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دىنىي ئەھكامالر
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە
(بېشى ئالدىنقى ساندا)
هللا تعاىل رەسۇلۇلالھ ﷺ گە ئەگىشىشنى
هللا قا بولغان مۇھەببەتنىڭ بەلگىسى قىلىپ
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۞﴾ «(ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى،
<ئەگەر سىلەر هللا نى دوست تۇتساڭالر ماڭا
ئەگىشىڭالركى ،هللا سىلەرنى دوست تۇتىدۇ،
(ئۆتكەنكى) گۇناھىڭالرنى مەغپىرەت
قىلىدۇ .هللا ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر،
ناھايىتى مېھرىباندۇر> [ .]31ئېيتقىنكى< :هللا
قا ۋە پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭالر> .ئەگەر
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(قوش ھەپتىلىك گېزىت)

بۇالقتىن تامچە
سۈرە ئەنفال تەپسىرى
ھەقىقەت مۇستەھكەم ،بۇزۇلماس قورغان،
قورغاننىڭ تۈۋرۈكى شۇ ئۇلۇغ قۇرئان.
قۇرئاننىڭ تەفسىرى ئىچىگە كىرسەڭ،
كۆز ئالدىڭ ۋىللىدە يورۇيدۇ شۇئان.
سۈرە ئەنفال مەدىنىدە نازىل بولغان
بولۇپ 75 ،ئايەتتىن 1631 ،كەلىمىدىن،
 5294ھەرپتىن تەركىب تاپقان.
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ئايەتنىڭ تەرجىمىسى

«ئى مۇھەممەد! ئۇالر سەندىن غەنىيمەت

توغرۇلۇق سورىشىدۇ .ئېيتقىنكى:

<غەنىيمەت هللا قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە
خاستۇر .هللا تىن قورقۇڭالر ،ئاراڭالرنى
ئىسالھ قىلىڭالر .ئەگەر سىلەر مۇئمىن
بولساڭالر هللا قا ۋە هللا نىڭ رەسۇلىغا ئىتائەت
قىلىڭالر>» (سۈرە ئەنفال  -1ئايەت).
ئايەتنىڭ تەپسىرى

بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى :سەئىد
ئىبنى ئەبۇ ۋەققاس رضي هللا عنه« :بەدر كۈنى
قېرىندىشىم ئۇمەير شەھىد قىلىندى .مەن
سەئىد ئىبنى ئاسنى ئۆلتۈرۈۋەتتىم ،ئاندىن
ئۇنىڭ قىلىچىنى ئالدىم .ئۇ قىلىچ <كەڭ
بىسلىق قىلىچ> دەپ ئاتىالتتى .مەن ئۇ
قىلىچنى رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ قېشىغا ئېلىپ
كەلسەم ،رەسۇلۇلالھ ﷺ:
ــــ ئۇنى ئاپىرىپ ئالغان ئورنىغا قويۇپ قوي!
ــــ دېدى .ئاندىن مەن قېرىندىشىمنىڭ شەھىد
بولۇشى ۋە ئولجامنىڭ ئېلىۋېلىنغانلىقىدىن
ئىبارەت هللا تىن باشقىسى بىلمەيدىغان
مۇسىبەت بىلەن قايتتىم .مەن يىراققا بارمايال
بۇ ئايەت نازىل بوپتۇ .ئاندىن رەسۇلۇلالھ ﷺ:
ــــ ماڭ! بېرىپ ئولجاڭنى ئالغىن! ــــ
دېدى» دەيدۇ.
«ئىبنى كەسىر تەپسىرى»دە ئۇبادە
ئىبنى سامىت رضي هللا عنه دىن نەقىل
قىلىنىشىچە ،ئۇ مۇنداق دەيدۇ« :بىز
رەسۇلۇلالھ ﷺ بىلەن بىرگە چىقتۇق .مەن
رەسۇلۇلالھ ﷺ بىلەن بەدرگە قاتناشتىم،
ئاندىن قوشۇنالر ئۇچراشتى .هللا دۈشمەننى
مەغلۇپ قىلدى .بىر بۆلەك مۇسۇلمانالر
دۈشمەننى قوغالش ،ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن
دۈشمەننىڭ كەينىدىن كېتىپ قالدى .يەنە
بىر بۆلەك مۇسۇلمانالر غەنىيمەتنى يىغىپ
توپالش ئۈچۈن جەڭ مەيدانىغا قايتتى.
يەنە بىر بۆلەك مۇسۇلمانالر دۈشمەنلەر
قااليمىقانچىلىقتىن پايدىلىنىپ زىيان -
زەخمەت يەتكۈزمىسۇن ئۈچۈن رەسۇلۇلالھ
ﷺ نىڭ ئەتراپىنى قورشاپ ھىمايە قىلدى.
كەچ كىرىپ مۇسۇلمانالر توپالنغان ۋاقىتتا،
غەنىيمەت توپلىغان كىشىلەر:
ــــ غەنىيمەتنى بىز توپلىدۇق،
باشقىالرنىڭ ھەققى يوق ــــ دېيىشتى.
دۈشمەننى قوغالپ چىققان كىشىلەر:
ــــ بىز دۈشمەنلەرنى بۇ غەنىيمەتلەردىن
توستۇق ۋە دۈشمەننى مەغلۇپ قىلدۇق.

سىلەر ئۇ غەنىيمەتكە بىزدىنمۇ بەكرەك
ھەقلىق ئەمەس ــــ دېيىشتى .رەسۇلۇلالھ ﷺ
نى ھىمايە قىلغان كىشىلەر:
ــــ سىلەر بۇ غەنىيمەتكە بىزدىن بەكرەك
ھەقلىق ئەمەس .دۈشمەن قااليمىقانچىلىقتىن
پايدىلىنىپ بىرەر خەۋپ يەتكۈزۈپ
قويۇشىدىن ئەنسىرەپ رەسۇلۇلالھ ﷺ نى
قوغداش بىلەن مەشغۇل بولدۇق ــــ دېيىشىپ
تاالش  -تارتىش قىلىشتى .ئاندىن بۇ ئايەت
نازىل بولدى .ئاندىن رەسۇلۇلالھ ﷺ بۇ
غەنىيمەتلەرنى هللا كۆرسەتكەن بويىچە
تەقسىم قىلدى».
يەنە بىر سەۋەبى ھەققىدە مۇھەممەد
ئەلى سابۇنى ئۆزىنىڭ «ئەھكامۇل قۇرئان»
ناملىق كىتابىدا ئۇبادە ئىبنى سامىت رضي هللا
عنه دىن نەقىل قىلىپ مۇنداق دەيدۇ« :بۇ ئايەت
بىز غەنىيمەتنى تەقسىم قىلىش ھەققىدە
ئىختىالپلىشىپ ئەخالقىمىز بۇزۇلغان ۋاقىتتا
بىزنىڭ ھەققىمىزدە نازىل بولغان .ئاندىن هللا
تبارك وتعاىل بىزنىڭ قولىمىزدىن بۇ غەنىيمەتنى
تارتىۋېلىپ ،رەسۇلۇلالھ ﷺ گە خاس قىلىپ
بەردى .شۇنىڭدىن كېيىن رەسۇلۇلالھ ﷺ بۇ
غەنىيمەتلەرنى مۇسۇلمانالر ئارىسىدا تەقسىم
قىلغان».
مانا بۇ ئارقىلىق جىھادنى هللا ئۈچۈن خاس
قىلىش ،هللا نىڭ رەسۇلىغا ئىتائەت قىلىش،
ئارىنى ئىسالھ قىلىش رېئاللىققا چىققان.
ئايەتنىڭ خۇالسە تەپسىرى

«ئەھكامۇل قۇرئان» ناملىق كىتابتا بۇ
ئايەت مۇنداق تەپسىر قىلىنغان[ :هللا تبارك
وتعاىل ئۆزىنىڭ ھۆرمەتلىك پەيغەمبىرى
مۇھەممەد ﷺ گە خىتاب قىلىپ مۇنداق
دەيدۇ« :ئى مۇھەممەد! ئۇالر (ئەسھابىلىرىڭ)
سەندىن غەنىيمەت توغرۇلۇق (يەنى
مۇشرىكالر بىلەن سېنىڭ ئوتتۇراڭدا يۈز
بەرگەن تۇنجى جەڭدە غەنىيمەت ئالغان
بەدر غەنىيمەتلىرى ھەققىدە< :بۇ كىملەرگە
تەقسىم قىلىنىدۇ؟ بۇ غەنىيمەتنىڭ ھۆكمى
نېمە؟ قانداق تەقسىم قىلىنىدۇ؟> دەپ)
سورىشىدۇ .ئېيتقىنكى< :بۇ غەنىيمەت هللا
قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە خاستۇر (يەنى
بۇ غەنىيمەتكە هللا ئۆز ھۆكمى بىلەن ھۆكۈم
قىلىدۇ .ئۇنىڭ ئەلچىسى ئۇنىڭ قانۇنى
بويىچە تەقسىم قىلىدۇ) .هللا تىن قورقۇڭالر».
يەنى ئىختىالپ قىلىشماڭالر .غەنىيمەت
ھەققىدە دەتاالش قىلىشماڭالر چۈنكى مۇنداق
قىلىش هللا نىڭ سىلەرگە غەزەپلىنىشىنى
كەلتۈرۈپ قويىدۇ ۋە سىلەرنى دۈشمىنىڭالر
ئالدىدا ئاجىزالشتۇرۇپ قويىدۇ .ئىختىالپ
قىلىشىشىڭالر ،غەنىيمەتنىڭ سىلەردىن
ئىلگىرىكى كىشىلەرگە ھارام قىلىنغىنىدەك
سىلەرگىمۇ ھارام قىلىنىشىغا سەۋەب بولۇپ
قېلىشى مۇمكىن .ھەقىقەتەن غەنىيمەتلەر
سىلەردىن ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە ھارام
ئىدى .ئاندىن هللا بۇ غەنىيمەتنى مۇھەممەد
ﷺ نىڭ ئۈممىتىگە رەھمەت قىلىش ۋە
ئاسانالشتۇرۇپ بېرىش يۈزىسىدىن ،ئۆز
يولىدىكى جىھادقا كۈچ  -قۇۋۋەت قىلىپ
ھاالل قىلىپ بەرگەن .بۇ ھەقتە رەسۇلۇلالھ
ﷺ مۇنداق دەيدۇ« :ماڭا غەنىيمەتلەر

ھاالل قىلىندى ،مەندىن ئىلگىرى بىرەر
كىشىگە ھاالل قىلىنمىغان».
«هللا تىن قورقۇڭالر ،ئاراڭالرنى ئىسالھ
قىلىڭالر» دېگەن سۆزنىڭ تەپسىرى ــــ يەنى
بارچە ئىشىڭالردا هللا تىن قورقۇڭالر ،ئاراڭالرنى
ئىسالھ قىلىڭالر ،ئۆزئارا زۇلۇم قىلىشماڭالر،
جېدەل قىلىشماڭالر ،ئىختىالپ قىلىشماڭالر.
هللا سىلەرگە ئاتا قىلغان ھىدايەت ۋە ئىلىم ــــ
سىلەر ئىختىالپالشقان بارچە نەرسىدىن
ياخشىدۇر].
بۇ ھەقتە ئەنەس رضي هللا عنه مۇنداق
دەيدۇ« :بىر ۋاقىتتا رەسۇلۇلالھ ﷺ
ئولتۇراتتى ،ئۇشتۇمتۇت رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ
كۈلۈپ ئوتتۇرا چىشى ئاشكارا بولغانلىقىنى
كۆردۇق .ئاندىن ئۆمەر رضي هللا عنه:
ــــ ئى هللا نىڭ ئەلچىسى! ئاتا  -ئانام
سىلىگە پىدا بولسۇن ،نېمىگە كۈلىدىال؟ ــــ
دېگەنىدى ،رەسۇلۇلالھ ﷺ:
ــــ مېنىڭ ئۈممىتىمدىن ئىككى ئادەم
رەب تبارك وتعاىل نىڭ ئالدىدا تىزلىنىپ
ئولتۇردى .ئىككىسىنىڭ بىرى:
ــــ ئى رەببىم! قېرىندىشىمدىن زۇلمىمنى
ئېلىپ بەرگىن ــــ دېدى .هللا تبارك وتعاىل زۇلۇم
قىلغۇچىغا< :قېرىندىشىڭغا زۇلۇمنى
قايتۇرۇپ بەر!> دېدى .زۇلۇم قىلغۇچى:
ــــ ئى رەببىم! مېنىڭ ھېچقانداق
ياخشىلىقىم قالمىدى ــــ دېگەنىدى ،زۇلۇمغا
ئۇچرىغۇچى:
ــــ ئۇنداقتا مېنىڭ گۇناھلىرىمنى
كۆتۈرسۇن! ــــ دېدى».
ئەنەس رضي هللا عنه مۇنداق دەيدۇ:
[رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ كۆزلىرىدىن ياش
تۆكۈلدى ،ئاندىن« :ئۇ كاتتا بىر كۈندۇر ،بۇ
كۈندە ئىنسانالر گۇناھلىرىنى كۆتۈرۈشۈپ
بېرىدىغان كىشىلەرگە ئېھتىياجلىق بولىدۇ.
ئۇ كۈندە باشقىالردىن ھەققىنى تەلەپ
قىلغۇچىغا هللا تعاىل< :بېشىڭنى كۆتۈر!
جەننەتلەرگە قارا!> دەيدۇ .ئاندىن بۇ كىشى
بېشىنى كۆتۈرۈپ< :ئى رەببىم! كۈمۈشتىن
سېلىنغان شەھەرلەرنى ،ئالتۇندىن سېلىنغان
ۋە مەرۋايىتالردىن بېزەلگەن قەسىرلەرنى
كۆرۈۋاتىمەن .بۇ قايسى پەيغەمبەرنىڭ؟ بۇ
قايسى سىددىقنىڭ؟ بۇ قايسى شەھىدنىڭ؟>
دەيدۇ .هللا< :كىم ئۇنىڭ پۇلىنى تۆلىسە
بۇ شۇنىڭ> دەيدۇ .ئۇ كىشى< :بۇنىڭ
پۇلىغا كىممۇ قادىر بوالاليدۇ؟> دېگەندە،
هللا< :سەن قادىر بوالاليسەن> دەيدۇ .ئۇ
كىشى< :مەن قانداقمۇ قادىر بوالاليمەن؟!>
دېگەندە ،هللا< :سەن قېرىندىشىڭدىن
ئەپۇ قىلىۋەتسەڭ> دەيدۇ .ئۇ كىشى< :ئى
رەببىم! قېرىندىشىمدىن ئۆتۈۋەتتىم> دەيدۇ.
هللا< :قېرىندىشىڭنىڭ قولىنى تۇتۇپ
جەننەتكە بىرلىكتە كىر!> دەيدۇ» دېدى.
ئاندىن رەسۇلۇلالھ ﷺ« :هللا تىن قورقۇڭالر،
ئاراڭالرنى ئىسالھ قىلىڭالر» دېگەن ئايەتنى
تىالۋەت قىلىپ« ،شەك  -شۈبھىسىزكى،
هللا مۇئمىنلەرنى قىيامەت كۈنىدە ئىسالھ
قىلىدۇ» دېدى].

 -1بەت

ئۇالر (ئىتائەت قىلىشتىن) يۈز ئۆرۈسە ،هللا
كاپىرالرنى (يەنى هللا نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار
قىلغانالرنى) دوست تۇتمايدۇ [( »]32سۈرە ئال
ئىمران  -32 ،-31ئايەتلەر).

شۇنىڭ ئۈچۈن سەلەف سالىھنىڭ تاالش -
تارتىش قىلغان چاغدا مۇراجىئەت قىلىدىغان
مەنبەسى هللا نىڭ كىتابى ۋە رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ
سۈننىتى بولدى ،خۇددى هللا تعاىل ئېيتقاندەك:
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َتْ ِو ًيل﴾ «ئى مۇئمىنلەر! هللا قا ،پەيغەمبەرگە
ۋە ئۆزۈڭالردىن بولغان ئىش ئۈستىدىكىلەرگە
ئىتائەت قىلىڭالر .ئەگەر سىلەر بىر شەيئىدە
ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر ،بۇ توغرىدا
هللا قا ۋە پەيغەمبەرگە مۇراجىئەت قىلىڭالر،
بۇ (يەنى هللا نىڭ كىتابىغا ۋە پەيغەمبىرىنىڭ
سۈننىتىگە مۇراجىئەت قىلىش) سىلەر
ئۈچۈن پايدىلىقتۇر ،نەتىجە ئېتىبارى بىلەن
گۈزەلدۇر» (سۈرە نىسا  -59ئايەت).
سوئال :رەسۇلۇلالھ ﷺ دىن كېيىنكى
سەلەفنىڭ ئەۋزەل كىشىلىرى كىملەر؟
جاۋاب :رەسۇلۇلالھ ﷺ دىن كېيىنكى
سەلەفنىڭ ئەۋزەل كىشىلىرى بولسا،
ئۆزلىرىنىڭ دىنىنى پەيغەمبەر ﷺ دىن
راستچىللىق ۋە ئىخالس بىلەن ،ئىلىم ۋە
ئەمەل بىلەن ئالغان ساھابە كىرامالردۇر (هللا
تعاىل ئۇالرنىڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن!).
هللا تعاىل ئۇالرنى ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ كىتابىدا
ِ
ِ
ني ِر َج ٌ
ال
سۈپەتلەپ مۇنداق ِدەيدۇ﴿ :م َن ال ُْم ْؤمنِ َِ
ص َدقُوا َما َع َاه ُدوا َّ
ضى َْنبَهُ َومنـْ ُه ْم َم ْن
اللَ َعلَْيه فَ ِمنـْ ُه ْم َم ْن قَ َ
َ
يـَنـْتَ ِظ ُر َوَما بَ َّدلُوا تـَْب ِد ًيل﴾ «مۇئمىنلەرنىڭ ئىچىدە
(رەسۇلۇلالھ بىلەن غازاتقا چىققاندا ساباتلىق
بولۇپ ،شەھىد بولغانغا قەدەر دادىللىق بىلەن
جەڭ قىلىش توغرۇلۇق) هللا قا بەرگەن ئەھدىنى
ئىشقا ئاشۇرغان نۇرغۇن كىشىلەر بار .ئۇالرنىڭ
بەزىسى (ئەھدىگە ۋاپا قىلىپ) شەھىد بولدى،
بەزىسى (شەھىد بولۇشنى) كۈتمەكتە ،ئۇالر
(پەرۋەردىگارىغا بەرگەن ئەھدىسىنى) ھەرگىز
ئۆزگەرتكىنى يوق» (سۈرە ئەھزاب  -23ئايەت).
ئاندىن ساھابىلەردىن كېيىنكى سەلەفنىڭ
ئەۋزەل كىشىلىرى بولسا ،ساھابىلەرگە
راستچىللىق ۋە ئىخالس بىلەن ئەگەشكەن
تابىئىنالردۇر .رەسۇلۇلالھ ﷺ ئۇالر ھەققىدە
مۇنداق دېگەن« :مەن سىلەرگە ساھابىلىرىمنى
تەۋسىيە قىلىمەن ،ئاندىن ساھابىلەردىن كېيىن
كەلگەن تابىئىنالرنى تەۋسىيە قىلىمەن ،ئاندىن
تابىئىنالردىن كېيىن كەلگەن تەبىئى تابىئىنالرنى
تەۋسىيە قىلىمەن» (تىرمىزى توپلىغان ،سەھىھ).
رەسۇلۇلالھ ﷺ يەنە مۇنداق دېگەن:
«كىشىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى مېنىڭ
ئەسىرىمدىكى كىشىلەر ،ئاندىن كېيىن ئۇالرغا
ياندىشىپ كەلگەنلەر ،ئاندىن كېيىن ئۇالرغا
ياندىشىپ كەلگەنلەردۇر» (بۇخارى ۋە
مۇسلىم توپلىغان).

شۇنىڭ ئۈچۈن ،ساھابە ۋە تابىئىنالر
باشقا كىشىلەرگە قارىغاندا بۇ ئۈممەتنىڭ
ئەگىشىشىگە ئەڭ ھەقلىق بولغان كىشىلەردۇر
چۈنكى ئۇالر ئۆز ئىمانىدا راستچىل ۋە
ئىبادەتلىرىدە ئىخالسمەن بولغان كىشىلەردۇر؛
ئەقىدىنىڭ قوغدىغۇچىلىرىدۇر ۋە شەرىئەتنىڭ
ھىمايىچىلىرىدۇركى ،شەرىئەتكە سۆز ۋە
ھەرىكەتلىرىدە تەڭ ئەمەل قىلغۇچىالردۇر؛
شەرىئەتكە ھەقىقىي ۋە راستچىللىق بىلەن
ئاساسالنغۇچىالردۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن هللا تعاىل
ئۆزىنىڭ دىنىنى تارقىتىشقا ،پەيغەمبىرىنىڭ
سۈننىتىنى ۋە ئۆزىنىڭ شەرىئىتىنى بارلىق
كىشىلەرگە يەتكۈزۈشكە ساھابە ۋە تابىئىنالرنى
تاللىغاندۇر.
ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمىر رضي هللا عنه مۇنداق
دەيدۇ« :پەيغەمبەر ﷺ< :مېنىڭ ئۈممىتىم
 73پىرقىگە بۆلۈنۈپ كېتىدۇ ،بىر پىرقىدىن
باشقا ھەممىسى دوزاختا بولىدۇ> دېدى.
مەن< :قۇتۇلىدىغان بىر پىرقە قايسى؟> دەپ
سورىسام ،رەسۇلۇلالھ ﷺ جاۋاب بېرىپ< :ئۇ
بىر پىرقە بولسا مەن ۋە مېنىڭ ساھابىلىرىم
تۇتۇپ ماڭغان يولغا ئەگەشكەنلەردۇر> دېدى»
(تىرمىزى توپلىغان ،سەھىھ).

(هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا)

ئىسالم ئاۋازى
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ھەدىس ئۈنچىلىرى

«عيـنَ ِ
ت ِم ْن يولىدا كېچىسى كۆزەتچىلىكتە تۇرغان كۆزدۇر»
ان الَ تَ َم ُّ
َّار أَبَ ًداَ :ع ْي ٌن بَ َك ْ
َْ
س ُه َما الن ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
س في َسب ِ
يل الله» عن أنس (ئەبۇ يەئال ،زىيائۇلمەقدەسى توپلىغان ،سەھىھ).
َخ ْشيَ ِة اللَّ ِه َو َع ْي ٌن بَاتَ ْ
ت تَ ْح ُر ُ
(ع الضياء).
ھەدىسنىڭ شەرھىيسى
ئەنەس رضي هللا عنه دىن نەقىل قىلىنىدۇكى،
«فيض القدير شرح اجلامع الصغري» دېگەن
رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇنداق دېگەن« :ئىككى خىل كىتابتا مۇنداق دېيىلگەن« :بۇ يەردىكى
كۆزگە مەڭگۈ دوزاخ ئوتى تەگمەيدۇ :بىرى ،هللا <هللا يولىدا> دېگەن سۆز <هللا يولىدىكى
تىن قورقۇپ ياش تۆككەن كۆز؛ يەنە بىرى ،هللا چېگرادا ياكى قوشۇندا ۋە ياكى شۇنىڭغا

ئوخشايدىغان ئىشالردا> دېگەنلىكتۇر».
بەزى ئالىمالرنىڭ ئېيتىشىچە« :كۆزنىڭ
هللا تىن قورقۇپ يىغلىشى ئوتنىڭ قىزىقلىقىنى
ئۆچۈرۈۋېتىدۇ .شەك  -شۈبھىسىزكى
ئىنساننىڭ هللا تىن قورقۇشى ئىنساننىڭ
قەلبىنى كۆيدۈرۈپ يۈرەك مايلىرىنى ئېرىتىدۇ،
ئاندىن ئۇنىڭ ياشلىرى تۆكۈلۈپ مەئسىيەت

يۇلتۇزالر چىمىراليدۇ
ﻧﻪﺧﻠﻪ ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ
ھﯩﺠﺮﯨﯿﯩﻨﯩﯔ  -2ﯾﯩﻠﻰ رەﺟﻪب (ﻣﯩﻼدﯨﯿﻪ
 -624يىلى  -1ئاي)دا رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﷺ
ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ جەھىش رضي هللا عنه نى

ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻردﯨﻦ  12ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻧﻪﺧﻠﻪ
دﯦﮕﻪن ﺟﺎﯾﻐﺎ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻردىن ھﻪر ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮدىن ﺗﯚﮔﯩﮕﻪ ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻣﯩﻨﯩﭗ
ﻣﺎﯕﺪى.
رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﷺ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ رضي هللا عنه
غا ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﻪت ﯾﯧﺰﯨﭗ ﺗﯘﺗﻘﯘزۇپ ،ﺳﺎق
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜن ﯾﻮل ﯾﯜرﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﯿﯩﻦ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻛﯚرۈپ ،ﺷﯘ ﺑﻮﯾﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﻛﯚرۈﺷﻜﻪ
ﺑﯘﯾﺮۇغاﻧﯩﺪى .ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ رضي هللا عنه سەپەرگە
ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﯿﯩﻦ ﺧﻪﺗﻨﻰ
ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘدى .ﺧﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﯿﯩﻠﮕﻪﻧﯩﺪى:
«ﺧﯧﺘﯩﻤﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰ ﯾﻪﻧﻪ
ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎي ﻣﯧﯖﯩﭗ ،ﺗﺎﺋﯩﻒ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪﻛﻜﻪ
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺧﻠﻪ دﯦﮕﻪن ﯾﻪرﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﭼﯜﺷﯜڭ .ﺋﯘ ﯾﻪردە ﻗﯘرەﯾﺸﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﺎرۋﯨﻨﯩﻨﻰ
ﻛﯚزﯨﺘﯩﯔ ۋە ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮۇلۇق ﻣﻪﻟﯘﻣﺎت
ﯾﻪﺗﻜﯜزۈڭ ،ۋەﺳﺴﺎﻻم» .ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ رضي هللا عنه
ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ« :ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭘﻪرﻣﺎﻧﺒﻪردارﻣﯩﺰ!»
دﯦﺪى ۋە ھﻪﻣﺮاھﻠﯩﺮﯨﻐﺎ رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﷺ نىڭ
ﭘﻪرﻣﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘرۇپ« :ﻣﻪن ﭼﻮﻗﯘم ﺑﺎرﯨﻤﻪن
ﺑﯩﺮاق ﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘرﻟﯩﻤﺎﯾﻤﻪن» دﯦﺪى.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺪى ﻟﯧﻜﯩﻦ ﯾﻮل داۋاﻣﯩﺪا سەئىد ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑۇ
ۋەﻗﻘﺎس ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﺗﺒﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻏﻪزۋان رضي هللا
عنهما الر ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻣﯩﻨﮕﻪن ﺗﯚﮔﯩﺴﯩﻨﻰ
يىتتۈرۈپ ﻗﻮﯾﯘپ ،ئىككەيلەن ﺋﺎﺷﯘ ﺗﯚﮔﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺰﻟﻪپ ﻗﻮﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﭗ ،ﺋﺎﯾﺮﯨﻠﯩﭗ
ﻗﺎﻟﺪى.
ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺟﻪھﯩﺶ رضي هللا عنه
ھﻪﻣﺮاھﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎي ﯾﻮل ﯾﯜرۈپ،
ﺋﺎﺧﯩﺮى ﻧﻪﺧﻠﻪ دﯦﮕﻪن ﺟﺎﯾﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﺘﻰ.
ﺷﯘ ﺋﻪﺳﻨﺎدا ﺑﯘ ﯾﻪردﯨﻦ ﻗﯘرەﯾﺸﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﻗﯘرۇق ﺋﯜزۈم ،ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ۋە ﺗﯩﺠﺎرەت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮى
ﻗﺎﭼﯩﻼﻧﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﺎرۋﯨﻨﻰ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﻛﺎرۋاﻧﺪا
ﺋﻪﻣﺮ ئىبنى ھەزرەﻣﻰ ،ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﻣﯘﻏﯩﯿﺮەﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﻮﺳﻤﺎن ۋە
ﻧﻪۋﻓﻪل ھەمدە ﺑﻪﻧﻰ ﻣﯘﻏﯩﯿﺮە ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻨﯩﯔ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﻰ ﻗﯘﻟﻰ ھﻪﻛﻪم ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻛﻪﯾﺴﺎﻧﻼر
ﺑﺎر ﺋﯩﺪى .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ
ﻣﯘﻧﺪاق دېيىشتى« :بۈگۈن رەﺟﻪپ (ئۇرۇش
ھارام قىلىنغان) ﺋاينىڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻛﯜﻧﻰ.
ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺗﯧﮕﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﺎق ،ئۇرۇش ھارام
قىلىنغان ﺋﺎﯾﻨﯩﯔ ھﯚرﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯘزﻏﺎن
ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ .ﺋﻪﮔﻪر ﻗﻮﯾﯘۋەﺗﺴﻪك ﺋﯘﻻر ﺑﯜﮔﯜن
ﻛﯧﭽﻪ ھﻪرەم زﯦﻤﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﯟاﻟﯩﺪۇ» .ﺋﯘﻻر
ﺷﯘﻧﺪاق دﯦﯿﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﺧﯩﺮى ﻗﻮل ﺳﯧﻠﯩﺶ
ﻗﺎرارﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪى — دە ،ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﻮﻗﯿﺎ ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﻪﻣﺮى ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﻪزرەمىنى ئېتىپ ﺋﯚﻟﺘﯜردى
ۋە ﺋﻮﺳﻤﺎن ﺑﯩﻠﻪن ھﻪﻛﻪﻣﻨﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﺎﻟﺪى.
ﻧﻪۋﻓﻪل ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﺎرۋاﻧﺪﯨﻜﻰ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﺎل  -ﻣﯜﻟﯜك ۋە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﻰ
ھﻪﯾﺪەپ ﻣﻪدﯨﻨﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى .ﭘﻪﯾﻐﻪﻣﺒﻪر
ﷺ ﻗﻮﺷﯘﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﻪرﯨﻘﯩﺪە ھﻪرﯨﻜﻪت
ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎرازى ﺑﻮﻟﺪى ۋە« :ﻣﻪن
ﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯘرۇش ھﺎرام قىلىنغان ﺋﺎﯾﻼردا
ئۇرۇش ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﯾﺮۇمىغان ئىدىمغۇ؟!»
دەپ ﻛﺎﯾﯩﺪى ھەمدە ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﻨﮕﻪن
ﻣﺎل ۋە ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪرﻧﻰ ﺗﻪﺳﻪررۇپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﯾﺪى.
ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼر ﺑﯘ ۋەﻗﻪدﯨﻦ ﻛﯧﯿﯩﻦ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﻰ «هللا ھﺎرام ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎي -
ﻛﯜﻧﻠﻪرﻧﯩﯔ ھﯚرﻣﯩﺘﯩﻨﻰ دەﭘﺴﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﺪى» دەپ
ﺟﺎﻣﺎﺋﻪت ﭘﯩﻜﺮى ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎ ﺋﻮﺑﺪان ﭘﯘرﺳﻪت ﺗﺎﭘﺘﻰ
ۋە ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ھﻪر ﺧﯩﻞ ﺳﯚز  -ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﻪرﻧﻰ

ﺗﺎرﻗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺧﯩﺮى هللا نىڭ دەرﮔﺎھﯩﺪﯨﻦ
ۋەھﯩﻲ ﻧﺎزﯨﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼرﻧﯩﯔ
ﻗﯩﻠﻐﺎن جىنايەتلىرىنىڭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرنىڭ
ﻗﯩﻠﻐﺎنلىرىغا ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮى ﺋﯧﻐﯩﺮ،
ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ قەبىھ ،ﯾﺎﻣﺎن ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﻣﯘﺋﻪﯾﯿﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜرۈپ ،ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﭘﯩﺘﻨﻪ  -ئېغۋا،
ﺋﯚﺳﻪك ﺳﯚزﻟﻪرﮔﻪ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ رەددﯨﯿﻪ ﺑﻪردى:
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«(ئى مۇھەممەد!) ئۇالر سەندىن< :ھارام
قىلىنغان ئايدا ئۇرۇش قىلىشقا بوالمدۇ؟> دەپ
سورايدۇ ،ئېيتقىنكى< :بۇ ئايدا ئۇرۇش قىلىش
چوڭ گۇناھتۇر؛ هللا نىڭ يولىدىن توسۇش ،هللا
قا كۇفرىلىق قىلىش ،مەسجىدى ھەرەمدە
ئىبادەت قىلىشتىن توسۇش ۋە مەسجىدى
ھەرەمدىن ئاھالىنى ھەيدەپ چىقىرىش هللا
نىڭ دەرگاھىدا تېخىمۇ چوڭ گۇناھتۇر .پىتنە
(يەنى مۇئمىنلەرگە زىيانكەشلىك قىلىش)
ئادەم ئۆلتۈرۈشتىنمۇ قاتتىق گۇناھتۇر> .ئۇالر
(يەنى كۇففارالر) قولىدىن كەلسىال سىلەرنى
دىنىڭالردىن قايتۇرۇۋەتكەنگە قەدەر سىلەر
بىلەن داۋاملىق ئۇرۇشىدۇ .سىلەردىن كىمكى
ئۆز دىنىدىن قايتىپ كاپىر پېتى ئۆلسە ،ئۇنىڭ
ئەمەللىرى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە بىكار بولۇپ
كېتىدۇ .بۇنداق ئادەملەر ئەھلى دوزاختۇر،
ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ قالغۇچىالردۇر» (سۈرە
بەقەرە -217ئايەت).

قايتىپ كەلگەندە رەسۇلۇلالھ ﷺ بۇ ئىككى
ئەسىرنى قويۇۋەتتى .ھەكەم ئىبنى كەيسان
مۇسۇلمان بولدى .ئۇنىڭ ئىسالمى گۈزەل
بولدى ۋە ئۇ رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ قېشىدا
تۇرۇپ قالدى .ئۇ بىئرۇمەئونە كۈنى① شەھىد
بولدى ئەمما ئوسمان ئىبنى ئابدۇلالھ
مەككىگە كېتىپ قالدى ۋە مەككىدە كاپىر
ھالىتىدە ئۆلۈپ كەتتى .رەسۇلۇلالھ ﷺ ئەمرى
ئىبنى ھەزرەمىنىڭ ﺋﯩﮕﻪ  -ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
دﯨﯿﻪت ﺗﯚﻟﯩﻤﻰ (قان ﭘﯘﻟﻰ) ﻧﻰ ﺗﯚﻟﻪپ ﺑﻪردى.
غەنىيمەتتىن  1/5ﯨﻨﻰ ﺋﺎﯾﺮىدى .ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻼم
دﯨﻨﻰ ﭘﺎرﻟﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﯾﺎﻧﻘﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ 1/5
ى ﺋﺎﯾﺮﯨﻠﻐﺎن غەنىيمەت ،ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜرۈﻟﮕﻪن
ئىنسان ۋە ﺗﯘﻧﺠﻰ بولۇپ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎنالر
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻻر ــــ ﺑﻪدر ﺋﯘرۇﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ
ﻗﻮﺷﯘن ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ھﻪرﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎن ﻏﺎزاﺗﻼردۇر .ھﯧﭽﻘﺎﯾﺴﯩﺴﯩﺪا
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ (ﯾﯩﺮاﻗﺘﯩﻦ ھﻪﯾﯟە
ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪۇرۇش ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ)
ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼرﻧﯩﯔ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﻻپ ،ﻣﯘﺳﺎدﯨﺮە
ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ۋە ﺋﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜرۈپ ﺋﻪﺳﯩﺮ
ﺋﯧﻠﯩﺶ ھﺎدﯨﺴﯩﺴﻰ ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى« .ﻧﻪﺧﻠﻪ
ۋەﻗﻪﺳﻰ» ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼر ﺟﺎﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﻓﯩﮫﺮى ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪا ﻣﻪدﯨﻨﯩﮕﻪ ھﯘﺟﯘم ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯘﻻڭ  -ﺗﺎﻻڭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﯿﯩﻦ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﺋﺎزراق ﺗﻪﮔﻜﯜزۈپ ﻗﻮﯾﯘش ﺑﻮﻟﺪى ،ﺧﺎﻻس.
دﯦﻤﻪك ،ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼر ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى  -ﻛﯧﯿﯩﻦ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻧﯘرﻏﯘن ﻗﻪﺑﯩﮫ ﺋﻪﺳﻜﯩﻠﯩﻜﻠﻪرﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺳﯩﺮت ،ﯾﻪﻧﻪ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﯘﺷﺘﻨﻰ دەﺳﻠﻪپ ﺋﺎﺗﻘﺎن
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺗﻪدﺑﯩﺮ
ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﺎي ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى .ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺟﻪھﯩﺶ
رضي هللا عنه ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﺪا ﯾﯜز ﺑﻪرﮔﻪن ۋەﻗﻪدﯨﻦ
ﻛﯧﯿﯩﻦ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼرﻧﯩﯔ ﻏﻪم  -ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﺴﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺧﻪۋﭘﻜﻪ ﺋﺎﯾﻼﻧﺪى .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯚز
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﺗﻪر ﻛﯚﻟﻪﯕﮕﯩﺴﻰ ﭘﯘﻻﯕﻼﺷﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى ۋە ﺋﯘﻻر ﯾﯜز ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﯩﺪﯨﻦ
ﻗﻮرﻗﯘپ ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎن ﺋﯩﺶ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪن ﯾﯜز
ﺑﻪردى .ﺋﯘﻻر ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﻪدﯨﻨﻪ ﺗﻪرەﭘﻤﯘ ﺋﯘﺧﻼپ
ﯾﺎﺗﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ؛ ﺋﯘﻻرنىڭ ﺋﯩﻨﺘﺎﯾﯩﻦ ﺳﻪﮔﻪﻛﻠﯩﻚ
ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪرﯨﻜﻪت  -ﺗﯩﯟﯨﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗۇﯾﯘپ ﺗﯘرﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪن 300
ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮدەك ﯾﻪرﮔﯩﭽﻪ ﺑﺎﺳﺘﯘرۇپ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎدەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜرۈپ ،ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻣﯘﺳﺎدﯨﺮە ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﯾﻪﻧﻪ ﺋﺎﻣﺎن  -ﺋﯧﺴﻪن ﻗﺎﯾﺘ ﯩﭗ
ﻛﯧﺘﻪﻟﯩﮕﯜدەك دەرﯨﺠﯩﺪە ﺟﺎﺳﺎرەﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﺘﻰ ۋە ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺷﺎم ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﻮدا  -ﺗﯩﺠﺎرﯨﺘﯩﻨﯩﯔ
داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺧﻪۋﭘﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮاﯾﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺟﻪزملەﺷﺘﯜرۈۋېلىشتى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﯘﻻر
ﻣﯘﻏﻪﻣﺒﻪرلىك ۋە ﻣﯘﺷﺘﯘﻣﺰورلۇقتىن ھﯘﺷﯩﻨﻰ
ﯾﯩﻐﯩﭗ (ﺟﻮھﻪﯾﻨﻪ ۋە ﺑﻪﻧﻰ زەﻣﺮە ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﺪەك)
ﺗﯩﻨﭻ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎق ﯾﺎﻛﻰ ﺋﯚزﺋﺎرا ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯧﻠﯩﺶ
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﯾﻮل ﺗﯘﺗﻤﯩﺪى ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ھﻪددﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ۋە ﺋﺎداۋەت
ﺋﻮﺗﯩﺪا ﺗﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﻛﺎﺗﺘﯩﯟاش ﺋﻪﻣﻪﻟﺪارﻟﯩﺮى ﺑﯘرۇن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﻰ
«ﺋﯚز ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﯩﺮﯨﭗ تاشاليمىز»
دﯦﮕﻪن ﺗﻪھﺪﯨﺖ شۇﺋﺎرﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﯿﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮرۇﻧﺪاش ﻗﺎرارﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻛﯚرەﯕﻠﯩﻚ ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮى ﺑﻪدرگە
ﺳﯚرەپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﯩﺪى.
(هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا)

بۇ ئايەت ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼرنىڭ ﺋﯩﺴﻼم ﻗﻮﺷﯘنى
ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﺎرﻗﺎﺗﻘﺎن ھﻪر ﺧﯩﻞ ﭘﯩﺘﻨﻪ  -پاسات
ﺋﯩﻐﯟاﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮرۇﻧﺴﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺟﺎﻛﺎرﻟﯩﺪى ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﻣﯘﻗﻪددەس
(ئۇرۇش ھﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن) ﺋﺎﯾﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰزەت
 ھﯚرﻣﯩﺘﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻐﺎﻗﺎرﺷﻰ تۇرۇشى ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪھﻠﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ
ﺋﺎزاﺑﻼپ  -ﻗﯩﯿﻨﺎﺷﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎن
دەﭘﺴﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪى .ئەجىبا
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﺎﺷﯘ ھﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻣﯘﻗﻪددەس
ﺋﺎي  -ﻛﯜﻧﻠﻪردە ۋە ﻣﻪﻛﻜﻪ زﯦﻤﯩﻨﺪا ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎن
ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ مۇشرىكالر ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ
ﻣﺎل  -ﻣﯜلكىنى ﺗﺎﻻن  -ﺗﺎراج ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ۋە
ﭘﻪﯾﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻨﻰ ﯾﻮﺷﯘرۇن ﺋﯚﻟﺘﯜرۈۋﯦﺘﯩﺸﻨﻰ
ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻤﯘ؟! ﺑﯘ ھﻪرەﻣﻨﯩﯔ ھﯚرﻣﯩﺘﯩﻨﻰ
دەﭘﺴﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎي ﻧﯧﻤﻪ؟! ﺋﻪجىبا،
ﺋﯘ ھﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن زﯦﻤﯩﻦ ۋە ﺋﺎيالرﻧﯩﯔ ھﯚرﻣﯩﺘﻰ
ۋە ﻣﯘﻗﻪددەس ﺋﯩﺰزەت  -ﺋﺎﺑﺮوﯾﻰ ﺋﻪﻣﺪى
ﺑﯩﺮدﯨﻨﻼ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯩﻐﯘ؟! ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
دەﺧﻠﻰ  -ﺗﻪرۇز ﯾﻪﺗﻜﯜزۈش ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھ
ۋە ﻗﻪﺑﯩﮫ ﺟﯩﻨﺎﯾﻪت ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﭘﺘﯩﻐﯘ؟! ﺷﻪك -
ﺷﯜﺑﮫﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼرﻧﯩﯔ ھﻪدەپ
ﻛﯜﭼﻪپ داۋراڭ ﺳﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻐﯟاﻟﯩﺮى
ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺑﯩﻤﻪﻧﯩﻠﯩﻚ ۋە ﯾﯜزﺳﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯚزﮔﻪ
ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪس ﺋﯩﺪى ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﯿﯩﻦ رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﷺ ھﯧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﻰ ۋە كارۋاننى قولىغا ئالدى.
قۇرەيش ئوسمان ۋە ھەكەم ئىبنى كەيساننى
قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ئادەم ئەۋەتتى لېكىن
رەسۇلۇلالھ ﷺ« :بىزنىڭ ئىككى ھەمراھىمىز
(يەنى سەئىد ئىبنى ئەبۇ ۋەققاس بىلەن
ئۇتبە ئىبنى غەزۋان) قايتىپ كەلمىگۈچە
سىلەرگە بۇ ئىككى ئەسىرنى بەرمەيمىز،
بىز سىلەرنىڭ ئىككى قېرىندىشىمىزغا
ئىزاھات ① :بىئرۇمەئونە كۈنى ــــ
زىيان يەتكۈزۈشۈڭالردىن ئەنسىرەيمىز .ئەگەر
ئىككى ھەمراھىمىزنى ئۆلتۈرۈۋەتسەڭالر ،ھىجرىيىنىڭ  -4يىلى سەپەر ئېيىدا بىئرۇمەئونە
بىزمۇ سىلەرنىڭ بۇ ئىككى ئادىمىڭالرنى دېگەن جايدا  70ساھابىنىڭ شەھىد قىلىنغان
ئۆلتۈرۈۋېتىمىز» دېدى .ئاندىن ئۇ ئىككىيلەن كۈنى.

 -2بەت

ئوتلىرى ئۆچىدۇ .بۇ ھەدىستە هللا تىن قورقۇپ
يىغلىغان كۆز بىلەن هللا يولىدا ھارىستا تۇرغان
كۆز كېچىنى ئۇيقۇسىز ئۆتكۈزگەنلىكى
ئۈچۈن ئەجىردە باراۋەر قىلىندى .يىغلىغۇچى
بولسا كېچىدە هللا تىن قورقۇپ يىغلىغان؛
كۈزەتچىلىك قىلغان كۆز بولسا هللا نىڭ دىنىغا
دۈشمەنلەرنىڭ زىيان سېلىشىدىن قورقۇپ
كېچىنى ئۇيقۇسىز ئۆتكۈزگەندۇر».

پەيغەمبەر تېبابىتى

بىلىۋېلىڭ-ئېلىۋېلىڭ

(زْنَبِْي ٌل)
زەنجىۋىل َ
هللا تعاىل مۇنداق دەيدۇ« :ئۇالر يەنە جەننەتتە
زەنجىۋىل ئارىالشتۇرۇلغان جام بىلەن (يەنى
جامدىكى مەي بىلەن) سۇغىرىلىدۇ» (سۈرە

ئىنسان  -17ئايەت).

ئەبۇ سەئىد خۇدرى رضي هللا عنه مۇنداق
دېگەن« :رۇمنىڭ پادىشاھى پەيغەمبەر ﷺ گە
بىر كۈپ زەنجىۋىل ھەدىيە قىلدى .پەيغەمبەر
ﷺ ھەر بىر ئادەمگە بىر ئۈلۈش بەردى ،ماڭىمۇ
بىر ئۈلۈش بەردى» (مۇستەدرەك توپلىغان).
زەنجىۋىل ئىككىنچى دەرىجىلىك
ئىسسىق ،بىرىنچى دەرىجىلىك ھۆل .ئۇ
قىزىتقۇچى .تاماقنىڭ ھەزىمىگە ياردەم بېرىدۇ،
قورساقنى مۆتىدىل يۇمشىتىدۇ ،سوغۇق
ۋە ھۆللۈكتىن بولغان جىگەر توسۇلۇشىغا
مەنپەئەت قىلىدۇ .ئۇنى يىسىمۇ ياكى سۈرمە
قىلىپ سۈرسىمۇ ھۆللۈكتىن پەيدا بولغان كۆز
قاراڭغۇلىشىشىغا پايدا قىلىدۇ .ئۇ ئۈچەي ۋە
ئاشقازاندا پەيدا بولغان قاتتىق يەلنى ھەيدەيدۇ.
خۇالسىلىغاندا ،زەنجىۋىل سوغۇق
مىزاجدىن بولغان ئاشقازان ۋە جىگەرگە
مۇۋاپىق كېلىدۇ .ئۇنى شېكەر بىلەن
ئارىالشتۇرۇپ ئىسسىق سۇ بىلەن ئىچسە
ئارتۇقچە شىلىمسىمان شۆلگەينى ياخشى
بىر تەرەپ قىلىدۇ .ئۇ بەلغەمنى بوشىتىپ
ئېرىتىدىغان مەجۈنلەر قاتارىغا كىرىدۇ.
چۈچۈمەل زەنجىۋىل قۇرۇق ئىسسىق،
ئاشقازان ۋە جىگەرنى قىزىتىدۇ ،تاماق
سىڭدۈرۈشكە ياردەم بېرىدۇ .بەدەننى
قاپالپ كەتكەن بەلغەمنى قۇرۇتىدۇ ،ئەستە
تۇتۇش قابىلىيتىنى ئاشۇرىدۇ .جىگەر ۋە
ئاشقازاننىڭ سوغۇقىغا مۇۋاپىق كېلىدۇ.
مېۋە  -چېۋە يېگەن سەۋەبتىن پەيدا بولغان
ھۆللۈكنى يوقىتىدۇ .ئېغىزنى خۇشپۇراق
قىلىدۇ .سوغۇق ،قاتتىق يىمەكلىكلەرنىڭ
زەرەرىنى يوقىتىدۇ (إن شاء ﷲ).

ئائىلىدىكى رېتسىپالر
قىزىتما
قىزىتما ــــ بۇ بىر خىل كېسەللىك ئاالمىتى
بولۇپ ،مۇستەقىل كېسەللىك ئەمەس.
قىزىتما ــــ ئومۇمەن ھەر خىل سەۋەبلەردىن
كېلىپ چىققان بەدەن ھارارىتىنىڭ يۇقىرى
ئۆرلەپ كېتىشىدىن ئىبارەت بولۇپ ،بەدەندە
پەيدا قىلغان ئاالمىتىگە قاراپ ھەر خىل
تۈرگە بۆلۈنىدۇ.
قىزىتمىنى چۈشۈرۈش ئۇسۇللىرى:
 .1سوغۇق سۇغا چىالنغان لۆڭگىنى ياكى
مۇزنى پىشانىگە ۋە قولتۇققا قويۇش ،بەدەننى
سوغۇق سۇغا چىالنغان لۆڭگە بىلەن قىزىتما
چۈشكىچە سۈرتۈپ تۇرۇش كېرەك.
 .2سوغۇقراق سۇدا يۇيۇنۇش ،ھەر
قانچە توڭلىغاندەك ھېس قىلسىمۇ قېلىن
كېيىنمەسلىك ،قېلىن يوتقان يېپىنىپ
ياتماسلىق ،سوغۇقراق ئىچىملىكلەرنى
ئىچىش.
 .3تەرخەمەكنى مۇۋاپىق يەپ بەرسە،
ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىدۇ ،قىزىتمىنى
قايتۇرىدۇ (إن شاء هللا).
 .4قىزىتمىسى ئۆرلەۋاتقان كىشىلەر
نەشپۈت ،ئاپېلسىن قاتارلىق سۇلۇق مېۋىلەرنى
يېسە مەنپەئەت قىلىدۇ (إن شاء هللا).

ئىسالم ئاۋازى

تارىخقا نەزەر

ئۇبەيدۇلالھخان ۋە مانجۇ -
خىتايالرنىڭ
شەرقىي تۈركىستانغا ئېرىشىشى
ئىبراھىم مەنسۇر

 -4سان ھىجرىيە 1437/10/17 :مىالدىيە2016/07/22 :
تۈپەيلى شەرقىي تۈركىستانغا نىسبەتەن
ئەسكىرىي يۈرۈشنى ئورۇنالشتۇرالمىغان
ئىدى .قۇمۇل ئۇبەيدۇلالھخاننىڭ ساتقۇنلۇقى
بىلەن مانجۇالرنىڭ شەرقىي تۈركىستاننى
بېسىۋېلىشى ئۈچۈن ئۆزىنى تەيياراليدىغان
چوڭ بىر ئەسكىرىي بازىغا ئايالندى.
قۇمۇل ۋاڭى ئۇبەيدۇلالھخاننىڭ ئەۋالدلىرى
كېيىنچە قۇمۇل چىنۋاڭلىقىغا ۋارىسلىق
قىلىشتىن سىرت تۇرپانغا جۈنۋاڭ ۋە ئىلىغا
ھاكىمبەگ قىلىندى .ئۇالر شەرقىي تۈركىستان
خەلقىنى قانخور مانجۇ  -خىتايالرغا تايىنىپ
ئېغىزغا ئالغۇسىز دەرىجىدە دەپسەندە قىلدى.
 -1912يىلى تۆمۈر خەلىپە ۋە مۆيدۇن
خەلىپىگە قارشى چىققان قۇمۇل چىنۋاڭى
شامەخسۇت ۋە تۇرپان جۈنۋاڭى ئىمىن-1944 ،
يىلىدىكى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى

مىالدىيە  -1638يىلى سەئىدىيە
خانلىقىنىڭ تەختىگە ئولتۇرغان ئابدۇلالھخان
ئىچكى جەھەتتە سوپى  -ئىشانالرنىڭ

ھاكىمىيەتكە بولغان تەھتىدىنىڭ ناھايىتى
كۈچىيىپ كېتىشى ،تاشقى جەھەتتە جۇڭغار
مۇڭغۇللىرىنىڭ تاجاۋۇزانە بېسىمىنىڭ
كۈندىن  -كۈنگە ئېشىپ بېرىشى سەۋەبلىك
شەكىللەنگەن دۆلەت خاراكتېرلىك ئومۇمىي
كرىزىسنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ،مىالدىيە
 -1646يىلى چىڭ سۇاللىسىغا تايىنىشنى
ئوتتۇرىغا قويدى .دۆلەتنىڭ تاشقىي سىياسەت
يۆنىلىشى شۇنداق بولغاچ ،مىالدىيە -1649
يىلى ئابدۇلالھخاننىڭ جىيەنى تۇرۇمتاي
سۇجۇ (يەنى ھازىر خىتاي قوشۇۋالغان
گەنسۇنىڭ جۇجۇ)دا ئىسيان كۆتۈرۈپ ،قۇمۇل
ۋە كەڭسۇ (يەنى ئىچكى مۇڭغۇلنىڭ غەربى،
گەنسۇ ،چىڭخەينىڭ يېرىمى)دا مۇستەقىل
بىر دۆلەت قۇرماقچى بولغاندا ،ئابدۇلالھخان
خىتايالر بىلەن بىرلىشىپ بۇ قوزغىالڭنى
قاتتىق باستۇردى ھەتتا تۇرۇمتاينىڭ دادىسى
بولغان ئۆز ئىنىسى بايخاننى ھەپىسىگە ئالدى.
تاشقىي سىياسەتتە مانجۇالرغا ناھايىتى مايىل
بولغان يەنە بىر ئىنىسى ئوبۇل مۇھەممەدخاننى
قۇمۇلغا ۋالىي قىلدى .ئوبۇل مۇھەممەدخان
سەئىدىيە خانلىقى جۇڭغار مۇڭغۇللىرى
تەرىپىدىن يېقىتىلغان ،بارلىق قېرىنداشلىرى
ئۇالرغا قارشى كۈرەشكە ئاتالنغان ۋاقىتتىمۇ
چىڭ سۇاللىسىگە تايىنىپ بۇ مەسلىنى
ھەل قىلىش تاماسىدا ،مانجۇالرنىڭ خانى
كاڭشىغا ھۆرمەت بىلدۈرۈپ ،سوۋغا -
ساالم يولالپ قويۇپ ھېچقانداق ئەمەلىي
ئىش قىلمىدى -1696 .يىلىغا كەلگەندە
ئوبۇل مۇھەممەدخاننىڭ ئورنىغا دەسسىگەن
ئۇبەيدۇلالھخان چىڭ سۇاللىسىغا ئۆزلۈكىدىن
بويسۇندى ۋە مانجۇالردىن «چىنۋاڭ»
ئۇنۋانىنى ئالدى .بۇ ــــ خىتاي چېگرىسى
تەۋەسىدە قۇرۇلغان بارلىق ھاكىمىيەتلەرنىڭ
نەچچە مىڭ يىلدىن بۇيان كۈتۈپ كېلىۋاتقان
ئەڭ چوڭ ھەربىي  -سىياسىي ئارزۇسى ئىدى
چۈنكى خىتايالر شەرقىي تۈركىستانغا
ئەسكىرىي يۈرۈش قىلىپ قۇمۇل شەھىرىگە
كېلىش ئۈچۈن مىڭ كىلومېتىرغا يېقىن
قۇملۇق ،چۆللۈكتىن ئۆتۈشكە مەجبۇر
بولغانلىقى ۋە ھەر تەرەپلىمە قىيىنچىلىق

مەزگىلىدە ،جۇمھۇرىيەتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى
بولغان ئىلىنىڭ ھاكىمبېگى ھاكىمبەگ
خوجا نەق ئاشۇ قانخور ۋاڭالرنىڭ ئەۋالدى
ياكى ۋارىسى ئىدى.
چىڭ سۇاللىسى قۇمۇلغا ئېرىشكەندىن
كېيىن بۇ يەردە زور مىقداردىكى ئەسكەرلەرنى
تەمىنلىيەلەيدىغان يېزا ئىگىلىك ،چارۋىچىلىق
ۋە باشقا ئەسكىرىي الزىمەتلىكلەر بازىسى
قۇرۇپ چىقتى ھەمدە زور مىقداردا ئەسكەر
تۇرغۇزدى .بۇنىڭغا تايىنىپ ھازىرقى شەرقىي
تۈركىستان زېمىنىدا مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتقان
قورچاق خوجىالر خاندانلىقىنى  -1755يىلى،
جۇڭغار خانلىقىنى  -1757يىلى بېسىۋالدى.
 -1911يىلى شەرقىي تۈركىستان مانجۇالردىن
خىتايالرنىڭ قولىغا قېلىپ قالدى.

ئىزاھات:
* سەئىدىيە خانلىقى ــــ مىالدىيە -1514
يىلى  -9ئاينىڭ  -21كۈنى سۇلتان سەئىدخان
تەرىپىدىن قۇرۇلغان ،مىالدىيە  -1682يىلى ئاق
تاغلىق خوجىالرنىڭ رەھبىرى ھىدايىتۇلالھ ئىشان
جۇڭغار مۇڭغۇللىرىنى باشالپ كېلىپ يېقىتقان.
* چىڭ سۇاللىسى ــــ مىالدىيە -1616
يىلى نۇرخاج تەرىپىدىن قۇرۇلغان مانجۇالرنىڭ
دۆلىتى .مىالدىيە  -1911يىلى سۈنجۇڭشەن
باشچىلىقىدىكى خىتايالر يىقىتىپ تاشلىغان.
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قېرى ئايال ،موماي اَنـْتُم ِ
سىلەر نارىسىدە ئوغۇلالر
صبـْيَا ٌن
قېرى ئايالالر ،مومايالر اَ َن َش ْي ٌخ
مەن قېرى
خ
بىز قېرى
ياش يىگىت َْن ُن ُشيُو ٌ
شي ٌخ
بۇ ئەر قېرى
نارىسىدە ئوغۇل َه َذا َّ
الر ُج ُل ْ
نارىسىدە ئوغۇلالر َه ُؤالَِء ِّ
خ
بۇ ئەرلەر قېرى
الر َج ُ
ال ُشيُو ٌ
باال َه ِذ ِه ال َْم ْرأَةُ َع ُجوٌز
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بۇ ئايالالر قېرى
ساءُ َع َجائُِز
بالىالر َه ُؤالَء النّ َ

قىلىچالرنىڭ سايىسى ئاستىدا ئىسالم ياشلىرىغا
جىددىي چاقىرىق
(سۇاليمان ئەبۇ غەيىس)
جىمى ھەمدۇ  -ساناالر ئالەملەرنىڭ
پەرۋەردىگارى هللا قا خاستۇر! ئۇ راھمان ۋە
رەھىمدۇر ،قىيامەت كۈنىنىڭ ئىگىسىدۇر.
مۈلكنى خالىغان ئادەمگە بېرىدۇ ،خالىغان
ئادەمدىن تارتىپ ئالىدۇ؛ خالىغان ئادەمنى ئەزىز
قىلىدۇ ،خالىغان ئادەمنى خار قىلىدۇ .ھەممە
ياخشىلىق ئۇنىڭ قولىدا ۋە ئۇ ھەر نەرسىگە
قادىردۇر .دۇرۇت ۋە ساالم پەيغەمبەرلەرنىڭ
خوجىسى ،مۇتتەقىيلەرنىڭ ئىمامى ،يېگانە
قوماندان ،رەھمەت ۋە جەڭ پەيغەمبىرى،
قىيامەت سائىتىگە ئاز ۋاقىت قالغاندا
قىلىچ بىلەن ئەۋەتىلگەن ۋە مۇنداق دېگەن
رەسۇلۇلالھ ﷺ گە بولسۇن« :ئەگەر سىلەر
جازانە تىجارەتلىرىگە بېرىلىپ ،كالىنىڭ
قۇيرۇقلىرىغا ئېسىلىپ ،تېرىقچىلىق بىلەن
مەشغۇل بولۇپ ،جىھادنى تاشالپ قويساڭالر،
هللا سىلەرگە خارلىقنى يۈكلەپ قويىدۇ.
تاكى سىلەر دىنىڭالرغا قايتمىغۇچە هللا تعاىل
ئۇ خارلىقنى سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىن
كۆتۈرۈۋەتمەيدۇ» (ئەبۇ داۋۇد توپلىغان).
ئى ياشالر! تۆت سۈپەت باركى ،بۇ
تۆت سۈپەت سىلەر بولماستىن ھەرىكەتكە
كېلەلمەيدۇ ۋە سىلەرنىڭ تىرىشچانلىقىڭالر
بولماستىن مېۋە بېرەلمەيدۇ .بۇ سۈپەتلەر ــــ
ئىمان ،ئىخالس ،جاسارەت ۋە ئەمەلدۇر.
وسى إِ َّن
اء َر ُج ٌل ِم ْن أَق
ْصى ال َْم ِدينَ ِة يَ ْس َعى قَ َ
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ال َْم َلَ َيْ َت ُرو َن َ َْ ُُ َ َ ْ ُ ْ ّ َ َ
«بىر ئادەم شەھەرنىڭ يىراق يېرىدىن ئالدىراپ
كېلىپ< :ئى مۇسا ،شۈبھىسىزكى ،كاتتىالر
سېنى ئۆلتۈرۈشنى مەقسەت قىلىشىۋاتىدۇ،
شەھەردىن دەرھال چىقىپ كەتكىن ،مەن
ئەلۋەتتە ساڭا سادىق كىشىلەردىنمەن> دېدى»
(سۈرە قەسەس  -20ئايەت).

ئىمان بۇ ئادەمنىڭ قەلبىنى تولدۇرغان،
ئىخالس قەلبىنى پاكلىغان ،جاسارەت ۋە
غەيرەت تىرىشچانلىقىنى يۈكسەلدۈرگەن
ئىدى .ئۇنىڭ ئەمىلىنىڭ جەۋھىرى توپتوغرا
بىر نەسىھەت قىلغۇچى بولۇش ئىدى.
مانا بۇ ئادەمنىڭ مەسئۇلىيىتى
سىلەرنىڭمۇ مەسئۇلىيىتىڭالر ،تىرىشچانلىقى
سىلەرگىمۇ پەرزدۇر .قىلغان ئىشى ئۈممەت
بېسىپ ئۆتكەن بۇ مۇھىم باسقۇچتا سىلەرنىڭ
ئۈستۈڭالرغا ئېلىشىڭالر كېرەك بولغان
رولدۇر .بۇ سەۋەبتىن ئۈممەتنىڭ سىلەرنىڭ
ئۈستۈڭالردىكى ھەققى ھەسسە  -ھەسسىلەپ
ئاشقان .سىلەرنىڭ يەلكەڭلەردە تۇرۇۋاتقان
ئۈممەتنىڭ ئامانىتى ھەر قاچاندىكىدىنمۇ كۆپ.
ئى ياشالر! بۇ ئەكس سادالىق توۋالشالر،
پۈتمەس  -تۈگىمەس ۋەقەلەر ،كەينى -
كەينىدىن كەلگەن پاالكەتلەر ...بۇالرنىڭ
ھەممىسىنىڭ سەۋەبى بىز تۇرۇۋاتقان
قاراڭغۇ كېچىدۇر ۋە ئۈممىتىمىزنى ھالىدىن
كەتكۈزۈۋەتكەن ئۆلتۈرگۈچى يارىالردۇر .ئەگەر
هللا يولىدىكى جىھادنى تەرك قىلمىغان بولساق
ئىدۇق ،بۇنىڭ ھېچبىرى بېشىمىزغا كەلمەس
ئىدى .قەلبلىرىمىز دۇنيا سۆيگۈسىگە چۆكتى،
ئۆلۈمدىن يىرگەندۇق .خوش ،ئاقىۋىتىمىز
قانداق بولدى؟
قەلبىمىزنى قاپلىغان بىر قورقۇنچ،
بېشىمىزنى ئەگدۈرگەن بىر خارلىق ،بۇرنىمىزنى
سۈرتكەن بىر قەدىرسىزلىك ،غورۇرىمىزنى
سۇندۇرغان بىر بۇزغۇنچىلىق ۋە زەئىپلىكنىڭ
ھەممە ھالىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بۇ ۋەزىيەت
بىلىڭالركى پەقەت ۋە پەقەت ئىخالسمەن
تىرىشچانلىقىڭالر بىلەن ئۆزگىرىشى مۇمكىن.
ئۆزۈڭالرنى ئاتىشىڭالر ،جىھاد قىلىشىڭالر
ۋە بوران  -چاپقۇن ،سەلگە قارشى هللا تَعاىل
نىڭ بۇ سۆزىنى جاكارالپ تۇرۇشۇڭالر بىلەن
ئۆزگىرىشى مۇمكىن﴿ :قَ َ َّ ِ
ين يَظُنُّو َن أَنـَُّه ْم
ال اِلذ َ
اللِ
م َلقُو َِّ
ِ
ِ
ِِ
ت فئَةً َكث َريةً ب ْذن َّ
الل َك ْم ِم ْن فِئَ ٍة قَلِيلَ ٍة غَلَبَ ْ
ُ
ِ
ِ
َو َّ
ين﴾ «تالۇتنىڭ تەۋەلىرىدىن هللا قا
اللُ َم َع َّ
الصابر َ
مۇالقەت بولۇشقا ئېتقاد قىلىدىغانالر< :هللا نىڭ
ئىرادىسى بىلەن ئاز جامائە كۆپ جامائەنىڭ
ئۈستىدىن غەلىبە قىلىدۇ> دېدى ،هللا چىداملىق
كۆرسەتكۈچىلەر بىلەن بىللىدۇر» (سۈرە بەقەرە

مەسخىرە ئوبيېكتى بولۇشىمىزدىن باشقا بىرەر
نەرسە كۆرەلەمسىلەر؟! پەرۋەردىگارىمىزنىڭ
شەرىئىتىدىن باشقا شەرىئەتلەرگە مەھكۇم
شەھۋەت كەينىدىن يۈگۈرگەن بوپتۇق،
زېمىنلىرىمىز چەيلىنىپتۇ ،نومۇسلىرىمىزغا
تېگىلىپتۇ ،ماللىرىمىز تارتىۋېلىنىپتۇ،
دۆلەتلىرىمىزدە دىنىمىزنىڭ شەرىئىتى ئۆتمەس
بوپتۇ ،ئاچچىق ئەلەمدىن قۇتۇلغان بىرەر كىشىنى
كۆرەلەمسىلەر؟! مۇستەملىكىچىلىكنىڭ
ئاسارىتىدىن ،پۈتۈن ئەزالىرىمىزغىچە قىلغان
خىيانەتنىڭ زىينىدىن باشقا بىزگە نېمە
قالدى؟ ئۆزىمىزنى ئالداپ يۈرگەن كارامىتىمىز
قايسى كارامەت؟ ئۆزىمىزنى گولالپ يۈرگەن
شەرىپىمىز قايسى شەرەپ؟ دۈشمەنلىرىمىزدىن
تەلەپ قىلغان تىنچلىقىمىز قايسى تىنچلىق؟
قايسى مەنپەئەتنى قولغا كەلتۈرۈشنى ئارزۇ
قىلىۋاتىمىز؟ ھەم ئاندىن كېيىن نېمە سەۋەبتىن
قورقىمىز؟ نېمە ئۈچۈن قورقىمىز؟ كىمدىن
قورقۇۋاتىمىز ۋە قاچانغىچە قورقىمىز؟
سويۇلغاندىن كېيىن قوزىغا قاسساپنىڭ نېمە
زۆرۈرىيىتى؟
ِ
﴿إِ َّنَا َذلِ ُك ُم َّ
وه ْم
الش ْيطَا ُن ُيَِّو ُ
اءهُ فَ َل َتَافُ ُ
ف أ َْوليَ َ
ِ
و َخافُ ِ
ِ
ني﴾ «ئەنە شۇ شەيتان ئۆز
ون إِ ْن ُكنـْتُ ْم ُم ْؤمن َ
َ
دوستىنى (يەنى كۇپپارالرنى) قورقىتىدۇ .ئەگەر
مۆئمىن بولساڭالر ئۇالردىن قورقماڭالر ،مەندىن
قورقۇڭالر» (سۈرە ئال ئىمران  -175ئايەت).
ئى ياشالر! بوسۇغىمىزدىكى بۇ ۋەيران
قىلغۇچى جەڭ پەقەت جېنىمىزنى ئېلىپ
بەدەنلىرىمىزنى پارچىالپال قالمايدۇ بەلكى
ئۇنىڭ يەنە بىر مەقسىتى زېمىننى باالالرغا
گىرىپتار قىلىشتۇر .زېمىنلىرىمىزنى چەيلەش،
بايلىقلىرىمىزنى بۇالش ،ئىسالم دۇنياسىنى
يەھۇدىي ۋە ئەھلى سەلىبلەرنىڭ مەنپەئەتىدە
بولىدىغان قىلىپ ئۆزگەرتىشتۇر .بۇ جەڭ
ئويلىنىشىمىزغا پۇرسەت بەرمىگۈدەك دەرىجىدە
سىلەرگە يېقىن .تالالش ھەققىمىز يوق .نېمە
قىلىدىغانلىقىمىزنى قارار قىلغۇچىلىك ياكى
بىزدىن تەلەپ قىلىنغاننىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى
چوڭلىرىمىز بىلەن مەسلىھەتلىشىدىغانچىلىك
بىرەر مۆھلەت بەرمەيدۇ.
ئى ياشالر! بۈگۈن قىلىشىمىز زۆرۈر
بولغان يېگانە بىر ئىش بار ،ئىككىنچى بىر
تالالش يوق .ئۇنىڭسىز قۇتۇلۇش مۇمكىن
ئەمەس ،ئۇ بولسىمۇ جىھادتۇر.
﴿فـ َقاتِل ِف سبِ ِيل َِّ
ك َو َح ِّر ِ
ض
الل َل تُ َكلَّ ُ
ف إَِّل نـَْف َس َ
ِِ َ ْ َ
ِ
ف ب َّ
ين َك َف ُروا َو َّ
ني َع َسى َّ
ْسا
ال ُْم ْؤمن َ
اللُ أَ َش ُّد َب ً
ْس الذ َ
اللُ أَ ْن يَ ُك َّ َ َ
َوأَ َش ُّد تـَْن ِك ًيل﴾ «ئى مۇھەممەد ﷺ! هللا نىڭ يولىدا
جىھاد قىلغىن( ،يەنى ئۆزۈڭ يالغۇز بولساڭمۇ
جىھاد قىلغىن) ساڭا غەلىبە ۋەدە قىلىنغان.
مۇناپىقالرنىڭ جىھادتىن قېلىپ قالغانلىقىغا
ئەھمىيەت بېرىپ كەتمىگىن ،سەن پەقەت
ئۆزۈڭگىال جاۋابكارسەن .مۇئمىنلەرنى جىھادقا
قىزىقتۇرغىن ،هللا نىڭ كاپىرالر كۈچىنى
توسۇدىغانلىقىمۇ ھەقىقەتتۇر ،هللا نىڭ كۈچى
ئەڭ زوردۇر ،هللا نىڭ جازاسى ئەڭ قاتتىقتۇر»
(سۈرە نىسا  -84ئايەت).

بىز يۈزمۇيۈز تۇرىدىغان بۇ دۈشمەن ــــ
يەھۇدىي ۋە ئەھلى سەلىبلەر ئۆزئارا ھەمكارلىق
ئورنىتىشقان بىر دۈشمەندۇر .ھېچكىم ئۇالرنىڭ
كۇفرى ئىكەنلىكى توغرىسىدا زەررىچىلىك
بىرەر شەك ئىچىدە ئەمەس .شۇنداقال بىزلەرگە
(مۇسۇلمانالرغا) قانچىلىك دەرىجىدە دۈشمەن
ئىكەنلىكى ،بىزنىڭ يىلتىزىمىزنى قۇرۇتۇشقا
قانچىلىك ھېرىسمەن ئىكەنلىكى ئاشكارىدۇر.
نىشانى ۋە مەقسىتى ئوپئوچۇق ،نىيىتى
چۈشىنىشلىكتۇر .نىيەتلىرىنى بايان قىلىشتىن
تارتىنىپ قېلىشمايۋاتىدۇ ۋە بۇنىڭ بىلەن
خۇشال بولۇشۇۋاتىدۇ ،مەقسىتىگە يېتىش
يولىدا توسالغۇ بولغان ھەركىمگە ئۇرۇش
ئېالن قىلىۋاتىدۇ.
ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلىش ئەڭ چوڭ
مەسئۇلىيەت ۋە هللا قا يېقىنالشتۇرىدىغان
ئەڭ چوڭ ئەمەلدۇر .كىمكى ئۇالر بىلەن
يېقىنچىلىق قىلسا ،بىر ئېغىز سۆز بىلەن
بولسىمۇ ئۇالرغا ياردەم قىلسا ۋە ئارقا تېرەك
بولسا ،ئىسالم ئۈممىتىگە جەڭ ئېالن قىلغان
 -249ئايەتنىڭ بىر قىسمى).
ئۈممەتنىڭ ھالىغا ،خەلقىڭالرغا ،ۋە كۇفرىغا چۈشكەن بولىدۇ.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
جەمئىيىتىڭالرغا بىر قاراپ بېقىڭالر.

 -3بەت

ئىسالم ئاۋازى

 -4سان ھىجرىيە 1437/10/17 :مىالدىيە2016/07/22 :
⑤ ئاندىن يۇقىرىقى باسقۇچنى
تامامالپال يارىدارغا ئاناتوكسىن ئوكۇلىدىن
( )anatoxin-aمۇسكۇلغا بىر قېتىم 2mL
ئۇرىمىز .ئەگەر ھاۋا نورمال ياكى ئىسسىق
ۋاقىتالر بولسا يارا تېڭىلمايدۇ .سوغۇق
ۋاقىتالر بولسا يارىدار ئىسسىقراق كىيىنىش
ياكى يارىالنغان جاينىڭ ئۈستىنى قېلىنراق
نەرسە بىلەن ئوراش ئارقىلىق يارىغا سوغۇق
ئۆتۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك.
شۇنىڭ بىلەن قىل قان تومۇرالردىن قان
كەتكەندە كۆرسىتىدىغان بىرىنچى تېببىي
ياردەم ئاياغالشقان بولىدۇ.
(ﷲ خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا)

⑨

(بېشى ئالدىنقى ساندا)
ئەگەر يارا يۈزىگە ھەر خىل سىرتقى
كېرەكسىز نەرسىلەر چاپلىشىپ قالغان
①
بولسا ،ئاۋۋال يارا يۈزىنى پويودېن
( )Poyodenياكى تۇز سۈيى② بىلەن تېزلىكتە
يۇيۇپ پاكىزاليمىز .ئەگەر يارا يۈزى پاكىز
بولسا ،تۆۋەندىكى تەرتىپلەر بويىچە يارىالنغان
كىشىگە تېببىي ياردەم كۆرسىتىمىز:
① قىل قان تومۇرالردىن قان تەپچىۋاتقان
يارا يۈزىگە جېالتىن بۇلۇتى③ ئىشلىتىش
بىلەن قان توختىتىمىز .جېالتىن بۇلۇتىدا
نۇرغۇنلىغان تەرتىپسىز تۆشۈكچىلەر بار
بولۇپ ،قان سۇيۇقلۇقى بۇ كاۋاكچىالرغا
تارقىلىپ كىرگەندىن كېيىن ،قان
پىالستىنكىلىرى④ تېز سۈرئەتتە بۇزۇلۇپ،
قاننىڭ ئۇيۇشۇشىنى تېزلىتىدۇ .نەتىجىدە تېزال
قان توختايدۇ .قىل قان تومۇرالر ئۈچۈن نېپىز
جېالتىن بۇلۇتى ئىشلىتىمىز .بۇنى چاپلىغاندا،
ئاۋۋال يارا يۈزىگە جېالتىن بۇلۇتىنى قويۇپ
يېپىشتۇرغاندىن كېيىن ،ئۈستىدىن تېببىي
پىالستىر بىلەن مۇقىمالشتۇرىمىز .جېالتىن
بۇلۇتى بىۋاسىتە يارا يۈزىگە قويۇلۇشى كېرەك،
بۇنى يۇقۇمالنغان كونا يارىغا ئىشلىتىشكە
بولمايدۇ .باشقا دورىالر بىلەن بىرلىكتە
ئارىالش قوللىنىلماسلىقى الزىم.
② جېالتىننىڭ ئورنىغا ترومبوپالستىن
ئوكۇلى⑤ نى ()Throm boplas tinum
تېببىي داكىغا سىڭدۈرۈپ ،قىل قان
تومۇرالردىن قان تەپچىۋاتقان يارا يۈزىگە
تاڭساقمۇ بولىدۇ (بۇ ئوكۇل ئادەتتە 2mL
لىق ۋە  5mLلىق كېلىدۇ) .دورىلىق داكىنىڭ
ئۈستىنى پاكىزە يالتىراق بىلەن يېپىپ،
پىالستېر بىلەن مۇقىمالشتۇرىمىز .بۇ
ئوكۇلنى ئىشلىتىشتىن ئاۋۋال چايقىۋېتىمىز

(جېالتېن بۇلۇتى)
ياكى قىل قان تومۇرالردىن قان تەپچىۋاتقان
يارا يۈزىگە ترومېن پاراشوكىنى⑥ (Throm
 )baseئۇن ھالىتىدە سېپىمىز ،قاننىڭ
سىرغىپ چىقىشى دەرھال توختايدۇ.
③ ياكى پامبا ئوكۇلى⑦ (Acidum
،)paraaminomethyl Benzoicum
گىليۇكۇزا سۇيۇقلۇقى⑧ ياكى  0.9%لىك تۇز
سۈيىدە ئېرىتىلىپ ،تومۇرغا ئاستا ھالەتتە
كىرگۈزۈلىدۇ .چوڭالرغا ھەر قېتىمدا 10mL
دىن  20mLغىچە كۈندە ئۈچ ۋاخ ،بالىالرغا
 10mLدىن ئىككى ۋاخ ئىشلىتىلىدۇ .بۇ
ئوكۇل ئادەتتە  10mLلىق ۋە  5mLلىق
كېلىدۇ .قان توختاش مەيدانغا كەلگەن ھامان
ئوكۇل ئىشلىتىش توختىتىلىدۇ.
④ ئەگەر يېنىمىزدا يۇقىرىقى دورىالر
بولمىسا پاكىز پاختا ،پاكىز ساپ پاختا
داكىسى ياكى پاكىز ساپ رەڭسىز پاختا
رەخت ،پاكىز قومۇش ياكى پاكىز بورا،
پاكىز ،قۇرۇق ،تاتلىق ئوت  -چۆپلەرنى پاكىز
نەرسە ئۈستىدە كۆيدۈرۈپ ،كۈلى سوۋۇغان
ھامان يارا ئۈستىگە ئاۋايالپ قويۇپ ،بارماق
بىلەن يەڭگىل ئىزىپ يارا يۈزىگە يېيىتىمىز.
بۇالرمۇ تېپىلمىسا ياكى تەييار بوپ قالسا
پاكىز ،يۇمشاق ئوتۇن كۈلىنى يارا ئۈستىگە
سېپىمىز ،ئۇندىن كېيىن يارا يۈزىگە
چېقىلماي كۈتىمىز .بۇنى قىلغىنىمىزدىن
كېيىن ئۇزۇن ئۆتمەيال كۈللەر يارا يۈزىدىكى
قان بىلەن ئۇيۇشۇپ قان توختايدۇ.

ئىزاھات Poyoden ① :ــــ باكتېرىيە ۋە
زەمبۇرۇغ ئۆلتۈرۈش تەسىرى ياخشى بولغان
دېزىنفىكسىيە سۇيۇقلۇقى .تەركىبىدە ئىسپىرت
ۋە يود بار.
② تۇز سۈيى ــــ تەركىبىدە 0.95%~0.35%
گىچە ئاز تۇزى بولغان ئېرىتمە .ئوسموسلۇق
بېسىمى قان سۇيۇقلۇقىنىڭ ئوسموسلۇق بېسىمى
بىلەن ئوخشاش .تىبابەتتە بەدەن سۇيۇقلۇقىنى
تولۇقالش ئۈچۈن ئاسما قىلىپمۇ ئىشلىتىلىدۇ.
③ جېالتىن بۇلۇتى ــــ خىتايچە ،明胶海绵
ئىنگىلىزچە Absorbable Gelatin Sponge
دېيىلىدۇ.
④ قان پىالستىنكىلىرى ــــ قان سۇيۇقلۇقىنىڭ
تەركىۋى قىسىملىرىدىن بىرى .قان دانچىسىدىن
كىچىك ،شەكلى رەتسىز .تەركىبىدە قاننىڭ
قېتىشىشىغا ياردەم بېرىدىغان ماددا ــــ ترومبوكىنازا
بار.
⑤ ترومبوپالستىن ئۇكۇلى ــــ ترومبوگېننى
ترومبىنغا ئايالندۇرۇپ ،قاننىڭ ئۇيۇشىنى تېزلىتىدۇ.
تومۇرغا قەتئىي ئۇرۇشقا بولمايدۇ.
⑥ ترومبىن پاراشۇكى ــــ خېبرىنوگېننى
خېبرىنغا ئايالندۇرۇپ ،قاننىڭ ئۇيۇشىنى تېزلىتىدۇ.
قىل قان تومۇردىن قان كېتىشكىال ئىشلىتىشكە
بولىدۇ .قالغان قان كېتىشلەرگە ئۈنۈمى بولمايدۇ.
سۇدا ئېرىمەيدۇ 8℃~2℃ .قىچە بولغان تېمپراتۇرىدا
ساقلىنىدۇ .ئوكۇل قىلىپ ئىشلىتىشكە قەتئىي
بولمايدۇ .ھەر قېتىمدا چوڭ  -كىچىك ھەر قانداق
ئادەمگە ئوخشاش مىقداردا  2000u-1000uگىچە
ئىشلىتىلىدۇ.
⑦ پامبا ئوكۇلى ــــ پەقەت قىل قان
تومۇرالردىن قان كېتىشكىال ئىشلەتكىلى بولىدۇ،
قالغان قان كېتىشلەرگە ئۈنۈمى بولمايدۇ.
⑧ گىليۇكۇزا سۇيۇقلۇقى ــــ قەنت
ئائىلىسىدىكى تەمى تاتلىق ،ئوزۇقلۇق قىممىتى
ناھايىتى يۇقىرى ،جانلىقالر ئېنېرگىيىسىنىڭ
ئاساسىي مەنبەسى بولغان بىر خىل بېرىكمە ماددا.
ئۇ ھەسەلنىڭ ئاساسى تەركىبى قىسمى .ئادەتتە
قۇۋۋەت دورىسى قىلىپ قوللىنىلىدۇ .گىلۇكۇزا
سۇيۇقلۇقى ئادەتتە  5%گىچە قۇيۇقلۇقتا بولغان
گىليۇكۇزا ئېرىتمىسىنى كۆرسىتىدۇ .ئۇ دېكستىروز
سۇيۇقلۇقىمۇ دېيىلىدۇ.
⑨ ئاناتوكسىن ئوكۇلى ــــ كېسەللىك
باكتېرىيىسىنىڭ تاشقى زەھىرى ئۇزاق مۇددەت
ساقالنغان ياكى خىمىيىلىك دورىالر ئارقىلىق
زەھەرلىك خۇسۇسىيىتىنى يوقاتقان بولسىمۇ لېكىن
ئۇنىڭ ئانتىگېنلىق رولى يەنىال ساقلىنىپ قالىدۇ .بۇ
خىل خۇسۇسىيەت ئۆزگەرتەلەيدىغان تاشقى زەھەر
ئادەتتە «ئاناتوكسىن» دېيىلىدۇ .بۇ خىل زەھەر
ئادەم ياكى ھايۋانالرنىڭ تېنىگە ئوكۇل قىلىنغاندىن
كېيىن سۈنئىي ھالەتتىكى ئاكتىپ ئىممۇنت كۈچى
(يەنى ھەممىباپ بەدەن قۇۋۋىتى)نى پەيدا قىلىدۇ.
ئاناتوكسىن ئوكۇلى شۇ قانۇنىيەت بويىچە ياسالغان.
بۇ ئوكۇل يارىنىڭ ياللۇغلىنىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.

ئەسكەرتىش
گېزىت،
قېرىنداشلىرىمىزنىڭ
رادىئو ۋە ژۇرناللىرىمىزنى ماقالە ،شېئىر،
سەرگۈزەشتە ،تارىخ ،ئەسكىرىي تەلىم،
جەڭ مەيدانىدىكى ئاجايىباتالر ،تېببىي
مەلۇماتالر ...قاتارلىق ھەرخىل ژانىردىكى
ئەسەرلەر بىلەن تەمىنلىشىنى سەمىمىي
ئىلتىماس قىلىمىز.
بۇ گېزىتنى تارقىتىشقا ياردەملەشكەن،
كۈچ چىقارغان ۋە قولالپ-قۇۋۋەتلىگەن بارلىق
قېرىنداشلىرىمىزغا ﷲ تعاىل نىڭ مەغپىرىتى،
رەھمىتى ۋە بەرىكىتى بولسۇن! سالىھ
دۇئالىرىڭالردا مۇجاھىد قېرىنداشلىرىڭالرنى
ئۇنۇتمىغايسىلەر!
والسالم عليكم ورمحة ﷲ وبركاته

جىھاد چەشمىلىرى
■  -7ئاينىڭ  -11كۈنى ئەششاباب
تەشكىالتى مۇجاھىدلىرى سومالىنىڭ
پايتەختى مۇقدىشۇغا يېقىن بىر جايدىكى
ھۆكۈمەت ئارمىيىسىنىڭ ئەسكىرىي مەشىق
بازىسىغا ھۇجۇم ئەمەلىيىتى ئېلىپ بارغان.
بۇ ھۇجۇم ئاۋۋال پىدائىيلىق ئەمەلىيىتى بىلەن
باشالنغان بولۇپ ،پىدائىيلىق ئەمەلىيىتىدىن
كېيىن مۇجاھىد قېرىنداشلىرىمىز بۇ مەشىق
بازىسىغا باستۇرۇپ كىرگەن .نەچچە
سائەت قاتتىق جەڭ قىلىش نەتىجىسىدە
هللا نىڭ پەزلى بىلەن بۇ ئورۇن مۇجاھىدالر
قولىغا ئۆتكەن 30 .دىن ئارتۇق ئەسكەر
ئۆلتۈرۈلۈپ ،كۆپلىرى يارىالنغان .قالغانلىرى
شەرمەندىلەرچە قاچقان 3 .دانە ئەسكىرى
ماشىنا ،بىر دانە دوختۇر ماشىنىسى ،قورال -
ياراغ ۋە ئوق  -دورىالر غەنىيمەت چۈشكەن.
■  -7ئاينىڭ  -12كۈنى ئەششاباب
تەشكىالتى مۇجاھىدلىرى سومالىنىڭ شەبىيلە
سەفال رايونىدىكى دېڭىزغا يېقىن بولغان ماركا
دېگەن جاينى قايتىدىن ئۆز كونتروللىقىغا
ئالغان.
■  -7ئاينىڭ  -13كۈنى ئافغانىستان
ئىسالم ئىمارىتى مۇجاھىدلىرى ئافغانىستاننىڭ
پەرۋان ۋىاليىتى باگرام ھەربىي بازىسىنىڭ
ئەتراپىدا ئامېرىكا ئەسكەرلىرىگە قارشى مىنا
ئەمەلىيىتى ئېلىپ بارغان ،نەتىجىدە  4نەپەر
ئامېرىكىلىق ئەسكەر جەھەننەمگە ئۇزىغان.
■  -7ئاينىڭ  -13كۈنى مۇجاھىد
قېرىنداشلىرىمىز سۈرىيىنىڭ ھۇمۇس

سەبىيلەر سەھىپىسى

پەلتو
ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﺋﻪھمەد ﺋﺎﻛﺎ ﺩﻩﺭﺗﻤﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﺋﻮﻏﻠﻰ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺰ  -ﺩﯦﺮﻩﻛﺴﯩﺰ ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺰﯨﺪﺍ ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ ﻗﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﻼﺗﻘﺎﭺ
ﺑﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪﻝ يىگىتنى ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭدى .ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ
ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ يىگىت ﺋﻪھمەد ﺋﺎﻛﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﻙ ﭘﯧﻘﯩﺮ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﭘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﯩﺘﺮﻩﭖ
ﺗﻮﯕﻼﭖ ﻳﺎﺗﺎﺗﺘﻰ .ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﺋﻪھمەد ﺋﺎﻛﺎ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺑﯧﺮﻯ ﻛﯩﻴﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﭘﻪلتوﺳﯩﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﻛﯧﺴﻪﻝ
ﻳﯩﮕﯩﺘﻜﻪ ﻛﯩﻴﮕﯜﺯﯛﭖ ﻗﻮﻳدى.
ﻛﯧﺴﻪﻝ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻨﯩﯔ
ﻛﺎﺭﯨﺪﻭﺭﯨﺪﺍ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ئۆچىرەت ﺳﺎﻗﻼﭖ
ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﻤﺎﺭ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺗوﺳﺎﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ« :ﺩﺍﺩﺍ!» ﺩﻩﭖ ﯞﺍﻗﯩﺮﺍﭖ يۈگۈرۈپ
كەلگەنلىكىنى ﺋﺎﯕﻼﭖ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎلدى .ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ
ﻛﯚتۈرۈپ ﻗﺎﺭىدى ،ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺵ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ
تونۇيالمىدى .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ «!ﺩﺍﺩﺍ» ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻤﯘ
ﻣﻪﯕﺪﻩﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗالغان ئىدى .ياش باال:
ــــ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯓ! ﺋﯜﺳﺘﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﭘﻪلتوﻧﻰ

ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﯩﯔ
ﭘﻪلتوﺳﯩﻐﺎ ﺋﻮخشىتىپ ،ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺩﻩﭖ
ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ،ــــ ﺩﻩﭖ ﺋﻪﭘﯘ ﺳﻮﺭىدى.
ﺑﯩﻤﺎﺭ يىگىت ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﻢ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭىدى .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪھمەد ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ بىلىپ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ
ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺑﯘ ﭘﻪلتوﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﺋﻪھمەد ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪلتوﺳﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ئېيتتى .ﺑﯩﻤﺎﺭ يىگىت ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻪھمەد ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻳﯧﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎيتتى.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ مۇھەممەد ﷺ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ:
َّ
«إن ا ْلَ َسنَةَ بِ َع ْش ِر ْأمثَ ِالَا (بىر ياخشىلىققا ئون
ھەسسە مۇكاپات بېرىلىدۇ)» (بۇخارى رىۋايىتى)
دېگەن ھەدىس  -شەرىف نەقەدەر توغرا  -ھە!

 -4بەت

ۋىاليىتىنىڭ شىمالىي قىسمىدىكى
جىدرىين بىخەتەرلىك تەكشۈرۈش
پونكىتىغا ئىنغىماس ئەمەلىيىتى ئېلىپ
بارغان ،نەتىجىدە بەششار ئەسەد

ئەسكىرىدىن بىر نەچچىسى ئۆلگەن ۋە
يارىالنغان .قورال  -ياراغ ۋە ئوق  -دورىالر
غەنىيمەت چۈشكەن.
■  -7ئاينىڭ  -13كۈنى كەچتە
مۇجاھىد قېرىنداشلىرىمىز سۈرىيىنىڭ
الزىقىيە ۋىاليىتى كىبانى رايونىدىكى
تاغۇتالرغا قارشى ئىنغىماس ھۇجۇمى ئېلىپ
بارغان ،نەتىجىدە ئۇ رايوننىڭ بىخەتەرلىك
تەكشۈرۈش پونكىتىدىكى ئەسكەرلەر
جەھەننەمگە ئۇزىغان ،بىر نەپىرى ئەسىرگە
چۈشكەن .مۇجاھىد قېرىنداشلىرىمىز
ئەمەلىيەت ئاخىرالشقاندىن كېيىن ساق -
ساالمەت چېكىنىپ چىققان.
■  -7ئاينىڭ  -15كۈنى كەچ باشالنغان
ۋە مەغلۇبىيەت بىلەن ئاخىرالشقان
تۈركىيەدىكى ھەربىي سىياسىي ئۆزگىرىش
ئۇرۇنۇشىدا ،ھازىرغا قەدەر ساقچى ۋە
خەلقتىن بولۇپ ئۆلگەنلەر سانى  240كە
يەتكەن 1535 ،كىشى يارىالنغان .تازىالش
ھەرىكىتىدە  210ساقچى 6319 ،ئەسكەر،
 1481سوتچى ۋە تەپتىش ئەمەلدارى
قولغا ئېلىنغان .تۈركىيە ئىچكى ئىشالر
مىنىستىرلىقى ئۆز قارىمىقىدىكى  9000غا
يېقىن خادىمنى ئىشتىن بوشاتقان .تۈركىيە
جۇمھۇرىيتى رەئىسى رەجەپ تاييىپ ئەردوغان
 -7ئاينىڭ  -20كۈنى (چارشەنبە) دۆلەتنىڭ
ئۈچ ئايلىق جىددىي ھالەتكە كىرگەنلىكىنى
ئېالن قىلدى .ئەردوغان ھەربىي سىياسىي
ئۆزگىرىش بىلەن ئاالقىسى بار بولغانالرنى
تېزدىن تازىالش ئۈچۈن بۇ قارارنىڭ ئىنتايىن
مۇھىم ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
■  -7ئاينىڭ  -17كۈنى سۈرىيىنىڭ
ھەلەب ئۆلكىسىنىڭ سەفىرا رايۇنىغا
جايالشقان بەششار ئەسەدنىڭ سارۇخ ،ھاۋۇن،
ۋارېل (تىكئۇچاردىن تاشاليدىغان پارتلىغۇچى
ماددا قاچىالنغان تۇڭ) ،تانكا ،ئايرۇپىالن
قاتارلىقالر بار بولغان بىر چوڭ ئەسكىرىي
زاۋۇتىدا پارتالش يۈز بېرىپ ،ئاز دېگەندىمۇ
 200دەك ئەسكەر ئۆلگەن 15 .تانكا4 ،
ئايروپىالن ۋەيران بولغان .ئۆلگەنلەرنىڭ
ئىچىدە رۇسنىڭ ،ئىراننىڭ ۋە بەششارنىڭ
گېنېراللىرىمۇ بار ئىكەن .پارتالشنىڭ
سەۋەبى ھازىرغىچە تېخى نامەلۇم.
■ خىتاينىڭ شاڭخەي شەھىرىدە
قىممىتى  30مىليون خىتاي پۇلى (تەخمىنەن
 4مىليون  5مىڭ دولالر) بولغان بىر سۇ ئۈستى
ئايروپىالنى  -7ئاينىڭ  -20كۈنى چۈشتىن
بۇرۇن يۇقىرى سۈرئەتلىك تاشيولنىڭ
كۆۋرۈكىگە سوقۇلۇپ ،ئايروپىالندىكى 10
كىشىنىڭ بەشى ئۆلۈپ ،بەشى يارىالنغان.
■  -7ئاينىڭ  -19كۈنى سۈرىيىنىڭ
شىمالىي قىسمىدىكى ھەلەب ئۆلكىسىنىڭ
مەنبىج شەھىرىدە ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى
ھەربىي ئىتتىپاقنىڭ ئايروپىالنلىرى سەيشەنبە
كۈنى سەھەر مەنبىج شەھىرىگە قاراشلىق
توخار يېزىسىنى بومباردىمان قىلغان.
بومباردىماندا قازاغا ئۇچرىغان پۇقراالر سانى
 160قا يەتكەن .بۇالر ئوپچە دەپنە قىلىنغان.
■  -7ئاينىڭ  -20كۈنى مۇجاھىد
قېرىنداشلىرىمىز سۈرىيىنىڭ جەبەل ئەكراد
رايونىغا جايالشقان شىللىف يېزىسىنى ئۆز
كونتروللۇقىغا ئالغان.
■  -7ئاينىڭ  -21كۈنى مۇجاھىد
قېرىنداشلىرىمىز ھەلەب شەھىرىنىڭ ئىچىگە
جايالشقان بەششار ئەسەد ئارمىيىسىنىڭ بىر
دانە ساقچى مەركىزىگە تونېل ئارقىلىق بومبا
قۇيۇپ پارتلىتىش ئەمەلىيىتى ئېلىپ بارغان،
نەتىجىدە مەزكۇر ساقچى مەركىزىدىكى
كۆپلىگەن ساقچىالر ئۆلگەن ۋە يارىالنغان.
■  -7ئاينىڭ  -21كۈنى ئەتىگەندە
ئافغانىستان ئىسالم ئىمارىتى مۇجاھىدلىرى
ئافغانىستاننىڭ قۇندۇز ۋىاليىتى قەلەزەل
رايۇنىنى فەتىھ قىلغان .مەزكۇر رايوننىڭ جېڭى
 3كۈن بۇرۇن ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ ،ئالدى
بىلەن مۇجاھىد قېرىنداشلىرىمىز بۇ رايۇننى
مۇھاسىرىگە ئېلىپ ئاندىن جەڭ باشلىغان.
شىددەتلىك جەڭ قىلىش نەتىجىسىدە هللا
نىڭ پەزلى بىلەن بۇ رايون پۈتۈنلەي مۇجاھىد
قېرىنداشلىرىمىزنىڭ قولىغا ئۆتكەن .بۇ
جەڭدە كۆپلىگەن تاغۇت ئەسكەرلىرى
ئۆلگەن ۋە يارىالنغان .نۇرغۇن قورال  -ياراغ،
ئوق  -دورىالر غەنىيمەت چۈشكەن.

