
ئىسالم ئاۋازى

ئىسلامىي  بوللۇپ،  بىرىنچلى 
قىلىلش؛  ئىگلە  ئەمىنلىككلە  جەمئىيەتنلى 
ئىككىنچلى بوللۇپ، بلۇ جەمئىيەتكە قارشلى 
سلۇندۇرۇش  ھەيۋىسلىنى  چىققانارنىلڭ 
يېقىندىلن  كېڭىيىشلىگە  ئىسلامنىڭ  ۋە 
خىيلال  بولۇشلنى  توسلالغۇ  يىراقتىلن  ياكلى 
پېتىنالمايدىغلان  ھېچكىمنلى  قىلىشلقا 
قىلىلش. مانلا بۇ سلۈپەت للللل بلۇ مەنھەجنىڭ 
تەبىئەتنىلڭ  خىلل  بلۇ  بوللۇپ،  تەبىئىتلى 
كۆرۈنۈشللىرى مۇسلۇلمانارنىڭ قەلبلىرىدە 
زۆرۈردۇر.  ئېلىشللىرى  ئلورۇن  چوڭقلۇر 
كلۈچ- ھەيۋىتلى،  دىننىلڭ  بلۇ  ھەقىقەتلەن 

قۇۋۋىتى، سلەلتەنىتى شلۇنداقا ئىسلامنىڭ 
كېڭىيىشىنىڭ توسلقۇنلۇققا ئۇچرىماسلىقى 
سلالىدىغان  زىلزىلىگلە  تاغۇتارنلى  ئۈچلۈن 
قورقۇنچىسلى بولۇشلى كېلرەك چۈنكلى بلۇ 
دىن لللل يەر يۈزىدە ھەر قانداق ئىنساننى ھەر 
قانلداق تاغۇتقا قۇل بولۇشلتىن ئلازاد قىلىپ، 
ئۈچلۈن  چىقىلش  ئېلىلپ  ئەركىنلىككلە 
تاغلۇت  دىنلدۇر.  قىلىدىغلان  ھەرىكلەت 
كۈچلىرىدىلن ئىبارەت ماددىي توسلالغۇالرغا 
پەقلەت دەۋەت ۋە تەبلىغللەر بىلەنلا قارشلى 
دەپ  مەنھىجىلدۇر  دىننىلڭ  بلۇ  چىقىلش 
ئەمەلىيەتتلە  كىشلىلەر  قىلىدىغلان  ئېتىقلاد 
بلۇ دىننىلڭ تەبىئىتلى، خاراكتېلرى ھەققىدە 
ھېچنېملە بىلمەيدىغلان كىشلىلەردۇر« )»يف 

ئېلىنلدى(. قرآن«دىلن  ظلال 
يۇقىرىقىالردىن چىقىدىغان پايدىالر

پلەن  كاپىر-مۇشلرىكارنىڭ  بىرىنچلى، 
تېخنىكىسلى ھلەر قانچلە تەرەققىلي قىلغان 
ئۆلچىمىلدە  قىمملەت  ئىسلامىي  بولسلىمۇ 
)ئۇللۇغ  ئىكەنلىكلى.  تلۆۋەن  ھايۋاندىنملۇ 
هللا بىزنلى ئىماندىلن ئىبلارەت بلۇ نېئمەتتىلن 

ئايرىۋەتمىسلۇن.(
ئەزۋەيلەۋېرىلش  كۇفرىلدا  ئىككىنچلى، 
ئىماندىلن  ئاخىرىلدا  قېتىلپ  قەلبنىلڭ  للللل 
بولىدىغانلىقلى. قېلىشلقا سلەۋەب  مەھلرۇم 

قىلىشلنىڭ  ۋاپلا  ئەھدىگلە  ئۈچىنچلى، 
ۋاجىبلىقلى.

مۇسلۇلماندىن  كاپىرالرنلى  تۆتىنچلى، 
شلەرت- ئۈچلۈن،  قىلىلش  ئەيمىنىدىغلان 

كاپىرالرغلا  يېتىلگەنلدە  پىشلىپ  شلارائىت 
كلۈچ  ۋە  قويلۇش  بېرىلپ  زەربلە  قاتتىلق 

زۆرۈرلۈكلى. قويۇشلنىڭ  كۆرسلىتىپ 

يىپلەك  ئەرلەرنىلڭ  زىنلا،  ھلاراق،  ئەسلۋاب، 
كىيىم كىيىشلى ھەمدە جازانە قاتارلىقارنىڭ 
يامرىشلى ۋە ئۇالرنىلڭ ھلاالل سانىلىشلى، يەر 
يۇتلۇپ كېتىش، سلۈرىتى مۇبلەددەل قىلىنىش 
)يەنى ئىنسلاننىڭ مايمۇن، چوشلقا دېگەندەك 
ھەر خىل ھايۋانار شەكلىگە ئۆزگەرتىلىشى( 
قاتارلىلق  ياغدۇرۇللۇش  تلاش  ئاسلماندىن  ۋە 

ھادىسلىلەرنىڭ يلۈز بېرىشلى قاتارلىقلار.
بەشلىنچى، ئامانەتنلى زايلە قىلىۋېتىلش، 
كىشلىلەرگە  الياقەتسلىز  مەسلئۇللۇقنىڭ 
تاپشۇرۇلۇشلى، ناچلار كىشلىلەرنىڭ رەھبلەر 
ئېسلىل  كىشلىلەرنىڭ  پلەس  بولۇشلى، 
كىشلىلەر ئۈستىگە چىقىۋېلىشى، دېدەكنىڭ 
ئۆزىگە قىز خوجايىن تۇغۇشلى، كىشلىلەرنى 
قامچىلاپ زالىمارغا يانتاياق بولغۇچىارنىڭ 
كۆپىيىلپ كېتىشلى، قاراڭغلۇ كېچىنىلڭ 
پارچىلىرىغلا ئوخشلاش پىتنىلەرنىلڭ ياملراپ 

كېتىشلى قاتارلىقلار.
ئالتىنچى، بىنا سېلىشتا ۋە مەسجىدلەرنى 
تىجارەتنىلڭ  بەسلىشلىش؛  پەردازالشلتا 
كۆپىيىشلى؛ بازارالرنىلڭ بىر-بىرىگلە يېقىلن 
ملال  كلۆپ  قولىلدا  كىشلىلەرنىڭ  بولۇشلى؛ 
قىلماسللىقى؛  ئلادا  شۈكرانىسلىنى  تۇرۇپملۇ 
بېخىللىقنىڭ كۆپىيىشلى؛ يالغان گۇۋاھلىقنىڭ 
كۆپىيىشلى؛ توغرا گۇۋاھلىقنىڭ يوشۇرۇلۇشلى؛ 
رەزىلل قىلمىشلار، ئۆچ-ئلاداۋەت ۋە سلىلە-

رەھىمنىڭ ئۈزۈلۈشلى؛ قوشلنىدارچىلىققا رىئايە 
قىلماسللىق قاتارلىقارنىلڭ يامراپ كېتىشلى؛ 
پەقلەت تونۇيدىغان كىشلىلەرگىا سلاالم بېرىش 
ۋە كىشلىلەرنىڭ ئارىسىدا ئۆزئارا بىر-بىرىنى 
كېتىشلى؛  ياملراپ  بولۇۋېلىشلنىڭ  تونۇملاس 
قېرىارنىڭ ياشلارغا ئوخشىۋېلىشلى؛ ئىسلام 
تەرغىب قىلغان سلۈننەتلەرگە سەل قاراشنىڭ 

ياملراپ كېتىشلى قاتارلىقار.
ھەتتاكلى  ئۆزگىرىلپ،  دەۋر  يەتتىنچلى، 
مۇشلۇ  قىلىنىشلى؛  ئىبلادەت  بۇتارغلا 
كېتىشلى؛  ياملراپ  شلېرىكنىڭ  ئۈممەتتلە 
ئۆسلۈملۈكلەرنىڭ  كۆپىيىلپ،  يامغۇرالرنىلڭ 
يېقىلن  بىر-بىرىگلە  زامانارنىلڭ  ئازىيىشلى؛ 
ئازىيىلپ  بەرىكەتنىلڭ  ۋاقىتتلا  بولۇشلى؛ 
كېتىشلى؛ يېڭلى چىققلان ئاينىلڭ كۆپۈشلى؛ 
يىرتقلۇچ ھايۋانلار ۋە قاتتىلق جىسلىمارنىڭ 
مۇئمىننىلڭ  ۋە  قىلىشلى  ئىنسلانارغا گلەپ 

قاتارلىقلار.  چىقىشلى  راسلت  چۈشلىنىڭ 
دەرياسلىنىڭ  فلۇرات  سلەككىزىنچى، 
كۆرۈنلۈپ  تاغنىلڭ  ئالتلۇن  تۈگلەپ  سلۈيى 
قېلىشلى؛ يامانلىقلار يوقىلىلپ، رەسلۇلۇلاھ 
ملسو هيلع هللا ىلص نىلڭ مەدىنلە شلەھىرىدە سلالىھ ۋە تەقلۋا 
قالماسللىقى؛  باشلقىارنىڭ  كىشلىلەردىن 
يايلاق  قايتىدىلن  ئارىلىنىلڭ  يېرىلم  ئلەرەب 
كىشلىلەر  ئۆزگىرىشلى؛  دەرياالرغلا  ۋە 
كىشلىنىڭ  بىلر  قەھتانلىلق  بويسلۇنىدىغان 

قاتارلىقلار. چىقىشلى  مەيدانغلا 
توققۇزىنچلى، رۇملۇقارنىلڭ كۆپىيىلپ 
ۋە  قىلىشلى  ئلۇرۇش  بىللەن  مۇسلۇلمان 
مۇسلۇلمانار يەھۇدىيار بىللەن ئۇرۇش قىلىپ، 
ھەتتاكى تاش ۋە دەرەخنىڭ: »ئى مۇسلۇلمان! 
مانلا بۇ يەھۇدىي، كەل، بۇنى ئۆلتۈر« دېيىشلى.

شلەھىرىنىڭ  ئىسلتانبول  ئونىنچلى، 
فەتىلھ قىلىنغىنىلدەك رىلم )يەنلى ئىتالىيەنىڭ 
پايتەختى رىم( شلەھىرىنىڭ فەتىھ قىلىنىشى 

قاتارلىقار.
قىيامەتنىلڭ  ئوخشلاش،  يۇقىرىقىغلا 
بلار  ئاالمەتلىلرى  كىچىلك  نۇرغۇنلىغلان 
ئاالمەتللەر سلەھىھ ھەدىسللەردە  بلۇ  بوللۇپ، 

قىلىنغلان. بايلان 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا( 

َعلْن َأِب ُهَريلْلَرَة رضلي هللا عنله َعلِن النَّلِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَلاَل: 
»َملا يلَنلَْتِظلُر َأَحُدُكلْم ِإلَّ ِغلًى ُمْطِغيًلا َأْو فلَْقلًرا ُمْنِسلًيا َأْو 
َمَرًضا ُمْفِسًدا َأْو َهَرًما ُمَفنًِّدا َأْو َمْوًت ُمِْهًزا َأِو الدَّجَّاَل 
لاُل َشلرٌّ َغائِلٌب يلُنلَْتظَلُر َأِو السَّلاَعَة َوالسَّلاَعُة َأْدَهلى  فَالدَّجَّ

ِْملِذّي(. « )َرَواُه التِّ َوَأَملرُّ
ھەدىسنىڭ تەرجىمىسى 

نەقىلل  دىلن  عنله  رضلي هللا  ئەبلۇ ھۇرەيلرە 

ملسو هيلع هللا ىلص:  پەيغەمبلەر  ھەدىسلتە  قىلىنغلان 
بايلىلق،  مەغرۇرالندۇرىدىغلان  »سلىلەرگە 
ھەممىنلى ئۇنتۇلدۇرىدىغلان كەمبەغەللىلك، 
ئەقلىنلى  كېسلەللىك،  بۇزىدىغلان  بەدەننلى 
تۇيۇقسلىز  قېرىلىلق،  قويىدىغلان  يوقىتىلپ 
تۇرۇلۇۋاتقلان  كۈتلۈپ  ئۆللۈم،  كېلىدىغلان 
دەججال، قىيىن ۋە جاپالىق بولغان قىيامەت 
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هللا تعاىل مۇنداق دەيدۇ: ﴿ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد 
َعاَهْدَت  الَِّذيَن  يلُْؤِمُنوَن ۞  َل  فلَُهْم  َكَفُروا  الَِّذيَن  اللَِّ 
ٍة َوُهْم َل يلَتلَُّقوَن  ِمنلُْهْم ثَّ يلَنلُْقُضوَن َعْهَدُهْم يف ُكلِّ َمرَّ
۞ فَِإمَّا تلَثلَْقَفنلَُّهْم يف اْلَْرِب َفَشرِّْد ِبِْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَُّهْم 

َيذَّكَُّروَن ۞﴾.
ئايەتنىڭ تەرجىمىسى 

ئلەڭ  ھايۋانارنىلڭ  نەزىرىلدە  نىلڭ  »هللا 
تۇرغاناردۇركلى،  چىلڭ  كۇفرىلدا  يامىنلى 
ئېيتمايلدۇ  ئىملان  ھەقىقەتلەن  ئلۇالر 
ئۇالرنىلڭ  سلەن  مۇھەمملەد!(  )ئلى   .]55[
بىللەن  كىشلىلەر  مەللۇم  ئارىسلىدىكى 
بەرمەسللىكلىرى  يلاردەم  )مۇشلرىكارغا 
بولسلا  ئلۇالر  تلۈزدۈڭ،  مۇئاھىلدە  ئۈسلتىدە( 
بۇزىلدۇ،  مۇئاھىدىسلىنى  قېتىملدا  ھلەر 
ئەگلەر   .]56[ قورقمايلدۇ  تىلن  هللا  ئلۇالر 
ئۇرۇشلتا ئلۇالر ئۈسلتىدىن غەلىبلە قىلسلاڭ، 
ئىبلرەت  ۋە  قېچىشلى  ئارقىدىكىلىرىنىلڭ 
ئېلىشلى ئۈچلۈن ئۇالرنلى قاتتىلق جازالىغىلن 
ئىبلرەت  باشلقىارغا  ئۇالرنلى  )يەنلى 
قىلغىنكلى، ئۇالرنىلڭ سلەن بىللەن ئلۇرۇش 
قىلىشلقا دەرمانى قالمىسلۇن( ]57[« )سلۈرە 

ئايەتكىچلە(.  -57 ئايەتتىلن   -55 ئەنفلال 
ئايەتنىڭ تەپسىرى

بۇ ئايەتنىڭ تەپسلىرى ھەققىدە سلەييىد 
قۇتلۇب رمحله هللا مۇنلداق دەيلدۇ: »>ھايلۋان< 
قىمىلرالپ  يۈزىلدە  يلەر  للللل  ئىبلارە  دېگلەن 
يۈرگەن، ئىنساننى ئۆز ئىچىگە ئالغان پۈتۈن 
قۇرئلان  لېكىلن  بىلدۈرسلىمۇ  مەخلۇقاتنلى 
تېكىسلتى بلۇ يەردە بلۇ ئىبارىنلى ئادەملەرگە 
مۇناسلىۋەتلىك  ھايۋانارغلا  ئىشللىتىپ، 
بولغلان بىلر تۈرللۈك مەنىنلى ئىلھلام قىلىلدۇ. 
يۈزىلدە  زېمىلن  ئادەمللەر  بلۇ  ئاندىلن كېيىلن 
قىمىلرالپ يۈرۈۋاتقلان ھايۋانلار ئىچىدىكلى 
ئايلىنىلدۇ.  ھايۋانارغلا  پەسلكەش  ئلەڭ 
كۇفرىلىلق  شلۇ  بوللۇپ،  كاپىلر  بلۇالر  مانلا 
ئايلىنالمايدىغلان  مۇئمىنگلە  سلەۋەبىدىن 
دەرىجىگلە يېتىلپ بارغلان ۋە دائىلم هللا تىلن 
قورقماسلتىن ئەھدىسلىنى بۇزۇپ تۇرىدىغان 
تۇتۇلغلان  كلۆزدە  ئايەتتلە  بلۇ  كىشلىلەردۇر. 
كىشىلەر ھەققىدە نۇرغۇن تەپسىرلەر نەقىل 
قىلىنغلان. بلەزى ئالىمارنىڭ دېيىشلىچە، بۇ 
ئايەتتلە كلۆزدە تۇتۇلىدىغىنلى بەنلى قۇرەيلزە 
نەزىرىلدە  بەزىلەرنىلڭ  يەنلە  يەھۇدىيلىلرى، 
بەنلى نەزىلر يەھۇدىيلىلرى، يەنلە بەزىلەرنىڭ 
نەزىرىلدە بەنلى قەينۇقلا يەھۇدىيلىلرى، يەنلە 
ئەتراپىلدا  مەدىنلە  نەزىرىلدە  بەزىلەرنىلڭ 
نلەس  ئەئرابىلار...  مۇشلرىك  ياشلاۋاتقان 
رېئاللىلق  تارىخىلي  ۋە  تېكىسلتى(  )قۇرئلان 
يەھۇدىيارنىلڭ  ۋە  مۇشلرىك  يۇقىرىقلى 
ھەممىسلىنىڭ مۇشلۇ ئايەتنىلڭ مەنىسلىگە 
بىلدۈرىلدۇ  بارلىقىنلى  ئېھتىماللى  كىرىلش 
چۈنكلى يەھۇدىيلار رەسلۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص بىللەن 
بىلر  كېيىلن،  بۇزغاندىلن  ئەھدىنلى  تۈزگلەن 
گلۇرۇھ  بىلر  يەنلە  ئارقىسلىدىن  گۇرۇھنىلڭ 
شلۇنىڭدەك،  كەلگلەن.  بلۇزۇپ  ئەھدىنلى 
بۇزۇشلى  ئەھدىنلى  مۇشلرىكارنىڭمۇ 
بىلىشلىمىز  شلۇنى  بەرگلەن.  يلۈز  تەكلرار 
كېرەككلى، بلۇ ئايەتلەر بەدردىن ئىلگىرى ۋە 
كېيىنكلى ۋاقىتاردىلن تارتىلپ تاكلى مۇشلۇ 

ئايەتللەر نازىلل بولغانغلا قلەدەر يلۈز بەرگلەن 
رېئلال ۋەقەلىكللەر ھەققىلدە سلۆزلەيدۇ. بلۇ 
ۋەقەللەر ھەققىلدە چىققلان ھۆكلۈم ئەھدىنى 
ئىپادىللەپ،  خاراكتېرىنلى  بۇزغۇچىارنىلڭ 
ئەھدىنلى بلۇزۇش بولسلا ئۇالرنىلڭ دائىملىلق 
مانلا  جاكاراليلدۇ.  ئىكەنلىكىنلى  سلۈپىتى 
قاتتىلق  كۇفرىلدا  ۋە  بولغلان  كاپىلر  مۇشلۇ 
ئىملان  دىنغلا  بلۇ  كىشلىلەر  ئەزۋەيلىگلەن 
پىتلرەت  ئۇالرنىلڭ  چۈنكلى  كەلتۈرمەيلدۇ 
)يارىتىلىلش تەبىئەت(لىرى شلۇ سلۈپەتلىرى 
سلەۋەبلىك بۇزۇلۇپ كەتكەن ۋە شلۇ تۈپەيلى 
ئۇالر هللا نىڭ نەزىرىدە ئەڭ پەسلكەش ھايۋان 
بوللۇپ قالغلان. مانلا بلۇ ئۆزلىلرى چىڭىتقان 
ئەھدىنلى بۇزغان كىشلىلەر للللل ئەھدىگە ۋاپا 
قىلىش خۇسۇسلىيىتىدىن ئىبارەت ئىنسانىي 
خۇسۇسلىيەتتىن چىققان ۋە چەكلىمىسلىز، 
قىلىدىغلان  ھەرىكلەت  ئەركىلن 
چەكلىمىگلە  ھېچبىلر  چاھارپايلاردەك 
رىئايلە قىلمايدىغلان مەخلۇقلاردۇر. بەلكلى 
مەخلۇقلاردۇر  تلۆۋەن  چاھارپاياردىنملۇ 
چۈنكلى چاھارپايلار ئۆزىنىلڭ پىترىتىنىلڭ 
چەكلىمىسلىگە رىئايلە قىلىلدۇ، ھالبۇكلى، 
بلۇ ئىنسلان سلىياقىدىكى مەخلۇقلار بولسلا 
ھېچقانلداق چەكلىمىگلە رىئايلە قىلمايلدۇ، 
دەل شلۇ سلەۋەبتىن ئلۇالر هللا نىلڭ نەزىرىلدە 
مەخلۇقاتنىلڭ  ھۆكۈمىلدە(  نىلڭ  هللا  )يەنلى 
ئلەڭ يامىنىلدۇر. مانلا بلۇالر لللل ئۆز ئەھدىسلى 
ۋە يامانلىقلى بىللەن ھېچكىمنلى خاتىرجەم 
قىالمايدىغان مەخلۇقاردۇر شۇڭا ئۇالرنىڭ 
مەھلرۇم  خاتىرجەملىكتىلن  جازاسلى 
ھلەم  باشلقىارنى  ئلۇالر  چۈنكلى  بولۇشلتۇر 
خاتىرجەملىكتىلن مەھلرۇم قىلغلان ئىلدى. 
سلۈرگۈن  قورقۇتۇللۇش،  جازاسلى  ئۇالرنىلڭ 
قىلىنىشلتىن  سلەرگەردان  ۋە  قىلىنىلش 
ئىبارەتتلۇر. ئۇالرنىڭ قولىغا شلىددەت بىلەن 
ئلۇرۇش للللل ئۇالرنىلا قورقۇتلۇپ قالماسلتىن 
بەلكى ئۇالرنىڭ ئارقىسلىدىكى دۈشمەننىمۇ 
ھەم قورقۇتىدۇ. رەسۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص ۋە ئۇنىڭدىن 
كېيىنكى مۇسلۇلمانار ئلۇ مەخلۇقار بىلەن 
مۇشلۇنداق  ئۇالرغلا  ئۇچراشلقاندا،  جەڭلدە 
>ئەگلەر  بۇيرۇلغلان:  قىلىشلقا  مۇئامىللە 
ئۇرۇشلتا ئلۇالر ئۈسلتىدىن غەلىبلە قىلسلاڭ، 
ئىبلرەت  ۋە  قېچىشلى  ئارقىدىكىلىرىنىلڭ 
ئېلىشلى ئۈچلۈن ئۇالرنلى قاتتىلق جازالىغىلن 
ئىبلرەت  باشلقىارغا  ئۇالرنلى  )يەنلى 
قىلغىنكلى، ئۇالرنىلڭ سلەن بىللەن ئلۇرۇش 

قالمىسلۇن(<... دەرمانلى  قىلىشلقا 
ھەقىقەتلەن مانلا بۇ ئاجايىلپ ئىپادىلەش 
بولۇپ، ئۇ لللل قورقۇنچلۇق ئازاب دەھشىتىنى 
شلۇنداق  ئلۇ  بېرىۋاتىلدۇ.  سلۈرەتلەپ 
ئاۋازىنلى  ئۇنىلڭ  ئازابكلى،  قورقۇنچللۇق 
ئاڭاشلنىڭ ئۆزىلا قېچىشلقا يېتەرلىكتلۇر. 
ئازابنىلڭ ئۆزىگلە  بلۇ  يلەردە  بولغلان  ئۇنلداق 
نېملە  ھاللى  كىشلىنىڭ  يولۇققلان  ئەمەلىلي 
بولۇپ كېتەر!؟ مانا بۇ شۇنداق قورقۇنچلۇق 
كۆنلۈپ  بۇزۇشلقا  ئەھدىنلى  زەربىكلى،  بىلر 
كەتكلەن ۋە ئىنسلان قېلىپىدىلن چىققلان بلۇ 
كاپىرالرنلى مۇشلۇ زەربە ئارقىلىق جازاالشلقا 
هللا ئلۆز پەيغەمبىرىنى بۇيلرۇدى. بۇنىڭدىكى 

مەقسلەت: 
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39- سان

)قوش ھەپتىلىك گېزىت(

1- بەت 

بۇالقتىن تامچە

)ئاخىرى 2- بەتتە(

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
تۆتىنچى، ئۆلتۈرۈش ۋە ئۆلتۈرۈلۈشلەرنىڭ 
كلۆپ بولۇشلى، ئۆلۈمنى ئلارزۇ قىلىلش، قەبرە 
ئەھلىگلە ھەۋەس قىلىش )يەنى ئۆلۈمنى ئارزۇ 
قىلىلش(، بااليىئاپەتلەرنىڭ دەھشلەتلىكىدىن 
»ئۆلۈكلەرنىلڭ ئورنىلدا بولسلامچۇ« دېيىلش، 
يلەر  بولۇشلى،  كلۆپ  ئۆلۈمنىلڭ  تۇيۇقسلىز 
تەۋرەش سلەۋەبىدىن ۋە كېسلەللەر سلەۋەبىدىن 
ئەرلەرنىلڭ  بولۇشلى،  كلۆپ  ئۆلۈشلنىڭ 
ئازىيىلپ، ئايالارنىلڭ كلۆپ بولۇشلى، كىيىلم 
كىيگلەن يالىلڭاچ )يەنى كىيگلەن كىيىمى تار 
ياملراپ كېتىشلى،  ئايالارنىلڭ  نېپىلز(  ياكلى 
چالغلۇ  بولۇشلى،  ئاشلكارا  يوللاردا  زىنانىلڭ 

دىنىي ئەھكامالر
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە 

ھەدىس ئۈنچىلىرى
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قاتارلىق يەتتە تۈرلۈك ئىش كېلىشتىن بۇرۇن 
ئالدىلراڭار«  قىلىشلقا  ئەمەللەرنلى  ياخشلى 

دېگلەن )تىرمىلزى توپلىغان، ھەسلەن(.
ھەدىسنىڭ شەرھىسى 

پەيغەمبلەر ملسو هيلع هللا ىلص بلۇ ھەدىسلتە بىلر نەچچە 
ئىشلارغا ئىشلارە قىلغلان بوللۇپ، ئىنسلان 
ياخشلى  بلۇرۇن  يولۇقۇشلتىن  ئىشلارغا  بلۇ 
ئەمەللەرگە ئالدىرىشلى الزىم. رەسلۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص 
نىلڭ: »يەتتلە تۈرلۈك ئىش كېلىشلتىن بۇرۇن 
ياخشلى ئەمەللەرنلى قىلىشلقا ئالدىلراڭار« 
بلۇ  ئىبارەتكلى،  شلۇنىڭدىن  دېگەنلىكلى 
ئەتراپىنلى  ئىنسلاننىڭ  ئىلش  خىلل  يەتتلە 
ئلوراپ تۇرىلدۇ، ئىنسلان بۇنىڭغلا يولۇقلۇپ 
قېلىشتىن ئەنسلىرەيدۇ. بۇنىڭ بىرىنچىسى، 
مەغرۇرالندۇرغۇچى بايلىق. هللا ئىنسانغا مال، 
بلاال، ئايلال، ھويا-سلاراي، قاتنلاش قوراللى، 
بايلىققلا  باشلقا  ئۇنىڭدىلن  ۋە  يۈز-ئابلرۇي 
مۇناسلىۋەتلىك نۇرغۇنلىغان نېئمەتلەر بىلەن 
ملەدەت بېرىلش ئارقىلىلق ئۇنلى بلاي قىلىدۇ. 
شلۇنىڭ بىللەن ئلۇ بلۇ خىلل ھالەتتلە ئۆزىدىن 
مەغرۇرلىنىلدۇ-دە، ھەددىدىلن ئېشلىپ 
ھاكاۋۇرلىشلىپ، هللا قا قۇلچىلىق قىلىشتىن 
تەكەببۇرالرچلە بلاش تارتىدۇ. خۇددى هللا تعاىل 
ئىنسلان  »شەك-شۈبھىسلىز  ئېيتقانلدەك: 
ئۆزىنلى باي سلاناپ )هللا قا بويسۇنۇشلتىن باش 
تارتىلپ(، راسلتا ھەددىدىلن ئاشلىدۇ« )سلۈرە 

ئەللەق 6-، 7- ئايەتللەر(.
بلۇ  ئىنسلاننىڭ  تعلاىل  هللا  ئارقىدىلن 
قىلمىشىنى ئىنكار قىلىپ: »)ئى ئىنسان!( 
پەرۋەردىگارىڭنىلڭ  يېرىلڭ  بارىدىغلان 
جازاغلا  قلاراپ  )قىلمىشلىڭغا  دەرگاھىلدۇر 
)سلۈرە  ئېرىشىسلەن(«  مۇكاپاتقلا  ياكلى 
ئەللەق 8- ئايلەت( دەپ تەھدىلت سلالىدۇ. بىلز 
بەزىلدە ھەقىقەتلەن بايلىقنىڭ بۇزۇقچىلىققا 
سلەۋەب بولغانلىقىنلى كۆرىمىلز. )هللا ئلۆز 

ساقلىسلۇن!( پاناھىلدا 
سلەن ئىنسلاننىڭ كەمبەغلەل ھالىتىلدە 
هللا نىلڭ ئالدىلدا ئۆزىنلى خلار تۇتقلان ھاللدا 
بېرىلگەنلىكىنلى،  تەۋبىگلە  ۋە  ئىبادەتكلە 
ۋە  ھلاكاۋۇر  بولسلا  قىلغانلدا  بلاي  ئۇنلى  هللا 
شلۇڭا  كۆرىسلەن  يۈرگەنلىكىنلى  تەكەببلۇر 
ھەقىقىلي بەخلت للللل مالنىلڭ كلۆپ بولۇشلى 
ھەددىدىلن  بولغانلدا  بلاي  بەلكلى  ئەملەس 
ئاشماسللىق، كەمبەغەل بولغانلدا پەرزلەرنى 
شلەرئىي  بەلگىلەنگلەن  تاشلىماسللىق، 
ۋەزىپىلەرنلى تلەرك ئەتمەسللىكتۇر. مانلا بلۇ 

للللل ھەقىقىلي بەختتلۇر.
ئۇنتۇلدۇرغۇچلى  ئىككىنچىسلى، 
ئىلكىلدە  قلول  يەنلى،  كەمبەغەللىلك. 
بولمىغلان ۋە ئىنسلانغا كۆپلىگلەن پايدىلىلق 
يوقسلۇزلۇق.  ئۇنتۇلدۇرىدىغلان  ئىشلارنى 
رىزىلق  كىشلىنى  يوقسلۇزلۇق  چۈنكلى، 
ئىلزدەش بىللەن كاشلىا قىلىلپ كۆپلىگلەن 

ئۇنتۇلدۇرىلدۇ. ئىشلارنى  مۇھىلم 
بۇزغۇچلى  بەدەننلى  ئۈچىنچىسلى، 
كېسلەللىك. گاھىدا كېسلەل ئىنساننىڭ 
ئەھۋالىنلى بلۇزۇپ قويىلدۇ. ئىنسلان سلاغام 
بولغاندا كۆڭلى-كۆكسلى كەڭرى، باشلقىار 
بىلەن چىقىشقاق ۋە ئۈلپەتداش بولىدۇ لېكىن 
كېسلەلگە مۇپتىا بولغاندا چۈشكۈنلىشىپ، 
كلەڭ زېمىلن تلار تۇيۇللۇپ، ئۆزىنىلڭ جېنلى 
ئۇنىلڭ بىردىنبىلر غېمىگە ئايلىنىلپ قالىدۇ. 
بواللمايلدۇ،  بوللۇپ  سلاغام  دائىلم  ئىنسلان 
كۈتلۈپ  كېسلەللىك  دائىلم  ھلەر  ئىنسلاننى 
تۇرىلدۇ. قانچىلىغلان ئىنسلان سلاالمەت تلاڭ 
ئاتقلۇزۇپ، كلەچ بولغانلدا كېسلەل تېگىلپ 
زەئىپلىشلىپ قالىلدۇ ياكلى سلاالمەت كلەچ 
قىلىلپ، تلاڭ ئاتقاندا كېسلەل تېگىپ قالىدۇ 
شلۇڭا ئىنسلان قاتتىق ھۇشيار بولۇپ، مۇشۇ 
ياخشلى  ئىلگىلرى  بېرىشلتىن  يلۈز  ئىشلار 

ئەمەللەرگلە ئالدىرىشلى الزىملدۇر.
يوقىتىلپ  ئەقىلنلى  تۆتىنچىسلى، 
قېرىغانلدا  ئىنسلان  قېرىلىلق.  قويىدىغلان 
ھەتتلا  قالىلدۇ،  بوللۇپ  بالىلدەك  گلۆدەك 
چۈشلۈپ  ئەھۋالغلا  ناچلار  ئۇنىڭدىنملۇ 
قالىلدۇ. گلۆدەك بلاال دېگلەن ئەزەلدىنلا ئەقللى 
لېكىلن  بىلمەيلدۇ  ھېچنەرسلە  بوللۇپ،  يلوق 
نەرسلىنى  بىلر  ئىنسلان  قېرىلىقتلا  خىلل  بلۇ 
كېيىلن  بولغاندىلن  چۈشلىنىپ  بىلىلپ، 
بىلمەيدىغلان ھالەتكلە قايتۇرۇلىدۇ. شلۇنىڭ 
قېرىارنىلڭ  بلەزى  چلوڭ  يېشلى  ئۈچلۈن 
بالىاردىنملۇ  ئائىلىسلىدىكىلەرنى گلۆدەك 
بەكلرەك رەنجىتكەنلىكىنلى كۆرىمىز چۈنكى 
بلۇ قېرىارنىلڭ ئىلگىلرى ئەقللى بلار ئىلدى.

كېلىدىغلان  تۇيۇقسلىز  بەشىنچىسلى، 
سلىگنالى  ئۆللۈم  ئىنسلان  گاھىلدا  ئۆللۈم. 
كەلملەي تۇرۇپملۇ ئۆللۈپ كېتىلدۇ. گاھىلدا 
كۆرپىسلىدە ئۇخاپ ئۆللۈپ كېتىدۇ، گاھىدا 
ئۈسلتىدە  خىزملەت  ئولتلۇرۇپ  ئورۇندۇقتلا 
ئۆللۈپ كېتىلدۇ، گاھىلدا يوللدا كېتىۋېتىلپ 
ئۆلۈپ كېتىدۇ. ئىنسلان ئۆلسە پۈتۈن ئەمىلى 

توختايلدۇ لېكىلن ئلۈچ ئىلش توختىمايلدۇ:
1. سلەدىقە جارىيلە )مەسلىلەن، رىبلات 
دېگەندەك(؛ 2. باشلقىارغا پايدىسلى يېتىپ 
تۇرىدىغان ئىلىم؛ 3. ئاتا-ئانىسىغا دۇئا قىلىپ 
تۇرىدىغلان سلالىھ پەرزەنلت. شلۇڭا، ئىنسلان 
ئىلگىلرى  كېلىشلتىن  ئۆللۈم  ئۇشلتۇمتۇت 

ياخشلى ئەمەللەرگلە ئالدىرىشلى كېلرەك.
ئالتىنچىسلى، كۈتلۈپ تۇرۇلۇۋاتقلان 
غەيبىلي يامانلىق للللل دەججال. دەججال دېگەن 
للللل لۇغەت مەنىدە ھەددىدىلن زىيادە يالغانچى، 
سلاختىپەز دېگەنلىلك بولۇپ؛ شلەرئىي مەنىدە 
بولسا، ئۇ بىر ئەر كىشىكى، هللا ئۇنى ئاخىرقى 
زامانلدا ئەۋەتىدۇ ھەتتاكى ئۇ پەرۋەردىگارلىق 
دەۋاسلىنى قىلىشلقا يېتىپ بېرىپ، ئۆزىنىڭ 
بلۇ پىتنىسلىدە )يەنى ئازدۇرۇشلىدا( 40 كۈن 
داۋاملىشلىدۇ. بۇ قىرىلق كۈننىڭ بىر كۈنى بىر 
يىللدەك بولىلدۇ، يەنلە بىلر كۈنلى بىلر ئايدەك 
بولىلدۇ، يەنلە بىر كۈنى بىر ھەپتىلدەك بولىدۇ، 
مۇشلۇ  ھازىرقلى  بولسلا  كۈنلىلرى  قالغلان 
كۈنىمىزدەك بولىدۇ. هللا دەججالغا باشلقىارغا 
بېرىلپ باقمىغلان ئىقتىدارالرنلى بېرىدىغلان 
بوللۇپ، ھەتتاكلى دەججال ئاسلمانغا بۇيرۇق 
قىلسلا، شلۇ زاملان يامغلۇر ياغىلدۇ؛ زېمىنغلا 
بۇيلرۇق قىلسلا، زېمىندىلن ئۆسلۈملۈكلەر 
ئۆسلىدۇ؛ يەنلە بىلر بۇيلرۇق قىلسلا، زېمىلن 
قۇرغاقلىشلىدۇ؛ ئاسلماننىڭ يامغۇرسلىز 
بولۇشلىغا بۇيلرۇق قىلىلدۇ-دە، يامغلۇر 
توختايدۇ. دەججال بىلەن بىرگە جەننەت ۋە 
دوزاخ بولىلدۇ لېكىلن دەججالنىلڭ جەننلەت 
دېگىنلى  دوزاخ  دوزاخ،  ھەقىقىلي  دېگىنلى 
بلۇ  دېگلەن  دەججلال  ھەقىقىلي جەننەتتلۇر. 
كىشلىنىڭ بىلر كۆزى قارىغلۇ بولۇپ، ئۇنىڭ 
ئۈزۈمگلە  چىققلان  پولتىيىلپ  گويلا  كلۆزى 
ئوخشلايدۇ. ئۇنىڭ ئىككى كۆزىنىڭ ئارىسىغا 
»كافلر« يەنلى ك، ف، ر دىلن ئىبارەت ئۈچ ھەرپ 
يېزىلغلان بوللۇپ، ئۇنلى خلەت يازااليدىغان ۋە 
يازالمايدىغلان ھەر قانلداق مۇئمىن ئوقۇيااليدۇ 
لېكىلن ھلەر قانچلە خلەت ئوقۇيااليدىغلان ۋە 
يازااليدىغلان بولغان تەقدىردىملۇ ھېچقانداق 
مۇناپىلق ياكلى كاپىلر ئوقۇيالمايلدۇ. مانلا بلۇ 
مەريەمنلى  ئىبنلى  ئىسلا  تعلاىل  هللا  كىشلىگە 
ئەۋەتىلدۇ، ئىسلا ئەلەيھىسسلاالم ئاسلماندىن 
چۈشلۈپ پەلەسلتىندىكى للۇد ئىشلىكىنىڭ 
يېنىدا ئۇنى ئۆلتۈرىدۇ. خۇالسلە گەپ شلۇكى، 
دەججال بولسلا كۈتلۈپ تۇرۇلۇۋاتقان غەيبىي 
يامانلىقتۇر. شۇڭا، بىز ھەر بىر نامىزىمىزدا: 
»ئلى هللا! مەسلىھ دەججالنىلڭ پىتنىسلىدىن 
پاناھلىلق بەرگىلن« دەپ دۇئلا قىلىمىز چۈنكى 
كاتتلا  ئلەڭ  ھاياتىدىكلى  ئىنسلان  پىتنلە  بلۇ 

پىتنىدۇر.
بولسلىمۇ  بلۇ  قىياملەت.  يەتتىنچىسلى، 

كۈنلدۇر. ئۆلىدىغلان  مەخلۇقلات  پۈتلۈن 
ھەدىستىن چىقىدىغان پايدىالر

ھادىسىسلى  دەججلال  بىرىنچلى، 
بىلرى  ئاالمەتلىرىدىلن  چلوڭ  قىيامەتنىلڭ 
بولۇپ، بۇ ھادىسلىنىڭ يلۈز بېرىدىغانلىقىغا 

پلەرزدۇر. ئىشلىنىش 
ئاخىلرەت  ئازابلى  دۇنيلا  ئىككىنچلى، 
ئازابىدىلن تولىمۇ يەڭگىلدۇر شلۇڭا ياخشلى 
قالغۇچلى  توسلۇپ  قىلىشلتىن  ئەمەللەرنلى 
ھادىسلىلەر يۈز بېرىشتىن ئىلگىرى ياخشى 

ئالدىلراش الزىملدۇر. ئەمەلگلە 
ئۈچىنچى، ئىنسلاننى ياخشى ئەمەلدىن 
قاتتىلق  للللل  ئامىلل  توسلقۇچى  بلەك  ئلەڭ 
ۋە  كېسلەللىك  بايلىلق،  كەمبەغەللىلك، 

قېرىلىقتلۇر.
تۆتىنچلى، مۇئمىلن ياخشلى ئەمەللەرنلى 
قىلغىلى بولىدىغان مەۋسۈم ۋە مەزگىللەردىن 
سلودىگەرگە ئوخشاش ياخشلى پايدىلىنىشى 
كاتتلا  دېگلەن  سلودىگەر  چۈنكلى  كېلرەك 
پايدىارنلى ئالغىلى بولىدىغان مەۋسلۈملەرنى 

ياخشلى پۇرسلەت دەپ بىلىلدۇ.
تەشلۋىقات  دەججالنىلڭ  بەشلىنچى، 
ئىنتايىلن كۈچللۈك  تەسلىرىنىڭ  كۈچىنىلڭ 
ئىكەنلىكى، شۇ سەۋەبتىن ئىنسان سەمىمىي 
دوستنى دۈشلمەن دەپ، دۈشمەننى سەمىمىي 

دوسلت دەپ ئويلاپ قالىدىغانلىقلى.

ھىجرىيە: 1439/03/20     مىالدىيە: 392017/12/08- سان 

2- بەت 

)بېشى 1- بەتتە(

كەئب ئىبنى ئەشرەفنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى
يەھۇدىيلار  ئەشلرەف  ئىبنلى  كەئلب 
قاتتىلق  ۋە مۇسلۇلمانارغا  ئىسلام  ئىچىلدە 
ئۆچمەنلىلك قىلىدىغان، رەسلۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص گە 
قاتتىق ئەزىيەت يەتكۈزىدىغان ۋە رەسۇلۇلاھ 
ملسو هيلع هللا ىلص گلە قارشلى ئلۇرۇش ئېچىشلقا ئىنتايىلن 
ئاشكارا دەۋەت قىلىدىغان يەھۇدىي ئىدى. ئۇ 
كۆپىنچە ھالدا رەسلۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص نىڭ قېشىغا 
سلوئال  ھەققىلدە  ئىشلار  نۇرغلۇن  كېلىلپ 
سلورايتتى ھەملدە باشلقىارنى رەسلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص 
گە قارشلى قۇترىتىلش ۋە غەزىپىنى قوزغاش 
مەقسلىتىدە، توغرا ۋە ھەق ئىشلار ئۈستىدىمۇ 
رەسلۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص بىلەن دەتاالش قىاتتى لېكىن 
يەھۇدىيارغلا  ۋە  مۇناپىلق  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسلۇلۇلاھ 
بويىچلە  ئۇسللۇبى  مۇئامىلىسلىدىكى  قىلغلان 
كەئلب ئىبنلى ئەشلرەف ئوچۇق-ئاشلكارا بىلر 
سۇيىقەست ئىشلىمىگۈچە ئۇنى ئۆلتۈرمىدى. 
بلەدر  ئەشلرەفكە  ئىبنلى  كەئلب  مەسلىلەن، 
ئۇرۇشلىدىكى مۇسلۇلمانارنىڭ غەلىبىسلى 
ئۆلتۈرۈلۈشلى  كاتتىلىرىنىلڭ  قۇرەيلش  ۋە 
ھەققىدىكلى خلەۋەر يېتىلپ كەلگەنلدە، ئلۇ: 
ۋە  ئېسلىلزادىلىرى  ئەرەبنىلڭ  بلۇالر  »مانلا 
پادىشلاھلىرى تۇرۇقلۇق بۇ ئىشلار قانداقمۇ 
ئەگلەر  قەسلەم،  بىللەن  هللا  بولسلۇن!؟  ھلەق 
مۇھەممەد مۇشلۇ قەۋمنلى مەغلۇپ قىلىدىغان 
قەبرىنىلڭ  )يەنلى  ئىچلى  زېمىننىلڭ  بولسلا 
ئىچلى( ملەن ئۈچلۈن زېمىننىلڭ سلىرتىدىن 

دېگلەن.  سلۆيۈملۈكراقتۇر« 
ئاندىلن كېيىلن كەئلب ئىبنلى ئەشلرەف 
قايتىلپ كېلىلپ،  مەدىنىگلە  ھالىتىلدە  شلۇ 
ھەققىلدە  ئاياللىلرى  سلاھابىلەرنىڭ 
ھەجۋىلي شلېئىر توقلۇپ، سلاھابىلەرگە تىل 
تەگكلۈزۈپ، قاتتىق ئەزىيلەت يەتكۈزدى. ئۇ 
ھەجۋىلي  مۇئمىنلەرنلى  ۋە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسلۇلۇلاھ 
قىلىپ، مۇشلرىكارنى مۇئمىنلەرگە قارشلى 
كۈشلكۈرتۈپ نەشلىدلەرنى ئېيتاتتلى ھەمدە 
ئۆلتۈرۈلگلەن  يېنىلدا  قۇدۇقىنىلڭ  قەلىيلب 
يەھۇدىيلار ئۈچلۈن يىغايتتلى. ئاخىلرى ئلۇ 
قۇرەيشللەرنىڭ ئالدىغا كېلىپ، رەسلۇلۇلاھ 
تەللەپ  قوشلۇن  ياردەمچلى  قارشلى  گلە  ملسو هيلع هللا ىلص 
تىنجىلدى.  كۆڭللى  ئاندىلن  قىلغاندىلا 
قۇرەيشلەر ئۇنىڭدىن: »سېنىڭچە ئەڭ توغرا 
ۋە ھەققلە ئلەڭ يېقىلن بولغلان دىلن بىزنىلڭ 
دىنملۇ ياكى مۇسلۇلمانارنىڭ دىنىمۇ؟« دەپ 
ئلەۋزەل  ۋە  توغلرا  »ئلەڭ  ئلۇ:  سلورىغانىدى، 
يلول )يەنلى دىلن( سلىلەرنىڭ دىنىلڭاردۇر« 
دەپ جلاۋاب بلەردى. بلۇ ۋاقىتتلا هللا تعلاىل سلۈرە 
نىسلانىڭ 51- ئايىتىنلى نازىلل قىللدى: 
)يەنلى  بېرىلگەنللەر  نېسلىۋە  »كىتابتىلن 
يەھۇدىيار(نلى كۆرمىدىڭملۇ؟! ئۇالر بۇتقا ۋە 
شەيتانغا ئىشىنىدۇ، كاپىرالرنى كۆرسىتىپ: 
كۇففارلىرى(نىلڭ  قۇرەيلش  )يەنلى  >بلۇالر 

تېخىملۇ  ئېيتقانارنىڭكىدىلن  ئىملان  يوللى 
دەيلدۇ«. توغرىلدۇر< 

كەئلب ئىبنلى ئەشلرەف مۇسلۇلمانارغا 
ئلۇرۇش قىلىلش ئۈچلۈن كەئبىنىلڭ  قارشلى 
قەسلەم  بىللەن  قۇرەيشللەر  ئالدىلدا  يوپۇقلى 
ملسو هيلع هللا ىلص  رەسلۇلۇلاھ  ھالبۇكلى،  قىلىشلتى. 
مۇسلۇلمانارنىڭ زىيىنىغلا ھېچكىمگلە 
يلاردەم بەرمەسللىك توغرىلىق كەئىب ئىبنى 
ئىلدى.  بىللەن ئەھلدە تۈزۈشلكەن  ئەشلرەف 
شلۇنداق قىلىلپ، كەئلب يۇقىرىقى قەسلىمى 
تۈزگلەن  بىللەن  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسلۇلۇلاھ  ئارقىلىلق 

ئەھدىنلى بۇزغلان بوللدى.
يۇقىرىقىالردىن ئېلىنىدىغان پايدىالر

بىرىنچى، يەھۇدىيار زەئىپ بولغانلىقى 
قلاراش  كلۆز  ھلەم  مەنپەئلەت  تۇرالغلۇ،  ۋە 
جەھەتللەردە چېچىاڭغۇ بولغانلىقى ئۈچۈن 
ئىسلامغا زەربلە بېرىشلتە روبىلرو مەيدانغلا 
ئارقىسلىغا  پلەردە  بەلكلى  چىقماسلتىن 
يوللار  مىكىرلىلك  ۋە  زەئىلپ  يوشلۇرۇنۇپ 

قىلىدىغانلىقلى. ھەرىكلەت  بىللەن 
نىلڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبلەر  ئىككىنچلى، 
تاشلاپ  ھېسابسلىز  ئىشلنى  ھېچبىلر 
قويمايدىغانلىقلى لېكىن پەقەت دۈشلمەنگە 
جاۋاب قايتۇرۇش، ئۇنىڭدىن ھېسلاب ئېلىش 
ۋە ئۇنلى جلازاالش ئۈچلۈن پۇرسلەت كۈتلۈش 
مەقسلىتىدىا ئۇنىڭغا مۆھلەت ۋە پۇرسلەت 
بېرىدىغانلىقى شلۇڭا كىم رەسۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص گە 
دۈشلمەنلىكنى ئاشلكارا قىلسلا رەسلۇلۇلاھ 
ملسو هيلع هللا ىلص ئۇنلى جازااليتتلى، كىم ياخشلى نىيىتىنى 

ئىزھلار قىلسلا ئۇنلى مۇكاپاتايتتلى. 
ئوچلۇق  كىشلى  بىلرەر  ئۈچىنچلى، 
ئاشلكارا  بىلر  يارىغلۇدەك  دەلىل-ئىسلپاتقا 
ئاشلكارا  ياكلى  قىلمىغۇچلە  سۇيىقەسلتنى 
جىنايەت ئىشللىمىگۈچە رەسلۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص ئۇ 

ئۆلتۈرمەيتتلى.  كىشلىنى 
تۆتىنچى، مۇخالىپەتچىلەرنىڭ ئىسامىي 
دۆلەتكلە ياكلى دۆلەتنىلڭ ھاكىمىغا ۋە ياكى 
پۇقراغلا  بىلرەر  پۇقرالىرىدىلن  ئۈممەتنىلڭ 
سۇيىقەسلتلىرى  ۋە  ھىيلە-مىكىلر  قارشلى 
ئۇالرنلى  چىققانلدا  ئىسلپاتلىنىپ  ئاشلكارا 

ئىكەنلىكلى.  دۇرۇس  ئۆلتۈرۈشلنىڭ 
بەشلىنچى، كاپىرالرنىلڭ دىنىنى، پۈتۈن 
قانۇن-تلۈزۈم  شلۇ  ۋە  قانۇن-تۈزۈملىرىنلى 
ئىچىدىلن ئىسلامدىكى ھارامنلى )يەنلى 
قانۇنسلىز ئىشلنى( ھلاالل )يەنلى قانۇنللۇق( 
ياكلى ھااللنلى ھلارام ۋە ياكلى پەرزنلى پلەرز 
كۇفلۇر  ئوخشلىغان  دېگەنگلە  ئەملەس 
ماددىارنلى توغرا دېيىش مۇسلۇلماننى دىندىن 
ئايانلدۇرۇپ،  كاپىرغلا  مۇرتلەد،  چىقىرىلپ 
دوزاختلا مەڭگۈ قالدۇرىدىغان ئامىلاردىندۇر.

)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

يۇلتۇزالر چىمىراليدۇ

تارىخقا 
نەزەر

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
ئۇرۇشلى  ئۆكتەبىلر  يىلىدىكلى   -1973
يلۈز بەرگەندىلن كېيىلن، 1974- يىللى 4- 
مىسلىر جۇمھۇرىيىتلى  كۈنلى   -21 ئاينىلڭ 
ئۇنىلڭ  ۋە  مۇسلتاپا  شلۈكرى  تەرىپىدىلن 
ئېلان  كەچۈرۈمناملە  ھەققىلدە  جامائىتلى 
يەنلە  مۇسلتاپا  شلۈكرى  لېكىلن  قىلىنلدى 

قايتىدىلن ئۆزىنىلڭ پائالىيىتىگلە كىرىشلىپ 
كەتتلى ئەمملا بلۇ قېتىلم ئۇنىلڭ ھەرىكىتلى 
ئاللدى  تلۈس  قويۇقلراق  ئىلگىرىكىدىنملۇ 
ئاساسلىنى  ئلۇل  جامائەتنىلڭ  ئلۇ  چۈنكلى 
تەشلكىللەش  قايتلا  ۋە سلەپنى  كېڭەيتىلش 
ئلۇ  قىلىلپ،  شلۇنداق  تىرىشلتى.  ئۈچلۈن 

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر 

)ئاخىرى 3- بەتتە(



ئىسالم ئاۋازى

ۋىايەتلىرىدىلن  قايسلى  ھلەر  مىسلىرنىڭ 
جامائەتكلە  بلۇ  ئەزاالرنلى  يېڭلى  نۇرغلۇن 
قوشلۇۋېلىش ئىمكانىيىتىگە ئېرىشتى. ئۇ، 
جامائلەت ئەزالىرىنلى نۇرغلۇن گۇرۇپپىارغا 
چلەت  غەرىزىلدە  توپلاش  ملال  بۆللۈپ 
ئەللەرگلە سلەپەر قىلدۇردى. شلۇ سلەۋەبتىن 
دۆلەتلەرگلە  نۇرغلۇن  باشلقا  مىسلىردىن 

تارقاللدى. كلەڭ  ئىدىيىسلى  خاۋارىلج 
ئۆزىنىلڭ  مۇسلتاپا  شلۈكرى 
پائالىيلەت  توللۇق  ئەگەشلكۈچىلىرىگە 
ئۇالرنلى  بېرىلپ  تەييلارالپ  شلارائىتلىرىنى 
دەۋەت، ئەمەل-ئىبلادەت، ناملاز ۋە شلەرئىي 
ئىشلار  قاتارلىلق  ئۆتلۈش  دەرسللەرنى 
بىللەن مەشلغۇل قىاتتلى. ئلۇ بلۇ ئارقىلىلق 
ئايرىۋەتكلەن  جەمئىيەتتىلن  ئەزالىرىنلى 
ئەزالىلرى  جامائلەت  چۈنكلى  ئىلدى 
جامائەتكلە  شلۇ  ئېھتىياجلىرىلدا  ھەربىلر 
تايىنىدىغلان بوللۇپ قالغلان ئىلدى. قانلداق 
بىر ئەزا قىڭغىر كەتسلە جىسلمانىي ئازابقا 
دۇچلار بوالتتلى. ئەگلەر جامائەتتىلن چىقىپ 
كەتسلە كاپىلر ھېسلابلىناتتى شلۇنداقا بلۇ 
جامائەتنىڭ سلىرتىدىكى پۈتۈن جەمئىيەت 
كاپىر ھېسلابانغانلىقى ئۈچۈن جامائەتتىن 
تازىلىنىلپ  كىشلى  كەتكلەن  چىقىلپ 

ئۆلتۈرۈۋېتىلەتتلى(. )يەنلى  كېتەتتلى 
بلۇ  بولغىنىلدەك،  مەللۇم  ھەممىگلە 
جامائلەت مىسلىر ھۆكۈمىتلى ئورگانلىلرى 
تەرىپىدىلن قاتتىلق قارشلىلىققا ئۇچرىغلان، 
بولۇپملۇ مىسلىرنىڭ سلابىق دىنىلي ئىشلار 
مىنىسلتىرى مۇھەمملەد ھۈسلەين زەھەبلى 
)بۇ كىشى شۇ دەۋردىكى كاتتا ئالىمارنىڭ 
جامائلەت  ۋە  ئۆلتۈرگلەن  ئىدى(نلى  بىلرى 
ھۆكۈملەت  مىسلىر  بىللەن  ئەزالىلرى 
ئورگانلىلرى ئوتتۇرىسلىدا قاتتىلق توقۇنلۇش 
يىلىدىكلى   -1977 ھەملدە  بەرگلەن  يلۈز 
قىلىنىشلى  سلوت  دىلونىلڭ  نومۇرللۇق   -6
ئۈچۈن ئۇالرنى مەھكىمىگە تاپشلۇرغاندىن 
كېيىلن تېخىملۇ قارشلىلىققا ئۇچرىغلان. بلۇ 
شلۈكرى  جامائەتنىلڭ  سلوتتا  قېتىملىلق 
بەكلرى  ئابدۇلئەزىلز  ۋە ماھىلر  مۇسلتاپا 
ئۆللۈم  رەھبىرىگلە  بلەش  باشلچىلىقىدىكى 
جامائەتنىلڭ  قىلىنلدى.  ئىجلرا  جازاسلى 
ئوخشلىمىغان  بولسلا  ئەزالىلرى  قالغلان 
مەھكلۇم  جازاسلىغا  قاملاق  مۇددەتلىلك 

بوللدى.
1978- يىلى 4- ئاينىڭ 30- كۈنى تاڭ 
سلەھەردە ئەنۋەر سلادات بەيتۇلمۇقەددەسنى 
زىيلارەت قىلغلان ۋاقىتتلا شلۈكرى مۇسلتاپا 
ئۆللۈم جازاسلى  ئۇنىلڭ قېرىنداشللىرىغا  ۋە 

ئىجلرا قىلىندى.
بلۇ جامائلەت دەھشلەتلىك زەربىلەرگلە 
ھەرىكلەت  مەخپىلي  كېيىلن  يولۇققاندىلن 
تۈسلىنى ئاللدى. بۇ تاكتىكا بلۇ جامائەتنىڭ 
قېلىشلىغا  سلاقلىنىپ  قلەدەر  ھازىرغلا 
مەۋجۇتللۇق  بلۇ  لېكىلن  بوللدى  سلەۋەب 
)لېكىلن  كۆرسلىتەلمىدى  تەسلىر  ئانچلە 
ئالجىرىيلە  يىلاردىكلى   -1996 بلۇالر 
خاۋارىجلىلرى  جامائىتلى  جىيلا  قوراللىلق 
ۋە ھازىرقلى دائىلش خاۋارىجلىرىغلا تەسلىر 
تۈرملە  ئلۇالر  چۈنكلى  كۆرسلىتەلىدى( 
ئەقىلدە  سلەلەفىي  سلىرتىدىكى  ۋە  ئىچلى 
ئويغىنىلش  ئىسلام  مەنھەجدىكلى  ۋە 
ۋە  دىئاللوگ  دەۋەتچىلىرىنىلڭ  ھەرىكىتلى 
مۇنازىرىلىرىگلە يولۇققانلىقىدىلن ئىبلارەت 
كۈچللۈك توقۇنلۇش نەتىجىسلىدە، بۇالرنىڭ 
كۆپىنچىسلى بۇ جامائەتتىلن ئادا-جۇدا 

تېپىشلتى. ھوشلىنى  بوللۇپ 
)ئەبلۇ  زەناتلى  ئابدۇلئەزىلز  ماھىلر 
ئابدۇلاھ( لللل بۇ كىشى شۈكرى مۇستاپانىڭ 
ئوغللى  ھەمشىرىسلىنىڭ  تۇغقلان  بىلر 
بوللۇپ،  نائىبلى  مۇسلتاپانىڭ  شلۈكرى  ۋە 
جامائەتنىڭ تەشلۋىقات مەسلئۇللۇقى بىلەن 
شلۇغۇلانغان. ئۇنىڭغلا 1977- يىلىدىكى 
زەھەبىنلى  ھۈسلەين  مۇھەمملەد  شلەيخ 
ئۆلتلۈرۈش ھەققىدىكلى 6- نومۇرللۇق دىللو 
ئىجلرا  جازاسلى  ئۆللۈم  بىللەن  مۇناسلىۋىتى 
بىلر  ناملىلق  »ھىجلرەت«  ئلۇ  قىلىنغلان. 

چىققلان. يېزىلپ  كىتابنلى 
 )هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(
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3- بەت 

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
غەربلى،  پامىرنىلڭ  كىچىلك  گەرچلە 
رايونىدىلن  ۋاخلان  ئۈسلتۈنكى  ۋە  سلەرھەد 
كەلگلەن ۋاخلى چارۋىچىارنىلڭ پەسلىللىك 
بولسلىمۇ،  ئورنلى  بېقىلش  مال-چلارۋا 
تۈركىلي  ئاساسللىقى  پامىلر  كىچىلك  بلۇ 
ۋە  خەلقلىرىنىلڭ  قىرغىلز  تىلىدىكلى 
ئۇالرنىلڭ ماللىرىنىلڭ تۇرىدىغلان جايىلدۇر. 
قىرغىلزالر  ۋاخانلىلق  يېقىلن  غلا   1200
1978- يىللى پاكىسلتانغا كۆچلۈپ كېتىپ، 
دۆلەتللەر  بىرلەشلكەن  ۋە  تۈركىيلە  كېيىلن 
ئاسلتىدا  پىانىنىلڭ  يلاردەم  تەشلكىاتىنىڭ 
ئورۇناشلقان  شلەرقىگە  تۈركىيىنىلڭ 
قىرغىلز  ئەتراپىدىكلى   100 بولسلىمۇ، 
ئوتاقلاردا  بلۇ  بىللەن  ماللىلرى  ئاھالىسلى 

قالغلان. قېلىلپ 
كلۆپ  پامىردىلن  كىچىلك  قىرغىلزالر 
مىقداردىكلى ئارقلار، موللۇن ۋە باشلقا ياۋايلى 
پايدىلىنىلدۇ.  بىرگلە  بىللەن  جانلىقلار 
ۋە  سلودا  بولغلان  بىللەن  سلىرت  ئۇالرنىلڭ 
پاكىسلتاننىڭ  ئاالقىسلى  ئىقتىسلادىي 
گىلگىت رايونى ۋە شلەرقىي تۈركىسلتاننىڭ 
تاشلقورغان رايونلى بىللەن چەكلىنىلدۇ. ئۇالر 
چارۋىچىلىلق ۋە قېزىلملا بويۇملار ئارقىلىلق 
ياخشلى ھايلات كەچۈرۈۋاتقانلىقلى دوكات 
تارقالغلان  كلەڭ  بىلراق  بولسلىمۇ  قىلىنغلان 
تۇرماقتلا.  ئۇچلراپ  تەسلىرىگە  ئەپيۇننىلڭ 
ئىلگىلرى  ئۇرۇشلىدىن  سلوۋېت 
قىرغىزالرغلا يېمەكلىكلى ئۈچلۈن ئارقلار ۋە 
بېرىلگلەن  ئىجلازەت  ئوۋالشلقا  مولۇنارنلى 

ئىلدى.
3. ۋاخاندا بۇرۇن ئېلىپ بېرىلغان بەزى 

ئىشالر
پامىلر تاغلىرى ئافغانىسلتان ھۆكۈمىتى 
ۋە خەلقئارالىلق ئورگانارنىلڭ قىزىقىشلىنى 
قوزغىغلان ئلورۇن ئىلدى. بلۇ قىزغىنلىقنىلڭ 
يىللىلرى   -1968 چېكلى  يۇقىلرى  ئلەڭ 
باشلانغان ئارقلار ئلوۋالش مۇسابىقىسلىدۇر. 
نۇرغۇنلىغلان  يەردىكلى  بلۇ  مۇسلابىقە  بلۇ 
تەتقىقلات ۋە ئىزدىنىشلكە سلەۋەب بولغلان. 
سلوۋېت ئۇرۇشلىدىن ئىلگىلرى بلۇ يەردىكلى 
پارچلە  ئلۈچ  ھەققىلدە  جانلىقلار  ياۋايلى 

قىلىنغلان.  ئېلان  نەتىجىسلى  تەتقىقلات 
4. 1971- يىلىدىكى ۋاخان 

كارىدورىدىكى بوتانىكىلىق تەكشۈرۈش
ئافغانىسلتاننىڭ  كارىلدورى  ۋاخلان 
مۇھىلم  جاياشلقان  شلىمالىغا  شلەرقىي 
ئېگىلز  بوللۇپ،  ئلورۇن  ئىسلتراتېگىيىلىك 
رايوننىلڭ  بلۇ  قورشلالغان  بىللەن  تاغلار 
ئۇزۇنلۇقلى 210 كىلومېتىلر، كەڭلىكلى 11 
كىلومېتىردىلن 96 كىلومېتىرغىچلە كېلىدۇ 
تەرىپىگلە  شلىمال  رايوننىلڭ  بلۇ  ھەملدە 
جەنلۇب  تاغلىلرى،  پامىلر  تاجىكىسلتان 
رايونىغلا  چاتلرال  پاكىسلتاننىڭ  تەرىپىگلە 
ھىندىقلۇش  كەتكلەن  كىرىلپ  سلوزۇلۇپ 
تاغلىلرى، شلەرقىي جەنۇبلى تەرىپىگلە ھونزا 
تاغلىرى ۋە قاراقۇرۇم تاغلىرى توغرا كېلىدۇ. 
ۋاخان كارىدورىنىڭ شەرق تەرىپىگە شەرقىي 
تۈركىسلتانغا تلەۋە بولغلان تاغدۇمبلاش پامىر 
جاياشلقان. بلۇ كارىلدور ئامۇ دەرياسلى )يەنى 
ئورۇنلىرىغلا  يۇقىلرى  دەرياسلى(نىڭ  ئلۇش 
تۈزۈلگلەن.  جىلغىاردىلن  جاياشلقان 
ئىككلى  ئاساسلىي  ئلەڭ  دەرياسلىنىڭ  ئاملۇ 

پەنلج  ۋاخاندىكلى  غەربىلي  ئېقىنلى  تارملاق 
قوشلۇلىدۇ،  تەرىپىلدە  شلەرق  دەرياسلىنىڭ 
ئاملۇ دەرياسلىنىڭ شلىمالىي تارمىقلى بولغان 
سلېرىقكۆل دەرياسلى )يەنلى پامىر دەرياسلى( 
ئافغانىسلتاننىڭ  بىللەن  تاجىكىسلتان 
بوللۇپ،  شلەكىللەندۈرگەن  چېگراسلىنى 
دەرياسلى(نىڭ  سلېرىقكۆل  )يەنلى  دەريلا  بلۇ 
مەنبەسى چېگراغا خۇددى ئاتنىڭ ئېگىرىگە 
ئاملۇ  سلېرىقكۆلدۇر.  جاياشلقان  ئوخشلاش 
شلەرقىي  تارمىقلى  جەنۇبىلي  دەرياسلىنىڭ 
يولنىلڭ  مۇھىلم  كىرىدىغلان  تۈركىسلتانغا 
بىلرى بولغلان ۋاغجىر ئۆتۈشمىسلى تەرەپتىن 

دەرياسلىدۇر. ۋاخلان  كېلىدىغلان  ئېقىلپ 
كلەڭ،  ناھايىتلى  ۋاخاندىكلى جىلغىلار 
جىلغىلار  بلۇ  ۋاقىتتلا  بىلر  بىللەن  شلۇنىڭ 
ئىزلىرىنلى  ئېراسلىنىڭ  ملۇز  ئۆتكەنكلى 
ئۆزىلدە گەۋدىلەندۈرگلەن. جەنلۇب تەرەپتىلن 
جىلغىارغلا  تۇتۇشلىدىغان  ھونزاغلا 
ئۆتكلەن  جىلغىلاردا  كۆپلىگلەن  ئوخشلاش 
مۇزلۇقارنىلڭ  ئاالقىلدار  ئېراسلىغا  ملۇز 
قالدۇقلىلرى بلار. بۇ رايون ناھايىتى سلوغۇق، 
ئوت-چۆپلىرىملۇ  ۋە  ئلاز  دەل-دەرەخلىلرى 
ناھايىتلى كىچىلك بىلر دائىرىگلە تارقالغلان. 
كۆزنلى  رايوننىلڭ  بلۇ  بولسلىمۇ  شلۇنداق 
قاماشلتۇرىدىغان بىلر گۈزەللىكلى بولۇپ، ئۇ 
بولسلىمۇ بلۇ رايوننىلڭ ئىنسلانار تەرىپىدىلن 
ئىنتايىلن ئاز بىلىنگەنلىكى ۋە چەت سلەھرا 
بولغانلىقىلدۇر. ۋاخلان كارىدورىغلا ئىنتايىلن 
تەكشلۈرۈش  چەتئەللىكللەر  سلاندىكى  ئلاز 
كەلگلەن.  بىللەن  مەقسلەتلەر  باشلقا  ياكلى 
ئەنگلىيىلىلك  تۇنجلى  كەلگلەن  يەرگلە  بلۇ 
كىشلى ھىندىسلتان دېڭىز ئارمىيىسىدىكى 
ئلۇ بلۇ  جوھلون ۋۇد )Joh Wood( بوللۇپ، 
ئۇنىلڭ  ھەملدە  كەلگلەن   -1836 يەرگلە 
سلاياھىتىنى  ۋە  تەكشلۈرۈش  يەردىكلى  بلۇ 
ئاسلاس قىلىلپ يازغلان »ئلۇش دەريالىرىنىلڭ 
 A«( زىيلارەت«  قىلىنغلان  مەنبەسلىگە 
 Journey to the Source of the River
زىيلارەت خاتىرىسلى  ناملىلق   («Oxus
ئۆتكلەن  قىلىنغلان.  نەشلىر  يىللى   -1872
ئەسلىردىن بۈگۈنگلە قلەدەر ۋاخلان رايونىنىڭ 
قىياپىتىلدە ئاساسلەن ئۆزگىرىلش بولمىلدى. 
باشلاپ  يىللىرىدىلن   -1970~1960
ھەرىكىتلى  تاجاۋۇزچىلىلق  سلوۋېتنىڭ 
داۋامىدىكلى ۋاقىتلاردا پەقلەت بارملاق بىلەن 
سلاندىكى  ئلاز  بولغلۇدەك  سلانىۋالغىلى 
تەكشۈرۈشلتە  يلەردە  بلۇ  ياۋروپالىقلار 
برىسلتون  يىللى   -1971 ملەن  بوللدى. 
ئۇنىۋېرسلىتېتىدىكى پروفېسسلور تى. ئىف. 
بويىچلە  ئىلملى  ئۆسلۈملۈك  بىللەن  خەۋىلر 
قىلىلپ  ئاسلاس  تەتقىقاتنلى  ۋە  تەكشلۈرۈش 
ئاساسلەن  رايونلدا  بلۇ  كەلدىلم.  يەرگلە  بلۇ 
تەكشلۈرۈش  بويىچلە  ئىلملى  ئۆسلۈملۈك 
بلۇ  ملەن  بولغاچقلا،  بېرىلمىغلان  ئېلىلپ 
پۇرسلەتنى چىلڭ تۇتتلۇم. بلۇ يەرگلە كىرىلش 
ئەمەلدارلىرىنىلڭ  ھۆكۈملەت  ئافغانىسلتان 
تەرەپكلە  ياملان  رايىنىلڭ  ھلاۋا  ۋە  ئىجازىتلى 
ئۇچرايتتلى.  تەسلىرىگە  ئۆزگىرىشلىنىڭ 
ئېرىگەنلىكلى  قلار  ئايلىرىلدا  يلاز  ۋە  باھلار 
كۆپىيىلپ  سلۇلىرى  دەرياالرنىلڭ  ئۈچلۈن 
كېچىلپ  دەرياالردىلن  بلۇ  شلۇڭا  كېتىلدۇ 
دەرياالرنىلڭ  بلۇ  بىلراق  بولمايلدۇ  ئۆتۈشلكە 
مەللۇم بۆلەكلىرىلدە ياغلاچ كۆۋرۈكللەر بلار.

بىلز 7- ئاينىلڭ ئوتتۇرىلىلرى كابۇلدىلن 
يولغلا چىقىلپ سلاالڭ ئارقىلىلق ھىندىقلۇش 

تلاغ تىزمىلىلرى تەرەپكلە يلول ئاللدۇق. ئلۈچ 
كۈندىلن كېيىلن ۋاخان كارىلدورى تەۋە بولغان 
ئافغانىسلتان بەدەخشلان ئۆلكىسلىنىڭ 
كەللدۇق.  فەيزابادقلا  مەركىلزى  مەملۇرى 
بويلاپ  دەرياسلىنى  كۆكچلە  فەيزابادتىلن 
ئەپيۇنگۈللى كلەڭ  ئارقىلىلق  يلول  سلوزۇلغان 
كۆلەملدە ئۆسلتۈرۈلىدىغان چەت-ياقلا رايلون 
بىلر  كېلىلپ  زېباكقلا  كەللدۇق.  زېباكقلا 
كۈندىلن كېيىلن ۋاخانغا بارىدىغان تار كىرىش 
كەللدۇق.  ئىشكەشلىمگە  بولغلان  ئېغىلزى 

قىسلمى  )ۋاخاندىكلى  دەرياسلى  ئلۇش 
تېلز  كلەڭ،  ئاتىلىلدۇ(  دەپ  دەرياسلى  ئابلى 
بوللۇپ،  دەريلا  الي  سلۈيى  ۋە  ئاقىدىغلان 
دەريلا بويلىلرى كىچىلك دائىرىلدە سلۆگەت 
تاشللىق  ئۆسلكەن  تىكەنللەر  ئلاق  ۋە 
زېمىندىلن ئىبارەت. دەريانىلڭ يانتۇلۇقلىرىدا 
ئاندا-سلاندا ئۇچلراپ قالىدىغلان ئوتاۋاتقلان 
قلوش لوكىلىلق تۆگىللەر بار. شلەرققە قاراپ 
كىچىلك  يېقىنلىشلىدىغان  دەرياغلا 
مېتىلر  يلۈز  ئىككلى  ھلەر  تاشليولنىڭ 
ئارىلىقىدا سوۋېتنىڭ تەكشۈرۈش مۇنارلىرى 
ۋە تەكشلى ئورۇناشلتۇرۇلغان سلىم توساقار 
بوللۇپ، بلۇ ئاالھىدىلىك للللل كۈچلۈك بولغان 

بېرەتتلى.  بىشلارەت  تۈزۈمىدىلن  چېگلرا 
يۆنىلىشلىدە  شلىمال  شلەرقىي  بىلز 
ۋە  ماڭلدۇق  قلاراپ  تەرەپكلە  قەلئەيپەنلج 
بلۇ  ئاخىرالشلتى.  يلول  قەلئەيىپەنجىلدە 
يولنىلڭ داۋامىنلى بىلز كېلىشلتىن بلۇرۇن بىز 
ھەقتلە خەۋەرگلە ئېرىشلكەن يېلزا باشللىقى 
ئورۇناشلتۇرۇپ بەرگەن ئات بىلەن ماڭدۇق. 
قەبىللە  ئىككلى  كارىدورىلدا  ۋاخلان 
ياشلايدۇ. غلەرب تەرەپتە، يەنى، سلەرھەدنىڭ 
بلار  تۇرالغلۇالر  مۇقىلم  تەرىپىلدە  غلەرب 
بوللۇپ، بلۇ تۇرالغلۇالر ئادەتتلە ئلاز سلاندىكى 
يلەردە  بلۇ  شلەكىللەندۈرگەن.  ئائىلىلەرنلى 
ياشلايدىغان  ئافغانىسلتاندا  شلىمالىي 
قەبىلىلەر بىلەن مۇناسلىۋىتى بولغان ۋاخىار 
ياشايدۇ. ئۇالر بۇغداي، ئارپا ۋە تېرىق قاتارلىق 
زىرائەتلەرنلى كەڭ كۆلەملدە تېرىش ئارقىلىق 
تەرەپتلە  ھايلات كەچۈرىلدۇ. تېخىملۇ شلەرق 
مۇقىلم تۇرالغلۇالر يلوق بوللۇپ، بلۇ رايونلاردا 
مۇڭغلۇل  قىرغىلزالر  ياشلايدۇ.  قىرغىلزالر 
كۆچملەن  بولغلان  سىستېمىسلىدىن  قلان 
چارۋىچلى قەبىللە بوللۇپ، قىرغىلزالر ۋاخلان 
كارىدورىنىلڭ شلەرق تەرىپىدە قوتلاز، ئۆچكە 
ۋە قويارنلى باقىدىغلان يازلىلق چارۋىچىلىلق 
قىرغىلزالر  چىقتلى.  قلۇرۇپ  ئورۇنلىرىنلى 
تۈركىسلتان  شلەرقىي  زېمىلن  ياشلايدىغان 
ئلۆز  قىسلمىنى  بىلر  تاجىكىسلتاننىڭ  ۋە 
قىرغىلزالر  ۋاخاندىكلى  ئالىلدۇ.  ئىچىگلە 
دۆللەت چېگرالىلرى ياكى باشلقا توسلاقارغا 
قارىملاي ئلۇ دۆلەتتىن بۇ دۆلەتكلە خالىغانچە 
ۋاخاننىلڭ  يۈرىلدۇ.  كىرىپ-چىقىلپ 
بوللۇپ،  ئېگىلز  ناھايىتلى  تەرىپلى  شلەرق 
بلۇ  كەلمەيلدۇ.  مۇناسلىپ  دېھقانچىلىققلا 
رايونلاردا ياشلايدىغان قىرغىلزالر ئەسللىدىن 
تىجلارەت بىلەن شلۇغۇللىنىدىغان كىشلىلەر 
ئىدى. ئومۇمىلي جەھەتتىن ئالغاندا ئۇالرنىڭ 
قوشلنىلىرىغا  ۋاخلى  شلارائىتى  تۇرملۇش 
ياخشلى  قىرغىلزالر  گۈللەنگلەن.  قارىغانلدا 
ۋە مەشلھۇر قەبىللە بوللۇپ، ئەرللەر شلىمالىي 
ئافغانىسلتاندىكى ئۆزبلەگ ۋە تاجىكارنىلڭ 
مىنىشلتىكى  ئلات  ئوخشلاش  ئادىتىگلە 

تونۇلىلدۇ.  قلاراپ  قابىلىيىتىگلە 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

ئافغانىستان ۋاخان كارىدورىنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى

پايدىلىنىش 

بىلىملىرى
)چاتما ماتېرىيالار(

)بېشى 2- بەتتە(



ئىسالم ئاۋازى

سەبىيلەر سەھىپىسى

ئىمارىتلى  ئىسلام  ئافغانىسلتان   ■
كۈنىدىلن   -21 ئاينىلڭ   -10 مۇجاھىدلىلرى 
قېتىلم   493 كۈنىگىچلە   -18 ئاينىلڭ   -11
بلۇ  بوللۇپ،  بارغلان  ئېلىلپ  ئەمەلىيلەت 
ئەمەلىيەتلەرنىلڭ نەتىجىسلى تۆۋەندىكىچلە: 
مۇرتلەد ئارمىيلە ئەسلكەرلىرىدىن 1184 
يارىاندۇرغلان؛  نلى   585 ئۆلتلۈرۈپ،  نلى 
نلى  ئەسلكىرىدىن 53  ئامېرىلكا  تاجاۋۇزچلى 
ئۆلتلۈرۈپ، 12 نەپىرىنلى يارىاندۇرغلان؛ بىلر 
دانلە تىكئۇچلار ئايروپىان بىللەن بىر دانە يۈك 
توشلۇغۇچى ئايروپىاننلى ئېتىپ چۈشلۈرۈپ، 
ۋە  ماشلىنا  ئەسلكىرىي  يېقىلن  كلە   170
ۋەيلران قىلغلان.   ئۈسلكۈنىلەرنى  ئەسلكىرىي 
■ 10- ئاينىڭ 24- كۈنىدىن 11- ئاينىڭ 
ۋىايىتىنىلڭ  ھاملا  بولغلان  كۈنىگىچلە   -25
ھەللەب  ھەملدە  شلىمالى  ۋە  شلەرقى 
جلەڭ  رايونلىرىدىكلى  جەنۇبلى  ۋىايىتىنىلڭ 
ئەمەلىيەتلىرىنىلڭ نەتىجىسلى تۆۋەندىكىچە: 
ئەسلەد  قېرىنداشللىرىمىز  مۇجاھىلد 

ئارمىيىسلى ۋە شلىئە ئەسلكەرلىرىدىن بولۇپ 
400 دىلن ئارتۇقىنلى ئۆلتلۈرۈپ، 1000 دىلن 
تانلكا،  دانلە   23 يارىاندۇرغلان؛  ئارتۇقىنلى 
لىلق   130mm دانلە   1 ۋە   Bmp دانلە   2
تانلكا،  زەمبىرەكنلى ۋەيلران قىلغلان؛ 2 دانلە 
2 دانلە شلاالكا ماشىنىسلى، 3 دانلە زۇكىيلەك 
بىلر نەچچلە  ۋە  دانلە دوشلكا  ماشىنىسلى، 4 
ئلوق- ۋە  قورال-يلاراغ  تىپتىكلى  يەڭگىلل 

ئالغلان. غەنىيملەت  دورىارنلى 
■ 11- ئاينىلڭ 25- كۈنلى سلومالىنىڭ 
شلەھىرىدە  جەللەب  ۋىايىتلى  جۇبلا 
ئىچىدىكلى  ئارمىيىسلى  مۇرتلەد  سلومالى 
تەشلكىاتى  ئەششلاباب  ئەسلكەر  نەپلەر   2

بولغلان.  تەسللىم  مۇجاھىدلىرىغلا 
يەملەن  كۈنلى   -26 ئاينىلڭ   -11  ■
يەمەننىلڭ  مۇجاھىدلىلرى  ئەلقائىلدە 
ھەزرىملەۋت ۋىايىتلى شلەبام رايونىلدا مۇرتلەد 
ئارمىيىنىلڭ رابىيلە جلارۋان ئىسلىملىك چلوڭ 

ئۆلتۈرگلەن. مەسلئۇلىنى  ئەسلكىرىي  بىلر 

بەششلار  كۈنلى   -27 ئاينىلڭ   -11  ■  
كۈچلىلرى سلۈرىيىنىڭ ھەللەب ۋىايىتىنىلڭ 
رايونىغلا  ھەجلەرە  تەلللە  جەنۇبىدىكلى 
ئىلگىرىلەشلكە ئۇرۇنغانلدا، ھەيئەتلۇ تەھرىر 
شلام مۇجاھىدلىرى ئۇالرغا قارشلى پىسلتىرما 
قلۇرۇپ، بىلر نەپەر ئەسلكەرنى ئەسلىر ئېلىپ 

ئۇزاتقلان.  قالغانلىرىنلى جەھەننەمگلە 
■ 11- ئاينىلڭ 28- كۈنلى ئافغانىسلتان 
مۇجاھىدلىلرى  ئىمارىتلى  ئىسلام 
ۋىايىتىدىكلى  فەريلاب  ئافغانىسلتاننىڭ 
بولغلان  مۇھىلم  ئورنلى  ئىسلتراتېگىيىلىك 
نەپلەر   19 قىلىلپ  فەتىلھ  رايونىنلى  نىشلار 
ئەسلكەرنى ئۆلتۈرگلەن ۋە قورال-ياراغلىرىنى 

ئالغلان.   غەنىيملەت 
■ 11- ئاينىڭ 28- كۈنى يەمەن ئەلقائىدە 
مۇجاھىدلىلرى يەمەننىڭ رىدا ۋىايىتى جەبەل 
ئىلگىرىلەشلكە  قارىتلا  رايونلىرىغلا  نۇفلان 
ئۇرۇنغلان ھۇسلى شلىئەلىرىنىڭ ھۇجۇمىنلى 
چېكىنلدۈرۈپ، ئۇالردىن 7 نەپەرنى ئۆلتۈرۈپ، 

قورال-ياراغلىرىنلى غەنىيملەت ئالغان. 
ھەيئەتلۇ  كۈنلى   -29 ئاينىلڭ   -11  ■
سلۈرىيىنىڭ  مۇجاھىدلىلرى  شلام  تەھرىلر 
ھۇملۇس ۋىايىتلى بىللەن تەرتلۇس ۋىايىتىنى 
تۇتاشلتۇرۇپ تۇرىدىغلان دۆلەتلىلك تاشليولغا 
مىنلا قويۇپ، بەششلار ئەسلەد ئارمىيىسلىنىڭ 
بىلر  گېنېراللىرىدىلن  تەتقىقلات  ئەسلكىرىي 
ئەمەلىيەتنلى  بلۇ  ئۆلتۈرگلەن.  قانچىسلىنى 
مۇجاھىلد قېرىنداشللىرىمىز ئلۇزۇن مەزگىلل 
ئاخىلرى  بىللەن  ياردىملى  نىلڭ  هللا  پىانلاپ، 

ئاشلۇرغان.   ئىشلقا 
ھەيئەتلۇ  كۈنلى   -29 ئاينىلڭ   -11  ■
سلۈرىيىنىڭ  مۇجاھىدلىلرى  شلام  تەھرىلر 

ھىجرىيە: 1439/03/20     مىالدىيە: 392017/12/08- سان 

جىھاد چەشمىلىرى

4- بەت 

ھەلەب ۋىايىتىنىڭ جەنۇبىي قىسلىملىرىغا 
ئارمىيىسلىنىڭ  بەششلار  ئىلگىرىلىگلەن 
قىلىلپ  ۋەيلران  تانكىسلىنى  دانلە  بىلر 
چېكىندۈرگلەن. يەنلە شلۇ كۈنلى مۇجاھىار 
ھەلەبنىڭ جەنۇبىدىكى ئابىسلەن يېزىسىنى 
قايتۇرۇپ ئېلىپ بەششلار ئارمىيىسلىنىڭ 2 
نەپلەر ئەسلكىرىنى ئەسلىرگە ئالغلان، 1 دانە 
ماشىنىسلىنى  ئەسلكىرىي  دانلە   1 ۋە  تانلكا 

ئالغلان.  غەنىيملەت 
■ 12- ئاينىلڭ 1- كۈنلى مۇجاھىلدالر 
غەربىلي  ۋىايىتلى  دەمەشلىق  سلۈرىيىنىڭ 
غۇتا رايونىدا بەششلار ئەسلەد ئارمىيىسىنىڭ 
ئېتىلپ  ئايروپىانىنلى  تىكئۇچلار  دانلە  بىلر 

چۈشلۈرگەن.   
ھەللەب  كۈنلى   -2 ئاينىلڭ   -12  ■
ۋىايىتىنىڭ خارباخاۋىش يېزىسلىنى بەششار 
كونتروللۇقىغلا  ئلۆز  ئارمىيىسلى  ئەسلەد 
مۇجاھىلد  كېيىلن،  ئېلىۋالغاندىلن 
قېرىنداشللىرىمىز بلۇ رايوننلى قايتۇرۇۋېلىش 
ئۈچلۈن تاغۇت قوشلۇنلىرىغا قارشلى ھۇجۇم 
نەتىجىلدە  بارغلان،  ئېلىلپ  ئەمەلىيىتلى 
مۇجاھىدالر بەششلار ئەسلەد ئەسكەرلىرىدىن 
بىر قانچىسلىنى ئۆلتۈرگلەن ۋە يارىاندۇرغان 
شلاالكا  دانلە   1 تانلكا،  دانلە   1 ھەملدە 
ئۇنىڭدىلن  قىلغلان.  ۋەيلران  ماشىنىسلىنى 
باشلقا، 1 دانلە تانلكا، 1 دانلە تراكلس، 2 دانلە 
كىچىلك تىپتىكلى ئاپتوموبىلنلى غەنىيمەت 
ئېلىپ، بلۇ يېزىنى مۇكەممەل قايتۇرۇۋالغان. 
ئاينىلڭ 2- كۈنلى سلومالىنىڭ   -12  ■
جۇبا ۋىايىتىنىڭ جەلىب شلەھىرىدە مۇرتەد 
ئارمىيىنىلڭ 2 نەپلەر ئەسلكىرىي مەسلئۇلى 

مۇجاھىدالرغلا تەسللىم بولغلان.
بەششلار  كۈنلى   -4 ئاينىلڭ   -12  ■
ۋىايىتىنىلڭ  ھاملا  ئەسلكەرلىرى  ئەسلەد 
شلىمالىغا جاياشلقان بەلىلل يېزىسلىدىكى 
مۇجاھىدالرنىڭ نۇقتىلىرىغا ئىلگىرىلەشكە 
ئۇرۇنغلان. هللا نىلڭ ياردىملى، ئاندىلن قالسلا 
تۇرۇشلى  قلەدەم  سلابىت  مۇجاھىدالرنىلڭ 
بىللەن بلۇ تاغلۇت قوشلۇنلىرى خلار ھالەتتلە 
ئارتلۇق  تىلن   15 ۋە  چېكىنگلەن  ئارقىغلا 

ئۇزىغلان. جەھەننەمگلە  ئەسلكىرى 
ھاملا  كۈنلى   -5 ئاينىلڭ   -12  ■
ۋىايىتىنىلڭ شلىمالىغا جاياشلقان بەلىل ۋە 
رابدا يېزىلىرىغا بەششلار ئەسەد ئەسكەرلىرى 
ئىلگىرىلەشلكە ئۇرۇنغان. 5 سلائەت قاتتىق 
جلەڭ قىلىلش نەتىجىسلىدە مۇجاھىلدالر 1 
نەپلەر ئەسلكىرىي مەسلئۇلنى ئلۆز ئىچىگلە 
ئالغلان 20 نەپلەر ئەسلكەرنى ئۆلتۈرگلەن ۋە 
بىر دانە شلاالكا ماشىنىسلىنى ۋەيران قىلغان. 
كەچتلە  كۈنلى   -6 ئاينىلڭ   -12  ■
تاجاۋۇزچلى  مۇجاھىدلىلرى  پەلەسلتىن 
مەھەللىلەرگلە  ئولتۇراقاشلقان  يەھۇدىيلار 
ئېلىلپ  ئەمەلىيىتلى  قلورال  تلوپ  قارىتلا 
بارغلان. بلۇ بولسلا يەھۇدىيارنىلڭ قلۇددۇس 
شلەھىرىنى پايتەخت قىلىلش پىانىغا قارىتا 
مۇجاھىدالرنىلڭ جلاۋاب قايتۇرۇشلى ئىكەن.
■ 12- ئاينىڭ 7- كۈنى بەششار ئەسەد 
ئارمىيىسلى سلۈرىيىنىڭ ھاملا ۋىايىتىنىلڭ 
شلەرقىگە جاياشلقان شاكۇسلىيە يېزىسىغا 
ئىلگىرىلەشلكە ئۇرۇنغلان. هللا نىڭ ياردىمى، 
سلابىت  مۇجاھىدالرنىلڭ  قالسلا  ئۇندىلن 
قلەدەم تۇرۇشلى بىلەن مۇجاھىلدالر بۇ تاغۇت 
ئۇچرىتىلپ  زىيانارغلا  زور  قوشلۇنلىرىنى 

ئارقىغلا چېكىندۈرگلەن.
سومالىنىڭ  كۈنى   -7 ئاينىڭ   -12  ■
شەھىرىدە  ئەيىلبور  ۋىايىتى  جېلجىدود 
نەپەر   3 ئىچىدىكى   ئارمىيە  مۇرتەد 
ئەسكەر قورال-ياراغلىرى بىلەن ئەششاباب 
تەشكىاتى مۇجاھىدلىرىغا تەسلىم بولغان.

ئەسكەرتىش
گېزىلت،  قېرىنداشللىرىمىزنىڭ 

رادىئلو ۋە ژۇرناللىرىمىزنلى ماقاللە، شلېئىر، 
تەلىلم،  ئەسلكىرىي  تارىلخ،  سەرگۈزەشلتە، 
تېببىلي  ئاجايىباتلار،  مەيدانىدىكلى  جلەڭ 
مەلۇماتلار... قاتارلىلق ھەرخىلل ژانىردىكى 
بىللەن تەمىنلىشلىنى سلەمىمىي  ئەسلەرلەر 

قىلىمىلز. ئىلتىملاس 
بۇ گېزىتنى تارقىتىشقا ياردەملەشكەن، 
قولاپ-قۇۋۋەتلىگلەن  ۋە  چىقارغلان  كلۈچ 
نىلڭ  تعلاىل  هللا  قېرىنداشللىرىمىزغا  بارلىلق 
بەرىكىتلى  ۋە  رەھمىتلى  مەغپىرىتلى، 
مۇجاھىلد  دۇئالىرىلڭاردا  سلالىھ  بولسلۇن! 
ئۇنۇتمىغايسلىلەر! قېرىنداشللىرىڭارنى 

والسام عليكم ورمحة هللا وبركاته

تۆۋەندىكلى تېپىشلماقارنى قېنلى كىلم 
تېلز ۋە توغلرا تاپااليلدۇ؟

ۋە  سلۆز  قانلداق  كەرىملدە  قۇرئلان   .1
ئېلىنمىغلان؟ تىلغلا  ئىلش  قانلداق 

2. ئلۆزى قىزىلل قېنلى يلوق، ئاچچىقلى 
ياملان جېنلى يلوق. ئلۇ نېملە؟

كلوي،   5 كەپتلەر  پلۇڭ،   5 قۇشلقاچ   .3
قانچلە  كويغلا   100 بولسلا  كلوي   1 توخلۇ 
توخلۇ  قانچلە  كەپتلەر،  قانچلە  قۇشلقاچ، 

؟ كېلىلدۇ
تېپىشلماقارنىڭ  سلاندىكى  ئالدىنقلى 

جاۋابلى:
1. توخۇ ئون ئىككى، توشقان ئالتە.

مۇسابىقىسلىدە  تارتىلش  تانلا  ئلادەم   .2
ئالدىغلا ماڭسلا مەغللۇپ بولىلدۇ، كەينىگە 

ماڭسلا غەلىبلە قىلىلدۇ.
3. چۈنكى بېكار ئورۇن بار.

كۆرۈش قۇۋۋىتىڭىزنى مۇنداق ئاسراڭ
قېرىيلدۇ  تلەڭ  مېڭىملۇ  تورالشسلا،  كلۆز 
شۇنداقا ئەستە ساقاش ئىقتىدارى چېكىنىدۇ 
شلۇڭا كلۆرۈش قۇۋۋىتىڭىزنلى ئاسلراپ، مېڭە 
ئىقتىدارىڭىزنىڭ چېكىنىشلىدىن ساقلىنىڭ. 
ئەسكەرتىشلىچە،  مۇتەخەسسىسللەرنىڭ 

بۇنىلڭ ئۈچۈن: 
)ئۆسلۈملۈك  كىسلانتوفىل  بىرىنچلى، 
ۋە  ملاددا(  ئوزۇقللۇق  بىلر  تەركىبىدىكلى 
بېلىلق يېغى يەپ بېرىڭ. مۇتەخەسسىسللەر 
مۇنلداق دەيلدۇ: »ياشلانغاناردا كۆرۈلىدىغلان 
ياشلانغاناردا  كېسلىلى  داغ  سلېرىق 
تۇتۇلۇشلنى  كلۆز  بولمايدىغلان  سلاقايتقىلى 
ئامىلارنىلڭ  ئاساسللىق  قىلىدىغلان  پەيلدا 
يېغلى  بېلىلق  بىللەن  كىسلانتوفىل  بىلرى. 
كۆزنىڭ سلېرىق داغ قىسلمىغا كىرەلەيدىغان 
 50 شلۇڭا  ملاددا  ئوزۇقللۇق  بىردىنبىلر 
ياشلتىن ئاشلقانار كۈندىلىلك ئوزۇقلىنىشلتا 
كىسلانتوفىل تولۇقاشقا ئەھمىيەت بېرىشى 
كېرەك. تەركىبىدە كىسلانتوفىل مول بولغان 
كۆكتاتاردىن پالەك، كەرەپشلە )چىڭسەي(، 
كلۈدە  )ئوسلۇڭ(،  كاھلو  كاللەكبەسلەي، 
)جۇسلەي(، تەرخەمەك قاتارلىقلار بار. پالەك 
بىللەن قوناقنلى قلورۇپ، بۇنىڭغا نەچچە 

قورۇمىنىلڭ  ئارىاشلتۇرغاندا،  ئالقلات  تلال 
قالماسلتىن،  چىرايلىقاشلتۇرۇپا  رەڭگىنلى 
يەنلە كىسلانتوفىل بىللەن قونلاق فاۋىنىنىغلا 
ئېرىشكىلى بولىدۇ. بېلىق يېغىغا كەلسەك، 
ھلەر ھەپتىلدە ئىككلى قېتىلم ياغلىلق بېلىق 

ۋە ئوتخلور بېلىلق يېسلىا بولىلدۇ«. 
قاننىلڭ  ئەتراپىدىكلى  كلۆز  ئىككىنچلى، 
ئايلىنىشىنى كۈچەيتىڭ. ئىسسىق ئۆتكۈزۈش 
ئايلىنىشلىنى  قاننىلڭ  ئەتراپىدىكلى  كلۆز 
ئالدۇرىلدۇ.  ئلارام  كۆزنلى  سلۈرۈپ،  ئىلگىلرى 
قۇرغاقلىشلىپ  ئىششلىش،  كلۆزدە  ئەگلەر 
قىچىشلىش، چارچلاش ئاالمەتلىرى كۆرۈلسلە، 
خىلل  بلۇ  ئۆتكلۈزۈپ  سلوغۇق  بىللەن  ئاللدى 
ئاندىلن  كېيىلن،  پەسلەيتكەندىن  ئاالمەتلەرنلى 
ئىسسلىق ئۆتكۈزسلە پايدىسلى بولىلدۇ )ِإن َشلاء 

هللا(.
ئۈچىنچلى، ھەرىكلەت قىلىلڭ. كلۆرۈش 
ئايلىنىشلىنى  قاننىلڭ  ئۇچلى  نېرۋىسلىنىڭ 
چارچىشلىنى  كۆزنىلڭ  سلۈرۈپ،  ئىلگىلرى 
پەسلەيتىدۇ شلۇڭا ھلەر سلائەتتە بىلر قېتىلم 
كلۆز  بىلر  يەنلە  ئېتىۋېلىلپ،  كۆزنلى  بىلر 

ئاندىلن  قلاراش،  يېقىنغلا  يىراققلا،  بىللەن 
كېلرەك. ئالماشلتۇرۇش 

ئائىلىدىكى رېتسىپالر

ئەرەب تىلى ئۆگىنىمەن
سۆزلۈكلەر

ثَِقْيٌل                                                                          ئېغىر
َخِفْيٌف                                                                     يەڭگىل 
َغِلْيٌظ                                                                          قوپال
َمِتْيٌ                                                         مۇستەھكەم، چىڭ 
ِعْرٌق                                                               تومۇر، يىلتىز   
ُغْصٌن                                                                           شاخ 
ِقْشٌر                                                                         قوۋزاق                
َحبُّ                                                                              دان
َوَرٌق                                                                      يوپۇرماق  
َزْهٌر                                                                        چېچەك                                   
َثٌَر                                                                              مېۋە 
َغيلُْر                                                                            باشقا

 
 جۈملىلەر

َهَذا الََْجُر ثَِقْيٌل                                              بۇ تاش بەك ئېغىر
نلََبَض اْلَقْلُب َخِفيلًْفَا                                     يۈرەك يەڭگىل سوقتى
ْخَوِة                           بۇرادەرلەرگە قوپاللىق قىلما! َل تلَْغُلْظ َعَلى اْلِ
ا                            بۇ ئارغامچا بەك مۇستەھكەم َهَذا اْلَْبُل َمِتْيٌ ِجدًّ
نلََبَض ِعْرقُُه َسِريلًْعا                         ئۇنىڭ تومۇر سوقۇشى تېزلەشتى
َجَعْلَنا اْلُغْصَن اْلَياِبَس َحطًَبا ِبَكْسِرِه      بىز قۇرۇپ قالغان شاخنى سۇندۇرۇپ ئوتۇن قىلدۇق

ُهَو َيْكِشُط ِقْشَر الشََّجَرِة                    ئۇ دەرەخ قوۋزىقىنى سويۇۋاتىدۇ
أَْلِق الَْبَّ ِللدُُّجِج َي َمُْمْوُد           مەھمۇد! توخۇالرغا دان چېچىپ بەر
َهِذِه الشََّجَرُة َطِوْيُل اْلَوَرِق              بۇ دەرەخنىڭ يۇپۇرمىقى ئۇزۇنچاق
َزْهُر اْلِمْشِمِش أَبلَْيُض                      ئۈرۈك دەرىخىنىڭ چېچىكى ئاق

ِإْشتلََرْيُت الثََّمَر ِمَن السُّوِق                     مەن بازاردىن مېۋە سېتىۋالدىم  
َل ِإَلَه َغيلُْر اللَِّ                              هللا تىن باشقا ھېچ مەئبۇد يوقتۇر


