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  الرحمن الرحيمهللا بسم ا
        

  ①كىرىش سۆز
  

  بۇ ئالهمنىڭ خۇداسى بارمۇ؟

  
ئالنى قانچىلىغان ئـادەملهر يولۇقتۇرمىغـان ۋە   ومانا بۇ س

قانچىلىغـان گـۆدەك    دۇ؟پىشقا ئۇرۇنمىغانـ ېئۇنىڭغا جاۋاب ت
ــا  ــۇنى ئاتــ ــالىالر ئــ ــمىغان - بــ ــا قويۇشــ يهنه  دۇ؟ئانىلىرىغــ

ــاڭگىراق قهلبــى مۇشــۇ ســوئال     ــان ياشــالرنىڭ گ قانچىلىغ
لهرنى كىرپىك قاقمـاي  ىكېچ ،ۇپسالدى بولىتۈپهيلىدىن ئار
 ؟جــاۋاب تاپالمــاي يۈرگهنــدۇ   قانائهتلىنهرلىــكئۆتكۈزۈپمــۇ 

لهرنىڭ ىبهلكىـــم گـــاھى چـــاغالردا ئىمـــانى زەئىـــپ كىشـــ 
رىـپ قېلىـپ، كهينىـدىنال    ېب يـۈز  شئىدىيهسىدىمۇ داۋالغـۇ 

ــاتتىق هللاكۆڭلىـــدىكى شـــهيتان ۋەسۋەســـىلىرىدىن ا ــا قـ قـ
  ؟غىنغاندۇېس

هللىك، ېسـ ئـاجىزلىق، ك بـۇ ئىـش كـۆپىنچه     ،مىسىمۇېد
ســـوقۇلۇش، نـــاھهقچىلىق ئىچىـــدە قالغـــان   - قىلىشېقـــ

يــــــادىنى كــــــۆپرەك   - لهرنىڭ ئهسىبــــــارلىق كىشــــــ 
ــدۇ ــن  . ئىگىلىۋالىـ ــراق دەۋرلهردىـ ــانالر يىـ ــۇنداق، ئىنسـ شـ

ئــۇالر  ،نهتىجىــدە. ســوئالنى تالىشــىپ كهلــگهن تــارتىپال بــۇ

                                            
كىتـــــابنى ئىنگلىزچىـــــدىن ئهرەبچىـــــگه تهرجىـــــمه قىلغۇچىنىـــــڭ كىـــــرىش  ①

  .سۆزى
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ــۈك  ئىــالھ ئىــزدەش ئىشــىدا ھهر  ــا تۈرل ــۈبۆلۈپىرقىالرغ پ ن
تهكلىگهن ېـ تۇيغۇسـى ي  - بىرى ئۆزىنىڭ ئـوي  ھهر. كهنكهت

قىمالرنـى پهيـدا   ېئ - رۇھۇرەڭگـارەڭ گـ   ،نهرسىگه ئهگىشـىپ 
ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە قۇيــاش، ئــاي، ئاســمانغا بــاش . قىلىشــقان

بىلىـدىغانالر بولغـان، يهنه    خۇدادىغانالر بولغان، بۇتالرنى ىئۇر
ئىبـادەت  قىـال  هللاگانه بىر اېئۇالرنىڭ ئهكسىچه قۇدرەتلىك، ي

نى هللا ،چىالرمۇ بولغان، يهنه شۇنىڭدەك“هللا بىر”قىلىدىغان 
ىـــــدىغان، ئۇنىڭغـــــا  ئىنكـــــار قىلئاپئاشـــــكارا ھالـــــدا  

  .ئىشهنمهيدىغانالرمۇ بولۇپ تۇرغان
هم ئايلىنىپ، ئىنسان ئويلىنىپ، ئال ،ئېنىقكى نىسىشۇ

قىن ېيـــ ،زىتىـــپ، ئهقىـــل ئىشـــلهپال تۇرىـــدىغان بولســـا ۆك
ــ  ــىدە كىش ــ ىكهلگۈس پىــپ ېوئالنىڭ جــاۋابىنى تلهر بــۇ س

  .چىقااليدۇ
ــۈپ تۇرۇپ ــۇكۆرۈنـ ــڭ  تـ ــش بىزنىـ ــنى بىلىـ ــۇ ئىشـ كى، بـ
بىـز ئـۇنى ھهرقـانچه قىلىپمـۇ     . قىسـمى  ھاياتىمىزنىڭ بىر

، ئايرىاللمـايمىز  ئۇنىڭـدىن  تهلمهيمىز يـاكى ېئىنكار قىلىـۋ 
  .ۋااللمايمىزۇپۇروقۇالق ي ىغائۇنىڭ چاقىرىقلىر شۇنداقال

ــا ئىگ  ــاننىڭ دۇني ــان  ســى ۋىئىنس ــىغا بولغ ە ياراتقۇچىس
 ئـوي  نىڭئىنسان شى شۇىقار مهيدانى ۋە ئۇنىڭغا بولغان كۆز

شــى، ىلىك قارىشــى، كىشــى، دۇنيــا قارىتۇيغۇســى، تۇرمۇشــ -
ھهرخىــل ئىشــالرغا بولغــان پوزىتسىيهســى، روھــى ھــالىتى، 

پۈتـۈن ھاياتىغـا،    قىسقىسى ئۇنىڭ بىر ،ھازىرى ۋە كهلگۈسى
  .كۆرسىتىدۇزور تهسىر  ۋە روھىغا ۋۇجۇدى

نداق ئهھمىيهتلىـك  سوئال شـۇ  مانا كۆرگىنىمىزدەك، بۇ
ئۇنىڭ ئىشهنچلىك جاۋابىنى ئاالاليدىغانالر  بولسىمۇ، بىراق
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ــدۇ  ــاز ئۇچراي ــۇ . ئ ــداق بولۇشــى ب ــالىالر   بۇن ــاۋادا ب ســوئالنى ن
ــا   ىئوتتۇر ــا، ئات ــۇپ قالس ــا قوي ــداق    - غ ــڭ بۇن ــانىالر ئۇالرنى ئ

قويۇشـىدۇ يـاكى    تىـپ ىئويىنى ئاددى گهپـلهر بىلهنـال توخت  
ئۇالرغا ئـۇالرنى قايىـل قىاللمايـدىغان، ئورۇنسـىز جـاۋابالرنى      

بۇنىڭـدا ئـۇالر بالىالرنىـڭ ئىسـتىكىنىڭ     . بېرىپ بهزلهيـدۇ 
ـ   يـاش . ئاسـان قانىـدىغانلىقىغا تايىنىـپ شـۇنداق قىلىـدۇ     

بــۇ ســوئالنى ئــۆز دوســتى يــاكى ئوقۇتقۇچىســىغا   ئۆســمۈرلهر
ــۇپ قالســا  ــائهت   سســىدىنچقايېئۇالرنىــڭ ھ ،قوي ــى قان ئهقل

ــانغۇدەك   ــۆڭلى ق ــپ، ك ــا ئېرىشــهلمهيدۇ تېپى ــرەر جاۋابق . بى
ئــۇالر  ،ئهگهر بــۇنى بهزى دىــن ئهربابلىرىغــا قويغــۇدەك بولســا 

قاتـار سـاماۋى كىتابالرنىـڭ ئـايهتلىرى بىـلهن       ئۇنىڭغا بىـر 
ــۆزلىرىنى ئ رىــــــپ ېيتىــــــپ بېپهيغهمبهرلهرنىــــــڭ ســــ

ــ ــاي تئولتۇرۇشـ ــۆتهلمهيال قالمـ ــا ئـ ــۇالرنى پهن  ،ىن يىراققـ ئـ
ــر    ېي ــان بى ــدىن ئايرىلغ ــش قىممىتى ــرى ۋە بىلى  ڭىلىقلى

چهمبهر ئىچىدە ئايالندۇرۇپ يۈرىدۇ ياكى بولمىسا بـۇ ئىشـتا   
 ،بۇنـداق چاغـدا  . نىشنى چهتكه قاقىدۇىئىلمىي ئۇسۇل قولل

خىمۇ ئاشـىدۇ ۋە نهتىجىـدە   ېلىقى ياشنىڭ ھهيرانلىقى تېھ
  .دۇىيىىن يالتترىشېبۇ توغرىدا ئويلىنىۋ

ياشـــاۋاتقان بىـــر مهدەنىـــي  نىڭ ئاخىرىـــدائهســـىر ـ    20
ئىنســان ئۈچــۈن دۇنيانىــڭ ياراتقۇچىســى توغرۇلــۇق ســوئال  

ــدا ــات     ،تۇغۇلغان ــۇلالر ۋە ئ ــي ئۇس ــار ئىلمى ــر قات ــۇم بى م وچوق
رى بىـلهن  ىـ پهن نهتىجىل - سىرلىرىغا قهدەر بولغان ئىلىم

  .رىشى كېرەكېبىرلىكته تهھلىل ئېلىپ ب
خنىكا كۈچى بىـلهن ئاسـمان   ېت - نئىنسانالر په ،هتنۆۋەت

 ڭىـدىن ېئالهم، ئادەمنىـڭ ي  - دۇنيا. بوشلۇقىنى ئېچىۋاتىدۇ
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 - پهن. پرىنســىپلىرىنى دەلىللهۋاتىـــدۇ  - ڭــى قـــانۇن ېي -
ــران قالدۇر ېت ــادەمنى ھهيـ ــدا ئـ ــا تارماقلىرىـ ــخنىكـ دىغان ىـ
  .ڭىلىقالر، ئىجادىيهت، كهشپىياتالر مهيدانغا كېلىۋاتىدۇېي

تاقالغـــان ھهرقانـــداق ئىـــزدىنىش تىگه ىئـــالهم مـــاھىي
ــۆۋەت ــتن ــمۇىكى مهۋج ــش  ىپهن ۋەزىي - ت ئىلى ــى چىقى تىن

لىــپ ېئ غــان ھالــدانى تۇتقــا قىلىقىلىــپ، ســاغالم لــوگىك
  .رىلىشى كېرەكېب

ــىدا   ــانالر ئارقىســـ ــهنچلىك جهريـــ ــۇنداق ئىشـــ ئهنه شـــ
تۇرغۇزۇلغان ئىمانال نوقۇل بويسۇنۇش بىلهن ئهمهس، بهلكـى  

 گه قۇرۇلغـان ئۈسـتى  ل قىلىـش چۈشىنىش ـ قانـائهت ھاسـى   
  .كۈچلۈك ئىمان بولىدۇ

ــۇ كىتاب  ــولىڭىزدىكى ب ــق ــدىغىنى دەل  ت ــان قىلىنى ا باي
كىتــابنى تۈزگــۈچى تۆۋەنــدە ماقالىســى . شــۇنداق ئىشــالردۇر

ـ نىڭ بار  هللاسىز : چىقىدىغان ھهر بىر ئادەمگه ئالدى بىلهن
ــات  ــىزنىڭ تهتقىقــــ ــىز، ســــ ــا ئىشىنهمســــ  - يوقلۇقىغــــ

دىــگهن ـ مىگه باشــالۋاتىدۇ؟   ېزنى نــڭىز ســىىزدىنىشــلىرىئ
 بــۇ لهرىســوئال قويۇلغــان كىشــ. ســوئالالرنى قويــۇپ ئۆتىــدۇ

ــم ــگهن   - ئىلىـ ــورۇننى ئىگىلىـ ــاس ئـ ــدا خـ پهن تارماقلىرىـ
ــق دۇنيا ــا داڭلى ــوپى  غ ــالىمالر ت ــۇپ، ئ ــۇالر ئاپت بول ــڭ وئ رنى

ا ئىشىنىشـكه ئېلىـپ   قـ هللاقى سـوئالىغا ئـۆزلىرىنى   ىرۇقىي
ئىنچىكىلىــك بىــلهن بايــان كهلــگهن ئىلمىــي ســهۋەبلهرنى 

ئاشۇ بىـر  . رىدۇېدە جاۋاب بىئهستايىدىل پوزىتسىي ،قىلىپ
ىكـى جـاۋابلىرى بىـلهن پۈتـۈپ     تھهق گۇرۇپپا ئالىمنىڭ بـۇ 
شهققهتلىك تهرجىمه مهشـغۇالتىدىن  ۇچىققان بۇ كىتابنى م

  .گه سۇندۇقهرىن ئوقۇرمهنلېيك
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ئهسـهرنى كـۆرۈش ئـارقىلىق     ئۈمىدىمىز شۇكى، ئـۇالر بـۇ  
ڭى تهپهككۇر ساھهسىنى كۆرۈۋالسـۇن  ېخىل ي گىچه بىرئۆز

ئارقىلىق ئىدىيهسىنى چىرمىۋالغان ئـارتۇق گۇمـان    ۋە شۇ
ــالرنى چۆرىۋېۋە ت ــ  ېڭىرقاش ــدىكى ئىالھى ــۆز ئالدى ــپ، ك ي تى

ــابالردا د ــدىغان ۋە  ىيېكىتــ ــىلهرنى قولاليــ ــان نهرســ لىۋاتقــ
نى دادىـــل ســـىئىشهنچى - قـــا بولغـــان ئىمـــانهللائۆزىنىـــڭ ا

  .يااليدىغان بولسۇنغا قوىتتۇروئ
: قىستۇرسـام  پئـازراق گه  ،كىتاب مهزمۇنىـدىن چىقىـپ  

رمـــۇ ېتئـــۇالر  ،ئاشـــۇ ئـــالىمالر شـــۇنداق بايـــان قىلىـــدۇكى
ــارقىلىق    ــش ئ ــق قىلى ــانۇنىيهتلىرىنى تهتقى ــا ق  :دىنامىك

ــر باشــلىنىش بول  « ــۈن بى ــالهم ئۈچ ــۇ ئ ــشــى كۇزادى ب رەك ې
 چوقــــۇم بــــۇ باشلىنىشــــنى ئهقىــــل، ئىــــرادە ۋە. ئىــــكهن

ــالى   چهك ــر ئـ ــان بىـ ــگه بولغـ ــۈپهتلىرىگه ئىـ ــىزلىك سـ  يسـ
گهن يهرگه ېـ د »رەكېـ مهۋجۇدىيهت باشالپ بهرگهن بولۇشى ك

. شۇنداق، ئـۇالر ھهقىـقهتهن تـوغرا ئېيتىشـقان    . لىشكهنېك
ئىدارە قىلىپ تۇرۇۋاتقـان   ، بارلىق مهۋجۇدىيهتنىمىسىمۇېد

كه ىپهۋقۇلئاددە كۈچ ئۆزىنىڭ پهۋقۇلئـاددە ۋە مۇقهددەسـلىك  
ــۆرە  ــۇم ئك ــلهن   ېچوق ــى بى ــىالرنىڭ رول ــرگىيه ۋە ماسس نى

دۇنيانىــڭ  يتوپالشــقان زەررىچىلهردىــن تــۈزۈلگهن بــۇ مــاددى 
ــاراكت ــلىكىئاالھىد -ر ېخـ ــر  ىـ ــان بىـ ــق بولغـ دىن پهرقلىـ

چۈنكى بـۇ كـۈچ   . ئاالھىدىلىككه ئىگه نهرسه بولۇشى كېرەك
ــارچه    ــى، بـ ــالپ بهرگۈچىسـ ــالرنىڭ باشـ ــارلىق باشلىنىشـ بـ

كى ۈبولغان نهرسـه ئىـكهن، مهڭگۈلۈكلـ    نهرسىدىن بۇرۇن بار
ــا ك   ــدىن بارلىقىغ ــاكى بۇرۇن ــ  ېي ــر ن گىلــى ېمه دېســىپ بى
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بولمايـدىغان بـۇ مـاددىي ئالهمـدىن يـۇقىرى ئورۇنـدا تۇرۇشـى        
  .تهبىئىي

ــۇ ،دەل شــۇنداق بولغــانلىقى ئۈچــۈن  چقانــداق ېكــۈچ ھ ب
ــادد ــۆرۈش   ىيمـــ ــان، كـــ ــگه بولمىغـــ ــىيهتكه ئىـــ خۇسۇســـ

ــ   - دەك بىــــرەر گهۋدەزىپ ئــــااللىغۇېســــهزگۈلىرىمىز ســ
ــۇراقتىن ت ــالى ېت ــۇ خ ــازۇكيخىم ــىپت - ، ن ــالىقى ىس  ۋايىغ

 ىسـىمۇ ، كۆزلهر كۆرەلمسىزپاراسىتى چهك - يهتكهن، ئىلىم
ــۆرۈپ تۇر  ــۆزلهرنى ك ــك ــازۇك ۋە بارچ ى ــۇ ن ــدىغان، تولىم دىن ى

  .شى كېرەكۇبىر گىگانىت كۈچ بول خهۋەردار - بىلىم
ــۇ زبى ــڭ ب ــقۇ  نى ــلهن ئۇچراش ــۈچ بى ــمك ــۇ ىمۇ،ىز كهلس  ب

ئورگـــانلىرىمىز  ۈمهقســـهدكه ھـــازىرقى مهۋجـــۇت ســـهزگ   
سـهزگۇ   چـۈنكى بىزنىـڭ  . تهلمهيمىـز ېئارقىلىق ھهرگىـز ي 

ــۇراق  ــز پهقهت تــ ــان   - ئهزالىرىمىــ ــگه بولغــ ــگه ئىــ گهۋدىــ
بۇمــۇ بىزنىــڭ ئالــدىمىزدىكى بىــر . مــاددىالرنىال كۆرەلهيــدۇ

نــى تۈرلــۈك هللاشــۇنىڭغا ئوخشاشــال بىــز  . غــايىۋىي مهنزىــل
يــاكى تۈرلــۈك  تهجــرىبه نهيچىلىــرى ەلىرى ۋتهتقىقــات ئــۆي
ــكوپ ــلىتىش   ېلېت ،مىكروسـ ــايمانلىرىنى ئىشـ ــكوپ سـ سـ

ــارق ــايمىزىئـ ــپ چىقالمـ ــنىڭ هللا. لىقمۇ تېپىـ ــى تېپىشـ نـ
ــولى خــۇددى   هك مــاددىي خۇسۇســىيهتتىن تهللابىردىنبىــر ي

 - خالىي بولغان، مۇتلهق مهنىـۋىي دۇنياغـا مهنسـۇپ ئهقىـل    
ۆزىنى تېپىشــتىن نىــڭ ئــهللامــۇقهددەس . پاراســهت يولىــدۇر

ئــاالمهتلىرىنى بىلمهكچــى بولغــانالر  - بــۇرۇن ئۇنىــڭ بهلــگه
يىراقالرغـا   - ئالدى بىلهن كۆزىنى يهردىن كۆتـۈرۈپ، يىـراق  

باقسـۇن ھهمـدە شـۇ ئـارقىلىق ھاكـاۋۇرلۇق ۋە       نهزەر تاشالپ
ھالـــدا ئهقلىنـــى ئىشـــقا  يكـــتىن خـــالىىلىبىـــر تهرەپلىم
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ــمان ۋە     ــان ئاسـ ــدا تۇرغـ ــۆز ئالدىـ ــېلىپ، كـ ــڭ سـ زېمىننىـ
  . ڭقۇر ئويالنسۇنويارىتىلىشى توغرۇلۇق چ

پهننىــڭ بــارچه تارمــاقلىرى خــۇددى بۇرۇنقىغــا   - ئىلىــم
ئىســپاتالپ  ئوخشاشــال ھــازىرمۇ يهنه شــۇنداق بىــر نــۇقتىنى

دۇكى، ئادەتتىن تاشـقىرى بولغـان قانـداقتۇر بىـر تـۈزۈم      ىتۇر
 ئـۆز كونتروللۇقىـدا   ،پۈتكۈل جاھـان ئىشـلىرىنى باشـقۇرۇپ   

ئاساسـلىرى بولسـا،    ـ  بـۇ تۈزۈمنىـڭ مهنـبه   . ۇرماقتـا پ تتۇتـۇ 
ــان،  ــۈرۈپ، تهتقىـــق قىلىۋاتقـ ــالىمالر تهكشـ ــۆۋەتته ئـ  ھهم نـ

تى ىئـالهم قـانۇنىي   اقلىـق تۇر، ڭىالنماسېي ھهم ئۆزگهرمهس
  . ۋە پرىنسىپلىرىدىن ئىبارەت

بىــز ئىنســانالرنىڭ ئــالهم قانۇنىيهتلىرىــدىن   ،ھــالبۇكى
ــ ــدە ۋە  پكهشــــــ ــان ئهڭ ئاالھىــــــ ــنچىكه قىلغــــــ ئىــــــ

ۋە باشـقا بىـر    ىتۇتۇلۇشـ  نىڭكۈن ۋە ئاي پپىقىيىتىمىزمۇۋە
خهۋەر بېـرىش   الر بـۇرۇن غرۇلۇق يـۈز يىلـ  ولهر تىقاتار ھادىس

تىنىــڭ ىكىبــۇ يهردە ئــالهم ھهر. مــۇمكىنچىلىكى بولماقتــا
قىلىشـىغا تـۈرتكه    سـهير تهشكىللىك ئاساستا  - مۇنتىزىم

يولغـا قويغـان،   تـۈزۈملهرنى   - بولغان ئاشـۇ بىـر قاتـار قـانۇن    
مــــۇئهييهن ۋە  نىــــڭ ھهر بىــــر زەررىچىلىرىگىمــــۇكائىنات

نى تهتبىـق قىلغانـدىن   ىرىپرىنسىپلھهرىكهت لىك پتهرتى
ــىرت ــۇرۇنقى     ،س ــۇپ يارىلىشــتىن ب ــلهر زەررە بول ــۇ زەررى ئاش

ــانۇنىيهت    ــۇالرنى بهلگىلىــك ق ــالهتتىمۇ يهنه ئوخشاشــال، ئ ھ
لهنگۈچه م گهۋدىســى شــهكىلوئــات ،رۈپۈكهتلهنــدىبــويىچه ھهر

بۇنـداق  سىنى قىلىۋاتقـان كىـم؟   ىبولغان ئىشالرنىڭ ھهمم
ــچانلىق  ــۇۋازىنهت، ماسلىشىش ــبم ــى    ، تهرتى  ـ ئىنتىزامن

ياراتقان كىم؟ بـۇالرنى ئالـدىن پىالنلىغـان، ئىجـاد قىلغـان،      
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ا ئورۇنالشتۇرغان زادى كىم؟ ياكى بولمىسا، شۇ غجايى - جاي
ن ئهھۋالـدا  بىـرەر يـاراتقۇچى بولمىغـا    ھهممىسىئىشالرنىڭ 

  يارالدىمۇ ياكى ئۇالر ئۆزىنى ئۆزى ياراتتىمۇ؟ 
 ،قايــانغىال قارىســاق ئهمهلىــيهتكه قايتقــان چېغىمىــزدا، 

ئىنتىـزام   - شۇ تهرتىـب هئ كۆزىمىزگه چېلىقىپ تۇرۇۋاتقان
ــۇق     ــۈپىتىدە ي ــادىيهت س ــۇغ ئىج ــر ئۇل ــان بى قى ىرىھهر قاچ

رچه ياراتقۇچى زاتنـى ۋە ئۇنىـڭ يۈكسـهك پىالنلىغـۇچى ۋە بـا     
نىـق  ېبۇجـۇرىغىچه بىلىـدىغانلىقىنى ئ   – ئىشالرنى ئۇجـۇر 

ــا بـــۇ كىتـــاب. دەلىلـــلهپ تۇرۇپتـــۇ كى ئـــالىمالر ئـــۆز تىمانـ
ئالهم تاسادىپىيلىقتىن پهيـدا  ” :لىقىدەكېپىكىرلىرىدە ھ

پ ختىلىــقمــۇ توۇلۇدەپ قارايــدىغان ئــادەملهر توغر “بولغــان
تى ىئۆتىــدۇ ۋە بىــزگه تاســادىپىيلىقنىڭ ئهمهلىــي مــاھىي  

ــدا بهزى ئىشــالرنىڭ     ــۇ توغرى ــپ، ب ــهنچه بېرى ــدە چۈش ھهققى
ــېلىش ئ  ــدانغا كــ ــڭ دەرلىقهتىمالېمهيــ ــىنى ىجىىنىــ ســ

ــۋ ــۈن ماتېبىلىـــ ــادىپىيلىق  ېلىش ئۈچـــ ــا ۋە تاســـ ماتىكـــ
رەكلىكىنـى كۆرسـىتىپ   ېلىرىنى ئىشقا سېلىش كىقائىد

لىــرى پھهر ېلىپــبهقــولىمىزدا مىڭلىغــان ئ ،نــاۋادا. ئۆتىــدۇ
ئۇنـداقتا   ر ساندۇق بـار دېسـهك،  بىلهن لىق توشقۇزۇلغان بى

تاۋۇشى بىـر يهرگه  » ت«تاۋۇشى بىلهن » ئو«بۇ ساندۇقتىكى 
سۆزىنى شـهكىللهندۈرۈپ قـېلىش   » ئوت« ،كېلىپ قېلىپ

ئهممـــا بـــۇ تاۋۇشـــالر تىزىقىنىـــڭ . ى بهكمـــۇ زورلهتىمـــاېئ
ســىنىڭ ئــۇزۇن بىــر داســتان يــاكى ئاتىنىــڭ بالىغــا ىھهمم

ى لهتىمـا ېىپ قېلىش ئى بولۇپ ئۆزگىرىتقالدۇرغان ۋەسىي
تهقـدىردىمۇ بهرىبىـر    ئېهتىمـاللىق دەپ قارىغـان   ھهرقانچه
  . ناتايىن
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الســىنى ۇلىكوئــالىمالر نــاۋادا بىــر ئــامىنو كىســالتا م    
ــامىنو كىسالت( ـــئـ ــى ــ ــىل   اسـ ــى ۋە ئاقسـ ــادرو كىسالتاسـ يـ

شــهكىللهندۈرىدىغان  )ىســىئاساســلىق مادد نىڭقۇرۇلۇشــى
تـــوغرا  هشتۈرۈشـــكهبىرلنئىي ئۇســـۇلدا ۈلهرنـــى ســـىچىزەرر

ن يىــل ۋە مۇشــۇ وبۇنىــڭ ئۈچــۈن بىــر نهچــچه مىليــ ،كهلســه
ــا ســـــــىغمىغۇدەك ماتېرىيـــــــال   چهكســـــــىز كائىناتقـــــ

خى ئۇنىـڭ بىـر   ېبۇ ت. كېتىدىغانلىقىنى ھېسابالپ چىققان
ــ  ۇلىكوم ــل تهرتىبـ ــر خىـ ــقىچه بىـ ــىنى باشـ ــۈزۈپ تالسـ ه تـ

مۇشـــۇنچىلىك ئىشـــنىڭ ئهمهلـــگه . چىقىشـــنىڭال گېپـــى
قىيىنچىلىقالرنـــى  - ۋاال مۇشـــهققهتىئاشۇرۇلۇشـــى شـــۇنچ

با، سىز باشقا مهۋجۇداتالرنىڭ ىتهلهپ قىلىدىغان تۇرسا، ئهج
 تۈزۈلۈشىگه، ئۆسۈملۈكلهرنىڭ تۈزۈلۈشىگه، يهنه باشـقا سـان  

گىش نهرسىلهرگه، ھاياتلىقنىڭ ې، چپساناقسىز مۇرەككه -
مه ېزېمىننىــڭ باشقۇرۇلۇشــىغا نــ - پهيــدا بولۇشــى، ئاســمان

  دېيهلهيسىز؟
ھهقىقهتهن بـۇ نهرسـىلهرنى ئاشـۇ قـارىغۇ تاسـادىپىيلىق      

نىدەك جهريان بىلهن بارلىققا ىياكى بىر كورنىڭ يول ماڭغ
 – كهلگهن دەپ يـۈرۈش ئهقىلـدىن قانچىلىـك يىـراق ئىـش     

  !؟ھه
ھهرگىز ئۆزىمىزنى قاچۇرۇش مۇمكىن ئهمهسـكى، ئاشـۇ     

ــر  نئىشـــالرنىڭ ھهن ــول بىلىملىـــك بىـ ــۈن مـ ــى ئۈچـ ىۋاسـ
ــاراتقۇچى ئ ــڭ ھهمم  ي ــۇپ، ئۇالرنى ــار بول ــار ب ــۇ  ىىجاتك ســى ش

ئىجاتكارنىڭ بىلىم دائىرىسىدە بولغان، قانـداق بولۇشـىنى   
ىتىـپ  يار ،يۈرۈشلهشـتۈرگهن  ،شۇ ئىجاتكار ئۆزى پىالنلىغـان 

ــوغرا ئۇســۇلغا ۋە شــهكىلگه، قــوالي ھــالهتكه ئىــگه   بولــۇپ ، ت
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 تـوغرا  ،ئۇالرغا پايدىلىق ئىشالرنى تهقـدىر قىلىـپ  . قىلغان
  . ئهتلىنىش ئۇسۇللىرىنى كۆرسهتكهنمهنپه

ــارقىلىق ا    ــۇالر ئ ــاب ئهنه ش ــۇ كىت ــولىڭىزدىكى ب ــا هللاق ق
ئىمــان كهلتــۈرۈش، ئۇنىــڭ ئالقىشــىغا تهلپۈنــۈش، ئۇنىڭغــا  
. چىن پۈتۈشنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىنى بايان قىلىپ بېرىـدۇ 

خهتهرگه يولۇققـان   - بولۇپمۇ، ئىنسان بىـرەر قىيىنچىلىـق  
ــۈكك  ــاكى ئويلىغــانلىرى كۆپ ــدە ىنه ئايلي ــان پهيتلىرى ىۋاتق

ئــــــۆزىنى روھىــــــي جهھهتــــــتىن  ،ا ســــــېغىنىپقــــــهللا
ــورنىنى تهكى  ــدە ئــ ــنىڭ ئاالھىــ ــدۇتپۈتۈنلهشتۈرۈشــ . لهيــ

بهلكى مۇتلهق كـۆپ   - بۇ ئالىمالرنىڭ كۆپلىرى ،دېمىسىمۇ
ان تىغـ تىنـى تې ىقىسمى چىن دىللىرىدىن ئىماننىـڭ لهزز 

ــ   ــقىالرنى ئۇنىڭغـ ــان، باشـ ــراھ قىلغـ ــۆزىگه ھهمـ ــۇنى ئـ ا ۋە ئـ
ھهتتا . كىشىلهردۇرئۆتكهن  يار بولۇپقىزىقتۇرغان، ئۇنىڭغا 

قا ئىشىنىشكه هللائىنساندا ھهر قاچان ئۇنى ا« :بهزى ئالىمالر
ــتاپ تۇر ــقىسـ ــر بىئولوگىيىـ ــك ئىدىغان بىـ ــاج ېلىـ هتىيـ

 هللامانــا بــۇ،  .دېگــۈدەك دەرىجىــگه بېرىــپ يهتــكهن» مهۋجــۇت
 – ئهتقۇرئاندا دېگهن، ئىنسـان بىـلهن بىلـله ياراتقـان تهبىـ     

  مه؟ ېئۆزلۈك ئاڭ بولماي ن
ۇالر بىلهنــــال بـــ بـــۇ كىتابنىـــڭ بايـــان قىلىـــدىغىنى     

ــتىنهچهكلهنم ــداق   هللا ،سـ ــنىڭ قانـ ــان كهلتۈرۈشـ ــا ئىمـ قـ
قىلىپ ئىنسانىي، ئهخالقىـي، ئىجتىمـائىي پهزىلهتلهرنىـڭ    

، ئىمانســىز قالغــان نىبوالاليــدىغانلىقى ئــۇلىبارچىســىنىڭ 
رانلىقىـدىكى  ئىنساننىڭ پهقهت جىنسىي ئىسـتهك ھۆكۈم 

سىز، ئهقىلدىن مهھرۇم بىـر يـاۋۇز ھـايۋان بولـۇپ     ىچهكلىم
ــدىغانل ــانىيلىقتىن   ىقالىـ ــا ئىنسـ ــۇ ئۇنىڭغـ قىنى، بولۇپمـ
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بــۇ  ،لگهن چاغــداۆگىتىھالقىــپ كهتــكهن بهزى ئىــدىيهلهر ئــ
ــڭ ت ــدىغانلىقىنى   ېتهرىپىنىـــ ــىپ كېتىـــ ــۇ ئېشـــ خىمـــ

قـا ئىشـىنىش تهرغىـپ قىلىنغـان     هللا. پ ئۆتىـدۇ ىتىكۆرس
ش بايــانالر بىــلهن تولغــان بــۇ كىتــابنى قولىغــا ئىلهــام بهخــ

ــۇ كىتابنىــڭ    ئالغــان ھهر بىــر ئهقىللىــق كىتابخاننىــڭ ب
هتىيــاجلىق بولــۇپ  ېرى ئېــئىچىــدىن ئــۆزى ئۇزۇنــدىن ب  

ــى تېپ  ــان بهزى پىكىرلهرن ــهنگهن  ېۋىكېلىۋاتق ــىغا ئىش لىش
  .ىمهنۈگىتھالدا سۆزۈمنى ت

  ئهبدۇلمهجىد سهرھاندەمىرداش دوكتور ــ 
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نىڭ پهيدا بولۇشى مهقسهدلىكمۇ ياكى ئالهم
  تاسادىپىيلىقمۇ؟

  

  ①فرانك ئىلىن
  )بىئوفىزىكا ئالىمى(

  
دېـــگهن  “ھتـــاج ئهمهسومـــاددىي دۇنيـــا ياراتقۇچىغـــا م”

ــدۇ  پ ــۆپ دېيىلىۋاتىـ ــادەتته كـ ــر ئـ ــداق  . ىكىـ ــم، بۇنـ بهلكىـ
يهڭگىلتهك پىكىرنى قىلىپ يۈرگهنلهرنىڭمۇ تېگىشـلىك  

. تقــان كاللىســىمۇ بــاردۇى ۋە نورمــال ئىشــلهپ تۇرۇۋاپــاكىت
مه بولســا بولســۇن، بىــز شــۇ ئىشــقا ئهســتايىدىل ېكىن نــېلــ

مهۋجـــۇد دەپ ئالـــدىن بـــواليلىكى، ئهگهر بىـــز بـــۇ دۇنيـــانى 
قىلىدىكهنمىز، ئۇنداقتا، بىز ئاشۇ مهۋجۇدلۇقنىـڭ   پئېتىرا

مهۋجۇدلـــۇقى ۋە ئۇنىـــڭ باشلىنىشـــىنى قانـــداق قىلىـــپ  
  چۈشهندۈرۈپ بېرىمىز؟
هتىمـاللىق  ېتـۆت خىـل ئ   مۇنـداق بى بۇ سوئالنىڭ جـاۋا 

  :بويىچه مهيدانغا كېلىشى مۇمكىن

                                            
ــا ئۇنىۋېر ىــــچهيىلىغ – 1944دىن ىــــيىل - 1904 ① ســــىتېتىنىڭ كانــــادا مانىتوبــ

يهنه بــــۇ ئارىلىقتــــا كورنىــــل . بىئوفىزىكــــا پېنــــى بــــويىچه پروفېسســــور بولغــــان
ــان   ــۋانى ئالغـــ ــۇق ئۇنـــ ــتىر ۋە دوكتورلـــ ــىتېتىدىن ماگىســـ ــۇ، رەڭ . ئۇنىۋېرســـ ئـــ

ــويىچه       ــى بــ ــى ئىلمــ ــىخوئوپتىكا، نهپهس فۇنكىسىيىســ ــى، پســ ــى ئىلمــ سهزگۈســ
ــۇۋەپپىقىيهتلىرى     ــي م ــۇن ئىلمى ــۇپ، نۇرغ ــاتچى بول ــاقلىق تهتقىق ــادا   ئات ــۈن كان ئۈچ

پادىشــاھلىق ئىلمىــي جهمئىيىتــى تهرىپىــدىن ئاالھىــدە ئــالتۇن ئــوردېن بىــلهن        
  .نمۇكاپاتلىنىشقا سازاۋەر بولغا



ŀ

18 

 

ــى ئ ــاللىقېبىرىنچـــ ــۇ : هتىمـــ ــا پهقهت تۇيغـــ  -دۇنيـــ
دۇنيـا  ”: قىىرىبـۇ قـاراش بىزنىـڭ يـۇق    . خىيالدىنال ئىبارەت

  .كېلىدۇ تدېگهن قارىشىمىزغا زى “ھهقىقىي مهۋجۇد
پۈتكـــۈل دۇنيـــا پهقهت  ”: هتىمـــاللىقېئىككىنچـــى ئ

ىن بارلىققا كېلىپ، مۇشۇنداق جاھان تقلۇقكىدىن يوۈئۆزل
  .دەپ قاراش “بولۇپ قالغان

كائىنــات بىــر پۈتــۈن ھالــدا ”: هتىمــاللىقېئــۈچىنچى ئ
مهڭگۈلۈكتـــــۇر، ئۇنىـــــڭ باشلىنىشـــــى بولغـــــان ئهمهس، 

  .دەپ قاراش “ئاخىرلىشىشىمۇ بولمايدۇ
ــ ــاللىقېۆتىنچى ئت ــۇدرەت   ”: هتىم ــر ق ــۈن بى ــالهم ئۈچ ئ

  .دېگهن قاراش “ا بولمايدۇبولمىس هللا غانئىگىسى بول
ئهمـــدى بىـــز بـــۇ قاراشـــالرنى ئىلغاشـــتۇرۇپ كهلســـهك،  
ئۇالردىن بىرىنچى خىل قـاراش بىزنىـڭ ئالـدىمىزغا پهقهت    

ــ ــدىغانلىقى     - سېھ ــۇپ گهۋدىلىنى ــى بول ــۇ مهسىلىس تۇيغ
ېكتىپ دۇنيانى سېزىشىمىز ۋە ئۇنىڭدا بيوھهمدە بىزنىڭ ئ

ــىمىز قاتارلىق  ــالرنى بىلىشـــ ــان ئىشـــ ــڭ بولۇۋاتقـــ الرنىـــ
تېشىپ بىر خىـل غهيرىـي رېئـال ۋە     –ھهننىۋاسىنى ئۆتۈپ 

خاتـــا ســـېزىم دەپ  - ھهقىقىـــي بولمىغـــان تهتـــۈر ســـېزىم 
ئـۇ قىلـچه ھهقىقهتلىكـى يـوق بىـر       ،قارايدىغانلىقى ئۈچـۈن 

تهبىئهت پهنلىرى ساھهسىدە شـۇ خىـل   . نهرسىدىن ئىبارەت
سـىر جىمىـس دېـگهن ئـالىممۇ      يېقىنقـى زامـانالردا   قاراشقا

هرەپدار بولۇپ چىققان بولۇپ، ئۇ، بۇ دۇنيانى ئهمهلىي تۇتـامى  ت
 - يــوق، پۈتــۈنلهي ئېڭىمىــزدا گهۋدىلىنىــپ قالغــان ئــوبراز 

ــان  ــارەت دەپ قارىغ ــويىچه  . شــهكىللهردىنال ئىب ــاراش ب ــۇ ق ب
بولغاندا، بىز ھازىر بىر خىيـالىي دۇنيـا ئىچىـدە ياشـاۋاتقان     
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 قـان پويىزالرمـۇ  بولىمىز، بىـز چىقىۋاتقـان ۋە كـۆرۈپ تۇرۇۋات   
لهر بولۇپ، پهقهت تۇيغۇمىز بىزنى ئالداپ ىئۇالرچه يوق نهرس

ــۇ    ــويىزدىكى يولۇچىالرم ــا پ ــۇنداق كۆرســىتىۋاتىدۇ، ھهتت ش
. ئوخشاشال خىيالنىـڭ مهھسـۇلى بولـۇپ، ھهقىقىـي ئهمهس    

خىمۇ ھهيران قـاالرلىقى شـۇكى، ئـۇالرچه ئۈسـتىدە پـويىز      ېت
پهقهت بىزنىـــڭ لىســـالرمۇ مـــاددا ئهمهس،  ېكېتىۋاتقـــان ر

لهر ىتۇيغۇمىز كهلتۈرۈپ چىقارغان، ئهمهلىيهتته يـوق نهرسـ  
 اشقــار ىيئۇچىغــا چىققــان گۇمــان ،مانــا بــۇ. بولــۇپ چىقىــدۇ

  . بولۇپ، ئۇنى تالىشىپ ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى يوق
ئىككىنچى خىل قاراشقا كهلسهك، ئۇ شـۇنداق دەيـدۇكى،   

ممىسـى  تۈمهن كۈچلهرنىـڭ ھه  - ئالهمدىكى ماددا ۋە تۈرلۈك
ــۆز ــ  پهقهت ئ ــان  ـ ــۇپ قالغ ــدا بول ــدىن پهي ــاراڭالر. ئۆزى ــۇ  ،ق ب

ــك دۆت  ــڭ قانچىلىــ ــلهن        گهپنىــ ــادانلىق بىــ ــۈك ـ نــ لــ
 - رە، دەىبـــۇ قاراشـــمۇ ئوخشاشـــال مۇنـــاز !ئېيتىلغانلىقىغـــا
  . تاالشقا ئهرزىمهيدۇ

ــچه       ــۇ قاراش ــهك، ئ ــقا كهلس ــگهن قاراش ــي دې ــا ئهزەلى دۇني
لىنىشــى بولغــان بولغانــدا، دۇنيانىــڭ بارلىققــا كــېلىش باش

ئهمهس، دۇنيا ئهزەلدىن بار بولغـان ۋە مهڭگـۈ مۇشـۇنداق بـار     
ى ئىالھـ بۇنداق قاراش مهلۇم جهھهتـتىن دۇنيانىـڭ   . بولىدۇ

. قىن كېلىـدۇ ېبارلىقىنى ئالغا سۈرىدىغان قاراش بىـلهن يـ  
 .دىن ئىبـارەت ىـ ئهزەلىيلىـك دېـگهن بىـر نۇقت    ،ئۇ بولسـىمۇ 

 ۈپىتىنىئۇقـۇمى يـاكى سـ   ئۇنداق بولغاندا، بىز ئهزەلىيلىك 
 ، يهنه بهزىـدە خۇدانىڭ قارشىسىدىكى جانسىز دۇنياغـا بهزىدە 

مىز ىيتىشـ ېدائىم تىرىك بىر ياراتقۇچى ئىالھقا قارىتىـپ ئ 
هتىماللىقنىـڭ قايسىسـىنى   ېبـۇ يهردە ئىككـى ئ  . مۇمكىن
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ئۈچۈن ئانچه ئويلىنىپ كېتىشنىڭ ھاجىتى بۇرۇن تالالش 
  .يوق

ــدە ــۇ يهرگه كهلگهنـــ ــي تبهزى  ،بـــ ــا ىئورمېپهننىـــ الرغـــ
ــۇراج ــدۇ  ىمـ ــوغرا كېلىـ ــقا تـ ــا ېت. ئهت قىلىشـ رمۇدىنامىكـ
تى بويىچه قارىغاندا، بـۇ ئـالهمنى تۈزگـۈچى بـارلىق     ىقانۇنىي

ماددىالر تهدرىجىي سوۋۇش جهريانىدا تۇرۇۋاتقـان ۋە مـۇقهررەر   
ــلۇق    ــۆل گرادۇســ ــى نــ ــىمالرنىڭ ھهممىســ ــدا جىســ ھالــ

ر كـۈنگه قـاراپ   راتۇرا ئاستىغا چۈشـۈپ قالىـدىغان بىـ   ېمپېت
راتـۇرا  ېمپېئهنه شـۇ نـۆل گرادۇسـلۇق ت   . كېتىۋاتقان بولىـدۇ 

ــا  ــگهن ۋاقىتت ــا كهل ــاددىالردا ئ ،بارلىقق ــنېم ــۇپ ې رگىيه قوي
 ى،ئـاخىر . ھاياتلىق خهۋپكه دۇچ كېلىـدۇ  ىلىپ،يوق بېرىش
ــ ــۈپ  ىجىس ــقا چۈش ــۆل گرادۇس ــرگىيه   مالر ن ــدا ئېنې قالغان

ررەر بولـۇپ  نىڭ شهكىللىنىشـى مـۇقه  ھالهتچىقارمايدىغان 
مانا شۇنداق بىر كۈن كهلگهن چاغـدا، يهر شـارىنىڭ   . قالىدۇ

. بولىـدۇ بۈگۈنكى ئهھۋالىدىن سـۆز ئـېچىش تولىمـۇ يىـراق     
دېمهك، ئۇنـداق بولغانـدا، دۇنيـانى مهڭگۈلـۈك دېـگهن قـاراش       

مانا بۇنىڭدىن تهدرىجىي سوۋۇش ۋە . چاك بېسىپ تۇرالمايدۇ
بــــۇ دۇنيــــانى گــــۇمران بولــــۇش جهريانىــــدا كېتىۋاتقــــان 

باشلىنىشــــى بولمىغــــان دەپ قاراشــــنىڭ بىــــر خىــــل     
گهپ،  كىئهمـــدى. بىمهنىلىـــك بولىـــدىغانلىقى ئۇقۇلىـــدۇ  

شۇنىڭدىمۇ يهنه يوقالماي مهڭگۈلۈك مهۋجۇتلـۇقنى سـاقالپ   
ــۇ . لىقـــى ئهزەلىـــيهت ئىگىســـىدە قالىـــدۇ ېبارىـــدىغان ھ بـ

ــى  ــيهت ئىگىســ ــى ئهزەلىــ ــتۈرۈش  نىيهردىكــ مۇئهييهنلهشــ
. ئهڭ مۇۋاپىق بولۇشـى مـۇقهررەر   نىڭهللان نىشانىمىز بولغا

ــاش،    ــان قۇي ــۇ كۆيۈمچ ــر    ئاش ــر ـ چىمى ــۇزالر ۋە چىمى  يۇلت
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ــۇ ز   ــاي بــ ــۈرلىرىگه بــ ــاتلىق تــ ــن پالنېتېھايــ ــى ىمىــ ســ
 دەسـلىپى قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسـى ئالهمنىـڭ ئاساسـى ۋە    

بهلگىلىــك بىــر باســقۇچتا باشــالنغان مــۇئهييهن بىــر زامــان 
ى دەلىلـلهپ تۇرمامـدۇ؟   بىلهن باغلىنىشلىق ئىكهنلىكىنـ 
ڭىــدىن پهيــدا بولغــان ېشــۇنداق بولغانــدا، بــۇ شــهيئىلهرمۇ ي
ئالهمنىـڭ   ،بۇ دېگهنلىك. شهيئىلهردىن پهيدا بولغان بولىدۇ

تلهنگهن ۈپهبىـلهن سـ   ۈپىتىئۆتمۈشى ئۈچۈن ئهزەلىيلىك س
بىر ياراتقۇچى، ئۇ ياراتقۇچى ھهر نهرسىنى ياخشـىالپ تولـۇق   

ــارچه  تى تىقــۇدر - بىلــگهن، كــۈچ هڭداشســىز ۋە چهكســىز، ب
 هللائۇلۇغلۇق ۋە مۇقهددەسـلىككه بىـر ئـۆزى اليىـق بولغـان      

تى بولۇشى ىبولغان بولۇشى، بۇ بىپايان ئالهم ئۇنىڭ ئىجادىي
  .رەكېك

مىننىڭ ھاياتلىق پائالىيىتى ئۈچۈن ئهپلىك بولۇشى ېز
چقانــداق ېبۇالرنىمــۇ ھ. لىقىــدۇېكــۆپ تهرەپــلهردە كــۆزگه چ
ــادىپىيل ىق، ئۇشـــــتۇمتۇتلۇق ئاساســـــىدا قىلىـــــپ تاســـ

  . چۈشهندۈرۈپ بولمايدۇ
ســـىپ قويۇلغـــان، ئـــۆز ئوقىـــدا    بوشـــلۇققا ئې زېمىـــن

كۈنـدۈز ئۇنىڭـدا    ۋە چهېكـ . نىدىغان بىـر شـار جىسـىم   ئايلى
ــدۇ ــۇ. ئالمىشــىپ تۇرى بىــر يىلــدا ئهتراپىنــى نىڭ قۇياشــ ،ئ

بــــۇ ئــــارقىلىق پهســــىل  ،تىم ئايلىنىــــپ چىقىــــدۇېــــق
سـىللهر ئالمىشـىش ئـارقىلىق    په. رىـدۇ ېئالمىشىشى يۈز ب

چۈرۈشكه، ئولتۇراقلىشىشـقا بـاپ   همىن يۈزىدىكى ھايات كېز
كېلىــــدىغان يهر قىســــمىنىڭ كــــۆلىمىنى كېڭهيــــتىش 

ئۆسـۈملۈك تۈرلىرىنىـڭ كـۆپ     ،رولىنى ئوينىغاندىن سىرت
 مىننىــڭ تۇرغــۇن ھــالهتته تۇرغاندىكىــدىن ېخىللىقىنــى ز
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ى سـىرتقى  مىننـ ېز. كۆپ ياخشى ئاشۇرۇش رولىنى ئوينايدۇ
بـۇ قـاتالم ھايـاتلىقنى    . ئوراپ تۇرىـدۇ  قاتلىمى تهرەپتىن گاز

ىگه ئىگه بىر قىسـىم گـازالرنى ئـۆز    ىتممتهمىن ئېتىش قى
 500ســـى ىئۇنىـــڭ تـــۇرۇش دائىر. ئىچىـــگه ئالغـــان بولىـــدۇ

ــارتۇق ئ ــدۇ ېمىلــدىن ئ ــۇ گــاز . گىــزلىككىچه يېتىــپ بارى ب
ــى ىمىقاتل ــۇقى  نىــڭ زىچلىق ــدە ئىكهنكــى، ي  رىشــۇ دەرىجى

ن ومىليــ 30كۇنتىغا ېســ ۋە بوشــلۇقالر ئــارا ئــۈزۈپ يــۈرگهن 
ــق تىتېلومىك ــۈچى    ېرلىـ ــىپ ئۆتكـ ــلهن كېسـ ــك بىـ زلىـ

نلىغان خهتهرلىـك ئاقـار يۇلتۇزالرنىـڭ ئۈسـتىمىزگه     ومىلي
  .تاشلىنىشىنى توسۇپ قاالاليدۇ

ئوكيانالردىن كۆتۈرۈلگهن سـۇ پـارلىرى ئىچكـى     - دېڭىز
ــۇقالرد ــۈرۈپ، اقۇرۇقلــ ــۆلگه يۆتكىلىــــپ يــ ــى ېن زئــ مىننــ

ــااليدىغان   ــۇپ ئۇيۇشـ ــامغۇر بولـ ــدۈرگۈچى يـ يهرلهرگه  تىرىلـ
ھـالبۇكى، يـامغۇر بـارلىق تـاتلىق سـۇنىڭ      . يېتىپ بارىـدۇ 

مىـن  ېئهگهر شۇ يامغۇر بولمايدىغان بولسا، بۇ ز. ىدۇرسمهنبه
ھاياتلىقتىن ئىزنا قالمىغان بىر قاقـاس باياۋانغـا ئايالنغـان    

مىــــن ېمىزكى، زيۋاالالبۇنىڭــــدىن شــــۇنى كۆرىــــ. بــــوالتتى
مى پۈتـۈن  ىئوكيان ۋە ھـاۋا قـاتل   - ڭىزېيۈزىدىكى مهۋجۇت د

ــان     ــز قويغ ــويالپ ئى ــئهت ب ــۇۋازىنهتتهبى ــۆز  ېچ م ــى ك قىن
  . ئالدىمىزغا كهلتۈرىدۇ

ــا   - ڭىــزېئۆســتهڭ، د - تهبىــئهت دۇنياســىدىكى ســۇ دەري
تىگه خىزمهت قىلىدىغان ىئوكيانالردىكى ھاياتلىق پائالىي

بـۇ  . ىكى بىلهن ئاالھىدە ئورۇن تۇتىدۇمۇھىم تۆت ئاالھىدىل
بولۇپمۇ قاتتىق سـوغۇق بولىـدىغان چـاغالردا     ،ئاالھىدىلىك

  . كۆپ نامايان بولىدۇ
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ئــۆزىگه  ،راتــۇرا ئهڭ تــۆۋەن چهكــكه چۈشــكهندە ېمپېســۇ ت
سـۇنىڭ   ،بۇنىـڭ بىـلهن  . گىن سـۈمۈرۈۋالىدۇ ېكۆپلهپ ئوكس

ىق لقارنىڭ زىچ .يېتىپ بارىدۇ لىقى تۆت يۈز دەرىجىگهزىچ
ئهشــۇ دەريــا، كــۆلچهكلهردە بارلىققــا كېلىــدىغان  دەرىجىســى

سـۇ يۈزىـدە لهيـلهپ     تىن،سۇغا نىسبهتهن يهڭگىل بولغانلىق
ــۇنىڭ    ــۈچى ســ ــا كهلتۈرگــ ــۇزالرنى بارلىققــ ــدىغان مــ تۇرىــ

سـۇدىن يهڭگىـل بولغـان    . زىچلىقىدىن كۆپ تـۆۋەن بولىـدۇ  
ــۇز قاتل ــۇدىكى ت ىمـ ــڭ سـ ــۇرا دەېمپېمىنىـ ــىنى رىجىراتـ سـ

اقالپ بېرىشى بىلهن سوغۇق بهلۋاغالردىكى سۇدا مۇۋاپىق س
چۈرۈشى كاپالهتكه ئىـگه  هياشايدىغان جانلىقالرنىڭ ھايات ك

مى تـۆۋەن قاتالمـدىكى سـۇ    ىسۇ قـاتل  غا ئايالنغانمۇز. بولىدۇ
ھايۋانلىرىنىـــــڭ نورمـــــال ھايـــــاتلىقىنى ســـــاقاليدىغان 

  . راتۇرا مۇقىملىقىنى قامداپ بېرىدۇېمپتې
ــ  ــا كهلســـــ ــۇ يهرلهر زقۇرۇقلۇقالرغـــــ ــن ېهك، ئـــــ مىـــــ

ــڭ كۆپىنچ ــاش  ىمهۋجۇداتلىرىنىــ ــۇقىم ياشــ ــىنىڭ مــ ســ
مىنــــدىكى تــــۇپراق ېز. مــــۇھىتى بولــــۇپ ھېســــابلىنىدۇ

ــان ئېل ــان  ېمېنۇرغۇنلىغــ ــگه ئالغــ ــۆز ئىچىــ ــى ئــ . نتالرنــ
ــۈملۈكلهر  ــۇپراقتىكى ئۆسـ ــۇ ئېل تـ ــۆزىگه  ېمېئـ ــى ئـ نتالرنـ

هتىياجلىق ېنتىزالش ئارقىلىق جانلىقالر ئېس ،سۈمۈرۈپ
ــان ھهر . مهكلىـــك تـــۈرلىرىگه ئايلىنىـــدۇ  ېخىـــل ي بولغـ

رەكلىــك مېنىــرال ماددىالرنىــڭ  ېئىنســانالر تۇرمۇشــىغا ك
ــ    ــۈزىگه ي ــۆپ قىســمى يهر ي ــۇتلهق ك ــارىلىقالردىن ېم قىن ئ

پۇختــا مهدەنىــيهت بهرپــا  ،ئــۇالر بولغــان چاغــدىال. تېپىلىــدۇ
ــۈك پهن  ــى، تۈرلـ ــۈنهر  - قىلغىلـ ــا، ھـ ــهنئهت  - تېخنىكـ سـ

بـۇ   ،ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه  . بولىـدۇ ئىشلىرىنى ئېلىـپ بـارغىلى   
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. چۈرۈشـكه ئهڭ مۇۋاپىـق ھـالهتته يارالغـان    همىن ھايات كېز
ــڭ ھهمم  ــا بۇالرنىـ ــىىمانـ ــهك ،سـ ــدا  ىشۈبه - شـ ــىز ھالـ سـ

ــھهمم ــۇچى    ،ەردارۋدىن خهىـ ــا قىلغـ ــر بهرپـ ــدىتلىق بىـ ئىـ
شۇنداق ئىـكهن، بـۇ يهردىمـۇ يهنه    . قواليالشتۇرغان ئىشالردۇر

ــڭ ھهمم ــاد  ىبۇالرنىـ ــراقال تاسـ ــىنى بىـ ــاكى سـ ىپىيلىق يـ
قارىسىغا بولۇشـتىن كېلىـپ چىققـان دەپ قـاراش مـۇتلهق      

ــمهن   ــقۇ دەي ــدىن ئهمهس ــدە . ئهقىل ــۇ يهرگه كهلگهن ــا ىئ ،ب يس
قا قارىتىپ ئېيتقان مۇنـۇ  هللانىڭ ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر

ئــۇ  .ســۆزىنىڭ نهقهدەر تــوغرا ئىكهنلىكىنــى بىلىــۋاالاليمىز
ــگهن ئىــدى م ــداق دې ــا  هللا«: ۇن ــالهمنى بىكارغ ياراتمىغــان، ئ

ــمهت  ــر رەھـ ــا   - پهقهت بىـ ــۆزلهپ بارلىققـ ــىلىقنى كـ ياخشـ
  .»كهلتۈرگهن

ــادەملهر ز   ــى  ېبهزى ئــ ــڭ ئهتراپتىكــ ــن كۆلىمىنىــ مىــ
ــك ۋە     ــۇ كىچىــ ــبهتهن تولىمــ ــلۇققا نىســ ــىز بوشــ پايانســ
چاغلىقلىقىدىن كۈلۈشـى ۋە يـاكى ئـۇنى مهنسىتمهسـلىكى     

چــۈنكى ئهگهر . مىقــانىلىقخبۇنــداق قىلىــش ئه. مــۇمكىن
كىچىكلىكته ئاينىڭ ئورنىغـا يـاكى ئۇنىـڭ     - چوڭ مىنېز

رىم ېــئــامېتىرى ئهســلى دىئامېتىرنىــڭ بىــر يىھــازىرقى د
ھهسسىسىگه چۈشۈپ قالغان تهقدىردە، ئۇنىـڭ ئـۆزىنى تـۆت    

مىنى سـاقالپ  ىتهرەپتىن ئوراپ تۇرۇۋاتقـان سـۇ ۋە ھـاۋا قـاتل    
راتـــۇرا ئهڭ يـــۇقىرى ېمپېت .لىشـــى مـــۇمكىن بولمايـــدۇېق

. بارچه نهرسه ئۆلـۈش خهۋپىـگه دۇچ كېلىـدۇ    ،چهككه يېتىپ
مىننىــڭ دىئــامېتىرى ھازىرقىــدىن بىــر ھهسســه ېئهممــا ز

دە ئۇنىڭ تاشـقى يـۈز كـۆلىمى بىـراقال تـۆت      ىجىزورايغان دەر
تارتىش كۈچى ئهسلىدىكىدىن بىـر   دە، - ھهسسه كېڭىيىدۇ
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تاشـقى   ،يهنه ئۇنىڭغـا ئهگىشـىپ  . ھهسسه ئېشـىپ كېتىـدۇ  
ــاتلىمى تۆۋەنله  ــاۋا ق ــدۇھ ــدە. ي ــڭ ب ،نهتىجى ــىمى ېھاۋانى س
 بىـــرر يهرگه ىـــھهر كـــۋادىرات مېت ،ھهسســـىلهپ ئېشـــىپ

. كىلــوگرامغىچه ھــاۋا ســىغدىلىدۇ ئىككــىكىلوگرامــدىن 
بۇنداق بولۇپ قالسـا، يهر يۈزىـدىكى ھايـاتلىق زور تهسـىرگه     

نلىرىنىـڭ  وسوغۇق بهلـۋاغ راي  ،يهنه ئۇندىن سىرت. ئۇچرايدۇ
كېلىــدىغان  پياشاشــقا بــا ،شــىپېئ ىجىــدەكــۆلىمى زور دەر

 ،بـــۇ چاغـــدا. مىـــن كـــۆلىمى شـــىددەت بىـــلهن ئازىيىـــدۇېز
ــانالر جهمئىي ــتىن    ىئىنسـ ــۇھىتى جهھهتـ ــاش مـ ــى ياشـ تـ

دە ىــبۆلۈنۈشــكه يۈزلىنىــدۇ يــاكى ھازىرقىــدىن كــۆپ دەرىج 
ــراق ــراقالردىن ي - يى ــىدا   ېيى ــزدەش ئارقىس ــان ئى ــى ماك ڭ

ە كـېلىش قىيىنلىشـىدۇ ۋ   - بېرىش تتۇرىدىكىئۇالرنىڭ ئو
ئـارىلىق  زور بوشـلۇق،  سىدا غايهت ىخهلقلهر ئار - چهتئهللهر

چـۈرۈش  هھايـات ك  نـداق شـارائىتتا  بهلكى بۇ. شهكىللىنىدۇ
   .پهقهت خام خىيالدىن ئىبارەت بولۇپ قالىدۇ

مىـز ئۆزىنىـڭ ھـازىرقى زىچلىـق     ىمىن پىالنېتېز ،ناۋادا
سىنى ساقالپ قېلىش بىلهن قۇياشنىڭ چوڭلۇقىـدا  ىدەرىج

 ھازىرقىـدىن ئۇنىڭ تـارتىش كـۈچى    ،غان تهقدىردەبولۇپ قال
مىنىــڭ ىســفىرا قاتلوئاتم پ،ھهسســه ئېشــىپ كېتىــ  150

 نىڭئهسـلىدىكى  ،مىلغـا چۈشـۈپ   تـۆت گىزلىكى بىـراقال  ېئ
بۇنـداق ھـالهتته،   . كېلىپ قالىدۇ سىگه توغرايېرىم ھهسسى
ھاۋانىــڭ  .ڭ پارلىنىشــى ئىشــقا ئاشــمايدۇ ىدېڭىــز ســۈيىن

ــدىن  150مېتىــر يهرگه ىرات دبېســىمى ھهر كــۋا كىلوگرام
كىلـوگرام   5ئـادەتتىكى ئېغىرلىقـى   . توغرا كېلىپ قالىدۇ

كىلـــودىن ئـــارتۇقراق  900ئـــۇ چاغـــدا  نهرســـهكېلىـــدىغان 
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كۈچلــۈك تــارتىش كۈچىنىــڭ . ئېغىرلىققــا بېرىــپ قالىــدۇ
 ،رامى نورمــال ئۆســهلمهيۇقــ - تهن نىڭتهســىرىدىن ئىنســان

ــ ــپ ېبارغانسـ ــلهپ بېرىـ ــاكى  داال چ ،رى كىچىكـ ــقىنى يـ اشـ
ا دبۇنداق مهخلۇقالر. تىيىنچىلىك چوڭلۇققا كېلپ قالىدۇ

ــۇرته ــات پهككـ ــۇن ىھايـ مىـــن ئۆزىنىـــڭ ېئهگهر ز. نهدە تۇرسـ
ســىدە ىيىنكــى قۇياشــلىق ھهسسېھــازىرقى ھالىتىــدىن ك

ۋەرســـه، قۇياشـــتىن قوبـــۇل قىلىـــدىغان ئىسســـىقلىق ىتۇر
مىقـــدارى ھـــازىرقى ئىسســـىقلىق مىقـــدارىنىڭ تـــۆتتىن 

ئۇنىڭ قۇيـاش   ،ۈشۈپ قالىدۇ، شۇنىڭ بىلهن بىرگهبىرىگه چ
ئهتراپىنـــى ئايلىنىـــپ چىقىشـــىمۇ ئـــۇزۇن بىـــر ۋاقىتتـــا  

ــىدۇ ــىپ . ئاياغلىشــ ــا ئهگىشــ ــلىمۇ   ،ئۇنىڭغــ ــش پهســ قىــ
ھهسســــىلهپ ئــــۇزىراپ كېتىــــدۇ، يهر يۈزىــــدىكى تىرىــــك 

يهنه نـاۋادا قۇيـاش بىـلهن    . تۆكۈس مۇزاليـدۇ لئورگانىزمالر ته
رىمىغــا ېي نىــڭھــازىرقى ھالهتيهرنىــڭ ئهمهلىــي ئــارىلىقى 

مىننىڭ قۇياشـتىن ئالىـدىغان ئىسسـىقلىقى    ېقىسقارسا، ز
ھازىرقىدىن تۆت ھهسسىگه كۆپىيىدۇ، قۇياشنى ئايلىنىـپ  

ــىمۇ ت ــىدۇېچىقىشـ ــدا . زلىشـ ــۇ چاغـ ــىلنىڭ   ،ئـ ــۆت پهسـ تـ
ئهگهر . قىسـقىرايدۇ  ھهسسـه رىم ېـ ئۇزۇنلۇقى ھازىرقىـدىن ي 

بولغـــان ئاشـــۇ ئابســـتراكت چۈشـــهنچىدىكى بىـــر پهســـىل  
ــدىردە، ز ــالىي  ېتهق ــاتلىق پائ ــدە ھاي ــن يۈزى ــپ ېتى ئىمى لى

ئهنه شـۇنداق بولغـانلىقى   . بېرىش مـۇمكىن بولمـاي قالىـدۇ   
ســى ۋە قۇيــاش بىــلهن ىزېمىننىــڭ بۈگــۈنكى ماسس ،ئۈچــۈن

تى ىشۇنداقال ئـۆز ئوقىـدا ئـايلىنىش سـۈرئ     ،بولغان ئارىلىقى
ــارلىقالردىكى  ــۇققاتـــ ــۇش  تهڭپۇڭلـــ ــانالرغا تۇرمـــ ئىنســـ

ــول ــاددىي،  يـ ــڭ مـ ــۇالرنى ھاياتنىـ ــتۇرۇپ، ئـ لىرىنى قواليالشـ
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رىدىن بىـز  ىمهنىۋىي، روھىـي تهرەپلهردىكـى بـارچه شـهكىلل    
ــدىلىنىش      ــويىچه پاي ــيه ب ــان لىنى ــۆرۈپ تۇرۇۋاتق ــۈن ك بۈگ

ئهگهر بـۇ ھايـات   . لىۋاتماقتـا مهن قىىتىدىن بهھرىئىمكانىي
يـــاكى نىگىـــز  ئالـــدىن ئورۇنالشـــتۇرۇلغان پىـــالنۋە دۇنيـــا 
ئــۇ دەل  ،ق بارلىققــا كهلمىــگهن دېيىلســه، ئۇنــداقتائــارقىلى

. دۇىـ لىقى تاسادىپىيلىق يولى بىـلهن پهيـدا بولغـان بول   ېھ
ــادىپىيلىق    ېق ــا تاس ــداق بولس ــادىپىيلىق قان ــۇ تاس ــى ش ن

ــايلى  ــويالپ باقــ ــۇنى ئــ ــز بــ ــدۇ؟ بىــ ھاياتلىقنىــــڭ  !بولىــ
تاسادىپىيلىق بىلهن قانداق يارىتىلغانلىقىنى بىر كۆرۈپ 

ــايلى ــازى !باق ــادىپىيلىق ۋە ئھ ــا  ېر تاس ــا قارىت هتىماللىقق
ــگهن   ــا كهلمىـ ــۈم بارلىققـ ــوغرا ئىلمىـــي ھۆكـ پهقهت ئهڭ تـ
چاغــدىكى بىــر قاتــار كهڭ ســاھهلهرگه تهتبىقلىنىــدىغان     

بۇ خىـل قاراشـالر بىزنىـڭ    . ساغالم پهننىي ئاساسالر مهۋجۇد
هتىمالىنى چهتـكه قاقمىغـان   ېئالدىمىزغا مهلۇم خاتالىق ئ

ــقهت ۋە ــدا ھهقىـ ــا خ ھالـ ــېتوغرىلىققـ ــى يـ ــان ېلـ قىن بولغـ
ھهمدە بىزنىڭ تاسادىپىيلىق . لىقىدۇېھۆكۈملهر بىلهن چ

لهشلهرگه ىقهدىمىمىز زور ئىلگىر ئۆگىنىشسىنى ىنهزەرىي
ھازىرقى كۈندە بهزى ئىشـالرنىڭ يـۈز بېرىشـىنى     ،رىشىپېئ

ــ   ــىدىن چۈش ــادىپىيلىق نۇقتىس ــر ىتاس نىدىغان ۋە يهنه بى
بىنى چۈشـهندۈرۈش قىـيىن   قىسىم مهيدانغا كېلىش سـهۋە 

ــ   ــۇددى شىش ــالرنى خ ــدەك   ىئىش ــا تىككهن ــدا دوغ خال ئويۇنى
قارىســـــىغا تهۋەككۈلچىلىـــــك قىلىـــــش يـــــولى بىـــــلهن 

بىز ئـاخىرى بـۇ تهتقىقـاتىمىز ۋە    . نىدىغان بولۇشتۇقىچۈش
تىدە ئهشــــۇ ىلىشــــى شــــاراپىشــــىمىزنىڭ ئىلگىرۆگىنىئ

تاســـادىپىيلىق بىـــلهن بولۇشـــى مـــۇمكىن بولىـــدىغان ۋە  
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ئۇنـدىن   بولمايدىغان ئىشالرنى ئايرىپ ئېلىشـقا ۋە  مۇمكىن
كىدە ېسىرت بىر قىسىم ئىشالرنىڭ مۇئهييهن بىر زامان چ

ــېلىش ئ  ــا كـ ــقا   ېبارلىققـ ــابالپ چىقىشـ ــالىنى ھېسـ هتىمـ
ئهمدى بىـز تۆۋەنـدە ھاياتلىقنىـڭ پهيـدا     . ۇقدهق بولپپمۇۋە

ــا     ــلهن بارلىققـــ ــى بىـــ ــادىپىيلىق رولـــ ــىدا تاســـ بولۇشـــ
  .مىزىهرگه نهزەر ئاغدۇركېلهلهيدىغان نهرسىل

بىــــــزگه مهلــــــۇمكى، ئورگانىــــــك ھۈجهيرىلهرنىــــــڭ 
ســىنى تۈزگــۈچى ئاساســلىق بىــرىكمه بولغــان يــادرو ىھهمم

نتـتىن تهركىـب   ېمېلېكىسالتاسى تۆۋەندىكى بهش خىـل ئ 
 وســـفور،فن، ھىـــدروگىن، وكـــارب :ئـــۇالر. تاپقـــان بولىـــدۇ 

ئورگـانىزمالردىكى  . گۇڭگـۇرتالردىن ئىبـارەت   ۋە ئوكسىگىن
سىنى تهشكىل قىلىدىغان ىلۇلىكوھهر بىر يادرو كىسالتا م

 103ئۇنـداقتا،   .مىڭغا قهدەر يېتىپ بارىدۇ 40ئاتومالر سانى 
نـت تهبىـئهت دۇنياسـىدا قااليمىقـان ھـالهتته      ېمېخىل ئېل

قى بهش ىرقىتارقالغان بىر شارائىتتا ئۇالرنىڭ ئىچىـدىن يـۇ  
ى بولۇپ سىلۇلىكونتنىڭ بىر يادرو كىسالتا مېمېخىل ئېل

ــرىكىش ئ ــرىكىش   ېبىـ ــر بىـ ــۇالرنى بىـ ــزگه ئـ ــالى بىـ هتىمـ
رەكلىـك بولىـدىغان   ېقتىسىغا ئېلىپ كېلىش ئۈچـۈن ك ۇن

تهرلىـك  ېئۇزاققا سوزۇلغان ئۇچراشتۇرۇش، ئارىالشتۇرۇشقا ك
ــۇ     ــدارىنى ۋە ش ــاكى مىق ــىنى ي ــال زاپىس ــۇالماتېرىي  مولىك

ــر ن    ــاتومالرنى بى ــار ئ ــر قات ــدىكى بى ــرى ئىچى ــدا ۇزەنجى قتى
سـابالپ چىقىـش   ېتهرلىك ۋاقىت ئارىلىقىنى ھېقا كشتوپال

ــانىي ــدۇىئىمكـــ ــل ھ . تىنى بېرىـــ ــۇ خىـــ ــاېبـــ اتنى ۋســـ
چـارلىز يـوگىن گـاي     ا ئالىمىماتىكېلىك ماتىشىۋىتسارىي

ــۆز . ئىشــقا ئاشــۇرغان  ــارلىز ئ ــدا چ ــشــۇ نهتىج تهتقىقاتى گه ى



ŀ

29 

 

ســــىنىڭ ىلۇلىكورىشــــكهنكى، بىــــر يــــادرو كىســــالتا مېئ
ــ    ئېهتىمالىنىــڭ رىكىش تاســادىپىيلىق يــولى بىــلهن بى

قېـــتىم  160ئونـــدا بىرنىـــڭ بىرىنـــى ئۆزىـــدە  پىرســـهنتى
. كۆپهيتكهندىن كېـيىن چىققـان سـاننىڭ بىـر پىرسـهنتى     

ــۇ  ،ھــالبۇكى ــمۇ ب ــلهن ئى تهلهپپــۇز قىلىش  مۇادىلهشــپ، ســۆز بى
بـۇ تاسـادىپىيلىق    ،ئۇندىن باشقا. بىر سان مۇمكىن بولمايدىغان

 مولىكــــۇالنىبىــــر  ،ئىشــــقا ئاشــــىدۇ دەپ قارالغــــان تهقــــدىردە
شهكىللهندۈرۈش ئۈچـۈن كېتىـدىغان ماتېرىيـال زاپىسـى مۇشـۇ      

ن ھهسسـه جىـق بولۇشـى    ونهچچه مىليـ  ىنئالهمدىكى نهرسىلهرد
رەك، يهنه ئۇنىڭ پهقهت يهر شارى يۈزىدە تاسـادىپىيلىق يـولى   ېك

 بـۇ . بىلهن بارلىققا كېلىشـى ئۈچۈنمـۇ مىليـارد يىلـالر كېتىـدۇ     
مىلياردقا  10مىلياردنى  10قى ئالىم رىىيۇق يىلالرنىڭ سانىنى

پهرەز دەپ قېتىم كۆپهيتكهندىن كېلىپ چىقىـدىغان سـان    243
ئـۇزۇن كهتـكهن ئـامىنو كىسـالتا      ،يـادرو كىسـالتا بولسـا   . قىلغان

ــدۇ  ــۈزۈلگهن بولى ــدىن ت ــالتا   . زەنجىرى ــامىنو كىس ــى ئ ــۇ يهردىك ب
 بۆلهكلىرىنىڭ ئهپلىك چېتىشچانلىقىغا ئادەم ھهيران ىزەنجىر
باشــقىچه ھالــدا تۈزۈلــۈپ  شــهكىلدىنئهگهر ئــۇالر ئهشــۇ . قالىــدۇ

چاغدا ئۇ ھاياتلىققا پايدىسىز بىـر نهرسـىگه ئۆزگىرىـپ     قالسا، ئۇ
  .قالىدۇ
سالىدىغان  تئۇ ھاياتلىققا تهھدى ،زى كهلگهندەېخى گېت

. پ. ئهنگلىـيه ئـالىمى ج  . نهرسه بولـۇپ قېلىشـمۇ مـۇمكىن   
راشــــمىغان بىــــر ۇلىبنىــــز بىــــر يــــادرو كىســــالتانىڭ ق

ئـــارا رەتلىـــك رەۋىشـــته ۆزالســـىدىكى ئاتومالرنىـــڭ ئمولىكۇ
 نهچـچه مىليـارد  مۇمكىن بولىدىغان يولالرنىـڭ   ىشىبېرىك

 :شۇنداق تـۇرۇپ . سابالپ چىققانېخىلغا بارىدىغانلىقىنى ھ
پهقهت ئهشــۇ بىــر  نىڭ ھهممىســىبــۇ خىــل تاســادىپىيلىق”
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 “چىقىــدۇقۇرۇلۇشــى ئۈچــۈنال ئــۆز ئــارا بىرىكىــپ   مولىكــۇال
   !ئهمهسمۇ؟بهكمۇ يىراق دىن يىش ئهقىلېد

يـادرو كىسـالتا    ،رەككـى ېكىن شـۇنىمۇ ئـويالپ قويـۇش ك   ېل  
تى ىبىرىكمىســى ئۆزىــدە ھايــاتلىق مهۋجــۇت بولمىغــان، مــاھىي 

ــامهلۇم بولغــان ئاشــۇ ئاجايىــپ تىلســىم كــۈچ ئۇنىڭغــا   بىــزگه  ن
 ،ۇبولسـىم  ۇئـ . چۈشكهن چاغدىال ھايـاتلىق تارايـدىغان نهرسـىدۇر   

ئـۇ ئۆزىنىـڭ   . ۇرتهللاگانه اېبىز دەۋاتقان چهكسىز ئاڭدۇر، ئهنه شۇ ي
كمىتــى بىــلهن ئاشــۇ خىلــدىكى يــادرو كىســالتا      ېچهكســىز ھ

مولىكــــــۇال مودىلىنىــــــڭ ھايــــــاتلىق ئاساســــــى بولۇشــــــقا  
ئــۇنى ئاشــۇنداق قــۇرۇپ ۋە  ،يارايــدىغانلىقىنى بىلــگهن، نهتىجىــدە

ئـۆزى ھايـاتلىق    دا يهنه ئۇنىڭغاىچىققان، ئاخىر ندۈرۈپشهكىلله
  .سىرىنى چۈشۈرگهن زاتتۇر
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  ئومۇمىي تهجرىبه 
  

  ①روبېرت مورس بىگ
  )فىزىكا ئالىمى(

  
ــڭ      ــاكى خاتالىقىنى ــوغرا ي ــڭ ت ــر پهرەزنى ــداق بى ھهرقان
سىناپ كۆرۈلۈشى ئهلۋەتته شۇ خىل پهرەزنىڭ سـاغالم پهرەز  

لهرنىــڭ قولغــا ىئىكهنلىكىنــى ئاساســالپ بېرىــدىغان نهتىج
ــى ــت تهلهپ    كهلتۈرۈلۈش ــي مۇھى ــۇئهييهن ئهمهلى ــۈن م ئۈچ

ئۇنــداقتا، ھهرقانــداق بىــر مــۇئهييهن پهرەزنىــڭ     . قىلىــدۇ
ــوغر ــۈن ىتـ ــۆرۈش ئۈچـ ــىناپ كـ ــلهن   ،لىقىنى سـ ــدى بىـ ئالـ

  :رەكېتۆۋەندىكى ئۈچ شهرت ھازىرالنغان بولۇشى ك
  .مۇئهييهن ئهمهلىي شارائىت .1
ــگه نهتىج   .2 ــردەكلىككه ئىـ ــلهن بىـ ــڭ ىپهرەز بىـ لهرنىـ

لىشىغا مـاس  ېكېلىشى، بۇ پهرەزنىڭ ساقلىنىپ ق بارلىققا
  .رىشىشېلهرگه ئىكېلىدىغان نهتىج

                                            
ــامىل  ① ــا خـ ــكهن  ىئامېرىكـ ــا ئېرىشـ ــىتېتىدىن دوكتورلۇققـ  – 1934. ئون ئۇنىۋېرسـ

ــى      ــان ۋە رادار قۇرۇلمىســ ــاد قىلغــ ــىنى ئىجــ ــۇنجى ئهۋالد رادار قۇرۇلمىســ ــى تــ يىلــ
يهنه . خىـــــل ئىلمىـــــي بايقاشـــــنى ئوتتۇرىغـــــا قويغـــــان  39بـــــويىچه  تهتقىقـــــاتى

ــان  ــهرلهرنى يازغـــ ــاب، ئهســـ ــۆپلىگهن كىتـــ ــاب  . كـــ ــولىڭىزدىكى كىتـــ ــاپتور قـــ ئـــ
ــ       اۋىن مــۇدىرى تهييارلىنىۋاتقــان چاغــدا، ئامېرىكــا دېڭىــز تهتقىقــاتى ئورنىنىــڭ مۇئ

  .بولۇپ ئىشلهۋاتاتتى
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ــۇش،   . 3 ــل بولـ ــۇلۇش، قايىـ ــۇنداق پهرەزگه قوشـ ــا شـ مانـ
   .بويسۇنۇش

بۇالردىن ئالدىنقى ئىككى شهرت زور ئهمهلىيلىككه ئىگه 
ــىمۇ ــهرت  ،بولسـ ــر شـ ــاخىرقى بىـ ــدە   – ئـ ــڭ ئاالھىـ ئۆزىنىـ

رەز سىنالغان پهيتلهردىمۇ توغرا په – ئهھمىيىتىگه قارىماي
ئۈستىدە  ۇمىلهر سېئىلگىرى ك”: لهنىمهس. يوققا چىقىدۇ

مــېڭىش ئۈچــۈن چوقــۇم ســۇدىن يهڭگىــل نهرســىلهردىن      
ــم  ــى الزى ــنىڭ تۈرتك  “ياسىلىش ــگهن قاراش ــلهن  ىدې ــى بى س

ــىالتتى ــاچتىن ياسـ ــاۋادا ت. ياغـ ــاراش  ېنـ ــل قـ ــۇ خىـ ــى شـ خـ
هيرىـي  ملىشىپ كېلىۋاتقان بىر شارائىتقا نىسبهتهن غۇئوم

مىلهر ســۇدىن ئېغىــر بولغــان   ېكــ” :تــۈس ئالغــان ھالــدا  
ڭـى قـاراش   ېدەيـدىغان ي  “رەكېـ نهرسىلهردىن ياسىلىشـى ك 

ــىمۇ    ــپ قالس ــدانغا كېلى ــر مهي ــاكى پىكى ــ ،ي مىلهر يهنه ېك
رىــدۇ ۋە ئــۆز نۆۋىتىــدە   ېبۇرۇنقىــدەك ســۇ ئۈســتىدە مېڭىۋ  

تۆمـۈردىن  ” :بۇنىڭغا چوقۇم بىرەر تۆمۈرچى قارشـى چىقىـپ  
مــۇمكىن  ئۈســتىدە ماڭالىشـى مىلهرنىــڭ سـۇ  ېك ياسـالغان 

دەپ  “ئهمهس، چـــۈنكى تۆمـــۈر دېـــگهن ســـۇدا لهيلىمهيـــدۇ    
خىمــۇ ئىشــهنچلىك قىلىــش ېنى تىتۇرۇۋالىــدۇ ۋە بــۇ قارىشــ

سـىپ  ېئۈچۈن بىر پارچه تۆمۈرنى ئـات تاقىسـى شـهكلىدە ك   
ــۇ نهرســه شــۇ ھامــان ســۇغا چۆكــۈپ   – ســۇغا تاشــاليدۇ  ،دە، ئ

. دەســتهك بارلىققــا كېلىــدۇ تۆمــۈرچى ئۈچــۈن ئىشــهنچلىك
ى قاراشنىڭ توغرىلىقىغا زادىـال  ىقبۇنى كۆرگهن تۆمۈرچى باي

بــايىقى بىــر مهيــدان تهجــرىبه تۆمــۈرچى     . ئىشــىنهلمهيدۇ
ــت ــى ئهنئهنېنى ھىئۇس ــقا   ىلىق ــۇزۇپ تاشــلىغان قاراش ــى ب ن

تهجـــرىبه توغرىلىـــق ئىككىنچـــى بىـــر مۇۋاپىـــق بولغـــان 
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ــئويل ــدۇىنىشــ ــۇپ قويىــ ــۇ . تىن توســ ــرىبه گهرچه بــ تهجــ
ــايىقى تهجــرىبه نهتىج ىنهتىج ســىدىن باشــقىچه ىســىنىڭ ب

ــۇپ چىقىــش ئ  ــدە زور بولســىمۇ ېبول ــالى ئاالھى ئهگهر . هتىم
تۆمــۈرچى بــۈ قاراشــنىڭ توغرىلىقىغــا ۋاقىتلىــق بولســىمۇ  

ــۈرچى باي     ــدا تۆم ــۇ ھال ــدى، ئ ــا ئى ــهنگهن بولس ــدەكئىش  ىقى
تهجــرىبه پهيتىــدە ســۇغا قانــداقتۇر بىــر ئــات تاقىســى يــاكى 

بهلكـى بىـر تۆمـۈر     ،ىڭدەك بىر نهرسىنى تاشلىماستىنشۇن
  .قاچىنى تاشلىغان بوالتتى

ــاغالردا ــوغرىلىقىنى    ،بهزەن چـ ــالرنىڭ تـ ــر قاراشـ بهزىبىـ
ســـىناپ كـــۆرۈش مـــۇئهييهن بىـــر شـــهخس ئۈچـــۈن قـــوالي 

شـــۇنداق . كهلمهيـــدىغان كۆزىتىشـــلهرنى تهلهپ قىلىـــدۇ  
ىال ئىــكهن، بىــز پهقهت ســۇ يۈزىــدە لهيلهيــدىغان نهرســىلهرن 

تهبىئىيكى، بـۇ  . بىلىدىغان بىر شهخسنى مىسالغا ئااليلۇق
ــتىغا       ــۇ ئاس ــاكى س ــدىغان ي ــلۇقىدا ئۇچى ــاۋا بوش ــهخس ھ ش

شـۇ  . شۇڭغۇيدىغان نهرسىلهرنى كۆرۈشتىن ئـاجىز كېلىـدۇ  
 ۇچاغـدا سـ   ئـۇ  ھالهتته ئۇ سۇ يۈزىدە قاتناپ قـالغۇدەك بولسـا،  

ســـۇنىڭ تۆپىـــدە لهيلهۋاتقـــان ۋە    ،ئۈســـتىدە كېتىۋاتقـــان 
دە، بــۇ  - ئۇچۇۋاتقــان تۈرلــۈك نهرســىلهرنى كــۆرۈپ ئۈلگۈرىــدۇ

سـى ئۇنىـڭ   ىشهخس كۆرۈپ يهتكهن شۇ نهرسىلهرنىڭ ھهمم
تىدائى ئېڭىغا نىسـبهتهن ھهقىقىـي بولمىغـان ئىشـالر     پئى

لىقىــــدۇ، ئــــۇ شهخســــنىڭ كۆزىــــدە بىــــر ېســــۈپىتىدە چ
ــر     ــاكى بى ــۈزىگه چۈشۈشــى ي ــاۋادىن ســۇ ي ــڭ ھ ئايرۇپىالننى

ۇ ئاســتىدىن ســۇ يــۈزىگه چىقىشــى چــۆكمه جىســىمنىڭ ســ
ڭىال بارلىققـا كهلـگهن بولـۇپ    ېسى يـ ىقاتارلىقالرنىڭ ھهمم

  . بىلىنىدۇ
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يهنه ئۇنىڭدىن ئهكسىچه ھالدا، سۇ يۈزىدە تۇرغـان مهلـۇم   
يـاكى سـۇ ئاســتىغا    چسـا ھاۋاغــا ئۇتۇيۇقسـىزال  بىـر جىسـىم   

ــۈ ــپ چۆك ــۆرگهن    پ كېتى ــۇنى ك ــا، ب ــب بولس ــۆزدىن غايى ك
 دەپ ىمنى پۈتـۈنلهي يوقۇلـۇپ كهتتـى   لىقى ئادەم ئۇ جىسېھ

ــۇمكىنىنىچۈش ــى مــ ــقا . شــ ــدىن باشــ ــۇ يهردە يهنه ئۇنــ  ،بــ
ش ئاســـان بولىـــدىغان، ســـۇ يۈزىـــدە لهيلىگـــۈچى  ۈشـــىنىچ

 ئهممـا . لىقىشى مۇمكىنېلهر چىجىسىمالرغا ئائىت ھادىس
قىالردىن پۈتـۈنلهي باشـقىچه بولغـان    ىرىناۋادا ئۇ ئادەمگه يۇق
بۇالرنى ئۇنـداق ئاسـان يـول     ،لهر يولۇقساىبىر قىسىم ھادىس

گـاڭگىراش ئىچىـدە تـۇرۇپ     ،پ ئااللماستىنىنىبىلهن چۈش
 توسـاتتىن  بىـر جىسـىم  ، مهسـىلهن . گهپ اللىشى تۇرغانېق

سۇ يۈزىگه ئۆرلهپ چىقسا ياكى سۇ ئاستىغا شۇڭغۇپ كهتسه، 
ــدىكى نهرســىلهرنىال كــۆرۈپ     ــۇالرنى ئۆزىنىــڭ ســۇ يۈزى ــۇ ب ئ

زادىـال چۈشـهنمهي   ئاساسهن  سىگهئاالاليدىغان كۆرۈش سهزگۈ
ــۇمكىن ېق ــى م ــدىغان    . لىش ــاۋادا ئۇچى ــهخس ھ ــۇ ش ــاۋادا ب ن

الاليـدىغان  ىكهت قىـ لهردىن تارتىـپ سـۇ ئاسـتىدا ھهر   ىنهرس
پ ىنىنالمــاي چۈشــيلهرنى قىىنهرســىلهرگىچه بــارچه نهرســ

ئــۆزى شــۇ چــاغقىچه  ،ئاالاليــدىغان بىــر شهخســكه ئۇچراشســا
ــهنچه    ــۇ چۈش ــۆرۈپ ۋە ئۇچرىتىپم ــۇن ك ــان نۇرغ تۇرغۇزالمىغ

پ، ىنىڭى شهخسـنىڭ يـاردىمى بىـلهن چۈشـ    ېئىشالرنى ئۇ ي
كىن شـۇنداق  ېلـ . لىشى مـۇمكىن ېكۆز قارىشىنى توغرىلىۋ

شــهخس ســۇ  – 1بــايىقى  ىمۇ،بولــدى دەپ ئويلىغــان تهقــدىرد
الرغا ئوخشاش جىسىمغا چۆككۈچى ۋە ھاۋادا ئۇچقۇچى ئاستى

ــالرنى چۈش ېت ــدىكى ئىشـ ــدىغان ىنىمىـ ــاردەم بېرىـ ــكه يـ  شـ
ــك     ــته بهلگىلىــــ ــۇمالرنى ئىگىلهشــــ ــق ئۇقــــ نۇقتىلىــــ
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تىــدە ۋىدۇ ۋە قىيىنچىلىــق ئاقىىــقىيىنچىلىقالرغــا يولۇق
ــڭ     ــان بىلىملهرنىــ ــدىم قىلغــ ــا تهقــ ــى ئۇنىڭغــ ھهمراھــ

رۈپ ۈتــــوغرىلىقىنى بىــــرەر يــــول بىــــلهن مۇئهييهنلهشــــت
ئۇ ھهمراھىنىڭ گهپلىرىدىن ئـۆز ھالىغـا كـۆرە     ،بهرمىگۈچه

ــاز ــ   - ئ ــقا باش ــوال گۇمانلىنىش ــۇنى  ىھهمراھىغ. اليدۇت ــۇ ب م
ــدۇ   ــانغا توختىمايــ ــالر ئاســ ــهندۈرۈش ۋە ئىسپاتالشــ . چۈشــ

شـــۇنداقتىمۇ ئهمهلىـــي مهيدانـــدا يـــۈز بېرىـــپ ئۈلگـــۈرگهن 
بهزىبىــر ھادىســه ۋە ۋەقهلهرنــى ئــۆزى چۈشــهنگهن بــويىچه      

كىنى ۋە ۈئۇقتــۇرۇپ بېــرىش بىــلهن ئۆزىنىــڭ راســت ســۆزل  
ــهلهيد   ــقا ئېرىشــ ــى ئىسپاتالشــ ــق ئىكهنلىكىنــ  .ۇھهقلىــ

بىـــر قـــۇش ئاســـماندىن ســـۈ يـــۈزىگه چۈشـــۈپ   ،لهنىمهســـ
كهتكهندەك بولۇشـى ۋە ھايـال ئـۆتمهي ئـۇ قۇشـنىڭ سـۇدىن       

ــۆرۈپ     ېب ــى ك ــۇش ئىكهنلىكىن ــكهن ق ــالغىلى چۈش ــق ئ لى
شهخسـنىڭ   - 1مانـا شـۇنداق پهيتـته    . ئۈلگۈرۈشى مۇمكىن

 ىــدىغانئىســپاتالپ بېر نىھهمراھــى ئۇچــۈن ئــۆز قارىشــى   
ئهمدى بىز مۇشۇ قىسقىغىنه باش  .پاكىت بارلىققا كېلىدۇ

نىــڭ بــارلىقى توغرىســىدىكى ئىــدىيهگه هللامــا ئــارقىلىق اېت
  . ئۆتۈپ كېتىمىز

ســقۇچتا ئــۇنى نوقــۇل پهرز دەپ   انــى بىــز ھــازىرقى ب  ېق
داقتىمۇ يهنه بىــــز ئۇنىــــڭ راســــت يــــاكى نتــــۇرايلى، شــــۇ

مۇ ىيالغانلىقىنى سـىناپ كۆرۈشـته ئـۇنى ۋاقىتلىـق بولسـ     
ــىمىز ك ېئ ــراپ قىلىش ــتى ــدۇرې ــۇنى   . ەك بولى ــز ئ ــاۋادا بى ن
تىراپ قىلماي تـۇرۇپ تهجـرىبىگه كىرىشـىدىكهنمىز، ئـۇ     ېئ

رىشىشـتىن  ېسـىگه ئ ىھالدا بىـز ھهقىقىـي تهجـرىبه نهتىج   
  . مهھرۇم بولۇپ قالىمىز
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قىلىشـىمىز   پتىـرا ېئ دەكبىز يهنه كۆپىنچه كىشـىلهر 
زە كۈچىمىز ئومـۇمىي ھهقىـقهت   ىرەككى، بىزنىڭ مۇالھېك

هتهن تولىمـۇ ئـاجىز ۋە ئـاددىي بولغـان بىـر      كۆلىمىگه نىسـب 
قىسىم نهرسىلهردىن تاشقىرى نهرسىلهرگه يېتىشـمهيدۇ ۋە  

ــۇنداق ئىـــكهن، بىـــز مهۋجۇدلـــۇقىنى  . ئـــاجىز كېلىـــدۇ شـ
مـاددىي   – ئالهم رېئالقىلىۋاتقان ئىالھنىڭ ئۆزى  ېتىراپئ

دۇنيـــــادىن تاشـــــقىرى بولغـــــان ۋە بىزنىـــــڭ چهكلىـــــك 
ئهھۋال . يدىغان بىر كۈچتۇرسهزگۈلىرىمىز بىلىپ يېتهلمه

ئـۇ كۈچنىـڭ بـارلىقىنى بىـز قانـداقتۇر       ،ئهنه شۇنداق تۇرۇپ
رىنى ئىشــقا ســېلىش بىــلهن ىلىبىــر تهبىئىــي پهن ۋاســىت

ــكارا   ــر ئاشـــ ــۇ بىـــ ــدىكهنمىز، بـــ ــپاتلىماقچى بولىـــ ئىســـ
چـــۈنكى بىـــز . خمىقـــانىلىق ۋە بىهـــۇدە ئـــاۋارىچىلىقتۇرهئ

ۋە ئــۇ مهنســۇپ پهن  - ئهت قىلىۋاتقــان ئهشــۇ ئىلىــمىمــۇراج
تارمـــاقالر ئـــۆزىگه كـــۆرە تولىمـــۇ تـــار دائىـــرە ۋە چهكلىـــك  

  . كۆلهمدىكى نهرسىلهردۇر
ئۇنداقتا، ئىالھ ئۆزى ماددىي نهرسـه بولمىغـان ئىـكهن، ئـۇ     

رەك يـاكى  ېـ ئىدىئال نهرسـه بولۇشـى ك   - چوقۇمكى روھانىي
ئـــۇنى ئـــادەتتىكى فىزىكىلىـــق ئالهمـــدىن تاشـــقىرى بىـــر 

داقتۇر بىـر ھـالهتته مهۋجـۇت بولغـان     مىدە قانىھهقىقهت ئال
ــۈچ دەپ قارىلىشـــى ك ــكـ ــانلىقى . رەكېـ ــۇنداق بولغـ دەل شـ

ئۇ كۈچنى بايىقى ئۈچ خىل قاراش ئىچىدە چهكـلهپ   ،ئۈچۈن
ياكى ئۇنىڭ بىزگه تونۇشلۇق . قويۇش زادى مۇمكىن ئهمهس

ــىمۇ ئ    ــا بويسۇنۇش ــان رامكىلىرىغ ــان زام ــدىن ېبولغ هتىمال
رى ىلىزامان ۋە ماكاننىڭ چهكلىمبىز  ،مانا بۇ يهردە. يىراق

ــي      ــڭ پهقهت ئىالھى ــاددىي ئالهمنى ــان كهڭ م ــدە تۇرغ ئىچى
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ســـىغدىلىپ تۇرۇۋاتقـــان مـــاكرو بارلىقنىـــڭ  مهۋجـــۇدىيهت
كىچىككىــنه بىــر قىســمى ئىكهنلىكىــگه تهن بېرىشــىمىز 

شــىدا ېب نىڭبــۇ خــۇددى بىــز ســۆزىمىز   . رەك بولىــدۇېــك
ڭىز يۈزى ېلىقى شهخس ئالدىدىكى دېپ ئۆتكهن ھىتىكۆرس

  .ئهھۋالىغا ئوخشايدۇ
ڭىـــز يـــۈزى دەپ قارالغـــان شـــۇ ېد ،نىـــق تۇرۇپتـــۇكىېئ

قى چۈشهنچىگه نىسـبهتهن ئهمهلىيهتـته   ىرىمهۋجۇدىيهت يۇق
ــان   ــالهم قىســـىملىرىدىن بولغـ ــقا ئـ ــان باشـ مهۋجـــۇت بولغـ

بــــۇ پهقهت بىــــز . كىچىككىــــنه بىــــر تهركىــــب خــــاالس
نى ڭىـز يـۈزى  ېئـۆتكهن، د  ىتىپشـىدا كۆرسـ  ېسۆزىمىزنىڭ ب

پهقهت كۆز ئالدىدىكى باشـقا ئـالهم شـهيئىلىرى ۋە ئـۇ ئـۆزى      
ــهر  ىبهزى چهكلىم ــكه مۇيهسسـ ــدىن بىلىشـ ــرى تۈپهيلىـ لىـ

ــا ئىســــــ  ــدىردىمۇ مهۋجۇدلىقىغــــ ــان تهقــــ ات پبواللمىغــــ
ــدىغان   ــاجىز كهلمهيــ ــتىن ئــ ــقا  ۋەكهلتۈرۈشــ ــالهم باشــ ئــ

شــهيئىلىرىگه نىســبهتهن بهكمــۇ كىچىــك قارايــدىغان ئاشــۇ 
ــدىكى د ــاكى دېشهخســنىڭ ئالدى ــۈزىگىال ېڭىــزغىال ي ڭىــز ي

ــايدۇ ــداقتا. ئوخشــــ ــۇ يهردە ا ،ئۇنــــ ــۈك هللابــــ نىــــــڭ تۈرلــــ
كهمچىلىكلىرىمىــز تــۈپهيلى بىلىــپ يېتهلمهيــدىغان بىــر 
بۆلۈك مىتافىزىك ھهقىقهتلهرنى بىـزگه بىلـدۈرۈپ قويـۇش    

الزىـم   ىمىزمۇ ھهم ئىگه ئىكهنلىكىگه چىن پۈتۈشـ ىكۈچىگ
  .بولىدۇ

ــا بۇالر ــي  مان ــدىن كې ــا چىنپۈتكهن ــئ ،ىنغ رىنمهي نهزەر ې
ســالىدىغان بولســاق، ســاماۋىي كىتابالرنىــڭ ھهرقاندىقىــدا   

ــار قى    ــر قات ــان بى ــالهمگه مهنســۇب بولغ ــي ئ مهتلىــك مروھى
مانــا شــۇ بىلىمــلهر بىــزلهرگه . بىلىملهرنــى ئۇچرىتــااليمىز
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ــاالي  ) هللا( ــدۈرۈپ، تـــ ــدۈرمىگهننى بىلـــ ــقىالرغا بىلـــ باشـــ
ىــڭ ئهڭ خىســلهتلهرگه ئىــگه قىلغــان، كــۆرۈنمهس دۇنيان   

پهيغهمـبهرلهردىن ئىبـارەت   قىن سىرداشلىرىغا ئايالنغـان  ېي
بـــۇ . م كىشـــىلهر ئـــارقىلىق يېتىـــپ كهلـــدىتۈركـــۈبىـــر 

چقاچـــان بىـــز كـــۆرۈپ تۇرۇۋاتقـــان زامـــان     ېبىلىمـــلهر ھ
ــۇنغ ــرىگه بويسـ ــوقىچهكلىمىلىـ ــۆرۈنمهس . نى يـ گهرچه كـ

ــۇق خه   ــاكى ئۇدۇلل ــدىن ي ــۇق ئال ــرىش ۋئىشــالر توغرۇل ەر بې
ىڭ راستچىللىقىنىڭ بىردىنبىـر ئـۆلچىمى   پهيغهمبهرلهرن

كىن بىز بۇنى خۇددى ئۇالر ئېلىپ كهلگهن ېبواللمىسىمۇ، ل
يـــاكى مهيـــدانغا كهلتـــۈرگهن نهرســـىلهرنىڭ توغرىلىقىغـــا 

ــ كهلتــۈرۈش يوللىرىــدىن  دەلىــل  پ ىتىســۈپىتىدە كۆرس
يسا ئهلهيهىسساالممۇ نهچچه يۈز ىبۇ جهھهتته ئ. ئۆتۈۋاتىمىز

شـــارەتلهرنى ېب – ەرۋمۇنچىلىغـــان خهيىلـــالر بـــۇرۇنال بىـــر 
ــۆتكهن  ــپ ئــــ ــۇ خه. بېرىــــ ــدە ئۋئــــ ــا ىەرلهر ئىچىــــ يســــ

رى، قىلىــش ئالدىــدا  ېئهلهيهىسســاالمنىڭ ئــۆزى، خــاراكت  
ــالرنىڭ ھهمم    ــدىغان ئىش ــۆزى دۇچ كېلى ــان ۋە ئ ــى ىتۇرغ س

پهن ۋە  - دېيهرلىك ھالـدا تـا ھـازىرغىچه ھهرقانـداق ئىلىـم     
ــات ئ ــر  ېتهتقىقـ ــا ۋە تهبىـ ــرەلمهينىقلىمـ ــان  بېـ كېلىۋاتقـ

ەرلهرنىـــڭ  ۋزامـــان ۋە تـــارىخ مانـــا شـــۇ خه   . نهرســـىلهردۇر
دەلىللىـدى   نـى ھهقىقىي، چىن ئىكهنلىكى ھهممىسىنىڭ

شـــۇ ئـــارقىلىق پهيغهمبهرلهرنىـــڭ . ۋە مۇئهييهنلهشـــتۈردى
قىقىــي ئارقــا كۆرۈنــۈش هتىنىــڭ ھىپهيغهمبهرلىــك پائالىي

تولـــــۇق  ئۇلۇغـــــۋار ۋە راســـــتچىل ئىكهنلىكـــــى ،تاپقـــــان
نىـــڭ بارلىقىغـــا هللا ،نىـــڭ بىلىشـــىمچهېم. دىئىســـپاتالن

كۆڭلىدە بىخ  –چىنپۈتۈش بولسا، پهقهت ئىنساننىڭ تۇيغۇ 
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 سـىدە ئۆسـۈپ  ىدىغان ۋە ئۇنىڭ شهخسىي بىلىمى دائىرىسۈر
  . يېتىلىپ بارىدىغان ئاالھىدە ۋە ئايرىم بىر ئىش -

قايسى بىر ئىنسان يهنه قايسى بىر ئىنساننىڭ ئۇنىڭغـا  
س دۇنياغــا ئائىــت بهزى بىلىملهرنىــڭ دەپ بهرگهن كــۆرۈنمه

ــپاتلى  ــوغرىلىقىنى ئىسـ ــان   تـ ــۇ ھامـ ــۇ شـ ــا، ئـ ماقچى بولسـ
ئاڭلىغان . گه كىرىشسۇن ۋە ئۇنىڭغا تهييار تۇرسۇنىتهجرىب

قايتــا  - ئــۇنى قايتــا ،بىلىمــلهرگه ھۆكــۈم قىلىــپ بولغــۇچه
تلىك ىۋەقا ئىمان كهلتۈرۈشكه مۇناسهللابۇ ا. داۋامالشتۇرسۇن

ئۇ ئىنسـان ئالـدى   . مىيۈزلۈك بىر شهرتبارچه ئىشالردا ئومۇ
ــقا     ــۆز ياراتقۇچىســى ئوتتۇرىســىدىكى ئىش ــۆزى ۋە ئ ــلهن ئ بى

 ۆگىنىشـى تـورلىرىنى ئ  شىشى مۇمكىن بولىدىغان ئـاالقه ېئ
شـىش  ېلهرنىـڭ ئهمهلـگه ئ  ىشـۇ ئاالق  ،يهنه شـۇنداقال . رەكېك

ئهگهر ئىنسـان  . رەكېچىقىشى ك مۇ ئۆگىنىپيوسۇنلىرىنى
رەك ېــ دقــا چىقىــرىش ئۈچــۈن ك   نى ۋۇجۇىبــۇ خىــل ئــاالق  

بولىــدىغان بىــر قاتــار شــهرتلهرنى بىلىــپ يهتســه ۋە شــۇنىڭ 
ئۇنىڭ قهلبى ۋە بارلىقى بۇ شـهرتلهرنى ئىشـقا    ،بىلهن بىرگه

بـارا   - ئۇنداق ئىنسان چوقۇم بـارا  قا قاراپ يۈزلهنسه،ئاشۇرۇش
ئهنه شـــۇ باســـقۇچتىكى . بـــۇ ھهقىقهتنـــى كـــۆرۈپ يېتىـــدۇ

بىـلهن تولغـان بولىـدۇ ۋە ئۇنـداق     ئىنساننىڭ قهلبى ئىمان 
ــ   ــهكلىگه تهسـ ــات شـ ــڭ ھايـ ــان ئۇنىـ ــىتىدۇىئىمـ . ر كۆرسـ

گۇمانغـا زىنهـار ئــورۇن    - ئۇنىـڭ كۆڭلىـدە شــهك   ،نهتىجىـدە 
ــدۇ ــا ئ هللا ا ،ئهكســىچه. قالماي ــاال ئۇنىڭغ ــڭتائ ــدىنمۇ  ۇنى ئۆزى

 ۋە شـۈبهه  – يهنه ئۇنىڭ ئىمانى شهك. قىن ئورۇنغا ئۆتىدۇېي
  .هنچلىك ئىمان بولىدۇگۇماندىن خالى بولغان ئىش
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  بىر تۈپ قىزىلگۈلدىن كهلگهن ساۋاق
  

  ①بىرايت سىتانلى كونجدەن
  )فىزىكا ئالىمى، پهيالسوپ(

  
نسـىلۋانىيهدىكى بىـر ياقـا    هكهمىنه پ ،كۆپ يىلالر بۇرۇن

تىدە ئۆسكهن چىرايلىق بىر تـۈپ قىزىلگـۈلنى   ېيولنىڭ چ
ىـن يهنه  يهرد ئۇ ،يىن بىر مهزگىل ئۆتۈپېك. كۆرگهن ئىدىم
ــدىم  ــۈپ قال ــتىم مهن ھ . ئۆت ــۇ قې ــڭ  ېب ــۈل تۈپىنى ــى گ لىق

ــرانه ئىزناســىنى    يېنىــدا بىــر كىچىــك ســاتما ئۆينىــڭ ۋەي
چـۆپ ۋە تۈرلـۈك    - توقويۇق ئـ  ۋاقىتتائۇ يهرنى شۇ . كۆردۈم

ئاھـالىلهر تۇرۇشـلۇق   . ئۆسۈملۈكلهر بېسىپ كهتكهن ئىـدى 
مهن  .يىراقلىقتـا ئىـدى  رىم مىل ېجاي بۇ يهرگه ئاالھهزەل ي

شــۇ چاغــدا قانــداق قىلىــپ بــۇ بىــر تــۈپ گۈلنىــڭ بــۇ يهردە  
بـۇ بىـر    مېـنىڭچه، . پ قالـدىم ىنىـ نىنى ئويلىئۆسۈپ قـالغ 

سۇ ۋە ياكى ھـايۋانالر بىـلهن بىلـله    ياكى شامال  يا تۈپ گۈل
لغـان  قائـۇرۇقتىن ئۈنـۈپ   تـال  بۇ ياققا كېلىپ قالغـان بىـر   

ئـۇ   اباشـق ئۇنـدىن  . هتىمالدىن يىـراق ئىـدى  ېقاراشمۇ ئ ەپد
نىــڭ گــۈلنى بــۇ يهرگه تهقــدىر ئېلىــپ كهلــگهن بىــرەر گۈل 

كــۆكلهپ چىقىــپ بارلىققــا كېلىــپ قالــدى دەپ  غولىــدىن 
مهن  ىئاخىر. هتىمالدىن يىراق ئىدىېقاراشمۇ ئوخشاشال ئ

                                            
شــــىتاتى تىرىنســــى  ئامېرىكــــا بورتــــۇن ئۇنىۋېرســــىتېتى دوكتــــورى، فىلورىــــدا ①

ئېنىســـــــــتىتۇتىنىڭ ســـــــــابىق پروفېسســـــــــورى، ئامېرىكـــــــــا فىـــــــــزىكالر  
ــلىق،     ــىخولوگىيه، پهنشۇناســـــ ــا، پســـــ ــى، فىزىكـــــ ــىنىڭ ئهزاســـــ بىرلهشمىســـــ

  .يىچه كۆزگه كۆرۈنگهن تهتقىقاتچىئىنجىلشۇناسلىق قاتارلىق ساھهلهر بو
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نالمايال شۇنى تونۇپ يهتتىمكى، بـۇ گـۈلنى چوقـۇم    يچ قىېھ
كـۆزدە   نـى بىرەر ئىنسان ئىختىيـارىي ھالـدا بىـرەر مهنپهئهت   

شـى  ۇغـان بول پ قويرىـ ېنىغـا ت ېتۇتۇپ ئاشۇ ساتما ئۆينىـڭ ي 
 تىككىنىنـى رەك، گهرچه مهن ئۇنى بىرسىنىڭ ئۇ يهرگه ېك

كـــۆزۈم بىـــلهن كـــۆرمىگهن بولســـاممۇ، ھهمـــدە ئۇنىـــڭ      
 –چقانـداق دەلىـل   ېئۆتمۈشىگه قارىتا مېنىڭ ئىلكىمـدە ھ 

چ ئىككىلهنمهسـتىن  ېمهن ھـ  ،پاكىت بولمىغان ھالهتتىمۇ
ىمهنكى، بــۇ بىــر تــۈپ قىزىلگــۈل بــۇ يهرگه شــۇنىڭغا ئىشــىن

مانــا بــۇ . ىكىلــگهنتچوقــۇم بىــر ئىنســاننىڭ قــولى بىــلهن 
ــلهش     ــۈك دەلىلـ ــر تۈرلـ ــۇ بىـ ــنىڭ ئۆزىمـ ــقا كۆرۈنۈشـ قىسـ

بىــز مانــا شــۇ خىــل دەلىلــلهش ئۇســۇلىنى  . ھېســابلىنىدۇ
پهن ساھهلىرىدىكى قايسى بىـر پىكىـر تۇرغـۇزۇش     - ئىلىم

 نىڭكۆرۈشــتىن ئىشــ يــاكى بىــر قــانۇنىيهتكه ئىشــلىتىپ
كىن شـۇنداقتىمۇ بىـز   ېل. دەسلىپىدىال يىراقالپ كېتىمىز
. لىش ئالدىدا تۇرۇۋاتىمىزېبۇ ھهقىقهت بىلهن دوقۇرۇشۇپ ق

ــۇيتىشــقا بولىــدۇكى، ېشــۇنداق ئ  دەســلهپكىئۇســۇل ئهڭ  ب
ئهڭ بــۇرۇن . ۇرتگــانه بىــر ئۇســلۇبېئاساســالنغان ي گهبىلىمــ

كهنلىكىـدە  نومىيه ئىئاسترو نىڭبارلىققا كهلگهن پهن تۈرى
ئاســترونومىيه ئىلمىــدىكى قىياســىي . ئهلــۋەتته ،گهپ يــوق

يىــراق ئاســمان شــۇنى كۆرســىتىپ بېرىــدۇكى، دەلىلــلهش 
بوشلۇقىدا ئۆز ئورنى بويىچه جايالشقان ھهر قايسى يۇلتۇزالر 

ــهييارە  ــۈمى، سـ ــۇز تۈركـ ــرىبه ىپىالنېت - ۋە يۇلتـ ــى تهجـ الرنـ
ئۇنــدىن باشــقا . ىزقىلىــش خاھىشــىمىزغا بويســۇندۇرالمايم

ــان    ــق قىلىۋاتقـــ ــىملىرىنى تهتقىـــ ــمان جىســـ يهنه ئاســـ
ئــۇالر بىــلهن بىزنىــڭ ئــارىمىزنى قــاپالپ     ، چــاغلىرىمىزدا
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تۇرغــان ئــالهم رادېئاتسىيهســىنىڭ تهســىرىدىن قۇتۇلــۇپ     
ــك ــادىر هكېتىشــ ــۇن، قــ ــا تۇرســ ــمان  بولــــۇش ئۇياقتــ ئاســ

جىسىملىرى بىلهن بىزنىڭ ئـارىمىزنى ئايرىـپ تۇرۇۋاتقـان    
ــالهم ــڭ ئ ــالى  نۇرلىرىنى ــىرىدىن خ ــق يتهس ــگه  ىمۇبولۇش ئى
بهلكى ئۇالر بىلهن ئارىمىزنى ئايرىـپ تۇرۇۋاتقـان   . ىزمئهمهس

ــپ   ــدىن ئۆزگىرىـــــ ــڭ تۈپهيلىـــــ ــان ئارىلىقنىـــــ بىپايـــــ
ــ ــۈنكېتىـ ــلۇقىدىن   دىغانلىقى ئۈچـ ــمان بوشـ ــراق ئاسـ يىـ

ــلهن يېتىــپ     ــۇنلىرى بى ــۇق دولق ــاۋاز ۋە يورۇقل ــان ئ تارقالغ
 ،ىمـــۇ قولغـــا كىرگـــۈزەلمهيمىزرلـــۈك ئۇچۇرالرنۈتكهلـــگهن 

بــۇ خىــل شــارائىت  مــۇ،شــۇنداق تۇرۇپ. قوبــۇل قىاللمــايمىز
لهر بىــلهن بولغــان ىســهييار - ئاســماندىكى يۇلتــۇز بىزنىــڭ

پهننىــڭ باشــقا  - تهتقىقــاتىمىزنى ئــۈزۈپ قــويغىنى، ئىلىــم
 –هن قائىـــــدە كرىشـــــېتارماقلىرىـــــدىكى تهتقىقـــــاتالردا ئ

 لۇقمىزغا توســــقۇنىقــــانۇنالردىن اليىقىــــدا پايدىلىنىشــــ
بىــز ئاشــۇ خىــل دەلىلــلهش ئۇســۇلىنىڭ  . ى يــوقىلغىنــق

يـــاردىمى بىـــلهن پهقهت يىـــراقتىنال كۆرۈنـــۈپ تۇرۇۋاتقـــان  
بىپايـــان ئالهمنىـــڭ نۇرغۇنلىغـــان بىلىـــم ۋە ئۇچۇرلىرىغـــا 

  . رىشتۇقېئ
ــته بىــز تاشــقى ئالهمنىــڭ تۈرلــۈك ھــالهت ۋە   ،ئهمهلىيهت

بىــــر  پكهپرىنســــىپلىرىنى تولىمــــۇ قىــــيىن ۋە مــــۇرەك
 مانا ھازىرقى كۈنـدە . شارائىتالر ئاستىدا يهكۈنلهپ چىقتۇق

 ئۆگىنىـــپمـــدىن ئىبـــارەت بىـــر مهۋجـــۇدىيهتنى وبىـــز ئات
كىتـــى، ھـــالىتى، ىم ھهروبـــۇ جهريانـــدا بىـــز ئـــات. چىقتـــۇق

ئىگىــلهش ئۈچــۈن رىنى ىتهركىبــى ۋە خــاس ئاالھىــدىلىكل 
ــۆزىمىز بىل ــدىغانئــــ ــۈرۈش ۋە   ىــــ ــل بىرىكتــــ ھهر خىــــ
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ــكېنېئ ــلىتىپ   رگىيىلىـ ــۇللىرىنى ئىشـ ــارچىالش ئۇسـ پـ
خـى  ېبىـز ت  ،كىن شۇنىسـى ھهيـران قـاالرلىقكى   ېل .كۆردۇق

ھازىرغــا قهدەر شــۇ زەررىــچه دېــگهن نهرســىنى ئــۆز كــۆزىمىز  
 شـۇنداق ئهھـۋال مۇ . بىلهن ئهينهن كۆرۈپ باققىنىمىز يـوق 

يهنه باشقا بىر قىسىم ئىشـالردا پـاكىتتىن    نىڭبىز ئىكهن،
 بهكمـۇ  لىشـىمىز ېئۈندىمهي تۇرۇۋ ،ئۆزىمىزنى قاچۇرۇشىمىز

ــش  ــاالرلىق ئىــ ــران قــ ــپ .ھهيــ ــهك ئېيتىــ ــز  ،كهلســ بىــ
ــ ــامېرىكىلىقالرمۇ ت ــاتوم بومبىســىنى  ۇئ نجى قېتىملىــق ئ

كهت ىـ ئاتومنىڭ كۆز بىلهن كۆرۈپ بولماس تۈزۈلۈشى ۋە ھهر
ــدىلىكىگه ئائىــت ســاھهلهردە ئ  ــار  كرىشــېئاالھى ــر قات هن بى

ــۋىي نهزەرىي ــىپالر  ى ــالر ۋە پرىنس ــاپ  قاراش ــىدە ياس تۈرتكىس
كتىـپ شـهيئىنىڭ   ېشۇ ئىشـالردا ئوبي مۇبىز مانا . چىقتۇق

. لىرى ئارقىلىقال پاكىت تۇرغـۇزدۇق ىبهلگ - ئايرىم ئاالمهت
بىز بۇنىڭدا ھهر خىـل ھادىسـه ۋە شـهيئىلهر توغرىسـىدىكى     

لهرگه ۋە نوقـــــۇل ىئهڭ دەســـــلهپكى ئومـــــۇمىي چۈشـــــهنچ
ئهمدى . اندۇقھالهتتىكى مهنتىقىي دەلىللهش ئۇسۇلىغا تاي

نىــڭ هللابىــز ئاشــۇ خىــل مهنتىقىــي دەلىلــلهش ئۇســۇلىنى ا 
بـــارلىقى ۋە ئۇنىـــڭ ئاالھىـــدىلىكى، ســـۈپهت، ســـاالھىيىتى 

ــارلىقالرنى بىلىــپ يېتىشــكىمۇ ئىشــلىتىپ كۆر   ســهكقات
بـــۇ دەلىللهشـــنى كائىنـــات    ،دىن باشـــقاىڭـــئۇن. بولىـــدۇ

ــۆرۈپ     ــۆزىمىزدە كـ ــز ئـ ــڭ بىـ ــان زاتنىـ ــى بولغـ ياراتقۇچىسـ
لىكلهر بىــــلهن ىتۈرلــــۈك ســــۈپهت، ئاالھىــــد يېتىۋاتقــــان

ــان بهزى ســ  ــاقلىق تاپق هتلهرگىمۇ ئىــگه ئىكهنلىكــى ۈپئورت
مۇ ئىشــلىتىپ ىۋىي تونــۇش جهريــانىغىھهققىــدىكى ئىــدىي

شــۇنداق جهريــانالرنى باشــتىن كهچــۈرۈپ . كۆرســهك بولىــدۇ
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كائىنـات   ،زكىىۇنداق قاراشقا كېلىمم ،يىنېك چىققاندىن
كمهت، ئىرادە، قـۇدرەت دېـگهن   ېات ھز ياراتقۇچىسى بولغان ئۇ

بـۇ يهرگه  . ئارتۇقچىلىقالرغا ئىگه بولغان بىـر كـۈچ   - تۈپهس
ــدە ــۇنداق ئ ،كهلگهن ــدۇكى ېش ــاراتقۇچى   ،يتىشــقا بولى ــز ي بى

ــ   ــڭ تۈرلـــۈك سـ ســـاالھىيهتلىرىنى بىلىـــپ   - هتۈپزاتنىـ
مــــاددىي دۇنيــــانى  ،كه كىرىشــــكهن چېغىمىــــزداېتىشــــي
رمىنالرغــــــا، ېت - هتلهشــــــكه ئىشــــــلهتكهن ئاتــــــالغۇۈپس

لهرگه ئوخشـــــىمايدىغان بىـــــر قاتـــــار خـــــاس ىچۈشـــــهنچ
لهر ۋە ماددىي ئالهمنىڭ ئاللىقانداق ھالهتلىرى بۇ ىچۈشهنچ
ــ ــزمهت  ىتىمىزمهقســـ ــىمىزغا خىـــ ــقا ئاشۇرۇشـــ نى ئىشـــ

بۈگــۈنكى كۈنــدە بــۇ ئالهمنىــڭ پهقهت  ،بولۇپمــۇ. قىاللمايــدۇ
بهلكى مـاددا   ،ئهمهس ىتىالنوقۇل ھالدىكى ماددىي مهۋجۇدىي

بىــر پۈتــۈن گهۋدە  قــوش ماھىيهتلىــكە روھــتىن ئىبــارەت ۋ
بىـز ئـۇنى    ،اۋاقىتتـ ئىكهنلىكى تولۇق مۇئهييهن بولغان بىر 

ــۇ ي ــرىلهپ،هنىمــ ــان    ئىلگىــ ــدىن ھالقىغــ ــاددىي ئالهمــ مــ
مـاددىي سـۈپهت ۋە ئاتـالغۇالرنى     گه ئىشهنچ قىلىپ،نهرسىلهر

  . يهلمهيمىزىلۈپهتئىشقا سېلىپ س
غـــا »ئـــاڭ« ۇچىلىرىمنىئوقۇغـــ دىن تارتىـــپمهن بۇرۇنـــ

بىــــر قىســــىم  گه كىرمهيــــدىغانمــــاددا تــــۈرى ئوخشــــاش
نىـڭ  »ئـاڭ « پ،شكه ئۈنـدە ىنهرسىلهرنى تهسۋىرلهپ كۆرسىت

ــانچه  ېخ ــڭ قـ ــڭ ئۇزۇنلۇقىنىـ ــى ۋە ئۇنىـ ــۋىي تهركىبـ مىيىـ
تىرلىقى، قانچه گـرام ئېغىرلىقتـا، قانـداق رەڭـدە،     ېسانتىم

 - قانچىلىــك بېســىمغا ئىــگه ئىكهنلىكــى، ھهتتــا شــهكلى  
ــنى     ــۋىرلهپ بېرىش ــپ تهس ــارلىقالردىن تارتى ــى قات كۆرۈنۈش

داڭقېتىــپ تىچه ېــســورىغىنىمدا، ئــۇالر ئېغىزنــى ئاچقــان پ
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دېــمهك، بــۇ يهردە بىــزگه شــۇ بىــر ھهقىــقهت ئايــان  . قــاالتتى
تافىزىـك  ېم - بىـر غهيرىـي مـاددىي    الكى، بىز قانـداق ىدۇبول

 چوقـۇم  ،بولغان شهيئىنى تهسۋىرگه ئالماقچى بولىدىكهنمىز
ــم  ــادەتته ئىلىـ ــا ئـ ــلىتىپ  - ئۇنىڭغـ ــىدە ئىشـ پهن ساھهسـ

كۆنگهن ئاتالغۇالرغـا مـۇتلهق ئوخشاشـمايدىغان ئاتـالغۇالرنى     
نى يوققـا  ىلىبـۇ مهسـ  . رەكېئىشلىتىپ تهسۋىرلىشىمىز ك

. چىقىرالمايمىز ياكى ئۇنىڭدىن ئـۆزىمىزنى قاچۇرالمـايمىز  
بىـر   قـوش ماھىيهتلىـك  ئالهم ماددا ۋە روھـتىن ئىبـارەت   بۇ 
ــۈن گهۋدە پ ــان،ۈتـــ ــادد  بولمىغـــ ــدىكى مـــ ــۇل ھالـــ  ىينوقـــ

هتتىنال ئىبارەت بولغان بولسا ئىدى، ئۇ چاغـدا بىـز   مهۋجۇدىي
نوقـــۇل مـــاددىي تهبىـــر بېـــرەلىگهن بوالتتـــۇق،   غـــا»ئـــاڭ«

ــش     ــر ئىـ ــۇمكىن ئهمهس بىـ ــي مـ ــۇ قهتئىـ ــكى، بـ  .ئهپسۇسـ
ــدىم   ېد ــارلىقالر تهقـ ــلوكىيون قاتـ ــوببىس، سـ ــت، ھـ مۇكرىـ

ىــــدىيه ۋە يهنه شــــۇنىڭدەك رىيالىســــتىك ئېقىلغــــان مات
غـا  تتۇرىپالر ئووهيالسـ پگىل قاتـارلىق  ېلىبنىز، بىرىكلى، گ

رىيــاللىرى ېقويغــان نوقــۇل ئــۆرنهك تىپىــدىكى ئىــدىيه مات
ــويىچه     ــدىزەلهر ب ــۋىي ئهن ــر مهنى ــۇمىي بى ــالهمنى ئوم كهڭ ئ

ــهند ــاش  دىغانىرۈچۈشــ ــا ئوخشــ ــۇپ، بۇنىڭغــ ــارلىق بولــ  بــ
ــالرنىڭ ھهممىســـى پهقهت تهخمىـــن ئا   ساســـىدىكى قاراشـ

 چهكتايانمىغان يالىڭاچ پهرەزلهر، پـۈ  ىگهچقانداق تهجرىبېھ
. مۆلچهرلهردىن باشقا نهرسىلهر ئهمهسلىكى ھهممىگه ئايـان 

تهبىئهت ۋە ئالهمگه چۈشهنچه بېرىشنى ئۆزىنىـڭ پائـالىيهت   
ــداق بىــر   هۋىي ھهرىــكهت پســهىهلپنىشــانى قىلغــان ھهر قان

ىـل ھهقىقهتـلهر،   ىـدىكى ھهر خ پئالدى بىلهن ئۆزىنىڭ ئهترا
نــتالر ۋە ېمېلېئامىـل، تــۈرتكىلهر مۇشــۇ ئــالهمنى تــۈزگهن ئ 
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الرنىڭ يادرو - نتېمېلېڭىدىن پهيدا بولۇۋاتقان ئېئۇنىڭدا ي
ســىرىنى ئېچىشــقا قانچىلىــك قــۇدرىتى يېتىــدىغانلىقىنى 

  .رەكېياخشى بىلىشى ك
ــم  ــقهتهن ئىلىـ ــڭ پهن  - ھهقىـ ــرىبه بىلىملىرىنىـ  تهجـ

ــارەت  ــىدىن ئىبـ ــۇ  . يىغىندىسـ ــرگه، ئـ ــلهن بىـ ــۇنىڭ بىـ  شـ
ــوي  ــاننىڭ ئــ ــرى، ھپ - ئىنســ ــىياېىكــ ــىر سســ تىغا تهســ

كۆرســــىتىدۇ ھهم ئىنســــان ھېسســــىياتنىڭ تهســــىرىگه 
ــدۇ ــالهتلىرى،  . ئۇچرايــ ــي ھــ ــۈك روھىــ ــاننىڭ ئۆزلــ ئىنســ

ۋە هقىيهت يولىدىكى ئىزدىنىشلىرى، كۆزىتىشلىرى پپمۇۋە
ئۆز تهسىرىنى  ئىنچىكه مهسىلىلهردىمۇئهڭ  ئۇالردىن باشقا

قىيهتلىرى ئهنه پپهپهن مــۇۋە –ئىلىــم  .كــس ئهتتۈرىــدۇ ئه
دىــن كېــيىن قوبــۇل   )باســقۇچالر(لهر ىــشــۇنداق چهكلىم

ئۇ كۈتۈلمىگهن بىر ھالهتته ئۇچۇر  ،بۇنىڭ بىلهن. قىلىنىدۇ
ــايرىم    ــالردا پهقهت ئـ ــارلىق ئىشـ ــرىش قاتـ ــهنچه بېـ ۋە چۈشـ

 ،هتىمالدىن باشلىنىپېبىر ئ ،چهكلىنىپ الساھهلهر بىلهن
ــدا ئاياغلىشــىدۇېئ بىــريهنه  ئىشــهنچ ئاساســىدىكى . هتىمال

تهخمىــنگه پهن ئۆزىنىــڭ  –ئىلىــم . ئىــش يــوق دېيهرلىــك
ــان،  ــۈك تايانغ ــا     تۈرل ــاس ئاساســىدىكى خاتالىقق پهرەز ـ قىي

ــار  تىش ېقوشــۇش ۋە ئېلىــۋ بهكمــۇ يــېقىن بولغــان بىــر قات
ــى     ــدىغان، چېكـ ــپ ماڭىـ ــۇل قىلىـ ــلىرىنى قوبـ ئۆزگىرىشـ

ىلىـم  ، ئبىز شۇنداق قارايمىزكى .توختىمايدىغان بىر ساھه
قــانۇنىيهتنى بايقــاپ چىققــان ھهر  –پهنــدە بىــرەر قائىــدە  –

ــر ئالىم  ــداق بى ــڭقان ــۇ «: نى ــا ب ــته   ،مان ــازىرقى پهيت ــز ھ بى
ۋە  دەپ كېتىشى »شتۇراقىيهت ياكى بايقپپهرىشكهن مۇۋەېئ
هتىمالى بىـلهن روبىـرو تۇرغـان    ېيىنكى ئۆزگهرتىشلهر ئېك
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ىشــىكى ئــۆز ئــورنىنى ئالىــدىغان    بــۇ بىلىــم ۋە بايقــاش ئ  
ه چتىېـ ئهكسىچه قاراشـالرغا نـۆۋەت سـاقلىغاندەك ئوچـۇق پ    

پهن ئهزەلـدىن   –م ىئىل ،دېمىسىمۇ. شى تۇرغانال گهپۇقويۇل
ــالهتته ئ  ــىته ھ ــپ بىۋاس ــېتارتى ــقا  كرىش ــي ئاساس هن ئهمهلى

توغرا دەپ قارىلىۋاتقـان بىـر يـۈرۈش ئالـدىن      ،ماي تۇرۇپانتاي
زەكى قاراشالر تۈرتكىسدە ئىش ئېلىـپ  بېرىلمه ھۆكۈم ۋە يۈ

پهن تارماقلىرىنىــڭ   –م ىــئىل ،ئۇنىــڭ ئۈســتىگه . بارىــدۇ
غا مـاس ھالـدا ئېلىـپ    ئاساسـالر  پهلىسـهپهۋىي سى ىكۆپىنچ

ــدۇ ــى. بېرىلى ــم  مهيل ــ    –ئىلى ــاكى دىن ــۇن ي ــدە بولس دا پهن
شهخس ۋە ئۇنىڭ بىلىم  ،هدە بولسۇنلىسهپهپ مهيلى ،بولسۇن

ــى   ــڭ ھهممىس ــى ئۇالرنى ــىدىكى  ئاساس ــقهت چامىس دە ھهقى
نهرســـىلهر ئىلغـــاپ ۋە تـــالالپ چىقىلىـــدىغان ئهڭ تـــۈپ ۋە 

تهتقىقـات   ېنىڭـدەك ئۇنـدىن باشـقا يهنه م  . بىرىنچى ۋاسىته
رىشكهن ھهر تۈرلۈك نهزەرىيه ۋە چۈشـهنچىلهر  ېخادىملىرى ئ
تهتقىقاتچىالر تهرىپىـدىن تهجرىبىـدە سـىناق     - باشقا ئالىم

ــاقلىق قىلىنمى   ــر يــ ــپ بىــ ــۇچهقىلىنىــ ــڭ  ،غــ ئۆزىنىــ
ــىېت ــلىك باھاســ ــلىكىگهگىشــ ــاي غا ئېرىشهلمهســ  ،قارىمــ

شهخسنىڭ يهككه ھالهتته تۇرۇپ ھاسـىل قىلغـان تونۇشـى،    
گه، لىرىگه، ھهر تۈرلـۈك مهسـىلىلهر  بهزى تهبىئىي پهن ساھه

شــى قارىگه بولغــان شهخســىي هرنۇرغــۇن تهبىئىــي ھادىســىل
ــ  ىئهمهلىيهتـــته ئهســـل  قىن ۋە پهقهت ېمـــاھىيهتكه ئهڭ يـ

ــايرىم تهرەپل  ــڭ ئـ ــش   ىبىزنىـ ــر ئىـ ــاغلىق بىـ ــزگه بـ رىمىـ
ــۈپىتىدە ــدۇېلىۋېرق س ــۈن  . ى ــانلىقى ئۈچ ــۇنداق بولغ ئهنه ش

 پهن -م ىـ شـۇ ئىل ئانچىلىق ۋە توسـالغۇالرنى  ىمهۋجۇت قىي
قولغــــا كهلتــــۈرگهن   ئېرىشــــكهن ۋەئــــارقىلىق  يــــولى
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ــدۇ بهرمهي ئېچىــپ بىــلهن هقىيهتلهرپپمــۇۋە گهرچه . بولماي
ــم ــزگه قىي پهن - ئىلىــ ــبىــ ــى  ،نچىلىقال ئهمهسىــ بهلكــ

نـى مۇئهييهنلهشـتۈرۈپ   ىدىن نهتىجنىڭ ئارقىقىيىنچىلىق
ئىلىـم   ،ىمىزكىقىلىپ ئېيتتىراپ ېتۇرسىمۇ، بىز شۇنى ئ

ــگه    – ــۆز ئىچى ــاق ســاھهلىرىنى ئ ــارچه تارم پهن ئۆزىنىــڭ ب
لىـك تۈزۈلـۈش تاپمىغـان    ىۋىمىيېئالغان ھالدا ئانـالىز ۋە خ 

ــار مهســ  ــاقلىق قىلىــپ   لهىبىــر قات ۋە شــهيئىلهرنى بىــر ي
  .بېرىشتىن مۇتلهق ئاجىزدۇر

ى توغرىســىدىكى ســوئالغا  قنىــڭ بــارلى هللائهمــدى بىــز ا 
بۇ سوئال ئۆز مهزمۇنىغـا كـۆرە، ئىلىـم    . كېلىپ توختىاليلى

ــلهپكى   رپهن تا – ــڭ ئهڭ دەســـــ ــاقلىرى ئۆزلىرىنىـــــ مـــــ
ــار مــاددىي شــارائىتى تۈپهيلىــدىن بىــر  ىــلىچهكلىم رى ۋە ت

ــ ــاي  تهرەپ قىلىـــ ــادىر بواللمـــ ــۇمكىنچىلىكىگه قـــ ش مـــ
 :كىن بـــۇ يهردەېلـــ. كېلىۋاتقـــان ســـوئالالر قاتارىدىنـــدۇر  

قانـــداقتۇر بىـــر روھىـــي ئـــالهم مـــاددىي ئـــالهمگه تهســـىر  «
ــدۇپ تۇركۆرســىتى ــاراش مهۋجــۇتال  »ى ــگهن ق شــۇ  ،بولســا دې

ياتىـدىغان ئىـش   تهبىئىي پهن ساھهسـىگه   التهسىرنىڭ ئۆزى
ى ھهل قىلىـــپ ىلىنهســـشـــۇ تاپتـــا بـــۇ م .بولـــۇپ قالىـــدۇ

رەك ېـ رەلهيدىغان يول، سـاغالم ۋە ئوڭۇشـلۇق بىـر يـول ك    ېب
ىن تارتىــپ تهشــهببۇس باشــتمانــا بــۇ يــول بىــز . لىۋاتىــدۇبو

اپ شــوخئئۆزئــارا  ،ت ھۆكــۈم چىقىــرىشرېــان كونكىۋاتقــقىل
ق ۇلــــۇكېتىــــدىغان نهرســــىلهرنى يــــاكى نهرســــىلهر توغر

ــ ــان ھۆكــ ــكونك نىمۈچىقىرىلغــ ــقا رېــ ــهيئى ۋە باشــ ت شــ
لىق چۈشـهندۈرۈش  ىوخشاشلىق بېرىدىغان نهرسىلهر ئـارق ئ
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تالش، پالىـق ئىسـ  ىياكى بايان قىلىش ئۇسـۇلىدىكى لوگىك 
  .دىن ئىبارەتدەلىللهش ئۇسۇلى

پهن ساھهســى دۇنيــادا يــۈز بېرىۋاتقــان نۇرغــۇن   - ئىلىــم
ــپ ىلهرگه ئۆزىنىــڭ چۈشهنچىي ھادىســىــتهبىئ ســىنى بېرى
يهنه بىـر غهيـرى   اشـقا  ببۇ جهرياندا مـاددىي ئالهمـدىن   . ئۆتتى

اتالپ پىنى ئـــۆز اليىقىـــدا ئىســـقمـــاددىي ئالهمنىـــڭ بـــارلى
پهن بۇنىڭغــا قارىمــاي  - كىن ئىلىــمېلــ. بېــرەلمهي كهلــدى

ئۆزىنىــڭ ئهجهللىــك ئــاجىزلىقى بــويىچه بــۇ مــاددىي ئــالهم  
ــ   ــڭ مهۋجۇدلـ ــانىي ئالهمنىـ ــر روھـ ــىرتىدا يهنه بىـ  ۇقىنىسـ

. غـان ئهمهس ئىنكـار قىلىشـقا نائىـل بواللى    ھالداكهسكىن 
تېشــىپ  - ي پائالىيهتچــانلىق قاينــاپلىــەتته ئهقۋبىــز ئهلــ

تۇرغان بىر دۇنيادا ئىنساننىڭ قۇدرىتى ۋە ئۇنىڭ پاراسـىتى  
اتالش ۋە تهقلىــدىي پلىــق ئىســىبىــلهن بولىــدىغان لوگىك

 دەلىللهش ئۇسۇلى بىلهن بۇ كهڭ ئالهمنى يۈكسـهك تهدبىـر  
ــر ھهل     - ــان بى ــقۇرۇپ كېلىۋاتق ــدە باش ــتهقدىرى چ ۋە ۇقىلغ

تىنــــى تونــــۇپ يېتىــــپ ىرىيۈرۆمــــۇقهددەس كۈچنىــــڭ ز
چاغدا مۇئهييهنلهشتۈرۈلگهن بـۇ كـۈچ بىـزگه     ئۇ. ئۈلگۈرىمىز

تقان بىـر قاتـار تۇتـۇق ئىشـالرنى     ىۋاكسىز بولۇپ تۇرىنىچۈش
ــدا چۈش  ــلۇق ھال ــدۇ  ىنىۋئوڭۇش ــاردەم بېرى ــىمىزغا ي . ېلىش

ســـــهييارە ۋە يۇلتـــــۇز سىســـــتېمىلىرىنىڭ : لهنىمهســـــ
ــپىس ــكهت قىلىشــىنىڭ ســىرى،    ئىللى شــهكىللىك ھهرى

ــى، تهبىئهت ــا ئايلىنىشـ ــۇنىڭ پارغـ ــاربتسـ ن تـــۆت وىكـــى كـ
ــانى،    ــى، ئاجايىــپ كــۆپىيىش جهري ئوكســىدى ۋە ئۇنىــڭ رول

ســـــىنىڭ قوبـــــۇل قىلىنىشـــــىدا   ىرگىيېنېقۇيـــــاش ئ
نتىز جهريـانى ۋە ئۇنىـڭ جـانلىقالر    ېئهھمىيىتى زور فوتوسـ 
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كهڭ يهنه، اشـقا  بۇنىڭـدىن ب ، تـى ىھاياتىدىكى ئۇلۇغ ئهھمىي
. ۋەھاكــازاالر جاھاننىــڭ ســاناپ بولمــاس ئــالىپته ئىشــلىرى

ۋقۇلئـاددە قـۇدرەت ئىگىسـىنى ياخشـى تونۇغـان      پهبىز ئاشـۇ  
ق ئېلىـپ بارغـان   ۇلـۇ قى نهرسـىلهر توغر ىرىغىمىزدا يـۇق ېچ

نىـق ۋە تـوغرا مهۋقهگه   ېئىزدىنىشـلىرىمىزدە ئ  - تهتقىقات
ــوال ــا ســېل  اليمىز ۋەئىــگه ب ــۆزىمىزگه جاپ . ىپ قويمــايمىزئ

ــۇ تۈزۈلۈشــى مــۇرەككه  ــانۇنىي - ۋە قائىــدە پچــۈنكى ب تى ىق
گىش بولغان ئىش جهريـانلىرىنى پهقهت تاسـادىپىيلىق   ىچ

ــهنچ   ــىدىكى چۈشـ ــىزلىك ئاساسـ ــلهن ىۋە تهشكىلسـ لهر بىـ
ئۇنـدىن   !؟نۇسـ توختىقانـداقمۇ ئاسـان   بىزگه چۈشهندۈرۈش 

تى، ۋىسـى نهتىجه مۇنا - ەبۋرىدىكى سهىدۇنيا ھادىسىل ،باشقا
ــهيئىلهر ئو  ــكىلچانلىق، ش ــزام ۋە تهش ــىدىكى تتۇرىئىنتى س

ــ ىنهتىج - ســــــهۋەب  - جىــــــرىمېەت، بىۋلىــــــك مۇناســــ
ڭلـۇق، مۇۋاپىقلىـق   پۇمۇكهممهللىك، مهقسـهدچانلىق، تهڭ 

نى ۋە تهســىرى ئهســىردىن ىلىرىقاتــارلىق كائىنــات ھادىســ
ــىرگه ئۇ ــئهس ــ لىنى ــان ش ــۆپ نچه ۇپ كېلىۋاتق ــالرنى ك ئىش

  ز؟ مىىقانداق چۈشهندۈر
بۇ جاھاننىڭ بىر تهدبىرلىـك ياراتقۇچىسـى بولمىسـا، ئـۇ     

، تۈرلـۈك  ىتىـپ يوق -پ، يارىتىـپ  قىلىـ  ئۇنى دائىم پهرۋىش
 ئۇنىڭ ھالى ،قۇرۇپ تۇرمىساكىتىپ، پىالنالپ، ېئىشلىرىنى ب

پايـدىلىق   مهۋجـۇد ئۇنىڭـدىكى   ئۇ چاغـدا  ؟بولۇپ كېتىدۇقانداق 
ــى بوال   ــهۋۋۇر قىلغىلـ ــالهتنى تهسـ ــدۇ؟ھـ ــاھىيه مـ ــامـ  ،تته بولسـ

قىنى ۇنىــڭ مهۋجۇدلــهللائالهمــدىكى بــارچه نهرســىلهر شــۇ ئۇلــۇغ ا 
ــدۇ  ــۇرۇپ تۇرۇۋاتى ــڭ    . ئۇقت ــش ئۇنى ــر ئى ــان ھهر بى ــز كۆرۈۋاتق بى

بىز ئالىمالر تهبىئهتنى . شارەتېتىگه روشهن بىقۇدرىتى ۋە كامال
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كىـگه  ىئهمگ ۆگىنىشتۈرلۈك تهرەپلهردىن تهھلىـل قىلىـش ۋە ئـ   
ــداق ئۇســۇلالرباشــقا ھ ،چــۆككهن چېغىمىــزدا ــارقىلىق، هر قان  ئ

نىـڭ  هللالىك دەلىللهش ئۇسۇلى ئارقىلىقمۇ پهقهت اىھهتتا ۋاسىت
 ئـوي  چاڭقـاق ەتلىك ىۋقۇدرىتى ۋە بۈيۈكلۈك ئاالمهتلىرىگه مۇناس

  .نېرىغا ئۆتهلمهيمىزىن شهنچىدۋە چۈ
ئادەتته ماددىي  نىتىىھهقىقىي ماھىي ،بولساهللا بىز دەۋاتقان ا
ــىت  ــم ۋاس ــارقىل رىىلىبىلى ــىنىۋالغىلىچۈ ىقئ ــدىغان  ش بولى
شۇنى كۆرەلهيمىزكى،  داكىن ئىختىيارسىز ھالېل. نهرسه ئهمهس

ۋە ئۇنـدىن باشـقا ھهر بىـر     دەئۇنىڭ نۇرغۇن بهلگىلىـرى ئـۆزىمىز  
  . نىق ئايان بولماقتاېشۇنداق ئ هتتهزەررە چاغلىق مهۋجۇدىي

پهن قانــداقتۇر باشــقا بىــر نهرســه  - ئىلىــم ،شــۇنداق بولغانــدا
ــى ا ،ئهمهس ــۆگ  هللابهلكـ ــانلىرىنى ئـ ــڭ ياراتقـ ــۇدرەت  ،شىنىنىـ قـ

  . تىدىن ئىبارەتيىش ۋە بىلىش پائالىىنىكۈچىنى چۈش
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  مۇقهررەر نهتىجه
  

  ①جون كىلىپالند
  )خېمىيه ۋە ماتېماتېكا ئالىمى(

  
ــى      ــورد كىلف ــدىن ل ــا ئالىملىرى ــهۇر فىزىك ــا مهش دۇنياغ

پ ئهگهر چوڭقـۇر ئـويال  «: مۇنداق بىر ئۇلـۇغ سـۆزنى قىلغـان   
ــغۇالتىڭ     ــات مهش ــېنىڭ پهن تهتقىق ــاڭ، س ــدىغان بولس باقى

نىڭ بارلىقىغـا ئىشىنىشـكه مهجبـۇر    هللارى اېسېنى بارغانس
  . »قىلىدۇ

قىمنى ىمهن شۇ تاپتا ئۆزەمنىڭ بۇ سۆزگه بولغان قايىلل
  . بىلدۈرمهي تۇرالمايمهن

، تۈرلـۈك  بىـلهن تهتقىـق قىلىـش    رەكلىـك ېكائىناتنى ز
ىيـــال، ئۇچـــۇرالرنى ياخشـــى رېرىشـــكهن ماتېتهرەپلهردىـــن ئ

ىــــدىكى ھهرقانــــداق بىــــر مــــۇالھىزە ۋە ھهققش ىئــــاڭقىر
ــالال    ــۈزۈش، ك ــر يۈرگ ــاكى پىكى ــاكىمه ي ــلىتىش،  مۇھ ئىش

ئويالپ كۆرۈش بىزنى ھايالسىزال مۇنـۇ ھهقىـقهت ئـالىمىگه    
. قىلىشـقا ئېلىـپ بارىـدۇ    پتىـرا ېتهن بېرىشكه ۋە ئۇالرنى ئ

                                            
ــلهر ئ    ① ــي پهن ــىتېتى تهبىئى ــف ئۇنىۋېرس ــل   ېدول ــلىقى، كورنى ــتىتۇتىنىڭ باش نس

ــازوتلۇق  ــايرىش، ئــ بىــــرىكمه تهييــــارالش  ئۇنېۋىرســــىتېتى دوكتــــورى، ۋولفــــرام ئــ
  .مۇتهخهسسىسى
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روھىـي  . 3. مىىككۇر ئالتهپه .2. ماددىي ئالهم. 1: ئۇالر بولسا
  .ئالهم

 ھهقـته مىـيه ساھهسـىنىڭ بـۇ    ېبىز شۇغۇللىنىۋاتقان خ
چـۈنكى ئـۇ   . تولىمـۇ چهكلىـك   نى تهمىنلىگهن مهلۇماتىبىز

تۇرۇۋاتقــان ئالدىــدا نــۆۋەتتىكى كــۆپلىگهن كهڭ ســاھهلهر   
مىيه ئۆزىنىـڭ ماددىـدا يـۈز    ېخ. ئايرىم ۋە كىچىك بىر ساھه

ۋە تهتقىــق  ئــۆگىنىشرنى بهرگهن ئــۆزگىرىش ۋە تۈزۈلۈشــله
ئۇنىڭــدىكى مــاددىنى   ،قىلىــش خاســلىقى بىــلهن بىــرگه   

رگىيهنـــــى ماددىغـــــا ئايالنـــــدۇرۇش ېنې، ئگهرگىيهېـــــنېئ
، بـۇ پهن تهبىئىـي پهنـلهر    خۇسۇسىيىتى بولغـانلىقى ئۈچـۈن  

پ، روھىـــي ئـــالهمگه قىلـــچه ۇلـــلگهن بوقاتارىغـــا كىرگـــۈزۈ
ــدۇ ىۋىمۇناســ ــوق دەپ قارىلى ــۋال .تى ي ــۇنداق تۇ ئهھ ــا،رش  س

 نىـڭ، يهنـى  ان بۈيۈك كۈچاتقبۇ ئالهمنى يار نىنىېمىيه پېخ
ــاددىي دەلىـــل هللا ــا مـ كهلتـــۈرۈش  قىلىـــپ نىـــڭ بارلىقىغـ

ــد    ــدە ئۇنىڭ ــۇمكىن بولســۇن ھهم ــداقمۇ م ــات   اقان ــۇ كائىن ب
ســـىنىڭ تاســـادىپىيلىق بىـــلهن پهيـــدا بولـــۇپ ىمېسىست

ــۈزەپ،     ــاتنى ت ــادىپىيلىقنىڭ كائىن ــۇ تاس ــانلىقى ۋە ش قالغ
 چهىـــدىغانلىقى، قىسقىســـى ئۇنىڭـــدىكى بـــارباشـــقۇرۇپ تۇر

بارلىققـــا  داھالـــئىشـــالر پهقهت پىالنســـىز ۋە مهقسهدســـىز 
ــداقمۇ     ــا، قانـ ــان تۇرسـ ــا قويۇلغـ ــدىغانلىقى ئوتتۇرىغـ  كېلىـ

بىـر قاراشـنى يهكـۈنلهپ چىقىشـنى كـۈتكىلى       نهتىجىلىك
   !؟بولسۇن

ى يـۈز يىـل ئىچىـدە تهبىئىـي پهنـلهر ساھهسـىدە       يېقىنق
ىـــر قاتـــار ئـــاكتىۋال تهرەققىيـــاتالر ۋە بارلىققـــا كهلـــگهن ب

ــي يۈكس ــلهر خىئىلمى ــىد ېلىش ــيه ساھهس ــاددا ۋە ىمى كى م
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رگىيه ساھهســــىدىكى ئىلمىــــي پائالىيهتچــــانلىق ېــــنېئ
ئـادەتته، ئۇنـداق ئىلمىـي ئۇسـۇلالر     . ئارقىلىق پهيدا بولغـان 

نـى  ىيىنكى نهتىجېئارقىلىق ئىسپاتالش ئېلىپ بېرىش ك
تىــــــــــدىغان ېنوقــــــــــۇل تاســــــــــادىپىيلىققا چىقىرىۋ 

يوققــا چىقىــرىش يــاكى  نىــڭ ھهممىســىنىهتىماللىقالرېئ
كۆرسىتىشكه ئۇالردىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن كۆپ تىرىشچانلىق 

ــوغرا كېلىــدۇ كــۆپلىگهن ئىلمىــي تهتقىقــاتالر ئۆزىنىــڭ  . ت
ــازىرغىچه ئ   ــرى ۋە ھــ ــى نهتىجىلىــ ــكهن ېئىلگىرىكــ رىشــ

قىيهتلىرى بىــلهن شــۇنداق بىــر نــۇقتىنى ياخشــى پپهمــۇۋە
ــدۇ ئىســپاتالپ ــۈك مــاددا تۈرلىرىنىــڭ   ،كىبېرى ــۈمهن تۈرل ت

ھهر قانــداق بىــر  ،ئىچىــدىن كىچىــك يــاكى چــوڭ بولســۇن 
. نىڭ قااليمىقان ھهرىكهت قىلىشـى مـۇمكىن ئهمهس  ىمادد

ئۇالرنىڭ ھهممىسى چهكلىك بىر قاتـار تهبىئىـي    ،ئهكسىچه
كـۆپىنچه چـاغالردا   . قانۇنىيهتلهر بىـلهن ھهرىـكهت قىلىـدۇ   

اننىـڭ بارلىققـا كېلىشـى ئـۇ قانۇننىـڭ      مىز –بىرەر قـانۇن  
ــرا ق  ــاكى ئىجـ ــهۋەبلىرى يـ ــهكلىىتولـــۇق سـ  نىڭلىـــش شـ

لـــى بـــۇرۇنال ېقاتـــارلىق باســـقۇچالردىن خ ىئايدىڭلىشىشـــ
ــدۇ   ــقان بولى ــقا ئاش ــ. ئىش ــۇپ   ېل ــانۇننى تون ــۇ يهردە ق كىن ب

ــۈرتكه بول   ــىغا تـ ــارى بولۇشـ ــڭ جـ ــتىش ۋە ئۇنىـ ــدىغانيېـ  ىـ
مىــيه ېىــك خمــۇھىتالرنى ئىگهلــلهش كۆپچىل –شــارائىت 

ــدە بىرىن ى دەرىجىــدە ئهھمىــيهتكه چــئالىملىرىنىــڭ نهزەرى
گه ىـ ى رولچـى ۋە نهتىج چـ بۇ قـانۇن بىرىن  ،ئۇالرچه. ئىگه ئىش

مـاددا  « :ناۋادا. دۇىبولۇپ قالغان بولئامىل ئېلىپ بارىدىغان 
تاسادىپىيلىق بىـلهن   پهقهتتى ىرگىيهنىڭ ھهرىكېنېۋە ئ

 »ه بارلىققـا كېلىـدۇ  تولۇپ تاشـقان بىـر قااليمىقـان ھـالهتت    
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ــا  ــپ قالسـ ــدا  ېخ ،دەپ قارىلىـ ــڭ ئالدىـ ــيه ئالىملىرىنىـ مىـ
ئهقىـــدىگه ئۇيغـــۇن بولمـــاي  - تۇرۇۋاتقـــان بـــايىقى ئىشـــهنچ

ــدۇ ــا    . قالى ــك ئورۇنغ ــانۇنىنى تۈرتكىلى ــئهت ق ــداق تهبى بۇن
ــهۋەبلهرنى   ــان سـ ــۈزۈپ قويۇۋاتقـ ــۇپ ئۆتكـ ــتىش ئهڭ  تونـ يېـ

نىــڭ هللاۋە ئــۇ ســهۋەبلهر بىــزگه  چــېكىگه يهتــكهن ئــاخىرقى
مـــاددا ۋە  ،يىـــنالېتىنى تونۇتـــۇپ قويغانـــدىن ك ىمـــاھىي

ــاكى  ىرگىيه ھهرىكېـــــنېئ ــادىپىيلىق يـــ ــدىكى تاســـ تىـــ
ئـــۇزاق ئىزناســـى بـــارلىق ســـىنىڭ ىچۇۋالچـــاقلىق ئىدىي

  . ال پۈتۈنلهي ئۆچۈپ يوقايدۇئۆتمهي
بـــۇ ماقـــالىنى ( يىـــل بـــۇرۇن بىـــربۇنـــدىن تهخمىـــنهن 

ىمى رۇس ئـــــال )يېزىۋاتقـــــان ۋاقىـــــت كـــــۆزدە تۇتۇلىـــــدۇ
نتالرنــــــــى ھهر ېلېمېۋىي ئىــــــــمىيېخ» مىنــــــــدىلېۋ«

ــاتوم ماسسىســىنىڭ دەۋرى  لىــك ئېشــىپ يقايسىســىنىڭ ئ
دېگهن بىـر  » جهدۋىلى ينتالر دەۋرىېلېمېئ«بويىچه  ىبېرىش

ئۇ مۇشۇ تهتقىقاتىـدا مهلـۇم   . قانۇنىيهتنى يهكۈنلهپ چىققان
ــاكى    ېلېمېئ ــۈك يـــ ــل تۈركۈملـــ ــر خىـــ ــڭ بىـــ نتالرنىـــ

ــانلىقىگۇرۇپپ ــىل ىچــ ــدە  نى ھاســ ــدىغانلىقى ھهمــ قىلىــ
ــد  ــاق ئاالھى ــڭ ئورت ــدىغانلىقىنى   ىلىككهئۇالرنى ــگه بولى ئى

مانا شۇ خىـل   ؟يتىپ باقايلىچۇېنى ئېق. يهكۈنلهپ چىققان
نتالرنـى بىـز   ېمېلېھالدا مهۋجۇد بولغان ئ كه ئىگهقانۇنىيهت

بۇنىڭغــا  ؟يتاالمــدۇقېدەپ ئ» تاســادىپىيلىق«يهنه نوقــۇلال 
ــېچ ــۆددە قىاللمھ ــدۇكىم ھ ــقا  .اي ــدىن باش ــك  ،ئۇن كۆپچىلى

ئــالىمالر مىنــدىلېۋنىڭ قــانۇنى تۈرتكىســىدە ئىنســانىيهت  
ــار    ېت ــر قاتـ ــتهلمىگهن بىـ ــپ يېـ ــا قهدەر بىلىـ ــى ھازىرغـ خـ
نتالرنىڭ مهۋجـۇد ئىكهنلىكىـگه قارىتـا بهلگىلىـك     ېلېمېئ
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ــدى   ــگه بول ــالرغا ئى ــا. تونۇش ــۇش ۋە    ھهتت ــاھهدىكى تون ــۇ س ب
ــۇد  ــي مهۋج ــۇ بول قىياســالر ئهمهلى ــان ئاش ــۈم   مىغ ــر تۈرك بى

نتالرنىـــــــڭ بهزەن خۇسۇســـــــىيهت ۋە ېمېلېمهۋھـــــــۇم ئ
كىتىــــپ ېلهپ بىلــــى ئىــــنچىكېرىنى خىلىكلىئاالھىــــد
يىنكـــى پۇرســـهتلهردە بۇالرنىـــڭ بـــۇ ئىلمىـــي ېك. چىقتـــى

. اتالندىپئــــال ھهقىــــقهت بىــــلهن ئىســــېئهمگهكلىــــرى ر
ــۇم ئ  ــۇن مهۋھـ ــدىكى نۇرغـ ــتالر ېمېلېئېهتىمالـ ــپ نـ كهشـ

سۇســىيهتلىرى ئالــدىنئاال لــۈك خۇربۇالرنىــڭ تۈ. دىقىلىنــ
  . كۈتۈلۈۋاتقان سۈپهتلهرگه دەلمۇ دەل كهلدى

ــم ــك  - ئىلى ــر مهزگىللى ــدىكى بى ــ پهن رەش شــۇنداق ۈك
ــۇۋە ــڭ تــــ پپهمــ ــلهن ئۆزىنىــ ــىنى ىنجى مېۋۇقىيهت بىــ ســ

  . كۆرسهتتى
ــيهت       ــر ئهمهلى ــۇنداق بى ــۈن مۇش ــز ئۈچ ــدى بى ــا ئهم مان

ــدىمۇ يهنه ــادىپىيلىق  ” :ئالدىـ ــلىرىنى تاسـ ــالهم ئىشـ ــۇ ئـ بـ
ــو ــدۇب ــورۇن   ېدەپ ئ “يىچه بولى ــداقمۇ ئ ــقا قان ــاد قىلىش تىق

  !قالىدۇ؟
 پۋ كهشـــېســـىمىزدىن چىقمىســـۇنكى، مىنـــدىلېشــۇ ئ 

» دەۋرىـــــي تاســـــادىپىيلىق«قىلغـــــان بـــــۇ قـــــانۇنىيهت 
. دەپ ئاتىلىـدۇ » لىك قـانۇنى يدەۋرى«بهلكى  ،دېيىلمهستىن

ن ۋە ئىلگىرىكـى  ئوتتۇرىغا قويغـا  ۋېمىندىل دەك،يهنه شۇنىڭ
 Bچىلىـرى بىـلهن   ىنـت زەرر ېمېلېئ Aرىشكهن ېئالىمالر ئ

چىلىرىنىڭ ئۆزئـارا قوشـۇالاليدىغانلىقى ۋە   ىنت زەررېمېئېل
A ــڭ ېمېئېل ــلهن ېمېئېل Nنتنىـــــــــ ــت بىـــــــــ نـــــــــ

بىرىكهلمهيدىغانلىقىــدەك قــانۇنىيهتنىمۇ تاســادىپىيلىق   
  بويىچه بولىدۇ دەپ قارىياالمدۇق؟ 
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نتالر ئارىسـىدىكى بىـرىكىش   ېمېھالبۇكى، ئالىمالر ئېل
پىشىش ھـالهتلىرىنى ۋە ئۇالرنىـڭ ئاتوملىرىـدا مهلـۇم     ېە تۋ

ــۇم    ېمېئېل ــارتىش ۋە مهلــ ــۆزىگه تــ ــاتوملىرىنى ئــ ــت ئــ نــ
كــۈچى  يىراقالشــتۇرۇشنــت ئــاتوملىرىنى ئۆزىــدىن ېملېئې

نـتالردا  ېمېبـۇ كـۈچ بىرىكهلهيـدىغان ئېل    ،بولىدىغانلىقىنى
ــاقلى دىغانلىقىنى، بىرىكهلمهيـــــــدىغان نىئورتـــــــاق ســـــ

ــتالردا بوېمېئېل ــانــــ ــاق ھالــــــدا    ،لســــ ئۇنىــــــڭ ئورتــــ
شــۇنىڭ . مهكتهســهتســاقلىنالمايدىغانلىقىنى ئېنىــق كۆر

تالالر ۋە شۇ قاتارلىق ماددىالرنىڭ ېئالىمالر م ،بىلهن بىرگه
ــاتوملىرى ئو ــاتومالر ماسسىســىنىڭ ئۇرىتتئ شــىپ ېســىدا ئ

ــڭ ئو  ېب ــلهن ئۇالرنىـ ــى بىـ ــرىكىش  تتۇرىرىشـ ــىدىكى بىـ سـ
. اتالپ چىقتـى پىسشىپ بارىدىغانلىقىنى ئېتىنىڭ ئىسۈرئ
نتالر ئىچىدىن بروم، فتور، خىلور، يود ۋە ناسـتاتىن  ېمېئېل

نتلىرى ئارىسـىدا  ېمېقاتارلىق گالوگىنالر گۇرۇپپىسى ئېل
دەل  ئۇنىـــڭ بـــۇ خىـــل تارتىشـــىش ۋە بىـــرىكىش ھـــالىتى

ــالهت  ــىچه ھـ ــۆزگهئهكسـ ــلهن كـ ــدىغانلىقىنى ېچ بىـ لىقىـ
ــۆرىمىز ــۋالئه. كـ ــۇنداق تۇر ھـ ــا،شـ ــۇ  ېق سـ ــۇ بـ ــى كىممـ نـ

 ىسـۇن تهلېاالمهتلهرنى بىر پۈتـۈن تاسـادىپىيلىققا چىقىرىۋ  ئ
يىن ېـ نتالرنىڭ بىر ياكى ئىككى ئايدىن كېمېياكى بۇ ئېل

ئــادەتتىكى ھهرىــكهت ھالىتىــدىن ئۆزگىرىــپ كېتىشــىنى  
ــن ــۇنلىقىال تهخمىـ ــا    ؟سـ ــان بۇرۇنقىغـ ــان، ماكـ ــاكى زامـ يـ

ــ  ــماي ق ــىنى   ېئوخشاش ــكهت يۆنۈلۈش ــۆز ھهرى ــلهن ئ لىش بى
ــاكى الىســۇنيتېئئۆزگهرتىــدۇ دەپ  قايســى بىــر كىممــۇ ؟ ي

ــ  ــر مهزگىلـ ــاننىڭ بىـ ــيىن چىقئىنسـ ــپدىن كېـ ــۇ ” :ىـ بـ
ــاكى ئهكســىچه ھــالهتته   ېمېئېل نــتالر تهبىئىــي رەۋىشــته ي
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نچى بىـــــر خىـــــل نـــــامهلۇم ھـــــالهتتىمۇ ىيـــــاكى ئـــــۈچ
  !غا قايىل بولسۇن؟ىشىئېيتدەپ  “ئاكسىيهلهشمهيدۇېر

ــۇش     ــڭ قۇرۇلــ ــاتوم ۋە ئۇنىــ ــدا ئــ ــاتالر جهريانىــ تهتقىقــ
شــــۇنى تونــــۇپ  ،يىنېــــاتالملىرى ئايدىڭالشــــقاندىن كقــــ

ــان خ    ــۆرۈپ تۇرۇۋاتقــ ــز كــ ــى، بىــ ــمىيېيېتىمىزكــ ۋىي ىــ
پۈتۈنلهي مـۇئهييهن ۋە   نىڭئاكسىيهلهر ۋە خۇسۇسىيهتلهرېر

سىســــــتېمىلىق قــــــانۇنىيهت ئاســــــتىدا ھهرىــــــكهت    
ــدىغانلىقىنى ــارىغۇالرچه   ،قىلىــــــــ ــۇ قــــــــ ھهرگىزمــــــــ

ــادىپىيلىقنىڭ نهتىج ــلىكىنى  ىتاســــــ ــى ئهمهســــــ ســــــ
يتسـاق، سـىز   ېمىسـال ئۈچـۈن ئ  . بهرمهكتهڭالشتۇرۇپ ئايدى

 ،گه يېتىپ قالغان، رەڭلىـك، رەڭسـىز، گـاز   102ھازىر سانى 
ن قىيى ، سۇيۇقالندۇرۇشئېلېمېنتالر سۇيۇق ياكى قاتتىق

ــاتتىق ئېل   ــر قىســىم ق ــدىغان بى ــتالر، يهڭگىــل  ېمېبولى ن
نــتالر، ېمېنــتالر، چــۈرۈك ئېلېمېغىــر ئېلېنــتالر، ئېمېئېل

نـــــتالر، شـــــاالڭ ېمېنـــــتالر، زىـــــچ ئېلېمېقـــــاتتىق ئېل
ــاگېمېئېل ــتالر، مـ ــتالر، ماگېمېتلىق ئېلنىنـ ــىز نىنـ تسـ
ــتالر، ئاكتىــــــپ ئېلېمېئېل ــتالر، پاسســــــىپ ېمېنــــ نــــ
ــاكى ئاساســالردىن ئىبــارەت ئاشــۇ   ېمېئېل نــتالر، كىســالتا ي
ــانتالرېمېئېل ــىدىقق غــــ ــتۈرۈپ، مهرك ىتىڭىزنــــ هزلهشــــ

ــې  ــدا نهزەر سـ ــق ھالـ ــۇال ئهتراپلىـ ــدە ئـ ــڭ ھهمـ ر لىپ بېقىـ
لىكنى ىئـۆزگىچ  پسىدىكى ئوخشاشـلىق ۋە ئاجايىـ  تتۇرىئو

بهزىلىرىنىـــڭ  ،كهلگهنـــدە نـــۆۋىتى. پ كـــۆرۈڭىنىـــئويل
يهنه . قى ئـــــۇزۇن مـــــۇددەتكىچه داۋام قىلىـــــدۇۇمهۋجۇدلـــــ

ــازغىنه بىــر ۋاقىــتق  ئهنه . چه داۋاملىشــىدۇىبهزىلىرىنىــڭ ئ
مۇ ھهممىســى ىتىــدىشــۇنداق كــۆپ خىــل مهۋجۇدلــۇق ھال 
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دەۋرىيلىك  رىدا ئېيتىپ ئۆتكىنىمىزدەكيۇقىئورتاق ھالدا 
نتالرنىـڭ  ېمېبىر قىسىم ئېل. قانۇنىغا ئىزچىل بويسۇنىدۇ

ــايرىم ئ  ــاتوملۇق تۈزۈلۈشــىدە ئ  ،نىقســىزلىقالر بولســىمۇ ېئ
ــاتوم      ــل ئ ــۈچ خى ــدا ئ ــۈن ھال ــر پۈت ــڭ ھهممىســى بى ئۇالرنى

روتــون، ئــۇالر مۇســبهت پ . تــۈزۈلگهن بولىــدۇ مىــدىن ىقاتل
ــ ېلېمهنپىــي ئ ئۇنــدىن باشــقا بىــر    دىن،رونالركتــرون، نىت

ــا    ېلېئ ــىدىن بارلىقق ــڭ بىرىكىش ــر نىتروننى ــرون ۋە بى كت
ــارلىق زەرر   ــادرون قات ــزون ۋە ھ ــدىغان مى ــلهردىچىكېلى ن ى

بىـــر خىـــل ئاتومـــدىكى نىتـــرون ۋە    . تـــۈزۈلگهن بولىـــدۇ 
پىروتونالرنىڭ ھهممىسى بىـر ئـاتوم يادروسـىغا جايالشـقان     

يادروســى ئهتراپىــدىكى ئــاتوم  ،كتــرونالر بولســاېلېئ. بولىــدۇ
ــدەپ     ــىنى چۆرىـ ــاتوم يادروسـ ــاالردا ئـ ــىمىغان ئوربىتـ ئوخشـ

ئاتوم يادروسى ئىگىلىگهن شۇ دائىرە خۇددى بىر . ئايلىنىدۇ
شۇنداق . ىدۇمىسىنى بارلىققا كهلتۈرېمىكرو قۇياش سىست

بولغانلىقى ئۈچۈن ئاتومنىڭ پۈتۈن گهۋدىسـى بىـر ئهركىـن    
ۇددى قۇيـــــاش خـــــ. ھـــــالهتتىكى نهرســـــه دەپ قارىلىـــــدۇ

تى مهۋجــــۇد ىســــىدا شــــۇنداق ھهرىــــكهت ھــــالىمېسىست
  . بولغاندەك

خىمۇ ئىلگىـرىلهپ بايـان قىلمـاقچى    ېئهگهر بۇ ئىشنى ت
بهلگىلىــك ئىككــى  ،شــۇنداق دېــيىش مــۇمكىنكى ،بولســاق

ــاتوم يادروســىغا   ېمېئېل نــت ئارىســىدىكى پهرق ئۇالرنىــڭ ئ
دە ھهمـ  جايالشقان پىروتـون ۋە نىترونالرنىـڭ پهرقلىنىشـى   

ــىرتىدىكى ئ   ــى س ــاتوم يادروس ــۈش  ېلېئ ــڭ تۈزۈل كترونالرنى
 ،شـۇنداق بولغـانلىقى ئۈچـۈن   . لىكىگه قاراپ بولىدۇىئاالھىد

نهزەر يــــنــــت يــــاكى بىــــرىكمه بولۇشــــتىن قهتئىېمېئېل
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ــاق  ودۇنيــادىكى مىلي نلىغــان ماددىالرنىــڭ ھهممىســى ئورت
كىن ېلـ . ھالدا ئهمهلىـي مـۇقىم ھهجىمـگه ئىـگه بولمىغـان     

ــنېئ ــدە چىھالرگىيه ېــ ــدىغان ئېتىــ ــرونالر ېلېلىقىــ كتــ
ھهر قانـداق مـاددا يهنه   . مولىكۇاللىرىدىن تـۈزۈلگهن بولىـدۇ  

ــاتوم سىست  ــدا ئــــ ــۆز ئورنىــــ ــۇال ېئــــ مىســــــى ۋە مولىكــــ
ــدىن، ئ ــرون، ئېلېلېتۈركۈملىرىـ ــرون ۋە نىتـ ــتېمېكتـ  الرنـ

كتىـــر ۋە ئـــۇنى ېلې، ئالربـــۆلهكچىلىرىنى تۈزگـــۈچى ئـــاتوم
ى قاتارلىقالرنىــــڭ كتىــــر كــــۈچېلېدىغان ئىــــگهۋدىلهندۈر

ــك     ــۈرۈش بهلگىلىــ ــر يــ ــدا بىــ ــاق ھالــ ــى ئورتــ ھهممىســ
 ھهرگىزمـۇ  .قانۇنىيهتلهرگه ئاساسهن تۈزۈلۈش تاپقان بولىدۇ

ئهكسىچه ھالدىكى قانداقتۇر بىر تاسادىپىيلىقتىن بولغـان  
نـتالر ئىچىـدىن پهقهت   ېمېئېل ،كىىدىـ بۇ شۇ دەرىج. ئهمهس

ىيهتلهرنى لىــك قــانۇنپئــۆزىال شــۇ تهرتى ىســىنىڭبىــر نهچچ
ېلىشقا ۋە ئۇنىڭ تۈرلـۈك تهرەپلىـرى بىـلهن تونۇشـۇپ     ىۋبايق

 ،ئهنه شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن. چىقىشقا بهكمۇ يېتهرلىك
ــالهم ھهرىك  ــۇ كهڭ كۆلهملىــك ئ ــدىمىزدىكى ب تــى ىكــۆز ئال

مانا شۇ . ىنىدۇال ھهرىكهتلىمۇنتىزىم پرىنسىپالر ئارقىسىد
كمهت ېھــ - قىــلئــادەم ئه ئهقىللىــقھــالهتته قانــداق بىــر 

 ئـۇ ”: ھهققىـدە  ھالـدىكى مـاددىي دۇنيـا    يدېگهنلهردىن خـالى 
 “ئــــۆزىگه ئاساســــلىنىپ بارلىققــــا كهلتــــۈرگهن  ىنىئــــۆز

ــۇن ــا  ؟دېيهلىس ــاكى بولمىس ــى   ” :ي ــىلهر ھهر قايس ــۇ نهرس ب
ئانــدىن ئــۇنى ئــۆزىگه  ،ئالــدىن پهيــدا قىلىــپ نىپرىنســىپالر

ىسـى  بهلكـى ئۇالرنىـڭ ھهمم   !؟دېگىلـى بولسـۇن   “غاننقولال
ــانۇنىيهتلهرگه    ــۇئهييهن ق ــامهن م ــۇنتام ــۈپ   ئۇيغ ــدا پۈت ھال

  .چىقىدۇ
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بىــر قىســىم  ،نىــدىن بىــزگه شــۇ ئايــدىڭكىېمىــيه پېخ
ــوق  ــازىر يـ ــاددىالر ھـ ــدا ىلىمـ لـــېكىن . تۇرۇۋاتىـــدۇش ئالدىـ

مانا  .ئۇالرنىڭ يوقىلىش سۈرئىتى بىر ـ بىرىگه ئوخشىمايدۇ 
ــۇ ئهمهلىيهت ــي نهرســـ  تبـ ــڭ ئهبهدىـ ــزگه ماددىنىـ ــۇ بىـ ه ىنمـ

بۇ مهڭگۈ بواللماسـلىق ئۇنىـڭ   . ئهمهسلىكى ئايدىڭ بولىدۇ
مىـيه ۋە  ېخ. ئهزەلىي بـارلىقىنى يوققـا چىقىرىـپ تاشـاليدۇ    

باشقا پهنلهردىـن قولغـا كهلـگهن بىـر قاتـار پـاكىتالر شـۇنى        
ئاســتا  –ماددىنىــڭ دۇنياغــا كېلىشــى ئاســتا  ،دۇكىىــئۇقتۇر

ز بىـر  بهلكى تۇيۇقسى ،ياكى تهدرىجىي شهكىلدە بولماستىن
پهن تارمــاقلىرى ماددىالرنىــڭ  - ئىلىــم. شــهكىلدە بولغــان

ــت  ــان ۋاقىـ ــدا بولغـ ــىتىپ   ۋە پهيـ ــزگه كۆرسـ ــى بىـ دەۋرىنـ
ــدۇ شــۇنداق بولغــان ئىــكهن، مــاددىي دۇنيــانى زادى   . بېرەلهي

 ،ۇىمدېمىسـ  .يارىتىلغان نهرسه دېمهكتىن باشقا ئىالج يـوق 
 –نۇن دىن بۇيان بىر يـۈرۈش دۇنيـاۋىي قـا   بارلىققا كهلگهنئۇ 

 بـۇ ئـۇنى بىـر    مانا. پرىنسىپالر بويىچه ھهرىكهت قىلىۋاتىدۇ
  .قويمايدۇھهرگىزمۇ ئورۇن  يىشكهتاسادىپىيلىق دې

ئـۆزىنى يارىتىشـتىن ئـاجىز    ـ ئهگهر بۇ ماددىي دۇنيـا ئـۆز    
كهلســــه يــــاكى ئـــــۆزى بويســــۇنۇۋاتقان قـــــانۇنىيهتلهرنى    

ر چوقۇم مـاددىي بولمىغـان بىـ    نداقتا ئۇئۇ ىيهلمىسه،بهلگىل
. شـــــهيئىنىڭ قـــــۇدرىتى بىـــــلهن يارىتىلغـــــان بولىـــــدۇ

سـىنىڭ تهقهززاسـى   ىكۆرۈلۈۋاتقان بارچه پاكىتالرنىڭ ھهمم
كمهت ېئىــيال ئهقىــل ۋە ھــىكــۈچ تهب ىبــويىچه بــۇ يــاراتقۇچ

ــى ك   ــان بولۇشــ ــلهن قورالالنغــ ــبىــ ــداق . رەكېــ ئهگهر ئۇنــ
ــدىكهن ــان   ـ   ئهقىــل ،بولماي ئىرادىنىــڭ كۈچىــدىن ئايرىلغ

ــ   ــۇددى پســــ ــدا خــــ ــىنا ېىك داۋاالش ۋە مخىھالــــ دىتســــ
ــدە  ىئىشـــلىرىدىكى رول ــا كهلگهنـ ــاددىي دۇنياغـ نـــى كهڭ مـ
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بــۇ ئىــرادە بىــلهن ســۈپهتلهنگهن  ،ئۇنــداقتا. ئىشــلىتهلمهيدۇ
دەل شــۇنداق . ئــادەمگه ھهقىقىــي مهۋجۇدلــۇق الزىــم بولىــدۇ

ــۈن ــانلىقى ئۈچـ ــدىغان   ،بولغـ ــپ بارىـ ــى ئېلىـ ــل بىزنـ ئهقىـ
بـۇ ئـالهم ئۈچـۈن     ،كىمۇقهررەر، مهنتىقىي نهتىجه شۇ بولىـدۇ 

ــاراتقۇچىال ئهمهس ــداق ئىشــنى   ،پهقهت بىــر ي بهلكــى ھهرقان
ــتۇر  ــا ئورۇنالشــ ــىرت،پۇختــ ــالرنى   غاندىن ســ ــارچه ئىشــ بــ

ــي    ــدىغان، دائىمىـ ــدىغان، تىزگىنلهيـ ــدىغان، پىالناليـ بىلىـ
يهردە  ھــالهتته مهۋجــۇد بولغــان، ئــاالمهت، نىشـــانلىرى ھهر    

نـت كـۈچ بولۇشـى    گاېگانه، گېيبىلىنىپ تۇرىدىغان، ئاشكارا 
لهرگه تولۇق پقى تهلهىرىبۇ كۈچ يۇق مۇىئهمهلىيهتت. رەكېك

دېـگهن  هللا ئهمدى بۇ باسقۇچتا ئالهمنى ياراتقـان ا . اليىقالشتى
تىن باشــقا ىنىشــ، ئىشۇشقىغــا قايىــل بولــىكۈچنىــڭ بارل

  . قاچقۇدەك يهر تاپالمايمىز
ئاتاقلىق ئالىم لورد كالۋىننىـڭ دەۋرىـدىن بۇيـان قولغـا     

ــگهن  ــڭ  كهل ــى ئۇنى ــاتى بىزن ــۇر  « :پهن تهرەققىي ــز چوڭق بى
ــى  –ئويلىنىــدىغان بولســاق، ئىلىــم   پهن ھهقىــقهتهن بىزن

» قـا ئىمـان كهلتۈرۈشـكه مهجبـۇر قىلىـدۇ     هللاقىن ئارىـدا ا ېي
چقانـداق بىـر سـۆز سـازاۋەر بولـۇپ      ېدېگهن سـۆزىنى باشـقا ھ  
لهشــــكه تتهكى) ھهممىــــدىن بهك( باقمىغــــان بىــــر تهرزدە

  .دۇىمهجبۇر قىل
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  ۋە مۇرەككهپ بارلىقهللا ا
  

  ①جون ۋىليام كىلىس

  )رسىيهت ۋە ئېكولوگىيه ئالىمىېئ( 
  

 ،مىدا قهلهم تهۋرىتىشنى ئويلىسامالېمۇشۇ ت قېتىم ھهر
ــۈمگه ــمانالر ا«: كۆڭل ــڭ  هللائاس ــڭ كاتتىلىقىنى ــى نى دەلىل

ئۇنىــڭ  ىدىكى مۇكهممهللىــكنىڭ قۇرۇلۇشــئاســمان بولــۇپ،
سلى ئىكهنلىكىنـى  ئهۋە  كۆرۈنۈشى نجىۇيارىتىلىشىنىڭ ت

ــدۇ  ــپاتالپ بېرى ــگهن» ئىس ــائهڭ  دې ــ  كون ــى ھ كمهت ېئىكك
 :ئـۆزلىرىچه  مۇنىڭئىنسـانالر  بىراق دەلـته . چاقناپ كېتىدۇ

دېگهنلهرنـى دەپ   “ئىالھ نهدە بـار بولسـۇن؟   - ئۇنداق تهڭرى”
بىـــز  قىرىئۇنىڭـــدىن تاشـــ. گهپ يـــوق ىغانلىقىداتاشـــاليد

ــدە كــــ  ــى پهدىــ ــايلىىزەتمهيلى ۋە ئويلۆقايســ ــ ،مــ زىمىز ۆئــ
ــالهم  ــۇ ئــ ــاۋاتقان بــ ــڭ   - ياشــ ــڭ قۇرامىنىــ ــۇ بارلىقنىــ بــ

 ،شــۇ چهكــكه يهتكهنكــى مــۇرەككهپلىكىۋە  مــۇكهممهللىكى
 يارالغــانيىن ېــلۇقتىن كتئــۇنى قانــداقتۇر بىــر ئۇشــتۇمتۇ 

  . ـ ئهلۋەتته مىش گهپ بولۇپ قالىدۇ - يىش مىشېد

                                            
ۇنـــــۋانى ج ئۇنىۋېرســـــىتېتىدىن دوكتورلـــــۇق ئرسىيهتشـــــۇناس، پىتىســـــبىرېئ ①

نســــــــتىتۇتىنىڭ پروفېسســــــــورى، ېكا ئوگىئالغــــــــان، كونكوردىيــــــــا پىــــــــداگ
ــى،  ېئ ــىنىڭ ئهزاســـ ــالر ئۇيۇشمىســـ ــوگىي ېئ رسىيهتشۇناســـ ــىيهت ۋە ئېكولـــ ه رســـ

  .ئالىمى
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بۇ ئالهم قايسى بىر باققۇچى ۋە باشقۇرغۇچىغا  ،دېمىسىمۇ
 قۇتــۇلغىلى بولــۇپ قالغــان ۋە كۆرمهســكه ســېلىپ    قــارام
ــبولما ــالىپته ۋە چ  دىغانيـ ــاالي ئـ ــر تـ ــالرغا ىبىـ گىـــش ئىشـ

پهننىـڭ ھهر   - ىلىـم ئ ،بـۇ يهرگه كهلگهنـدە  كىشى  !؟تولغان
بۇ جاھاننىڭ ئىشـلىرىنىڭ   تهكقايسى تۈرلىرى تېپىشماق

 ياردەم قىلىشـىغا تۇرارىنى يهنىمۇ چۈشىنىشىمىزگه  - بارار
لىق ئۆزىمىزنىـڭ  ىخـى شـۇالر ئـارق   ېت. رالمايدۇئىشهنمهي تۇ

ــان   هللا ــا بولغـ ــڭ بارلىقىغـ ــىمىز ۋە ئۇنىـ ــان تونۇشـ ــا بولغـ قـ
 تـاڭ  – بـۇ ئالهمنىـڭ ھـاڭ   . بارغۇسـى  ئېشىپ ئىشهنچىمىز

ــاالر ــهيئىلهر    ق ــدىن ش ــلىرى قاتارى ــل ئىش ــۇ خى لىق خىلم
ــىدىئوتتۇر ــ  ىسـ ــىش مۇناسـ ــىز ماسلىشـ تى ىۋىكى ئۈزلۈكسـ

  . تۇرىدۇ بويىچه كۆپلىگهن ئىشالر ئۇچراپ
سـىدىن  ىئۇنداقتا، ياسىمهن ياكى ئهتىرگـۈل ئائىل  ،خوش

پىنىكــــى ېبولغــــان يوكــــا ئۆســــۈملۈكى بىــــلهن يوكــــا ك
ــاڭ  - مۇ ئهنه شــۇنداق ھــاڭنىمۇناســىۋەت تتۇرىســىدىكىئو ت

  .قاالرلىق مۇناسىۋەتلهردىن بىرى دېيىشكه بولىدۇ
چىكـى  ېسـىدىن بولغـان بـۇ گۈلنىـڭ چ    ىئهتىرگۈل ئائىل

كىنىـڭ ئـانىلىق   ىچېئۇنىـڭ چ . قاراپ تۇرىدۇدائىم تۆۋەنگه 
 .ئورنى ئاتىلىق ئورنىـدىن ئىچكىـرى ۋە يېپىقـراق بولىـدۇ    

چهك ېچــ – ســىدا قاچىســىمان ئويمــانئوتتۇرىچهكنىــڭ ېچ
. يهردە ئۇچرىشـىدۇ  رى مۇشـۇ ىلىبولۇپ، چاڭ دانىچبار باغرى 

چهك باغرىغـا  ېنچه يېپىـق ۋە يوشـۇرۇن چـ   ۇبىراق ئۇنىڭ شـ 
ئــۆزىچه چۈشۈشـى مــۇمكىن بولمــايال  رىنىــڭ ىلىچـاڭ دانىچ 
يوكـا   –خى بىز ئويالپ يهتمىگهن بىر ئهلچى ېت ،قالماستىن

بـــۇ . بىلهنـــال ئىشـــقا ئاشـــىدۇ ئهمگىكـــىپىنىكىنىـــڭ ېك
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ــۆتمهيال      ېك ــۆپ ئ ــۇرۇپ ك ــۈن ئولت ــىنى ك ــۆز ئىش ــنهك ئ پى
 - ئــۇ شــۇ يولغــا چىققــانچه ھهر تۈرلــۈك گــۈل . تىدۇېباشــلىۋ

لىرىنـى  ىنچه چـاڭ دان بىـر مـۇ   ،چهكلهرنى ئـارىالپ يـۈرۈپ  ېچ
توپالپ ئالىدۇ ۋە ئۇالرنى ئۆزىنىڭ خۇددى مۇشۇ ئىش ئۈچۈنال 

غىزىـدا سـاقالپ يۈرىـدۇ، ئانـدىن     ېيارالغان تولىمـۇ ئهپلىـك ئ  
ــۈملۈكلهر ق    ــى ئۆس ــقا تىپتىك ــپ باش ــۇالرنى ئېلى ــىغا ېب ش

ــا دېــگهن چــ  ،ئۇچــۇپ بېرىــپ ــانېباي ــدىكى ئ لىق ىچهك باغرى
 ،شـىپ ېرى بىلهن تىتكى ئهپچىل نهشىغىدىتۇخۇمداننى ئاي
غان ېتىــدىكى خــۇددى يىڭــنىگه ئوخشــاپ كىئۇنىــڭ ئىچىــد

لىق چـاڭ تۇخـۇملىرى بىـلهن    ىيېپىشقاق چاڭـدانالرنى ئـان  
ــر ــتۈرگىنىچه  - بىـ ــرلهپ جۈپلهشـ ــ ،بىـ ــتىغا ېچـ چهك ئاسـ

بـۇ  . چهك تۈۋىگىچه بارىـدۇ ېچ ،خىمۇ ئىچكىرىلهپ كىرىپېت
 چهكېلىرىنـى چـ  ىتوپلىغـان چـاڭ دان  ئۆزى پىنهك ېچاغدا ك

ئانـدىن  . دە تاشالپ كېتىدۇىلباغرى ئۈستىدە تۈگۈنهك شهك
پىــنهك  ېبــۇ ئۆســۈملۈكلهرنىڭ گــاھى بىرلىــرى ئهشــۇ ك    

چىنكىلىرىنىڭ ئوزۇقلۇقى بولۇپ ئۆتسه، گاھى بىرلىرى ېل
  .رەكلىك رولنى ئۆتهيدۇېھاياتلىق ئۈچۈن ك

ھهرە قــارا ئۇنــدىن باشــقا ئهنجــۈر دەرىخــى بىــلهن چاققــاق 
بـــايىقى ئۈزلۈكســـىز ماسلىشـــىش  مۇ دەلىســـىدىتـــوپى ئار

ت ىۋەتىگه ئوخشـاپ كېتىـدىغان بىـر خىـل مۇناسـ     ىۋىمۇناس
  . لى يۇقىرىېتى خىممبۇنىڭمۇ كۆزىتىش قى ،بولۇپ

دەسلهپته بۇ دەرەخنىڭ ھهرقايسى بىخ ئورۇنلىرى چىشى 
ــ ــقان چـــ ېۋە ئهركهك چـ ــاش قۇرالشـ چهك ېچهكلهردىن ئوخشـ

ردە پۈتــۈن دەل مۇشــۇ چاغــدا يهنه بىــر يه. چىقىــدۇ كــۆزلىرى
ــ ــدۇ  ېچ ــۈملۈكلهر بولى ــان ئۆس ــى چىشــى بولغ ــۇ . چهك تىپ ب
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چهكلهرنىـڭ  ېئانىلىق چ سىدىالئىككى تۈرنىڭ ھهر ئىككى
چهك ېچـ . دۇىچاڭلىشىشىنى چىشـى ھهرىـلهر ئىشـقا ئاشـۇر    

ــگه   ــۆز ئىچىـ ــۈنلىرىنى ئـ ــاتۈگـ ــۇرۇ پۇختـ ــۈل ۋيوشـ الغان گـ
ئـــانىلىق ۋە . ھـــالهتته بولىـــدۇ ســـى بهكمـــۇ پـــۈتهيىتهخس

ــاتىلىق چ ــۇهكلهرچېئـ ــوق   مـ ــۇق يـ ــرەر يوچـ ــال بىـ ئوخشاشـ
گـۈل  قويـۇق  ئـۇنى بىـر قهۋەت    ،دېگۈدەك بهكمۇ پۈتهي بولـۇپ 
نىـــــڭ گـــــۈل ىبۇنىڭـــــدا ھهر. يـــــاپرىقى ئـــــوراپ تۇرىـــــدۇ

ىنى ۋەزىپىســـــســـــىنىڭ ئىچىـــــگه ئۆتـــــۈپ ئـــــۆز ىتهخس
ھهتتـا  . ئىشـقا ئاشـىدۇ   ئهھۋالـدا  قىيىن خېلىىمۇ ىشئورۇند

ــان ھهر   ــى بولغ ــگه كىرمهكچ ــۈنچهك ئىچى ــۆز ب ەتۈگ ــدە ئ  هزى
ھهرە  ،شـــۇنداق قىلىـــپ. قانـــاتلىرىنى ســـۇندۇرۇپ قويىـــدۇ

مىڭبىـر مۇشـهققهتته بــۇ سـىرلىق ئۆڭكـۈرگه كىرگهنــدىن     
 - چهكلهرنــى بىــرېلىق بــارچه چىلىق ۋە ئــاتىئــان ،يىنېــك

شـۇ   ،بولسـا  چىشـى  ھهرەكىـرگهن  . بىرلهپ يوقالپ چىقىـدۇ 
ڭ ئاندىن ئۇنى. ئۆلۈپ قالىدۇ قاندىن كېيىنيهردە تۇخۇم تۇغ

ــۇمى  ــتا تۇخ ــت -ئاس ــا قۇرتالئاس ــلهن  ي ــۇرۇغالر بى دۇ ۋە زەمب
غىـر  ېىـدىن ئ ئۆڭكۈربـۇ ئۆسـۈملۈك   . جۈپلىشىپ كۆپىيىدۇ

لهر چىقالمـاي  ىـ ئاياغ چىشى ھهرىلهردىـن باشـقا ئهركهك ھهر  
چهكلىرىـدىن  ېچـ ئهشۇ چىشى ھهرىلهر گـۈل   . ئۆلۈپ قالىدۇ
هنه رىنـى ي ىلىدانـ لغان چـاڭ   ۋانىگه يۇقتۇرۇېچىققۇچه ئۆز ت

   .شىغا ئېلىپ بارىدۇېگىياھالر ق -ڭى گۈلېي –ڭى ېي
لىق ىئـان ھهم ە هكلىرىـد چېڭـى گۈللهرنىـڭ چ  ېناۋادا بۇ ي

ــا،   ــى بولس ــاتىلىق چېڭ ــانى   ھهم ئ ــنىڭ جهري چاڭالشتۇرۇش
ــدەك ئ ــىدۇيۇقىرىقىـ ــاي . اياغلىشـ ــداقمۇ بولمـ ــالغۇز  ،ئۇنـ يـ

ــان ــىئ ــگهن   ېلىق چ ــپ كهل ــاڭ ئېلى ــا، چ ــۇپ قالس چهكال بول
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ــۈپ كېتىــدۇ  نهك تۇخــۇمېپىــك ــداق . قويالماســتىن ئۆل بۇن
چهك بىــر ئــاز ئــۇزۇن ېلىق چــىبولۇشــى يــالغۇز كهلــگهن ئــان

چهك تـــۈۋرۈكىگه ېھهرە تۇخــۇم قويـــۇش ئۈچــۈن چــ    ،بولــۇپ 
ــالمايدۇېي ــۇن. قىنلىشــــ ــۈۋرۈككه  دىشــــ ــۇ تــــ مۇ ھهرە بــــ
باشــقا  كىىنىــدېئارىلىقتــا ت ھهپىلهشــكهنقىنالشــقىلى ېي

لىرىنــى ىنئېلىــپ كهلــگهن بىــر مــۇنچه چــاڭ دا     يهردىــن
چهك ېئانـدىن چـ  . چهك چاڭدانلىرىغا يۇقۇشتۇرۇپ بولىدۇېچ

ــپ ــۈر م ،ئۇرۇقلىنى ــئهنج ــدۇې ــا  . ۋىگه كىرى ــۈر ئامېرىك ئهنج
 ۋەېـ قوشما شىتاتلىرىغا دەستلهپ كىرگۈزۈلگهن چـاغالردا م 

ئهنجۈرنى پىششىقالپ ئىشلهش،  ،شۇنىڭ ئۈچۈن. مهيتتىبهر
. لمىغـان نسېرۋا قىلىش ۋە ئىشلهپچىقىرىش دېگهنلهر بووك

بــۇ يهرگه  كېپىــنهكلهرالر پهقهت چــاڭ تارقــاتقۇچى ئىشــ بــۇ
   .لىققا كهلدىيىنال بارېلگهندىن كىتىگۆئ

لىـپ،  ېرنى گۈلى ئىچىگه قامىۋاتالقۇرۇقلۇقىمىزدا ھاشار
بولـۇپ،  بـار  ئۆلتۈرۈپ قويىدىغان بىـر تۈركـۈم ئۆسـۈملۈكلهر    

دېـگهن بىـر خىـل قهپهزسـىمان     » چاڭق ىسوالقل«بۇالردىن 
چىكـى  ېبۇ ئۆسۈملۈكنىڭ چ. مىسال ئېلىشقا بولىدۇ ئوتنى

لىق ىى ئـات سبىريهنه  ،لىقىبىرسى ئان ،ئىككى خىل بولۇپ
ئىچكىـرىلهپ كىرگهنسـېرى،   چهكلهر ېبۇ چ. بولىدۇ چهكېچ

زى ئىچىـــدە ىـــتولىمـــۇ تارلىشـــىپ كېتىـــدىغان گـــۈل قهپ
ــل   . يېتىلىــدۇ ــر خى ــۇ ئۆســۈملۈكنى چاڭالشتۇرۇشــنى بى ب

ــتىگه  ــۋىن ئۈســ ــنچىكه چىــ ــان ئىــ ــۋىن. ئالغــ ــوت چىــ  ئــ
دىكى تـار  ىگۈلگه قونۇپ ئوتتۇر ،قىنلىشىپېه يكىگئۆسۈملۈ

. ئـۆزىنى سـوالق ئىچىـدە كۆرىـدۇ     ،ندىن ئۆتـۈپ بولماسـتا  وراي
ــۇل  ــڭ ئوپ ــۇت    - ئۇنى ــۇ يهرگه چۈشــۈپ قېلىشــى پ ــۇلال ئ توپ
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بهلكى گۈلنىڭ ئىچكـى   ،ئورنىنىڭ تارلىقىدىن بولماستىن
 اقلۇق مــاددســۇيۇ شــىقيــاپراق قىســمى بىــر خىــل شىلىم

ت پــۇتى يــاپراق ئۈســتىدە اھاشــار ،بىــلهن ئورالغــان بولغاچقــا
بـۇ چاغـدا   . يىلىـپ چۈشـىدۇ  ېتوختىيالماي قهپهز ئىچىـگه ت 

ــۇق ئىـــزدەپ       ــى يوچـ ــدە چىققىلـ ــڭ ئىچىـ ــارات ئۇنىـ ھاشـ
ئاسـتىدىكى   ،ساراڭالرچه ئايالنغىلى تۇرىدۇ ۋە شۇنىڭ بىلهن

ــ ــدىېچـ ــنىگه   چهك چاڭدانلىرىـ ــۆز تېـ ــۇنچىنى ئـ ــر مـ ن بىـ
ــتۇرىۋالىدۇيې ــۈل قهپ . پىشـــ ــۈپ گـــ ــاز ئۆتـــ ــڭ ىئـــ زىنىـــ

ــاراتمۇ    ىئۆپچۆر ــىدۇ ۋە ھاشـ ــىلهرمۇ قېتىشـ ــىدىكى نهرسـ سـ
ــپ كېتهلهيـــدۇ  ــان ئـــوت    . چىقىـ ــاۋادا ھاشـــارات يوقلىغـ نـ

ــا ېھ ــدەك ئ ــدا تىللىقى ــوت بولغان ــدەكال   ،ىق ئ ــش بايىقى ئى
ھاشـــارات  ،لىق بولـــۇپ قالغانـــدانىئـــائهگهر . ئاياغلىشـــىدۇ

مهڭگۈلــۈك مهھبــۇس  ،مــايچىقال قامىقىــدىنشــۇ هئۇنىــڭ ئ
ــدۇ  ــۈپ كېتىـ ــۇپ ئۆلـ ــۈن  . بولـ ــتىش ئۈچـ ــپ كېـ ــۇ چىقىـ ئـ

نىــدىكى ېئــۆز ت ،لىشــىۋاتقان ئاشــۇ چاغــداېچىنىشــلىق ئېئ
بـۇ  . چهكنى چاڭالشتۇرۇپ بولىـدۇ ېلىق چىچاڭالر بىلهن ئان

چاغــدا ئــۆز بــۇرچىنى ئــادا قىلىــپ بولغــان ھاشــاراتنىڭ ئــۆز 
 قوينىــدىن چىقىــپ كېتىشــى ئۆســۈملۈك ئۈچــۈن ئــانچه     

چ يهرگه ېدە، ئــۇنى تۇرغــان يېرىــدە ھــ - مــۇھىم بىلىنمهيــدۇ
 ،سـى ىشۇغىن. سىلجىتماي بىـر يـاقلىق قىلىـپ تاشـاليدۇ    

قهپهزگه  ،غىـدا ېلىق ئوتالرغـا دارىـپ قالغـان چ   ىئات ھاشارات
ــكهن  ــاراتچۈشـ ــېلىپ  ھاشـ ــا سـ ــرايلىقچه يولغـ نى يهنه چىـ

ئـۆز ئهلچىلىكىنـى تولـۇق     ھاشاراتچۈنكى بۇنىڭدا . قويىدۇ
لىق ىڭى ئېلىپ كېتىلگهن ئـات ېچ ىغاچقا،رگهن بولمپۈتتۈ
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لىق چاڭالرنى ئېلىپ كېلىشىنى ىنىڭ ئانھاشاراتچهك ېچ
  . كۈتۈپ تۇرىدۇ
ــىل ىئهي كالل ــاغالم كىشــ ــى ســ ــڭ ! هرســ ــا بۇالرنىــ مانــ

نىــق پــاكىتلىرى ېنىــڭ بارلىقىنىــڭ ئهللاســى بىــر اىھهمم
  ئهمهسمۇ؟ 
ــ ماس ئاجايىـــــپبـــــۇ  تلىرىنىڭ ىۋەلىشـــــىش مۇناســـ

ئۇشتۇمتۇتلۇق بىلهن  - ۇل تاسادىپىيلىقسىنى نوقىھهمم
تــوغرا ڭىمىزغــا ېپــۈتكهن دەپ تهســهۋۋۇر قىلىــش بىزنىــڭ ئ

قۇدرەت ۋە دانـالىق   - بۇ چوقۇم بىر يۈكسهك كۈچ. كهلمهيدۇ
ــىق كېلىشت  ــلهن پىشش ــى   ۈبى ــۇلى بولۇش ــنىڭ مهھس رۈش

ئىنسانالرنىڭ تهبىـئهت   ،رىىئۇندىن تاشق. ەتتهۋئهلـ   رەكېك
شـىش ۋە ئـۇنى ئۆزگهرتىشـكه ئۇرۇنغـان     تهڭپۇڭلۇقىغا ئارىلى

نىڭ بـارلىقى ۋە ئۇنىـڭ   هللاكۈشلهردىمۇ ا - نۇرغۇنلىغان ئىش
بولىـــدىغان نۇرغۇنلىغـــان   قـــۇدرىتىگه ئىســـپات  – كـــۈچ

ســترالىيه قۇرۇقلۇقىغــا ۇئاۋ. پــاكىتالرنى كــۆرۈپ يېتىمىــز
بـۇ يهردە سـۈت ئهمگـۈچى     ،نجى كۆچمهنلهر چۈشكهن چاغـدا ۇت

دەيـدىغان بىـر خىـل ئىـتال بـار      » دىجـو «ھايۋانالردىن پهقهت 
دەسلهپته كۆچمهنلهر ئانا يۇرتى ياۋرۇپادىن ئـايرىلىش  . ئىدى

ۋاسىتىسى كارى ىكى توشقان شىئالدىدا ئۆزلىرىنىڭ ئۇ يهرد
نىقتـــۇرۇش ېرىشـــىدىغان ئـــوۋ ئـــوۋالش ۋە تهن چېئ بىـــلهن
ــاد ئېتىــپ قېلىشــقان ىپۇرســ ــۇالر . تىنى چۇڭقــۇر ي شــۇڭا ئ

ــ  ۇئاۋ ۇ خىـــل كۆڭۈلســـىزلىكنى  ســـترالىيه يېرىـــدىكى بـ
ــى ياخشــىالش     ــۈردە تهبىئهتن ــپ ت ــۈن ئاكتى ــۈگىتىش ئۈچ ت

تومـاس ئوسـتىن دېـگهن     ،ئىشىنى ئېلىپ بېرىشـقا باشـالپ  
ــۇ يهرگه   ــادىن بـ ــادەم ياۋرۇپـ ــ 12ئـ ــۈپكه يـ ــقان ېجـ قىن توشـ
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. ئىدى يىلىدىكى ئىشالر – 1859 ،بۇ دەل. قانكهلتۈرۈپ باق
ئۇالرغا بـۇ يهردە   ،نىيېتوشقانالر بۇ يهرگه كهلتۈرۈلگهندىن ك

شۇڭالشقا توشقانالر . چقانداق تهبىئىي كۈشهندە بولمايدۇېھ
ــۇ يهردە ت زلىــك بىــلهن ئاۋۇيــدۇ ۋە ســانى كۈنــدىن كــۈنگه  ېب
تىــدۇ ۋە ېكۈتــۈلگهن مــۆلچهردىن كــۆپ ئېشــىپ ك ،ئېشــىپ

رى غولــداپ ېكۈنســ. بۇنىــڭ ئۈنــۈمى يامــان بولــۇپ چىقىــدۇ 
ــا   ــكه يـ ــقانالر ھهر تهرەپـ ــۇ توشـ ــان بـ ــالكېتىۋاتقـ  - مراپ مـ

بـۇ   ،تىـپ ىۋېتىئوتالقلىرىنى يهپ تۈگ - چارۋىالرنىڭ يايالق
بولمـــاي  ىئـــاخىر. يـــۇرتالر ئۈچـــۈن زور زىيـــانالرنى ســـالىدۇ

ــدۇ   ــۇش قىلىنى ــكه تۇت ــقانالرنى تىزگىنلهش ــڭ . توش ئۇالرنى
يولىنى تـوراش ئۈچـۈن پۈتـۈن قۇرۇقلـۇق بـويىچه سـوزۇلغان       

ۇنچه شــ. دۇىمىــل كېلىــدىغان تــام ســوقۇل 1000ئۇزۇنلــۇقى 
ــالغىلى    ــدىنى ئـ ــقانالرنىڭ ئالـ ــاي، توشـ ــالرغا قارىمـ ئۇرۇنۇشـ

. توشقان توپلىرى بـۇ تـامالردىن ئۆتـۈپ كېتىـدۇ    بولمايدۇ ۋە 
شـى قاتقـان كىشـىلهر    ېئاخىرى بۇالرنى تىـزگىنلىيهلمهي ب 

ــدۇ   ــپ كۆرى ــى يهم ئورنىــدا بېرى . ئۇنىڭغــا بىــر خىــل زەھهرن
ا ئۈنــۈم ڭىلىشــتىن باشــقېمۇ توشــقانالرغا يىكىن بــۇ چــارېلــ

ئـۇالرنى تىزگىنلهشـنىڭ زادىـال     ،شۇنىڭ بىلهن. بېرەلمهيدۇ
پىلمــاي، توشــقانالرنىڭ پاتپــاراقچىلىقى ئىچىــدە  ېئامــالى ت

  . كېتىدۇ ۈپشۇنداق ئۆتابىر نهچچه يىل ئ
ســــىمۇ ىبۇنىــــڭ چار ،لالرغــــا كهلگهنــــدەىيىنكــــى يېك

كىشىلهر توشقانالرنى ئۆلتۈرۈپ تاشاليدىغان بىر . تېپىلىدۇ
للىك ۋىرۇسى بىلهن يۇقۇمالندۇرۇش ئـارقىلىق  سهېخىل ك

، بىـــر خىـــل پـــالهچ بـــۇ .مـــاقچى بولىـــدۇئـــۇالرنى ئۇجۇقتۇر
ــاتتى    ــۇپ، توشــقاننى ماڭالمــاس قىلىــپ قوي  .كېســىلى بول
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ــلهن  ــڭ بى ــاز    ،بۇنى ــر ئ ــدىچىلىكى بى ــقانالرنىڭ پاراكهن توش
  . بولغان ئاستا يهنىال ىبېسىققاندەك قىلسىمۇ، ئۈنۈم

سـهل  ېخىـل ك  ۇلىشـىمىزچه، بـ  يىنكى كـۈنلهردە ئاڭ ېك
يىنمــــۇ توشــــقانالر تهن بهرمهي، خــــۇددى ېتارقالغانــــدىن ك

. رەش قىلغـان ۈكـ خېلـى ئـۇزۇنغىچه    قهيسهر جهڭچىـلهردەك 
 ۋەتوشقانالرنىڭ يـامراپ كېتىشـى تىـزگىنلهنگهن     ئاخىرى،

ــا ك   ــالر بارلىقق ــۆپ ياخشىلىنىش ــگهنك ــالرچه   .هل ــون يىل ئ
ز قۇملىشـىپ  دەرەخسـى  - خهس، دەل - لىـپ ئـوت  ېقاقاس ق

يېشـىل   - گىياھ ئۈنمهس تاقىر تاغالر يـاپ  ،نالروكهتكهن راي
ۆز ئىزىغـــا چىلىقمۇ ئـــىچـــارۋ. نغـــانبوســـتانلىقالرغا ئايال

ــكهن ــارۋا     . چۈشـ ــدا چـ ــالر قاتارىـ ــل ياخشىلىنىشـ ــۇ خىـ شـ
 – 1953يىلــــدىن  – 1952 ،قىرىشــــمۇ ئــــاۋۇپ ىئىشلهپچ

يىلغىــچه بولغــان بىــر يىــل ئىچىــدىكى چــارۋا مهھســۇالتى   
سـترالىيه  ۇبۇالرغۇ ئاۋ. هتكهنن فوندقا يومىلي 84ىتى قىمم

ۇنىڭغـا ئهگىشـىپ بىزنىـڭ    ئچوڭ قۇرۇقلۇقىدىكى ئىشـالر،  
ــۇز ىرىكىــدىمۇ خــۇددى شــۇنىڭدەك توشــقان كر ېئام زىســى ي

ــۇمكىن  ــى مــ ــىم . بېرىشــ ــداق دېيىشــ ــهۋەبى بۇنــ نىڭ ســ
بهس ـ بهسته  شىلهر ىھازىر ك. رەكېچۈشىنىشلىك بولسا ك

رۇپـا توشـقانلىرى ئامېرىكـا يهرلىـك     كېلىۋاتقـان ياۋ  ئېلىپ
ــىمايدۇ  ــقانلىرىغا ئوخش ــوب . توش ــزىقىش ئ ــۇپ يقى ېكتى بول

. قالغــان بــۇ توشــقانالرنى ســان جــون ئارىلىــدىال كۆرەلهيســىز
ــۇ يهردە  ــۇالر ب ــ  1900ئ ــن ـ  ھــالهتتهپىنهــان بېــرى يىلالردى

ــوۋچىالر ئۇيۇشــم. ياشــاپ كېلىۋاتماقتــا ــايرىم ىئ لىرىنىڭ ئ
ــدىن   ــىلىرى ئىلگىرىــ ــاي  كىشــ ــپ كهڭ تارقىاللمــ تارتىــ

كېلىۋاتقان پاختا قۇيرۇقلۇق توشقاننىڭ ئورنىغا ئاشۇ سـان  
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 .غا تارقاتمــاقچى بولــدىنى پۈتــۈن شــىتاتالرىنىجــون توشــق
بۇنىــڭ نهتىجىســىمۇ بىــز    ،نــاۋادا شــۇنداقال بولــۇپ قالســا   
چــــۈنكى ســــان جونــــدىن . كــــۈتكهن يهردىــــن چىقمايــــدۇ

ــا توشــقانلىرى ئامېر   ــۇ ياۋرۇپ ــان ب ــىكچىقىرىلغ ــۇددى ى دا خ
ــدا  ،رىــپېۋيىكى توشــقانالردەك كۆپىىســترالىيهدۇئاۋ ئاخىرى

بــولغىلى بولمــاس بىــر نهرســىگه ئايلىنىــپ   يىغىشــتۇرۇپ
ىـش  پىيىشـنى تىنمـاي ئـوۋ قىل   ۆئۇالرچه بۇ خىل ك. قالىدۇ

ــۇدەكمىش   ــالغىلى بولغـ ــۇپ قـ ــارقىلىق توسـ ــى . ئـ شۇنىسـ
ر ئهنه ئـۇال قولالنسىمۇ،  تهدبىربۇ يهردە ھهر تۈرلۈك مهلۇمكى، 

شۇ ئاۋۇسترالىيهدىكى قورقۇنچلـۇق يىلالرغـا دۇچـار بولمـاي     
بــۇ خىــل شــۇكى، خىمــۇ قىزىــق يېــرى ېئهمــدى ت. قالمايــدۇ

ئــۇ  ،مۇ ئىشــلىتىپ كۆرگهنــدەىچاشــقان ۋىرۇســىنى ياۋرۇپــاد
شـــۇ چاغـــدا . ئۆزىنىـــڭ بهلگىلىـــك كـــۈچىنى كۆرســـهتكهن

ــادا ب ــ   ېياۋرۇپ ــانىمۇ كۈنس ــقانالرنىڭ س ــان توش رى ېقىلىۋاتق
 – ســىدىكى دەلىرىنىــڭ ئۆپچۆرئۇۋىلىئــۆز  ،رىــپېىــپ بئارت

مانـا بـۇ ئىشـالرغا    . زىيانغا ئۇچرىتىدۇنى ۋارانالر – باغ ،دەرەخ
ئۇزۇنــدىن بۇيــان كۆڭــۈل بولــۈپ كېلىۋاتقــان فرانســىيهلىك 
ــۇ يهرگه بىــر بۆلــۈك ۋىرۇســالرنى كهلتــۈرۈپ    ،بىــر دوختــۇر ب

ا سـىناق  ئۇالرنى ئۆزى ئوۋ قىلىپ تۇتۇۋالغان ياۋا توشـقانالرغ 
بـۇ خىـل چـارە     ،يىنېـ ئۈنۈم كۆرۈلگهندىن ك. قىلىپ ئۇرىدۇ

ــاليدۇ  ــقا باشـ ــپ قوللىنىلىشـ ــمه يهرگه تارقىلىـ ــۇ . ھهمـ شـ
باشقا قوشـنا ياۋرۇپـا    ،ال ئهمهسىيىن فرانسىيهدېئىشتىن ك

ــقان وراي ــدىكى توشـ ــانىدىمۇ نلىرىـ ــردىنال  سـ ــازىيىش بىـ ئـ
يىن كىشـىلهر بـۇ خىـل ئهھـۋال توغرىسـىدا      ېـ ك. كۆرۈلىدۇ

ن ھهرخىـل  بۇ ئىشقا بولغا ،بهسته غۇلغۇال قىلىشىپ - سبه
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 .نى ئوتتۇرىغـــا قويۇشـــىدۇ كـــۆز قاراشـــلىرى  ۋە چۈشـــهنچه
مىنىـڭ تىرىكچىلىـك   ىبۇ ئىـش نـامراتالر قاتل  ”: بهزىلىرى
يهنه  ؛دېســـه “ىغان گـــۆش زاپىســـىنى ئـــازايتىۋەتتىقىلىـــد

يىنكى گۆش ېتوشقانالر سانى ئازايتىلغاندىن ك”: بهزىلىرى
ــلىقى  ــۈملۈك ئىشله قىســـ ــا ئۆســـ ــى ئورنىغـــ پچىقىرىشـــ

  . دېيىشتى “ياخشىلىنىدىغان بولدى
ــلهپكى ت  ــز دەســ ــدىال ېبىــ ــڭ  هللامىــ ــڭ بارلىقىنىــ نىــ

ــان  ــۆزلهپ بولغــ ــاكىتلىرىنى ســ ــدى ك. پــ ــى ېئهمــ يىنكــ
مىسالالرغا كهلسهك، ئۇالرمۇ ئوخشاشال ئۇنىڭ ئۇلۇغلـۇقى ۋە  

بولىـدىغان   ئىسـپات كمىتـى ۋە تهدبىـرىگه   ېبىـلهر ھ ئالدىن 
  . دۇرئىشالر

 قـا تهڭپۇڭلۇق بارلىق تهبىئهت ساھهلىرىدە ياراتقان بۇهللا ا
ئۇنـداق  . رەكېـ تولىمۇ نازۇك بىر ئىش قاتارىـدا قارىلىشـى ك  

ــ  ــا ئارىلىشىشـ ــدىكهن، ئۇنىڭغـ ــر  قابولمايـ ــۇش بهرىبىـ ئۇرۇنـ
مهيلـى   ،شـۇنىڭ ئۈچـۈن  . لىپ بارىـدۇ ېمهس زىيانالرغا ئىتۈگ

 - قانۇن تهبىئهت دۇنياسىنىڭ ئۆزىگه خاس ،سۇنىكىم بولم
ــكه   ــىپلىرىنى ئۆزگهرتىشــ ــۇپپرىنســ ــتىن ېب ئۇرۇنــ قىشــ

 كـۆرۈپ، نى ئـويالپ  ىئىلگىرى سوغۇققانلىق بىلهن بۇ نـۇقت 
ــاتتىق ب ئۆپكىســىنى ــلىشــى كېسىۋېق  ،دېمىســىمۇ. رەكې

ــى      ــۇپ كېتىش ــان بول ــۋەر، چاقق ــانچه چى ــاننىڭ ھهر ق ئىنس
  . سىپ چۈشهلمهيدۇېتىنى بىكمېياراتقۇچىنىڭ ھ
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  ۇنيا قاراشنىڭ يېتهرسىزلىكىماتېرىيالىستىك د

  

  ①ئىرفنج ۋىليام نوبلوتشى
  

ــازىر پهن ــ - ھــــ ــلهن   مبىلىــــ ــلىرى بىــــ ئىزدىنىشــــ
ــك     ــىلهر چهكلىــ ــاندىكى كىشــ ــاز ســ ــانالردىن ئــ بولۇۋاتقــ

رى زورىيىـپ بېرىۋاتقـان   ېمۇمكىنچىلىكلهر بىلهن بارغانس
پهن بارلىق قىيىن « :ئىشهنچ، ئىستهكلىرىنىڭ سايىسىدا

گه رام بولــــۇپ ىېــــگهن ئىــــدىيد »تۈگــــۈنلهرنى يهشــــكۈچى
  . كهلمهكته

گه كـــــۆرە، ئـــــۇالرچه بىزنىـــــڭ ىشـــــۇ خىـــــل ئىـــــدىي
ىنـى جـارى قىلـدۇرۇۋاتقان    تىرىكلىكىمىزمۇ بهلگىلىك رول

ــار فىزىكىلىــق ۋە خ  مىيىلىــك پرىنســىپالرنىڭ ېبىــر قات
ئـۇالر شـۇنداق   . چ نهرسه بواللمايدۇېغىندىسىدىن ئۆزگه ھىي

ــايىغى چىقمــاس سانســىزلى  ــاتلىق قىلىــپ ئاشــۇ ئ غان ھاي
پىشـقا  ېنى تسـهۋەبى رىنى زادى كېلىـپ چىقىـش   ىلىھادىس

بىلهنـــــال  ۈشـــــلهرتۇرغـــــان ئۇزۇنـــــدىن ئـــــۇزۇن چۈشهندۈر
ــتى ېئ ــماقچى بولۇشـ ــۇالرچه. نىقالشـ ــدا،  ئـ ــپ بولغانـ كېلىـ

ئىــگه  كهچقانــداق بىــر مهقســهدېچىقىــش ۋە مهۋجۇدلــۇق ھ

                                            
تهبىئىــــي پهنــــلهر پروفېسســــورى، ئــــايۇۋا ئۇنىۋېرســــىتېتىدىن دوكتورلۇققـــــا       ①

دىن ىــــيىل - 1945ئامېرىكــــا قۇرۇقلــــۇق تۇرمۇشــــى تهتقىقاتچىســــى، . ئېرىشــــكهن
ــرى م ــۈملۈك     ېبېـ ــورى، ئۆسـ ــلهر پروفېسسـ ــي پهنـ ــىتېتى تهبىئىـ ــان ئۇنىۋېرسـ چىگـ

  .شقى سىن بىلىملىرى تهتقىقاتچىسىئېرسىيىتى تا
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ــۈپ كېتىــدىغان ئىشــالر  ،بولماســتىن بىــز . مىشبوشــقا ئۆت
بـــۇ ئـــالهممۇ كهلگۈســـى بىـــر چـــاغالردا قۇيـــاش  ياشـــاۋاتقان

يىن ېـــــرگىيهســـــىنىڭ زاپىســـــى تۈگىگهنـــــدىن كېنېئ
ــو ــىپل . قىالرمىشيـ ــا پرىنسـ ــۇ دىنامىكـ ــويىچه  ىرىتىرمـ بـ

ــارلىق نهرســ ــۇ. هرمىشســوۋۇپ قېتىــپ كېــت  ىلهرب ــا ب  ،مان
بىرتىرانـد  . دۇرئـالهم قارىشـى   ماتېرىيالىزمچىالرنىڭ سـاددا 

ــالىز  ــۇ خىـــــل كـــــۆرەڭ ماتېرىيـــ مچىلىق راسســـــىل بـــ
ــدۇ   ىنهزەرىي ــداق دەيــ ــپ مۇنــ ــۈنلهپ كېلىــ ــىنى يهكــ : ســ

چ قانـداق  ېئىنسانالرنىڭ يارىلىشىغا كهلسهك، بۇنىڭـدا ھـ  «
ــارا  ــدىن قـ ــر ئالـ ــان  ربىـ ــان بولمىغـ ــاكى نىشـ ــڭ . ۋە يـ ئۇنىـ

 - ئىســــتهكلىرى، قورقــــۇنچ - تۇغۇلۇشــــى، ياشــــاش ئــــارزۇ
چىــــن  - تۇيغــــۇلىرى ۋە ئىــــدىيه - رى، ئــــويىلىئهندىشــــ

ــان تهن  ھهممىســــــىىــــــپ ىــــــدىن تارتۈتۈكلىرپ ئىنســــ
ــارا بىرىكىـــــپ   ــتۇمتۇتلۇقتا ئۆزئـــ بۆلهكلىرىنىـــــڭ ئۇشـــ

ئىنســان ھهرقــانچه  .قېلىشــىدىن كېلىــپ چىققــان ئىشــالر
ــه ــىمۇ  زسـ ــۇن بولسـ ــۈر ۋە تۇيغـ ــاتۇر، ئۆتكـ ــۆزىنى  ،گۈر ۋە بـ ئـ

پۈتۈن ئهللهر بـويىچه ئىنسـان   . ئۆلۈمدىن ساقالپ قااللمايدۇ
ــان     ــگه بولغ ــۇ ئى ــان كۈرمىــڭ ئىشــالر ئ رەكلىــك ۋە ېزياراتق

ســىنىڭ تهقــدىرى قۇيــاش   ىئىخــالس دېگهنلهرنىــڭ ھهمم 
ــوق ىمېستىس ــاغلىق يـــ ــىگه بـــ ــىنىڭ تۈگىشـــ ش ىلىســـ

  .»تهقدىرىدۇر
رىشكهن بارلىق ئۈستۈنلۈك ېرىپ ئىنسانالر ئېب ىئاخىر

، يېــزا ـ كهنــت، شــهھهر  ئــۇالر قۇرغــان كۆجــۈم  ،ۋە بۈيۈكلــۈك
دا سـى ىى ئارىرتۈسـكىل  - پايتهختلهر ۋەيران بولغان ئهسـكى 

ــدۇ ــۈپ قالىـ ــڭ ھهممىرىيۇق. كۆمۈلـ ــۇم ىقىالرنىـ ــى چوقـ سـ
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ھهر قانــــــداق بىــــــر . بولىــــــدىغان چىــــــن ئىشــــــالردۇر
ئۇنى يوققا چىقىرىشقا  ،نىڭ پهلسهپهسى بولسۇنىچىپهلسهپ
ئالىمالرنىڭ  ،گهرچه شۇنداق دېيىلگهندىمۇ. يهتمهيدۇ كۈچى

شــۇنداقال ئــۇ  ىــگه قــادىر،ھهمم مبىلىــ - پهن«: ھهممىىســى
ــىن ــمه نهرسـ ــدۇ ھهمـ ــىپ بېرەلهيـ ــىرىنى يېشـ دەپ  »ىڭ سـ

گۈزەللىـك ۋە   ،ھهقىقهت مبىلى - پهن ،دېمىسىمۇ .قارىمايدۇ
ياق، ئـۇالر  شىپ بېرەلهمدۇ؟ ېبهخت دېگهندەك نهرسىلهرنى ي

ســىگه بىــرەر ئۇقــۇم كۆرســىتىپ ىتۈگــۈل ھايــاتلىق ھادىس
ــڭ   ــاكى ئۇنىـــ ــىنىڭ يـــ ــى كۆرۈنۈشـــ ــداق  كهلگۈســـ قانـــ

ئـاجىزلىق  رىشـكىمۇ  ېبولىدىغانلىقىنى بىلىشـكه يـاردەم ب  
گهۋدىســى بولمىغــان بــۇ  قنه مبىلىــ - پهن ھهتتــا. قىلىــدۇ

ھهر قانـداق  . ئىشالرغا پاكىت تۇرغۇزۇشتىن تولىمـۇ ئـاجىز  
ــيه سىست  ــڭ نهزەرىــ ــىنى يىمېپهن ئۆزىنىــ ــقا ېســ ڭىالشــ

تهكـتىگه   - گـى ېتىرىشىدۇ ۋە شۇ ئارقىلىق ھهقىقهتنىـڭ ت 
ۇ ئىككى ئۆزىنىڭ ب مبىلى - كىن پهنېل. يهتمهكچى بولىدۇ

ــارىلىق يهنه شــۇنچه ېقىنلىشــاي دېگهنســېنىشــانىغا ي رى ئ
  . يىراقلىشىپ كېتىدۇ

هككۇرىمىز ھهر قانچه مول پبىزنىڭ ئالهم ھهققىدىكى ته
تۇيغـۇالردىن   - سېياتا ھـ  - ۋە ئۆزگىچه بولغان بىلهن يېرىم

 يــازغۇچى ۋە فىزىكــا ئــالىمى لىــقداڭ !ـ خــاالس   قۇرۇلغــان
 ئىلىـــم ـ پهن   «: اق دەيـــدۇمۇنـــدبـــۇ ھهقـــته ئولفرونـــدىل 
 ھـاڭ  تتۇرىسـىدىكى رى دىن بىـلهن ئۇنىـڭ ئو  ېيۈكسهلگهنس

چۈشهنچىسـى   ھهقىقىي ئىلىم ـ پهن . نچه تارىيىپ بارىدۇۇش
ئىلىـم  . خىمۇ ئاشۇرۇشقا ئۈندەيدۇېقا بولغان ئىشهنچنى تهللا

شــۇ تولىمــۇ كىچىــك ۋە سانســىز مىكــرو ئهنه بىــزگه  ـــ پهن
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ــا كې ىتهنچ ــداق بارلىققـــ ــڭ قانـــ ــدىغانلىقىنى لهرنىـــ لىـــ
بــارلىق مــاددىالر ئهنه  ،ھــالبۇكى. چۈشــهندۈرۈپ بېرەلمهيــدۇ

ــلهردىن بار   ــك ئۈلۈشـ ــۇنىڭدەك كىچىـ ــ شـ ــا كېلىـ . دۇلىققـ
سـىگه  ىنهزەرىي تاسادىپىيلىقئۆزلىرىنىڭ ئاشۇ  ،شۇنىڭدەك

ــۇرۇپ ــۇ مىكــرو تهنچ ،تايىنىــپ ت ــولالر  ىب ــداق ي لهرنىــڭ قان
ىرىكىـپ  سـى بولـۇپ ب  ىھاياتلىق گهۋدپۈتۈن لىق بىر ىئارق

ــدۇ  ــهندۈرۈپ بېرەلمهيـ ــدىغانلىقىنىمۇ چۈشـ ــارچه “. چىقىـ بـ
ــا ئىـــدىيه دېـــگهن ”ھايـــاتلىق تهرەققىـــي قىلىـــدۇ نى ئالغـ

سۈرۈۋاتقان بۇ نهزەرىـيه ئـۆز ئىچىـدە يـۈز بهرگهن قااليمىقـان      
ــاراقويۇق ئار  ــرالش، ق ــتۇرۇىبىلجى ــاتۋېالش ــاۋا  - تىش ۋە ي ي

مهزمۇنالرنىـــــڭ يـــــۈز بېرىشـــــى تـــــۈپهيلى ئهمـــــدىلىكته 
. تىگه چۈشــــۈپ قالــــدىىجىماس تهرەققىيــــات ھـــال ســـىل 

شــقا قولال ى مهجبــۇرىي قــالمىغۇچهنــىبــۇ نهزەرىي ،بىــزنىڭچه
قانائهتلهنـدۈرەرلىك  چقانـداق  ېچـۈنكى ئـۇ ھ  . بولمايـدۇ  زادىال

  . گىزگه ئىگه ئهمهسېن ىلىقلوگىك جاۋاب ياكى
 - سېرى ئۆزلــۈك ھــىســاھهل پهن ـ بىلىــم  ئهمهلىيهتــته 

ــار   ــتۇيغــۇالر ۋە بىــر قات ســايمانالر بىــلهن يۈكســهك   - رالوق
 ۋە(لىــپ بارىــدۇ  ېتهكچــى قىلىــپ ئىــش ئ  ېئىشــهنچنى ي

يـــاكى ۋەقايســـىبىر بويســـۇندۇرۇش يـــاكى بىـــرەر مـــۆلچهر  
ــادىپىيلىققا ــپ    تاس ــش ئېلى ــان ئىشــهنچ ئاساســىدا ئى بولغ

شۇنداق ئىكهن، دىن بىـلهن پهن بىـر خىـل ئورتـاق     ). بارىدۇ
 لىســىدەهر ئىككىھ ،ئــۇ بولســىمۇ. ئاســاس ئۈســتىدە تۇرىــدۇ

ــىت  ــۇ ۋە ۋاسـ ــپ تۇرغۇزىتۇيغـ ــلىگه تايىنىـ ــاق ىـ دىغان ئورتـ
 مبىلىــ - دىكى ئــازراق پهرق شــۇكى، پهنۇرىــتتئو. ئىمانــدۇر

پرىنسـىپلىرىنى   - بولسا، خاس دائىـرە ئىچىـدە ئـۆز قائىـدە    
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ــالر      ــش ۋە سېلىشتۇرۇشـ ــىناق قىلىـ ــالىز، سـ ــۈك ئانـ تۈرلـ
ى نـۆۋەتته  دىنغا بولغـان ئىمـانن  . يىتىپ بارىدۇېلىق بىئارق

خــــى ېڭىلىقلىرىمــــۇ كۈچهيتىــــدۇ ۋە تېيئىلىــــم ـ پهن     
مۇقهددەس كىتابالردا كهلـگهن   مبىلى - مۇ پهنىئهمهلىيهتت

  .هيدۇلىنتۈرلۈك ئۇچۇرالرنى ئهمهلىي ئاساسالر بىلهن تهم
قىندا ئاشۇ مۇقهددەس پۈتـۈكلهردىكى  ې، پات يئىنشائالالھ

ــ  ــز تــ ــېۋە بىــ ــالرنى پهنىخىچه چۈشــ  - نهلمهيۋاتقان ئىشــ
نىقالپ چىقىشــــىغا ېــــبىــــرلهپ ئ - نىــــڭ بىــــر بىلىم

نى ېئاسترونومىيه پ ،ئۇنىڭدىن تاشقىرى. ئىككىلهنمهيمهن
نى باشــــتىن ىبــــۇ ئالهمنىــــڭ يىــــراق بىــــر باشلىنىشــــ

ــۇقهررەر  ــۈرگهنلىكىنى ۋە مـــ ــقاكهچـــ ــاراپ  تورلىشىشـــ قـــ
ــهتتى  ــانلىقىنى كۆرسـ ــالهمنى  . كېتىۋاتقـ ــى ئـ ــز مهيلـ  :بىـ

ــىزىباشلىن” ــي ،شسـ ــاكى “ئهزەلىـ ــاي”: دەپ يـ ــوق، ىئـ غى يـ
ئىككــى خىــل قارىشــىمىز پهن   ، ھهردەپ قــارايلى “ئهبهدىــي

شۇنداق ئىكهن، بۇ ئـالهم ئـۆزگىرىش   . بىلهن سىغىشالمايدۇ
مانا مۇشـۇنىڭدىال پهن بىـلهن دىـن    . دۇىئىچىدە جهريان قىل

شـۇنى ئهسـكهرتىپ    ،كهلگهنـدە  نۆۋىتى. قىنلىشىدۇېئۆزئارا ي
ــۈش ك ــىېئۆت ــم ـ پهن     ،رەكك ــان ئىلى ــىنىڭ  ئىنس ساھهس

ك ســـتىلىارىيېئۆزىنىـــڭ مات، بولمىســـۇن قايســـى بىرىـــدە
ك يـولالر  سـتى لىارىيېتوغرىسىدا مات هللا ،رىدە تۇرۇپېخاراكت

ھېچقانچه مهلۇماتقـا ئىـگه   كچى بولىدىكهن، ەنمهبىلهن ئىزد
ــدۇ    ــۇمران بولى ــۇرۇپال گ ــاي ت ــى. بولم ــڭ   بهلك ــدا ئۇنى گاھى

ــ   تىگهىمـــاھىي كىن قانـــداقال ېيېتىشـــىمۇ مـــۇمكىن، لـ
بــۇ ئالهمنىــڭ تۈرلــۈك ئــالىپته ئىشــلىرىنى      ،بولمىســۇن

: ھهر ـ ھهر ئاسـترونومىيه ئـالىملىرىنى   چوڭقـۇر كـۆزىتىش   
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ڭىمىـزدىن  ېبۇ ئالهمنىڭ شۇنچه كهڭ كهتكهن قـوينى ۋە ئ «
ئۇالرنىـــــڭ بىـــــز   ىغانـــــدا،تاشـــــقىرى تۈزۈلۈشـــــىگه قار 

 ســىيــدىغان ۋە كــۆرۈپ بولمايــدىغان بىــر پىالنچى   هلمەكۆر
ــى ك ــبولۇشـ ــ »رەكېـ ــدى ۋە   دېـ ــپ كهلـ ــقا ئېلىـ گهن قاراشـ
: ۇنداق دەيـدۇ بۇ ھهقته مشادۋالىش دېگهن ئالىم . كهلمهكته

مهيلــى دىنــدار يــاكى دىنســىز بولســۇن، بىزنىــڭ ئــۇالردىن  «
قانــداق  تاســادىپىيلىقنىڭئــۇالر  ،ئۆتۈنىــدىغىنىمىز شــۇكى

قىلىــپ بــۇ ئــالهمنى يارىتىــپ قالغــانلىقىنى چۈشــهندۈرۈپ 
نىــڭ بــارلىقىنى هللابۇمــۇ اشهكســىزكى، . »رەكېــرىشــى كېب

ــمهك   ــان يېڭىشــ ــى بولغــ ــۇللىرىنىڭ دەلىللىمهكچــ ئۇســ
بۇنىڭـدىنمۇ چوڭقـۇر    ،ئهمما تومـاس مـوللىر بولسـا    .ىدۇربىر

نـى  هللائىنسـاننىڭ  «: ۇنداق دەيـدۇ م پ،نى ياقالىيهنه بىر پهد
ــان ق  ــزدەپ تاپالمايۋاتق ــئى رىشــكهنلىكى ېئ نىــڭرى ئهقلىې

نــى بايقــاش ۋە هللادەل تاپمــاقچى بولغــان ا ىســىبــارلىق نهرس
ــ  كهلتــۈرۈپ چىقارغــان ئىشــالر بولۇشــى     ىنىشئــۇنى چۈش

ېكتىپ بىلهن تونۇشۇشتىن ئىلگىـرى  يبوئادەتته ئ. رەكېك
ــدىن ك ،بولــۇپكېــرەك بايقــاش  . يىن بىلىــش بولىــدۇېــئۇن

ــنىڭ     ــلهپكى بايقاشـ ــۆزى دەسـ ــنىڭ ئـ ــۇ بىلىشـ ــدىن شـ ئانـ
  . »نىقلىنىشى بولىدۇېئ

الغـان ئـۆزەمگه   خـادىمى بولـۇپ ق   ئىلىـم ـ پهن  ئهمما بىـر  
ــادىپىيلىقكهلســهم،  ــا   تاس ــانچه يوقق پرىنىســپلىرىنىمۇ ئ
چــۈنكى مهن كۈنــدىلىك تۇرمۇشــۇمدا . يمهنۋېتهلمهچىقىرىــ

پ ىتىـ ئىشـالرنى كـۆپلهپ ئۇچر   تاسادىپهن مهيدانغا كهلـگهن 
ــۇرىمهن ــۇنداقال يهنه .ت ــالىزم نهزەرىېمات ،ش ــۇ رىي يىلىرىنىم

ــايمهن   ــار قىلمـ ــۈنلهي ئىنكـ ــۈنكى  .پۈتـ ــم     چـ ـ پهن ئىلىـ
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ــۇۋە  ــۆپىنچه مــ ــڭ كــ ــڭپپىقىيىخادىملىرىنىــ  تى ئۇالرنىــ
ئۆتكهن پىششىق بىلىملىرىنىـڭ تهبىئهتتىكـى    ئۆگىنىپ

بىــراق مهن . رىشهلىشــىگه بــاغلىق بولىــدۇېســىگه ئىيهشم
ــدىن ئىشـــ  هللايهنه ا ــن دىلىمـ ــا چىـ ــڭ بارلىقىغـ  .مهنىنىنىـ

ــدە   ئۇن ،مهنال ئهمهسىئىشــىن ــا يۈكســهك ئهقى ــڭ بارلىقىغ ى
ــاغالي ــۈنكى . مهنبـــــ ــۇ چـــــ ــادىپىيلىقمهن ئاشـــــ  تاســـــ

كتــــرون، ېلېبىــــزگه ئهڭ دەســــلهپكى ئ ،ســــىنىڭىنهزەرىي
پىروتون ياكى دەسلهپكى ئاتوم، دەسلهپكى ئـامىنۇ كىسـالتا،   

نجى ئاڭنىـڭ قانـداق   ۇنجى ئـۇرۇق، تـ  ۇنجى پىروتوپالزما، تـ ۇت
ــهندۈرۈپ بېر  ــى چۈشــ ــا كهلگهنلىكىنــ ــەلىبارلىققــ  ىنىشــ

ــ . لمـــايمهنقىال رمۇتهســـهۋۋۇ نىـــڭ هللاۇغ امهن يهنىـــال ئۇلـ
ــۋاتىمهن  ــدە قىلى ــا ئهقى ــۇ  . بارلىقىغ ــڭ ئهنه ش ــۈنكى ئۇنى چ

نــاپ يمــۇقهددەس بــارلىقى كــۆز ئالــدىمىزدىكى بىزنــى قى    
ــلىرىنىڭ لوگىك    ــالهم ئىشـ ــارلىق ئـ ــان بـ ــق ىتۇرۇۋاتقـ لىـ

  . دۇرسىىيهشم
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  ئويغا چۆككهن كىچىك ھهيران
  

①راسىل لويىل ماكىستىر
  

  )زوئولوگىيه پروفېسسورى(
  

دەسـلهپكى  بولغـان  پهرۋەردىگـارى بىـلهن    ئىنساننىڭ ئۆز
 - ئاتـا . بولىـدۇ  ئارقىلىقسى ىئان –ئاتا  ،ەتتهۋئهل ،تونۇشۇشى

دېــگهن  “هللا”: نىــڭ ھهرقانــداق بىــر ئۇلۇغلــۇق ئۈچــۈن ىئان
ــدىن   ــاال كىچىكىـ ــۆرگهن بـ ــلهتكهنلىكىنى كـ ــۆزنى ئىشـ سـ

ــول بىــلهن ا  ــۇ خىــل ي ــارتىپال ب ــۈپ شــقا قــا سېغىنىهللات كۆن
دە شۇ يول بىلهن ئـۆز ھـاجهتلىرىگه   كېتىدۇ ۋە توغرا كهلگهن
ــدۇ ــا. يهتكۈزۈشــنى تىلهي ــان - ئات ــۆز ئىگىئ ســىنى ھهر ىالر ئ

شــۇ ادېــگهن ئهللا ا ،ئۇلۇغلىغــان، يــاد ئهتــكهن چېغىــدا قېــتىم
بۈيــۈك ســۆزنى ئىشــلهتكهنلىكتىن بــالىالرمۇ كىچىكىــدىن 

ۋە ئۇنىڭــدىن  قاقــا سېغىنىشــهللايــول بىــلهن اشــۇ اتــارتىپال ئ
ــۆز ئات ــۇددى ئــ ــىغا يېلىخــ ــۈك  ســ ــۇندا تۈرلــ ــان يوســ ىنغــ

ــ  ــانلىقىنى تىلهشـ ــڭ ئاسـ ــۈپ  كهقىيىنچىلىقلىرىنىـ كۆنـ
ــۆرۈنمهس     ــۇ كـ ــاال ئاشـ ــقۇچتىكى بـ ــۇ باسـ ــدۇ ۋە مۇشـ كېتىـ

ش بولغان پهدىدە ۇپهرۋەردىگارغا چىن پۈتكهن ۋە ئۇنىڭدىن خ

                                            
ــۋى ① ــىت ئىلهنـــــ ــويتىن   ۇتىدىن دوكتېئۇنىۋېرســـــ ــكهن، ھـــــ ــا ئېرىشـــــ رلۇققـــــ
ــوگى ېئ ــتىتۇتى زوئولـــ ــۋ نســـ ــلىقى، ئىلهنـــ ــڭ باشـــ ــي  ىيه فاكۇلتېتىنىـــ ئىلمىـــ

ــى،   ــىنىڭ ئهزاســ ــيىل – 1951ئۇيۇشمىســ ــي   – 1954دىن ىــ ــا قهدەر ئىلمىــ يىلىغــ
ــۇالردىكى     ــورى ۋە ئـ ــۈك تـ ــۈك، ئۆمۈچـ ــان، ئۆمۈچـ ــلىقى بولغـ ــان باشـ ــۆزگىرىش ئورگـ ئـ

 .ىتهتقىقاتى مۇتهخهسسىس
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يىلالر ئۆتۈپ باال چوڭىيىدۇ ۋە كىتـابالردىن  . ئۆتۈپ كېتىدۇ
ــۇئمىن  هللا ــان مــــ ــدا ماڭغــــ ــۇلمانال - يولىــــ رنىڭ مۇســــ

هللا ئۇالرنىــــڭ يۈرەكلىرىــــدىكى ا ،كهچۈرمىشــــىنى ئوقــــۇپ
ــاقل   ــۇچالردىن س ــۇالرنى يىرتق ــىنىڭ ئ  لىقىنى،غانىسۆيگۈس

ــق    ــالقىنلىق ۋە تىنچلىـــ ــا ســـ ــدە ئۇالرغـــ ــوت ئىچىـــ ئـــ
ــى،بهرگهن ــتىدىن   لىكىنـ ــالر ئاسـ ــقىلىچـ ــان     تىـ نچ ـ ئامـ

كـۈچ ـ قـۇۋۋەت    ماغدۇرىـدىن كهتكهنـدە    قۇتۇلـدۇرغانلىقىنى، 
بولـۇپ   كـۈچ  ۋە تايانچ چىھالردا ھىماتجهڭگا بهرگهنلىكىنى،

ئۇالرنىڭ ئاشۇ قهيسهر ۋە  ،يىنېدىن كۇققانكهلگهنلىكىنى ئ
تـاڭ قالىـدۇ ۋە ئـۇالرنى دوراش، ئـۇالرچه      - باتۇرلۇقىدىن ھاڭ

ــت  ــاش ئىسـ ــۆزىگ ىياشـ ــڭ كـ ــۇ  كى ئۇنىـ ــۇ ئۇيقـ ــر كۈنمـ ه بىـ
بۇ خىل ئىستهكلهرنىڭ ئاشۇ كهچۈرمىشـلهر   ،كىرگۈزمهيدۇ

نىــڭ ئىزچىللىقىنــى ســاقالپ قېلىشــقا قالــدۇرغان تۇيغۇالر
 نىـڭ ھاياتى شـۇنداقال ئـۇالرنى   .ياردىمى تېگىدۇ دەپ ئوياليدۇ

ــاخىرىغىچه ئۆزىنىــڭ  ــۇلىنىئ قىزىقىشــىنى  ،چىڭىتىــپ ئ
تۇرىدىغان  روھىنى ئۇرغۇتۇپكۆڭلىدە باتۇرلۇق  ،كۈچهيتىپ

ــار قاياشــ  ــر قات ــدۇ بى ــتهپكه  . لىرىدەك ھــېس قىلى ــاال مهك ب
بۇرۇلـۇش يـۈز    دۇنياسـىدا  ىڭ روھـى ئۇن ،يىنېكىرگهندىن ك
مۇ قارشى ئىككـى خىـل مـايىللىق ئارىسـىغا     ىبېرىدۇ ۋە قار

ــدۇ  ــۈپ قالى ــڭ ا  . چۈش ــدە بالىنى ــڭ بىرى ــان  هللائۇنى ــا بولغ ق
ــدە ئۇنىڭغــا بولغــان   ېى ئىســئىشهنچ شــىپ بارســا، يهنه بىرى
ــئىشهنچ ــوۋۇ ىســ ــۆزىچه ســ ــىپسۇسل پ،ى ئــ ــدۇ ىشــ . بارىــ
ــۇنداق ــدىكى ئا   ،ىمۇتشـ ــۆز ئالدىـ ــۇ يهردە كـ ــت ئـ ــۇ كهنـ  - شـ

بىر مۇنچه ئىجتىمائىي  مۇناسىۋەتلىكشهھهرلهرنىڭ ئۆزئارا 
ھهر بىـر  تهشـكىالتالردىن تهشـكىل تاپقـانلىقىنى،     - گۇرۇھ
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ــردىن  ــۇرۇھنى بى ــ   گ ــاكى رەئىس ــبهر ي ــي نىڭرەھ تهكلهپ ې
ــاق     ــك ئۇشش ــۇ يهرلى ــڭ يهنه ئاش ــدىغانلىقىنى ۋە ئۇنى ماڭى

بىـر   بارچىغـا گېپـى ئۆتىـدىغان   رەھبهرلهرنىڭ ئۈستىدىنمۇ 
مانـداننىڭ رەھبهرلىـك قىلىـدىغانلىقىنى ۋە بـارچه     وباش ق

رەكلىكىنـى  ېكىشىلهرنىڭ ئۇنىڭغـا ئورتـاق بويسۇنۇشـى ك   
ــئاڭقىر ــا شــۇنىڭغا ئۈلگــۈرۈپ. ېتىــدۇيپ ى ــاال ئېڭىــدا  ،مان ب

سىدىكىلهرگه يۈرگۈزۈۋاتقـان  ىخۇددى باشلىقنىڭ ئۆز ئۆپچۆر
ىـق  ھۆكۈمرانلىقىنىڭ تۇرقىـدا پۈتـۈن ئـالهمگه ھۆكۈمرانل   

ئىــالھ گهۋدىلىنىــپ  - قىلىۋاتقــان بىردىنبىــر ھۆكــۈمران 
كىشــىلهر ئۈچــۈن ھهر يهردە ئــازغىنه  ئهنه شــۇدە،  - چىقىــدۇ
مانـدان بولغـان يهردە مۇشـۇنچه كهڭ    وق –تهكچى ېبىردىن ي
لىپ، ېنــى ئــۆز يولىغــا ســىئــالهم ئۇچۈنمــۇ ھهمم - كائىنــات

ئىنســـــانالردىن تارتىـــــپ بـــــارچه شـــــهيئىلهرگىچه ئـــــۆز 
نلىقىنى يۈرگۈزۈۋاتقان بىر ئىالھنىڭ بولۇشـى بـار   ھۆكۈمرا

بىـراز   ،يىنېـ ئىشقۇ دېگهنلهرنـى ئويىـدىن ئۆتكۈزگهنـدىن ك   
 ،يهنه بىــر يــاقتىن  . ، تهمكىــن بولــۇپ قالىــدۇ   ىكلهپېــن ي

ــايالپ    ــۆزلىرى ســ ــلىرىنى ئــ ــۆز رەئىســ ــىلهرنىڭ ئــ كىشــ
توغرىســىدىكى  هللا ،يتقانــداېئېلىــپ ئ نىچىقىــدىغانلىقى

ككــۇر بــۇ كىچىــك ئۆســمۈرگه كــۆرە،  هپبــارلىق تهســهۋۋۇر، ته
ئال ېر ئېڭىغا سىڭىپ كهتكهن نوقۇل ئىـد بهرىبىر كىشىله

دەل شــــۇنداقلىقىدىنمۇ . رى كېتهلمهيــــدۇېــــئــــوبرازدىن ن
 الىـدۇ ىۋبولماس ئويالر ئور رگهندە بوالېد نىڭ ئېڭىنى ھهىبال

بۇ ئىالھ زادى بـار نهرسـىمىدۇ يـاكى يـوق     ”: ـ دە، ئۆز ـ ئۆزىگه 
تـــۇرقى ۋە  -تهقـــى ئۇنىـــڭ  ،دا بـــار بولســـانهرســـىمىدۇ؟ نـــاۋا

. سـوئالالرنى تاشـاليدۇ  دېگهنـدەك   “؟بهلگىسى قانداق بولىدۇ
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 نىـــــڭ بارلىقىـــــدىنهللابـــــۇ ئـــــوي چوڭقۇرالشقانســـــېرى، ا
ــ   ــان بولۇش ــنىش ۋە دەرگۇم ــاليدۇئىككىلى ــۇنىڭغا  .قا باش ش

ككـــۇرى پهتهـ ل     ىـــنىـــڭ بـــارلىق ئهق ىبال، ئهگىشـــىپ
 - ئـۆز  ا باشـاليدۇ ـ دە،  بولۇشـق  لىغـۇل ىد پلىققا تولۇپ،پاسسى

ئــۆزىگه كايىغــان ۋە ئىشــىغا ئۆكــۈنگهن ھالــدا پهســكويغا      
 .لماي تهن بېرىـدىغان يهرگه كېلىـدۇ  باشقا چارە تاپاچۈشۈپ، 

مىـدا پـاراڭ   ېقۇرداشـلىرىنىڭ بـۇ ت   ـ  دوسـت شۇنىڭ بىـلهن،  
ــېلىپ ــپ س ــۆزىنى گاڭگىرىتى ــىرەپال   ، ئ ــىدىن ئهنس قويۇش

ــاكى  ــدۇ ي ــۇالردىنيۈرى ــۇ ت ئ ــاېب ــدا پ  راڭ قىلماســلىقىنىمى
ــدۇ  ــكه ئۆتى ــۇ     .ئۆتۈنۈش ــڭ تېخىم ــۆز كۆڭلىنى ــۇ ئ ــۈنكى ئ چ

ــىرەيدۇ  دى ــاتتىق ئهنسـ ــىدىن قـ ــۇل بولۇشـ ــاال  .لىغـ ــا بـ مانـ
 ئارىسـىدىن ھولۇقـۇش، گاڭگىراشـالر    ،قاشىرڭېتمۇشۇنداق 
چىقالمـاي، ئـۆز ـ ئۆزىـدىن ھهيـران بولـۇپ تۇرغانـدا،        ھالقىپ 

زەلـــدىنال ئهقـــا ئىشىنىشـــكه باشـــاليدۇ ۋە هللا ئۇشـــتۇمتۇتال
مانا مۇشۇ . ھېس قىلىدۇرەكلىكىنى ېكبولۇشى مۇشۇنداق 
مـار  رنىڭ ئۆز ئىمانىنى ئۇنداق تاىهككۇرىل ـ تهپ چاغدىال ئهق

كــۈنلهر . تىشــىنى ياقتۇرمايــدىغان بولــۇپ قالىــدۇ   ېقىلىۋ
بـــاال مـــۇقهددەس كىتـــابالردىن بىرەرىنـــى تېپىـــپ  ،ئۆتـــۈپ

 شوت ھـ نى تېپىشى پهقههللائوقۇيدۇ، ئۇنىڭدىن ئىنساننىڭ 
ــالل - ــدىغانلىقىنى،   ىكـ ــارقىلىقال بولىـ ــلىتىش ئـ نى ئىشـ

ھامـان يهنه شـۇ    ئېيتىشـنىڭ ئۇنىڭغا ئىشىنىش ۋە ئىمـان  
ه تايىنىـپ بولىـدىغانلىقىنى تونـۇپ    ىگهككۇر ۋە مهنـتىق پته

ــدىن ك ــيهتكهنـ ــۆلهكچه جانل ،يىنېـ ــپ،بـ ــۆزىتىش، ىنىـ  كـ
 .كىرىشــىپ كېتىــدۇ لىق بىــلهنرگه ئــاكتىپهئىزدىنىشــل

 ڭگىراپ يـۈرگهن ئۆسـمۈر  گـا  ا، تېخى يېقىندىالئهنه شۇ چاغد
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لىــدا ئــاڭ ۋە با .بىــر ئىخالســمهنگه ئايلىنىــدۇچــوڭ ـ    چــوپ
نىڭ بۈيـۈكلىكى  هللا روھنىڭ بىرلىشىشى ئهمهلگه ئېشىپ،

مانـا   .تولـۇق چۈشىنىشـكه باشـاليدۇ   تىنى ىكمېۋە ئۇنىڭ ھ
بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىـدۇكى، مهزكـۇر بالىنىـڭ ئـوي ـ      

ــاللىرى ۋە ئ ــرى    خىي ــئهت ۋە ئۇنىــڭ  ىــش ـ ھهرىكهتلى تهبى
يهنه بىـــر . مهھـــكهم باغاليـــدۇپادىشـــاھى بولغـــان ئىالھقـــا 

ـ بـۇ ئىككـى نهرسـىنى بىـر       تهرەپتىن ئېلىـپ ئېيتقانـدىمۇ  
ــايرىۋ  ــدىن ئــ ــدۇ ىتىش لوگىكېبىرىــ ــا ياتمايــ ــداق . غــ ئۇنــ

ــدا ــن پالن  ،بولمىغانـ ــۇ زېمىـ ــاپ  ىتېمۇشـ ــدە ياشـ ــز يۈزىـ مىـ
ــان مىلي ــۈملۈ وتۇرۇۋاتقـ ــان ئۆسـ ــاننلىغـ ۋە الرنى لىقك ۋە جـ

ســاناقالرغا  - دىكى ســانىئۇالرنىــڭ خــۇددى ئاســترونومىي  
رراتسىئونال سانالر بىلهنال ىئوخشاپ كېتىدىغان بىر قاتار ئ

تىپلىرىنـــى  - ســـورت ھهرخىـــلبىلـــدۈرگىلى بولىـــدىغان 
 ،يتسـاقمۇ ېتـۈرىنى ئېلىـپ ئ   پهقهت بىر تـالال  ،قويۇپ تۇرۇپ

چچه يۈز مىڭلىغان مۇشۇنچه كهڭ ۋە خىلمۇخىل كهتكهن نه
  لىك كۈچ يوقمىدۇ؟ ىتۈرلهرگه ئورتاق بولغان بىرەر تۈرتك
شۇ پرىنسىپنى كـۆرۈپ  ائ ،ياق، بهلكى قاياققىال باقمايلى

  . مىزىتېي
ئهمدى شۇ تۈرلهرگه كهلسهك، ئۇالرمۇ ئۆز نۆۋىتىدە ئۆزئـارا  

بــويىچه تۈركــۈملهرگه  رقاتــارلىقال ئۆزگىچىلىــكئۆزلــۈك ۋە 
خى بۇالرمۇ كىچىكـتىن كىچىـك نۇرغـۇن    ېيهنه ت. ىدۇئايرىل
رى ىـ كىچىك تۈركۈملهرگه، بۇ تۈركۈملهرمۇ ئـۆز رولل  - چوڭ

ــا   - بـــويىچه كىچىكـــتىن كىچىـــك بىـــر مـــۇنچه خىلالرغـ
 ،كهتمهيلـى  لىـك بۆلـۈپ  ىبىراق بىـز بـۇالرنى قانچ  . بۆلۈنىدۇ

بىـــر تـــۈر يـــاكى بىـــرەر تۈركـــۈم بـــاغلىق بولغـــان  ىـــال يهن



ŀ

90 

 

لىكلهرگه ئىـــگه ىئاالھىـــدتىپالرنىـــڭ بىـــر قاتـــار ئورتـــاق  
 تۆمــۈر تومشــۇق  بولمىســا بىــز  .مىزىكــۆر ئىكهنلىكىنــى

گهرچه ئۇالرنىـڭ ھهممىسـى    ،دەيدىغان قۇشقا قـاراپ باقـايلى  
ــر ـ        ــته بى ــىمۇ، ئهمهلىيهت ــدەك قىلس ــاش يارىتىلغان ئوخش

تهبىـئهت  ئۇنىڭدىن سىرت،  .بىرىگه ئانچه ئوخشاپ كهتمهيدۇ
ىڭمـۇ بىـر ـ بىـرىگه     ندۇنياسىدىكى بـارلىق ھـايۋان تۈرلىرى  

. چهمبهرچاس بـاغلىق ئىكهنلىكىنـى كـۆرۈۋالغىلى بولىـدۇ    
ئورتاق ھالـدا ئاقسـىل يـاكى     ھهممىسى ئۇالرنىڭ ،لهنىمهس

ئۆزىمـۇ ئـۆز    نىڭئهنه شۇ باغلىنىشـ . پروتوپالزمىغا تايىنىدۇ
ــل   ىتۈزۈلۈشــىنىڭ پهردە ئارق ــاراتقۇچى قابى ــر ي ســىدىكى بى

هتته ئهنه شـۇ كـۈچ   مه؟ مـاھىي ېى بولمـاي نـ  قكۈچنىڭ بـارلى 
 - نى ئـۆزى ياراتقـان ۋە ئۇنىڭغـا كـۈچ    ىمـادد  كىئۇالردىكى تۈپ

  ئهمهسمۇ؟  هللاشۇ ى ئهنه يهن. قۇۋۋەت ۋە رول ئاتا قىلغان
ەر ۋناۋادا ئهقلىمىز ساغالمال بولىدىكهن، ئۇ بىزنى بىـز خه 

تاپقـان ۋە تېپىۋاتقـان ئاشـۇ ئوخشاشـلىق ۋە قارشــىلىقالرنى     
ــ    ڭ بــارلىقىنى تهن ئېلىشــقا  پهيــدا قىلغــۇچى بىــر ئاڭنى

 پۈتكۈل كائىنات تۇرلـۈك مۇھىـت  ” :شۇ چاغدا بىز. ئۈندەيدۇ
ــارا ئهپلىشــىپ  ېمېشــارائىت ئاســتىدا ئېل - نتالرنىــڭ ئۆزئ
تاسـادىپىيلىقتىن كېلىـپ   لىشى كهلتـۈرۈپ چىقارغـان   ېق

 ىرالشـــــالردىندەكلهرچه بىلجۈگـــــ دەيـــــدىغان “چىققـــــان
  . ساقلىنااليمىز

ئىنسان ھهر بىر قىيىن  ،ولغانداساغالم لوگىكا بويىچه ب
 ،شـۇنىڭ ئۈچـۈن  . ەتتهۋئىشنى يېشىپ چىقىشـقا قـادىر، ئهلـ   

لىق ئىشهنچنىڭ ئـۆزى كـۆز ئالـدىمىزدىكى    ىشۇنچه لوگىك
 قۇچىنىـڭ اراتقان بۈيۈك بىـر يارات يبارچه كائىناتنى يوقتىن 
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. تهرلىـك ئۈنـدەكچى بوالاليـدۇ   ېبارلىقىنى ئىقرار قىلىشقا ي
ســىدا ىرى ئارىخىــل تۈرنىــڭ ســورتلرى بىــر ىئۇنــدىن تاشــق

ئولوگىيهلىك ئىراالردا ياشىغان ېبولمىسۇن ياكى ئۆتكهن گ
لىـك  ىكى ئۆزگىچىسـىد ىسىدا بولمىسۇن، ئۇالر ئارىتۈرلهر ئار

وخشاشـال يوقىلىـپ   ئ ،بولغان يـاكى بولمىغـانلىرى بولسـۇن   
 ئىنسـان  ،بۇنىڭغا كهلگهندە. كهتتى ياكى ياشاپ كېلىۋاتىدۇ

ــى ــارلىق ”: ئهقلـ ــبـ ــۈك  هيئىشـ ــۇ بۈيـ ــلهپتىال ئاشـ لهر دەسـ
ــار تهڭــداش  قــولى بىــلهن چىنىــڭياراتقۇ قائىــدە ـ    بىــر قات

 “؟يارالغـان ئىكهنـدە   بولـۇپ ئىگه مهخلۇقاتالر پرىنسىپالرغا 
   .ىدۇدېگهننى تهن ئالىدىغان بولۇپ قال

ماۋىي كىتـابالرنى قولىمىزغـا   اس سـ ەئهمدى بىـز مـۇقهدد  
ن ئىنســـان ۋە پۈتـــۈهللا ا” :ئۇنىڭـــدىن ،غىمىـــزداېئالغـــان چ

. دەپ ئوقـۇيمىز  “ھايۋان، شـۇنداقال ئۆسـۈملۈكلهرنى ياراتقـان   
ــۇنداقال ــىراتل   ،ش ــان تهس ــىل بولغ ــتىن ھاس رىمىز ىتهبىئهت

بۇنىڭدا . مىزىمىز ۋە چىن پۈتىبويىچه ئۇنى دەرھالال تهن ئال
ــابالر پهن    ــي كىتـ ــۇقهددەس دىنىـ ــداق مـ ــ - ھهرقانـ  مبىلىـ

 كىهئهللـۇق تـۈپ  ئوخشاشـال پهنـگه ت   ،بولمىسىمۇ ىرىكىتابل
نـدىن ياندىشـىپ   ىقېھالقىالرنى يېشىپ بېرىدۇ ۋە ئۇالرغا ي

ــدا دەيــدىغىنىم . ①ىــدۇماڭ مهن  شــۇكى، ســۆزۈمنىڭ ئاخىرى
شۇنداقال ھهر تۈرلـۈك  ، قىلچه گۇمان قىلمايدىغان ھهقىقهت

لهر يېشـىپ بېرەلمهيـدىغان بىـر    ىرىيالىستىك ئىـدىي ېمات

                                            
اڭالشـــتۇرغۇچى بىـــز زېمىنغـــا چ �: قۇرئانـــدا كهلـــگهن مۇنـــۇ ئـــايهتكه قـــاراڭالر     ①

ــۇ  ــامالالرنى ئهۋەتتــ ــ« �قشــ ــســ ــايهت – 22ر، ۈرە ھىجــ ــايهتمۇ  . »ئــ ــۇ ئــ ــا مۇشــ مانــ
ــىد ــۈملۈكلهر دۇنياسـ ــمامدۇ ئۆسـ ــىغا يانداشـ ــىش ئىشـ ــا  ىكى چاڭلىشـ ــاكى بولمىسـ يـ

 مۇ؟مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئۆسۈملۈكلهرنى تهتقىق قىلىپ يۈرگهن



ŀ

92 

 

كه قارىتـــا ئىنســـانىيهت تهبىـــئهت ،كـــۈچ بـــار، ئـــۇ بولســـىمۇ
ــويى ۋە ئ ــۈزگهن ئــ ــىيۈرگــ ــىدا ىئارق ۆگىنىشــ بىلىــــپ ســ

ــتهلىگهن ــ   يېــ ــۇ ســ ــۇپ، ئــ ــالھ بولــ ــابالرائىــ  داماۋىي كىتــ
ــۆزل ــۆزى ىنىس ــڭ دەل ئ ــۇ ۋاتقان ئىالھنى ــۇقهددەس  . ش ــۇ م ئ

 دىنرالگىز تـاغ ېئ ،كىتابالرنىڭ ئىالھى بولۇش بىلهن بىرگه
مايـان بولۇۋاتقـان   اڭىزالرغىچه ھهمـمه نهرسـىدە ن  ېك دۆكۆپك
يېشـــىل ئـــوتالقالر ۋە پتى يهنه ياىئۇنىـــڭ قـــۇدر .ھتـــۇرئىال

تىۋاتقــان ئۇچــار قۇشــالر ۋە باشــقا ېزېمىــن باغرىــدا ئــۈزۈپ ك
   .لماقتابو انمايان ىمۇنهرسىلهرد

 


