەرياسـى  پامىـر  ئېقىـپ كەلگـەن  پامىردىـن 
بـۇ ئويمانلىقتىـن ئېقىپ چىقىـپ چوڭ پامىر 
ئارقىلىـق چوڭقۇر سـايلىققا ئېقىپ كىرىدۇ. 
كـەڭ بروغىـل جىلغىسـى جەنـۇب تەرەپتىـن 
بـۇ يەرگـە تۇتىشـىدۇ. بۇ يـەر ناھايىتى ئېگىز 
ئۆتۈشمىسـى  بروغىـل  لېكىـن  بولسـىمۇ 
)دېڭىـز يۈزىدىن ئېگىزلىكـى 4288 مېتىر( 
بىـر  ئاسـان  ناھايىتـى  ئۆتىدىغـان  چاترالغـا 
يولدۇر. 19- ئەسىرنىڭ ئاخىرىدا رۇسالرنىڭ 
ئۆتۈشـمىدىن  بـۇ  بىلـەن  قوراللىـرى  تـوپ 
كونتروللۇقىدىكـى  ئەنگلىيـە  كىرىـپ 
ھىندىسـتاننى بېسـىۋېلىش خەۋپى برىتانىيە 
ئىمپېرىيىسـىنى ناھايىتـى قورقۇتقـان ئىدى. 
بىردىنبىـر  ئۆتىدىغـان  چاترالغـا  يـەر  بـۇ 
ئۆتۈشـمە يـول بولغانلىقـى ئۈچـۈن ئەنگلىيـە 
قىلىـش  كونتـرول  چاترالنـى  ئىمپېرىيىسـى 
مەقسـىتىدە، بۇ رايوننىڭ ئىستراتېگىيىلىك 
قىلىشـقا  تـەرەپ  بىـر  ياخشـى  ئەھۋالىنـى 

قالغـان.  مەجبۇرلىنىـپ 
ئۈچىنچـى، كىچىـك پامىـر. ئـۇ ـــــ چوڭ 
پامىرنىـڭ شـەرق تەرىپىدىكـى ئىككـى تـاغ 
ۋاغجىـر  بولـۇپ،  تۈزۈلگـەن  تىزمىسـىدىن 
جىلغىسـىدا بۆلۈنىـدۇ. بـۇ رايـون سـەرھەدى 
بروغىلنىڭ ئۈسـتۈنكى شەرق تەرىپىگە، پەنج 
دەرياسـىنىڭ جەنۇبىغـا جايالشـقان. جەنـۇب 
تەرىپىـدە قارا قۇرۇم جىلغىسـى بـار بولۇپ، ئۇ 
ــــ پاكىسـتاننىڭ گىلگىت ۋە ھونزا رايونلىرى 
بىلەن چېگرىلىنىدۇ. شـەرق تەرەپتە شـەرقىي 
تـاغ  رايوننىـڭ  بـۇ  تۇتىشـىدۇ.  تۈركىسـتانغا 
بۆلەكلىرى ۋە تاغ چوققىلىرىنىڭ ئېگىزلىكى 
مېتىرغىچـە   7000 ـــــ   6500 تەخمىنـەن 
بىلـەن  ئافغانىسـتان  بولـۇپ،  ئېگىزلىكتـە 
تـاغ  چېگراسـىدىكى  تۈركىسـتان  شـەرقىي 

بۆلىكـى ئـەڭ ئېگىـز.
كىچىـك پامىر شـەرق ۋە غـەرپ تەرەپتىن 
ۋاغىجىـر جىلغىسـى ۋە ئۆتۈشمىسـى بويىچە 
ئىككىگـە بۆلۈنىـدۇ. بۇ ئۆتۈشـمىنىڭ دېڭىز 
يۈزىدىـن ئېگىزلىكى 4850 مېتىر بولۇپ، بۇ 
يەردىن پاكىسـتاننىڭ شىمالىدىكى گىلگىت 
بولىـدۇ. كىرگىلـى  تەرەپلەرگـە  ھۇنـزا  ۋە 

يەنـە  شـەرقىدىكى  ئـەڭ  پامىرنىـڭ  كىچىـك 
بىـر ئېگىـز ئۆتۈشـمە ـــــ يۇلـى ئۆتۈشمىسـى 
)دېڭىـز يۈزىدىـن ئېگىزلىكـى 4872 مېتىـر( 
تۈركىسـتانغا  شـەرقىي  يـول  بـۇ  بولـۇپ، 
كىرىـش يولىـدۇر. بـۇ يـول ئارقىلىـق قەدىمقى 
ۋە  قەشـقەر  شـەھەرلىرىدىن  يولـى  يىپـەك 

بولىـدۇ.  بارغىلـى  تاشـقورغانالرغا 
كۆلنىـڭ  زور  پامىـر شـىمالىدا  كىچىـك 
شـەرقىگە توغـرا كېلىـدۇ ۋە تاجىكىسـتانغا 
مۇزلۇقـالر،  ئېگىـز  يـەر  بـۇ  چېگرىلىنىـدۇ. 
تىزمىلىرىغـا  تـاغ  پامىـر  ۋە  ئېگىزلىكلـەر 
تۇتۇشـۇپ كەتكـەن ئالپىـس كۆللىـرى بىلەن 

تۇرىـدۇ.  پەرقىلىنىـپ  ئاالھىـدە 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

ئافغانىستان ۋاخان كارىدورىنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى

پايدىلىنىش 

بىلىملىرى
)چاتما ماتېرىيالالر(

)ئاخىرى 3- بەتتە(

)بېشى 1- بەتتە(

ْبِن  أََنِس  ِإىَل  َشَكْوَن  قَاَل:   ، َعِديٍّ ْبِن  بـَْرِ  الزُّ َعِن 
َل  فَِإنَُّه  اْصِبُوا،  فـََقاَل:  الَْجَّاِج،  ِمَن  نـَْلَقى  َما  َماِلٍك 
يَِْت َعَلْيُكْم َعاٌم، َأْو يـَْوٌم، ِإلَّ الَِّذي بـَْعَدُه َشرٌّ ِمْنُه، َحىَّ 
)راوه  ملسو هيلع هللا ىلص  نَِبيُِّكْم  ِمْن  ْعُتُه  سَِ َوَجلَّ،  َعزَّ  َربَُّكْم،  تـَْلَقْوا 

البخارى(.
ھەدىسنىڭ تەرجىمىسى

زۇبەير ئىبنى ئەدى رضي هللا عنه دىن نەقىل 
قىلىنىدۇكـى، بىـز ئەنـەس ئىبنـى مالىكنىڭ 
قېشـىغا ھەججاجنىـڭ قىلىۋاتقان زۇلۇمىنى 
»سـەۋر  ئـۇ:  كەلـدۇق.  قىلىـپ  شـىكايەت 
قىلىـڭالر، شۈبھىسـىزكى، مەن پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص 
نىـڭ: >بۇندىـن كېيىـن سـىلەر رەببىڭالرغـا 
ئۇچراشـقۇچە بۇنىڭدىنمـۇ ئېغىـرراق يىلـالر 
دېگەنلىكىنـى  كېلىـدۇ<  كۈنلـەر  ياكـى 

ئاڭلىدىـم« دېـدى )بۇخـارى توپلىغـان(.
ھەدىسنىڭ شەرھىسى 

خىزمەتچىسـى  نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ 
ئەنەس ئىبنى مالىك رضي هللا عنه ئۇزۇن ئۆمۈر 
كۆرگـەن بولـۇپ، ئۇ ھىجرىيە 90- يىلغىچە 
بەزىبىـر  دەۋردە  ياشـىغان  ئـۇ  ياشـىغان. 
كىشـىلەر  شـۇڭا  بەرگـەن  يـۈز  پىتنىلـەر 
سـەقەفىدىن  يۈسـۈپ  ئىبنـى  ھەججـاج 
ئۇچرىغـان زۇلۇملىرىنى ئۇنىڭغا شـىكايەت 
ئۇمەييـە  بەنـى  قىلىـپ كەلگـەن. ھەججـاج 
خەلىپىلىرىنىـڭ قـول ئاسـتىدىكى زۇلـۇم ۋە 
زالىـم،  داڭقـى چىققـان  بىلـەن  تۆكـۈش  قـان 

ئىـدى. كىشـى  زوراۋان 
ئۇ ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير رضي هللا عنه غا 
ئۇرۇش ئېچىش ئۈچۈن مەككىنى مۇھاسـىرە 
قىلىـپ مەنچانـاق ئېتىـپ، كەئبىنـى ۋەيـران 
ئەزىيـەت  كـۆپ  خەلقكـە  ھەمـدە  قىلغـان 
نىـڭ  عنـه  هللا  رضـي  ئەنـەس  خەلـق  بەرگـەن. 
كەلگەنـدە،  قىلىـپ  شـىكايەت  قېشـىغا 
زۇلۇمىغـا  ئەمىرلەرنىـڭ  زالىـم  خەلقنـى  ئـۇ 
سـەۋر قىلىشـقا بۇيرۇغـان چۈنكـى خەلقلەر 
ئۆزلىرىگـە  ئارقىلىـق  ئىشـلەش  گۇنـاھ 
ئەمىرلـەر  زالىـم  ئۈچـۈن  قىلغانلىقـى  زۇلـۇم 
ھۆكۈمـران(  )يەنـى  مۇسـەللەت  ئۇالرغـا 
قىلىنغـان. بـۇ ھەقتـە هللا تعـاىل مۇنـداق دەيـدۇ: 
»شـۇنىڭغا )يەنى ئىنسـانالر بىلـەن جىنالرنى 
ئوخشـاش،  پايدىالندۇرغىنىمىزغـا(  ئۆزئـارا 
زالىمالرنىـڭ  تۈپەيلىدىـن  قىلمىشـلىرى 
بەزىسـىنى بەزىسـىگە مۇسەللەت قىلىمىز« 

ئايـەت(.   -129 )سـۈرە ئەنئـام 
سـەن زالىـم ئەمىرلەرنىـڭ كىشـىلەرنىڭ 
باشـقا  ياكـى  بەدەنلىرىگـە،  ياكـى  مېلىغـا، 
ھەقلىرىگە زۇلۇم قىلغىنىنى كۆرسـەڭ شـۇنى 
بااليى-مۇسـىبەتنىڭ  بـۇ  بىلەلەيسـەنكى، 
ئاساسـىي مەنبەسـى شـۇ خەلقنىـڭ ئۆزىـدۇر 
شـۇڭا  بۇرۇلغـان  ھەقتىـن  ئـۇالر  چۈنكـى 
ئەمىرلەرنـى  زالىـم  ئۈسـتىگە  ئۇالرنىـڭ  هللا 
مۇسـەللەت )يەنـى ھاكىـم( قىلىـپ قويغـان. 
بەزى سەلەفلەردىن شۇنداق ماقال كەلگەنكى: 
ئۈسـتۈڭالرغا  بولسـاڭالر  قانـداق  »سـىلەر 
ـــــ  بـۇ  بولىـدۇ«.  ھاكىـم  كىشـى  شـۇنداق 
مۇتلـەق سـۆز ئەمـەس. يەنـى، ئەمىرلەرنىـڭ 
كىشـىلەرگە زۇلـۇم قىلىشـى كۆپىنچە ھالدا 
خەلقنىـڭ ئۆزلىرىنىـڭ قىلغـان گۇناھلىـرى 
سـەۋەبىدىن بولىدۇ. تارىخالردا ئېيتىلىشىچە، 
)بەلكـى  بىـرى  خەلىپىلىرىنىـڭ  ئۇمەييـە 
بولۇشـى  مـەرۋان  ئىبنـى  ئابدۇلمەلىـك  بـۇ 
مۇمكىـن( خەلقنىـڭ ئىچىدىكـى نوپۇزلـۇق 
كىشـىلەرنى يىغىـپ مۇنـداق دېگـەن: »ئـى 
ۋە  ئەبۇبەكـرى  بىزدىـن  سـىلەر  خااليىـق! 
ئۆمەردەك بولۇشـىمىزنى خااليدىكەنسـىلەر، 
دەپ  »شـۇنداق«  كىشـىلەر:  شـۇنداقمۇ؟«، 
ئـۇ: »سـىلەر  كېيىـن،  بەرگەندىـن  جـاۋاب 
ئەبـۇ بەكـرى ۋە ئۆمەرنىـڭ قـول ئاسـتىدىكى 
كىشـىلەردەك بولـۇپ بېرىـڭالر، ئاندىـن بىـز 

دېگـەن. بواليلـى«  ئۆمـەردەك  ئەبۇبەكـرى، 
ئەلـى  بىـرى  خاۋارىجالرنىـڭ  يەنـە، 
ئىبنـى ئەبـۇ تالىـپ رضـي هللا عنـه نىـڭ يېنىغـا 
كېلىـپ: »نېمـە ئۈچـۈن خەلـق ئەبۇبەكـرى، 
سـېنىال  پەقـەت  تەنقىدلىمـەي،  ئۆمەرنـى 
هللا  رضـي  ئەلـى  دېگەنـدە،  تەنقىدلەيـدۇ؟« 
ئۆمەرنىـڭ  »ئەبۇبەكـرى،  ئۇنىڭغـا:  عنـه 
نوپـۇز  ئاسـتىدىكى  قـول  )يەنـى  رىجاللىـرى 
مـاڭا  ۋە  مـەن  كىشـىلەر(  بولغـان  ئەھلـى 
مېنىـڭ  ئەممـا  ئىـدى  كىشـىلەر  ئوخشـاش 
رىجاللىرىـم بولسـا سـەن ۋە سـاڭا ئوخشـاش 

كىشـىلەر بولۇۋاتىـدۇ« دېگـەن شـۇڭا ئەنـەس 
رضي هللا عنه ئۇ كىشىلەرگە: »سەۋر قىلىڭالر« 
دەپ بۇيـرۇق قىلغان. دېمەك، ئىنسـان سـەۋر 
قىلىشـى ۋاجىـب. ھـەر بىـر قىيىنچىلىقنىڭ 
كەينىـدە ئاسـانچىلىق بـار. گاھىـدا يامانلىـق 
ياكـى ھۇجۇمالر ئۇشـتۇمتۇت كېلىدۇ لېكىن 
مەغلـۇپ  ياخشـىلىقنى  بەرىبىـر  يامانلىـق 
ـــــ  دېگەنلىـك  قىلىـش  سـەۋر  قىاللمايـدۇ. 
بولغـان  سـەۋەبى  يوقىتىشـنىڭ  زۇلۇمنـى 
ئۆزىمىزنـى ئىسـالھ قىلىشـنى ۋە تاشـلىنىپ 
قالغـان )ھىجـرەت، جىھادقـا ئوخشـاش( 
قىلىـش  سـەۋر  ئېتىـپ  تـەرك  پەرزلەرنـى 
دېگەنلىـك بولماسـتىن بەلكـى بـۇ زۇلۇمنـى، 
زۇلۇمغا تەسـلىم بولمىغـان ۋە ئالدىراڭغۇلۇق 
قىلمىغـان ھالـدا ھېكمـەت ۋە سـەۋر بىلـەن 
ھـەل قىلىـش دېگەنلىكتـۇر چۈنكـى هللا تعـاىل 
تائـەت- مۇئمىنلـەر!  »ئـى  دەيـدۇ:  مۇنـداق 
ئىبادەتنىـڭ مۇشـەققەتلىرىگە ۋە سـىلەرگە 
يەتكـەن ئېغىرچىلىقالرغـا سـەۋر قىلىڭالر، 
بولـۇڭالر،  زىيـادە چىداملىـق  دۈشـمەنلەرگە 
)چېگرالىرىڭالرنى سـاقالپ( جىھادقا تەييار 
تـۇرۇڭالر، مەقسـىتىڭالرغا يېتىـش ئۈچـۈن 
ئۇنىـڭ ئەمرىگـە  تىـن قورقـۇڭالر )يەنـى  هللا 
ئـال  )سـۈرە  قىلمـاڭالر(«  مۇخالىپەتچىلىـك 

ئايـەت(.  -200 ئىمـران 
ياكـى  يىلـالر  ئېغىـرراق  »بۇنىڭدىنمـۇ 
مۇتلـەق  دېگەنلىـك  كېلىـدۇ«  كۈنلـەر 
جايـالردا  كۆپىنچـە  بەلكـى  بولماسـتىن 
يامانلىـق غالىـپ بولسـىمۇ، بـەزى جايـالردا 
دېگەنلىكتـۇر. بولىـدۇ  غالىـپ  ياخشـىلىق 

ھەدىستىن ئېلىنىدىغان پايدىالر
كرىزىسـقا  ۋە  مەسـىلە  بىرىنچـى، 
تەجرىبىلىـك،  چـوڭ،  ياشـتا  يولۇققانـدا 
بىلـەن  بولـۇش  ئىشـەنچلىك  ۋە  ئىلىملىـك 
يېنىغـا كېلىـپ  تونۇلغـان كىشـىلەرنىڭ 
ۋە  پەتىـۋا  شـۇرا(،  )يەنـى  مەسـلىھەت 
ـــــ  قىلىـش  ئىـش  سـوراپ  كۆرسـەتمە 
ئىكەنلىكـى. ئەخالقـى  سـەلەفلەرنىڭ 

ئىككىنچـى، باشـقىالرنىڭ يامانلىقىنى 
قىلغانـدا، شـۇ مەسـىلىنى ھـەل  شـىكايەت 
كىشـىلەرگە  سـاالھىيەتلىك  قىالاليدىغـان 
ـــــ  بـۇ  زۆرۈرلۈكـى.  قىلىشـنىڭ  شـىكايەت 
ئىشـنى ئـۆز ئەھلىگـە تاپشـۇرۇش دېيىلىـدۇ.
گۇنـاھ- كىشـىلەرنىڭ  ئۈچىنچـى، 

مەئسـىيەتنى تـەرك ئەتمەسـلىكى كۆپىنچـە 
زۇلـۇم  تەرەپتىـن  ئەمىرلـەر  ئۇالرنىـڭ  ھالـدا 
قىلىنىشـلىرىغا سـەۋەب بولىدىغانلىقـى.

دېگەنلىـك  قىلىـش  سـەۋر  تۆتىنچـى، 
قىلمـاي  ھەرىكـەت  قۇتۇلۇشـقا  زۇلۇمدىـن 
بەلكـى  بولماسـتىن  دېگەنلىـك  تـۇرۇش 
مۇنكەرنـى  ۋە  قىلىـش  ئىسـالھ  ئۆزىمىزنـى 
ھېكمەتلىـك  قىلماسـتىن  ئالدىراڭغۇلـۇق 
ئۇسلۇب بىلەن ئۆزگەرتىش قاتارلىق شەرىئەت 
سـەۋر  ئورۇنالشـقا  تەكلىپلەرنـى  بۇيرۇغـان 
قىلـش دېگەنلىكتۇر. مانا بۇ ــــ »كىمكى بىر 
نەرسـىگە ۋاقتى كېلىشـتىن بۇرۇن ناشەرئىي 
يـول بىلـەن ئېرىشىشـكە ئۇرۇنىدىكـەن، ئـۇ 
بىلـەن  قىلىنىـش  مەھـرۇم  نەرسـىدىن  شـۇ 
جازالىنىدۇ« دېگەن شـەرئىي ۋە كەۋنىي )يەنى 
كائىنـات قانۇنىيىتى( قائىدىنىڭ مەنىسـىدۇر.

بەشـىنچى، پاسـىق ئەمىرلەرگـە قارشـى 
مۇسـۇلمانالرنىڭ  كۆپلىگـەن  چىقىـش 
قەتلـى قىلىنىشـىدىن ئىبـارەت چـوڭ زىيانغا 
سـەۋەب بولىدىغانلىقـى ئۈچـۈن، ئەھلـى 
قارشـى  قوراللىـق  ئەمىرلەرگـە  سـۈننەت 
چىقىشـنىڭ ھـارام ئىكەنلىكىگە ئىتتىپاققا 
پايدىسـى  زىيىنىدىـن  لېكىـن  كەلگـەن 
ئېشـىپ چۈشىدىغان بولسـا قارشى چىقىش 
دۇرۇسـتۇر. بۇ پايدا-زىياننى دەڭسەش يۇقىرى 
ئىلىـم، تەجرىبـە، ئىنسـاپ ۋە ئامانەت بىلەن 

تونۇلغـان ئەھلـى ئىلىمالرغـا قايتۇرۇلىـدۇ.
ئالتىنچـى، قىيامـەت كۈنـى مۇئمىنلـەر 

ئۈچـۈن هللا نـى كۆرۈشـنىڭ مۇمكىنلىكـى.
كېلىشـتىن  كۈنلـەر  يامـان  يەتتىنچـى، 
قەدىرلـەش  كۈنلەرنـى  ياخشـى  ئىلگىـرى 
بولۇپمـۇ  )يەنـى،  ئەمەللەرگـە  ياخشـى  ۋە 
ئۆلىمـاالر  كاززاب  كۈنـدە  بۈگۈنكـى 
بۇرمىلىنىۋاتقـان  تەرىپىدىـن سـۆكۈلۈۋاتقان، 
جىھـاد  ۋە  ھىجـرەت  ئۇنتۇلدۇرۇلۇۋاتقـان  ۋە 
زۆرۈرلۈكـى.  ئالدىراشـنىڭ  ئىبادىتىگـە( 

ھەدىس ئۈنچىلىرى


