
ئىسالم ئاۋازى

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
ئۆزىنىـڭ  پەيغەمبـەر  ھەرقانـداق 
بولسـا،  ئەۋەتىلگـەن  خـاس  قەۋمىگـە 
ئەلچـى  ئىنسـانالرغا  پۈتـۈن  ملسو هيلع هللا ىلص  مۇھەممـەد 
نىـڭ  تعـاىل  هللا  بۇنىڭغـا  ئەۋەتىلـدى،  قىلىـپ 
تۆۋەندىكـى سـۆزى گۇۋاھتـۇر: ﴿َوَمـا َأْرَسـْلَناَك 
ِإلَّ َكافَـًّة ِللنَّـاِس َبِشـًرا َوَنِذيـًرا َوَلِكـنَّ َأْكثـَـَر النَّـاِس َل 
يـَْعَلُموَن﴾ »سېنى بىز پەقەت پۈتۈن ئىنسانالر 
بىلـەن(  جەننـەت  )مۇئمىنلەرگـە  ئۈچـۈن 
خۇشـخەۋەر بەرگۈچـى ۋە )كاپىرالرنى ئازاب 
بىلـەن( ئاگاھالندۇرغۇچـى قىلىـپ ئەۋەتتۇق 
)بۇنـى(  تولىسـى  ئىنسـانالرنىڭ  لېكىـن  ۋە 

ئايـەت(.  -28 بىلمەيـدۇ« )سـۈرە سـەبەئ 
شـۇنىڭغا  ۋەلجامائـە  سـۈننە  ئەھلـى 
ئۆزىنىـڭ  هللا  ئۇلـۇغ  كەلتۈرىدۇكـى،  ئىمـان 
ئوچـۇق- نـى  ملسو هيلع هللا ىلص  مۇھەممـەد  پەيغەمبىـرى 
پاكىتـالر  روشـەن  ۋە  مۆجىزىلـەر  ئاشـكارا 
بىلـەن كۈچلەنـدۈردى. شـۇ مۆجىزىلەرنىـڭ 
مۆجىـزە  بۈيـۈك  ۋە  چـوڭ  ئـەڭ  ئىچىدىكـى 
ئۇلـۇغ قۇرئـان كەرىـم بولـۇپ، هللا بـۇ كىتـاب 
ئارقىلىق دۇنيادىكى تىلى ئەڭ پاسـاھەتلىك، 
بولغـان  ئۇسـتا  ئـەڭ  ۋە سـۆزگە  باالغەتلىـك 
قۇرئاننىـڭ  مۇشـۇ  مىللىتىنـى  ئـەرەب 
ئوخشىشـىنى كەلتـۈرۈپ بېقىشـىنى تەلەپ 
چاقىرغـان.  چۈشۈشـكە  دوئىلغـا  قىلىـپ 
ئۇالر ھەتتا بىر سـۈرە كەلتۈرۈشـكىمۇ قادىر 
بۇنـداق  كەرىمنىـڭ  قۇرئـان  بواللمىغـان. 
ئاتىلىشـىنىڭ  دەپ  مۆجىـزە  چـوڭ  ئـەڭ 
سـەۋەبى شـۇكى، پەيغەمبەرلەرگـە كەلگـەن 
ھېسسـىي  ۋە  ماددىـي  مۆجىزىلـەر  باشـقا 
مۇسـا  )مەسـىلەن،  بولـۇپ  مۆجىزىلـەر 
ئەلەيھىسسـاالمنىڭ ھاسىسـىغا ئوخشاش(، 

ۋاپـات  پەيغەمبەرنىـڭ  شـۇ  مۆجىزىلـەر  بـۇ 
بولۇشـى بىلـەن ئاخىرلىشـىدۇ ئەممـا قۇرئان 
بولـۇپ،  مۆجىـزە  مەنىۋىـي  بولسـا  كەرىـم 
ئۇنىـڭ مۆجىزىلىكـى ئەبەدىـي داۋام قىلىـدۇ. 
قۇرئان كەرىمدىن كېيىنكى ئىككىنچى 
)يەنـى  ئىسـرا  بولسـا  مۆجىـزە  چـوڭ 
جىبرىئىـل  كېچىـدە  نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ 
مەسـجىدۇل  بىللـە  بىلـەن  ئەلەيھىسسـاالم 
ئېلىـپ  ئەقسـاغا  مەسـجىدۇل  ھەرامدىـن 
بېرىلغانلىقـى( ۋە مىـراج )يەنى مەسـجىدۇل 
ئەقسـادىن يەتتىنچى ئاسـمانغا قەدەر ئېلىپ 

مۆجىزىسـىدۇر. چىقىلغانلىقـى( 
ئەھلى سـۈننە ۋەلجامائە شۇنىڭغا ئىمان 
كەلتۈرىدۇكـى، رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ ئىسـرا 
قىلدۇرۇلغانلىقـى قۇرئاندا ئوچۇق تېكىسـت 
تعـاىل  هللا  ھەقتـە  بـۇ  كەلتۈرۈلگـەن.  بىلـەن 
مۇنـداق دەيـدۇ: ﴿ُسـْبَحاَن الَـِّذي َأْسـَرى ِبَعْبـِدِه لَْيـًا 
ِمَن اْلَمْسِجِد اْلََراِم ِإىَل اْلَمْسِجِد اْلَْقَصى الَِّذي َبَرْكَنا 
َحْولَـُه لُِنِريَـُه ِمـْن َآَيتِنَـا ِإنَـّه ُهـَو السَّـِميُع اْلَبِصـُر﴾ »هللا 
)بارچـە نۇقسـاندىن( پاكتـۇر، ئـۇ )مۇھەممەد 
قۇدرىتىمىزنىـڭ  ئەلەيھىسسـاالمغا( 
دەلىللىرىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن، بەندىسىنى 
بىـر  ئەلەيھىسسـاالمنى(  مۇھەممـەد  )يەنـى 
ئەتراپىنـى  ھەرامدىـن  مەسـجىدى  كېچىـدە 
ئەقسـاغا  مەسـجىدى  قىلغـان  بەرىكەتلىـك 
ھەممىنـى  هللا  ھەقىقەتـەن  كەلـدى.  ئېلىـپ 
كـۆرۈپ  ھەممىنـى  تۇرغۇچىـدۇر،  ئـاڭالپ 

تۇرغۇچىـدۇر« )سـۈرە ئىسـرا 1- ئايـەت(.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(
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)بېشى ئالدىنقى ساندا(
رىياخورلـۇق  ھاكاۋۇرلـۇق،  ئالتىنچـى، 
ۋە ھەددىدىـن ئېشىشـتىن قاتتىـق ئېھتىيـات 
قىلىـش. »يۇرتلىرىدىـن چوڭچىلىـق ۋە رىيـا 
قۇرەيـش  )يەنـى  كىشـىلەر  چىققـان  بىلـەن 
مۇشـرىكلىرى(گە ئوخشاش بولماڭالر، ئۇالر 
)كىشـىلەرنى( هللا نىـڭ يولىدىـن توسـىدۇ، هللا 
ئۇالرنىـڭ ھەممە ئىشـلىرىنى بىلگۈچىدۇر« 

)سـۈرە ئەنفـال 47- ئايـەت(. 
مانـا بـۇ تەلىمـات ـــــ جەڭگـە چىققانـدا 
كـۈچ- ئۆزلىرىنىـڭ  قىلغـان،  ھاكاۋۇرلـۇق 

قۇۋۋىتىدىـن مەغرۇرالنغـان ۋە هللا ئاتـا قىلغان 
كۈچ-قـۇۋۋەت نېئمىتىنـى هللا خالىمايدىغـان 
جەڭگـە  ھالـدا  قىلغـان  سـەرپ  ئورۇنالرغـا 
چىقىشـتىن مۇئمىنلـەر گۇرۇھىنـى سـاقالپ 
بېرىلگـەن  ئۇالرغـا  مەقسـىتىدە  قېلىـش 

كۆرسـەتمىدۇر. مەڭگۈلـۈك 
يولىـدا  هللا  پەقـەت  گۇرۇھـى  مۇئمىنلـەر 

يەنـى  چىقىـدۇ،  ئۈچۈنـال  قىلىـش  جـەڭ 
ئـۇالر ئىنسـانالر ھاياتىـدا هللا نىـڭ ئىالھلىـق 
ۋە  ھوقۇقىنـى  قىلىنىـش(  قۇلچىلىـق  )يەنـى 
بەندىلەرنىڭ پەقەت يەككە هللا قىال قۇلچىلىق 
قىلىـش مەجبۇرىيىتىنـى ئورنىتىـش ئۈچۈنـال 
جەڭگـە چىقىـدۇ؛ ئـۇالر هللا نىـڭ بەندىلەرنـى 
قىلـدۇرۇش  قۇلچىلىـق  ئۆزىگىـال  پەقـەت 
ھوقۇقىغـا ۋە هللا نىـڭ ئىزنىسـىز يـەر يۈزىـدە 
هللا نىـڭ ئىالھلىق سـۈپىتى بولغـان ئەڭ ئالىي 
ھۆكۈمرانلىـق ھوقۇقىغـا تاجـاۋۇز قىلىۋاتقـان 
تاغۇتالرنـى گۇمـران قىلىـش ئۈچۈنال جەڭگە 
چىقىدۇ؛ ئۇالر ئىنسـانالرنى هللا نىڭ غەيرىگە 
ئىنسـاننىڭ  ئىبـارەت  قۇلچىلىـق قىلىشـتىن 
ئىززەت-ھۆرمىتىنـى خـار  ۋە  ئىنسـانلىقىنى 
قىلىدىغـان بـۇ خىـل رەزىللىكتىـن ئازادلىققـا 
قىلىـش  ئېـالن  يۈزىـدە  يـەر  ئېرىشتۈرۈشـنى 
ئۈچۈنـال جەڭگـە چىقىدۇ؛ ئۇالر كىشـىلەرگە 
قىلىـش  قـۇل  ئۇالرنـى  قىلىـش،  چوڭچىلىـق 
رەزىـل  شـۇنداق  ئەنـە  كۈچ-قۇۋۋىتىنـى  ۋە 

َعْنـُه قَـاَل: قَـاَل َرُجـٌل ِللنَّـِي  َعـْن َجابِـٍر َرِضـَي هللاُ 
ملسو هيلع هللا ىلص يـَـْوَم ُأُحـد: َأَرأَيْـَت ِإْن قُِتْلـُت فَأَيْـَن َأَن؟ قَـاَل: »ِف 
اْلَنَّـِة« فَأَْلَقـى َتَـَراٍت ُكـنَّ ِف يَـِدِه، ثَّ قَاتَـَل َحـىَّ قُتِـَل. 

عليـه(. )متفـق 
ھەدىسنىڭ تەرجىمىسى

جابىـر رضـي هللا عنـه مۇنداق دەيدۇ: »ئۇھۇد 
كۈنى بىر كىشى رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ قېشىغا 
كېلىپ ئۇنىڭدىن: >)ئى رەسـۇلۇلالھ( ئەگەر 
قەيـەردە  ئۆلتۈرۈلسـەم  جەڭـدە(  )بـۇ  مـەن 
بولىمـەن؟< دەپ سـورىغانىدى، رەسـۇلۇلالھ 
ملسو هيلع هللا ىلص ئۇنىڭغـا: >جەننەتتـە )بولىسـەن(< دەپ 
دەرھـال  كىشـى  ھېلىقـى  بـەردى.  جـاۋاب 
جەڭگـە  تاشـالپ  خورمىالرنـى  قولىدىكـى 
ئۆلتۈرۈلگەنگـە  تاكـى  كەتتـى-دە،  كىرىـپ 
قـەدەر ئـۇرۇش قىلـدى« )بىرلىككـە كېلىنگەن 

ھەدىـس(.
ھەدىستىن چىقىدىغان پايدىالر

بىرىنچـى، سـاھابىالرنىڭ ئىشـالرنى ۋە 
مەسـىلىلەرنى بىلىشـكە ئىنتايىـن ھېرىـس ۋە 
قىزغىـن ئىكەنلىكـى. يۇقىرىقـى ھەدىسـتە 
سـوئال  دىـن  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  كىشـى  بىـر 
سـورىدى. پۇرسـەت ئۆتۈپ كېتىشتىن بۇرۇن 
سـورىۋېلىش  سـوئال  دىـن  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ 
سـاھابىلەرنىڭ ئادىتـى ئىـدى چۈنكـى ئـۇالر 
بۇنـداق قىلىـش ئارقىلىـق ئىلىـم ۋە ئەمەلنـى 
قولغـا كەلتۈرۈشـنى كۆزلەيتتـى. شـەرىئەت 
ئىلىمىگـە ئالىـم كىشـىگە نىسـبەتەن ئىلىـم 
هللا نىـڭ بىـر نېئمىتـى بولسـا، ئـۇ كىشـىنىڭ 
شـۇ ئىلىمغـا ئەمـەل قىلىشـى هللا نىـڭ يەنە بىر 
نېئمىتىدۇر شـۇڭا ساھابىلەر رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص 
دىـن شـەرئىي ھۆكۈملەرنـى سـورىغاندا شـۇ 
ھۆكـۈم ۋە ئىلىمگـە ئەمـەل قىلىـش ئۈچـۈن 
بۈگۈنكـى  ئەكسـىچە،  بۇنىـڭ  سـورايتتى. 
كۈندە نۇرغۇن كىشـىلەر شەرئىي ئەھكامالر 

توغرىسىدا سـوئال سورىشىدۇ لېكىن جاۋابقا 
)يەنـى ئىلىمگە( ئېرىشـكەندە ئۇنىڭغا ئەمەل 
قىلماسـتىن بەلكـى ئۇنـى دەرھـال كەينىگـە 
تاشـاليدۇ. بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشـقا بولىدۇكى، 
ئۇالرنىـڭ ئىلىم ئىگىلەشـتىن كۆزلەيدىغىنى 
)يەنـى  بىلىـم  نەزەرىيىـۋى  قـۇرۇق  پەقـەت 
ئەمەلدىـن خالىـي ئىلىـم ۋە مەرىپەت(لەرنـى 
ئىگىلەشـتىن ئىبارەت. مانـا بۇ ــــ ھەقىقەتەن 
ئوپئوچـۇق زىيانكارلىقتـۇر چۈنكـى ئىلىمغا 
ئېرىشـىپ بولۇپ، ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىشـنى 
تـەرك ئەتكەن كىشـىدىن، جاھىـل )يەنى نادان، 
بىلىمسـىز( كىشـى ئەۋزەلراقتۇر )»شـرح ريض 

الصالـن« 1- تـوم 368- بـەت(.
ياخشـى  ئىككىنچـى، سـاھابىلەرنىڭ 
ئەمەللەرنـى كېچىكتۈرمەسـتىن ئورۇنالشـقا 
دەرھـال ئالدىرايدىغانلىقـى. بۇنـداق قىلىـش 
سـاھابىلەرنىڭ ئادىتىـدۇر شـۇڭا سـاھابىلەر 
قولغـا  ئىززەتنـى  ئاخىرەتلىـك  ۋە  دۇنيـا 
كەلتۈرگـەن. بـۇ ھەقتـە باشـقا يەنـە نۇرغـۇن 
ھەدىسـلەر كەلگەن بولۇپ، شـۇالردىن بىرى: 
پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص ھېيت كۈنى خۇتبە سۆزلىدى. 
ئايالالرنىـڭ  چۈشـۈپ،  خۇتبىدىـن  ئاندىـن 
قېشـىغا كېلىپ، ئۇالرغىمۇ خۇتبە سـۆزلىدى. 
قىلىشـقا  سـەدىقە  ئايالالرنـى  خۇتبىسـىدە 
بۇيـرۇدى. ئايالالرنىـڭ بىرى دەرھـال ئۆزىنىڭ 
ھالقـا ۋە ئۈزۈكلىرىنـى بىـالل رضـي هللا عنـه نىڭ 
كىيىمىگە تاشالشـقا باشـلىدى، بىالل رضي هللا 
عنه بۇالرنىڭ ھەممىسـىنى يىغىپ رەسـۇلۇلالھ 
سـاھابىلەر  ئايـال  دېمـەك،  بـەردى.  گـە  ملسو هيلع هللا ىلص 
رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ بۇيرۇقىنى كېچىكتۈرۈپ 
قىلماسـتىن  سـەدىقە  بارغانـدا  ئۆيىگـە 
بەلكـى نـەق مەيداندىـال رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ 
يېنىدىكـى  قىلىـپ،  ئىجـرا  چاقىرىقىنـى 

زىبۇ-زىننەتلىرىنـى سـەدىقە قىلـدى. 

ھەدىس ئۈنچىلىرى

ئىسالم ئاۋازى
35- سان

)قوش ھەپتىلىك گېزىت(

1- بەت 

بۇالقتىن تامچە

دىنىي ئەھكامالر
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە 

35- سان 
ئەمـەس  ئۈچـۈن  قىلىـش  سـەرپ  ئىشـالرغا 
ئىززەت-ھۆرمىتىنـى  كىشـىلەرنىڭ  بەلكـى 
ۋە ئەركىنلىكىنـى ھىمايـە قىلىـش ئۈچۈنـال 

چىقىـدۇ. جەڭگـە 
شـۇ  ئـۇالر  ئېيتقانـدا،  قىلىـپ  ئومۇمـەن 
جەڭـدە  بېرىلغـان  ئېلىـپ  قارشـى  زالىمالرغـا 
ئۆزىنىـڭ شەخسـى مەنپەئەتىدىـن پۈتۈنلـەي 
خالىـي ھالـدا جىھادقـا چىقىـدۇ شـۇڭا مۇئمىـن 
ھەقىقىـي  قىلىشـنى  ئىتائـەت  قـا  هللا  گـۇرۇھ 
غەلىبىگـە  ۋە  نۇسـرەت  ئەمىللەشـتۈرگەندىال 
دېگەنـدە  قىلىـش  ئىتائـەت  قـا  هللا  ئېرىشـىدۇ. 
ـــــ هللا نىـڭ جىھـاد بۇيرۇقىغـا ئـاۋاز قوشـۇش، 
تۇرمۇشـتا هللا نىـڭ مەنھىجـى )يەنـى ئۆلچىمـى 
ياكـى قانۇنى(نـى بەرپـا قىلىـش، يـەر يۈزىـدە هللا 
نىڭ كەلىمىسىنى ئالىي قىلىش ۋە شۇنىڭدىن 
رازىلىقىنـى،  ۋە  پەزلـى  نىـڭ  هللا  كېيىـن 
ھەتتاكـى جەڭدىـن كېيىنكـى هللا نىـڭ پەزلى 
بولغـان غەنىيمەتلەرنـى  جۈملىسـىدىن 

تۇتۇلىـدۇ... دېگەنلـەر كـۆزدە  كۆزلـەش... 
ھەقىقەتـەن )بـۇ ئايەتتىكى( ھاكاۋۇرلۇق 
نىـڭ  هللا  ۋە  قىلغـان  رىياخورلـۇق  قىلغـان، 
چىقىـش  جەڭگـە  ھالـدا  توسـقان  يولىدىـن 
ئالدىـدا  گۇرۇھنىـڭ  مۇسـۇلمان  كۆرۈنۈشـى 
نامايـەن بولـدى. ئـۇالر بـۇ خىـل كۆرۈنۈشـنى 
قۇرەيشـنىڭ جەڭگـە چىقىـش قىياپىتىدىـن 
بـۇ خىـل كۆرۈنۈشـتە  كۆرۈۋېلىشـتى. 
جەڭگـە چىقىشـنىڭ ئاقىۋىتـى ھـەم مۇئمىن 
گۇرۇھنىڭ ئالدىدا نامايەن بولدى. بۇ ئاقىۋەت 
كۈندىكـى  ئاشـۇ  قۇرەيشـلەرنىڭ  بولسـىمۇ 
هللا ۋە هللا نىـڭ رەسـۇلى بىلـەن قارشىالشـقان 
ھالدىكـى تەكەببۇرلـۇق ۋە پەخىرلىنىـش 
تۈپەيلىدىن ئۇچرىغان مۇسـىبەتلىرى بولۇپ، 
قۇرەيشـلەر  ئاخىرىـدا  كۈننىـڭ  شـۇ  ھەتتـا 
ئېچىنىشـلىق مەغلۇبىيەت ۋە خارلىق بىلەن 
مۇسـۇلمان  هللا  قايتتـى...  شـەرمەندىلەرچە 
گۇرۇھقـا كۈچلـۈك ئىلھام ۋە تەسـىرگە ئىگە 
بولغان ئىشـالرنى خۇددى كۆز ئالدىدىكىدەك 
ۋە  چوڭچىلىـق  »يۇرتلىرىدىـن  ئەسـلەتتى: 
رىيـا بىلەن چىققان كىشـىلەر )يەنى قۇرەيش 
مۇشـرىكلىرى(گە ئوخشاش بولماڭالر، ئۇالر 
)كىشـىلەرنى( هللا نىـڭ يولىدىـن توسـىدۇ، هللا 
ئۇالرنىـڭ ھەممە ئىشـلىرىنى بىلگۈچىدۇر« 

)سـۈرە ئەنفـال 47- ئايـەت(. 
)يەنـى  رىياخورلـۇق  ھاكاۋۇرلـۇق، 

قىلىشـقا  نامايـەن  ئۆزىنـى  مەنمەنچىلىـك، 
ئامـراق بولـۇش( ۋە هللا نىـڭ يولىدىـن توسـۇش 
دېگەنلەرنىـڭ ھەممىسـى ئەبـۇ جەھىلنىـڭ 
سـۆزىدە ئوچـۇق گەۋدىلىنىـدۇ. ئەينى ۋاقىتتا 
مۇسـۇلمانالرنىڭ  كارۋاننـى  سـۇفيان  ئەبـۇ 
كۆزىدىـن قاچـۇرۇپ قۇتۇلدۇرغاندىـن كېيىن 
مەككىگـە  »قوشـۇننى  جەھىلگـە:  ئەبـۇ 
قايتـۇرۇپ ئەكەتكىـن چۈنكـى مۇھەممەد ۋە 
ئۇنىڭ سـاھابىلىرىغا قارشـى جەڭ قىلىشـقا 
ئېھتىيـاج قالمىـدى« دەپ ئەلچـى ئەۋەتىـدۇ. 
ۋە  ناخشـىچىلىرى  چاغـدا  بـۇ  قۇرەيـش 
ۋە  ئېيتىشـقان  ناخشـا  بىلـەن  داپلىـرى 
ھالـدا  يېيىشـكەن  سـويۇپ  تۆگىلىرىنـى 
جەڭگـە چىقىشـقان ئىـدى. شـۇ چاغـدا ئەبۇ 
جەھىل ئەبۇ سۇفيانغا جاۋاب بېرىپ: »ياق! 
هللا بىلـەن قەسـەمكى، بىـز بەدرگـە كىرىـپ 
بوغـۇزالپ،  تۆگىلەرنـى  تـۇرۇپ،  كـۈن  ئـۈچ 
كىشـىلەرگە تائـام تارقىتىپ، ھـاراق ئىچىپ 
نەغمە-نـاۋا  بىلـەن  قىـزالر  ناخشـىچى  ۋە 
مەڭگـۈ  بىزدىـن  ئەرەبلەرنـى  پۈتـۈن  قىلىـپ 
ئەيمىنىدىغـان ھالەتكـە كەلتۈرۈۋەتمىگىچە 
ھەرگىزمـۇ قايتمايمىـز« دېـدى. ئەلچـى ئەبۇ 
جاۋابىنـى  بـۇ  جەھىلنىـڭ  ئەبـۇ  سـۇفيانغا 
»ئـاھ!  سـۇفيان:  ئەبـۇ  كەلگەنـدە،  ئېلىـپ 
ئىسـىت قەۋمىم، مانا بۇ ئەمىر ئىبنى ھىشـام 
)يەنـى ئەبـۇ جەھىل(نىڭ قىلغان قىلىقى، ئۇ 
قايتىـپ كېتىشـنى راۋا كۆرمىدى چۈنكى ئۇ 
كىشـىلەرگە باشـلىق بولۇۋېلىـپ ھەددىدىـن 
ئاشـتى، ھەددىدىن ئېشـىش بولسـا شـۇملۇق 
ۋە ئاپەتنىـڭ ئىپادىسـىدۇر، ئەگەر مۇھەممەد 
بولسـا  قىلىدىغـان  ھۇجـۇم  قوشـۇنىمىزغا 
بىزنـى خـار قىلمـاي قالمايـدۇ!« دېـدى. ئەبۇ 
سـۇفياننىڭ پاراسـىتى توغـرا چىققـان ئىدى. 
مۇھەممـەد ملسو هيلع هللا ىلص ئۇالرنىـڭ قوشـۇنىغا ھۇجـۇم 
ھاكاۋۇرلـۇق،  بولسـا  مۇشـرىكالر  قىلـدى. 
ھەددىدىـن ئېشـىش، رىياخورلـۇق ۋە هللا نىـڭ 
يولىدىـن توسـۇش قاتارلىـق رەزىـل ئەخالقالر 
جېڭـى  بـەدر  بولۇشـتى.  خـار  سـەۋەبىدىن 
ئۇالرنىـڭ بىلىنـى سـۇندۇردى: »هللا ئۇالرنىڭ 

بىلگۈچىـدۇر«...  ئىشـلىرىنى  ھەممـە 
ئۇالرنىـڭ ھېـچ ئىشـى هللا تىـن قېچىـپ 
كۈچ-قۇۋۋىتىدىـن  ئۇالرنىـڭ  قۇتۇاللمايـدۇ. 
ھېچبىـر نەرسـە هللا نى ئاجىـز قىاللمايدۇ. هللا 
ئۇالرنـى ۋە ئۇالرنىـڭ قىلمىشـلىرىنى تولـۇق 

بىلگۈچىـدۇر. 

)ئاخىرى 2- بەتتە(



ئىسالم ئاۋازى

ئۆلتۈرۈلگـەن  يولىـدا  هللا  ئۈچىنچـى، 
كىشىنىڭ جەننەتتە بولىدىغانلىقى. ئۇنداقتا، 
قانداق كىشى هللا يولىدا ئۆلتۈرۈلگەن بولىدۇ؟
ياكـى  قىلىـپ  قىزىققانلىـق  جـاۋاب: 
داڭـق  ياكـى  ۋە  كۆرسـىتىپ  باتۇرلۇقىنـى 
ئـۇرۇش  قىلىـپ  مەقسـەت  چىقىرىشـنى 
كەلىمىسـىنى  نىـڭ  هللا  بەلكـى  قىلماسـتىن 

قىلىـپ  ئـۇرۇش  ئۈچـۈن  قىلىـش  ئالىـي 
ئۆلتۈرۈلگـەن كىشـى هللا يولىـدا ئۆلتۈرۈلگەن 
قىلىـش  قىزىققانلىـق  ھېسـابلىنىدۇ. 
دېگەندىن مەقسـەت ـــــ ئۆزىنىڭ مىللىتىگە 
ئۇرۇق-تۇغقانلىرىغـا،  ئۆزىنىـڭ  ياكـى 
گۇرۇھىغـا  ئۆزىنىـڭ  ياكـى  ۋە  دوسـتلىرىغا 
يـان باسـقانلىقتىن قېنـى قىزىقلىـق قىلىـپ 
كۆرسـىتىدۇ. ئۇرۇشۇشـنى  بىلـەن  باشـقىالر 

تۆتىنچى، رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص جەننەت بىلەن 
بىشـارەت بەرگەن كىشـىلەردىن باشـقىالرنى 
»پاالنى كىشى شەھىد« ياكى »پاالنى كىشى 
ھۆكـۈم  كەسـكىن  دەپ  بولىـدۇ«  جەننەتتـە 
قىلىۋېتىـش دۇرۇس ئەمـەس. ئىسـالم ئۈچـۈن 
جـەڭ قىلىـپ ئۆلتۈرۈلگـەن مۇسـۇلمانالردىن 
مۇئەييـەن كىشـىنى »پاالنى كىشـى جەزمەن 
»پاالنـى  بەلكـى  دەۋەتمەسـتىن  شـەھىد« 
كىشـىنى شـەھىد دەپ گۇمان قىلىمىز« ياكى 

»پاالنى كىشـى شـەھىد بوپتۇ، هللا شاھادىتىنى 
سـۆزلەرنى  دېگەنـدەك  قىلغـاي«  قوبـۇل 
ئىشـلىتىش دۇرۇسـتۇر چۈنكى غەنىيمەتتىن 
ئۆلتۈرۈلـۈپ،  كىشـى  بىـر  ئوغرىلىغـان 
سـاھابىلەر ئۇنـى »شـەھىد« دېگـەن چاغـدا 
ئۇلىغىنـى  كىشـى  »ئـۇ  ملسو هيلع هللا ىلص:  رەسـۇلۇلالھ 
ئارقىلـق  مـال  ئوغرىلىغـان  غەنىيمەتتىـن 
ئـۇ كىشـىنى »شـەھىد«  دەپ،  جابدۇغـان« 

دەپ ئاتاشـتىن سـاھابىالرنى توسـقان.

ھىجرىيە: 1439/01/23     مىالدىيە: 352017/10/13- سان 

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
ئىبازىي خاۋارىجلىرىنىڭ يەنە بىر ئىمامى 
)يەنـى »خەلىپە«سـى( مۇھەممەد ئىبنى ئەبۇ 
ئەففـان ئـەزدى بولـۇپ، ئوممانلىقـالر ئۇنىڭغا 
ئىتائـەت قىلىشـقا بىرلىككە كەلـدى لېكىن 
ئۇالر ئۇنىڭ ئاخىرىدا چەكتىن ئاشـقانلىقىنى 
كـۆرۈپ،  قىلغانلىقىنـى  تەكەببۇرلـۇق  ۋە 
ھىجرىيـە 179- يىلـى ئۇنـى ئىماملىق )يەنى 
مەنسـىپىدىن  »خەلىپە«لىـك(  ئاتالمىـش 
ئىبنـى  ۋارىـس  ئۆزلىرىگـە  تاشـالپ  ئېلىـپ 
كەئب خارۇسـى دېگەن بىرسـىنى ئىماملىققا 
ئۇالرغـا  كەئـب  ئىبنـى  ۋارىـس  تەيىنلىـدى. 
ياخشـى تەسـىر قالـدۇردى، ئۇالرنىڭ ياخشـى 
بىرلىككـە  ئۇالرنـى  ئېرىشـتى،  كۆرۈشـىگە 
ئابباسـىي  ئارقىلىـق  ئـۇالر  ۋە  كەلتـۈردى 
ئاچتـى.  ئـۇرۇش  ئارمىيىسـىگە  خىالپـەت 
رەشـىدنىڭ  ھـارۇن  خەلىپـە  ئارمىيىگـە  بـۇ 
تاغىسـى ئەيسـا ئىبنـى جەئفـەر قوماندانلىـق 
ۋارىـس غەلىبـە  بـۇ جەڭـدە  بولـۇپ،  قىلغـان 
قىلىپ، ئەيسـانى ئەسـىرگە ئېلىـپ تۈرمىگە 
ئاندىـن  ئۆلتۈرۈۋەتتـى.  ئاخىرىـدا  تاشـالپ، 
كېيىن ۋارىسـنىڭ ئەجىلى توشۇپ، ئابباسىي 
خىالپىتىنىـڭ تۈرمىسـىدىكى خاۋارىجالرنـى 
قۇتقۇزۇشـقا ئۇرۇنۇۋاتقان ۋاقتىدا سەل بېسىپ 
كېلىـپ سـۇغا غـەرق بولـۇپ ئۆلدى. شـۇنداق 
قىلىـپ ئۇنىـڭ ئوممانغـا بولغان سـۇلتانلىقى 
ھىجرىيـە 192- يىلىغـا قـەدەر داۋامالشـتى. 
ئۇنىڭدىن كېيىن ئومماندىكى ئىبازىيالر 
غەسسـان ئىبنى ئابدۇلالھقـا بەيئەت قىلدى. 
كىشـى  كۈچلـۈك  ۋە  كەسـكىن  غەسسـان 
بولـۇپ، ئىسـيانالرنى تىنجىتتـى ۋە ئوممـان 
قىلـدى.  ئىگـە  ئەمىنلىككـە  يۇرتلىرىنـى 
ئۇنىـڭ زامانىسـىدا ئوممـان مەلـۇم دەرىجىـدە 
گۈللەنـدى، ھەتتاكـى ئـۇ ئۆزىنىـڭ نوپۇزىنـى 
ئۇرۇنـدى  كېڭەيتىشـكە  ھىندىسـتانغىچە 
لېكىـن مەقسـىتىگە يېتەلمەسـتىن ھىجرىيە 

207- يىلـى ئۆلـدى. 
ئۇنىڭدىـن كېيىن ئىبازىيالر ئابدۇلمەلىك 
ئىبنى ھەمىد ئەزدى دېگەن ئىمامىغا بەيئەت 
قىلىشـتى. ئابدۇلمەلىكمۇ ئىلگىرىكىلەرگە 
ئوخشـاش ئىبازىيـالر ئىچىدە ياخشـى تەسـىر 

قالـدۇرۇپ، ھىجرىيـە 226- يىلى ئۆلدى.
ئۇنىڭدىـن كېيىن مۇھەننا ئىبنى جىيفىر 
تاللىنىـپ،  ئىماملىققـا  خارۇسـى  يەھمـەدى 
ئىبازىيالرنىڭ ياخشـى باھاسـىغا ئېرىشـىپ، 
مەلـۇم  يۇرتلىرىنـى  ئوممـان  دەۋرىـدە  ئـۆز 
دەرىجىـدە گۈللەنـدۈردى. ئـۇ خـۇددى ئىبازىـي 
ھەيۋەتلىـك،  سـۈپەتلىگەندەك  موللىلىـرى 
كەسـكىن كىشـى بولۇپ، ئۇنىڭ مەجلىسىدە 
پېتىنالمايتتـى.  قىلىشـقا  سـۆز  ھېچكىـم 
ۋە  قوشـۇنى  قۇرۇقلـۇق  كۆلەمدىكـى  زور  ئـۇ 
قوشـۇنىنى  دېڭىـز  دەرىجىدىكـى  كۈچلـۈك 
ئـۇ  ئاخىـرى  بولـۇپ،  كەلتۈرگـەن  بارلىققـا 

ئۆلـدى. يىلـى   -238 ھىجرىيـە 
ئۇنىڭدىـن كېيىـن ئوممـان ئىبازىيلىـرى 
خارۇسـىنى  مالىـك  ئىبنـى  سـەلىت  ئۆزىگـە 
ئىماملىققـا سـايلىدى. ئـۇ ھاكىمىيەت تۇتقان 

مەزگىلدە ھەبەشىستاننىڭ قاتتىق ھۇجۇمىغا 
ئۇچرىغـان بولـۇپ، ھەبەشـىلەر سـەقتارى 
ئارىلىنـى ئىشـغال قىلىپ، سـەلىتنىڭ ئۇالرغا 
شـۇنىڭ  ئۆلتۈرۈۋەتتـى.  ۋالىسـىنى  قويغـان 
بىلـەن ئاتالمىش خەلىپە سـەلىت بىر قوشـۇن 
تەشـكىللەپ، يۈزدىـن ئارتـۇق كېمىگـە ئىگە 
چىقىـپ  قـۇرۇپ  ئارمىيىسـىنى  دېڭىـز  بىـر 
جەڭـدە  قىلـدى،  جـەڭ  بىلـەن  ھەبەشـلەر 
قىلـدى.  غەلىبـە  سـەلىت  خەلىپـە  ئاتالمـش 
سـەقتارى  بولـۇپ  مەغلـۇپ  ھەبەشـىلەر 
ئارىلىنى ئاتالمىش خەلىپە سـەلىتكە تاشالپ 
ئولتۇرغـان  مەنسـەپتە  سـەلىتنىڭ  بـەردى. 
ۋاقتـى ئـۇزۇن بولـدى. ئاندىـن كېيىـن ئوممـان 
ئىبازىيلىرى ئۇنىڭ مەنسـەپتىن چۈشۈشـىنى 
تەلـەپ قىلغاچقـا، ئـۇ مەنسـەپتىن چۈشـۈپ، 
ھىجرىيـە 273- يىلـى ۋاپـات بولغانغـا قەدەر 

ئاددىـي كىشـى بولـۇپ ياشـىدى. 
ئۇ مەنسەپتىن چۈشكەندىن كېيىن راشىد 
ئاتالمىـش  يەھمـەدى خارۇسـى  نـەزەر  ئىبنـى 
ئۇنىـڭ  ئولتـۇردى.  خەلىپىلىـك مەنسـىپىگە 
يەمەنلىكلـەر  بىلـەن  ئەدنانلىقـالر  دەۋرىـدە 
ئوتتۇرىسـىدا قاتتىـق قەبىلىۋازلىـق مەيدانغـا 
كەلـدى. ھەتتاكـى قەبىلىۋازلىـق كۈچىيىـپ 
راشـىد ئىبنى نـەزەر قەبىلىۋازلىقنىڭ قۇربانى 
چۈنكـى  قالـدى  تـاس  كەتكىلـى  بولـۇپ 
يوقاتماقچـى  ئۇنـى  رىقابەتچىلىـرى  ئۇنىـڭ 
قارشـى  رىقابەتچىلىرىگـە  لېكىـن  بولغـان 
جەڭـدە  ئاتىلىدىغـان  دەپ  جېڭـى  رەۋزە 
قىلىـپ  غەلىبـە  ئۈسـتىدىن  رەقىبلىـرى  ئـۇ 
نۇرغۇن كىشـىلەرنى ئۆلتۈرگەن. ئۇ تۆت يىل 
ئاخىـرى  كېيىـن،  ئولتۇرغاندىـن  مەنسـەپتە 
ھىجرىيـە 280- يىلـى تەختتىـن چۈشۈشـكە 

مەجبۇرالنغـان. 
ئـازان  يىلـى   -277 كېيىـن  ئۇنىڭدىـن 
ئىبنـى تەمىم خارۇسـى مەنسـەپكە ئولتۇرغان 
بىلـەن  قوللىغۇچىلىـرى  ئۆزىنىـڭ  ئـۇ  بولـۇپ، 
بىرلىكتـە ئۆكتىچىلەرگـە قارشـى قاتتىق جەڭ 
قىلغـان. شـۇنىڭ بىلەن بەزى مەغلـۇپ بولغان 
رەقىبلىرى ئابباسىيە خەلىپىسى مۇئتەدىدتىن 
ئازانغا قارشى ياردەم سورىغان. بۇ ئابباسىيالر 
خىالپـەت  قىلىـپ  فەتىـھ  ئومماننـى  ئۈچـۈن 
قوينىغا قايتۇرۇپ كېلىشـتە ئالتۇن پۇرسـەت 
بولغـان. شـۇنىڭ بىلـەن، مۇئتەدىـد ئۆزىنىـڭ 
ۋالىسـى مۇھەممـەد ئىبنـى بورنـى ئومماننـى 
فەتىھ قىلىشـقا بۇيرۇپ، 25 مىڭ كىشـىلىك 
قوشـۇن بىلـەن يولغا سـالغان. ئوممـان ئەھلى 
بـۇ زور قوشـۇننىڭ خەۋىرىنى بىلگەن ۋاقتىدا 
ئازاندىـن  خەلىپىسـى  ئاتالمىـش  قورقـۇپ، 
قېچىـپ، ئازاننـى ئۆزىنىـڭ ئازغىنـە قالـدۇق 
كېتىشـكەن.  تاشـالپ  بىلـەن  قوشـۇنلىرى 
ئـازان خىالپـەت ئارمىيىسـىگە قارشـى جـەڭ 
قىلغـان بولـۇپ، بۇ جەڭ ئۇنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشـى 
بىلـەن ئاخىرالشـقان. بۇنىـڭ بىلـەن ئىبازىـي 
خىالپىتـى  ئاتالمىـش  خاۋارىجلىرىنىـڭ 
 -320 تارتىـپ  يىلىدىـن   -280 ھىجرىيـە 
يىلىغىچـە قـەدەر 40 يىـل ئۈزۈلـۈپ قالغـان.

)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر 

تارىخقا 
نەزەر

2- بەت 

)بېشى 1- بەتتە(

بەنى قەينۇقا يەھۇدىيلىرىنىڭ 
ئاقىۋىتى

مۇناپىقالرنىـڭ رەھبىرى ئابدۇلالھ ئىبنى 
ۋەزىپىسـىنى  مۇناپىقلىـق  ئۆزىنىـڭ  ئۇبـەي 
مۇھەممـەد،  »ئـى  دېـدى:  مۇنـداق  ئورۇنـالپ 
)يەنـى خـەزرەج  ئىتتىپاقداشـلىرىم  مېنىـڭ 
بەنـى  ئىتتىپاقدىشـى  قەبىلىسـىنىڭ 
ياخشـىلىق  يەھۇدىيلىرى(غـا  قەينۇقـا 
قىلغـان بولسـاڭ!«. رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص ئۇنىڭغـا 
دەماللىققـا جـاۋاب بەرمەي يۈزىنى باشـقا ياققا 
بۇرۇۋالـدى. ئىبنـى ئۇبـەي سـۆزىنى يەنـە قايتـا 
تەكرارلىغانىـدى، رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص يۈزىنى يەنە 
بۇرۇۋالـدى. ئـۇ رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ يانچۇقىغا 
قولىنـى تىققانىـدى، رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص ئۇنىڭغا: 
»مېنـى قويـۇۋەت!« دەپ غەزەپلەنـدى، ھەتتـا 
يۈزىـدە  نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ئەتراپتىكىلـەر 
ئاندىـن  كۆرۈشـتى.  ئاالمەتلىرىنـى  غـەزەپ 
كېيىن رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص ئۇنىڭغا: »خەپ سېنى، 
ئابدۇلـالھ  دېگەنىـدى،  قويـۇۋەت!«  مېنـى 
ئىبنـى ئۇبـەي: »يـاق! هللا بىلـەن قەسـەمكى، 
ھىمايـە  ئەجەملەردىـن  ۋە  ئـەرەب  مېنـى 
قىلىـپ كېلىۋاتقـان، 400 نەپـەر دۇبۇلغىلىـق 
ۋە 300 نەپـەر دۇبۇلغىسـىز قوشـۇنغا ئىگـە 
قىلمىغۇچـە  ئېھسـان  ئىتتىپاقداشـلىرىمغا 
سـېنى قويۇۋەتمەيمەن چۈنكى مەن ئايلىنىپ 
ئەنسـىرەيدىغان  مۇسـىبەتلەردىن  تۇرىدىغـان 
مېنـى  ئىتتىپاقداشـالر  بـۇ  )يەنـى  كىشـى 
ھىمايـە  زىيانكەشـلىكلەردىن  تۈرلـۈك 
ئۇالرنـى  سـەن  ئەگـەر  كەلگـەن،  قىلىـپ 
قىلىدىغـان  ھىمايـە  مېنـى  ئۆلتۈرۈۋەتسـەڭ 

دېـدى. تاپالمايمـەن(«  كىشـى 
رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص ئىسـالم كەلتۈرگىلى بىر 
ئايچـە بولغـان بـۇ مۇناپىققـا ياخشـى مۇئامىلە 
قىلىپ، ئەسـىرلەرنىڭ ھەممىسـىنى ئۇنىڭغا 
بېرىۋەتتـى. ئاندىـن ئـۇالر )يەنـى بەنـى قەينۇقا 
چىقىـپ  مەدىنىدىـن  يەھۇدىيلىرى(نـى 
كېتىشـكە ۋە رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص بىلـەن خوشـنا 
بولۇپ مەدىنىدە بىللە تۇرماسـلىققا بۇيرۇدى. 
شـۇنىڭ بىلـەن ئـۇالر شـامنىڭ ئەزرۇئـا )يەنـى 
چىقىـپ  يېرىگـە  دېگـەن  دەرئـا(  ھازىرقـى 
ئورۇنلىشـىپ  جايغـا  بـۇ  ئـۇالر  كېتىشـتى. 
ئـۇزۇن ئۆتمەيـال كۆپچىلىكى ئۆلۈپ تۈگىدى. 
ئۆيلىرى  يەھۇدىيلىرىنىڭ  قەينۇقا  بەنى 
بەقىئ قەبرىستانلىقى تەرەپتىن پەيغەمبەر 
تەرىپىگە  جەنۇب  شەرقىي  مەسجىدىنىڭ 
النبوة« دېگەن كىتابنىڭ  جايالشقان ئىدى )»إهنا 

328- بېتىدىن ئېلىندى(.
يۇقىرىقىالردىن ئېلىنىدىغان پايدىالر

ئىسـالمنىڭ مۇناپىقالرغـا  بىرىنچـى، 
ـــــ زاھىرىـي كۆرۈنـۈش  بولغـان مۇئامىلىسـى 
ھۆكـۈم  دېگـەن  مۇسـۇلمان  ۋە  ئاساسـىدا 
ئۇالرنىـڭ  بولـۇپ،  قىلىنىدىغـان  ئاساسـىدا 
قېنى، مېلى ۋە كاپىرالرغا بەرگەن كېپىللىكى 
قوغدىلىـدۇ چۈنكـى ئـۇالر ئىسـالمنى ئىزھـار 
قىلغـان )يەنـى ئىسـالمنى ئىزھـار قىلغاندىـن 
كېيىن كۇفرىلىقىنى مۇسـۇلمانالرغا ئاشـكارا 
قىلماسـتىن مەخپىـي تۇتقـان شـۇڭا ئۇالردىـن 
ئىسـالمنى بۇزۇدىغـان كۆرۈنـۈش ئېنىق سـادىر 
كۆرۈنۈشـىگە  مۇسـۇلمانچىلىق  بولمىغۇچـە 

قـاراپ ھۆكـۈم قىلىنىـدۇ(.
يـۈز  ئىككـى  ئىنسـاندا  ئىككىنچـى، 
بولىـدۇ: بىـرى، زاھىرىـي يـۈز )يەنى سـىرتقى 
كۆرۈنۈش( بولۇپ، بىز ئىنسانالر شۇ زاھىرىغا 
ئىككىنچىسـى،  قىلىمىـز؛  ھۆكـۈم  قـاراپ 
باتىنـى يـۈز )يەنـى ئىچكـى سـىرالر( بولـۇپ، 

بۇنىڭدىـن هللا ئـۆزى ھېسـاب ئالىـدۇ.
قازىنىـڭ  يەنـى  ئەھكاملىرىـدا،  دۇنيـا 
باھاسـىدا  مۇسـۇلمانالرنىڭ  ۋە  ھۆكۈملىـرى 
زاھىرىـي تەرىپىگـە قـاراپ ھۆكـۈم قىلىنىدۇ. 
ئاخىرەت ئەھكاملىرىدا بولسا هللا ئىنساننىڭ 

يـۈزى )يەنـى ئىچكـى سـىرلىرى(گە  باتىنـى 
قـاراپ ھۆكـۈم قىلىـدۇ.

ئۈچىنچـى، مۇسـۇلمان ئەمەسـلەر بىلـەن 
دوسـت بولـۇش ھـارام بولـۇپ، بۇنىـڭ ئىچىدە 
ۋە  بـار  دىندىـن چىقىرىۋېتىدىغـان دوسـتلۇق 
بولىدىغـان  گۇنـاھ  چىقىرىۋەتمـەي  دىندىـن 
دوسـتلۇقمۇ بـار. ئەممـا دىققـەت قىلىشـقا 
تېگىشـلىك بولغـان ئىش شـۇكى، كۆزىمىزگە 
دوسـتلۇقتەك كۆرۈنىدىغـان لېكىـن شـەرىئەت 
ھۆكۈمىدە دوسـتلۇق ھېسابالنماسـتىن بەلكى 
مۇسـۇلمانالر بىلەن ئۇرۇشمايۋاتقان كاپىرالرغا 
ياخشـى مۇئامىلە قىلىش ۋە شەرىئەتكە زىت 
بولمىغان كېلىشـىملەرنى تـۈزۈش دېگەندەك 
چەكلەنگـەن  شـەرىئەتتە  بولسـا  ئىشـالر 
»كاپىرالرنـى دوسـت تۇتـۇش« جۈملىسـىدىن 
ئەمەسـتۇر چۈنكـى رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص ئابدۇلالھ 
ئىبنـى ئۇبـەي دېگـەن مۇناپىققـا يەھۇدىيـالر 

توغرىسـىدا ياخشـى مۇئامىلـە قىلـدى(.
بىلەن  ئۇبەي  ئىبنى  ئابدۇلالھ  تۆتىنچى، 
ئۇبادە ئىبنى سامىت رضي هللا عنه ئوتتۇرىسىدىكى 
ـــ بۇالرنىڭ ھەر ئىككىلىسى بەنى قەينۇقا  پەرقـ 
يەھۇدىيلىرى بىلەن ئىتتىپاقداش بولۇپ، ئۇبادە 
ملسو هيلع هللا ىلص  عنه رەسۇلۇلالھ  رضي هللا  ئىبنى سامىت 
تەرەپتە تۇرۇپ يەھۇدىي ئىتتىپاقداشلىرىدىن 
ئىبنى  ئابدۇلالھ  لېكىن  بولدى  ئادا-جۇدا 
دۆلىتى  مۇسۇلماننىڭ  »كەلگۈسىدە  ئۇبەي: 
خاپىلىق  يەھۇدىيالردىن  قالسا  كېتىپ  قولدىن 
ئۇالردىن  ئەنسىرەپ  دەپ  كۆرەرمەنمۇ!؟« 
ــــ  بۇ  مانا  بولمىدى.  ئادا-جۇدا  تەلتۆكۈس 
مۇئمىنلەر  )يەنى  ئەلۋەال  ئىسالمدىكى 
كاپىرالردىن  )يەنى  ۋەلبەرا  تۇرۇش(  تەرەپتە 
ئادا-جۇدا بولۇش( كۆرۈنۈشلىرىنىڭ بىرىدۇر.
بەشـىنچى، دۈشمەننى مۇھاسىرە قىلىش 
ملسو هيلع هللا ىلص بەنـى قەينۇقـا  ـــــ رەسـۇلۇلالھ  ئۇسـلۇبى 
يەھۇدىيلىرىغـا قارشـى ئىشـلەتكەن يېڭـى بىر 
ئۇسـلۇب بولـۇپ، ئۇالرنـى مۇھاسـىرە قىلىش 
15 كۈن داۋامالشـقان. بۇ ئۇسـلۇبنى ئۆز ئورنىدا 

ئىشـلىتىش ئاالھىـدە ئۈنۈمگـە ئىگىدۇر.
نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ  ئالتىنچـى، 
سـاھابىلەرنىڭ  تەربىيىلەنگـەن  مەدرىسـىدە 
ئـۇالر  چۈنكـى،  ئىكەنلىكـى.  ئەدەپلىـك 
رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەيگە 
سـەۋەبلىك  مۇئامىلىسـى  يۇقىرىقـى  قىلغـان 
رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص گـە يامان گۇمانـدا بولمىغان.
يەتتىنچى، ئەمىر-مەسـئۇلالر مۇناسـىپ 
ئورۇنالردا مۇسـۇلمان جامائەتلـەر ئىچىدىكى 
بـەزى مۇخالىـپ پىكىـردە بولغـان جامائـەت 
خىـالپ  شـەرىئەتكە  مەسـئۇللىرىنىڭ 
بولمىغـان تەلەپلىرىنـى بېجىرىـپ بەرگەندە، 
مۇسۇلمان جەمئىيەت ۋە مۇسۇلمان دۆلەتنىڭ 
بىرلىـك سـېپى تېخىمـۇ كۈچىيىدىغانلىقى.

سەككىزىنچى، مۇسـۇلمان قومانداننىڭ 
جىھاد سـائەتلىرىدە ئەسـكەرلىرىنىڭ ئالدىدا 
تۇغقانلىرىنـى  ئۆزىنىـڭ  ۋە  تۇرۇدىغانلىقـى 
جىھادنىڭ ئالدىنقى سېپىگە قويىدىغانلىقى. 
بىـر  يەنـە  بىلـەن  ئەسـكەر  بىـر  چۈنكـى، 
شـۇڭا  يـوق  پـەرق  ئارىسـىدا  ئەسـكەرنىڭ 
رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص بۇ جەڭگە ئۆزى قوماندانلىق 
قىلىـپ جـەڭ گۇرۇپپىسـىنىڭ بايرىقىنـى ۋە 
ھەمـزە  تاغىسـى  ئۆزىنىـڭ  مەسـئۇللۇقىنى 

رضـي هللا عنـه غـا تۇتقۇزغـان.
يەنـە  گۇناھـكار  بىـر  توققۇزىنچـى، 
ئۈسـتىگە  گۇناھىنـى  گۇناھكارنىـڭ  بىـر 
قايسـى  ھـەر  شـۇنداقال  ئالمايدىغانلىقـى 
گۇرۇھـالر ۋە قەبىلىلـەر ئۆزلىـرى ئىشـلىگەن 
جىنايەتكە يارىشا مۇئامىلە قىلىنىدىغانلىقى. 
شـۇنىڭ ئۈچۈن بەنى قەينۇقا يەھۇدىيلىرىنىڭ 
قىلغـان جىنايىتـى سـەۋەبلىك باشـقا يەھۇدىي 

تارتىلمىـدى. جاۋابكارلىققـا  قەبىلىلىـرى 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا( 

يۇلتۇزالر چىمىراليدۇ



ئىسالم ئاۋازى

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
1979- يىلــى ســوۋېت ئافغانىســتانغا 
تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرگەندىــن ئــازراق كېيىــن، 
شــىمالىدىكى  ئافغانىســتاننىڭ  ئــۇالر 
باشــقۇردى.  قاتتىــق  رايونالرنــى  چېگــرا 
قىلغاندىــن  ئىشــغال  بەدەخشــاننى  ئــۇالر 
ۋە  ئىشكەشــىم   ،)Zebak( زىبــاك  كېيىــن 
ۋاخــان رايونىنىــڭ باشــقا جايلىرىغــا ھەربىــي 
بازىالرنــى قــۇردى. ســەرھەد ۋە ئۈســتۈنكى 
زارتىغــار )Zartgar( كۆلىنىڭ ياقىســىدىكى 
ئىنتايىــن كۈچلــۈك  بروغىــل جىلغىســىغا 
ۋە  ئورۇنالشــتۇردى  پوســتالرنى  ھەربىــي 
چاترالغــا ئۆتىدىغــان ئۆتۈشــمىنى باشــقۇردى. 
بىخەتەرلىــك  تاجىكىســتاننىڭ  ۋاخــان 
مەقســەتلىك  دائىرىســىگە  قوغدىنىــش 
قېتىۋېتىلگــەن بولــۇپ، مۇجاھىدالرنىــڭ بــۇ 
يەرلــەردە پائالىيــەت ئېلىــپ بارالىشــى ئــوڭاي 
ــى  ــل )Broghil( ياك ــدى. بروغى ــەس ئى ئەم
ــورال  ــتاندىن ق ــى پاكىس ــر ئۆتۈشمىس ۋاغجى
بولــۇپ  ئۆتۈشــمە  مۇھىــم  يۆتكەيدىغــان 
ــى گارىمچەشــمە  ــان. شاھســالىم ياك باقمىغ
يۆتكەيدىغــان  قــورال  چاترالدىــن  يولــى 
مۇھىــم ئۆتۈشــمە بولغــان. پەنجشــىردىكى 
يەردىــن  بــۇ  مەســئۇد  ئەھمەدشــاھ 
مۇۋەپپەقىيەتلىــك ھالــدا قــورال يۆتكىگــەن، 
ســوۋېتنىڭ زىباكتىكــى كۈچلــۈك بازىســىغا 
قارىمــاي شاھســالىم ناھايىتــى ياخشــى بىــر 

يولغــا ئايالنغــان.

قاتتىــق  رايونالرنــى  بــۇ  ســوۋېتنىڭ 
ئۈچــۈن  ھايۋانــالر  ياۋايــى  باشقۇرۇشــى 
پايدىلىــق بولغــان چۈنكــى 1980- يىلىدىــن 
داۋامالشــقان  يىلىغىچــە   -1989 باشــالپ 
مەزگىلىــدە  تاجاۋۇزچىلىــق  ســوۋېت 
ســوۋېتنىڭ  رايونىــدا  بىروغىــل  ســەرھەدى 
ــراق  ــۈك بولســىمۇ بى ــي كۈچــى كۈچل ھەربى
ئــۇالر ئەســكەرلەرگە ئــوۋ ئــوۋالش ئۈچــۈن 
ــا ئوۋچىــالر رۇس  ئىجــازەت بەرمىگــەن ھەتت
مۇجاھىــدالر  ئۆزلىرىنــى  ئەســكەرلىرىنىڭ 
دەپ خاتــا گۇمــان قىلىــپ ئېتىۋېتىشــىدىن 

قىاللمىغــان.  ئوۋچىلىــق  ئەنســىرەپ 
چىقىــپ  ســوۋېت  ھالــەت  يۇقىرىقــى 
كەتكەندىــن كېيىــن، دوكتــۇر نەجىبۇلــالھ 
ۋاقىتــالردا  چىققــان  بېشــىغا  ھاكىمىيــەت 
ياۋايــى  رايونالردىكــى  بــۇ  ئۆزگەرگــەن. 
بورۇنقىــدەك  رايونىغــا  ئاھالىلــەر  ھايۋانــالر 

بولغــان.  يېقىنالشــمايدىغان 
بىلــەن  قەلئەيىپەنجــە  ســوۋېت 
رايونالرغــا  ئارىلىقىدىكــى  ســەرھەدنىڭ 
ئــۇ  بــەردى.  ياســاپ  كۆۋرۈكلەرنــى  تۆمــۈر 
ســارگاز   ،)Syst( سىســت  كۆۋرۈكلــەر 
)Sargaz(، كىيرىــت )Kyryt( ۋە روكــۇت 

بــار. ھازىرغىچــە  )Rookut(الردا 
بىلــەن  ئافغانىســتان  دەرياســىدا  پەنــج 
تاجىكىســتاننى تۇتاشــتۇرىدىغان كۆۋرۈكلــەر 

ــپ  ــەر ئىشكەشــىم ۋە پىرى ــۇ كۆۋرۈكل ــار. ب ب
دېگــەن ئورۇنالرغــا جايالشــقان. ئۇ يــەر ھازىر 
رۇس قوراللىــرى بىلــەن قورالالنغــان چېگــرا 
ــتىدا  ــى ئاس ــڭ قوغدىش قوغدىغۇچىالرنى
ئۆتكەنلەرنــى  قانۇنســىز  ئــۇالر  بولــۇپ، 
ــۈش  ــەن داڭــق چىقارغــان. ئۆت ئېتىۋېتىــش بىل
ئىمكانىيىتــى بولغــان باشــقا چېگــرا يوللىرى 
شــىمالىي  ۋە  كۆلــى  زور  ئــۇالر  بولــۇپ، 
چېگرانىــڭ ئــەڭ شــەرقىدىكى نۇقتىــالردۇر، 
ــن  ــرى رۇســالر تەرىپىدى ــۇ چېگــرا بۆلەكلى ب
بىلــەن  توســۇقلىرى  چېگــرا  ياســالغان 
ــق  ــرى قاتتى ــۈش نۇقتىلى ــۇ ئۆت ــۇلغان، ب توس
ــان  ــالر تاقالغ ــۇ نۇقتى ــدۇ. گەرچــە ب قوغدىلى
كۆۋرۈكتىــن  ئىشكەشــىمدىكى  بولســىمۇ، 
ۋىزا ۋە رەســمىيەتلەر بىلەن ئۆتكەن كىشــىلەر 
ئۈچــۈن بــۇ چېگراالردىــن ئۆتــۈش ئىمكانىيىتى 
بــار. 2002- يىلــى 9- ئايدا ئىشكەشــىمنىڭ 
تەرەپكــە،  ئېقىنــى  تــۆۋەن  كىلومېتىــر   40
بىلــەن  تاجىكىســتاندىكى خــورۇگ  يەنــى 
ئارىســىغا  شــىغناننىڭ  ئافغانىســتاندىكى 
يېڭــى بىــر كــۆۋرۈك ســېلىندى. ئاغاخــان 
ئاســتىدىكى  پىالنــى  پروگراممىســىنىڭ 
باشــقا چېگــرا نۇقتىلىرىنىــڭ ئېچىلىشــى 

مەســلىھەت ئىچىــدە تۇرماقتــا. 
پاكىســتانغا چېگرىلىنىدىغــان جەنۇبىي 
چېگــراالردا تــاغ قاپتاللىــرى ۋە ئېقىنــالر بــار. 
بــۇ جايالر پاكىســتاننىڭ گىلگىت ۋە چاترال 
رايونلىرىغــا تــەۋە. بــۇ يــەردە يەنــە ھىندىقــۇش 
ــن  ــەڭ شــەرقى ئۇچىدى ــڭ ئ ــاغ تىزمىلىرىنى ت
ۋە  چوققىــالر  قاتمۇقــات  شــەكىللەنگەن 
مۇزلۇقالردىــن تۈزۈلگــەن تۇمشــۇقالر بــار. بــۇ 
ــال شــەرقىي تۈركىســتان  تۇمشــۇقالردا پەقەت

چېگراســى بــار. 
تۆۋەنكــى ۋاخــان رايونــى قىــش پەســلىدە 
تاقىلىــپ  ۋاقىــت  ئــۇزۇن  ســەۋەبىدىن  قــار 
قالىــدۇ. بــۇ جىلغــا تــاغ تىزمىســىنىڭ ئېگىــز 
يەرلىرىــدە شــامال ئۆتۈشــتۈرىدىغان شــامال 

ــدۇ. ــاپ بېرى ــى ئوين ــڭ رولىن يولىنى
ۋاخان دەرياســى شــېغىلالردىن تۈزۈلگەن 
تۈزلەڭلىكتىكــى ئېگىــز مۇزلۇقالردىــن 

ئېقىــپ ئۆتىــدۇ. 

ۋاخــان دەرياســى چاقماقتىــن كۆلىدىــن 
بىلــەن  دەرياســى  پامىــر  ئېقىــپ چىقىــدۇ. 
يەنــى  قوشمىســىدىن  دەرياســىنىڭ  پەنــج 
قەلئەيىپەنجىنىــڭ غەربىدىــن تاكى ســەرھەد 
مەھەللىســىنىڭ غەربىدىكــى رايونالرغىچــە 
ــى  ــرى كاالن ياك ھەممىســى قوشــۇلۇپ پامى
پامىــرى بــۇزۇرۇگ )يەنــى چــوڭ پامىــر( دەپ 
ــن ۋاخــان دەريالىرىنىــڭ  ــۇ جايدى ــدۇ. ب ئاتىلى
ئېقىنلىــرى شــەكىللەنگەن. چــوڭ پامىرنىــڭ 
تۈركىســتان  شــەرقىي  تاكــى  غەربىدىــن 
چېگراســىغىچە بولغــان رايونــالر قوشــۇلۇپ 
پامىــرى خــورد )يەنــى كىچىــك پامىــر( دەپ 

ئاتىلىــدۇ.
ئۆتۈشمىلەر  رايونىدىكى  ۋاخان 

تىزىملىكى
 ،Waghjir Dawan ــــــ ۋاغجىــر داۋان 
تەخمىنــەن كوئوردېناتــى: شــىمالىي كەڭلىك      
ــۇق 'E 74○29؛  ــەرقىي ئۇزۇنل 'N 37○05، ش
دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 5000 مېتىــر.

 -9 باشــالپ  ئايدىــن   -6 ئەھۋالــى: 
مېڭىشــقا  ئۇالغلىــق  ۋە  پىيــادە  ئايغىچــە 
ئىككــى  ھــەر  ئۆتۈشــمىنىڭ  بولىــدۇ، 
ئېگىز-پــەس. شــەكلى  يــەر  تەرىپىنىــڭ 

 ،Mintaka Dawan مىنتــاكا داۋان ــــــ
 ،Mingteke Dawan :قوشــۇمچە ئىســمى
ئۇيغۇرچىســى: مىڭتېكــە داۋان، تەخمىنــەن 
كوئوردېناتــى: شــىمالىي كەڭلىــك '01○37 
ــز  ــۇق 'E 74 ○50؛ دېڭى N، شــەرقىي ئۇزۇنل

ــر. ــن ئېگىزلىكــى 4690 مېتى يۈزىدى
ــەن  ــى ئېرىگ ــان ياك ــار ياغق ــى:  ق ئەھۋال
ۋاقىتالردىــن باشــقا ۋاقىتــالردا پىيــادە ياكــى 
ئۇالغلىــق مېڭىشــقا بولىــدۇ. بــۇ ئۆتۈشــمە 
شــەرقىي تۈركىســتان بىلەن ھونزا جىلغىسى 
ئارىســىدىكى قەدىمقــى ســودا يولــى بولــۇپ، 

ــدۇ. ــى« دەپ ئاتىلى ــەك يول ــۇ »يىپ ھازىرم
 ،Kilik Dawan ــــــ  داۋان  كىلىــك 
تەخمىنــەن كوئوردېناتــى: شــىمالىي كەڭلىك 
ــۇق 'E 74○31؛  ــەرقىي ئۇزۇنل 'N 37○04، ش
دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 4755 مېتىــر.

ئەھۋالــى: 6- ئاينىڭ ئاخىرىغىچە قېلىن 
ــن  ــۇ يەردى ــالر ب ــار بىلــەن قاپلىنىــدۇ، ھايۋان ق
بــۇرۇن  ئېرىشــىدىن  قــارالر  چىقىــپ  كــۈن 
ــمىدىن  ــۇ ئۆتۈش ــرەك. ب ــى كې ــۈپ كېتىش ئۆت
ئۆتــۈش مىنتىــكا ئۆتۈشمىســىدىن ئۆتكەنگــە 
ــۇ  ــۇزۇن ۋە ب ــول ئ ــن ي ــان لېكى ــدا ئاس قارىغان

ــدۇ.  ــپ قالى ئۆتۈشــمە ئاســان ئېتىلى
Ir- ــــــ ئۆتۈشمىســى  ئۇۋىــن   ئىرشــاد 

 Ersad :قوشــۇمچە ئىســمى ،shad Uwin
ــۇ  ــن. ب Uwin، ئۇيغۇرچىســى: ئېرســەد ئۇۋى
ئۆتۈشــمە ئارىلىقــى يېقىــن بولغــان ئىككــى 
ئۆتۈشــمىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ، ئــۇالر: 
 ،Kik-i-Uwin ــــــ  ئۇۋىــن  كىكــى   )1(
تەخمىنــەن كوئوردېناتــى: شــىمالىي كەڭلىك 
ــۇق 'E 74○08؛  ــەرقىي ئۇزۇنل 'N 36○54، ش
دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 4877 مېتىــر. 
Khrghiz-i- ــــــ  ئۇۋىــن  قىرغىــزى   )2(

Uwin، تەخمىنــەن كوئوردېناتــى: شــىمالىي 
ئۇزۇنلــۇق  شــەرقىي   ،N  36○03' كەڭلىــك 
ئېگىزلىكــى  يۈزىدىــن  دېڭىــز  E؛   74○08'

4890 مېتىــر.
ــمە  ــى ئۆتۈش ــەردە ئىكك ــۇ ي ــى: ب ئەھۋال
كىلومېتىردىــن  بىــر  ئارىلىقــى  بولــۇپ 
ئاشــمايدۇ. ئېگىز ئۆتۈشــمە باشــتا ئېچىلىدۇ 
ئــاز  قــارالر  كۆچمــە  يەرگــە  بــۇ  چۈنكــى 

يىغىلىــدۇ. ئۆتۈشــمىنىڭ ۋاخــان تەرىپىــدە 
ئۆتۈشــمە يــول بىــر مۇزلۇقتىــن ئۆتكەنلىكــى 
ئۈچــۈن يــۈك بېســىلغان ئۇالغنىــڭ ئۆتۈشــى 
قىيىــن شــۇڭا تۆۋەنكــى ئۆتۈشــمە ئېچىلغــان 
نىســبەتەن  ئۆتۈشــمىگە  ئىككــى  ۋاقىتتــا 
ياخشــى.  بىرقــەدەر  ئۆتۈشــمە  تۆۋەنكــى 
قــار  ئايغىچــە   -7 ئۆتۈشمىســى  قىرغىــز 
بىلــەن قاپلىنىــدۇ ۋە مۇشــۇ ۋاقىتتىن باشــالپ 
كــۆپ قىســىم قــارالر ئېرىشــكە باشــاليدۇ. بــۇ 
ۋاقىتتىــن باشــالپ 10- ئايغىچــە بــۇ يەردىــن 

ــدۇ. ــكە بولى ئۆتۈش
 Khora ــــــ  ئۆتۈشمىســى  خورابــۇرت 
 ،Khora Bort :قوشــۇمچە ئىســىمى ،Burt
تەخمىنــەن  خورابــورت.  ئۇيغۇرچىســى: 
كوئوردېناتــى: شــىمالىي كەڭلىــك '50○36 
N، شــەرقىي ئۇزۇنلــۇق 'E 73○55؛ دېڭىــز 

مېتىــر. ئېگىزلىكــى 4570  يۈزىدىــن 
قىشــتا  ســەۋەبىدىن  قــار  ئەھۋالــى: 
ئېتىلىــپ قالىــدۇ. باھار ۋە كۈز پەســىللىرىدە 

بىــر قانچــە ھەپتــە ئەتراپىــدا ئېچىلىــدۇ.
 ،Garzan ــــــ  ئۆتۈشمىســى  گارزان 
 ،Qalandar Uwin ئىســمى:  قوشــۇمچە 
ئۇيغۇرچىســى: قەلەنــدەر ئۇۋىــن. تەخمىنــەن 
كوئوردېناتــى: شــىمالىي كەڭلىــك '53○36 
N، شــەرقىي ئۇزۇنلــۇق 'E 73○52؛ دېڭىــز 

مېتىــر.  5250 ئېگىزلىكــى  يۈزىدىــن 
يانــداش  بىلــەن  خورابــۇر  ئەھۋالــى: 
ئىشــلىتىلىدۇ بىــراق بــۇ ئۆتۈشــمە تىــك ۋە 
ئىشــلىتىلىدۇ.  ئــاز  بــەك  قىيىــن،  ئۆتــۈش 
Darwa- ــەن ئۆتۈشمىســى ــــــ  دەرۋازا ئ
Shawita- ئىســمى:  قوشــۇمچە   ،zo Ann

تەخمىنــەن  شــاۋىتاخ.  ئۇيغۇرچىســى:   ،kh
كوئوردېناتــى: شــىمالىي كەڭلىــك '53○36 
N، شــەرقىي ئۇزۇنلــۇق 'E 73○26؛ دېڭىــز 

يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 4150 مېتىــر.
ئۆتــۈش  ئۆتۈشــمىدىن  بــۇ  ئەھۋالــى: 
ئۆتكەنگــە  ئۆتۈشمىســىدىن  بروغىــل 
قارىغانــدا ئاســان ھــەم ئــاز ئېتىلىــپ قالىــدۇ. 
بىلــەن  ۋاخــان  ئاساســەن  ئۆتۈشــمىدىن  بــۇ 
ياســىن )يــەر ئىســمى( ئارىســىدا بېرىــپ-
كېلىــپ تۇرۇدىغــان تىجارەتچىلــەر ئۆتىــدۇ 
ۋە يــۈك بېســىلغان ئۇالغالرنىڭمــۇ ئۆتــۈش 
ۋاخــان  يەرنىــڭ  بــۇ  بــار.  ئىمكانىيىتــى 
ئاســان  بېرىشــقا  ســەرھەدكە  تەرىپىــدە 

بولغــان بىــر يــول بــار.
تەخمىنــەن  ــــــ  ئۆتۈشمىســى  بروغىــل 
كوئوردېناتــى: شــىمالىي كەڭلىــك '53○36 
N، شــەرقىي ئۇزۇنلــۇق 'E 73○21؛ دېڭىــز 

يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 3800 مېتىــر. 
كەتكــەن  يۇمشــاپ  قــارالر  ئەھۋالــى: 
ــپ  ــت ئېتىلى ــالردا قىســقا ۋاقى 3- ۋە 4- ئاي
ئۆتۈشــمىگىچە  بــۇ  چاترالدىــن  قالىــدۇ، 
ــە  ــڭ ھەمم ــڭ شــارائىتى يىلنى ــان يولنى بولغ
ئۇالغنىــڭ  بېســىلغان  يــۈك  پەســلىدە 
ئۆتۈشــى ئۈچــۈن ناھايىتــى ياخشــى. بــۇ يەردە 
ئىســمى يــوق يەنــە بىــر ئۆتۈشــمە بــار بولــۇپ، 
تەخمىنــەن كوئوردېناتــى شــىمالىي كەڭلىــك 
ــۇق 'E 73○25؛  ــەرقىي ئۇزۇنل 'N 36○54، ش
ــدا  ــىگە قارىغان ــل ئۆتۈشمىس ــەر بروغى ــۇ ي ب

قــوالي ۋە داۋاملىــق ئوچــۇق.
ــــــ  ئۆتۈشمىســى  ئــان  كانخــۇن 
Kankhun Ann، تەخمىنــەن كوئوردېناتــى: 
شــەرقىي   ،N  36○53' كەڭلىــك  شــىمالىي 
يۈزىدىــن  دېڭىــز  E؛   73○05' ئۇزۇنلــۇق 

مېتىــر.  4940 ئېگىزلىكــى 
 -6 ماڭغۇچىالرغــا  پىيــادە  ئەھۋالــى: 
ئايدىــن 9- ئايغىچــە مــاس كېلىــدۇ، ئۇالغلىق 
ھالەتتــە 7- ۋە 8- ئايــالردا مېڭىــش مۇۋاپىق. 
كەتكــەن  چــاك  يېرىلىــپ  قات-قېتىدىــن 

مۇزلۇقالردىــن ئۆتۈشــكە توغــرا كېلىــدۇ.
ــــــ  ئۆتۈشمىســى  دولىــچ  ئوچھىلــى 
Ochhili Dolich، تەخمىنــەن كوئوردېناتــى 
شــەرقىي   ،N  36○51' كەڭلىــك  شــىمالىي 
يۈزىدىــن  دېڭىــز  E؛   72○51' ئۇزۇنلــۇق 

مېتىــر.  5288 ئېگىزلىكــى 
ئەھۋالــى: پىيــادە ماڭغۇچىــالر ئۈچــۈن 
ۋە  تــاغ  تىــك  تەرىپــى  جەنــۇب  ئوچــۇق، 
قارلىــق تــاغ باغــرى بىلــەن تولــۇپ كەتكــەن؛ 
ــى  ــۇپ، تۆۋىن ــك بول ــەك تى ــى ب شــىمال تەرىپ
ــەك  ــۇ ئۆتۈشــمە ب ــۇق. ب ــەڭ كەتكــەن مۇزل ك
تىــك ۋە چوڭقــۇر يېرىلغــان مۇزلۇقــالر بىلــەن 

قورشــالغان.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا( 

ھىجرىيە: 1439/01/23     مىالدىيە: 352017/10/13- سان 

3- بەت 

ئافغانىستان ۋاخان كارىدورىنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى

پايدىلىنىش 

بىلىملىرى
)چاتما ماتېرىيالالر(

)ۋاخان ۋە پامىر دەريالىرىنىڭ قوشۇلۇش ئورنى(

)ۋاخان جىلغىسى(



ئىسالم ئاۋازى

1. تۆۋەندىكى شېئىرىي تېپىشماقنى تېپىڭ:
كۆمسەم كۆمۈلمەس، 
تەپسەم تەۋرىمەس. 
ماڭسام ماڭىدۇ، 
تۇرسام تۇرىدۇ.

2. بۇ تېپىشماقنى قېنى كىم تېز ھەم توغرا تاپااليدۇ؟
ئىشىكىگە ئوت قويساڭ، 

ئوت ئالىدۇ ئۆي ئىچى.
ئوت كەتكەننى كۆرسىمۇ،
ئۆچۈرمەيدۇ ھېچ كىشى.

3. تۆۋەندىكى ئىسالمىي تېپىشماقنى تېپىپ بېقىڭ:
تىلغـا  ئىسـمى  سـاھابىنىڭ  بىـرال  پەقـەت  كەرىمـدە  قۇرئـان 

كىـم؟ سـاھابە  ئـۇ  ئېلىنغـان، 
ئالدىنقى ساندىكى تېپىشماقالرنىڭ جاۋابى:

1. توپ.
2. كالپۇك.

3. ھەجەرۇلئەسۋەدنى سۆيۈش.

ئەششـاباپ  كۈنـى   -29 ئاينىـڭ   -9  ■
سـومالىنىڭ  مۇجاھىدلىـرى  تەشـكىالتى 
بېربېـرى يېزىسـىغا جايالشـقان مۇرتـەد 
ئارمىيىنىڭ مۇھىم بىر ئەسـكىرىي بازىسـىغا 
بارغـان،  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  قارىتـا ھۇجـۇم 
نەتىجىـدە قوماندانلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 
ئەسـكەرلىرىنى  ئارمىيـە  مۇرتـەد  نەپـەر   70
ئۆلتۈرگەن ۋە 10 دىن ئارتۇقىنى يارىالندۇرغان.

■ 9- ئاينىـڭ 29- كۈنـى ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـالم 
بەگـرام  ۋىاليىتـى  پـەرۋان  ئافغانىسـتاننىڭ 
دانـە  بىـر  ئارمىيىسـىنىڭ  ئامېرىـكا  رايونىـدا 
تانكىسـىنى ۋەيـران قىلغـان، نەتىجىـدە تانكا 
ئىچىدىكـى ئامېرىـكا ئەسـكەرلىرى ئۆلگـەن 

يارىالنغـان. ۋە 
مىسـىر  كۈنـى   -30 ئاينىـڭ   -9  ■
مۇجاھىدلىرى مىسىر پايتەختى قاھىرەدىكى 

تۇرۇشـلۇق  مىسـىردا  ھۆكۈمىتىنىـڭ  بېرمـا 
ئەلچىخانىسـى ئەتراپىـدا قاتتىـق پارتلىتىـش 
ئېلىـپ بارغـان ھەمـدە بۇنـى »ئەراكاندىكـى 
مۇسـۇلمان خەلقلەرنىـڭ قىساسـى ئۈچـۈن« 

قىلغـان.  ئېـالن  بايانـات  دەپ 
■ 9- ئاينىڭ 31- كۈنى ئافغانىستاننىڭ 
بەدەخشـان ۋىاليىتىنىـڭ ۋىاليـەت مەركىـزى 
بولغان فەيزاۋادتا مۇھەممەد ئاشـۇر ئىسىملىك 
بىـر نەپـەر مۇجاھىـد ئـۆز قوماندانلىقىدىكـى 
بىـر گۇرۇپپـا مۇجاھىدالر بىلەن ئافغانىسـتان 
ئىسالم ئىمارىتىگە بەيئەت قىلىپ ئۆزلىرىنىڭ 
ئارمىيـە بىلـەن ئاخىرىغىچـە جىھـاد  مۇرتـەد 

قىلىدىغانلىقىنـى ئېـالن قىلغان.
■ 10- ئاينىـڭ 1- كۈنـى ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـالم 
سـەيياھ  ۋىاليىتـى  پـەرۋان  ئافغانىسـتاننىڭ 
رايونىدىكى ئىسـتراتېگىيىلىك ئورنى مۇھىم 

فەتىـھ  جىلغىسـىنى  بۇندۇقىسـتان  بولغـان 
قىلغـان. بـۇ جىلغـا 30 يېزىنـى ئـۆز ئىچىگـە 
ئۈچـۈن  ئارمىيـە  مۇرتـەد  بولـۇپ،  ئالىدىغـان 
تولىمـۇ ئەھمىيەتلىـك ئـورۇن بولغاچقا، ئۇالر 
بـۇ جىلغىنـى قايتۇرۇۋېلىـش ئۈچـۈن 2 قېتىم 
بىلـەن  ياردىمـى  نىـڭ  هللا  ئىلگىرىلىگـەن. 

ئاشـمىغان. ئەمەلگـە  پىالنـى  بـۇ  ئۇالرنىـڭ 
ھەيئەتـۇ  كۈنـى   -1 ئايىنىـڭ   -10  ■
قىسـىم  ئاالھىـدە  بىرلىكىنىـڭ  شـام  تەھرىـر 
ھەلـەب  سـۈرىيىنىڭ  مۇجاھىدلىـرى 
كاسـتىلو  شـىمالىغا جايالشـقان  ۋىاليىتىنىـڭ 
سـانائەت رايونىنىـڭ ئەتراپىدىكى نۇسـەيرىيە 
كاپىرلىرىنىـڭ نۇقتىلىرىغـا قارىتـا ئىنغىمـاس 
نەتىجىـدە  بارغـان،  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى 
نۇسـەيرىيە ئەسـكەرلىرىدىن 16 نى ئۆلتۈرۈپ، 
نۇرغۇنلىرىنى يارىالندۇرغان. قېرىنداشلىرىمىز 
بـۇ ئەمەلىيەتنـى تۈگەتكەندىـن كېيىن سـاق-

سـاالمەت چېكىنىـپ چىققـان.
■ 10- ئاينىڭ 6- كۈنى ھەيئەتۇ تەھرىر 
ئىدلىـب  سـۈرىيىنىڭ  مۇجاھىدلىـرى  شـام 
ۋىاليىتىنىـڭ جەنۇبىغا جايالشـقان مەشـىرفە 
يېزىسـى ۋە بەششـار ئەسـەد ئارمىيىسـىنىڭ 
ھۇجـۇم  قارىتـا  نۇقتىلىرىغـا  قانچـە  بىـر 
ئەمەلىيىتى ئېلىپ بارغان. بۇ جەڭ جەريانىدا 
مۇجاھىـدالر 2 قېتىـم پىدائىيلىق ئەمەلىيىتى 
بېرىشـى  نۇسـرەت  نىـڭ  هللا  بېرىـپ،  ئېلىـپ 
بىلـەن مەشـرىفە يېزىسـى فەتىھ بولغـان. يەنە 
شـۇ كۈنـى مۇجاھىـدالر ئەبـۇ دالى يېزىسـىنى 
مۇھاسـىرىگە ئېلىـپ، ئەتىسـى بـۇ يېزىنىمـۇ 
فەتىھ قىلغان. بەششـار ئەسـەد ئەسكەرلىدىن 
97 نـى ئۆلتـۈرۈپ 59 نـى يارىالندۇرغـان، 15 
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سەبىيلەر سەھىپىسى

جىھاد چەشمىلىرى

4- بەت 

 20 ئالغـان؛  ئەسـىرگە  ئەسـكەرنى  نەپـەر 
دانـە ئەسـكىرىي ماشـىنا، 6 دانـە تانـكا، 1 
دانـە زەمبىـرەك ۋە 1 دانـە BPM نـى ۋەيـران 
قىلغـان. مۇجاھىـدالر يەنـە 1 دانـە تانـكا، 4 
دانـە 57mm لىـق زەمبىرەك، 4 دانە شـاالكا، 
20 دىـن ئارتـۇق كىچىـك تىپتىكـى ماشـىنا 
ۋە كۆپلىگـەن مىقداردىكـى قورال-يـاراق ۋە 

ئوق-دورىالرنـى غەنىيمـەت ئالغـان.
■ 10- ئاينىڭ 7- كۈنى ئافغانىستاننىڭ 
پـەرۋان ۋىاليىتى تۇرىسـۇكى رايونىدا ئامېرىكا 
ئارمىيىسـىنىڭ بىر دانە ئەسـكەر توشۇغۇچى 
ئايروپىالنـى بەگـرام ھـاۋا ئارمىيـە بازىسـىغا 
ئەسـكەر توشـۇپ كېتىۋاتقاندا، ئافغانىستان 
ئىسـالم ئىمارىتـى مۇجاھىدلىـرى تەرىپىدىن 
نەتىجىـدە  چۈشـۈرۈۋېتىلگەن،  ئېتىـپ 
نەپـەر  نەچچـە   10 ئىچىدىكـى  ئايروپىـالن 

ئەسـكەرنىڭ ھەممىسـى ئۆلگـەن.
■ 10- ئاينىـڭ 7- كۈنـى سـومالىنىڭ 
جۇبـا ۋىاليىتـى جەلىب شـەھىرىدە سـومالى 
ھۆكۈمـەت ئارمىيىسـى ئىچىدىكـى 4 نەپەر 
بىللـە  بىلـەن  قورال-ياراقلىـرى  ئەسـكەر 
مۇجاھىدلىرىغـا  تەشـكىالتى  ئەششـاباپ 

بولغـان. تەسـلىم 
■ 10- ئاينىـڭ 9- كۈنـى ئامېرىكىنىڭ 
كالىفورنىيـە شـتاتىنىڭ ناپـا، لېك، سـونوما، 
ئورمانلىقـالردا  رايونلىرىدىكـى  مىندوسـىنۇ 
ئـوت ئاپىتـى يۈز بەرگەن. بۇ ئوت شـامالنىڭ 
بىـر  كېڭىيىـپ  سـۈرئەتتە  تېـز  تەسـىرىدە 
كىلومېتىـر  كـۋادرات  ئىچىدىـال 470  كـۈن 
يـەر كۆيـۈپ كـۈل بولغـان، 3500 گـە يېقىن 
ئولتـۇراق بىنا ۋە تالال بـازار قاتارلىق ئورۇنالر 
ۋەيـران بولغـان. بۇ ئـوت ئاپىتـى كالىفورنىيە 
ئاپىتـى  ئـوت  چـوڭ  ئـەڭ  تارىخىدىكـى 
 23 ھازىرغىچـە  بولـۇپ،  ھېسـابلىنىدىغان 
نەپـەر ئـادەم ئۆلـۈپ، 100 دىـن ئارتـۇق ئـادەم 

يارىالنغـان.
كەچتـە  كۈنـى   -9 ئاينىـڭ   -10  ■
ئىمارىتـى  ئىسـالم  ئافغانىسـتان 
فەريـاب  ئافغانىسـتاننىڭ  مۇجاھىدلىـرى 
قارىتـا  رايونىغـا  بەشـجىنكوت  ۋىاليىتـى 
بارغـان،  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  ھۇجـۇم 
بىـر  مۇھىـم  رايوندىكـى  بـۇ  نەتىجىـدە 
ئەسـكىرىي ئـورۇن ۋە بىر قانچـە نۇقتىالرنى 
فەتىـھ قىلغان. ئۇندىن باشـقا مۇرتەد ئارمىيە 
ئالغـان. ئەسـىر  نـى   4 ئەسـكەرلىرىدىن 

■ 10- ئاينىـڭ 10- كۈنى سـۈرىيىنىڭ 
الزىقىيـە ۋىاليىتىگە جايالشـقان تاجاۋۇزچى 
ھـاۋا  ھۇمەيمىـن  ئارمىيىسـىنىڭ  رۇسـىيە 
ئارمىيـە بازىسـىدا، رۇسـىيە ئارمىيىسـىنىڭ 
ئايروپىالنـى  كۈرەشـچى  تىپلىـق   SU-24
ئايروپىالندىـن  تەييارلىنىۋاتقانـدا  ئۇچۇشـقا 
»تېخنىكىلىـق مەسـىلە« كۆرۈلۈپ پارتالپ 

كەتكـەن.
■ 10- ئاينىـڭ 10- كۈنـى ئەششـاباپ 
سـومالىنىڭ  مۇجاھىدلىـرى  تەشـكىالتى 
ئېفئوپىيـە  ئەتراپىـدا،  شـەھىرى  ۋاجىـد 
مىنـا  قارشـى  ئارمىيىسـىگە  تاجاۋۇزچـى 
ئەمەلىيىتـى ئېلىپ بېرىپ 10 نەچچە نەپەر 
يارىالندۇرغـان.  ۋە  ئۆلتۈرگـەن  ئەسـكەرنى 
بەششـار  كۈنـى   -12 ئاينىـڭ   -10  ■
ئەسـەد ئەسـكەرلىرى سـۈرىيىنىڭ دەمەشىق 
رايونىدىكـى  غۇتـا  غەربىـي  ۋىاليىتـى 
قارىتـا  نۇقتىلىرىغـا  مۇجاھىدالرنىـڭ 
ئىلگىرىلەشـكە ئۇرۇنغـان. هللا نىـڭ ياردىمى 
بىلەن بۇ كۆرەڭلىگەن شـەيتان قوشـۇنلىرى 
مۇجاھىـد قېرىنداشـلىرىمىز تەرىپىدىـن ئـاز 
ھالەتتـە  خـار  يـەپ  زەربىلەرنـى  بولمىغـان 

چېكىنگـەن. ئارقىغـا 

سەۋزە ئۆپكىنىڭ ياخشى دورىسى
قىـش پەسـلى ئۆپكـە كېسـىلى ئـەڭ كـۆپ قوزغىلىدىغـان پەسـىل 
بولۇپ، قىش پەسلىدە كاناي ياللۇغى، ئۆپكە ياللۇغى، زىققا قاتارلىق 
يۆتىلىـش،  كىشـىلەردىمۇ  ئادەتتىكـى  كۆرۈلىـدۇ.  كـۆپ  كېسـەللەر 
كۆكـرەك ئاغرىـش قاتارلىـق كېسـەللىك ئاالمەتلىـرى كۆرۈلىدۇ شـۇڭا 

قىشـتا ئۆپكىنىـڭ سـاغالملىقىغا كۆڭـۈل بۆلـۈش ناھايىتـى مۇھىـم. 
سەۋزىنى كۆپ يەپ بېرىش ئۆپكىنى ئاسراشنىڭ ھەم ئوڭاي، ھەم 
ئـەرزان ئۇسـۇلى ھېسـابلىنىدۇ. ئۆپكىنىـڭ زەخمىلىنىشـى كۆپىنچـە 
بولىـدۇ.  زەخمىلىنىشـىدىن  پەردىسـىنىڭ  شىلىمشـىق  كانايچـە 
ۋىتامىـن An كانايچـە شىلىمشـىق پەردىسـى ھۈجەيرىلىرىنى ئاسـراپ، 
شـۇنداقال  سـاقاليدۇ  فۇنكسىيىسـىنى  ۋە  نورماللىقـى  كانايچىنىـڭ 
شىلىمشـىق پەردىنى باكتېرىيىنىڭ زىيىنىدىن سـاقاليدىغان بولغاچقا 
تەركىبىـدە  سـەۋزە  بولىـدۇ.  زور  ياردىمـى  سـاغالملىقىغا  ئۆپكىنىـڭ 
ھەسسـىلەپ  نـى   An ۋىتامىـن  تېنىـدە  ئـادەم  بولـۇپ،  مـول  كاروتىـن 
نـى   An ۋىتامىـن بولىدۇكـى، سـەۋزە  دېيىشـكە  شـۇنداق  پارچىاليـدۇ. 
تولۇقالشـتىكى ئەڭ ياخشـى كۆكتات ھېسـابلىنىدۇ شـۇڭا كۈندە بىر 
بـاش سـەۋزە يـەپ بەرگەنـدە نەپەسـلىنىش سىستېمىسـىغا، بولۇپمـۇ 

ئۆپكىگـە پايدىلىـق بولـۇپ، ئۆپكىنـى قوغدايـدۇ )إن َشـاء هللا(. 
كاروتىـن نـۇر ۋە ئوكسـىگېنغا ئىنتايىـن سـەزگۈر بولـۇپ، ئـۇزاق 
شـۇڭا  پارچىلىنىـدۇ  ئوكسـىدلىنىپ  تۇرغانـدا  نۇرىـدا  كـۈن  مـۇددەت 
يېيىشـكە تەييـارالپ قويغـان سـەۋزىنى ئوچۇقچىلىقتـا ئـۇزۇن ۋاقىـت 
كېـرەك.  يەۋېتىـش  قېتىمدىـال  بىـر  ياخشىسـى  ئـەڭ  قويماسـتىن، 
ئۇنىڭدىن باشـقا، كاروتىن ياغدا ئېرىيدىغان ماددا بولغاچقا، سـەۋزىنى 
قـورۇپ يېسـە ياكـى شـورپىغا سـېلىپ يېسـە تېخىمۇ ياخشـى بولىدۇ.

ئائىلىدىكى رېتسىپالر

ئەسكەرتىش
گېزىـت،  قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ 

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

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

والسام عليكم ورمحة هللا وبركاته

ئەرەب تىلى ئۆگىنىمەن
سۆزلۈكلەر

َعِفْيٌف                                                                   ئىپپەتلىك
نَِْيٌب                                                              دانا، دانىشمەن 
رَِحْيٌم                                                         ناھايىتى مېھرىبان
َحِلْيٌم                                                                        مۇاليىم
رَِفْيٌق                                                                        ھەمراھ
َشرِْيٌك                                                                      شېرىك
َمِلٌك                                                                        پادىشاھ
َاِميـٌْر                                                              ئەمىر، مەسئۇل
َسيٌِّد                                                                رەھبەر، ئىگە  
َعَزٌب                                                               بويتاق كىشى                                   
ٌل                                                                   ئۆيلەنگەن  ُمَتَأهِّ
َمْشُغوٌل                                                                   ئالدىراش

 
 جۈملىلەر

ا                          ئۇ ناھايىتى ئىپپەتلىك كىشى ُهَو رَُجٌل َعِفْيٌف ِجدًّ
َهَذا اْلَِميـُْر رَُجٌل نَِْيٌب                                  بۇ ئەمىر دانا كىشىدۇر
ُ رَِحْيٌم                                              هللا ناھايىتى مېھرىباندۇر اللَّ
َأُخوُه َحِلْيٌم                                    ئۇنىڭ ئاكىسى تولىمۇ مۇاليىم
رَِفيـُْقُه ُمَدرٌِّس                                     ئۇنىڭ ھەمراھى ئوقۇتقۇچى
ُ َواِحٌد َل َشرِْيَك َلُه        هللا يېگانىدۇر، ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر اللَّ
ِف اْلََبَشِة َمِلٌك َعاِدٌل                 ھەبەشىستاندا بىر ئادىل پادىشاھ بار
اْلَقْلُب َأِميـٌْر ِلْلَجَسِد                                قەلب بەدەننىڭ ئەمىرىدۇر
َرُسوُل اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّد اْلَبَشِر           پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص ئىنسانالرنىڭ رەھبىرى
َساِلٌ رَُجٌل َعَزٌب                                            سالىم بويتاق كىشى
ٌل                                  بۇ ئوقۇغۇچى ئۆيلەنگەن َهَذا الطَّاِلُب ُمَتَأهِّ
ا                               بىزنىڭ ئەمىر بەك ئالدىراش َأِميـُْرَن َمْشُغوٌل ِجدًّ


