
ئىسالم ئاۋازى

قىيامەتنىڭ چوڭ ئاالمەتلىرى
ئاالمەتلىـرى  چـوڭ  قىيامەتنىـڭ 
دېگىنىمىـز ـــــ قىيامـەت بولۇشـقا ئىنتايىـن 
يېقىـن قالغانـدا مەيدانغـا كېلىدىغـان كاتتـا 
ئىبـارەت  ئىشـاردىن  بۈيـۈك  ۋە  ئاالمـەت 
بولۇپ، بۇ ئىشـار ئادەتتىن تاشـقىرى ھالەتتە 
يـۈز بېرىـدۇ. بىرىنچـى ئاالمـەت يۈز بېرىشـى 
بىلەنـا قالغـان ئاالمەتلـەر خـۇددى ئۈزۈلگەن 
يىپتىـن مارجان تۆكۈلگەنـدەك ئارقا-ئارقىدىن 
يـۈز بېرىـدۇ. ئەھلـى سـۈننە ۋەلجامائـە مانـا بۇ 
ئاالمەتلەرنىـڭ قۇرئـان ۋە سـۈننەتتە مەۋجـۇت 
ئىكەنلىكىگـە ئىمـان كەلتـۈردى ھەمـدە ئـۇ 
ئاالمەتلەرنى باشـقا ئاالمەتلەرگە تەئۋىل )يەنى 
يىـراق مەنىگـە ئېلىـپ بېرىـش( قىلمايدۇ. بۇ 

تۆۋەندىكىچـە: ئاالمەتلـەر 
بىرىنچـى، ئىمـام مەھدىنىـڭ چىقىشـى. 
ئۇنىـڭ ئىسـمى مۇھەممـەد ئىبنـى ئابدۇلـاھ 
ئەھلـى  نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  ئـۇ  بولـۇپ، 
نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  )يەنـى  بەيتىدىـن 
جەمەتىدىن بولغان ئەلى رضي هللا عنه ۋە فاتىمە 
رضي هللا عنها الرنىڭ نەسـلىدىن، خۇسۇسـەن، 
تۇغۇلـۇپ  پۇشـتىدىن(  ھەسـەننىڭ  ئىمـام 
مەيدانغـا كېلىـدۇ. ئـۇ مەشـرىق )يەنـى كـۈن 
چىقىـش( تەرەپتىن چىقىدۇ، ئاندىن كەئبىنىڭ 
قېشـىدا ئۇنىڭغـا بەيئـەت قىلىنىـدۇ. ئۇنىـڭ 
ئۈسـتىگە  يولـى  پەيغەمبـەر  ھاكىمىيىتـى 

قۇرۇلغـان ھاكىمىيـەت بولـۇپ، 7 يىل ھۆكۈم 
زېمىننـى  تولغـان  جەبىر-زۇلۇمغـا  سـۈرۈپ 
ۋە كىشـىلەرگە  پۈركەيـدۇ  ئەدلى-ئادالەتكـە 
بېرىـپ،  مال-مۈلـۈك  سان-ساناقسـىز 
كەچـۈرۈپ  باشـتىن  ئىلگىـرى  ئۈممەتنـى 
باقمىغان باياشـاتلىققا ئېرىشـتۈرىدۇ. زېمىندا 
ئۆسـۈملۈك ۋە زىرائەتلەر ئوخشـايدۇ، ئاسمان 

يامغـۇر بىلـەن بەرىكەتلىـك بولىـدۇ.
يەكچەشـمە  يالغانچـى  ئىككىنچـى، 
تەرەپتىكـى  چىقىـش  كـۈن  دەججالنىـڭ 
بىلـەن  يەھۇدىـي  مىـڭ   70 خۇراسـاندىن 
بىرگـە چىقىشـى. ئۇنىـڭ ئىككـى كۆزىنىـڭ 
ئوتتۇرىغـا »ك، ف، ر )يەنـى كافىـر(« دېگەن 
خـەت يېزىلغـان بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئىشـى شـام 
بىلـەن ئىراقنىـڭ ئارىسـىدىكى كىشـىلەرگە 
ئايـان بولىـدۇ، مەككـە ۋە مەدىنىدىـن باشـقا 
ھـەر قانـداق بىـر يۇرتقـا كىرمـەي قالمايـدۇ. 
پەرىشـتىلەر مەككـە ۋە مەدىنىنـى قوغـداپ 
تۇرغانلىقتىـن دەججـال ئـۇ يەرگە كىرىشـكە 
پېتىنالمايـدۇ. ئـۇ زېمىندا 40 كۈن تۇرىدىغان 
بىـر  كۈنـى  بىـر  كۈننىـڭ   40 ئـۇ  بولـۇپ، 
يىلغـا ئوخشـاش، يەنـە بىـر كۈنـى بىـر ئايغـا 
ھەپتىگـە  بىـر  كۈنـى  بىـر  يەنـە  ئوخشـاش، 
ئوخشـاش ۋە قالغان كۈنلىرى بىزنىڭ مۇشـۇ 

بولىـدۇ.  ئوخشـاش  كۈنلىرىمىزگـە 
 )هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(
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هللا تعاىل مۇنداق دەيدۇ: ﴿َوِإمَّا َتَاَفنَّ ِمْن قـَْوٍم 
ِخَيانًَة فَانِْبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواٍء ِإنَّ اللََّ َل يُِبُّ اْلَائِِننَي ۞ 
َوَل َيَْسَبَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسبـَُقوا ِإنَـُّهْم َل يـُْعِجُزوَن ۞﴾.

ئايەتنىڭ تەرجىمىسى 
تۈزگـەن(  )مۇئاھىـدە  سـەن  »ئەگـەر 
قەۋمدىن خىيانەت )ئاالمەتلىرىنى( سەزسەڭ، 
ئوچۇق-يورۇقلـۇق  ئۇالرغـا  مۇئاھىدىسـىنى 
بىلـەن تاشـاپ بەرگىـن )يەنـى سـەن بىلـەن 
خىيانـەت  قەۋمدىـن  تۈزۈشـكەن  مۇئاھىـدە 
شەپىسـى كۆرۈلسـە، ئۇالرغـا تۇيۇقسـىز 
ھۇجـۇم قىلماسـتىن، مۇئاھىدىنىـڭ ئەمەلدىـن 
قالغانلىقىنـى ئالـدى بىلەن ئۇالرغـا ئۇقتۇرۇپ 
قويغىـن(. هللا ھەقىقەتـەن خائىنارنـى دوسـت 
تۇتمايـدۇ ]58[. )بەدر ئۇرۇشـىدا ئۆلتۈرۈلمەي 
قالغان( كاپىرالر قۇتۇلدۇق دەپ ئويلىمىسۇن، 
جازاسـىدىن(  )پەرۋەردىگارىنىـڭ  ئـۇالر 
ھەقىقەتـەن قېچىـپ قۇتۇاللمايدۇ ]95[« 

)سـۈرە ئەنفـال 58- ۋە 59- ئايەتلـەر(.
ئايەتنىڭ تەپسىرى

ھەققىـدە  تەپسـىرى  ئايەتنىـڭ  بـۇ 
دەيـدۇ:  مۇنـداق  هللا  رمحـه  قۇتـۇب  سـەييىد 
ئەھدىسـىگە  ئـۆز  ئىسـام  »ھەقىقەتـەن 
ئەھدىلىشـىدۇ.  مەقسـىتىدە  قىلىـش  ۋاپـا 
ئەگـەر باشـقىارنىڭ خىيانـەت قىلىشـىدىن 
قايتـۇرۇپ  ئەھدىنـى  ئۇالرغـا  ئەنسىرىسـە، 
بېرىـدۇ، خىيانـەت قىلمايـدۇ ۋە ئالدىمايـدۇ، 
باشـقىارغا ئەھدىنى بىـكار قىلغانلىقىنى ۋە 
ئـۇالر بىلـەن ئۆزىنىـڭ ئوتتۇرىسـىدا تىنچلىق 
بـۇ  ئىسـام  جاكاراليـدۇ.  ئېنىـق  يوقلۇقىنـى 
ئالىـي دەرىجىلىـك  ئىنسـانىيەتنى  ئارقىلىـق 
ئالىـي  ھەمـدە  دۇرۇسـلۇققا  ۋە  شـەرەپ 
دەرىجىلىـك تىنچلىـق ۋە خاتىرجەملىككـە 
ئېلىـپ چىقىـدۇ چۈنكـى ئىسـام بۇزۇلمىغـان 
خاتىرجـەم  ئىشـىنىپ  ئەھدىلەرگـە 
تۇرۇۋاتقانارغا تۇيۇقسىز، خائىنارچە ھۇجۇم 
تۇرۇۋاتقـان  خاتىرجـەم  ئىسـام  پىانلىمايـدۇ. 
كىشـىلەرنى >بىـز ئۇالرنىـڭ خىيانەت قىلىپ 
قېلىشـىدىن ئەنسـىرەيمىز< دېگـەن باھانە-

سـەۋەب بىلـەن قورقۇتـۇپ يۈرمەيـدۇ ئەممـا 
ئەھدىنـى ئوچـۇق تاشـاپ بەرگەندىن كېيىن 
ھىيلە-مىكىـر  ئـۇرۇش  قىلىـدۇ.  ھۇجـۇم 
رەقىـب  بىـر  ھـەر  چۈنكـى  بولىـدۇ  بىلـەن 
قاتتىـق ئېھتىيـات قىلغـان بولىـدۇ. ئەگـەر بۇ 
رەقىبنـى ئالـداش دۇرۇس بولىدىغـان بولسـا، 
قىلىنغـان  رەقىبكـە خىيانـەت  بـۇ  ئۇنداقتـا، 
بولماسـتىن بەلكـى ئـۇ ـــــ غاپىـل رەقىبتـۇر. 
دەل شـۇ چاغـدا، پۈتـۈن ئالـداش ۋاسـىتىلىرى 
دۇرۇس بولغـان بولىـدۇ چۈنكى بۇ ۋاسـىتىلەر 
ئەھدىگە خىيانەت قىلغۇچى ۋاسـىتە ئەمەس. 
ئىنسـانىيەتنىڭ  ئىسـام  ھەقىقەتـەن، 
بولۇشـىنى  ئىپپەتلىـك  ۋە  يۈكسىلىشـىنى 
خااليـدۇ شـۇڭا غەلىبـە قىلىـش مەقسـىتىدە 
خىيانەت قىلىشـنى دۇرۇس سانىمايدۇ. ئۇ ــــ 
ئەڭ يۈكسـەك غايە ۋە شـەرەپلىك مەقسـەتلەر 
ئۈچـۈن كـۈرەش قىلىـدۇ، ئـۇ ـــــ شـەرەپلىك 
غايىنىڭ رەزىل ۋاسـىتىلەرنى ئىشلىتىشـىگە 
يـول قويمايدۇ. ھەقىقەتەن، ئىسـام خىيانەتنى 
بۇزىدىغـان  ئەھدىنـى  كۆرىـدۇ،  يامـان 
سـەۋەبتىن،  شـۇ  كۆرىـدۇ.  پـەس  خائىنارنـى 

غايە قانچىلىك شـەرەپلىك بولۇپ كەتسـۇن، 
ئىسـام مۇسـۇلمانارنىڭ شۇ غايىگە يېتىش 
قىلىـش  خىيانـەت  ئەھدىگـە  مەقسـىتىدە 
تۇرىـدۇ  قارشـى  قوللىنىشـىغا  ۋاسىتىسـىنى 
چۈنكـى ئىنسـانىي نەپـس پارچىانمـاس بىـر 
گەۋدىدۇر. ئەگەر ئۇ ئۆز نەپسى ئۈچۈن رەزىل 
ۋاسـىتىلەرنى ھاالل سانىسـا، ئۇنداقتا، بۈيۈك 
غايە-مەقسـەتلەرنى ئىزچىل سـاقاپ قېلىش 
مۇمكىـن ئەمەس. >غايە ۋاسـىتىنى ئاقايدۇ< 
دېگەن كىشـى مۇسـۇلمان ئەمەستۇر چۈنكى 
بۇ پرىنسىپ ــــ ئىسامىي تۇيغۇ ۋە ئىسامىي 
ئۇنىـڭ  پرىنسـىپتۇر.  بولغـان  يـات  سـېزىمغا 
ئۈسـتىگە، ئىنسان نەپسـىنىڭ ۋە ئىنسانىيەت 
دۇنياسـىنىڭ بارلىققـا كېلىشـىدە غايـە بىلـەن 
ۋاسـىتە بىر-بىرىدىن ئايرىالمايدۇ. مۇسـۇلمان 
كىشـى >بـۇ ۋادىغـا ھامان بىـر كۈنى نىجىس 
دېگـەن  باسـىدۇ<  قـەدەم  چوقـۇم  ئاياغـار 
باھانـە ئارقىلىـق يېشـىل ئوت-چۆپلۈك دەريا 
كۆلچىكىگـە  پاتقـاق  تاشـاپ  ۋادىسـىنى 
كىرىـپ يۈرمەيـدۇ. مانا مۇشـۇنداق سـەۋەبلەر 
تۈپەيلىدىـن هللا تعـاىل خائىنارنـى ئـۆچ كۆرىـدۇ: 
>هللا ھەقىقەتەن خائىنارنى دوست تۇتمايدۇ<.

شـۇنى ئەستىن چىقارماسلىق كېرەككى، 
مۇشـۇنداق  مانـا  ئومۇميۈزلـۈك  ئىنسـانىيەت 
يۈكسەك پەللىگە تەلپۈنمەيدىغان بىر ھالەتتە 
بـۇ ئەھكامـار نازىـل بولـدى. ئورمـان قانۇنـى 
ھەقىقەتەن شـۇ دەۋردىكى ئۇرۇشخۇمارالرنىڭ 
قانۇنـى بولۇپ قالدى. يەنـى، >قادىر بواللىغان 
باغانمايدىغـان  شـەرتكە  دېگـەن  چاغـدا< 
يەنـە  سـۈردى.  ھۆكـۈم  قانۇنـى  كۈچلۈكلـەر 
شـۇنى تىلغـا ئېلىـپ ئۆتۈشـكە ئەرزىيدۇكى، 
ئورمـان قانۇنـى شـۇ دەۋردىن تارتىـپ مىادىيە 
18- ئەسـىرگە قەدەر ھۆكۈم سـۈردى چۈنكى 
توغرىسـىدا  مۇناسـىۋەتلەر  ياۋروپـا خەلقئـارا 
پەقەت ئۆزى ئىسـام دۇنياسـى بىلـەن بولغان 
مۇئامىلە جەريانىدا ئېرىشـكەن خەۋەرلەرنىا 
دۇنياسـىدىكى  رېئاللىـق  ياۋروپـا  بىلىـدۇ. 
مانـا بـۇ يۈكسـەكلىككە شـۇ ۋاقىتقـا قـەدەر 
ئېرىشـەلمىدى. قانۇن تۈزۈشتىكى ئېستېتىك 
ئالىچەكمـەن  كۆزلىـرى  تەرەققىياتتىـن 
ھازىرقـى  بىلـەن  ئىسـام  كىشـىلەر  بولغـان 
رېئـال  ئوتتۇرىسـىدىكى  قانۇن-تـۈزۈم  زامـان 

ھەقىقەتنـى بىلىشـلىرى ۋاجىـب. 
مانا بۇ ھۈنەر-كەسىپ ۋە پاكىز ھاياتنىڭ 
غەلىبـە- مۇسـۇلمانارغا  هللا  باراۋىرىـدە، 

نۇسـرەت ئاتا قىلىدۇ شـۇنداقا ئىسـام دىنى 
مۇسـۇلمانارغا كۇففارالرنىـڭ ۋە كۇفرىنىـڭ 
ئىشـلىرىنى كۆزگە ئىلماسلىقنى ئۆگىتىدۇ: 
قالغـان(  ئۆلتۈرۈلمـەي  ئۇرۇشـىدا  >)بـەدر 
كاپىـرالر قۇتۇلـدۇق دەپ ئويلىمىسـۇن، ئۇالر 
)پەرۋەردىگارىنىـڭ جازاسـىدىن( ھەقىقەتـەن 

قېچىـپ قۇتۇاللمايـدۇ<...
پىانلىشـى  خىيانەتنـى  كاپىرالرنىـڭ 
ئۇالرغا ھەرگىزمۇ قېچىپ كېتىش پۇرسـىتى 
مۇسـۇلمانارنى  تعـاىل  هللا  چۈنكـى  بەرمەيـدۇ 
قويمايـدۇ،  تاشـاپ  يالغـۇز  ھەرگىزمـۇ 
خائىنارنـى ھەرگىزمـۇ خائىنلىـق قىلىشـقا 
قويۇپ بەرمەيدۇ. كاپىرالر بولسـا هللا تىن ۋە هللا 
نـى ئۆزىگە ياردەمچى قىلغان مۇسـۇلماناردىن 
پاكىـز  قۇتۇاللمايـدۇ.  قېچىـپ  ھەرگىزمـۇ 

بۇالقتىن تامچە

ئىسالم ئاۋازى
40- سان

)قوش ھەپتىلىك گېزىت(

1- بەت 

ۋاسـىتىلەرنىڭ ئىگىلىرى رەزىل ۋاسـىتىنىڭ 
غـەم  قويۇشـتىن  ئۇتتـۇرۇپ  ئىگىلىرىگـە 
قىلمىسـۇن چۈنكـى ئـۇالر هللا نىـڭ ياردىمـى 
بولـۇپ،  ئېرىشـكەنلەر  غەلىبىگـە  بىلـەن 
ئـۇالر يـەر يۈزىـدە هللا نىـڭ قانۇنىنـى ئەمەلگە 
ئاشـۇرىدۇ، ئـۇالر كىشـىلەر ئارىسـىدا هللا نىڭ 
كەلىمىسـىنى ئالىي قىلىدۇ، هللا نىڭ ئىسـمى 
بىلەن ھەرىكەت باشـايدۇ. ئۇالر كىشـىلەرنى 
قـا  هللا  قىلىشـتىن  قۇلچىلىـق  بەندىلەرگـە 
قۇلچىلىـق قىلىشـقا ئېلىـپ چىقىـش ئۈچۈن 
غەلىبىگـە  ئىسـام  لېكىـن  قىلىـدۇ  جىھـاد 
گۇرۇھنىـڭ  مۇسـۇلمان  ئۈچـۈن  ئېرىشـىش 
ئەمەلىـي  كىرىدىغـان  دائىرىسـىگە  تاقىتـى 
چۈنكـى  قىلىـدۇ  ۋاسـىتە  تەييارلىقارنـى 
قەدەملىـرى  مۇسـۇلمان گۇرۇھنىـڭ  ئىسـام 
مۇسـتەھكەم  دەسسـەۋاتقان  خاتىرجـەم 
قىلمـاي  رىئايـە  ئەمىنلىكىگـە  زېمىننىـڭ 
تـۇرۇپ، بـۇ گۇرۇھنىـڭ كۆزلىرىنـى ئەنە شـۇ 
بـۇ  ئىسـام  بۇرىمايـدۇ.  دائىرىگـە  يۈكسـەك 
پىترىتـى  گۇرۇھنىـڭ  مۇسـۇلمان  گۇرۇھقـا 
)يەنـى يارىتىلىـش تەبىئىتـى( تونۇيااليدىغـان 
گۇرۇھنـى  بـۇ  ئارقىلىـق  تەجرىبىلـەر  ۋە 
كۈچەيتىدىغان ئەمەلىي سەۋەبلەرنى تەييارالپ 

ئېلىنـدى(. القرآن«دىـن  ظـال  )»يف  بېرىـدۇ« 
چىقىدىغـان  ئايەتلەردىـن  يۇقىرىقـى 

پايدىـار
خىـل  ئىكـى  قورقـۇش  بىرىنچـى، 
يەنـە  قورقـۇش؛  تەبىئىـي  بىـرى،  بولـۇپ، 
بىـرى، شـەرئىي قورقـۇش. تەبىئىـي قورقـۇش 
دېگىنىمىـز ـــــ يىرتقـۇچ ھايۋاننىـڭ تاجـاۋۇز 
زالىمارنىـڭ قولىغـا  قىلىشـىدىن قورقـۇش، 
ئەھـدە  ۋە  قورقـۇش  قېلىشـتىن  چۈشـۈپ 
خىيانـەت  ئەھدىگـە  قەۋمنىـڭ  تۈزۈشـكەن 
قىلىشـىدىن قورقۇش دېگەنلەرگە ئوخشـاش 
قورقـۇش بولۇپ، كىشـى بۇ خىل قورقۇشـنى 
بـۇ  شـۇڭا  ئېتەلمەيـدۇ  تـەرك  ئىختىيـارى 
قاتارىغـا  گۇنـاھ  ۋە  شـېرىك  قورقـۇش  خىـل 

كىرمەيـدۇ. 
شـەرئىي قورقۇش دېگىنىمىز ــــ ئىنسان 
ئېتەلەيدىغـان  تـەرك  ھالـدا  ئىختىيـارى 
قورقۇشـنى كۆرسـىتىدۇ. مەسـىلەن، هللا نىـڭ 
كەلتـۈرۈش،  ئىمـان  قورقـۇپ  غەزىپىدىـن 
ۋە  شـېرىكنى  قىلىـش،  ئىجـرا  پەرزلەرنـى 
ھارامنـى تـەرك ئېتىـش قاتارلىـق پـەرز بولغان 
قادىـر  غەيـرى  نىـڭ  هللا  شـۇنداقا  قورقـۇش 
ئىمـان  قورقـۇپ  زىياناردىـن  بواللمايدىغـان 
كەلتۈرمەسـلىك، ئىمان كەلتۈرۈشتىن تۆۋەن 
بولغـان پەرزلەرنـى تـەرك ئېتىـش، كۇفـرى ۋە 
كۇفرىدىن تۆۋەن بولغان گۇناھارنى قىلىشتىن 
ئىبـارەت ھـارام بولغـان قورقـۇش قاتارلىقـار 
)مەسـىلەن، بىـر كىشـى تاغـۇت ھۆكۈمـەت 

كۆرەلمەيدىغـان ھالەتتە ئىمان كەلتۈرۈشـكە 
ھۆكۈمەتتىـن  تاغـۇت  شـۇ  تۇرۇغلـۇق  قادىـر 
قورقـۇپ ئىمـان كەلتۈرۈشـنى تـەرك ئەتكـەن 
بولسـا ياكـى كۇفـرى ئىشـنى قىلغـان بولسـا 
ۋە ياكـى قەبرىسـتانلىقتىكى ئەرۋاھاردىـن، 
ياكـى جىـن، ياكـى پەرىشـتىلەردىن غايىبانـە 
چـوڭ  قـا  هللا  كىشـى  بـۇ  بولسـا،  قورققـان 
شـېرىك كەلتۈرگـەن بولىـدۇ ئەمما شـۇ تاغۇت 
ھۆكۈمەتتىـن قورقۇپ كۇفرىدىن تۆۋەن بولغان 
ئۇنداقتـا،  ئىشلىسـە،  گۇناھ-مەئسـىيەتلەرنى 
ئـۇ كىشـى هللا قـا كىچىـك شـېرىك كەلتۈرگەن 
بولىـدۇ. غايىبانـە قورقـۇش ـــــ هللا تىـن باشـقا 
كەلمەيدىغـان  قولىدىـن  ھېچكىمنىـڭ 
غەيىبـى  دېگەنـدەك  ئـەرۋاھ  جىـن،  زەرەرنـى 
مەخلۇقاردىن ياكى تىرىك ئىنساندىن كېلىدۇ 
غايىبانـە  قورقـۇش  ياكـى  ئەنسـىرەش  دەپ 
قورقـۇش  ئىنسـاندىن  تىرىـك  قورقۇشـتۇر. 
شـېرىك ھېسـابلىنىدىغان ھالەت شۇكى، مەن 
بـۇ ئىشـنى قىلمىسـام ياكـى بۇ ئىشـنى تەرك 
ئەتمىسـەم پاالنى ئۇسـتازىمنىڭ تەقسىراتىغا* 
ئۇچـراپ كېتىمـەن دەپ قورقۇشـتۇر. تاغـۇت 
ھۆكۈمەتلەرنىڭ شـۇ مۇسـۇلماننى تۇتۇۋېلىپ 
مەجبۇرالشـتىن  گۇناھقـا  ياكـى  كۇفرىغـا 
ئىبـارەت قورقۇنـچ ھالـەت غايىبانـە قورقـۇش 
مانـا  قورقۇشـتۇر.  ئەمەلىـي  بەلكـى  ئەمـەس 
بـۇ  مانـا  دېيىلىـدۇ.  ئىكـراھ  ـــــ  ھالـەت  بـۇ 
خىـل ھالەتتـە ئۆزىدىن باشـقا مۇسـۇلماننىڭ 
بەدىنىگە زىيانكەشـلىك قىلماسـلىق شەرتى 
ئاسـتىدا كۇفرى ئىش ياكـى كۇفرىدىن تۆۋەن 

رۇخسـەتتۇر(. قىلىـش  گۇناھارنـى 
ئەھـدە  بىلـەن  كاپىـرالر  ئىككىنچـى، 
تۈزۈشـكەندە ھوشيار بولۇشـنىڭ الزىملىقى.
ئەمەلدىـن  ئەھدىنـى  ئۈچىنچـى، 
قالدۇرغانلىقنـى جاكارلىماي تـۇرۇپ، ئەھدە 
قىلىشـنىڭ  ئـۇرۇش  كاپىرالرغـا  تۈزۈشـكەن 

بولىدىغانلىقـى. نامەردلىـك  ۋە  خىيانـەت 
تۆتىنچى، ئەھدىگە خىيانەت قىلىشـنىڭ 

ھارام ئىكەنلىكى.
ئۆزئـارا  ئارىسـىدا  بەشـىنچى، كىشـىلەر 
ـــــ  قىلىشـقان ئەھدىگـە خىيانـەت قىلىـش 
ئىـش  كۇفـرى  چىقىرىۋېتىدىغـان  دىندىـن 
بولماسـتىن بەلكـى كۇفرىدىـن تـۆۋەن بولغان 

كەبىرىـدۇر. گۇناھـى 
                                  

ئىزاھـات: * تەقسـىرات ـــــ سـوپىار ئۆزىنىـڭ 
قويـۇش  كەلتـۈرۈپ  ئاچچىقىنـى  شـەيخىنىڭ 
پالـەچ قىلىـپ  سـەۋەبىدىن »شـەيخ ئەمـدى بىزنـى 
بىـر  ياكـى  ۋە  بىلەنـا  گـەپ  بىـر  ياكـى  قويـۇش 
ئاچچىقـاش بىلەنـا ئۆلتۈرىۋېتەلەيـدۇ« دەيدىغـان 

ئېتىقادتـۇر. خىـل  بىـر 

دىنىي ئەھكامالر
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە 
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 )بېشى ئالدىنقى ساندا(
بۇ جامائەتنىڭ ئىدىيە ۋە ئېتىقادلىرى:

كاپىرغـا  مۇسـۇلماننى  بىرىنچـى، 
ۋە  ئىدىيـە  جامائەتنىـڭ  بـۇ  ـــــ  چىقىرىـش 
يىلتىزىـدۇر. ئاساسـىي  ئېتىقادلىرىدىكـى 
1. ئـۇالر چـوڭ گۇناھ ئىشـلىگەن ۋە شـۇ 
گۇناھتىن قايتماسـتىن ئۇنىڭدا داۋاماشـقان 
ھەر قانداق مۇسۇلماننى كاپىرغا چىقىرىدۇ. 
ھۆكـۈم  بىلـەن  شـەرىئەت  شـۇنىڭدەك، 
قىلمىغـان ھـەر قانـداق ھاكىمنى تەپسـىلىي 
سۈرۈشـتە قىلماستىن مۇتلەق ھالدا كاپىرغا 
ئوخشـاش  نەجاشـىغا  )يەنـى  چىقىرىـدۇ 
شـەرىئىتى  ئىسـام  تولـۇق  ئىشـتا  ھەممـە 
بواللمىغـان  قادىـر  قىلىشـقا  ھۆكـۈم  بىلـەن 
ھاكىمارنـى ھـەم كاپىرغـا چىقىرىـدۇ(. شـۇ 
زېمىنـدا  كونتروللۇقىدىكـى  ھۆكۈمەتنىـڭ 
ياشـاۋاتقان مۇسـۇلمان خەلقنىمـۇ »بۇالرنىڭ 
مانـا بـۇ كاپىـر ھاكىمارغـا قارشـى چىقماي 
جىـم تۇرغانلىقـى كۇفرىغـا رازى بولغانلىـق 
ۋە ئۇالرغـا ئەگەشـكەنلىك« دەپ قاراقۇيـۇق 
بولسـا  ئالىملىرىنـى  چىقىرىـدۇ،  كاپىرغـا 
كاپىـر  ۋە  ھاكىمارنـى  كاپىـر  بـۇ  »مانـا 
خەلقنـى كاپىرغـا چىقارمىغانلىقـى ئۈچـۈن 
بۇالرمـۇ كاپىر« دەپ كاپىرغا چىقىرىشـىدۇ. 
ئـۇالر يەنـە ئۆزلىـرى تەڭلىگـەن بـۇ پىكىرنى 
قوبـۇل قىلمىغـان ياكـى قوبـۇل قىلغاندىمـۇ 
قىلىـش  بەيئـەت  ئەمىرىگـە  ئۆزلىرىنىـڭ 
جامائىتىگـە  ئۆزلىرىنىـڭ  ئارقىلىـق 

قېتىلمىغان كىشـىلەرنى كاپىرغا چىقىرىدۇ 
قېتىلىـپ  جامائىتىگـە  ئۇالرنىـڭ  شـۇنداقا 
ئەتكـەن  تـەرك  جامائەتنـى  ئـۇ  ئاندىـن 
كىشـى ئۇالرنىـڭ نەزىرىـدە »مۇرتـەد، قېنـى 
ھـاالل« ھېسـابلىنىدۇ. شـۇنىڭغا ئاساسـەن، 
تەشـكىاتاردىن  ۋە  جامائـەت  ئىسـامىي 
يېتىـپ  دەۋىتـى  ئۇالرنىـڭ  بىرىگـە  قايسـى 
بەيئـەت  ئەمىرىگـە  ئۇالرنىـڭ  كېلىـپ، 
ئۇالرنىـڭ  جامائـەت  بـۇ  بولسـا،  قىلمىغـان 
چىققۇچـى  دىندىـن  ۋە  كاپىـر  نەزىرىـدە 

. بلىنىدۇ ھېسـا
ئىماملىرىنىـڭ  مەزھـەب   .2
پەتىۋالىرىنـى ياكـى ئالىمارنىـڭ ئىجماسـى 
پەتىۋاسـى(نى  كەلگـەن  بىرلىككـە  )يەنـى 
ئـۇ  )گەرچـە  كىشـىنى  قانـداق  ھـەر  تۇتقـان 
بولغـان  ئىجماسـى  سـاھابىلەرنىڭ  ئىجمـا 
تەقدىردىمـۇ( كاپىرغـا چىقىرىـدۇ شـۇنداقا 
قىياس ياكى مەسـلەھە مۇرسەلە )شەرىئەتتە 
پايدا-مەنپەئەتنـى كۆزلـەپ  چەكلەنمىگـەن 
ۋە  پرىنسـىپى(  چىقىرىـش  قانـۇن  تـۇرۇپ 
بىلـەن  قىيـاس  )يەنـى  ئىستىھسـان  ياكـى 
كۈچلـۈك  تېخىمـۇ  نەرسـىنى  بولغـان  ھـارام 
قىلىـش  دۇرۇس  سـەۋەبلىك  قائىـدە  فىقھـى 
پرىنسـىپى( ۋە شـۇنىڭغا ئوخشـىغان قانـۇن 
مەنبەلىرىنـى  ۋە  پرىنسـىپ  چىقىرىـش 
تۇتقـان ھـەر قانـداق بىـر كىشـىنى كاپىرغـا 

چىقىرىـدۇ.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر 

تارىخقا 
نەزەر

2- بەت 

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص كەئبنىڭ قىلغان ئىشـىدىن 
خـەۋەردار بولـۇپ تۇرغان ئىـدى لېكىن بۇالرنىڭ 
ھەممىسـىنى مەخپىي تۇتتى، ھەتتا رەسـۇلۇلاھ 
ملسو هيلع هللا ىلص مۇنداق دۇئا قىاتتى: »ئى هللا! ئىبنى ئەشرەف 
بىزگـە ئەزىيـەت يەتكـۈزدى ۋە بىزگـە قارشـى 
مۇشـرىكارغا ياردەم بەردى. ئۇ بىزگە قارشـى 
ئاداۋىتىنـى ئېـان قىلغانلىقـى ئۈچـۈن ئـۆزۈڭ 
خالىغـان يول بىلەن ئۇنىڭغـا كۇپايە قىلغىن«.

كەئب پەيغەمبەر ملسو هيلع هللا ىلص نى داسـتىخانغا 
چاقىرىـپ ئۆلتـۈرۈش ھەققىـدە بىـر تـوپ 
يەھۇدىيـار بىلـەن كېلىشـىۋالدى، ئاندىـن ئـۇ 
تامـاق ھازىـرالپ رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص نـى چاقىـردى. 
بىلـەن  سـاھابىلىرى  بـەزى  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ 
داسـتىخانغا ھازىر بولـۇپ تۇرغاندا جىبرىئىل 
ئەلەيھىسساالم رەسۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص گە يەھۇدىيارنىڭ 
پىانلىغـان يوشـۇرۇن سۇيىقەسـتىنى بىلـدۈرۈپ 
قويغانلىقتىـن، رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص تېـزال ئورنىدىـن 
تـۇرۇپ قايتىپ كەتتى. يەھۇدىيار رەسـۇلۇلاھ 
ملسو هيلع هللا ىلص نى يوقۇتۇپ قويغانلىقتىن تارقاپ كېتىشتى. 
توقۇنۇش يوشـۇرۇنلۇقتىن ئاشـكارىلىققا ئۆتكەن 
چاغدا رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص سـاھابىلىرىگە قاراپ: 
»كەئب ئىبنى ئەشـرەفنى بىر تەرەپ قىلىشـقا 
نىـڭ  هللا  ۋە  هللا  ئـۇ  چۈنكـى  چىقىـدۇ؟  كىـم 
رەسـۇلىغا ئەزىيەت يەتكۈزدى« دەپ چاقىرىق 
قىلـدى. بـۇ چاقىرىقنى ئورۇنـاش ئۈچۈن دەرھال 
ئىبنـى  ئەببـاد  مەسـلەمە،  ئىبنـى  مۇھەممـەد 
بىشـر، كەئـب ئىبنـى ئەشـرەفنىڭ ئېمىلـداش 
قېرىندىشى ئەبۇ نائىلە، فارس ئىبنى ئەۋس ۋە 
ئەبـۇ ئەبىـس ئىبنـى جەبىر رضي هللا عنهـم قاتارلىق 
سـاھابىلەر ئوتتۇرىغـا چىقتـى. بـۇ گۇرۇپپىغـا 
مۇھەممـەد ئىبنى مەسـلەمە رضي هللا عنـه قوماندان 
ئىـدى. مۇھەممـەد ئىبنـى مەسـلەمە رضـي هللا 
عنـه رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص گـە: »بەزىبىـر سـۆزلەرنى 
ئېيتىشـىمغا رۇخسەت قىلسـاڭ« دېگەنىدى، 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص: »مەيلـى ئېيتىۋەرگىن« دېدى. 
ھىجرىيـە 3- يىلـى رەببىئـۇل ئەۋۋەلنىـڭ 
بـۇ  ئىـدى.  ئايدىـڭ  كېچـە  كېچىسـى   -14
ئىجتىمـا  بىلـەن  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  گۇرۇپپـا 
)يەنـى مەجلىس(دا ئولتۇردى. رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص بۇ 
گۇرۇپپىنـى بەقىيئـۇل غەرقەد دېگـەن يەرگىچە 
ئۇزىتىـپ چىقتـى. ئاندىـن ئۇالرغـا يوليـورۇق 
بېرىـپ: »هللا نىـڭ نامى بىلەن يـۈرۈش قىلىڭار. 
ئـى هللا! بۇالرغا ياردەم بەرگىن« دېگەندىن كېيىن 

ئۆيىگـە قايتىپ ناماز ئوقـۇپ رەببىگە پىچىرالپ 
كەئـب  گۇرۇپپـا  بـۇ  باشـلىدى.  قىلىشـقا  دۇئـا 
ئىبنى ئەشـرەفنىڭ قورغىنىغـا يېتىپ باردى-دە، 
ئەبـۇ نائىلـە رضـي هللا عنـه كەئبنى چاقىردى. كەئب 
ئورنىدىـن قوپـۇپ ئۇالرنىڭ يېنىغا چۈشۈشـكە 
تەمشـەلگەنىدى، يېڭـى تـوي قىلغـان ئايالـى 
ئۇنىڭغـا: »بـۇ ۋاقىت بولغانـدا قەيەرگە چىقاي 
دەيسـىز؟ گوياكى مەن قـان تامچىاۋاتقان بىر 
دېـدى.  بولۇۋاتىمـەن«  ئاڭلىغانـدەك  ئاۋازنـى 
كەئـب ئۇنىڭغـا جاۋابـەن: »ئۇ دېگـەن مېنىڭ 
قېرىندىشـىم مۇھەممـەد ئىبنـى مەسـلەمە ۋە 
ئېمىلدىشـىم ئەبۇ نائىلە، ئېسـىل كىشـى دېگەن 
خەنجەر سانجىلىشـقا چاقىرغان تەقدىردىمۇ 
چىقشـى كېرەك« دەپ جاۋاب بەرگەندىن كېيىن 
ھالەتتـە  تۇرغـان  پـۇراپ  خۇشـپۇراق  بېشـىدىن 
ئۇالرنىـڭ قېشـىغا چىقىـپ كەتتـى. ئىككىسـى 
ئۇنىـڭ يېنىغـا كەلگەنـدە مەلـۇم ۋاقىـت ئۆزئـارا 
پىچىرلىشـىپ شـېئىر ئوقۇشـتى. ئاندىـن كېيىـن 
ئەبـۇ نائىلـە رضـي هللا عنـه ئۇنىڭغـا: »ئـى ئىبنـى 
مـەن  ئېسـىل،  نېمىدېگـەن  سـەن  ئەشـرەف، 
سـېنىڭ يېنىڭغـا بىـر ھاجـەت ئۈچـۈن كەلگەن 
ئىدىـم« دېـدى. ئارقىدىنـا مۇھەممـەد ئىبنـى 
مەسـلەمە رضـي هللا عنـه كەئبكـە: »بـۇ ئـادەم 
)يەنـى رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص نـى دېمەكچى( بىزدىن 
تـوال سـەدىقە سـوراپ بىزنـى چارچىتىۋەتتـى« 
دېگەنىدى، كەئب ئۇنىڭغا: »هللا بىلەن قەسەم، 
زېرىكىسـىلەر«  ئۇنىڭدىـن  چوقـۇم  سـىلەر 
دېـدى. مۇھەممـەد ئىبنـى مەسـلەمە رضـي هللا 
عنـه: »ئەمـدى قانداق قىلغۇلـۇق، بىز ئۇنىڭغا 
ئەگىشـىپ قاپتـۇق. ئەمـدى ئۇنىڭ ئىشـىنىڭ 
بارىدىغانلىقىنـى  يېتىـپ  دەرىجىگـە  قايسـى 
بىلگۈچـە ئايرىلىشـنى خوپ كۆرمىدۇق« دېدى. 
شۇنداق قىلىپ مۇھەممەد ئىبنى مەسلەمە 
رضي هللا عنه كەئبدىن بىر بۆلۈك ئاشـلىق ياكى 
خورمـا ئالىدىغانغـا ۋە بۇنىـڭ ئۈچـۈن قورالىنـى 
قويىدىغانغـا  قويـۇپ  قېشـىدا  كەئبنىـڭ 
دېيىشـتى. ئەبـۇ نائىلـە رضـي هللا عنـه مـۇ كەئـب 
بىلـەن مۇھەممـەد ئىبنـى مەسـلەمە رضـي هللا عنه 
غا ئوخشـاش كېلىشتى. ئۇ كەئبگە: »مېنىڭ 
مـەن  ئۇالرمـۇ  بـار،  بۆلـۈك ھەمراھلىرىـم  بىـر 
بىلـەن ئوخشـاش كـۆز قاراشـتا. مـەن ئۇالرنـى 
سـەن  كېلـەي،  ئېلىـپ  قېشـىڭغا  سـېنىڭ 
ئۇالرغا ئاشـلىق سېتىپ ياخشىلىق قىلغىن« 

دېـدى. كەئـب بـۇ تەكلىپنـى قوبـۇل قىلـدى.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

يۇلتۇزالر چىمىراليدۇ

َعـْن َأِب ُهَريـْـَرة رضـي هللا عنـَه، َأنَّ َرُسـوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص 
ايَـَة َرُجـًا يُِـبُّ هللَا  قَـاَل يـَـْوَم َخيـْبـَـَر: »َلُْعِطـنَيَّ َهـِذِه الرَّ
َوَرُسـوَلُه، يـَْفتَـُح هللاُ َعلَـى َيَديْـِه« قَـاَل ُعَمـُر بْـُن اْلَطَـّاِب 
يـَْوَمئِـٍذ، قَـاَل  َمـاَرَة ِإلَّ  َأْحبـَْبـُت اْلِ رضـي هللا عنـه: »َمـا 
فـََتَساَوْرُت َلَا َرَجاَء َأْن ُأْدَعى َلَا، قَاَل َفَدَعا َرُسوُل هللِا 
َهـا، َوقَـاَل: >اْمِش،  ملسو هيلع هللا ىلص َعِلـيَّ بْـَن َأِب طَالِـٍب، فََأْعطَـاُه ِإيَّ
َوَل تـَْلَتِفـْت، َحـىَّ يـَْفتَـَح هللاُ َعَلْيـَك< قَـاَل َفَسـاَر َعِلـيٌّ 
َشيـًْئا ثَّ َوَقَف َوَلْ يـَْلَتِفْت، َفَصَرَخ: >َي َرُسوَل هللِا َعَلى 
َمـاَذا أُقَاتِـُل النَّـاَس؟< قَـاَل: >قَاتِْلُهـْم َحـىَّ َيْشـَهُدوا َأْن 
ـًدا َرُسـوُل هللِا، فَـِإَذا فـََعلُـوا َذلِـَك  َل ِإلَـَه ِإلَّ هللاُ َوَأنَّ ُمَمَّ
فـََقْد َمنـَُعوا ِمْنَك ِدَماَءُهْم َوَأْمَواَلُْم، ِإلَّ ِبَقَِّها َوِحَسابـُُهْم 

َعلَـى هللِا<« )رواه املسـلم(.
ھەدىسنىڭ تەرجىمىسى 

نەقىـل  دىـن  عنـه  هللا  رضـي  ھۇرەيـرە  ئەبـۇ 
قىلىنىدۇكـى، پەيغەمبـەر ملسو هيلع هللا ىلص خەيبـەر كۈنـى 
مۇنـداق دېگـەن: »مـەن بـۇ بايراقنـى شـۇنداق 
بىر كىشىگە تۇتقۇزىمەنكى، ئۇ كىشى هللا نى 
ۋە هللا نىڭ رەسـۇلىنى ياخشـى كۆرىدۇ ھەمدە 
هللا ئۇ كىشـىنىڭ قولـى ئارقىلىق )خەيبەرنى( 
فەتىـھ قىلىـپ بېرىـدۇ«. ئۆمـەر رضـي هللا عنـه 
مۇنـداق دەيـدۇ: »مەن ئەمىرلىكنى پەقەت شـۇ 
كۈنىـا ئارزۇ قىلىپ قالدىم-دە، ئىسـمىمنىڭ 
چاقىرىلىـپ قېلىشـىنى ئۈمىـد قىلىپ ئالدىغا 
چىقىـپ تـۇردۇم، ئاندىن رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص ئەلى 
ئىبنـى ئەبـۇ تالىـپ رضـي هللا عنـه نـى چاقىرىـپ 
ئۇنىڭغا بايراقنى بەردى-دە: >هللا ساڭا فەتىھ-
قـەدەر ھېچنېمىگـە  قىلغانغـا  ئاتـا  نۇسـرەت 
بۇرۇلـۇپ قالماسـتىن ئالدىڭغـا قـاراپ مـاڭ< 
دېـدى. شـۇنىڭ بىلـەن ئەلى رضـي هللا عنـه ئازراق 
ماڭغاندىـن كېيىـن، جايىدا توختـاپ كەينىگە 
بۇرۇلۇپ قويماسـتىن: >ئى رەسـۇلۇلاھ، مەن 

مەقسـەتنىڭ  قايسـى  بىلـەن  كىشـىلەر  ئـۇ 
ھاسـىل بولۇشـى ئۈچـۈن ئـۇرۇش قىلىمەن؟< 
ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  سـورىغانىدى،  تـوۋالپ  دەپ 
ئۇنىڭغـا: >ئـۇالر هللا تىـن باشـقا ھېـچ مەئبـۇد 
نىـڭ  هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  مۇھەممـەد  ۋە  ئەمـەس  ھـەق 
ئەلچىسـى دەپ گۇۋاھلىـق بەرگەنگـە قـەدەر 
ئۇالرغـا قارشـى ئـۇرۇش قىلغىن. ئەگـەر ئۇالر 
بۇنـى قىلسـا ئۇنداقتـا ئۆزلىرىنىـڭ قانلىـرى 
قاالاليـدۇ  سـاقاپ  سـەندىن  ماللىرىنـى  ۋە 
كەلگـەن  ماللىرىغـا  ۋە  قانلىرىغـا  لېكىـن 
قااللمايـدۇ.  سـاقاپ  ھەققىنـى  ئىسـامنىڭ 
ئۇالر مۇشـۇنداق قىلسـا ئۇالرنىڭ ھېسـابى هللا 
قـا بولىـدۇ )يەنى بىز زاھىرىگـە قاراپ ھۆكۈم 
قىلىمىـز ئەممـا ئۇالرنىڭ مەخپىي، يوشـۇرۇن 
ئىشـلىرىنى ۋە كۆڭلىـدە يوشـۇرغانلىرىنى 
سۈرۈشـتە قىلماسـتىن هللا قـا قالدۇرىمىـز(< 

دېـدى« )مۇسـلىم توپلىغـان(.
ھەدىستىن ئېلىنىدىغان پايدىار

بىرىنچـى، كىشـى كۆڭلىگـە پۈككـەن، 
ئىشـىنى  بولغـان  قىلماقچـى  كەلگۈسـىدە 
ئىپادىلـەش مەقسـىتىدە »مـەن چوقـۇم پاالنـى 
ئىشـنى قىلىمـەن« دەپ »إن َشـاء هللا« دېگـەن 
ئىكەنلىكـى.  دۇرۇس  قوشمىسـىمۇ  سـۆزنى 
چىقىرىشـنى  ۋۇجۇدقـا  ئىشـنى  بىـر  كىشـى 
مەقسـەت قىلغـان بولسـا، بـۇ چاغـدا إن َشـاء 
ۋۇجۇدقـا  ئەممـا  ۋاجىبلىقـى  دېيىشـنىڭ  هللا 
چىقىرىشـنى مەقسـەت قىلماسـتىن بەلكـى 
شـۇ ئىشنى قىلىشـتىن ئىبارەت كۆڭلىدىكى 
قىلسـا  مەقسـەت  ئىپادىلەشـنى  ئارزۇسـىنى 
قاتماسـتىن  سـۆزنى  دېگـەن  هللا«  َشـاء  »إن 
»چوقۇم پاالنى ئىشـنى قىلىمەن« دېيىشنىڭ 

دۇرۇس ئىكەنلىكى. 
رەسـۇلىنى  نىـڭ  هللا  ۋە  هللا  ئىككىنچـى، 
ـــ قـۇرۇق دەۋا بىلەن ئەمەس  ياخشـى كـۆرۈشـ 
ئىمـان  ئىككىسـىگە  بـۇ  پەقـەت  بەلكـى 
بۇيرۇغـان  ئىككىسـى  بـۇ  ۋە  كەلتـۈرۈش 
بىلەنـا  ئورۇنـاش  بىجانىدىـل  بۇيرۇقارنـى 

بولىدىغانلىقـى.
نىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  ئۈچىنچـى، 
ھەققىـدە  قىلىنىـش  فەتىـھ  خەيبەرنىـڭ 
بەرگەن خەۋىرىنىڭ راستلىقى ــــ رەسۇلۇلاھ 
ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ پەيغەمبەرلىكىگـە دەلىل بولىدىغان 

بىرىـدۇر. مۆجىزىلەردىـن 
بۇيرۇغـان  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  تۆتىنچـى، 

زۆرۈرلۈكـى. ئالدىراشـنىڭ  ئىشـقا 
بەشـىنچى، ئەمىر قول ئاسـتىدىكىلەرنى 
شـۇ  بۇيرۇغانـدا،  ئىشـقا  بىـر  ئەسـكىرىي 
قىلىشـقا  ئىجتىھـاد  ھەققىـدە  بۇيـرۇق 
قىسـتايدىغان بىرەر قەرىينە )يەنى قوشۇمچە 
ۋە  تولغىماسـتىن  ئۇنـى  بولمىسـىا  دەلىـل( 
ئىجتىھاد قىلماسـتىن ئۆز پېتى ئورۇناشنىڭ 
رضـي  ئەلـى  ھەزرىتـى  زۆرۈرلۈكـى. چۈنكـى، 
هللا عنـه رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص نىـڭ: »ھېچنىمىگـە 
بۇرۇلـۇپ قالماسـتىن ئالدىڭغـا قـاراپ مـاڭ« 
ۋە يوشـۇرۇن ھـەر  ئاشـكارا  دېگـەن سـۆزىنى 
ئىككىـا خىـل مەنىسـى بويىچە چۈشـىنىپ 
دىـن  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  قىلغانلىقتىـن،  ئەمـەل 
كەينىگـە  بىلـەن  بەدىنـى  سـورىغاندا  سـوئال 
رەسـۇلۇلاھ  بەلكـى كەينىنـى  بۇرۇلماسـتىن 
ملسو هيلع هللا ىلص گـە قىلغـان ھالەتتـە ئۈنلۈك ئاۋازدا سـوئال 
سـورىغان. ئەگـەر بىزچـە بولغاندا رەسـۇلۇلاھ 

مـاڭ«  بۇرۇلمـاي  »ھېچنەرسـىگە  نىـڭ:  ملسو هيلع هللا ىلص 
دېگەن سۆزىنى باشقىارنىڭ بىلجىرالشلىرىغا 
قۇالق سـالماي ماڭ دېگەن يوشـۇرۇن مەنىسـى 
قىلغـان  بويىچـە  شـۇ  چۈشـىنىپ،  بويىچـە 
بولۇشـىمىز ۋە ئۇ سـۆزنىڭ ئاشـكارا مەنىسىنى 
)يەنـى بەدىنىڭنـى ھېچكىم تەرەپكـە بۇرىماي 
ئالدىڭغـا قـاراپ ماڭ دېگەن مەنىسـىنى( تەرك 
ئېتىـپ ئالدىمىزنـى رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص تەرەپكـە 

بۇرىشـىمىز مۇمكىـن ئىـدى.
كەلىمـە  كاپىـر  ئەسـلىي  ئالتىنچـى، 
شـاھادەت ئېيتقاندىن كېيىـن ئۇنى ئۆلتۈرۈش 
دۇرۇس ئەمەس لېكىن قەستەن ئادەم ئۆلتۈرۈش 
ياكـى بىـر قېتىـم نىكاھلىنىـپ بولغاندىـن 
مۇرتەدكـە  ياكـى  ۋە  قىلىـش  زىنـا  كېيىـن 
ئايانـدۇرۇپ قويىدىغان بىرەر ئىشـنى سـادىر 
قىلىـش تېپىلغاندا ئاندىـن ئۆلتۈرۈش دۇرۇس.
يەتتىنچى، ئىسام بۇ دۇنيادا كىشىلەرنىڭ 
تاشـقى كۆرۈنۈشـىگە قـاراپ ھۆكـۈم قىلىدۇ. 
ئۇالرنىڭ يوشۇرۇن ئىشلىرىنى ۋە نىيەتلىرىنى 
هللا قا تاپشۇرىدۇ )يەنى هللا ئۇ ئىشاردىن ئۆزى 
بولسـاق  مۇسـۇلمانار  بىـز  ئالىـدۇ.  ھېسـاب 
ھېسـاب  قـاراپ  سـىرتىغا  كىشـىلەرنىڭ 
ئالىمىز، يەنى سـىرتقى كۆرۈنۈشـىدە ياخشى 
بولسـا ياخشـى كىشـى دەيمىـز، يامـان بولسـا 
»مېنىـڭ نىيىتىم ياخشـى ئىـدى« دېگىنىگە 

قارىمـاي يامـان دەيمىز(.
سـەككىزىنچى، ئىسـامىي جەمئىيەتتـە 
زاكاتنى ئۆز ئىختىيارى بىلەن بەرمىگەنلەردىن 
ئەمىر-سـۇلتانار زاكاتنـى مەجبـۇرى تارتىـپ 

ئالىدۇ.

ھەدىس ئۈنچىلىرى
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3- بەت 

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
ئۈچـۈن  كۆنىۋېلىشـىمىز  ئاتلىرىمىزغـا 
كەتتـى.  ۋاقىـت  كـۈن  بىرقانچـە  بىزگـە 
ئېگەرنـى يۇمشـاق مامۇقـار بىلـەن ياخشـى 
بولمىسـا  مۇھىـم،  بەكمـۇ  ئورۇناشـتۇرۇش 
ئۈچـۈن  ئـادەم  ئولتـۇرۇش  ئۈسـتىدە  ئېگـەر 
ئولتـۇرۇش  ئاتتـا  گەرچـە  ئـازاب.  ناھايىتـى 
ۋە  تاشـلىق  بىـراق  بولسـىمۇ  جاپالىقـراق 
ئېگىز-پـەس يـەر شـەكلىدە ئاتتىـن ياخشـى 
يۈزىدىـن  دېڭىـز  بولىـدۇ.  پايدىانغىلـى 
ئېگىزلىكـى 4500 مېتىردىـن ئېگىز بولغان 
رايونـاردا ئادەتتـە قوتـاز ئىشـلىتىلىدۇ ئەممـا 

قىيىـن. بـەك  مىنىـش  قوتازنـى 
ۋاخـان دەرياسـىنىڭ تـار يەرلىـرى ئۇنىـڭ 
تارمـاق ئېقىنـى بولغـان پامىـر دەرياسـىدىنمۇ 
تـار. كـەڭ يەرلىرىنىـڭ سـۈيى بـەك تېـز ئاقىـدۇ 
ۋە بەك الي. دەريانىڭ بويلىرىدا قويۇق سـۆگەت 
قاتارلىـق  تىكىنـى  ئـاق  دېڭىـز  دەرەخلىـرى، 
ئۆسـۈملۈكلەر بار. بۇ يەرلەردە ئولتۇراق رايونار 
ناھايىتـى ئـاز ھـەم بـەك شـاالڭ. دەھ گۇالمـان 
Baba Tan-( بابـا تاڭگى ،)DehGulaman(
gi( ۋە سۇستىباال )Susti-i-Bala( قاتارلىقار 
قىرغىقىغـا  جەنۇبىـي  دەرياسـىنىڭ  ۋاخـان 
جاياشـقان ئولتـۇراق رايونـاردۇر. تـاش تاملىـق 
ئېرىقلىرىنىـڭ  سـۇغۇرۇش  ۋە  ھويلىـار 
تىكىـپ  دەرەخلىـرى  سـۆگەت  ئەتراپلىرىغـا 
قويۇلىـدۇ. بـۇ سـۆگەتلەرنى يەرلىك كىشـىلەر 
يېپىـش  ئۆگزىسـىنى  ئۆيلەرنىـڭ  قۇرۇلـۇش، 
ئومۇمـەن  ئىشـلىتىدۇ.  ئۈچـۈن  قـاالش  ۋە 
بـۇ  ۋاخاندىكـى  غەربىـي  ئېيتقانـدا،  قىلىـپ 
مەھەللىلەرنىـڭ ئەتراپلىرىـدا ئۆسـۈملۈكلەر 
ناھايىتـى مـول. يېشـىل گۈللـۈك ماڭدارنىـڭ 
ناھايىتـى قويۇقلۇقىدىن ئەتراپ بەك قااليمىقان 
ئوتاقـاردا  نـەم  يـەردە  بـۇ  كېتىـدۇ.  بولـۇپ 
كـۆپ  ناھايىتـى  ئوت-چۆپلـەر  ئۆسـىدىغان 
بولـۇپ، ئۇالردىـن سۆسـۈن رەڭلىـك كەترەڭ، 
200 مىللىمېتىـر ئېگىزلىكتىكى ئىنچىكە 

ئاقچېچـەك قاتارلىقـار كـۆپ ئۇچرايـدۇ.
بابـا تاڭگـى قاتارلىـق رايونارنىـڭ 
شـەرقىگە ئوخشـاش چـەت رايونـاردا ئانـدا-
بـۇ  تۇرىـدۇ.  ئۇچـراپ  دەرەخزارلىقـار  سـاندا 
دەرەخزارلىقار ئاساسەن سۆگەت، ئاقتىكەن، 
ئازغـان ۋە قېيىـن قاتارلىـق دەرەخلەردىـن 
شـەكىللەنگەن. قېيىـن دەرىخىنىـڭ پوسـتى 
كېيىـن  نېپىزلىتىلگەندىـن  سـويۇۋېلىنىپ 
قىرغىزالر ئۇنى قەغەزنىڭ ئورنىدا ئىشلىتىدۇ. 
كەتكەندىـن  بۇزۇلـۇپ  ئۆسـۈملۈكلەر  پـاكار 
كېيىـن دەريـا بويىدىكـى ئۇششـاق تاشـارغا 
دەريـا  بىـراق  كۆكلىيەلەيـدۇ  قايتـا  تايىنىـپ 
خەۋپـى  كېتىـش  يوقىلىـپ  ياقىسـىدىكى 
بۇزۇلـۇپ  دەرەخزارلىقـار  تۇرغـان  ئاسـتىدا 
كېتىپ قالسىا، تۇپراقنىڭ ئېقىپ كېتىشى ۋە 
ھەددىدىن زىيادە مال بېقىش قاتارلىق سەۋەبلەر 
ئاساسـەن  كېلىشـى  ئەسـلىگە  تۈپەيلىدىـن 
مۇمكىـن ئەمـەس. سـەرھەدنىڭ شـەرقىي 
قاتارلىق جاياردىكى تۆت چاسـا شـەكىللىك 
تېرىلغـۇ يەرلـەر بەك ئېگىز ۋە سـوغۇق بولۇپ، 
سـۆگەت قاتارلىق دەرەخلەرنىڭ ئۆسۈشـىگە 
پايدىسـىز بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ خىل دەرەخلەر 

ناھايىتـى ئـاز ئۇچرايـدۇ.
ۋاخان دەرياسـى جىلغىسى سـەرھەدقىچە 
سـوزۇلىدۇ. سـەرھەدنىڭ غەربىدە كىچىك بىر 
كۆلنىـڭ ئەتراپىغـا جاياشـقان ناھايىتـى كـەڭ 
ئوتـاق بـار. تولىمـۇ ئەپسۇسـكى، مـال بېقىش 
بـۇ يەردىكـى بوتانىكىلىـق ئاالھىدىلىكنى زور 

دەرىجىـدە تۆۋەنلىتىۋەتكـەن. سـەرھەد ۋاخـان 
كېلىدىغـان  توغـرا  شـەرقىگە  دەرياسـىنىڭ 
ئـەڭ ئاخىرقـى مۇقىـم يېـزا. بـۇ يېـزا ۋاخىـار 
قىرغىـزالر  بىلـەن  زېمىنـار  ياشـايدىغان 
كۆچمـەن چارۋىچىلىق قىلىدىغان زېمىنارنى 
ۋاخانـار  ۋە  قىرغىـزالر  تۇرىـدۇ.  ئايرىـپ 
ياشـايدىغان زېمىناردىكـى بۇ خىـل ئايرىلىش 
دېڭىـز  شـەرقىنىڭ  سـەرھەدنىڭ  يەنـە 
يۈزىدىـن داۋاملىـق ئېگىزلـەپ بېرىشـى ۋە بـۇ 
رايونـاردا ئولتۇراقاشـقانارنىڭ ئىنتايىـن ئـاز 
بولۇشـى ئارقىلىـق ئىپادىلىنىدۇ. سـەرھەدنىڭ 
شـەرقىدە ھەددىدىـن زىيادە مـال بېقىلغانلىقى 
ئۈچـۈن ئوتاقـار چېكىنىپ كەتكـەن بولۇپ، 
كارىدورنىـڭ  ئېيتقانـدا،  قىلىـپ  ئومۇمـەن 
نۇقتىئىنەزىرىدىـن  بوتانىـكا  تەرىپـى  شـەرق 

ھېسـابلىنىدۇ.  ئەھمىيەتسـىز  قارىغانـدا 
يولـى  تـاغ  شـەرقىدە،  سـەرھەدنىڭ 
 )Dahlez( دەھلىـز  بولغـان  ئېگىـزرەك 
ئۆتۈشمىسـىدىن ئۆتـۈپ، ۋاخان دەرياسـىنىڭ 
شـىمالىي تەرىپىگـە تۇتىشـىدۇ. بـۇ يولنىـڭ 
قىرغىزالرنىـڭ  ئېگىز-پەسـلىكىدىن ھەتتـا 
بېرەلمىـدى.  بەرداشـلىق  ئاتلىرىمـۇ  ئېسـىل 
تەرىپىدىكـى  غـەرب  ئۆتۈشـمىنىڭ  گەرچـە 
داۋاملىـق  جايلىرىـدا  تۆۋەنكـى  يانتۇلۇقنىـڭ 
چارۋا بېقىلسـىمۇ بىراق ئۆتۈشـمىنىڭ شەرق 
تەرىپىدىكـى يانتۇلۇقنىـڭ ئېگىـز جايلىرىـدا 
يەرنىـڭ  بـۇ  ئۈچـۈن  بېقىلمىغانلىقـى  چـارۋا 
سـاقانغان  ياخشـى  ناھايىتـى  ئوتلىقـى 
كۆرگـەن  بىـز  ۋاخاننىـڭ  يـەر  بـۇ  بولـۇپ، 
ياخشـى  ئـەڭ  ئىچىدىكـى  ئوتاقلىرىنىـڭ 
يۈزىدىـن  دېڭىـز  ھېسـابلىناتتى.  ئوتـاق 
ئورۇنـاردا  بولغـان  ئېگىـز  3000 مېتىردىـن 
كـۆپ  يانتۇلۇقـار  ۋە  تاشـلىقار  ئۇششـاق 
بولـۇپ، بـۇالر شـاالڭ تارقالغان كـۆپ يىللىق 
مۇھاپىـزەت  ياخشـى  تۈرلىرىنـى  ئۆسـۈملۈك 
قىلىـپ تۇرىـدۇ. دېڭىز يۈزىدىـن ئېگىزلىكى 
بولغـان  مېتىرغىچـە   4150~3950
ئاندا-سـاندا  ئوتاقـاردا  ئېگىزلىكلەردىكـى 
كۆرۈنـۈپ تۇرىدىغان تاشـار بار. بـۇ يەرلەردە 
بىـر خىـل سامسـاق بـار بولـۇپ، قىرغىـزالر 
ئۇنـى ئىسـتېمال قىلىـش ئۈچـۈن يىغىۋالىدۇ. 
ئۇنىڭدىن باشـقا، يانتۇلۇقـاردا نۇرغۇنلىغان 
دورىلىق ۋە خۇشـپۇراقلىق ئۆسـۈملۈكلەر بار. 
سـەل شەرققىرەك ماڭغاندىن كېيىن، بىز 
بىـر جىلغىغـا كەلـدۇق. بـۇ جىلغىـدا يېقىندا 
بەرگـەن  يـۈز  ھادىسىسـى  گۈمۈرۈلـۈش  تـاغ 
بولۇپ، يول ئاساسـەن ئېتىلىپ قالغان ئىدى. 
ھەممىمىز يولنىڭ بۇ بۆلىكىدىن ئەنسـىرەش 
شـەرق  سـەل  باخاراكنىـڭ  ئۆتتـۇق.  ئىچىـدە 
بـار  دەرەخزارلىـق  قويـۇق  ئىنتايىـن  تەرىپىـدە 
بولـۇپ، بـۇ دەرەخزارلىقتـا سـۆگەت، دېڭىـز 
بـۇ  بـار.  سـۆگەتلەر  قىزىـل  ۋە  تىكىنـى  ئـاق 
دەرياسـىغا  ۋاخـان  دەرياسـى  باخـاراك  يـەردە 
دەريـا  ئەتراپتىكـى  بـۇ  كىرىـدۇ.  ئېقىـپ 
ئېقىنلىـرى تېـز ئاقىـدۇ، دەريادىـن ئۆتىدىغـان 
پەقـەت بىرال كـۆۋرۈك بار، بۇ كۆۋرۈك باخاراك 
بولـۇپ،  جاياشـقان  ئېغىزىغـا  سـايلىقىنىڭ 
ئانچە بىخەتەر ئەمەس. شـەرقىي ھىندىقۇش، 
قاتارلىـق  تىزمىلىـرى  تـاغ  ھىمااليـا  غەربىـي 
پامىـر رايونلىرىـدا سـۆگەت ۋە ئـاق تېرەكتىـن 
ياسـالغان بـۇ خىلدىكى كۆۋرۈكلـەر ناھايىتى 

كـۆپ ئۇچرايـدۇ. 
قارلىغاچئـوت  يـەردە  شـېغىللىق  نـەم 
دەپ ئاتىلىدىغـان بىـر خىـل سـامان غوللـۇق 
ئېگىزلىكـى  ئۇنىـڭ  بولـۇپ،  ئۆسـۈملۈك 

قارلىغاچئـوت  كېلىـدۇ.  مىللىمېتىـر   400
دەپ ئاتىلىدىغـان بـۇ تـۈر ئېگىـز ھىمااليـا تـاغ 
تىزمىلىرىغـا كەڭ تارقالغـان. ئېگىزلىكلەردە 
كىچىـك  سـانتىمېتىرلىق  قانچـە  بىـر 
ئېكولوگىيىلىك تۈرلەر كەڭ تارقالغان بولۇپ، 
بوتانىكا مۇتەخەسسىسـلىرىدىن باشـقىار بۇ 
تۈرلەرنىـڭ ئاالھىـدە ئېكولوگىيىلىـك تۈرلـەر 
بىـراق  قىلمايـدۇ  دىققـەت  ئىكەنلىكىگـە 
تۈردىكـى  بـۇ  ئېگىزلىكلەردىمـۇ  ئوتتۇراھـال 
قۇرغـاق  بىـر  ئۇچرايـدۇ.  ئۆسـۈملۈكلەر 
مىللىمېتىـر   500 بىـز  يېنىـدا  يانتۇلۇقنىـڭ 
ئېگىزلىكتىكـى بىـر خىـل يېشـىل گۈللـۈك 
پۇرچـاق  بـۇ  بايقىـدۇق.  پۇرچاقنـى  سـۈتلۈك 
يېڭـى بايقالغـان بىئولوگىيىلىـك تـۈر بولۇپ، 
ئۇنىڭغا ئاسـتراگەلۇس دەپ ئىسىم قويۇلغان. 
باخاراكنىـڭ شـەرقىدىكى لەڭگەر بىلەن 
بۇزۇيگۈمبەزنىڭ دېڭىز يۈزىدىن ئېگىزلىكى 
3200 مېتىردىـن 4000 مېتىرغىچـە كېلىـدۇ 
شـۇڭا بۇ رايونـاردا دەرەخ قاتارلىقار ناھايىتى 
ئـاز ئۇچرايـدۇ. لەڭگەردىـن ئۆتكەندىن كېيىن 
ئوتاقـار  بـۇ  ئۇچرايـدۇ.  كـۆپ  ئوتاقـار 
دەريـا  بولـۇپ،  بىرقانچـە گېكتـار چوڭلۇقتـا 
قوتـاز  ئوتاقـار  بـۇ  جاياشـقان.  بويلىرىغـا 
يەم-خەشـەك  ياخشـى  ناھايىتـى  ئاتارنـى  ۋە 

مەنبەسـى بىلـەن تەمىنلەيـدۇ.
مـەن ۋاخانـدا ھايۋاناتارنـى ناھايىتـى ئـاز 
مولۇنارنىـڭ  لەڭگـەردە  ئۇچراتتىـم.  سـاندا 
ئەسـلىتىدىغان  يىغلىغىنىنـى  ئادەمنىـڭ 
ئـاۋازى تاغنىـڭ ھەممـە يېرىنـى قاپايتتـى. بۇ 
رايوندىكـى ئەڭ مەشـھۇر تـۈر ئارقار بولۇپ، بۇ 
تـۈر خەتەرگـە ئۇچرىغـان تـۈر ھېسـابلىنىدۇ، 
بىـز زىيارىتىمىز جەريانىـدا ئارقاردىن بىرنىمۇ 
كـۆرۈپ باقمىـدۇق ئەمما بىز بىـر قانچە يەردە 
چېچىلىـپ  مۈڭگۈزلىرىنىـڭ  ھايۋاننىـڭ  بـۇ 
تۇرغانلىقىنـى كـۆردۇق. ئارقـارالر قىرغىـزالر 
تەرىپىدىـن داۋاملىـق ئوۋلىنىدۇ بىراق يېقىنقى 
شـىددەت  سـانى  ئۇالرنىـڭ  بۇيـان  يىلاردىـن 
بىلـەن ئـازالپ كەتتـى. بۇنىڭ سـەۋەبى پەقەت 
ئۈچـۈن  ئوۋلىغانلىقـى  قىرغىزالرنىـڭا 
ئەمـەس بەلكـى ئافغانىسـتان ھۆكۈمىتىنىـڭ 
ياۋروپـا  ۋە  ئامېرىـكا  بىلـەن  ھـەق  يۇقىـرى 
رايونىغـا  ۋاخـان  غەربىـي  ئاقسـۆڭەكلىرىنى 
ئىجـازەت  ئوۋلىشـىغا  ئارقـار  كېلىـپ 
ئارقارنىـڭ  بىلـەن  شـۇنىڭ  ۋە  بەرگەنلىكـى 

ئوۋالنغانلىقىـدۇر. ئارتـۇق  ھەددىدىـن 
كىرىـش  جىلغىسـىنىڭ  ۋاغجىـر 
شـەرقىي  بۇزۇيگۈمبـەز  ئېغىزىدىكـى 
مۇھىـم  ئـەڭ  كىرىدىغـان  تۈركىسـتانغا 
ئۆتۈشـمە بولغـان ۋاغجىـر ئۆتۈشمىسـىگە 
ۋاخـان  شـەرقىي  يـەر  بـۇ  تۇتىشـىدۇ. 
قەدىمىـي  قىرغىزالرنىـڭ  رايونىدىكـى 
ئورۇنارنىـڭ  جاياشـقان  قەبرىسـتانلىقى 
بىرىـدۇر. كۆڭۈل بۆلۈشـىمىزگە ئەرزىيدىغان 
ئەسـىردىن  بىـر  قۇرۇلـۇش  تاملىـق  الي  بـۇ 
ياخشـى  ناھايىتـى  بۇيـان  ۋاقىتتىـن  كۆپـرەك 
ھالەتتـە سـاقلىنىپ قالغـان. ئـۇالر ياسـىلىش 
جەھەتتىـن بىرسـى بىرسـىگە ئوخشـىمايدۇ. 
بـۇ قۇرۇلۇشـار 3 ~4 مېتىرلىـق تىـك تـۆت 
بۇلۇڭلۇق ئاساسـىغا بىر مېتىـر ئېگىزلىكتە 
ئاساسـىي  بـۇ  كېيىـن،  قوپۇرۇلغاندىـن  تـام 
ئېگىزلىكتىكـى  مېتىـر   3 قۇرۇلمىغـا 
ئورۇناشـتۇرۇلۇپ  گۈمبـەز  ھالقىسـىمان 
ھـاۋا  قىسـىملىرىنىڭ  بىـر  ياسـالغان. 
دېرىزىلىـرى  ياكـى  تۆشـۈكى  ئۆتكۈزىدىغـان 
قۇرۇلۇشـلىرىنىڭ  ئاسـارە-ئەتىقە  بـۇ  بـار. 

بـۇ  قېلىشـى  سـاقلىنىپ  ياخشـى  ناھايىتـى 
ناھايىتـى  مىقدارىنىـڭ  يامغـۇر  رايوننىـڭ 
بېرىـدۇ.  كۆرسـىتىپ  ئىكەنلىكىنـى  تـۆۋەن 
بـۇ جىلغىنىـڭ بۇزۇيگۈمبەزدىن باشـاپ 
ئارىلىقـى  بولغـان  پامىرغىچـە  كىچىـك 
ئەتراپـى  بولـۇپ،  ئارتـۇق  مېتىردىـن   4000
تاغـار بىلـەن قورشـالغان. شـىمال تەرىپىـدە 
تاجىكىستان پامىرى، شەرق تەرەپتە شەرقىي 
تۈركىسـتاندىكى تاغدۇمبـاش پامىـرى بىلـەن 
تەكشـىلەنگەن  يولـى  تـاغ  چېگرىلىنىـدۇ. 
بىردىنبىـر  تۇرىدىغـان  تاقابىـل  بىـز  بولـۇپ، 
تېـز  ئىنتايىـن  ۋە  ئارىـاش  مـۇز  خەتـەر 
ئاقىدىغـان دەريـا بۆلىكـى ئىـدى. ئۇنىڭدىـن 
ئاتلىرىمىزنىـڭ  بەزىـدە  يەرلـەر  نـەم  باشـقا، 
ئالغـا ئىلگىرىلىشـىگە توسـقۇنلۇق قىاتتـى 
بـۇ  باشـلىغۇچىمىز  يـول  بىزنىـڭ  بىـراق 
بىلگەنلىكـى  پىششـىق  ناھايىتـى  يولارنـى 
ئۈچـۈن بىزنى ھېچقانداق خېيىم-خەتەرسـىز 

ماڭـدى. ئېلىـپ 
جىلغىـدا  بـۇ  پامىردىكـى  كىچىـك 
تەسـىر  چوڭقـۇر  كىلىماتىغـا  جىلغىنىـڭ 
غـەرب  بـار.  كـۆل  ئىككـى  كۆرسـىتىدىغان 
ئۇزۇنلۇقتىكـى  كىلومېتىـر   22 تەرەپتىكـى 
 )Caqmaqtin( ئۇزۇنـراق كـۆل چاقماقتىـن 
كۆلى دەپ ئاتىلىدۇ، بۇ كۆل ۋاخان دەرياسـىغا 
كـۆل  تەرەپتىكـى  شـەرق  چىقىـدۇ.  ئېقىـپ 
كـۆل  بولـۇپ،  كۆلـى   )Bishutik( بىشـۇتىك 
سـۈيى شـەرقىي شـىمال يۆنىلىشـتە ئېقىـپ 
تاجىكىسـتانغا كىرىـپ كېتىدۇ  ۋە ئاخىرىدا 
ئافغانىستان چېگراسـىدىن 700 كىلومېتىر 
يىراقلىقتىكـى ئامـۇ دەرياسـىغا قۇيۇلىـدۇ. بـۇ 
كۆللەرنىڭ دائىرىسـى پەسىلدىن-پەسىلگە ۋە 
يىلدىن-يىلغـا قـاراپ ئۆزگىرىـپ تۇرىدۇ بىراق 
ئەتراپتىكـى مۇزلـۇق  قـارالر ۋە  ياغقـان  كـۆپ 
تاغاردىكـى مـۇزالر ئېرىگـەن قىسـقىغىنە ياز 
پەسـلىدە كۆللەرنىـڭ سـۇ ئورنـى يۇقىرىايدۇ. 
قىرغاقلىـرى  كۆللەرنىـڭ  ئۈچـۈن  شـۇنىڭ 
بىزنىـڭ  ھالـەت  بـۇ  بولـۇپ،  نـەم  ئىنتايىـن 
ئىلگىرىلىشـىمىزنى  ئالغـا  جىلغىـدا  بـۇ 
قىيىناشتۇرۇۋەتتى ئەمما بۇ يەرلەردە مېڭىش 
ئەتراپنـى پۈتۈنلـەي مۇز قاپـاپ كەتكەن قىش 
يەردىكـى  بـۇ  توختايـدۇ.  ئاسـانغا  ئايلىرىـدا 
رايوناردىكـى  غەربىـي  يىـراق  ئۆسـۈملۈكلەر 
ئۆسـۈملۈكلەرگە ئاساسـەن ئوخشـايدۇ لېكىن 
خىـل  بىـر  ئېگىزلىكتىكـى  مىللىمېتىـر   20
ئۆسـۈملۈك بىزنىـڭ دىققىتىمىزنـى قوزغىدى. 
 Koenigia ئۆسـۈملۈكنىڭ  بـۇ  كېيىـن 
islandica دېگـەن ئۆسـۈملۈك ئىكەنلىكىنـى 
جەزملەشـتۈردۇق. بۇ ئۆسـۈملۈك ئافغانىسـتان 
يېڭـى  نىسـبەتەن  تۈرىگـە  ئۆسـۈملۈك 
ئۆسـۈملۈك تـۈرى بولـۇپ، تارقىلىـش ئورنـى 

ئىـدى.  رايونلىـرى  قۇتـۇب  شـىمالىي 
قاتارلىـق  قوتـاز  رايونـاردا  بـۇ  بىـراق، 
ھايۋانـار ھەددىدىـن زىيـادە ئوتايدىغانلىقـى 
ئۆسـۈملۈكلەر  رايوناردىكـى  بـۇ  ئۈچـۈن 
تەسـىرگە ئۇچرىغـان بولـۇپ، بـۇ رايونارنىـڭ 
ئەھۋالىنـى غەربىي رايونارغا سېلىشـتۇرغاندا 
ئۈمىدسـىزلەندۈرىدۇ.  تولىمـۇ  ئادەمنـى 
يازلىـق  پامىـردا  كىچىـك  قىرغىـزالر 
ھـەر  بولـۇپ،  ئورۇناشـتۇرغان  تۇرالغۇالرنـى 
بىـر تۇرالغـۇ 8 ياكـى 9 دانـە دېئامىتىـرى 7~8 
ئۆگزىلىـك  يۇمىـاق  بولغـان  مېتىرغىچـە 
بولىـدۇ.  ئالغـان  ئىچىگـە  ئـۆز  ئاقئۆينـى 
بۇالرنىـڭ يېقىلغۇلىـرى قوتازنىڭ چىقىرىندى 
كۆيگەنـدە  ئـۇالر  بولـۇپ،  ماددىلىـرى 
ناھايىتـى يېقىشـلىق پـۇراق چىقىرىـدۇ. قىـش 
تەرەپلەرگـە  تـۆۋەن  قىرغىـزالر  يېقىناشـقاندا 
ياكـى تاجىكىسـتان چېگراسـىدىكى جەنۇبقـا 
يۈزلەنگـەن يانتۇلۇقارغـا ۋە ياكى ۋاغجىرنىڭ 
قىرغىزالرنىـڭ  كېتىـدۇ.  كۆچـۈپ  ئەتراپىغـا 
رەھبىـرى راھمانقول بىلەن ئۇنىڭ سىڭلىسـى 
بىشـۇتىك  تۇرالغۇسـى  مارىيەننىـڭ  ھاجـى 
كۆلىنىـڭ جەنۇبىغـا ئورۇناشـقان بولـۇپ، بـۇ 
تۇرالغـۇالر كۆچمـەن چارۋىچـى قەبىلىلەرنىڭ 
بارلىـق ئاالھىدىلىكىنـى ئۆزىـدە ئىپادىلىگەن. 
قىرغىـزالر كـۆپ مىقـداردا قوتـاز، قـوي 
باقىدىغـان  ھايۋانلىرىنـى  ئـۆي  قاتارلىـق 
بولـۇپ، بۇ ھايۋانار ئۇالرنىڭ سـۈت، قېتىق، 
ئاساسـلىق  ئـەڭ  قاتارلىـق  گـۆش  ۋە  قايمـاق 
تەمىنلـەپ  يېمەكلىكلىرىنـى  كۈندىلىـك 
بېرىـدۇ. سـوۋېتنىڭ تاجاۋۇزچىلىـق ئۇرۇشـى 
باشـانغانغا قـەدەر ئـۇالر الزىمەتلىكلىرىنـى 
بولغـان  مەركىـزى  ۋىايىتىنىـڭ  بەدەخشـان 

كېلەتتـى.   ئېلىـپ  فەيزابادتىـن 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

ئافغانىستان ۋاخان كارىدورىنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى

پايدىلىنىش 

بىلىملىرى
)چاتما ماتېرىيالار(
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بەششـار  يېزىسـىدا  شاكۇسـىيە  جاياشـقان 
تىپلىـق   T-72 ئارمىيىسـىنىڭ  ئەسـەد 

ئالغـان. غەنىيمـەت  بىرنـى  تانكىسـىدىن 
■ 12- ئاينىـڭ 12- كۈنـى بىـر نەپـەر 
ئافغانىسـتاننىڭ  قېرىندىشـىمىز  پىدائىـي 
ھېلمەنـد ۋىايىتىـدە مۇرتەد ئارمىيىنىڭ بىر 
ئىنغىمـاس  قارىتـا  مەركىزىگـە  ئەسـكىرىي 
نەپـەر   21 بېرىـپ،  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى 
نەپىرىنـى   6 ۋە  ئۆلتۈرگـەن  ئەسـكىرىنى 

يارىاندۇرغـان.
كەچتـە  كۈنـى   -14 ئاينىـڭ   -12  ■
مۇجاھىدالر سـۈرىيىنىڭ ھەلەب شـەھىرىدە 
بىـر  ئارمىيىسـىنىڭ  ئەسـەد  بەششـار 
مىنـا  پونكىتىغـا  تەكشـۈرۈش  بىخەتەرلىـك 
ئەسـكەرنى  نەپـەر   14 پارتلىتىـپ  قويـۇپ 

يارىاندۇرغـان. ۋە  ئۆلتۈرگـەن 
مۇجاھىـد  كۈنـى   -15 ئاينىـڭ   -12 ■
قېرىنداشلىرىمىز سۈرىيىنىڭ ھاما ۋىايىتىگە 
جاياشـقان تەللەباتىـل نۇقتىسـىدا بەششـار 
ئەسـەد ئارمىيىسـىنىڭ بىر تانكىسىنى ۋەيران 
قىلغـان ۋە ئۇنىڭدىـن باشـقا بىر ئەسـكىرىي 

مەسـئۇلنى قەننـاس بىلـەن ئۆلتۈرگەن.
■ 12- ئاينىڭ 16- كۈنى ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـام 
ۋىايىتىنىـڭ  فەريـاب  ئافغانىسـتاننىڭ 
بولغـان  مۇھىـم  ئورنـى  ئىسـتراتېگىيىلىك 
بەلـۇش رايونىنـى مۇكەممـەل فەتىـھ قىلغـان.
■ 12- ئاينىـڭ 17- كۈنـى مۇجاھىدالر 
بەششـار  ۋىايىتىدىكـى  ھامـا  سـۈرىيىنىڭ 
ئەسـەدنىڭ بىـر قانچـە نۇقتىلىرىغـا قارشـى 
بارغـان،  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  ھۇجـۇم 
نەتىجىـدە زاالقىيـەت ۋە زىلىـن يېزىلىرىنـى 
دانـە   2 باشـقا  ئۇنىڭدىـن  ۋە  قىلغـان  فەتىـھ 
ئەسـكەر  دانـە   2 تانـكا،  تىپلىـق   T-72
توشـۇغۇچى Bmp، 1 دانـە فوزىلـكا، 1 دانـە 
كىچىـك  دانـە   6 زەمبىـرەك،  تىپلىـق   130
قـورال- نۇرغۇنلىغـان  ۋە  ماشـىنا  تىپتىكـى 
يـاراغ ۋە ئوق-دورىارنـى غەنىيمـەت ئالغـان.
ئىمارىتـى  ئىسـام  ئافغانىسـتان   ■
مۇجاھىدلىرىنىڭ 11- ئاينىڭ 19- كۈنىدىن 
12- ئاينىڭ 18- كۈنىگىچە بولغان بىر ئاي 
جەريانىـدا ئېلىپ بارغـان ئەمەلىيەتلىرىنىڭ 

نەتىجىسـى تۆۋەندىكىچە:
مۇجاھىدالر 592 قېتىم ئەمەلىيەت ئېلىپ 
ئەسـكەرلىرىدىن  ئامېرىـكا  بولـۇپ،  بارغـان 
يارىاندۇرغـان؛  نـى   4 ۋە  ئۆلتۈرگـەن  نـى   9
مۇرتـەد ئارمىيـە ئەسـكەرلىرىدىن 1167 نـى 
ئۆلتـۈرۈپ، 664 نـى يارىاندۇرغان؛ ئامېرىكا 
ئارمىيىسـىنىڭ 1 دانە جاسۇس ئايروپىانىنى 
ئېتىـپ چۈشـۈرگەن؛ 210 دانـە ئەسـكىرىي 

ماشـىنىنى ۋەيـران قىلغان.
■ 12- ئاينىڭ 18- كۈنى ئافغانىستاننىڭ 
مەركىـزى  ۋىايـەت  ۋىايىتىنىـڭ  ھېلمەنـد 
بولغـان لەشـكەرگاھتا بىـر مۇجاھىـد 
قېرىندىشـىمىز مۇرتـەد ئارمىيىنىـڭ ماشـىنا 
ئەترىتىگـە قارشـى پىدائىيلىـق ئەمەلىيىتـى 
ئارتـۇق  دىـن   6 نەتىجىـدە  بارغـان،  ئېلىـپ 
ئەسـكىرىي ماشىنىنى ۋەيران قىلغان ۋە مۇرتەد 
ئارمىيە ئەسـكەرلىرىدىن 36 نى ئۆلتۈرگەن.
بەششـار  كۈنـى   -18 ئاينىـڭ   -12  ■
ئەسـەد ئەسـكەرلىرى سـۈرىيىنىڭ دەمەشىق 
رايونىدىكـى  غۇتـا  غەربىـي  ۋىايىتىنىـڭ 
نۇقتىلىرىغـا  قانچـە  بىـر  مۇجاھىدالرنىـڭ 
نىـڭ  هللا  ئۇرۇنغـان.  ئىلگىرىلەشـكە  قارىتـا 
مۇجاھىدالرنىـڭ  قالسـا  ئۇندىـن  ياردىمـى، 
سـابىت قـەدەم تۇرۇشـى بىلـەن مۇجاھىـدالر 
20 دىن ئارتۇق بەششـار ئەسـەد ئەسـكىرىنى 
ئۆلتـۈرۈپ، ئۇالرنى ئارقىغـا چېكىندۈرگەن.
بەششـار  كۈنـى   -20 ئاينىـڭ   -12  ■
ھەلـەب  سـۈرىيىنىڭ  ئەسـكەرلىرى  ئەسـەد 
ۋىايىتىنىـڭ جەنۇبىغا جاياشـقان بىر قانچە 
يېزىارغـا ئىلگىرىلەشـكە ئۇرۇنغان. هللا نىڭ 
نۇسرەت بېرىشـى بىلەن مۇجاھىدالر بەششار 
ئەسـەد ئەسـكەرلىرىدىن 10 دىـن ئارتۇقىنـى 
ئۇندىـن  ۋە  يارىاندۇرغـان  ۋە  ئۆلتۈرگـەن 
باشـقا، بىـر نەپـەر مەسـئۇلنى ئـۆز ئىچىگـە 
ئالغان 8 نەپەر ئەسـكەرنى ئەسـىرگە ئالغان.
■ 12- ئاينىـڭ 20- كۈنـى ئەششـاباب 
سـومالىنىڭ  مۇجاھىدلىـرى  تەشـكىاتى 
مۇرتـەد  ئەتراپىـدا  شـەھىرىنىڭ  بوساسـو 
ئارمىيىنىـڭ ماشـىنا ئەترىتىگە قارشـى مىنا 
ئەمەلىيىتـى ئېلىپ بارغان، نەتىجىدە پوتلەنت 
ئاپتونوم رايونىنىڭ ئىسـتىخبارات مەسـئۇلى 
بىلـەن قوماندانىنى 5 نەپەر قوغدىغۇچىسـى 

بىلـەن بىللـە جەھەننەمگـە ئۇزاتقـان.

تۆۋەندىكـى تېپىشـماقارنى قېنـى كىـم 
تېـز ۋە توغـرا تاپااليـدۇ؟ 

يەيـدۇ، كېچىسـى  1. كۈنـدۈزى گـۆش 
ھـاۋا يەيـدۇ. بـۇ نېمـە؟

2. ئۆزى بىر، كۆزى مىڭ. بۇ نېمە؟
3. تۆت بۇلۇڭدا بىردىن تۆت مۈشۈك، 
ھەر بىرىنىڭ ئالدىدا ئۈچتىن مۈشۈك.

جەمئىي قانچە مۈشۈك؟
تېپىشـماقارنىڭ  سـاندىكى  ئالدىنقـى 

جاۋابـى:
بىھـۇدە  قۇرئانـدا   .1
ئىشـار  بىھـۇدە  ۋە  سـۆز 

ئېلىنمىغـان. تىلغـا 
2. قىزىل الزا.

تېپىشـماقنىڭ  بـۇ   .3
جاۋابـى بىـر نەچچە خىل بولۇپ، شـۇالردىن 
بىـرى: 100 قۇشـقاچ، 3 كەپتـەر، 80 توخـۇ 

كېلىـدۇ.

سەبىيلەر سەھىپىسى

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

ھەرخىـل ژانىردىكـى ئەسـەرلەر بىلـەن تەمىنلىشـىنى سـەمىمىي ئىلتىمـاس قىلىمىز.
قولاپ-قۇۋۋەتلىگـەن  ۋە  چىقارغـان  كـۈچ  ياردەملەشـكەن،  تارقىتىشـقا  گېزىتنـى  بـۇ 
بولسـۇن!  بەرىكىتـى  ۋە  رەھمىتـى  مەغپىرىتـى،  نىـڭ  تعـاىل  هللا  قېرىنداشـلىرىمىزغا  بارلىـق 

ئۇنۇتمىغايسـىلەر! قېرىنداشـلىرىڭارنى  مۇجاھىـد  دۇئالىرىـڭاردا  سـالىھ 
والسام عليكم ورمحة هللا وبركاته

ئەسـكەر  نەپـەر  يىلـى 6000   -2006 ■
بىلەن سـومالىغا كىرگـەن ئۇگاندا تاجاۋۇزچى 
مۇجاھىـدالر  جەريانىـدا  ئـۇرۇش  قوشـۇنلىرى 
تەرىپىدىن نۇرغۇنلىغان تاالپەتلەرگە ئۇچرىغان. 
ئاساسـانغاندا،  خەۋىرىگـە  مۇجاھىدالرنىـڭ 
مەقسـىتىگە  رەزىـل  قوشـۇن  تاجاۋۇزچـى  بـۇ 
يېتەلمـەي 12- ئاينىـڭ 9- كۈنىدىن باشـاپ 
چېكىنىشـكە  سـومالىدىن  شـەرمەندىلەرچە 

باشـلىغان.
■ 12- ئاينىڭ 10- كۈنى ئافغانىستاننىڭ 
قۇنـدۇز ۋىايىتـى ئىمام سـاھىب رايونىـدا مۇرتەد 
تاجاۋۇزچـى  بىلـەن  ئەسـكەرلىرى  ئارمىيـە 
ئامېرىكا ئارمىيە ئەسكەرلىرى مۇجاھىدالرنىڭ 
ئىلگىرىلەشـكە  قارىتـا  مەركىزىگـە 

قالسـا  ئاندىـن  ياردىمـى  نىـڭ  هللا  ئۇرۇنغـان. 
مۇجاھىدالرنىڭ سـابىت قەدەم تۇرۇشى بىلەن 
بۇ تاغۇت قوشـۇنلىرى شـەرمەندىلەرچە ئارقىغا 
چېكىنگـەن. جـەڭ جەريانىـدا مۇجاھىـدالر 4 
ئىچىگـە  ئـۆز  ئەسـكىرىنى  ئامېرىـكا  نەپـەر 
ئالغـان 10 نەپـەر ئەسـكەرنى ئۆلتۈرگەن ۋە 21 

يارىاندۇرغـان. نەپىرىنـى 
بەششـار  كۈنـى   -10 ئاينىـڭ   -12  ■
ۋىايىتىنىـڭ  ھامـا  ئەسـكەرلىرى  ئەسـەد 
شـەرقىگە جاياشـقان شاكۇسـىيە يېزىسـىغا 
نىـڭ  هللا  ئۇرۇنغـان.  ئىلگىرىلەشـكە  قارىتـا 
مۇجاھىدالرنىـڭ  قالسـا  ئۇندىـن  ياردىمـى، 
سـابىت قـەدەم تۇرۇشـى بىلـەن مۇجاھىدالر بۇ 
شـەيتان قوشۇنلىرىنى ئارقىغا چېكىندۈرگەن 

ئۆلتۈرگـەن. ئەسـكىرىنى  نەپـەر   8 ۋە 
بەششـار  كۈنـى   -10 ئاينىـڭ   -12  ■
ۋىايىتىنىـڭ  ھامـا  ئەسـكەرلىرى  ئەسـەد 
شـەرقىگە جاياشـقان تەللـە سـىرياتىلدىكى 
قارىتـا  نۇقتىلىرىغـا  مۇجاھىدالرنىـڭ 
ئىلگىرىلەشـكە ئۇرۇنغـان. هللا نىـڭ نۇسـرەت 
تاغـۇت  بـۇ  مۇجاھىـدالر  بىلـەن  بېرىشـى 
ئەسـكەرلىرىنىڭ ھەممىسـىنى ئۆلتۈرگەن ۋە 

قىلغـان. ۋەيـران  تانكىسـىنى 
بەششـار  كۈنـى   -11 ئاينىـڭ   -12  ■
ۋىايىتىنىـڭ  ھامـا  ئەسـكەرلىرى  ئەسـەد 
شـىمالىغا جاياشـقان زافىرىيە يېزىسـىدىكى 
مۇجاھىدالرنىڭ نۇقتىلىرىغا ئىلگىرىلەشـكە 
ئۇرۇنغـان. هللا نىڭ نۇسـرەت بېرىشـى، ئۇندىن 
قالسـا مۇجاھىدالرنىڭ سـابىت قەدەم تۇرۇشى 
بىلەن مۇجاھىدالر بۇ تاغۇت ئەسكەرلىرىدىن 9 
نـى ئۆلتۈرۈپ ئۇالرنـى ئارقىغا چېكىندۈرگەن.
ئەششـاباب  11- كۈنـى  ئاينىـڭ   -12  ■
تەشـكىاتى مۇجاھىدلىـرى سـومالىنىڭ 
بىلـەن  ھـەدەر  ۋىايىتىنىـڭ  بايبىكـول 
كېتىـپ  ئەتراپىـدا  شـەھىرى  ئەيىلبـەردى 
بارغـان مۇرتـەد ئارمىيىنىـڭ قوشـۇنىغا قارىتـا 
ھۇجـۇم ئەمەلىيىتـى ئېلىپ بارغان، نەتىجىدە 
ئەسـكىرىنى  ئارمىيـە  مۇرتـەد  نەپـەر   7

يارىاندۇرغـان.  ۋە  ئۆلتۈرگـەن 
■ 12- ئاينىـڭ 12- كۈنـى مۇجاھىـدالر 
شـىمالىغا  ۋىايىتىنىـڭ  ھامـا  سـۈرىيىنىڭ 

جىھاد چەشمىلىرى

4- بەت 

ئاپېلسىننىڭ شىپالىق رولى
ئاپېلسـىن ئىككىنچـى دەرىجىـدە قۇرۇق 
خىلىتسـىز  ئاساسـلىقى  بولـۇپ،  سـوغۇق 
تەڭشـەش،  كەيپىياتنـى  ئىسسـىق  قـۇرۇق 
ياللـۇغ  ياخشـىاش،  قىلىشـنى  ھەزىـم 
قايتـۇرۇش، كۆڭۈلنـى خۇش قىلىش، يۈرەكنى 
قۇۋۋەتلەش، ئاشـقازان خىزمىتىنى ياخشىاش، 
ئۆتكۈرلۈكىنـى  خىلىتىنىـڭ  سـەپرا  غەيـرى 
پەسـەيتىش، غەيرىي تەبىئىي سەپرا خىلىتىنى 
تەڭشەش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە. ئۇ 
ـــــ مېڭـە ۋە يۈرەك ئاجىزلىقى، ۋابـا، يۇقۇملۇق 
ئىچـى سـۈرۈش، ئاشـقازان ئاجىزلىقـى، كۆڭۈل 
ئېلىشـىش قاتارلىقارغـا مەنپەئـەت قىلىـدۇ. 
قىلىـپ  ئىسـتېمال  مۇۋاپىـق  ئاپېلسـىننى 
بەرگەندە تېرىنىڭ نەمخۇشـلۇقىنى سـاقايدۇ، 
ئىممۇنىتېت سىستېمىسـىنى كۈچەيتىپ، 
تارقىلىشـچان زۇكام، سوغۇق تېگىش قاتارلىق 
كېسـەللىكلەرنى يېقىن يوالتمايدۇ )إن َشـاء هللا(. 
ئۇنىڭ ئىشـلىتىلىش ئۇسـۇلى تۆۋەندىكىچە: 
چىقىرىـپ،  سـۈيىنى  ئاپېلسـىننىڭ   .1

سـۈيىگە شـېكەر قوشـۇپ ئىچسـە، غەيرىـي 
خىلىتىنىـڭ  سـەپرا  ۋە  قـان  تەبىئىـي 
قـان  قىـل  پەسـەيتىدۇ،  ئۆتكۈرلۈكىنـى 
تومۇرالرنىڭ ئەۋرىشـىملىكىنى كۈچەيتىدۇ، 
ـــ  قاندىكـى يـاغ مىقدارىنـى تۆۋەنلىتىـدۇ، ئـۇـ 
گىرىپتـار  كېسـىلىگە  بېسـىم  قـان  يۇقىـرى 
ئىنتايىـن  ئۈچـۈن  داۋالىنىشـى  بولغانارنىـڭ 

َشـاء هللا(. )إن  پايدىلىـق 
قاينـاق  ئېزىـپ  پوسـتىنى  ئاپېلسـىن   .2
سـۇ بىلەن ئىچىپ بەرسـە، كۆڭۈل ئېلىشىش 
مـەددە  ئۈچـەي  توختىتىـدۇ،  قۇسۇشـنى  ۋە 
قۇرتىنى ئۆلتۈرىدۇ ۋە چۈشـۈرىدۇ )إن َشـاء هللا(.

 3. ئاپېلسـىن پوستىنى سىركىدە ئېزىپ 
باشـقا سۈركىسـە، باش ئاغرىقىنى توختىتىدۇ 

)إن َشاء هللا(. 
جىگەرنـى  تەسـىرى:  زىيانلىـق  ئۇنىـڭ 

ئاجىزالشـتۇرىدۇ. 
تۈزەتكۈچىسى: قەنت، تۇز ۋە قارىمۇچتۇر.

ئائىلىدىكى رېتسىپالر

ئەرەب تىلى ئۆگىنىمەن
سۆزلۈكلەر

اَبـَْيُض                                                                            ئاق
َاْسَوُد                                                                             قارا 
َامْحَُر                                                                          قىزىل
َاْصَفُر                                                                        سېرىق 
َاْخَضُر                                                                       يېشىل   
َاْزَرُق                                                                           كۆك 
َاْرَقُط                                                                         تاغىل
َاْجَوُف                                                                        كاۋاك

َمَدَح                                                                      ماختىدى  
َما َمَدَح                                                               ماختىمىدى                                   
ُمِدَح                                                                     ماختالدى 
َما ُمِدَح                                                               ماختالمىدى

  
جۈملىلەر

ُأِحبُّ اللَّْوَن البـَْيَض                       مەن ئاق رەڭنى ياخشى كۆرىمەن
َقْد لَِبَس الثَـّْوَب اْلَْسَوَد                       ئۇ بۈگۈن قارا كىيىم كىيىۋاپتۇ
َمَرْرَن اْلَبْحَر اْلَمْحََر َبلسَِّفيـَْنِة    بىز كېمە بىلەن قىزىل دېڭىزدىن ئۆتتۇق
َشْعُرُه َأْصَفُر                                              ئۇنىڭ چېچى سېرىق
ِإْشتـََرى ِكَتاًب َلْوُن ِغَاِفِه َاْخَضُر      ئۇ يېشىل تاشلىق بىر كىتاب سېتىۋالدى
َرفـَُعوا َعَلًما َلْونُُه َأْزَرُق   ئۇالر كۆك رەڭلىك  بىر بايراق كۆتۈرۈۋېلىشتى
َرأَْيُت مِحَاًرا َأْرَقطَِ                         مەن بىر تاغىل ئېشەكنى كۆردۈم
ِإنَّ َهَذا اْلََشَب َأْجَوُف                    بۇ ياغاچنىڭ ئىچى كاۋاك ئىكەن
َمَدَح اْلُْمُهوُر َما َصَنَع     كۆپچىلىك ئۇنىڭ قىلغان ئىشىنى ماختىدى
َما َمَدَح َأِب ِفْعِلي              دادام مېنىڭ قىلغان ئىشىمنى ماختىمىدى

ُمِدَح ِإبـُْنُه                                              ئۇنىڭ ئوغلى ماختالدى 
َما ُمِدَح َوَلُدُه                                     ئۇنىڭ بالىسى ماختالمىدى


