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 هۇقەددىوە
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

ئالەهلەرًىڭڭڭڭڭڭڭڭد گەرى ردىالڭڭڭڭڭڭڭڭارى ئالالھ ڭڭڭڭڭڭڭڭا   

هۇھەهوەد  ى  گەٍغەهبىرىوىز ھەهذۇساًاالر، ٍېتەكچىوىز

 ..ئەلەٍھىسساالهغا دۇرۇت ى  ساالهالر بولسۇى.

 َ هڭڭۇھەهوەد ئەلەٍھىسسڭڭاالم    سڭڭي ەئىسڭڭالم ئىذى

گەٍغەهڭڭڭڭڭڭبەر بولغاًڭڭڭڭڭڭذىي گارگىڭڭڭڭڭڭ  ب  ڭڭڭڭڭڭ ًالە قەد ر   

هۇسۇلواًالرًىد ٍاراگ ۇچي ئالالھ، كائىٌڭات ى  ئىٌسڭاًغا   

هەرىپەگلىرىڭڭڭڭڭذ  ٍەكڭڭڭڭڭ ًلىالەى  ئاالقىڭڭڭڭڭذار ئوهڭڭڭڭڭۇهىٌ  

هەًڭبە قىلىڭذىغاى    ئىسالهٌي چ شەًچىسىذىي ئىبار ت.

قاراشڭڭالر -بڭڭارلىئ ئىىتىھڭڭادالر، ئەقلڭڭي ٍەكڭڭ ًلەر ى  كڭڭ  

  ئىسالم ئىذىَىسي د پ ئاگىلىذۇ.

ئىسڭڭڭالهٌىد ىۇجڭڭڭۇدىَەگ ە  سڭڭڭيەئىسڭڭڭالم ئىذىَ

قارىتڭڭا ئوهڭڭۇهىٌ كڭڭ   قارىقڭڭي ھەق ىڭڭذ  ئىسڭڭالهٌىد      

رى ى  گرىٌسڭڭڭڭىپال هەقسڭڭڭڭەگلى اراشڭڭڭڭلىرى،ق-قىوڭڭڭڭوەت

ئۇٍغڭڭڭڭڭۇى ھالڭڭڭڭڭذى ي ئەقلڭڭڭڭڭي    قاراشڭڭڭڭڭلىرى بىڭڭڭڭڭلەى 

 ئىزدىٌىقٌىد ًەگىىىسي.

ًالرًىد دىٌغا قارىتڭا  سي هۇسۇلواەئىسالم ئىذىَ

ى  ئاالقىسىٌي ئ  ۈلڭذۈرهەً   للەًڭذۈرۈ     قارىقي-ك  

دىٌڭڭڭڭي  ئىسڭڭڭڭالھ قىلىقڭڭڭڭ ا گەشڭڭڭڭەببۇ  قىلىڭڭڭڭذۇ.   ى  
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ٍڭڭات ھا گەقە  اسڭڭي،چ شڭڭەًچىٌي ٍڭڭې ىال  ئەقىلٌىڭڭد  

  ۆرۈرىَىتي ى  دىٌٌىد ك رسەگوىسي. 

چ شڭڭڭڭەًچىذ  ٍې ىلىڭڭڭڭئ ٍڭڭڭڭارىتى  دىٌٌىڭڭڭڭد   

هڭڭڭۇكەهوەللى ي ى  هۇقىولى ىغڭڭڭا  ىڭڭڭۇ كەلوەٍڭڭڭذۇ. ئڭڭڭۇ 

ٌىد ئڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭىپلىرىٌىد ٍې ڭڭڭڭي ئىسڭڭڭڭاله

گەسڭىرىٌىد  هەٍذاى ى  ٍې ىذىي گەٍذا بولغڭاى ئىقڭالر ا   

، دىٌٌىڭڭڭد گرىٌسڭڭڭىپلىرى  داىاهلىقىقڭڭڭىذى ي ٍڭڭڭولي. 

ى  ئاساسڭڭڭڭڭلىرىٌىد ھەر  اهڭڭڭڭڭاى ى  ھەر  هەقسڭڭڭڭڭەگلىرى

 هاكاًغا ٍاراٍذىغاًلى ىٌىد كېپىلي.

)گى ىڭر،، گو ىتسڭىَە،    قىلى  ئىڭذىَە  دئىىتىھا

ۇًذاقال شڭڭڭ ھەرىڭڭڭ ەت ى  ھاٍڭڭڭاگٌي ٍې ىالشڭڭڭتۇر. -ئىڭڭڭ 

 ىٌي گڭڭڭڭڭڭو رىال ،ٍې ىلىڭڭڭڭڭڭئ ٍڭڭڭڭڭڭارىتى  چ شڭڭڭڭڭڭەًچ 

هڭڭڭاھىَىتىالە ٍېڭڭڭتى  ى  ٍې ىڭڭڭذىي ٍڭڭڭ   هەسڭڭڭىلىٌىد 

ىٌچىلى الر ڭڭا ئىسڭڭالم شڭڭەرىڭىتىٌىد   بېرىۋاگ ڭڭاى قىَ

رىٌي روھىغڭڭڭڭڭڭڭا ئۇٍغڭڭڭڭڭڭڭۇى ھەل قىلىڭڭڭڭڭڭڭ  چڭڭڭڭڭڭڭارىلى 

 گۇر.ٍەك ًلەشتى ي ئىىتىھاد

هذى ي گەر  ئىڭڭڭڭ  گەگەك ڭڭڭڭۇر قىلىڭڭڭڭ  ئىسڭڭڭڭال 

اٍڭڭڭڭڭات ، ئىىتىھڭڭڭڭڭاد قىلىڭڭڭڭڭ  ھبولغڭڭڭڭڭاًلى ي ئ چڭڭڭڭڭ ى

قاگوڭڭڭڭڭڭڭڭاللىئ ى    ۆرۈىَەگلىرىٌىڭڭڭڭڭڭڭڭد قاگارىڭڭڭڭڭڭڭڭذىي. 

بې ىڭڭڭٌوىچىلى  ە هاٍىڭڭڭا بولغڭڭڭاى جەهڭىَەگلەرًىڭڭڭد  

، ا هاڭواٍڭڭڭڭذۇ. شڭڭڭڭەرىڭەت ئڭڭڭڭ لچەهلىرى گڭڭڭڭو ر ھاٍڭڭڭڭاگي

قڭڭڭڭڭڭڭارا  ى  -ئىسڭڭڭڭڭڭڭالهٌىد گرىٌسڭڭڭڭڭڭڭى ، قىوڭڭڭڭڭڭڭوەت
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ٍولَۇرۇقلىرىغڭڭڭڭا ئۇٍغڭڭڭڭۇى ئىڭڭڭڭزدىٌى  ى  ٍې ىلىڭڭڭڭئ    

 ٍارىتى  بولوىسا جەهڭىَەت گەر ق ي قىلواٍذۇ. 

ى   ئىسڭڭڭڭڭڭالهٌىد گرىٌسڭڭڭڭڭڭىپي، هەقسڭڭڭڭڭڭەگلىرى

سڭىٌي ٍې ىالشڭتىي   ەهەد ًىَىتي ئىچىذ  ئىسالم ئىذىَ

ئ   ىرىقڭلىرىالە هاسلىقڭى  ئ چڭ ى    هەقسەت د ىرًىد 

ئىىتىھڭڭاد قىلىڭڭ  دتوەكتڭڭۇر.  ئىىتىھڭڭاد )ئىڭڭزدىٌى ،   

دتڭڭڭوە ،  لىڭڭڭ  ٍې ىلىڭڭڭئ ٍارىتىقڭڭڭتىي ئىبڭڭڭار ت.  قى

ًچىٌي ٍې ىال ، دىٌٌىڭد   دىٌي چ شە ئىىتىھاد قىلى 

ى  هەقسەگلىرىٌي چ شىٌى ، گرىٌسىپلىرىغا  ك رسەگوە

قارىتڭڭڭا ئەهەل قىلىڭڭڭ ، دىٌڭڭڭي ئىقڭڭڭالرًي ٍڭڭڭې ىال ،     

توىٌٌڭي   للەًڭذۈرۈ ، ئىٌسڭڭاًٌي ئىسڭالھ قىلىڭڭ  ى      

  ھاٍاگٌي گەر ق ي قىلذۇرۇشتىي ئىبار ت.

ٍې ىلىڭڭڭڭئ ٍڭڭڭڭارىتى  گرىٌسڭڭڭڭىپال ئاساسڭڭڭڭالر  

ىٌىڭڭذۇ، هىراسڭڭىذىي ئ سڭڭتىالە قۇرۇلىڭڭذۇ، ٍىلتىز ڭڭا با ل

 ب  ڭڭڭڭڭ ًٌي ئ گو شڭڭڭڭڭ ە با الٍڭڭڭڭڭذۇ،  ئىلھڭڭڭڭڭام ئالىڭڭڭڭڭذۇ، 

 ً قوشڭڭڭڭڭىذۇ،  ئىلالىرى ىسڭڭڭڭڭىالە گۇ كورلڭڭڭڭڭۇ  قىلوڭڭڭڭڭا

هىراسڭڭڭڭڭىٌي  هەد ًىڭڭڭڭڭَەت ئىلوىڭڭڭڭڭٌ ى  دئ  لىرىٌىڭڭڭڭڭ

ئۇًى ذى ي گاٍذىلى ىٌي سڭ  ۈپ ئېلىڭ ،      للەًذۈرىذۇ،

 گاٍذىسىزًي گاشالٍذۇ. 

ئىسڭالهٌىد ئاساسڭلىرى ى  هەقسڭەگلىرىالە  ىڭۇ     

ھالڭڭذا ٍې ىلىڭڭئ گەٍڭڭذا قىلىڭڭذىغاى ٍڭڭاكي چې ىڭڭذىي      

ئاشۇرۇى گ ەى ئې ىوالرًىڭد  ىَڭاًلىئ گەر گلىڭرى كڭ پ     
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بولىڭڭذۇ. ئېتى ڭڭاد، چ شڭڭەًچە، ئىسڭڭتىا ى  باشڭڭ ا گ رلڭڭ    

سڭڭاھەلەرد  ئوگتۇراھڭڭاللىئ هېتودىغڭڭا گاٍاًغڭڭاى ئڭڭې ىن    

 ئ لچەهلىك ٍې لىئ ٍارىتاالٍذۇ.  

گاٍىٌىڭڭ  قۇرئڭڭاى كەرىوڭڭالە   سڭڭيەئىسڭڭالم ئىذىَ

ىسڭڭي ى  هۇسڭڭۇلواًالرًىد چچى ىرىلغڭڭاى ئىسڭڭالم چ شەً

َ  ئىسالهٌي بى سڭي  ەلىقتى ي ئىىتىھڭادى. ئىسڭالم ئىذى

خالىس ئەقىلٌىد ئەهالى ڭي ئەهە ، بەل ڭي ئڭۇ ئىسڭالم     

هىراسڭڭڭڭڭي بىڭڭڭڭڭلەى ئەقلڭڭڭڭڭي ئەهالەكٌىڭڭڭڭڭد بىرلەشڭڭڭڭڭوە 

سڭڭي ئىٌسڭڭاى ئەقىلٌىڭڭد  ەًەگىىىسڭڭىذۇر. ئىسڭڭالم ئىذىَ

خاگڭڭالىئ ك رۈلىقڭڭي  بە ىلەردىڭڭي ئەهالى ڭڭي بولغاچ ڭڭا  

بە ىلەردىڭي  قاراشالردا -ه ه ىي. بە ى هەسىلىلەر ى  ك  

ئىسڭڭالهٌىد خاگڭڭالى ي  خاگڭڭالىئ ٍڭڭ   بېرىڭڭ  قالسڭڭا، ئڭڭۇ

ئەهە ، گڭڭڭڭو را چ شڭڭڭڭىٌەلوىالەى ى  ئەقىلٌڭڭڭڭي گڭڭڭڭو را   

  سۇلواًالرًىد خاگالى ىذۇر.ئىقلەگوىالەى هۇ

 َ سڭڭڭڭڭي ئىسڭڭڭڭالهٌىد ًە  رىڭڭڭڭڭَە  ەئىسڭڭڭڭالم ئىذى

سڭڭالهٌىد ئىسڭڭالم گى ھىسڭڭي ئى تىذۇ،قىسڭوىٌي ك رسڭڭى 

 .ذۇئەهەلىٌ قىسوىٌي ك رسىتى

 

 جاهال كاشىغەرى اھواىئابذۇر

 ٍىا -2114

 قاھىر  شەھىرى.، هىسىر
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 سيەئىسالم ئىذىَ

 

هىسڭڭڭىلي كڭڭڭ رۈلوىالەى   هۇسڭڭڭۇلواًالر ھڭڭڭا ىر  

بىڭر  بڭۇًي   كەچ رىاگىڭذۇ. شڭارائىتٌي بېقڭىذىي   ه ش  ل 

ئا  ۇًلى ىٌىڭڭڭڭد  هەد ًىڭڭڭڭَەت داىام قىلغڭڭڭڭاىئەسڭڭڭڭىر 

هۇسڭۇلواًالرًىد   گەسىرىذىي ئاٍرىڭ  قاراشڭ ا بولواٍڭذۇ.   

  للىٌى  ى  گەر ق ىَاگ ا ئىٌتىلىقڭي ھېسسڭىَاگچاى   

بولڭڭۇپ قالواسڭڭلى ي ئ چڭڭ ى، ئڭڭوٍغىٌى  ھەرى ىتىٌڭڭي   

 ھڭڭڭڭڭ جىەگٌيرتڭاللى  ڭڭڭڭڭا ئەھوىڭڭڭڭڭَەت بېرىڭڭڭڭڭذىغاى،   

شڭڭڭڭڭڭەرىڭەگٌىد ئوهڭڭڭڭڭڭۇهي هەقسڭڭڭڭڭڭەگلىرى ى  ھاٍڭڭڭڭڭڭات  

ھەقى ەگلىڭڭڭڭڭرى ئاساسڭڭڭڭڭىذا چ شڭڭڭڭڭىٌىذىغاى هېتڭڭڭڭڭود   

   ئاساسىذى ي قائىذىالە سېلى  ال ىن.

ب   ً ي هۇسۇلواًالرًىد ھاٍاگىذى ي هېٌى چە 

بىڭڭلەى  گرىٌسڭڭىپالرئڭڭ   ەرهە   كر ىسڭڭلەركڭڭ گلىالەى 

ئ   ىرىقڭڭڭڭڭڭٌي قوبڭڭڭڭڭڭۇل قىلىڭڭڭڭڭڭذىغاى هەسڭڭڭڭڭڭىلىلەر   

خەرىتىسڭڭڭڭىٌىد ئوچڭڭڭڭۇ  بولواسڭڭڭڭلى ىذىي كېلىڭڭڭڭ    

 چى  اى.
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(1، 

 ىَەسيئىسالم ئىذ

  

گەگەك ڭڭڭڭۇر  : هۇسڭڭڭڭۇلواًالرىَەسڭڭڭڭيئىسڭڭڭڭالم ئىذ

ٍڭڭڭاكي هۇسڭڭڭۇلواًالرًىد ئىسڭڭڭالهغا  قىلىڭڭڭذىغاى هېتڭڭڭود

  قارىتا چ شەًچىسىذىي ئىبار ت.

-، شڭەرئي د لىڭا  هۇجتەھىڭذ : ىَەسيئىذئىسالم 

گاكىۇ ى  رتڭاللى ٌىد هاسلىقڭى  جەىھىڭرى. هاًڭا بڭۇ     

  ئىسالهٌىد ًە  رىَە قىسوي.

ًىد هۇجتەھىڭڭڭڭذبولسڭڭڭڭا  ىَەسڭڭڭڭيئىذئىسڭڭڭڭالم 

و رىلى ي ًىسڭڭپىلى  ە گەگەك ڭڭۇر ًەگىىىسڭڭي، شڭڭۇڭا گڭڭ  

ئڭڭۇ قۇرئڭڭاى ى   گۇرسڭڭىوۇ لڭڭې ىي  ئ   ىرىڭڭ   ئڭڭۇئىڭڭالە. 

 گٌي ئاسا  قىلىذۇ.س ًٌە

ًىڭڭڭد ئڭڭڭاٍەت ى  ،هۇگەگەك ڭڭۇر هۇجتەھىڭڭڭذ )ٍەًڭڭي  

. ھەدىس ە قارىتا چ شەًچىسي ئىسالهٌىد ئڭ  ى ئەهە  

، هۇگەگەك ۇرًىڭڭڭد دائىرىسڭڭڭيچڭڭڭ ً ي ئاٍەگٌىڭڭڭد ئۇقڭڭڭۇم 

غڭڭڭڭڭاى ى  شڭڭڭڭڭارائىتي ئڭڭڭڭڭاٍەگ ە بول  قڭڭڭڭڭۇىىىتيئەقلڭڭڭڭڭي 

 چ شەًچىسىٌي ًىسپي قىلى  قوٍىذۇ.

دتڭڭڭڭوە ، ئىسڭڭڭڭالم دىٌڭڭڭڭي هڭڭڭڭۇگلە  گڭڭڭڭو را ى      

بڭڭارلىئ  شڭڭۇڭا ئڭڭۇ  ذۇر.ئڭڭ   ەرهە  خەل ڭڭڭارالىئ دىٌڭڭ  

ھەر قاًڭذا    بولغڭاى  ئىٌساًىَەگٌىد دىٌڭي، ھاٍاگ ڭا گەى   

ئەًڭەًىلىرىٌڭي سڭاقالپ   شڭۇًذاقال  ساھە ە ئارلىقڭاالٍذۇ.  
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قوبڭڭۇل  قڭڭېلى  بىڭڭلەى بىڭڭر ە ھەر قاًڭڭذا  ٍې ىلى ٌڭڭي 

 ە ئىالە دىٌذۇر.قىالالٍذىغاى ئەىرىقىولى 

ئالالھ ئەقىلٌىد گەگەك ۇر قىلى  دائىرىسڭىٌي  

كەڭڭڭڭرى قىلىڭڭڭ  بەر ەى. ئىسڭڭڭالم ئەقىلڭڭڭذىي ھاٍڭڭڭات    

ئىقڭڭڭڭلىرىٌىد ھەهوىسڭڭڭڭىٌي دىٌٌىڭڭڭڭد ئاساسڭڭڭڭلىرى،  

قارا  ك رسەگوىسىالە ئۇٍغۇى -هەقسەگلىرى ى  قىووەت

ىڭڭڭڭڭ  ى  گڭڭڭڭڭ  ۈپ چى ىقڭڭڭڭڭي ئ چڭڭڭڭڭ ى ئىىتىھڭڭڭڭڭاد قىل 

  ەى.دىٌىق ە رىغبەگلەًذۈرئىز

ئورۇًغڭڭا ئىڭڭالە.   ٍۇقڭڭۇرىئەقىڭڭا ئىسڭڭالم دىٌىڭڭذا  

ئىسڭڭڭالم ئەقىلڭڭڭذىي شڭڭڭەرىڭەگٌىد بە  گ رلڭڭڭ    ۆرۈر   

هڭ ل ٌي  -)دىي، جاى، ئەقىا، ئابروً ى  هڭال هەقسەگلىرى

هەرىپەگٌىڭد  -بىلىڭن  ،، كائىٌات قاًۇًىَەگلىرىقو ذا ،

كەسڭڭڭ ىي ھەقى ەگلىرىٌڭڭڭي گوًڭڭڭۇ ، شڭڭڭۇًذاقال دىٌٌڭڭڭي  

ى  قائىڭڭذىلىرىٌي بىلىڭڭ  ئڭڭارقىلىئ ئىسڭڭالم   چ شڭڭىٌ

خىتابٌاهىسىٌىد ٍوللىرىٌي ھېس قىلىقڭتە  قائىڭذ    

گەگەك ڭڭۇر قىلىقڭڭ ا ٍڭڭول   گرىٌسڭڭى  ئاساسڭڭىذا ئەركىڭڭي 

 قوٍىذۇ.

ئىسالهٌىد بارلى  ا كېلىقي  ىَەسيئىسالم ئىذ

بىڭڭلەى بىڭڭر ە گەٍڭڭذا بولغڭڭاى. ئىسڭڭالم ئىذىَىسڭڭي بولسڭڭا  

، غاچ ڭڭاًچىسڭڭي بولئىٌسڭڭاًٌىد ئىسڭڭالهغا قارىتڭڭا چ شە  

گو را ٍاكي خاگا بولۇ  ئېھتىواللى ي بار ًىسڭپىلى  ە  

   ئىالە.
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دتڭڭڭڭوە ، گەگەك ڭڭڭڭۇر قىلىڭڭڭڭ ، ئىڭڭڭڭزدىٌى  ى     

گەگ ى ات ئېلىڭ  بېڭرى  شڭەرىڭەت بەلالىلىڭالەى گەر  ى      

 رتڭال  ۆرۈرۈىَەگتىي ئىبار ت.

 

(2، 

 سىٌىد هەًبەلىرىەئىسالم ئىذىَ

 

ى  ئالىوالرًىڭڭد  هۇجتەھىڭڭذسڭڭي ەئىسڭڭالم ئىذىَ

ئڭڭڭۇ سىسڭڭڭتېوىلىئ هېتودقڭڭڭا ئىڭڭڭالە.    .ئەقلڭڭڭي ٍەكڭڭڭ ًي 

گاٍىٌىڭڭڭ  گڭڭڭۇرۇپ   هەًبەلىڭڭڭرىالەئىسڭڭڭالم  هۇجتەھىڭڭڭذ

گەگەك ڭڭڭڭۇر قىلوىسڭڭڭڭڭا ى  شڭڭڭڭڭەرىڭەت گرىٌسڭڭڭڭڭىپلىرىغا  

د پ قارالواٍذۇ.  ٌىد ئالىويئېسىلى  هاڭوىسا ئىساله

 سىٌىد ئاساسلىئ ئ چ هەًبەسي بار:ەئىسالم ئىذىَ

 فھەدىس شەر.ًەقىا: قۇرئاى ى  1

قۇرئڭڭاى  كڭڭاالهيًەقىڭڭا دتالىٌىوىڭڭز: ئالالھٌىڭڭد 

 ھەدىس. رىن ى ەك

 .)ئىىتىھاد، .ئەقىا2

 گەجرىبە..3

 

ر سۇلۇلالھ ئ هوەگ ە قىَڭاهەت   رىن:ەقۇرئاى ك.1

 ى ھڭڭڭڭي ئىزدىٌىقڭڭڭڭٌىدفكڭڭڭڭ ًىالە قەد ر ئىڭڭڭڭذىَىۋى ى  
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د پ « ى  ئەقىڭڭا فقۇرئڭڭاى، ھەدىڭڭس شڭڭەر »هەًبەلىرىٌڭڭي

 رىۋاٍىتي،.   دئەبۇداىۇ)ئېٌىئ ك رسىتى  بەر ەى.

هەٍذاى، كەسى  ٍاكي ئڭالىن قاًڭذا  بولۇشڭتىي    

قەگڭىڭڭٌ ًە  ر  ئىسڭڭالم گەسڭڭەىىۇرىٌي شەكىللەًذۈرۈشڭڭتە 

ھەر قاًذا  بىر گەگ ى اگٌىد بىرىٌچي هەًبەسي قۇرئڭاى  

رىوڭڭڭذ  ەقڭڭڭي كېڭڭڭر  . چڭڭڭ ً ي ئڭڭڭالالھ قۇرئڭڭڭاى ك   بولى

ئڭڭ   ئىچىڭڭالە ئالىڭڭذىغاى  ٌي ساھەسڭڭى ٌىڭڭد ھەهڭڭوەھاٍاگ

قائىڭڭڭذ ، گرىٌسڭڭڭىپال گڭڭڭ  ۈم ى  شڭڭڭەرىڭەگٌىد  ئاساسڭڭڭي 

 هەقسەگلىرىٌي ئورۇًالشتۇر اى.

رىڭڭن ئەقىڭڭا، گەگەك ڭڭۇر، ئىڭڭزدىٌى ،    ەقۇرئڭڭاى ك

گ ڭڭاى. ھىڭڭذ  ئڭڭورۇى ئاجراگەگ ى ڭڭات... هەسڭڭىلىلىرىالە ئاال

ٌىڭڭد قاٍسڭڭي بېتىٌڭڭي گەكق رسڭڭى ىز گەگەك ڭڭۇر،    قۇرئاً

ئىڭڭڭڭڭزدىٌى ، ئەقىڭڭڭڭڭا ٍ ر ڭڭڭڭڭ  ۈ  ى  ًە  ر گاشالشڭڭڭڭڭ ا 

 روشەى ھېس قىالالٍسىز.ىلىذىغاًلى ىٌي گەشەببۇ  ق

ئارقىڭڭڭذا ى   گەر ق ڭڭڭي قىلىڭڭڭ   كەرىڭڭڭن قۇرئڭڭڭاى

 ى  ئڭڭڭڭاجىزلىئ، بىرلىڭڭڭڭك ى  قڭڭڭڭۇىى ت -قڭڭڭڭېلى ، كڭڭڭڭ چ

ًەگڭڭڭر ت، دۆلەگٌىڭڭڭد هەىجڭڭڭۇت   ى  ب ل ًڭڭڭ  ، هڭڭڭۇھەببەت

 اىال گېپىقڭڭڭي... ا ئاالقىڭڭڭذار ئىقڭڭڭالردىوۇ  ى   بولىقڭڭڭي

رىڭڭن ەقۇرئڭڭاى ك رىغبەگلەًڭڭذۈر ەى.گەگەك ڭڭۇر قىلىقڭڭ ا  

ًۇر ڭڭڭڭۇى هەسڭڭڭڭىلىلەرًي ئەقلڭڭڭڭي گاكىڭڭڭڭۇ ئڭڭڭڭارقىلىئ  

ئىسڭڭڭپاگلىغاى. ئ   ىرىقڭڭڭچاى گارهڭڭڭا  هەسڭڭڭىلىلەرًي  
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دىَەت هەقسڭڭەگلىرى روھڭڭي ئاساسڭڭىذا ئىىڭڭا   قۇرئاًٌىڭڭد

 ئىزدىٌى  ى  ئىىتىھادقا چاقىر اى.ٍارىتىذىغاى 
 

وۇ گەگەك ڭڭۇر  ف:ھەدىڭڭس شڭڭەر  فھەدىڭڭس شڭڭەر  . 2

 فھەدىس شڭەر  رىغبەگلەًذۈرىذۇ. ى  ئىزدىٌىق ە قىلى 

ئڭڭڭڭوٍلىٌى  « قۇرئڭڭڭڭاى ئڭڭڭڭاٍەگلىرىٌي»هۇسڭڭڭڭۇلواًالرًي 

كائىٌڭڭڭڭڭاگتى ي ى  »ئىچىڭڭڭڭڭذ  ئوقۇشڭڭڭڭڭ ا، ئالالھٌىڭڭڭڭڭد  

گەگەك ڭڭڭڭۇر قىلىقڭڭڭڭ ا  « ئىىتىوڭڭڭڭائىٌ قڭڭڭڭۇدر گلىرىٌي 

 گەشەببۇ  قىلىذۇ. 

ٌىد ى  قۇرئڭڭاى ئڭڭاٍەگلىرىٌي چ شىٌىقڭڭ  فھەدىڭڭس شڭڭەر

   ئەهەلىٌ هېتودى. رتڭاللى  ا با الشٌىد ئۇًي 

ئالالھ گەرىپىذىي كەلالەى ئىالھىٌ  چ ً ي ئۇهۇ 

ى ھىٌ.  ھەدىس قۇرئاًٌىد ئىخچڭام گېوىلىرىٌڭي باٍڭاى    

قىلىڭڭڭذۇ، روشڭڭڭەى بولوىغڭڭڭاى گەر گلىرىٌڭڭڭي ئىڭڭڭزاھالپ    

 ذ دائىڭڭڭر  ئىچىڭڭڭ ھ كڭڭڭ هٌي ۇهي كەلڭڭڭالەىبېرىڭڭڭذۇ، ئوهڭڭڭ

بېرىذۇ. دتوە ، ھەدىس شەرى  ئىسڭالم   روشەًلەشت رۈپ

 ئىذىَىسىٌىد ئى  ىٌچي هەًبەسي.
 

-ئىٌسڭڭاًالرًىد ھڭڭاىاٍي :)ئىىتىھڭڭاد، ئەقىڭڭا. 3

ھەىسىالە بېرىلى  ئېزى  كەگوەسڭلى ي ئ چڭ ى ئڭالالھ     

 ئڭۇًي ئىٌساًالر ا قۇرئاى چ ش رۈپ بەردى ى  ر سۇلۇلالھ 

ھەدىسڭڭڭڭلەرًي رتڭاللى  ڭڭڭڭا  -ئڭڭڭڭاٍەت ئىڭڭڭڭزاھالپ بەردى.

ى  ئالىوالرًىڭڭڭڭد ى  ىپىسڭڭڭڭي  جتەھىڭڭڭڭذگەگڭڭڭڭبى ال  هۇ
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چ شەًوىسڭڭڭڭڭڭە بولغڭڭڭڭڭڭاًلى تىي، ئڭڭڭڭڭڭۇالر شڭڭڭڭڭڭەرىڭەگٌي 

گەگبى لىَالواٍڭڭذۇ. شڭڭۇًىد ئ چڭڭ ى ر سڭڭۇلۇلالھ دىٌٌڭڭي   

 چ شىٌىقٌي ئاالھىذ  گىلغا ئالغاى.

ھەدىسڭڭڭڭڭٌي رتڭڭڭڭڭڭاللى تى ي ٍې ڭڭڭڭڭي  -ئڭڭڭڭڭاٍەت

هەسڭڭىلىلەر ە گەگڭڭبى ال  ئ چڭڭ ى رتڭڭڭاللى ٌي ٍاخقڭڭي  

چ شڭڭڭىٌى  ال ىڭڭڭن. د لىڭڭڭا كەلوىڭڭڭالەى هەسڭڭڭىلىلەر ە  

ھ كڭڭڭڭڭ م ئېلىقڭڭڭڭڭتا شڭڭڭڭڭەرىڭەگٌىد گرىٌسڭڭڭڭڭىپلىرى،    

-ەگلىرىالە گاٍىٌىقي كېر  . ئڭاٍەت ى  هەقس ئاساسلىرى

ھەدىسڭڭڭڭٌي جاٍىڭڭڭڭذا چ شڭڭڭڭىٌى ، رتڭڭڭڭڭاللى ٌي ئڭڭڭڭ      

هاھىَىتىڭڭڭذ  گوًڭڭڭۇپ ٍېڭڭڭتى  ى  د لىلٌڭڭڭي رتڭاللى  ڭڭڭا  

 ئڭڭڭالىوالرًي ٍ كسڭڭڭە  هۇقاهغڭڭڭا ك گىرىڭڭڭذۇ. گەگڭڭبى ال  

هەرىپەگٌىڭد  -قۇرئاًذا باٍاى قىلىٌغڭاى بىلىڭن   ھې وەت

ۇ ئەڭ ٍڭڭڭڭۇقىرى د رىىىسڭڭڭڭي ھېسڭڭڭڭابلىٌىذۇ. هاًڭڭڭڭا بڭڭڭڭ   

ئىسڭڭالهٌىد ئەقىلٌىڭڭد ھەرى ىڭڭتىالە سڭڭىزى  بەر ەى    

 هىتودىذىي ئىبار ت.

ئىسڭڭڭالم دىٌىٌىڭڭڭد رتڭڭڭڭال دىڭڭڭي ئى ەًلى ڭڭڭي     

هۇجتەھىڭڭذ هۇگەگەك ۇرلەرًىڭڭد ئارىسڭڭىذى ي شەخسڭڭي    

گەرقلەرًڭڭي ئېتىڭڭراپ قىلىڭڭذۇ. شڭڭۇًىد ئ چڭڭ ى ئىسڭڭالم    

بڭڭڭارلىئ ك چىٌىڭڭڭد ٍېتىقڭڭڭىچە ئەقىلٌڭڭڭي ئىسڭڭڭتىوال 

. شڭڭڭەرئي غڭڭڭاىقىل لىڭڭ  ى  ئىزدىٌىقڭڭڭ ە گەشڭڭەببۇ   قى

ھ كڭڭ هٌي ئڭڭېلى  جەرٍاًىڭڭذا هۇگەگەك ڭڭۇرالردا قىسڭڭوەى 

شڭڭڭڭڭۇًذاقتىوۇ هڭڭڭڭڭۇه ىي.  يخاگڭڭڭڭڭالىئ ٍڭڭڭڭڭ   بېرىقڭڭڭڭڭ
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هۇگەگەك ڭڭڭڭڭڭڭڭۇرالر ى  هۇجتەھىڭڭڭڭڭڭڭڭذلەر خاگالىقڭڭڭڭڭڭڭڭى  

قاالهڭڭڭڭڭذىوەً ي د پ ئەًسڭڭڭڭڭىر پ گەگ ى ڭڭڭڭڭات ئېلىڭڭڭڭڭ   

بارهاسلى ي ٍاكي بىرسي ٍەًە بىرسىالە ھۇجۇم قىلىقي 

گ ھوەت ًە  رى بىڭلەى   َاًىتىالەباش ىالرًىد دىٍاكي ى  

   قارىقي گو را بولواٍذۇ.

 گتڭڭڭڭڭائىڭڭڭڭڭزدىٌى  ى  گەگ ى ائىسڭڭڭڭڭالم دىٌڭڭڭڭڭي   

ئى  ڭڭي ھەسسڭڭە  »هڭڭۇى گپەقىَەگ ە ئېرىقڭڭ ەى ئڭڭاد هالە  

بولىڭڭڭڭذۇ، هڭڭڭڭۇى گپەقىَەگ ە ئېرىقڭڭڭڭەلوىالەى   « سڭڭڭڭاىا 

 جتەھىڭذ هۇد پ  «بىر ھەسسڭە سڭاىا   »بولساگەگ ى اگچي 

 ڭاٍەت   رۈلڭ پ باقوىغڭاى  ى  ئالىوالر ا دۇًَڭا گارىخىڭذا ك   

قاٍسڭڭڭي  گەگەك ڭڭڭۇرهۇهۇكاگڭڭڭاگٌي ئڭڭڭېالى قىلغڭڭڭاى.    ور 

بولۇشڭڭڭڭڭتىي قەگڭىڭڭڭڭڭٌە  ر، شڭڭڭڭڭەرىڭەگٌىد    ذاهەٍذاًڭڭڭڭڭ

ك رسەگوىسڭڭڭڭڭڭىٌي گۇگڭڭڭڭڭڭۇپ هاڭسڭڭڭڭڭڭا، كىقڭڭڭڭڭڭىلەرًىد 

ا  ڭڭڭڭىالە رتڭڭڭڭڭاٍە قىلسڭڭڭڭا بڭڭڭڭۇ خىڭڭڭڭا هۇكاگاگ  هەًڭڭڭڭپەئەگ

ئاٍڭڭڭڭڭاً ي هۇگەگەك ۇرًىڭڭڭڭڭد  ًىسڭڭڭڭڭيشۇئېرىقڭڭڭڭڭەلەٍذۇ. 

م ي بولغڭڭڭاى ئىسڭڭڭال ئىىتىھڭڭڭاد ى  گەگەك ڭڭڭۇر ًەگىىىسڭڭڭ  

ٍۇقىرىذا ئېَتىڭ    ئىذىَىسي ئىسالهٌىد ئ  ى ئەهە .

ئىىتىھاد ى  ئىڭزدىٌى  ًىسڭپي ئىڭ     ئ گى ىٌىوىزد   

 .  هەىجۇد، گو را ى  خاگالىئ ئېھتىوالي لغاچ ابو

سڭڭڭي هۇگەگەك ۇرًىڭڭڭد ئەقلىڭڭڭذ   ەئىسڭڭڭالم ئىذىَ

ئاٍەت ى  ھەدىسٌىد رتڭاللىئ بىڭلەى هاسلىقىقڭىذىي   

ئىبڭڭڭڭڭار ت. دتڭڭڭڭڭوە ، هۇگەگەك ۇرًىڭڭڭڭڭد ئىٌسڭڭڭڭڭاًلىئ   
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گەبىڭىَىتڭڭڭڭڭي، هەرىڭڭڭڭڭپەت سەىىَىسڭڭڭڭڭي، شڭڭڭڭڭارائىتي،    

چ شڭڭىٌى  هېتڭڭودى ى  رتڭاللى  ڭڭا قڭڭارا  ًڭڭۇقتىلىرى   

 َ سڭڭي ى  ئىسڭڭالم ەئەكىڭڭس ئېتىڭڭذۇ. هاًڭڭا بڭڭۇ ئىسڭڭالم ئىذى

ىٌسڭڭڭڭڭڭڭاًٌىد ئەقلڭڭڭڭڭڭڭي ئەهڭڭڭڭڭڭڭالە  ى ھىسڭڭڭڭڭڭڭىٌىد ئف

ئى ەًلى ىٌڭڭڭڭڭڭي، ھەر ىزهڭڭڭڭڭڭۇ خاگڭڭڭڭڭڭالى تىي خاگڭڭڭڭڭڭا   

 بواللواٍذىغاًلى ىٌي چ شەًذۈرۈپ بېرىذۇ.

شۇ سەى بتىي ساھابىلەر ئارىسڭىذىوۇ بىڭر قڭاًچە    

ى ھي ئې ىوالر شڭەكىللەًالەى. هەسڭىلەى،   فئىذىَىۋى ى  

ئابڭڭذۇلالھ ئڭڭ هەر ئېھتىَڭڭات ئې ىوىٌىڭڭد ٍېتەكچىسڭڭي،   

بڭڭا  ئاساًالشڭڭتۇرۇ  ئې ىوىٌىڭڭد ئابڭڭذۇلالھ ئىبٌڭڭي ئاب

ٍېتەكچىسڭڭڭي، ئابڭڭڭذۇلالھ هەسڭڭڭڭۇد ئى  ڭڭڭي ئې ىوٌىڭڭڭد 

 ئارىسىذا گۇرۇپ ئىزدىٌى  ئېلى  بار اى.

:ئڭڭڭڭڭالالھ بڭڭڭڭڭارلىئ ئىٌسڭڭڭڭڭاًالردا   گەجڭڭڭڭڭرىبە. 4

ى  ھەر بىر جەهڭىَەگٌىڭد شڭارائىتي   ك گلىالەى گەجرىبە 

ٍېتىلذۈرىذىغاى ئورگا  گەقسڭىواگالردىي بىڭر قڭاًچىٌي    

ى. ھەر بىڭڭڭڭر جەهڭىَەگڭڭڭڭتە باشڭڭڭڭ ا بىڭڭڭڭر گەٍڭڭڭڭذا قىلغڭڭڭڭا

جەهڭىَەگڭڭڭڭڭڭتى ىالە ئوخقڭڭڭڭڭڭىواٍذىغاى ئى تىڭڭڭڭڭڭذار ى   

، ھەقىڭڭ ەت شڭڭۇكي ئ سڭڭت ًل   ئڭڭاهىللىرىٌي ٍاراگ ڭڭاى.  

قاٍسڭڭي بىڭڭر جەهڭىَەگڭڭتە ھە ار ت قۇٍاشڭڭي ًڭڭۇر چاچسڭڭا،  

ئىٌسڭڭاًالر ئارىسڭڭىذى ي ئورگڭڭا  گەقسڭڭىواگٌي گېخىوڭڭۇ    

 سڭڭي،)ئىٌسڭڭاًىٌ ئورگڭڭاقلىئ ًە ىرىَە ٍورۇگڭڭۇپ بېرىڭڭذۇ.

 دتالەى هاقالىالە قاراڭ.
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 خەل ڭڭارالىئ ئىڭذىَە بولڭۇپ    ئىسالم ئىذىَىسي

ئىٌسڭڭڭڭڭڭاًىَەگٌي ھىڭڭڭڭڭڭذاٍەت قىلىقڭڭڭڭڭڭٌي هەقسڭڭڭڭڭڭەت  

ىبىڭڭڭذىي كەلڭڭڭالەى ھەر  گەجر ،قىلىڭڭڭذىغاًلى ي ئ چڭڭڭ ى 

قاًذا  ئىڭذىَە ى  هەد ًىڭَەگلەر ە د رىا ىسڭىٌي كەڭڭرى     

ئاچىڭڭڭذۇ. شڭڭڭۇ سڭڭڭەى بتىي ئىسڭڭڭالم دىٌڭڭڭي گەجرىبىٌىڭڭڭد 

گەجرىبىلىڭڭڭك »ك گڭڭڭ رۈپ قۇرئاًڭڭڭذا:ئڭڭڭورًىٌي ٍڭڭڭۇقىرى 

-59د ٍڭڭڭذۇ،)فۇرقاى س رىسڭڭڭي، «ئڭڭڭاد هلەردىي سڭڭڭوراڭالر

ئاٍەت،. بۇ ئاٍەت گەجرىبىلىك ى  بىلىولىك كىقڭىلەرًي  

هۇسۇلواى بولسۇى ٍاكي هۇسڭۇلواى بولوىسڭۇى هڭۇگلە     

گىلغڭڭڭا ئالغڭڭڭاى. هۇگەخەسسڭڭڭىس ى  كەسڭڭڭى  ئەھلىٌڭڭڭي   

، بىلوىسڭڭەڭالر»ھ رهەگلەشڭڭ ە ٍڭڭول ٍڭڭورۇ  ك رسڭڭىتى :

 «ھەر ساھەدى ي هۇگەخەسسىسڭلەردىي سڭوراپ بىلى ڭالر   

ئاٍەت،. بۇ هەسڭىلىٌي ًەھڭا   -7دتالەى)ئەًبىَا س رىسي، 

 ئاٍەگتە ئەٌٍەى گەكرارلىغاى. -43س رىسي، 

دتڭڭڭوە ، ئىسڭڭڭالم باشڭڭڭ ىالردىي گاٍذىلىٌىقڭڭڭ ا    

قىزى تۇرىذۇ. شڭۇڭا هۇسڭۇلواًالر باشڭ ىالر ا ئېچىلىڭ ،     

، قىلى ىرىٌي گەگ ىئ لەى  ئىذىَ هەد ًىَىتيئۇالرًىد 

گاٍڭڭذىلىئ د پ قارالغڭڭاى ًەرسڭڭىلەر ئ  لىرىڭڭذ  بولوىسڭڭا  

ٍڭڭڭڭڭاكي هۇسڭڭڭڭڭۇلواًالرًىد ھە ار ت قۇرۇلوىسڭڭڭڭڭىذى ي  

د پ قارىغاًڭڭڭڭڭڭذا ئڭڭڭڭڭڭۇالردىي  گولۇقالٍڭڭڭڭڭڭذۇبوشڭڭڭڭڭڭلۇقٌي 

 گاٍذىالًغاى.
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 شڭڭەٍڭيباشڭڭ ىالردىي قوبڭڭۇل قىلىٌغڭڭاى لڭڭې ىي 

رتڭاللى تڭڭڭا ھەقى ڭڭڭي هەًڭڭڭپەئەت ئېلىڭڭڭ  كېلەلىسڭڭڭە،    

ئىسالهٌىد گرىٌسىپال قاراشلىرى بىڭلەى  تتالشوىسڭا   

ى  ئىسالهغا قارىقي دىٌىٌ خاراكتېرىٌي بىڭر ە سڭ ر پ   

ى  قاٍسڭڭڭي د ىر بولىقڭڭڭىذىي  كەلوىسڭڭڭە قاٍسڭڭڭي ئڭڭڭورۇى 

 ٌە  ر ئېلىق ا ى  گاٍذىلىٌىق ا بولىذۇ.قەگڭىَ

قاراٍذىغاى بولسا  گارىخ ى  ھەدىس كىتابلىرىغا 

ر سۇلۇلالھ ى  ساھابىلەر باشڭ ا دىٌڭذى ي كىقڭىلەرًىد    

 گاٍذىلىئ ئىذىَە ى  هەد ًىَەگلىرىذىي گاٍذىالًغاى.

ھڭڭڭڭڭڭڭې وەت :»هڭڭڭڭڭڭڭۇھەهوەد ئەلەٍھىسسڭڭڭڭڭڭڭاالم 

قەٍەرد   ًيهۇسۇلواًٌىد ٍ گت رۈپ قوٍغاى ًەرسىسي، ئڭۇ 

) گىرهىڭڭزى  «.ئالسڭڭا بولىڭڭذۇ، دتڭڭالەى شڭڭۇ ٍەردىڭڭي گاگسڭڭا،

 رىۋاٍىتي،.
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(3، 

 سىٌىد خۇسۇسىَەگلىرىەئىسالم ئىذىَ

 

سڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭي ئىسڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭالهٌىد ەئىسڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭالم ئىذىَ

ئەىرىقڭڭىولى ىٌي ساقالشڭڭٌي هەقسڭڭەت قىلىڭڭذۇ. هۇشڭڭۇ  

هەًپەئەگٌڭڭڭي قولغڭڭڭا كەلتڭڭڭ رۈ  ى   »ئاساسڭڭڭتا ئىسڭڭڭالم  

قڭڭا ئاالقىڭڭذار كىقڭڭىلەرًىد « ىَاًٌىڭڭد ئالڭڭذىٌي ئڭڭېلى 

گەبىڭىڭڭٌ گەلەگلىرىٌڭڭي رتڭاللى  ڭڭا ئاشڭڭۇرۇپ بېر لەٍڭڭذۇ،  

د ىرًىد ئ   ىرىقىذىي كېلىڭ  چى  ڭاى رى ڭابەگلەرًي    

ئ  لەشڭڭڭت رۈپ كېتەلەٍڭڭڭذۇ ى  ٍې ىلىٌىڭڭڭ  گۇرىڭڭڭذىغاى  

 سوئالالر ا جاىا  بېر لەٍذۇ.

ئىسڭڭڭڭڭڭالهٌىد ئ   ىرىقڭڭڭڭڭڭلەرًي سڭڭڭڭڭڭىغذۇرۇپ 

ئ  لەشت رۈپ كېتىقتى ي كاگتا ئى تىذارى ى  ئاجاٍىڭ   

. بەل ڭي  بولغاى ئەهە ئەىرىقىولى ي بوشلۇقتىي گەٍذا 

سڭڭڭڭڭڭڭڭىٌىد بىڭڭڭڭڭڭڭڭر قاًچىلىغڭڭڭڭڭڭڭڭاى ەئىسڭڭڭڭڭڭڭڭالم ئىذىَ

 خۇسۇسىَەگلىرىذىي ھاسىا بولغاى.

ئىسڭڭڭالم ئىذىَىسڭڭڭي ًەقىڭڭڭا بىڭڭڭلەى ئەقىلٌڭڭڭي، 

ئوگتۇرھاللىئ بىڭلەى گەڭپۇڭلڭۇقٌي، ئوهۇهلڭۇ  بىڭلەى     

 گەڭپۇڭلۇقٌي بىرلەشت ر ەى.

سڭڭي ئىٌسڭڭاًٌىد گەگ ى ڭڭاگي ى  ەئىسڭڭالم ئىذىَ. 1

ردىي بولسڭڭڭىوۇ، بىڭڭڭرا  باشڭڭڭ ا ئىڭڭڭذىَىلە   دىئىىتىھڭڭڭا

ئالالھ گەرىپىذىي سي ەگەرقلىٌى  گۇرىذۇ. ئىسالم ئىذىَ
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گڭڭڭڭڭڭڭ  ۈهلەر، گرىٌسڭڭڭڭڭڭڭىپالر ى   -چ شڭڭڭڭڭڭڭ ەى قائىڭڭڭڭڭڭڭذ  

هەقسەگلەرًىد روھي ئاساسىذا ھاسىا بولىڭذۇ. دتڭوە ،   

گرىٌسڭڭىپال هەسڭڭڭىلىٌىد   الرٍڭڭاكي ئڭڭڭالىو  هۇجتەھىڭڭذ 

ٍ لىٌىقڭڭي ئاساسڭڭىذا گارهڭڭا  هەسڭڭىلىلەر ە ئەقلىٌڭڭي    

ئىستىوال قىلىذۇ. هەقسڭەت ى   ڭاٍە ٍ لىٌىقڭذ  گڭۇرۇپ     

 چارىلەرد  ئىزدىٌى  ئېلى  بارىذۇ.-ئۇسۇل

بڭڭڭۇ خىڭڭڭا ھڭڭڭالەت ٍې ىلىڭڭڭئ ى  گەر ق ىَڭڭڭات     

ئىو ڭڭڭاًىَەگلىرىٌي ئاساًالشڭڭڭتۇرۇپ بېرىڭڭڭذۇ. بولۇگوڭڭڭۇ   

ى   تەھىڭڭڭڭذھەر ئەسڭڭڭڭىرد  هۇجئڭڭڭڭالالھ هۇسڭڭڭڭۇلواًالر ا  

هۇگەگەك ڭڭڭڭڭڭڭڭڭۇرلەرًي ئاگڭڭڭڭڭڭڭڭڭا قىلىڭڭڭڭڭڭڭڭڭ  گۇرىڭڭڭڭڭڭڭڭڭذۇ.  

ئڭڭالالھ ھەر بىڭڭر ئەسڭڭىرًىد بېقڭڭىذا بڭڭۇ     »ر سڭڭۇلۇلالھ:

چ شەًچىسڭڭىٌي ٍڭڭې ىالپ گۇرىڭڭذىغاى دىٌڭڭي ئ هوەگٌىڭڭد 

ئەبڭڭۇ داىۇت «.)هۇگەگەك ڭۇرلەرًي ئەى گىڭڭ  گۇرىڭذۇ، دتڭڭالەى  

 رىۋاٍىتي،.

شۇًي بىلىڭ  كېر ك ڭي، ھەدىسڭتە كڭ  لەًالەى      

ىئ ٍارىتى  ئىسالهٌىد ئ   ەرهە  گرىٌسىپال ٍې ىل

بەل ڭڭي ئ   ىرىقڭڭٌي  ،گەر گلىڭڭرىالە گەسڭڭىر ٍەگ   هەٍڭڭذۇ 

قوبڭڭۇل قىلىڭڭذىغاى دائىڭڭرىلەر ە هۇًاسڭڭىۋ گلىك، ٍەًڭڭي    

كىقڭڭىلەرًىد دىٌڭڭي چ شەًچىسڭڭىٌي ٍڭڭې ىالپ ئەسڭڭلي   

 ساپ ھالىتىالە كەلت رىذۇ، دتوەكچي.

ەقىلٌىڭڭڭڭد سڭڭڭڭىذ  ًەقىڭڭڭڭا ى  ئ ەئىسڭڭڭڭالم ئىذىَ

گاكاهۇللىقڭڭڭى  سڭڭڭىالە ە، ئىسڭڭڭالم ئىذىَبىرلىقىقڭڭڭي
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ى  ٍې ىلىڭڭڭڭئ قڭڭڭڭاًىتىٌي بېرىڭڭڭڭذۇ. هۇشڭڭڭڭۇ   گۇرسڭڭڭڭىتي

ئڭڭارقىلىئ هۇسڭڭۇلواًالر ئ هىڭڭذ قىلىٌىۋاگ ڭڭاى ھە ار ت   

 ٍ لىٌىقىالە ئۇچۇ  ئىو اًىَىتىالە ئېرىقەلەٍذۇ.

: ئىسالهٌىد ئەڭ ئىسالهٌىد ئوگتۇرھاللى ي .2

رىڭن بڭۇًي   ەهۇھىن خۇسۇسىَەگلىرىٌىد بىرى. قۇرئاى ك

ئېٌىئ ئوگتۇرىغا قوٍغاى. ئوگتۇرھاللىئ گ رل   ٍەكڭ ە  

گەرقلەرًڭڭڭڭڭي ئ  لەشڭڭڭڭڭت رۈپ كېتەلەٍڭڭڭڭڭذىغاى كەڭڭڭڭڭڭرى 

دائىرىلەرًڭڭڭڭي ئڭڭڭڭ   ئىچىڭڭڭڭالە ئالىڭڭڭڭذۇ. ئوگتۇرھڭڭڭڭاللىئ  

 .گەرگلىٌىذۇئاساًلىئ ى  قوالٍلىئ س گىتي بىلەى 

ئىسالهٌىد ئوگتۇراھڭاللى ي ئىسڭالم هېتڭودى ى     

 ئەٌٍى ڭڭي ئورًىڭڭذا گۇرىڭڭذۇ. ھە ارىڭڭتىالە ًىسڭڭبەگەى كڭڭ    

ھڭڭاللىئ  روھ بىڭڭلەى هڭڭاددا، دۇًَڭڭا   ائىسڭڭالهذى ي ئوگتۇر

بىڭڭڭلەى ئڭڭڭاخىر ت، دىڭڭڭي بىڭڭڭلەى دۆلەت، شڭڭڭەخس بىڭڭڭلەى 

ئ هوەت، ئىذىَە بىلەى رتڭڭاللىئ، هاگېرىَڭالىزم بىڭلەى    

ًەهۇًىلىڭڭك، هەقسڭڭەت بىڭڭلەى ىاسڭڭىتە، ئ   ەرهەٍڭڭذىغاى   

ىٌي، هەسىلىلەر بىلەى ئ   ىرىقچاى هەسىلىلەر ئارىسڭ 

كوًا بىڭلەى ٍې ڭي ئارىسڭىٌي، ئاساسڭىٌ هەسڭىلە بىڭلەى       

گارهڭڭڭا  هەسڭڭڭىلە ئارىسڭڭڭىٌي، ئەقىڭڭڭا بىڭڭڭلەى ًەقىڭڭڭا    

ئارىسڭڭىٌي، خاسڭڭلىئ بىڭڭلەى خەل ڭڭڭارالىئ ئارىسڭڭىٌي،   

قۇىى ت ئارىسڭىٌي، ئىڭزدىٌى  بىڭلەى     -ھە  بىلەى ك چ

گەقلىڭڭذچىلىك ئارىسڭڭىٌي، دىڭڭي بىڭڭلەى گەى ئارىسڭڭىٌي،  
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رىسڭڭڭڭڭڭڭڭىٌي... ئوهۇهلڭڭڭڭڭڭڭڭۇ  بىڭڭڭڭڭڭڭڭلەى خاسڭڭڭڭڭڭڭڭلىئ ئا

 بىرلەشت رىذىغاى هېتودگۇر.

ھڭڭاللى ي، اهاًڭڭا بڭڭۇ ئىسڭڭالهٌىد ئوهڭڭۇهي ئوگتۇر  

سڭ  ۈ  ئىسڭالم خڭاراكتېرى، ئىسڭالم هېتودىٌىڭد      -سڭاپ 

 خاراكتېرى ى  گەسەىىۇر بەلالىلىرى ئ چ ى ئەٌٍەكتۇر.

سڭڭڭڭڭڭىٌىد ە: ئىسڭڭڭڭڭڭالم ئىذىَئوهۇهىَلىڭڭڭڭڭڭئ .3

بىرىٌچي هەًبەسڭي ى ھىڭٌ بولڭۇپ، خۇسۇسڭىَەگلىرىٌي     

دىي ئى ەًلى ڭي   دۇًَاىىى ھىَذىي ئالىذۇ. ئىسالهٌىد 

ئ چڭڭڭ ى  شڭڭڭۇًىدئڭڭڭاٍەگلەرد   ى ىڭڭڭر قىلىٌغڭڭڭاى.   كڭڭڭ پ

هۇسۇلواًٌىد ئەقلي باش ا ئىڭذىَە ى  هەد ًىَەگلەردى ڭي   

ئەى  ل گەر گلەردىي گاٍڭذىلىٌى  ئ چڭ ى سڭىرگ ا قارىتڭا     

 ەپ قىلىٌغاى.ئېچىلىقي گەل

ئىسالم دىٌىٌ ھاٍات ساھەلىرىٌىد ھەر قاًڭذا   

ساھەسڭڭىالە ئارىلىقڭڭاالٍذىغاى دىڭڭي بولغڭڭاًلى ي ئ چڭڭ ى   

ئىڭذىَە. ٍەًڭي هۇسڭۇلواى     دۇًَڭاىى ئىسالم ئىذىَىسڭىوۇ  

ئالىوالر ئىسالهٌىد خۇسۇسىَەگلىرىٌي ھاٍاگٌىڭد ھەر  

  ساھەلىرىذ  ًاهاٍاى قىلىق ا گەكلى  قىلىٌغاى.

 توىٌٌىڭڭد هەھسڭڭۇالگي بولسڭڭا، روھ  ئىٌسڭڭاى . 4

ئاسواًٌىد هىۋىسڭي. ئۇًڭذاقتا ئىٌسڭاى جىسڭىن بىڭلەى      

روھىٌىڭڭڭد گەلەگلىرىٌڭڭڭي قاًذۇرۇشڭڭڭي ال ىڭڭڭن. ئىسڭڭڭالم    

قۇرۇلوىسڭڭڭىذى ي ئىٌسڭڭڭاًٌىد گەڭپڭڭڭۇڭلى ي ئىسڭڭڭالم   

َ ەئىذىَ لەردىي ئ سڭڭڭڭڭڭت ى ەسڭڭڭڭڭڭىٌىد باشڭڭڭڭڭڭ ا ئىڭڭڭڭڭڭذى
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كېلىقىٌىد ئەڭ هۇھىن ئاهىللىرىٌىد بىڭرى. ئىسڭالم   

ى ي بەد ى ى  روھٌىڭڭڭد گەڭپڭڭڭۇڭلى ي روھ قۇرۇلوىسڭڭڭىذ

گەلەپ قىلىۋاگ اى ًەهۇًىلىك ھاٍات بىڭلەى بەد ى گەلەپ  

قىلىۋاگ ڭڭڭاى رتڭڭڭڭاللى ٌي گەڭپۇڭالشتۇرۇشڭڭڭ ا كېپىڭڭڭا  

بولىڭڭڭذۇ. شڭڭڭۇًذاقال دۇًَڭڭڭا بىڭڭڭلەى ئڭڭڭاخىر ت ئارىسڭڭڭىٌي  

 گەڭپۇڭالشتۇرۇش ىوۇ كېپىا بولىذۇ.

سڭي هەجبڭۇرىَەت بىڭلەى ھوقڭۇ      ەئىسالم ئىذىَ

ىوۇ گەڭپۇڭالشتۇرىذۇ. هەجبۇرىَەت بىر ئڭاد هالە  ئارىسىٌ

ٍەًە بىڭڭڭڭر ئڭڭڭڭاد هالە  بولسڭڭڭڭا هەسڭڭڭڭڭۇلىَەت ًىسڭڭڭڭبەگەى

هەجبڭۇرىَەت   شڭۇًذاقال ھوقڭۇقتىي ئىبڭار ت.    ًىسبەگەى

بىڭڭڭڭڭڭڭلەى ھوقڭڭڭڭڭڭڭۇ  بىڭڭڭڭڭڭڭر بىرىٌڭڭڭڭڭڭڭي قولالٍڭڭڭڭڭڭڭذۇ ى   

 هۇكەهوەللەشت رىذۇ.

سڭڭي شڭڭەخس بىڭڭلەى كولې تىڭڭ ، ەئىسڭڭالم ئىذىَ

ٌي بىڭڭڭڭلەى رتڭڭڭڭاللىئ، دۇًَڭڭڭڭا بىڭڭڭلەى ئڭڭڭڭاخىر گ    ڭڭڭاٍە 

 گەڭپۇڭالشتۇرۇپ هۇىاگى ىَەت قا اًغاى.

ب  ڭڭ ً ي هۇسڭڭۇلواًالر ا قارىسڭڭا  ھەر قاٍسڭڭي    

گەر گڭڭتىي باشڭڭ ىالرًىد ئارقىغڭڭا قالغڭڭاى. سڭڭەى   ًڭڭېوە  

سڭڭڭەى  : ئۇالرًىڭڭڭد ئىسڭڭڭالهغا ئەسڭڭڭتاٍىذىللىئ بىڭڭڭلەى  

ئېسڭڭڭىلوىغاًلى ىذا، ئىسڭڭڭالم ئىذىَىسڭڭڭىٌي چوڭ ڭڭڭۇر    

ىڭڭڭا ٍ ر ڭڭڭ  هەً خاگڭڭڭا چ شڭڭڭىٌىۋالغاًلى ىذا. شڭڭڭۇ    ئەق

سڭڭەى بتىي سڭڭ   بىڭڭلەى ھەرىڭڭ ەت ئارىلى ىڭڭذا ئ  ۈلڭڭ    

 ئەھۋالي ك رۈلالەى.
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ئىسڭڭالم دىٌىڭڭذا ئەقىڭڭا ٍ ر ڭڭ  ۈ ، گەگ ى ڭڭڭات     

ئېلىڭڭڭ  بېڭڭڭرى  ى  ئىڭڭڭزدىٌى  ًەگڭڭڭلە )قوشڭڭڭۇهچە،ئى   

ئەهە ، بەل ڭڭڭي شڭڭڭەرىڭەت ك رسڭڭڭەگ ەى گەر  ى  رتڭڭڭڭال   

  ۆرۈرىَەت.

سي ەئىسالم ئىذىَشۇًي خۇالسىالش ا بولىذۇكي، 

ًەقىا بىلەى ئەقىا، ئوگتۇرھاللىئ بىلەى گەڭپۇڭلڭۇ   

ى  ئوهۇهىَلىڭڭڭڭئ خۇسۇسڭڭڭڭىَەگلىرى بىڭڭڭڭلەى ًۇر ڭڭڭڭۇى  

ًڭڭڭڭڭي ئ  لەشڭڭڭڭڭت رۈپ كېڭڭڭڭڭتەلىالەى. ئىسڭڭڭڭڭالم  قەىهىلەر

سڭڭڭي ئوهۇهىَلىڭڭڭئ خۇسۇسڭڭڭىَىتي ئڭڭڭارقىلىئ    ەئىذىَ

ەركىٌلى ىٌڭڭڭڭي هۇسڭڭڭڭۇلواًالرًىد بىرلى ڭڭڭڭي بىڭڭڭڭلەى ئ

 دۇر.ىرلەشت ر ەى ئىذىَەب

 

*** 
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 ساھەلەر الئىسالهذى ي گرىٌسىپ

 

گەكىڭڭڭڭتلەپ ى ھىڭڭڭڭٌ    سڭڭڭڭاھەلەر:ئڭڭڭڭ   ەرهە

ھەهوەٍڭلەى بىلىقڭ ە گېالىقڭلىك دىٌٌىڭد     بې ىت ەى، 

ىاقىڭڭڭۇ، ئڭڭڭورۇى ى   ؛ال ىلىئ گرىٌسڭڭڭىپىغا ئاٍالًغڭڭڭاىھڭڭڭ

كىقڭڭىلەرًىد ئ   ىرىقڭڭي بىڭڭلەى ئ   ىرىقڭڭٌي قوبڭڭۇل  

قىلواٍڭڭڭڭڭڭڭڭذىغاى ئىسڭڭڭڭڭڭڭڭالهٌىد گرىٌسڭڭڭڭڭڭڭڭىپلىرى ى   

 ئاساسلىرىذىي ئىبار ت.

 گەى ئىىتىھڭاد، ئىڭزدىٌى    لەر   ساھەئ   ەرهە

ھېسڭابلىٌىذۇ.  « ئاساسىٌ قاًۇى»قاراشالر گاٍىٌىذىغاى 

شڭڭڭڭڭۇًذاقال ھال ىڭڭڭڭڭ  ئ گڭڭڭڭڭ پ كېتىقڭڭڭڭڭ ە رۇخسڭڭڭڭڭەت  

 ساًىلىذۇ.« سىزىئ اقىزى»ٍذىغاى قىلىٌوا

ئەقىڭڭا ى  ئىڭڭزدىٌى   : ئ   ىرىقڭڭچاى سڭڭاھەلەر 

دائىرىسڭڭڭىالە گەى  بولغڭڭڭاًلى ي ئ چڭڭڭ ى ىاقىڭڭڭۇ، ئڭڭڭورۇى،  

ئڭاد گ ە قارىتڭا ئ   ىرىقڭٌي    -شەخىس، شارائىۇ ى  ئ رپ

 قوبۇل قىلىذىغاى هەسىلىلەر ى  ھ ك هلەردىي ئىبار ت.

قاٍسڭڭي بىڭڭر ئڭڭاد م ئىسڭڭالهٌىد ھ كڭڭ هلىرى ى     

ٍولَڭڭڭڭڭورۇقلىرىٌي ئوهۇهَ  لڭڭڭڭڭ   گەگ ىڭڭڭڭڭئ قىلسڭڭڭڭڭا،  

« سڭڭڭڭڭڭاھەلەرئ   ىرىقڭڭڭڭڭڭٌي قوبڭڭڭڭڭڭۇل قىلىڭڭڭڭڭڭذىغاى  »

دائىرىسڭڭىذىي « سڭڭاھەلەرئڭڭ   ەرهە  »دائىرىسڭڭىٌىد 

ھەسسڭڭڭڭە كەڭڭڭڭڭرى ئى ەًلى ىٌڭڭڭڭي ھڭڭڭڭېس قىالالٍڭڭڭڭذۇ.   

دائىرىسڭڭي هڭڭۇقىن ى  چەكلىڭڭك.    سڭڭاھەلەرئڭڭ   ەرهە  
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وبڭڭۇل قىلىڭڭذىغاى دائىڭڭرىلەر ىاقىڭڭۇ ى     ئ   ىرىقڭڭٌي ق

  كې ىَى  گۇرىذۇ.ئە ىقى  ئورۇًٌىد كې ىَىقىالە 

ى ھڭڭي دائىرىسڭڭي، شڭڭۇًذاقال گ رلڭڭ    فئىڭڭذىَە ى  

د ىر ى  ئورۇًذى ي ئې ىوالر ى   هە ھەگلەر ە ئىسالهٌىد 

قڭڭڭڭڭارا  -ئەقىڭڭڭڭذ ، شڭڭڭڭەرىڭەت، ئەخڭڭڭڭال  ى  قىوڭڭڭڭوەت    

ئڭڭ   ەرهە  گېوىلىرىٌىڭڭد ھەجوىٌڭڭي سېلىقتۇرسڭڭا  

 ھەجوي ئا  چى ىذۇ. ًىدساھەلەر

بڭڭڭۇ ٍەرد  شڭڭڭۇًي ئەسڭڭڭ ەرگى  كېر ك ڭڭڭي، بە ى   

بىڭڭڭلەى  سڭڭڭاھەلەرئڭڭڭ   ەرهە   -ئىڭڭڭذىَە ئې ىولىڭڭڭرى 

ئارىسڭڭىٌي  سڭڭاھەلەر ٌي قوبڭڭۇل قىلىڭڭذىغاى ئ   ىرىقڭڭ

 سڭڭڭاھەلەرئڭڭڭ   ەرهە  -ئاٍرىَالواسڭڭڭلىئ سڭڭڭەى بىذىي 

كې ەٍتىڭڭڭۋ گ ەى.   ىَڭڭڭاد رتڭڭڭڭاللى تىي دائىرىسڭڭڭىٌي 

گارگىقالرًىد ٍ   بېرىقڭىالە  -الەى گاال ًەگىىىذ  ك گلى

ئىسالھ قىلى  ئىسالهٌي  بە ىلىرىٍەًە سەى   بولغاى. 

ٍې ىلىڭڭڭڭڭڭئ ٍڭڭڭڭڭڭارىتى  باھاًىسڭڭڭڭڭڭىذا كڭڭڭڭڭڭ گلىالەى  ى 

ئ   ىرىقٌي قوبۇل قىلىڭذىغاى   ساھەلەرًيئ   ەرهە  

   .دائىرىالە كىر   ۈپ قوٍغاى

ًىد دائىرىسڭڭڭڭڭڭڭىٌي سڭڭڭڭڭڭڭاھەلەرئڭڭڭڭڭڭ   ەرهە   

هەًڭڭڭڭڭپەئەگ ە  ىڭڭڭڭڭۇ ھالڭڭڭڭڭذا  قىسڭڭڭڭڭ ارگى  ھەقى ڭڭڭڭڭي 

باشڭڭڭ ىالرًىد ئې ىوىڭڭڭذا ئېرىڭڭڭ  ٍوقۇلڭڭڭۇپ كېڭڭڭتى      

   ھالىتىالە باشالپ بارىذۇ.



 

 

26 

 

دائىرىسڭڭڭڭڭڭڭڭڭىٌي  سڭڭڭڭڭڭڭڭڭاھەلەرئڭڭڭڭڭڭڭڭڭ   ەرهە  

كې ەٍتىڭڭۋتتى  ئىختىالگڭڭي هەسڭڭىلىلەرًي كىر ڭڭ  ۈپ   

قوٍۇش ا س ر پ بارىذۇ. ًەگىىىڭذ  ٍې ىلىڭئ ٍڭارىتى  ى     

ئڭڭڭ   ەرگى  ئېلىڭڭڭ  بېڭڭڭرى  ھەرى ىڭڭڭتىالە گوسڭڭڭالغۇ    

 ۇ.بولىذ

 

(1، 

 راٍوًي ساھەلەرئىسالهٌىد ئ   ەرهە  

 

 :ئەقىذىٌىد ئاساسلىرى .1

دىٌٌىڭد   :ئەقىذىٌىد گرىٌسىپلىرى دتالىٌىوىز

ئالالھغڭڭڭڭڭا،  بولڭڭڭڭڭۇپ، ئڭڭڭڭڭۇالر: بىرىٌچڭڭڭڭڭي ًڭڭڭڭڭۇقتىلىرى

كىتابالر ڭڭڭا،  ًا ىڭڭڭا قىلغڭڭڭاى گەٍغەهڭڭڭبەرلەر ە، ئڭڭڭالالھ  

گەرىقڭڭڭڭڭتىلەر ە، گەقڭڭڭڭڭڭذىر ە ى  ئڭڭڭڭڭاخىر گ ە ئىوڭڭڭڭڭڭاى   

 ىذۇر.ئىبار ت ئىواًٌىد ئالتە ئاساسلىركەلت رۈشتىي 

ئ ئڭڭڭڭاٍەت ى  سڭڭڭڭەھي ھەدىڭڭڭڭس ئڭڭڭڭارقىلى  بڭڭڭڭۇالر

 گڭڭڭېوىالر ذى ي بڭڭڭا ئىسڭڭڭپاگالًغاى ئىسڭڭڭالم ئەقىذىسڭڭڭى

چڭڭڭڭ ً ي ئەقىڭڭڭڭذ    بولڭڭڭڭۇپ ئڭڭڭڭ   ەرهە  سڭڭڭڭاھەلەردۇر. 

ى   ٌ، ئى تىسڭڭڭڭادىٌئىسڭڭڭڭالهٌىد قڭڭڭڭاًۇًىٌ، سىَاسڭڭڭڭى  

: ئڭڭڭۇقۇرۇلوىسڭڭڭي گاٍىٌىڭڭڭذىغاى ئاساسڭڭڭتۇر.   ىڭڭڭٌئەخالق

ًە ە  ي كەلڭڭذى  ًڭڭېوە ئ چڭڭ ى ٍارىتىلڭڭذى ئىٌسڭڭاى ًەدىڭڭ
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ئالالھ، كائىٌات ى  ھاٍڭاگلىئ بىڭلەى    بارىذۇ  ئىٌساًٌىد

 ئاالقىسي ًېوە  دتالەى سوئالالر ا ئېٌىئ جاىا  بېرىذۇ.

ئەقىذ : ئىٌسڭاًٌىد  توىٌٌڭي   للەًڭذۈرۈ  ى     

گەر ق ڭڭڭي قىلذۇرۇشڭڭڭ ا گولڭڭڭۇ  ىاقىڭڭڭۇ چى ىرالىقڭڭڭي    

ٌ «دۇًَا ) ەٍبي،هېتافىزى ا»ئ چ ى ىد سڭوئاللىرىغا  سڭى

جڭڭاىا  بېرىڭڭۋ گ ەى ى  جىسڭڭىوٌىد بەختلىڭڭك بولۇشڭڭي   

ئ چڭڭ ى روھىٌىڭڭد گەلەگلىڭڭرىالە ئڭڭاىا  قوشڭڭ اى. شڭڭۇًىد   

 -ئ چڭڭ ى كڭڭ پ ئڭڭورۇًالردا ئىوڭڭاى بىڭڭلەى ٍاخقڭڭي ئىڭڭ      

)ئڭڭڭڭ  ى ى  جەهڭىَەگٌڭڭڭڭي ئىىڭڭڭڭابىٌ گەر ق ڭڭڭڭي  ھەرى ەت

ٌي ئ   ئىچىالە ھەرى ەگ-قىلذۇرىذىغاى ھەر قاًذا  ئى 

 رًي بىر ە گىلغا ئېلىٌغاى.  ەئالىذۇ، ل

 قاًچىلىڭڭڭڭڭڭكى  كىقڭڭڭڭڭڭىلەر  هاكڭڭڭڭڭڭاى- اهڭڭڭڭڭڭاى

ئ   ەرسڭڭىوۇ، ئىٌسڭڭاى بڭڭۇ دائىرىٌىڭڭد دىٌڭڭذا هەىجڭڭۇت      

بولڭڭڭڭۇپ گۇرۇشڭڭڭڭىغا هۇھتڭڭڭڭاھ. شڭڭڭڭۇڭا ئڭڭڭڭالالھ ئەقىڭڭڭڭذ    

الە ئورۇًالشتۇرۇپ، قۇرئڭاًٌي  كەرىوئاساسلىرىٌي قۇرئاى 

سڭڭاقال  ى  ھېوڭڭاٍە قىلىقڭڭ ا ى د  بەر ەى. ئىٌسڭڭاى ھەر 

 غائورۇًذا بڭۇ ئەقىڭذ  گرىٌسڭىپلىرى    ەر قاًذا ىاقىۇ ى  ھ

، كەگسڭە هۇھتاھ بولىذۇ. بۇ ئەقىڭذ  ئاساسڭلىرى بۇرۇلڭۇپ    

ھاٍڭڭڭات هېتڭڭڭودى  ى  چى  ڭڭڭاى ئىٌسڭڭڭاى گڭڭڭو را ٍولڭڭڭذىي 

بەختلىڭڭڭڭڭڭڭك گۇرهۇشڭڭڭڭڭڭڭتىي   ەر ەى بولىڭڭڭڭڭڭڭذۇ.ئڭڭڭڭڭڭڭ  

 ڭڭڭڭڭڭڭڭڭا، بەختسڭڭڭڭڭڭڭڭڭىزلى  ە، ھىڭڭڭڭڭڭڭڭڭذاٍەگتىي ئا  ۇًلۇق
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 خڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭاگىرجەهلى تىي خاگىرجەهسڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭىزلى  ە ى  

 ك چل كل كتىي   ئىپلى  ا ٍ  لەًالەى بولىذۇ.

. هەًبەسڭڭي ھېسڭڭابلىٌىذۇ شڭڭەرىڭەگٌىد  ئەقىڭڭذ 

 گۇرالواٍڭذۇ.  هەىجڭۇت بولڭۇپ    ىسڭىز شەرىڭەت ئەقىذشۇڭا 

ئەقىذىڭڭڭڭڭڭذىي ى  ئەقىڭڭڭڭڭڭڭذىٌىد  ئەخالقوڭڭڭڭڭڭۇ   ڭڭڭڭڭڭ   ل  

 گەقە  اسىذىي گارهاقلىٌىذۇ.

 ساھەلەر ە ٍەًە: ئەقىذ  ساھەسىذى ي ئ   ەرهە     

ىغا ئڭڭالالھ گەر گڭڭتىي قو ڭڭذالغاًلى   قۇرئاًٌىڭڭد 

ٌىد ھڭڭڭڭ جىەت ئىوڭڭڭڭاى كەلتڭڭڭڭ رۈ ، ھەدىڭڭڭڭس شڭڭڭڭەرىپ

گ گ ڭڭ ل ئى ەًلى ىڭڭالە ئىوڭڭاى كەلتڭڭ رۈ ، ئىسڭڭالهٌىد  

دىي ئى ەًلى ىالە ئىقڭىٌى ،   ئىٌساًالر ا چ ش رۈلالەى

سڭڭڭائادىتي ئ چڭڭڭ ى -ئىسڭڭڭالهٌىد كىقڭڭڭىلەرًىد بەخڭڭڭۇ

كەلالەًلى ىڭڭڭڭڭالە ئىقڭڭڭڭڭىٌى ، شڭڭڭڭڭۇًذاقال هڭڭڭڭڭۇھەهوەد  

ئىٌسڭاًٌىد   هذىي كېَىي ھېچ اًذا  بىر ئەلەٍھىسساال

 ؛بولواٍڭڭڭڭڭذىغاًلى ىغا )خاگڭڭڭڭڭالى تىي خڭڭڭڭڭالي، هەسڭڭڭڭڭۇم

ئاٍەگٌىڭڭڭڭڭڭد   -111سڭڭڭڭڭڭاھابىلەرًىد)گەىبە س رىسڭڭڭڭڭڭي،  

ك رسەگوىسىالە ئاساسڭەى، دىَاًەگلىڭك ى  ئىقڭەًچىلىك    

 وۇ كىرىذۇ.ئى ەًلى ىالە ئىواى كەلت رۈش

شڭڭڭڭۇًي ئەسڭڭڭڭ ەرگى  كېر ك ڭڭڭڭي، ئەقىڭڭڭڭذىٌىد 

ٍەت ى  هۇگەىاگىر ھەدىس ئڭارقىلى ال  ئاساسلىرى گەقەت ئا

ئىسڭڭڭڭپاگلىٌىذۇ. باشڭڭڭڭ ا سڭڭڭڭەھي ھەدىسڭڭڭڭلەر بىڭڭڭڭلەى     

 ئەقىذىٌىد گارهاقلىرى ئىسپاگلىٌىذۇ.
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 شەرىڭەگٌىد گرىٌسىپال گېوىلىرى .2

 

ئىسڭڭالم دىٌڭڭي ھاٍڭڭات ى  گۇرهۇشڭڭ ا ئاالقىڭڭذار ھەر 

قاًڭڭڭذا  هەسڭڭڭىلىلەرًي ئىٌتىزاهغڭڭڭا سڭڭڭېلى  ئ چڭڭڭ ى   

كەلذى. شۇڭا ئىسڭالم دىٌڭي ھەر قاًڭذا  سڭوئالغا جڭاىا       

بېرىذۇ، ھەر قاًذا  هەسڭىلىٌي ھەل قىلىڭذۇ ى  ھاٍاگ ڭا    

هۇًاسىۋ گلىك ھەر قاًذا  ًڭۇقتىٌي گەرگىڭپ ە سڭالىذۇ.    

گرىٌسىپال »ئا  بولسىوۇ  ساًيئاٍەت ٌىد كەرىوقۇرئاى 

ًي ئڭ   ئىچىڭالە ئالغڭاى.    «قائىذ  ى  ئاساسلىئ ئ لچەهلەر

هۇجتەھىڭڭڭڭڭذ ى  هۇگەگەك ۇرًىڭڭڭڭڭد ئەقلڭڭڭڭڭي ٍڭڭڭڭڭۇقىرى ي 

گرىٌسڭڭىپال قائىڭڭذىلەر ئىچىڭڭالە ًۇر ۇًلىغڭڭاى گارهڭڭا      

رًي كىر    لەٍڭذۇ. ٍەًڭڭي  گەگسڭىلي ھ كڭ م ى  هەسڭىلىلە   

بەر ەى،  ًي ٍولغڭا قوٍڭۇپ  « ئاساسي قاًۇى»رىن ەقۇرئاى ك

هۇشڭڭڭۇ ئاساسڭڭڭىٌ قڭڭڭاًۇى  لەرهۇجتەھىڭڭڭذ ى  هۇگەگەك ڭڭڭۇر

 ئىچىذ  ئىزدىٌى  ى  گەگ ى ات ئېلى  بارىذۇ.

بىڭڭڭڭز سڭڭڭڭاڭا قۇرئڭڭڭڭاًٌي ھەهڭڭڭڭوە  »ئالالھٌىڭڭڭڭد:

ًەرسڭڭڭڭىلەرًي باٍڭڭڭڭاى قىلىڭڭڭڭ  بېرىڭڭڭڭذىغاى ھڭڭڭڭالەگتە    

  يئڭڭڭاٍەت، دتڭڭڭالەى ئڭڭڭاٍەگتى  -89)ًەھڭڭڭا « چ شڭڭڭ ردۇ 

كڭڭ  د  گۇگۇلواسڭڭتىي بەل ڭڭي   هەسڭڭىلە ٍڭڭالغۇ هەقسڭڭەت 

 -گرىٌسڭڭڭىپال قائىڭڭڭذ ، ئاساسڭڭڭلىئ ئڭڭڭ لچەم ى   ڭڭڭاٍە    »

 هۇجتەھىڭڭذًىدكڭڭ  د  گۇگۇلىڭڭذۇ. چڭڭ ً ي  « هەقسڭڭەگلەر

گارهڭڭا  هەسڭڭىلىلەرًي گرىٌسڭڭىپال قائىڭڭذىالە، شڭڭاخچە     
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-گېوىالرًڭڭڭي ئاساسڭڭڭي ئڭڭڭ لچەهالە، ىاسڭڭڭىتىالرًي  ڭڭڭاٍە   

هەقسڭڭەگلەر ە بڭڭا الپ ئىڭڭزدىٌى  ى  گەگ ى ڭڭات ئېلىڭڭ      

 بارىذۇ.

گرىٌسڭڭڭىپلىرى دتالىٌىوىڭڭڭز:   ھ كڭڭڭ م ئڭڭڭېلى  

ٍەكڭڭ ًلەپ  ھ كڭڭ هلىرىٌيشڭڭەرىڭەگٌىد ئەهەلىڭڭٌ رتڭڭڭال 

 چى ىذىغاى ئاساسلىئ گرىٌسىپتىي ئىبار ت. 

، «ًەرسڭڭە كېڭڭر كلەر ئەسڭڭلىذ  ھڭڭاالل »هەسڭڭىلەى:

ئڭالالھ ى   »، «ئالالھ ك رسڭىتى  بەر ەى گەلىوڭات دىڭي   »

گڭڭڭا  »،  «ر سڭڭڭۇلۇلالھ ھڭڭڭارام قىلغڭڭڭاى ًەرسڭڭڭە ھڭڭڭارام   

ًىىىڭڭڭس ى   ىَڭڭڭاًلىئ ًەرسڭڭڭىلەر »، «ەرسڭڭڭىلەر ھڭڭڭااللً

ى دىالە ىاگڭا قىلىڭ ، ئاهڭاًەگ ە رتڭڭاٍە قىلىڭ ،      »، «ھارام

 الر.قاگارلى « ٍاخقي ئىقالردا ھەه ارلىقى 

 -12ئڭڭڭڭڭاٍەگتىي -6شۇًذاقال)ًىسڭڭڭڭڭا س رىسڭڭڭڭڭي  

 -221ئاٍەگ ىچە،هىرا  گەقسڭىواگي ى  )بەقەر س رىسڭي،   

ا كىتڭڭڭڭا  ئەھڭڭڭڭئڭڭڭڭاٍەگ ە ئاساسەى،هۇسڭڭڭڭۇلواًالرًىد  

 ەٍرى هۇسۇلواًالر بىڭلەى گڭوً قىلسڭا ھڭارام     بولوىغاى 

بولىڭڭڭڭذىغاًلى ىوۇ قڭڭڭڭاًۇًي جەھەگتى ڭڭڭڭي گرىٌسڭڭڭڭىپال 

 قاًۇًىٌ هەسىلە قاگارىذىي ھېسابلىٌىذۇ.

دىڭي   ،1915ىاگڭاگي  ) هۇھەهوەد ئابڭذۇ  هۇگەگەك ۇر

: سڭڭڭىلەر قۇرئاًڭڭڭذا ھەر  بىرسڭڭڭي ذىيهۇسڭڭڭۇلواً ەٍڭڭڭرى 

بڭڭڭڭار د ٍسڭڭڭڭىلەر، قاًڭڭڭڭذا  بىڭڭڭڭر هەسڭڭڭڭىلىٌىد جڭڭڭڭاىابي 

 .هڭڭۇھەهوەد ئابڭڭذۇ: شڭڭۇًذا   ،رىغاًذاشڭڭۇًذاقوۇ  د پ سڭڭو
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ٌ  ق:»ئالالھ ي جاىابسڭىز  ۇرئاًذا ھېچ قاًذا  بىڭر هەسڭىلى

ئڭڭاٍەت، دتڭڭالەى د پ   -38ئەًڭڭڭام س رىسڭڭي،  «)قوٍوىڭڭذۇ 

جاىا  بېرىپتۇ. ھېلى ڭي ئڭاد م: هەى قۇرئڭاًٌي باشڭتىي     

قولۇهڭڭڭذى ي بڭڭڭۇ  . لڭڭڭې ىيئڭڭڭاخىر ىچە ئوقڭڭڭۇپ بڭڭڭاقتىن

غا قاًچىلىك ًاى گاگىذىغاًلى ي گو رىسىذا بىڭر ر  خالتى

دتالەًڭڭذ ، هڭڭۇھەهوەد ئابڭڭذۇ:  !ھ كڭڭ هٌي ئۇچراگوىڭڭذىوغۇ 

 ،لڭې ىي سڭەى دى ڭ ەت قىلواگسڭەى     ،جاىابي قۇرئاًڭذا بڭار  

رىڭذ   ىد پ جاىا  بېرىپتۇ. ھېلى ي ئاد م: قۇرئاًٌىد قەٍ

، هۇھەهوەد ئابذۇ: هەى بىلەى بىڭر ە هڭاڭ، د پ   دىسەبار  

رىپتڭڭۇ.  هڭڭۇھەهوەد ئابڭڭذۇ  قېقڭڭىغا باشڭڭالپ بې  ًاىاٌٍىڭڭد

ئۇسڭڭتام بڭڭۇ خالتىغڭڭا قڭڭاًچە ًڭڭاى گاگىڭڭذۇ  د پ    :ًاىاٍڭڭذىي

سڭڭڭڭورىغاًذا، ھېلى ڭڭڭڭي ئڭڭڭڭاد م هڭڭڭڭۇھەهوەد ئابڭڭڭڭذۇًىد    

 هڭڭڭۇھەهوەد ئابڭڭڭذۇئاًڭڭڭذىي ھەٍڭڭڭراى قڭڭڭاگتۇ. سڭڭڭۇئالىذىي 

ى   ئەھلڭڭي ئىلىوڭڭذىيبىلوىسڭڭەڭالر، :»ھېل ڭڭي كىقڭڭىالە

 -43 رىسڭڭي س ًەھڭڭا«)هۇگەخەسسىسڭڭلەردىي سڭڭوراڭالر 

    ە دى  ەت قىلواگسەى د گتۇ.ئاٍەت، دتالەى ئاٍەگ

ًڭڭاىاً بڭڭۇ هەسڭڭىلىذ  گەجڭڭرىبە ئەھلڭڭي، كەسڭڭى    

ئەھلڭڭڭي ى  هۇگەخەسسڭڭڭىس. بڭڭڭۇ ئاٍەگٌىڭڭڭد دائىرىسڭڭڭىالە  

گۇرهۇشتا ٍې ىلىٌى  گۇرىذىغاى ًۇر ۇى هەسڭىلىلەرًي  

كىر    ىلي بولىذۇ. دتڭوە ، ئىسڭالم هۇشڭۇ ئڭارقىلىئ     

كېچىڭڭڭك هەسڭڭڭىلىٌىد -وڭھاٍاگ ڭڭڭا هۇًاسڭڭڭىۋ گلىك چڭڭڭ

 ىزاهغا سالىذۇ. ھەهوىسىٌي ً
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هۇجتەھىڭڭڭڭڭڭذ ى  هۇگەگەك ۇرالرًىڭڭڭڭڭڭد ئەقلڭڭڭڭڭڭي  

ٌىڭڭڭد شڭڭڭارائىتي  َتىجەهڭىٍاشڭڭڭىغاى قڭڭڭابىلىَىتي ى  

ئوخقڭڭىوىغاًلىئ سڭڭەى بىذىي ئىىتىھڭڭاد، ئىڭڭزدىٌى  ى   

ئىىتىھڭڭاد، ئىڭڭزدىٌى  ى   كڭڭ   قاراشڭڭوۇ گ رلڭڭ   بولىڭڭذۇ.

ىرىٌي گەگ ى ڭڭڭات ئىسڭڭڭالهٌىد ئڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭىپل 

بڭڭوٍالپ ى  هەقسڭڭەگلىرىٌي ئاسڭڭا  قىلىڭڭ  هاڭىڭڭذى ەى   

 شۇدۇر.ئالالھٌىد ئىرادىسي 

ھڭارام  -اى، س ًٌەگتە ئېٌىڭئ قىلىڭ  ھڭاالل   قۇرئ

سڭڭڭڭاھە ە د پ كەلڭڭڭڭالەى هەسڭڭڭڭىلىلەرهۇ ئڭڭڭڭ   ەرهە    

، يئ   ىرىقڭڭڭڭڭڭبڭڭڭڭڭڭۇ هەسڭڭڭڭڭڭىلىلەرًىد    گتۇر.هەًسڭڭڭڭڭڭۇ

ٍڭڭاكي قوشڭڭۇپ   لىقڭڭي، ٍڭڭو  قىلىۋتتىلىقڭڭيئالواشتۇرۇ

 ئەهەستۇر. لىقي هۇه ىيقوٍۇ

ئڭڭڭڭڭڭڭڭڭالىوالر ئىسڭڭڭڭڭڭڭڭڭالم گرىٌسڭڭڭڭڭڭڭڭڭىپلىرى ى   

هەقسڭڭەگلىرىٌي گەگ ىڭڭئ قىلىڭڭ  ئڭڭارقىلىئ شڭڭەرىڭەگتە 

خىالگلىئ قىلسا بولواٍذىغاى گرىٌسڭىپال قائىڭذىلەرًي   

ئڭڭ  ىالە ى  باشڭڭ ىالر ا  ىَڭڭاى    »ٍەكڭڭ ًلىالەى. هەسڭڭىلەى: 

، «د ئالڭڭڭڭڭڭذىٌي ئڭڭڭڭڭڭېلى  ىَاًٌىڭڭڭڭڭڭ»، «سالواسڭڭڭڭڭڭلىئ

، «لىڭڭڭڭڭ قىَىٌچىلى تڭڭڭڭڭا ئاسڭڭڭڭڭاًلى ٌي ئاسڭڭڭڭڭا  قى»

 ۆرۈرىڭڭڭَەت چەكلەًڭڭڭالەى ئىقڭڭڭالًي ىاقىتلىڭڭڭئ دۇرۇ  »

 ىَاًٌىد ئالذىٌي ئېلى  هەًپەئەگٌي قولغڭا  »، «قىلىذۇ

 دتالەًالە ئوخقا .« كەلت رۈشتىي بۇرۇى گۇرىذۇ
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هۇشڭڭڭۇًى غا ئوخقڭڭڭا  قائىڭڭڭذىلەرًي شڭڭڭەرىڭەت  

قۇرۇلوىسڭڭڭىذى ي ئاساسڭڭڭلىئ گرىٌسڭڭڭى  د پ قاراشڭڭڭ ا 

گرىٌسڭڭڭڭى  بولىڭڭڭڭذۇ. بڭڭڭڭۇ گرىٌسڭڭڭڭىپالردىي ھەر بىڭڭڭڭر    

 ًۇر ۇًلىغاى هەسىلە ى  ھ ك هلەرًي ئ   ئىچىالە ئالىذۇ.

 

 . ئىباد گٌىد ئاساسلىرى:3

 

گرىٌسڭڭڭڭڭڭڭىپال  وۇئىباد گٌىڭڭڭڭڭڭڭد ئاساسڭڭڭڭڭڭڭلىرى

 قاگارىذىي.ساھەلەرًىد 

ئىباد گتى ي ئ   ىرىقڭٌي قوبڭۇل قىلواٍڭذىغاى               

ًۇقتىالر:ئىالھىٌ ى ھىٌ ئېٌىئ د لىا ئارقىلىئ باٍاى 

ئىىتىھڭڭڭڭڭڭڭڭڭاد ى  ئىزدىٌىقڭڭڭڭڭڭڭڭڭ ە  ؛قىلىڭڭڭڭڭڭڭڭڭ  بەر ەى

ىاقىڭڭۇ، ئڭڭورۇى، شڭڭەخس ى  هۇھىتٌىڭڭد  ؛بوٍسڭڭۇًواٍذىغاى

ئ   ىرىقي بىڭلەى ئ   ىرىقڭىٌي قوبڭۇل قىلواٍڭذىغاى     

هەسڭڭڭىلەى: ًاهڭڭڭا ،  اكڭڭڭات، رو ا، ھەجٌىڭڭڭد      ئىقڭڭڭالر...

ھەدىسڭڭلەر. ًاهڭڭا ، -لڭڭۇ  كەلڭڭالەى ئڭڭاٍەترگەر لى ڭڭي گو ۇ

 اكڭڭڭات، رو ا ى  ھەجٌىڭڭڭڭد هەقسڭڭڭەگلىرى ئىىتىھڭڭڭڭاد ى    

ئىزدىٌىق ە بوٍسۇًواٍذىغاى گرىٌسىپال هەسىلە بولۇپ، 

گەر ق ڭڭي قىلڭڭذۇرۇ  باھاًىسڭڭي بىڭڭلەى ئ   ەرگىقڭڭڭ ە     

 بوٍسۇًواٍذۇ. 

شۇًذاقال  ىٌا قىلى ، گ ھوەت چڭاگال ، ھڭارا     

لەرًىد هال هڭ ل ىٌي  ئىچى ، ئو رلىئ قىلى ، كىقى
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قاقتي سوقتي قىلى ، بىالۇًاھ ئاد م ئ لتڭ رۈ ، ئ لڭ پ   

قالغڭڭڭاى ًەرسڭڭڭىلەرًىد   شڭڭڭىٌي ٍېڭڭڭَى  ى  چوشڭڭڭ ا     

  شىٌي ٍېَى ... كەس ىي ھارام گەى سىالە كىرىذىغاى 

 گرىٌسىپال ًۇقتىالردىي ئىبار ت.

 

 .ئەخال  گرىٌسىپلىرى:4

ئەخڭڭال  گرىٌسڭڭىپال هەسڭڭىلە بولڭڭۇپ، ھەر بىڭڭر    

گۇرهڭۇ  هېتڭودىٌي گەهسڭىا قىلىڭذۇ. ئەخڭڭال       ئەخڭال  

 -ئڭڭاٍرىن ھڭڭالەگٌي ھېسڭڭاب ا ئالوىغاًڭڭذا -گرىٌسڭڭىپلىرى

ىاقىڭڭڭڭڭۇ، ئڭڭڭڭڭورۇى ى  شڭڭڭڭڭەخس ئ   ەرسڭڭڭڭڭىوۇ ئىسڭڭڭڭڭالم 

ئىذىَىسڭڭڭڭڭڭىٌىد ئڭڭڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭڭڭىپلىرىٌىد   

 ھېسابلىٌىذۇ. قاگارىذىي

ئىلوىڭڭٌ گەر ق ىَڭڭات ى  هڭڭاددىٌ ئىلالىڭڭرىلە  ئىسڭڭالم    

اٍڭڭڭذۇ. هەسڭڭڭىلەى: گەقڭڭڭۋا  ئەخالقىڭڭڭذىي بىھڭڭڭاجەت بواللو 

بولڭڭڭۇ ، گڭڭڭو را ٍولڭڭڭذا هڭڭڭې ى ، ئڭڭڭادالەگٌي ٍڭڭڭاقىال ،   

ٍاخقڭڭىلىئ قىلىڭڭ ، ًەگسڭڭىٌي گڭڭاكال ، ھاٍڭڭا قىلىڭڭ ،  

كەهڭڭڭتەر بولڭڭڭۇ ، سڭڭڭېخي بولڭڭڭۇ ، راسڭڭڭتچىا بولڭڭڭۇ ،  

ئاهڭڭاًەگ ە ىاگڭڭا قىلىڭڭ ، كەڭ قورسڭڭا  بولڭڭۇ ، ئڭڭ  ىٌي    

ئڭڭڭڭارا ھەه ارلىقڭڭڭڭى   -گڭڭڭڭۇ  ى  ئڭڭڭڭ   ئىز  گلىڭڭڭڭك گۇ

 ىذى ي ئ   ەرهە  گرىٌسىپالر.هۇسۇلواًٌىد ئەخالق

ٍەكڭڭڭ ە ى  ئىىتىوڭڭڭائىٌ ئەخڭڭڭال  ئىسڭڭڭالهٌىد    

ئڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭىپلىرى ھېسڭڭڭابلىٌىذۇ. ئە ەر بڭڭڭۇ   
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قاراشڭالر قاٍسڭي بىڭر جەهڭىَەگڭتىي ٍوقۇلڭۇپ      -قىووەت

كەگسە، بۇ جەهڭىَەت ى ٍراى بولۇپ گ  ىقىذۇ. ئڭۇ چا ڭذا   

جەهڭىَەگٌڭڭي هە رۇرلڭڭۇ ، بېخىللىڭڭئ، ٍالغڭڭاًچىلىئ،   

 خىَاًەت ى  خورلۇ ... بېسى  كېتىذۇ.

 

 . هەقسەت ى   اٍىلەر:5

ئىسڭڭڭڭڭالم دىٌڭڭڭڭڭي ئەقىذىسڭڭڭڭڭي، شڭڭڭڭڭەرىڭىتي ى   

 ًڭڭي«بە  گ رلڭڭ   هەقسڭڭەت»گرىٌسڭڭىپلىرى ئڭڭارقىلىئ 

دىٌٌي قو ذا ، جاًٌي قو ڭذا ،  »ًىقاى قىلىذۇ. ئۇالر: 

ه لڭ كٌي   -ئەقىلٌي قو ذا ، ئابروٍىٌي قو ذا  ى  هال

 گىي ئىبار ت.«قو ذا 

سڭڭالهٌىد ك رسڭڭەگوە ى  ٍولَڭڭورۇقلىرى هۇشڭڭۇ  ئى

هەقسڭڭڭڭەگلەرًي قو ڭڭڭڭذا  ى  ئاسڭڭڭڭرا  ئ چڭڭڭڭ ى ٍولغڭڭڭڭا   

ي قوٍۇلغڭڭڭڭاى. بڭڭڭڭۇ هەقسڭڭڭڭەگلەر ئالالھٌىڭڭڭڭد هەقسڭڭڭڭىت   

گڭڭاكىتالر بىڭڭلەى  -بولغڭڭاًلى ي ئ چڭڭ ى ئېٌىڭڭئ د لىڭڭا   

 -151ئاٍەت،.)ئەًڭڭام،  -12كەلالەى)هۇهتەھىٌە س رىسڭي،  

 ئاٍەت،. -153

ئىقڭالرًي   ئىسالهٌىد هەقسڭىتي: هەًپەئەگلىڭك  

 ىَاًغڭا قارىقڭي گڭۇرۇ  ى   ىَاًٌىڭد      ،قولغا كەلتڭ رۈ  

ئالڭڭڭذىٌي ئېلىقڭڭڭتىي ئىبڭڭڭار ت. شڭڭڭەرىڭەت بۇٍرۇ ڭڭڭاى    

ئىقالرًىد ھەهوىسىذ  هەًپەئەت بار. شەرىڭەت گوسڭ اى  

 ئىقالرًىد ھەهوىسىذ   ىَاى بار.
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شڭڭڭڭەرىڭەگٌىد هەقسڭڭڭڭەگلىرىالە سڭڭڭڭەل قڭڭڭڭارا    

ئارقىڭڭڭڭذا هۇسڭڭڭڭۇلواًالرًىد هەد ًىڭڭڭڭَەت كارىىٌىٌىڭڭڭڭد 

قېلىقڭڭي، چ ش  ًلىقىقڭڭي ى  ئىسڭڭالم فى ھىسڭڭىٌىد    

گۇر ڭڭۇى ھڭڭالەگ ە كېلىڭڭ  قېلىقڭڭىٌىد سڭڭەى بلىرىٌىد 

 ئاساسلى ي ھېسابلىٌىذۇ.

 

. ئىٌسڭڭڭڭڭاًىَەت خاراكتېرىڭڭڭڭڭذى ي ئورگڭڭڭڭڭا    6

 گەقسىواگالر:

 

ئىسڭڭڭالم دىٌڭڭڭي كىقڭڭڭىلەر ئارىسڭڭڭىذى ي ٍەكڭڭڭ ە  

گەرقلەرًي ئېتىراپ قىلىذىغاى رتڭال بىر دىڭي. ئىسڭالم   

كڭڭ ە گەرقڭڭلەر بىڭڭلەى ئىٌسڭڭاًالر ئارىسڭڭىذى ي ئورگڭڭا    ٍە

 گەقسىواگالرًي ئاٍرى  قاراٍذۇ.

ئىٌسڭڭڭڭڭڭڭڭڭاى هڭڭڭڭڭڭڭڭڭاھىَىتي، گەبىڭىَىتڭڭڭڭڭڭڭڭڭي،  

خۇسۇسڭڭڭڭڭىَەگلىرى، كەهچىللى لىڭڭڭڭڭرى، سڭڭڭڭڭ گەگلىرى، 

قاراشڭڭڭلىرى، قىزى ىقڭڭڭلىرى ى  ئاساسڭڭڭلىئ   -قىوڭڭڭوەت

ھەهڭڭوە   ي ئ چڭڭ ىئېھتىَاجلىرىڭڭذا ئىٌسڭڭاى بولغڭڭاًلى  

بولىڭڭذىغاى ًەرسڭڭىلەرًىد   كىقڭڭىلەر ئاساسڭڭىذا ئورگڭڭا  

 گەبڭىٌ.بولىقي 

االقىڭڭڭذار ئېھتىَڭڭڭاجالر ى   هەسڭڭڭىلەى، بەد ًڭڭڭالە ئ 

كېسەللەر، شۇًذاقال ك ڭ ل گارگىڭذىغاى ئىقڭالر   -ئا رىئ
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ئەلەهڭڭڭلەر ئە  لڭڭڭذىي  -ى  ك ڭڭڭڭ ل ٍاقتۇرهاٍڭڭڭذىغاى د رد 

 گارگى  ئوخقا  بولۇپ ئ   ىرى  قالغىٌي ٍو .

ئىقڭڭالر، ئىٌسڭڭاًالر ئاساسڭڭلىئ ئېھتىَڭڭاجلىئ   

ئەقىڭڭڭڭڭڭا، ئاساسڭڭڭڭڭڭلىئ ئەخڭڭڭڭڭڭال ، ئىالىڭڭڭڭڭڭذارچىلىئ، 

هەرىڭپەت ى   -ھ رهىتىٌي قو ڭذا ، ئەركىٌلىڭك، بىلىڭن   

 خىزهەت قىلى  ھوقۇقلىرىذا ئورگا .

ئىٌسڭڭڭڭڭڭڭاًالر ئارىسڭڭڭڭڭڭڭىذا بە ى گرىٌسڭڭڭڭڭڭڭىپال   

. گەبڭىڭڭٌ ئەھڭڭۋالهەسڭڭىلىلەرد  ئورگاقلى ٌىڭڭد بولىقڭڭي 

گارها  هەسڭىلىلەرد  كڭ   قاراشڭٌىد ئوخقاشواسڭلى ي     

ًورهڭڭال ئىڭڭ . ٍڭڭۇقىردا گىلغڭڭا ئېلىٌغڭڭاى بە  گ رلڭڭ      

  ۆرۈرىَەگتە بارلىئ ئىٌساًالر ئورگا .  

هەسڭڭڭڭڭىلەى، ئىسڭڭڭڭڭالهذى ي جىٌڭڭڭڭڭاٍي ئىقڭڭڭڭڭالر 

جڭڭڭڭڭڭڭا الىرى هۇقىولىڭڭڭڭڭڭڭئ بىڭڭڭڭڭڭڭلەى ئ   ىرىقڭڭڭڭڭڭڭٌي 

بىرلەشڭڭڭت رىذۇ. قاٍسڭڭڭي بىڭڭڭر ئى )جىٌڭڭڭاٍەت، هڭڭڭۇقىن   

ىالە بولۇپ ىاقىڭۇ، ئڭورۇى ى  كىقڭىلەرًىد    خاراكتېر ە ئ

ئ   ىرىقي بىلەى ئ   ەرهەٍذىغاى بولسا، ئڭالالھ بۇًىڭد   

جا اسڭڭڭىٌي هڭڭڭۇقىن جڭڭڭا ا قىلىڭڭڭ  بەلالىلىڭڭڭذى. ئڭڭڭالتە  

گ رلڭڭڭ   جڭڭڭا ا ئڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭىپال هەسڭڭڭىلىلەر    

 قاگارىذىي ساًىلىذۇ.

باشڭڭڭڭ ا جىٌڭڭڭڭاٍەگلەر ئ   ىرىقڭڭڭڭچاى دائىڭڭڭڭرىالە  

ھڭڭڭڭ كوي شڭڭڭڭارائىۇ ى  كىرىڭڭڭڭذۇ. بڭڭڭڭۇ جىٌاٍەگلەرًىڭڭڭڭد 
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، هۇجتەھىذ، )گەگىۋا بەر  چي،خاراكتېرىالە قارىتا هۇگتي

 قا ى ى  ھاكىوٌىد ئىزدىٌىقي ئاساسىذا چى ىرىلىذۇ.

 

كەسڭڭڭڭڭ ىي بىڭڭڭڭڭرلى  ە كېلىٌالەى)ئىىوڭڭڭڭڭا، .7

 هەسىلىلىرى: 

-د لىڭڭڭادتالەى:ئڭڭڭالىوالر ئارىسڭڭڭىذا  « ئىىوڭڭڭا»

ئىتتىپاقلى  ا ى  بىرلى  ە كېلىٌالەى گاكىۇ ئاساسىذا 

 هەسىلە.

ئەھڭڭڭڭڭا سڭڭڭڭڭ ًٌي هۇسڭڭڭڭڭۇلواًلىرى: ئىسڭڭڭڭڭالم    

ئ لىوڭڭڭالىرى ئارىسڭڭڭىذا كەسڭڭڭ ىي بىڭڭڭرلى  ە كەلڭڭڭالەى  

هەسىلە بولسا قڭاًۇى چى ىڭرى  هەًبەلىرىٌىڭد بىرسڭي     

بولۇشڭڭڭڭ ا ٍاراٍڭڭڭڭذۇ، د پ قاراٍڭڭڭڭذۇ. چڭڭڭڭ ً ي بىڭڭڭڭرلى  ە  

كېلىڭڭڭٌالەى هەسڭڭڭىلە ئڭڭڭاٍەت ٍڭڭڭاكي سڭڭڭەھي ھەدىسڭڭڭ ە    

 گاٍىٌىذۇ.

وٌي ىهەسڭڭڭىلەى: ھەر  اهڭڭڭاى هۇسڭڭڭۇلواى ھڭڭڭاك  

گاسڭڭڭاگٌىد ئالڭڭڭذىٌي -گى لەشڭڭڭٌىد گەر لى ڭڭڭي، گىتڭڭڭٌە 

ئڭڭڭڭڭېلى  ئ چڭڭڭڭڭ ى قڭڭڭڭڭاًۇًي بوشڭڭڭڭڭلۇقٌىد گېپىلىڭڭڭڭڭ  

قېلىقىٌىد ھاراهلى ي،  ۇلۇم قىلىقڭٌىد ھڭاراهلى ي   

ى  ئىٌسڭڭڭڭڭڭاًٌي كېلڭڭڭڭڭڭوى گېخٌى ىسڭڭڭڭڭڭي ئڭڭڭڭڭڭارقىلىئ 

 ك گەٍتىقٌىد ھاراهلى ىغا ئوخقا .

ئڭڭڭڭ   ەرهە  « ئىىوڭڭڭڭا»كەسڭڭڭڭ ىي بولوىغڭڭڭڭاى 

هەٍڭڭذۇ. كەسڭڭ ىي بولوىغڭڭاى   گرىٌسڭڭىپالر قاگارىغڭڭا كىر 
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ًي د ىا قىلى  هۇجتەھىذ ى  هۇگەگەك ۇرالرًىد «ئىىوا»

ئىڭڭڭزدىٌى  ٍڭڭڭولىٌي گوسۇشڭڭڭ ا بولواٍڭڭڭذۇ. هەسڭڭڭىلەى،     

ٌي قەٍَۇم هۇجتەھىذ ئالىوالردىي ئىبٌي گەٍوىََە، ئىب

سڭەى بىذىي كڭ پ    ئىىتىھڭاد ى  گەگ ى ڭاگلىرى  ى  شاگىبي 

ىسڭڭىن گڭڭ ھوەگ ە ئۇچرىغڭڭاى. ٍې ىٌ ڭڭي د ىردى ڭڭي بىڭڭر ق 

سڭڭەى بىذىي « كەسڭڭ ىي بولوىغڭڭاى ئىىوڭڭا  »ئڭڭالىوالرهۇ 

 گ ھوەگ ە ئۇچرىواقتا.

هاًڭڭڭڭڭڭڭا بڭڭڭڭڭڭڭۇالر ئىسڭڭڭڭڭڭڭالهٌىد ئڭڭڭڭڭڭڭ   ەرهە   

گرىٌسڭڭڭىپلىرىذىي ئىبڭڭڭار ت. ئڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭىپالر 

گۇٍغڭڭڭۇ ى  -هۇسڭڭڭۇلواًالرًىد ئەقلڭڭڭي، ئىڭڭڭذىَىۋى، ھڭڭڭېس

ئىسڭڭتىلي بىرلى ىٌڭڭي هۇجەسسەهلەشڭڭت رۈپ بېرىڭڭذۇ.    

ئاگلىٌىقڭڭڭڭٌىد ئاساسڭڭڭڭلىئ   هەد ًىڭڭڭڭَەگ ەشڭڭڭڭۇًذاقال 

 قارىقي ھېسابلىٌىذۇ.-قىووەت

ئڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭىپالر ئڭڭڭارقىلىئ ئىڭڭڭذىَە    

بۇلغىٌىقڭڭي، سڭڭى والرىزىن )ئىلوڭڭاًىزىن، ى  هەد ًىڭڭَەت  

 ٍوقىلى  خەىگلىرىالە گاقابىا گۇر ىلي بولىذۇ.

ئ   ەرگى  ئېلى  بېڭرى ،   ٍې ىلىئ ٍارىتى ،

ەرهە  گەر ق ي قىلى  ى   ڭ للىٌى  ھەرى ىتڭي ئڭ      

گرىٌسڭڭڭڭىپالر روھىڭڭڭڭٌ ئاساسڭڭڭڭىذا بولىقڭڭڭڭي كېڭڭڭڭر  .   

سڭڭەل قڭڭارا  گڭڭو را ٍولڭڭذىي   ائڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭىپالر

 چەگٌە  ى  بۇرۇلۇش ا باشالپ بارىذۇ.

*** 
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چاى راٍوًالرسىذى ي ئ   ىرىقەئىسالم ئىذىَ  

 

ئ   ىرىقڭڭڭڭٌي قوبڭڭڭڭۇل قىلىڭڭڭڭذىغاى دائىڭڭڭڭرىلەر 

دائىرىسڭڭڭڭىذىي ھەسسڭڭڭڭە  «ئڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭىپالر»

دائىرىسىالە ساھەلەر ئارگۇ . شۇًىد ئ چ ى ئ   ەرهە  

ئڭڭڭ   ىرى  »كىرهەٍڭڭڭذىغاى ًۇقتىالرًىڭڭڭد ھەهوىسڭڭڭي  

 ە كېرىڭڭڭڭڭذۇ. ئڭڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭڭىپالر «دائىرىسڭڭڭڭڭي

دائىرىسڭڭڭڭي چەكلىڭڭڭڭك، ئەهوڭڭڭڭا ئ   ىرىقڭڭڭڭٌي قوبڭڭڭڭۇل   

قىلىذىغاى دائىرىلەر چەكسڭىز بولڭۇپ، هۇسڭۇلواًالرًىد    

ٍۇرگلىرىٌىڭڭڭڭڭد كې ىَىقڭڭڭڭڭي، سڭڭڭڭڭاًىٌىد ئېقىقڭڭڭڭڭي، 

ىاقىتٌىڭڭڭڭڭڭد ئ گ شڭڭڭڭڭڭي ى  كىقڭڭڭڭڭڭىلەر ھاٍاگىڭڭڭڭڭڭذى ي   

ئ   ىرىقڭڭڭڭڭچاى ًۇقتىالرًىڭڭڭڭڭد كڭڭڭڭڭ گلى ىالە قڭڭڭڭڭاراپ   

 كې ىَىذۇ.

ئ   ىرىقڭڭڭڭچاى ًڭڭڭڭۇقتىالر دائىرىسڭڭڭڭي ئى  ڭڭڭڭي 

 گ رل   بولىذۇ:

دائىرىسىذى ي ئ   ىرىقٌي  ھ جىەت بىرىٌچي:

 ساھەلەر:قوبۇل قىلىذىغاى 

 ڭڭڭا واللى ،. ئىسپاگلىٌىقڭڭڭي ك چلڭڭڭ   ئېھتى1)

 بولغاى ھ جىەت دائىرىسي. ئىالە

،. ئۇقڭڭڭۇهي ك چلڭڭڭ   ئېھتىواللى  ڭڭڭا ئىڭڭڭالە    2)

 ھ جىەگلەر.بولغاى 
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قڭڭاًۇى چى ىڭرى  ئېھتىوڭڭاللى ي  ھ كڭ م ى   ،. 3)

 ك چل   بولغاى ھ جىەگلەر.

،. ھڭڭڭڭڭ جىەگلەرًي رتڭاللى  ڭڭڭڭڭا گەگڭڭڭڭڭبى ال  4)

 دائىرىسي.

 

ھڭڭڭڭڭ جىەت ٍڭڭڭڭڭو  دائىرىڭڭڭڭڭذى ي  ئى  ىٌچڭڭڭڭڭي:

 ساھەلەر:ئ   ىرىقٌي قوبۇل قىلىذىغاى 

 چار  راٍوًي.-ىاسىتە ى  ئۇسۇل(. 1)

 ًي.و،. گارها  ى  شاخچە هەسىلىلەر را2ٍ)

،. ًىسپىٌ هەًپەئەت ى  ًىسپىٌ  ىَاى دائىڭر   3)

 ًي.وراٍ

،. هەلۇهڭڭڭات ى  گەجڭڭڭرىبە ئ سڭڭڭتىالە قۇرۇلغڭڭڭاى 4)

 ًي.وك رسەگوە ى  ئەھ اهالر راٍ

 ًي.و،. خالىس دۇًَالىئ ئىقالر را5ٍ)

 

 

 

 

 

 

(1، 
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دائىرىسىذى ي ئ   ىرىقٌي قوبۇل  ھ جىەت

 قىلىذىغاى ًۇقتىالر

 

  ا ئىالەئىسپاگلىٌىقي ك چل   ئېھتىواللى  .1

 ًي:وھ جىەگلەر راٍ

بڭڭڭڭارلىئ سڭڭڭڭ رىلىرى ى    رىوٌىڭڭڭڭدەقۇرئڭڭڭڭاى ك

ئاٍەگلىرىٌىد كەس ىي ٍول بىڭلەى ئىسڭپاگالًغاًلى ىغا   

ھەر قاًڭڭذا  بىڭڭر هۇسڭڭۇلواى شڭڭە  قىلواٍڭڭذۇ. دتڭڭوە ،    

قۇرئاى ئاٍەگلىرىٌىد بۇ دائىر  بىلەى ئاالقىسي ٍڭو . بڭۇ   

 ە ئاالقىذار. راٍوى س ًٌەت ٍاكي ھەدىس شەرىپ

ر سڭڭڭڭڭۇلۇلالھغا ًىسڭڭڭڭڭبەت  سڭڭڭڭڭ ًٌەت)ھەدىس،:

ھەرىڭڭڭڭڭ ەت ٍڭڭڭڭڭاكي -  ٍڭڭڭڭڭاكي ئىڭڭڭڭڭ بېڭڭڭڭڭرىلالەى سڭڭڭڭڭ 

گەستى الشتىي ئىبار ت. س ًٌەت ھىىڭرىَە ئى  ىٌچڭي   

ئەسڭڭىرًىد بېقڭڭىذا گوگلىٌىقڭڭ ا باشڭڭلىغاى، سڭڭ ًٌەگٌي   

قو ذاشٌي ئالالھ ئالىوالر ا گاگقۇر اى. ئالالھ قۇرئڭاًٌي  

ئڭڭ  ۈم ھىوڭڭاٍە قىلىڭڭوەى د پ ى د  بەر ەًڭڭذ   سڭڭ ًٌەگ ە 

 ى د  بەرهىالەى.

پاگلىٌى  جەھەگڭتە  شۇ سەى بتىي سڭ ًٌەت ئىسڭ  

ك چلڭڭڭ   ئېھتىواللى  ڭڭڭا ئىڭڭڭالە. هڭڭڭۇگەىاگىر )ًۇر ڭڭڭۇى   

ئاد هلەرًىڭڭڭد رىڭڭڭۋاٍەت قىلىقڭڭڭي ئڭڭڭارقىلىئ ٍالغڭڭڭاى     

 ھەدىسڭڭىال س  لەشڭڭ ە ئىو ڭڭاًىَەت قالوىغڭڭاى ھەدىڭڭس، 
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كەسڭڭ ىي ئىقڭڭەًچىلىك ھالڭڭذا بىڭڭز ە  ئڭاٍەگ ە ئوخقڭڭا  

   ٍېتى  كەلالەى.

شڭڭۇڭا، ئڭڭالىوالر ھەدىسڭڭڭٌىد ٍېتىڭڭ  كڭڭڭېلى     

دتڭالەى قائىڭذىالە   «  لچەهلىك ى  ئ لچەهسىزئ»ٍولىذى ي

ھەدىسٌىد گې ىستٌي سىٌاشڭتى ي   شۇًذاقال ئاساسەى،

قائىذىسڭڭىالە قارىتڭڭا بە ى ھەدىسڭڭلەرًي قوبڭڭۇل قىلىقڭڭتا 

قاراشتا بولغاى. ئالىوالرًىڭد ھەدىسڭٌي   خىا بىر قاًچە 

قوبۇل قىلىڭ  ى  قوبڭۇل قىلواسڭلى تى ي قائىذىسڭىالە     

پ چى ىڭذۇ. قاٍسڭي بىڭر    ئاساسەى ھ ك هلەر گ رل   بولۇ

ئالىوٌىڭڭڭڭڭڭد ًە ىرىڭڭڭڭڭڭذ  ھەدىسڭڭڭڭڭڭٌىد سڭڭڭڭڭڭا الهلى ي  

ئىسپاگالًسڭڭڭا، ھەدىسڭڭڭٌي سڭڭڭا الم ئەهە  د پ قارىغڭڭڭاى  

 ھ ك م چى ىذۇ.ئالىوٌىد قارىقىذىي باش ىچە قاراشتا 

هۇًڭڭڭڭذا  كڭڭڭڭ   قاراشڭڭڭڭٌىد گ رلڭڭڭڭ   بولىقڭڭڭڭي  

ئڭڭالىوالردىي ئە ەشڭڭ  چىلەر ە ٍ گ ىلىڭڭذۇ، ًەگىىىڭڭذ     

ًەچڭچە  دىڭي  « ي ڭاهالر راٍڭوً  ئ   ەرهە  ئەھ»ھ ك هٌي 

 « ئ   ىرىقچاى دائىڭر »گ رل   بولسا دۇرۇ  بولىذىغاى

ٍ گ ىۋتتىذۇ. بۇ ٍەردى ڭي قاراشڭٌىد ًەچڭچە گ رلڭ        ە 

بىڭڭرىالە  ىڭڭۇ بولواسڭڭتىي، بەل ڭڭي بىڭڭر     -بولىقڭڭي بىڭڭر 

چڭڭ ً ي  .ىي ئىبڭار ت قاراشڭڭالردك  بىرىٌڭي قولالٍڭذىغاى   

د لىڭڭا ھەر قاٍسڭڭي كڭڭ   قڭڭارا  گەر گڭڭذارلىرى ئ  ىٌىڭڭد 

قاًائەگلەًالىٌىٌي گۇگۇپ هاڭىذۇ، بڭۇ ٍەرد  بىڭر   ئاساسىذا 
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بىرىالە ھۇجۇم قىلى  ٍاكي بىر بىرىٌي ئەقىلسىزلى  ا 

 چى ىرىۋتتى  ئەھۋالي ٍ   بەرهەٍذۇ.

ھەدىسڭڭلەرًىد سڭڭاًي ئڭڭا . سڭڭەھي   « هڭڭۇگەىاگىر»

ھەدىسلەرًىد ك گىٌچىسي هۇگەىاگىر ٍولىذىي گ ى ًر   

دىي ھەدىسڭڭلەرسڭڭەھي  ٍڭڭولالر بىڭڭلەى ٍېتىڭڭ  كەلڭڭالەى.  

د رىىىڭڭڭذى ي    ئىڭڭڭ ى   ،ٍاخقڭڭڭي)« ھەسڭڭڭەى» باشڭڭڭ ا

 ھەدىسلەرهۇ بار.

 

ئۇقڭڭڭڭۇهي ك چلڭڭڭڭ   ئېھتىواللى  ڭڭڭڭا ئىڭڭڭڭالە   .2

 ًي:وھ جىەگلەر راٍ

% گىڭڭڭي 71)ئۇقڭڭڭۇهي ك چلڭڭڭ   ئېھتىوڭڭڭاللىئ  

قڭڭڭا ئىڭڭڭالە ھ جىەگلەر)ھەدىسڭڭڭلەر،د  گەگەك ڭڭڭۇر، ٍۇقىرى،

 چ شڭڭەًچ ى  كڭڭ   قڭڭارا  گ رلڭڭ   بولىڭڭذۇ. چڭڭ ً ي كڭڭ      

بولڭڭۇ  ئېتىبڭڭارى   ىٌقاراشڭڭالرًىد ھەهوىسڭڭي ئىٌسڭڭاً 

گو را ٍاكي خاگڭا بولڭۇ  ئېھتىوڭاللى ٌي قوبڭۇل     -بىلەى

 قىلىذۇ.

بۇ دائىرىڭذ  بىزًىڭد دىَەلەٍڭذىغىٌىوىز شڭۇكي،     

ئالالھٌىڭڭڭد هەقسڭڭڭىتي بىڭڭڭر، ھەر بىڭڭڭر هۇجتەھىڭڭڭذ ى     

هۇگەگەك ڭڭۇر ئڭڭالىن ئالالھٌىڭڭد هەقسڭڭىتىٌي بىلىقڭڭتە    

ەر ھەر بىڭڭر هۇجتەھىڭڭذ، ئەقلڭڭي كڭڭ چىٌي چى ڭڭاردى. ئە  

هۇگەگەك ڭڭۇر ى  ئڭڭالىن گڭڭو را ئىزدىٌىڭڭ  ھ كڭڭ م ئااللىسڭڭا 

ئى  ي ھەسسە ئەجىر ە ئېرىذۇ. بىر ئەجرى ئەقلڭي كڭ چ   
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چى ار ڭڭاًلىئ ى  ئىزد ًالەًلىڭڭك بولسڭڭا، ٍەًە بىڭڭر ئەجڭڭرى 

 گو را ھ ك م ئااللىغاًلى تىي ئىبار ت.

ئە ەر ھ ك هڭڭذ  خاگالىقڭڭى  قالسڭڭىوۇ، ئەقلڭڭي    

 ئېلىڭڭ  بار ڭڭاًلىئ   ئىڭڭزدىٌى كڭڭ چ چى ار ڭڭاًلىئ ى   

ئېتىبارى بىلەى ٍەًىال بىر ھەسسە ئەجىر ە ئېرىقڭىذۇ.  

خاگالىقڭڭى  قالغڭڭاى كڭڭ     ئىڭڭزدىٌى  ئېلىڭڭ  بېرىڭڭ    

، دقارىقڭڭىذا ئڭڭ  ر  قوٍۇلىڭڭذۇ. دۇًَڭڭا گارىخىڭڭذا ئىىتىھڭڭا   

اًلى ي ئ چڭڭڭ ًال گەگ ى ڭڭڭات ئېلىڭڭڭ  بار ڭڭڭى   ئىڭڭڭزدىٌى 

هۇًچىۋاال ك پ ئەجىر بېرىذىغاى هۇكاگڭات گەقەت ئىسڭالم   

ئڭ لچەهلىرىالە  -ئىذىَىسىذىال هەىجۇت. ئىسالهذا قائىڭذ  

رتڭڭڭاٍە قىلغڭڭاى ئىىتىھڭڭاد، ئىڭڭزدىٌى  ى  گەگ ى اگٌىڭڭد   

 ئ  ىال هۇكاگاگ ا الٍىئ ئى .

ھ جىەگٌي چ شىٌىقتى ي گ رل   قڭارا ، شڭۇ   

ئ   ىرىقڭڭڭڭڭچاى » ھڭڭڭڭڭ جىەگ ە با الًغڭڭڭڭڭاى ھ كڭڭڭڭڭ هٌي

دائىرىسڭڭڭىالە ٍ گ ىۋتتىڭڭڭذۇ. دتڭڭڭوە ، بڭڭڭۇ  « هەسڭڭڭىلىلەر

« هڭڭۇگلە  ھەقىڭڭ ەت»ئەھۋالڭڭذا ھڭڭېچ قاٍسڭڭي بىڭڭر گەر پ 

باشڭڭ ىالر گولڭڭۇ   »هەًڭڭذ ، « هڭڭۇگلە  گو رۇلڭڭۇ  »ٍڭڭاكي 

د پ داىا قىلسڭڭا گڭڭو را بولواٍڭڭذۇ. ئەلڭڭۋ گتە،   «خاگاالشڭڭ اى

چ شڭڭەًچىٌىد ئوخقاشواسڭڭلى ىغا قارىتڭڭا هڭڭۇھەببەت ى   

 ئەهە .ئى  شەكىللەًذۈرۈ  گو را ًەگر ت 

، قۇرئڭاى ى  سڭ ًٌەگتى ي     كەڭرى بولڭۇپ بۇ دائىر

ك گلىالەى ھڭ جىەگلەر هۇشڭۇ دائىڭرىالە كىرىڭذۇ. خڭۇددى      
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چىلىڭڭك ىڭرەئڭڭالالھ گائڭڭاال بڭڭۇ راٍوًڭڭذا هۇسڭڭۇلواًالر ا ك    

بولىقڭڭىٌي  گ رلڭڭ  بولىقڭڭي ئ چڭڭ ى چ شڭڭەًچىلەرًىد  

ى   شڭڭڭۇًىد ئ چڭڭڭ ى سڭڭڭاھابىالر    ..ئىڭڭڭراد  قىلغاًڭڭڭذ  . 

گابىڭىٌالر)كېَىٌ ي ئەىالد، بىر قاًچە خىا ك   قاراش ا 

)ئۇقڭۇهي،  «چىلىك فى ھىسيىڭرەك»ئىالە هەسىلىلەر ە 

 دتالەى ئاگالغۇًي ئىقلەگ ەى.

هۇشڭڭۇ راٍوًڭڭذى ي ھ جىەگلەرًىڭڭد خڭڭاراكتېرىالە  

قوشڭڭڭۇهچە، ئىٌسڭڭڭاًالرًىد خڭڭڭاراكتېرىوۇ بڭڭڭۇ راٍڭڭڭوًٌي    

قاًڭڭذا  بىڭڭر كې ەٍتىقڭڭ ە ٍڭڭارد م بېرىڭڭذۇ. چڭڭ ً ي ھەر  

ئەًسڭڭىر پ  ذىيجەهڭىَەگڭڭتە شڭڭەرىڭەگٌىد هەقسڭڭەگلىرى 

ئېھتىَڭڭڭڭات ًۇقتىسڭڭڭڭىذىي ھ جىەگلەرًىڭڭڭڭد سڭڭڭڭىرگ ي 

ئۇقڭڭۇهي بڭڭوٍىچە ھ كڭڭ م ئېلىقڭڭ ا هاٍىڭڭا بىڭڭر گ ركڭڭ م     

باشڭڭڭ ىالر ھ جىەگلەرًىڭڭڭد  ٍەًە كىقڭڭڭىلەر گېپىلىڭڭڭذۇ.  

. ٍەًە ى  ھ كڭ م ئالىڭذۇ   ئاٍلىٌىذۇ ئاساسىذاهەقسەگلىرى 

، ئىڭڭذىَە ى  فى ھڭڭي تاًەگلىڭڭك بولۇشڭڭبە ىڭڭلەر بولسڭڭا دىَا

ئۇقۇهڭڭذا ئېھتىَڭڭات ٍڭڭولىٌي گۇگڭڭۇپ هاڭسڭڭا، ٍەًە بە ىڭڭلەر 

 ئاساًالشتۇرۇ  ٍولىٌي گۇگۇپ هاڭىذۇ.

جەھەگڭڭتە ئاساسڭڭەى   سڭڭەىىَە-بڭڭۇ ئەھڭڭۋال بىلىڭڭن 

قۇرئڭڭڭڭاى چ شڭڭڭڭىۋاگ اى ى   -ئوخقىقڭڭڭڭى  كېتىڭڭڭڭذىغاى 

ھاٍات گۇرۇىاگ ڭاى هە  ىللەردى ڭي   ر سۇلۇلالھ ئارىسىذا 

هەسڭڭڭڭىلەى،  .جەهڭىَىتىڭڭڭڭذىوۇ كڭڭڭڭ رۈًالەى سڭڭڭڭاھابىالر

ئابذۇلالھ ئىبٌڭي ئڭ هەر كڭ گىٌچە گەگىڭۋا ى  قاراشڭلىرىذا      
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ًڭڭي «ئېھتىَڭڭات هەدرىسڭڭي »ئېھتىَڭڭات ٍڭڭولىٌي گۇگڭڭۇپ  

شڭڭڭڭڭڭەكىللەًذۈر ەى. ئابڭڭڭڭڭڭذۇلالھ ئىبٌڭڭڭڭڭڭي ئاببڭڭڭڭڭڭا    

ئاساًالشڭڭڭڭڭڭتۇرۇ  »هاٍىڭڭڭڭڭڭا بولڭڭڭڭڭڭۇپ  ائاسڭڭڭڭڭڭاًچىلى 

ئابڭڭڭذۇلالھ د پ گوًۇلغڭڭڭاى. «هەدرىسڭڭڭىٌىد ٍېتەكچىسڭڭڭي

 هەسڭۇد ئى  ي هەدرىسٌىد ئوگتۇرىذا گۇر اى. ئىبٌي

ر سۇلۇلالھٌىد ھەدىسلىرىٌي چ شىٌىقڭتى ي  

واسڭڭلى ىغا ىقاراشڭڭلىرىٌىد ئوخق-سڭڭاھابىالرًىد كڭڭ   

ٍەھۇدىلىرىٌىد ئەدىبىٌي بېرى  ئ چ ى  «بەًۇ قۇر ٍز »

ئاگالًغاى ھەربي ٍ رۈشتە دتالەى س  ىٌي هىسال ئېلىڭ   

 ك رسە  بولىذۇ.

هېٌىڭڭد سڭڭ  ۈهٌي ئڭڭاڭالپ   كىڭڭن :»ر سڭڭۇلۇلالھ 

ئىتڭڭڭائەت قىلىڭڭڭذىغاى بولسڭڭڭا، ئەسڭڭڭىر ًڭڭڭاهىزىٌي بەًڭڭڭي  

 دتالەى)بۇخڭڭڭڭڭارى رىڭڭڭڭڭۋاٍىتي،.«قۇر ٍزىڭڭڭڭڭذ  ئوقۇسڭڭڭڭڭۇى

  اھىرىڭڭڭڭٌ بۇٍرۇقٌىڭڭڭڭدسڭڭڭڭاھابىالرًىد بىڭڭڭڭر ب لڭڭڭڭ كي 

ًي گۇگۇپ هې ىڭ ، ئەسڭىر ًڭاهىزىٌي    )سىرىت ي ئۇقۇهي،

ك ى كىرى  بولغاًذىي كېَىي بەًڭي قڭۇر ٍز   توىٌىڭذا    

. ٍەًە بىڭڭڭر گ ركڭڭڭ م سڭڭڭاھابىالر ئەسڭڭڭىر  اىئڭڭڭادا قىلىقڭڭڭ

ًاهىزىٌي ئەسڭىر ىاقتىڭذا ٍولڭذىال ئڭادا قىلىڭ ، ٍڭولىٌي       

. بڭڭڭۇ هەسڭڭڭىلىذ  سڭڭڭاھابىالرًىد بىڭڭڭر     اىداىاهالشڭڭڭتۇر

بىرسڭڭىٌي ئەٍىبلىالەًلى ڭڭي گارىختڭڭا ئىسڭڭڭپاگالًوىذى،    

ھەگتڭڭاكي كىوٌىڭڭد خاگڭڭا قىلغىٌڭڭي، كىوٌىڭڭد گڭڭو را      

 قىلغىٌىوۇ باٍاى قىلىٌوىذى.
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ھەدىس، ًڭي ئۇقڭۇم جەھەگڭتىي    -ئاٍەت) ھ جىەت

ك چلڭڭڭ   ئېھتىواللى  ڭڭڭا كەلتڭڭڭ رۈپ قوٍىڭڭڭذىغاى بىڭڭڭر 

 ، ئۇالر گ ى ًذى ىچە:قائىذىلەر بار  ب ل 

 سڭڭ  ًىد ھەقىڭڭ ەت هەًىسڭڭي بىڭڭلەى هەجڭڭا  ،. 1)

)كڭڭ چوە هەًىسڭڭي، ئارىلى ىڭڭذا ئاٍلىٌىقڭڭي. هەسڭڭىلەى،    

سڭڭىلەر قەٍەرد  بولسڭڭاڭالر، ئڭڭالالھ سڭڭىلەر   »ئالالھٌىڭڭد:

دتالەى ئڭاٍەگتە  ئڭاٍەت،  -4ھەدىذ س رىسڭي،  «)ىر ەبىلەى ب

 ھەقىڭڭڭ ەت ٌيبە ى هۇگەسسڭڭڭىرلەر ئاٍەگٌىڭڭڭد هەًىسڭڭڭى 

ئڭالالھ بىلىقڭي   :بە ى هۇگەسسىرلەرهەًىسىالە قاراگ اى. 

ى  ك  ۈگڭڭ پ گۇرۇشڭڭىذا بىڭڭز بىڭڭلەى بىڭڭر ە، دتڭڭالەى ئۇقڭڭۇم 

 گەگسىر قىلغاى. بىلەى ك چوە هەًىسي بوٍىچە

جاًسڭڭىز ًەرسڭڭىلەردىي  ئااالھ  »ٍەًە بىڭڭر هىسڭڭال:

جڭاًلىئ ًەرسڭىلەردىي    جاًلىئ ًەرسىلەرًي چى ىرىڭذۇ، 

-19،)رۇم س رىسڭڭڭي، «جاًسڭڭىز ًەرسڭڭىلەرًي چى ىرىڭڭذۇ   

بڭڭۇ ئڭڭاٍەگوۇ ًەچڭڭچە خىڭڭا قڭڭارا  بڭڭوٍىچە   دتڭڭالەى ئڭڭاٍەت،

 ئىزاھالًغاى.

سڭڭ   ئوهۇهلڭڭۇ  بىڭڭلەى خاسڭڭلىئ ئەگراگىڭڭذا (. 2)

ئڭڭڭڭالالھ ئڭڭڭڭاد هالە بڭڭڭڭارلىئ   ». هەسڭڭڭڭىلەى: ئاٍلىٌىڭڭڭڭذۇ

ئاٍەت، دتالەى -31بەقەر س رىسي، «)رًي ئ  ەگتيسىوالئى

 «ئڭڭاد هالە ئڭڭ  تىلالەى ئىسڭڭىوالر »ئاٍەگٌىڭڭد گەگسڭڭىرىذ 

 گ رل   ئىزاھالر باٍاى قىلىٌغاى. ھەق ىذ 
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شڭڭڭۇًذاقال، ئۇهڭڭڭۇهىٌ ھوقڭڭڭۇ  بىڭڭڭلەى شەخسڭڭڭي  

هەًپەئەگلەر باٍاى قىلىٌغاى ئاٍەگلەردىوۇ ك چلەًڭذۈرۈ   

 الر كەلالەى.گ رل   قاراش بىر قاًچەهەسىلىسىذ  

: ئەر   گىلىڭڭذا بىڭڭردىي كڭڭ پ   ئورگڭڭا  سڭڭ   (. 3)

هەًىٌي ئىپادىلەٍذىغاى ئورگڭا  سڭ  لەر بڭار. هۇشڭۇًذا      

ذ  كەلالەًذ ، ئالىوالر كەرىوس  لەرًىد بىر رسي قۇرئاى 

هەقسڭڭەگٌي بەلالىلەشڭڭتە گ رلڭڭ   قاراشڭڭتا بولىڭڭذۇ، ھەر    

ئالىوٌىڭڭڭد گاللىقڭڭڭىغا ئاساسڭڭڭەى ھ كڭڭڭ م ئ   ىرىڭڭڭذۇ.  

اال  قىلىٌغاى ئاٍڭالالر ئڭ چ ھەٍڭز ئ گ ڭ چە     گ:»هەسىلەى

ئڭڭڭاٍەت،دتالەى  -228بەقەر س رىسڭڭڭي، )«ئىڭڭڭذد ت گۇگىڭڭڭذۇ

گڭاكلىئ  »دتالەى سڭ   ئەر   گىلىڭذا  « قۇرئي»ئاٍەگتى ي 

هەًىسي بىلەى كېلىذۇ. شڭۇ ئاساسڭتا ئڭالىوالر     «ى  ھەٍز

 ئارىسىذا ئى  ي خىا قارا  بار.

كەلڭڭالەى  ھەدىسڭڭتە بڭڭۇٍرۇ  شڭڭەكلي -ئڭڭاٍەت (.4)

بولسڭڭا، ىاجىبلى ٌڭڭي ك رسڭڭىتەهذۇ  ٍڭڭاكي سڭڭ ًٌەگٌىوۇ  

 ٍاكي هۇباھلى ٌىوۇ .

 بەقەر س رىسڭڭڭي،«)ٍەڭالر،ئڭڭڭېچى الر»هەسڭڭڭىلەى:

 ئاٍەت،دتالەى ئاٍەگ ە ئوخقا .-61

ئىھراهڭڭذىي چى  ڭڭاى چڭڭېغى الردا شڭڭى ار   »ٍەًە:

ئڭڭاٍەت،.دتالەى  -2هائىڭڭذ  س رىسڭڭي، «)قىلسڭڭاڭالر بولىڭڭذۇ

 ئاٍەگ ە ئوخقا .
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 چەكڭڭڭڭلە  شڭڭڭڭەكلىوۇ بڭڭڭڭۇٍرۇ  شڭڭڭڭەكلىالە (.5)

ئوخقىقڭڭى  كېتىڭڭذۇ. ٍەًڭڭي ھڭڭاراهلى ٌي ك رسڭڭىتەهذۇ  

 ٍاكي هەكرۇھلى ٌىوۇ  دتالەًالە ئوخقا .

خىا هەقسەگتە  17  شەكلي ئەر   گىلىذا بۇٍرۇ

 خىا هەقسەگتە كېلىذۇ. ٍەگتەچەكلە  شەكلي كېلىذۇ.

 

ٍۇقىرى ىالر گەقەگڭال ئۇقڭۇم جەھەگڭتىي ك چلڭ       

 هىسڭڭالالردىي ئىبڭڭار ت.  بولغڭڭاى  ئىڭڭالە  ئېھتىواللى  ڭڭا 

دتوە ، ئىذىَە ى  فى ھي ئىٌساًىٌ ئىىتىھاد)گەگ ى ات، 

بولغڭڭڭاًلى ي ئ چڭڭڭ ى، ئالىوالرًىڭڭڭد گەبڭىَىتىوڭڭڭۇ كڭڭڭ   

قڭڭڭڭڭارا  ى  گەگىڭڭڭڭڭۋاالردا ئەكىڭڭڭڭڭس ئېتىڭڭڭڭڭذۇ. بە ىڭڭڭڭڭلەر   

ئاساًالشڭڭتۇرۇ  ٍڭڭولىٌي گۇگسڭڭا، ٍەًە بە ىڭڭلەر ئېھتىَڭڭات 

 گۇگ ڭڭڭاًالر ٌي گۇگىڭڭڭذۇ. گە  ٍڭڭڭولٌي قىلىڭڭڭ  گە  ٍڭڭڭول 

دتڭڭڭڭالەى دائىرىٌڭڭڭڭي « ىاسڭڭڭڭتىٌىد ئالڭڭڭڭذىٌي ئڭڭڭڭېلى »

 -كې ەٍتىۋتتىڭڭڭذۇ. ئاساًالشڭڭڭتۇرۇ  ٍڭڭڭولىٌي گۇگ ڭڭڭاًالر 

رۇخسڭڭەت ئىقڭڭالر ا -ر   كڭڭ   قاراشڭڭ ا ئاساسڭڭەىك چلڭڭ ك

 ئېسىلىذۇ. ر  ك گ

 ڭڭا بڭڭۇ ئىڭڭ  ھ جىەگٌىڭڭد ك چلڭڭ   ئېھتىواللى 

-بولغڭڭاًلى ي ئ چڭڭ ى ٍڭڭ   بېرىڭڭذۇ. بولۇگوڭڭۇ ھڭڭاالل  ئىڭڭالە

 «هۇگاشڭڭابىھات»ھڭڭارام ئارىسڭڭىذا كەڭڭڭرى ئڭڭورۇى ئالغڭڭاى 

راٍوًىڭڭذا چڭڭوڭرا   )ًەچڭڭچە خىڭڭا ئېھتىواللى  ڭڭا ئىڭڭالە، 

ھڭاالل ئىقڭالر ئېٌىڭئ،    »ئىالىلەٍڭذۇ. ر سڭۇلۇلالھ:   ىئورۇ
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ھڭڭارام ئىقڭڭالرهۇ ئېٌىڭڭئ. ئڭڭۇ ئى  ىسڭڭىٌىد ئارىسڭڭىذا    

كېتىڭڭذىغاى ئىقڭڭالر بڭڭار.  ئى  ڭڭي گەر گڭڭ ە ئوخقىقڭڭى   

قاٍسڭي بىڭر ئڭڭاد م شڭ بھىلىٌى  قالغڭڭاى ئىقڭٌي  ۇًڭڭاھ     

بولڭڭۇپ قېلىقڭڭتىي ئەًسڭڭىر پ قىلوىسڭڭا، دىٌىٌڭڭي گڭڭاڭ   

 قاٍسڭي بىڭر ئڭاد م  ۇًڭاھ بولڭۇپ قڭېلى        .ىذۇگۇگ اى بول

بولسڭڭڭىوۇ جڭڭڭ رئەت  ًەرسڭڭڭە شڭڭڭەكلىك ئېھتىواللى ىڭڭڭذا

قىلغڭڭاى بولسڭڭا، شڭڭ بھىلىك ئىقڭڭالر ا چ شڭڭ پ قېلىقڭڭي 

هەئسڭڭىَەگلەر ئالالھٌىڭڭد چېالراسڭڭي.  - ۇًڭڭاھ هڭڭۇه ىي.

قاٍسڭڭي بىڭڭر ئڭڭاد م چېالڭڭرا ئەگراگىڭڭذا ئاٍلىٌىڭڭ  ٍ رسڭڭە،    

چېالڭڭڭڭڭرادىي ھال ىڭڭڭڭڭ  ئ گڭڭڭڭڭ پ كېتىڭڭڭڭڭ  قېلىقڭڭڭڭڭي  

 دتالەًىذى)بۇخارى رىۋاٍىتي،.«هۇه ىي

بۇ ٍەرد  ر سۇلۇلالھٌىد شەكلىك ى  شڭ بھىلىك  

ئىقڭڭڭالر ا جڭڭڭ رئەت قىلىقڭڭڭتىي ئا اھالًڭڭڭذۇر اًلى ي    

 ئېٌىئ.

 

قڭڭاًۇى چى ىرىقڭڭتا ك چلڭڭ   ئېھتىواللى  ڭڭا  . 3

 ئىالە راٍوى:

 

 )دىٌٌي چ شىٌى  ئاساسلىرى،ئۇسۇلي فى ھي»

ر سڭڭڭۇلۇلالھٌىد سڭڭڭ ًٌىتىذىي كەلڭڭڭالەى  «ئڭڭڭالىولىرى

ھەدىسڭڭڭلەرًي هۇسڭڭڭۇلواًٌىد ئەهەل قىلىقڭڭڭي ىاجىڭڭڭ   

 ى ئڭڭاد ت، گەجڭڭرىبە   ك رسڭڭەگوە ٍڭڭاكي بولغڭڭاى قڭڭاًۇى ى   
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د پ ئى  ڭڭڭي خۇسۇسڭڭڭىٌ ٍوسڭڭڭۇًذا كەلڭڭڭالەى سڭڭڭ ًٌەگلەر 

 .َذۇگ ر ە ئاٍرى

بە ى ئڭڭڭالىوالر ئى  ڭڭڭي هەسڭڭڭىلە ئڭڭڭارىلى ىٌي    

قاًۇى چى ىرىق ا ئاالقىسي ٍو  -ھ ك مگەرقلەًذۈرهەً، 

ھەدىسڭڭڭٌي قڭڭڭاًۇى چى ىڭڭڭرى  دائىرىسڭڭڭىالە كىر ڭڭڭ  ۈپ 

قڭڭڭاًۇى چى ىرىقڭڭڭ ا ئاالقىڭڭڭذار -ھ كڭڭڭ مقوٍىڭڭڭذۇ، ٍڭڭڭاكي 

سڭڭڭڭ ًٌەگلەرًي گەجڭڭڭڭرىبە ى  ئىىتىھڭڭڭڭات دائىرىسڭڭڭڭىالە    

. كڭڭ گىٌچە ئەھۋالڭڭذا قڭڭاًۇى چى ىرىقڭڭ ا   چى ىرىۋتتىڭڭذۇ

ئاالقىسي ٍو  ھەدىسڭٌي قڭاًۇى چى ىڭرى  دائىرىسڭىالە     

 كىر   ۈپ قوٍواقتا.

قاًۇى چى ىرى  بىلەى ئاالقىسي ٍو  ھەدىسٌي 

قڭڭڭاًۇى چى ىڭڭڭرى  دائىرىسڭڭڭىالە كىر ڭڭڭ  ۈپ قوٍغڭڭڭاى     

 گېوىالرًىد هۇھىولىرى گ ى ًذى ىچە:

،. ر سڭڭڭۇلۇلالھ ى ھىڭڭڭٌ ى  قڭڭڭاًۇى چى ىڭڭڭرى    1)

 :ى قاراشالرداساسىذا قىلوىغاى سىَاسي ئىىتىھائ

ر سڭڭڭڭڭۇلۇلالھ بڭڭڭڭڭۇ سىَاسڭڭڭڭڭىٌ قاراشڭڭڭڭڭلىرىٌي  

ىاقىتلىڭڭڭڭئ  ئڭڭڭڭ هوەگٌي ٍېڭڭڭڭتەكلە  ى  ئ هوەگٌىڭڭڭڭد   

ى   هەًپەئەگىٌڭڭي چى ىڭڭ  قىلىڭڭ  ئاساسڭڭىذا ئىىتىھڭڭاد  

 قىلى  چى ار اى قاراشالردىي ئىبار ت.گەگ ىئ 

ە هەدىٌ« ئەھزا  قوشۇًي»ر سۇلۇلالھ هەسىلەى، 

هڭڭڭۇًەىى ر شڭڭڭەھىرىٌي هۇھاسڭڭڭىرىالە ئالغاًڭڭڭذا، هەدىڭڭڭٌە  

هېۋىلىرىٌىد ئ چتىي بىر قىسوىٌي  ەگفاى دۆلىڭتىالە  
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بېرىڭڭ ، دۈشڭڭوەًلەر ئارىسڭڭىذا ب ل ًڭڭ   گەٍڭڭذا قىلىڭڭ     

، ئەًسارىالرًىد ئاقساقىلي ئوگتۇرىغا قوٍغاًذاگى ىرىٌي 

سڭەئىذ بىڭي ئۇبڭاد  بڭۇ قاراشڭٌي       بىلەى سەئىذ بىي هۇئا 

ر سڭۇلۇلالھ بڭۇ ئى  ىَلەًٌىڭد     بۇ ٍەرد . گو را گاگوىغاى

. دتڭڭڭوە ، بولغڭڭڭاىهەسڭڭڭلىھەگىٌي ئڭڭڭاڭالپ باقوڭڭڭاقچي   

ى ھىڭڭڭٌ  هەسڭڭڭلىھەت گەلەپ قىلغڭڭڭاًلىئ بڭڭڭۇ ئىقڭڭڭٌىد  

 بوالالٍذۇ. ى ئى  ئى ەًلى ىالە د لىادئەهە ، ئىىتىھا

ر سڭڭڭۇلۇلالھ ھەربڭڭڭي قوهاًڭڭڭذاى سڭڭڭ گتىذ     (. 2)

 ئېلى  بار اى ھەربي گاكتى ا ى  ئىىتىھادالر:

ر سۇلۇلالھ ھۇبا  بىي هۇًزىر  جې ىذ  "بەدرى "

ئىسڭڭڭڭىولىك بىڭڭڭڭر سڭڭڭڭاھابىٌىد ئڭڭڭڭۇرۇ  هەٍذاًىڭڭڭڭذا    

ئەسڭڭڭ ەرلەرًي قاٍتڭڭڭا گەرگىڭڭڭپ ە سېلىقڭڭڭتىي ئىبڭڭڭار ت  

گەكلىپىٌڭڭڭي قوبڭڭڭۇل قىلغڭڭڭاى. ھۇبڭڭڭا  بىڭڭڭي هڭڭڭۇًزىر      

ر سڭڭۇلۇلالھٌىد ئەسڭڭ ەرلەرًي گەرگىڭڭپ ە سېلىقڭڭٌىد    

ى ھىڭڭڭڭڭٌ ئەهەسڭڭڭڭڭلى ىٌي گەكىتلىالەًڭڭڭڭڭذىي كېڭڭڭڭڭَىي  

 ئىلتىواسىٌي قوٍغاى ئىذى. ٍۇقىرى ي

 ى قاراشالر:دسوگ ا ئاالقىذار ئىىتىھا(. 3)

ىقڭڭڭڭىلەر ئارىسڭڭڭڭىذا كڭڭڭڭ گىٌچە   ر سڭڭڭڭۇلۇلالھ ك

ى قاراشڭلىرى ئڭارقىلىئ ھ كڭ م چى ىراگتڭي.     دئىىتىھا

شڭڭڭڭۇًىد ئ چڭڭڭڭ ى ر سڭڭڭڭۇلۇلالھ  ەگڭڭڭڭذاى ئاد هلەرًىڭڭڭڭد 

-سڭڭڭڭڭ  هەًلى ىالە گاٍىٌىڭڭڭڭڭ ، كىقڭڭڭڭڭىلەرًىد هڭڭڭڭڭال   
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ٍەگ   هەسلىك گو رىسىذا قڭاگتىئ  ه ل كلىرىالە د خلي 

 .ئا اھالًذۇرۇ  بەر ەى

ر سڭڭۇلۇلالھ ئڭڭاد ت ٍڭڭولي بڭڭوٍىچە قىلغڭڭاى     (. 4)

 ئىقالر:

ر سڭڭۇلۇلالھ ى ھىڭڭٌ ى  قڭڭاًۇى ئاساسڭڭىذا ئەهە    

د لىا كەلالەى ئە ەر ئاد ت ٍولي بوٍىچە قىلغاى ئىقالر. 

 بولسا بۇ قاراشتىي ئاٍرىن هۇئاهىلە قىلىٌىذۇ. 

كڭېچەك ە  -چڭوە ، كىڭَىن  ئى-هەسىلەى، ٍڭېوە  

فى ھڭڭڭڭڭي  ئۇسڭڭڭڭڭۇل»ئاالقىڭڭڭڭڭذار كەلڭڭڭڭڭالەى ھەدىسڭڭڭڭڭلەر 

ًىد قارىقىچە قاًۇى بىلەى ئاالقىسي ٍڭو ،  «ئالىولىرى

ئڭڭڭڭاد ت خاراكتېرلىڭڭڭڭك ھەدىسڭڭڭڭلەردىي ئىبڭڭڭڭار ت. شڭڭڭڭۇ 

ئڭڭاد ت )ٍەًڭڭي دىٌٌىڭڭد گرىٌسڭڭىپلىرى، -سڭڭەى بتىي ئڭڭ رپ

ھ جىەگلىرى ى  شەرئي ئڭ لچەهلەر ە  ىڭۇ كەلوەسڭلىك    

   ىرىقڭڭڭڭچاى راٍوًڭڭڭڭذى ي قڭڭڭڭاًۇى  شڭڭڭڭەرگي بىڭڭڭڭلەى، ئ 

گڭو را   چى ىرى  هەًبەسىٌىد بىرسىالە ئاٍالًغاى. شۇڭا

 ئاد ت ئېتىبار ا ئىالە، د پ گوًۇلغاى.-ئ رپ

هەسىلەى، گوٍلۇقٌي بىر قاًچىالە ب لڭ پ بېڭرى    

ًەخ گۇلٌىڭڭڭڭد ئورًىغڭڭڭڭا چڭڭڭڭا  بېڭڭڭڭرى      هەسىلىسڭڭڭڭي،

هەسىلىسي، گڭور ئڭارقىلىئ سڭودا قىلىڭ  هەسلىسڭي ى       

سڭڭڭاگ ۇچىٌىد ٍڭڭڭ گ ەپ بېرىقڭڭڭي   رًيًەرسڭڭڭىلەئېغىڭڭڭر 

 ئاد گلەر.-كېر كلى ىالە ئوخقا  ئ رپ
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 ًىڭد  وشڭىغا  «كڭېلە »شۇًذاقال، ر سۇلۇلالھٌىد 

ئوخقڭڭا  هڭڭۇئەٍَەى گاهڭڭاقٌي ٍېَىقڭڭٌي خالىواسڭڭلى ي  

هۇشۇ قاگار ا كېرىڭذۇ. گاهڭاقٌي قولىڭذا ٍڭاكي قوشڭۇ  ى       

چوكىڭڭڭذا ٍېَىقڭڭڭوۇ ئڭڭڭاد ت خاراكتېرلىڭڭڭك ئىڭڭڭ . ٍەر ە 

سېلىٌغاى داستىخاًذا ٍاكي ئ ستەل ئ ستىذ  ٍېَىقڭوۇ  

  ئاد ت خاراكتېرلىك ئىقالرًىد قاگارىغا كىرىذۇ.

ىھەت ٍولىڭذا چى  ڭاى   ر سۇلۇلالھذىي هەسل(. 5)

 ھەدىسلەر:

ئىسڭڭڭىولىك «بەرىڭڭڭر »هەسڭڭڭىلەى، ر سڭڭڭۇلۇلالھ  

ئاٍالٌىڭڭڭڭڭد ٍولذىقڭڭڭڭڭي بىڭڭڭڭڭلەى ئاٍرىلىڭڭڭڭڭ  كېڭڭڭڭڭتى  

قڭڭڭڭڭىغا قڭڭڭڭڭاٍتى  هەسىلىسڭڭڭڭڭىذ ، ئڭڭڭڭڭۇ ئاٍالغڭڭڭڭڭا ٍولذى 

ئۇ ئاٍال ر سڭۇلۇلالھ ا:   . شۇ چا ذاهەسلىھەگىٌي بەر ەى

بڭڭۇ شڭڭەرئي ھ كڭڭ م ٍەًڭڭي قڭڭاًۇى بولسڭڭا قاٍتڭڭاً، بولوىسڭڭا  

ر سڭڭۇلۇلالھ: هەى  ٍاراشڭڭ ىن ٍڭڭو  دتڭڭالەى.ئىڭڭرىن بىڭڭلەى 

چ شڭڭڭڭ پ هەسڭڭڭڭلىھەت   سڭڭڭڭىلەرًىد ئاراڭالر ڭڭڭڭا گەقەت 

هېٌىد ئېرىوالە قڭاٍت ۇم   بېرىۋاگىوەى دتالەًذ ، ئۇ ئاٍال:

 بۇخارى رىۋاٍىتي،.) ٍو  د پ جاىا  بەر ەى.

ك چل   ئېھتىواللى  ڭا ئىڭالە     هاًا بۇ بىر ب ل 

ھەدىسڭڭڭڭلەر ى  ئەھ اهالر ڭڭڭڭا كەلسڭڭڭڭە ، ئالىوالرًىڭڭڭڭد   

ك گىٌچىسڭڭڭي ر سڭڭڭۇلۇلالھٌىد بڭڭڭۇ ئىقڭڭڭالرًي قڭڭڭاًۇى     

چى ىرى  گەرى ىسىذ  قىلوىغاًلى ي بەل ي ئىٌسڭاًىٌ  

د پ  ئىقڭالردىي ئىبڭار ت   ئىىتىھاد گەرى ىسىذ  قىلغڭاى 



 

 

56 

 

شڭڭۇًىد ئ چڭڭ ى هۇشڭڭۇ قائىڭڭذىلەر ئاساسڭڭىذا      قارىغڭڭاى.

ًەچڭڭچە خىڭڭا كڭڭ   قڭڭارا  بولسڭڭا    دالڭڭالەى ئەھ ڭڭاهالر كە

ئ   ىرىقٌي قوبۇل قىلىذىغاى دائىر  ئىچىڭالە كېرىڭذۇ.   

بڭڭڭۇ قائىڭڭڭذىلەر ئڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭىپالر دائىرىسڭڭڭىالە   

 كىرهەٍذۇ.

 

 . ھ جىەگلەرًي رتڭالى  ا گەبى ال  راٍوًي:4

ھڭڭڭڭ جىەت، بڭڭڭڭار ٍەرد  ئىىتىھڭڭڭڭاد قىلىقڭڭڭڭ ا  »)

چ شەًسڭڭە  گڭڭو را  دتڭڭالەى سڭڭ  ًي هڭڭۇگلە    « بولواٍڭڭذۇ

بولواٍڭڭڭڭڭذۇ. چڭڭڭڭڭ ً ي ئۇقڭڭڭڭڭۇم دائىرىسڭڭڭڭڭي ك چلڭڭڭڭڭ      

ئېھتىواللى  ڭڭا ئىڭڭالە بىڭڭر قڭڭاًچە ئڭڭورۇًالردا ھڭڭ جىەت      

ئىىتىھڭڭڭات قىلىڭڭڭذۇ. ئەقلڭڭڭي ٍەًىڭڭڭال بولسڭڭڭىوۇ ئەقىڭڭڭا 

ئىىتىھڭڭڭڭڭاد ى  ئىڭڭڭڭڭزدىٌى  ھ جىەگٌىڭڭڭڭڭد قەدرىٌڭڭڭڭڭي   

ى   بەل ڭڭڭڭڭڭڭڭڭي ر سڭڭڭڭڭڭڭڭڭۇلۇلالھٌىد .چ شڭڭڭڭڭڭڭڭڭ رى گوەٍذۇ

د ىر  ەىالرًىد هېتودىغڭڭڭڭڭا ئۇٍغڭڭڭڭڭۇى ھڭڭڭڭڭڭالەگت  سڭڭڭڭڭاھاب 

گەقە  اسڭڭڭڭىٌي چ شڭڭڭڭىٌى ، ھڭڭڭڭ جىەگتىي هەقسڭڭڭڭەت    

قىلىٌغڭڭاى هەًپەئەگٌڭڭي قولغڭڭا كەلتڭڭ رۈ  ى   ىَاًٌىڭڭد   

ئالڭذىٌي ئېلىقڭڭ ا ئەھوىڭڭَەت بېڭڭرى  بىڭڭلەى بىڭڭرلى تە  

ھ جىەگٌىڭڭڭڭڭد ئڭڭڭڭڭورًىٌي ك گ رىڭڭڭڭڭذۇ، چ شڭڭڭڭڭىٌى  ى   

   .گەگبى الش ا ئۇرۇًىذۇ

 هەلڭۇم  شەرىڭەگتە كەلالەى ك گلىالەى ھ جىەگلەر

ئالىوالرًىڭڭڭد  ئاساسڭڭڭىذا كەلڭڭڭالەى. سڭڭڭەى  هەقسڭڭڭەت ى  
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ھ جىەگلەرًىڭڭد هەقسڭڭىتىٌي ھڭڭېس قىلىقڭڭي ًىسڭڭپي   

چڭڭڭ ً ي  بولىڭڭڭذۇ، ھەهڭڭڭوە ئورۇًڭڭڭذا بىڭڭڭرد   بولواٍڭڭڭذۇ.  

ًي بەلالىلىقڭىالە  «ئىللەت ى  هەقسەت گ   ًي»ئۇالرًىد 

، هەرىڭڭڭڭڭڭپەت سەىىَىسڭڭڭڭڭڭي، ئىٌسڭڭڭڭڭڭاًىٌ خڭڭڭڭڭڭاراكتېرى

رتڭڭڭاللى ٌي گەگ ىڭڭئ قىلىقڭڭي گەسڭڭىر   ى  شڭڭارائىتلىرى

ۇ سڭەى بتىي سڭاھابىالرهۇ  ەرچە ئالذىڭذا    شڭ  سىتىذۇ.ك ر

بىڭر قڭاًچە هەسڭىلىلەرد  رتڭاللى  ڭا      ھ جىەت گۇرسىوۇ،

 گەگبى الشتا گ رل   قاراشالردا بولغاى.

 هەسڭڭىلەى، ئى  ىٌچڭڭي خەلىڭڭپە ھە رىتڭڭي ئڭڭ هەر

ئاچارچىلىئ بولغڭاى ٍىلڭي ئو رلىڭئ قىلىقڭٌىد قڭول      

  ئىڭ   جا اسىٌي  ەرچە سڭاھابىالردا هۇًڭذا   كېسىلى 

ٍ   بەرهەٍذىغاى بولسڭىوۇ، ٍڭ   بېڭرى  ئېھتىوڭاللى ٌي     

 ًە  رد  گۇگۇپ ىاقتىٌچە گوختاگ اى.

قەلبىٌڭڭي ئىسڭڭالهغا »شڭڭۇًذاقال ھە رىتڭڭي ئڭڭ هەر 

بېرىلىذىغاى هۇكاگڭات   اكاگتىي ئ چ ى « هاٍىا قىلى 

گۇلىٌي ئىللەت ٍوقالغڭاى ٍڭاكي ئڭ   ەر ەًلى ي ئ چڭ ى     

 سىوۇ گوس اى. ەرچە گەىبە س رىسىذ  ئاٍەت بول

دتڭڭڭڭوە ، ئ   ىرىڭڭڭڭ  گۇرىڭڭڭڭذىغاى ئىلڭڭڭڭلەت ى     

هەقسڭڭەگلەر ە چېتىلغڭڭاى ئەھ ڭڭام ى  گەلىوڭڭاگالرًي ئڭڭ     

ئىچىڭڭڭالە ئالغڭڭڭاى ھڭڭڭ جىەگلەرًي ئ   ىرىقڭڭڭٌي قوبڭڭڭۇل  

قىلىذىغاى دائىرىالە كىر   سە  بولىڭذۇ. ئ   ىرىقڭٌي   

قوبڭۇل قىلىڭذىغاى راٍوًٌىڭد ك رسڭەگوە ى  ھ كڭڭ هلىرى     
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راٍوًڭذا ئەقىلٌڭي گڭوڭلىتى  ٍڭاكي     هۇقىن بولواٍڭذۇ، بڭۇ   

ئەقىلٌي ئىڭزدىٌى  ئېلىڭ  بېرىقڭتىي گوسڭۇ  گڭو را      

 بولواٍذۇ.

ئەلڭڭۋ گتە بڭڭۇ دائىرىڭڭذ  ئىڭڭزدىٌى  ى  گەگ ى ڭڭات     

ئېلى  بېرى  ئىسالم دىٌىڭذا ٍڭۇقىرى سڭەىىَەد  گەلىڭن     

ى   ، ئەھلڭڭڭڭڭڭي ئىلىڭڭڭڭڭڭنئالغڭڭڭڭڭڭاى كەسڭڭڭڭڭڭپي خڭڭڭڭڭڭادىوالر

 ە  ىچ هۇگەگەك ۇرالرًىد ى  ىپىسي. بولۇگوۇ هۇشۇ ساھە

)ٍەًڭڭي ئىسڭڭالهٌي   «ئۇسڭڭۇلي فى ھڭڭي »ئاالقىڭڭذار بولغڭڭاى 

چ شىٌى  ئاساسلىرى، دتالەى گەًٌڭي ٍاخقڭي بىلىقڭ ە    

 با لىئ.  
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(2، 

 دائىرىذى يھ جىەگلەردىي خالي 

 ئ   ىرىقٌي قوبۇل قىلىذىغاى راٍوًالر

 

رىوٌىڭڭد ئىٌسڭڭاًالر ا ەبىڭڭز ئىلالىڭڭرى قۇرئڭڭاى ك 

گەگسڭىالگي  -هۇھىن بولغڭاى ًەرسڭىلەرًىد ھەهوىسڭىٌي   

، گرىٌسڭڭڭىپال شڭڭڭەكليبەل ڭڭڭي ئوهڭڭڭۇهي -بڭڭڭوٍىچە ئەهە 

قائىذىلىرى ى  چوڭ هەقسەگلىرى ئارقىلىئ ئ   ئىچىالە 

ئالىذىغاًلى ىٌي د پ ئ گتۇ . شۇًىد ئ چ ى ھاٍاگٌىڭد  

كڭڭڭڭڭڭ گلىالەى گارهڭڭڭڭڭڭا  ى  گەگسڭڭڭڭڭڭىلي هەسڭڭڭڭڭڭىلىلىرى  

ي. ھڭڭ جىەت كەلوىڭڭالەى هەسڭڭىلىذ    ھڭڭ جىەگتىي خڭڭال 

 بڭڭۇ بەل ڭڭي ،ئەقلڭڭي ئىڭڭزدىٌى  ئېلىڭڭ  بېڭڭرى  ٍوللڭڭۇ   

بىڭر ئىڭ     گېخي هۇجتەھىڭذ ى  هۇگەگەك ۇرالر ڭا ىاجىڭ    

 ھېسابلىٌىذۇ.

ئ   ىرىقڭٌي   دائىرىڭذى ي ھ جىەگلەردىي خالي 

 قوبۇل قىلىذىغاى راٍوًالر ئالتە گ رل   بولىذۇ:

 چار  راٍوًي:-ئۇسۇل. 1

« شڭڭڭڭەرىڭەگٌىد هەقسڭڭڭڭەگلىرى»بىڭڭڭڭز ٍڭڭڭڭۇقىردا 

ئ   ەرهە  گرىٌسڭىپالر قاگارىڭذىي د پ باٍڭاى قىلڭذۇ .     

ئىسڭڭڭالم شڭڭڭەرىڭىتي ئىٌسڭڭڭاى ى  ئ هوەگٌىڭڭڭد رتڭڭڭڭال     

ھاٍاگىڭڭڭذا هۇشڭڭڭۇ هەقسڭڭڭەت ى   ڭڭڭاٍىلەرًي رتڭاللى  ڭڭڭا     

ئاشڭڭڭۇرۇ  ئ چڭڭڭ ى كەلڭڭڭالەى. ئىسڭڭڭالم دىٌىڭڭڭٌ هەٍڭڭڭذاًغا 
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ٌڭڭذى ي  كەلالەًڭڭذىي گارگىڭڭ  گڭڭا قىَڭڭاهەگ ە قەد ر  توى   

ھەهڭڭوە ئڭڭورۇى ى  ھەر  اهاًڭڭذى ي كىقڭڭىلەرًىد دىٌڭڭي     

ئەهەلىڭڭٌ رتڭاللى  ڭڭا قاراٍڭڭذىغاى     بولغڭڭاًلى ي ئ چڭڭ ى، 

بولسڭڭا ، كىقڭڭىلەرًىد هەًپەئەگىٌڭڭي ئىقڭڭ ا ئاشڭڭۇرۇپ    

كڭڭڭ پ بولڭڭڭۇپ   چڭڭڭارىالر-بېرىڭڭڭذىغاى ىاسڭڭڭىتە، ئۇسڭڭڭۇل  

ى  ئ   ىرىڭڭڭڭڭڭڭڭڭ   ىغاًلى ي  گۇرىڭڭڭڭڭڭڭڭڭذٌىڭڭڭڭڭڭڭڭڭٍې ىلى

   .ىغاًلى ىذىي خەى ر بەرهەكتەگۇرىذ

د ك گلى ىذىي بىڭر  چارىلەرًى-ىاسىتە ى  ئۇسۇل

 31  ساًاپ بولغىلي بولواٍڭذۇ.  ٍېزىپوۇكىتا   قاًچە گوم

ىاستىلىرى گەسەىىۇر  ئاالقە ى  قاگٌا ٍىا هابەٌٍىذى ي 

 ٍى لىٌى  گۇرهاقتا. بولۇپ قىلغۇسىز د رىىىذ  ك پ 

-شڭڭۇًىد ئ چڭڭ ى ھڭڭ جىەگلەر ىاسڭڭىتە ى  ئۇسڭڭۇل 

چڭارىالر  -وىذى، بەل ي ئۇسۇلچارىلەر گو رىسىذا گوختال

رتڭڭڭاٍە قىلىقڭڭ ا گېالىقڭڭلىك بىڭڭلەى هۇئڭڭاهىلە قىلغاًڭڭذا 

ىاسڭڭتە،  قوٍڭڭۇپ بەردى.ئوگتۇر ڭڭا گرىٌسڭڭىپالرًي -قائىڭڭذ 

چڭڭار  هەقسڭڭەت ى   اٍىٌىڭڭد ھڭڭ كوىٌي ئالىڭڭذۇ.  -ئۇسڭڭۇل

، بىڭڭڭر ئېغىڭڭڭز سڭڭڭ   ئىالىسڭڭڭىٌي  كېلىقڭڭڭىچەھەدىسڭڭڭتە 

جەھەًڭڭٌەهالە چ شڭڭ رۈى گ ەًذ  ، ىاسڭڭتىوۇ سڭڭ   ى  ئىڭڭ  

ھەرى ەگٌي ئىتائەت ٍاكي  ۇًاھ ھالىتىالە ئ   ەرگىق ە 

 .ھەسسە قوشىذۇ

ئالالھ ئىٌسڭاًٌي سڭىٌا  ئ چڭ ى كائىٌڭاگتى ي     

ك رۈً شڭڭڭلەرًي ٍارىتىڭڭڭ  بەر ەى بولسڭڭڭا، بڭڭڭۇ   ًۇر ڭڭڭۇى 
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سىٌاقٌىد بىر قىسڭوي هەٍلڭي ئىىڭادىَەت دائىرىسڭىذ      

بولسڭۇى ٍڭڭاكي خىڭزهەت دائىرىسڭڭىذ  بولسڭۇى ىاسڭڭىتە ى     

ىرىسڭڭڭىالە چېتىلىڭڭڭذۇ. شڭڭڭۇڭا ئڭڭڭالالھ چڭڭڭار  دائ-ئۇسڭڭڭۇل

دۇًَڭاًي  ى   ئالالھغا ئىباد ت قىلىڭ   »هۇسۇلواًالرًىد 

ًڭڭڭڭي ئىقڭڭڭڭ ا ئاشڭڭڭڭۇرۇپ «هەقسڭڭڭڭەگلىرى  للەًڭڭڭڭذۈرۈ  

چڭڭارىلەرًي ئىڭڭزد   ى    -بېرىڭڭذىغاى ىاسڭڭىتە ى  ئۇسڭڭۇل  

 گەگ ىئ قىلىق ا بۇٍرۇ اى.

چارىٌىڭڭڭد -ىاسڭڭڭىتە ى  ئۇسڭڭڭۇل  كەرىڭڭڭنقۇرئڭڭڭاى 

شڭڭڭەرىڭەگٌىد   هەسىلىسڭڭڭىذ ىاسڭڭڭىتە  ى  ئەھوىَىتڭڭڭي

ك رسەگوىسڭڭىالە ئېسڭڭىلى  هې ىقڭڭٌىد  ۆرۈرلڭڭ كىٌي  

 :كەرىڭڭڭڭنگەكىتلىوەكڭڭڭڭتە. شڭڭڭڭۇًىد ئ چڭڭڭڭ ى قۇرئڭڭڭڭاى    

ٍاخقڭڭڭىلىئ ى  گەقۋالىڭڭڭئ بولسڭڭڭا ھەه ارلىقڭڭڭى ىالر،  »

 «ٍاهڭڭڭڭاى ى   ۇًڭڭڭڭاھ ئىقڭڭڭڭالر بولسڭڭڭڭا ھەه ارالشڭڭڭڭواڭالر 

 ئاٍەت،. -2دتالەى.)هائىذ  س رىسي، 

بۇٍرۇ اى ٍاكي  قاراش ا-ذ  قىووەتكەرىوقۇرئاى 

-گوس اى ًۇر ۇى ئڭاٍەگلەر بڭار. بىڭرا  ىاسڭىتە ى  ئۇسڭۇل     

ئەقلىڭالە گاگقڭۇر اى.    ٌىدچار  هەسىلىسىٌي هۇسڭۇلواً 

هۇسڭڭڭڭۇلواًالر شڭڭڭڭەرىڭەگٌىد هەقسڭڭڭڭەگلىرىٌي قولغڭڭڭڭا    

كەلت ر لەٍڭڭڭڭڭڭڭڭذىغاى ى  ئىسڭڭڭڭڭڭڭڭالهٌىد ئەخالقىٌڭڭڭڭڭڭڭڭي  

هۇجەسسەهلەشت رۈشڭڭڭتە ئ سڭڭڭت ًل ك ە ئىڭڭڭالە ئىلغڭڭڭار    

قي ى  گاللىقي ال ىن. هەسڭىلەى،  چارىلەرًي ئىىات قىلى

ئڭڭڭڭي ه هىٌلەر!جڭڭڭڭ هە كڭڭڭڭ ًي جڭڭڭڭ هە ًاهىزىغڭڭڭڭا ئە اى »
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ئېَتىلسڭڭڭڭال ئڭڭڭڭالالھٌي ٍڭڭڭڭاد ئېتىقڭڭڭڭ ە)ٍەًي جڭڭڭڭ هە     

خۇگبىسڭڭٌي ئاڭالشڭڭ ا ى  جڭڭ هە ًڭڭاهىزىٌي ئڭڭادا قىلىقڭڭ ا، 

ئڭڭاٍەت، دتڭڭالەى -9جڭڭ هە س رىسڭڭي، «)ئالڭڭذىراپ بېڭڭرى الر

 اٍە  ،«ەىاسىت»، ئالذىرا  « اٍە»ئاٍەگ ە قارىسا ، ًاها  

   بىلەى ىاستىغا ساىا  گەڭ بېرىلالەى.

هۇسڭڭڭڭۇلواًالرًىد :»كەرىڭڭڭڭنقۇرئڭڭڭڭاى هىسڭڭڭڭال، 

ئاساسڭڭىذا  ى  كڭڭې ە  ئڭڭارا هەسڭڭلىھەت -ئىقڭڭلىرى ئڭڭ   

ئڭڭڭاٍەت، دتڭڭڭالەى. بىڭڭڭرا  كڭڭڭې ە   -38شڭڭڭۇرا، «)بولىڭڭڭذۇ

ئېلى  بېرىقٌىد ىاسىتىسڭىٌي بەلالىڭلەپ بەرهىڭالەى،    

لواًالر ئۇًي هۇسۇلواًالرًىد ئەقلىڭالە گاگقڭۇر اى. هۇسڭۇ   

قڭڭڭڭارا  ى  هەقسڭڭڭڭەگٌي ئىقڭڭڭڭ ا    -ھەر د ىرد  قىوڭڭڭڭوەت

ئاشڭڭڭۇراالٍذۇ، د پ قارىغڭڭڭاى ئىلغڭڭڭار ىاسڭڭڭىتىالرًي ٍڭڭڭاكي 

للىۋالىڭڭڭذۇ. شڭڭڭۇ ئڭڭڭ  لىرىالە هۇًاسڭڭڭى  كەلالىٌىٌڭڭڭي گا 

خەلىپىٌىڭڭد ھەر بىرىٌڭڭي سڭڭاٍال  ى     سڭڭەى بتىي گڭڭ ت 

گڭڭڭالال  ئۇسڭڭڭۇلي گ رلڭڭڭ   بولغڭڭڭاى. خەلىڭڭڭپە گڭڭڭالال     

هەسىلىسڭڭڭىذ  ھەهوىسڭڭڭي كې ەشڭڭڭٌي گەگبى لىغڭڭڭڭاى،    

هۇسڭڭڭڭڭۇلواًالرًىد ئىلغڭڭڭڭڭار ر ھبەرلەرًڭڭڭڭڭي گڭڭڭڭڭالال     

ھەقى ڭڭڭڭي »ئەركىٌلى ىٌڭڭڭڭي ھڭڭڭڭ رهەگلىالەى. چڭڭڭڭ ً ي  

چار  ھەر قاًچە ئ   ەرسڭىوۇ  -ىاسىتە ى  ئۇسۇل «كې ە 

ىاسڭڭڭىتىالرًي  شڭڭڭۇًذاقاللىڭڭڭ  كېلىڭڭڭذۇ. ٍاخقڭڭڭىلىئ ئې

گڭڭالال  ى  گەر ق ڭڭي قىلڭڭذۇرۇ  هەقسڭڭەگٌي رتڭاللى  ڭڭا   
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ئاشۇرۇ  ًىسبىتىٌي ئاشۇرىذۇ ى  ھەهڭوە گەر گٌڭي را ى   

 قىلىذۇ.

ئڭڭالالھ :»ىڭڭذى يكەرىوقۇرئڭڭاى ٍەًە بىڭڭر هىسڭڭال، 

)ًەھڭڭڭا «ئڭڭڭادالەت ى  ٍاخقڭڭڭىلىئ قىلىقڭڭڭ ا بۇٍرۇٍڭڭڭذۇ   

ې ەش ە ئوخقاشال، ، كوۇدتالەى ئاٍەگئاٍەت، -91س رىسي، 

 گڭڭۇرۇ  ئڭڭادالەگٌي ئىقڭڭ ا ئاشڭڭۇرۇ  ى   ۇلۇهغڭڭا قارىقڭڭي 

هۇسڭڭڭڭڭڭڭۇلواًالرًىد ئىزدىٌىقڭڭڭڭڭڭڭي ى   ٌيىاسڭڭڭڭڭڭڭتىلىرى

شڭڭڭۇ سڭڭڭەى بتىي كڭڭڭ گلىالەى  گەگ ى اگىغڭڭڭا قالڭڭڭذۇرۇلغاى.

ئ گ ڭڭ ر ئڭڭالىوالر ئىىتىوڭڭائىٌ  ۇلۇهڭڭذىي سڭڭاقلىٌى  ى  

 ەر  ھە ارىتڭي   سىَاسىٌ  ۇلۇهڭذىي قۇگۇلڭۇ  ئ چڭ ى   

 گاٍذىالًسڭڭڭڭا  ىاسڭڭڭڭىتىلەردىيبە ى  گېپىڭڭڭڭ  چى  ڭڭڭڭاى

 دتالەى.بولىذۇ،  دۇرۇ 

ئڭڭڭڭي هڭڭڭڭ هىٌلەر! بەخڭڭڭڭت ە  :»قۇرئڭڭڭڭاى كەرىڭڭڭڭن  

 «قىلى ڭڭالر ئېرىقىقڭڭى الر ئ چڭڭ ى... ٍاخقڭڭي ئىقڭڭالرًي

دتذى. بىرا  ٍاخقي ئىقالرًي  ئاٍەت،-77)ھەھ س رىسي،

قىلىڭڭڭڭ  ٍڭڭڭڭوللىرى ى  ئۇسڭڭڭڭۇللىرى هۇسڭڭڭڭۇلواًالرًىد  

قالذۇرۇلڭڭذى. هۇسڭڭۇلواًالر  ى ى  ئىزدىٌىقڭڭ ە دتىھڭڭائىى

شەرىڭەگٌىد ئەھ اهلىرىٌي چ شڭىٌى  ى  رتڭڭاللى ٌي   

 ئ  لەشت رۈش ە ئۇٍغۇى ھالذا ئىزدىٌى  ئېلى  بارىذۇ.

ئىسڭڭالم دىٌڭڭي كىقڭڭىلەرًي ٍاخقڭڭي ئىقڭڭالرًي     

قىلىق ا گەشەببۇ  قىلىقڭتا ئەڭ ئ ً هلڭ   ىاسڭىتە ى     

 ،چڭڭڭارىلەرًي ئىىڭڭڭات قىلىقڭڭڭ ا چڭڭڭاقىردى. هەسڭڭڭىلەى    
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كىڭڭڭن ئىسڭڭڭالهذا ٍاخقڭڭڭي هەًپەئەگلىڭڭڭك    »ھ:ر سڭڭڭۇلۇلال

)ئەلڭڭڭۋ گتە شڭڭڭەرىڭەگٌىد روھڭڭڭي ى  هەقسڭڭڭىتىالە  ىڭڭڭۇ    

ئىقتىي بىرًڭي ٍولغڭا قوٍسڭا، ئڭۇ      كەلوەسلى ي كېر  ،

ئڭڭاد هالە ٍڭڭول باشڭڭلىغاًلى ي ئ چڭڭ ى سڭڭاىا  بولىڭڭذۇ ى      

بۇًڭڭذىي كېڭڭَىي كىڭڭن هۇشڭڭۇ ئىقڭڭالرًي داىاهالشتۇرسڭڭا     

ىڭڭڭ  ٍېتئىىڭڭڭات قىلغڭڭڭاى ئڭڭڭاد هالە سڭڭڭاىابي كڭڭڭېوەٍوەً 

گۇرىذۇ. كىن ئىسڭالهذا ٍاهڭاى گاسسڭى  ئىقڭتىي بىرًڭي      

ٍولغڭڭڭا قوٍسڭڭڭا، ئۇًى غڭڭڭا  ۇًڭڭڭاھ ٍېزىلىڭڭڭذۇ ى  كېڭڭڭَىي    

دتڭالەى.  « قىلغاًالرًى وۇ  ۇًاھي بۇ ئاد هالە ٍ كلىٌىڭذۇ 

   )هۇسلىن رىۋاٍىتي،.

 

 . گارها  ى  شاخچە ئىقالر راٍوًي:2

ئاساسڭڭڭڭلىئ قائىڭڭڭڭذ    ى  گرىٌسڭڭڭڭىپال هەسڭڭڭڭىلە

ر قاگارىڭڭذىي. گارهڭڭا  ى  شڭڭاخچە  ئڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭىپال

 هەسىلىلەر ئ   ىرىقٌي قوبۇل قىلىذىغاى راٍوًغا گەى .

 ەرچە بڭڭڭۇ راٍڭڭڭوى ئڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭىپالردىي 

ئاجرالواٍذىغاى بولسىوۇ، ئەقىڭا گارهڭا  هەسڭىلىلەرًي    

ئاساسڭڭلىئ هەسڭڭىلىلەر ئۇقڭڭۇهي ئاساسڭڭىذا هەًپەئەگٌڭڭي   

الىڭذىغاى  قولغا كەلت رىذىغاى ٍاكي  ىَاًٌىد ئالذىٌي ئ

ٍوسڭڭۇًذا ئىڭڭزدىٌى  ئېلىڭڭ  بارىڭڭذۇ. هاًڭڭا بڭڭۇ هەسڭڭىلە،     

ئىڭڭڭڭڭزدىٌى  ى  گەگ ى ڭڭڭڭڭاگالرًي ئېزىڭڭڭڭڭ  كېتىقڭڭڭڭڭتىي 

ھڭڭڭاىاٍي ھەى سڭڭڭٌىد   «ر ت قىلىٌىڭڭڭذىغاى» .سڭڭڭاقالٍذۇ
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ئىڭڭذىَىلەر بىڭڭلەى ئارىلىقڭڭى    «ۋاگ ڭڭاىگەلەپ قىلىٌى»

     كېتىقىٌىد ئالذىٌي ئالىذۇ.

هۇجتەھىڭڭذ ٍڭڭاكي هۇگەگەك ڭڭۇر ئڭڭالىن ئىڭڭزدىٌى  

راٍوًلىرىذا گرىٌسىپال قاراشڭالر ا قارىقڭي كېلىڭذىغاى    

گارها  هەسىلىلەرًي ك گ رۈپ چى سا بولواٍڭذۇ. گارهڭا    

هەسڭڭڭىلە ئەقىلٌىڭڭڭد ًېسىۋىسڭڭڭي، ئۇًڭڭڭذاقتا ك  قڭڭڭارا  

بىر قاًچە خىڭا قڭارا     راٍوًذاًەچچە گ رل   بولىذۇ. بۇ 

گرىٌسڭڭڭڭڭىپال ى   ىٌىڭڭڭڭڭذۇ.شەكىللەًسڭڭڭڭڭە قوبڭڭڭڭڭۇل قىل 

ئاساسڭڭڭلىئ هەسڭڭڭىلىذ  ھە  بىڭڭڭر بولىڭڭڭذۇ، گارهڭڭڭا  ى    

 شاخچە هەسىلىلەرد  ھە  بىر قاًچە بولىذۇ.

 

 ئاد ت راٍوًي:-. ئ رپ3

ئ   ىرىقڭڭڭڭڭٌي قوبڭڭڭڭڭۇل  ھڭڭڭڭڭ جىەگتىي خڭڭڭڭڭالي

 قىلىذىغاى دائىرىذى ي دىٌٌىد گرىٌسىپال ئاساسلىرى

بىڭلەى قارشىالشڭواٍذىغاى)ٍەًي    ى  شەرئي ك رسڭەگوىلەر 

هەًپەئەگٌي قولذىي كەگ   ۈپ قوٍواٍذىغاى ٍاكي  ىَڭاى  

ئڭڭاد ت هۇسڭڭڭۇلواًالرًىد  -سڭڭ ر پ كەلوەٍڭڭذىغاى، ئڭڭڭ رپ  

-ئىذىَىۋى ى  فى ھي خەرىتىسي ئىچىالە كىرىڭذۇ. ئڭ رپ  

ئاد ت ئڭ   ىرى  دائىرىسڭىالە گەى  بولڭۇپ ئ   ەرگىقڭ ە     

شۇًىد ئ چڭ ى ٍڭۇقىرى ي شڭەرگ ە چ شڭ ەى      بوٍسۇًىذۇ.

 ھ كڭڭڭ م -ى ھىسڭڭڭىٌىد قڭڭڭاًۇىئڭڭڭاد ت ئىسڭڭڭالم ف-ئڭڭڭ رپ

 .چى ىرى  هەًبەلىرىٌىد قاگارىذىي ئورۇى ئالغاى
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ئڭڭڭڭاد ت ئ سڭڭڭڭتىالە قۇرۇلغڭڭڭڭاى ھ كڭڭڭڭ م   -ئڭڭڭڭ رپ

ئ   ىرىقٌي قوبۇل قىلىذۇ. چ ً ي ئ   ىرىقٌي قوبۇل 

، ئڭورۇى، شڭەخس،   قىلىذىغاى راٍوًذى ي گەگىڭۋاالر ىاقىڭۇ  

ئاد گٌىڭڭڭد ئ   ىرىقڭڭڭىالە قڭڭڭاراپ    -شڭڭڭارائىۇ ى  ئڭڭڭ رپ  

 ئ   ىرىذۇ.

ئاد ت بىڭر قڭاًچە هە ھەپ ئىچىڭذ  ئەهە ،    -ئ رپ

بەل ي بىر هە ھەپ ئىچىڭذىوۇ گەگىۋاًىڭد ئ   ىرىقڭىالە    

گەسڭڭىر ك رسڭڭىتىذۇ. هەسڭڭىلەى، ئىوڭڭام شڭڭافىڭىٌَىد     

 ئىرا  ى  هىسىردى ي گەگىۋاسىغا ئوخقا .

رىڭڭۋاٍەت قىلىٌىقڭڭچە، ئىوڭڭام ئەھوەدًىڭڭد بىڭڭر     

الر قارىقي بولغڭاى. ئڭالىو  -ھ ك هذ  بىر قاًچە خىا ك  

سڭڭەى بىٌي باٍڭڭاى قىلىڭڭ ، ئىوڭڭام ئەھڭڭوەد گەگىۋاسڭڭىذا      

دتالەى. هەسڭڭىلەى، ھەھ ،ئڭڭاد گ ە رتڭڭڭاٍە قىالگتڭڭي  -ئڭڭ رپ

هە  ىلىڭڭذ  گەگىڭڭۋا بەر ىلڭڭي باشڭڭلىغاًذا، بىڭڭر ر ئڭڭاد م     

هۇئەٍَەى بىر گەگىۋا سڭورىغاى بولسڭا، ئڭۇ ئڭاد هالە جڭاىا       

بېرىقڭڭتىي ئىلالىڭڭرى ئڭڭۇ ئاد هٌىڭڭد ٍڭڭۇرگىٌي بىلىڭڭ      

ېر گتڭڭڭي. ئى  ىٌچڭڭڭي، ئڭڭڭ چىٌچي ى    ئاًڭڭڭذىي جڭڭڭاىا  ب 

بەشڭڭىٌچي ئڭڭاد م د ل شڭڭۇ سڭڭوئالٌىد ئڭڭ  ىٌي سورىسڭڭا،     

كڭڭڭ گلىالەى هەسڭڭڭىلىلەردى ي جڭڭڭاىا  ھەر بىڭڭڭر ٍلەًالە    

ئڭڭاد ت -بېڭڭرىلالەى جاىاب ڭڭا ئوخقڭڭىوىغاى. دتڭڭوە ، ئڭڭ رپ 

 بە ى گەگىۋاالرًىد ئ   ىرىقىالە گەسىر ك رسەگ ەى.
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ٍڭڭۇقىرى ي  ئڭڭادىتىالە-ھەر بىڭڭر ٍۇرگٌىڭڭد ئڭڭ رپ  

واًالر دۇًَاسڭىذا  رتڭڭاٍە قىلىڭ  هۇسڭۇل    ە بىٌائەىشەرگ 

خىڭڭا بولۇشڭڭٌي قو ڭڭذاپ كەلڭڭالەى    -ۇگ رلڭڭ   ى  خىلوڭڭ 

چ ً ي ئىسالم دىٌي  ئاهىلالرًىد بىرسي ھېسابلىٌىذۇ.

گرىٌسڭڭڭىپال ى  »دۇًَڭڭڭادى ي بڭڭڭارلىئ هۇسڭڭڭۇلواًالرًي   

دىڭڭي باشڭڭ ا هەسڭڭىلىلەرد  بىڭڭر  «ىلەرئاساسڭڭلىئ هەسڭڭىل

  ىرىقڭڭٌي قوبڭڭۇل  قېلىپ ڭڭا سېلىقڭڭ ا ئۇرۇًوىغڭڭاى. ئ   

قىلىڭڭڭذىغاى راٍوًڭڭڭذى ي هەسڭڭڭىلىلەرد  ئىڭڭڭڭزدىٌى  ى     

گەگ ى اگ ڭڭا ئاساسڭڭەى بىڭڭر ًەچڭڭچە خىڭڭا قاراشڭڭتا بولڭڭۇ   

كېَىڭڭٌچە بە ىڭڭلەر گەٍڭڭذا بولڭڭۇپ  . داىاهلىقڭڭى  كەلڭڭالەى

ئ   ىرىقڭٌي قوبڭۇل   »ئىسالهٌي خاگا چ شڭىٌىۋالغاى ى   

ئۇًىڭڭد  ًڭڭي گوڭلىتىقڭڭ ا ئۇرۇًغڭڭاى.«قىلىڭڭذىغاى دائىڭڭرى

 ٍەًە بىڭڭڭر گ ركڭڭڭ م كىقڭڭڭىلەر گەٍڭڭڭذا بولڭڭڭۇپ   ئەكسڭڭڭىچە 

ًڭڭي «گرىٌسڭىپال ئڭ   ەرهە  ئاساسڭلىرى    ٌىدئىسڭاله »

 .س ٍ قالًذۇرۇش ا ئۇرۇًغاى

ئىسڭڭڭڭڭالهٌىد هۇشڭڭڭڭڭۇًذا  خۇسۇسڭڭڭڭڭىَەگلىرى  

سڭڭڭەى بىذىي ئىسڭڭڭالهغا ٍې ىڭڭڭذىي كىڭڭڭر ەى ئەلڭڭڭلەر ى    

 د گلىرىٌي قوبڭڭۇل قىلىڭڭ هەهلى ەگڭڭلەر ئەر بلەرًىڭڭد ئڭڭا

ئڭڭڭاد گلىرىٌي ٍوقىتىڭڭڭ   -ئ  لىرىٌىڭڭڭد  ڭڭڭ   ل ئڭڭڭ رپ  

 ٌىدئڭڭڭڭاد ت هەسىلىسڭڭڭڭى-قوٍوىغڭڭڭڭاى. چڭڭڭڭ ً ي ئڭڭڭڭ رپ

ئىڭڭڭڭڭزدىٌى  ى  ًەچڭڭڭڭڭچە خىڭڭڭڭڭا قاراشڭڭڭڭڭتا بولۇشڭڭڭڭڭ ا     
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 قاگارىڭڭڭذىي ئى ەًلى ىٌڭڭڭيبوٍسڭڭڭۇًىذىغاى ئىقڭڭڭالرًىد 

 ھېس قىلغاى ئىذى.

-ئىسڭڭڭالهٌىد هڭڭڭۇقىن قىوڭڭڭوەت ئەسڭڭڭ ەرگى : 

ئڭڭاد ت بولسڭڭا -قاراشڭڭلىرى بىڭڭلەى  ىتلىقڭڭىذىغاى ئڭڭ رپ 

 .ىنگاشال  ال د رھال 

 

 ىَڭڭڭاًلىئ  پىٌهەًڭڭڭپەئەت ى  ًىسڭڭڭ پىٌ. ًىسڭڭڭ4

  ئىقالر راٍوًي:

د پ كەلالەى ئىقالر  «ھاالل»ھ جىەت ئاساسىذا 

 ھەقى ڭڭڭڭڭيئڭڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭڭىپالر راٍوًىغڭڭڭڭڭا گەى   

د پ  «ھڭڭڭارام» ، شڭڭڭۇًذاقالهەًپەئەگلەرًىڭڭڭد قاگارىڭڭڭذىي 

 ىَڭڭڭڭاًلىئ ئىقڭڭڭڭالرًىد   ھەقى ڭڭڭڭي ئىقڭڭڭڭالركەلڭڭڭڭالەى 

 ھېسابلىٌىذۇ. قاگارىذىي

ھڭڭڭڭڭ جىەت ٍڭڭڭڭڭو  راٍوًڭڭڭڭڭذى ي ئى  ڭڭڭڭڭي گەر پ 

ئېھتىوڭڭاللى ي بڭڭار ئىقڭڭالردا، ٍەًڭڭي هەًڭڭپەئەت ى   ىَڭڭاى  

بولىذىغاى هەسىلىلەر هۇجتەھىذ، هۇگەگەك ڭۇر   پىًٌىس

ى  ئالىوالرًىد باھالىقىغا بوٍسۇًىذۇ. ئە ەر هۇجتەھىذ 

ئڭڭالىوالر بىڭڭر هەسڭڭىلىذ   ىَڭڭاًلىئ گەرىپڭڭي ك چلڭڭ       

كېلىڭذۇ. ئە ەر هەًڭپەئەت   دتالەى قاراشڭ ا   «ھارام»بولسا 

دتڭڭڭالەى قاراشڭڭڭٌي  «ھڭڭڭاالل»گەرىپڭڭڭي ك چلڭڭڭ   بولسڭڭڭا  

ك چلەًذۈرىذۇ. دتوە ، بۇ هەسڭىلىذ  قاراشڭٌىد گ رلڭ      

بولىقي گەبىڭىٌ ئى . چ ً ي ھەر بىڭر ئالىوٌىڭد كڭ      
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قارىقڭي ٍەًە بىڭر ئالىوٌىڭڭد ئىڭزدىٌى  هەسڭڭىلىلىرىذ     

ئوخقڭڭا  چى واٍڭڭذۇ. دتڭڭوە ،  ھەر بىڭڭر گەگ ى ڭڭاگچي ى     

ىزد ًال چي ھەر بىر ئالىن ئەجىر دائىرىسىذىي چى ى  ئ

 كەگوەٍذۇ.

هەسڭڭىلەى، گڭڭوً قىلىڭڭ  هەسىلىسڭڭىٌي هىسڭڭال 

ئالسڭڭا ، گڭڭوً قىلىڭڭ  گرىٌسڭڭى  جەھەگڭڭتىي دىٌٌىڭڭد   

ٍېرىوڭڭي سڭڭاًىلىذۇ. لڭڭې ىي كىقڭڭىلەر ە گەگبى لىغاًڭڭذا 

هەًپەئەگٌڭڭڭي قولغڭڭڭا كەلتڭڭڭ رۈ  ى   ىَاًٌىڭڭڭد ئالڭڭڭذىٌي 

ېلىقڭڭڭڭتۇرهىغا ىتىذى ي ئىڭڭڭڭٌچى ە سپئڭڭڭڭېلى  ًىسڭڭڭڭ

گەر  ٍڭاكي سڭ ًٌەت ٍڭاكي هۇبڭاھ     »ئاساسەى گوً قىلىڭ   

دتالەًذىي ئىبار ت بە  خىڭا  «ٍاكي هەكروھ ٍاكي ھارام

 ھ ك م دائىرىسذ  ئاٍلىٌىذۇ.

گەٍَار ھ ك م ٍو  بولغاى   دتوە ، بۇ راٍوًوۇ ًە

راٍوًالرًىد بىرسي. بۇ راٍوًذا هەسىلىالە جاىا  بېرىقتە 

ىتىٌي بىلى  ال ىن. ئۇًىڭد  سوئال سورىغۇچىٌىد شارائ

هۇگەگەك ۇرًىڭد بې ىتىقڭڭىالە  ى   شڭارائىتي هۇجتەھىڭذ   

 ئاساسەى هۇًاسى  ھ ك م گ رىٌي چى ىرى  بېرىذۇ.

 بڭڭۇ ٍەرد  شڭڭۇًي ئەسڭڭ ەرگى  قوٍڭڭۇ  كېر ك ڭڭي، 

شڭڭڭەرىڭەگٌىد هەقسڭڭڭەگلىرى ى  گرىٌسڭڭڭىپلىرىغا  ىڭڭڭۇ    

قىووىتڭڭي » كېلىڭڭذىغاى ئىقڭڭالردا هەًڭڭپەئەت بولسڭڭىوۇ، 

قارىلىڭڭڭڭذۇ ى  ر ت هەًڭڭڭپەئەت د پ   «ئېتىبارسڭڭڭىز  ٍڭڭڭو  

، ئو رىلڭڭڭۇ ، ھڭڭڭارا ، گاھىقڭڭڭە :هەسڭڭڭىلەى قىلىٌىڭڭڭذۇ.
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 ًىڭڭڭڭد هەًڭڭڭڭپەئەگىالە ى  قىوار ئىقڭڭڭڭپىَۇًلۇ ، جڭڭڭڭا اًە 

 .ئوخقا 

 
. هەلۇهات ى  گەجرىبىالە ئاساسڭەى چى ىرىغڭاى   5

 ھ ك هلەر راٍوًي:

شڭڭۇًي بىلىڭڭ  كېر ك ڭڭي، ئىسڭڭالم دىٌڭڭي ئىلىڭڭن  

ھاٍاگٌىڭڭڭد قڭڭڭاًۇًىَەگلىرى ى  گەًٌىڭڭڭد ھەقى ەگلىڭڭڭرى، 

ئىٌساًالرًىد گەجرىبىلىرىذىي كەس ىي ئىسڭپاگالًغاى  

كەسڭڭ ىي دىٌىڭڭٌ  ئىقڭڭالر بىڭڭلەى ھەر ىڭڭز  ىتالشڭڭواٍذۇ.

ھەقىڭ ەت بىڭلەى كەسڭ ىي ئىلوىڭٌ ھەقىڭ ەت ھەر ىڭز       

گەكرار گەجرىبىڭذىي  -بىرىالە قارشىالشواٍذۇ. گەكرار-بىر

ٍذۇ ى  ئ گ ەى ئىلوىٌ ھەقى ەت دىٌىٌ ھەقى ەگٌي قولال

 ك چلەًذۈرىذۇ.

هۇسڭڭڭڭۇلواًالرًىد قاراشڭڭڭڭلىرى ى  گەگىڭڭڭڭۋالىرى  

گەًٌىڭڭد ًەگىىىلىرىڭڭذىي گاٍذىلىٌىڭڭذۇ. لڭڭې ىي -ئىلىڭڭن

كەسڭڭ ىي بولوىغڭڭاى ئېھتىوڭڭالي هەلۇهڭڭاگالر ئ سڭڭتىالە    

قۇرۇلغڭڭڭاى هەلۇهڭڭڭاگالردىي ھە  ر قىلىڭڭڭذۇ. ك ًلەرًىڭڭڭد  

ئ گ شڭڭي بىڭڭلەى ئېھتىوڭڭالي هەلۇهاگالرًىڭڭد خاگڭڭالى ي     

شڭڭڭۇًىد ئ چڭڭڭ ى   قېلىقڭڭڭي هڭڭڭۇه ىي.  ئىسڭڭڭپاگلىٌى 

هەلۇهات ى  گەجڭرىبىالە   ٍەگوىالەىكەس ىي د رىىىسىالە 

 قارىتا گەگىۋا بەرهەسلىك ى  ھ ك م ئالواسلىئ ال ىن.

 ئىقالر راٍوًي: لىئ. دۇًَا6
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ئ   ىرىقڭڭٌي قوبڭڭۇل قىلىڭڭذىغاى هەٍڭڭذاًالرًىد  

بڭڭڭۇ  بىرسڭڭي دۇًَڭڭڭاىى ئىقڭڭڭالر ا هۇًاسڭڭىۋ گلىك راٍڭڭڭوى.  

ٍاكي گەگىۋا ئىللەت ى  سڭەى   بىڭلەى گەڭ   راٍوًذا ھ ك م 

ھ كڭڭ م بولىڭڭذۇ، ئىلڭڭلەت   گېپىلسڭڭائىلڭڭلەت  ئاٍلىٌىڭڭذۇ.

ٍوقالسڭڭا ھ كڭڭ م ئەهەلڭڭذىي قالىڭڭذۇ. ھڭڭ جىەت بىڭڭلەى      

خىڭڭزهەت، :)ٍەًڭڭي ھڭڭ جىەت كەلوىڭڭالەى،  ئاالقىسڭڭي ٍڭڭو 

دۇًَڭڭالىئ ئىقڭڭالر  ھڭڭ ًەر كەسڭڭى  ى  كەسڭڭپي سڭڭاھەلەر 

  راٍوًىذىي ئىبار ت.

د پ ئاگىلىڭڭذۇ. «لىڭڭ  راٍڭڭوًيئەگڭڭۇ قى»بڭڭۇ دائىڭڭر  

. گڭڭۇر«ئەسڭڭلىذ  ھەهڭڭوە ئىڭڭ  هۇبڭڭاھ ى  ٍوللڭڭۇ »چڭڭ ً ي 

ئالالھ بىر بڭ لە  گەر لەرًڭي گەر  قىلڭذى،    :»ر سۇلۇلالھ 

 اٍڭڭڭڭا قىلىڭڭڭڭۋ گوەڭالر. بىڭڭڭڭر بڭڭڭڭ لە  بەلالىلىوىلەرًڭڭڭڭي 

ھەددى الردىڭڭي ئاشڭڭواڭالر. بىڭڭر بڭڭ لە   بەلالىڭڭلەپ بەردى،

ڭالر. ٍەًە ٍې ىٌلىقڭى  قالوڭڭا  ئىقڭالرًي ھڭارام قىلڭڭذى،  

بىڭڭر بڭڭ لە  ئىقڭڭالر ھەق ىڭڭذ  ئۇًتڭڭۇپ قالوىغڭڭاى ھالڭڭذا   

ەً سڭۇكۇت  سىلەر ە ك ٍ ً پ ھېچ اًذا  بىر ًڭېوە دتڭو  

 ، بڭۇ ئىقڭالرًىد ھڭ كوي قاًڭذا  بڭولغىَتي د پ،     قىلذى

 ئىزدىٌىڭڭ  ٍڭڭ رهەڭالر )هۇبڭڭاھ ھالىتىڭڭذ  قېلىۋ رسڭڭۇى،  

 ٌي ى  باش ىالر رىۋاٍەت قىلغاى،.گ)دارى قۇ .دتالەى

دۇًَاًىڭد ئىقڭلىرىٌي سڭىلەر    »لۇلالھ:ٍەًە ر سۇ

هەًڭڭڭڭڭذىي بەكڭڭڭڭڭر   بىلىسڭڭڭڭڭىلەر، هەى دىٌى الرًىڭڭڭڭڭد 

ئىقڭڭڭلىرىٌي ٍاخقڭڭڭي بىلىڭڭڭوەى. ئە ەر هەى سڭڭڭىلەر ە   
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سڭڭەم، شڭڭۇًي گۇگڭڭۇپ  دىٌٌىڭڭد ك رسەگوىسڭڭي هۇًڭڭذا  دت 

   ىتي،)هۇسلىن ى  ئىبٌي خۇ  ٍوە رىۋاٍدتالەى« هې ى الر

دۇًَڭالىئ  بۇ ٍەرد  شۇًي ئەس ەرگى  كېر ك ڭي،  

گ  ۈم دتالەًذ   قاٍسي -قاًۇى ى  سودا سېتىئ ئىقالردا:

كەلڭڭالەى  ئېٌىڭڭئ بىڭڭر ئىقڭڭالر ا دىٌٌىڭڭد ك رسەگوىسڭڭي

 ،بڭوٍىچە هاڭىڭذۇ   وىسڭي ك رسەگدىٌٌىڭد   بولسا، بۇ ئى  

شڭڭەرئي  ئەهڭڭذى دائىرىسڭڭىالە كىرهەٍڭڭذۇ.  قىلىڭڭ  ئەگڭڭۇ 

ئەگڭڭۇ »ھ كڭڭ م ٍڭڭاكي ئېٌىڭڭئ گەگىڭڭۋا كەلوىڭڭالەى دائىڭڭر     

 ۇ. ە كىرىذ«دائىرىسيقىلى  

 

*** 
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سڭڭىذى ي ئڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭىپالر   ەئىسڭڭالم ئىذىَ

بىرلىقىقڭىٌىد   ساھەلەرًىدبىلەى ئ   ىرىقچاى 

 سەى بلىرى

 

ىڭڭز ئىلالىرى ڭڭي هاقڭڭالىالردا ئىسڭڭالم دىٌىٌىڭڭد  ب

ئ   ىرىقڭڭڭڭچاى »بىڭڭڭلەى   «ئڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭىپالر »

ًي قۇرۇلوىسڭىذا ئىڭٌچى ە گەڭپۇڭلڭۇ  بىڭلەى     «راٍوًالر

. شڭڭڭڭڭۇًذاقال ۇ بىرلەشڭڭڭڭڭت ر ەًلى ىٌي گوًڭڭڭڭڭۇپ ٍەگتڭڭڭڭڭ

ئىسڭڭڭڭڭڭالهٌىد خڭڭڭڭڭڭاراكتېرى ئىٌسڭڭڭڭڭڭاًٌىد دۇًَڭڭڭڭڭڭا ى   

سڭائادىتىٌي قولغڭا كەلت رۈشڭتى ي    -ئاخىر گلىك بەخڭۇ 

ًىقڭڭڭاًلىئ ى  ىپىسڭڭڭىذ  هۇشڭڭڭۇًذا  بىرلەشت رۈشڭڭڭٌي  

 ۇ .گەقە  ا قىلىذىغاًلى ىٌىوۇ ھېس قىلى  ٍەگت

بىڭڭڭز ئىسڭڭڭالم ئىذىَىسڭڭڭىٌىد خۇسۇسڭڭڭىَىتي    

گو رىسڭڭڭىذا گوختالغاًڭڭڭذا، بڭڭڭۇ دىٌٌىڭڭڭد ئىٌسڭڭڭاًىَەگ ە  

كەلالەى ئەڭ ئاخىرقي دىي ئى ەًلى ڭي، شڭۇًىد ئ چڭ ى    

ٌي ى  ىبڭڭڭۇ دىٌٌىڭڭڭد بڭڭڭارلىئ ئىٌسڭڭڭاًالر ا ئوهڭڭڭۇهىَلى 

ھاٍات ساھەسىٌىد بڭارلىئ هەٍڭذاًلىرىٌي ئڭ   ئىچىڭالە     

 ئالىذىغاًلى ىٌي س  لەپ ئ گتۇ .

لىئ ئىسالم دىٌي ھەر د ىر ى  ھەر ٍۇرگتى ي بڭار 

ئىٌساًالرًىد دىٌي بولغاًى ەى، ئىسالهٌىد قاٍسي بىر 

د ىرد  بولسڭڭڭڭڭڭۇى گەر ق ىَڭڭڭڭڭڭاگي داىاهلىقڭڭڭڭڭڭىذىغاى ى   

لڭڭڭڭ   ئېالسڭڭڭڭتى ىلى ي گوختڭڭڭڭاپ قالواٍڭڭڭڭذىغاى هەڭال 
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قۇىى گ ە ئىالە بولىقي -خۇسۇسىَىتىٌي بېرىذىغاى ك چ

چوقڭڭڭۇم. ئىسڭڭڭالهٌىد بڭڭڭۇ خۇسۇسڭڭڭىَىتي ئڭڭڭ   ەرهە   

ى راٍڭڭڭڭڭڭوًالرًي گرىٌسڭڭڭڭڭڭىپالر بىڭڭڭڭڭڭلەى ئ   ىرىقڭڭڭڭڭڭچا 

. بڭۇ ھې وەگڭتىي ئىسڭالم    ك رًىذۇ  بىرلەشت ر ەًلى ىذ

ى  هۇسۇلواًالر گاٍذىلىٌىذۇ. بۇ ھې وەگٌىڭد گەگسڭىالگي   

 :گ ى ًذى ىذ  

. ئىسڭڭالم دىٌڭڭي قۇرۇلوىسڭڭىذا هۇكەهوەللىڭڭك   1

 بىلەى ٍې ىلى ٌي بىرلەشت ر ەى:

 ى  خڭڭڭاراكتېر، گ رلڭڭڭ   ئىڭڭڭذىَەئڭڭڭالالھ گ رلڭڭڭ   

تى ي بڭڭارلىئ كىقڭڭىلەر ە  خىڭڭا ئڭڭ رپ ئڭڭاد گ  -خىلوڭڭۇ

ب  ڭڭڭ ى هۇسڭڭڭۇلواًالر ٍەر   ئىسڭڭڭالم دىٌىٌڭڭڭي ئەى گڭڭڭ ەى. 

گەشڭ ىا قىلغڭاى ى    ًڭي  % 25شارىذى ي ئىٌسڭاًالرًىد  

 ئىسالم دۇًَاسي د پ ئاگالغاى  توىٌذا هەركە لەش ەى.

ئىسڭڭڭالم دىٌڭڭڭي هەخلۇقلىرىغڭڭڭا قارىتڭڭڭا هڭڭڭۇگلە  

هەرىڭڭپەگ ە ئىڭڭالە ھڭڭې وەت بىڭڭلەى قڭڭاًۇى ٍولغڭڭا  -بىلىڭڭن

ئڭالالھ گەرىپىڭذىي كەلڭالەى بىڭر دىڭي. شڭۇًىد        قوٍغۇچي

ئ چ ى بۇ دىي ئ   ەرهە  راٍڭوًالر بىڭلەى ئ   ىرىقڭٌي    

 قوبۇل قىلىذىغاى راٍوًالرًي بىرلەشت رۈپ كەلالەى.

ئىسڭڭڭڭالم دىٌىٌىڭڭڭڭد هڭڭڭڭۇكەهوەللى ي بڭڭڭڭارلىئ 

رًىڭڭد گ رلڭڭ   خەل لەرًڭڭي ئڭڭ  ىالە جەلىڭڭ  قىلىڭڭ ، ئۇال 

دى ئىتڭڭڭڭڭتەر ەى. هڭڭڭڭڭاد لىقڭڭڭڭڭىغاهەد ًىَەگلەرًڭڭڭڭڭي گاش

گەر ق ىَڭڭڭڭاگي خېلڭڭڭڭي بىڭڭڭڭر ٍەر ىڭڭڭڭچە ٍەگڭڭڭڭ ەى بە ى    



 

 

75 

 

 ئىسڭڭڭالهٌىد هڭڭڭۇكەهوەللى ي ئالذىڭڭڭذا هەد ًىَەگلەرهڭڭڭۇ

 هەد ًىَىتىذىي ىا  كەچ ەى.

ب  ڭ ى دىٌى الرًڭي هڭۇكەهوەل    »ئالالھ قۇرئاًڭذا: 

قىلىڭڭ  بەردىڭڭن، ًېوىتىوٌڭڭي گولڭڭۇ  بەردىڭڭن، سڭڭىلەر ە  

-3د ٍذۇ)هائىڭڭذ ، «ئىسڭڭالم دىٌىٌڭڭي هەى گڭڭالالپ بەردىڭڭن  

ىڭڭڭڭڭذ  ئىقڭڭڭڭڭار ت قىلىٌغڭڭڭڭڭاى كەرىوەت،.  ئڭڭڭڭڭاٍەت ئڭڭڭڭڭاٍ

هۇكەهوەللىڭڭڭڭڭڭڭك بڭڭڭڭڭڭڭۇ دىٌٌىڭڭڭڭڭڭڭد قۇرۇلوىسڭڭڭڭڭڭڭىٌي   

ى   ي قائىڭڭذىلەرشڭەكىللەًذۈرىذىغاى گرىٌسڭڭىپالر، ئاساسڭ  

 داهەقسەگلەرًي ك  د  گۇگىذۇ. بڭۇ دىٌغڭا ئىلالىڭرى دىڭٌالر    

ٍڭڭڭ   بەر ەى بۇرۇلڭڭڭۇ  ى  بۇ ۇلڭڭڭۇ  ئەھۋالالرًىڭڭڭد ٍڭڭڭ   

ىرىٌچڭڭڭي بەرهەسڭڭڭلى ي ئ چڭڭڭ ى ئڭڭڭالالھ بڭڭڭۇ دىٌٌىڭڭڭد ب  

ٌڭي ئڭ  ۈم سڭاقالٍوەى ى     كەرىوهەًبەسي بولغڭاى قۇرئڭاى   

 ئ  ۈم قو ذاٍوەى د پ قەسەم قىلغاى.

بڭڭڭڭۇ دىٌڭڭڭڭذى ي ئڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭىپالرًىد   

سڭڭاڭا بىڭڭز قۇرئڭڭاًٌي ھەهڭڭوە  :»كەرىڭڭنهەًبەسڭڭي قۇرئڭڭاى 

ًەرسڭڭىٌي )ٍەًڭڭي كىقڭڭىلەر هۇھتڭڭاھ بولىڭڭذىغاى دىٌىڭڭٌ   

اى باٍڭڭاى قىلىڭڭ  بېرىڭڭڭذىغ   ،ئىقڭڭالرًىد ھەهوىسڭڭىٌي  

ئڭڭاٍەت،. بڭڭۇ  -89ًەھڭڭا س رىسڭڭي، «)قىلىڭڭ  چ شڭڭ ردۇ 

دتالەًڭڭڭڭذىي هەقسڭڭڭڭەت  « ھەهڭڭڭڭوە ًەرسڭڭڭڭە »ئڭڭڭڭاٍەگتى ي 

، هەقسڭڭەگلەر ى  چڭڭوڭ  ي قائىڭڭذىلەر گرىٌسڭڭىپالر، ئاساسڭڭ 

 قائىذىلەردىي ئىبار ت.
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ئەهوڭڭڭڭڭا ئىسڭڭڭڭڭالم دىٌىڭڭڭڭڭذى ي ئ   ىرىقڭڭڭڭڭچاى  

. ئەقىڭڭا گڭڭۇر،ئىىتىھڭڭاد) راٍوًالرًىڭڭد هەًبەسڭڭي ئەقىڭڭا 

گرىٌسڭڭىپال ًڭڭۇقتىالر ئۇقڭڭۇهي   گارهڭڭا  هەسڭڭىلىلەرًي  

ئاساسڭڭىذا، شڭڭاخچە هەسڭڭىلىلەرًي ئاساسڭڭلىئ قائىڭڭذىلەر 

 ڭاٍىلەر  -چڭارىلەرًي هەقسڭەت  -ئۇقۇهي ئاساسىذا، ىاسىتە

ك چلڭ   ئېھتىواللى  ڭا   . ئۇقۇهي ئاساسڭىذا ٍەك ًلەٍڭذۇ  

 جىەگلەر كەسڭڭڭ ىي ھڭڭڭ  ئۇقڭڭڭۇهي ئىڭڭڭالە ھڭڭڭ جىەگلەرًي 

هۇشڭۇ   . ئىسالم دىٌڭي هۇالھىز  قىلىذۇئۇقۇهي ئاساسىذا 

ئڭڭارقىلىئ ھڭڭ جىەت بىڭڭلەى ئەقىلٌڭڭي بىرلەشڭڭت رىذۇ.     

ًەگىىىڭڭڭذ  ئەًڭەًىۋىلىڭڭڭك بىڭڭڭلەى  اهڭڭڭاًىۋىلىئ، دۇًَڭڭڭا  

گەًٌىڭڭڭڭد -بىڭڭڭڭلەى ئڭڭڭڭاخىر ت ى  دىڭڭڭڭي بىڭڭڭڭلەى ئىلىڭڭڭڭن 

 هۇكەهوەللىقىقىذ  ئىىابىٌ ئەكىس ئېتىذۇ.

ئىسڭالم  « ئڭ   ەرهە  گرىٌسڭىپالر  »ئىسالهذى ي

لىڭڭڭذۇ. دىٌىغڭڭا هۇكەهوەللىڭڭڭك ى  ئ  لڭڭڭ   كڭڭڭ چ ئاگڭڭڭا قى 

گەر ق ىَڭات،  « ئ   ىرىقٌي قوبۇل قىلىذىغاى راٍڭوًالر »

گ رل   بولۇ  ى  جەلى  قىلىڭ  كڭ چىٌي     للىٌى ، 

بېرىڭڭذۇ. هۇشڭڭۇ ئڭڭارقىلىئ ئىسڭڭالم دىٌڭڭي ٍې ىڭڭذىي ٍڭڭ    

بېرىۋاگ اى هەسىلىلەر ى  رى ابەگلەرًي ئ  لەشت رۈشتىي 

قالواٍذۇ. شڭۇ ىاقىتٌىڭد ئ  ىڭذ  ئىٌسڭاًالرًىد      س ك گتە

 ٌىدئڭڭڭاىا هۇ قاگواٍڭڭڭذۇ. چڭڭڭ ً ي ئىسڭڭڭاله    اخاھىقڭڭڭىغ

گرىٌسڭڭڭڭڭڭىپلىرى، ئاساسڭڭڭڭڭڭلىرى ى  هەقسڭڭڭڭڭڭەگلىرىٌىد  
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هڭڭۇقىولى ي هۇسڭڭۇلواًالرًىد گڭڭو را ٍولڭڭذىي چەگڭڭٌەپ    

 گۇرىذۇ.كەگوەً گو را ٍولذا هې ىقىٌي قو ذاپ 

ئڭڭڭڭڭالالھ ئڭڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭڭىپالر بىڭڭڭڭڭلەى    

ئ   ىرىقڭڭڭڭچاى هەسڭڭڭڭىلىلەر ئڭڭڭڭارقىلىئ بڭڭڭڭۇ دىٌغڭڭڭڭا     

 -لىڭڭڭ  چى  ڭڭڭاى ئ  لڭڭڭ   كڭڭڭ چ هۇكەهوەللى ىڭڭڭذىي كې

قڭڭۇىىىتىٌي ئاگڭڭا قىلغڭڭاى. ئىسڭڭالهٌىد هڭڭۇكەهوەللى ي   

كىقڭڭڭىلەرًي بڭڭڭۇ دىٌٌىڭڭڭد گ رلڭڭڭ   هېڭڭڭۋىلەر،  ڭڭڭ للەر،  

گۇراقالر، گەهلەر ى  ر ڭلەر بىلەى گوشۇپ كەگڭ ەى بېغىغڭا   

جەلب قىلىذۇ. با ذى ي گ رل   هېۋ ،   للەر ى  گۇراقالر 

ې ىلىٌىڭ   ئەىرىقىولى ي سڭەى بىذىي ئىٌسڭاًالرًىد ٍ  

 گۇرىذىغاى ئېھتىَاجلىرىغا ئاىا  قوشاالٍذۇ.  

وىتىالە ئى  ڭڭي هۇشڭڭۇ سڭڭىَاقتا ئڭڭالالھ هۇسڭڭۇلواى ئڭڭ ه  

 :خىسلەت ئاگا قىلغاى

ئڭڭڭڭڭارقىلىئ « ئڭڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭڭىپالر،.»1)

هۇسڭڭۇلواًالرًىد ئوهۇهَ  لڭڭ   خاگالى  ڭڭا بىرلىقڭڭى     

ئڭڭڭڭڭڭڭڭ   ەرهە  ». ئىسڭڭڭڭڭڭڭڭالهذى ي ذۇرقالواسڭڭڭڭڭڭڭڭلى ى

، هۇسڭڭۇلواًالر تڭڭۇرهۇسڭڭۇلواًالر ا ھ جىەگ« گرىٌسڭڭىپالر

 ئىسالهغا ھ جىەت ئەهە .

،. ئڭڭ   ىرى  راٍوًلىرىڭڭذى ي ئىو ڭڭاًىَەگلەر   2)

سڭڭڭڭڭڭەى بىذىي ئ  ل كسڭڭڭڭڭڭىز ٍې ىلىٌىڭڭڭڭڭڭ  گڭڭڭڭڭڭۇرۇ    

ئڭڭالالھ ھەر ٍڭڭ   ٍىلٌىڭڭد  »خۇسۇسڭڭىَىتي. ر سڭڭۇلۇلالھ:

بېقڭڭڭڭىذا هۇسڭڭڭڭۇلواًالرًىد دىٌىڭڭڭڭٌ چ شەًچىسڭڭڭڭىٌي    
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 «رلەرًي ئەى گىڭڭذۇٍې ىالٍڭڭذىغاى هۇجتەھىڭڭذ، هۇگەگەك ڭڭۇ

 دتالەى)ئەبۇداىۇد باٍاى قىلغاى،.

ھاٍاگىٌىڭڭڭد  ھەدىسڭڭڭ ە ئاساسڭڭڭەى، هۇسڭڭڭۇلواًالر

ۇ  ھڭڭڭڭالەگ ە دۈچ ٍې ىلىٌىڭڭڭڭ  گۇرۇشڭڭڭڭي ى  گۇر ۇًلڭڭڭڭ  

ئڭڭڭڭ   ىرى   هۇسڭڭڭڭۇلواًالرًىد كەلوەسڭڭڭڭلى ي ئ چڭڭڭڭ ى

دىٌىڭڭٌ چ شەًچىسڭڭي گەگەك ڭڭۇر ئاساسڭڭىذا   راٍوًىغڭڭا گەى 

   ٍې ىلىٌى  گۇرىذۇ.

 

شەخسڭڭڭڭڭڭىَىتىذ  ٍەكڭڭڭڭڭڭ ە هۇسڭڭڭڭڭڭۇلواًٌىد . 2

 لىئخۇسۇسڭڭڭڭڭىَەگلەر بىڭڭڭڭڭلەى ئىٌسڭڭڭڭڭاًىٌ ئورگڭڭڭڭڭاق   

 خۇسۇسىَەگلەر بىرلەش ەى:

ئىسڭڭالم دىٌڭڭي گ رلڭڭڭ   سڭڭ گەت، ئوخقڭڭڭىوىغاى    

خۇسۇسڭڭڭىَەت ى  ئورگڭڭڭا  گەقسڭڭڭىواگ ا ئىڭڭڭالە بڭڭڭارلىئ     

 ئىٌساًالرًىد دىٌي.  

ئىٌسڭڭاًٌىد شەخسڭڭىَىتي گەڭپڭڭۇڭ ى  ئىىڭڭابىٌ 

گچڭاًلىئ ى   ، گائالىَەيئ س پ ٍېتىلىقي، گەسىر بېرىقڭ 

ھاٍڭڭات شەكىللەًذۈرۈشڭڭتە ئاالھىڭڭذ  ئى تىڭڭذار ا ئىڭڭالە     

ئىٌسڭڭاًذا  لەر بىڭڭلەى بەھڭڭرىوەى بولىقڭڭي ئ چڭڭ ى سڭڭ گەگ

قڭڭڭڭو  ٍ لىٌىقڭڭڭڭلىك بىڭڭڭڭر بڭڭڭڭ لە  خۇسۇسڭڭڭڭىَەگلەر    

ٍېتىلىقڭڭي كېڭڭر  . ئىٌسڭڭاًذى ي قڭڭو  ٍ لىٌىقڭڭلىك   

خۇسۇسڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭىَەگلەر: ٍەكڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭ ە ى  كوللې تىڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭ  

 خۇسۇسىَەگلەردىي ئىبار ت.
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ۇسۇسڭڭڭڭىَىتي ئڭڭڭڭارقىلىئ  ئىٌسڭڭڭڭاى ٍەكڭڭڭڭ ە خ 

ئاالھىذ  كىولى ڭي ى  سڭاالھىَىتىٌي ئوبرا الشڭتۇرىذۇ.    

چڭڭڭ ً ي ھەر بىڭڭڭر ئىٌسڭڭڭاًٌىد هىلَڭڭڭارد ئىٌسڭڭڭاًالر ا   

 ئوخقىواٍذىغاى ئالالھ ئاگا قىلغڭاى خڭا  بارهڭا  ئىڭزى    

بڭڭار. شڭڭۇًى ذ   باشڭڭ ىالردىي گەرقلەًڭڭذۈرۈپ گۇرىڭڭذىغاى 

ًىڭۋى  ًىسپي ئى تىذار ى  ئىو اًىَەگلەردىي ئىبڭار ت هە 

هۇسڭڭڭۇلواًالرًىد  شەخسڭڭڭىَىتي ى  كىولى ىوڭڭڭۇ بڭڭڭار.  

ئاد ت، قڭاًۇى ى   -هەد ًىَەت،  توىي، ئ هوەت، گىا، ئ رپ

 خۇسۇسىَىتي بار.گە ىلەگلىك ئەخالقتىي ئىبار ت 

ئىٌسڭڭڭڭڭاى ئىىتىوڭڭڭڭڭائىٌ هەخلڭڭڭڭڭۇ  بولڭڭڭڭڭۇپ،    

 ھەه ارلىقڭى  ئىىتىوائىٌ جەھەگتىي هاسلىقڭى  ى   

ئى تىڭڭڭڭڭڭڭذارىغا ئىڭڭڭڭڭڭڭالە. ٍەكڭڭڭڭڭڭڭ ە ى  كوللې تىڭڭڭڭڭڭڭ     

خۇسۇسىَەگلىرىٌىد بىرلىقىقي ئارقىلىئ هۇسۇلواى 

جەهڭىَىتڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭي جەهڭىَەگٌىڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭد ئڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭ   ەرهە  

گرىٌسڭڭىپلىرىذىي چى ىڭڭ  كەگڭڭوەً گڭڭو را ًەگىىىٌڭڭي     

 قولغا كەلت ر لەٍذۇ.

ئىٌسڭاًذى ي  « ئڭ   ەرهە  گرىٌسڭىپالر  »چ ً ي

ىالر بىڭلەى  ئىىتىوائىٌ گەر گٌي شڭەكىللەًذۈرىذۇ، باشڭ   

هاسلىقىقڭڭتا ئىڭڭذىَە گەٍَڭڭارلى ىٌي ئ سڭڭت رىذۇ. ئەهوڭڭا 

ئى تىڭذار ى  ئىو ڭاًىَەگلەرًي   « ئ   ىرىقچاى راٍڭوًالر »

كەشڭڭڭى  قىلىڭڭڭ  ئڭڭڭارقىلىئ ئىىڭڭڭادىَەت ٍڭڭڭارىتى ،     
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ئاالھىڭڭڭڭذىلى ٌي قولغڭڭڭڭا كەلتڭڭڭڭ رۈ  ى  گائالىَەگچڭڭڭڭاى  

 جاًالًذۇرىذۇ. ھالىتىٌي بولۇشتا بەسلىقى  ى  رى ابەت

بىڭڭڭڭلەى «   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭىپالرئڭڭڭڭ »دتڭڭڭڭوە ، 

ئارىسڭڭڭىذى ي هاسلىقڭڭڭى   « ئ   ىرىقڭڭڭچاى راٍڭڭڭوًالر »

شەخسلەرًىد ئ   ىرىقڭي ى  هۇسڭۇلواًالرًىد گەر ق ڭي    

 قىلىقىغا كېپىللىك قىالالٍذۇ.

 

. ئڭڭڭڭ هوەت قۇرۇلوىسڭڭڭڭىذا بىرلىڭڭڭڭك بىڭڭڭڭلەى   3

 ئەركىٌلى ٌي بىرلەشت ر ەى:

ئىڭڭڭڭذىَە ى  ھە ار ت  ڭڭڭڭ للىٌى  ئڭڭڭڭالىولىرى:  

بىر هىللەگٌىد   للىٌىقىذى ي ئەڭ هۇھىن   يقاٍسى

گىڭڭي ئىبڭڭار ت  «بىرلىڭڭك ى  ئەركىٌلىڭڭك » ًىدشڭڭەرگلەر

 تۇر.ئى  ي شەرت ئى ەًلى ىذ  ئىتتىپاق

ھەر قاًڭڭڭذا  بىڭڭڭر   « بىرلىڭڭڭك ى  ئەركىٌلىڭڭڭك  »

هىللەگٌىڭڭڭد   للىٌىقڭڭڭىذ  كەم بولسڭڭڭا بولواٍڭڭڭذىغاى    

ئى  ي قاًاگتىي ئىبار ت. هۇسۇلواًالر هەد ًىَىتىذ  بڭۇ  

ئڭڭڭڭڭڭ   ەرهە  »ئى  ڭڭڭڭڭڭي قاًاگٌىڭڭڭڭڭڭد بىرلىقىقڭڭڭڭڭڭي  

ئارىسڭىذا  « ئ   ىرىقڭچاى راٍڭوًالر  »بىڭلەى  «گرىٌسىپالر

 ج گلىقى  ًەگىىىلىرىٌىد بىرىذۇر.

ئىٌسڭڭڭڭڭڭڭڭاى شەخسڭڭڭڭڭڭڭڭي ئېٌىر ىَەلىرىٌڭڭڭڭڭڭڭڭي 

ھەرى ەگلەًڭڭڭڭڭڭڭڭذۈرۈ  ئڭڭڭڭڭڭڭڭارقىلىئ جەهڭىَىتىڭڭڭڭڭڭڭڭذ  

گائالىَەگچڭڭڭاى شەخسڭڭڭ ە ئاٍلىٌاالٍڭڭڭذۇ، شڭڭڭۇ ىاقىتٌىڭڭڭد  
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هاًڭڭا بڭڭۇ الپ قاالالٍڭڭذۇ. ئ  ىڭذ  كوللې تىڭڭ  ئې ىٌڭڭي سڭاق  

ئ   ىرىقڭڭڭڭچاى »بىڭڭڭڭلەى« ئڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭىپالر»

ئارىسڭڭىٌي گەڭپۇڭالشڭڭتۇرۇپ گۇگڭڭۇپ هاڭغڭڭاى    «راٍڭڭوًالر

ئڭڭڭڭ   ەرهە  . »ٌىد ًەگىىىسڭڭڭڭيئىسڭڭڭڭالم گەربىَىسڭڭڭڭى

شەخسڭڭڭڭڭلەر ە قائىڭڭڭڭڭذ ، گرىٌسڭڭڭڭڭى  ى   « گرىٌسڭڭڭڭڭىپالر

 )هېتافىزى ڭا،دا  هەقسەگلەرد ، بولۇگوۇ  ەٍبي هەسىلىلەر

ًەگىىىڭڭڭذ  سڭڭڭىزى  بېرىڭڭڭذۇ.  تىسڭڭڭىٌي ھىڭڭڭذاٍەت خەرى

رى بىڭڭلەى ئەقلڭڭي، ئى تىڭڭذارى ى  ئىو ڭڭاًىَەگلى ئىٌسڭڭاى

  توىٌٌي   للەًذۈر لەٍذۇ.   هاددى دۇًَا ا ئاگلىٌى 

ئىٌسڭڭاًىٌ ئورگڭڭا   « ئڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭىپالر »

قىسڭڭوەگلەرًي ئڭڭوٍغىتى  ى  شەخسڭڭلەرًي گەربىڭڭَىلە   

ئڭڭڭڭڭڭارقىلىئ هۇسڭڭڭڭڭڭۇلواًالرًىد بىرلى ڭڭڭڭڭڭي ئ چڭڭڭڭڭڭ ى  

   ەم ئاسا  ٍارىتى  بېرىذۇ.  هۇستەھ

ھەر قڭڭاًچە كڭڭ پ  ھالىتىڭڭذ «ًڭڭ ل»چڭڭ ً ي سڭڭاى 

قڭڭڭڭڭۇىى ت ٍڭڭڭڭڭاكي گائالىَەگچڭڭڭڭڭاًلىئ  چبولسڭڭڭڭڭىوۇ كڭڭڭڭڭ 

كەڭڭرى  « ئ   ىرىقڭچاى راٍڭوًالر  » شەكىللەًذۈر لوەٍذۇ.

دائىرسڭڭڭي ئڭڭڭارقىلىئ ئەقىلٌىڭڭڭد گەگەك ڭڭڭۇر قىلىقڭڭڭي،  

گەگ ى ڭڭڭات ئېلىڭڭڭ  بېرىقڭڭڭي، ئىزدىٌىقڭڭڭي ى  هڭڭڭۇالھىز  

گىلٌىڭد كڭ   قاراشڭالرًي ئىپادىلىقڭىالە؛     ٍ ر   ۈشىالە؛ 

قەلەهٌىڭڭد ٍېزىقڭڭي ى  ٍې ىلىڭڭئ ٍارىتىقڭڭىغا گۇرسڭڭەت  

ٍارىتى  بېرىذۇ. هۇشۇًذا  هۇھىتتىي  ىالاًڭۇ، ئۇلڭۇ    

ى  قابىلىَەگلىڭڭك  تڭڭر   ئڭڭاد هلەر ٍېتىقڭڭى  چى ىڭڭذۇ.  
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سڭي  ۇًىد ٍڭۇقىرى گور «ئ   ەرهە  گرىٌسىپالر»چ ً ي 

  ھاٍڭڭڭاگٌي ئىڭڭڭذىَىٌي بېَىتىڭڭڭذىغاى ى  ئ چڭڭڭ ى ئڭڭڭۇالر

ٍې ىالٍڭڭڭڭذىغاى هۇگەگەك ڭڭڭڭۇر ى  ئۇلڭڭڭڭۇ  ئىٌسڭڭڭڭاًالرًىد 

 ٍېتىلىقىالە ئاسا  ھا ىرالپ بېرىذۇ.

بىڭڭڭڭڭڭڭڭڭلەى « ئڭڭڭڭڭڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭڭڭڭڭڭىپالر »

شەخسڭڭلەرًي قۇٍوڭڭا   ى  «ئەركىٌلىڭڭك»ئىٌتىزاهالشڭڭ اى 

قېلىڭڭڭپ ە سڭڭڭېلىۋالواٍذىغاى ى  بېسڭڭڭىن قىلواٍڭڭڭذىغاى  

ئڭڭڭڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭڭڭڭىپالر بىڭڭڭڭڭڭڭلەى « بىرلىڭڭڭڭڭڭڭك»

ى راٍوًالرًىڭڭڭڭد جىپسىالشڭڭڭڭ اًلى ىٌىد  ئ   ىرىقڭڭڭڭچا

هېۋىسڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭىذىي ئىبڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭار ت. ھەر ئى  ىلىسڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭي   

ى  ھە ار ت  بولىقڭڭڭڭڭڭڭي هۇسڭڭڭڭڭڭڭۇلواًالرًىد ك چلڭڭڭڭڭڭڭ  

 ساھەسىذ  گائالىَەگچاى بولۇش ا كېپىللىك قىالالٍذۇ.

بىڭڭڭڭڭڭڭڭڭلەى « ئڭڭڭڭڭڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭڭڭڭڭڭىپالر »

ًىڭڭد خەرىتىسڭڭي چې ىڭڭذىي   «ئ   ىرىقڭڭچاى راٍڭڭوًالر »

، هۇسڭڭڭتەبىتلىك  « تكڭڭڭ چ قڭڭڭۇىى  »ئاشڭڭڭۇرۇى گوەٍذىغاى 

، قاالٍوى ڭڭڭڭاًچىلىئ گەٍڭڭڭڭذا «بىرلىڭڭڭڭك»قىلواٍڭڭڭڭذىغاى 

-خىلوڭۇ »،  ىتالشڭواٍذىغاى «ئەركىٌلىڭك »قىلواٍذىغاى 

ھڭڭڭالىتىٌي  «گ رلڭڭڭ  »ى  ب ل ًوەٍڭڭڭذىغاى  «خىللىڭڭڭئ

 رىذۇ.شەكىللەًذۈ
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. هۇسڭڭڭڭتەقىللىئ بىڭڭڭڭلەى سڭڭڭڭىرگ ا قارىتڭڭڭڭا    4

 ئېچىلىقٌي بىرلەشت ر ەى:

ئاساسڭڭڭڭڭلىرى، هەقسڭڭڭڭڭەگلىرى ى  : ئىسڭڭڭڭڭالهٌىد

ئڭڭڭ   ەرهە  »گرىٌسڭڭڭىپلىرىٌي ئڭڭڭ   ئىچىڭڭڭالە ئالغڭڭڭاى  

 ا ئىالە بولىقي، هۇسڭۇلواًالرًىد ئاالھىڭذ    «گرىٌسىپالر

 دۇًَڭاىى هۇستەقىا ساالھىَەت ى  بىرلىك ئاساسىذى ي 

 شەخس ئى ەًلى ىذىي دتر   بېرىذۇ.  

ئىسالهٌىد ئېالستى ىلىئ خۇسۇسىَەگ ە ئىالە 

 ڭڭا ئىڭڭالە بولغڭڭاًلى ي،  «ى راٍڭڭوًالرئ   ىرىقڭڭچا»كەڭڭڭرى

ئڭڭڭ  ىٌي -هۇسڭڭڭۇلواًالرًىد ئاالھىڭڭڭذ  سڭڭڭاالھىَىتىٌىد

 ًېوىسڭڭڭالر هەد ًىَىڭڭڭتىالەٍىالڭڭڭاًە سڭڭڭاًاٍذىغاى -ٍەكڭڭڭ ە

باشڭڭڭ ىالرًي ى ٍڭڭڭراى قىلىڭڭڭذىغاى سڭڭڭەى ب ە   -ئوخقڭڭڭا 

 ئاٍلىٌى  قېلىقىغا گوسالغۇ بولىذۇ.  

ئېالسڭڭڭڭڭڭڭتى ىلىئ خۇسۇسڭڭڭڭڭڭڭىَەگ ە ئىڭڭڭڭڭڭڭالە    

باش ا هىلڭلەت ى  هەد ًىڭَەگلەر   « ئ   ىرىقچاى راٍوًالر»

ئېلىڭ  بارىڭذۇ. هەسڭىلەى،    بىلەى ئىىابىٌ هاسلىقىق ا 

خەرىتىسڭڭىٌي  « ئڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭىپالر  » هۇسڭڭۇلواى 

-هېتافىزى ڭڭڭڭڭابولۇگوڭڭڭڭڭۇ -ك رسڭڭڭڭڭىتى  بېرىڭڭڭڭڭذىغاى 

گەسڭڭڭەىىۇرىذا هڭڭڭۇگلە  ھەقى ەگڭڭڭ ە ئىڭڭڭالە. ئالالھٌىڭڭڭد   

ٍىالاًە ئىالھلى ي، هۇھەهوەد ئەلەٍھىسساالهٌىد -ٍەك ە

بڭارلىئ ئىٌسڭاًالر ا    گەٍغەهبەر ئى ەًلى ڭي، قۇرئاًٌىڭد  

هڭڭ جىز  كىتڭڭا  ئى ەًلى ڭڭي ى  قىَڭڭاهەت   چ شڭڭ رۈلالەى
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 ك ًىٌىڭڭڭڭڭد ھە  ئى ەًلى ڭڭڭڭڭي هڭڭڭڭڭۇگلە  ھەقىڭڭڭڭڭ ەت: 

 ڭڭۇهراھلى تىي  ەٍڭڭرى ًەرسڭڭە    ھەقى ەگڭڭتىي قالسڭڭا، »

 ئاٍەت،. -32ٍ ً   س رىسي، «)هەىجۇت ئەهە 

-ئەهوڭڭڭڭا دۇًَڭڭڭڭا ئىقڭڭڭڭلىرىغا كەلسڭڭڭڭە  بىلىڭڭڭڭن

هەرىڭڭڭپەگلەر، گېخٌى ڭڭڭا، گەجڭڭڭرىبە، ئىٌسڭڭڭاًىٌ ئىڭڭڭذىَە،  

ى  ئىىتىوڭڭڭڭائىٌ گەًڭڭڭڭلەر  ىڭڭڭڭرىبىلىول ولو ىَەگىسڭڭڭڭخ

خەرىتىسڭڭڭىالە گەى . دتڭڭڭوە ، « ئ   ىرىقڭڭڭچاى راٍڭڭڭوًالر»

هۇسڭڭۇلواًالر بڭڭۇ سڭڭاھەلەرد  هڭڭۇگلە  ھەقى ەگڭڭ ە ئىڭڭالە    

 ئىٌساًالر ئورگا .ئەهە . بۇ ساھەلەرد  ھەهوە 

گەر ق ڭڭڭڭي قىلىڭڭڭڭ  ٍڭڭڭڭاكي ئارقىڭڭڭڭذا قڭڭڭڭېلى ،   

هەد ًىَلىقى  ٍاكي هەد ًىَەگسىزلىك، بىرلىڭك ٍڭاكي   

قڭڭڭۇىى ت ٍڭڭڭاكي ئڭڭڭاجىزلىئ،  -ئىتتىپاقسڭڭڭىزلىئ، كڭڭڭ چ

گائالىَەگچڭڭڭڭڭاًلىئ ٍڭڭڭڭڭاكي بوشڭڭڭڭڭاڭلى تىي ئىبڭڭڭڭڭار ت   

قاًۇًىَەگلەر بىلەى هاسلىقى  هى ذارىغا قارىتا ٍىلڭالر  

ٌە  ر بولۇشڭڭڭىذىي قەگڭىَڭڭڭ  كىڭڭڭن .ئ   ىرىڭڭڭ  گۇرىڭڭڭذۇ 

 ئالالھٌىد قاًۇًىَەگلىرى جارى بولۇپ گۇرىذۇ.  

خەرىتىسڭڭڭي باشڭڭڭ ا  « ئ   ىرىقڭڭڭچاى راٍڭڭڭوًالر »

هىللەت ى  هەد ًىَەگلەردى ي ئىىابىٌ گاٍذىلىئ بولغاى 

ھەر قاًڭڭڭذا  ًەرسڭڭڭىذىي گاٍڭڭڭذىلىٌى  ئ چڭڭڭ ى ًەقىڭڭڭا  

قىلىڭڭڭڭڭڭ  ى  ھە ار ت جەھەگڭڭڭڭڭڭتىي ھەه ارلىقڭڭڭڭڭڭى   

ېرىڭذۇ. هۇسڭۇلواًٌىد گىلڭي بڭۇ     ئىقى لىرىٌي ئېچى  ب

ھڭڭڭې وەت هۇسڭڭڭۇلواًٌىد  »سڭڭڭاھەد  ر سڭڭڭۇلۇلالھٌىد: 



 

 

85 

 

دتڭڭالەى ھەدىسڭڭىٌي ئوقڭڭۇپ   «ٍ گتڭڭ رۈپ قوٍغڭڭاى هڭڭ ل ي  

گۇرىڭڭذۇ. هاًڭڭا بڭڭۇ ھەدىڭڭس ئىسڭڭالهٌىد باشڭڭ ا هىلڭڭلەت ى    

هەد ًىَەگلەردى ي گەجرىبىٌي ى  ئىىڭابىٌ گەر گلىرىٌڭي   

 لي.ھ رهەگلەٍذىغاًلى ي ى  قەدىرلەٍذىغاًلى ىٌىد د لى

بىڭلەى  « ئ   ەرهە  گرىٌسڭىپالر » شۇ سەى بتىي

ًىڭڭڭڭد جىپسىالشڭڭڭڭ اًلى ي «ئ   ىرىقڭڭڭڭچاى راٍڭڭڭڭوًالر»

هۇسڭڭڭڭۇلواًالرًىد باشڭڭڭڭ ا هىللەگڭڭڭڭلەر بىڭڭڭڭلەى بولغڭڭڭڭاى 

ئاالقىسڭڭڭڭڭڭڭڭڭىغا ئىىڭڭڭڭڭڭڭڭڭابىٌ ئەكىڭڭڭڭڭڭڭڭڭس ئېتىڭڭڭڭڭڭڭڭڭذۇ.   

بىرلى ٌڭڭي بارلى  ڭڭا «ئڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭىپالر»چڭڭ ً ي

كەلت رۈشڭڭڭڭڭي بىڭڭڭڭڭلەى بىڭڭڭڭڭرلى تە، هۇسڭڭڭڭڭۇلواًالرًىد  

ئاالھىڭڭڭڭذ    - ەرچە ئڭڭڭڭاجىز بولسڭڭڭڭىوۇ  -ىا ى هۇسڭڭڭڭتەق 

ئ   ىرىقڭچاى  »دتوە ، ئى ەًلى ىٌي ھېس قىلذۇرىذۇ. 

ھە ار ت ھەه ارلى ىغڭڭا هۇًاسڭڭى  شڭڭارائىۇ   « راٍڭڭوًالر

 ھا ىرالپ بېرىذۇ.

 ى  ئىڭذىَە  هەد ًىَەت« ئ   ەرهە  گرىٌسىپالر»

پ قالىڭڭڭڭذۇ. ۇھۇجڭڭڭڭۇهىٌي قوبڭڭڭڭۇل قىلىقڭڭڭڭتىي گوسڭڭڭڭ  

ھە ار ت ھەه ڭڭڭڭڭڭارلىئ « ئ   ىرىقڭڭڭڭڭڭچاى راٍڭڭڭڭڭڭوًالر »

 ى  ئىڭڭذىَە د رىا ىلىرىٌڭڭي ئېچىڭڭ  بېرىڭڭذۇ. هەد ًىڭڭَەت  

ھۇجۇهي بىلەى ھە ار ت ھەه ارلى ي ئارىسىذا ئەلڭۋ گتە  

  ور گەر  بار.

 

 



 

 

86 

 

ئى  ي  سىذى يەئىسالم ئىذىَ

ئارىالشتۇرىتتىقٌىد گەر گلىوىلىك ًۇقتىالرًي 

 ئاقىۋ گلىرى

 

ئڭڭڭڭڭ   ەرهە  »بىڭڭڭڭڭز ٍڭڭڭڭڭۇقىردا ئىسڭڭڭڭڭالهٌىد  

« ئ   ىرىقڭڭڭڭڭڭچاى راٍڭڭڭڭڭڭوًالر»بىڭڭڭڭڭڭلەى «گرىٌسڭڭڭڭڭڭىپالر

ئىسڭالم دىٌىٌىڭد    ٌيخەرىتىسىٌي بىرلەشڭت ر ەًلى ى 

ئەڭ هڭڭڭڭڭۇھىن خۇسۇسڭڭڭڭڭىَەگلىرى د پ بىلڭڭڭڭڭذۇ . بڭڭڭڭڭۇ  

بىرلىقىقىٌىد بىرىٌچىذىي ئىسالهغا، ئى  ىٌچىذىي 

هۇسڭڭڭڭڭۇلواًٌىد گەربىَىلىٌىقڭڭڭڭڭىالە، ئ چىٌچىڭڭڭڭڭذىي   

 ،ى ئ هوىتىٌىڭڭڭڭڭڭڭد گائالىَەگچاًلى ىغڭڭڭڭڭڭڭا هۇسڭڭڭڭڭڭڭۇلوا

اًالرًىد هۇسڭڭتەقىا ئاالھىڭڭذ  سڭڭاالھىَىتىٌي  هۇسڭڭۇلو

ساقالپ گۇرۇپ باش ىالر ا قارىتا ئىقى ٌي ئېچىقڭتى ي  

سېلىقڭڭتۇرهىغا ئىڭڭالە بولغاًلى ىغڭڭا ئاساسڭڭەى سڭڭىرگ ي  

 ئاالقىسىغا ك پ گاٍذىسي بار.  

 بىڭڭڭڭڭڭڭڭڭلەى« ئڭڭڭڭڭڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭڭڭڭڭڭىپالر »

خەرىتىسڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭىٌي « ئ   ىرىقڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭچاى راٍڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭوًالر »

ەلوەسڭلىك كڭ گلىالەى   ئارىالشتۇرىتتى  ٍڭاكي گەر  ئىت 

هەسڭڭىلىلەر ە سڭڭەلبىٌ گەسڭڭىر   ئى  ڭڭي گەر گلىوىلىڭڭك

گەٍذا قىلىڭذۇ، چڭ ً ي ًەگىڭىە هۇقەددىوىٌىڭد گ رىڭذىي      

بولىڭڭڭڭذۇ. بۇًىڭڭڭڭد سڭڭڭڭەلبىٌ ٍاهڭڭڭڭاى ئڭڭڭڭاقىۋ گلىرىٌي      

 گ ى ًذى ىذ   خۇالسىال  هۇه ىي:
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بولۇشڭڭڭڭٌي « دىَاًەگلىڭڭڭڭك»بىڭڭڭڭلەى « دىڭڭڭڭي». 1

 ئارىالشتۇرىتتى :

 كەرىڭن ئالالھ گەرىپىذىي چ ش ەى قۇرئاى «دىي»

ى  ر سۇلۇلالھ گەرىپىذىي كەلالەى سەھي ھەدىسڭلەرًىد  

« دىَاًەگلىڭڭڭڭك» ك رسڭڭڭڭەگوىلىرىذىي ئىبڭڭڭڭار ت. ئەهوڭڭڭڭا

بولڭڭڭڭۇ  هۇسڭڭڭڭۇلواًالرًىد ئىسڭڭڭڭالهٌي چ شڭڭڭڭىٌى  ى   

 ىي ئىبار ت.ئىسالهٌي رتڭال ھاٍاگتا گەگبى ال  ٍولىذ

ەگلىك بولڭۇ   ئىسالم دىٌي ئىالھي ى ھىٌ، دىَاً

ئىٌساًٌىد دىٌىٌ چ شەًچىسي. ئىسالم دىٌڭي هڭۇگلە    

گڭڭڭو را ى  هڭڭڭۇكەهوەللى  ە ئىڭڭڭالە، دىَاًەگلىڭڭڭك بولڭڭڭۇ   

ئ   ىرىڭ    بولڭۇپ  ًىسپي بولىذۇ. ئىسڭالم دىٌڭي هڭۇقىن   

قالواٍڭڭذۇ، دىَاًەگلىڭڭك بولڭڭۇ  هەٍلڭڭي هۇسڭڭۇلواًالرًىد   

گەر ق ىَڭڭڭڭڭات ٍ ًىلىقڭڭڭڭڭىذ  بولسڭڭڭڭڭۇى ٍڭڭڭڭڭاكي ھە ار ت 

ذا قېلىقڭڭڭىذا بولسڭڭڭۇى ئ   ىرىڭڭڭ  جەھەگتى ڭڭڭي ئارقىڭڭڭ

 .گۇرىذۇ

شۇًى غا ئاساسەى، ئىسالم دىٌڭي ھەر د ىر ى  ھەر  

قاًڭڭڭذا  ئورۇًڭڭڭذا گەگڭڭڭبى ال   ۆرۈر بولغڭڭڭاى ئىالھىڭڭڭٌ   

گەر دۇر. ئەهوڭڭا دىَاًەگلىڭڭك بولڭڭۇ  ئىٌسڭڭاًٌىد ًىسڭڭپي 

دىَاًەگلىڭڭك  .چ شەًچىسڭڭي ى  ھەرى ىتىڭڭذىي ئىبڭڭار ت  

را  ىڭڭب ،ەبولڭڭۇ  كڭڭ گلىالەى ٍاخقڭڭي دائىڭڭرىلەر ە ئىڭڭال   

دىَاًەگلىڭڭك ئۇقۇهىڭڭذا بە ىڭڭذ  خاگالى ٌىڭڭد ك رۈل شڭڭي    

هڭڭڭۇه ىي ٍڭڭڭاكي دىٌڭڭڭي چ شەًچىسڭڭڭي بە ى د ىر ى  بە ى 
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بولۇگوڭۇ  -بولسىوۇ، باش ا د ىر ى  ئورۇًذا هۇًاسى ئورۇًذا 

-ئڭ گ ەى بولسڭا   هۇدد تدىٌي چ شەًچە هىراسىغا ئۇ ۇى 

 هۇه ىي. هۇًاسى  كەلوەسلى ي

 لەىبىڭڭڭڭڭڭڭڭڭ« ئڭڭڭڭڭڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭڭڭڭڭڭىپالر »

خەرىتىسڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭىٌي « ئ   ىرىقڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭچاى راٍڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭوًالر »

ئارىالشڭڭڭڭڭتۇرىتتى  ب  ڭڭڭڭڭ ً ي كڭڭڭڭڭ گلىالەى ئىسڭڭڭڭڭالم    

ًڭي هۇسڭۇلواًالر   « ئ   ىرىقچاى راٍوًالر»دول ۇًلىرىٌي 

ئڭڭڭ   ەرهە  ھەر ىڭڭڭز بڭڭڭو  قوٍۇى گسڭڭڭە بولواٍڭڭڭذىغاى   

هۇئڭڭڭاهىلە قىلىڭڭڭذىغاى ھڭڭڭالەگ ە   گرًسڭڭڭىپ ا ئوخقڭڭڭا  

كەلتڭڭڭڭڭ رۈپ قوٍغڭڭڭڭڭاى. ًەگىىىڭڭڭڭڭذ  كڭڭڭڭڭ پ سڭڭڭڭڭاًذى ي   

هۇسۇلواًالرًي  اهاى ى  ئورۇًٌىڭد ئ   ىرىقڭىالە رتڭڭاٍە    

گەقەت بۇرۇً ىالرًىڭڭڭڭد ئەقلڭڭڭڭي بىڭڭڭڭلەى    قىلواسڭڭڭڭتىي

گەگەك ڭڭڭڭۇر قىلىڭڭڭڭذىغاى، ئۇالرًىڭڭڭڭد قڭڭڭڭۇلى ي بىڭڭڭڭلەى    

ئاڭالٍذىغاى ى  ئ   ىرىقچاى راٍوًالرًي ئۇالرًىڭد كڭ  ى   

   ەى ك رىذىغاى ھالغا ٍەگ   ۈپ قوٍغاى.  بىل

 خەرىتىسڭڭىالە «ئ   ىرىقڭڭچاى راٍڭڭوًالر»هاًڭڭا بڭڭۇ 

هېتڭڭڭڭڭڭڭودى بىڭڭڭڭڭڭڭلەى « ئڭڭڭڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭڭڭڭىپالر»

 «قاگوڭڭڭڭال» هاًڭڭڭڭا بڭڭڭڭۇالر قارىغاًلى ٌىڭڭڭڭد ًەگىىىسڭڭڭڭي.

 .دۇرئې ىوذى ي كىقىلەر

بۇًىد ئەكسىچە  ەربلىقى  كەگ ەى بىر بڭ لە   

 ڭڭڭڭڭڭڭا «ئڭڭڭڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭڭڭڭىپالر »هۇسڭڭڭڭڭڭڭۇلواًالر

هۇئڭڭڭڭاهىلە  خەرىتىسڭڭڭڭىالە« ئ   ىرىقڭڭڭڭچاى راٍڭڭڭڭوًالر »



 

 

89 

 

. بڭڭۇ ئې ىوڭڭذى ىلەر بىڭڭر  قىلغاًڭڭذ   هۇئڭڭاهىلە قىلىڭڭذۇ 

ب لە  هۇسۇلواًالرًي  ەربچە ًاخقڭا گوىالشڭ ا،  ەربٌىڭد    

ھەر  ىڭڭذۇ ى هەد ًىَىتىٌڭڭي هڭڭۇقەدد   بىلىقڭڭ ە چاقىر  

 ۇ.ەربٌىڭد ئڭ لچىوي بىڭلەى ئ لچەٍڭذ    قاًذا  ًەرسڭىٌي   

ىلغڭاى ئەقلىٌڭي ئىسڭتىوال قىلوڭاً ،     بۇالر ئالالھ ئاگڭا ق 

 ەربٌىد ئەقلي بىڭلەى گەگەك ڭۇر قىلىڭذىغاى، ئۇالرًىڭد     

كڭڭ  ى بىڭڭلەى ك رىڭڭذىغاى ى  ئۇالرًىڭڭد قڭڭۇلى ي بىڭڭلەى     

 ئاڭالٍذىغاى ھالغا كېلى  قالغاى.

هۇشۇ سەى بتىي ئىسڭالم ئڭ هوىتي دوراهچىلىڭئ    

 ىَڭڭاى گڭڭارگتي. چڭڭ ً ي ھەر   ذىيقىلىڭڭ  ئەقلڭڭي ك چىڭڭ 

ەقىڭا چىرا لىرىٌڭي ئ چڭ رۈپ، رولىٌڭي     ئى  ي ئې ىن ئ

گەى لى ىالە  دۇًَاسىٌىد گارىخي گەقلىذچىلىك ى   ەر 

 گۇگ ۇ ۇپ قوٍغاى.

گارىخي گەقلىذچىلىك ى   ەربڭ ە گەقلىڭذچىلىك   

، ھە ار ت ئاجىزلى ي ى  جاًسىزلى ٌي ٍاراهسىزقىلى  

كەلت رۈپ چى ار اًذىي سىرت هۇسۇلواًالرًىد قېلىڭ   

ئى  ڭڭي ئڭڭې ىن ئارىسڭڭىذى ي   قالغڭڭاى كڭڭ چىٌي هە كڭڭۇر 

ك ر شڭڭٌىد ٍې ىلغۇسڭڭىغا ئاٍالًڭڭذۇرۇپ قوٍىڭڭذۇ. چڭڭ ً ي  

ئىٌ ڭڭڭار قىلغڭڭڭۇچي  قاگوڭڭڭال ئڭڭڭې ىن ئەًڭەًىڭڭڭۋىلى ٌي،  

ئڭڭې ىن  اهڭڭاًىۋىلى ٌي باھاًڭڭا ك رسڭڭىتى      )گڭڭاًغۇچي،

هەًڭڭڭذ  ى  ھە ار ت ئڭڭڭڭوٍغىٌى   « هڭڭڭۇگلە  ھەقىڭڭڭ ەت  »

 ئاچ ۇچلىرى ٍالغۇ  هېٌىد قولۇهذا د پ ئوٍالٍذۇ.
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بىڭڭلەى « دىڭڭي»ي  اهڭڭاى گەقلىڭڭذچىلەر  ھڭڭا ىرق

بىڭڭلەى  «ئەقىڭڭذ »تەلوەً ىڭڭًڭڭي گەر  ئ«دىَاًەگچىلىڭڭك»

ًڭڭڭڭي «فى ھڭڭڭڭي»بىڭڭڭڭلەى  «شڭڭڭڭەرىڭەت»ًڭڭڭڭي «ئىڭڭڭڭذىَە»

ًىڭڭڭد «شڭڭڭەرىڭەت»بىڭڭڭلەى  «ئەقىڭڭڭذ » ئارىالشڭڭڭتۇرى گتي.

 ڭا ٍ گ ىلىڭ    «فى ھي»بىلەى  «ئىذىَە»هۇقەدد سلى ي

گۇر ڭڭۇى قالسڭڭا، بڭڭۇرۇً ي ئالىوالرًىڭڭد كڭڭ   قاراشڭڭلىرىذا 

 دتالەًلىك بولىذۇ.ھالەت ى  قېتى  قېلى  

دتالەى ى ھىَڭذى ي د لىلىٌڭي   « گەقلىذچىلىك»

بىڭر ئالىوٌىڭد   شەرئي ھ كڭ هٌي  سوراپ ئولتۇرهاستىي 

  چ شەًچىسىذىي بىلى  دتالەى بولىذۇ.

دتالەى قۇرئاى ٍاكي سڭ ًٌەت ٍڭاكي   « ئە ىقى »

دىٌٌىڭڭد هەقسڭڭەگلىرىذى ي د لىلىٌڭڭي بىلىڭڭ  بىڭڭلەى    

ئالىوٌىڭڭد كڭڭ   قارىقڭڭي ٍڭڭاكي گەگىۋاسڭڭىغا    بىڭڭر ە بىڭڭر

ئە ىقڭڭڭڭى  دتڭڭڭڭالەى بولىڭڭڭڭذۇ. هۇشڭڭڭڭۇًذا  بولغاًڭڭڭڭذا     

گەقلىڭڭذ »لەر هېتڭڭود بڭڭوٍىچە هاڭغڭڭاًالر،  «ئە ەشڭڭ  چي»

الر بىڭڭر ئالىوٌىڭڭد كڭڭ   قارىقڭڭىٌي گۇگڭڭۇپ     «قىلغڭڭۇچي

 هاڭغۇچىالردىي ئىبار ت.

 

 قېلىپالشتۇرۇشڭڭڭڭڭڭڭٌيبىرلىڭڭڭڭڭڭڭك بىڭڭڭڭڭڭڭلەى . 2

 ئارىالشتۇرىتتى :

دىٌىڭڭٌ چ شڭڭەًچىٌىد ئڭڭا لى ي ى  رتڭڭڭاللى ٌي   

چ شىٌىقٌىد ئاجىزلى ىذىي كېلىڭ  چى  ڭاى ئىڭذىَە    
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ئڭ   ەرهە   »ساىاگىسىزلى ي ك گلىالەى هۇسۇلواًالرًي 

ًڭڭڭڭي «ئ   ىرىقڭڭڭڭچاى راٍڭڭڭڭوًالر»بىڭڭڭڭلەى« گرىٌسڭڭڭڭىپالر

 ئارىالشتۇرىتتىق ە ئېلى  باردى.

 بىڭڭڭڭڭڭڭڭڭلەى« ئڭڭڭڭڭڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭڭڭڭڭڭىپالر »

ئارىسڭىذى ي بىرلىقىقڭىٌىد   « ئ   ىرىقچاى راٍوًالر»

ى   «بىرلىڭك »ھې وىتي قاٍسڭي بىڭر هىللەگڭ ە بولسڭۇى    

گىڭڭي ئىبڭڭار ت ھە ار ت ئوٍغىٌىقڭڭٌىد    «ئەركىٌلىڭڭك»

. بىرلىڭڭڭڭڭك بېرىڭڭڭڭڭذۇئى  ڭڭڭڭڭي قڭڭڭڭڭاًىتىٌي گولڭڭڭڭڭۇقالپ 

ئاساسڭىذا بارلى  ڭا كېلىڭذۇ،    « ئ   ەرهە  گرىٌسڭىپالر »

ئاساسڭڭڭڭڭىذا « ئ   ىرىقڭڭڭڭڭچاى راٍڭڭڭڭڭوًالر»ئەركىٌلىڭڭڭڭڭك 

 شەكىللىٌىذۇ.

ئارىالشتۇرىتتى  قاگوال كىقىلەرًىد ًە ىرىڭذ   

« ئ   ىرىقڭڭڭڭچاى راٍڭڭڭڭوًالر »ٍڭڭڭڭ   بەرسڭڭڭڭە، كڭڭڭڭ گلىالەى  

ئڭڭڭ   ەرهە  راٍوًالر ڭڭڭا ئاٍلىٌىڭڭڭ  قالىڭڭڭذۇ. دتڭڭڭوە ،     

ئەقىلڭڭڭڭالە چەكلىڭڭڭڭوە قوٍڭڭڭڭۇپ، گەگەك ڭڭڭڭۇر قىلىڭڭڭڭ  ى     

ئىڭڭڭزدىٌى  ئېلىڭڭڭ  بېرىقڭڭڭىٌي چەكلەٍڭڭڭذۇ. بىر رسڭڭڭي  

سڭڭا گەگەك ڭڭۇر قىلىڭڭ  ئىڭڭزدىٌى  ئېلىڭڭ  بارهڭڭاقچي بول 

گڭڭ ھوەگ ە ئۇچراٍڭڭذۇ. ًەگىىىڭڭذ  ھاٍڭڭاگٌي گوڭلىتىڭڭڭ ،     

ئىسڭڭڭڭڭڭڭالم دىٌىٌڭڭڭڭڭڭڭي ٍې لىڭڭڭڭڭڭڭئ ى  گەر ق ىَڭڭڭڭڭڭڭاگٌي  

ئ  لەشت رۈشڭڭڭتىي ئڭڭڭاجىز دىڭڭڭي ھڭڭڭالىتىالە ئەكىلىڭڭڭ   

 قوٍىذۇ.
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هۇسڭۇلواًالر  « ئڭ   ەرهە  گرىٌسڭىپالر  »چ ً ي 

قاٍسڭڭي   ى  ئارىسڭڭىذا قاٍسڭڭي هىلڭڭلەت، قاٍسڭڭي هە ھەپ   

ىتىڭ  بېرىڭذۇ.   ئې ىوذا بولسڭۇى بىرلىڭك ئاساسڭىٌي ٍار   

 ڭا سڭەل قارىغڭاًلىئ    «ئ   ەرهە  گرىٌسىپالر»دتوە ، 

ئ   ىرىقڭڭڭڭڭچاى »بىڭڭڭڭڭرلى  ە سڭڭڭڭڭەل قارىغڭڭڭڭڭاًلى تۇر. 

ًڭڭي «ئڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭىپالر»ًىڭڭد  ىَىٌىغڭڭا «راٍڭڭوًالر

ٌڭڭڭڭڭي بى ڭڭڭڭڭار قىلىۋىتىڭڭڭڭڭذۇ،   كې ەٍڭڭڭڭڭتى  ئەركىٌلى 

ھەه ڭڭڭڭارلىئ ئەركىٌلى ٌىڭڭڭڭد ًەگىىىسڭڭڭڭي بولغڭڭڭڭاى   

 َ ەت ى  ٍې لىڭڭڭئ ئىچىڭڭڭذى ي گ رلڭڭڭ   بولڭڭڭۇ ، ئىىڭڭڭادى

خىڭڭڭڭا بولۇشڭڭڭڭٌي  -خىلوڭڭڭۇ  ى ي رى ڭڭڭڭابەگتەٍارىتىقڭڭڭت 

 تىذۇ.تىرٍاكي ٍوق ا چى ى چەكلەٍذۇ

بىرلىك هۇسۇلواًالرًي گ ردى ي بۇ خىا  ، دتوە

ًەگىىىذ  بڭۇ دىٌٌىڭد    .قۇٍوا قېلىپ ا سېلىق ا ئۇرۇًىذۇ

ئىڭڭڭڭذىَىۋى، سىَاسڭڭڭڭي، ئى تىسڭڭڭڭادى ى  ئىىتىوڭڭڭڭائىٌ   

چېالرالىرىذىي ك پ راٍوًالرًي قو ذىغۇچىسڭىز گاشڭالپ   

قوٍىذۇ. چ ً ي بڭۇ راٍڭوًالر گ رلڭ   بولڭۇ ، ئىىڭادىَەت      

ٍڭڭڭارىتى  ى  گائالىَەگچاًلى  ڭڭڭا هۇھتڭڭڭاھ. ئەركىٌلىڭڭڭك   

ًە ئىىڭادىَەت  ًە بولوىسا ئىلوىٌ ى  ئەهەلىٌ ساھەلەرد  

 بولواٍذۇ.راىاجلىٌى  

ًي هۇسۇلواًالرًي  «ئ   ىرىقچاى راٍوًالر»كىن 

ئڭڭڭڭڭڭ   ەرهە  »بىرلەشڭڭڭڭڭت رۈ  باھاًىسڭڭڭڭڭي بىڭڭڭڭڭلەى   

 ڭڭا ئ   ەرگىقڭڭ ە ئۇرۇًىڭڭذى ەى، ئىٌسڭڭاى   «گرىٌسڭڭىپالر
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جىسڭڭوىٌىد ئە الىرىٌڭڭي گ رلڭڭ   بولغڭڭاًلى ي ئ چڭڭ ى    

بى ڭڭڭڭار قىلىڭڭڭڭۋ گ ەى ئڭڭڭڭاد هالە ئوخقڭڭڭڭاٍذۇ. ئىٌسڭڭڭڭاى    

وڭڭڭي، ى  ىپىسڭڭڭي ى  ئڭڭڭورًي  جىسڭڭڭوىٌىد شڭڭڭەكلي، ھەج

ئوخقىوىسڭڭىوۇ بىڭڭر بىرىٌڭڭي گولۇقالٍڭڭذىغاى ى  ىپىٌڭڭي   

ئورۇًالٍڭڭڭذۇ. گ رلڭڭڭ   بولڭڭڭۇ  ھەر ىزهڭڭڭۇ ب ل ً شڭڭڭٌي    

 ئىپادىلىوەٍذۇ.

بڭڭۇ خىڭڭا ئارىالشڭڭتۇرىتتى  ٍەًە بىڭڭر گەر گڭڭتىي   

ٍوللڭڭۇ  هۇًڭڭا ىر  بىڭڭلەى ٍولسڭڭىز هۇًڭڭا ىر  ئارىسڭڭىٌي     

ۇى بۇهڭڭڭڭۇ ًۇر ڭڭڭڭ ئارىالشتۇرىتتىقڭڭڭڭ ە ئېلىڭڭڭڭ  بارىڭڭڭڭذۇ.

 ئاىارىچىلى الر ا ى  ئۇقۇشواسلى  ا سەى   بولىذۇ.

 بىڭڭڭڭڭڭڭڭڭلەى« ئڭڭڭڭڭڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭڭڭڭڭڭىپالر »

ئارىسڭڭىٌي ئارىالشڭڭتۇرۇتتى  « ئ   ىرىقڭڭچاى راٍڭڭوًالر»

ئىسڭڭڭالم دول ۇًلىرىٌىڭڭڭد ئاجىزلىقڭڭڭى  كېتىقڭڭڭىالە ى  

ھڭڭالەگٌي گەٍڭڭذا قىلىقڭڭ ا باشڭڭالپ بارىڭڭذۇ.   گاسسڭڭىپلىئ 

رگى  ًڭڭڭي ئڭڭڭ   ە« ئڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭىپالر» چڭڭڭ ً ي

هۇسڭڭۇلواًالرًىد بىرلىڭڭك ئاساسڭڭىٌي ٍوق ڭڭا چى ىرىڭڭ ،  

 ب ل ً شڭڭ ە سڭڭېلى  قوٍىڭڭذۇ. شڭڭۇًذاقال  ىٌىڭڭذىغاىچەكل

 ڭا  «ئ   ەرهە  گرىٌسىپالر»ًي«ئ   ىرىقچاى راٍوًالر»

ئاٍالًڭڭذۇرۇىتلى  ھاٍڭڭاگٌي گوڭلىتىقڭڭ ا، هۇسڭڭۇلواًالرًي 

قۇٍوا قېلىپ ا سېلىقڭ ا، كىقڭىلەر ئارىسڭىذى ي ٍەكڭ ە     

ٌاى گسڭڭىز قىلىقڭڭ ا ى  ئەڭ ٍاخقىسڭڭىٌي   گەرقلەرًڭڭي ئى
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ئىىات قىلىقڭ ا ئىتتىرىڭذىغاى رى ڭابەت قڭاًۇًىَىتىٌي     

 هۇسادىر  قىلىق ا ئېلى  بارىذۇ.

دتڭڭوە ، بڭڭۇ هەسڭڭىلە هۇسڭڭۇلواًالرًىد ھە ار ت    

جەھەگڭڭتە ئارقىڭڭذا قڭڭېلى  ى  گەر ق ىَڭڭات ئاسڭڭواًلىرىذا  

ئۇچالواسڭڭلى ٌىد سڭڭەى بىٌي روشەًلەشڭڭت رۈپ بېرىڭڭذۇ.   

سڭڭڭڭڭڭڭۇلواًالرًىد ھە ار ت ئڭڭڭڭڭڭڭوٍغىٌى   چڭڭڭڭڭڭڭ ً ي هۇ

قو  ىلىقي بىرلىڭك ى  ئەركىٌلى ڭتىي    ھەرى ىتىٌىد

ئىبار ت ئى  ي قاًات ئاساسىذا ھەرى ەگلىٌىذۇ. هاًا بڭۇ  

ئى  ڭي   ٌىدگەر ق ىَات،  ڭ للىٌى  ى   اهاًىۋىلىقىقڭ  

 بىڭڭڭڭڭڭلەى« ئڭڭڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭڭڭىپالر» ىتىٌيقڭڭڭڭڭڭاً

ئارىسڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭىٌي « ئ   ىرىقڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭچاى راٍڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭوًالر »

« قاگوڭڭڭال. »ىغاىئارىالشڭڭڭتۇرى گ  چىلەر ئڭڭڭ  ۈپ گاشڭڭڭل  

ئەركىٌلىڭڭك قڭڭاًىتىٌي ئڭڭ  ۈپ گاشڭڭلىغاى بولسڭڭا، ئڭڭې ىن 

 «ئىٌ ڭڭڭڭار قىلغڭڭڭڭۇچىالر»ئڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭىپالرًي 

بىرلىڭڭك قڭڭاًىتىٌي ئڭڭ  ۈپ گاشڭڭلىذى. شڭڭۇ سڭڭەى بتىي      

جەھەگڭتىي   )هەد ًىڭَەت، هۇسۇلواًالر بۇ  اهاًذا ھە ار ت

ھە ار ت ئڭڭڭوٍغىٌى  ى   ،كارىاًٌىڭڭڭد ئارقىڭڭڭذا گۇرهاقتڭڭڭا 

ك گ رۈل شڭڭڭذى ي گائالىَەگچڭڭڭاًلى تىي ئڭڭڭاجىز ھڭڭڭالەگتە 

 گەسڭڭڭڭىرلىٌى  شڭڭڭڭەكىللىرىٌي جڭڭڭڭارى قىلڭڭڭڭذۇرهاقتا. 

ھە ار گٌىد باشڭلىٌى  ًۇقتىسڭي ئىڭذىَىٌي     ھالبۇكي

 ىي باشلىٌىذۇ.ئىسالھ قىلىقت
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 ئىىادىَەت بىلەى بىذئەگٌي ئارىالشتۇرىتتى :. 3

 

 بىڭڭڭڭڭڭڭڭڭلەى« ئڭڭڭڭڭڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭڭڭڭڭڭىپالر »

ًىد بىرلىقىقي ًەقىا بىلەى «ئ   ىرىقچاى راٍوًالر»

ئەقىڭڭڭڭڭا ئارىسڭڭڭڭڭىٌي هۇكەهوەللەشڭڭڭڭڭت رىذۇ. بىڭڭڭڭڭرا    

بىرىٌڭي  -بىڭر  ٌڭي ئارىالشتۇرىتتى  ًەقىڭا بىڭلەى ئەقىل  

گولڭڭۇقال  دائىرىسڭڭىذىي چىرىڭڭ  كېڭڭتى  دائىرىسڭڭىالە  

   ئىتتىرىذۇ.

ر ھ جىەگ ە ٍارد م بىرىوىڭز دتڭالەى   ەگەقلىذچىل

لٌي هۇھاسڭىرىالە ئېلىڭ ، ئ شڭ ەللەر    باھاًە بىلەى ئەقى

 بىڭڭڭڭڭلەى بڭڭڭڭڭا الپ، ئەًسڭڭڭڭڭىر   ئىچىڭڭڭڭڭذ  كڭڭڭڭڭ  ىتى   

قوٍىڭڭڭڭڭذۇ. شڭڭڭڭڭۇ سڭڭڭڭڭەى بتىي هى روسڭڭڭڭڭ وپ ئاسڭڭڭڭڭتىغا 

ر: ئىسڭڭالم دىٌڭڭي هڭڭۇكەهوەل دىڭڭي، بڭڭۇرۇً ي ەگەقلىڭڭذچىل

ئڭڭڭڭالىوالر ھەهڭڭڭڭوە هەسڭڭڭڭىلىلەرًي گەھلىڭڭڭڭا قىلىڭڭڭڭ ، 

، ھەهڭوە  قوٍۇپ قوٍوىغاى ىٌيكېَىٌ ىلەر ە ھېچ ًەرس

دتڭڭالەى باھڭڭاًە   ابىٌي بېرىڭڭ  بولغڭڭاى هەسڭڭىلىٌىد جڭڭاى 

بىڭڭڭلەى ٍې ىلىڭڭڭئ ٍڭڭڭارىتى  ى  ئىىڭڭڭادىَەت ٍڭڭڭارىتى    

ئۇرۇًۇشڭڭڭڭلىرىذىي گوسڭڭڭڭىذۇ. ئە ەر ئەقىڭڭڭڭا گەگەك ڭڭڭڭۇر  

« ئڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭىپالر»قىلىقڭڭڭڭتا چىڭڭڭڭد گۇرسڭڭڭڭا

دائىرىسڭڭڭڭىذ  گەگەك ڭڭڭڭۇر قىلىۋاگ ڭڭڭڭاى ئڭڭڭڭاد م بىڭڭڭڭلەى     

دائىرىسڭڭڭڭڭىذ  گەگەك ڭڭڭڭڭۇر « ئ   ىرىقڭڭڭڭڭچاى راٍڭڭڭڭڭوًالر»

ئڭاد هٌي گەرقلەًذۈرهەسڭتىي بىڭذئەگچي د پ    قىلىۋاگ اى 
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ھ ك م چى ىرىذۇ. ئڭ   ەرهە  گرىٌسڭىپالر دائىرىسڭىذ     

سڭڭڭاًىلىذۇ،  «بىڭڭڭذئەت»ٍې ىلىڭڭڭئ ٍڭڭڭارىتىوەى دتڭڭڭَى  

ئ   ىرىقچاى راٍوًالر خەرىتىسىذ  ٍې ىلىڭئ ٍڭارىتى    

ھېسڭابلىٌىذۇ.   «ئىىادىَەت»بىذئەت ساًالواٍذۇ، بەل ي 

ذا  ور گەر  بڭڭڭار. بىڭڭڭذئەت بىڭڭڭلەى ئىىڭڭڭادىَەت ئارىسڭڭڭى  

 بىذئەگچي  ۇًاھ ار ھېسابلىٌىذۇ، ئىىڭادىَەگچي سڭاىا   

ھېسڭڭڭڭابلىٌىذۇ. چڭڭڭڭ ً ي ئڭڭڭڭۇ هۇسڭڭڭڭۇلواى     ئڭڭڭڭالغۇچي

 (ٍاخقڭي ٍڭول   ،ٍاخقڭي ئىڭ   )جەهڭىَىتىالە ر سۇلۇلالھ 

 د پ ئاگىغاى ًەرسىلەرًي كەشى  قىلى  بېرىذۇ.

دىٌىڭڭڭڭٌ جەھەگڭڭڭڭتىي بىڭڭڭڭذئەت گەٍڭڭڭڭذا قىلىڭڭڭڭ  

ئىىڭادىَەت ى  ٍې ىلىڭئ   . دۇًَالىئ جەھەگتىي تۇرئاگەگ

. گڭو را ٍڭول گۇگ ڭاى ئڭ هوەت     ى  ىاجىبتۇر ٍارىتى   ۆرۈر

دىٌىٌىڭڭڭڭڭد ك رسڭڭڭڭڭەگوىلىرىالە ئە ىقڭڭڭڭڭى  هاڭىڭڭڭڭڭذۇ، 

دۇًَڭڭالىئ هەٍذاًلىرىڭڭذا ئىىڭڭادىَەت ٍارىتىڭڭذۇ. چڭڭ ً ي   

دىڭڭي هڭڭۇقىن قىووەگڭڭ ە ئىڭڭالە، ھاٍڭڭات بولسڭڭا گەر ق ڭڭي      

 قىلى  گۇرىذۇ.

   :رىسىذى ي گەر بىذئەت  بىلەى ئىىادىَەگٌىد ئا         

 هەرىڭڭپەت، -: ئىڭڭذىَە، بىلىڭڭن ئىىڭڭادىَەت دتڭڭالەى

سڭڭڭاًائەت، گەر ق ىَڭڭڭات ى  باشڭڭڭ ا ئىقڭڭڭالردا     گېخٌى ڭڭڭا،

ٍې ىلىڭڭڭئ ٍڭڭڭارىتى  ى  كەشڭڭڭىپىَات ئىىڭڭڭات قىلىڭڭڭ   

دتالەًلىك بولىڭذۇ. ٍې ىلىڭئ ٍڭارىتى   اهڭاى ى  هاكڭاى      

بڭڭڭوٍي دائىڭڭڭن ٍڭڭڭڭ   بېرىڭڭڭ  گۇرىڭڭڭذىغاى ئىىتىوڭڭڭڭائىٌ     
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قاگارىڭڭڭذىي بولڭڭڭۇپ ئىىڭڭڭادىَەت د پ   قاًۇًىَەگلەرًىڭڭڭد 

 ئاگىلىذۇ.

ٌىد : قۇرئڭڭڭڭڭڭاى، سڭڭڭڭڭڭ ًٌەگ بىڭڭڭڭڭڭذئەت دتڭڭڭڭڭڭالەى 

ى  شڭڭەرىڭەگٌىد هەقسڭڭەگلىرىالە  ىڭڭۇ   ك رسڭڭەگوىلىرىالە

 كەلالەى ئىقتىي ئىبار ت. 

رى رتڭاللى  ڭڭڭڭڭڭڭا شڭڭڭڭڭڭڭەرىڭەگٌىد هەقسڭڭڭڭڭڭڭەگلى

 ەرچە ئڭۇ گو رىڭذا ئېٌىڭئ ھڭ جىەت     -ئاشىذىغاى ئىقالر

غڭاى  بىلەر قىلوىكەلوىسىوۇ ٍاكي ر سڭۇلۇلالھ  ى  سڭاھا  

قۇرئاى ى  س ًٌەت ٍاخقڭي   بىذئەت ساًالواٍذۇ. -بولسىوۇ

ئىقڭڭڭالرًىد ھەهوىسڭڭڭىٌي گەگسڭڭڭىلي باٍڭڭڭاى قىلىڭڭڭ      

بەرهىذى. دتوە ، ٍاخقڭي ئىقڭالرًىد ئىقڭى لىرى ھەر    

  اهاى ئوچۇ  بولىذۇ.

بىڭڭڭڭر ئىقڭڭڭڭٌي ر سڭڭڭڭۇلۇلالھ ٍڭڭڭڭاكي سڭڭڭڭاھابىلەر 

قىلوىغڭڭڭڭاى بولسڭڭڭڭا، ئڭڭڭڭۇ ئىڭڭڭڭ  بىڭڭڭڭذئەت قاگارىڭڭڭڭذىي    

واٍذۇ. بىز بۇ ٍەرد  ر سۇلۇلالھ ٍاكي سڭاھابىلەر   ھېسابالً

بڭڭۇ ئىقڭڭٌي قىلڭڭذىوۇ ٍڭڭاكي قىلوىڭڭذىوۇ د پ ئولتۇرهڭڭاً، 

بەل ڭڭڭي گوسڭڭڭتىوۇ ٍڭڭڭاكي گوسڭڭڭىوىذىوۇ  د پ گەھلىڭڭڭا   

قىلىقىوىز كېڭر  . چڭ ً ي شڭەرىڭەت گوسڭ اى ئىقڭالر      

ئا ، بۇٍرۇ اى ئىقالر ك پ. سۇكۇت قىلغاى ئىقالرهۇ ئڭا   

 ئەهە .  

ە ئەسڭڭلي بڭڭار، لڭڭې ىي شڭڭەكلي  قۇرئڭڭاى، سڭڭ ًٌەگت

ئڭڭڭڭ   ەر ەى بولسڭڭڭڭىوۇ، شڭڭڭڭەرىڭەگٌىد هەقسڭڭڭڭەگلىرىالە 
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ئىوڭام   ىتالشواٍذىغاى ئىقالر بولسا بىذئەت ساًالواٍذۇ. 

شافىڭي بىذئەگٌي گوًۇشڭتۇرۇپ ٍې ىڭذىي گەٍڭذا بولغڭاى     

 ئىقالر ئى  ي گ رل   بولىذۇ دتالەى:

 ،، س ًٌەت ٍاكي ئىىوا ا  ىۇ كەلسە،. قۇرئاى1) 

 ى بىذئەت ساًىلىذۇ.بۇ ئا  ۇ

،. ٍاخقڭڭڭڭڭڭي ئىقڭڭڭڭڭڭالر گەٍڭڭڭڭڭڭذا قىلىٌىڭڭڭڭڭڭ ،  2)

 ىڭڭڭڭڭڭۇ كەلوىسڭڭڭڭڭڭڭە ٍڭڭڭڭڭڭۇقىرى ىالردىي بىر رسڭڭڭڭڭڭڭىالە   

 ى  چەكلەًوەٍذىغاى ٍاخقي ئى  قاگارىذىي ئورۇى ئالىذۇ

 بىذئەت ساًالواٍذۇ.

قۇرئڭڭڭڭڭاى، سڭڭڭڭڭ ًٌەگٌىد ئېٌىڭڭڭڭڭئ ھڭڭڭڭڭ كوىالە،  

شڭڭڭەرىڭەگٌىد گرىٌسڭڭڭىپلىرى ى  هەقسڭڭڭەگلىرىالە  ىڭڭڭۇ   

 ۇ.ئىقالر بىذئەت ساًىلىذ

شەرىڭەگتە ئېٌىڭئ ھڭ جىەت كەلوىڭالەى ئىقڭالر     

)گەر ، ىاجىب، س ًٌەت، هۇستەھە ، ھارام،  ٍەگتە گ رل  

شڭڭەرئي ھ ك هٌىڭڭد بىرسڭڭىالە چ شڭڭىذۇ. هەكڭڭروھ، هۇباھ،

-واًالر ا گاٍڭڭذىلىئ بولغڭڭاى بىلىڭڭڭن  هەسڭڭىلەى، هۇسڭڭۇل  

هەرىپەت، گەجرىبە، گېخٌى ا، گەر ق ىَڭات،  اهڭاًىۋىلىئ،   

ى  ئەركىٌلىڭڭڭڭك هەٍذاًلىرىڭڭڭڭذا  ئڭڭڭڭادالەت، باراى رلىڭڭڭڭك  

ئىىڭڭڭادىَەت ٍڭڭڭارىتى  گەر  قاگارىغڭڭڭا كىرىڭڭڭذۇ. چڭڭڭ ً ي  

هەًپەئەگلىڭك ئىقڭڭالرًي قولغڭڭا  »شڭەرىڭەگٌىد هەقسڭڭىتي 

كەلتڭڭڭڭڭڭ رۈ  ى   ىَڭڭڭڭڭڭاًلىئ ئىقڭڭڭڭڭڭالرًىد ئالڭڭڭڭڭڭذىٌي  

 «.  ئېلىقتۇر
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ئىسڭڭڭڭڭالهٌىد ئڭڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭڭىپلىرىغا   

 ىتالشتۇرهاستىي گەر ق ىَات، ئوٍغىٌى ،  ڭ للىٌى ،  

گەجڭڭڭڭرىبە ئېلىڭڭڭڭ  بېڭڭڭڭرى   ى  ئىڭڭڭڭزدىٌى ، گەگ ى ڭڭڭڭات

ئڭڭورۇى  شڭڭەرىڭەگٌىد  ۆرۈر هەقسڭڭەگلىرىٌىد قاگارىڭڭذىي 

 ئالىذۇ.

د رىىىسڭڭىالە ٍەگڭڭ ەى هۇگەگەك ڭڭۇر ى  هۇجتەھىڭڭذ 

كىقڭڭڭىٌىد گەگىۋاسڭڭڭي كڭڭڭ پ سڭڭڭاًلىئ ئالىوالرًىڭڭڭد      

گەگىۋاسىغا  ىۇ كەلسىوۇ بىذئەت ساًالواٍذۇ، بەل ڭي ئڭۇ   

گەگىڭۋا قۇرئڭاى ٍڭاكي    هوڭا  ئەئاجىز قارا  ھېسڭابلىٌىذۇ.  

س ًٌەگتىي ئېٌىئ ھ جىەگ ە ٍاكي هۇجتەھىذ ئالىوالر 

ئىىوا ا  ىۇ كەلڭالەى بولسڭا،    ئېٌىئ بىرلى  ە كەلالەى

 ئۇ چا ذا خاگالىئ ھېسابلىٌىذۇ.

هۇجتەھىڭڭڭڭڭذلەرًىد ئىزدىٌىقڭڭڭڭڭي ئاساسڭڭڭڭڭىذا   

چى  ڭڭڭڭاى قاراشڭڭڭڭالر  ەرچە ئڭڭڭڭاجىز بولسڭڭڭڭىوۇ بىڭڭڭڭذئەت 

ئڭڭالىوالر باشڭڭ ىچە  ھېسڭڭابالًواٍذۇ، چڭڭ ً ي هۇجتەھىڭڭذ  

قاراشتى ي هۇجتەھىذ هۇگەگەك ۇرالرًىد قاراشڭلىرىٌي  

ئاجىز د پ قاراٍذۇ، لې ىي بىذئەت ٍاكي ئڭا  ۇًلۇ  د پ  

قارىواٍڭڭڭذۇ. بىڭڭڭر ر هە ھەگڭڭڭتە ئڭڭڭاجىز قاراشڭڭڭٌي گۇگڭڭڭۇپ  

هاڭغڭڭاى ئڭڭاد هٌي ئىٌ ڭڭار قىلواٍڭڭذۇ. شڭڭۇًى غا ئاساسڭڭەى 

ىئ كڭڭ ى ى  ئڭڭاً گۇگۇلۇشڭڭتىي باشڭڭ ا ٍەر گەىر   ى  قڭڭاگت 

بوراى چى ى  سەى بىذىي ًاها  ئوقۇ اى بولسا بىذئەگچي 

ھېسڭابالًواٍذۇ، چڭ ً ي ئڭۇ بە ى بىڭر بڭ لە  هۇجتەھىڭڭذ      
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ًە ىرىڭذ    - ەرچە د لىلڭي ئڭاجىز بولسڭىوۇ   -ئالىوالرًىد

   ٍوللۇ .

شڭڭۇًىد ئ چڭڭ ى دىٌٌىڭڭد ئاساسڭڭلىرىٌي گەگ ىڭڭئ 

قىلوىغڭڭڭڭاى ى  شڭڭڭڭەرىڭەگٌىد هەقسڭڭڭڭەگلىرىٌي گولڭڭڭڭۇ  

بىڭر ئڭا  ئوقڭۇگال، گڭاالًي ئىواهٌىڭد       بىلوىالەى كىقڭىلەر 

ك   قارىقي ئڭاٍەت ٍڭاكي ھەدىسڭ ە قارىقڭي د پ ئىٌ ڭار      

  قىلىق ا بولواٍذۇ.

 

. ۆرۈر بولغڭڭڭڭڭاى گاٍڭڭڭڭڭذىلىٌى  بىڭڭڭڭڭلەى ر ت   4

قىلىٌىڭڭڭڭڭڭڭذىغاى ئېرىڭڭڭڭڭڭڭ  كېڭڭڭڭڭڭڭتى  ئارىسڭڭڭڭڭڭڭىٌي  

 ئارىالشتۇرىتتى :

 ەر  دۇًَاسڭڭڭي بىڭڭڭلەى قاًڭڭڭذا  گو ىتسڭڭڭىَىذ   

دول ۇًلىرى ئارىسڭىذا  بولىوىز دتالەى هەسىلىذ  ئىسالم 

ئڭڭڭ   ەرهە  »گ رلڭڭڭ   قاراشڭڭڭالر هەىجڭڭڭۇت. هاًڭڭڭا بۇهڭڭڭۇ  

ًڭڭڭڭي «گرىٌسڭڭڭڭىپالر بىڭڭڭڭلەى ئ   ىرىقڭڭڭڭچاى راٍڭڭڭڭوًالر   

 ئارىالشتۇرى گ ەًلى ٌىد ئاچچىئ ًەگىىىسي.

ر ٍوللڭۇ  ھە ار ت  ئې ىوال چيهەسىلەى، گەقلىذ

 ئىڭذىَە  ھەه ارلى ي بىلەى چەكلىٌىڭذىغاى هەد ًىڭَەت  

شڭڭڭڭڭڭڭتۇرى گ ەًلى ٌىد ھۇجڭڭڭڭڭڭڭۇهي ئارىسڭڭڭڭڭڭڭىٌي ئارىال

ًەگىىىسڭڭڭىذ   ەر  ھە ارىتىڭڭڭذىي گاٍذىلىٌىقڭڭڭٌي ر ت  

 ڭا سڭەلبىٌ گەسڭىر    «ئڭ   ەرهە  گرىٌسڭىپالر  »قىلىذۇ. 

 ى  ئىڭڭذىَە ٍەگ   ىڭڭذىغاى ھەر قاًڭڭذا  ًەرسڭڭە هەد ًىڭڭَەت
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ئەهوڭا ئ   ىرىقڭچاى    ھۇجۇهىٌىد قاگارىذىي ساًىلىذۇ.

ئىڭڭڭزدىٌى  قائىڭڭڭذىلىرىالە ئۇٍغڭڭڭۇى ھالڭڭڭذا     اراٍڭڭڭوًالرد

اگٌي گەر ق ڭي قىلذۇرىڭذىغاى ئىقڭالر ا كەلسڭە ، بڭۇ      ھاٍ

ھە ار ت ھەه ارلى ىٌىڭڭد  دىٌىوىڭڭز گەلەپ قىلىڭڭذىغاى 

قاگارىذىي ساًىلىذۇ. چڭ ً ي ئىسڭالم دىٌڭي بىلىولىڭك،     

گەجرىبىلىڭڭڭڭڭڭڭك ى  هۇگەخەسسڭڭڭڭڭڭڭىس كىقڭڭڭڭڭڭڭىلەردىي   

 هۇگاٍذىلىٌىقڭڭڭ ا بۇٍرۇٍڭڭڭذۇ. ر سڭڭڭۇلۇلالھ  ى  سڭڭڭاھابىلەر

ى ي گاٍڭڭذىلىئ بىلىڭڭن  ئەر  ، رىڭڭن، گڭڭارىس ى  باشڭڭ ىالرد 

 هەرىپەت ى  ئىىابىٌ گەجرىبىلەردىي گاٍذىالًغاى.

ٍەًە بىڭڭڭڭڭر گ رك هڭڭڭڭڭذى ي هۇسڭڭڭڭڭۇلواًالر  ەر    

ھە ارىتىٌڭڭڭي گاسڭڭڭ ىواً ى  ئىلغىوڭڭڭاً گاٍذىلىٌىقڭڭڭ ا    

چاقىرهاقتا. بۇالر گاٍذىلىئ گەر گلىرىڭذىي گاٍڭذىلىٌى    

جەھەگڭڭتىي ئېرىڭڭ  كېڭڭتى    ىڭڭٌى  ئەقل ىڭڭٌبىڭڭلەى دىٌ

 ىتەلوەٍۋاگىذۇ.ئارىسىٌي گەر  ئ

گارىختڭڭڭا بىڭڭڭر ر هىللەگٌىڭڭڭد باشڭڭڭ ىالرًي دوراپ 

ھە ار گٌىڭڭڭڭڭد ٍڭڭڭڭڭۇقىرى گەللىسڭڭڭڭڭىالە ٍەگ ەًلى ڭڭڭڭڭي     

ئىسپاگالًوىذى. چ ً ي هەد ًىڭَەت، شڭارائىۇ، گەجڭرىبە    

 بىر بىرىالە ئوخقىواٍذۇ. گ رل   بولۇپئاد گلەر -ى  ئ رپ

ئىسالم دىٌي گەگەك ڭۇر ئڭاهىلي بولغڭاى ئەقىلڭالە     

بڭۇ   ئەقىلٌىڭد  ، بەل يقىسۋالواٍذۇى   چەكلىوە قوٍواٍذۇ

كائىٌاگتا ھەرى ەگلىٌىقٌي ى  ًىقڭاًلىئ ئىزدىٌىقڭٌي   

گەلەپ قىلىڭڭڭڭڭذۇ. شڭڭڭڭڭۇًىد ئ چڭڭڭڭڭ ى ئىسڭڭڭڭڭالم دىٌڭڭڭڭڭي   
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گەگەك ۇردىي كېَىي ٍەًە گەگەك ۇر قىلىقڭ ا چاقىرىڭذۇ،   

گەگەك ۇرًىڭڭڭد گ رلڭڭڭ   بولىقڭڭڭىٌي هەقسڭڭڭەت قىلىڭڭڭذۇ. 

 دتڭڭڭوە ، گەگەك ڭڭڭۇر قىلىڭڭڭ  ى  ئىىڭڭڭادىَەت ٍڭڭڭارىتى    

 .ىئىسالهٌىد ئەڭ هۇھىن گەلەگلىرىٌىد بىر

دۇًَا گارىخىذى ي قاٍسي بىڭر ھە ار ت ب  ڭ ً ي   

ېڭڭتەلوىالەى.  ەر   ەر  ھە ارىتڭڭي ٍەگڭڭ ەى گەللىڭڭالە ٍ  

گەى، گېخٌى ا ى  ئىڭذار  گەر ق ىَاگىڭذا   -ھە ارىتي ئىلىن

ٍڭڭۇقىرى گەللىڭڭالە ٍەگتڭڭي. ئىٌسڭڭاًغا ئڭڭورۇى ى   اهڭڭاًٌي     

سڭڭڭڭڭڭڭڭڭۇلتاًالر قىسڭڭڭڭڭڭڭڭڭ ارگى  بەردى. ئىلالىرى ڭڭڭڭڭڭڭڭڭي 

ئېرىقڭڭەلوىالەى راھەت ىاسڭڭتىلىرىٌي گولڭڭۇقالپ بەردى.   

  ەر  ھە ارىتي ئىٌساًىَەت ئەقلىٌىد ًەگىىىسي.

بىڭڭز  ەر  ھە ارىتڭڭي بىڭڭلەى هۇئڭڭاهىلە قىلىقڭڭتا 

ًڭڭي ئاسڭڭا   «ئىسڭڭالهٌىد ئڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭىپلىرى »

هەرىڭڭڭڭڭپەت، گېخٌى ڭڭڭڭڭا ى  -قىلىڭڭڭڭڭ  گڭڭڭڭڭۇرۇپ، بىلىڭڭڭڭڭن

  گاٍذىلىٌىقڭىوىز  ئىذار ...ساھەلىرىذ  ئ  ىٌىقڭىوىز ى 

 ۆرۈر. ھڭڭڭې وەت قەٍەرد  بولسڭڭڭا، هۇسڭڭڭۇلواى شڭڭڭۇ ٍەرد .   

دتڭڭڭوە ،  ەر  ھە ارىتىٌىڭڭڭد ٍاخقڭڭڭي گەر گلىرىڭڭڭذىي    

گاٍذىلىٌىقىوىز، ًاچار گەر گلىرىذىي ٍىراقلىقىقىوىز 

 ال ىن.  

*** 
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ٌىد ك رۈً شلىرى ئىذىَە ساىاگسىزلى ى

 ى  ھەل قىلى  ٍوللىرى
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 ئىذىَە ساىاگسىزلى ي

 

هۇسڭڭۇلواًالرًىد ئىسڭڭالهٌي خاگڭڭا چ شىٌىۋتلىقڭڭي        

ًڭي  «ئ   ىرىقچاى راٍوًالر»بىلەى«راٍوًالرئ   ەرهە  »

ئارىالشتۇرۇىتتىق ە ئېلى  بارىذۇ ى  كڭ گلىالەى ئىڭذىَە   

، كەلتڭڭڭ رۈپ چى ىرىڭڭڭذۇ  ئڭڭڭاالهەگلىرىٌيساىاگسڭڭڭىزلىئ 

كىقڭڭىلەر ە گاٍڭڭذىلىئ  چىلىڭڭكئاڭسڭڭىز دىَاًەگ چڭڭ ً ي

 هېۋ  بېر لوەٍذىغاى سۇسىز د ر خ ە ئوخقاٍذۇ.

هۇسڭۇلواًالر ئارقىڭذا   بىر قاًچە ئەسىردىي بۇٍڭاى  

 قڭڭڭڭڭڭېلى  ى  ھە ار ت جەھەگڭڭڭڭڭڭتىي چ ش  ًلىقڭڭڭڭڭڭى 

ئىسڭڭڭڭڭڭڭڭالم  دۈچ كەلوەكڭڭڭڭڭڭڭڭتە.ى لىرىغڭڭڭڭڭڭڭڭا قىَىٌچىل

هۇسڭڭڭۇلواًالرًىد ئارقىڭڭڭذا قڭڭڭېلى     لىرىهۇگەگەك ڭڭڭۇر

بىڭڭڭڭر قىسڭڭڭڭىن   ٍىلتىزىٌڭڭڭڭي جىڭڭڭڭذدى ئىڭڭڭڭزد ًوەكتە.  

 هۇگەگەك ڭڭڭۇرالر هۇسڭڭڭۇلواًالرًىد ئارقىڭڭڭذا قېلىقڭڭڭىٌي  

ئىڭڭڭذىَە  »د پ قارىسڭڭڭا، بە ىڭڭڭلەر   «ئەقىڭڭڭذ  كرىزىسڭڭڭي »

 . ٍەًە بىڭڭڭر قىسڭڭڭىن ئڭڭڭالىوالرقارىغڭڭڭاىد پ  «كرىزىسڭڭڭي

ئەخڭال   »ٍەًە بە ىڭلەر  ،د پ قارىسڭا  «گىسخى ا كېسىلي»

 د پ قارىڭڭڭذى، ٍەًە بىڭڭڭر قىسڭڭڭىن ئڭڭڭالىوالر   «كرىزىسڭڭڭي

  پ قارىذى.د«هەًىۋى كرىزىس»

 الرًىڭڭد ھەهوىسڭڭي ھە ار ت وٍڭڭۇقىرى ي دىڭا ٌ

جەھەگتە ئارقىذا قېلى  قىَىٌچىلى ىٌىد ٍىلتىزىٌي 

هېڭڭٌى چە هۇسڭڭۇلواًالرًىد   گەهسڭڭىا قىلىڭڭ  بېرىڭڭذۇ. 



 

 

115 

 

كەلال سىالە  ٍوشۇرۇًغاى.  ە«كېسىلي ەئىذىَ»كرىزىسي

چ ش  ى د ىرًىد ئىذىَىسي بىلەى كىرىقڭ ە ئۇرۇًڭۇ    

 «ئىڭڭذىَە» چڭڭ ً ي بىزًڭڭي گېخىوڭڭۇ چې ىٌذۈرىتتىڭڭذۇ،  

ٍولٌي ك رسىتى  بېرىڭذىغاى كوهپڭا  ٍڭاكي ھڭارىىٌي     

 س ر ٍذىغاى گۇلپارًي گەهسىا قىلىذۇ.

ئىسالم دىٌي هەٍذاًغا كەلالەًذ  هۇسۇلواًالرًىد 

قۇرئاى ى  ھڭې وەت   ئەقلىٌي ٍې ىذىي شەكىللەًذۈرۈپ،

)ھاٍات گەلسەگىسي، ھەق ىذ  گەلىن بەردى. هۇسڭۇلواًالر  

ھىىڭڭرىَە ئڭڭ چىٌچي ى  گڭڭ گىٌچي ئەسڭڭىرد  ھە ار گٌىڭڭد  

ئڭڭڭاالهەگلىرى  ٍڭڭڭۇقىرى گەللىسڭڭڭىالە ٍەگ ەًڭڭڭذ ، ًۇقسڭڭڭاى 

هە هۇًىڭڭذىي بەكڭڭر   شڭڭەكىلالە،  ك رۈً شڭڭ ە باشڭڭلىذى.

چ شەًچىذىي بەكر   ٍادالشڭ ا، چ شىٌىقڭتىي بەكڭر      

زىغڭڭڭا سڭڭڭېلى  بېرىقڭڭڭ ە، ئىزدىٌىقڭڭڭتىي بەكڭڭڭر     ئا 

لي ك رۈً شڭ ە باشڭلىذى.   رىۋاٍەت قىلىق ا چ ك   ئاهى

گەربىڭڭڭڭَە -ٍې ىلىڭڭڭڭئ ٍڭڭڭڭارىتى  ى  گەلىڭڭڭڭن گەگەك ڭڭڭڭۇر،

دائىرىسڭڭڭىٌىد  ىَىٌىغڭڭڭڭا ٍڭڭڭادال ، دورا  ى  ئا زىغڭڭڭڭا   

ًەگىىىڭذ    لىذى.سېلى  بېرى  راٍوًي كې ىَىق ە باش

د رىا ىلىڭرى ى     ئىڭزدىٌى هۇسۇلواى ئەقلىٌىد ئالذىذا 

گەگەك ڭڭۇر دترىزىلىڭڭرى گارىَىقڭڭ ا باشڭڭلىذى. كڭڭ گلىالەى 

هۇسۇلواًالر گەقلىذچىلىك ى  ئ گو شٌي س ر پ ٍڭ رۈ   

دائىرىسڭڭڭىالە قڭڭڭاٍتتي، شڭڭڭۇ سڭڭڭەى بتىي بىڭڭڭر قىسڭڭڭىن      
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ٍې ىلىڭڭڭڭڭڭئ ى  ئىىڭڭڭڭڭڭادىَەت  ىڭڭڭڭڭڭٌئەقل الرهۇسڭڭڭڭڭڭۇلواً

 ٍارىتىقتىي گوختىذى.  

شڭڭڭڭڭۇًذاقتىوۇ ھەر ئەسڭڭڭڭڭىرد  هۇسڭڭڭڭڭۇلواًالرًي  

گۇرىڭڭڭڭڭذىغاى  ٍىڭڭڭڭڭتەكلەپك ڭڭڭڭڭۇر ى  ئىزدىٌىقڭڭڭڭڭ ە گەگە

هەٍڭڭذاًغا كىلىڭڭ    هۇجتەھىڭڭذ ى  هۇگەگەك ڭڭۇر ئڭڭالىوالر  

. هەسڭىلەى، هۇجتەھىڭذ هۇگەگەك ڭۇر ئالىوالرًىڭد     گۇردى

ٍىلڭڭي ىاگڭڭات بولغڭڭاى،  -1194قاگارىڭڭذىي ئىوڭڭام شڭڭاگىبي) 

ك گلىالەى هۇسۇلواًالرًىد شەرىڭەگٌىد هەقسەگلىرىٌي 

اڭلىڭڭڭئ ئى  ڭڭڭي چ شەًوەسڭڭڭلى ىٌي ھڭڭڭېس قىلىڭڭڭ ، د

بىلەى هۇئڭاهىلە   ،ھ جىەگلەرًەقىا )كىتاىى ئارقىلىئ 

قىلىقڭڭڭتى ي خاگڭڭڭا چ شڭڭڭەًچە ى  ئۇسڭڭڭۇلالرًي ئېلىڭڭڭ    

ًاهلىئ ئەسىرىذ  «هۇىاگى ات» شاگىبيئىوام گاشلىغاى. 

ى بىڭڭڭلەى ىاسڭڭڭىتە چڭڭڭارىلەر  شڭڭڭەرىڭەگٌىد هەقسڭڭڭەگلىر 

گەرقلەًڭڭڭڭڭڭذۈرۈ  ئڭڭڭڭڭڭارقىلىئ ئىسڭڭڭڭڭڭالم   ئارىسڭڭڭڭڭڭىٌي

شڭڭڭڭەرىڭىتىذى ي ئاساسڭڭڭڭلىئ ٍ لىٌىقڭڭڭڭٌي ٍورۇگڭڭڭڭۇپ   

بەر ەى. هۇگەگەك ڭڭڭۇر شڭڭڭاگىبىذىي بىڭڭڭر ئڭڭڭا  ئىلالىڭڭڭرى  

، ئالغڭڭڭاىئىبٌڭڭڭي گەٍوىڭڭڭَە كەڭ ئەقىڭڭڭا ى  چڭڭڭوڭ قەد م  

 «ئىڭالم هۇى ق ىڭىي» مۇشۇًذاقال شا ىرگي ئىبٌي قەٍَ

 ًاهلىئ ئەسىرىذ  شۇ ٍ ًىلىقتە هاڭغاى.

ئارقىذا قالغاى.  گولىوۇ  هۇسۇلواًالر ٍې ي د ىرد

بۇًى غا قارىتا بارلىئ ئىسڭالم ئەللىرىڭذ  ئوهۇهَ  لڭ      

گ رلڭڭڭ    ئڭڭوٍغىٌى  ھەرى ەگلىڭڭرى بارلى  ڭڭڭا كېلىڭڭ ،   
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ئىسڭڭڭڭڭڭالم ئڭڭڭڭڭڭوٍغىٌى   ٍ ًىلىقڭڭڭڭڭڭتە قەد م باسڭڭڭڭڭڭ اى.

ھەرى ىتىٌىڭڭد ٍ لىٌىقڭڭلىرىالە قارىغڭڭاى ئڭڭاد م خېلڭڭي   

د دىٌٌىڭد  ئ هىذكە كېلىذۇ، لې ىي ك گلىالەى ٍاشالرًى

هەقسڭڭەگلىرىذى ي ئڭڭ لچىوىٌي گەگبى الشڭڭتا بىڭڭر قڭڭاًچە  

ئەسڭڭڭڭىر بڭڭڭڭۇرۇً ي گارىخٌىڭڭڭڭد گەسڭڭڭڭىرى ئاٍرىلوىغڭڭڭڭاى 

كېسڭڭىلىٌىد ٍوقالوىغڭڭاًلى ىٌي ھڭڭېس  چىلىڭڭكدىَاًەگ

 چىلىڭڭڭڭكقىلىڭڭڭڭذۇ. چڭڭڭڭ ً ي بڭڭڭڭۇ ٍاشڭڭڭڭالردى ي دىَاًەگ   

الًىل تىي بەكڭڭڭڭڭڭڭڭر   ھېسسڭڭڭڭڭڭڭڭىَاگچاًلىئ، ىقائڭڭڭڭڭڭڭڭ

ئۇگڭڭڭۇقالردىي گرو راهوىڭڭڭذىي بەكڭڭڭر   شڭڭڭوئار، ئەهەل ى  

خۇسۇسڭىَەگ ە   گوشڭۇپ كەگڭ ەى   ك گر   ئڭار ۇالر بىڭلەى  

 ئىالە بولۇپ قالغاى.

ئىسالم ئوٍغىٌى  ٍاشلىرىذا خاگا ئورۇًذا ھڭا ىر  

بولۇ ، هۇھىن ئورۇًذىي  اٍىب بولۇ ، ٍۇهقا  ئۇسۇل 

ئىقڭڭڭڭڭلىتىذىغاى ٍەرد  قڭڭڭڭڭاگتىئ، قڭڭڭڭڭاگتىئ ئۇسڭڭڭڭڭۇل   

 ،ئىقڭڭڭلىتىذىغاى ٍەرد  ٍۇهقڭڭڭا  ئۇسڭڭڭۇل ئىقڭڭڭلىتى    

قىغڭڭڭا سڭڭڭ رىذىغاى ئىقڭڭڭالرًي ئالڭڭڭذىغا قوٍڭڭڭۇىتلى ،   ئار

كىچىك ئىقڭالرًي چوڭڭاٍتىۋتتى ، چوڭ ۇر ڭا چڭ كوەً     

هاًڭڭا  ٍڭڭ   كي بولۇشڭڭ ا ئوخقڭڭا  ئەھڭڭۋالالر كڭڭ رۈلوەكتە. 

بۇالرًىڭڭد ھەهوىسڭڭي ئڭڭوٍغىٌى  ئۇگڭڭۇقلىرىٌي ى ٍڭڭراى    

 زىسڭڭڭىٌيىقىلىڭڭڭ  ئېھتىوڭڭڭاللى ي بڭڭڭار ئىڭڭڭذىَە كىر   

 گۇرهاقتا. ك رسىتى 
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 ئىڭڭڭڭڭذىَە ،تۇرلىوسڭڭڭڭڭىزلى بى ساىاگسڭڭڭڭڭىزلىئ

-ئىڭڭڭذىَە ساىاگسڭڭڭڭىزلى ي  .ذۇرئەقىلٌىڭڭڭد ھەرى ىتىڭڭڭ  

ھڭڭڭڭ جىەگلەرًي چ شڭڭڭڭىٌى  ى  رتڭڭڭڭڭاللى ٌي ئېٌىڭڭڭڭئ  

ئىقڭڭڭڭڭڭ ا بىلىقڭڭڭڭڭڭتى ي ئەقىلٌىڭڭڭڭڭڭد ھەرى ىتىٌڭڭڭڭڭڭي 

ھەدىسڭڭلەرًي خاگڭڭا  -ئڭڭاٍەت دتالەًلى تڭڭۇر. سالواسڭڭلىئ

چ شڭڭڭڭىٌى  ى  رتڭڭڭڭڭال ھاٍاگ ڭڭڭڭا خاگڭڭڭڭا باھڭڭڭڭا بېڭڭڭڭرى    

رتڭاللى  ا گو را ٍڭول بىڭلەى   ھ جىەگلەرًي ًەگىىىسىذ  

، گارها  هەسىلىلەرًي گرىٌسڭىپال   لىَالواسلىئگەگبى

 چڭڭڭڭڭارىلەرًي هەقسڭڭڭڭڭەگلەر ە  ى  ىاسڭڭڭڭڭىتەئاساسڭڭڭڭڭالر ا 

  كېلىڭڭڭڭ لىئئڭڭڭڭاجىز بوٍسڭڭڭڭۇًذۇرۇپ چ شىٌىقڭڭڭڭتىي 

 .چى ىذۇ

ئىڭڭذىَە ساىاگسڭڭىزلى ي شڭڭۇ كىقڭڭىٌىد ئې ىڭڭذا   

كەڭرى دائىرىلەرًي گاراٍتىقڭ ا، ئى  ڭي گەر گلىوىلىڭك    

ىلەرًي ئارىالشتۇرۇىتتىقڭڭڭڭ ە، هۇسڭڭڭڭۇلواًٌىد  هەسڭڭڭڭىل

ھەرىڭڭڭڭ ەت  -ئىڭڭڭڭذىَە ى  ئىڭڭڭڭ   اٍاگىڭڭڭڭذا كڭڭڭڭ گلىالەى ھ

 راٍوًلىرىٌي سى ىق ا سەى   بولىذۇ.
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 بەلالىلىرىئىذىَە ساىاگسىزلى ٌىد 

 

: ئى  ڭڭڭي ئڭڭڭاالهەگلىرىئىڭڭڭذىَە ساىاگسڭڭڭىزلىئ  

گەر گلىوىلىڭڭڭڭڭڭك قاراشڭڭڭڭڭڭالرًي ئارىالشڭڭڭڭڭڭتۇرۇىتتى  ى  

راٍوًالرًي گڭاراٍتىۋتتى  د پ ئى  ڭي   ك گلىالەى كەڭرى 

 قىسىوغا ب ل ًىذۇ:

ئى  ڭڭڭڭڭڭڭڭڭي گەر گلىوىلىڭڭڭڭڭڭڭڭڭك قاراشڭڭڭڭڭڭڭڭڭالرًي  

 گ رل   هەسىلىذ  ك رۈً پ گۇرىذۇ: 5 ئارىالشتۇرۇىتتى 

،.ئڭڭڭڭڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭڭڭڭڭىپالر بىڭڭڭڭڭڭڭڭلەى   1)

 .ئ   ىرىقچاى راٍوًالرًي ئارىالشتۇرۇىتتى 

،.دۇًَڭڭڭڭاًي   للەًڭڭڭڭذۈرۈ  بىڭڭڭڭلەى دۇًَا ڭڭڭڭا  2)

 قىلىقٌي ئارىالشتۇرۇىتتى .ئىباد ت 

،.گەى ك ڭڭڭڭڭۇل قىلىڭڭڭڭڭ  بىڭڭڭڭڭلەى سۇسڭڭڭڭڭلۇ   3)

 قىلىقٌي ئارىالشتۇرۇىتتى .

،. گەر  قىلىٌغڭڭڭڭڭڭاى هەجبڭڭڭڭڭڭۇرىَەگٌي ئڭڭڭڭڭڭ   4) 

ئ سڭڭڭڭتىالە ئڭڭڭڭېلى  بىڭڭڭڭلەى قوبڭڭڭڭۇل قىلىٌواٍڭڭڭڭذىغاى   

 ئاش ۇًلۇقٌي ئارىالشتۇرۇىتتى .  

ھە ار ت ھەه ڭڭڭارلى ي بىڭڭڭلەى هەد ًىڭڭڭَەت  ،.5) 

 ئارىالشتۇرۇىتتى .ھۇجۇهىٌي 

بڭڭڭۇ ئەسڭڭڭىرد  كڭڭڭ گلىالەى ٍاشڭڭڭالر ئىسڭڭڭالهٌىد    

 بىڭڭلەى هۇئڭڭاهىلە قىلىقڭڭتا ئاساسڭڭلىرى ى  هەرىپەگلىڭڭرى

شڭڭاخچە هەسڭڭىلىلەرًي گرىٌسڭڭىپال ئۇقۇهٌىڭڭد، گارهڭڭا   
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-هەسڭڭڭڭڭىلىٌي ئاساسڭڭڭڭڭلىئ قائىڭڭڭڭڭذىلەرًىد، ىاسڭڭڭڭڭىتە 

چڭڭڭڭڭارىلەرًي شڭڭڭڭڭەرىڭەگٌىد هەقسڭڭڭڭڭەگلىرى ئاسڭڭڭڭڭتىغا  

غڭڭاًلىئ سڭڭەى بىذىي هۇئڭڭاهىلە قىلوى گڭڭۇرۇپ كىر ڭڭ  ۈپ

هەرىڭڭڭڭپەت جەھەگڭڭڭڭتىي چىرىڭڭڭڭ  كېڭڭڭڭتى  ى  ئىڭڭڭڭذىَە  

 ئەھۋالالر ٍ   بەرهەكڭتە.  ئۇچراشتە  قاالٍوى اًچىلى ىغا

چ شڭەًچىٌىد ئڭاچچىئ   كەهت    ئىذىَە ساىاگسىزلى ي

ًەگىىىسڭڭي بولغڭڭاى كڭڭ گلىالەى ك رۈً شڭڭلەر ئېتىلىڭڭ     

 چى ىذىغاى بۇالق ا ئاٍلىٌى  قالذى.

 

(1، 

قاراشالرًي ئى  ي گەر گلىوىلىك 

 ئارىالشتۇرۇىتتى 

 

 بىڭڭڭلەى ئ   ىرىقڭڭڭچاىراٍڭڭڭوًالر ئڭڭڭ   ەرهە  .1

ئىسڭڭالم »راٍڭڭوًالرًي ئارىالشڭڭتۇرۇىتتى  هەسىلىسڭڭىٌي  

 ئىذىَىسڭڭڭڭىذى ي ئڭڭڭڭ   ەرهە  گرىٌسڭڭڭڭىپالر بىڭڭڭڭلەى   

ئ   ىرىقڭڭڭڭڭچاى راٍڭڭڭڭڭوًالرًي ئارىالشتۇرۇىتتىقڭڭڭڭڭٌىد   

 ًاهلىئ هاقالىذا گوختالذۇ .« ئاقىۋ گلىرى

رۈ  بىلەى دۇًَا ڭا ئىبڭاد ت   .دۇًَاًي   للەًذۈ2

 :قىلىقٌي ئارىالشتۇرۇىتتى 

رىٌىد ئىٌساًٌي ٍارىتىقتى ي چوڭ هەقسڭەگلى 

ئڭڭڭڭالالھ سڭڭڭڭىلەرًي :»بىرسڭڭڭڭي دۇًَڭڭڭڭاًي   للەًڭڭڭڭذۈرۈ 
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 توىٌڭڭڭڭڭڭڭذىي ٍڭڭڭڭڭڭڭاراگتي ى  سڭڭڭڭڭڭڭىلەرًىد  توىٌٌڭڭڭڭڭڭڭي 

ٍەًڭڭي  ئڭڭاٍەت،.-61ھڭڭۇد،«)شڭڭٌي گەلەپ قىلڭڭذىۈ  للەًذۈر

بڭڭۇٍرۇدى. ٌي  توىٌٌڭڭي   للەًڭڭذۈرۈپ  اهاًىۋىالشتۇرۇشڭڭ

بىڭڭرا  بڭڭۇ دائىرىٌڭڭي گەر  ئىڭڭتەلوىالەًلەر  اھىڭڭذلىئ    

باھاًىسي بىلەى دۇًَڭاًي خڭارا  قىلىقڭ ا چاقىر ڭاى ى      

 ھەرى ەت قىلغاى.

ئەهەلىَەگڭڭتە دۇًَڭڭاًي ئڭڭاىات قىلىڭڭذىغاى ئڭڭاد م    

 ەرچە هىلَارد گۇلغا ئىالە بولسىوۇ، دۇًَا بىلەى ئىسڭالم  

  ي  كىوك رسەگوىسي بوٍىچە هۇئاهىلىذ  بولىذۇ. بىرا

ۇًَڭڭڭا لە   گلىڭڭڭرىالە  ھڭڭڭاراهٌي ئاٍرىواسڭڭڭتىي د -ھڭڭڭاالل

 - ەرچە ھېچ ًەرسىالە ئىڭالە بولوىسڭىوۇ  -چ ه پ كەگسە،

 دۇًَا ا ئىباد ت قىلغاى بولىذۇ.

دتوە ،  اھىذلىئ دۇًَاًىد  ىٌٌىتىٌڭي قولغڭا   

كەلت رۈشڭڭتە كەگڭڭ ەى ىاقىتٌىڭڭد ھەجوڭڭي بىڭڭلەى ٍڭڭاكي  

ەًوەٍڭذۇ.  دۇًَاًىڭد هى ڭذارى بىڭلەى ئ لچ   -گوگلىغاى هال

دۇًَڭڭا بىڭڭلەى هۇئڭڭاهىلە قىلىقڭڭتا ئىسڭڭالم   -بەل ڭڭي هڭڭال

ك رسەگوىسڭڭڭىالە رتڭڭڭڭاٍە قىلغڭڭڭاًلىئ هى ڭڭڭذارى بىڭڭڭلەى 

ئ لچىٌىڭڭڭڭذۇ. ئە ەر ئىسڭڭڭڭالم ك رسەگوىسڭڭڭڭىالە رتڭڭڭڭڭاٍە  

قىاللىسڭڭا، دۇًَڭڭاًي قولىڭڭذا باشڭڭ ۇراالٍذۇ، ئە ەر ئىسڭڭالم   

دۇًَڭا قەلبىٌڭي   -ك رسەگوىسىالە رتڭاٍە قىاللوىسا، هڭال 

دۇًَا ڭا ئىبڭاد ت   -هڭال  شۇًىد بىلەىذۇ، ئىالىلەپ كېتى

 قىلغاى بولىذۇ.
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دۇًَاًي گەر ق ي قىلذۇرۇ  بىلەى ئىباد ت -هال

قىلى  ئارىلىقڭى  كېتىڭ  قالسڭا، هەٍلڭي  اھىڭذلىئ      

باھاًىسڭڭڭي بىڭڭڭلەى دۇًَڭڭڭادىي ئاٍرىلغڭڭڭاًالر گەرىپىڭڭڭذىي  

بولسڭڭڭڭڭۇى، ٍڭڭڭڭڭاكي ئىسڭڭڭڭڭالم ك رسەگوىسڭڭڭڭڭىالە رتڭڭڭڭڭڭاٍە 

گەرىپىذىي بولسڭۇى   دۈم چ ش ەًلەردۇًَا ا قىلواستىي 

اٍاگىڭڭڭڭڭڭڭذا ى ٍراًچىلىڭڭڭڭڭڭڭئ ٍڭڭڭڭڭڭڭ     كىقڭڭڭڭڭڭڭىلەرًىد ھ

ًەگىىىڭڭذ  گەبىڭڭ ە گەرقڭڭي شڭڭەكىللىٌى ، ئڭڭاداى ت بېرىذۇ.

گەٍڭڭڭڭذا قىلىڭڭڭڭذۇ، گوقۇًڭڭڭڭۇ  ئەىھ ئالىڭڭڭڭذۇ. ب  ڭڭڭڭ ً ي     

هۇسڭڭڭڭڭڭۇلواًالرًىد ئەھۋالىغڭڭڭڭڭڭا ئوخقڭڭڭڭڭڭا  دۇًَڭڭڭڭڭڭاًي 

   للەًذۈرۈشتى ي ھەرى ەگچاًلى ٌي ٍوقىتىۋتتىذۇ.

لال  گڭڭڭو را گڭڭڭا-ھەقى ڭڭڭي  اھىڭڭڭذلىئ دتڭڭڭالەى  

-ٍڭۇقىرى قىوڭوەت   گرىٌسىپال قائىذ  ى  -كېلى  قالسا

قاراشڭڭڭٌي هڭڭڭڭال دۇًَڭڭڭا ى  هەًسڭڭڭڭەگ ە ساگواسڭڭڭڭلى تىي   

دۇًَاًىڭڭد ئڭڭا لى ي بىڭڭلەى  -ئىبڭڭار ت.  اھىڭڭذلىئ هڭڭال 

دۇًَا ا بېرىلىڭ  قڭۇل   -بەل ي قەلبىٌىد هال بولواٍذۇ،

دۇًَڭڭا قەلبىٌڭڭي -بولڭڭۇپ كەگوەسڭڭلى ىذىي بولىڭڭذۇ. هڭڭال

قولڭڭڭذا كڭڭڭ گلەپ گېپىلسڭڭڭا ًېوىڭڭڭذتالەى  ئىالىلىۋالوڭڭڭاً 

ٍاخقڭڭي ًەرسڭڭە ھە!. دۇًَڭڭاًي ٍاخقڭڭي چ شڭڭىٌى  دىٌغڭڭا  

   خىزهەت قىلىقٌىد قىس ا ٍولي ھېسابلىٌىذۇ.
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گەى ك ۇلچىلىڭڭڭڭڭڭڭك بىڭڭڭڭڭڭڭلەى سۇسڭڭڭڭڭڭڭلۇقٌي  .3

 ئارىالشتۇرۇىتتى :

هۇسڭڭڭڭڭۇلواًٌىد بڭڭڭڭڭارلىئ    گەى ك ۇلچىلىڭڭڭڭڭك: 

ئالالھٌىڭڭڭڭد ئىرادىسڭڭڭڭي بىڭڭڭڭلەى گەسڭڭڭڭىر »سڭڭڭڭەى بلەرًي

ئىق ا سېلىقي دتالەًلىك  الەى ئېتى ادگادت«ك رسىتىذۇ

گاٍڭڭڭذىٌي قولغڭڭڭا  بولىڭڭڭذۇ. شڭڭڭۇًىد ئ چڭڭڭ ى هۇسڭڭڭۇلواى 

بڭارلىئ   كەلت رۈ  ى   ىَاًٌىد ئالذىٌي ئېلى  ئ چڭ ى 

ئالالھٌىڭڭد ئڭڭڭ  ىالىال   سڭڭەى بلەرًي قىلىڭڭ  ئڭڭڭارقىلىئ  

 ٍ  لىٌىذۇ.

چارىسڭڭىٌي قىلوڭڭاً -سڭڭەى   :سۇسڭڭلۇ  قىلىڭڭ 

ئا زىڭڭذى ي سڭڭ   ى  قەلبىڭڭذى ي ئېتى ڭڭادى ئڭڭارقىلىئ     

ئالالھغڭڭا ٍڭڭ لىٌى  دتالەًلىڭڭك بولىڭڭذۇ. بڭڭۇ هەد ًىڭڭَەت     

ساىاگسڭڭڭڭىزلى ٌىد بىڭڭڭڭر خىڭڭڭڭا ك رۈً شڭڭڭڭي، چڭڭڭڭ ً ي  

شڭڭۇ ئڭڭاد هلەرًي گەقڭڭذىر ە   هەد ًىڭڭَەت ساىاگسڭڭىزلى ي  

گەقذىر بىڭلەى قارىقڭي گۇرهاسڭتىي، ك گڭ ك ە ئوخقڭا       

  قوٍىذۇ. بڭۇ ئەھڭۋال ئىٌسڭاًٌي  توىٌٌڭي     بوشاڭ قىلى

ئڭڭڭاىات قىلىڭڭڭ ، ھاٍڭڭڭاگٌي ئىسڭڭڭالھ قىلىڭڭڭ  ى  ئ هىڭڭڭذ   

قىلىٌىۋاگ ڭڭڭڭڭاى ھە ار ت ئوٍغىٌىقڭڭڭڭڭىٌي رتڭاللى  ڭڭڭڭڭا 

 ئاشۇرۇشتىي ئولتۇر ۇ ۇپ قوٍىذۇ.
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. گەر  قىلىٌغڭڭڭڭاى هەسڭڭڭڭڭۇلىَەگٌي ئ سڭڭڭڭتىالە 4

ئڭڭڭڭڭېلى  بىڭڭڭڭڭلەى ر ت قىلىٌىڭڭڭڭڭذىغاى ئاشڭڭڭڭڭ ۇًلۇقٌي 

 ئارىالشتۇرۇىتتى :

بڭڭڭ لە  دىَاًەگلىڭڭڭك كىقڭڭڭىلەر، دىٌٌىڭڭڭد  بىڭڭڭر 

قارىقڭڭىغا ئېسىلىقڭڭ ا د ى ت قىلىڭڭ  بىڭڭلەى  -قىوڭڭوەت

قارىقڭڭىٌىد گەقە  اسڭڭي بڭڭوٍىچە ر ت -دىٌٌىڭڭد قىوڭڭوەت

قىلىٌىڭڭڭڭڭڭذىغاى ئاشڭڭڭڭڭڭ ۇًلۇقٌي ئارىالشڭڭڭڭڭڭتۇرۇىتتى   

ى  رۇخسڭڭەگتىي  قىٌَلى ٌڭڭيسڭڭەى بىذىي ئاسڭڭاًلى تىي  

قالغڭڭڭاى. بىڭڭڭر  بېرىڭڭڭ قڭڭڭاگتى لى ٌي ك چلەًذۈرۈشڭڭڭ ە 

كلىرى هەقسەگٌىد  ىَىٌىغا شەكىا بىڭلەى، چڭوڭ   ب لە

ھڭېچ  ئىقالرًىد ئورًىغڭا كېچىڭك ئىقڭالر بىڭلەى  ٍڭاكي      

چوڭ ئىقالرًي كېچىك ئىقالر بىلەى بڭاراى ر  بولوىغاًذا 

قىلىڭڭڭ  قوٍۇشڭڭڭ ا ئەھوىڭڭڭَەت بېڭڭڭرى  بىڭڭڭلەى ئڭڭڭاىار     

 بولىذىغاى باس ۇچ ا ٍەگ ەى.

ئ  ىٌي ئڭاقال ، باشڭ ىالر ا گڭ ھوەت قىلىڭ  ى      

بولۇ  سڭەى بىذىي بىڭر بڭ لە       ۇهاًذاٍاهاى باش ىالر ا 

دىَاًەگلىڭڭڭڭك كىقڭڭڭڭىلەر د ى گچىلى ڭڭڭڭتىي قا ىلى  ڭڭڭڭا   

ئڭڭاىۇ  گەر ق ڭڭي قىلىڭڭ ، هڭڭاىۇ كىقڭڭىلەر جەًڭڭٌەت ئەھلڭڭي، 

 كىقڭڭڭڭڭىلەر دو اخ ئەھلڭڭڭڭڭي د پ ھ كڭڭڭڭڭ م ٍ ر ڭڭڭڭڭ   ەى. 

ئ  ىوىزًىڭڭڭڭڭڭڭد قڭڭڭڭڭڭڭا ى ئەهە  بەل ڭڭڭڭڭڭڭي د ى گچڭڭڭڭڭڭڭي   

 ر  .ئى ەًلى ىوىزًي ئۇًتۇپ قالواسلى ىوىز كې
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ى   ھە ار ت ھەه ڭڭڭارلى ي بىڭڭڭلەى هەد ًىڭڭڭَەت .5

 ھۇجۇهىٌي ئارىالشتۇرۇىتتى : ئىذىَە

 ەٍڭڭرى هۇسڭڭۇلواًالر بىڭڭلەى ئڭڭاالقە ئورًىتىقڭڭتا،  

هەد ًىڭڭَەت ساىاگسڭڭىزلى ىغا دۈچ كېلىۋاگ ڭڭاى كىقڭڭىلەر  

شەرىڭەت گەر  قىلىۋاگ اى ھە ار ت ھەه ڭارلى ي بىڭلەى،   

ھۇجڭڭڭڭۇهي  ى  ئىڭڭڭڭذىَە ر ت قىلىٌىڭڭڭڭذىغاى هەد ًىڭڭڭڭَەت

 ئارىسىٌي ئارىالشتۇرۇىتتى  گاگ ى ىغا چ ش پ قالغاى.

ھە ار ت ھەه ڭڭڭڭڭارلى ي:  ەرچە ئەقىذىسڭڭڭڭڭي ى   

هەد ًىَىتڭڭي ئىسڭڭالم ئەقىذىسڭڭي ى  هەد ًىَىڭڭتىالە  ىڭڭۇ  

كېلىڭڭذىغاى بولسڭڭىوۇ، هۇسڭڭۇلواًالر ا ئڭڭۇرۇ  بڭڭاٍرى ي    

ك گ رهەٍذىغاى جەهڭىڭَەگلەر بىڭلەى گەڭ ئورگڭا  ئڭاالقە     

ىٌا، ئىٌژتٌېرلىئ، فىزى ا، خىوىڭَە  ئورًىتى ؛ هېذىتس

ذ  ى  ئاستروًوهىَىالە ئوخقا  گەبىڭىٌ گەًڭلەر ساھەسڭى  

گۇرهڭۇ    راھەتكىقڭىلەر ە   ى  ھاٍاگٌي ئاساًالشتۇر اى

ٍارىتىقڭڭتا ھەسسڭڭە قوشڭڭ اى بڭڭۇ گەًلەرًىڭڭد ًەگىىىسڭڭي   

بولغڭڭڭڭڭڭاى گېخٌى ڭڭڭڭڭڭا هەٍذاًلىرىڭڭڭڭڭڭذى ي گاٍڭڭڭڭڭڭذىلىئ  

 گەر گلىرىذىي گاٍذىلىٌى  دتالەًلىك بولىذۇ.  

بىڭڭڭر بڭڭڭ لە  هۇسڭڭڭۇلواًالر هۇشڭڭڭۇ سڭڭڭاھەلەرد       

گاٍذىلىٌىقڭڭٌي  ەربٌىڭڭد هەد ًىڭڭَەت ھۇجڭڭۇهي دتڭڭالەى   

بڭڭۇ گاٍڭڭذىلىئ ھە ار ت  باھاًىڭڭذا ر ت قىلىڭڭذۇ. ھڭڭالبۇكي

 ى  ئىڭڭذىَە بىڭڭلەى  ىَڭڭاًلىئ هەد ًىڭڭَەت   ھەه ڭڭارلى ي

  ھۇجۇهىٌي گەرقلەًذۈر لوىالەًلى تىي ئىبار ت.
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  ى ھە ار ت ھەه ڭڭڭڭارلى ي بىڭڭڭڭلەى هەد ًىڭڭڭڭَەت  

 هەسىلىسڭڭڭي ھۇجڭڭڭۇهىٌي ئارىالشڭڭڭتۇرۇىتتى   ئىڭڭڭذىَە

سىَاسڭڭڭي ئىڭڭڭذىَىالە ئوخقڭڭڭا  ئىىتىوڭڭڭائىٌ گەًڭڭڭلەرد  

.  ەربٌىڭڭڭڭد دىوڭڭڭڭو راگىَە  ًاهاٍڭڭڭڭاى بولىڭڭڭڭذۇ  گېخىوڭڭڭڭۇ

گ  ۈلوىسىذ  ئەركىٌلىك گەر ق ي قىلى ، ب   ً ىڭذ    

 ەربٌىڭد   ساٍالم ئۇسۇللىرىٌي كەشى  قىلى  چى تي.

ذىي خڭڭڭڭالي ئەٍىڭڭڭڭب ًۇقسڭڭڭڭاً ەرچە -سڭڭڭڭاٍالم ئۇسڭڭڭڭۇلي

كىقڭڭىلەرًىد ئەركىٌلى ىٌڭڭي رتڭاللى  ڭڭا  -بولوىسڭڭىوۇ

ئاشۇرۇشتا ى  گارالهېٌۇ ئە الىرىٌي ك رسىتىقتە ھا ىر 

ئىبڭار ت. دتڭوە ، بڭۇ     دىيبار بولغاى ئەڭ ئىلغار چارىلەر

شەرىڭەگٌىد روھىغڭا  ىڭۇ كەلوىالەًىڭ ەى هۇسڭۇلواًغا     

ًىسڭڭبەگەى ٍ گتڭڭ رۈپ قوٍغڭڭاى ھې وەگتڭڭۇر، چڭڭ ً ي ئڭڭۇ    

ئىٌساًىٌ ئورگاقلى  ا گەى  ئىقڭالرًىد قاگارىڭذىي.  ەر    

دۇًَاسڭڭڭي ئڭڭڭۇ ۇى ٍىللىڭڭڭئ قڭڭڭاًلىئ ئڭڭڭۇرۇ  ى  هڭڭڭول    

گەجرىبىڭڭڭذىي كېڭڭڭَىي قولغڭڭڭا كەلتڭڭڭ ر ەى سىَاسڭڭڭىٌ  

   گەجرىبە.

تڭڭوە ، )ئىسڭڭالم روھىغڭڭا  ىڭڭۇ كەلوەٍڭڭذىغاى،     د

چڭڭڭڭڭڭارىلىرى  ى  گېخٌى ڭڭڭڭڭڭا  -دىوڭڭڭڭڭڭۇكراگىَە ئۇسڭڭڭڭڭڭۇل 

ًەگىىىلىڭڭڭڭڭرى ھە ار ت ھەه ارلى ٌىڭڭڭڭڭد قاگارىڭڭڭڭڭذىي  

، )سڭڭڭڭڭى ۇالرىزىن،سڭڭڭڭڭاًىلىذۇ. ئەهوڭڭڭڭڭا ئىلواًىزىولىئ 

 ەرچە -سڭڭڭىزلىئ ى  ئىىتىوڭڭڭائىٌ گڭڭڭارچىلىٌى ئەخالق
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 -كىرسڭڭىوۇ قىسڭڭىلى  غائەركىٌلىڭڭك شڭڭوئارى ئارىسڭڭى 

 ھۇجۇهىٌىد قاگارىغا كىرىذۇ.ى  ئىذىَە َەت هەد ًى

 

*** 
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(2، 

كەڭرى راٍوًالرًي گاراٍتىۋتتى  

 هەٍذاًلىرى

 

ئىڭڭذىَە ساىاگسڭڭىزلى ي ئىٌسڭڭاى، ھڭڭ جىەت ى  

ئىٌسڭاًٌىد   ەٍذا بولىذۇ. ًەگىىىڭذ  رتڭاللىئ ئارىسىذا گ

چ شەًچىسىٌي گار قىلى  قوٍىذۇ ى  ك گلىالەى كەڭڭرى  

راٍڭڭڭڭوًالرًي گاراٍتىڭڭڭڭ  قوٍىڭڭڭڭذۇ. ئەسڭڭڭڭلي كەڭ بولڭڭڭڭۇپ 

 گاراٍتىلغاى هەٍذاًالرًىد هۇھىولىرى گ ى ًذى ىچە:

 

هەرىڭڭڭڭپەت دائىرىسڭڭڭڭىٌي   -بىرىٌچڭڭڭڭي:بىلىن

 :گاراٍتىۋتتى 

 

قاٍسي بىڭر ئڭاد م ئىسڭالهٌىد هەقسڭەگلىرىالە     

بىڭڭڭر قاگڭڭڭار ًە  ر گاشلىسڭڭڭا، ئىسڭڭڭالم دىٌىٌىڭڭڭد هەٍلڭڭڭي  

ئالالھٌىڭڭڭد ھەق ىڭڭڭالە هۇًاسڭڭڭىۋ گلىك بولسڭڭڭۇى ٍڭڭڭاكي   

ئىٌساًالرًىد ھەق ىالە هۇًاسىۋ گلىك بولسۇى ئالالھغڭا  

بەًڭڭڭذىچىلىك قىلىقڭڭڭٌي ىۇجۇگ ڭڭڭا چى ىرىڭڭڭذىغاى ھەر   

ى ىٌڭڭڭي قاًڭڭڭذا  ئىقڭڭڭ ا قڭڭڭاگتىئ ھېرىسڭڭڭوەى ئى ەًل  

باٍ اٍذۇ. شۇًىد ئ چڭ ى ئىسڭالم ئىذىَىسڭي ئالالھٌىڭد     

ھوقۇقىٌي رتڭاللى  ا ئاشۇرىذىغاى دىٌىٌ گەًلەر بىڭلەى  

كىقڭڭىلەر ە خىڭڭزهەت قىلىڭڭذىغاى گەبڭىڭڭٌ گەًلەرًىڭڭد    
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 ئارىسڭڭىٌي ئاٍرىڭڭ  قارىواٍڭڭذۇ. لڭڭې ىي هۇسڭڭۇلواًالرًىد

ئى  ي ھە  ئارىسىٌي  رتڭاللى ىغا قاراٍذىغاى بولسا ،

 ٍرىۋ گ ەًلى ىٌي ك ر لەٍوىز:قىسوەى ئا

هەرىپەگٌڭڭڭي دىٌىڭڭڭٌ گەًڭڭڭلەر ە    -،. بىلىڭڭڭن1)

 :چەكلەپ قوٍۇ 

كەهتڭڭ   دىَاًەگچلىڭڭك  ەربٌىڭڭد دىڭڭي بىڭڭلەى 

 ىغڭڭڭڭڭڭڭڭڭاًلى ي ئ چڭڭڭڭڭڭڭڭڭ ى ھاٍڭڭڭڭڭڭڭڭڭاگٌي ئاٍرىڭڭڭڭڭڭڭڭڭ  قار 

گەً ىڭذ قىلىڭذىغاى بىڭر     ،ًي Secularist)ئىلواًىزهلىئ

گ ركڭڭ م ٍاشڭڭالرًي گەٍڭڭذا قىلڭڭذى، شڭڭۇًذا  گۇرۇقلڭڭۇ  بڭڭۇ  

ٍاشالرًىد بىر قىسوي دىي بىلەى ھاٍاگٌي ئاٍرىَڭذىغاى  

ئىقڭڭڭڭالر ا ئىسڭڭڭڭالم ئىذىَىسڭڭڭڭي بڭڭڭڭاٍرى ي ئاسڭڭڭڭتىذا     

هەرىپەگٌڭڭي -ئاڭسڭڭىزالرچە ئىسڭڭالم گەر  قىلغڭڭاى بىلىڭڭن  

شڭڭڭڭەرىڭەت بىلىولىڭڭڭڭرىالە قىسڭڭڭڭ ارگى ، كىقڭڭڭڭىلەر ە  

قىلىڭڭ  ى  ھاٍڭڭاگٌي   للەًذۈرۈشڭڭ ە ھەسسڭڭە   خىڭڭزهەت 

ئاسڭڭڭڭا   ىقڭڭڭڭ اقوشڭڭڭڭىذىغاى گەبىڭڭڭڭڭٌ گەًلەردىڭڭڭڭي ئاٍر 

سڭالواقتا. بڭڭۇ ٍاشڭالرًىد ًە ىرىڭڭذ  ئىسڭالم گەر  قىلغڭڭاى    

هەرىڭڭڭڭڭڭپەت گەقەت ئالالھٌىڭڭڭڭڭڭد ھەق ىڭڭڭڭڭڭالە  -بىلىڭڭڭڭڭڭن

هۇًاسڭڭىۋ گلىك بولغڭڭاى بىلىوڭڭلەر بولڭڭۇپ كڭڭ رۈًوەكتە،    

ىڭڭپەگلەر هەر-ھاٍڭڭاگٌي   للەًذۈرۈشڭڭ ە ئاالقىڭڭذار بىلىڭڭن 

گەر  قىلىٌغاى بىلىوڭلەر دائىرىسڭىالە كىرهەٍذىغاًڭذ      

 ،بولسڭڭاۇرۇً ي ئڭڭالىوالر بڭڭ .واقتاگ رلڭڭ   قاراشڭڭتا بولۇشڭڭ

گەًلەرًڭڭڭي ئ  ىٌىقڭڭڭٌي گەر  كۇگڭڭڭاٍە،  -ئىلىڭڭڭن  رلڭڭڭ  گ
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هۇسڭڭۇلواًالر ھەر بىڭڭر گەًڭڭذ  هىللەگٌىڭڭد ھاجىتىڭڭذىي    

چى ىڭڭذىغاى هۇگەخەسسىسڭڭلەرًي ٍېتىقت رۈشڭڭٌي گەر    

بڭڭۇرۇً ي ئالىوالرًىڭڭد ئىذىَىسڭڭىذ  دىڭڭي  .ٍتتيد پ قڭڭارا

بىڭڭلەى دۇًَڭڭا ئىبڭڭاد ت ئۇقۇهىڭڭذا بىرلىقڭڭى  هاڭغڭڭاى،     

ھاٍاگ ڭا ئاالقىڭذار گەًڭلەر دىٌڭي گەًلەردىڭي ئاٍرىلوىغڭڭاى.      

ئەگسۇسڭڭ ي بڭڭۇ هەسڭڭىلە ب  ڭڭ ً ي هۇسڭڭۇلواًالردا گەٍڭڭذا    

بولۇپ، هۇسڭۇلواًالرًىد ھە ار گڭتە ئارقىڭذا قېلىقڭٌىد     

هۇسڭڭۇلواًالرًىد  الڭڭذى.سڭڭەى بلىرىٌىد بىڭڭرى بولڭڭۇپ ق 

ھە ار ت ئوٍغىٌىقڭڭتى ي چى ىڭڭ  ٍڭڭولي دىٌىڭڭٌ گەًڭڭلەر  

بىلەى گەبىڭىٌ گەًلەرًڭي بۇرۇً ىڭذ   بىرلەشڭت رۈ  ى     

هەرىپەگلەرًڭڭي بىڭڭر بىرىڭڭذىي ئاٍرىواسڭڭلى تىي   -بىلىڭڭن

 ئىبار ت. 

،. فى ھي)چ شڭڭڭەًچە، دائىرىسڭڭڭىٌي ٍەكڭڭڭ ە  2)

 فى ھىالە چەكلەپ قوٍۇ :

ئۇقۇهىغڭڭڭا ئىقڭڭڭار ت رىڭڭڭن فى ھڭڭڭي ەقۇرئڭڭڭاى ك

ئڭڭاٍەت ى  هڭڭ جىزلىرىوىزًي چ شڭڭىٌىذىغاى ى  »لىڭڭ :قى

گەگەك ۇر ٍ ر   ىذىغاى كىقىلەر ئ چ ى گەگسىلي باٍڭاى  

ئڭڭڭڭڭڭاٍەت،. -98دتالەى)ئەًڭڭڭڭڭڭڭام س رىسڭڭڭڭڭڭي، «لڭڭڭڭڭڭذۇ قى

ئڭڭالالھ »ر سڭڭۇلۇلالھوۇ فى ھڭڭي ئۇقڭڭۇهىٌي ئىقڭڭلىتى : 

كىوڭڭالە ٍاخقڭڭىلىئ ئاگڭڭا قىلسڭڭا، ئۇًىڭڭد دىٌغڭڭا قارىتڭڭا     

)هۇسڭلىن ى  گىرهىڭزى باٍڭاى    « اشڭۇرىذۇ چ شەًچىسىٌي ئ

قىلغڭڭاى،دتالەى ئىڭڭذى. چڭڭ ً ي فى ھىٌىڭڭد دائىرىسڭڭي     
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كەڭرى بولڭۇپ ئىسڭالم ى  ھاٍاگٌىڭد بڭارلىئ سڭاھەلىرى      

سىغ ۇد   كەڭ ئىذى، بىرا  فى ھڭي ئۇقڭۇهي گارىَىڭ     

« ئىبڭاد ت فى ھىسڭي  »ك گلىالەى كىقىلەرًىد ًە ىرىذ  

ىٌىڭڭ  بىڭڭلەى چەكل« سڭودا سڭڭېتىئ فى ھىسڭي  »ى  بە ى 

قالذى. ئىٌساى گىسخى ىسي، ھاٍات هەٍڭذاًي، كائىٌڭات   

قاًۇًىَەگلىرى ى  بۇ قاًۇًىَەگلەرًىد جەهڭىَەگلەردى ي 

ھە ار ت  سڭڭڭەى بلىرىٌي گەگ ىڭڭڭئ قىلىڭڭڭذىغاى فى ھڭڭڭي،  

شڭڭڭڭۇًذاقال سىَاسڭڭڭڭي چ شڭڭڭڭەًچە فى ھڭڭڭڭي    گى ھىسڭڭڭڭي،

دائىرىسڭڭىذىي چى ىڭڭ  كەگتڭڭي. شڭڭۇ سڭڭەى بتىي ئىبڭڭاد ت 

ى تىي ، سڭڭڭېوىزلرىَىڭڭڭ  وفى ھىسڭڭڭىذى ي گەگ ى ڭڭڭات 

بىرا  ھاٍات قڭاًۇًىَەگلىرى   ئ لالىلي گاسال قېلىۋاگىذۇ،

ى  ًادىرلى ىڭڭڭذىي  چىللىڭڭڭكى  سىَاسڭڭڭىٌ فى ھڭڭڭي كەه 

ئ ل پ گ  ەپ كەگ ىلي گا  قېلىۋاگىذۇ. هاًا بڭۇ ئەھڭۋال   

هۇسڭڭڭڭۇلواًالرًىد ئارقىڭڭڭڭذا قېلىقڭڭڭڭي ى  هەد ًىڭڭڭڭَەت    

هۇستەهلى ىسڭڭڭڭىالە هۇًاسڭڭڭڭى  شڭڭڭڭارائىۇ ٍارىتىڭڭڭڭ     

 شۇپ كەلوەكتە.ەسسە قوبېرىق ە ھ

كېَىٌ ڭڭڭي د ىرلەرد  ئىڭڭڭذىَە ٍېتەكچىلىڭڭڭرى 

بىڭڭڭلەى سىَاسڭڭڭىٌ ٍېڭڭڭتەكچىلەر ئارىسڭڭڭىذا گەدرىىڭڭڭي     

ئڭڭاٍرىلى  باشڭڭلىٌى ، قاگوڭڭاللىئ ى  دوراهچىلى ٌىڭڭد   

 ًىسڭڭبىٌ ًاهاٍڭڭاى بولىقڭڭىغا شڭڭارائىۇ ھڭڭا ىرالپ بەر ەى

قاگواللىئ اٍرىوچىلى ىٌي كەلت رۈپ چى اردى.ئىذىَە ئ

سىَاسڭڭڭڭڭڭڭڭڭي ٍېتەكچىلەرًىڭڭڭڭڭڭڭڭڭد  ى  دوراهچىلىڭڭڭڭڭڭڭڭڭئ
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هۇستەبىتلى ي بىلەى بىرلىقڭى  ھە ار ت جەھەگڭتىي   

ئارقىذا قېلىقٌي كەلتڭ رۈپ چى ڭاردى، چڭ ً ي ئالڭذىغا     

ئىتتىرى  ى  ٍې ىلىئ ٍارىتى  كڭ چي ئاجىزلىقڭى ،   

دوراهچىلى  ڭڭا هاٍىڭڭا بولڭڭۇ  ى  ھەى سڭڭ ە ئە ىقڭڭى      

ك رۈً شڭڭ ە باشڭڭلىذى. ئىڭڭذىَە ٍېتەكچىلىڭڭرى دىٌىڭڭٌ     

رًي گەگ ىڭڭئ قىلىڭڭ  هەسىلىسڭڭىٌي ئەقىڭڭذ   ھڭڭ جىەگلە

بىلىوذىي ى  بىر گ گ ى گرىٌسىپال ھە ار ت قارىقىذىي 

ئڭڭڭڭڭاٍرىن ھالڭڭڭڭڭذا ئىبڭڭڭڭڭاد ت ٍڭڭڭڭڭاكي سڭڭڭڭڭودا سڭڭڭڭڭېتىئ   

 گېوىلىرىذى ي فى ھي گەًلەر ە هەركە لەشت رۈىالغاى.

ئىىتىوڭڭڭڭائىٌ ھاٍڭڭڭڭاگٌي ٍېتەكلەٍڭڭڭڭذىغاى ى    

ھاٍڭڭڭات ھەرى ىڭڭڭتىالە ھىڭڭڭذاٍەت ى  ك رسڭڭڭەگوە گەقڭڭڭذىن   

گۇرىڭڭڭڭذىغاى ئەقىڭڭڭڭذ  ئىلوىٌىڭڭڭڭد رولىٌىڭڭڭڭد  قىلىڭڭڭڭ 

بولۇگوۇ ئەقىا بىلەى ًەقىا -ئىسالم دىٌىٌي قىلىقيٍو

خاگڭڭا چ شڭڭىٌىۋتلى   -ئارىسڭڭىذى ي ئڭڭاالقە هەٍڭڭذاًىٌي  

سڭەى بىذىي ٍڭ   بەر ەى. بڭۇ ھڭالەت ئىسڭالم ئې ىولىڭڭرى      

ئارىسڭڭىذا ٍەكڭڭ ە فى ھڭڭي بىڭڭلەى كوللې تىڭڭ  فى ھڭڭي     

، ئۇًى ڭڭذىي ئارىسڭڭىٌي ئاٍرىڭڭ  قاراشڭڭ ا سڭڭەى   بولغڭڭاى  

ېَىڭڭڭڭڭتى   سڭڭڭڭڭىرت  اهاًىۋىلىقڭڭڭڭڭى  ى  ھاٍڭڭڭڭڭاگٌي ب  

بىڭڭڭڭلەى بىڭڭڭڭرلى تە   ھەرى ىتىٌڭڭڭڭي ئاجىزالشڭڭڭڭتۇرۇ  

 قىقىغا سەى   بولغڭاى. ئې ىٌىد ئاجىزلى كوللې تى 

چڭڭڭ ً ي كوللې تىڭڭڭ  ئەخالقٌىڭڭڭد  ىَىٌىغڭڭڭا ٍەكڭڭڭ ە    

ئەخڭڭڭڭڭڭال  كې ىَىڭڭڭڭڭڭ ، ئ هوەگٌىڭڭڭڭڭڭد بىرلى ىٌڭڭڭڭڭڭي  
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ئاجىزالشتۇرۇشڭڭڭڭڭڭڭ ا ى  ئىختىالگڭڭڭڭڭڭڭتىي باش ىسڭڭڭڭڭڭڭىغا  

ئىتتىپاقالشڭڭوىغاى گ رلڭڭ   ئڭڭې ىن ى  گارگىَىلەرًىڭڭد    

 ك رۈً شىالە ئاكتى  ھەسسە قوش اى.  

شڭڭڭڭارائىتتا كڭڭڭڭ گلىالەى گەر    خىڭڭڭڭاهۇشڭڭڭڭۇ 

كۇگاٍىلەر  ەرچە ئۇالرًىد ك گىٌچىسي باشڭ ىالر ا گاٍڭذا   

ٍەگ   ىڭڭڭذىغاى ئىبڭڭڭاد گلەر ە هۇًاسڭڭڭىۋ گلىك بولسڭڭڭىوۇ 

قارىلىڭڭڭڭ ، گەر  ئەٌٍڭڭڭڭي بولغڭڭڭڭاى ئىبڭڭڭڭاد گلەر ە  سڭڭڭڭەل

هەركە لەشڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭت رۈلذى، بولوىسڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭا بڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭۇرۇً ي   

ئالىولىرىوىزًىڭڭڭڭد ًە ىرىڭڭڭڭذ  باشڭڭڭڭ ىالر ا گاٍذىسڭڭڭڭي    

بولىڭڭڭڭذىغاى  ٍەكڭڭڭڭ ەٍېتىڭڭڭڭذىغاى ئىبڭڭڭڭاد ت گاٍذىسڭڭڭڭي  

 ئىباد گتىي ٍاخقي ئىذى.

فى ھي دائىرىسىٌىد گارلى ي ئىىتىوائىٌ ى  

اساسڭڭڭلىئ سىَاسىسڭڭڭي فى ھىڭڭڭالە سڭڭڭەل قاراشڭڭڭتى ي ئ

سڭڭەى بتۇر، ئىىتىوڭڭائىٌ ى  سىَاسڭڭي فى ھىٌىڭڭد سڭڭەل    

قارىلىقڭڭي قاٍسڭڭي ئىقڭڭالرًي بڭڭۇرۇى قىلىقڭڭٌي بىلىڭڭ   

 ئۇقۇهىٌي ئاجىزالشتۇرۇى گ ەى.

 

   ،. ئاساًالشتۇرۇ  دائىرىسىٌىد گارلى ي:3)

ئىىتىھڭڭڭادى ئورۇًسڭڭڭىز چىڭڭڭد گڭڭڭۇرۇىتلى  ى  

قڭڭاگتىئ كەسڭڭ ىي گۇرۇىتلىقڭڭٌىد ٍىلتىزىغڭڭا  هەٍذاًڭڭذا 

قارىسڭڭڭڭڭا ، ئىڭڭڭڭڭذىَە ساىاگسڭڭڭڭڭىزلى ي ئى ەًلى ىٌڭڭڭڭڭي 

باٍ ڭڭاٍوىز. ئىڭڭذىَە ساىاگسڭڭىزلى ي بىڭڭلەى ئاشڭڭ ۇًلۇ      
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ئارىسڭڭڭڭىذا  ىڭڭڭڭچ هۇًاسڭڭڭڭىۋ ت بڭڭڭڭار، چڭڭڭڭ ً ي ئىڭڭڭڭذىَە     

ساىاگسىزلىئ ئىالىسىٌي هېتودسىز هەلۇهڭات گوگالشڭ ا   

لڭۇ   ھېرىسوەى قىلى  قوٍىذۇ، شۇڭا هەلۇهاگٌي هېتود

ھالذا رتڭاللى  ا گەگبى الشڭ ا ئى تىڭذارى ٍەگوەٍڭذۇ، شڭۇ     

الر باسڭ ۇچ ا ى  ًىسڭپىَلى  ە قڭاراپ ئىڭ      ئۇسەى بتىي 

قىلىقڭڭڭڭڭٌي بىلوەٍڭڭڭڭڭذۇ. گڭڭڭڭڭوپ ًەرسڭڭڭڭڭە سڭڭڭڭڭاگىذىغاى   

-گىىڭڭڭڭڭار گچىلەر ە ئوخقڭڭڭڭڭا  كىقڭڭڭڭڭىلەردىي كڭڭڭڭڭ     

قاراشڭڭلىرىٌي بىڭڭر گ گڭڭ ى قوبڭڭۇل قىلىقڭڭٌي ٍڭڭاكي بىڭڭر    

شەخسڭڭڭڭلەر،   گ گڭڭڭڭ ى ر ت قىلىقڭڭڭڭٌي گەلەپ قىلىڭڭڭڭذۇ.  

ئىڭڭذىَىلەر ى  ًەرسڭڭىلەر بىڭڭلەى ئڭڭا  ٍڭڭاكي قڭڭارا دتڭڭالەى   

ئى  ي گ رل   ر ڭ بىلەًال هۇئاهىلە قىلىڭذۇ. بڭۇ ر ڭڭذ     

ٍا ٍاخقي ٍا ٍاهاى دتالەى س   چى ى  گۇرىڭذۇ، ٍڭا گەر  ٍڭا    

ھڭڭڭارام دتڭڭڭالەى ئاگڭڭڭالغۇ ك رۈًڭڭڭ پ گۇرىڭڭڭذۇ، بۇالرًىڭڭڭد      

 .خەرىتىسىذ  باش ا ر ڭ ى  باش ا ھ ك هلەر ك رۈًوەٍذۇ

ئاش ۇًلۇ  ى  ھارام گەرىپىٌڭي ك چلەًڭذۈرۈ    

ئىڭڭڭذىَە ساىاگسڭڭڭىزلى ٌىد ًەگىىىسڭڭڭي، شڭڭڭۇڭا قۇرئڭڭڭاى 

ئڭڭڭڭالالھ ھڭڭڭڭاالل قىلىڭڭڭڭ  بەر ەى كڭڭڭڭ گلىالەى    كەرىڭڭڭڭن

ًەرسڭڭڭىلەرًي ھڭڭڭارام قىلىڭڭڭ  راھىبلىقڭڭڭى  كەگڭڭڭ ەى   

خرىسڭڭڭڭتىڭاًالرًي ئڭڭڭڭا  ۇى د پ سڭڭڭڭ گەگلىالەى. ئڭڭڭڭالالھ 

ٌي بڭڭڭۇ خىڭڭڭا هڭڭڭۇھەهوەد ئەلەٍھىسسڭڭڭااله گەٍغەهبىڭڭڭرى

)ئڭڭڭڭي »ي ئاشڭڭڭڭ ۇًلۇقتىي گوسۇشڭڭڭڭ ا بڭڭڭڭۇٍرۇپ: گڭڭڭڭ ردى 

هڭڭڭۇھەهوەد!،ئي ئەھلڭڭڭي كىتڭڭڭا ! )ٍەًڭڭڭي ٍەھڭڭڭۇدىَالر ى  
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ًاساراالر،دىٌى الردا ھەقسىز ر ىىقتە چەكڭتىي ئېقڭى    

كەگوەڭڭڭڭڭالر، ئىلالىڭڭڭڭرى ئڭڭڭڭ  لىرى ئا  ڭڭڭڭاى، ًۇر ڭڭڭڭۇى    

كىقڭڭڭىلەرًي ئا دۇر ڭڭڭاى ى  گڭڭڭو را ٍولڭڭڭذىي ئاداشڭڭڭ اى     

 «دتالىڭي « ڭالرقەىهٌىد ًەگسي خاھىقڭلىرىغا ئە ەشڭوە  

 ئاٍەت،.-77)هائىذ  س رىسي،  د ٍذۇ

ئىسڭڭڭڭڭڭالم دىٌڭڭڭڭڭڭي گەسلەشڭڭڭڭڭڭت رۈ  ئەهە ،  

ھڭا ىرقي   .ئاساًالشتۇرۇ  ئ ستىالە قۇرۇلغڭاى بىڭر دىڭي   

قاراشڭڭٌي قوبڭڭۇل  -هۇسڭڭۇلواًالرًىد ًەچڭڭچە خىڭڭا كڭڭ     

ى   ذىغاى هەسڭڭڭڭڭىلىذ  ئاشڭڭڭڭڭ ۇًلۇ  قىلىقڭڭڭڭڭي  قىلىڭڭڭڭڭ

ئىختىالگڭڭڭڭي هەسڭڭڭڭىلىلەرًي جەهڭىَەگڭڭڭڭتە قو  ىقڭڭڭڭي  

ئىسڭڭڭڭالهٌي چ شڭڭڭڭەًوىالەًلىك ى  رتڭڭڭڭڭاللى ٌي ھڭڭڭڭېس 

 قىلوىغاًلى ٌىد د لىلي. 

ئاشڭڭڭڭ ۇى كىقڭڭڭڭي ئىڭڭڭڭذىَە ساىاگسڭڭڭڭىزلى ي    

سەى بىذىي ئا  ىٌڭا ئڭ   ەرهە  گرىٌسڭىپال راٍڭوًالرًي     

ھېسڭڭڭاب ا ئالوىغاًڭڭڭذا، ئىڭڭڭزدىٌى  ئېلىڭڭڭ  بېرىقڭڭڭٌىد 

لوەٍڭڭڭذۇ، بە ى هەسڭڭڭىلىلەرد  ٍوللڭڭڭۇ  ئى ەًلى ىٌڭڭڭي بى

قاراشڭڭٌىد ًەچڭڭچە خىڭڭا بولىڭڭذىغاًلى ىٌي  -گڭڭو را كڭڭ  

ئۇقواٍڭڭڭذۇ، هۇجتەھىڭڭڭذ ى  هۇگەگەك ۇرًىڭڭڭد ئىڭڭڭزدىٌى   

ە جەرٍاًىڭڭڭذا خاگالىقڭڭڭى  قالغڭڭڭاى گەقڭڭڭذىردىوۇ ئەجڭڭڭرىال

شڭڭڭڭڭڭڭڭڭۇًذاقال  ئېرىقڭڭڭڭڭڭڭڭڭىذىغاًلى ىٌي باٍ ىواٍڭڭڭڭڭڭڭڭڭذۇ.

لىڭڭڭڭڭ  سڭڭڭڭڭاھابىلەرًىد ئىىتىھڭڭڭڭڭاد ى  ئىڭڭڭڭڭزدىٌى  ئې 

هۇشڭڭڭڭەق ەت گەٍڭڭڭڭذا   سڭڭڭڭۇلۇلالھٌىدبار ڭڭڭڭاًلى ىٌي، ر 
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قىلىڭڭڭڭڭذىغاى ئىزدىٌىقڭڭڭڭڭٌي ٍاقتۇرهاٍڭڭڭڭڭذىغاًلى ىٌي،  

ئاسڭڭڭڭڭاًچىلىئ ئېلىڭڭڭڭڭ  كېلىڭڭڭڭڭذىغاى ئىزدىٌىقڭڭڭڭڭٌي  

گەسڭڭڭڭڭڭڭڭڭتى الٍذىغاًلى ىٌي گوًۇهاٍڭڭڭڭڭڭڭڭڭذۇ. ئىڭڭڭڭڭڭڭڭڭذىَە  

ساىاگسڭڭىزلى  ا ئۇچرىغڭڭاى كىقڭڭي هۇًڭڭا ىر  قىلىقڭڭٌىد 

 ئەخالقىٌىوۇ بىلوەٍذۇ.-ئەد  

ەى دتوە ، ئاڭسىزلىئ ى  بىلىوسڭىزلىك بىڭل  

ئاش ۇًلۇ  ئارىسڭىذا قوٍڭۇ  هۇًاسڭىۋ گٌىد بڭارلى ىٌي     

ئڭڭڭالالھ »الھٌىد هۇًڭڭڭۇ ھەدىسڭڭڭي گەكىتلەٍڭڭڭذۇ:ر سڭڭڭۇلۇل

هېٌڭڭي قىَىٌالشڭڭتۇر ۇچي ى  جاگڭڭا سڭڭالغۇچي قىلىڭڭ      

ئەى گوىذى، هېٌڭي ئاساًالشڭتۇر ۇچي هڭۇئەللىن قىلىڭ      

 )هۇسلىن باٍاى قىلغاى،. «ئەى گتي

ر سڭڭڭڭڭۇلۇلالھ ئاساًالشڭڭڭڭڭتۇر ۇچي   دتڭڭڭڭڭوە ،

ئاڭسڭىز كىقڭىلەر    ى داى للىن، شڭۇڭا ئاشڭ ۇًلۇ  ًڭا   هۇئە

ى   ھىقۇًاسڭڭڭالر فىبىڭڭڭلەى با الًڭڭڭذى. ئاساًالشڭڭڭتۇرۇ   

ئڭڭڭالىوالر بىڭڭڭلەى با الًڭڭڭذى. ر سڭڭڭۇلۇلالھ دىٌڭڭڭذا ئڭڭڭالىن 

بولۇشڭڭڭ ا دۇئڭڭڭا قىلغڭڭڭاى ى  قۇرئاًٌىڭڭڭد گەرجىوڭڭڭاًي د پ  

ئاگالغڭڭڭڭڭاى ئابڭڭڭڭڭذۇلالھ ئىبٌڭڭڭڭڭي ئاببڭڭڭڭڭا  دىٌٌىڭڭڭڭڭد     

ۇقتىسڭڭڭڭىذىي هەقسڭڭڭڭەگلىرىٌي بەكڭڭڭڭر   ئڭڭڭڭاڭ ىرى  ً 

سڭڭڭاھابىلەرًىد ئەڭ چڭڭڭوڭ ئڭڭڭالىوي ى  ئاساًالشڭڭڭتۇرۇ  

 د پ ئاگالذى.هەكتىپىٌىد ٍېتەكچىسي 

هۇجتەھىڭڭڭذ، ھەدىسقڭڭڭۇًا  ى  ئالىوالرًىڭڭڭد   

 ئۇستا ى د پ ًڭام ئالغڭاى كاگتڭا ئڭالىن سڭۇفَاى سڭەىرى:      
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ئىلىڭڭن دتڭڭالەى ئىقڭڭەًچ ئاساسڭڭىذا رۇخسڭڭەت گەرىپىٌڭڭي   »

 «قىالالٍڭڭڭڭذۇم  گۇگۇشڭڭڭڭتۇر، ئاشڭڭڭڭ ۇًلۇقٌي ھەهڭڭڭڭوە ئڭڭڭڭاد

هەٍلڭي ئڭۇ ئڭاد م ًڭڭاداى    - ەى. دتڭوە ، ئاشڭ ۇًلۇ   دتالەًىڭ 

-ٍڭڭڭڭاكي چ شڭڭڭڭەًوەً ٍڭڭڭڭادلىغۇچي بولسڭڭڭڭۇى  بولسڭڭڭڭۇى 

. دىَاًەگلىڭڭك ئىپادىسڭڭىذۇرچ شەًوەسڭڭلى ٌىد ٍەًە بىڭڭر 

ئاد هڭڭڭذ  چ شڭڭڭەًچە ئڭڭڭاجىزالپ كەگسڭڭڭە، بڭڭڭو  ئڭڭڭورۇًٌي   

ى بتىي ٍاشالر ٍاخقڭي  ھېسسىَات ئىالىلىۋالىذۇ. شۇ سە

غا ك ٍ ًڭڭڭڭ  ، شڭڭڭڭەرىڭەگٌىد ئىسڭڭڭڭاله ًىڭڭڭڭَەت بىڭڭڭڭلەى

بڭڭۇٍرۇقلىرىٌي گەگڭڭبى ال  ى  چەكلىڭڭالەى ئىقڭڭلىرىذىي  

ٍېڭٌى  گۇٍغۇسڭڭي بىڭڭلەى گارهڭڭا  ئىقڭڭالر ا گرىٌسڭڭىپال  

چارىالر ا هەقسەگلەرد   هۇئڭاهىلە  -هەسىلىذ  ، ىاسىتە

)چەكلەًڭڭالەى ئىقڭڭالر،ًي ھەجوىڭڭذىي   قىلىڭڭذۇ. هڭڭۇً ەر 

 چوڭاٍتىۋىتىذۇ، ئىقٌىد ئالذىٌي ئېلى  ٍاكي جىڭذدى 

ئىقالر فى ھىسىٌي چوڭاٍتىقڭ ا هاٍىڭا بولىڭذۇ، دائىڭن     

ئېھتىَڭڭڭڭڭات ئۇسڭڭڭڭڭۇلىغا قىزى ىڭڭڭڭڭذۇ، ئڭڭڭڭڭ  ى بىڭڭڭڭڭلەى   

كۇگڭڭاٍىلەًوەً باشڭڭ ىالرًىوۇ شڭڭۇ ٍولغڭڭا گ گڭڭ ى كڭڭ چي      

بىلەى چاقىرىذۇ. بۇ ئىقڭالر ًەگىىىڭذ  قىَىٌالشڭتۇرۇ     

دائىرىسڭڭىٌي كې ەٍتىڭڭ ، ئاساًالشڭڭتۇرۇ  دائىرىسڭڭىٌي 

سڭڭۇلواًالر سڭڭەگىرىذى ي  گاراٍتىقڭڭ ا ئېلىڭڭ  بارىڭڭذۇ. هۇ 

ئاشڭڭڭڭ ۇًلۇ  ى  باشڭڭڭڭ ىالرًي كاگىر ڭڭڭڭا چى ىرىڭڭڭڭۋتتى   

گارىخىغا قارىسا  بڭۇ كېسڭەل ًەخ بڭار ئىڭذى. هەسڭىلەى،      

خاىارىىالر ا قارىسا  ئۇالردا ئىخال  كرىزىسڭي ئەهە ،  
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فى ھڭڭي كرىزىسڭڭي بڭڭار ئىڭڭذى، ئۇالرًىڭڭد ىىىڭڭذاًي بڭڭۇ ۇ  

 ئەهە ، ئىذىَىسڭڭي بڭڭۇ ۇ  ئىڭڭذى. ب  ڭڭ ً ي د ىردى ڭڭي   

ئاش ۇًلۇقٌىد بىرىٌچڭي سڭەى بي دىٌٌىڭد هەقسڭىتي ى      

ھەقى ىتىٌي ئېٌىئ بىلوەسلىك ئى ەًلى ىٌڭي ھڭېس   

 قىالالٍسىز.

ئڭڭڭۇالر »خڭڭڭاىارىىالر گو رىسڭڭڭىذا ر سڭڭڭۇلۇلالھ: 

ئ  لىرىالە سېلىقتۇرۇپ سىلەرًىد ًاهىزى الر، رو اڭالر 

ى  قىرائىتى الرًي گ ى ى ك رىذۇ. ئڭۇالر قۇرئڭاى ئوقۇ ڭاى    

ىي ئ گوەٍذۇ )گەگەك ڭۇر بىڭلەى ئوقۇهاٍڭذۇ،،    بىلەى  ېلىذ

گېڭڭز  ئىسڭڭالهذىي ئڭڭو  ٍاچڭڭاقتىي چى ىڭڭ  كەگ ەًڭڭذ    

دتالەى ئىذى)بۇخارى ى  هۇسڭلىن باٍڭاى   «چى ى  كېتىذۇ

قىلغاى،. شەٍخۇل ئىسالم ئىبٌڭي گەٍوىڭَە بڭۇ ھەدىسڭ ە     

ر سڭڭڭڭڭۇلۇلالھ دتالەًڭڭڭڭڭذ  ، »ئىڭڭڭڭڭالى  باٍڭڭڭڭڭاى قىلىڭڭڭڭڭ : 

اھابىلەردىٌوۇ الرًىڭڭد ئىبڭڭاد ت ى  گەقۋالى تڭڭا سڭڭ ىخاىارى

ئارگۇ  گېرشىذىغاًلى ىذا شە  ٍڭو ، لڭې ىي ئۇالرًىڭد    

ئىبڭڭڭادىتي شڭڭڭەرىڭەگ ە ئۇٍغڭڭڭۇى بولوىغاچ ڭڭڭا، ئڭڭڭۇالرًي    

 دتڭڭالەى. «دىٌڭڭذىي چى ىڭڭ  كېتىقڭڭ ە باشڭڭالپ بار ڭڭاى   

 بەت،.-138)ئىبٌي گەٍوىَە:ئىستى اهە،

ھەدىسڭڭڭڭڭڭىٌىد س گەگلىقڭڭڭڭڭڭي ى  ئەهەلىڭڭڭڭڭڭٌ  

ى بي قۇرئڭاى  ئىذىَە بۇرۇلۇشٌىد سە لى  ا قارىسا رتڭال

رىوٌي قوبۇل قىلىقتى ي قۇسۇر ئى ەًلى ي ئېٌىئ ەك

چى ى  گۇرىذۇ. چ ً ي ئۇالر قۇرئاًٌي گەگەك ۇر قىلوڭاً  
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ٍڭڭڭادالٍتتي، شڭڭڭۇڭا ئوقڭڭڭۇٍتتي، هەًىسڭڭڭىٌي ئاڭ ىرهڭڭڭاً  

ٍەًڭڭڭڭڭي  ، ېلىڭڭڭڭڭذىي ئڭڭڭڭڭ گوىالەى  قۇرئڭڭڭڭڭاى بۇالرًىڭڭڭڭڭد 

ر سڭڭڭڭڭۇلۇلالھٌىد چې ىڭڭڭڭڭذىي ئاشڭڭڭڭڭۇرۇى گوەً ٍڭڭڭڭڭاكي 

ئوگتۇراھال ٍڭول گۇگڭۇ  هېتڭودى    گەرىاسىزلىئ قىلواً 

بڭڭوٍىچە ئۇالرًىڭڭد ئەقلىڭڭذ  ئڭڭاڭ ى  قەلبىڭڭذ  بوٍسڭڭۇًۇ     

ۇلۇلالھ ر سڭ -گەٍذا بولوىغڭاى. شڭۇ سڭەى بتىي كڭ گلىالەى    

ًىوۇ ئاٍرىڭڭڭ  سڭڭڭاھابىلەر را ى بولڭڭڭۇپ ئ لڭڭڭ پ كەگڭڭڭ ەى

هۇسۇلواًالرًي كاگىر ا چى ىرىڭۋ گ ەى. هاًڭا بڭۇ    -قوٍواً

 لى ىغا گاكىڭۇ. ئۇ كىقىلەرد  گو را فى ھىٌىد بولوىغاً

بىر بڭ لە  هۇسڭۇلواى ٍاشڭالر ئارىسڭىذا      ٍې ي د ىرىذىوۇ

ئاشڭڭڭڭ ۇًلۇ  ى  كاگىر ڭڭڭڭا چى ىرىڭڭڭڭۋتتى  ئىذىَىسڭڭڭڭي  

بىلىوسڭڭڭڭڭڭڭىزلىك ى  ئىڭڭڭڭڭڭڭذىَىٌىد ئاجىزلى ىڭڭڭڭڭڭڭذىي 

كڭڭڭڭ رۈًوەكتە. بۇًىڭڭڭڭد ئاساسڭڭڭڭلىئ سڭڭڭڭەى بي ئىڭڭڭڭذىَە    

گ رلڭڭڭ   قىڭڭڭَىي بە ى ئەللەردى ڭڭڭي ساىاگسڭڭڭىزلى ىذۇر، 

  ئىذىَىسڭڭڭىٌي گېڭڭڭز قىسڭڭڭتا  كاگىر ڭڭڭا چى ىرىڭڭڭۋتتى

 گۇشۇرۇى گ ەى ھارار گتىي باش ا ًەرسە ئەهە .  

ئاساًالشڭڭڭڭتۇرۇ  دائىرىسڭڭڭڭىٌي گاراٍتىقڭڭڭڭ ا   

ھەسسڭڭە قوشڭڭ اى ئاهىلالرًىڭڭد قاگارىڭڭذىي، ئاساسڭڭلىئ    

هەسڭڭڭىلىلەرًي بىلڭڭڭوەً گڭڭڭۇرۇپ گارهڭڭڭا  هەسڭڭڭىلىلەرد  

چوڭ ڭڭڭۇرالپ كېڭڭڭتى  ى  شڭڭڭەرىڭەگٌىد هەقسڭڭڭەگلىرىٌي  

ئىقڭڭڭالردا كڭڭڭ پ  ٍاخقڭڭڭي چ شڭڭڭەًوەً گڭڭڭۇرۇپ كىچىڭڭڭك   

ئىزدىٌىقڭڭڭتىي ئىبڭڭڭار ت. شڭڭڭۇڭا گڭڭڭو را چ شڭڭڭەًچىٌىد 
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ئاساسڭڭلىرىٌىد بىڭڭرى بۇًڭڭذىي كېڭڭَىي بىڭڭر ر ئىقڭڭڭ ا      

ئاسا  بولواٍذىغاى گاٍذىسڭي ٍڭو  ئىقڭالردا كڭ پ ئڭاىار       

بولۇشڭڭڭتىي سڭڭڭاقلىٌى  بىڭڭڭلەى بىڭڭڭر ە رتڭڭڭڭاللى ٌي     

 چ شىٌىق ە هەركە لەشت رۈ  ال ىن.

ٍولۇق اى كىقىلەر قۇرئاى ساىاگسىزلى ىغا  ئىذىَە        

ئاٍەگلىرىٌي ٍاخقي چ شڭىٌەلوەٍذىغاى بولسڭا، ئەلڭۋ گتە    

، ى  هۇگەگەك ۇرالرًىڭد  الر)قاًۇًقۇًاسالر فۇقاھا ئالىوالر،

 قاراشلىرىٌي خاگا چ شىٌىۋتلىقي گۇر اًال  ەپ.

دتڭڭڭوە ، ئاساًالشتۇرۇشڭڭڭتىي قىَىٌالشتۇرۇشڭڭڭٌي         

ك چلەًڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭذۈرۈ  ى  قوالٍلى الشتۇرۇشڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭتىي  

گەسلەشت رۈشڭڭڭڭڭڭڭڭٌي ئالڭڭڭڭڭڭڭڭذىغا قوٍڭڭڭڭڭڭڭڭۇ  ئىڭڭڭڭڭڭڭڭذىَە 

ساىاگسڭڭىزلى ىغا هۇًاسڭڭىۋ گلىك ئىڭڭذىَە ٍىلتىڭڭزى بڭڭار    

 ئىبار ت. كر ىسالردىي

 

 ئى  ىٌچي: ئەهەل دائىرىسىٌي گارالشتۇرۇ :     

 

ذا خىڭزهەت  هەرىپەت دائىرىسي گاراٍغاً-بىلىن

ى  ئەهەل دائىرىسڭڭىٌىد گارىَىڭڭذىغاًلى ي ئېٌىڭڭئ بىڭڭر   

ھاٍڭڭڭات »هەسڭڭڭىلە. كڭڭڭ گلىالەى كىقڭڭڭىلەرًىد ًە ىرىڭڭڭذ  

بىڭلەى  «ًاهڭا  »دى ي ئالالھغا ئىباد ت قىلىڭ   «هەٍذاًي

چەكلىٌىڭڭڭ  قالغڭڭڭاى. كڭڭڭ گلىالەى كەڭڭڭڭرى دائىڭڭڭرىلەر    
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ًڭڭاداًلىئ سڭڭەى بىذىي گارىَىڭڭ  كەگڭڭ ەى. گ ى ًڭڭذ  بىڭڭر     

 رۈپ ك ر ٍلي:قاًچە هىسال كەلت 

خىڭڭزهەت دائىرىسڭڭي دۇًَڭڭاًي ئڭڭ   ئىچىڭڭالە ،.1)

 ئالواً ئاخىر گٌىال ئ   ئىچىالە ئالغاى:

ئىڭڭڭڭڭڭڭڭذىَە ساىاگسڭڭڭڭڭڭڭڭىزلى ي ئڭڭڭڭڭڭڭڭالىوالرًي 

ھاكىوالردىي ئاٍرىقتى ي ئاساسلىئ سەى بتۇر. دۇًَا ى  

ئاخىر گلىك ئەهەللەرًي ئاٍرى  قڭارا  ئڭالىوالر بىڭلەى    

 . ەىكې ەٍتىۋ گىذى ي ھاڭٌي گېخىوۇ  ھاكىوالر ئارىس

گەى -ئەسڭڭىردىي گارگىڭڭ  ئىلىڭڭن-12 هىالدىڭڭَە

دائىرىسڭڭڭىٌىد گارىَىڭڭڭ  كېتىقڭڭڭي دۇًَڭڭڭا ئەهەللىڭڭڭرى  

اى بىڭڭڭلەى ئڭڭڭاخىر ت ئەهەللىرىٌڭڭڭي ئاٍرىڭڭڭ  قاراٍڭڭڭذىغ    

. هۇسڭۇلواًالرًىد   ڭاى ئىقٌىد ك رۈً شڭىالە ئېلىڭ  بار  

اهڭڭا   ئەقلىڭڭذ  ئىبڭڭاد ت ئۇقڭڭۇهي ھاٍڭڭات هېھرابىڭڭذىي ً    

ھاٍڭڭڭڭڭڭڭاگٌي  ،غاىلىهىھرابىغڭڭڭڭڭڭڭا گارىَىقڭڭڭڭڭڭڭ ا باشڭڭڭڭڭڭڭ  

  للەًذۈرىڭڭڭڭڭڭڭذىغاى ى  ئىٌسڭڭڭڭڭڭڭاًالرًىد ھوقۇقىغڭڭڭڭڭڭڭا   

هۇًاسىۋ گلىك گڭېوىالر ئىبڭاد ت دائىرىسڭىذىي چى ىڭ      

كەگڭڭ ەى. بڭڭۇ خىڭڭا ئەھڭڭۋال ئىباد گٌىڭڭد ئوهۇهَ  لڭڭ      

كەڭڭڭرى ئۇقڭڭۇهىٌي ئەسڭڭلىالە كەلت رۈشڭڭ ە بىڭڭر قڭڭاًچە      

هەٍذاًغا كېلىقىالە سڭەى    ٍې ىلىئ ھەرى ەگلىرىٌىد 

ئىبڭاد ت  » قاگارىڭذىي ئىبٌڭي گەٍوىڭَە   بۇالرًىڭد   بولغاى.

ًڭڭڭاهلىئ كىتابىڭڭڭذا دۇًَڭڭڭا بىڭڭڭلەى ئڭڭڭاخىر ت   «ئۇقڭڭڭۇهي

ئارىسڭڭڭڭڭىذى ي ئڭڭڭڭڭاالقىٌي ئەسڭڭڭڭڭلىالە كەلتڭڭڭڭڭ ر ەى ى    
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ئالالھٌىڭڭڭد ھوقڭڭڭۇقي بىڭڭڭلەى ئىٌسڭڭڭاًالرًىد ھوقڭڭڭۇقي  

 ئارىسىٌي هاسالشتۇر اى.

ئەسڭڭڭىرد  بىڭڭڭر قاًچىلىغڭڭڭاى ئىسڭڭڭالھات    -21

 اڭغڭڭاى.ئې ىولىڭڭرى هەٍڭڭذاًغا كېلىڭڭ  هۇشڭڭۇ سڭڭاھەد  ه  

ًڭڭاهلىئ كىتابىڭڭذا   «گڭڭ ت ئاگڭڭالغۇ »هۇگەگەك ڭڭۇر هەىدۇدى

)ئىڭالھ، گەرى ردىالڭار، دىڭي ى  ئىبڭاد ت،دتالەى ئاگڭڭالغۇدىي     

دوكتۇر ٍ سڭڭڭ پ ًغڭڭڭاى.چڭڭڭاڭ گڭڭڭو اًالرًي گا ىالشڭڭڭ ا ئۇرۇ 

ًڭڭڭاهلىئ كىتاىىڭڭڭذا  «ئىسڭڭڭالهذى ي ئىبڭڭڭاد ت » قەر اىى

 ئىباد ت گەلسەگىسىٌي كەڭرى گوًۇشتۇر اى.

ك رۈً شڭڭڭڭلىرى  كەهچىلى ىٌىڭڭڭڭدًچە چ شڭڭڭە 

قاگارىڭڭذىي كوللې تىڭڭ  ئىباد گٌىڭڭد  ىَىٌىغڭڭا ٍەكڭڭ ە   

ئىباد گ ە ئەھوىَەت بېڭرى ؛ ئىٌسڭاًالرًىد ھوقڭۇقي ى     

ٌي   للەًذۈرۈشڭڭڭڭٌىد  ىَىٌىغڭڭڭڭا ئالالھٌىڭڭڭڭد ىھاٍڭڭڭڭاگ

ھوقۇقىغا هەركە لەشت رۈشتۇر. ئىذىَە ساىاگسڭىزلى ىغا  

ەقڭذىن  دۈچ كەلالەى كىقىلەر ئىسالهٌي گارچە شەكىلذ  گ

قىلىقڭڭڭ ا ئڭڭڭاهرا  بولڭڭڭۇپ، ئىٌسڭڭڭاًالرًىد ھوقڭڭڭۇقىٌي  

ئالالھٌىڭڭڭد ھوقڭڭڭۇ  دائىرىسڭڭڭىذىي چى ىرىۋتتىقڭڭڭ ە   

 هاٍىا بولىذۇ.

ئڭڭاخىر گٌي   للەًڭڭذۈرۈ  باھاًىسڭڭي بىڭڭلەى   

دۇًَڭڭڭڭاًي خڭڭڭڭارا  قىلىقڭڭڭڭ ا هاٍىڭڭڭڭا بولڭڭڭڭۇ  ئېغىڭڭڭڭر  

خاگڭڭڭڭڭالى تىي ئىبڭڭڭڭڭار ت. ھاٍڭڭڭڭڭاگٌي   للەًڭڭڭڭڭذۈرۈپ ى  

ئالالھٌىڭڭڭد  كىقڭڭڭىلەر ە خىڭڭڭزهەت قىلىڭڭڭ  گۇرۇگوڭڭڭۇ  
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ھوقۇقىٌي گولۇ  ئادا قىلغىلڭي بولىڭذۇ. شڭۇًي بىلىڭ      

كېر ك ڭڭڭڭي، ئىٌسڭڭڭڭاًالرًىد ھوقۇقىوڭڭڭڭۇ ئالالھٌىڭڭڭڭد    

ھوقۇقىٌىد قاگارىغا كىرىذۇ، شۇ سەى بتىي قاًۇًقۇًا  

ئڭڭڭڭالىوالر كوللې تىپٌىڭڭڭڭد ھوقڭڭڭڭۇقىٌي ئالالھٌىڭڭڭڭد   

 ھوقۇقي د پ قارىغاى.

 

 خىڭڭڭڭڭراجەت قىلىڭڭڭڭڭ . ئڭڭڭڭڭالالھ ٍولىڭڭڭڭڭذا ،2)

 گارلى ي:دائىرىسىٌىد 

ئۇقۇهىوڭڭۇ  خىڭڭراجەت قىلىڭڭ  ئڭڭالالھ ٍولىڭڭذا  

ك پ گارىَى  كېتىق ە ئۇچرىغاى، هاًا بۇهۇ ئالالھٌىڭد  

ھوقڭڭۇقي بىڭڭلەى ئىٌسڭڭاًالرًىد ھوقڭڭۇقىٌي ئاٍرىقڭڭٌىد  

 ىَىٌىذىي كېلى  چى  اى. هەسىلەى، ك گلىالەى باٍالر 

 .هەسچىۇ سڭېلى  ى  هەسڭچىتٌي ٍاساشڭ ا بەسلىقڭىذۇ    

جىڭڭذدى بولوىسڭڭا ولىڭڭذىغاى بىڭڭرا  كىقڭڭىلەر هۇھتڭڭاھ ب

دوختۇرخاًڭڭڭڭڭا، ئۇًۋترسڭڭڭڭڭىتېۇ، هەكتەپ،بولواٍڭڭڭڭڭذىغاى 

-گەگ ى ات ى  هەد ًىَەت ئور اًلىرى، ك گ گخاًا ى  ٍېتىن

ٍېسڭڭڭڭىرلەر ە ك ڭڭڭڭڭ ل ب ل شڭڭڭڭ ە ئوخقڭڭڭڭا ...ئاهوىۋى 

هەًپەئەگلىڭڭڭڭڭك ئىقڭڭڭڭڭالر ا كڭڭڭڭڭ گلىالەى ئڭڭڭڭڭاد هلەر گەرىا 

 قىلواٍذۇ.

خاگڭا چ شڭىٌىۋالغاًلى ٌىد    هاًا بۇهڭۇ دىٌٌڭي  

چڭڭڭڭڭ ً ي ئالالھٌىڭڭڭڭڭد ھوقڭڭڭڭڭۇقي بىڭڭڭڭڭلەى    .سڭڭڭڭڭەى بي

ئىٌساًالرًىد ھوقۇقىٌي ئڭاٍرىۋتتى ، ئىسڭالم دىٌىٌڭي    
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ھاٍڭڭڭڭاگٌي   للەًڭڭڭڭذۈرۈ  ى  ئوهۇهَ  لڭڭڭڭ   ئىٌسڭڭڭڭاى    

گەقەگڭڭڭڭڭڭڭال  ،ھوقۇقىغڭڭڭڭڭڭڭا ئەھوىڭڭڭڭڭڭڭَەت بەرهەٍڭڭڭڭڭڭڭذىغاى

ئڭڭاخىر گلى  ە ك ڭڭڭ ل ب لىڭڭذىغاى دىٌغڭڭا ئوخقڭڭىتى     

 ۇپ قالىذۇ.ئى  بولبىر قوٍغاًذ   

ئۇقڭڭۇهىٌي  خىڭڭراجەت قىلىڭڭ ئڭڭالالھ ٍولىڭڭذا 

گاراٍتىۋ گ ەًلىك سەى بىذىي  اكڭات هەسىلىسڭىذ  بە ى   

ۇالر ئڭڭقاراشڭڭالر گەٍڭڭذا بولغڭڭاى. چڭڭ ً ي -بىڭڭر قاگوڭڭال كڭڭ  

دىٌٌىڭڭڭڭڭد هەقسڭڭڭڭڭىتي، كىقڭڭڭڭڭىلەرًىد ھڭڭڭڭڭاجىتي ى     

رتڭاللى ٌىڭڭڭد ئ   ىرىقڭڭڭلىرىالە رتڭڭڭڭاٍە قىلواسڭڭڭتىي   

بە ىلەر ،ىڭذۇ. هەسڭىلەى  ھ جىەگلەر بىڭلەى هۇئڭاهىلە قىل  

-ھەدىسڭڭتە كەلڭڭالەى ئەر   دىَارىڭڭذى ي چەكلىڭڭك ٍېڭڭزا   

ىرىذا چىد گۇرىذۇ. گاختڭا،  چىۋ   اكاگل-ى  هېۋ  ئىالىلىك

چىۋ ، قاشتېقي، ئالوا، هېھواًخاًڭا،  -ٍاڭا ، هېۋ  چىالى،

دتالەًذ   ئى تسادىٌ ئ ً هي ك پ ًەرسىلەر ە  ئاشخاًا...

« ەت گەلسەگىسڭي ئىسالهذى ي هەسڭۇلىَ)» سەل قاراٍذۇ.

 دتالەى هاقالەهالە قاراڭ،.

 

. ەلىڭڭڭڭبە سڭڭڭڭەى بلىرىٌىد دائىرىسڭڭڭڭىٌي   ،3)

 گاراٍتىۋتتى :

ئىذىَە ساىاگسىزلى ىغا ٍولۇق اى بىر قىسڭىن  

كىقىلەر، هۇسۇلواًالر  ەلىبە قىلىقي ئ چ ى ئالالھغڭا  

 ؛اًىٌي ك چەٍتىقڭڭڭ ە ئەھوىڭڭڭَەت بېرىڭڭڭ بولغڭڭڭاى ئىوڭڭڭ
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ھاٍڭڭڭڭاگٌي   للەًڭڭڭڭذۈرۈ ، سىَاسڭڭڭڭي ئەركىٌلىڭڭڭڭك ى     

ئىىتىوڭڭڭائىٌ ئڭڭڭادالەگتىي ئىبڭڭڭار ت ئڭڭڭالالھ  توىٌڭڭڭذا     

ٍاراگ اى قاًۇًىَەگلەر ە ك ڭ ل ب لوىسڭىوۇ بولىڭذۇ د پ   

قاراٍڭڭذۇ.  ەلىڭڭبە بڭڭۇ دۇًَڭڭا ى  ئڭڭۇ دۇًَا ڭڭا هۇًاسڭڭىۋ گلىك، 

ئى  ىلي دۇًَادا  ەلىبە قىلى  كېر  . هۇسۇلواًغا بڭۇ  

 ائاد ت ال ىن.  س-دۇًَادىوۇ بەخۇ

بە ى  اھىڭڭڭڭڭذالر:گەى ك  لچىلى ٌي سڭڭڭڭڭەى    

ال ىڭڭڭڭن د پ  اًۇًىَىتىڭڭڭڭذىي گ گڭڭڭڭ ى ئڭڭڭڭ  ۈپ گاشڭڭڭڭال ق

قاراٍڭڭڭڭذىغاًالر بڭڭڭڭار، بڭڭڭڭۇ دىٌٌڭڭڭڭي چ شڭڭڭڭەًوىالەًلى تۇر. 

ر سڭڭۇلۇلالھ سڭڭەى   قڭڭاًۇًىَىتىٌي قوللىٌىڭڭ   ار ڭڭا     

كىرىۋالغڭڭڭاى، سڭڭڭاىۇت چاگڭڭڭاًالرًي كىڭڭڭَالەى ى  ئۇرۇشڭڭڭتا  

ٌڭي ئالالھغڭا بڭا الپ گڭڭۇرۇپ    گاكتى ڭا ئىقڭلەگ ەى. قەلبى  

بڭڭڭڭڭڭڭارلىئ سڭڭڭڭڭڭڭەى بٌي قڭڭڭڭڭڭڭوللىٌى  شڭڭڭڭڭڭڭەرىڭەگٌىد  

ك رسەگوىسڭڭىذۇر. بىزدى ڭڭي ًڭڭاداًلىئ ى  ساىاگسڭڭىزلىئ  

 هەرىپەت چىرا لىرى بىلەى ٍاخقىلىٌىذۇ. -بىلىن

ئىبڭڭاد ت ئىقڭڭلىرىذا بەسلەشڭڭ ەًذ   ھاٍڭڭات    

ئىقڭڭڭلىرىذىوۇ بەسلىقڭڭڭى  ى  رى ابەگلىقڭڭڭى  ال ىڭڭڭن،    

 ت ى  هەد ًىَەگڭڭڭڭڭڭڭتە بولوىسڭڭڭڭڭڭڭا ھا ىرقىڭڭڭڭڭڭڭذ   ھە ار

 باش ىالر ا  اداً بولۇپ قالىوىز. 

هەرىڭڭڭپەت دائىرىسڭڭڭىٌىد گارىَىڭڭڭ    -بىلىڭڭڭن

كېتىقڭڭي، خىڭڭزهەت دائىرىسڭڭىٌي، قىوڭڭوەت قڭڭارا  ى      

چ شىٌى  »بىز  گرىٌسى  دائىرىسىٌىوۇ گاراٍتىۋ گتي.
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دائىرىسڭىٌي كې ەٍتىقڭ ە هۇھتڭاھ.    « ى  گى ىر قىلىڭ  

ھەر بىر هۇسۇلواى ئ   كەسڭپىذ  بىڭر ًڭۇقتىٌي ھىوڭاٍە     

قىلىقڭڭڭي ى  هىللەگٌىڭڭڭد ئېھتىَڭڭڭاجىٌي قاًذۇرۇشڭڭڭي    

  ۆرۈر.  

 

قڭڭڭارا  ى  گرىٌسڭڭڭى  -ئڭڭڭ چىٌچي: قىوڭڭڭوەت

 دائىرىسىٌي گاراٍتىۋتتى :

 

 ئەخال  دائىرىسىٌىد گارىَى  كېتىقي:

  ًاھڭڭڭاٍىتي كەڭڭڭڭڭرى  ئىسڭڭڭالهذى ي ئەخڭڭڭال   

دائىڭڭڭڭڭڭر ، ئەخڭڭڭڭڭڭال  هۇسڭڭڭڭڭڭۇلواى جەهڭىَىتىٌىڭڭڭڭڭڭد    

 قۇرۇلوىسڭڭىٌي گۇگڭڭۇپ گۇرىڭڭذىغاى سڭڭېووًت ا ئوخقڭڭاٍذۇ. 

ئىسالم شەرىڭىتي گەر لىرى، ھڭارام قىلغڭاى ئىقڭلىرى،    

سڭڭ ًٌەت ى  هەكرۇھلىڭڭرى بىڭڭلەى ئەخالقٌىڭڭد ئەهەلىڭڭٌ   

قاًۇًىَىتىذىي ئىبار ت. ئىسڭالهذى ي ھەر قاًڭذا  بىڭر    

   ئاساسىٌ ى  ئەخال  هەقسىتي بار.ھ ك هٌىد ئەخال

ئىسالم دىٌڭي دۇًَڭا ى  ئاخىر گلىڭك ئىقڭالر ا      

ئەخالقالرًىڭڭڭڭڭڭد  ىَڭڭڭڭڭڭاًلىئ د پ قارالغڭڭڭڭڭڭاى ًاچڭڭڭڭڭڭار  

ھاٍڭڭاگٌي   للەًذۈرىڭڭذىغاى ى   ھەهوىسڭڭىٌي چەكلىڭڭذى.

ھە ار ت گى لەٍڭڭذىغاى ئەخالقالرًڭڭي گەشڭڭەببۇ  قىلڭڭذى. 

ًەرسڭىٌي  بولغڭاى  هەسىلەى، ىاقىتلىئ ًەرسىذىي دائىن 

قڭۇىى ت ئ سڭتىذ    -شەر گٌي ك چ-ھ رهەتئارگۇ  ك رۈ ،
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گاٍڭذىلىئ ٍې ڭي    ھېس قىلى ،قوٍۇ ، هەسڭۇلىَەگٌي 

ًەرسىلەرًي قوبڭۇل قىلىڭ ، ھەه ارلىقڭى ، ئڭادالەگٌي     

بەرگڭڭا قىلىڭڭ ،  ۇلۇهغڭڭا قارىقڭڭي گڭڭۇرۇ ، چىرى لىڭڭك ى   

رىقڭٌي  ئەس ي ئىقالرًىد ئالذىٌي ئېلى ، ئىقلەگچى ى

هڭڭڭ ل ىٌي قو ڭڭڭذا   -ل ٌىڭڭڭد هڭڭڭال ھڭڭڭ رهەگلە  ى  خە

 دتالەًذ  ..     ل ئەخالقالر ا بۇٍرۇدى ى  قىزى تۇردى.

ئىڭڭذىَە ساىاگسڭڭىزلى ي گ گەٍلىڭڭذىي ب  ڭڭ ً ي 

هۇسڭڭڭۇلواًالردا ٍەكڭڭڭ ە ئەخڭڭڭال  گېپىلسڭڭڭىوۇ، ھە ار ت   

قڭڭارا  -ئەخالقلىڭڭرى ٍوقالواقتڭڭا. ئەخڭڭال  ى  قىوڭڭوەت   

دائىرىسڭڭي گارىَىڭڭ  كەگ ەًلى ڭڭي سڭڭەى بىذىي  ڭڭ   ل     

قالرًىد ك گىٌچىسي شەرىڭەت ئۇقۇهىذىي  اٍىڭب  ئەخال

 6بولواقتڭڭا. شڭڭەرىڭەت كڭڭ گىٌچە كىقڭڭىلەرًىد ًە ىرىڭڭذ  

گ رلڭڭ   جىٌڭڭاٍي ئىقڭڭالر جا اسڭڭي بىڭڭلەى چەكلىٌىڭڭ      

قېلىڭڭ ، جەهڭىَەگٌڭڭي ئىسڭڭالھ قىلىڭڭذىغاى ى  ھىوڭڭاٍە    

 قىلىذىغاى ًۇر ۇى ئەخالقالر ٍىراقالشتۇرۇلواقتا.

ٍاهڭاى     ى ٍاخقي ئىقالر ا بۇٍرۇ» هەسىلەى،

گىي ئىبار ت ئەخڭال  ئىسڭالهٌىد   «ئىقالردىي چەكلە 

قاراشڭلىرىٌىد بىرسڭي. بڭۇ ھەقٌڭي      -ئەڭ چوڭ قىووەت

 ، ئڭادالەگٌي  ھە  قىلى ، ًاھەقچىلى  ە قارىقي گۇرۇ

ٍاهڭڭاى ئىقڭڭالرًي ٍوقىتىقڭڭتىي  ى  رتڭاللى  ڭڭا ئاشڭڭۇرۇ 

تىي هەجبڭڭۇرىَەگ گەر  ئىبڭڭار ت بڭڭارلىئ هۇسڭڭۇلواًالر ا  

   ً ي ك ًل كتە بڭۇ هەجبڭۇرىَەت كڭ گلىالەى    . بئىبار ت
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هۇسۇلواًالرًىد ئې ىڭذا ئىٌسڭاًالرًىد ھوقڭۇقي بىڭلەى     

كڭڭارى بولوڭڭاً ئالالھٌىڭڭد ھوقڭڭۇقي بىڭڭلەى چەكلىٌىڭڭ   

 قالذى.

 

گڭڭڭڭڭڭڭ گىٌچي: ئە ا بولڭڭڭڭڭڭڭۇ  دائىرىسڭڭڭڭڭڭڭىٌي 

 گاراٍتىۋتتى :

 

هۇسڭڭڭۇلواًالر بىڭڭڭر گەٍغەهبەرًىڭڭڭد ئڭڭڭ هوىتي  

ئىذىَىسي ئەگراگىڭذا  بولۇ  س گىتي بىلەى بىر ئ هوەت 

ھا ىر بىر ئڭې ىن، بىڭر  ڭۇرۇھ ٍڭاكي      لې ىي .ئاٍلىٌاگتي

بىڭڭر هە ھەپ ئەگراگىڭڭذا ئاٍلىٌىڭڭذىغاى بولڭڭذى. ئىلالىڭڭرى 

قڭڭڭارا  ئاساسڭڭڭىذا ئاٍلىٌىڭڭڭذىغاى -ئىڭڭڭذىَە ى  قىوڭڭڭوەت

 بولسڭڭا، ھڭڭا ىر شەخسڭڭلەر بىڭڭلەى ئاٍلىٌىڭڭذىغاى بولڭڭۇپ 

 قالذى.

. ڭڭڭڭڭۇرۇھ، هە ھەپ ى  ئڭڭڭڭڭې ىن ئەگراگىڭڭڭڭڭذا  ،1)

 لىٌى :ئاٍ

هۇسڭڭڭڭڭۇلواًالر د لىڭڭڭڭڭا ى  گاكىڭڭڭڭڭۇ بىڭڭڭڭڭلەى  

ئاٍلىٌىڭڭذىغاى ئىڭڭذى، ھڭڭ جىەت قېقڭڭىذا گوختڭڭاٍتتي.     

هۇسڭڭڭڭڭڭڭڭۇلواًالر چ ش  ًلەشڭڭڭڭڭڭڭڭ ەى د ىرلەرد  هە ھەپ  

هۇگەئەسسڭڭڭىپلى ي ئەىھ ئالڭڭڭذى. هۇسڭڭڭتەقىا گەگەك ڭڭڭۇر 

قىلىڭڭڭڭ  ئەقلڭڭڭڭي ئى تىڭڭڭڭذارىغا ئىڭڭڭڭالە بواللواسڭڭڭڭلىئ   

شڭڭەرىڭەگ ە خىڭڭزهەت  «فى ھڭڭي هە ھەگڭڭلەر»سڭڭەى بىذىي 
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قىلغۇچىڭڭڭڭذىي، هى لىغڭڭڭڭاى هۇگەئەسسڭڭڭڭى  ئڭڭڭڭالىوالر   

 ت قىلىٌغۇچىغڭڭا ئاٍلىٌىڭڭ  قالڭڭذى.گەرىپىڭڭذىي خىڭڭزهە

ئەقىذىالە خىڭزهەت قىلغۇچىڭذىي   « ئىذىَە ئې ىولىرى»

هى لىغاى هۇگەئەسسڭى  ئڭالىوالر گەرىپىڭذىي خىڭزهەت     

ًەگىىىڭڭڭذ  ىاسڭڭڭىتە  .قىلىٌغۇچىغڭڭڭا ئاٍلىٌىڭڭڭ  قالڭڭڭذى 

ىلەر هەقسڭڭڭەگلەر ە ئاٍلىٌىڭڭڭ   چڭڭڭار- ڭڭڭاٍىالە، ئۇسڭڭڭۇل 

ئىسڭڭڭالم ئىذىَىسڭڭڭىٌي "قالڭڭڭذى.)گاھا جڭڭڭابىر ئۇلڭڭڭۋاًي: 

 بەت،. -55، "ئىسالھ قىلى 

ئەجەبلىٌەرلىڭڭڭك ٍېڭڭڭرى شڭڭڭۇكي، ھەر ئڭڭڭې ىن  

ئڭڭ  ىٌي هڭڭۇگلە  ھەقى ەگڭڭ ە ئىڭڭالە د پ قاراٍڭڭذۇ. بۇهڭڭۇ      

دىٌٌڭڭي چ شڭڭەًوىالەًلىك. دىڭڭي بىڭڭلەى  ۇرۇھۋا لىڭڭئ     

ئ، ئىواى بىڭلەى  ئارىسىذى ي گەر  بىلىن بىلەى ًاداًلى

 «دىي»ئاسىَلىئ قىلى  ئارىسىذى ي گەرقتۇر. چ ً ي 

ئڭارا  -دتالەى قېرىٌذاشلىئ، گوًۇشڭۇ ، ئۇچرىقڭى ، ئڭ     

ئڭڭارا ھڭڭ رهەگلە ، ك ٍ ًڭڭ  ،  -هڭڭۇھەببەت قىلىڭڭ ، ئڭڭ   

گىٌچلىئ، ىاگڭادارلىئ،  ڭ   ل ئەخڭال  ى  كەڭ قورسڭا      

بولۇشڭڭڭتىي ئىبڭڭڭار ت.  ۇرۇھۋا لىڭڭڭئ دۈشوەًلىقڭڭڭى ،  

 ۈ ، قوگڭڭڭڭڭاللىئ، بڭڭڭڭڭا رى گاشڭڭڭڭڭلىئ، ئڭڭڭڭڭاالقىٌي ئڭڭڭڭڭ 

، ٍاهڭڭاى ئوٍڭڭذا بولڭڭۇ ، ًاچڭڭار ئەخڭڭال  ى     ئاداى گلىقڭڭى 

 ر  ىا قىلوىقتىي ئىبار ت.
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. گرىٌسڭڭڭڭى  ى  ئىڭڭڭڭذىَىٌىد  ىَىٌىغڭڭڭڭا   ،2)

 شەخسلەر ئەگراگىذا هەركە لىقى :

ئىڭڭذىَە ئاجىزالشڭڭ اًذا شەخسڭڭلەرًىد ئڭڭورًي    

ئاشڭڭىذۇ، ئىڭڭذىَە ساىاگسڭڭىزلى ي ئەىھ ئالغڭڭاى هۇھىتتڭڭا   

ئىذىَىٌىد رولي ئاجىزالپ كېتىذۇ. ئىسالم  ئىذىَىسي 

ب   ً ي ك ًلڭ كتە ئىڭذىَە بىڭلەى شەخسڭلەر ئارىسڭىٌي      

ئارىالشتۇرۇىتتى  كېسىلىالە ئۇچرىواقتڭا. ئەهەلىَەگڭتە   

 يگرىٌسڭڭى  ى  هېتڭڭود شەخسڭڭلەرًىد ئ سڭڭتىذ  گۇرۇشڭڭ    

شەخسڭڭڭلەر ئىڭڭڭذىَە بىڭڭڭلەى  شۇ ىٌىسڭڭڭيال ىڭڭڭن ئىڭڭڭذى. 

َىڭڭذىي هۇقەدد سڭڭلى ٌي بىرلىقڭڭىۋالغاًذا شڭڭەخس ئىذى

 ،ا ئڭڭۇًي ھڭڭېچ ىن گەً ىڭڭذ قىاللواٍڭڭذۇ ئېلىۋالىڭڭذۇ، شڭڭۇڭ

كىن ئۇًي گەً ىذ قىلسڭا، ئىسڭالهٌي گەً ىڭذ قىلغاًڭذ       

 بولۇپ قالىذۇ.

شەخسڭڭلەردىي خاگالىقڭڭى  ئېھتىوڭڭاللى ٌي   

ئىٌ ڭڭڭڭار قىلىڭڭڭڭ  شڭڭڭڭەكلي بە ى ئىسڭڭڭڭالم ئەللىرىڭڭڭڭذ    

ئاشڭڭ ۇًلۇ  د رىىىسڭڭىذ  ئورًڭڭاپ كەگڭڭ ەى، بڭڭۇ گەقەگڭڭال      

قىلٌىڭڭد كىبىرلى ىٌڭڭي ٍارىالًڭڭذۇرۇپ قالواسڭڭتىي،    ئە

 ساگلى ىٌي دۇ الشتۇرۇپ قوٍىذۇ.   ًىدگەىھىذ

هۇسڭڭڭڭڭۇلواًالر چ ش  ًلىقڭڭڭڭڭى  د ىرىڭڭڭڭڭذىي 

 ٌي هىڭڭرا  ئالغڭڭاى، ىباشڭڭالپ هە ھەپ هۇگەئەسسڭڭىپلى  

ئىڭڭڭڭڭذىَە ساىاگسڭڭڭڭڭىزلى ي هۇگەئەسسڭڭڭڭڭىپلى ٌي قەى ت 

ئاشۇرۇى گتي. ئىسالم گارىخىڭذا ھڭ جىەت ى  ئىڭذىَىٌىد    
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شڭڭىڭەلەرد   ئڭڭا  ۇى ىٌىغڭڭا گەسڭڭەىىۇپ ئې ىولىڭڭرى ى  ىَ

ٍڭڭڭڭڭڭاكي هە ھەپ ٍڭڭڭڭڭڭاكي بىڭڭڭڭڭڭر ر گەرى ەگڭڭڭڭڭڭ ە  شڭڭڭڭڭڭەٍخ

هۇگەئەسسڭڭڭڭىپلىك ك رۈً شڭڭڭڭي گارقالڭڭڭڭذى. بۇالرًىڭڭڭڭد    

ك گلىرى گرىٌسى  ٍاكي ئىڭذىَەًىد  ىَىٌىغڭا شڭەخس    

 بىلەى ئاٍلىٌى  ٍ ردى.

هۇسڭڭڭڭڭڭۇلواى ئەقلڭڭڭڭڭڭي گڭڭڭڭڭڭار دائىرىڭڭڭڭڭڭذى ي   

تىي ئىواًٌىڭڭد ٍڭڭ   كىلى  ە قەد م قوٍغڭڭاى، شڭڭۇ سڭڭەى ب 

ئارقىڭڭڭذا گۇرىڭڭڭذىغاى گارهڭڭڭاقلىرى ئالڭڭڭذىٌ ي ئڭڭڭورۇًٌي    

ئېلىۋالغڭڭاى، ئالذىڭڭذا گۇرىڭڭذىغاى گارهڭڭاقلىرى ئارقىڭڭذىي  

ئڭڭورۇى ئالغڭڭاى. سڭڭ ًٌەت ى  ًەگڭڭلە خاراكتېرلىڭڭك گارهڭڭا  

ئىقڭڭالر گەر  ئەٍڭڭي ى  گەر  كۇگڭڭاٍە ئالوىغڭڭاى ھەجىوٌڭڭي    

ئېلىۋالغڭڭاى. ھەر بىڭڭر ئڭڭې ىن ئ  ىٌىڭڭد كڭڭ   قارىقڭڭىغا    

گەئەسسڭڭىپلىك قىلىڭڭ ، باشڭڭ ىالرًىد كڭڭ    قارىقڭڭي   هۇ

بىڭڭلەى ئىچڭڭي سڭڭى ىلغاى ى  باشڭڭ ا قاراشڭڭتى ىلەرًىد     

 ك ڭلىٌي ٍارا قىلىق ا ٍ  لەًالەى.

ئىڭڭڭذىَە ى  گرىٌسڭڭڭى  بىڭڭڭلەى شەخسڭڭڭلەرًي    

ئارىالشڭڭتۇرۇىتتى  سڭڭەى بىذىي شەخسڭڭلەر گەً ىڭڭڭذگىي    

ئ ست ى ئورۇًذا گۇرۇپ كەلذى، ئىڭذىَە بولسڭا كڭ گلىالەى    

ًالرًىد خاگڭڭا قىلوىقڭڭي سڭڭەى بىذىي گەً ىڭڭذكە هۇسڭڭۇلوا

ئۇچرىڭڭڭڭڭذى. هاًڭڭڭڭڭا بۇهڭڭڭڭڭۇ هە ھەپ ى   ۇرۇھۋا لىڭڭڭڭڭئ    

هۇگەئەسسڭڭڭىپلى ىٌىد، ئىڭڭڭذىَە بىڭڭڭلەى شەخسڭڭڭلەرًي   

ئارىالشتۇرۇى گ ەًلى ٌىد  ىَىٌي، بۇالرًىد ھەهوىسڭي  
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ئىذىَە ساىاگسىزلى ٌىد هەًبەسىذىي كەلالەى. شڭۇًىد  

سڭېلىۋاگ اى   ئ چ ى ئەقىذىوىز ى  ھاٍاگىوىز ا گەھڭذىۇ 

بڭڭڭۇ خىڭڭڭا ك رۈً شڭڭڭلەردىي قۇگۇلڭڭڭۇ  ئ چڭڭڭ ى ئىڭڭڭذىَە  

ساىاگسىزلى ىٌي گ  ىتى  ال ىن. بۇ ى  ىپىٌي ئالىوالر، 

هۇگەگەك ڭڭڭۇرالر ى  د ى گچىڭڭڭلەر ئڭڭڭ   ئ سڭڭڭتىالە ئېلىقڭڭڭي  

 كېر  .

 

*** 
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ئىذىَە ساىاگسىزلى تىي قۇگۇلۇ  

 ٍوللىرى
 

ئىڭڭڭڭڭڭڭڭڭذىَە ساىاگسڭڭڭڭڭڭڭڭڭىزلى ي هۇسڭڭڭڭڭڭڭڭڭۇلواى   

بىڭڭز دۈچ  شڭڭۇًذاقال  خەگەرلىڭڭك ئڭڭاگەت قۇرۇلوىسڭڭىذى ي 

بڭڭڭڭۇ  ئەهوڭڭڭڭا كېلىۋاگ ڭڭڭڭاى ئەڭ چڭڭڭڭوڭ قىَىٌچىلىڭڭڭڭئ، 

بڭڭڭار.  للىرى ئەلڭڭڭۋ گتەقىَىٌچىلى ڭڭڭتىي قۇگۇلڭڭڭۇ  ٍڭڭڭو 

كېسڭڭڭەلالە گڭڭڭو را دىڭڭڭڭا ٌۇ  قوٍڭڭڭۇ  ى  ئاًاگوهىَەلىڭڭڭك  

گەكق رۈ  ئۇسۇلىٌي ئىقڭلىتى  داىاالشڭٌىد ٍېرىوڭي    

ھەٍڭراى   ىغاًلى ي ئېٌىڭئ. سڭەى بىٌي بىلسڭە    ساًىلىذ

 قالواٍوىز.

بىڭڭڭڭڭڭز ئىلالىڭڭڭڭڭڭرى ئىڭڭڭڭڭڭذىَە ساىاگسڭڭڭڭڭڭىزلى ي  

ر سڭڭۇلۇلالھٌىد ى  گڭڭو را ٍڭڭول گۇگ ڭڭاى خەلىپىلەرًىڭڭد   

هېتودىغڭڭڭڭا ئېسىلواسڭڭڭڭلى تىي شڭڭڭڭەكىللەًالەى دىٌڭڭڭڭي  

چ شڭڭڭڭەًچىٌىد ًەگىىىسڭڭڭڭي د پ ئېٌىڭڭڭڭئ ئوگتۇرىغڭڭڭڭا    

قاراشڭلىرىٌي  -ذۇ ، ك گلىالەى ئىسالهٌىد قىوڭوەت قوٍ

ىذى ي ئىڭٌچى ە  خاگا چ شڭىٌىۋتلى  ئىسڭالم ئىذىَىسڭ   

ئى  ڭڭڭڭڭي گەر گلىوىلىڭڭڭڭڭك راٍوًالرًىڭڭڭڭڭد ئارىلىقڭڭڭڭڭى  

كېتىقڭڭىالە ئېلىڭڭ  بار ڭڭاًلى ىٌي كڭڭ ردۇ . شڭڭۇًذاقال    

سڭڭڭەىىَە دائىرىسڭڭڭىٌىد -هۇسڭڭڭۇلواى ئەقلىڭڭڭذى ي ئڭڭڭاڭ 

گارلى ي ئىسالهذى ي كەڭرى راٍوًالرًي گاراٍتىۋتتىقڭ ە  

 ئېلى  بار اًلى ىٌي ك رسىتى  ئ گتۇ .
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رىٌي چ شڭىٌى   دىٌىوىزًىد هەقسەگلى گ ى ًذ 

بىلەى بىر ە ھا ىرقي رتڭاللى ىوىزدى ي ئڭاجىزلىئ ى   

ًۇقساى ًڭۇقتىلىرىٌي ئ  لەشت رۈشڭٌي بىرلەشڭت ر ەى    

ى   ئاساسڭڭڭڭتا ئالغڭڭڭڭا ئىلالىڭڭڭڭرىلەپ چى ىڭڭڭڭ  ٍڭڭڭڭوللىرى 

ھەق ىڭڭڭڭذ  گوختالوڭڭڭڭاقچي. ئىڭڭڭڭزدىٌى    ئڭڭڭڭاچ ۇچلىرى

ى  ئىڭڭذىَە خە ىٌىلىڭڭرىالە  بوسڭڭتاًيئڭڭارقىلىئ هەرىڭڭپەت 

ى  چى ىڭڭ  ٍڭڭوللىرىٌي گېخىوڭڭۇ  كىرىڭڭ ، ھەل قىلىڭڭ  

 ك گلەپ كەشى  چى  اٍسىز.

 

هۇئڭڭڭاهىلە قىلىڭڭڭ    غڭڭڭا قارىتڭڭڭا بىرىٌچي:قۇرئاً

 هېتودىٌي ئىسالھ قىلى  ال ىن:

قۇرئڭڭڭاى ئىالھڭڭڭي كىتڭڭڭا ، ئڭڭڭالالھ گەرىپىڭڭڭذىي    

 قو ذىلىذىغاى كىتا ، ه جىز  كىتا ، روشڭەى ى  ئاسڭاى  

كىتا ، دىٌٌىد ئاساسىٌ روھي، ىاقىڭۇ چەكلىوىسڭىالە   

بڭڭڭڭڭڭارلىئ  هەڭال لڭڭڭڭڭڭ   كىتڭڭڭڭڭڭا ،  واٍڭڭڭڭڭڭذىغاىئۇچرى

 ئىٌساًىَەگٌىد ى  بارلىئ ھاٍاگٌىد كىتابي.

قۇرئاًٌىد هەقسڭەگلىرى: ئەقىڭذ  ى  گەسڭەىىۇرًي    

ئىسالھ قىلى ، ئىٌساًٌي ھ رهەگلە  ى  ھوقۇقلىرىغڭا  

رتڭڭڭاٍە قىلىڭڭ ، ٍڭڭاراگ ۇچي ئالالھغڭڭا ئىبڭڭاد ت قىلىقڭڭ ا  

قڭۇرۇ  ى    بۇٍرۇ ، ئىٌسڭاى ًەگىسڭىٌي گڭاكال ، ئڭائىلە    

ئاٍالالرًىد ھوقۇقىٌي قو ذا ، ًەهۇًىلىك جەهڭىڭَەت  

قۇرۇ ،  توىٌٌڭي   للەًڭذۈرۈ  ى  ھەه ارلىقڭىذىغاى    
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ئىٌساًىَەت دۇًَاسىٌي قۇرۇپ چى ىقڭ ا چاقىرىقڭتىي   

   ئىبار ت.

قۇرئڭڭاى كەرىڭڭن بڭڭارلىئ ئىٌسڭڭاًىَەگ ە گڭڭالالپ     

بەر ەى ئالالھٌىد كىتابي، قۇرئاى كەرىن ى  ىڭپە بىڭلەى   

ه جىزىٌي بىرلەشت ر ەى ئەقلي ه جىز ، قۇرئاى كەرىن 

بىڭڭڭر ىاقىتٌىڭڭڭڭد ئ  ىڭڭڭڭذ  ئىٌسڭڭڭڭاًٌىد ئىذىَىسڭڭڭڭي ى   

ھېسسىَاگىغا خىتا  قىلىذىغاى كىتا ، قۇرئاى كەرىن 

چ شىٌى  ى  گەگەك ڭۇر قىلىڭ  ئاسڭاى كىتڭا ، قۇرئڭاى      

قىَڭڭڭاهەگ ىچە  ترى ت رهەٍڭڭڭذىغاى ئىبڭڭڭاد ت كىتڭڭڭابي،   

گ ەى دورا، قۇرئڭاى كەرىڭن   قۇرئاى كەرىن گەجرىبىڭذىي ئڭ   

 قۇگ ۇ  ۇچي ى  چى ى  ٍولي ئاگا قىلغۇچي كىتا ...

قۇرئڭڭڭڭاى كەرىڭڭڭڭن ئەڭ ئىلغڭڭڭڭار ى  قۇدر گلىڭڭڭڭك    

هۇسڭڭڭۇلواًالرًي ٍڭڭڭوقتىي بارلى  ڭڭڭا كەلتڭڭڭ ر ەى ئىڭڭڭذى، 

قۇرئڭڭاى كەرىڭڭن ب   ًوڭڭۇ شڭڭۇًذا  ئىلغڭڭار ى     ىاھڭڭالەً ي

قۇدر گلىڭڭڭك هۇسڭڭڭۇلواًالرًي ٍېتىلذۈرۈشڭڭڭ ە ئەلڭڭڭۋ گتە   

 ً ي قۇرئڭڭڭاى كەرىڭڭڭن ئڭڭڭوٍغىٌى  ى  ھە ار ت قڭڭڭادىر. چڭڭڭ

ئ سڭڭڭت ًل   ئىو اًىَەگلىرىٌىڭڭڭد ھەهوىسڭڭڭىالە ئىڭڭڭالە. 

ئڭڭوٍغىٌى  ٍولىڭڭذا گەقەت گڭڭو را ٍولغڭڭا ٍېتەكلەٍڭڭذىغاى    

كوهپڭڭا  كەهلىڭڭك قىلىڭڭذۇ، ئە ەر هۇسڭڭۇلواًالر قۇرئڭڭاى  

كەرىڭڭڭڭڭڭن بىڭڭڭڭڭڭلەى ر سڭڭڭڭڭڭۇلۇلالھٌىد ٍولَڭڭڭڭڭڭورۇقي ى    

 گڭڭڭو راسڭڭڭاھابىلەرًىد هېتڭڭڭودى بىڭڭڭلەى هاسلىقڭڭڭى     

هۇئاهىلە قىاللىسڭا، بڭۇ كوهپاسڭوۇ قۇرئڭاى كەرىوڭذ  بڭار.       
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قۇرئڭڭاى كەرىڭڭن بىڭڭلەى هۇئڭڭاهىلە قىلىقڭڭتا گ ى ًڭڭذى ي     

 ئىقالر ا رتڭاٍە قىلى  ال ىن:

 .قۇرئاًٌىد خە ىٌىلىرىٌي چى ىرى  ال ىن:1

قۇرئڭڭڭڭاى ھىڭڭڭڭذاٍەت بڭڭڭڭاٍلى ي ى  گەر ق ىَڭڭڭڭات    

خە ىٌىلىرى بىلەى گوشۇپ كەگ ەى؛ بىرا  هۇسڭۇلواًالر  

ٌڭڭي ئوقڭڭۇ ، گەگەك ڭڭۇر قىلىڭڭ  ى  ئەهەل   كەرىوئڭڭاى قۇر

قىلىڭڭ  جەھەگڭڭتە ئڭڭۇ ۇى هە  ىڭڭا گاشڭڭلىۋ گ ەًلى ي     

ئ چڭڭ ى بڭڭۇ بڭڭاٍلى الردىي هەھڭڭرۇم بولواقتڭڭا. ر سڭڭۇلۇلالھ 

  هۇسڭڭڭڭۇلواًالرًىد قۇرئڭڭڭڭاى كەرىوٌڭڭڭڭي گاشڭڭڭڭلىۋتتى   

گەٍغەهڭڭبەر »قىلىڭڭ : بار ڭڭاًلى ىٌي ئالالھغڭڭا شڭڭى اٍەت 

هېٌىڭڭد  ، ش بھىسڭڭىزكي گەرى ردىالڭڭارىن! ئڭڭي»ئېَتتڭڭي:

)فۇرقاى « قەىهىن بۇ قۇرئاًٌي گاشالًذۇ  قىلى  قوٍذى

 ئاٍەت،. -31س رىسي، 

. ئوقۇ  ى  ٍادال  بىڭلەى بىڭرلى تە گەگەك ڭۇر    2

 قىلى  ى  چ شىٌى  ال ىن:

قۇرئڭڭاى كەرىوڭڭذ  قۇرئڭڭاًٌي گەگەك ڭڭۇر قىلىڭڭ ،    

ئڭڭڭوٍلىٌى  ى  چ شىٌىقڭڭڭ ە گەشڭڭڭەببۇ  قىلىڭڭڭذىغاى    

ىغڭاى ئڭڭاٍەگلەر گ رلڭ   ئۇسڭڭۇلذا   ٍڭ  لىالەى بەل ڭڭي هى ل 

بڭڭۇ، ئۇالرًىڭڭد ئڭڭاٍەگلەرًي گەگەك ڭڭ ر  »)باٍڭڭاى قىلىٌغڭڭاى:

-قىلىقڭڭڭڭلىرى ئ چڭڭڭڭ ى، ئەقىڭڭڭڭا ئىالىلىرىٌىڭڭڭڭد ى     

ًەسىھەت ئېلىقلىرى ئ چڭ ى بىڭز سڭاڭا ًا ىڭا قىلغڭاى      
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ئىسڭالم  )»ئڭاٍەت،.  -29ساد س رىسڭي، «)هۇبار   كىتابتۇر

 دتالەى هاقالىالە قاراڭ،.« ى  ئەقىا

ەگەك ۇر قىلى  ى  هڭۇالھىز  قىلىڭ    قۇرئاًٌي گ

 ئ چ ى بىر ًەچچە ئاهىلٌىد گولۇ  گېپىلىقي  ۆرۈر:

ئالڭڭذىرىواً  قۇرئڭڭاى ئڭڭاٍەگلىرىٌي ئوقۇ اًڭڭذا ،.1)

جەھەگڭڭتە گ گڭڭ ى   ەگلىرىسڭڭ گ ى  ئڭڭالالھ ) اگڭڭي »ئوقڭڭۇ :

)ئڭڭڭڭي  ئ سڭڭڭڭت ًذۇر، ھە  گادىقڭڭڭڭاھتۇر، هەخلۇقڭڭڭڭاگتىي،

ىقتىي ساڭا قۇرئاًٌىد ى ھىَسي گاهاهلىٌ هۇھەهوەد!،

بۇرۇى ئوقۇش ا ئالذىراپ كەگوىالىڭي، )ٍەًڭي جىبرىڭىڭا    

سڭڭڭاڭا قۇرئڭڭڭاًٌي ئوقڭڭڭۇپ بېرىۋاگ اًڭڭڭذا، بىلڭڭڭلە ئوقۇشڭڭڭ ا 

ئالڭڭڭذىراپ كەگڭڭڭوەً، ئڭڭڭۇ گىالىىتىڭڭڭذىي فڭڭڭارى  بولغڭڭڭۇچە  

ئىلىوىوٌڭڭڭي  ئڭڭڭي گەرى ردىالڭڭڭارىن!»گى قڭڭڭاپ گڭڭڭۇر ىي،.

ئڭاٍەت،.   -114گاھڭا س رىسڭي،   «)دتالىي« ىَاد  قىلغىي!

سالسڭڭى ىز گەگەك ڭڭۇر قىلىڭڭ  بىڭڭلەى   بڭڭۇ ئڭڭاٍەگ ە ًە  ر

بىلىوٌىڭڭڭد ئاشڭڭڭڭىذىغاًلى ي ئارىسڭڭڭڭىذى ي ئڭڭڭڭاالقىٌي  

 باٍ ىَاالٍسىز.

قۇرئڭڭڭڭڭاًٌي گەگەك ڭڭڭڭڭۇر قىلىڭڭڭڭڭ  ى  هڭڭڭڭڭۇالھىز  

قىلىقڭڭڭتىي هەقسڭڭڭەت ئاٍەگٌىڭڭڭد هەقسڭڭڭىتىٌي ھڭڭڭېس  

قىلىڭڭڭڭ ، چڭڭڭڭ ً ي قۇرئڭڭڭڭاًٌي ئوقۇشڭڭڭڭتىي هەقسڭڭڭڭەت   

چ شڭڭڭڭىٌى  ى  گەسڭڭڭڭىرلىٌى  هەقسڭڭڭڭەت قىلىٌىڭڭڭڭذۇ.  

لىٌى  ئ چ ى قۇرئاًٌي كڭ پ ئوقڭۇ ،   قۇرئاًذىي گەسىر

ك پ گەگەك ڭۇر قىلىڭ  ى  ئىڭزدىٌى  ال ىڭن.  تڭرى وەً      
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قۇرئڭاًٌي ئوقڭۇپ ھڭا ىر    ئالذىرىواً ئوقۇشىوىز كېر  . 

قەٍەر ە كەلالەًٌڭڭڭي ئېتىبار ڭڭڭا ئېلىقڭڭڭتىي بەكڭڭڭر  ،    

قۇرئاًٌىڭڭڭڭد قەلبى ىزًىڭڭڭڭد ًە ىڭڭڭڭچە ٍەگ ەًلى ىٌڭڭڭڭي 

 ئېتىبار ا ئېلىد. 

ئڭڭوٍلىٌى  ٍادالشڭڭتىي ،.گەگەك ڭڭۇر قىلىڭڭ  ى  2)

ئەى  ل: گەگەك ڭڭۇر ى  ئىڭڭزدىٌى  ئىچىڭڭذ  ئوقڭڭۇ   ەرچە  

ئا  بولسىوۇ، گەگەك ۇر قىلواً ك پ ئوقۇ اًڭذىي ئەى  ل،  

بڭڭۇ گو رىڭڭذا ئالىوالرًىڭڭد سڭڭ  لىرى كڭڭ پ. بەل ڭڭي بە ى   

سڭڭڭاھابىلەر بىڭڭڭر قڭڭڭاًچە ئڭڭڭاٍەگٌي گەگەك ڭڭڭۇر ئىچىڭڭڭذ       

ئوقۇ ڭڭاًلىئ قۇرئاًٌىڭڭد ھەهوىٌڭڭي گەگەك ڭڭۇر قىلوڭڭاً   

 وقۇ اًذىي ئەى  ل دتالەى.ئ

هۇسڭڭڭڭۇلواًالر قۇرئڭڭڭڭاى ئوقۇ اًڭڭڭڭذا گىللىرىٌڭڭڭڭي 

ھەرى ەگلەًذۈرىڭڭڭذۇ، لڭڭڭې ىي قۇرئاًٌىڭڭڭد هەقسڭڭڭەت ى     

هە هڭڭڭڭڭڭڭڭڭۇًلىرىٌي چ شىٌىقڭڭڭڭڭڭڭڭڭتە ئەقىللىرىٌڭڭڭڭڭڭڭڭڭي 

ھەرى ەگلەًذۈرۈشڭڭٌي ئوٍلىواٍڭڭذۇ، قۇرئڭڭاًٌي ئوقۇشڭڭتىي 

هەقسڭڭڭڭڭڭڭەت قۇرئاًٌىڭڭڭڭڭڭڭد ھىڭڭڭڭڭڭڭذاٍەت، هەقسڭڭڭڭڭڭڭەت ى   

 ئەهەسوۇ !ك رسەگوىلىرىٌي چ شىٌى  هەقسەت 

،. ئاٍەگلەرًىد چ ش   سەى بلىرىٌي بىلىڭ :  3)

ئاٍەگلەرًىڭڭد چ شڭڭ   سڭڭەى بلىرىٌي بىلىڭڭ  ئڭڭاٍەگٌي     

ٍاخقڭڭي ى  گڭڭو را چ شىٌىقڭڭ ە، ھ ك هٌىڭڭد سڭڭەى بىٌي   

بىلىقڭڭڭڭ ە ٍڭڭڭڭارد م بېرىڭڭڭڭذۇ. ئڭڭڭڭاٍەگلەرًي رتڭاللى  ڭڭڭڭا   

گەگبى الشڭڭڭڭڭتا كەڭڭڭڭڭڭرى هەٍڭڭڭڭڭذاى ئېچىڭڭڭڭڭ  بېرىڭڭڭڭڭذۇ.  
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تە سڭڭڭەھي ئاٍەگلەرًىڭڭڭد چ شڭڭڭ   سڭڭڭەى بىٌي بىلىقڭڭڭ   

ھەدسىلەر ە گاٍىٌى  ال ىن. بۇ ٍەرد  شۇًي ئەسڭ ەرگى   

كېر ك ڭڭڭي، سڭڭڭەى بٌىد خاسڭڭڭلى ىٌي ئەهە ، سڭڭڭ  ًىد 

 ئوهۇهىَلى ىٌي ئېتىبار ا ئالىوىز.

 

گەربىَە)هائارىڭڭڭڭڭڭڭ ، -ئى  ىٌچڭڭڭڭڭڭڭي: گەلىڭڭڭڭڭڭڭن

 ئور اًلىرىٌىد هېتودىٌي ئىسالھ قىلى  ال ىن:

ك گلىالەى ئىسالم ئەللىرىذ  هائارى  ئىٌ ىالبڭي  

رۈلسىوۇ، هەكتەگلەر ك گلەپ ئېچىلغڭاى ى  كڭ گلىالەى   ك 

ئوقۇ ڭڭۇچىالر گ گتڭڭ ر ەى بولسڭڭىوۇ، سڭڭ گەت جەھەگڭڭتىي  

ئوقۇ ۇچىالرًىد ساگاسي گ ى ى. شۇًىد ئ چ ى هائارىڭ   

ئور اًلىرىٌىڭڭڭڭد هېتڭڭڭڭودلىرىٌي قاٍتىڭڭڭڭذىي ئىسڭڭڭڭالھ  

 قىلى  چى ى  ال ىن.

،. ٍادالشڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭ ا ئەهە ، چ شڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭەًچىالە 1)

 هەركە لەشت رۈ  ال ىن:

ٍەگڭڭڭتە گ رلڭڭڭ     ئڭڭڭالالھ ئىٌسڭڭڭاًٌىد ئەقلىڭڭڭذ   

ئۇًىڭڭد قاگارىڭڭذىي ئەسڭڭتە گۇگڭڭۇ      ،ئى تىڭڭذار ٍاراگ ڭڭاى 

كڭڭڭڭ گلىالەى ئىسڭڭڭڭالم ئەللىرىڭڭڭڭذى ي   ذۇر.قابىلىَىتىڭڭڭڭ

هائارىڭڭ  هېتڭڭودلىرى هۇئەللىوٌىڭڭد سڭڭ  لەپ ئا زىغڭڭا    

سڭڭڭڭڭېلى  بېرىقڭڭڭڭڭي ى  ئوقۇ ۇچىالرًىڭڭڭڭڭد ٍادلىقڭڭڭڭڭي  

ئڭڭڭڭڭڭارقىلىئ ئوقۇ ڭڭڭڭڭڭۇچىالردى ي ئەسڭڭڭڭڭڭتە گۇگڭڭڭڭڭڭۇ     

ىتىٌي جاًالًذۇرۇشڭڭڭڭ ا ئەھوىڭڭڭڭَەت بېرىڭڭڭڭذۇ. قڭڭڭڭابىلىَ
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چ شىٌى ، گەھلىا قىلى ، ئوهۇهَ  ل   گەكقڭ رۈ ،  

ئەقلڭڭي ٍەكڭڭ ى چى ىڭڭرى ، هەسڭڭىلىلەرًي بىڭڭر بىڭڭرىالە    

با ال  ى  گەً ىذ قىلى  ئى تىذارلىرىغا سڭەل قاراٍڭذۇ.   

بڭڭۇ هەسڭڭىلە هەد ًىڭڭَەت ساىاگسڭڭىزلىئ ك رۈً شڭڭىٌىد    

 گەٍذا بولىقىغا ئېلى  بارىذۇ.

هەرىپەگٌىڭڭڭد كڭڭڭ پ بولىقڭڭڭي رىڭڭڭۋاٍەت  -بىلىڭڭڭن

قىلى )ًەقىڭڭا قىلىڭڭ  بېرى ،ًىڭڭد ك گلڭڭ كي بىڭڭلەى   

ئ لچەًوەٍڭڭذۇ، بەل ڭڭي چوڭ ڭڭۇر چ شڭڭەًچىٌىد هى ڭڭذارى   

بىڭڭلەى ئ لچىٌىڭڭذۇ. شڭڭۇًىد ئ چڭڭ ى قۇرئڭڭاى كەرىڭڭن ى      

دىٌٌڭي  »ھەدىس ٍاخقىلى ٌي گەقەگال هەلۇهات شڭەكلىذ  

كە «دىٌٌڭڭڭڭڭي چ شڭڭڭڭڭىٌى  »كە با لىوڭڭڭڭڭاً، «بىلىڭڭڭڭڭ 

بىڭر هىلڭلەت،    ه هىٌلەرًىد ئىچىڭذى ي ھەر »با لىغاى:

ھەر ٍڭڭۇرت ى  ھەر شڭڭەھەردىي ٍەًە بىڭڭر گ ركڭڭ هي دىٌىڭڭٌ 

ئڭڭالىن بولڭڭۇپ، ئڭڭۇالر هىللىتىٌىڭڭد قېقڭڭىغا قاٍت اًڭڭذىي 

كېڭڭَىي، هىللىتىٌىڭڭد ئالالھڭڭذىي قورقۇشڭڭي ئ چڭڭ ى،    

ئڭڭڭڭۇالرًي ئا اھالًڭڭڭڭذۇرۇ  ى  گڭڭڭڭو را ٍولغڭڭڭڭا باشڭڭڭڭال     

ا،جىذدى هەقسڭڭڭىتىذ  ًېوىقڭڭڭ ا)ئىلىن گەلەپ قىلىقڭڭڭ  

 ئاٍەت،. -122)گەىبە س رىسي، « ئاگالًوىذى 

ئڭڭڭالالھ كىوڭڭڭالە ٍاخقڭڭڭىلىئ ئاگڭڭڭا »ر سڭڭۇلۇلالھ: 

قىلغڭڭڭڭاى بولسڭڭڭڭا، ئۇًىڭڭڭڭد دىٌىڭڭڭڭٌ چ شەًچىسڭڭڭڭىٌي     

دتالەى)هۇسڭڭڭلىن باٍڭڭڭاى قىلغڭڭڭاى،. دتڭڭڭوە ،  «ئاشڭڭڭۇرىذۇ

چ شىٌى  بىلىقتىي خۇسۇسڭىَرا  بولىڭذۇ. ئڭاٍەت ى     
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ٍېتىڭ   ھەدىستە كەلڭالەى سڭ   هەسڭىلىٌىد ًېالىڭزىالە     

دتڭڭڭالەى سڭڭڭ  دىي « ئىڭڭڭٌچى ە چ شڭڭڭەًچە»باراالٍڭڭڭذىغاى 

ئىبار ت. چوڭ ۇر چ شڭەًچە بولسڭا ئەقىلٌڭي ٍورۇگىڭذۇ ى      

 قەلبىٌي گىرىلذۈرىذۇ.

،. ئ ً هلڭڭ   هائارىڭڭ  شڭڭەرگلىرىٌي گولڭڭۇقالپ 2)

 بېرى :

هائارىڭڭ  ئور ڭڭڭاًلىرى ئەٍىڭڭڭب ًۇقسڭڭڭاًلىرىذىي  

قۇگۇلۇپ، ئ ً هل   بولىقي ئ چ ى ئى  ي خىڭا شڭەرت   

 ولۇ  گېپىلىقي كېر  :گ

 بىرىٌچي شەرت: هەًىۋى )روھي، جەھەگتىي:

ئوقۇگۇ  هېتودلىرى گ  ۈلالەًڭذ ، ئوقۇگ ڭۇچي ى    

جەهڭىَەت بىلەى بىرلى تە ئوقۇ ۇچىالردا ئ  لىالىذىي 

ئ  ىٌى  ئى تىذارىٌي ٍېتىلڭذۈرۈ  ال ىڭن. ئوقۇ ڭۇچي    

هەكڭڭڭتەگ ە كەلالەًڭڭڭذ  گەقەت ئڭڭڭاچ ۇچ ى  چ شڭڭڭەًوىالەى   

سڭڭورا  ئ چڭڭ ى كېلىڭڭذىغاى بولسڭڭۇى، ھەر هە هڭڭۇًالرًي 

بىڭڭر ئڭڭاد م ئ  لىالىڭڭذىي ئ  ىٌىقڭڭ ە ئڭڭاگلىٌى  ئ چڭڭ ى 

 جەهڭىَەگتە ئىلوىٌ روھ ئەىھ ئېلىقي كېر  .

 ئى  ىٌچي شەرت: هاددى جەھەگتىي:

، ئاهېرى ىڭڭذا ئىسڭڭپاگالًغاى هەلۇهاگ ڭڭا ئاساسڭڭەى 

ًڭڭڭي، ئاڭلىغڭڭڭاى  %11ئىٌسڭڭڭاى ئوقۇ ڭڭڭاى هەلۇهاگٌىڭڭڭد  

% ًڭي، بىڭر   31 ەى ًەرسڭىٌىد  %ًي، كڭ ر 21ًەرسىٌىد 

% ًي، ئڭ  ى  51ىاقىتتا ك ر ەى ى  ئاڭلىغاى ًەرسىٌىد 
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% ًي، هۇئەٍَەى بىر ئىڭ  قىلىڭ    71دتالەى ًەرسىٌىد 

% ًڭڭڭڭڭڭڭي  91ئارىلى ىڭڭڭڭڭڭڭذا كڭڭڭڭڭڭڭ ر ەى ًەرسڭڭڭڭڭڭڭىٌىد   

ئەسڭڭڭلىَەلەٍذى ەى. دتڭڭڭوە ، بڭڭڭۇ گەگ ى ڭڭڭات ئ ً هلڭڭڭ     

هائارىڭڭ  هېتڭڭودلىرىٌي رتڭاللى  ڭڭا ئاشۇرۇشڭڭتا هڭڭاددى    

 ىد هۇھىولى ىٌي باٍاى قىلى  بېرىذۇ.ىاسىتىلەرً

ي ى  ،.گەبىڭڭڭڭي گەًلەرًڭڭڭي ئىسڭڭڭالم ئەقىذىسڭڭڭ   3)

شڭڭڭەرئي بىلىولەرًڭڭڭي  ئىذىَىسڭڭڭىالە ئۇٍغۇًالشڭڭڭتۇرۇ ،

 د ىر ە هۇًاسى   اهاًىۋىالشتۇرۇ :

هەد ًىڭَەت ساىاگسڭىزلى ي ى  ھە ار ت جەھەگڭڭتە   

ۇسڭۇلواًالردى ي  ئارقىذا قېلى  سەى بىذىي ھڭا ىرقي ه 

هىراسىٌ بىلىوالە ئاٍلىٌى  قالڭذى.   رهەرىپەگلە-بىلىن

 .  دۇًَاسىذىي ئىوپورت قىلىٌواقتڭا گەبىڭٌ گەًلەر  ەر

شڭڭەرئي بىلىوڭڭلەر بولسڭڭا، بڭڭۇرۇً ي ئالىولىرىوىزًىڭڭد     

 د ىرلىرىذىي ئىوپورت قىلىٌواقتا.

بڭڭۇرۇً ي بىلىوڭڭلەر ئ گڭڭ پ كەگڭڭ ەى  اهاًالرًىڭڭد  

شڭڭارائىتي ى  رتڭڭڭاللى ي بىڭڭلەى خڭڭاراكتېرلەًالەًلى ي    

ىڭٌ هەسڭڭىلە. شڭۇڭا شڭڭەرىڭەگٌىد هەقسڭڭەگلىرى  ى    گەبىڭ

دىٌٌىڭڭڭد ئڭڭڭ   ەرهە  هەسڭڭڭىلىلەر ە رتڭڭڭڭاٍە قىلغڭڭڭاى  

ئاساسڭڭتا شڭڭەرئي بىلىولەرًڭڭي ب  ڭڭ ً ي كىقڭڭىلەرًىد    

شڭڭڭارائىتلىرى، ئېھتىَڭڭڭاجلىرى ى  ك ڭڭڭڭ ل ب لىڭڭڭذىغاى 

هەسڭڭىلىلىرى بىڭڭلەى هاسالشڭڭتۇرۇپ  اهاًىۋىالشڭڭتۇرۇ  

 ال ىن.
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لواًالر گەبىڭىڭڭڭڭٌ گەًڭڭڭڭلەر ە كەلسڭڭڭڭە ، هۇسڭڭڭڭۇ  

ئڭالەم   ئاخىرقي بىر قڭاًچە ئەسڭىر هابەٌٍىڭذ  ئىٌسڭاى ى     

 بوشڭڭڭڭڭڭڭلۇقىغا هۇًاسڭڭڭڭڭڭڭىۋ گلىك ئڭڭڭڭڭڭڭاٍەگلەر بىڭڭڭڭڭڭڭلەى  

 سڭڭڭڭەى بىذىي، هاسلىقىقڭڭڭڭتىي ئ  ۈلڭڭڭڭ پ قالغڭڭڭڭاًلى ي

گەبىڭىڭڭڭڭٌ گەًڭڭڭڭلەرد  ئىلالىڭڭڭڭرىلە   ەر  دۇًَاسڭڭڭڭىغا   

ٍ گ ىلىڭڭ  كەگڭڭ ەى. گەبىڭىڭڭٌ گەًڭڭلەر هەىجۇدىَەگٌىڭڭد   

د ًىَىتڭڭڭڭڭڭي ى  ئوهڭڭڭڭڭڭۇهىٌ گەسڭڭڭڭڭڭەىىۇرىذا ئىسڭڭڭڭڭڭالم هە

ئىذىَىسڭڭڭڭىالە ئوخقڭڭڭڭىواٍذىغاى هۇھىتتڭڭڭڭا گەر ق ڭڭڭڭي   

قىلغڭڭاى. شڭڭۇًىد ئ چڭڭ ى هۇسڭڭۇلواًالرًىد بڭڭۇ گەبىڭىڭڭٌ  

گەًلەرًڭڭڭي قوبڭڭڭۇل قىلىقڭڭڭي، شڭڭڭۇ ىاقىتٌىڭڭڭد ئ  ىڭڭڭذ      

شڭڭڭەرىڭەگٌىد هەقسڭڭڭەگلىرى ى  ئىسڭڭڭالم رتڭاللى ٌىڭڭڭد  

 شارائىتلىرى ئ لچىوي بىلەى گاس ىلىقي كېر  . 

اهاًىۋىالشتۇرۇ ، دتوە ، بۇرۇً ي بىلىولەرًي  

ئىسڭڭڭڭالم ئىذىَىسڭڭڭڭىالە    ڭڭڭڭي گەبىڭىڭڭڭڭٌ گەًلەرًڭڭڭڭي  ٍې

ئۇٍغۇًالشڭڭڭڭڭڭتۇرۇ  هەد ًىڭڭڭڭڭڭَەت ساىاگسڭڭڭڭڭڭىزلى تىي   

 قۇگۇلۇشٌىد ٍاخقي چارىسي.

 

ئڭڭڭ چىٌچي: گەگەك ڭڭڭۇر هېتڭڭڭودلىرىٌي ئىسڭڭڭالھ  

 قىلى :

هۇسڭڭڭۇلواًالرًىد ھە ار گڭڭڭتە ئارقىڭڭڭذا قڭڭڭېلى   

كرىزىسٌىد ئىذىَە كرىزىسڭي ئى ەًلى ڭي ھەهوەٍڭلەى    

بىڭڭرلى  ە كەلالەًڭڭذ   بىڭڭر هەسڭڭىلە. شڭڭۇڭا ئڭڭاجىزلىئ  



 

 

154 

 

، ٌي گېپىڭڭڭڭ  چى ىڭڭڭڭ  ى  داىاال  ئ چڭڭڭڭ ى ًڭڭڭڭۇقتىلىرى

قڭڭۇىى ت ًڭڭۇقتىلىرىٌي ك چلەًڭڭذۈرۈ    -كڭڭ چ شڭڭۇًذاقال

ئ چڭڭڭڭ ى ب  ڭڭڭڭ ً ي گەگەك ڭڭڭڭۇر هېتڭڭڭڭودلىرىٌي قاٍتڭڭڭڭا    

 گەكق رۈ  ال ىن.

بۇ هەسىلىٌي روشەًلەشت رۈ  ئ چ ى بىر قاًچە 

 ًۇقتىالرًي ئوگتۇرىغا قوٍىوىز:

گەقلىڭذچىلى ٌىد   ئىسالم ئىذىَىسڭىذى ي ،.1)

 كې ىَى  هەًبەلىرىٌي قۇرۇگۇپ گاشال  ال ىن:

ى ئىسڭڭڭڭالم ئىذىَىسڭڭڭڭي كىقڭڭڭڭىلەر ٍاشڭڭڭڭاىاگ ا   

ئەسىردىي گارگى  -17 رتڭاللى ٌىد ئىٌ اسي، هىالدىَە

ەگچىلى ٌىد  ەلىڭڭبە ئىڭڭذىَىٌي خۇراگڭڭات، شەخسڭڭىَبڭڭۇ 

ئەهەلىٌ ھەرى ەگتى ڭڭڭڭڭڭڭڭڭي قىلىڭڭڭڭڭڭڭڭڭ  كېتىقڭڭڭڭڭڭڭڭڭي، 

ھېسسَاگچاگلىئ ك رۈً شي، ئەقىلڭالە قارىقڭي گڭۇرۇ ،    

ھەر بىڭڭر ٍې ڭڭي ًەرسڭڭىلەردىي خەىپ ھڭڭېس قىلىڭڭ  ى     

ى قەلەرًي س ٍى ەسۇ بار دتالەى ئۇقۇم بىلەى ئىزاھال  

 دول ۇًلىرى ئوىالپ كەگتي.

 گر   ئىڭڭڭذىَىالە ك ڭڭڭڭ ل هەلۇهڭڭڭاگتىي كڭڭڭ ،.2)

 ب ل   ال ىن:

ئڭڭڭڭڭاخىرقي د ىردى ڭڭڭڭڭي ئىسڭڭڭڭڭالم ئىذىَىسڭڭڭڭڭي   

گەگەك ۇر ا گ ى ى ًە  ر بىلەى قاراپ ى  ئەقىلٌڭي قەگە  ە  

بولڭڭۇپ  ٍڭڭۇپ هەلۇهڭڭات ٍڭڭادال  بىڭڭلەى هەشڭڭھۇر سڭڭوالپ قو

قالغڭڭڭاى، شڭڭڭۇڭا بڭڭڭۇ هەسڭڭڭىلىٌي ھەل قىلىڭڭڭ  ئ چڭڭڭ ى   
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شەخسلەرًي هەلۇهات گوگالشڭتىي كڭ گر   ئىڭذىَىلەرًي    

 شڭڭىٌى  ى  ئىڭڭذىَە گۇ ذۇرۇشڭڭ ا رىغبەگلەًذۈرۈشڭڭ ە    چ

. ئەلڭڭڭڭڭۋ گتە بۇًىڭڭڭڭڭد ئ چڭڭڭڭڭ ى  كڭڭڭڭڭ پئېھتىَڭڭڭڭڭاجىوىز 

ئەركىٌلى ٌىڭڭد ئېالىزلىڭڭك دائىرىسڭڭىٌي كې ەٍڭڭتى ،   

قاراشڭڭڭلىرىٌي جڭڭڭ رئەت بىڭڭڭلەى    -شەخسڭڭڭلەرًىد كڭڭڭ   

شڭڭڭۇ  ا قوٍڭڭڭۇپ بې ىقڭڭڭ ا گەشڭڭڭەببۇ  قىلىڭڭڭ ،ئوگتۇرىغڭڭڭ

ىاقىتٌىڭڭڭڭڭڭڭد ئ  ىڭڭڭڭڭڭڭذ  گەگەك ڭڭڭڭڭڭڭۇر ھەرى ىتىٌڭڭڭڭڭڭڭي   

ٍوقىتىۋ گوەستىي ى  ئەقىلالە گ ھوەت قىلواستىي ٍڭاىا  

ئىڭڭذىَىلەرًي ىاقتىڭڭذا گۇگڭڭاپ گڭڭۇرۇ  ى  ئڭڭ   چې ىڭڭذىي   

ھال ىڭڭ  كەگڭڭ ەى گەر گلىرىٌڭڭي گەً ىڭڭذ قىلىڭڭ  گڭڭۇرۇ  

 .ال ىن

گەگەك ڭڭڭڭۇر دائىرىلىرىٌڭڭڭڭي كې ەٍڭڭڭڭتى  ى    ،.3)

 گەر ق ي قىلذۇرۇ  ال ىن:

كەرىڭڭن  توىڭڭي، ئاسڭڭواى، ئىٌسڭڭاًالر ى     قۇرئڭڭاى 

كائىٌڭڭڭاگتى ي ئالالھٌىڭڭڭد هەخلڭڭڭۇقلىرى گو رىسڭڭڭىذا    

گەگەك ڭڭڭڭۇر قىلىڭڭڭڭ  ئ چڭڭڭڭ ى ئەقىلٌىڭڭڭڭد چۇلڭڭڭڭۋۇرىٌي  

قوٍۇىتتىقڭڭڭڭ ە گەشڭڭڭڭەببۇ  قىلىڭڭڭڭذىغاى هى لىغڭڭڭڭاى    

 ئاٍەگلەرًي ئ   ئىچىالە ئالىذۇ.

ھەر قاًڭڭذا  ًە ىڭڭرىَە ى  ئەهەلىڭڭٌ ئىقڭڭالرًىد   »

 ىَىلەردىي باشڭڭلىٌىذۇ،ى ىڭڭر ى  ئىڭڭذباشالًوىسڭڭي ئڭڭوً گ

ئوً گى ىر گەسەىىۇر شەكىللەًذۈرىذۇ، گەسەىىۇر ئىرادىالە 

چاقىرىڭڭذۇ، ئىڭڭراد  ئىڭڭ  ھەرى ەگٌىڭڭد ٍڭڭ   بېرىقڭڭىٌي    
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گەقە  ا قىلىذۇ. ئى  ھەرى ەگٌىد كڭ پ گەكرارلىٌىقڭي   

ئاد گٌي شڭەكىللەًذۈرىذۇ، هۇشڭۇ باسڭ ۇچالرًىد ئىسڭالھ     

بولىقڭىغا،  بولىقي ئوً گى ىر ى  ئىذىَىلەرًىد سڭا الم  

هۇشڭڭڭڭڭۇ باسڭڭڭڭڭ ۇچالرًىد بۇ ۇلۇشڭڭڭڭڭي ئڭڭڭڭڭوً گى ىڭڭڭڭڭر ى  

 «ئىڭڭڭڭڭڭڭڭذىَىلەرًىد بۇ ۇلۇشڭڭڭڭڭڭڭڭىغا هۇًاسڭڭڭڭڭڭڭڭىۋ گلىك 

 بەت،. -219)گاٍذىالر:ئىبٌي قەٍَۇم جەى ى، 

گەگەك ۇر قىلىقٌي گەر ق ڭي قىلذۇرۇشڭتا ئ ًڭ م    

قڭڭا ىٌى  ئ چڭڭ ى: ئوقڭڭۇ ، ٍېڭڭزى ، ٍڭڭادال ، ئڭڭاڭال ،     

لى ىٌي سوئال قوٍۇ ، س ھبەت ئېلى  بېرى ، گىا بڭاٍ 

ئاشۇرۇ  ى  ئىزدىٌىقتىي ئىبار ت بىلىن ئېلىقڭتى ي  

هۇقەددىوە خاراكتېرلىك هاھار گلىرىٌي گۇختڭا بىلىڭ ،   

گەگەك ڭڭڭڭڭۇر قىلىقڭڭڭڭڭتى ي ئەقلڭڭڭڭڭي هاھڭڭڭڭڭار گلەر ە ى    

ئىىتىوائىٌ ئڭاالقە ئىىڭادىَەت هاھڭار گلىرىالە ئەهەلىڭٌ     

 چېٌى ى  ال ىن.  

گەگەك ۇرًىد گ رى ك پ، ھەر بىر گ رًي  بىلىڭ   

ھەر بىر گ رًي گەر ق ي قىلذۇرۇش ا ٍارد م بېرىڭذىغاى  ى  

هاھڭڭڭڭار گلەرًىوۇ بىلىڭڭڭڭ  ال ىڭڭڭڭن. قوشڭڭڭڭۇهچە  ەر  ى     

 وخقڭڭڭا  گەر ق ڭڭڭي قىلغڭڭڭاى ئەللەردى ڭڭڭي ٍڭڭڭاگوًىَىالە ئ

 development« )ئىٌسڭڭاًىٌ ئى تىڭڭذارالرًي ئاشڭڭۇرۇ   »

Human  ،   بىلىولىڭڭڭڭرى قولغڭڭڭڭا كەلتڭڭڭڭ ر ەى چڭڭڭڭوڭ

 ًەگىىىلەردىي گاٍذىلىٌى  كېر  . 



 

 

157 

 

گەگەك ۇرًىڭد  گەك ۇرًي گەر ق ي قىلذۇرۇ  ى  گە

چ شىٌى  هاھڭارىتي، هڭۇالھىز     دائىرىسىٌي ئاشۇرۇ :

قىلىڭڭڭ  هاھڭڭڭارىتي، قىَىٌچىلى الرًڭڭڭي ھەل قىلىڭڭڭ   

هاھڭڭارىتي، ٍەكڭڭ ى چى ىڭڭرى  هاھڭڭارىتي، ئوهۇهَ  لڭڭ    

گەگ ى ات ئېلى  بېرى  هاھارىتي، گاكىڭۇ ك رسڭىتى    

ئىىڭڭڭادىَەت  هاھڭڭڭارىتي، گەً ىڭڭڭذ قىلىڭڭڭ  هاھڭڭڭارىتي ى  

هاھار گلىرىالە ئوخقا  بىر قڭاًچە هاھڭار گلەرًي ئىقڭ ا    

 ئاشۇرۇ  ئارقىلىئ قولغا كېلىذۇ.

 ر گڭڭڭلە ، گەھلىڭڭڭا قىلىڭڭڭ ، گڭڭڭ ر ە  ئىٌسڭڭڭاى:

ئڭڭڭاٍرى ، خۇالسڭڭڭىال  ى  سېلىقڭڭڭتۇرۇ  هاھڭڭڭار گلىرى  

ئڭڭارقىلىئ ئىڭڭذىَىلەر بىڭڭلەى ًەرسڭڭىلەر ئارىسڭڭىذى ي     

ئىڭڭالە ئڭڭاالقىٌي كەشڭڭى  قىلىڭڭ  چى ىڭڭ  ئى تىڭڭذارىغا  

 بولغاًذا گەگەك ۇرًىد چوق ىسىغا ٍېتەلەٍذۇ.

ئىٌسڭڭڭاى هۇشڭڭڭۇ ٍڭڭڭۇقىرى باسڭڭڭ ۇچ ا ٍەگ ەًڭڭڭذ     

ًەرسڭڭڭڭڭڭڭڭڭىلەرًىد ك رۈً شڭڭڭڭڭڭڭڭڭلىرى، ئىڭڭڭڭڭڭڭڭڭذىَىلەر ى  

شەخسىلەردى ي ئىىابىَلى ٌي ئېتىڭراپ قىلىڭذىغاى ى    

گاسسڭڭڭى  گەر گلىرىٌڭڭڭي ھڭڭڭېس قىلىڭڭڭذىغاى ئ ً هلڭڭڭ   

ئىلوىڭڭڭٌ گەً ىڭڭڭذ قىلىڭڭڭ  ئى تىڭڭڭذارىغا ئىڭڭڭالە بولغڭڭڭاى  

قڭۇىى ت ًڭۇقتىلىرى ًەد    -ولىذۇ. شۇًذا  بولغاًڭذا كڭ چ  ب

بولسڭڭا گاٍذىلىٌاالٍڭڭذۇ ى  ئڭڭاجىزلىئ ًڭڭۇقتىلىرى قەٍەرد   

 بولسا ساقلىٌى  ئ گ پ كېتەلەٍذۇ.
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گڭڭ گىٌچي: شڭڭەرىڭەگٌىد ئۇقڭڭۇهي بىڭڭلەى رتڭڭڭال  

 ھاٍات ئۇقۇهىٌي بىرلەشت رۈ :

كەڭرى هەًىسڭڭڭڭي بىڭڭڭڭلەى  فى ھي)چ شڭڭڭڭىٌى ،

-ئېلى  ئېَت اًڭذا هەد ًىڭَەت ساىاگسڭىزلى ٌىد قڭارهۇ    

قارشىسڭڭي ھېسڭڭابلىٌىذۇ. شڭڭۇڭا بڭڭۇ ئڭڭاگەگتىي گولڭڭۇ       

قۇگۇلڭڭڭۇ  بڭڭڭۇ دىٌٌڭڭڭي گولڭڭڭۇ  چ شڭڭڭىٌى  ًۇقتىسڭڭڭىغا 

ٍ گ ىلىقٌي گەقە  ا قىلىذۇ. دىٌٌي چ شىٌى  بىلەًڭال  

ئىڭڭ  گ گوەٍڭڭذۇ، شڭڭەرىڭەت ئېلىڭڭ  كەلڭڭالەى ھ كڭڭ م ى      

گەگبى لىٌىڭڭڭڭڭذىغاى رتڭڭڭڭڭڭال ھاٍڭڭڭڭڭاگٌي   ٍولَڭڭڭڭڭورۇقالر 

چ شڭڭڭڭىٌى  كېڭڭڭڭر  ، شڭڭڭڭۇًىد ئ چڭڭڭڭ ى شڭڭڭڭەرىڭەگٌي   

چ شڭڭڭڭىٌى  بىڭڭڭڭلەى رتڭڭڭڭڭال ھاٍڭڭڭڭاگٌي چ شىٌىقڭڭڭڭٌي 

بىرلەشڭڭڭت رۈ  ال ىڭڭڭن. شڭڭڭەرىڭەت بىڭڭڭلەى رتڭڭڭڭاللى ٌي  

د پ « ئڭڭڭڭالىن»بىرلەشڭڭڭڭت رۈپ چ شڭڭڭڭەًوىالەى شڭڭڭڭەخس 

 قارالواٍذۇ. 

شەرىڭەگٌىد ئاگڭالغۇلىرى بولسڭۇى ٍڭاكي رتڭڭال     

ى ئىقڭڭالر ا باھڭڭا بېرىقڭڭتە بولسڭڭۇى ئڭڭ    ھاٍڭڭاگتى ي بە 

 اٍتىۋتتى  ٍاكي كىچى لىتى  قوٍۇ ھەجوىذىي چوڭ

هەد ًىڭڭڭَەت ساىاگسڭڭڭىزلى ٌىد قاگارىڭڭڭذىي سڭڭڭاًىلىذۇ.   

قۇرئڭڭڭڭڭاى ى  سڭڭڭڭڭ ًٌەگتىي ئىبڭڭڭڭڭار ت ھڭڭڭڭڭ جىەگلەرًي    

چ شىٌى ، رتڭال ھاٍڭاگٌي گ رلڭ   ئې ىولىڭرى بىڭلەى     

چ شڭڭىٌى ، ئڭڭ   ەرهە  ى  ئ   ىرىقڭڭچاى دائىرىلەرًڭڭي  

چ شڭڭڭىٌى  ًەرسڭڭڭىلەر ە چوڭاٍتىۋ گوەسڭڭڭتىي ٍڭڭڭاكي    
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قڭڭ ە كىچى لىتىڭڭ  قوٍواسڭڭتىي ئڭڭ   ئەٌٍڭڭي چ شىٌى   

 ٍارد م بېرىذۇ.

 ەٍڭڭرى هۇسڭڭۇلواًالرًي ئڭڭ   گىتڭڭي ئەٍڭڭٌەى چ شڭڭىٌى      

 رتڭاللى ٌي چ شىٌىقٌىد قاگارىذىي ساًىلىذۇ.

قاٍسي بىر ئڭاد م شڭەرىڭەت چ شەًچىسڭي بىڭلەى     

رتڭال ھاٍات چ شەًچىسىٌي بىرلەشت ر لىسە ھڭې وەت  

د رىىىسىالە ٍەگ ەى بولىذۇ. ھې وەت: ھەر بىڭر ھەقٌڭي   

الرًي ئڭڭڭ   ئورًىڭڭڭذا   ۈ  ى  ئىقڭڭڭئڭڭڭ   ئىالىسڭڭڭىالە ٍەگ ڭڭڭ

ھې وەت ئىالىسڭڭىالە دتالەًلىڭڭك بولىڭڭذۇ. ئورۇًالشڭڭتۇرۇ 

 ساًاقسىز ٍاخقىلىئ ئاگا قىلىذۇ.

ھې وەگلىڭڭك بولڭڭۇ  ئ چڭڭ ى ئوقۇ ۇچىالرًىڭڭد    

ى  ىپىسي ئېغىر، چ ً ي ئۇ باش ىالر ى  ىپىلىرىٌي ئڭادا  

قىلوڭڭڭڭڭڭڭاگتىغۇ د پ باھڭڭڭڭڭڭڭاًە ك رسڭڭڭڭڭڭڭىتى  ئالغڭڭڭڭڭڭڭا   

پ قوٍىڭڭڭذىغاى ئڭڭڭاقال   ئىلالىرىلەشڭڭڭتىي ئولتۇر ڭڭڭۇ ۇ 

هېتڭڭودىي ئڭڭا ات بولۇشڭڭي ال ىڭڭن. ئە ەر ئڭڭۇ ئڭڭاد م خالىسڭڭا  

ئى تىذارى ى  ئىو اًىَەگلىرىٌي گولۇ  ئىق ا سڭېلى ،  

دائىڭڭڭڭن ئوقڭڭڭڭۇ  ى  ئ  لڭڭڭڭ   ئڭڭڭڭ  ىٌى  ئڭڭڭڭڭارقىلىئ     

كاهالەگٌىڭڭد ٍڭڭۇقىرى گەللىسڭڭىالە ٍېتەلەٍڭڭذۇ. شڭڭۇًىد     

ئىسڭڭڭڭالهٌىد بىرىٌچڭڭڭڭي گەر ى د پ «ئوقڭڭڭڭۇ »ئ چڭڭڭڭ ى 

گ ڭڭاى گەرى ردىالارى ٌىڭڭد ئىسڭڭوي بىڭڭلەى   ٍارا»گوًۇلڭڭذى:

ئاٍەت،. چ ً ي سىسڭتېوىلىئ  -1ئەلە  س رىسي،«)ئوقۇ

ئەقلڭڭڭي ئوقڭڭڭۇ  ئىٌسڭڭڭاًٌي چوقڭڭڭۇم ئڭڭڭالالھ گەر گڭڭڭ ە      
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ٍەگ   ىڭڭڭڭذۇ، دۇًَڭڭڭڭاًي   للەًڭڭڭڭذۈرۈ  هەسىلىسڭڭڭڭىٌي   

رتڭاللى  ڭڭا ئاٍالًڭڭذۇرۇپ بېرىڭڭذۇ ى  ئڭڭاخىر گتە  ەلىڭڭبە     

 قىلىق ا گۇرسەت ٍارىتى  بېرىذۇ.

ٌچىلى ىٌڭڭڭڭڭڭي ھەل قىلىڭڭڭڭڭڭ   ئىڭڭڭڭڭڭذىَە قىَى

گو رىسىذا گ ركچە، ئىٌالىلىزچە ى  ئەر بچە بىلىڭذىغاًالر  

 ئ چ ى قوشۇهچە گاٍذىلىٌى  هاگېرىَالي:

 هۇگەگەك ۇر هالىك ًەبي. -.ئوٍغىٌى  شەرگلىرى1

 هالىك ًەبي.-ىَە قىَىٌچىلى يئىسالم دۇًَاسىذى ي ئىذ.2

 ئەلي ئىز  ت  -.ئىسالم شەر  ى   ەر  ئارىسىذا3

 وار .ەهد.هۇھەهوەد ئ -هٌىد ھە ار ت قارىقي.ئىسال4

 د.قەر اىى-.س ًٌەت هەرىپەت ى  ھە ار ت هەًبەسي5

-ٍڭڭڭڭڭڭڭڭوللىرى .هۇگەگەك ڭڭڭڭڭڭڭڭۇرلەرًي ٍىتىلڭڭڭڭڭڭڭڭذۈرۈ 6

 د.ئابذۇل ەرىن بەك ار.

 د. ئ هەر خالىذ. -.ئىسالم ى  گەگەك ۇر ٍوللىرى7

 د.هۇھەهوەد ٍ س پ هۇسا. -. قۇرئاى ى  گەلسەگە8

گەى ى  قۇرئڭڭاى ئارىسڭڭىذى ي ئىوڭڭاى    -ئىلىن. گەلسڭڭەگە،9

 ًەدىن جىسر.-قىسسىسي

هۇسڭڭڭۇلواًالرًىد چ ش  ًلىقىقڭڭڭي بىڭڭڭلەى دۇًَڭڭڭا   .11

 هۇگەگەك ۇر ئوبۇلھەسەى ًەد ىى. -ًېوىٌي  ىَاى گارگتي
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 خاگىوە

.ئىڭڭذىَە ٍڭڭاكي گى ىڭڭر ئەقىلٌىڭڭد ھەرى ىتڭڭي.   1

ىلغڭڭاى ى  ئەقىلٌڭڭي ئىسڭڭتىوال قىلىڭڭ  شڭڭەرىڭەت گەر  ق

غاى هەسىلە. شۇًىد ئ چڭ ى  اٍذى ۆرۈر د پ قاررتڭاللىئ 

 د ئورًىٌي ٍوقىرى ك گ ر ەى.ئىسالم دىٌي ئەقىلٌى

ئىسالم ئىذىَىسي ئىٌساًٌىد ئەقلڭي ئەهالى ڭي   

دىٌٌىڭڭڭڭڭڭد گرىٌسڭڭڭڭڭڭىپال قاراشڭڭڭڭڭڭلىرى ى   ،بولسڭڭڭڭڭڭىوۇ

 لى ي ئ چڭڭڭڭ ىشڭڭڭڭەرىڭەگٌىد هەقسڭڭڭڭەگلىرىالە گاٍاًغڭڭڭڭاً 

 گرىٌسىپال خاگالى تىي ساقلىٌى  قالغاى.

بىڭڭڭلەى  ى ھىڭڭڭٌ ئىذىَىسڭڭڭي ئىالھڭڭڭي ئىسڭڭڭالم 

ئىٌسڭڭڭڭڭڭاًىٌ ئەهالەكٌڭڭڭڭڭڭي، ئوگتۇراھڭڭڭڭڭڭاللىئ بىڭڭڭڭڭڭلەى 

 ٌي ى ئوهۇهَ  لڭڭڭ كئڭڭڭادىللى ٌي، ئوهۇهىَلىڭڭڭئ بىڭڭڭلەى 

گەڭپۇڭلڭڭڭڭڭڭڭۇقٌي  هڭڭڭڭڭڭڭاددا بىڭڭڭڭڭڭڭلەى روھ ئارىسڭڭڭڭڭڭڭىذا...

بىرلەشڭڭڭڭڭت ر ەًلى ي ئ چڭڭڭڭڭ ى  ًۇر ڭڭڭڭڭۇى هىلڭڭڭڭڭلەت ى  

   خەل لەرًي ئ  ىالە ئ  لەشت ر لىالەى.

ىرى، . ئەقىڭڭڭڭڭڭڭذىٌىد كەسڭڭڭڭڭڭڭ ىي ئۇقڭڭڭڭڭڭڭۇهل 2 

شڭڭەرىڭەگٌىد گرىٌسڭڭىپلىرى، ئىباد گٌىڭڭد ئاساسڭڭلىرى،  

، شڭڭڭڭەرىڭەگٌىد هەقسڭڭڭڭەگلىرى، ٌىڭڭڭڭد ٍىلتىڭڭڭڭزىئەخالق

ئىٌسڭڭڭڭڭڭاًىٌ ئورگڭڭڭڭڭڭاقچىلىئ ى  كەسڭڭڭڭڭڭ ىي ئىىوڭڭڭڭڭڭا   

هەسڭڭڭڭڭىلىلىرى ئىسڭڭڭڭڭالهذى ي هڭڭڭڭڭۇقىن ئڭڭڭڭڭ   ەرهە   

 ساھەلەرًىد هۇھىوىذۇر.
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ئىسڭڭڭالم دىٌڭڭڭي ئڭڭڭ   ەرهە  سڭڭڭاھەلەر بىڭڭڭلەى    

ەًلى ي ئ چڭڭ ى ر ئ   ىرىقڭڭچاى سڭڭاھەلەرًي بىرلەشڭڭت  

ئڭڭڭڭڭ   ەرهە  هەسڭڭڭڭڭىلىلەر   ئىسڭڭڭڭڭالم قۇرۇلوىسڭڭڭڭڭىذا 

ى  ئ   ىرىقڭڭڭڭڭڭڭچاى هەسڭڭڭڭڭڭڭىلىلەر  "هۇكەهوەللىڭڭڭڭڭڭڭك"

خۇسۇسىَىتىٌي بىرلەشت ر ەى.  "ٍې ىلىٌى  گۇرۇ "

شڭڭۇڭا ئڭڭ   ەرهە  هەسڭڭىلىلەر بىڭڭلەى ئ   ىرىقڭڭڭچاى     

گرىٌسڭڭىپىغا رتڭڭڭاٍە  هەسڭڭىلىلەر ئارىسڭڭىذا گەڭپۇڭلڭڭۇ  

بىڭڭڭڭڭرىالە -بىڭڭڭڭر ئى  ڭڭڭڭڭي سڭڭڭڭاھەًي   قىلىڭڭڭڭ  ال ىڭڭڭڭن.  

 .كېلىذۇئېلى   ئارىالشتۇرۇىتتى  ئېغىر ئاگەت ى  خەگەر

ە ىالبىڭڭرلى  هۇسڭڭۇلواًالرًىد ئڭڭ   ەرهە  هەسڭڭىلىلەر 

كېپىا بولسا، ئ   ىرىقچاى هەسڭىلىلەر ئەركىڭٌلى  ە   

 ئى  ي ئاهىڭا ئڭارقىلىئ هەد ًىڭَەت   كېپىا بولىذۇ. بۇ 

   للەًذۈر ىلي بولىذۇ. ٍاراگ ىلي ى 

ئىڭڭذىَە ئاساسڭڭەى ىزىسڭڭي هۇسڭڭۇلواًالرًىد كر3

كرىزىسي بولۇپ، بارلىئ كرىزىسڭالر هۇشڭۇ كرىزىسڭتىي    

گەٍڭڭذا بولغڭڭاى. ئىڭڭذىَە كرىزىسڭڭىذىي كېلىڭڭ  چى  ڭڭاى    

ئىڭڭذىَە ساىاگسڭڭىزلى ي ھڭڭ جىەت ى  رتڭڭڭاللى ٌي خاگڭڭا    

 چ شىٌىق ە ئېلى  بار اى.

سڭڭڭڭڭڭڭىزلى ي هۇسڭڭڭڭڭڭڭۇلواًالرًي ئىڭڭڭڭڭڭڭذىَە ساىاگ

ذىَە ئېلىڭڭڭ  بار ڭڭڭاى. ئىڭڭڭ   ئ ى  ئاجىزلى  ڭڭڭابوشڭڭڭاڭلى

ساىاگسىزلى ي ئىسالم چ شەًچىسڭىٌي گڭار دائىرىڭذى ي    

گى ھىغڭڭڭڭا گڭڭڭڭاراٍتىۋ گ ەى. كائىٌڭڭڭڭات قڭڭڭڭاًۇًىَەگلىرى،  
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فى ھڭي   جەهڭىڭَەت فى ھىسڭي، سىَاسڭي فى ھي..الرًڭي     

دائىرىڭڭذىي چى ىرىڭڭ  گاشڭڭلىغاى. ئىڭڭذىَە    )چ شڭڭەًچە، 

قڭڭڭڭڭڭارا  -ساىاگسڭڭڭڭڭڭىزلى ي گرىٌسڭڭڭڭڭڭى  ى  قىوڭڭڭڭڭڭوەت

هەرىڭڭڭڭڭپەت -ىڭڭڭڭڭنبىل گڭڭڭڭڭاراٍتىۋ گ ەى. وۇدائىرىسڭڭڭڭڭىٌى

ھەرىڭڭڭ ەت دائىرىسڭڭڭىوۇ  -دائىرىسڭڭڭي گاراٍغاًڭڭڭذا ئىڭڭڭ   

ئىبڭاد ت ئۇقڭۇهي گەقەت ئڭاخىر گ ە     هەسڭىلەى،  گاراٍغاى.

، دۇًَڭڭالىئ ى  ى  ئىقڭڭالر بىڭڭلەى چەكلىٌىڭڭ  قالغڭڭاى   گە

 ئىٌساى ھوقۇقلىرىغا ئاالقىذار ئىقالر سەل قارالغاى.

بڭڭۇ خىڭڭا ئىڭڭذىَە ساىاگسڭڭىزلى ىذىي قۇگۇلڭڭۇ    

 قىلىڭ   ن بىڭلەى قاًڭذا  هۇئڭاهىلە   ئ چ ى قۇرئڭاى كەرىڭ  

هېتودىٌي ئىسالھ قىلى ، هائارىڭ  هېتڭودىٌي ئىسڭالھ    

 ى  هېتودىٌي ئىسڭالھ قىلىڭ   قىلى  قىلى ، گەگەك ۇر 

شەرىڭەت چ شەًچىسي بىلەى رتڭاللىئ چ شەًچىسىٌي 

 بىرلەشت رۈپ چ شىٌى  ال ىن.

ئاخىرىڭڭڭڭذا بڭڭڭڭارلىئ هۇسڭڭڭڭۇلواًالر ا قۇرئڭڭڭڭاى ى  

ك رسەگوىسڭڭىالە ئۇٍغڭڭۇى سڭڭا الم ئىڭڭذىَە،    سڭڭ ًٌەگٌىد 

گڭڭڭو را كڭڭڭ   قڭڭڭارا ، ھىڭڭڭذاٍەت ى  هڭڭڭۇى گپەقىَەت ئاگڭڭڭا   

 قىلقىٌي ئالالھذىي گىلەٍوەى.

 هۇى گپەقىَەت ئالالھذىٌذۇر.
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