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 ڭر شاشقئرت    مۇھرت ياشا قت ان ئىضى ئاز ئ
 .ناتايرن قااللرش  ساقىرڭر  پۈتۈنىەي سىنتەسرصى
 ئەممما ىولسمرمۇ  مۇقەشش شلرم  ىرمص ىۇ گەش ە
 مە جۇتىۇقڭرم  ىماش ە ئرڭسمان» زىڭرمرط ئرسالئ

 تۈضۈلۈپ نەشسە ھەممە تۈض لسە ئرڭسان مەشكرطى 
 «ىۇض لرس  نەشسە ھەممە ىۇض لسا ئرڭسان  كېترس 
 ياممان مۇھرتڭرم  شۇ ئاشقرىر  كىشسرترش ز پ

 ىاش تۇش شڭ   يرصق  مۇمكرڭ ەز ش ئاساش تىرصىسىن
 ئممىضگەشترش  ئممىضىڭ  ئرشممىرتر  ئامممالالشن 

 كممۈك ئۈ ممۈن سممۈضۈلسۈشۈ  ساپالشممتۇش   
 ئالالھڭر  شۇنسققال كەلمەكتە. تەكتىەپ  ر رصىشڭ 

    غمانقرىمر تۇضكوشلمۇ  ئې سمانىرصىغا-پەضل 
 كرشىەشنر  قرىمرغان درالپىر  پەشمانرغا ئالالھڭر 
 نائرمر مەشھەمەتمىەشگە-پەضلم  شمۇ ئىضلۈكسرط

 ھەقمتە ىۇ .ىەشمەكتە دە  ش ىوالاليسىغانىر رسىڭمۇ
 ىرمص تائاال ئالالھ» :ز يس  مۇنسق  تائاال ھئالال

 قرىغمان ئاتا يادشرىر  ىەشگەن  مە ئنې مرىىەتكە
    مە ئنېم ىمۇ رىرم ق ئاسريىر  ىۇالش ىولسا 

 قرىمرسما  ئرشمڭ  قويرسىغان يوقرتر  يادشرىر ڭ 
   1.«تاشترۋقلمايس  ئۇالشزىن مەتڭ ئنې ىۇ ئالال
 ئەھمۋقلرڭ  ئىضىڭرم  قە ئ ىرمص ھەشقانسق »

 ئەھممۋقلرڭ  ئۇالشنرمم  ئممالالھ ئممىضگەشتمرگرچە
                                                 

 ئايە -53سۈشىس   ئەنفال 1

  2.ز يس  «ئىضگەشتمەيس 
 پەش  شزىگمماشىرالشزىن ئېيتممتر : )ئۇالشغمما »

 مەغپرمص   ھەقرم ەتەن ئمۇ ترىەڭمالش   مەغپرص 
 ياغمس ش پ يامغۇش مول سرىەشگە ئۇ قرىغۇ رس ش.
    مممممالىرصىرالشن  سممممرىەشنر  ىېصىممممس  

 سممرىەشگە ىرصىممس   كىپەيترمم  ئوغممۇلىرصىرالشن 
 ئۈ مۈن نېمە قرىرس   ئاتا شن ەئىستەڭى ىاغالشن  

 3«قوشقمايسمرىەش  ىۈيۈكىۈكرسىن ئالالھڭر  سرىەش
 .ز يس 
 پەيغەمبرمصى ئۇنرم     ئالالھ ئالالھ ا ئەگەش

 ىولسا   قرىرسىغان ئرتائە  ش  ىشتە كىشسەتكەن
    ىېصىمس  نەشسرىەشن  كىشىسىغان يادش  ىرط ئۇ
 ىرمطزىن نەشسمرىەشن  كىشمەيمسىغان يادشم  ىرط

 قرىسما   ئاسريىر  ا ئالالھ ئەگەش .قرىرس  ز پئري
 قلرس تاشترۋ مەتىرصىڭ ئنې قرىغان ئاتا ىرطگە ئالالھ

 ئماقرۋ تىەشگە كىشمەيسىغان يادش  ىرط ن ىرط   
 قرىرس . مۇپترال

 مۇنمسق  قۇز سريسق ھەزىس ىرص تائاال ئالالھ
 پازىشمماھ   پازىشمماھالشنر  مەن» زېممگەن:

 ئەگەش .قۇلۇمممسق مېڭرمم  قەلبمم  پازىشمماھالشنر 
 ش ئرسىەشنر     پازىشاھ قرىسا  ئرتائە  ئرڭسانالش
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 ئىضگەشترمەن. قرىرش ا نىر مې صىبا ئۇالشغا قەلبرڭ 
 قەلبرڭم  پازىشماھالشنر  ىسا رق ئاسريىر  ئەگەش

 قرىر  ئاضقىاليسىغان    كىشىسىغان يامان ئۇالشن 
 ترىمالپ پازىشماھالشن  سمرىەش شمۇڭا قويرمەن.

 ھرمسقيە  ئۇالشنرم  قرىماي  ئا قش  ئىضۈڭىەشن 
 شم ۇىول يادش  ئۇالشنر  قرىررالش  ز ئا تېپرشرغا
 مېررشمررالشغا يولمسق تموغصق ۈضۈلۈپت سرىەشنر 
 1«.ىاغىر 

 سمەن .قرر ئرسالھ ھالررڭ  تۈض    ئىضۈڭڭ 
 :مەسمرىەن .ئىضگەشتمەيمس  ئالالھ ئىضگەشمرگرچە

 ىەدرتىر  ئرچرس  تۇشمۇ  ئەشكرن داترصجەئ سەن
 مەتكەئنېم قرىر  ئرشالشن  ناشايان ياشا قت رڭررسق
  ىەدتڭم ىۇ سەنسىن ئالالھ قرىمرساڭ تۇضكوشلۇ 

 شمۇنررس   .ئېترس  زق قئ ر ىەدت تاشترۋقلمايس  
 ھمالررڭ  شمۇ ىولسماڭ ھالەتتە ىرص يامان سەن

 ىولسماڭ ھالەتتە ىرص يادش  ياك  ئۈ ۈن تۈض  
 ئرط رمر يماك  يادشمرال  تېذرمۇ ھالررڭ  شۇ

 كمىش   ىرمىەن نەپسر  ئۈ ۈن قېىرش ساقالپ
 قالغان  ۈشۈپ ئىضى ئاز ئ ىرص  كېص  . قرىرشر 
 قرىر  ەى ەت ئۈ ۈن ىولۇش  داالس الشزىنكصىطس
 دماپرىر ڭ  ئۇنررسىن ئالالھ سەئىضگەشتمر ھالرڭ 
   تمەيس .ۈكىتۈش
 ئمايەتكە يمۇقرصى  ىرط يوش تماقچ  ىولغان  

 ىرصى  :مۇمكرن ىېصىش مەنە درر كك ئر مۇنسق 
 قويمايمس . ئىضگەشتر  ئالالھ ئىضگەشمرگرچە سەن

 ھمالررڭ  سەڭ كەتمر  ەتڭەپ گۇناھ ا ئرتائەتترن
 يەنە قويمايمس . ئمىشۈپ يامانىر  ما يادشرىر ترن

 ئرتمائە  ئمۈضۈپ قمول ئرشالشزىن گۇناھ  ىىرص
 يامممانىر ترن ھممالررڭ  ئاتالنمرسمماڭ  ئرشممالشغا
 قويمايس . ئىضگەشتر  يادشرىر  ا

 مەسرىرڭر  .ئىضگەشتمەيس  ئىضگەشمرگرچە سەن
 تەشىمپرگە ئمىضگرصىش سەن سەن. يەنرال نېگرطى

 ئىضگرصىشمڭ  ئىضگەشترمس   ئمالالھ لەنسەڭاليۈض
 يۈضلەنمرسەڭ تەشىپرگە ئىضگرصىش ياك  دالرمرساڭ

 ئىضگەشتمەيس . ئالالھ
 ئرمكانريە  ئې ترسقش  كىپ ھەشقانچە ئرڭسانسق 
 ئالالھڭرم  يەنرمال ىولسمرمۇ  شاشقئرتال قوالي   

 ئمىضىڭ  كېتەلمەيس .  ر ر  زقئرصىسرسىن تەقسىص
                                                 

 تەىەشقن  شىۋقيرت   1

 پەضلرمگە ئالالھڭرم  اشقرىر ئ شۇ    ئىضگەشترش
 ىماش  وقمۇئ كرشرىەش قرىرسىغان ئاشض  ئرصىشرشڭ 

 پەيغەمبرمصىگە ئۇنرم     ئالالھ ما ىرىەن كۈ  
 ئىضىسىك  ىويرچە يىنرىرش شۇ    قرىرش ئرتائە 

 كېممص  . كۈ رشمم  قۇتۇلۇشمم ا ئرىىەتىەشزىممن
 ىرمىەن كمۈ   ىاش ىاي اپ  توغصق ن مكانريەتىەشئر

 دېصىسمم ا    دە پ رشكىشسممرت تېصىشممچانىر 
   اشىس . يادش  ئەڭ تۇش شڭر  تاقاىرر

 يادشم  ھەزىمس مۇنۇ مەضمۇنالشن  يۇقرصى  
 ئەن مۇ ش ضىيەلالھمۇ ئەل  ىېصىس :  ۈشەنسۈشۈپ

 پەيغەممبەش ىرمط» ز يس : مۇنسق  قرىر  شىۋقيە 
 ىرطگە: ئۇ ئولتۇشقتتۇ . قېشرسق ئەلەي رسساالمڭر 

 ضقدتركم زو    جەنڭەتتركم  ھەممررالشنر  م
 ىرط: زېسى. م  ىولسى پۈتۈلۈپ ئوشن 
 ىرط  ىولسا ئۇنسق  ش سۇل ! ڭر ئالالھ ئ  مم
  ئۇ: س  .گەنرزې م   مسىولما تايانسا  شۇنررغا
 ھەش قرىررمالش. ئربماز   م ئەمەل يا   مم

 ئاسمان ئۇنررغما پۈتۈلگرڭ  شانرسرگەېپ ئاز مڭر 
 مېىرڭم  مم )پۇل﴿ ئانسىن: زېسى. م قرىرڭرس  

 قرىغمان  سمەشپ ئۈ مۈن  شقضىىر م  ڭر ھئالال
 تەسمتر  تە ھرسن   )كەلرمە قرىغان  تەقۋقزقشلر 

 يادشم  ىرمط ئۇنررغما كەلسە   ئاز مگە قرىغان
 قرىرم  ىېذرىىر  ىېصىمرط. قرىر  مۇيەسسەش يولڭ 

 ىر مماجە  ئممىضىڭ  سمما قىرسىن  ڭرمم ئالالھ)
 قرىغمان ئرڭكماش تە ھرمسن  كەلرمە ھېساىىرغان 

 يمولڭ  ياممان ئۇنررغما ىرمط سە  كەل ئاز مگە
 ئمايەتىەشن  زېمگەن ﴾ىېصىمرمط قرىر  مۇيەسسەش
   2«ئوقۇزى.

 مممۇھرتترن يمماك  ئمماز   ىرممص كىنممۈككەن
 نەشسمرڭر  ھەش  ۈشممەيس . ئاسمانغا ئايصىىرش
-گۇنمماھ ىولرممس . ىەزىىم   ۈشممىۇ  ئمىضىگە

 ئۇنررممسىن ئممۈضۈ   قممول مەئسممريەتىەشزىن
 ېيت انمس  ئ ئېغرمطزق ىولۇشمۇ داالس پۈتۈنىەي

-پەضلم  ئالالھڭرم  ئەمما ئەمەس. ئاسان ئۇنچە
 مۇسۇلمان ىرص كىضلرگەن شقضىىر رڭ     ش ھمرترڭ 
 ئەمەس. ئرشممۇ ىولمايسىغان قرىغرى  ىۇ ئۈ ۈن
 جاپما ياك  ئۈ ۈن ىترشتۈض ئىضىمرطن  ئەلۋ تتە
 ئممىضىمرطن  يمماك  تممىلەيمرط ىەز ل  ېكرمم 
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 ئېڭرم  ىۇ تاشترمرط. جاضقسرڭ  تۈض تمرگەنىركڭر 
   .مۇقەشش شلر 

 قانچرىرم  ئرمصقز  ئۈ مۈن تۈضىترش ئىضىڭ 
 شۇنرس  مۇھر . تېذرمۇ ئاڭ توغصق ىولسا  مۇھر 

 نەشسمرڭر  قرىغمان ئرصقز  ىرط ئېڭر ك   ناھايرت 
 ىەضىممممس  .ئېصىشممممەلمەيمرط ھەممرسممممرگە

 اغپايمسىمرط ىرطنر  ھەممرس  كەنىرصىمرطنر ئېصىش
 ئمىضىمرطز  لئما  ق ئەڭ شۇڭا قالرس . ىولمايمۇ

 ئانممسىن تۇشغۇض شممرمرط  ئرممصقز  مۇسممتەھكەئ
 يولىممۇ  شممەشئري    تمموغصق ئەڭ ئرشممالشنر 

 ىۇنمسق  كېمص  . ىىلۈشمرمرط كىڭۈل ىولۇشرغا
 كمۈتكەن ىمويرچە ئرصقزىمرمط ىرط نا قزق ىولغانسق
 يەنرمال تەقمسىصزىمۇ قالغان ئرصىشەلمەي نەترجرگە
 ىگەئەجمص يۈضلەنگەنىركرمرطنر  رگەپىتەش شەشىئە 

   ئرصىشەلەيمرط.
 
 قمانچە ىرمص قرىرشترك  ئرسالھ ئىضىڭ 

 پرصىڭسر :
 ىر  رسقمچان قرىرشتا ئرسالھ ئىضىڭ  .1

 كېص  ! ىولۇ  شوھ 
 كمىپ ئرسالھاتترن مەنرۋىي ئرسالھا  ماززىي

     ۈشمەنچە ئرسمترر  ز   ئما ىولرس . ئاسان
    سممە ش انىر  ضوش ئممىضگەشترش ئرممسىيرڭ 
 .ىولرس   ترياجىر ئې  رسقمچانىر  ا

 
 قولغا    ئرطز   پۇشسە  مۇناسر  .2

  كېص  ! تۇتۇ   ر  پۇشسەتڭ  كەلگەن
 تماڭ ھاممان ىولسرمۇ قاشقڭغۇ ھەشقانچە كېچە
 ئرسمالھ ئمىضىمرطن  ىەضىمس  شۇنسق   ئاترس .
 يولۇقرمسىغان توسمالغۇالشغا نۇشغۇنىرغان قرىرشتا
 رطالقرىرم ئرسالھ ئىضىمرطن  لېكرن ىولرس . ئرشالش

 يامانىرشمر   قمانچە ھەش شاشقئرت» ز يسىكەنمرط
 ىولسمرمۇ  كەتمكەن تاشىيرم  قمانچە ھەش يولالش

 سماھەلەشز  ئرجترممائري    جرسممانري ئەقىري 
 ز يمسىغان «تېپرىرس  ھامان پۇشسرت  يۈكسرىرش
 .الضى  كېىرشرمرط ئرشەنچكە

 كۈتكەنمس   ىرمط زقئرم  رتشاشقئ   ضىيە  
 سمەمرمري    ئرمصقز  رمن  لېكرن رۋ شمەيس .ىول

 يمۈضلرڭرمەنال تەشىمپرگە ئرسمالھا  ىرمىەن قەلب
 تۇشىمس . تېپرىر  پۇشسە  مۇناسر  ز يسىكەنمرط

 يموقرالڭ  تاپماسمىر  ىاھانە قېىچە مۇھرم  ئەڭ
 مەسمممئۇلريەتترن ىرمممىەن سمممە  ىىەش ىاھمممانە

  قا ماسىر تۇش.
 مۇنمسق  ز «كەشىم  قۇشئمان» تائاال ئالالھ

 ىەسىرشممرسىغانالش شزقئرشممال ئاشممۇ» ز يممس :
 ئالغمما يادشممرىر   زېمممە   1«.ىەسىەشسممۇن
 سماھەلرصى قرىرش ئرسالھ ئىضىڭ     ئرىگرصىىە 
 ىولۇشم ا مەيمسقن  شى اىەتىرشرش    ىەسىرشرش

 گەئماز م ىرمص ھەش سماھەز  ىمۇ مۇناسر . ئەڭ
   ىاش. پۇشسە     ئوش ن ياشىشا ئىضىگە
 
 سمائاز تڭر -ىەدمت ئادرص تىرم -ز نيا .3
 قرىرشتۇش ئرسالھ ئرط رر ئىضىڭ    ۇ  ئا

 مەسرىرس  تۈضىترش    قرىرش ئرسالھ ئىضىڭ 
 ىولرممسىغان قرىمرسممرمۇ ىولرممسىغان  قرىسممرمۇ
    ز نيا ئۇ  ىەلك  ئەمەس  ئرش ىرص ئاز تترك 
 قرممەتمكە-قەزىص سائاز تكە -ىەدت ئادرص تىر 

 ئماز ئ ىرص مەسرىەن: مەسرىە. ضوش مۇناسرۋ تىر 
 ىولمۇپ قەشضزقش ئېغرص سە  ىرسىن ۇ ئرسصقپذوشل

  ر رش مۇناسر  ئەڭ ئاز مڭر  ىۇ ىولسا  قالغان
  ئمىضگەشترش ئۇسمۇلرڭ  قرىرشترك   ر ر  يول 
 شمەشىئەتتە قرىغانمسق ىۇنسق  ىولۇ . ىر ترجەش
 قېىرشمڭر   ۈشمۈپ ئرسصقپچرىر  ا قرىرڭغان ھاشقئ

 ز نيممازىك  ىمۇ شمۇنسققال  ئاالاليمس  ئالمسىڭ 
 قوغمسقپ يادشم  ئرطضىترڭرمۇ    ت قرممر-قەزىص

-قەزىص ئادرص تترك     ز نيا زېمە   قاالاليس .
 ئرطض تڭرم     غموش ش ز نيمازىك  ىۇ قرممە  
 تەكشمۈشۈپ ئمىضىڭ  ئرط رمر ئاساس  ىرصزىڭبرص
 ئرسالھ  ققترسق داتالر الشن  كىشۈلگەن    تۇش  
  تۇش شتۇش. قرىر 

 قرممەتمممكە-قەزىمممص ئۈمرسسمممرط  پەقە 
 يمو  تۇيغۇس  نومۇس-شەش پ ايسىغان قرطى م

 ئىضگەشترشمكە    تۈضىترشمكە ئمىضىڭ  كرشرىەشال
  ىىلمەيس . كىڭۈل

 ىرمص قرىرش ئرسالھ ئىضىڭ  سۈپرترس  شەدس
 تمۇنج  قرىرشمڭر  ئرسمالھ جەمئريەتڭم  پۈتۈن
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 ئمماز ئ ھەش زېمممە   ھېسمماىىرڭرس . قەزىممم 
 ىرمص ئرمماش تترك  ىۈيمۈ  ئرباش   جەمئريەتترن
 ھەيۋ تىرمم   كممىشكەئ  ئرماش تڭرمم  .كېسممەكتۇش

 ئماز ئ قرىرمسىغان ئاشض   ر رشرڭ  پۈتۈپ گۈض ل
 تالىرشم  يادش  كېسەكڭ  تال ىرص ھەش  وقۇمك 
  الضى .
 
 ئىضگەشترش ئىضىڭ  مەشىپە -ئرىر  .4
  ىولرس  تۈشتكە قرىرش ا ئرسالھ   

    سە ىيرسممم  مەز نرممميە  كرشمممرىەشنر 
    گرصىشئممىض ئممۇالشن  ساپاسمم  ئۇنرۋېصسممال

 ئامرىالشنر  كۈ ىۈ  ئەڭ ئۈنس يسىغان ئرسالھات ا
 ئمۇضق  مەزشىسمرىرصىس  ىۇداشق    قەش ەش ىرصى.

 ىرمىەن ئرىرم   قرىغمان تەھسمرر ئرىر  مۇزز  
 ئرستركرس  قۇت ۇض     تەنڭ  ئاقاشترش  دەل ڭ 
 قمۇزشىترڭ -كمۈك    پاشقسمرت -ئەقرر ىاشلر 
 زىمن ش قرىرم ئرسمالھ مائاشىپڭ  مرىىري زىڭري 
 مائماشىپڭ  يېررچە قرىرڭغان گە ز  ىرص پەن ىرىەن

 ئىلرمما  مەشم ۇش غانقرى سەشپ شۈشكەۈگۈلىەنس
    دوشقپما  زقممولالمڭ  ئاىس قازىص ئرسالھاتچ 

 ئرسالھ جەمئريرترڭ  ئۇيغۇش ئالغان ئە ج نازقنىر 
 ئۈنممسىگرڭ   ىولۇشمم ا ئا قنگمماش  قرىرشممتا
 كۈ ىۈ  ر ئۇن قرىس شغرڭ  تە  ككۇل دەتەشلەشگە
 تۇيغۇسم   مەسئۇلريە  مەنرسىك   رن ئېتر ازى 

 مۇكەممەل مەشىپرت  -ئرىر  قرىرڭغان ھەضى  توغصق
   ئرسى. ئازىمريرت  يېترىگەن

    مەشىپە  كرشرىرصىڭر  جەمئريە  ىرص قايس 
 ىاشلر  مما يۈكسممرىرش كىشۈنەشلرمم  رممس تىھەضقش

 كرشمرىرصىس  جەمئريە  شۇ  وقۇمك  كېىرسىكەن 
 تەش ق ريما  ئرىگرصىىە   ئالغا  ياشىترش ەنەترج
 كۈ ريرشمكە تەلپۈنۈشىەش ىولغان يۈكسرىرشكە   

 ز كرشممرىەش ئرڭممترىرش يۈكسرىرشممكە .ىاشمماليس 
    قرىرمس  پەيسق رڭ رشسېغرڭ ئىضگەشترش ئىضىڭ 

 دۇشمالىر  ىەز لىەشن  ضوش ىك يولرس ئىضگەشترش
   كېىرس . ئېىر  ھالەتكە قرالاليسىغان قوىۇل ىرىەن
 ھەشقانچە نازقنىر     قاالقىر  سا قتسرطلر  
 ىولرسىغان تەسىر  قرىماي غر  ض ىۇنىۇق رمۇ-داش

  ھاضىصاليس . ضېمرن مەغىۇىريەتچرىرككە شوھري
 مۇنممسق  زقمممولالئ ئاىممس قازىص ھەقممتە ىممۇ

 ياضىس : مرسصقالشن 
 ىرشە   نومۇستۇش ىرىرمسرطلر 

 ئېشە . پەقەتال ئۇنررغا شقضىس ش
 ئرممگە مەلۇمات مما كممىپ انچرك قمم ئمماز ئ

 ئرسمالھات ا    ئمىضگرصىش ئۇنررمسق ىولغانسېصى
  مۈنك   ىولرس . ھاضىصالنغان ضېمرن كەڭ شۇنچە
 قاشىشم   ز نيما ئاز مڭر  مەلۇما  قرصلر  كىپ

 زقئرصىسممرگە نەض ش    قرممەت اشىشمم  كرشممرىر 
 كىشسرترس . تەسرصلەشن  مۇئەييەن

 
 ئرسممالھ    ئممىضگەشترش ئممىضىڭ  .5

 ىولۇشم  سمەضگۈشلۈ  ئرمڭچركە قرىرشتا
 كېص  !
 ھەشگرطممۇ ئرسمترىالش غەيصىي    ئاز   نا اش

  وقۇئ ئۇنر  قالمايس . ىولۇپ پەيسق ئىضلركرسىن
 ئۈ مۈن شمۇنر  ىولرس . كىشۈنۈش  ئاشقا مەلۇئ
 ئەڭ مەسرىرسمرس  ئمىضگەشترش    ئرسالھا  ىرط

  ر رشمرمرط  تېپرم  يرىترطىڭ  مەسرىرڭر  ئا  قل
 سماقالپ ىرمىەن  تەشىپ  تېگرشىر  گەشترشكەئىض

 ئېڭرممم  تەشىپرڭممم  تېگرشمممىر  قېىرشممم ا
 ئمىضگەشترش نا قزق كېص  . پەشقىەنسۈشۈ ېىرشرمرط

 قرىمرغانمسق زى م ە  ئۇسمۇلغا ئرسالھاتترك    
 سمماالھريەتڭ  قرىغۇ رىرمم  ئرسممالھا  ئاسممانال
 گەپ. قالرممسىغان ىولممۇپ ىۇضغممۇنچ  يوقرترمم 
 مە جۇتىمۇ . ىرمص ككەپممۇش  ناھايرت  ئرڭسان
 ئرچكم  ىرمىەن ضقھرمصى كىشۈ قت ان ىرط ئۇنر 

 كېترشمم  ىولممۇپ ئودشمما  تامممامەن ز نياسمم 
 قرسمر  ىرمص جەمئريەتتركم  ىەضىس  ىرط ناتايرن.

 ئاسمممممانال ناھمممممايرت  ئرىىەتىەشنممممم 
 قمانچە ىرص ياك  قېتر  ىرص ئىضگەشتەلەيسىغانس   

 كرى تۈضىۋ ت ئاشقرىر  ز   تىەش تەىىرغ  قېترمىر 
 كىپرڭچە ئەمما قالرمرط. كېىر  ئويغا ىولرسىغانس  

  قالرس . ىولماي ئاززىي ىۇنسق  مەسرىە  ققرتالشزق
 ىرمص مەلمۇئ ئىتكرڭرمرطز   ئېيتر  يۇقرصىسق
 ىولۇپ پەيسق كۈنسىال ىرص ھازىسرىەش جەمئريەتترك 

    سمە  ى  داس ئىضىگە ئرشڭر  ھەش قالمايس .
 ئممىضگەشترش    ئرسممالھا  ىولرممس . جەشيممان 
 ىرمص ھەش ىولغانالش ىولماقچ  ئا قنگاش  ئرشىرصىسق
 ىولمۇپ  ئرڭكاسمتا سمەضگۈش نرسبەتەن مەسرىرگە
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 مماھريرت  ىەكص   تەشىپرسىن ضقھرصى شەيئرىەشنر 
 الضى . ىىلۈ  كىڭۈل كىشۈنۈشرگە ئاشقا   



 ئرمصقز  مۇسمتەھكەئ    ئرط رىىر  .6
 يازشوس  ئرسالھاتڭر     ئىضگەشترش

 ئرمصقز  پموالتتە     ئرط رىىر  ىرطز  گەشئە
    مۇھرممت يادشمم  قانممسق  ھەش ىولمايممسىكەن

  قالرس . ياشىماي ئرش ا ھېچ شاشقئرتالشمۇ ئە ض ل
    ئمىضىڭ  قېصىڭسقشمالش ئماقكىڭۈل نۇشغۇن
 كىڭممۈل شممۇنچە قرىرشمم ا ئرسممالھ جەمئريەتڭمم 
 ىۈيممۈ  ئممىضىڭ  كۈنممسۈض-كممېچە ىىلرممس .

 ئاشض  ز پ قرىسامكەن ر ساھربذانى ئرسالھاتالشغا
 ئماشض  ئمىضى ئمۇالش ئەمەلريەتمتە لېكرن قرىرس .

 داشقكتېصىڭ     ماھريرت  ئرشالشنر  ىۇ قرىرۋقت ان
 ز پ ئاض تىلرگەنڭ  ىەز ل ىر ۇز   ۈشەنمرگە كە
 درمر ىمۇ قالرس . پېتر  پات ر رغا ئۈمرسسرطلر 

 ئەڭ ئۈ ۈن قالماسىر   ۈشۈپ كرصىطىس ا شوھري
 ئرشمممالشغا نمممېمە طنرممم ئىضىمر ئممما  قل

 ئوىممممممممسقن ياشقيممممممممسىغانىر رمرطن 
 قممممولرمرطزىن مۇئەييەنىەشتۈشۈ ېىرشممممرمرط 

 يۈشگرچە قرىرپال ھە ىسرڭ  ئرشالشنر  كەلمەيسىغان
    نرميە  توغصق ئرشالشن  كېىرسىغان قولرمرطزىن

 ئرط رمممر ىرمممىەن ئرمممصقز  مۇسمممتەھكەئ
  اغمسىال شمۇ مانما كېمص  . زق قمالشتۇش شرمرط

 شوھ كىتۈش ڭگمممۈ    ئرشمممەنچ ئمممىضىمرطز 
 شوھ كىتۈش ڭگۈ    ئرشەنچ ىولرس . يېترىسۈشگرى 

 ئرط رممر قمماشقپ تەشىممپرگە غممايرمرط ىرممىەن
 نەترجرمگە كمۈن  ىرمص ھاممان ئرىگرصىىرگەنسىال
   ئرصىشەلەيمرط.

 
 الضى  «كېسرش ىرص ئىلچەپ يەتتە» .7

 ئاز مممس  شمم ىاشىرڭر ئرشممڭر  قانممسق  ھەش
 پەيسق تۇيغۇس  پسېص  دە     ئرطترصقپ ھەشدرر
 كۈ ىمۈ  ناھمايرت  ئاز ممس   اغسق ىۇ قرىرس .
    ئرشمەنچ ىولغمان ئمىضىگە داھرش   ئىضلۈ 

-ىاشمىرڭا ئرمش ىولمرسمرال ئرمصقز  مۇستەھكەئ
 گەپ. تۇترمسىغان يمۈض مەغىمۇىريەتكە ىاشالنماي
 ئاجرط ئىضلۈك  كەمچرر  ئرشەنچ  ىولغان ئىضىگە

 ئۈ مۈن ا ئرسمالھ    ئمىضگەشترش ئاز مىەشز 

 ئەھممۋقل  ئىتەلمەسممىر  ھەشىكەتممكە ز شھممال
 كمىپرڭچە ئاز مىەش درىسىك  ىۇ ىولرس . مە جۇ 
 ىۇدرمر قراللمايس . جۈشئە  ئرپازىىەشكە ئىضىڭ 

 «يېمميرش نېڭرڭمم  سممررگەن» ئممۇالش ئەھۋقلممسق
 مەسمئۇلريەتترن ئرجترممائري ىولمۇپ  تەش پسقشى

 قا ۇشىس . ئىضىڭ 
 قانچرك  غايە نرشان   كېص كك  ىرىرش شۇن 

 شۇنچە ىەز لمۇ تىلەيسىغان ئۇنررغا ىولسا ىۈيۈ 
 گماڭگرصق   يولرمسق يېمترش غايرگە ىولرس . ضوش

 مەنرۋىيەتڭرمم  ىولسمما ىرممص  ممېكرش ئرطترممصقپ
 ئەمەلرمي غايرڭرم  ىولسا ىرص يەنە ئاجرطلر رسىن 
 شممۇنر  ىولرممس . ماسالشمممرغانىر ترن شېئالىر  مما

 قرىرشمتا الھا ئرس    ئىضگەشترش ئىضىڭ  ئۈ ۈن
 ئە ض لىركىرصىڭمم   ئىضىڭرمم  ىرممىەن ئالممسى

 تونممۇ ېىرش  قممۇش ىرممص يېتەشسممرطلركىرصىڭ 
 جەمئريەتتركم  شمۇ قرىرشترمۇ ئرسالھ جەمئريەتڭ 

 ىرمىەن ئاالھرمسىىركىەش تېگرشىر  قرىرش ا ساقالپ
 تموغصق ئرىىەتىەشنم  تېگرشمىر  ىېصىشكە داترمە

 رسمالھئ داشقكتېصى  ئۇالشنر     پەشقىەنسۈشۈ 
 يادشم  يمولىرصىڭ  قمېىرش سماقالپ    قرىرش
 ئرسالھ    تۈضىترش ئىضىڭ  الضى . قرىرش تەھىرر
 جەمئريەتڭ  ىرىەن ىولغان مەسرىە شەدسري قرىرش
 دەل ڭرم  پۈتۈن ىرص تۈضىترش    قرىرش ئرسالھ

 ئماز ئ ھەش مەسرىرىەشز   وڭ ىۇنسق  مەسرىرس .
 شھە تممايڭرپال ھېسسممرياترغا شەدسممري ئىضىڭرمم 
 كېرەشمىر  ئرشمتا ھەش يوشغرىرماسمترن  مۇقامسق

 ئېىرمم  سمما ق     ز شس تمماشىذترن ىولممۇپ 
 نەض شگە تەڭ كەلگۈسمرڭ     ھماضىصى ئرشالشنر 
 يەتمتە» ئرشرسق ھەش ىولغان قرىماقچ     ئېىرش 
  الضى . «كېسرش  ىرص ئىلچەپ
 
 زوكتوش ئۇنرۋېصستېترڭر  ئەضھەش مرسرص ئاپتوش)

  ئاسپرصقنت 
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 شوھم   زىڭرڭرم  ئرسمالئ «كەشى  قۇشئان»
 پۈتممۇن    ز سممتۇشى ئۈممرترڭرمم  ئرسممالئ

 ئرسممالئ ش ھبرصىممس ش. ھرممسقيە  ئرڭسممانريەتڭر 
 ئمىلچرم   ئەدمال  پرصىڭسرپ   ئەقرس  زىڭرڭر 
 مەسمرىرىرصى ىماشلر     ئەھكمامىرصى شەشىئە 

 قۇشئمان»  ۈنك  تايرڭرس . گە«كەشى  قۇشئان»
    كرتماب ئرالھري شەنچرىر ئر ىرصزىڭبرص «كەشى 
 يممول ڭر ئرڭسمانريەت ئۇنررمسق مەنمبەز ش. پما 

 ئالەمىرم  ئركك  ئۇالشنر  سرطىىغان  دەشىترس 
 ىمۇ .قرىرڭغمان ئرمگە كاپالەتكە سائازىت -ىەدت

 قۇشئمان» ئرڭسمانالشن  تائماال ئالالھ سە  ىترن
 ز نيمالر     زىمن ئۇن  ئەگرشرشكە  گە«كەشى 

 ىۇيص غمان. قرىرش ا  ستۇشز ئىضلرصىگە ئرشىرصىسق
  ۈشمۈشۈلگەنگە سمرىەشگە تەشىپرسىن ش ىبررالش»

 زوسمتالشغا ىاشم ا قويمۇپ  ئمۇن  ئەگرشررالش 
 مۇسممۇلمانالشن  زىڭمم  ئرسممالئ 1»ئەگەشمممەڭالش

    ىويسۇنۇشم ا ھمىكمرگە نر «كەشى  قۇشئان»
 ئمالالھ ىۇيص غان. قرىرش ا قانۇن ىرصزىڭبرص ئۇن 
 زېمگەن: مۇنسق  سساالمغائەلەي ر پەيغەمبەش تائاال
 كىشسەتكرڭ  ئالالھڭر  ئاشىسرسق كرشرىەشنر  سېڭ »

 كرتماىڭ  ھە  سماڭا ز پ  قرىسۇن ھىكۈئ ىويرچە
 ئەگرشمرش گە«كەشىم  قۇشئمان» 2« ۈشۈشز  

 يولرس ش. ئېصىشرشڭر  ش ھمرترگە تائاالنر  ئالالھ
 كرتاىتۇش. مۇىاش    ۈشۈشگەن ىرط )قۇشئان  ىۇ»

 ئۈ ممۈن  ئېصىشرشممررالش گەش ھمرممتر ئالالھڭرمم 
  3«قوشقۇڭالش ئالالھترن    ئەگرشررالش ئۇنررغا

                                                 
 ئايە -3سۈشىس   ئەئصقف 1
 ئايە -105سۈشىس   نرسا 2
 ئايە -155سۈشىس   ئەنئائ 3

 ئرصىشمتۈشىسىغان شقضىىر رغما نر تائاال ئالالھ
 گە«كەشى  قۇشئان» ئاز ئ نئرطزىگە يولڭ  تۈپتۈض
 ھەقر ەتڭ  ىۇ تائاال ئالالھ شەش . ئېسرىرش   ر 
 ئمالەمىەش ئمۇ» زېمگەن: مۇنمسق  قرىر  ئېالن

 يۈشۈشممڭ  يولممسق تمموغصق سممرىەشزىن ئۈ ممۈن 
 قۇشئان» 4«نەسر ەتتۇش. ىرص ئۈ ۈن دااليسىغانالش

 ئمۇ مەشمئەلك   نۇشلمۇ  ىرص شۇنسق  «كەشى 
 قەلبىەشزىك  ش ترس  وي يولرڭ  ڭر ىصرىۈ رئەگەشك
 .رترمس يوق قاشقڭغۇلۇقالشن     شۈى رىەشن -شە 

 زېممگەن: مۇنممسق  ھەقممتە ىممۇ تائمماال ئممالالھ
 شوشەن    نۇش ىرص ھترنئالال سرىەشگە ھەقر ەتەن»

 شقضىىر رڭمم  ئممالالھ كەلممسى. كرتمماب ىرممص
 يولىرصىغما نرجماتىر  ىرىەن ئۇنر  ئرطزىگەنىەشن 
 ىرمىەن ئرصقزىسم  ئمىض ئۇالشن     ئېصىشتۈشىس 

 توپتوغصق     ر رصىس  يوش قىۇق ا قاشقڭغۇلۇقالشزىن
  5«ىاشاليس . يولغا ىرص

 ئماشقرىر  «كەشى  قۇشئان» ئاز ئ ھەشقانسق 
 ىمۇ» تاپااليس : يولرڭ  ىاشىسىغان تائاالغا ئالالھ

 ئا رمسىغان كىضلەشن  قەلب كەلگەن  ش ىبررالشزىن
    ھرممسقيە  ئۈ ممۈن ىەشمرڭۇئممم ىايممانالشز ش 
 6«ش ھمەتتۇش.

 ىمويرچە كىشسەتمرسم  نر «كەشى  قۇشئان»
 ىولرمس : ماڭغان يولسق توغصق ئەڭ ئاز ئ يۈشگەن

 ەشگەسممرى شۈى رسممرطك   ئرڭسممانالش! ئمم »
 سرىەشگە كەلسى  ز لرر ىرص كەسكرن ش ىبررالشزىن

                                                 
 ئايەتىەش-28-27سۈشىس   تەكۋىص 4
 ئايەتىەش-16-15سۈشىس   مائرس  5
 ئايە -203سۈشىس   ئەئصقف 6
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 1« ۈشۈشز  . نۇشن  ىرص ئوپئو ۇ 
 ئرشمەنچىر  ئەڭ «كەشى  قۇشئان» شۇنسق  

 ىولممممۇپ  يولباشممممچ  ممممماھرص ئەڭ   
 ئەڭ ئرچرس    ققرت قرس ا ئەڭ ئەگەشكۈ رىرصىڭ 

 ئېىرم  تائاالغما ئمالالھ ىرىەن ترصىشچانىر  ئاض
 سماڭا كرتماىڭ   قت مانۇلئوقۇ ئۇالشغا» ىاشىس .

 ئەلمۋ تتە يەتمرمسىمۇ  ئۇالشغا  ۈشۈشگەنىركرمرط
    ش ھممە  ررسقئۇن ئۈ ۈن قە ئ ئېيت ان ئرمان
 2.«ىاش ئربص  
 ىرىەن يولالش ىاش ا قويۇپ ن «كەشى  قۇشئان»

 زېگممۈ رىەش يې رڭىرشممرمرط تائاالغمما ئممالالھ
 تائاالغممما ئمممالالھ  مممۈنك  ئەدمەقمممىەشز ش.

 قۇشئممان» يممولىرصى تممۈنپۈ شممڭر يې رڭىرشر
   كىشسرترىگەن. ئېڭر  ز «كەشى 
 ئۈ ۈن قرىرش ئەمەل «كەشى  قۇشئان»
 قرىرڭغان ناضىر

 تەجۋىمس نم «كەشىم  قۇشئان» تائاال ئالالھ
 ئوقمۇپ  تموغصق ھالسق قرىغان شىئايە قائرسىسرگە
 غايرىرصىڭ     مەقسە   ۈشرڭر   توغصق مەنرسرڭ 
 قرىرمش لئەمە ىمويرچە قرىغرڭم  پتەلە ىرىرم  
 كرتاىڭ  مۇىاش   ىۇ ساڭا» .قرىغان ناضىر ئۈ ۈن

 ئرگرىرصى ئەقرر    قرىسۇن تەپەككۇش ئايەتىرصىڭ 
 3« ۈشممۈشز  . ز پ ئالسممۇن نەسممر ە -  ض

 نم «كەشىم  قۇشئمان» مۇسۇلمانالش ئەپسۇسك  
 ئەمەل ىرسىغان  ۈشمرڭر  ڭرمسىغانقرىر تەپەككۇش

 غانالڭرمسىقرىر ترال    پەقە  ئەمەس ڭرسىغانقرىر
 ئايالنس ش  قلغان. كرتاى ا ىرص

 مۇنمسق  ئەن مۇ ش ضىيەلالھمۇ مەسئۇز  ئربڭ
 ىمويرچە شوھم  ئۇنر  قۇشئانڭ  ئالالھ» زېگەن:
 كرشرىەش تۇشسا   ۈشۈشگەن ئۈ ۇن قرىرش ئەمەل
 .«سمانرۋقلسى ئەمەل قرىرشمڭ  ترمال    ئۇن 

 قۇشئمان» زېمگەن: مۇنسق  ئرياض ئربرن فۇض ير
 ىولسمرمۇ   ۈشكەن ئۈ ۈن قرىرش ئەمەل  وقۇئ

 ئەمەل قرىرشممڭ  ترممال    ئممۇن  كرشممرىەش
 ىرىەنال لە ضى قۇشئانڭر  مۇسۇلمانالش .«ز  قلغان
 مەنرسممرگە ئۇنرمم  قېىرمم   ىولممۇپ مەشممغۇل

                                                 
 ئايە -174سۈشىس   نرسا 1
 ئايە -51سۈشىس   ئەنكەىۇ  2
  ئايە -29سۈشىس   ساز 3

 ئىضلرصىڭرم  ئمۇالش ىەشمرگەنىركمترن  ئەھمريە 
 قەز    قۇ  ىترڭرم -كۈك ئاىصويرڭر  -ئرطض  

 ئمۇالش ان.قالغم مەھص ئ رسىنەيمەنب كىتۈشىشرڭر 
 ئمىض  رصققڭ  ش ترسىغانوي يولرڭ  قرىر  شۇنسق 
 نەترجرممس   قويغممان. ئى ممۈشۈپ ىرممىەن قممول 

-ش ھرمم  ئۇالشنرمم  سايرسممرسق  ىاشمم رالشنر 
-قەزىمص زىغان ۈكە ۈش ھايا  تايرڭر  شەپ رترگە
 ىرمص قويغمان يوقرترم  ئېتربماشىڭ     قرممرترڭ 
 ان ز نيم ئىتمۈشىەشز  قالغان. ئايىرڭر  ئۈممەتكە
 نك ۈىۈگم مۇسمۇلمانالش سمەلتەنەتىر  سوشىغان
 ىولۇپ ىې رڭرسىغان سەلتەنرترگە ىاش رالشنر  كۈنس 

    سممەلتەنرترگە ئەسممىرسىك  ئممۇالشن  قالغممان.
 قۇزش تىرم  ئېصىشمتۈشىسىغان ئاىصويرغا-ئرطض  
 ئۇنرم  ئمۇالش ئەمما ىاش. قولرسق ئۇالشنر  كۈك

 مەنرسرگە قرىر   كۇپايە قرىرش ا ترال    لە ضىڭ 
 كۈ رممسىن ئۇنرمم  ىەشمرگەنىركممترن  ئەھمرمميە 
 كەلمەكتە. پايسىىرڭالماي

 قۇشئان» شەشىپ -شان مۇسۇلمانالشنر 
 ىرىەنس ش «كەشى 
-ىەدت ئۈ ۈن مۇسۇلمانالش «كەشى  قۇشئان»

 ئۇالشنرمم  يەنە نممس  اىولغ  ەيمممەنب سممائاز  
 بەيرمس ش.مەن   ئرمطض     پشەش-شان ئۇالشنر 
 ز يممس : مۇنممسق  ھەقممتە ۇىمم تائمماال ئممالالھ

 سمرىەشنر  ئرچرمس  سمرىەشگە ىرط شەكسرطك  »
  ۈشمۈشز  . كرتماىڭ  ىرمص ىولغمان شەشىپررالش
 4« ۈشەنمەيۋقتامسرىەش  تېذرچە
 قۇشئان» كۈ رڭ  ىاش ە مۇسۇلمانالش ئا  قل   
 نرم «كەشى  قۇشئان» ئۇالش ئالغان. زىن«كەشى 
  ئركەنىركرڭم كرتاب  ۈشكەن ىرىەن مەقسە  نېمە

 قرىغمان. ئەمەل ىويرچە شوھ  ئۇنر     تونۇغان
 ئرچرس   ققرت قرس رغرڭە نرت ەسەلت ئۇالشنر  شۇڭا
 قرتمئەگە ئمۈك ھال رم   ئاشىىرسىن يېصى  ئەش ب

 ىرممىەن ئممازقلە  ز نيممازق ئممۇالش يممىتكەلگەن.
 ئرسى. ئومۇمالشتۇشغان ھەق انريەتڭ 
 ئممالتۇن ئرسممالمڭر  ئەپسۇسممك   ئەمممما
 مۇسمۇلمانالشزق ھاضىصق     ڭك كېير ز  شلرصىسىن

 ىولۇپ ھالەتتە غائرب    ھاضىص «كەشى  قۇشئان»
 نرم «كەشىم  قۇشئان» زېگرڭرمرط ھاضىص قالغان.

                                                 
 ئايە -10سۈشىس   ئەنبريا 4
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 ىماش زىىرمسق قاشىيالشنر  قولرسق  مۇسۇلمانالشنر 
 قۇشئممان» زېگرڭرمرممط غائرممب ئركەنىركرڭمم  

 ئۇنر  يوقالغانىر رسىن قرىرشڭر  ئەمەل گە«كەشى 
 ھايممماتترك     رطىسمممرڭر مىج شوھرڭرممم  
 ھايمماترمرطزق ىرطنرمم  شولرڭرمم  ىاشممالمچرىر 
 ىرممط ئەمەلريەتممتە  ئرپازىىەيممس . يوقالغممانىر رڭ 

 تېپرشم ا سما قب ئوقۇپ «قۇشئان» مۇسۇلمانالش
 ئرمش سما قىىر   وڭ ئىضىمرطن  قرىر   كۇپايە

 كېىرۋقترمرط. ساناپ قاتاشىسق قرىغانالش
 زېمگەن: ق مۇنمس غەضضقلري مۇھەممەز ئەلالمە

 ھەشىكەتىرڭرمم  ھايمماترمرطزق قۇشئممانڭ  ىرممط»
 الضىم . ئايالنس شىشمرمرط ئېڭېمصگريرگە تۇشىسىغان
 ئرممش    ز كممانالشزق ئممىيىەشز   ئممۇن  ئەمممما

 يمماك  قرىرشمم ا تە  ششۈ  سمماقالپ ئوش نىرصىممسق
 ئوقمۇپال ئايە  ئركك  ياك  ىرص ئېچر  قۇشئانڭ 
 1«ىولمايس . قويۇش ا يېپر 
 ئرمش ىرىەنال قويغان ئوقۇپ انڭ قۇشئ توغصق  

 ئازق مەقسە     ىولمايس  ھەل مەسرىە پۈتمەيس  
 «ترمال   » ترىرسىك  ئەش ب  ۈنك  ىولمايس .

 يرىترطىمسىن سمىض زېمگەن«يتىمۇ تى  » سىضى
 زق قمالشممتۇش    مەنرسمم  ىولممۇپ   ر  ممان

 ئەش ب ىرىسۈشىمس . زېگەنڭ  يۈشۈ  ئاشقرسرسىن
 ئەگرشمر  ئاشقرسرسىن  ىرصىڭر يەنە ىرصق  ترىرسق 
 ترال    قۇشئان زېمە   ز يس .«يتىۇ» ماڭغانڭ 
 سمۈشىڭ  قانچە ىرص ياك  ئايە  قانچە ىرص قرىرش

 ئوقۇغانڭرمم  ىەلكمم  ئەمەس  القويۇشمم ئوقممۇپ
 قرىرشممڭ  ئەمەل شوھرغمما ىرىرمم   مەنرسممرڭ 

 ىويرچە كىشسەتمرىرصى قۇشئانڭر  زق قمالشتۇش   
 زېگەنڭم  ر قالماسمى تودتماپ كىشۈشمترن ئرش

   ئرپازىىەيس .
 قۇشئان›» زېگەن: مۇنسق  ىەنڭا ھەسەن ئرمائ
 ممممۇھەممەز ئۇپمممۇقترن يمممۇقرصى ‹كەشىممم 

 ئېسرۋېىرش قرىر  تۇماش قەلبرگە ئەلەي رسساالمڭر 
 مۇسمربەتىەشز  يماك  ئوقۇ  ىېشرسق ماضقش ياك 

 يماك  زىىرمسق  قاشىيالشنر  ياك  قرىرش ترال   
 يمازالپ ئمىضىڭ   يماك ساقال  ھالرترس  كرتاب

  ۈشمكەن ئۈ مۈن قويۇ  تاشالپ ئەھكامىرصىڭ 
 ىەدتىرم  ئرڭسانريەتڭ  ئۇ ىەلك  ئەمەس  كرتاب

                                                 
 ىە -59ئەسەش نامىر  «كېص    قرىرشرمرط مۇئامرىە قانسق  قۇشئانغا» 1

 كرتماىتۇش.  ۈشمكەن ئۈ مۈن ىاشمال  يات اھا
 كرتاب شوشەن    نۇش تەشىپرسىن ئالالھ سرىەشگە»

 شقضىىر رڭم  ئماشقرىر  كرتماب شۇ ئالالھ كەلسى.
 يېتەكىەيمس   ايولىرصىغم ساالمەتىر  ترىرگەنىەشن 
 )كۇفصىڭرمم   ئممۇالشن  ىممويرچە ئرصقزىسمم 

     ر رصىمس  نۇشىغما )ئرمانڭر   قاشقڭغۇلۇقرسىن
   2«قرىرس . ھرسقيە  يولغا توغصق ئۇالشن 
 نرم «كەشى  قۇشئان» مۇسۇلمانالش ئا  قل  »

 ھاياترڭرم  ئۇن  ئۇالش شۇڭا ىرىگەن. پەضىىرترڭ 
   ەيممەنب تۈضۈمىرصىڭرم -قمانۇن    ز ستۇشى
 .غمانقرىر س ئاسا ئرباز تىرصىڭر  نۇشى  قەلبرڭر 
    ئوقمۇ   ۈشرڭر  ن «كەشى  قۇشئان» ئۇالش

 قەلبرڭم  ئۇنررغا نۈئۈ  قرىرش ئەمەل مەنرسرگە
 قمانغۇ ە ئاىر اياتىرصىمسىن پما  ئۇنر  ئا  ان 
 شۇڭا شغان.اسۇغ شوھرڭ  ىرىەن شۇنر  ئرچكەن 
 ئاتما  سمەلتەنرترڭ ز نيانر  ئۇالشغا تائاال ئالالھ

 يممۇقرصى ئۇالشغمما ىولسمما ئممادرص تتە قرىغممان.
 ئەپسۇسك   قرىغان.   ز  جەنڭەتىەشن  ز شىجرىر 

 ئۇالشنرم  ىواللمرمس    ئودشما  ئۇالشغا ىرط
 سمە  ىترن ىۇ قراللمرس  .  قشىسىر  ئرصقزىسرگە
 شزقئرشال ز نيالر  قالس  .  ۈشۈپ ھالغا ھاضىصق 
  3«الس  .ق ىولۇپ ض ئر  ئرشالشزق زىڭري ئاجرط 

 قۇشئمان» مۇسمۇلمانالشنر  ئرىگرصىك 
  پوضىتسريەس  تۇت ان گە«كەشى 

 سمماھاىرىرصى ئەلەي رسسمماالمڭر  پەيغەمممبەش
 ىېصىىەتتم   ئرچرمسىن-ئرچ گە«كەشى  قۇشئان»

    قرالتتم  ترال    سىيۈپ قەلبرسىن  رن ئۇن 
 مۇنمۇ ئۇالش كۈ ريەتت . ئرمان  ئاڭىرغانسق ئۇن 

 كرشرىەش ساضق  ش سۈپەتىەشگە ئېسرر ئايەتىەشزىك 
 ئېترىسمە يماز ئمالالھ پەقە  مۇئمرڭىەش» ئرسى:

 ئمايەتىرصى ئالالھڭرم  ترتص يمسىغان  يۈش كىرصى
 ش ىمبرگە كۈ ريرمسىغان  ئرمان  قرىرڭسا ترال   
 4«كرشممرىەشز ش ىاغاليممسىغان ئرشممەنچ تايرڭرمم 

 قۇشئمان ىمۇ ىولسما   كېىرسىغان مۇئمرڭىەشگە»
 دۇشمال ئمۇالش كمۈ ەيتت   ئرممانرڭ  ئۇالشنر 

 5« قترس ۇىول
                                                 

 ئايەتىەش-16-15سۈشىس   مائرس  2
 ە ى-34 «كرتاىرىالھ ف  نەض شق » 3
 ئايە -2سۈشىس   ئەنفال 4
 ئايە -124سۈشىس   تە ىە 5
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 پەيغەممبەش» ز يمس : مۇنسق  قۇتۇب سەييرس
 مۇسممۇلمانالش ضقمانرممسىك  ئەلەي رسسمماالمڭر 

 ياك  قرىرش ھاسرر مەلۇما  ن «كەشى  قۇشئان»
 ئوقۇممايتت . ىرمىەن مەقسمرت  ئاشۇش   ىرىر 

 ئرجممصق    قرىرممش ئەمەل ئمموض قىرڭرش  ىەلكمم 
 ئوقۇيتت . ئۈ ۈن قرىرش

 ئايەتىرصىڭ  نر «كەشى  قۇشئان» ئۇالش توغصق 
 قومانسقنسىن ئەسكەشلەش مەيسقنرسىك  جەڭ دۇززى
 ئاالتت . تاپشۇش پ ئالغانس   تاپشۇش پ ىۇيص  
 تەلرمىرصىمس  ئالرمسىغان كۈنمسىىر  ئۇالش شۇڭا

 كۈنمسىىر  ئمۇالش  مۈنك  دالرمايتت . ضيازىڭ 
 ئرشمىرصىسق تۇشممۇ  ئىگەنگەنىرصىڭ  ئىگرڭر  

 ماڭغمانىر ترن  قرىرم  ئرجصق    ەمەلريىەشتۈشۈپئ
 مەسئۇلريەتىەشن     تەكىرپىەشن  كىپ ئۈسترىرصىگە

 قېىرشمممرسىن قراللمممماي ئەمەل يۈكىرۋېىرممم 
 مەسئۇز ئربڭ -ئۇالش سە  ىترن  شۇ ئەنسرص يتت .

 ئممون» قرىغرڭرممس   شىممۋقيە  ش ضىيەلالھۇنرمم 
 ئۇنرم   ئېىر  زقايا    ئىگرڭر  يادش  ئايەتڭ 

 ىولمۇپ  ئىگرڭرم  قرىرشڭ  ئەمەل ىويرچە وھ ش
 1.«يىتكرىەتت  ىاش رسرغا ئانسىن

 ىمۇيص قىرصىڭ  «كەشىم  قۇشئمان» ئۇالشنر 
 ئۇالش  قرىرش قوىۇل ىرىەن مەقسرت  قرىرش ئرجصق
 ئېچر  پۇقىرصىڭ ۇئ ھاال    نۇشغۇنىرغان ئۈ ۈن

 ئرمطزىڭرش  نم «كەشى  قۇشئان» ئۇالش ىېص تت .
 ىولسما  ئوقۇغان ىرىەن ريرت ن ئرگرىە   امەلۇم

 ئۈ ممۈن ئمۇالش ئۇپمۇقىرصى ھماال    ىۇنمسق 
 ھاياترغما ئۇالشنرم  قۇشئان ىوالتت . ئېچرىمرغان
 ھەشىرمص  كەتكەنكم  سېرر   وڭ ۇش شۇنچرىر 

 .رسىئايالنغان ز ستۇشىغا ئەمەلري ئۇالشنر  ئرشرسق
 ئۇالشنرم  دمۇززى «كەشىم  قۇشئان» قرس رس 

 ئۇالشنرم  ئودشما  غماقان ئاق مان تومۇشلرصىسق
 ئرسى. كىشسەتكەن شولرڭ  ئىض ساھەلرصىس  ھايا 

 ئۇنررغما پەقە  دەضىڭرسرگە نر «كەشى  قۇشئان»
 ىرممىەن شوھمم  جەڭگرۋقشلرمم  تاشمم ان تولممۇپ

  ىېصىىرس . ئاز مگرال يۈضلەنگەن
 كىڭمۈلڭ  ئوقمۇپ «كەشى  قۇشئان»  ۈنك 

 ئەمەس كرتماب  ۈشمكەن ئۈ مۈن قرىرش دو 
 ئەمەس. كرتماى  تماشىر يماك   ئەز ىريما ياك 
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 ئۈ مۈن ىولۇ  ز ستۇشى ھاياتىر ڭر  ئۇ ىەلك 
 2«كرتاىتۇش.  ۈشكەن
 ھاياترممسق سمماھاىرالشنر  «كەشىمم  قۇشئممان»

 ئەڭ ئەدالقرغما     ىجمسقنرغا ئەقىرگە  ئۇالشنر 
 مەنبەسم  تەسمرص ىرصزىڭبرص قرىرسىغان تەسرص ضوش

 ئىضىڭ   ئۇالشنر  «كەشى  قۇشئان» شۇڭا ئرسى.
 ھايماترڭ  پۈتمۈن ىرص    ئەدالقرڭ  ئەقرسىسرڭ  

 پەيغەمبەش قېتر  ھەش ئۇالش ئرسى. ئىضگەشترۋ تكەن
 قۇشئمان» ئېغرطىمسىن مۇىاش   ئەلەي رسساالمڭر 

  وقۇئ ئۇالشزق ئاڭىرغانىرصىسق  ئايەتىرصىڭ  «كەشى 
 ھەشىكەتممكە  ىجممسقن  ىمموالتت   ئىضگرصىشممىەش

 ئىضگرصىشمكە ئەدالق  ئويغرڭش ا  ئەقى  كېىەتت  
 ئرممان  ئۇالشنرم  قرىرم  شمۇنسق  ىاشاليتت .

 كرشممرىەشنر  نۇشغممۇن كېتەتتمم . كۈ ىرڭرمم 
 «كەشى  قۇشئان» قرسسرس  ىولغانىر  مۇسۇلمان

 دەتتاى ا  ئربڭ ئىمەش ىولۇپ  مۇناسرۋ تىر  ىرىەن
 ئماڭالپ ئمايەتىرصىڭ  «كەشى  قۇشئان» ئودشا 
  ئرسى. كىپ ىولغانىرصى مۇسۇلمان

 ئرممبرن مۇسممئەب ئەلەي رسسمماالئ شپەيغەمممبە
 قرىرشم ا تەىىرمغ ئرسمالمڭ  مەزىمڭرگە ئۇمەيصن 

 ئرشم  ىرصىڭچم  قرىرسىغان ئۇنر  ئە  تكرڭرس  
 ىېمصىش ئوقمۇپ ن «كەشى  قۇشئان» كرشرىەشگە
 ترال ىت  مۇسئەىڭر  ئەھى  مەزىڭە ئرسى. ىولغان

 پەيغەمبرصى ئرسالئ    ىولغان مۇسۇلمان سايرسرسق
 ىېصىش ئېىر  مەزىڭرگە ي رسساالمڭ ئەلە مۇھەممەز
 ياشرغان. ئاشض سرسق ىېسرش ىاغصىغا

 ئرسممالمڭر     تاىرئرڭالشنرمم  سمماھاىرالشنر  
 ھاياترممسق مۇسممۇلمانالشنر  ز  شىممسىك  ئممالتۇن

  موڭ ئرڭتمايرن تەسمرصى نر «كەشى  قۇشئان»
 ئۇالشنرمم  «كەشىمم  قۇشئممان» ئرممسى. ىولغممان

 ەنڭرمم ئىضگەشتك ئەدالقرڭمم  ىرممىەن قرسىسمم ەئ
 تەشضىڭرمممۇ تۇشمممۇ  الشنرمم ئۇ سممرصترسق 

 شەدسمري ئۇالشنرم  ئىضگرصىش ىۇ تكەن.ئىضگەش
 ھاياترسق  ئرجترمائري ھاياترسق  ئائرىرۋى ھاياترسق 
 سرياسمري ھاياترسق  ئەز ىري ھاياترسق  ئر ترسازىي
 كىشسمەتكەن. تولمۇ  تەسمرصىڭ  ئمىض ھاياترسق
 ۇپىول «ئۈممرت  قۇشئان» ئۇالش قرىر  شۇنسق 
 قايرمر ئۇالشغما دەل م  ز نيا  ر  ان. ئوتتۇشىغا
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 تۇت ان. ئۇستاض ئىضلرصىگە ئۇالشن  ھەممە ىولغان 
 قرتئەسممرس  ئممۈك ز نيانرمم  ئممۇالش نەترجرممس 
 قۇشئان» ئۇالش  ۈنك  يۈشگۈضگەن. ھاكرمريرترڭ 

 ئەھمرمميە  تەشىممپرگە جە ھرصىممي نرمم «كەشىمم 
 يماك  شمەكىري قۇشئانغما ئمۇالش يەن  ىېص تت  

 جە ھرصىمي ىەلكم  ئەمەس  جەھەتمترن ھرصىيضق
 نر «كەشى  قۇشئان» ئۇالش ئەگرشەتت . تەش پترن

 قرالتت   قوىۇل ئۈ ۈن قرىرش ئرجصق صلرصىڭ رئەم
 ئۈ مۈن قرىرمش تەتبرم  ئەھكمامىرصىڭ  ئۇنر 

 تولممۇ  ئممايەتىرصىڭ  ئممىگەنگەن ئممىگرڭەتت  
 ئانممسىن ىولممۇپ  ئەمەلريىەشممتۈشۈپ ھاياتىر  مما
    دەلرپرىرمصى ئرسمالئ رڭەتت .ئمىگ ىاش رسرڭ 
 قۇشئمان ىرمصق  قومانسقنالشمۇ مەشترۋىىر  يۇقرصى

 قاششم  ئۇنررغما كەلتمۈش پ ز لرمر ئايەتىرصىڭ 
 ئۇنررغما ئەلمۋ تتە    قرالتتم  سۈكۈ   ر  انسق

 ئمىمەش دەلرپە ئرككرڭچ  قېتر  ىرص ئېگەتت . ىوي
 ئەز پسمرط ئەش ب سمەھصقلر  ىرص دەتتاى ا ئربرن
 كەلمگەن. ئا چر   قاتتر  ئۇنر  سق قرىغان گەپ
 ھەمصقھم  ىرص ئەش ىڭر  سەھصقلر  ىۇ  ققرتتا شۇ

 تمۇت رن  يمولرڭ  ئەپۇ مانىر  سمەن» ئىمەشگە
 «ئمىشۈگرن يۈض نازقنالشزىن ىۇيص غرن  يادشرىر  ا

 ئمىمەش كېيرن  قرىغانسىن ترال    ئايەتڭ  زېگەن
 مەسمجرستە ئۇ قېتر  ىرص يەنە قرىغان. تەىەسسۇئ

 توغص لمۇ  ئىشلرترۋقتماسىر  مەھصىڭ  الشنر ئايال
  ر رم   قاشش  ئۇنررغا ئايال ىرص سىضلە قت انسق 

 ىرصىگە)مەھممصى ئۇالشنرمم » تائاالنرمم : ئممالالھ
 ئۇنررمسىن ىولساڭالشمۇ ىەشگەن مال كىپ قرىر  
 سمىضىڭ  زېگەن «قايتۇش  قلماڭالش نەشسرڭ  ھېچ

 توغصىسمرڭ  ئايمال» ئمىمەش قرىغانمسق  ترال   
 سىضىڭ  مەش ۇش زېگەن «داتاالشت  ئىمەش اپت  ت

    ضقلرمىر م  يۈسمۈپ ئرمبرن ھەججاج .ئېيت ان
 مۇسممۇلمان تونۇلغممان ىرممىەن ش ھرمسممرطلر  

 گۇناھسمرط ىرمص كمۈن  ىرص ئۇ ئرسى. قومانسقن
 قولغما سە  ىىر  گۇناھ  ىرصىڭر  ىاش ا ئاز مڭ 
 ئركەنىركرڭ  گۇناھسرط ئىضىڭر  ئاز ئ ىۇ ئالغان.
 تۇغ انىرصىڭر  ىرصق ن  ئۇنررغا ھەججاج انسق ئېيت 

 زېگەنڭم  ىولرمس   جاضقلرسما سە  ىىر  گۇناھ 
 ئېغرطىڭ   ئۇنر پئوقۇ رصالشن ئشې ئرپازىىەيسىغان
 ئماز ئ ىمۇ  ققرتتما ىمۇ .ىولغان تۇ ققىرماقچ 

 ئمالالھ» ف :ۈسمۈي») زىك :«كەشى  قۇشئان»
 تاپ مان يۈكرسىن كرمڭر  نەشسرمرطن  ساقىرسۇن!

  وقۇئ ىرط ىولمرسا قالرمرط  ئېىر  شۇن  سا  ىول
 زېمگەن 1«زېمسى «قمالرمرط ىولۇپ ضقلرمالشزىن

 ھەججماج ىرىەن شۇنر  قرىغان. ترال    ئايەتڭ 
 ىەشگەن. قويۇپ ئاز مڭ  ىۇ

 يازلرۋقلغمان تولمۇ  نم «كەشىم  قۇشئان»
     ققترمسق ئەلەي رسسماالمڭر  پەيغەمبەش قاشىيالش

 ھىشمەتىرممم  ڭئە ز  شىمممس  سممماھاىرالشنر 
 دەلرپرىەشنرمم  ئممۇالش .سممانرالتت  كرشممرىەشزىن
 مەيسقنىرصىمسق جر ماز قاتڭرشماتت   كېرەشىرصىگە
 شې رت ئۇش شرسق يەمامە ئرسى. ئالسىسق ھەممرڭر 

 قاشىيالش ئرسى. قاشىيالش قرسم  كىپ ىولغانالشنر 
 ممۇقەزز س ىمۇ ئربماش   زىن«كەشى  قۇشئان»

 شمۇنچرىر  ىىر سە   ساقىرغانىر   زىىرسق نۇشن 
 «كەشىم  قۇشئان»  ۈنك  ساضق  شز ش. ھىشمەتكە

 يممولرڭ  يوش ترممسىغان  ئەقىرڭمم  ئۇالشنرمم 
 قرىرممسىغان پمماشال  ھايمماترڭ  كىشسممرترسىغان 

 ئۇنرمم  ئالالھ مما » ئرممسى. نممۇش ىرصزىڭبرممص
 ئرممان نۇشغما  ۈشمۈشگەن ىرط    پەيغەمبرصىگە
 ز ل نممۇش ئممايەتترك  زېممگەن 2«كەلتممۈشۈڭالش

 ئرسى. «كەشى  قۇشئان»
 قۇشئممان» مۇسممۇلمانالشنر  ھمماضىصق 

 پوضىتسريرس  تۇت ان گە«كەشى 
 گە«كەشىم  قۇشئمان» مۇسمۇلمانالش ھاضىصق 

 ىىلمەكتە. كىڭۈل تەش پترڭال ضقھرصى ياك  شەكىري
 ئمۇن     ترال ىترگە نر «كەشى  قۇشئان» ئۇالش

 ئەمەل ئۇنررغما ىەشگەنمس   ئەھمرميە  يازالش ا
 ھاياتتمما كىشسممەتمرىرصىڭ   ئۇنرمم    قرىرشمم ا
 ضقمانمسق ھاضىصق  ىەشمەيس . ئەھمريە  تەتبر الش ا

 نم «كەشىم  قۇشئمان» مۇسۇلمان مررالش ە يۈض
 قۇشئممان» يمما  مررممالش ە قرىرممس   ترممال   

 كرشمرىەش نۇشغمۇن يەنە يازلرماقتما  نم «كەشى 
 قۇشئان ماشرڭرىرصىڭ     ئرشذانرىرصىڭ  ئىيىرصىڭ  
 نۇشغمۇنىرصى يەنە ڭەتىرمەكتە.ضىڭ ىرىەن ئايەتىرصى

 يانچۇقرمسق ياك  ماشرڭرسرسق ن «كەشى  قۇشئان»
 ىەضى قرىماقتما. تە  شۈ  ئۇن  ئاشقرىر  ساقال 
 كېسەلىرصىگە ئايەتىرصىڭ  «كەشى  قۇشئان» ئا قمالش
 سمەئۇزى ھەتتما ئرشمىەتمەكتە  ئۈ ۈن شرپالر 
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 ئمايە » زۆلەتىرصىس  ئرسالئ ىەضى ئەش ىرستانس  
 ئرسمالئ ئېچرىماقتا. «مەشكەضلرصى  قال زق ىرىەن

 پرصوگصقممرىرمصى يەطىتېىېۋى شقزىيو  زۆلەتىرصىڭر 
 يەنە ىاشمىرڭر   ىرمىەن قرىرمش ترال    قۇشئان
 ئادرصلرشمرس . ىرمىەن قرىرمش ترمال    قۇشئان
 زۆلەتمىەشز  قاتاشلر  ئەش ىرستان سەئۇزى مرسرص 

-كمېچە سقشقزىيوسمر «كەشى  قۇشئان» مەدسۇس
 زېمممە   قرىرممس . ترممال    قۇشئممان كۈنممسۈض

 ترمال    كمىپ شمۇنچرىر  «كەشىم  قۇشئان»
 ھماضىصق  ئەپسۇسمك   ئەممما تۇشماقتا. قرىرڭر 

 ئمازق ھەق رڭم  نر «كەشى  قۇشئان» مۇسۇلمانالش
 ئۇنر  قەزىصلريەلمرگەن  الير رسق ئۇن  قرىمرغان 

 مەقسممەتڭ  ئاساسممري ىولغممان  ۈشۈشۈلۈشممرسىن
 تەشىممپرگە جە ھرممصى ئۇنرمم  ئوش نممسىمرغان 

 تەشىمپرگرال ضقھرصىي پەقە  ىەشمەسترن  ئەھمريە 
 «كەشىمم  قۇشئممان» شممۇڭا ىەشگەن. ئەھمرمميە 
 قرىمايمسىغان  پەيسق ئىضگرصىش ھاياترسق ئۇالشنر 
 تەسمرص قەلبرگە ئا المايسىغان  ئەقىرڭ  ئۇالشنر 

 ھەشىكەتمكە  ىجسقنرڭ  ئۇالشنر     قراللمايسىغان
 ئۈممرت  ئرسالئ قالغان. لۇپىو كەلتۈش لمەيسىغان

 شمۇنر     شەش پىەنگەن ىرىەن «كەشى  قۇشئان»
 _ ىرطممۇ ىولمۇپ  ئۈممە  كىتۈشگەن قەز ىرىەن
 پەيغەممبەش كمىترصىمرط. قەز قرىسا  ئەمەل ئەگەش

 ىمۇ» زېمگەن: مۇنسق  ھەقتە ىۇ ئەلەي رسساالئ
 پەقە  ئەھمممۋقل  ئادرصىڭرممم  ئۇممەتڭرممم 
 ىرىەنمال نەشسە لگەن تۈض ئەھۋقل  ئالسىڭ رىرصىڭر 

   1«ىرس .ىتۈض
 «قماشىي» ئېىرم  يازقا ن «كەشى  قۇشئان»
 يازالپ ئۇن  ئەمما  ئرش يادش  ناھايرت  ىولۇ 
 تەشق ىم  ئېيرمسق شقمرمطقن يرىسق ىرىەن  قويۇ 
 ئەمەس. كۇپمايە القويۇشم قرىر  دەتمە نامرطىسق
 ئېىرم   يازقما نم «كەشىم  قۇشئمان» ئەش ىىەش
 ىرصىغاپرصىڭسمرپ-قمانۇن نر ئۇ ىرىر   مەنرسرڭ 
 ئەمەلرمي    زىىم  ترىم   ئۇن  قرىر   ئەمەل

 ھمامرىۇل» ئماز مڭ  ياشڭات ان ىرىەن ھەشىكرت 
 ز پ «كىتۈشگمۈ   قۇشئمانڭ » يەن  «قۇشئان
 مېررمس  يازالپ قۇشئانڭ  كىتۈشۈ  ىۇ ئاتايس .
 ىېمصىش كىتمۈشۈپ يەشگە شۇ ىاشسا نەگە ساقالپ
 ېكرسممترڭ  ت قۇشئانڭرمم  ئممۇ ىەلكمم  ئەمەس 
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-ئەدمال  ىرصىڭ  پرصىڭسمرپ-قمانۇن مەنرسرڭ  
 مممۇكەممەل پەشمممانىرصىڭ -ئەمممص پەضىىەتىرصىڭمم 

 ئانمسىن يەشلەشتۈشۈپ  ئىضىگە ئا  قل ئىگرڭر  
 ئممىگرترش ئۇالشغمما يەتكممۈضۈ   كرشممرىەشگە
 ىمۇ كىتۈشۈشمتۇش. قرىرسىغان تەقەضضق زېگەنىەشن 
 ئۇنرم  قويمۇپ  يمازالپ قۇشئمانڭ  كىتۈشۈ 
 ئۇنرمم  يمماك  ئممىگەنمرگەنىەشن  ڭ مەنرسممر

 ئرچرمگە ئىض قرىمرغانالشن  ئەمەل كىشسەتمرىرصىگە
 «قۇشئمان ۇلھامرى»  ۈنك  ئەلۋ تتە. ئالمايس  
 ىرطنرم  ئۇ ىولۇپ  ئۇنۋقن كاتتا ئۇنۋقن زېگەن

 زېمگەن«قاشى اجر »    «قاشقدۇنۇئ»  «قاشى »
   وڭ. ئەلۋ تتە ئۇنۋقنىرصىمرطزىن

 قرىرم  تۇمماش رصىسىنئايەتى «كەشى  قۇشئان»
 قۇشئمان كېسمەلىركىەشن  ئېسرۋېىرش  ىويۇنالشغا
 سماھاىرالشنر  زېگەنىەش زق قال  ىرىەن ئايەتىرصى
 ئرشمالشز ش. غەلرمتە ىاقمرغمان ىولمۇپ ضقمانرسق
 ئرڭسمانالشنر  ئ » ىرطگە ئەلەي رسساالئ پەيغەمبەش
 ىاشم ا سەنسىن ىەشگرن  شرپالر  كېسەلگە ش ىب !
 ىرمىەن شرپاير  سېڭر  يوقتۇش  ىەشگۈ   شرپالر 
 فماتر ە  قرىرشمڭ   ز ئا ز پ «قالمايس  كېسەل
 ئممالالھ ئوقممۇپ سممۈشىىرصىڭ  نمماس    فەلە 

 تەلرم  قاتاشلر الشن  ...ترىە  شرپالر  تائاالزىن
 يمماك  سمماھاىرالشزىن ئەمممما دمماالس. ىەشگەن
 ىرىەن ئايە  كېسەلىەشن  كېييرڭكرىەشزىن ئۇالشزىن
 ىولمرغمان. ئا  مانالش پاداناشمر ئۈ ۈن زق قال 
 زىىرغما مۇسۇلمانالشنر  «كەشى  قۇشئان»  ۈنك 
 شمرپا كېسمەلىەشزىن جرسممانري شرپاز ش. مەنرۋى

 قرىرشتۇش. مۇشقجرئە  زودتۇشغا  اشىس  تېپرشڭر 
 ئمۈك پەقە  شرپالر » ئەلەي رسساالئ: پەيغەمبەش

 قممان يېمميرش  ھەسممەل ئممۇالش: نەشسممرسىس ش.
 پەيغەمممبەش زېممگەن.«ۇشزقغالشممت    ئالممس ش  
 كەلگەن ز پ قالسى  ىولۇپ كېسەل ئەلەي رسساالئ

 سمۇغا يماك  سۈپىەشمكە ئوقمۇپ ئايە  ىرصىڭ 
 ىۇيص غمان ئېسرشم ا تۇماش ياك  ئرچرشكە ئوقۇپ
 ممۇشقجرئە  تېۋىپالشغا كېسەلىەشن  ىەلك  ئەمەس.
 ھماشىس مەزىڭرمس   ققرتتا شۇ ىۇيص غان. قرىرش ا
 ىولمۇپ  ىماش تېۋى  صىر ئرسرمىر  كەلس  ئربرن

 كېسمەل سماھاىرىرصىسىن ئەلەي رسساالئ پەيغەمبەش
 ىۇيص يتت . ىېصىش ا تېۋىپ ا شۇ قالغانالشن  ىولۇپ

 )قۇشئان  ىۇ» زىك :«كەشى  قۇشئان» مەلۇمك  
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    يولباشممچ  ىرممص ئۈ ممۈن ئېيت ممانالش ئرمممان
 «كەشىم  قۇشئمان» ئمايە  زېمگەن 1«شرپاز ش

 ئركەنىركرڭمم  شممرپا قەلممبىەشگە ئايەتىرصىڭرمم 
 قرىرم : ئو مۇقصق  ئايەتتە ىرص يەنە ىرىسۈشىس .

 تەشىپرمسىن ش ىمبررالش سمرىەشگە ئرڭسانالش! ئ »
 ئۈ ۈن )كېسەلىركىەش  زىىالشزىك  ىولغان  ئىگۈ 
 ش ھممە     ھرسقيە  مۇئمرڭىەشگە ىولغان  شرپا

 زېممە   زېميرىگەن. 2«كەلمسى قۇشئان ىولغان
 شمرپالر  نرمۋىمە شرپالر   نر «كەشى  قۇشئان»

 نمازقنىر   شمۈى ە -شمە  زىىالشزىك  ىولۇپ 
 كېسممەلىركىەشن  مەنرممۋى قاتمماشلر  ئمماضغۇنىۇ 
 زق قاليس .
 مۇسممۇلمانالش ئۈلگرىرمم  ئمما  قل   ئەگەش

 ىرمىەن ئمايەتىرصى «كەشى  قۇشئان» كېسەلىرصىڭ 
 ىولسا  قرىمرغان سە  ب تۇتۇپ  يولرڭ  زق قال 
    ىولمرغمان ئوشن  تېباىەتڭر  ھەضقشىترس  ئرسالئ
 ئمالرمىرصىمۇ مېسىتسرڭا مۇسۇلمان مەش ۇش ز نياغا

 ئمما  قل   ئرممسى. ىمموالش كەلمرممگەن مەيممسقنغا
 زىمن تولرس  ئالرمالشنر   ر  ان مۇسۇلمانالشزىن

 كرشمرىەش يېترشكەن جەھەتترن ئركك  ھەش پەن   
 ئرىرممس  زىڭرمي ش شمس ئربرن مەسرىەن: ئرسى.
 ىولۇپ  يېترشكەن ۇزودتۇشلۇقترم رشكەنس  تيېم

 ىرمسقيەتۇل» ساھەسمرس  ئرىرم  زىڭرمي ئۇنر 
 ئرىمرمس  مېسىتسمرڭا كرتاى   زېگەن «مۇجتەھرس

 ز نياغما كرتماى  نمامىر  «ئاساس مېسىتسرڭازق»
 شقضى ززىن فەدمص مۇپەسسرص ىر قئاتا تونۇلغان.

 ئرمبرن .ئرمسى پېشمۋق مېسىتسرڭازق  ققرتتا ئەيڭ 
 مەشكەضلرصىڭم  شئمايىرڭر قان مېسىتسرڭازق نەفرس
 ساھەسمرس  فر  م  شافرئري ىولسا  قرىغان كەش 
  مۈنك  ياضغمان. ئەسمەشلەشن  مەش ۇش نۇشغۇن
 نرم «كەشىم  قۇشئمان» مۇسمۇلمانالش ئا  قل  
 يماك  ئرچرمش ئوقمۇپ سمۇغا ئمۇن  ىەشىكرت 
 ئۇنرم  ىەلك  ئەمەس  ىرىەن ىە فسۈ كېسەلگە
 ئەمەل كىشسمەتمرىرصىگە ئۇنر  ئەگرشرش  شوھرغا

 ىرمىەن قرىرمش تەتبر  ھاياترغا ئۇن     ىرشقر
 ھاضىصق  كاشك   ىرىەتت . ئوىسقن ىولرسىغانىر رڭ 
 ئرسى.  ۈشەنسە ىۇن  مۇسۇلمانالش

 
                                                 

 ئايە -44سۈشىس   فۇسسرىە  1
 ئايە -57سۈشىس   يۇنۇس 2

 ز ئا مۇئمرڭڭر  قوشقل 
ئەلمم  ش ضىيەلالھممۇ ئەن ممۇ پەيغەمممبەش 
ئەلەي رسساالمڭر  مۇنمسق  زېگەنىركرڭم  

  ز ئا مۇئمرڭڭر  قوشقل »شىۋقيە  قرىرس : 
ضېمرڭڭرمم  -ئاسمممان  ىڭڭرمم  تممۈ شۈك ز

 .«نۇشى
قاضقالشغما قاشىتما مۇنمسق  -ز ئانر  ىاال

 ئۈك ز شىجرس  ىولرس 
  قاضقزىن كۈ ىۈكص   ىولسا-ز ئا ىاال .1

 .  ئۇن   ركرڭسۈش لەيس 
قماضقزىن ئماجرط كەلمگەن -ز ئا ىماال .2

. ھېىر   ئاز مگە ىاال قاضق كېىرمس   ىولسا
ۇ لېكرن ز ئما ئماجرط ىولغمان تەقمسىصزىم

 .  قاضقن  يەڭگرىىرترس -ىاال
قماضق ئىضئماشق قماتتر  -ز ئا    ىاال .3

ىرصىسىن مۇزقپرئە ھالەتتە -ىرص. ترصكرشرس 
-)ز ئا ز ئما قرىغمۇ رڭ  ىماال. تۇشىس 

قاضق ھېىر م  -ىاال  قاضقزىن ھرمايە قرىرس 
  ز -ئاز مڭ  ز ئازىن توسماقچ  ىولرمس 

قاضق ئوتتۇشىسمرسق كمۈك -ىاالز ئا ىرىەن 
 .  ھالرت  شەكرىىرڭرس   سېڭرشرش

ئائرشممە ش ضىيەلالھممۇ ئەن مما پەيغەمممبەش 
ئەلەي رسساالمڭر  مۇنمسق  زېگەنىركرڭم  

ئې تريما  تەقمسىصن  »شىۋقيە  قرىرمس : 
ز ئا يۈض ىەشگەن    يۈض .  ركرڭسۈش لمەيس 

ىەشمرمممگەن تەقمممسىصلەشگە تەسمممرص 
قماضق -ىماال  شۈى رسرطك . كىشسرتەلەيس 

ىمۇ . صىشمرس يۈض ىېصى  ز ئا ىرىەن ئۇ 
ئرككرس  تا قريامەتكرچە ئىضئاشق كمۈش   

   .«قرىرس 
ئربڭ  ئىمەش ش ضىيەلالھۇ ئەن ۇ پەيغەممبەش 
ئەلەي رسساالمڭر  مۇنمسق  زيگەنىركرڭم  

ز ئما يمۈض ىەشگەن    »شىۋقيە  قرىرس : 
يممۈض ىەشمرممگەن تەقممسىصلەشگە تەسممرص 

  ئري ئالالھڭر  ىەنمسىىرصى  كىشسرتەلەيس 
  .«ئەھمريە  ىېصىرالش!ئۇنسققتا ز ئاغا 

  يۇقرصى   ھەزىسىەشن  ھاكر  شىۋقيە  قرىغان)
زىن ئېىرڭسى«ئەلجە قىۇل كافري»ىۇ مەضمۇنالش 
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 ىرمص ئۇستاض! ھىشمەتىر   ئەلەيكۇئ ئەسساالمۇ
 مەسمچرتكە ىصىمرطىمۇشقز ىرص .ئرسى ىاش سوئالر 

 ئرچممكەن ھمماشق » ئرككەيىەنڭرمم  كېترۋقت انممسق
 مەقبممۇل نممامرطى كۈنىممۈ  قرصىمم  مڭرمم ئاز 

 قماپتۇ. ئماڭالپ زېيرشمرۋقت انىر رڭ  «ىولمايس 
 قالغمان ز پ كمېىەي رتكەچمەسم ىرمىەن شۇنر 
 ىرىەن ئىترگرڭر  ناماض قانچە ھەش» ىۇشقز ش ھېىر  
 ئمويالپ ز پ «ىولمايمسىكەنغۇ قوىمۇل ىەشىبرص
 ىمۇ مەن كېترپتمۇ. قايترم  ئىشۈلمۈپال كەيڭرگە
 ھاشق  ئۇنسققتا  قالسى  ئويىرڭر  پئاڭال ئەھۋقلڭ 
 نامماض كمۈنگرچە قرصىم  كرشرىەش قويغان ئرچر 

 تەپسمرىري ھەقمتە مۇشمۇ كېص كمۇ  ئىترمەسىر 
 شقضى سرىرسىن )ئالالھ ىولسرال! ىەشگەن  ۈشەنچە
  ىولسۇن 
    ش ھمەتمۇلالھ     ئەسسماالئ ئەلەيكۇئ   

   !ىەش كاتۇھۇ
 ىولسمۇن  تائاالغا ئالالھ سانا-ھەمس  ىاشلر 
 تا قىرئاتىرصىغما-ئائرىە پەيغەمبرصىمرطگە  شۇنسققال

 ئەگەشمكەنىەشگە قريمامەتكرچە تماك  ئۇنررغا   
 ىولسۇن. ساالمالش-ز ش  

 ئرطىاسماشلر  ضېمرڭمسق ئرڭسمانغا تائاال ئالالھ
 ئىتممۈ   مۇ  پپەقريەتىرمم  سممرڭاقترن قرىرممش 
 شمۇنسققال  قرىرمش ئمازق ئاممانەتڭ  تاپشۇشغان
 قرىرش  يېتەكچرىر  ئرڭسانغا ەپرصىس س ز نيازىك 
 ھە  سمىرصىگە-ھما قي  داتمالر الشزىن  تۈشلۈ 

 ئۈ ۈن ىاشال  يولغا توغصق توسۇپ  ئەگرشرشترن

    قرىغمان ئاتما سمۈپرترس  مە ئنې ىرص ئەقرىڭ 
    شمەشت  قرىرڭرشڭر  تەكىر  ئرباز تكە ئەقرىڭ 

 مۈلۈ  -مال جان  زىن  قوغسىىرسىغان شەشىئەتتە
  وڭ ىە  ئرباش   ىنئەقرىس    نومۇس- ئرپپە

 ئەقرىڭم  شمەشىئەتتە قرىغمان. ىرمصى ئاساسڭر 
 مەنرمۋى    ماززىي ىەلگرىەنگەن ئۈ ۈن قوغسق 
 مۇزىڭڭر  ققرتتا ىرص ىرىەن قوغسق  ئەقرىڭ  جاضقالش

 تەكىرم  كەئربماز ت ئەقرمر   ۈنك  قوغسقيس .
 شەشت . قرىرڭرشڭر 
 شەيتانالشنر  جرڭڭري    ئازىمري كرشرىەش ىەضى
 يېتەكچرىرك  ئەقرىڭر  ىرىەن كىشسرترش   رصقيىر 

 ىماشلر  ىوشرڭر   كونتصولىر رسىن  ىجسقنڭر    
 يې رڭىرشمر  ھاشقق ما ىولغان ئانرس  ش ضىىىركڭر 

 ىولرس . دۇماش ئۇنررغا ئاقرۋ تتە    قالرس 
 ئۇ صىترشم  ضىيانغما ئەقىرڭم  ئىض ئرڭسانڭر 
 ئاالمەتىرصىمسىن طلر ئاجر ئۇنررسىك  ئەمەلريەتتە
 درصىسالشغا تۈشلۈ  شېئالىر ترك  ئۇ نا قزق ىولۇپ 
    قرىرممش ھەل قريرڭچرىر ڭمم  نممس ەكەلگ ز ك

 پركرمص ئۈ مۈن كمىشۈ  تەزىرص- اش  مۇ قپر 
 ئوشنرغا ڭر كىشسرترش ترصىشچانىر     يۈشگۈضۈ 

 ھايا  ئاشقرىر   ېكرمىر  ض ھەشلر  ياك  ھاشق 
 ترصىشمرس . قا ۇش ش ا  ئىضىڭ قريرڭچرىر ىرصىسىن

 ئمازق   ضىپرسمرڭ  ضېمرڭمسىك  ئرڭسان نەترجرس 
 ئما  قل شمەشىئرت  ئرسالئ شۇڭا قالرس . قراللماي
 ھماشققترن ىاس ۇ تا ىرصقانچە تڭ ەجەمئري ريئرسالم
 ھماشقئ ھاشققڭ  ئانسىن  تاضىىرغان كېسرر-ئۈضۈل
-ئموغصى    ضىڭا ئۇن  ىەلك  قالماسترن  قرىرپال
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 ترطىم   قاتاشىغما گۇناھالش  وڭ  ىۇالڭچرىر تە
 جرڭمايەتىەشن  ىمۇ ھالرترس  مۇئمرڭىر  ىرصق نر 
   تەكرتىرگەن. قرىمايسىغانىر رڭ  سازىص

 شىمۋقيە  ئەن مۇ ش ضىيەلالھمۇ ھۇش يص  ئەىۇ
 ئەلەي مم  سممەلىەلالھۇ ش سممۇلۇلالھ قرىرممس ك  
 قرىغممۇ   ضىڭمما» زېممگەن: مۇنممسق    سممەلىەئ
 ئوغصى قرىمايس   اضىڭ تۇش پ ھالرترس  مۇئمرڭىر 
 قرىمايمس   ئوغصىىر  تۇش پ ھالرترس  مۇئمرڭىر 
 ھماشق  تمۇش پ ھالرترمس  مۇئمرڭىر  ھاشققكە 

 قرممەتىرمم  ىاشمم رالشنر  ىممۇالڭچ  ئرچمەيممس  
 تممۇش پ ھالرترممس  مۇئمرڭىرمم  ىۇيممۇمىرصىڭ 
    1)«.تاشترۋقلمايس 

 كەشمممىركڭر ھاشقق ھەزىسمممتە ىرمممص يەنە
 ىولۇشمڭر  قماير  ە قريام كېترشرڭ  ئومۇمىرشر 
 ش ضىيەلالھۇ ئەنەس سانرغان: قاتاشىسق ئاالمەتىرصى

 ش سۇلۇلالھ س :يز  مۇنسق  قرىر  شىۋقيە  ئەن ۇ
 زېمگەن: مۇنمسق    سەلىەئ ئەلەي   سەلىەلالھۇ

 جاھالەتڭرم  كېترشم   كىتۈشۈلمۈپ ئرىرمڭر »
 ئومۇمىرشمر  ھاشققكەشمىركڭر  تاشترشم   يرىترط

 قريامەتڭرمم  ېىرشمم ئ ئە ج ضىڭانرمم  كېترشمم  
    2).«ئاالمەتىرصىسىڭس ش

 ئۇنر     ئرچرش ھاشق  يەنە شەشىئرت  ئرسالئ
 غائۇنرر  قالماي قرىرپال ھاشقئ قرىرشڭ  ترجاشىترڭ 
 ن:غماقرى لەنە  كرشمرگە تۈشلمۈ  ئون ئاالقرسقش
 مۇنمسق  ئەن مۇ ش ضىيەلالھۇ مالر  ئربڭ  ئەنەس
 سمەلىەئ   ئەلەي   سەلىەلالھۇ پەيغەمبەش» ز يس :
 لەنە  كرشمرگە تۈشلمۈ  ئمون ئاالقرسقش ھاشقق ا
  ياسمات ۇ   ياسمرغۇ    ھاشق  ئۇالش: ئېيت ان.

 تەقمسى   كىتەشتكمۈ   كىتۈشگۈ    ئرچكۈ   
 يېگممۈ    پممۇلرڭ  سممات ۇ    قرىغممۇ   

 ئويڭرغمۇ   شول  قسترچىر  ئاشىسق ۋقلغۇ   سېتر
    3)«.قاتاشلر الش

 ئۈ ۈن ېترشتاقرۋ پۈتۈنىەي يولرڭ  ھاشققڭر 
 ئرچرشمڭرال ز شىجرمس  ىولرسىغان مەست شەشىئە 
 ھمماشقئ ئرچرشممڭرمۇ ئمماضغرڭە قرىممماي  ھمماشقئ

 قرىرۋ تكەن.
 شىممۋقيە  ئەن ممازىن ش ضىيەلالھممۇ ئائرشممە

                                                 
 ھەزىس-57 مۇسىر :  ھەزىس-2475 ىۇداشى :سەھر ەين 1
 ھەزىس-2671 مۇسىر   ھەزىس-80 ىۇداشى :سەھر ەين 2
 «سەھر   ھەسەن» ئالبان  ھەزىس-1295 «ترصمرطى سۇنەن » 3

 زېگەن

 ئەلەي مم  سممەلىەلالھۇ پەيغەمممبەش س ك  ڭرممقرىر
 ھەشقانممسق  قرىرممسىغان مەسممت» :  سممەلىەئ
 ەئرچمرگرمچ  4)فەش   ىرمص ھاشقممس ش  ئرچرمىر 

 يۇتمۇئ ىرمص ئرچرمىركمترن قرىمايمسىغان مەست
    5).زېگەن «ھاشقئ ئرچرشمۇ
 ئەن ۇمما ش ضىيەلالھمۇ ئاىس لالھ ئربڭ  جاىرص
 ئەلەي   سەلىەلالھۇ پەيغەمبەش قرىرس ك   شىۋقيە 

 ئرچرمىركڭرمم  قرىرممسىغان مەسممت» :  سممەلىەئ
 «ھاشقممس ش ىولسمۇن كىپ ياك  ئاض ھەشقانسى  

 سۈپرترس  زوشق اشققڭ ھ نەيە شۇنررس    6).زېگەن
 .توس ان مۇقرىرشترڭ ئرستېمال
 ئەن مۇ ش ضىيەلالھمۇ سمۇ  يس ئربڭم  تاشى 
 پەيغەممبەش مەن ز يمس : مۇنسق  قرىر  شىۋقيە 

 ياسما  ھاشق    سەلىەمسىن ئەلەي   سەلىەلالھۇ
 سممەلىەلالھۇ پەيغەمممبەش سمموشىغانرسى   ھەق رممس 
 مەن: توست . ئرشترن ئۇ مېڭ    سەلىەئ ئەلەي  
 مم ياسايمەن  ئۈ ۈن قرىرش زوشق ئۇن  مم

 :  سەلىەئ ئەلەي   سەلىەلالھۇ پەيغەمبەش زېۋىسى  
 ز ل كېسمەلڭر  ىەلكم  ئەمەس  زوشق ئۇ مم

    7).زېسى م ئىضىس ش 
 ھماشق  ئەن مۇ ش ضىيەلالھمۇ مەسمئۇز ئربڭ 

 شرپاسمرڭ  كېسمرىررالشنر  ئمالالھ» توغصىسرسق:
 «قرىمرغمان ز نەشسمرىەش قرىغمان ھاشقئ سرىەشگە
 زېگەن.

 ھاشقق مما شممەشىئرترڭر  ئرسممالئ ىۇنررممسىن
 تاقرۋېترشمڭ  يمولالشن  ىماشلر  ىاش مۇناسرۋىت 
 قۇشئمان» كمىشۈ قالاليمرط. قرىغانىر رڭ  مەقسە 
 شېصى     قرماش ىۇتپەش سىر   ھاشققڭ  مۇ«كەشى 

 ئۇنررمسىن ترطىم   قاتاشزق ىرص ىرىەن قرىمرشالش
 ئېيت مانالش! ئرمان ئ » ىۇيص غان: تۇش ش ا يرصق 
 ئموقىرصى پال    تاشالش تركرىگەن قرماش  ھاشق  

 شمۇڭا .پاسكرڭرىر تۇش ىولغان ئرشرسىن شەيتانڭر 
 يرمصق  ئمۇالشزىن ئۈ مۈن تېپرشررالش نرجاتىر 
  8)«ىولۇڭالش.

 سماھاىە ھامان ئاڭىرغان  اقرصى ڭ  ئرالھري ىۇ

                                                 
 65 ەن ي كېىرس  يې رن ساغا ئۈك سرغرمچانىر   فەش قڭر  4

 كرىوگصقئ
 زېگەن «سەھر » ئالبان  ھەزىس-1865 «ترصمرطى سۇنەن » 5
 زېگەن «ھەسەن» ئالبان  ھەزىس-1865 «ترصمرطى سۇنەن » 6
 ھەزىس-1984 «مۇسىر  سەھر » 7
 ئايە -90سۈشىس   مائرس  8
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    گەنئۈض قول كېسرر-ئۈضۈل ھاشققترن كرصقمالش
 ھماشق  ترجاش تچرىەشمۇ ئېىرۋقت ان پايسق شغۇننۇ

 ىرمىەن شقسمتچرىىر  زىڭغا .غانتاشىر ترجاشىترڭ 
 لەنرممترگە ش سممۇلرڭر     ئممالالھ كرممصگەنىەش
 تاشترشرغا ضىيان ئر ترسازىي ئۈ ۈن ئۇ صىماسىر 
 ھەممرڭمم  ھاشققالشنرمم  ئرىكرممسىك  قاشىممماي
 مەزىمڭە ھماشققالش تىكمۈ ېترىگەن .كەنتىكۈ  ت
 دە ىصى  ەكىرگەنىر  ھاشققڭ  . انئاق صىسقكو رىر
 سمائە  نە مچە ىرمص يىتكرىر  ئىيگە-ئىيسىن
 ئرچرشمڭ  ھاشق  ئاھالرس  مەزىڭە پۈتۈن ئرچرس 

 ىممۇ .سممۇنغانىوي ئەممصىگە ئالالھڭرمم  تاشمالپ
 ئېىرم  قاششم  ھاشقق ما ىك تاشىذرس ئرڭسانريە 
    كممىش   مۇ  پپەقريەتىرمم  ئەڭ ىېصىىغممان
  قالغان. ىولۇپ ط مىجر ىرص تاشىذري
   سەلىەئ ئەلەي   سەلىەلالھۇ ش سۇلۇلالھ يەنە

 ىايمان قويماي تەپسرالتالشن  ئرڭچركە ز  شىسىك 
 ئاشمۇ قرىرشمرچە ىايان تاشىذشۇناسالشنر  قرىغان

 جاضقغممما ئرچرممم  ھممماشق  ز  شز  ئېسمممرر
  1).ئاشمرغان كرشرسىن يەتتە سان  تاشترىغانالشنر 

   ىولرس . زېيرشكە مىجرط  ىرص ىۇنرمۇ
 زېمگەن: مۇنمسق  ئەن ۇ ش ضىيەلالھۇ ئەنەس

 سموش نسىكرىەشگە قوش سمرسق تەل ەنر  ئەىۇ مەن
 )دوشمرڭر  كۈن  شۇ ئۇالش قرىرۋقتاتتر .  ساقريىر

 ئرچمكەن ھاشى   فەضىر تەيياشالنغان  غوشىسرسىن
 سمەلىەلالھۇ ش سمۇلۇلالھ ئەسمڭازق شمۇ ئرسى.

 اھئاگمم» :جاكمماش رڭ  ىرممص   سممەلىەئ ئەلەي مم 
 جاكاشالش ا ز پ «قرىرڭسى ھاشقئ ھاشق  ىولۇڭالش 

 ماڭما: تەلم ە ئەىمۇ ىرمىەن شمۇنر  سى ىىۇيص
 مەن زېمسى. تىكۈ      ر ر  ئېىر  ھاشققالشن 

 كو رىرصىمسق مەزىڭرڭرم  تىكسمەئ  ئۇن   ر ر 
  2).ئاقت 

 ئمۇن  ئرسالئ  ىولغا  ا  وڭ ضىيرڭ  ھاشققڭر 
 اھالشن گۇنم  موڭ ىاشم ا يوقرترشتا جەمئريەتترن
 ھالمسق پەشقىر  ئۇسۇلالشزىن قولالنغان  ەكىەشتە

 قولىرڭر   ئۇسۇل ئاالھرس  ىاس ۇ ىۇ  قانچە ىرص
 ىرىسۈشمەيمسىغان ئېترصقض ئەش ىىەشمۇ ىرىەن ئالسى

 ىمماشز   مەنممپەئە  ئمماضشق  ھاشققتمما شممەكرىس 
 ىمماشلر رڭ  گۇنمماھ  مموڭ ئۇنررممسق كىشۈنسممرمۇ

 تۇشممۇ  كۈنسىىر  ئانسىن مۇئەييەنىەشتۈشگەن.
                                                 

 جاضق ئرسالمسق» ئەلئە  قنر  سەلري  مۇھەممەز زوكتوش 1
 لسۇنقاشق كرتاىرغا زېگەن «نەض شىيرس 

 ھەزىس-1980 مۇسىر : ھەزىس-2464 ىۇداشى :سەھر ەين 2

  ققترڭم  ئرچرمش ھاشق  سېىر   ش تكە ئازىترڭ 
 ىرمىەن  ما  تۇشغان سەگە  ئاشقرىر   تاشقيترش
 قرىرمش ھېس ئايصى  پەشقرڭ   اغالشنر  مەستىر 
 ھماشققڭ  ىاسم ۇك ئركك  ىۇ ىەشگەن. پۇشسرت 

 ھاشققڭرم  نەترجرس  تەيياشلرغان. ئۇل ەكىەشكە 
 مانالشمۇسۇل كىپ كىشۈنگەن كىضىگە ضىيرڭ  ئېغرص

    قرىمرغان شە  قرىرڭرسىغانىر رسق ھاشقئ ھاشققڭر 
 ھماشقئ ھماشققڭ  قرىغمان. ئاشض  قرىرڭرشرڭ  ھاشقئ

 قرىرڭغرڭرممسق ناضىممر ىممۇيص   ئرالھرممي قرىغممان
 ئالسىن قاشىتا ىۇنررغا ئرسىيرسرس  مۇسۇلمانالشنر 

 تاشىريالرغان. ز شھال ىولغا  ا تەيياشلر 
 ئېغرممص  ضىيرڭرڭمم ھاشققڭرمم  ز  شىمرممطز 

  ەكمىە  ھماشق  قۇشئانڭر  زۆلەتىەش تاشترۋقت ان
 ئەلەي   سەلىەلالھۇ ش سۇلۇلالھ    ىاس ۇ ىرصىڭ 
 ئرالھرممي كرصقمالشنرمم  سمماھاىە      سممەلىەئ
 ىۇ ئرباش   قرىغانىر رسىن ئرجصق قانسق  ىۇيص قڭ 

 قرىرش تەھىرر    تەت ر   وڭ ۇش مىجرطىڭ   وڭ
- ماش  ت ۇض  تاشال ھاشق  كرشرىەشن  ئاشقرىر 

 ئرسممالمڭر  شممۇنسققال ئرطزىشمم   تەزىرصلرصىڭمم 
  ئرڭسمانريەتڭر لمرىرصىڭر تۈضۈ ئەدال     ئەقرس 
 ىرصزىڭبرمص قرالاليمسىغان ھەل مەسىرىرصىڭ  ىاشلر 
 ئرڭتمايرن يېترش  ىرىر  ئركەنىركرڭ  زوشق شرپالر 
 ضۆشۈش.

 قەتئريممڭەض ش ياسرىرشممرسىن نېمرممسىن ھمماشق 
 تەسممرص سممەلبري ككۇشغمماتەپە ئەقىرممي نوشمممال

 زقالشنمام درمر ھەش ز  شىمرطزىكم  كىشسرترس .
 تاىىرمت  ئرچرمىر   قرىغۇ   مەست ئاترىرۋقت ان
 ھىكمۈئ نەشسمرىەش ىماشلر  قاتماشلر   ېكرمىر 
  ممۈنك   ئوشتمما . ىرممىەن ھمماشق  جەھەتممتە

 ئودشما  ىرىەن ھاشق  ھەممرس  يۇقرصى رالشنر 
 ريجرسمممان    ىۇلغرغممۇ   ئەقىرڭمم  ئرڭسممان
  نەشسرىەشز ش. سالغۇ   ضىيان ىەز نگە جەھەتترن
 مۇنمسق  ئەن ۇمما ش ضىيەلالھمۇ ئىمەش ئربڭ 
 ش سممۇلۇلالھ ئىمەشنرمم  )ئاتممائ  مەن زېممگەن:

 مۇنبرصىممس    سممەلىەمڭر  ئەلەي مم  سممەلىەلالھۇ
 ئم » ئاڭىرغمان: زېگەنىركرڭم  مۇنسق  تۇش پ

  ۈشكەن ئايە  قرىرسىغان ھاشقئ ھاشققڭ  داالير  
    ىۇغسقي ھەسەل  دوشما  ئۈضۈئ  ھاشق  ق اغس

 .ئرشمىرڭەتت  نەشسمرسىن ىە  ئرباش   ئاشپرسىن
 ەنەشسم ھەشقانسق  پەشزىىەيسىغان ئەقرىڭ  زېمە  
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  1).«تۇشھاشقق
 جۈمىە يۇقرصى  » ز يس : مۇنسق  ئەيڭ  ئرمائ
 «زېمگەن ھەشقانمسق » ئرپازىىەيسىغان ئومۇمڭ 
 مەيىم  زېممە   ئالغمان. ئرچرمگە ئىض لە ضىڭ 
 زقنالشزىممن تۈشلممۈ  يمماك  كرشمممرش  ئممۈضۈئ

 كەنمسىص  كوكمۇس  يماك  ىولسمۇن ئرشىەنگەن
 ئرشمىەنگەن ئىسمۈمىۈكىەشزىن قاتماشلر  كىكڭاش
 نەشسمە ھەشقانمسق  يوقرترسىغان ئەقرىڭ  ىولسۇن
 ھاشقئ قرىسا مەست ھەشقانسى   ىۇالشنر  .ھاشققتۇش
  2).«ىولرس 

 ئمۇ رم .ئېڭ مەقسە  قرىرشترن ھاشقئ ھاشققڭ 
 ئاتما ئەقرىڭم  ئرڭسمانغا ئالالھ جاناى  ىولسرمۇ
 ىركمماش شولرڭمم  ئەقرىڭرمم  مەسممتىر  قرىممسى.

 نەشسە قرىغان ىركاش ئۇن  ىولغا  ا  قرىرۋېترسىغان
 ئېغرصلر رمسىن ضىيرڭرڭر  ھاشققڭر  قرىرڭغان. ھاشقئ
 ئا      ەكىرگەن ھاشققڭ  زۆلەتىەشمۇ كاپرص ىەضى

 جاضقسم  ئىلمۈئ شغماقرىغانال ترجاشىت   ېكرمىر 
 ىەشگەن.
 تەضىمص نمىەشئرچكە ھماشق  س شەشىئرتر ئرسالئ
 ئەلەي مم  سممەلىەلالھۇ ش سممۇلۇلالھ .ئۇش لرممس 
 ىرممىەن تەضىممص ئرچكەنىەشنمم  ھمماشق    سممەلىەئ
 ئەن مۇ ش ضىيەلالھمۇ ىەكرص ئەىۇ ەدەلرپ .سا ىغان
 قرىرم  ز شش  قرصى  جاضقسڭ  ئرچكۈ رڭر  ھاشق 

 ئۇش شڭ  ز شش  80 ىەشدەلرپر كېيرڭك  .ىېكرتكەن
 ئرچرشممترن نممېمە مەيىمم  كممىشگەن. مۇ قپرمم 

 ئۇنررغمما ىولسمما  ىولغممان مەسممت قەتئريممڭەض ش
 ھماشققترن  ىېصىىرسىغانىر رمسق جماضق ىەلگرىەنگەن

 ىولمرسمۇن ىولسمۇن مەسمت ئرچسمرمۇ ئاضغرڭە
 ىېصىىرسىغانىر رمسق جماضق ىەلگرىەنمگەن ئودشاشال
 ئرتترپا . ىرصز   ئىلرماالش

 ئرسمالئ ىولرمس ك   كىشۈ ېىرشم ا نىۇنررسى
 ئېىرم  ئە ج جەمئريەتمتە ڭرم ھاشقق ھاكرمريرت 

 ز ششىسىن قرصى  جاضقن  قاشقپ ز شىجرسرگە كېترش
 تەزىرمص ئماشقرىر  كىتمۈشۈ  ز ششىگە سەكسەن
 ىولرس . قولالنسا

 ھماشق  ئرسمالمسق  ىولسا  قرىرسىغان زى  ە 
 ئمموغصىىر تە     ضىڭمما جاضقسمم  ئرچرشممڭر 

 ىەكمال سېىرشتۇشغرڭرمرطزق جاضقلرصىغا تىەشنر جرڭايە
    ھماشق  ئرسمالمڭر  ىرصق  ىولسرمۇ  يەڭگرر

                                                 
 ھەزىس-3032 مۇسىر : ھەزىس-4619 ىۇداشى :سەھر ەين 1
 ھەزىس-3032 مۇسىر : ھەزىس-4619 ىۇداشى :سەھر ەين 2

 نەپص تىەشنسۈشۈشمم   ممېكرمىركىەشزىن ض ھەشلرمم 
 ئرڭسان سە  ى  ىۇنر  ىولغان. قاتتر  ھەممرسىن
 سممىضلەيس   قااليمر ممان قالسمما ىولممۇپ مەسممت

 يممې رن قرىرممس . ھاقمماش  -ترممر ىاشمم رالشغا
 ىاشم رالشن  قرىرشمرمۇ  ضىڭما رمىەنى تۇغ انىرصى

 ئەقىم  ئۇنر   ۈنك  مۇمكرن. ئىلتۈشۈ ېترشرمۇ
 ئرسمالئ جەھەتمترن ىمۇ .يوقرترس  كونتصولىر رڭ 

 كۇپايرىرڭرم  ىرىەنال جاضق ماززىي ئرچرشكە ھاشق 
 ھاشققڭرم  ىېكرمتكەن. جماضقمۇ مەنرمۋى قالماي
 ھەزىسمتە جاضقسم  ئمادرص تترك  يماك  مەنرۋى
   گەن:كىشسرترى مۇنسق 

 ئەن ۇمما ش ضىيەلالھمۇ ئىمەش ئربڭ  ئاىس لالھ
 ئەلەي   سەلىەلالھۇ پەيغەمبەش قرىرس ك   شىۋقيە 
 ئرچر  ھاشق  ز نيازق» زېگەن: مۇنسق    سەلىەئ

 )جەنڭەتڭرم  ئمادرص تتە ئماز ئ  قرىمرغان تە ىە
    3).«قرىرڭرس  مەھص ئ شاشقىىرصىسىن  ئېسرر
 سموئال يۇقرصىمسق دۇززى ھەزىستە ىرص يەنە
 ئرچكەن ھاشق  ئېيت انس   قېصىڭسىشرمرط سوشىغان

 قوىممۇل نممامرطى كممۈن قرصىمم  كرشممرڭر 
 ئربڭ  ئاىس لالھ قرىرڭغان: ىايان ىولمايسىغانىر رمۇ

 قرىرمس ك   شىمۋقيە  ئەن ۇما ش ضىيەلالھۇ ئىمەش
 مۇنمسق    سەلىەئ ئەلەي   سەلىەلالھۇ پەيغەمبەش
 گرچەكمۈن قرصى  ئرچسە ھاشق  كرمك » زېگەن:
 قرىسما  تە ىە ئەگەش مايمس .رڭقرى قوىۇل نامرطى
 ئرچسمە  قايتما قرىرس . قوىۇل تە ىرسرڭ  ئالالھ
 نمامرطىڭ  ئۇنرم  ئمالالھ كمۈنگرچە قرصى  يەنە

 ئممالالھ قرىسمما  تە ىە ئەگەش قرىمايممس . قوىممۇل
 ئمالالھ ئرچسمە  يەنە قرىرس . قوىۇل تە ىرسرڭ 

 ۇلقوىم نمامرطىڭ  ئۇنرم  كۈنگرچە قرصى  يەنە
 تە ىرسمرڭ  ئالالھ قرىسا  تە ىە ئەگەش قرىمايس .
 ئرچسمە  قايتما قېمتر  تمىترڭچ  قرىرس . قوىۇل
 نمامرطىڭ  ئۇنرم  كمۈنگرچە قرصىم  يەنە ئالالھ
 تە ىرسمرڭ  قرىسمرمۇ  تە ىە قرىمايمس . قوىۇل

 ئالەمممس   )ىمماقري ئممۇن     قرىمايممس  قوىممۇل
 ئربڭم  ىرص يىەن «.صىس رغۇس زىن‹نەھص لذەىال›
 مەشزىن:ئى

 نەھص لذەىمال ئاىمس شقھمان! ئەىمۇ ئم  مم
 ئۇ: سوشىغانرسى  ز پ-نېمە  زېگەن
 ئەھىرڭرم  زوضقخ زېمگەن  نەھص لذەىال مم

 جا قب ز پ-ئىستەڭ  ئاقرسىغان يرصىرىرصى-قان
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  1).ىەشزى
 ئەن ۇمما ش ضىيەلالھمۇ ئەممص ئربڭ  ئاىس لالھ

 ش سمۇلۇلالھ مەن ز يس   مۇنسق  قرىر  شىۋقيە 
 مۇنممسق    سممەلىەمڭر  ئەلەي مم  ھۇسممەلىەلال

 ئماز ئ ىرص ئۈممرترمسىن» ئاڭىرغان: زېگەنىركرڭ 
 كۈنىۈ  قرصى  ئۇنر  ئالالھ قالسا ئرچر  ھاشق 

   2.«قرىمايس  قوىۇل نامرطىڭ 
 ھماشق  ىولمۇپ سمەھر  ھەزىسمىەش مەضكۇش
 قوىمممۇل ڭرممم ىطرنام ئاز مڭرممم  ئرچمممكەن

 قمتەھە ىمۇ .ىوالاليمس  ز لرر غاقرىرڭمايسىغانىر ر
 قاشقشىرصى قانچە ىرص كەلگەن ىرصلرككە ئالرمالشنر 

  ىاش:
 تموغصق نامرطى ئوقۇسا ناماض ھالەتتە مەست .1

 ز  قت ممانىر رڭ  نممېمە ئممۇ  ممۈنك  ىولمايممس .
 ئمالالھ ئوقۇيمس . قاضقسمرڭ  كېميرن ىرىمەيس .
 مەسمت سمرىەش ئېيت مانالش! ئرمان ئ ) تائاالنر :

 نمممم ز  قت رڭررالش نممممېمە ھممممالرتررالشزق 
 )يمول ىولسماڭالش  جۇنۇب يەنە ىرىگرڭررالشغرچە 

 غۇسمى  مۇستەسمڭا  ىۇنررسىن ىولغانالش ئۈسترس 
 ئايرترمۇ زېگەن 3يې رڭالشماڭالش.  ناماضغا قرىمرغرچە

 .كىشسرترس  شۇن 
 قايتما قرىرم  تە ىە ئاز ئ ئرچكەن ھاشق  .2

 تە ىرسم  ىولسما  ىاغىرغمان ىەل ئرچمەسىرككە
 مەقبمۇل نمامرطى  ېترس .يۇيۇ گۇناھرڭ  ئۇنر 

 ئوقۇشمم ا قايتمما قاضقسممرڭ  كېمميرن ىولرممس .
 ىۇيص لمايس .

 ئوقۇسما نامماض  اغسق يېشرىگەن ىرك تمەس .3
 ئوقۇشم ا قايتما قاضقسمرڭ  كېيرن كۈنسىن قرصى 

 ىۇيص لمايس .
 ئوقۇسمۇن ناماض تەقسىصز  قرىمرغان تە ىە .4
 سمە  ىرسىن ئرچكەنىر  ھاشق  ئوقۇمرسۇن ياك 

 ئۇ صقيس . لەنەتكە
 تەھىرر درر ھەش ھەزىسترك  يۇقرصى   ئەمسى
 زېممگەن «قرىمايممس  قوىممۇل» نۇقتمما قرىرڭغممان

 ممممۇكەممەلىركڭ  «ىمممۇ قوىۇل» سمممىضزىك 
 ئرمممائ ئممالرمالشزىن زېگەنممس   كىشسممرتەمس  

                                                 
 زېگەن «ھەسەن» ترصمرطى ھەزىس-1862 «ترصمرطى سۇنەن » 1

 زېگەن «سەھر » ئالبان  زېگەن
-5664 «نەسائ »  ھەزىس-6854 «ئەھمەز زىمۇسڭە»2

 زېگەن «سەھر » ئالبان  ھەزىس
 قرسم  ىرص ئايەتڭر -43سۈشىس   «نرسا» 3

 ھەجەش ئربڭم  ھمافرط    قەشقفم  ئرمائ  نە   ى
 قرىغان: تەھىرر مۇنسق  ىۇن  كىپچرىر  قاتاشلر 
 نامماض كۈن قرصى  كرشرسىن رچكەنئ ھاشق »

 سمما قى ا مەقسممە  ىولمايممسىغانىر ترن قوىممۇل
 شەش  ئاز تترك  ناماضنر  لېكرن ئېصىشەلمەسىر .

 گەزىڭرمسىن پەشضنم  ىولسا تولۇ  ئەشكانىرصى   
 شۇڭا  ىولرس  قوىۇل ز شىجرس  قرىرسىغان ساقرت

 «ىۇيص لمايس . ئوقۇش ا قايتا ئۇ
 ىولۇ  قوىۇل»  :ز يس مۇنسق  قەشقف  ئرمائ
 گەز نمسىن    ىولمۇ  توغصق ئرباز تڭر  زېگەن
  مۈنك  نەشسمرس ش. ىاشم ا ىولۇشمرسىن ساقرت
 ىېصىىرشترن سا قب ئەمەلگە زېگەن ىولۇ  قوىۇل

 ىرممىەن ىولممۇ  سمماقرت گەز نممسىن ئربمماش  .
 ىركماش جاضقنرم  ىولسا  ىولۇش  توغصق ئەمەلڭر 

 «.قرىرڭرشرس ش
 ىولمۇ  وىمۇلق» ز يس : مۇنسق  يەنە ئۇ 
 ھەقمتە ىمۇ  ىولغا  ا ئرش غەيب نرسبەتەن ىرطگە
 فر  مم  ئۇسممۇل   ر رصقلمممايمرط. ھىكممۈئ ىرممط

 تەشى رسمرس  سمۈپرت  ئرباز تڭر  ىۇن  ئالرمىرصى
 4«تودتالمرغان. قرىر  تەت ر 

 نامماضن  ھەزىسمىەشز  ىۇ نەضىصىس  ىۇالشنر 
 ئربماز   ئە ض ل ئەڭ ناماضنرم  ئالغانىر   ترىغا

 كرشمرسىن ئۇنمسق  يەنم  ئۈ ۈنس ش. ر  ىولغانى
 ھەشقانمسق  ىولسما  ىولمايمسىغان قوىمۇل ناماض

 لېكرن گەپ. تۇشغانال ىولماسىر   قوىۇل ئرباز  
 ئودشمما  شممۇنررغا    ھەزىممس مەضكممۇش

 زېممگەن «ىولمايممس  قوىممۇل» ھەزىسممىەشزىك 
    قوشقۇتۇپ ئۈ ۈن توسۇ  ھاشققترن ئرباشىىەش

 كەلتممۈشۈپ  ئمماقرۋ تىەشن يامممان ھاشققڭرمم 
 ئېيترىغممان ئاگاھالنممس ش پ  ر رصىسىغانىر رممسىن

    شمەش  نامماضن  ئمۇ  مۈنك  .ئرباشىىەشز ش
 پەشض تەقمسىصز  قرىغمان ئمازق ىرىەن ئەشكانىرصى

 ھمماشق  لممېكرن ىولرممس   سمماقرت گەزىڭرممسىن
 ئرباز تىەشنرم  ىاش ا    ناماض پاسر ىر  ئرچرشتە 
 ھەش  ۈنك  قويرس . توسۇپ ىولۇشرڭ  مۇكەممەل

    «قرىرش ئازق پەشضن » ئرباز تڭر -تائە  ىرص
 تەشىپم  ئركك  ئرباش   ترن«ئرصىشرش سا قى ا»
 سما قى ا ھەزىسىەشز  يۇقرصى رس   شۇڭالش ا .ىاش

 ز پ ىولماسمممىر  قوىمممۇل ئېصىشەلمەسمممىر 
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 1ئرپازىىەنگەن.
 ئازق شەكرىس  توغصق ئرباز  » ئالرمالش مەضكۇش
 قرىرش ئەمەل ۇيص ق اى ىصىىرس . سا قب قرىرڭغانسق

 سمماقرت گەز نممسىن قرىرڭسمما ئممازق يۈضىسممرسىڭال
    تموغصق ئۇالش زېمە   قاشىغان. ز پ «رس ىول

 گەز نمسىن ىرمىەن ئربماز   قرىرڭغان مۇكەممەل
 ئايصى  ئرباز تڭ  قرىرڭغان ئۈ ۈنال قرىرش ساقرت

 گەز نمسىن ئربماز  » يەنم  .قرىغمان مۇئامرىە
 ئېصىشمرسىغان قىرغاسا  ئەمما  يۇ-ىولرس  ساقرت

 ۋىرئتە درر ىرص ىۇ «.ىولمايس  كامرر ز شىجرس 
 ئرچمكەن ھماشق  كمىش  ىۇنررغا ىولۇپ  قرىرش
 قرىرشم  ئازق ناماضن  يېشرىگەنس  مەستىرك  كرش 

 ىېمصىىمرگەن سما قب قرىسا ئازق ناماضن   قجر .
 قرىرمش سماقرت گەزىڭرمسىن پەشضن  تەقسىصزىمۇ
 جاضقسمرسىن نىر رڭر قرىغا تەش  ناماضن  ئاشقرىر 
 ىېصىىمەسمىرك  سما قب يەنم  قالرس . قۇتۇلۇپ
 جاضقسمم  مەنرممۋى ئرچكەنىركرڭرمم  ھمماشق 

 ىېكرترشمڭ  ز پ كۈن قرصى  ىۇالش ھېساىىرڭرس .
 شمۇنچرىر  ىەزىڭرمس  تەسرصى ھاشققڭر  ئرچكەن
 كمۈن قرصى  شۇنسق  ىولغا  ا قالرسىغان مۇزز  
 زېگەن. ىېكرتكەن

 سە  ىرسىن سريەتىەشئمە تۈشلۈ  ىۇالش لېكرن 
 كەلممگەن ز پ «ىولمايممس  قوىممۇل نممامرطى»

 تۇش قىۇ  ىولغان توغصق نامرطى قاشىتا ھەزىسىەشگە
 نمامرطى ىرمىەن ئەھمۋقلالش ىولمايمسىغان قوىۇل

 قالرسىغان ىولماي قوىۇلمۇ ىولماي  مۇ«سەھر »
 ئمىلچەئ ىرمص ئېڭرم  ئايصىيمسىغانغا ئەھۋقلالشن 
 غەيبڭم  ىېصىم  زقدانغما  مۈنك  ىېكرتمرگەن.

 قوىمۇل نامماض كمۈن قرصىم  كرشرسىن سوشىغان
 مالمسىن ئوغصىىرغان ئولجرسىن  قرىرڭمايسىغانىر  

 ئرگرسمرسىن  قرىرڭمايمسىغانىر   قوىمۇل سەزى ە
 ئمازق    ئماشتۇ  كۈنسىن ئۈك قۇلسىن  قا  ان

 ھمالەتتە نماشقضى ئېصى قېصىڭسقشالشزىن  ساقىرغان
 ئرشىەتكەن گرصى  سدا ئايالالشغا ئايالسىن  يات ان
 ھەزىسمىەشز  ىولمايسىغانىر   قوىۇل ناماض ئەشزىن
   .قرىرڭغان ىايان
 قوىمۇل ئرباز تڭر » ئالرمالش قرسر  ىرص يەنە 

 ىرمصىگە-ىرمص ىولۇشم  تموغصق ىرمىەن ىولۇش 
  وقمۇئ ىرمصى يەنە تېپرىسما ىرمصى  ېترشىر .
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 مەقبمۇل ىولرمسىكەن سەھر ال ئرباز   تېپرىرس  
 ىاترمر  وقمۇئ ىولسا قرىرڭمرغان قوىۇل ىولرس  
 مۇشۇ ئەقرير ئربڭ  ئرمائ قاشىغان. ز پ «ىولرس 
 2.قولىرغان قاشقشڭ 
 ئرممائ  قرىرشمرچە نەقرمر شە كانرڭر  ئرمائ
 توغصق قرىرڭماسىر  قوىۇل» ئەلئريس ز قري  ئربڭ 

 قاشىغممان ز پ «قرىمايممس  تەقەضضق ئەمەسممىركڭ 
 شگەن:ىە جما قب مۇنمسق  قاشىشمرغا ئالرمالشنر 

 ئربماز   كىشسرترس ك   شۇن  قائرسىىەش شەشئ »
 ىرمىەن سما قب قرىرڭسما ئمازق ئۇيغۇن ىۇيص ق ا

 سماقرت گەز نسىن كەلتۈشۈپ  قولغا مەشترۋىىەشن 
 ىايمان ئېڭرم  ھەقتە ىۇ ىولرس . سە  ب قرىرش ا
  3).«ىاش ھەزىسىەش    ئايە  نۇشغۇن قرىرڭغان
 رن:مۇمك زېيرش مۇنسق  ئاساسەن قاشقش ا ىۇ

 قوىممۇل نامرطىڭرمم  ئرچكۈ رڭرمم  ھمماشق »
 ئېغرمص ئربماش   ئرچرشمترن ھماشق  ىولماسىر  

 ىولممۇپ  ىولغانىر رممسىن توسممالغۇ سممريەتڭر ئمە
 قرىسا سەزى ە مالڭ  ئوغصىىرغان ئولجرسىن دۇززى
 تائەتڭرم  سمريەتىەشنر ئمە ىولمرغانمس    توغصق
 .گەپ تۇشغمانال قويۇش  توسۇپ ىولۇشرڭ  توغصق
 ناماضنرم  كمۈنگرچە قرصى  ئرچرشڭر  ق ھاش  ىۇ

 ز شىجرمس  قويرمسىغان توسمۇپ ىولۇشرڭ  توغصق
 ڭر مۇسمۇلمان قانمسق  ھەش  گۇنماھىر رڭ  ئېغرص

 ىۇنمسق  قرىرمسىغان ىركاش كۈن قرصى  نامرطىڭ 
 كېص كىركرڭمم  قرىماسممىر   قەتئرممي قرىمرشممڭ 
 كىشسرترس .
 ھماشق  كرش  ئرچكەن ھاشق  ئۈسترگە ئۇنر 

 ىولمايممسىغانىر   ھممالەتتە مممۇئمرن ئرچكەنممس 
 ئرچكەن ىۇنررسىن ىاش. ھەزىس سەھر  ھەق رسىمۇ

 كىتمۈشۈ ېترپال ئرممانڭ  ئرچرمش ھاشق   ققترسق
 ىولۇشم  توغصق ناماضنر  كۈنگرچە قرصى  قالماي 

 مەلمۇئ ىولرسىغانىر   توسالغۇ ىولۇشرغا قوىۇل   
 قاتتر  قاشىتا كرشرگە مۇسۇلمان ىۇنررسق ىولرس .

 ىۇ ئالرمالشنر  كىپچرىر  ىولۇپ  ھالنس ش  ئاگا
 ئاگاھالنس ش      قوشقۇتۇ  ھەزىسىەش تۈشلۈ 

 زېگەن كەلگەن ىرىەن ئرباشىىەش قاتتر  تەشى رسرس 
 قاشقشمممتركرىەشنر  ئرككرڭچممم   ۈشەنچرسممم 
 كېىرس . يې رن قەز ش ىرص  ۈشەنچرسرگە

 ىمويرچە تەت ر مات  «فر    ئۇسۇل » گەش ە
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 قاشقشمڭ  ىرص ش ئاشقرىر  ىرشقر تەھىرر ئرڭچركە
 ىولمرسمرمۇ  ئوڭماي ئۇنچە قرىرش ئرگە كۈ كە

 ىولماسمىر  قوىمۇل» ئېيت انمسق قرىر  ئومۇمەن
 مەيىم  قاشق  زېگەن «ئىضى ىولماسىر ڭر  توغصق
 جەھەتممترن قوشقۇتممۇ  قرىمرشممترن ئېغرممص ىممۇ

 موھتمماج قرىرشمم ا ۋىممرئتە مەيىمم  ىولسممۇن 
 ئرمان ىاش ا مەيى  ىولسۇن  جەھەتترن ىولماسىر 
 مماس ھەزىسىەشگە ھەق رسىك  كېترش كىتۈشۈلۈپ

 ير رمن ئەڭ توغصىغما ىولسمۇن جەھەتترن كېىرش
 .قاشىىرس  ز پ

 ھماشق  يماضمرىرصزق قاشقشتركرىەشنر  ىۇ لېكرن
 قرىماسممترن تە ىە كېمميرن يېشممرىگەنسىن ئرچرمم 
 ىركمماش نامماض ئوقۇسما نامماض كمۈنگرچە قرصىم 

 قرصى  ئاشۇ كېيرن كۈنسىن قرصى  ىولرسىغانىر   
-قرىرمش قاضقسمرڭ  ناماضنرم  ئوقۇمرغان كۈنس 

 ئۇ صقتمرسى . مەلۇما  ىرص ش ھەق رس  قرىماسىر  
 ىمويرچە: تەقەضضقسم  قاشىشرڭر  ىۇالشنر  ئەمما
 پايسىسم  ئوقۇسما نامماض ئرچرمس  كمۈن قرصى 

 قرىمايمس  قماضق كېميرن كۈنسىن قرصى  ىولمايس  
 ىولرس . زېيرشكە
 مۇنمسق  ئەن ۇمما ش ضىيەلالھمۇ ئىمەش ئربڭ 
 مەسمت لمېكرن ئرچسمە  ھاشق  كرمك » ز يس :
 ىەزىڭرمسىن ئۇنرم  ھماشق  ئرچمكەن ىولمرسا 
 ئۇنرم  ئمالالھ قەز ش كەتكەنگە  ر ر  پۈتۈنىەي
 ھمالەتتە شۇ ئۇ ئەگەش قرىمايس . قوىۇل نامرطىڭ 
 ئەگەش ىولرس . ئىلگەن ھالسق كاپرص كەتسە  ئىلۈپ
 ئمالالھ ىولسما  ولغمانى مەسمت ئرچر   ھاشق 
 قرىمايس   قوىۇل نامرطىڭ  كۈنىۈ  قرصى  ئۇنر 
 ھالمسق كاپرص كەتسە  ئىلۈپ ھالەتتە شۇ ئۇ ئەگەش

  1).«ىولرس  ئىلگەن
 ش يم  ئىض رىەشساھاى قاشقشالشن  يۇقرصى رس  

 ىمممۇ ىولغا  ممما  ز  قلمايمممسىغان رالىمممويرچ
 سمۈپرترس  ئرطقھمات  ىەشنر ھەزىس الشغرمۇمەضمۇن
   .ىولرس  قرىرش ا ىەمۇئامر

 تونممۇپ  ئممالالھڭ  ئاساسممەن يۇقرصى رالشغمما
   سممەلىەمگە ئەلەي مم  سممەلىەلالھۇ مممۇھەممەز
    ھمماشق  ىولرممسىكەن مۇسممۇلمانال ئەگەشممكەن
 ئەقرىڭمم  ئودشمما   ممېكرمىركىەشگە ض ھەشلرمم 

  يولرماسممىر   يممې رن نەشسممرىەشگە ىۇلغايممسىغان
 سممموش نالشزق  ېكرىرمممسىغان    ئرچرىرمممسىغان
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 ئرسمتېمال كىشسمرتر  ئاجرطلر  لتۇشماسىر   ئو
 كېتر  ز نيازىن ھالرترس  تە ىرسرط قالغانالش قرىر 

 ئۈ مۈن ىولۇش  قوىۇل ناماضلرصىڭر  قالماسىر  
 مەغپرمص   ئالسىصىشم   قرىرشم ا تە ىە ز شھال
 ىۇنر     ىاغىرش  ىەل قرىماسىر  ا قايتا  ترىرش 
 الضى    ئېىرش تەزىرصلرصىڭ - اش  تۈشلۈ  ئۈ ۈن
 قوىمۇل تە ىرسمرڭ  ئۇنر  تائاال ئالالھ شۇنسىال
 قرىرس . مەغپرص   گۇناھىرصىڭ  قرىر 

 ز يمس : مۇنمسق  ئەن ۇ ش ضىيەلالھۇ ئوسمان
 پۈتمۈن زېگەن ھاشق  كەلمەڭالش. يې رن ھاشقق ا»

 ىرمص ىمۇش ن   سرىەشزىن ئانرس . ىۇض قچرىر ڭر 
 يالئا ئاضغۇن ىرص ئىتكەنركەن  سئاىر ىرص  مس ەق

 ئمۇ ىرىەن  شۇنر  قاپتۇ. ىولۇپ ئاشر  ئۇنررغا
 )ىرمص ن سئاىرم ئمۇ ئە  ترم   زېسىكرڭ  ئايال

 مۇسئاىر  اقرصىپتۇ. ىولۇش ا گۇ قھچ  مەسرىرس  
 ھەش كەپتممۇ. ئرشممرڭر  سممىضىگە زېممس كڭر 
 ئاشقرسممرسىن زېممس   ئىتكەنممس   ز ش قضىممسىن

 ىرمص مېررم  شۇنسق  مېررپتۇ. تاقاپ ز ش قضىڭ 
 ئىيممس  ىولسمما  قمماشىغۇز   ىپتممۇ.كرص ئممىيگە
 ىرمص يەنە ىماال  ىرص يېڭرسق ئايال  ىرص  رصقيىر 
 ئايمال تۇشغرمس  . ھماشق  كموضق ىرمص تەش پتە
 گۇ قھىر  ا سېڭ  مەن قرىرمەنك   قەسەئ ئۇنررغا:
 مەن يما سمېڭ  مەن  اقرصمرسى . ئۈ ۈن تاشترش
 ھماشققڭ  ىۇ ياك  ئىتكۈضۈشكە مۇناسرۋ   ىرىەن

 ئىلتۈشۈشممكە ىممالرڭ  ىممۇ اك يمم    ئرچرشممكە
 ئمماز ئ    قرىرممش )ضىڭمما ز پتممۇ.- مماقرصزى  
 سئاىر قاشىغان  ز پ گۇناھ  وڭ ىە  ئىلتۈشۈشڭ 

 ئۈ ۈن : ساقىرڭرش گۇناھالشزىن )ىۇ
 قەز ھ ىرمص ھماشققترن ىۇ مەن ئۇنسققتا  مم
 كېيرن: ئرچكەنسىن قەز ھ ىرص ز پتۇ.-ئرچەي 
 ز پتممۇ.-ىېممصىرالش! قەز ھ ىرممص يەنە مممم

 ئۇ ئاشقرسرسىن ئرچرپتۇ  ھاشققڭ  قرىر   ۇنسق ش
 ىمالرڭرمۇ ھېىر م  قرپتمۇ  ضىڭمامۇ ىرمىەن ئايال

 تۇش ڭالش! يرصق  ىە  ھاشققترن شۇڭا  ئىلتۈشۈپتۇ.
 ئاز مڭرم  ىرمص قەسەمك   ىرىەن نام  ڭر ئالالھ
 ىرىىە ھەشگرط دۇماشى ھاشق  ىرىەن ئرمان قەلبرس 

 قموغالپ ئرممانڭ  ھماشق  يا  وقۇئ تۇشقلمايس .
 ھماشق  ئاز ممسىن ئمۇ ئرممان يماك   ر رصىس 
 2«. ر رصىس  قوغالپ دۇماشىڭ 
 ىرىگۈ رس ش  ئالالھ توغصىسرڭ  )ئەڭ
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 ھەش قرىغمان  وشيماز ئمازقلەتڭ  زىڭ  ئرسالئ
 مۇئممامرىە ىرممىەن ھممېكمە   وڭ ممۇش شممەيئرگە
 ئازىمر مۇسۇلمانالشن  ئۇ ىولۇپ  زىن قرىرسىغان
 ئرشتا ھەش قرىرش ا  ئرش نىرىە ھېكمە  ىولۇش ا 

  اقرصىمممس . تۇتۇشممم ا يمممول ئوتتۇشقھمممال
 ئربمماز    ئەقرممس   ئرسممالمڭر  ئوتتۇشقھممالىر 

 مۇئمامرىە    تمۈضۈئ-قمانۇن ئەدال  -ئەز پ
 ئرپازىسمرڭ  ئمىض تەش پىرصىمس  ھەمممە قاتاشلر 
 قرىرم  نۇقترسمرسىن تەىرمئە  ئرڭسانري تاپرس .

 ىۇلىرڭرشمچانقو تولرمۇ ئوتتۇشقھالىر  ئېيت انسىمۇ
 يمول ھال ئوتتۇشق ئازىىىر   ئرشتا ھەش .تېما ىرص

 ئاالھرممسىىرك  زىڭرمرطنرمم  ئرسممالئ تۇتممۇ 
 ىولمۇپ مە جمۇ  ز نيمازق ھماضىص ھېساىىرڭرس .
 نەض ش تمۈضۈمىەشگە-قمانۇن    زىمن تۇش  قت ان
 ئاشۇش  ېترش  ەكترن ئۇالشزق ىولسا   سالرسىغان

 غانىر رڭ سماقالن ئرىىەتىرصىڭرم  قاشق  سەل ياك 
 ئوتتۇشقھالىر  ما مۇسۇلمانالش ئرىگرصىك  ىاي ايمرط.
-ئرمش    سمىض ىېصىم   ئەھمرميە  ئاالھرس 

 ضوش سمماقالپ  تەڭپۇڭىممۇقڭ  ھەشىكەتىرصىممس 
 ئەپسۇسمك   ئېصىشمكەنرسى. مۇ  پپەقريەتىەشگە

 ضىيانالشغما  موڭ قاشقپ سەل ىۇنررغا كېيرڭكرىەش
  ئۇ صىسى.

 ىېصىمم   ە ئەھمرممي ئاالھرممس  ئرىگرممصىكرىەش
 ئاپەتىرصىسىن ىىلۈنۈ  ئرذترالپ  مۇسۇلمانالشن 

 ھەزىمس»    «كەشى  قۇشئان» تايانغان ساقالشتا
 ىولغممان ئۇيغممۇن شوھرغمما نرمم «شممەشى 

 قويممۇ  يوقرترمم  رڭ پرصىڭسممرپ ئوتتۇشقھممالىر 
 ىىلۈنمۈپ  پرصقرىەشگە مۇسۇلمانالشنر  ىۈگۈنك 
 سمەلتەنەتىرصىڭ     قمۇ    -كمۈك ئرىگرصىك 
 ئاساسممىر  قويۇشممرڭر  كەتكممۈضۈپ نقولممسى

 ئرچرمس  دەل رمرمط ھماضىص ىرصى. سە  ىىرصىڭر 
 ھەقر ممم  ئوتتۇشقھمممالىر ڭ  ئرسمممالمسىك 
 ىممۇن  ئەمەس. كممىپ ئممانچە  ۈشممرڭرسىغانالش
  ۈشمرڭر  داتما ىاشم رالشنر   ۈشرڭرسىغانالشمۇ

 «ئوتتۇشقھمالىر  ئرسالمسق» ئەنسېص پ قېىرشرسىن
 قا ۇش پ ضلرصىڭ ئى ئرچرشترن سىض تېمرسق زېگەن

 كىپرڭچرسمم  كرشممرىەشنر   ممۈنك  كەلمەكممتە.
 ىرمىەن يادش  ئۇقۇمڭ  زېگەن «ئوتتۇشقھالىر »

 ىمۇيص   يماك  ھماشقئ ىرىەن ھاالل ياك  نا اش
 تۇتۇپ يول مىترسىر ئوتتۇشىسرسق  ەكىرمە ىرىەن
 ىاشم رچە يماك  مەنرس   ولتا زېگەنس   مېررش

 نەشسمرگە شھە )يەن  «ئرىرمانىر » ئرپازىىرگەنس 
 ھايما  داشقمۇشالش ە قاشقپ  ىرىەن نەض ش سوغۇ 

  ۈشرڭرۋقلغان. ز پ كە ۈشۈ  
 ىولسمۇن ىەشگەنمس  ىاھا ىاش رالشغا ئرڭسانالش

 كمىپرڭچە ىولسۇن قرىرشتا ئرجصق ئرشڭ  ىرص ياك 
 قمماشق  سممەل يمماك  ئاشممۇش  ېترش  ېكرممسىن

  ېكرممسىن ىواللمايممس . دممالري ئرىىەتىرصىممسىن
 يەشز  ىولغمان قماشق  سەل ك يا ئاشۇش  ېترش
 ىولرممس . يوقالغممان تەڭپۇڭىممۇ  تەىرئريكمم 

 كاپمممالرت . تەڭپۇڭىۇقڭرممم  ئوتتۇشقھمممالىر 
 ھاممان نەشسە ھەشقانسق  يوقات ان تەڭپۇڭىۇقرڭ 

 ئرڭسمانالشن  زىڭم  ئرسالئ شۇڭا ىولرس .   يصقن
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 ئوتتۇشقھممالىر  ئۈ ممۈن سمماقال    يممصقنىر ترن
 لممېكرن قرىرممس . تەشممەىبۇس رڭ پرصىڭسممرپ

 تموغصق    ئەلەي رسساالئ مۇھەممەز پەيغەمبرصىمرط
 ضقمانرسممرڭر  دەلرممپرىەش ماڭغممان تۇتممۇپ يممول

  ەكممترن زىڭممسق ئەگرشممر  ئادرصلرشرشممرغا
 ئرىىەتىرمصى قماشق  سمەل يماك  ئاشۇش  ېترش
 نەترجرممس  ىاشممىرسى. ئېىرشمم ا ئە ج كۈنسممېصى
 ھەش ضىت شوھرغا ئرسالمڭر  ئاشىسرسق مۇسۇلمانالش

 گە زىس  مۇسۇلمانالش ىولۇپ  پەيسق  رمالشئې درر
 زىمن ىرىمگەن غەنرممە  پۇشسەتڭ  پاش رالنسى.
 ئىتۈپ ھەشىكەتكە تەش پترن-تەش پ زۈشمەنىرصى
 كىپىرگەن قرىسى. ئرشغال زىياشلرصىڭ  مۇسۇلمانالش

 مۇسمۇلمانالش پاش رالنغان مۇتەپەككۇشلرصى ئرسالئ
 كممىپ يولرممسق ىرصلەشممتۈشۈ  گە زىسممرڭ 

 ئرشمڭ  ئمادرصى ىېصىم   ئېىرم  ىەشن ئرطزىڭرش
 ئېررڭم  ئوتتۇشقھمالىر  يوقالغمان مۇسۇلمانالشزق
 تەكرتىەشكە ضۆشۈشلۈكرڭ  ىاشالشڭر  يېترىسۈشۈشترن

  ىاشىرسى.
 ئۇقۇئ  قانسق  ضقزى ئوتتۇشقھالىر  ئۇنسققتا 
 ىمۇ قايسرالش  ئرپازىىرصى ھاياتترك  شېئال ئۇنر 

 ىصىررممطنەض قرطى سممرررط مەضمۇنالشغمما ھەقتركمم 
  ىولسۇن! زق قمرسق ماقالرڭر 

 
 تەىرصى ئوتتۇشقھالىر ڭر 

  «  سممە » قامۇسممىرصىسق ترىمم  ئەش ب 
 «قەسمممس»  «ئرئترمممسقل»  «تە  سسمممۇ »

 زېمگەن ئوتتۇشقھمالىر  ئاساسەن سىضلۈكىرصىڭر 
   قرىرڭغان. ضىكرص كېىرسىغانىر    ىشىس پ مەنرڭ 
 زېگەن ئە ض ل يادش   ئازقلە   «  سە » 
 ئرگە. شگەمەنرىە
    ئاشمۇش   تمەي  ېكرسىن «تە  سسۇ » 
 مىترمسىر تمۇش    ئوتتۇشىمسق قاشىمماي سەل

 ىرىسۈشىس . مەنرڭ  زېگەن تۇش   مەيسقنسق
 ئوتتۇشىسمرسق تەش پڭرم  ئركك  «ئرئترسقل» 
 ىرىسۈشىس . مەنرڭ  زېگەن تۇش   لرىال
 تمۇش     رم  تاپرصىڭسمرپ توغصق «قەسس» 
 ئمالالھ مەنما ىمۇ ىرىسۈشىمس . مەنرڭم  زېگەن

 سممېڭ  ئممالالھ مممۇھەممەز!  ئمم ») تائاالنرمم :
 ئرممان سماڭا ىولغرن  يولسق توغصق ىۇيص غانس  

 قرىرڭغان )مەنئ  ىولسۇن. يولسق توغصق ئېيت انالشمۇ
  ر ر   ەكىرمرىرصىسىن ئالالھڭر  قرىر   ئرشالشن 

 قرىمرشمررالشن  ئمالالھ شۈى رسرطك   كەتمەڭالش 
 نامايمان سىضىس  زېگەن 1«تۇشغۇ رس ش. كىشۈپ
 ىولرس .
 ھېكمە  يەنە ىاش ا يۇقرصى رالشزىن «  سە »
 ھەش ىمۇ ىولۇپ  ئرپازىىەيسىغان مەنرڭرمۇ زېگەن

 ىرىەن ئرڭچركرىر  غايرىرصىڭ     ئرىىە  شەيئرڭر 
 توغصىىر  مما ھەشىكەتممىەشز     سممىض تونممۇ  
 ىرىسۈشىمس . مەنرىەشنم  زېگەن ىېصىش ئەھمريە 
    ئمازقلە  ئوتتۇشقھالىر  المسىك ئرس ئىلرماالش
 ز پ ىرىسۈشىمس   قرىرشمڭ  ئرش ىرىەن ھېكمە 
 قاشقيس .

 قرىرڭغمان  )تەشەىبۇس ز ‹كەشى  قۇشئان›» 
 زوكتۇش ئاپتوشى كرتاىڭر  زېگەن «ئوتتۇشقھالىر 

 ز يممس : مۇنممسق  سممەلالىري مممۇھەممەز ئەلمم 
 قمانچە ىرمص تى  نسىكرمس   سىضى «  سە »

 ىرس :ئرشىرتر مەنرىەشز 
 مەنرىرصىمس  ئمازقلە     ئە ض ل يادش  -1 

 ئرشىرترىرس .
 ئوتتۇشىسرسىك  شەيئرڭر  ئە ض ل ئركك -2 

 ئرشىرترىرس . مەنرس  زېگەن جە ھەش
 ئەڭ ئرچرممسىك  شممەيئرڭر  ئرككمم -3 

 ئرشىرترىرس . مەنرس  زېگەن يادشرس 
 ياممان ىرىەن يادش  نا اش  ىرىەن ئېسرر-4 

 نەشسرىەشگرمۇ ئىلچەمىر   ئاشىسرسىك شەيئرىەشنر 
 ئرشىرترىرس . ئرباشىس  «  سە »

 ض يس زوكتۇش سەلالى  مۇھەممەز ئەل  زوكتۇش 
 زېگەن «ئوتتۇشقھالىر  ئرسالمسق» ئاىس كېصىمڭر 
 قرىرممس : نەقرممر قممۇشالشن  مۇنممۇ كرتاىرممسىك 

    ئرممطز   ھەقر ەتڭمم  «ئوتتۇشقھممالىر »
 زېممگەن پايممسىىرڭرش ئۈنۈمىممۈ  ئۇنررممسىن

 ىرمىەن ىېذرىىر  يەنە ئۇ ىرىسۈشىس . ىەشنرمۇمەنر
 سممېذرىر   ئوتتۇشىسممرسىك  ئرسممصقپذوشلۇ 

 ئوتتۇشىسمرسىك  قماشقمىر  ىرىەن قوشقۇنچاقىر 
 تەن رسلرڭرمسىغان ئودشا  قاتاشلر الشغا ىاتۇشلۇ 
 مەزھريرىرڭرسىغان ئوتتۇشىسرسىك  شەيئرڭر  ئركك 
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 1ئالرس . ئرچرگە ئىض درسىەتىەشن  قانسق  ھەش
 ضىمت ىرمصىگە-ىرص  پرصىڭسرپ ئوتتۇشقھالىر  

 ئرصغر  تەش پكە ىرص ئوتتۇشىسرسق تەش پڭر  ئركك 
 ساقاليسىغان تەڭپۇڭىۇقڭ  ىرىەن ئازىىىر  كەتمەي
 تۇش.پرصىڭسرپ
 تەڭپۇڭىمۇقڭ   شمەيئرس  ھەش ئوتتۇشقھالىر  

 ئرسمالمري ئۇ  قرىرس . تەشەىبۇس مىترسىىىركڭ 
 ززىمممسىنھە ئالسىصققسمممانىر   پركرصلەشنممم 
 ئرىىەتىرصىمسىن قماشق  سمەل    ئاشۇش  ېترش

 ئرڭسمان    پەلسمەپە ئەمەلريەتتە قالرس . ساقالپ
 ىەضى ئرىگرصىكم  تېذم  ھەتتما تەسە   شلرصى 
 ىواللمرغان. دالري ئرىىەتىەشزىن ىۇ شەشىئەتىەشمۇ

 ىرمىەن مەنرىرصى يۇقرصى رس   ئوتتۇشقھالىر  
    ۇيص  ىم ىماشلر رڭ      ىرص تائاالنر  ئالالھ

 ئالالھڭرم  ئۈ مۈن يرترش تونۇپ  ەكىرمرىرصىڭ 
 ئەقرىڭرم  ئاشقرىر  قرىرش تەپەككۇش ئايەتىرصىس 
 سماقاليسىغان تەڭپۇڭىۇقرڭ  رشترك تيې ھەقر ەتكە
 ئۇالش» ز يس : مۇنسق  تائاال ئالالھ تۇش.پرصىڭسرپ

 يات انمسىمۇ ئولتۇشغانمسىمۇ  تۇشغانمسىمۇ  ئىش 
    ئاسمممانالشنر  تۇشىممس   ئەسممىەپ ئممالالھڭ 
 يۈشگۈضىس . پركرص توغصىسرسق ياشىترىرش  ضېمرڭڭر 
 ىركماش ىمۇن  پەش  شزىگاشىمرط!» ئېيترس   )ئۇالش

 زوضقخ ىرطنمم  پاكتۇشسممەن  سممەن ياشقتمرممسى .
 2«.ساقىرغرن ئاضقىرسىن

 نامايمان ھەقر ەتىرصىڭ  ئرسالئ ئوتتۇشقھالىر  
 سمماغالئ قەلبمم  ھەقر ەتممپەش  ش  قرىرممسىغان 

 ئەھىرڭر  ز نيا پۈتۈن شۇنسققال لمانالشنر  مۇسۇ
 تۇش.پرصىڭسرپ قرىغان  ر رش مەنئەپەترڭ  تۈپ
 
 ھەزىممس»    «كەشىمم  قۇشئممان»

 قرىرڭغمممان مەقسمممە  لەشز «شمممەشى 
 ئوتتۇشقھالىر 

 شمۇنررس  » ز يمس : مۇنسق  تائاال ئالالھ 
 قرىغانمس    ھرمسقيە  ئرسمالمغا سرىەشن  )يەن 

 شاھرت ئۇممەتىەشگە   ئىتكەنك )يەن  كرشرىەشگە
 سمرىەشگە پەيغەمبەشنرم     ئۈ مۈن ىولۇشۇڭالش
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   سمە  سمرىەشن  ىرط ئۈ ۈن  ىولۇش  شاھرت
 3«.قرىس   ئۇممە  يادش   )يەن 
 زىڭممسق ئممۇممرت  ئرسممالئ» ئىلرممماالش 

 ئاشمممۇش   تمەي   ېكرمممسىن ناسممماشقالشز  
 لرىمال ئوتتۇشىمسق قاشىمماي سمەل يەھۇزىالشز  
 ئۇممرترڭ  ئرسالئ تائاال ئالالھ ئۈ ۈن تۇشغانىر  

 ىرمىەن سۈپە  زېگەن )ئوتتۇشقھال  «  سە »
 ئالالھ ئوتتۇشقھالىر  قاشقيس . ز پ «تەشىپىرگەن

 سمۈپەتىەشنر  كىشۈلرمسىغان يادش  ئەڭ تائاالغا
 جۈمىرسرسىڭس ش.

 ئەن ۇنرم  ش ضىيەلالھمۇ مالر  ئربڭ  ئەنەس 
  كرش ئۈك قرىرڭرس : شىۋقيە  زېگەنىرك  مۇنسق 

 ئممۇ ئايالىرصىممسىن ئەلەي رسسمماالمڭر  پەيغەمممبەش
 كەلمگەن سموشقپ توغص لۇ  ئرباز تىرصى ضقتڭر 
 ىېصىىگەنمس   دە  ش ھەقمتە ىمۇ ئمۇالش ىولۇپ 
 ئماض ئربماز تىرصىڭ  ئەلەي رسسماالمڭر  پەيغەمبەش

 پەيغەمممبەش تائمماال ئممالالھ قرىرمم : كىشگەنمس  
 ىماشلر  كېيرڭكم     ئرىگرصى ئەلەي رسساالمڭر 

 پەيغەممبەش تۇشسا  قرىغان مەغپرص   ۇناھىرصىڭ گ
 قانچرىرمم   ىرممط قاشىغانممسق ئەلەي رسسمماالمغا

 كممېچرچە مەن ىرممصى: ئۇالشنرمم  زېيرشممرس .
 ىرصسم : يەنە زېسمە  ئوقۇيمەن ناماض ئۇدىرماي

 تمۇترمەن شوضق ىموي  يرمر ئاتالتماي كۈن مەن
 ھەشگرممط ھاياترمممسق مەن ئۈ رڭچرسمم : ز يممس .
 پەيغەممممبەش ز يمممس .  ئالممممايمەن دوتمممۇن

 گەپىەشنم  شۇنسق  سرىەش» كېىر : ئەلەي رسساالئ
 مەن قرىرمەنك   قەسەئ ىرىەن ئالالھ زېسىرالشمۇ 

 قرىرممەن  تەقۋقلرم  ىەكص   سرىەشزىڭمۇ ئالالھ ا
 تممۇترمەن  شوضق ئاتىرترمم  كممۈن مەن لممېكرن

 ئممۇداليمەن  ھەئ ئوقممۇيمەن ناممماض كېچرىرممصى
 يمۈض ڭرترمسىنسمۈن كرمكم  ئمالرمەن  دوتۇنمۇ

 )ئەگەشمكۈ رىرصى  زىن مېڭرم  ئۇ ئىشۈيسىكەن 
 4ز يس . «ئەمەس
 پەيغەممبەش ئەن ۇما ش ضىيەلالھۇ ئاىباس ئربڭ  

 شىمۋقيە  زېگەنىركرڭ  مۇنسق  ئەلەي رسساالمڭر 
 ئاشۇش  ېترشممترن  ېكرممسىن زىڭممسق» قرىرممس :

 ئرىگرممصى سممرىەشزىن شەكسممرطك   سمماقىرڭررالش.
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 ھاال  ئاشۇش  ېترش رسىن ېك زىڭسق ئىتكەنىەشن 
 «.قرىغان
 زىڭڭمم     ئاشممۇش  ېترش  ېكرممسىن زىڭممسق 

 ش   قەتئرممي ئرسممالمسق مۇش ككەپىەشممتۈش ېىرش
 قرىرڭرس .

 ئەن مۇ ش ضىيەلالھمۇ مەسمئۇز ئربڭ  ئاىس لال 
 ىولمۇڭالشك   ئاگاھ» ئەلەي رسساالمڭر  پەيغەمبەش
 ز پ «ىولسى ھاال  ئاشۇش   تكۈ رىەش  ېكرسىن

 1قرىرس . شىۋقيە  تەكصقشلرغانىر رڭ  قېتر  ئۈك
 ئەيڭم  ىاشمىرغان  ېچرش ا نۇش زىڭ  ئرسالئ 

 «ىول! ئازىر مۇھەممەز  ئ » ىرص يىەن ضقمانسىال
 ئرترمممصقض ئەلەي رسسممماالمغا پەيغەممممبەش ز پ

 ئۇنررغا: ئەلەي رسساالئ پەيغەمبەش ىرىسۈشگەنرسى 
 ئازىمر كرم  ىولمرسائ ئازىر مەن  قي! ھالررغا»

 ىەشگەنرسى. ش ززىيە ز پ «ىولرس 
 مۇنسق  ئەن ۇنر  ش ضىيەلالھۇ ئەل  ھەضشىت  

 يۇقرصىغما تمى  نڭ » قرىرڭرس : ىايان زېگەنىرك 
 قايتۇشىمسىغان تمى  نگە ئۈستۈنڭ  كىتۈشىسىغان 

 «.تۇتۇڭالش الضى  ئىلچەمڭ  ھال ئوتتۇشق
 مۇئمامرىە ئرباز    ئەقرس   ئوتتۇشقھالىر ترن 
 ھمال ئوتتمۇشق ىەشز ھەشىكەتم-ئرمش ىاشلر    

 ئربماز تىەشز  ئرسالمسق تۇتۇلرس . كىضز  ىولۇ 
  ەكىەنممگەن. قمماتتر  ئاشممۇش  ېترش  ېكرممسىن
  ېكرممسىن زىڭممسق ئەلەي رسسمماالئ پەيغەمممبەش

 ھممماال  ئرىگرصىكرىەشنممم  ئاشۇش  ېترشمممڭر 
  قرىغان. ىايان قرىغانىر رڭ 

 ئەھىم  ئم » ز يس : مۇنسق  تائاال ئالالھ 
 زىمڭررالشزق جامائەسم   سماشقالشنا )يەن  كرتاب!

 ھە  شمەنرگە ئالالھڭرم  ئاشمماڭالش  ھەززىسىن
 2«.ئېيتماڭالش ىاش رڭ  )سىض زىن

 كرشمرىر  يماك  ئربماز تتە مەيىم  زىڭرمرط 
 تەشەىبۇس ئوتتۇشقھالىر ڭ  ىولسۇن مۇئامرىرىەشز 

 تائماال ئمالالھ ئوتتۇشقھمالىر   ۈنك   قرىرس .
 تۇش.پرصىڭسمرپ ىەشگەن تمالالپ ئمۇممەتكە مۇشۇ
 سۈپرت  «  سە » ئۇممرترڭ  ئرسالئ تائاال ئالالھ
 شمۇنررس  » ز يمس : مۇنمسق  تەشىپىەپ ىرىەن
 ىرط قرىغانس    ھرسقيە  ئرسالمغا سرىەشن  )يەن 
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 «.قرىس   ئۇممە    سە  سرىەشن 
 ئمۇممە  يادش  ئۇممەتڭر  ىۇ تائاال ئالالھ 

 ئم ») ز يمس : مۇنمسق  تەشىپىەپ ئركەنىركرڭ 
 مەنپەئەتم  ئرڭسمانالش سرىەش ئۇممرت !  ۇھەممەزم

 ىۇيص پ يادشرىر  ا  ر رصىىغان  ئوتتۇشىغا ئۈ ۈن
 ئېيترسىغان ئرمان ئالالھ ا توسرسىغان  يامانىر ترن

 3«.ئۇممەتسرىەش يادش  ئەڭ
 ئومۇمڭرممم     شمممەدس ئوتتۇشقھمممالىر  

 تۇش.پرصىڭسرپ قرىرسىغان ھىكۈئ ئازىر مەنپەئرترس 
 كەلتمۈشۈ   قولغما مەنپەئەتڭم  ت شەشىئر ئسرالئ

 قۇش لغمان ئۈسمترگە ئاساس  ساقىرڭرش ضىيانسىن
 ھەشىكەتمممىەشز -ئرمممش ىممماشلر  ىولمممۇپ 

 قرىرشممڭ  ئەمەل رگەپرصىڭسممرپ ئوتتۇشقھممالىر 
 مەنپەئەتىرصىگە-پايسق تەش پڭر  ھەممە تەكرتىەپ 

   قرىرس . تەشەىبۇس قرىرش ا شىئايە تولۇ 
 

 ئەھمريرت  ئوتتۇشقھالىر ڭر 
 ئوتتۇشقھالىر  ھەئ قرىرشتا ھىكۈئ شەيئرىەشگە 

 ضۆشۈش. ئرڭتمايرن ىېمصىش ئەھمريە  رگەپرصىڭسرپ
 تمۈشى مەسرىرىەشنر  يېررىرڭر   شەيئرىەش  ۈنك 
 يەشز  ىۇ ئركەن ىولغان ئۇنسق  تۇشىس   كىپرير 
 زۆلەتمىەش    جەمئرميەتىەش شەدسمىەش  شەيئرىەش 
 قھمالئوتتۇش  وقمۇئ  ر رصىشتا ھىكۈئ ئۈسترسىن

 ئرسمالھا   ضۆشۈش. ىولۇشم  رڭر پرصىڭسمرپ ىرص
 شممۇغۇلالنغۇ رالش ىرممىەن پائممالريەتىرصى ز    

 ئۈ مۈن ىولۇش  مۇ پپەقريەتىر  پائالريەتىرصىڭر 
 تولمۇ  ئەھمريرترڭ  رڭر پرصىڭسرپ ئوتتۇشقھالىر 

 كۈ ىۈ  ىرىەن مەشىپە -ئرىر     يېترش  تونۇپ
 ز يمس : نسق مۇ تائاال ئالالھ الضى . قوشقلىرڭرش 

 )يەنمم  ئەگەشمممە نەشسممەڭگە ىرىمەيممسىغان»
 كممىشز ئ  كممىشمرگەنڭ  ىرىممسى   ىرىمرگەنڭمم 
 قريمامە  )ئرڭسمان زېمە   ئاڭىرسى  ئاڭىرمرغانڭ 

 ئەضقلرصى  سەضگۈ )يەن  زىر كىض  قۇال   كۈن  
-سموئال ھەقرم ەتەن ئۈسترس  قرىمرشىرصى نر 

 4«.قرىرڭرس  سوشق 
 تممۇش پ ىرىمممەي ئەلەي رسسمماالئ پەيغەمممبەش 

 پەترمۋق تۇش پ ىرىمەي     ەكىرگەن سىضلەشترن
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 دە  ش كرصىسىغانىر رسىن زوضقد ا كرشرڭر  ىەشگەن
 ىەشگەن.

 ئوتتۇشقھمممالىر  ھەئ ئرشمممىرصىسق ز     
  ۈنك  ضۆشۈش. ئرڭتايرن قرىرش شىئايە رگەپرصىڭسرپ
    ئرڭترطقمغممما-تەشترممم  ئرشمممىرصى ز    

 ئرشممىرصىسق ز     مۇھتاجممس ش. ھەمكاشلر  مما
 سەل ئۇنررغا ياك  ئاشۇش   تمەسىركرمرط  ېكرسىن

 ئمالرمالش مەسمئۇلريەتچان ئۈ ۈن قاشىماسىر رمرط
  رمم  يمولرڭ  ئوتتۇشقھممالىر  ماڭغمان تۇتمۇپ

 ئوتتۇشقھممممالىر ڭ  دەل مممم ە تۇتۇشممممرمرط 
 ساقىرشمرمرط ىرصلركڭ  ىرىەن ئۇالش  ۈشەنسۈشۈشتە

 الضى .
 

 رڭر پرصىڭسممممرپ ئوتتۇشقھممممالىر 
 رسىىركىرصىئاالھ
 تەشەىبۇسم  شمەشىئرترمرطنر  ئوتتۇشقھالىر  

    ئەقرىمگە سماغالئ ىەلكم  قالماسترن  ىولۇپال
 كېىرمس . ئۇيغمۇن تەىرئرترگرممۇ ئرڭسان نوشمال

  ېكرمممسىن ئرشمممتا ھەش شمممەشىئرت  ئرسمممالئ
 سمەل يماك  قرىرشترن مۇىالرغە ئاشۇش  ېترشترن 

  ەكىەيممس . قرىرشممترن ھوش نىممۇ     قمماشق 
 قمماشق  سممەل يمماك  ئاشممۇش  ېترش ن ېكرممسى
 سماقىرغرى  تەشترپڭ  ئرجترمائري نوشمال ئاشقرىر 
 ئېيت انمسىمۇ قرىرم  جەھەتترن ئەقىري ىولمايس .
 تمۇش   مەيسقنسق لرىال    ھال ئوتتۇشق ئرشالشزق
 تەقەضضقسم  تەىرئەتڭرم  ئرڭسمانري ىرمص ساغالئ

   ھېساىىرڭرس .
 

 كۈ ىممۈ   پرصىڭسممرپ ئوتتۇشقھممالىر 
 ئرگە ئاساس ا يئرىمر
 ىرممص يەنە رڭر پرصىڭسممرپ ئوتتۇشقھممالىر  

-نەپسمم     ھە  س-ھمما قي  ئاالھرممسىىرك 
 ئرىرمرممي مممۇكەممەل ىەلكمم  ئەمەس  داھرشمم ا
 ئرىرمرمي يەشزىكم  ىمۇ تايانغانىر رس ش. ئاساس ا
  «شمەشى  ھەزىمس»  «كەشى  قۇشئان» ئاساس
 كىشسممرترس . قاتمماشلر الشن  قريمماس    ئرجمممائ
 ىولمرغمان ز لرر ئو ۇ  ھەزىسترن ك يا قۇشئان

 يمماك     سمىضى سمماھاىرڭر  ىرمص ش مەسمرىرس 
 ئالرمالشنرم  توشمرسىغان ز شىجرسرگە مۇجتەھرس

 ئوتتۇشقھممال قرىرڭرممس . ئاسمماس ئرجتر ممازى
 ئاالھرىرسىك  شوشەن قولىرڭرسىغانالشنر  پرصىڭسر 

   قرىرشتۇش. ئاساس ھېكمەتڭ     ئرىر  ئرشتا ھەش
 

    شېئمالىر   پرصىڭسرپ ئوتتۇشقھالىر 
  ئالرس  قاتاشغا شاشقئرتالشن -شەش 
 شماشقئرتالشغرمۇ-شەش     شېئالىر  ئەمەلري 

 يەنە رڭر پرصىڭسمرپ ئوتتۇشقھالىر  ىىلۈ  كىڭۈل
 ئوتتۇشقھمالىر  ھېسماىىرڭرس . ئاالھرسىىرك  ىرص

-ضقممان دەل ڭم  -ئما قئ ئرش ا ھەش  پرصىڭسرپ
 قرىرمس . ۇئامرىەم ئاساستا قرىغان  ر رش ماكانڭ 

 ئودشرماسممىر   ماكانڭرمم     ضقمممان  ممۈنك  
 ىولرمس . ئې تريماجىر  ھىكۈمىەشگە ئودشرمرغان

 ز نيانرم  تەقەضضقلرمصى -تەلەپ دەل ڭر -ئا قئ
 تۇشمايس . ھالەتتە ىرص تەشترپىرصىمۇ ئۈستر ۇش لما 
 ئرڭسممانريە  پۈتممۈن ئەسممىرسىڭال شممەشىئە 
 قويۇلغمان. يولغا ئۈ ۈن قرىرش ھەل مەسرىرسرڭ 

 ئودشرمرغان ئۇنررسق ئەلۋ تتە ىولغانركەن ئۇنسق 
 ھىكۈمىەشنر  ئودشرمرغان قاشىتا ضقمانغا    ماكان

 ئىلرمماالش شۇڭالش ا ئرش. تەىرئري ىولرسىغانىر  
 ىرىەن ئىضگرصىش  شاشقئرتالشنر     ماكان ضقمان 

 ئوتتۇشىغمما ئىضگرصىممسىغانىر رڭ  پەترۋقالشنرمم 
 قويۇش ان.

 
 شممەشىئرترڭر  ئرسممالئ الىر ئوتتۇشقھمم
  تەشەىبۇسرس ش

 توغصىسمرسق  پرصىڭسمرپ ئوتتۇشقھمالىر  ىرط 
 قېصىڭسقشممالش قرسممر  ىرممص يمماضغرڭرمرطزق ماقممالە

 ئرڭسمانريە  پۈتمۈن  پرصىڭسرپ ئوتتۇشقھالىر »
 قرالاليمس  ھەل ڭۇشمىۇ وئ مۈشكۈلچرىركىرصىڭ 

 ئاالھرمممس  ئۈ مممۈن قاشىغمممانىر ررالش ز پ
 «ىماشمۇ  سمە  ب ىاش ا ياك  تەكرتىە قتامسرىەش

 شمۇك   جما قى  ىۇنر  مۇمكرن. سوشىش  ز پ
 ئرشمتا ھەش ىرطن  پەيغەمبرصى ئۇنر     ئالالھ»

 ھاضىص «.ىۇيص غان تۇتۇش ا پرصىڭسر  ئوتتۇشقھال
 ئوتتۇشقھممالىر  ئممۇممرت  ئرسممالئ پۈتممۈن
 مرممطقن ىرممص مممۇھر  تولرمممۇ رڭر پرصىڭسممرپ
 ىرطممۇ سى.ىاشمىر  ۈشرڭرشكە قايتا ئركەنىركرڭ 

 ىولغممان تەشممەىبۇس ئەسممى  ئرسممالمسىك 
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 ھاضىصغرچە شەشھىەشكە رڭ پرصىڭسرپ ئوتتۇشقھالىر 
 كەتمرگەنىركرمرطنم  ئەھمريە  ىېصى  كىپ ئانچە
 كرچركمكەن گەش ە شۇڭالشم ا يەتتمۇ . تونۇپ

 مۇسمۇلمان ئۇيغمۇش ممىھتەش ئ يەنرال ىولساقمۇ
 ئوتتۇشقھممالىر  ئرسممالمڭر  قېصىڭسقشممىرصىمرطغا

 يېترشممرچە  امرمرطنرمم  توغصىسممرسق  ىڭسممرپپرص
 قرىمممس  . تەش زز   ىېصىشمممكە  ۈشمممەنچە

 ىېممصىش ئەھمرمميە  رغاپرصىڭسممرپ ئوتتۇشقھممالىر 
 ھەشىرمص كىشسەتمرسم . شمەشىئەتڭر  ئەسىرسىڭال

 ھەشىكەتىرصىممس     پركرممص ىمماشلر  مۇسممۇلمان
 كىشسمەتمرىەشگە ىۇيص لغمان تەشىپرسىن شەشىئە 

 يرمصق  ئرشمالشزىن ضىمت شەشىئەتكە ئەگرشرش  
-ھا قي   پرصىڭسرپ ئوتتۇشقھالىر  الضى . تۇش ش 
 قرطى  مانىر   يرصق   داھرشترن نەپس  ھە  س 

 ئرممسىيرۋىي يمماك  كممىشۈ  ئممۇ رڭ  ىۇشنرڭرمم 
 تۇش.پرصىڭسممرپ ىولغممان دممالري مۇسممتەىرتىركترن

 ھە  سمكە-ھما قي  سولچرىىر  ياك  ئوڭچرىىر 
 رمم تەنتەكىركڭ    ھېكمەتسممرطلر  ئەگرشممرش

 رڭر پرصىڭسممرپ ئوتتۇشقھممالىر  نەترجرسممرس ش.
 تائماال ئمالالھ ئمازقلەتتۇش.    ھەقر ە  شوئاشى
 نەپسم  ماڭما مۇھەممەز!  ئ ») ز يس : مۇنسق 
 ئاضز شغمان  ئمالالھ قرىرۋقلغان  ئرالھ داھرشڭ 
    قمۇلر رڭ  ئمالالھ تۇشغمان  ىرىرم  )ھەقڭ  
 پەشزىىرمگەن كمىضىڭ     پېچەتىرۋ تكەن قەلبرڭ 
 ئاضز شغانمسىن ئمالالھ ىەشگرمن  ئېيتر  ئاز مڭ 
 سمرىەش قرالاليمس   ھرمسقيە  كر  ئۇن  كېيرن 

 1«.ئالمامسرىەش  نەسر ە -  ض )ىۇالشزىن 
 

 شممەشىئە   پرصىڭسممرپ ئوتتۇشقھممالىر 
 تۇشپرصىڭسرپ ئۇيغۇن مەقسەتىرصىگە

 ئرڭسممانالشن   پرصىڭسممرپ ئوتتۇشقھممالىر  
 ھەممرمرمطگە يەتكۈضىس . مەقسەتىرصىگە شەشىئە 

 ئەمەلريىەشممتۈشۈ  شممەشىئەتڭ  ىرممط مەلممۇمك  
  ۈشرڭرشمكە مەقسمەتىرصىڭ  شمەشىئەتڭر  ئۈ ۈن

 قممۇش   ئېغرطىمرطزىكمم  شممەشىئە  مۇھتمماجمرط.
 ىەلك  قالمايس . ئېشر  ئرش ا ىرىەنال ز  قلرصىمرط

 شۇ ھاياترڭ  ئاممرڭر     ھاياترمرطن  پۈتۈن ئۇ
 ئرشم ا ئماشقرىر   ر رمش قۇش پ ىويرچە قېىر 
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 ھايماترڭ  ئاممرڭرم  يماك     شمەدس ئاشرس .
 پەقە   ر رمش قۇش پ ئۈسترگە ئاساسالش شەشئري
  پرصىڭسممرپ ئوتتۇشقھممالىر   ۈشممرڭرىگەن تموغصق
  ئاشرس . ئرش ا ئاشقرىر 

 
 «  لجاممممائە سمممۈنڭە  ئەھىممم »

 رغاپرصىڭسرپ ئوتتۇشقھالىر  ئەقرسىسرسىكرىەش
  كەلگەن قرىر  ئەمەل
    ئرتر ممماز  پرصىڭسمممرپ ئوتتۇشقھمممالىر  

 سممولچرىىر ترن يمماك  ئوڭچرىىرمم  ئەمەلممىەشز 
 ئەھىم » تۇشىمسىغان مەيسقنمسق لرىمال مۇستەسڭا
 ئەھىم » رس ش.پرصىڭسرپ نر «  لجامائە سۈنڭە 
 تەقمسىص ئەقرسىسمرسىكرىەش «  لجاممائە سۈنڭە 
 ىرممىەن ئرىرمم  ئرصقزىڭرمم   ئرڭسممانري ىرممىەن

 ش ھمەتڭرمم  ىرممىەن ز ھشممە  ئرباز تڭرمم  
 گاشمونرمممم  ھېكمەتىرمممم  ئوتتۇشىسممممرڭ 
 تەش پ ىرمص يادش  ناھايرت     ىرصلەشتۈش لەيس 

  قرالاليس .
 يمماقرال  ئممازقلەتڭ     ئرڭسمماپ ئرشممتا ھەش

 ئەقرسىسرسىكرىەشنر  «  لجامائە سۈنڭە  ئەھى »
 سمۈنڭە  ئەھىم » ھېسماىىرڭرس . ئاالھرسىىرك 

 تەئمطى  ىرمىەن )ھمىشمە   تەكصى  «  لجامائە
 قاششمم  ئاشىالشممتۇش   تمەيس . ال  ن )ئۇلممۇغ

 ئمازقلەتڭ   قرىغانمسىمۇ مۇئمامرىە سەپتركرىەشگە
 قويمايس .  ر رصى  نئېسرسى پەضىىەتڭ  ئرڭساپڭ  

    پەضىمىە  ىرصق نر  قەتئريڭەض ش ىولرشرسىن كر 
    ئىلرمماالش قرىمايس . ئرڭكاش ئاشتۇقچرىر ىرصىڭ 

 پۈتممۈنىەي يمماك   وقۇنمايممس  پېشممرۋقالشغا
 پەيغەممبەش» ئمۇالش قرىمايمس . ىشمەتسرطلركمۇھ

 كرشمرڭر  قانمسق  ھەش ىاشم ا ئەلەي رسساالمسىن
 ز پ «قرىرڭرمس  ش      قرىرڭرس  قۇىۇل سىضى

 ىرصىپرصىڭسمرپ ئمىضگەشمەس شەشىئەتڭر  قاشقيس .
 ھىكمۈمىەش شەشئري ئىضگرصىشىرصىڭ   ضقمان ىرىەن
 مماھرصلر  ىرصىگە-ىرص تەقەضضقلرصىڭ  ضقمان ىرىەن

 ئىتمممۈ   ئممۇالش اليس .قجرپرسالشممتۇش  ىرممىەن
  ئالرس . نەض شگە تەڭ كېىە ەكڭ     شېئالىر 
 قرىغمۇ رالش ئەمەل رغاپرصىڭسرپ ئوتتۇشقھالىر  

 ئاسماس تەشىريەلەشڭ     قرىرش ئرسالھ تۈض   
 تەشىپرڭمم  ئاسممان ئرشممالشنر  ئا قمغمما قرىرممس .
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 قريرڭالشمتۇش پ ھەشگرطممۇ قويرمس . كىشسرتر 
 زېگەن «يول ىرص مۇمكرڭسرط مېررش يول  زىن»

 ىېصىس ك   ىرشاش   قويمايس . كەلتۈشۈپ قاشقش ا
 ھەمكممماشلر   ئىضئممماشق نەپص تىەنسۈشمەيمممس .

   اقرصىس . مۇھەىبەتكە-مې رص    كىيۈنۈ 
 

 كىشۈنۈشىرصى ئوتتۇشقھالىر  ئرسالمسق
 قرىرشممترمۇ مۇئممامرىە ئرڭسممانالشغا ئرسممالئ
 ئماترطىمچرالشز   .تۇترمس  مەيمسقن ئوتتۇشقھال

 ز پ «ىولغممان پەيممسق مايمۇنممسىن ئمماز ئ»
 ئېيت انممس   پەلسممەپرچرىەش ىەضى قاشىمايممس .

 قاشىمايس . ز پمۇ «ئرالھ ئىضى ئىضىگە ئرڭسان»
 ىرىەن قول  ئىض ئالالھ» ئرڭسانڭ  ئرسالئ ىەلك  

 ضېمرڭسق كرصگۈضگەن  جان شوھرسىن ئىض ياشقت ان 
 ھىشمەتىر  ېگرشىر ت ىولۇش ا دەلرپرس  ئالالھڭر 

  قاشقيس . ز پ «ىەنس 
 مۇنمسق  ز «كەشىم  قۇشئمان» تائاال ئالالھ
 ئمماز ئ ىرممط شۈى رسممرطك  -شممە » ز يممس :
 1«.قرىس   ھىشمەتىر  ىالرىرصىڭ 

 ساھەسمرس  ئەمەل  پرصىڭسمرپ ئوتتۇشقھالىر  
 ھاياترڭرم  ئادرص تىر     ز نيا مۇسۇلمانالشنر 

 ىېصىس : مريە ئەھ ئودشا  تەشىپرگە ئركك  ھەش
 ئمادرص   ىرمىەن ىمايىر  ىەشگەن ساڭا ئالالھ»

 نېسممرۋ ڭڭرمۇ ز نيممازىك  ترىرگرممن  يممۇشترڭ 
 2«.ئۇنتۇمرغرن

 زىڭمم  ئرسممالئ ئرشممىرصىسق مۈلممۈ -مممال 
 ئودشا  تۈضۈمىرصىگە كاپرتالرطئ ياك  سوتسريالرطئ

 ىەلكمم  ىولماسممترن  قاشقشممتا تەش پىرمممە ىرممص
 مۈلمۈككە-ممال تمۇش پ مەيسقنمسق ئوتتۇشقھال

 توغصىسمرسق ئرشىرترش قانسق  ئېصىشرش  قانسق 
-مممال شممۇنررس   يەنە ىېصىممس . كىشسممەتمە
 ھماالل    تموغصق مەنبەسمرڭر  كېىرش مۈلۈكڭر 

    ئرسممصقپ قرىرشممتا درممصقجە  ىولۇشممرڭ  
 ئمالالھ تەكتىەيمس . ىولۇشڭ  يرصق  ىېذرىىر ترن

 )يەنم  ئمۇالش» ز يس : مۇنسق  ھەقتە ىۇ تائاال
 درمصقجە  ىەنمسىىەش  كىشىمسىغان يادش  ئالالھ

 ىېذرىىر ممۇ قرىمايمس   ئرسمصقپچرىر مۇ قرىغانسق 
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 3«.قرىرس  درصقجە  ئوتتۇشقھال قرىمايس  
 تەىر رىەشنرم  ھەمممە مەسرىرىەشز  ئر ترسازىي

 ئىضىمۇ» تۇتۇپ  نەض شز  تەڭ مەنپەئرترڭ -پايسق
 «سالماسىر  ضىيان ئىضگرگرمۇ تاشتماسىر   ضىيان
 قولىرڭرس . رڭ سرپپرصىڭ
 

 ئوتتۇشسممممرسىك  ممممماززق    شوھ
 ئوتتۇشقھالىر 

 ىېصىشمتە ئەھمرميە  شوھ ا شەشىئرت  ئرسالئ 
 جرسمممانريەتڭ  ئاشممۇش  ېترسىغان   ېكرممسىن
 ىرمىەن ئمې ر  ىۇيص يمسىغان ضقھرسلر  ا ئاضقىالپ 
 شوھ ما قوغىرشر   ھاال  تىەشنرال-ھوض ش ماززىي
 ىەلك  رمايسىغان ئودش ئې رمالشغا قاشقيسىغان سەل
 ىېصىسىغان  ئەھمريە  ئوشتا  تەش پكە ئركك  ھەش
 مۇئمامرىە ىرمىەن ئمازقلە  تەش پمكە ئركك  ھەش

 شەشىئەتتۇش. قرىرسىغان
 

 ئوتتۇشسرسىك  تەش ق ريا  ىرىەن ئەنئەنە
 ئوتتۇشقھالىر 

 ئەسممى  ھىكۈمىەشنرمم  شممەشىئرت  ئرسممالئ 
 قوىمۇل ىېصىشمڭ  ئېىرم  ئىضگرصىش ماھريرترس 

 يرىترطلرم  ئېيت انسق  قرىر  كونكېصىت مايس .قرى
 شمادچە قرىمايس . قوىۇل ئىضگەشترشڭ  تاپرصىڭسرپ

 قرىغمان  ر رمش ئەھمۋقلڭ  ئەمەلري مەسرىرىەشز 
 ھىكمۈمىەشن  دماس ماكانغما    ضقممان ئاساستا

  پرصىڭسمرپ ئوتتۇشقھمالىر  ىولرس . دۇالسرىەشكە
 رم كاپالەتى ساقالش ا تەڭپۇڭىۇقڭ  تەش پترك  ىۇ

  قرالاليس .
 

 رڭر پرصىڭسممممرپ ئوتتۇشقھممممالىر 
  شول  ئرجترمائريەتترك 

 مەنمپەئە  شەدسري  پرصىڭسرپ ئوتتۇشقھالىر  
 ئوتتۇشىسممرسىك  مەنپئەتمم  كولىېكترمم  ىرممىەن

 ساقاليس . تەڭپۇڭىۇقڭ 
 مەنپەئەترسىن جەمئريە  تۈضۈمس  كاپرتالرستر  

 مەنپەئەتمم  جايرڭالشنرمم ود يەنمم  شەدسممىەشنر 
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 ىولسما تۈضۈمس  سوتسريالرستر  تۇشىس . ۈنئۈست
 مەنپەئەتم  كولىېكترپڭر  مەنپەئەترسىن شەدرسڭر 
 ىرص ئېغرص ىرصىس  ھەش ىۇالشنر  تۇشىس . ئۈستۈن

 ىرمصىگە ىرصىڭم  مە جۇ . داھرش  تەش پىرمرىر 
 ئرسممالئ كۈ ىممۈ . ئرسىيرسمم  قرىرممش قۇشىممان

 كولىېكترم  ىرىەن مەنپەئە  شەدسري شەشىئرترس 
 ىرمىەن ئازقلە     ھېكمە  ئوتتۇشىس  ئەت مەنپە

 ضىيممان ئىضىمممۇ» ىولممۇپ  تەڭپۇڭالشممتۇش لغان
 «سالماسممىر  ضىيممان ئىضگرگرمممۇ تاشتماسممىر  

 ئرسممالئ زېمممە   قويغممان. يولغمما رڭ پرصىڭسممرپ
-ھە  كولىركېترپڭرمم     شممەدس شممەشىئرترس 
 ىرمىەن ئمازىىىر  ش  ىشتە تېگرشىر  ھوقۇقىرصىغا

 قرىرڭرس . شىئايە
 

 شېئممالىر ڭ   پرصىڭسممرپ ئوتتۇشقھممالىر 
 قرىرس   ر رش
  ر رمش شېئالىر ڭ   پرصىڭسرپ ئوتتۇشقھالىر  

 ئەھمۋقلرڭ  ئەمەلم  دەل ڭر -ئا قئ ئۇ  قرىرس .
 دەل ڭرمم -ئمما قئ ئالرممس . نەض شگە ئاالھرممس 

 ىېصىمس . قرىر  ھەل ئۈنۈمىۈ  قريرڭچرىر ىرصىڭ 
 لالھئما    تۇشغۇضىمس  ئرشەنچ قەلبرس  ئا قمڭر 

 ئىضىڭرمم  قە ئ ىرممص قانممسق  ھەش» تائاالنرمم :
 ئۇالشنرمم  ئممالالھ ئممىضگەشتمرگرچە ئەھممۋقلرڭ 
 ئمايرترگە زېمگەن 1«.ئىضگەشتمەيمس  ئەھۋقلرڭ 
    ئىضگەشترش ئىضىڭ  كرشرىەشنر  ھالسق ئۇيغۇن

  ىېصىس . ىەشھەئ قەز مىرصىگە ئرسالھا 
 ئممما  قل رڭ پرصىڭسمممرپ ئوتتۇشقھمممالىر  

 كېمص  . ئەمەلريىەشتۈشۈشرمرط پىاشال ئىضىمرطزىن
 تەشەىبۇسمالش    ئرسمالھا  ھەشقانمسق   ۈنك 
 تەسمرص ىاشم رالشغا ىاشالنمرغانسق ئىضىسىن ئا  قل

 كىشسرتەلمەيس .
 ئېيترم  يۇقرصىمسق  پرصىڭسرپ ئوتتۇشقھالىر  

 نم «كەشى  قۇشئان»   ھري پا  ئىتكرڭرمرطز  
 ئاشقما لەشنم «شمەشى  ھەزىس» ئرى ائ پا    

 ياك  پركرص نوقۇل ئۇ ىولغا  ا  قرىغان نۈ كىشۈ
 تموغصق مۇتىە  ىەلك  ىولماسترن  ئرسىئولوگريەال

 سمائاز تڭر -ىەدمت ئادرص تىر -ز نيا    يول
   كاپالرترس ش.

                                                 
 ئايە -11 ش ئس ش سۈ 1

    ئەنممئەنە»  پرصىڭسممرپ ئوتتۇشقھممالىر  
 ىمماشلر  ئرىگرصىكرىەشنرمم  ئرشممىرصىسق يېررىرمم 

 يمۈض-يمۈضز  ئەفكماشلرصى    ھەشىمكە -ئرش
 مېررشمرمرط  ەتمڭرمەي ىۇنررمسىن ىرمط غصق تو

 ئرجازىيەتكە    يېررىر  ىرىەن زېگۈ رىەش «ضۆشۈش
 قماق ۇ رالش  ەتكە پۈتۈنىەي ئەنئەنرڭ   وقۇنۇپ

 تۇش.پرصىڭسرپ مىترسىر ئاشىسرسىك 
 ىرمممطگە  پرصىڭسمممرپ ئوتتۇشقھمممالىر  

    ھەشىمممكە -ئرمممش ئرىگرصىكرىەشنرممم 
 ەزىمسھ»    «كەشىم  قۇشئان» ئەفكاشلرصىسىك 

 قوىمۇل ئاالھرسىىركىەشن  ئۇيغۇن لەشگە«شەشى 
 ئە ض لىركىرصىممسىن ز  ش يېرمم  ىرممىەن قرىرممش
 يېررىرم  ىرىەن ئەنئەنە    پايسىىرڭرش ئۈنۈمىۈ 
 ىرصلەشممتۈشۈ  ىرممىەن ممماھرصلر  ئاشىسممرڭ 
   قرىرس . ئاتا ئر ترسقشىڭ 

  سانسق كېيرڭك  زق قم  مم 

 

 قەشزق ى مۇنسق  ز يس ... ەئەلالم
   ھەشقانسق  ز  ش    مەيى  ھەشقانمسق

جەمئريەتتە ھەشقانمسق  شمەدس يماك  گمۇش ھ 
ھېسممريا     غەيصىممي ئرڭسممانري تۇيغۇالشنرمم  

 ش ش  ىرىەن ئەض لسىن ئرڭسمانريە  ىرمىەن ئاضز
ئاجصقلماس شىشتە ئوشنات ان    تەىرئري ئې ترياجغا 
ئايالنغممان شممەيئرىەشگە قاششمم  تۇشىممسىكەن  
ئۇالشنرمم  ئمماقرۋىت  ھەقر ەتڭرمم  ئمما چر  

 كرشممرىەشنر قۇمۇشممىۇ  ۇمەسذرصىسمم     ئ
 .  نەشسە ىولمايس  اىاش  سىننەپصىتر

   ۇ   ھەشقانسق  قۇلۇپڭرم  ئمىض ئما
ىولرس . ىاش ا ئا  ۇك ىرمىەن ئمۇن  ئما رمەن 
زېيرش ئوشۇقچە ئما قشىچرىر ترن ىاشم ا نەشسمە 
ئەمەس. دۇززى شۇنررس    ئرڭسمان شوھرڭم  
ئا رسىغان ئا  ۇك ىرصال  ئۇ ىولسمرمۇ زىمن    

ىرط ئۇنررسرط كرشرىەشن  پاكالنس ش       .ئرمان
ئۇالشزىك  يوشمۇش ن كمۈ ڭ  نامايمان قرىرمش 

يېتەلمەيمرط. ىاش رچە ئۇش نۇشمالشنر   مەقسرترگە
ئىي قۇش   ياك  ھا قغما غا سۇ ھەممرس  گويا

 ياضغانغا ئودشا  ىر ۇز  ئرشالشز ش. دە  
 



 

29 
 

 

 
 صقيىرم  ر ئەڭ قرىرم   ىماش يموقترن ىرطن 
-مر مص ئاشىسمرسق ئرڭسمانالش ياشقت ان  شەكرىس 

 ئاشقرىر  قرىرش ىەشپا قېصىڭسقشىر     مۇھەىبە 
 ئەڭ قرىرممسىغان ىەدتىرمم  ئممادرص تتە    ز نيمما

 ھرمسقيە  ئرسالمغا زىڭ  ھە  ئەڭ    مۇكەممەل
 الشسممانا-ھەممس   ەكسمرط ش ىبرمرمطگە قرىغمان
  قېصىڭمسق ئۈ مۈن ئالالھ ئرڭسانالشن  .ىولسۇن
 ئەنساشالشن  ىرىەن مۇھاجرصالش  اقرصغان  ىولۇش ا

 ئۇلمۇ  ىاشمىرغان ئرش ىرىەن قرىرش قېصىڭسق 
 ئەلەي رسساالمغا  مۇھەممەز ھەضشىت  پەيغەمبرصىمرط

 ئمالالھترن سماھاىرىرصىگە    ئائرىرسمرگە ئۇنر 
  رصقيىر  ئەڭ ئرڭسانڭ  ئالالھ ترىەيمەن. ش ھمە 
 ز نياغما نئۈ مۈ متر مانېئ ياشىترم   شەكرىس 
 ئمىض ىرىەن ىئېترباش ياشىترىرش ئرڭسان ئە  تت .
 ھايمماترڭ     ياشممريااليسىغان يممالغۇض ئالممسىغا

 ئەمەس. ئرگە دۇسۇسريەتكە زق قمالشتۇشقاليسىغان
  ياشايس  ھالرترس  جامائە  ئرڭسانالش سە  ىترن ىۇ

 ىرمص مەھەلىرمس   ىرص قرىرس . ھەشىكە  ىرصلركتە
 ئەھمۋقل ياشمايس . گەىرمص زۆلەتمتە ىرص يۇشتتا
 ئاممان _ ترچ ئرڭسانالشنر  ئركەن ىولغان ىۇنسق 

 شم ۈكە ۈش ھايا  ىەدتىر  اپ ياش داترصجەئ   
 رڭرمم گئى يوسممۇنالشن -قائرممس  ىەضى ئۈ ممۈن

 داتممما ىەضى    قرىرشممم  ئەمەل ئۇنررغممما
 ىولرس . الضى  ساقىرڭرش  ھەشىكەتىەشزىن

 ىر ئامان ىك جەمئريرترس ئرڭسانالش تى  نس  ىرط
 ئمامرىىرصىڭ  مۇھر  نېگرطلر  ڭر داترصجەمىرك   

 رمس ترجەمئري ئرڭسانالش ىرصگە  ىرىەن قرىرش ىايان
 سممەلبري    تۇغممس ش  قت ان قااليمر ممانچرىر 

 مەسرىرىەش قرسر  ىرص كېىرۋقت ان ئېىر  تەسرصلەشن 

 ھەق رمس  ئۇسمۇلىرصى قرىرمش ھەل ئۇالشن    
   ئىترمرط. تودترىر 

  
    ئاممممممانىر  تڭرممممم ەجەمئري

 مۇھر  ىولرسىغان كاپالە  داترصجەمىركرگە
 ئامرىالش
 ئرمان .1

 « رڭپۈتۈ  قرىرش  ئرشەنچ» تەلۇغەت ئرمان
 شممەشىئە  ئرپازىىەيممس . مەنرىەشنمم  زېگەنممس  
 پەيغەمبرممصى ئۇنرمم     ئممالالھ ئرسممترمالرسق

-شمە  دە  شلەشگە ىماشلر  ىېصىىگەن تەشىپرسىن
   .زېمەكتۇش ئرشرڭرش  رن شۈى رسرط

 ىاشلر رغما  ياشقت ۇ رڭرم  ىرمصال كائرڭاتتا ىۇ
 پۈتكممۈل جانسممرط-جممانىر  ىاشمم ا ئۇنررممسىن
 ياشىترشم  يموقترن ياشقت ۇ رڭر  ئۇ مە جۇزقتالش

 ئركەنىركرمگە مەدىۇقما  كەلمگەن ىاشلر  ا ىرىەن
 ياشقت ۇ رسم  كائرڭاتڭرم  مۇئمرن ىرص ئرشەنگەن
    ىولۇ قت ان ىولغان  كائرڭاتتا ئالالھڭر  ىولغان

 كمىشۈپ  ىرىرم  ئرشمالشن  ىماشلر  ىولرسىغان
-قرىغمان ئالسىمسق ئالالھڭر  ئۇ تۇشىسىغانىر رغا 
 ىېصىسىغانىر رغا ھېساپ ھەممرسرسىن ئەتكەنىرصىڭر 

 مەسمئۇلريرترڭ  ئالسىمسىك  ئمالالھ    ئرشرڭرس 
 ھېچكرمگە  ر اشمايس . ئېسرسىن سركۇنت-مېڭۇ 

 ەھەق رممگ ھېچكرمڭرمم  قرىمايممس   ناھەقچرىرمم 
 ئاممانىر   جەمئريەتتە ىرىەن شۇنر   ې رىمايس .

   ىولرس . ەمىر جداترص    ھوض ش
 جەمئريرترڭرمم  ئرڭسممانالش ئرمممان زېمممە  

 ئرمگە كاپمالەتكە ئاممانىر رڭ     داترصجەمىركرڭ 
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 ئرمممان ئامرىممس ش. ئاساسممىر  ئەڭ قرىرممسىغان
 دماترصجەمىركترن ئامانىر ترن  جەمئريەتتە ىولمرغان

   ئەمەس. مۇمكرن ئېچرش ئېغرط
 
 ئازقلە  .2

 تەڭپممۇڭ    ش تىرمم » لممۇغەتتە ئممازقلە 
 ىېمصىش  ھەق رڭم  ھەممرڭرم  قرىرش  ھەشىكە 

 تۇتۇ   يولڭ  ئوتتۇشقھال يرصق  ناھەقچرىركترن
 زېمگەن «قويمۇ  ئوشنرمسق ئمىض نەشسرڭ  ھەش

 ئرڭسمانالشنر  پۈتكۈل ئازقلە  ئرسالمسق ىولرس .
 زېمگەن ىولۇشم  ىماشق  ش-تەڭ ئالسىمسق قانۇن

 ئەن ممۇ ش ضىيەلالھممۇ ئممىمەش ھەضشىتمم  ىولرممس .
 زېمگەن «ئاساسمرس ش ھىكۈمصقنىر ڭر  ئازقلە »

    ناھەقچرىرم  ض لۇئ  ئەكس  ئازقلەتڭر  .ئرسى
-ترمچ داترصجەئ  جەمئريەتڭر  ئرڭساپسرطلر تۇش.

 ىاغىر تۇش. ئازقلەتكە ىولۇش  ھوض شلۇ     ئامان
 ئم » :ز يمس  مۇنمسق  تائاال ئالالھ ھەقتە ىۇ

 گۇ قھىر  ئۈ ۈن دۇزقلر  ضقتالش! ئېيت ان ئرمان
 يماك  ئاناڭالشنر -ئاتا    ئىض ڭالشنر  ىېصىشتە 

 ىېصىشمكە  )گۇ قھىر  ضىيرڭرغا تۇغ انىرصىرالشنر 
  رم  ئمازقلەتڭ  تەقمسىصزىمۇ  كەلمگەن تموغصق

 ىولسما ىماي ىېصىىگۈ    )گۇ قھىر  تۇتۇڭالش 
 ىولسما پې رمص ياك  قرىماسترن   شىئايە )ئۇنررغا
 گمۇ قھ ئازىر ھامان ئاغصىتماسترن  ئرچ )ئۇنررغا
 )يەن  يې رڭس ش ئۇالشغا سرىەشزىن ئالالھ ىولۇڭالش 
 ىولرمسىغانىر رڭ  نېمرمس  مەنپەئرترڭرم  ئۇالشنر 
 ئەگرشمر  داھرشررالشغا نەپس  ىرىرس    ئوىسقن

 ئەگەش كەتمەڭممالش. ىۇش لممۇپ )ھەقر ەتممترن 
 گمۇ قھىر ترك  يەنم ) تولغۇسماڭالش ترىررالشن 
 ىما  گۇ قھىر ترن ياك  ىۇشمرىرساڭالش   پاكرتڭ 

 سمرىەشنر  ھەقر ەتەن ئالالھ مۇنسققتا تاشتساڭالش 
  1«تۇشغۇ رس ش. ىولۇپ دە  شزقش قرىمرشررالشزىن

 ئرممان ئ » ز يس : مۇنسق  ئايەتتە ىرص يەنە
 ئمازق )ھەقىرصىڭم   ئالالھڭرم  ضقتالش! كەلتۈشگەن

 گۇ قھىرم  ىرمىەن ئازىىىر  الش ترصىشرر قرىرش ا
 ئمى مەنىركررالش ىولغمان قە مگە ىرص ش ىېصىرالش 

 سممە  ب ىولماسممىر ررالشغا ئازىممر )ئۇالشغمما 

                                                 
 ئايە -135 نرسا سۈش  1

  2«ىولۇڭالش... ئازىر )زۈشمرڭررالشغا  ىولمرسۇن 
 
 ىاشق  شلر  .3

 ھمىشمەتتە ئرڭسانري ئرڭسانالشن  ىاشلر  ئالالھ
 شنر ئرڭسمانال ئۈ مۈن ئۇنر  ياشقت ان. ئودشا 
 قانمسق  يېمصى ياشمايسىغان    مرىىرت  ش ڭگ  
 ئرڭسمان ئرڭسمانالش پۈتكمۈل» ىولسمۇن  ىولسا

-تەڭ  رشرس   تاغاقڭر  ىرىەن سۈپرت  ىولۇ 
 مۇقرمىرم  ترڭچىرم   جەمئريەتمتە ز ش.«ىاشق  ش
 مۇئمامرىە ئودشما  ئرڭسانالشغا ئۈ ۈن ىولۇش 
 ئمالالھ الضى . ىاسماسىر  يان ھېچكرمگە قرىرش 

  لركرڭم ىرص رڭر يمەنبر كېىرش ئرڭسانالشنر  التائا
 جەھەتتركم  ئموش ن ئرجترممائري يماك  نەسەپ

 مۇئامرىە پەشقىر  ىاش رالشغا قرىر  پە  پەشقىەشن 
 مۇنسق  قرىر  ئېالن ئەمەسىركرڭ  توغصق قرىرشڭر 
 ھەقرم ەتەن ىرمط سرىەشن  ئرڭسانالش! ئ » ز يس :

 ھە  قزىمن ىرمىەن )ئاز ئ ئايالسىن  ىرص ئەش  ىرص
 ئاشق ئىض ياشقتتۇ  ئانرسىن ىرص ئاتا ىرص   ئرباش  

 مرىمىە  نۇشغۇن سرىەشن  ئۈ ۈن تونۇشۇشۇڭالش
 تەقمۋقزقش ئەڭ ھەقرم ەتەن قرىمس    ئۇش     

 ئەڭ ز شگاھرمممسق ئالالھڭرممم  ىولغمممانىرصىرالش
 كرشمرىەشنر  )يەنم  ھېساپىرڭرسمرىەش ھۈشمەتىر 

 نىرمىە نەسمەب ىولۇشم  ئاشتۇ  ىرصىسىن-ىرص
 ئممالالھ ىولرممس    ىرممىەن تەقۋقزقشلرمم  ئەمەس 

 ھەممرممسىن ىرىگۈ رممس ش  ھەممرڭمم  ھەقرمم ەتەن
   3«دە  شزقشز ش.

 ئرڭسمانالشنر  قرىرڭغرڭرمس   ىايان ئايەتتە ىۇ
 ىولۇشم   ھەشدرر ئرصقرڭر  ترىرڭر   ش ڭگرڭر  
 _ ىرمص تونۇشۇشم   ىرىەن ىرصى _ ىرص ئۇالشنر 

  سىىرڭرشمممپاي ئاالھرسىىركىرصىمممسىن ىرصىڭرممم 
 ئاشىسمرسىك  ئرڭسانالش ئۈ ۈن شۇنر  ئۈ ۈنس ش.

 كمىشۈ   يامان زۈشمەنىر   ئودشاشماسىر الشن 
 كممىشۈپ ئۈسممتۈن ھەممرممسىن قە مرڭمم  ئممىض

 قرىماسممترن   قسرترسمم  كەمسممرترش ىاشمم رالشن 
 مۇئمامرىە زوسمتانە قرىرش  قوىۇل توغصق ىەلك 
 مرىمىە   ئۈستۈن ز نيازق  ۈنك  كېص  . قرىرش
 ئرمص     مرىمىە  ھەمممە .يو  ئرص  ۈنئۈست

                                                 
 ئايە -8 مائرس  سۈش  2
 ئايە -13 ھۇجۇشق  سۈش  3
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 تەقۋقلرم  پەقە  ئۈسمتۈنىۈ  ىولۇپ  ئودشا 
 ىولرس . ىرىەن
  
  ھىشمە     سىيگۈ .4

 كىشۈ  يادش  نەشسرىەشن  ياك  ئاز ئ سىيگۈ
 تۇغمما تەىرئرترسىك  ئرڭسان سىيگۈ تۇيغۇسرس ش.

 ىرممصىگە-ىرممص ئرڭسممانالشن  ىولممۇپ  تۇيغممۇ
 ئامرىس ش. مۇھر  غانىرصلەشتۈشىسى    ىاغاليسىغان

-سمىيگۈ ىرمصىگە-ىرص ئرڭسانالشن  تائاال ئالالھ
 مۇئمامرىە ىرىەن شەپ ە     ھىشمە  مۇھەىبە  

 ئۇلمۇ  تۇيغمۇن  گۈض ل ىۇ ىۇيص يس . قرىرش ا
 ئالالھ» قرىرس : ىايان مۇنسق  «كەشى  قۇشئان»

 يەش سممەن ىرصلەشممتۈشزى. زىىىرصىڭمم  ئۇالشنرمم 
 قرىرپمممۇ شپسممە ىممايىر ڭ  پۈتممۈن يۈضىممسىك 
 لمېكرن ىرصلەشمتۈش لمەيتتر   زىىىرصىڭ  ئۇالشنر 
 شۈى رسمرطك   قرىمسى. ئرڭما  ئمۇالشن  ئالالھ

 ئرممش ىرممىەن ھممېكمە  غممالربتۇش  ئممالالھ
  1«قرىغۇ رس ش.
 ئاشىسمرسىك  كرشرىەش    ىرصلرشرش  زىىالشنر 

 ىرصىڭم -ىرمص    ممۇھەىبە -سىيگۈ ىر ئرڭاق
 ۇھەىبەتڭر م-سىيگۈ ىولرس . ىرىەن ھىشمەتىە 

 ئممالالھ سىيگۈسممرس ش. ئممالالھ يۇقرصىسمم  ئەڭ
 جامائەتڭرم  يەتكۈضىمسىغان  ضىيمان جەمئريەتكە
 ھەقىرصىڭ  ئرڭسانالشنر  سالرسىغان  پرتڭە ئاشىسرغا

 ئمالالھ كىشمەيس . يادش  كرشرىەشن  ىەشمەيسىغان
 ضقلرمممالش  كرشممرىەش: كىشمەيممسىغان يادشمم 

 ھەززىمسىن ش ئرسصقپذوشال كاپرصالش  ىۇضغۇنچرالش 
 گەز نكەشممىەشز ش. مممۇتەكەىبرص    ئاشمم ۇ رالش

 يمسىغان پاش رال جەمئريەتڭم  ھەممرس  ىۇالشنر 
 ئمىض پەقە  كىشمەيمسىغان  يادشم  ئرڭسانالشن 
 ئۇش شمترن ضىيمان ىاشم رالشغا ئۈ ۈن مەنپەئرت 

   كرشرىەشز ش. يانمايسىغان
 ئۇنرمم     ڭ ئممالالھ مۇسممۇلمان ىرممص ھەش

 يادشم  ىەكمص   نەشسرسىن مەھەم پەيغەمبرصىڭ 
 ھەقمتە ىمۇ ئەلەي رسسماالئ پەيغەممبەش كىشىس .
    ئالالھڭ  ىرصىرالش سرىەشنر » :ز يس  مۇنسق 

 ىالرىرصىسىڭمۇ-دوتۇن ئانرسرسىن -ئاتا ش سۇلرڭ 
 «.ىواللمايمس  مۇئمرن كىشمرگرچە يادش  ىەكصق 

                                                 
 ئايە -63 ئەنفال سۈش  1

 مەدىممۇقىرصىڭ  ىمماشلر  ئالالھڭرمم  الشمۇسممۇلمان
 كىشىمس . يادشم  ئۈ ۈن ىرك سىيگەن ئالالھڭ 

 مۇسممۇلمان زوسممترس ش. كائرڭاتڭرمم  مۇسممۇلمان
 _ ىەدمت ئمۇن  ئەمەس  ش ارتريوق ئرڭسانريەتڭ 
 س .قرىرمم ھەشىممكە  ئېصىشتۈشۈشممكە سممائاز تكە

 ئاممانىر رڭ  جەمئريەتڭرم  ئمۇ ئۈ مۈن شۇنر 
 ترصىشرس . ىرىەن كۈ   ىاشلر  قالش ااس

  
  ئرىر  .5

 غائرڭسانالش  شىسىغان قرىس تەش ق   جەمئريەتڭ 
 مەدىۇقماتالشزىن جانسمرط-جانىر  ئالەمسىك  ىۇ

 نەشسمە ئىگرترسىغان پايسىىرڭرشڭ  يوسۇنسق توغصق
 ذانغارئۇسمت يېىركسمرط ئاز ئ ئرىرمسرط ئرىرمس ش.
 كەلمەيس . پايسق ھېچكرمگە ئۇنررسىن ئودشايس .
 شۇنر  كەلتۈشىس . ضىيان جەمئريەتكە ئۇ ئەكسرچە
 ئوقۇش ا  مىر قزق  زىڭرمرط رسالئئ ئۇلۇ  ئۈ ۈن

 ىولۇشم ا ئرگرسم  ىرىر  ساھەز  ھەش ئىگرڭرشكە 
 الئرىرممالش زىڭرمي پەقە  زقزىڭرمرمط ىۇيص يمس .

 ئودشما  ئىگرڭرشممۇ ىرىرمىرصىڭ  پەن ئەمەس 
 ھەئ كرشمم  ىولغممان ئرگرسمم  ىرىرمم  پەشضز ش.
 جەمئرمميەتكە ياشمما قت ان ئممىضى ھەئ ئممىضىگە 
 ئەن مۇ: ش ضىيەلالھمۇ  ئەلم كرشرس ش. پايسىىر 

 زۈشممرڭر  ىرىرمىر  ىولغرچە  زوستۇئ ىرىرمسرط»
 ىرىرمسمرطنر  زېممە   ئركەن. زېگەن «ىولسۇن

  ىولمايس . ئرشەنگرى  ىر رغرمۇتزوس
 

 سممىش يسىغان ھمماالكەتكە ڭمم جەمئريەت
 :ئرىىەتىەش

 گوش ھۋقضلر  .1
 ضىيان غاىاش رالش ز پ مەنپەئرترڭ  توپرڭر  ئىض

 ئرسىيرسمرسىكرىەشنرال-پركرص  ىڭرئىض يەتكۈضۈ  
 ترپر  گوش ھۋقضلر ڭر  كىشۈ  يۇقرصى ھەممرسىن

 _ ىرص ئرڭسانالشن  تائاال ئالالھ .ئاالمەتىرصىسىڭس ش
 ىرصىڭرمم  _ ىرممص تونۇشممۇپ  ىرممىەن صىىرمم

 ھايما  زوسمتانە پايسىىرڭر  ئاالھرسىىركىرصىسىن
 ياشقت مان. پەشقىرم  شۇنسق  ئۈ ۈن سۇنشكە ۈ
 ئرڭسانالشنر  ئەسىرس  پەشقىەش ئرسىيەزىك -پركرص
 قرىرسىغان نامايان ئاالھرسىىركرڭ     داسىر   ئىض

  داالس. ئرباش   سەھڭرسىڭال ىرص كەڭصى
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 ياشما قت انالش شقيونمسق ىرص ياك  زۆلە  ىرص 
 ئمىضىڭ  تموپترن ىرمص يەنە توپ ىرص ھەش ئرچرس 
 مەنپەئەترڭم  ئاز مىرصىڭرم  ئىض كىشۈپ  يۇقرصى

 شكەمسمرتر ىاش رالشن  ىۇ ىرىسە  ئەال ھەممرسىن
 درمر ىمۇ .ىولرس  سە  پ ئرىماسىر  ا كىضگە   

 پەيمسق زۈشمەنىر  ضىسزىيە   جەمئريەتتە داھرش
 ئېچرڭرشممىر  نۇشغۇنىرغممان زقز نيمما قرىرممس .

 گوش ھۋقضلرمم  يۇقرصى رممس   ز ل ترصقگرممسىيەلەش
 يەششماشىڭر  ھاضىصمۇ . ر  ان كېىر  داھرشرسىن

 گوش ھۋقضلر ڭرم  ئرڭسمانالش سقجايىرصى قايس  ھەش
   تاشترۋقترس . ىولۇشرغا ز شزىڭ 

 _ ىەدممت ئممادرص تتە    ز نيمما ئرڭسممانالشن 
 كەلممگەن ئۈ ممۈن ئېصىشممتۈشۈ  سممائاز تكە
 تماالپە  ئېغرمص جەمئرميەتكە زىڭرمرط مۇقەزز س

 ىېصىم   دماترمە ئايصىمرچرىر  ا ىۇ كەلتۈشۈ قت ان
 ئودشا   رشرغا تاغاقڭر  ئرڭسانالشنر  پۈتكۈل»

 قرىغممان. ئممېالن ئركەنىركرڭمم  «ىمماشق  ش _ تەڭ
 ھوقممۇ  كرشممرىر » تممۇنج  ئەڭ ز نيممازىك 

 ھەججەتممۇل» ھېسمماىىرڭرسىغان «درتاىڭامرسمم 
 ئەلەي رسسمماالئ پەيغەمممبەش دۇتبرسممرس  « ىممسق
 ئەجەمڭر  ئەجەمسىن  ڭر ىئەش » گەن:ېز مۇنسق 

 تەنىركممترن قمماشق تەنىركڭرمم  ئمما  ترن ىممئەش 
 تەقۋقلرم  پەقە  ئۈستۈنىۈ   .يو ئۈستۈنىرك 
 ىرصىڭم  _ ىرمص مۇھەىبە   _ سىيگۈ «ىرىەنس ش.

 ئىض قرىرش  يادشرىر  ىرصىگە _ ىرص ھىشمەتىە  
  ققترسق ز ل غائرشالش يامان    ھەمكاشلرشرش ئاشق

 گمۈض ل قاتماشلر  قايتۇش   ئرڭكاس كولىېكتر 
    ترڭچىرم  جەمئرميە   مالشسامۇئو درسىەتىەش

 ىەدتڭ  ھەقر   ئاز ئ ھەممە  ىمرس   ئاسايرشىر  ا
 ز يمس : مۇنمسق  تائماال ئالالھ .قرالاليس  ھېس
 ياشز مىرشمررالش  تەقۋقزقشلر  ا    ئرش ا يادش »

  1«ياشز مىەشمەڭالش... ض لۇمغا    گۇناھ ا
 
  مەضھەپچرىر  .2

 ئېغرص رگەجەمئريرت مۇسۇلمانالش كۈنس  ىۈگۈنك 
 شقيمۇنالشن  يئرسمالمر كېىرۋقت ان  ئېىر  تاالپە 

  قىا ىرص يەنە سىش  قت ان پات ر رغا قااليمر انچىر 
 ئەقرسىسممرك  سمۈنڭ  ئەھىم  مەضھەپچرىركتمۇش.

                                                 
 ئايە -2 مائرس  سۈش  1

 ز  شنرمم     مۇھرممت ياشممرغان مۇسممۇلمانالش
 تمى  جەھەتمترن ر  م ف قاشقپ ئودشرماسىر رغا
 ز  ش ئەيڭمم  تە  لەنممگەن. ىرممصىگە مەضھەىڭرمم 

 ەمەضھەپممىەشگ ئودشممرمرغان مۇسممۇلمانىرصىڭر 
 ىرشرشمكەزۈشمەن ئماشق-ئمىض ىولۇشم  مەنسۇپ
 تمى  ئمۇالش  مۈنك  ئەمەس. ىولغمان سە  ب

 .قمماشقيتت  ز پ تمموغصق ڭ ھەممرسممر مەضھەپڭرمم 
 الشمئمې ر نۇشغۇن نامالشزق ئودشرمرغان ضقمانرمرطزق

 ىېمصى يرىالشزىمن يمۈض نە مچە ىولمۇپ  پەيسق
 كەلمگەن ئومۇمىرشمر  ئوتتۇشىسرسق مۇسۇلمانالش

 ىس شممەكرىىرص ئربمماز      ئمماز-ئممىشپ زىڭمم 
 ئماز تترك  تېصىشر   قرىرش ا پەيسق ئىضگرچرىر 
 ئودشمرمرغان قرىر   پەيسق ئرذترالپ مەسرىرىەشز 

  «ىرممسئەتچ »  «ئمماضغۇن» پركرصزىكرىەشنمم 
 دممۇززى ز پ «ماتۇشىممسى»  «ئەشممئەشى»

 .كىشۈلمەكتە ئەھۋقلالش كىشىسىغان يامان كاپرصز  
 ناھمايرت  رسمالمڭ ئ قاشىماق ما سىكرىەشئې رمم ىۇ

 ش سممۇلۇلالھڭر  رممسىغان قرى تەتبرمم  يادشمم 
 سمازى  زىڭغما قرىرۋقت ان ىەشپا توغصق سۈنڭرترڭ 

 ئمۇالش ئەمەلريەتمتە ىرمىەن قرىغرڭم  كرشرىەشز  
 ھېكمەتسممرطلركرسىن    نممازقنىر   ئىضىڭرمم 
 ىرمص قرىر   پەيسق پرتڭە ئوتتۇشىسرسق شالمۇسۇلمان

 لرممم ضق  سمممېىر  ز يمممگە-ز ي ىرمممصىگە _
 پۇشسە  ئرطىشرگە مۇسۇلمانالشن  ھىكۈمەتىەشنر 

 مۇسممۇلمانڭ  مۇسممۇلمان ىەشمەكممتە. ياشىترمم 
 ئرسمم  ئالالھڭرم  ئرشمڭ  ىۇ    ئىلتۈشىسىغان

 الشئەھممۋقل قرىرممسىغان نامرممسىن زىممن ىرممىەن 
 ىولۇ قت ممان شممەشقتە ئوتتممۇشق شممەكرىىەنمەكتە.

 مۇشمۇ شياشال كىض    قانالش ئې رۋقت ان ئۇش شالش 
 كەڭ شمۇنچە    مەضھەىچرىرم  شقمكرمسىك  شتا

 زقئرصىمممس  تممماش زىڭرمرطنممم  يولىمممۇ 
   نەترجرسرس ش.  ۈشرڭرۋقلغانىر ڭر 

 
 ىرىرمسرطلر  .3

 يماك  ترمر ياك  زىن مەيى  ھاضىص دەل رمرط
 ىولمرسممۇن نۇقترسممرسىن ئەنممئەنرىەش مرىىرممي

 ىېشممرسىن كممۈنىەشن  ئېغرممص ئەڭ تمماشىذترك 
 مائاشى  زىڭري كۈ ىەش ھىكۈمصقن كە ۈشۈ قترس .

 ئمماشقرىر   ەكممىە  مائمماشىپرڭ  ترممر ئانمما   
 ئۇش نرۋقترمس . يوقرترش ا پۈتۈنىەي مرىىرترمرطن 
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 ىرىرمسمرط  يرمصق   مەشىپەتمترن _ ئرىر   ۈنك 
   ۈشمەيس . تەسكە ئانچە يوقرترن دەل ڭ  نازقن

 قرىر   شركايە  قاقشاپ  توال قاشىتا ىۇنررغا
 دەل رمرمط شنرغمائو يۈشگەنڭر  قىرماي ئرش ھېچ

 كرشمرىەش ئويغما   ىجسقن     ئرمان  ئرچرسىك 
 قولرسىن قولىرڭر   تەزىرصلەشن  مۇناسر  ز شھال

 ئۇششما  ىولغان ئرمكانريرت  قرىرش كېىرسىغان 
 ياسمرن ئىلگەنمس » تۇتمۇپ   رم  نۇقترالشن 
 تېمرت ان سۇ ئېغرطىغا سەكصقتتا ئوشنرغا ئوقۇغانڭر 

 قرىغمان دەل مكە ەن  ت ىمۇ مانا «.ئە ض ل ئەڭ
 ئمااليىۇ   ھېساىىرڭرس . درطمە  شېئال ئەمەلري 

 ترىرمرطنمم  ئممىض ئە التىرصىمرطغمما ئممائرىرىەشز 
 كمىپص   ەلەشگەتەشىرمي تەلرم  زىڭري  ئىگرترش
  ققرمت كمىپص   ىالرالشغما ىېمصىش  ئەھمريە 
    جەمئرميە  دمالري زىڭسىن ئۇالشن  ئاجصىتر 

 دماشقكتېصلر  نيامما ئىگرڭرۋقلغمان مەكتەپىەشزىن
 تمۇش   تماضىالپ  ققترسق- ققت  يۇقۇنسىالشزىن
   زېگەنس  .
 غماضقل  ممۇھەممەز مەشھۇئ ز  شىمرطز  ئەمما
 سەيشمەنبە كرصى   مەكتەپكە زۈشەنبە» زېگەنس  

 ئىتمۈشمترك   اششمەنبە  ر رم   ىولمۇپ ئالر 
 ىرص ىاشاليسىغان ئۇض تۇش ا ترر ئالرمالشغا  ۈىۈي

  موڭ ڭ ىئىض ىاش. مۇ«ىەشكرشر پەئ  ولتا قرسر 
 الشنر ىۇ تەنتەكىر  قرىرش  ىرىەشمەنىر   ۇ تۇت

 مەزشىمس يرمر تى -ىە  ئاالھرسىىرك . ترپر 
 زىپىومرغمما ڭر تصسممرترېنرۋۇئ ىرممص ش كممىشگەنگە 

 كەتكرىركمم  ىرىرمم  ھەممرڭمم  كەنگرالئېصىشمم
 ىېسر ىر  ا -ئېغرص ئاز مڭ  ئاش انسېصى ىولمايس .

    شەدسممرري ىر  ا قوشسمماق كەڭ تەمكرممڭىرككە 
 ىاشقلرغمان ئېىرم  مەسئۇلريەتچانىر  ا ئرجترمائري

 ئۇنرمم  ئرىرمممس ش. مەنرممسىك  ھەقر مم  ئرىرمم 
 سماھر  ئۇنۋقنالشغما كاتتا قانچە ىولسا ئەكسرچە

 ىرىرمم  كىپممۈ  سمادتا  قەتئريممڭەض ش ىولۇشمترن
 ىەشمرمگەن  مې رمص دەل رمگە ئمىض ھېساىىرڭرس .
 كەمچرممر تۇيغۇسمم  مەسممئۇلريە  ئرجترمممائري

 يۈشگەن ساناپ ئەلالمە ئىضىڭ  قانچە ھەش كرشرىەش
 _ پرتڭە ھەشدرر يەنە ئادرصىسق ىۇالش تەقسىصزىمۇ 

 جامممائەتچرىركڭ  ىولرممس   پرىممتە الشغممائرغۋق
 مەسممئۇلريە  ئرجترمممائري ىممۇالشزق پاش راليممس .

 ز پ تموغصق ئمىضى زقئرم  ىولمرغا  ا تۇيغۇس 

 ئرشمىرصىڭر  نقرىرۋقت ما قرىرس . ئرشڭرال قاشىغان
 تەسمرصلەشن  قانمسق  مۇسمۇلمانالشغا ئا قئ ىاش ا
 قرىرم   داپما كرمىەشنم  كەلگەنىركرڭم   ئېىر 

 ئويالپمممۇ قرىرۋقت ممانىر رڭ  دممۇ  كرمىەشنمم 
 تەش پىەشنم  ئۇ زېت  ئۇالشنر  ىەلك  قويمايس .
 ئەمەس. سە ىيەزىمۇ ئويىرغۇز  

 
  تەڭسرطلر  .4

 پماشق قن ىاي  كرشرىەش تۈشكۈئ ىرص جەمئريەتتە
 كرشمرىەش تۈشكمۈئ ىرص يەنە كە ۈشۈپ  تۇشمۇ 

 ھمالە  قامسىيالمايمسىغان ئر ترياجرڭ  سىىر كۈن
 مەنپەئرتم  ئرڭسمانالشنر  ئالالھ  ىۇ شەكرىىەنسە 

 ىاشق  ش تەڭ نر ىايىر الش تەىرئري ياشقت ان ئۈ ۈن
 ئممۇن  سممرڭر  ىرممص مەلممۇئ ئۈلەشممتۈشۈلمرگەن 

 تەڭسمرطلر  ۇىم .كىشسمرترس  ىر رڭ ئېگرىرۋقلغان
    ئى مەنىرم  ضىسزىيە   ئوتتۇشىسرسق ئرڭسانالش

 ىرممىەن شممۇنر  قرىرممس . پەيممسق زۈشمممەنىر 
    ئاممانىر  ىېصىم   يۈض توقۇنۇ  جەمئريەتتە

-ممال زىڭرمرمط ئرسمالئ ىولمايس . داترصجەمىر 
 ئۈ ۈن سرڭا  غانىر رڭ  رسىىول  ققرتىر  ز نيانر 

 گەنىركرڭم  ىېصىى مۇزز تىرم  قرسم ا ئرڭسانالشغا
 ىماشلر رڭ  ھەق م  پې رصالشنرم  مېىرسق ىايالشنر 

 تەڭپۇڭىۇقڭ  جەمئريەتترك  ئاشقرىر  قرىرش ىايان
 ضقكما  مرسال  ئو ۇ  ئەڭ ىۇنر  قرىغان. ىەشپا
 ئمالغۇ   قولڭرم  ىەشگۈ  » سەزى رىەشز ش.   

 ىرىمسۈشۈ  نم «ئركەنىركم  ئۈسمتۈن قولسىن
 ىەلكم   ىەنىرم ئرذترياشى ئىض ىايالشن  ئاشقرىر 

 قرىرشم ا يماشز ئ يوقسمۇلالشغا ىرىەن شىغبرت  ئىض
 جەمئريەتتركم  شمەكرىس  ىۇ قرىرس . تەشەىبۇس

 تەڭسرطلر  ئوتتۇشىسرسىك  نامصقتالش ىرىەن ىايالش
 شقئ ۇدم-دۇشمال ىرمصلركتە ھەمممە يوقرترىر  

 ئەھمۋقل كە ۈشىمسىغان ھايما  پاشقغە -شقھە 
   كەلتۈشۈلگەن. قولغا
 
  ض لۇئ .5

 ھەش ىۇ ىولۇپ  ئەكس  ز ل ئازقلەتڭر  ض لۇئ
 قويماسمىر ڭ  ئوش نسق تېگرشىر  ئىضىگە نەشسرڭ 

 ىاشمم رالشنر  ئېيت انممسق ئو ممۇقرڭ  كىشسممرترس .
-ضوشلممۇ  ىاشمم رالشغا  ىەشمەسممىر  ھەق رڭمم 
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 قرىرممش  ضوشق قنىرمم  قرىرممش  ضومبۇشلممۇ 
 مممالىرصىڭ -پممۇل جمماي -ئممىي ىاشمم رالشنر 
 .مۇمكرن كىشسرترش قاتاشلر الشن  تاشترۋېىرش...

 تەھمسىت غمائامانىر ر جەمئريەتڭر  ض لۇئ زېمە  
  مموڭ  ئەڭ ئامرىالشنرمم  كېىرممسىغان ئېىرمم 

 ترڭچىرم   جەمئريەتتە ىولغان ض لۇئ .ھېساىىرڭرس 
 ئالغممان ئە ج ض لممۇئ ىولمايممس . داترصجەمىرمم 

 ئرممائ ىولرس . ىەشىا  ىاشمايال ئۇضقق ا جەمئريە 
 ھماكرمريە  رمسىغانقرى ض لمۇئ» تەيمريە: ئربڭ 

 .سمۈش لمەيس  ز  ش ق ئمۇض ىولسرمۇ مۇسۇلمان
 ق ئمۇض ىولسمرمۇ كماپرص ھماكرمريە  ئازقلەتىر 

  مۈنك  ئرمكەن. زېگەن «سۈشىس  ز  ش  ققرت
 كىشمەيممس . يادشمم  ض لممۇمڭ  تائمماال ئممالالھ

 سمۈشۈپ ز  ش ھاكرمريەتىەشنرم  ضقلر  كۈنرمرطز 
 نتۇشىمسىغا قاششم  ئۇنررغما ى  سە  كېترشرڭر 

 ھە  شۇڭالشمم ا رس ش.ىولماسممىر  كۈ ڭرمم  ھە 
 ئرذترالپالشنم  ئۇششما  ئوتتۇشىسىك  ئرگرىرصى
 قرىرمش ھەشىكە  ىرصلەشتۈشۈپ كۈ رڭ  تاشالپ 
 كېص  .
  
 ئايصىمچرىر  .6

 ئرسممالمري مۇھەىبەتىرمم -مې رممص سمماغالئ 
 گەكرشمر ھەش ئۈ مۈن قرىرمش ىەشپما جەمئريە 
 ىرىەشن مۇئامر قرىرش  مۇئامرىە تېگرشىر  ئىضىگە
 ئرجترممائري يماك  ىويرچە پەشق  نامصقتىر -ىاي

 ئەمەس  ىويرچە مەشترۋىس -ئوش ن جەمئريەتترك 
 قرىرشمترك  مۇئامرىە كرشرىەشگە ر ئرسالمڭ ىەلك 

 ىمويرچە ئىلچرم  مۇش      ئرسالمري ئىلچرم  
 ز جەمئريرترمرمط ھماضىص كېىرمس . تموغصق قرىرش ا

    ضىممسزىيە  قرسممر  ىرممص كىشۈلۈ قت ممان
 سممەل تەش پممكە مۇشممۇ ز ل ئمماشقض رىر الش
 ئرچرمرطزىكم  ئىض ىولۇ قترس . قاشىغانىر رمرطزىن

 قېصىڭسقشىرصىمرطن  سەمرمري ئاقكىڭۈل  ئرمانىر  
 يمماك  ىولغممانىر   تممى  ن ئمموشن  ئرجترمممائري
 ئۈ مۈن ىولغمانىر   ئماجرط ئاساس  ئر ترسازىي

 مەنسمەپسقش  پۇلمسقش  ىاش ا ئرىمايسىغان  كىضگە
 ياك  ىولسۇن پاسر  ئۇالش مەيى  ياقرىر الشن   ئا

 يۈشسمۈن قرىرم  ئرشمالشن  ناشايان ئالىر انسق 
 قاتماشلر الش يۈشۈ  كۈ ۈكىرڭر  ئالسىسق ئۇالشنر 
 ئرجترممائري ئماقكىڭۈل  نرميە   يادش  ئرشالش

 قريسق  درر ىرص قېصىڭسقشىرصىمرطزق تى  ن ئوشن 
 ىرمىەن شۇنر  قويرس . شەكرىىەنسۈشۈپ ھالرترڭ 
 ئمىضىڭ  ىولۇشمترن مەسمئۇل جەمئرميەتكە ئۇالش

 ياممانىر ترن ىمۇيص پ  يادشمرىر  ا» تاشترسىغان 
 قالرممس . ىولممۇپ يالتريرممسىغان «توسۇشممترن
 يادشممرىر  ا»    ىولممۇ  مەسممئۇل جەمئرمميەتكە

 ىمۇ ئربماش   «توسۇشمترن يامانىر ترن ىۇيص پ 
 ئرپازىسممم  مۇسمممۇلمانسقش رىر  ئەقەلىرمممي

 ئېغرمممص جەمئريەتمممتە ېممميرنك تاشمممالنغانسىن
 كىشۈلۈشمكە قااليمر مانچرىر  مەسئۇلريەتسرطلر  

 كرمصگەن ئې رم  سمرصتترن ھالە  ىۇ ىاشاليس .
 ىرممىەن ئرمكممانريە  يادشمم  سمموقۇنسىالشن 

-ئموي ىاشلر  ىرطنر  ىرىەن شۇنر  تەمرڭىەيس .
 مۇسمتەھكەمىە   ئوشنرڭ  ئىضىمرطنر  دريالرمرط

 جېرم  مەشترۋ  پ مەنسە ىرىەن قېصىڭسقشالش ىاش ا
 قاشقشم رمۇ ئالرير  ياتالشغا كېتر  ىولۇپ ىرىەنال
 ىمۇ شۇنسققال قالرس . ىولۇپ  ر مايسىغان  ققرت
 تېذرمممۇ ئممىضىڭ  ياتالشغمما كەيپريمما  درممر

 ىمۇ ىېصىمس . ياشىترم  پۇشسرت  مۇستەھكەمىە 
 ئۈ مۈن قۇتۇلۇ  ئرىىەتىەشزىن ئرجترمائري درر

 تاشىذىرصىمرطن  مرىىري    تاشىذ  ئرسالئ كىپص  
 ھمېس كرمىركرمرطن  ئىضىمرطنر  ىېصىش  ئوقۇپ
 يېترىرسۈشۈشمرمرط شوھ كولىركتېۋىطىمىر  قرىرش 
  ضۆشۈش. ئرڭتايرن
 
  قاشق  سەل ىەشگەمەئسريەت-ۇناھگ .7

 ض ھەشلرم  ئويڭما   قرمماش ئرچرش  ھاشق 
 پاھرشمە _ ضىڭا قرىرش  ئرستېمال  ركرمىركىەشن 

 ترممط تەئريەتممجەم ئرشممالش ايانشممنا قاتمماشلر 
 شمەكرىىەنسۈشۈ قت ان دە پ ئېغرص    يامصق قت ان
   ئامرىالشز ش.
 نۇشغممۇن ضېمرڭممسق مەئسممريەتىەش-گۇنمماھ

 ھما ق  سمۇ  ئمۇ قرىرس . پەيسق ىۇض قچرىر الشن 
 قاتاشلر الشزق تۇشقلغۇ-ئىي  ېۋ  -مرۋ  ضىصقئە  

 مۇنسق  تائاال ئالالھ قرىرس . پەيسق تەڭپۇڭسرطلر 
 نمماھىرصىۇگ قرىغممان ئرڭسممانالشنر » ز يممس :

 ضۈيم  ەئماپ رطزقېرز    قتاۇقى شۇق  يىرسىنەپۈت
 پ ز نۇقرىسمم ەىە ت الشن ۇئمم ئممالالھ  شزىەى

 الشغماۇئ )جاضقسرڭ    قرسمرڭر ىرص  قرىمرشىرصىڭر
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 1«.ترتت ېت
 ھىكمۈمصقن ضقلرم » ز يس : مۇنسق  مۇجاھرس
 ىۇض قچرىرم     ض لۇئ  ر سا  ىېرشغا ھاكرمريە 

 كاسماپرترسىن شۇالشنر  ئالالھ ىاشاليس . قرىرش ا
-ئېترمط ىرىەن شۇنر  قويرس .  ەكىەپ يامغۇشن 
 ئمالالھ يۈضلرڭرمس . ھاالكەتكە جانىر الش ئېصى الش 
 «.كىشمەيممس  يادشمم  ىۇضغممۇنچرىر ڭ  تائمماال
 قرىغمان شنر ئرڭسانال» تائاالنر  ئالالھ مۇجاھرس

 رمطزقېرز    قتماۇقى شۇق  يىرسىنەپۈت ناھىرصىۇگ
 نۇقرىسم ەىە ت الشن ۇئ ئالالھ  شزىەى ضۈي  ەئاپ
 )جاضقسمرڭ    قرسممرڭر ىرص  قرىمرشىرصىڭر پ ز
 ئانسىن ئوقۇزى  ئايرترڭ  زېگەن «ترتت ېت الشغاۇئ

 ىرمىەن ئمالالھ ئاز مىەش  ھەي» زېسى: مۇنسق 
 سمرىەش زېررط ئېىرڭغان غاترى ئايەتتە ىۇ قەسەمك  

 لممېكرن ئەمەس  زېررممط مممۇئەييەن كىشۈ قت ممان
 ىويرغمما ئممې رن ىرممص مەھەلممىە ىرممص ھەشقانممسق 
 نرسبەتەن مەھەلىرگە ئې رن شۇ ىولرس . جايالش ان

   «.ھېساىىرڭرس  زېررط
 «فەسماز» ئېىرڭغمان ترىغما ئايەتتە يۇقرصى  

-گۇنماھ ىەنمسىىەش مەقسمە  كەلرمرسىن زېگەن
 ئۇالشغما ئمالالھ كەتكەنس   ىمۈپ ەشگەمەئسريەتى

-ز ش  يامانىر   ىەشىكەتسرطلر    ۈشۈشىسىغان
 گۇنماھ ئرط رر ىەنسىىەش ئرباش تتۇش. ئەلەمىەشزىن
 ئماضقب ئۇالشغما ئمالالھ تۇشىسىكەن ئىتكۈضۈپال
 مۇنممسق  ئىلرمممالرصى سممەلەپ ىەضى ئە  ترممس .

 پەيمسق مەئسمريە -گۇناھ ىرص ش سرىەش» ز يس :
 ىرمص ز شگاھرمسىن ئىض تائاال ئالالھ  قرىساڭالشال

 « ۈشۈشىس . ئاضقب
 ئممېىرش  ئالممسىڭ  مەئسممريەتىەشنر -گۇنمماھ

 ىرصزىڭبرص ئاضقيترش ئرط رر مەئسريەتىەشن -گۇناھ
 يايس ش پ  قانا  كەڭ تەشىريەن  _ تەلر   اشىس 

 ىاشمال   يولغا پايسىىر     توغصق ياشىرصىمرطن 
 ئماڭىر  غانئايصىيااليمسى ضىيمانڭ  ىرمىەن پايسق

   يېترشتۈشۈشتۇش. كرشرىەشن 
 ئۇ كىشسرتر   ھە  ھەقڭ  ىرطگە تائاال ئالالھ

 يولمسق ىمۇ قرىسمۇن. نېسمر  مېررشمڭ  يولسق
 مۇ  پپەقريەتىرم  درطمەتىرصىمرطنم  قرىرڭرۋقت ان
   )ئامرن  قرىسۇن.

                                                 
  ئايە -41 ش ئ سۈش  1

 لوقمان ھەكر  نەسر ەتىرصىسىن
 
 نەس ە  قرىساڭ ئما  قل-كرمگە پەنس 

 ئۇنررغا ئىضۈڭ ئەمەل قرر.
 زوسمتۇڭڭ  قريرن كۈنس  سرڭا. 
 ان ئالرتضىيانسق ئرم-زوستترن پايسق .  
 .ئەدمە     نازقن ئاز مىەزىن قاك 
 . زقنا    ضىص   كرشرڭ  زوسرت تۇ 
 ن سمماپ زىممر    زقنمما كرشممرىەش 

 قرر. كە تەكىر مەسىر ەت
 .سىضن  ئرسپات  ىرىەن سىضلە 
  ئانرڭ  غەنرمە  ىرر.-ئاتا 
 .ئۇستاضن  ئاترسىن ئەضىط ىرر 
     ىرصق نر  ئىيرگە كرصگرڭررس  كمىض

 قرر. ترىررغا ئر تريا 
   كېچرس  سىضلرسەڭ ئاسمتا    ممۇالير

كۈنمسۈضى سىضلرسمەڭ ئەترصقپررغما  ىول.
 ىر ر  سىضلە.

  قل ئمويالپ  ماش   ھەش ئرشڭ  ئا-
 تەزىرص ىرىەن قرر.

 .ىۈگۈنك  ئرشڭ  ئەترگە قويما 
 چا  قرىما.قئىضۈڭسىن  وڭغا  ا 
  ىاشممماقىرصىرڭ  ىاشمم رالشنر  ئالسىممسق

 .تر ماىۇشنۇڭغا -ئېغرط
 رڭ  تەكرصقشلرما.ىصرىضلئېيت ان س 
 .ھەممە ئاز مڭ  ھىشمەتىەشڭ  ئۇنتۇما 
 .ئرشتا ئالسىصققسانىر  ا يول قويما 
 .قۇيا   ر  ۇ ە ئۇدالپ ياتما 
   نەشسمە قاشىتر  قويمۇپىاش رالشن-

 كرص   يرمە.
 ن توغصق ئىتمە.ى وڭالشنر  ئالسىس 
 گە قوشۇ  سالما.ىسىضنر  ىاش رالش 
 قالشسمايا    تەلە -كو رالشزق ىركماش 

 ىرىەن ىرىىە تۇشما.
 

ئە ال  توشىسىن ئېىرڭسى -  
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 قۇشئممان» كريرڭرشمم  ئرسممالمچە ايالالشنرمم ئ
 ئېىرڭغمان اترىغ ىرىەن نام  «ھرجاب» ز «كەشى 

 ھرجماىىرڭرش نرسبەتەن ئايالغا مۇسۇلمان ىولۇپ 
 كەسمكرن قرىمايمسىغان تەلەپ ئمىضش  ھېچ انسق 
 پەشضز ش.

 پەشمانىك  ئۇنرۋېصستېتالشزق ز  ترڭرمط قيې رڭس 
  ېگرشرڭ  ياغىر  ئوقۇغۇ رالشنر  قرط  ۈشۈشۈپ
 دە  شلەش توغصىسممرسىك  ىركمم  ەكىرگەن قەتئرممي
 گەىەتىرمصى توش ئاالقە ائريئرجترم ھالسق پاكرتىر 
 كۈ ىمۈ  ئاممرسمرڭر  ئۇيغمۇش كەڭ  تاشقرىر 

  .قوضغرسى ناشقضىىر رڭ 
 ىك سمرصترس    ئرچ    تەن ىرصى شۇنررسىن

 مەنسىن ھەقتە ىۇ ئرط رر قېصىڭسقشىرصىمرط نۇشغۇن
 ھەقممتە ىممۇ كەلممسى. قرىرمم  تەلەپ  ۈشممەنچە
 نرم «ھرجاب» ئاساسەن قېصىڭسقشالشمۇ سوشىغان
 ئېغرمص   تەنمسىك  ىېمصق  ىرىسرمۇ  رڭ پەشضلرك

 مررىرغممان ئممون نە ممچە ھەمممس  ىېسممر 
 ئوقۇشسرط سە  پىر  ھرجاى  ھەمشرصىىرصىمرطنر 

 ھەقتە ىۇ» تۇتۇپ نەض شز  مۇقەشش شلركرڭ  شقېىر
 قاشىتا شاشقئرتالشغا      ضىيە  ئاالھرس  زىڭرمرطزق
 زېمگەن «ىاشمرس  مۇمكرڭچرىرك  قرىرش ش دسە 
    ئرممانري  قرىر  ھېس ىغانىر رڭ سوش ئۈمرستە
 ھەقمتە ىمۇ تۇش پ  يۈكسەكىركرس  ىۇشك ئرىمري

   ئرطز نسى . يېترشرچە  امرمڭر 
 ھېچبرص ىرىسىمك   شۇن  جەشيانرسق ئرطزىڭرش

 جايرطلر رغما ئېترشمڭر  تەش  ن «ھرجاب» ئالر 
 ئرچرمس  مۇسمۇلمانالش ئادرصى  ر اشماپتۇ. پەترۋق
 قرىرممسىغان تەشممەىبۇس يممولڭ  كەڭممصى ئەڭ
 دەل رمرمط ھەتتما النغمان نام ز پ «مىترسىر»

 يۈسممۈپ» قېصىڭسقشممىرصىمرط ىەضى ئرچرممسىك 
 ىرىمەيمس   ىېصىشمڭ  پەترۋق ز پ ھاشقئ قەشزق ى
 «ز يمس  ھماالل ئرشڭ  ھەممە    نەشسە ھەممە
 مۇجتەھرمس ئۇسمتاض  شمەير ئۈلگمۈشگەن مۇز پ

 ضقممان ھماضىصق » ھەقتە ىۇ قەشزق ىڭر  يۈسۈپ
 مۇسىرمەلەشنر » كرتاىرسىك  نامىر  «لرصىپەترۋق

 پەترممۋق ممما ض لۇ  « ەكىرڭرشمم  ھرجمماىترن
 شمەير  ر متر . كمىشۈپ قايتا-قايتا ماقالرسرڭ 

 زۆلەتترك  قايسربرص» ماقالرسرس  مەضكۇش ىقەشزق 
 سمە  ى  گەنىرم  ەكىەن ھرجماىترن مۇسىرمەلەش

 زېمگەن «ىولرمس  ئەتسرمۇ تەش  ڭ ھرجاى ىرىەن
  ىاقماپتۇ. ى ىېص پەترۋقن 

 مەضكممۇش قەشزق ى شممەير ئۇسممتاض زوكتمموش 
 ىەلكم  زق شتېتالرصسېۋرنۇئ ريەفصقنس» پەترۋقسرسق

 مۇسۇلمان  ەكىرسى  ھرجاىڭ  مەكتەپىەشز  ىاشلر 
 سموئالغا زېگەن « كېص   قرىرش  قانسق  قرطالش

    تەت ر ما  پماويا ش» ىېصىپتۇ: جا قب مۇنسق 
 ئېيرمسق  مماش يرىم -1997 «كمومرتېت  ۋقرپەت

 مۇسۇلمانىرصى ز نيا پۈتۈن ىەلك  شەش   غەشب 
 پەترمۋق  ۇلم توغص «ھرجماب» كېىرۋقت ان ز ك

 ڭرم ئالالھ مۇسمىرمە ىرمص ھەشقانسق »  ر رصى 
 ئۇنرم     ئالالھ» قرىغان ناضىر ھەق رس  ھرجاب

  اغمسق   ر اشغان ھىكۈئ ئرشتا ىرص ش پەيغەمبرصى
 لر  ئرذتريمماش ئممىض مۇئمرڭىەشنرمم  ئايممال-ئەش

 پەيغەمبرمصى ئالالھڭر     ئالالھ )يەن  ىولمايس 
 ھمېچ ئرمكەن   ر اشغمان ھىكمۈئ ئرشمتا ىرص ش

 قرىرشممرغا مۇدالرپەتچرىرمم  ئۇنررغمما ئاز مڭرمم 
 پەيغەمبرصىگە ئۇنر     ا ئالالھ كرمك  ىولمايس   
 ئاضغان ئوپئو ۇ  ئۇ ھەقر ەتەن قرىسا  ئاسريىر 
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 ۇال قمم شەكسممرط ئممايرترگە زېممگەن 1«ىولرممس .
 ز پ «الضىمم  قرىرشمم  ئرتممائە     سېىرشمم 
   قويسى. ئوتتۇشىغا

 يمۈض ىەزىڭرڭر  الشنر ئايال سىضى «ھرجاب»
 پۈتممۈنىەي جممايىرصىڭ  ىاشمم ا ئالر انىرصىمسىن   

 ىولمۇپ  ئرپازىىەيمسىغان مەنرڭ  زېگەن يىگە 
 قرىرشمم  ئەمەل پرصىڭسممرپ ا ىممۇ مۇسممىرمەلەشنر 

 كەسمكرن انىۇيص غ پەيغەمبرصى ئۇنر     ئالالھ
   پەشضز ش.

 ئىلرماالش -ئالر  ھەق رس  پەشىطلرك  ھرجاىڭر 
 سقسمممرئوتتۇشى مەضھەپمممىەش    مۇجتەھرمممسلەش

 ئەمەس. مە جۇ  قاشق  ئودشرمرغان ھېچ انسق 
 كمىپص   يرىسىن 1400 ھرجاب ىولغا  ا شۇنسق 
 مۇسمىرمەلەشنر  تاشىذرسق ئرسالئ ىۇيان    ققتترن
 ئازىترڭرم  كريمڭرش ىاغالنغان ضىچ ىرىەن ئەقرس 

   كەتكەن. ئايىرڭر  قرسمرغا ىرص ئايصىىماس
 مۇستەمىركرچرىەش سرياقالشزىك     نائ ھەشدرر

 ىولغان قەسترس  قرىرش ئرشغال زىياشلرصىڭ  ئرسالئ
 ىڭرم لرصئىض ىرمصى مەضگرىىەشزىمن ئمۇضق  درى 

 مەجبممۇشى مۇسممۇلمانالشغا ئۇسممۇلرڭ  تۇشمممۇ 
 ئاز تىرصى-شپئى مۇسۇلمانالشنر  ضوشالپ تېرر  

 ئرسممالئ    غەشىىرشممرش ئرسىيولوگريەلرصىممس    
 پەيمسق ھازىسمىرصىڭ   ەتمڭە  پرصىڭسرپىرصىسىن

  ىاشىرسى. قرىرش ا
    سۇير ەسمت ھەشدرمر مۇستەمىركرچرىەشنر 

 ھەقر رمي ئرسمالمڭر  سە  ىىر  مركرصلرصى-ھرىە
 س  قالغانمم يېترمسممرص پ مەضگرممر ىرممص شوھمم 
 ئويغرڭرشم  ئرسالئ شزقمۇسۇلمانال يەنرال قرىسرمۇ 

 ئرشمەنچ ئىضىمس  مۇسۇلمانالش ىرصى غانسىننىاشال
 مرىىمم     زىڭمم  قايترمم   زىڭرغمما تۇشغممۇض پ 
    ىاشمىرغان شۈشمكەكەلتۈ ئەسمىرگە كرمىركرڭ 
 ئىض قرطلرصىمرط-دانر  مۇسىرمە ئەگرشر  ئۇنررغا
 ڭ ھرجاىىرڭرشم ىەسمتە-ىەس ىرىەن لر  ئرذترياش

   ئرسى. تالىرۋقلغان
 تەكرتىەيس ك   شۇن  كومرتېت  پەترۋق ش پايا  

 ڭر شمەشىئەت مۇسمىرمە ىرصھەش يەتكەن ىاالغەتكە
 ئەمەل قەتئرمي ىۇيص قىرصىغا توغصىسرسىك  ھرجاب
 مۇنمۇ ئالالھڭرم  ھىكمۈمگە ىمۇ الضى . قرىرش 

 ئېيت رڭكم   ممۇئمرڭىەشگە» ز لرىس ش: ئايەتىرصى
                                                 

 ئايە -36 ئەھطقب سۈش  1

 ئە ش تىرصىڭ  قاشىمرسۇن  تركرىر  نامەھص مىەشگە
 ضىڭڭەتىرصىڭم  ىاش ا ضىڭڭەتىرصىسىن تاش   ياپسۇن 

 كىكص كىرصىڭ  ىرىەن لېچەكىرصى ئاشكاشىىرمرسۇن 
 ىاشمم ا  ضىڭڭەتىرصىممسىن )تاشمم   ياپسممۇن 
 قېميرن يما ئاترىرصىسىن  ئەشلرصىسىن  ضىڭڭەتىرصىڭ 
 ئەشلرصىڭرم  يما ئوغۇلىرصىمسىن  يا ئاترىرصىسىن 

 يما  قېصىڭسقشمىرصىسىن ئمىض يما ئوغۇلىرصىسىن 
 يمممما ئوغۇلىرصىممممسىن  قېصىڭسقشممممىرصىڭر 

 زىڭممسق  يمما ئوغۇلىرصىممسىن  ھەمشممرصىىرصىڭر 
 يما  مىشىىەشزىن  ئاسترسىك  قول يا ئايالالشزىن 
 )يەنم  درمطمەتچرىەش يو  ئې ترياج  دوتۇنالشغا

 شمەھۋىت  جرڭسم  ىولغمانىر ترن ز لسۈ  قېصى
 جمايىرصىڭ  ئۇيماتىر  ئايالالشنر  يا يوقالش زىن 
 يەتمرممگەن  ىمماالغەتكە )يەنمم  سىغانئۇقمايمم

 كىشسەتمرسممۇن  كرشممرىەشگە ىاشمم ا ىممالرالشزىن
 ئۈ ممۈن ىرىممسۈشۈ  كرشممرىەشگە ضىڭڭەتىرصىڭمم 
 ممۇئمرڭىەش! ئم  ئۇشمرسمۇن  يەشگە ئاياغىرصىڭ 

 ئالالھغما ھەممررالش ئۈ ۈن ئېصىشرشررالش ىەدتكە
   2«قرىررالش. تە ىە
    قرطلرصىرغما ئايالىرصىرغا  پەيغەمبەش! ئ » 

 پمۈشكەنج  ئېيت رڭكم   ئايالىرصىغا مۇئمرڭىەشنر 
 قرىغانمسق ىۇنمسق   قلسۇن  ئوش ىەزىڭرڭ  ىرىەن

 ئوڭماي ئەڭ ئركەنىركم   ئايالالش )ھىش ئۇالشنر 
 ئالالھ  ې رىمايس . ئۇالشغا ىاش رالش ز  -تونۇلرس 

 قرىغۇ رمس ش  مەغپرمص   ناھايرت  )ىەنسىىرصىگە 
  3«مې صىبانس ش. ناھايرت 

 ىممويرچە ھممىكم  ئايەتىەشنرمم  ەضكممۇشم 
 .ىمطز شپەش كەسمكرن مۇسمىرمەلەشگە ھرجاىىرڭرش

 ئماز  -ئمىشپ قمانۇن  ئەدمال    زىن مەيى 
 ئەقرسىسم  مۇسىرمەلەشن  ئېيت انسىمۇ نۇقترسرسىن

 قەتئرمي ضوشال  ئرشمالشغا درمالپ  ىجسقنرغا   
 ئالالھ ىۇ  قرىرڭسا  شۇنسق  نا قزق ئەمەس. توغصق
 .تۇشقرىغانىر  ئېالن جەڭ ش سۇلرغا ئالالھڭر    

 ئممىشپري    ئېتر ممازىي درىممسىك  ىممۇ 
 ىاشم ا ئرمگە داھرشرغا زىكتاتوشىىر  ضوشق قنىر الش
 تودتماپ قويۇلمۇپال يولغا زۆلەتىەشز  مۇستەىرت
 قرىرمش  ھمىشمە  ھەقىرصىگە ئرڭسان قالماسترن 
 قرىغان شۇئاش ڭ ئازقلەت    ىاشق  شلر  ئەشكرڭىر  
 ئاز مڭرم  ضقزىمال قويۇلۇشم  يولغما فصقنسريەز 

                                                 
 ئايە -31 نۇش سۈش  2
 ئايە -59 ئەھطقب سۈش  3
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 ئىتمەيس . كالىرسرسىن
 قرىرۋقت مان ئېتر از ىئىض مۇسۇلمان ىرص ھەش 

 شمم  ۈكەلتۈش ىرجمما  قجرپىرصىڭمم -پەشض زىڭڭرمم 
 پەشمانىرصىغما ئۇنر  ئۈ ۈن قرىرش شقضى ئالالھڭ 

 يمماك  شممەدرس ھېچبرممص .ز شپەشض ىويسۇنۇشمم 
 ئېترشممكە تەش  پەشضنمم  ىممۇ كولىېكترپڭرمم 

  مەلمۇمك  ھەممرمگە .يو  ھوقۇق  ۇشال مەجب
 ئەشكرڭىر  زىڭ  مۇسىرمەلەشنر  مەسرىرس  ھرجاب

 كرصىممس . زقئرصىسممرگە ئەشكرڭىرمم  كرشممرىر    
 ھەتتما تمۈضۈئ -قمانۇن ھېچ انمسق  زىك ز نيا

 كرشمرىر  ئاز مڭرم  ھېچبرمص الشمۇقانۇن دەل ئاشق
   ىولمايس . قويسا    قويالمايس   ە  ئەشكرڭىركرگە

 ھماكرمريەتڭ  ىرمىەن زىن) ئەلمان  ر غەشىڭ 
 )شەدسممري لېبرممصقل     پرصىڭسممرپ  ئممايصىش
 كممۈ ەپ ئەشكرڭىركڭمم  كرشممرىر     مەنممپەئە 

 ئممې ر   درممر ىرممص قرىرممسىغان تەشممەىبۇس
 قاششمم  زىڭغمما ئىضىڭرمم  زقئرمم  تممۈضۈلمرىرصى
 قرىرمم  تەشەىبۇسمممۇ ئممۇن     ڭ ئەمەسممىركر

 قنمسقمەيس ىرمتەش پ ئرط رمر كەتمەيسىغانىر رڭ  
 زېمممە   قرىرشممرس . زق شقڭ تۇشىممسىغانىر رڭ 

 ئايمال» ىولغانمسق ىمويرچە شۇئاشى ىۇ ئۇالشنر 
 ئرسمالم  يماك  يۈش ممس  يالرراك-يېصى  كرش 

 ھەق   ئاشلرشرش ھېچكرمڭر  يۈش مس  ھرجاىىرڭر 
 ىاشق  شلرمم  » ئۇنممسققتا گەپ. زېممگەن «يممو 

 زۆلە  شموئاشىڭ  «قېصىڭسقشمىر     ئەشكرڭىر 
 يا شوپما ىرص ئودشا  فرصقنسريەگە قرىغان گرمڭ 

  رم رڭقرى تەشغرمب يالررا ىر  ما-يېصى  زۆلرترس 
 ىۇ ئۇالشنر  ئۇنسققتا تۇشسا  قاشش  ھرجاىىرڭرش ا

 ئرككم     قولالنغمانىر  ئمىلچەئ قو  قرىغرڭ 
   نېمە ! ىولماي يۈضلرمرىر 

 ئاشمكاشق-ئو ۇ  زىڭغا كوممۇنرستالش زىڭسرط 
 دەل ڭمم  زىممن» پ تممۇش  مەيسقنممسق قاششمم 

 قاشقيس . ز پ «ئەپيۇن ض ھەشلەيسىغان
 زىڭمم  نمم «ھرجمماب» فصقنسممريىركىەش ىەضى 

 تەش پمسقشى  ەكىە  ئۇن  قپ قاش ز پ سرمۋول
 سممرمرۋول زىڭمم  «ھرجمماب» ئەمممما ىولغممان.

 ىولۇپمممۇ ئايالالشنرمم  ىەلكمم  ىولماسممترن 
 ئۈ مۈن يمىگە  ئە ش تىرصىڭم  مۇسىرمەلەشنر 
 زېگەنىرمم  سممرمۋول  ش.كريرمىرصىممس كېيرممسىغان
 ضىمچ ىرمىەن تۇشمۇشم  كۈنمسىىر  كرشرىەشنر 
 ئربمماش تتۇش. شممۇئاشزىن ىولمرغممان ئاالقرسمم 

 زق    يەھۇزىالشنر  ىەلگرس   كرصىس مەسرىەن:
 . ئودشا زوپپرسرغا كرچر  ىېشرسىك  يۇلتۇضى 

 ئمالالھ ئېيت رڭرمرمطز   يۇقرصىمسق ھرجاب لېكرن
    شىممطپە شممەشئري ىەلگرىەنممگەن تەشىپرممسىن
 ضۆشۈشىيەتتمۇش. جرمسزىي تۇشمۇشترك  كۈنسىىر 
 ئېيت انممس   فصقنسممۇضالش قرسممر  ىرممص ممماقۇل 

 تمۇشقيى   ز پممۇ سمرمۋول زىڭري ن «ھرجاب»
 كرممصىس دصىسممترئانالش ئۈ ممۈن نممېمە ئۇنممسققتا
 يەھمۇزىالش  ەكىەنمەيمس   ئېسرشمترن ىەلگرسرڭ 

 مۇسىرمەلەش يۇ - ەكىەنمەيس  يۇلتۇضىسىن زق   
 ئمازقلە   قانمسق  ىمۇن   ەكىرڭرس  ! رنھرجاىت
   ز يمرط ! ئەشكرڭىر  قانسق 
 يا ش پمازىك  ىاشم ا ئۇنررسىن    فصقنسريە 

 ھەقىرصىڭم  ئرڭسان  ىرصىجاش ر ئەشكرڭىر  ىاشلر 
    زۆلەتمىەش ىولغمان تەشەىبۇسچرىرصى قوغسق 
    شمەدرس ىماشلر  ز نيازىك  ىاش ا ئۇنررسىن

    ئەقرسىسمم   مۇسممۇلمانالشنر كممولىېكترپالش
 يا ش پما كېمص  . قرىرشم  ھىشمە  ھېسسرياترغا

    زىممن ئرممص   ئودشممرمايسىغان ىگەئممىض
 الضى . قرىرش  ھىشمە  مەز نريەتىەشگە

 ئرسالئ جايىرصىسىك  ىاش ا نر ز نيا يەنە ىرط 
 تەشىرميە-تەلرم     زىڭم   مۇپترالش ئالرمىرصى 

 ئربماش   ترن«ھرجاب» كررشىەشزىن ساھەسرسىك 
 ئو مۇ  زىڭرمرطزق ئۇسۇلرڭر  كېيرڭرش المچەئرس
 جاكاشالپ ئركەنىركرڭ  پەشىط شەشئري ىەنگەنىەلگر

    ز نيما مەز نريەتىر     تۇش شرڭ  مۇستەھكەئ
 ئرڭسمانري زىڭم   ئرڭسمانالشنر  ئەھىرڭم  ز نيا

 تەشەىبۇس  اقرصىشرڭ  قرىرش ا ھىشمە  ھەقىرصىگە
 تۈگرسى  پەترۋقس  )قەشزق ىڭر  .«قرىرمرط
 ھماضىص قرطلرصىمرمط-دانر  مۇسۇلمان ئۇيغۇش 
 ھەقرم ەتەن مەسرىرس  «ھرجاب» كېىرۋقت ان ز ك

-ئممالر  مىترممۋ ش   تەنممسىك  .مەسممرىە ئېغرممص
 شېئمال    رتئشماشق ئەمەلري ھەقتە ىۇ الشئىلرما

 ىايمان ڭ ىرصىمۈھىكم شەشىئەتڭر  قاشىتا ئەھۋقلغا
  مۇھر . ئرڭتايرن قرىرش 

 قرىرڭغمان ىايمان ئاشمكاشق ئو مۇ  ئرسالمسق
 پەترمۋق دالرغانچە كرشرڭر  ھېچ  قجرپالشزق-پەشض

 ز شىجرسممرڭ   قرىرممش ەسمممۇش س ىرممصىش 
 ئربمماز    يممو . ھەق مم  ىېممصىش تى  نىرترمم 

  كممېچەكىەشز-كرممير     ئرچمممە -يرمممە 
 ىولسا  ناليولۇقمرغا دەتەشگە ھايات   مەجبۇشلرڭر 
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 قەتئرمي قرىرش ا ىر درالپ كىشسەتمرسرگە شەشىئە 
   قرىرڭمايس . ش دسە 

 ھەقر ري ياغىر ڭ  مەسرىرسرس   ېگرش ياغىر  
 يمىگەپ ممۇكەممەل  ېچرڭم  شمەكىرس  ھرجاب
  ش رگرم ئاشقرمسىن يماغىر ڭ  كېمص  .  رگرش
  رگرمش قويمۇپ ئو ۇ  قرسمرڭ  ىرص  ېچرڭر 

شممەشىئەتتە تەلەپ قرىرڭغممان ھرجمماپ  قاتمماشلر الش
   ترڭرمرطزىكممم  .ئمممىلچرمرگە  ۈشممممەيس 

 كىشسمەتكەن شەشىئە  قرطالش-دانر  ىالنغانھېجا
 ش كرير كريرمىەشن  ئۇيغۇن ئىلچرمرگە «ھرجاب»

 ىولغمانالشمۇ شوپما     كېميگەن جرىباب .الضى 
 جەلر  تاش رصى ئاز تترن ئاش ان   ەكترن رت قرمم

 تەشمەىبۇس كريمەسمىرك  جرىبماىالشن  قرالشلر 
 مەقسممە  ىولغممان ترممن«ھرجمماب» .قرىرڭرممس 
 تاشترشمترن رڭ زى  رت ىاش رالشنر  نر مۇسىرمەلەش
 كرميرمىەش  تماش  ىمۇال-ئماال ىولۇپ  ساقىرڭرش
    جرىبماب ىاھمالر  قرممە  تاش رصى ئاز تترن

 ئرپمازىىەپ ئەيمڭەن فرگوشىىرصىڭ  مۇسىرمەلەشنر 
 شەشىئە  ھرجاىىرڭرش ئاشقرىر  پەلتۇالش ىېصىسىغان
  ەكىرگەن ىەلك   ىولماسترن «ھرجاب» ىۇيصىغان

 پەشىمط شمەشىئە  ھەشگرطممۇ ىۇالش .رمىەشز شكري
   كرصمەيس . زقئرصىسرگە «ھرجاب» قرىغان
  ەگكەنىركمم  يمماغىر  سممتوزېڭتالشنر  قرممط 

 يەشزىكم  شمۇ قوغىرڭرشم  مەكتەپترن سە  ىىر 
 مۇ ئرشرڭرشم زىڭغما»  ر اشغان ئىضى ھاكرمريە 

 غرمۇپرصىڭسرپر زېگەن «ئەشكرڭىر  ئرشەنمەسىركمۇ
 .تۇشدرالپ

 مۇسمۇلمان   ترڭرمرطزىكم  شاشقئرتتا ىۇنسق 
 تاشممالپ يممالغۇض قرطالشنمم  قېصىڭسقشممىرصىمرط

 ئەگەش) شمم  ۇىول ئرممگە ئۇالشغمما  قويماسممترن
 قانۇنالشغما تمۈضگەن ئىضى ئوش نىرصى ھاكرمريە 

-ھە  ئۇالشنرم  ىولسا  ئرش القرىرسىغان ئەمەل
 قرىرشم  تەلەپ ىمويرچە «قانۇن» ھوقۇقىرصىڭ 

   ەكىسمە شنم  ەككەنىە ياغىر  ىۈگۈن كېص  .
 زېسمە نېمە . ەكىەيس  ن ىولغانال مۇسۇلمان ئەتە
 ئېشمر  ھەززىمسىن تۇش   شسە  ز پ «دو »

 ئوشتما  رچرىەشنر مۇسمتەمىرك مېمڭرش گەز نگە
 ئادرصىمسق ئۇالش ئېيت انسق  ئو ۇقرڭ  سۈپرترس ش.

 زېيرشمترڭمۇ «يمو  ھەق رم  ياشما  سېڭر »
  يانمايس .

 مەضكممۇش رصىمرطھەمشممرصىى ئۈ ممۈن شممۇنر  

 ئا قش  ئرطز پ قاشىتا زۆڭ كېچر  پەشىطگە شەشئري
 يولرمسق قرىرمش ئرتائە  مەدىۇق ا ىولماسىر رڭ  

 ىولمۇپ گۇناھكماش ئالالھ ما )ياشقت ۇ    دالر 
 يمماغىر  قرىرمممەن. تە سممريە قالماسممىر ىرصىڭ 

 سمتوزېڭت تۈشكۈئ ىرص ئاضغرڭە ئەسىرس  مەسرىرس 
 سرىرسممم مە دۇسۇسمممري ھەمشمممرصىىرمرطنر 

 مۇسممۇلمانالشنر  پۈتممۈن ىەلكمم  ىولماسممترن 
 مۇسمۇلمانىرصىڭر  ئۇيغمۇش پۈتۈن مەسرىرسرس ش 

 ىمۇ  مەسرىرسرس ش. مە جۇتىۇ  مرىىري    زىڭري
 ئرمگە ئەنئەنرسرگە ئرسالئ ئاشتۇ  ئەسرصزىن ئون

 ىمۇ  مەسرىرسرس ش. مە جۇتىۇ  دەل رڭر  ئۇيغۇش
 شۇڭا  ش.ضوشق قنىر رس مەز نريە  ئېغرص مەيسقن ىرص
  ماشىىەشن  ئاممال كېىرمسىن قولمسىن ھەقتە ىۇ

 كرمىركرڭرمم  مرىىرممي    زىڭرممي ئرشممىرتر  
 قېىرش قوغسقپ ن «ھرجاب» ىولغان نامايانسىس 

   مەجبۇشىيرترس ش. مۇسۇلمانڭر  ىرص ھەش

 

 سىضلرصىسىنساھاىە    تاىرئرڭالش 
 
 ەلەي رساالمڭر ئ ەيغەمبەشپ 

 ۇنج ت ەلگەنك ەيسقنغام ېيرنك  قپاترسىن
 ەشنر ىولسى. كرشرى ۇ توقى ېررىر ي
 ۇالشن ئ ەپسىرصىن سى ىيرۋوت شساقىرصىوق
 .ەكرصزىئ ىش پس  نياغاز

 ەن ائ ىيەلالھۇ ضش ە_ ئائرشم
 
 ىرص ىمۈ تۇشترر    قاضقن زىر .

قرىغرن.  ە ئوىسقن زى   ىضىگەس  كرشرڭر
 ۇسۇپترى  زىىرسىك  ئ ۇنر ئ ۈنك  

 .ئالرس 
 ۇئاضئربرن م ەھيا_يم

 
  ەنتئرشالشغا ى ۇز ىر  ىرصق نر 
  ئالالھ تائاالنر ۈشگەنىرك ي ۇپىول
 ىشۈگەنىركرڭر ئ ۈضي ۇنررسىنئ
 .ېشاشىترس شى

 ەسصىيى ەلئ ەسەلھ م
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ئەتصقپرمرطغا ئرڭچركرىەپ قاشقيسىغانال ىولسما  
رت  ضقمانرمرطزىك  مۇسمۇلمانالش ئاشىسمرسق ناھماي

كىپ پركصىي ئې رمالشنرم  مە جۇتىمۇقرڭ   ىەضى 
ئرسالمري پرصقرىەش ئاشىسمرسىك  قمانىر  ئرچكم  

پاساتالشنر  پرصقرىەش -ئۇش شالش    ھەشدرر پرتڭە
ئاشىسرسىك  پركصىي ئودشرماسىر الش سمە  ىرسىڭال 

 ىاشلر  ا كېىرۋقت انىر رڭ  كىشىمرط. 

ز نيازىك  پركصىي ئې رمىەشنر  سمان  كمىپ 
تمۈشتكە غانس    ئۇالشنر  ىاشلر  ا كېىرشگرمۇ ىول

 . مۇ ئرڭتايرن كىپىولغان سە  ىىەش 

ىممۇالشن  تى  نسىكرممس   ئممۈك تممۈشگە 
 يرغرڭچاقال  مۇمكرن: 

ھاكرمريەتڭرممم  ىېسمممرمىرصى يممماك   -1
سرياسەتچرىەشنر  ھەشدرر مۇززىئالرصى سە  ىرسىن 

 «.  سرياسري ئې رمالش»ىاشلر  ا كەلگەن 

   مۇتەپەككۇشالشنر  ئرسالئ  پەيالسوپالش -2
ئرسىيەسمم  ھەق رممسىك  ئودشمما  ىولمرغممان 

قاشقشىرصى سە  ىرسىن ىاشلر  ما - ۈشەنچە    كىض
 «.ئرسىيە ى ئې رمالش»كەلگەن 

تۈشلۈ  فر  رمي  زىڭ  ئىلرماالشنر  ھەش -3
مەسرىرىەشزىك  ئودشا  ىولمرغان كىض قاشقشىرصى 
ن    پەترممۋقلرصى سممە  ىرسىن ىاشلر  مما كەلممگە

 «.فر  ري ئې رمالش»

ئرسممالئ ز نياسممرسىك  شممرئە  دمما قشى   
مۇئتەضىىە  ئەىاضىيە    ئەھبا  قاتاشلر  يۈضلرگەن 
مەضھەپىەشنرمم  كېىرمم   ر رممش سممە  ىىرصىگە 

درممر  3قاشقيممسىغانال ىولسمما   يۇقرصىممسىك  

كاترگوشىيەنر  ىرصىگە كرصىسىغانىر رڭ  كمىشىمرط. 
ىولۇشم     ڭر  قانمسق  رىاشلر  ا كېىرش سە  ى

ئۇنر  قايس  تۈشگە كرصىشرسىن قەتئريڭەض ش  ىرمص 
مۇسۇلمان ئۈ مۈن ئېىرم  ئېيت انمسق  پركصىمي 
ئې رمڭر  شول  ممۇھر  ىولمۇپ  ىرمص ش زىڭرمي 
جامائە  ئىضىگە يېتەكچ  قرىغان ھەش قانسق  ىرص 
پركصىممي ئممې ر  مەضكممۇش جامممائە  ئەضقلرصىڭرمم  

يمات   ئرباز تىرصى  ئائرىە ھا-ئەقرسىس   ئەمەل
ئرجترمائري مۇناسرۋىت  ھەتتما ئۇالشنرم  سمىض 
ھەشىكەتىرمممصىگرچە ممممۇئەييەن تەسمممرصلەشن  

شۇنر  ئۈ ۈن ھەشىرمص مۇسمۇلمان  كىشسرترس .
قۇشئمان «ئىضى تۇتۇپ ماڭغان يولرڭر   وقمۇئ 

نرم  شوھرغما ئۇيغمۇن «سمۈنڭە »   « كەشى 
  ىولۇشرغا ئاالھرس  ئەھمريە  ىېصىش كېص  .

  مۇسمۇلمانالشن  كمىپ ئرسالئ زىڭ  ىاشلر
تەپەككمۇش قرىرشم ا -ئرطزىڭرشكە  كمىپ پركرمص

 اقرصىش ىرىەن ىرص  ققرتتا  ئىلرماالشن  ئرجتر ا  
قرىرشمم ا شىغبەتىەنممسۈشزى. ھەتتمما ئرجتر مما  
جەشيانرسق داتاالش انالشغرمۇ ىرص ھەسسمە سما قب 

 ھۇش يص  ش ضىيەلالھمۇ ئەن مۇ ئەىۇ  ز  قرىسى. 
شىممۋقيە  قرىغممان سىن پەيغەمممبەش ئەلەي رسسمماالم

يرىڭرم  ىېشمرسق  يمۈضھەش كە ىۇ ئۇممەتئالالھ »
 1«اليسىغان ىرمص كرشمرڭ  ئە  ترمس رىڭرڭ  يېرز

ئرسممالئ زىڭرڭرمم  تاشممما   زېممگەن ھەزىممس
ئۇقۇمىرصىڭرم  -مەسرىرىرصىگە ئائرمت  ۈشمەنچە

ضقمانڭر  تەش ق ريمات     ماكانڭرم  ئىضگرصىشم  
ىرمممىەن يېررىرڭرممم  تۇش شممم ا ئې تريممماج  

 لرسىغانىر رڭ  كىشسرترس . ىو
                                                 

 ئەىۇ زق  ز شىۋقيرت  1



 

41 
 

ئرسالئ زىڭرڭر  ئرالھري   ھريمسىن ئربماش   
ئىضگەشمەيسىغان ئاساسىرصى    ئىضگرصىش قوىۇل 
قرىرسىغان تاشما  مەسرىرىرصى ىاش ىولۇپ  ئرسمالئ 

ئرسالئ زىڭرڭر  ئومۇمري مەقسە   رصىمۇتەپەككۇشل
   مۇززىئالرصىسىن  ەتڭرمرگەن ئەھۋقل ئاسمترسق  

ىرىەشگە قاشىتما ھەشدرمر ئوقمۇئ    مەضكۇش مەسر
 ۈشممەنچرىەشن  ىايممان قرىرشمم ا ترصىشممرس . 

ىرصىگە قاششم  پركرمص ىايمان -ئىلرماالشنر  ىرص
قرىرش   ھەشگرطمۇ ئرالھري   ھريگە قاشش  پركرص 
ىايان قرىغانىر  ھېساىالنماسترن  ىەلك  ئرالھرمي 
  ھريڭر  مەقسرترڭ  يوش تۇپ ىېصىس . ئەگەش ىرط 

ئوتتۇشىسممرسىك  ئاساسممىر  پركصىممي ئىلرممماالش 
ئرذمممترالپالش ھەق رمممس   وڭ مممۇش ممممۇالھرط  
يۈشگۈضىسىغان ىولسا   كىپرڭچە ئرذترالپالشنرم  
ئرسممالمڭر  ئممىضگەشمەس ئاساسممىرصى ئۈسممترس  
ئەمەس  ىەلكم  شمادچە مەسمرىرىرصى ئۈسممترس  

 ئركەنىركرڭ   ۈشرڭەلەيمرط. 

ئرالھرممي ھېكمەتڭرمم  تەقەضضقسمم  ىممويرچە  
رصىمرممط مممۇھەممەز ئەلەي رسسمماالمڭر  پەيغەمب

ئەش ىىەش ئرچرسىن  ر رشم     ئرسمالئ زىڭرڭرم  
ىاشلر  ا كېىرش  ىرىەن  ئۇنررسىن ىۇش ن   ىاشلر  
زىممڭالش    ئۇالشنرمم  تەلرماتىرصىڭرمم  ىرممصز   
ئەمەلسىن قالس ش لۇشم   ئرىگرصىكم  زىڭالشنم  
دالرغممانچە ئىضگەشترمم   ئىضلرصىڭرمم  كىڭممۈل 

ھە  سمىرصىگە درمطمە  -ا قي داھرشىرصى    ھ
قرىممس ش پ كېىرۋقت انالشغمما قاشىتمما  مموڭ ض شىە 
ىولسى. شمۇ سمە  ىترن ز سمىەپك   ققرمتالشزق 

جەھىم  ىرمىەن -پەيغەمبرصىمرطنر  ز  ىترگە جان
 شممەنىرصىڭر ۈز-قاششرىر  كىشسەتكەن ئرسمالئ

سان  ئرڭتايرن كىپ ىولمسى. ئەممما پەيغەممبەش 
ىرىرصىڭر  ئەلەي رسسممماالئ    ئۇنرممم  سممماھا

مۇسمتەھكەئ  سمترس ۈسە ش انىر  ىرمىەن ھە  ئ
تۇش ش  نەترجرسرس  ھرجمص   زىيماشى مەزىمڭە 
مۇنە   ش  شەھرصىس  ئرسالئ زۆلرتم  قۇش لمۇپ  
ھەقر ەتڭر  نۇشى  اقڭاشم ا ىاشمىرغانسىن كرميرن 
مۇسۇلمانالشنر  كۈ ىمۈ  ئرممان   تە ش نممەس 
ط ئرصقزىس     ىرصلر  ئرتترپاق  ئالسىمسق  اشىسمر

شمەنىرصى مۇسۇلمانچە قريماپەتتە ۈقالغان ئرسالئ ز
ئوتتۇشىغا  ر ر  ئرسالمري سمەپتە پرتمڭە پەيمسق 
قرىرش    مۇسمۇلمانالشنر  ىرصلركرڭم  ىمۇض   

ئاشقرىر  ئۇالشزىن ئرڭتر مائ ئرىرشم ا ئاتالنمسى. 
ضقمانرمرطغرچە زق قئ قرىر  كېىرۋقت ان ىمۇ درمر 

االئ ئەلەي رسسمم ش ضىممر ھەشىكەتممىەش پەيغەمممبەش
ز  شىسىال ئوتتۇشىغا  ر رش ا ىاشىرغان ىولسمرمۇ  
پەيغەمبەش ئەلەي رسساالمڭر  ھېكمەتىر  تەزىرصى  

پاشقسممرت     ھوشممياشلر   ھەشقانممسق  -ئەقرممر
كرچر  پرتڭرىەشنر  ئالسىڭ  ئېىرش ا يېترم  - وڭ

ىاشالنغان  ئاشاتت . ئەمما ئۇنر   قپاترسىن كېيرڭال
ئ تاشىذرمسىك  شمەنىر  ھەشىكەتىرصى  ئرسمالۈز

ئەڭ  وڭ ىىلۈنۈ     پاش رىرڭرشالشن  كەلتۈشۈپ 
 ر اشزى. ضقمانڭر  تەش ق ري قرىرشمرغا ئەگرشمر  
مەضكۇش زۈشممەنىر  ھەشىكەتىرصىڭرم  تمۈشلرصى 
كىپرير   شەكرىىرصى ئىضگرصى   ئەڭ دەتەشلرم  
ىاس ۇ  ا كرصزى. ئەھمۋقل شمۇنسق  تۇش قىمۇ  

ەھۋقلالشغما ضقمانرمرطزىك  مۇسمۇلمانالشنر  ىمۇ ئ
قاشىتا پەش قسرطالش ە مۇئامرىرس  ىولۇپ  غەپمىە  
 ئۇي ۇسرسىن ئويغانماسىر   ھەقر ەتەن ئېچرڭرشىر 

   ىرص ئەھۋقل.

ضقمانرمرطزىك  پركصىي ئې رمالش    مۇسۇلمانالش 
 ئاشىسرسىك  ئرذترالپالشنر  ئاساسىر  سە  ىىرصىڭ 

ش ئۈ ۈن پەيغەمبرصىمرطنرم  ضقمانرمسىن رڭر ۈش
يرىىرم  سرياسمري تاشىذرمرطغما  1430ان ىاشالنغ

نەض ش سېىرش ا    سىضن  ئەڭ ىاشمترن ىاشالشم ا 
 توغصق كېىرس .

يرىممم  سمممىيۈمىۈ  -632مرالزىيەنرممم  
پەيغەمبرصىمرممط مممۇھەممەز ئەلەي رسسمماالمڭر  
 قپاترسىن كېيرمڭال دەلرپرىرم  پەيغەمبرصىمرطنرم  
تۇغ انىرصىغا مرصقس قرىرشم  كېمص   زېگەنمس   

 ئربڭم غۋقالش تاشقالغان ىولمۇپ  ئمىمەش ئې-پرتڭە
 ئودشا   موڭ سماھاىە كرصقمالشنرم  غادەتتاى

نەترجرسرس  دەلرپرىر  مەسرىرس   ترصىشچانىر ىرصى
يول  ئماشقرىر   ئرسالئ كىشسەتمرسرسىك  كېرە 

رڭرم  ئمالتۇن پمەش ۇش دەلر 4قرىرڭغان     ھەل
ز  شى ىاشالنغان ئرسى. ئرسمالئ زۈشممەنىرصىڭر  

لمممۇ   ئرغۋقگەشلرممم  ھەشىكەتىرمممصى پرتڭرذوش
رسىن ئۈ   شې رت پمەضكۇش تى  دەلر نەترجرسرس 

قرىرڭسى. ئرككرڭچ  دەلرپە ئىمەش ىرمن دەتتماپ 
ش ضىيەلالھۇ ئەن ۇ شمې رت قرىرڭغانمسىن كېميرن  

ئەففمان  ئربڭم ئۈ رڭچ  دەلرپە ئوسمان  گەش ە 
ش ضىيەلالھۇ ئەن ۇ يەنرمال ئاشمۇ كمېرە  يمول  
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ر  تەدمترگە  ر  مان ىولسمرمۇ ئاشقرىر  دەلرپرى
دەلرپرىر  پەيغەمبرصىمرطنر  ئەڭ يې رن تۇغ رڭ  »

ىولغان ئەل  ىرن ئەىۇ تالرپ ما مرمصقس قرىرشم  
ز يممسىغان پرتڭرذوشالشنرمم  « كېممص   ئرممسى

پرتڭرسمممرگە ز ك كەلمممسى. ىمممۇالش ئرسمممالئ 
   زۈشمەنىرصىڭر  پرالنىر  ئرغۋقگەش رىرك  ئرسى.

ىمرط ممۇھەممە  جاھرىريە  ز  شىس  پەيغەمبرص
ئەلەي رسسمماالمڭر  ئممۈ رڭچ   مموڭ زقزىسمم  

مەنافڭر  جەمەترمسىن ىولغمان  ىرمص نە ش   ئاىس
ئركك  ئائرىە  ىەن  ھاشمر     ىەنم  ئمۇمەييە 

ىەش  ئوتتۇشىسرسق ئرچكم  ىي)ئاىباسريالش    ئەمە 
ضىممسزىيە     ئممازق  تىەش ئممۇض ن يرىممالش زق قئ 

ق ئۇنررغما ىولسرمۇ  ئرسالئ نۇشى سايرسرس قرىغان
  كشمەنىرۈتەلتىكۈس داترمە ىېصىىر   ئۇالشنر  ز

زوسممتىۇق ا ئايىرڭرمم  ىولغممان ئرممسى. ئرسممالئ 
مەضكمۇش ئرچكم  ضىمسزىيە      شممەنىرصىڭر ۈز

ئممازق  تىەشن  ئەسممىەتكەن ھالممسق  ئەمە ىممىەش 
ئائرىرسرسىن كەلگەن ئوسمان ش ضىيەلالھمۇ ئەن مۇ 

رىر   ھەق رس  ھەشدرر پرتڭرىەشن  تاشقرترش ئماشق
سممامانڭر  تېگرممسىن سممۇ قويۇشممتە  ش ضىممر 
ھەشىكەتىرممصى ئاشىممسىك  ئرچكمم  ضىممسزىيەتڭ  
قايترسىن يرىترمط تماشت ۇض پ  ئۇنررغما قاششم  
زۈشمەنىر  ھەشىكەتىرصىڭ  كۈ ەيتت . نەترجرمس  
ئوسمان ش ضىيەلالھۇ ئەن ۇنر  شې رت قرىرڭرشم   
ئرسممالئ تاشىذرممسىك  ئەڭ  مموڭ ض نجرصسممرمان 

ئا ت . ئەل  ىرن  ىاشلر  ا كېىرشرگە يولپرتڭرىەشن  
ئەىۇ تالرپڭرم  سمېپرسىكرىەشزىن دما قشىجالش    

 شرئەلەش ئوتتۇشىغا  ر ت .

 وڭ  ئۈكشۇنررسىن كېيرن ئرسالئ ز نياسرسق  
دەلرپرىر  ىاشلر  ما كەلمسى. ئمۇالش ئەمە ىمىەش  
ئاىباسمممريالش    ئوسممممانريالشز ش. ئەمە ىمممىەش 

ىكمۈئ سمۈشزى. يرمر ھ 91دەلرپرىرك  ئماشقن 
يرىم  قۇش لمۇپ  -750ئاىباسريال دەلرپرىركم  

ئانمسىن ئوسممانريالش  يرى  ئاغس ش لسى.-1258
يرىم  -1923يرى  قۇش لۇپ  -1299دەلرپرىرك 

يرمر زق قئ قرىغمان  624ئەمەلسىن قالس ش لسى. 
ئوسمانريالش دەلرپرىركم  ئاغمس ش لۇپ  ئرسمالئ 

كېيرن نە چە زۆلەتكە پاش رالنغانسىن  70ز نياس  
ئرسالئ ئۈممرترڭرم  ئەڭ ئېچرڭرشمىر  كمۈنىرصى 
ىاشالنغان ىولۇپ  ئىتكەن ىرص ئەسرصزىن ىۇيمان 

ئرگە  اقرسرط قالغان يېمتر  ىالرالشغما ئودشما  
ئمۇ صقپ   شغاتەش پترن ھەشدرر ىېسمرمال-تەش پ

 يەكىرڭر     ىوض   قرىرڭر  كەلمەكتە. 

ئوسمانريالش دەلرپرىركرسىن  ئرسالئ زۈشمەنىرصى
ىرصلرشر  قرىرشڭر   قايتااش رالنغان زۆلەتىەشنر  پ

ئالسىڭ  ئرىرش ئۈ مۈن  ىمۇ قېمتر  ئاتمالمرش 
ئرسىيەسرڭ  تەشۋى  قرىرمش « ر   تەنپەش  شل»

ىرىەن ىرصگە  ھەش ىرمص   تەنڭرم  دەل م  ئمىض 
  ترڭرڭرال سىيۈشم   ئمىض   ترمڭرگرال درمطمە  

لەتڭر  پايمسق مەنپەئەتم  ۆقرىرش     ىاش ا ىرص ز
ەن ئرشم  ىولماسمىر   كېمص    زېگەنمس   ىرى

ئرممسىيەلەشن  ئومۇمالشممتۇش   ئمماشقرىر   ىرممص 
مرىىە  ھېساىىرڭرسىغان ئەش ىىەشن  ىرصنە چە ئون 

ىرصىممسىن -زۆلەتممكە پمماش رال   ئممۇالشن  ىرممص
يرصققالشتۇش   قاتاشلر  يامان غەش ضلرصىس  تولۇ  
غەلبەقرىغانسىن كېميرن  يا شوپمازق ئۇمۇمالشم ان 

زىڭسمرطلر  »زۆلەتترن ئايصىشترن ئرباش   -زىڭڭ 
ن  سىش پ كېىر   پاش رىرڭرم  نرمجمان «ئې رم 

ھالەتكە كېىرم  قالغمان ئرسمالئ زۆلەتىرصىڭرم  
ھاكرمريرترڭ  مەضكۇش زىڭسرطلر  ئې رمرڭ  قوىمۇل 
 قرىغانالشغا ئىتكۈضۈ  پرالنرسىمۇ غەلربە قرىسى. 

يەھۇزىيالشنر  پەلەسترن ضېمرڭرسق ئرسمصقئرىريە 
زۆلرترڭ  قۇش پ  ر رشترن ئرباش   ئرككم  مرم  
يرىىر  شېصىن  ۈشرڭر  ھەقر ەتمكە ئايىرڭرشمرغا 
ئەڭ  وڭ توسالغۇ ىولغان ئوسممانى  درالپرتم  
ئەمەلممسىن قالس ش لغانممسىن كېمميرن  پۇشسممەتڭ  
غەنريمە  ىرىگەن ئرسالئ زۈشمەنىرصى ئرسصقئرىريە 
زۆلرترڭمم    جۇزقمما  ر رممصىش ئمماشقرىر  ىممۇ 

ك  ئەش ىىەشنمم     ىمماشلر  ئرسممالئ شقيونممسى
ئۈممرترڭ  تمۈگرمەس  پمۈتمەس ئمايرغ  يمو  

 جېس ل پات ر رغا ئرتترصى  قويسى. -جەڭگ 

ئەڭ ئېچرڭرشىر  يېصى شمۇك   ئوسممانريالش 
دەلرپرىرك  ئەمەلسىن قالس ش لغانسىن كېيرن پۈتۈن 
ئرسالئ ز  لەتىرمصى غەشب ئەلىرصىمسىن ىرصىڭرم  

يا شۇ كۈ ىەشزىن ىرصىگە ئرستېالسرغا ئۇ صق     
ىې رڭسى ىولۇپ ياشاش ا مەجبۇش ىولۇ  ئماشقرىر  
 قسممرترىر  ھالممسق غەشىڭرمم  مۇستەمىركرسممرگە 

 ئايىرڭر  قالسى. 

پۈتممۈن ئرسممتېال   كۈ ىەشنرمم  سرياسممرت  
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ىرصز   ھالسق ئىض مۇستەمىركرىرصىس  ياشمايسىغان 
كرشممرىەشن  مممۇمكرڭ ەز ش ىرىرمسممرط  جاھرممر 

مائري جەھەتترن  رصىكىەشكەن  قالس ش    ئرجتر
جەمئريرت  ىۇض لۇپ ئەدالقسطلر الش    ش ضىىىركىەش 
ىرىەن تولغان قااليمر ان ىرص ھالەتكە كەلتۈشۈشترن 
ئرباش   ىولۇپ  ئۇالشن  ئاشۇ ھالغا كەلتمۈشۈ  
ئۈ ممۈن ئۇالشنرمم  جەمرئرممترگە    ىمماشلر  
شەدرسىرصىگە ھەش تۈشلۈ  يولالش ئاشقرىر  ئېغرمص 

ھۇجۇئ قرىرس . ئەڭ ئا  قل ئۇالشنرم   ز شىجرس 
ئىضلرصىگە ىولغان ئرشمەنچرىرصىڭ  يوقۇترشمرڭ   
ئممىضلرصىڭ  ىاشمم رالشزىن تممى  ن كىشىممسىغان 
ھېسسريات ا كەلتۈشۈشڭ  مەقسە  قرىرس .  مۈنك  
ىرص ئاز ئ ئىضىگە ىولغان ئرشەنچرڭ  يوقات انمسىن 

ھممىشمرترڭ     كرمىركرڭرمممۇ -كېمميرن  ئرممطض  
چ انممسق  ىرممص ئرشممتا غەلرممبە يوقرترممس   ھې

قراللمايسىغانىر رغا ئرشرڭرشكە ىاشاليس . ىۇنمسق  
كرشرىەشنر  ئالغا ئرىگرصىىە     تەش ق ري قرىرش 
شىغبرترمۇ يوقايس . ئۇنررغما ئەگرشمر  ئۇنرم  
مەنرۋى كۈ      شوھر  ز نياسم  ئاجرطاليمس . 
ئادرصىسق قاشش  تەش پكە قاششرىر  كىشسرترش    

  كۈ رسىڭمۇ ئايصىىرس . نەترجرمس  تاقاىرر تۇش 
قاششمم  تەش پڭرمم  تەلەپىرصىڭمم  شەشتسممرط    

 قاششرىر سرط ئوش ناليسىغان ىرص ھالغا كېىرس . 

ئۇض ن يرىالش مۇستەمىركە ئاسمترسق ياشمرغان  
مرىىەتىەشنرمم  ئەڭ  مموڭ ئمماجرطلر   ئۇالشنرمم  
ئرسىيەسممرگە سممېرسۈشۈلگەن قوشقۇنچمماقىر   

-رطلر  ھممېسيۈش كسممرطلر     جاساش تسمم
تۇيغۇلرصى ىولۇپ  ئۇالش ئىضلرصىڭر  ھېچ ئرشم ا 
كۈ   يەتمەيسىغانىر رغا  ھېچ انسق  قاىرىريترڭرم  
يوقىر رغا تەن ىېصى  ىولغان ىولغا  ا  ئۇالشنرم  
نەترجە ياشىترشم  ناھمايە  قېيرڭغما تودتايمس . 
شۇڭالش ا ئەڭ ئما  قل ئىضىمرطنرم  ىمۇ درمر 

ۇلمۇ  ىرمىەن پرسذر  ئماجرطلر ىرصىمرطزىن قۇت
 ىرصگە ئرسىيەن  ئاضقز قرىرش ا توغصق كېىرس . 

ئرسالئ ز شمەنىرصى ئىتكەن ىرمص ئەسمرصنر  
تەشىريە -ماىەيڭرس  ئرسالئ كىشسەتمرسرسىك  تەلر 

سرستېمرڭ  ئىضگەشتر   يېر  ئە التالشن  ئرسمالئ 
تەلرماترسىن ئۇضققالشتۇش ش ا ترصىشت . ئۇالشنرم  

  ىرىرمسممرط  ئرسىيەسممرگە ئرسممالئ ئممۈممرترڭ
مەز نريەتسرط  قاال   ئاجرط  كۈ سرط كىشسرترش 

ىرىەن ىرص  ققرتتا  غەشب ئەلىرصىڭرم  ئموىصقضىڭ  
يۇقرصى سە ىيەلر      رصقيىر  كىشسەتت   غەشب 
ترىىرصىڭ  ئومۇمالشتۇشزى. ئەشكرڭىر     ئاضقزلر  
شوئاشلرصى ئاسترسق ئرجترمائري ئەشكرڭىر   ئركك  

ئايمال ىماشق  شلرك   -ئەشجرڭسري ئەشكرڭىرم   
قرط ئوقۇغۇ رالشنر  ئاشىىرشر  ئوقۇش   -ئوغۇل

ىرصگە درطمە  قرىرش  قاتاشلر الشن  يولغا قويۇ  
ىرىەن ىرصگە  ئايالالشنر  ھرجاىىرڭرشمرغا قاششم  

شاشقب    ھەشدرر  ركرمىركىەشن  - ر ت . ھاشق 
ئومۇمالشتۇش   ىرىەن ىرصگە ىەضمرذانا  مەيذانما 

-ەدالقسممرطلر  مەشكەضلرصىڭمم  كەڭقاتمماشلر  ئ
كىلەمس  يولغا قويسى. دۇالسە قرىر  ئېيت انمسق  
يېر  ئە التالشن  ھما قير  ھە  س    كىڭمۈل 
داھرشممىرصىڭ  ىرصىڭچمم  ئوش نممسق قويۇشمم ا 

شزى.  ۈنك  ىرمص ئرڭسمان ئىضىڭرم  ۈئاز تىەنس
كىڭۈل داھرشىرصىڭر  قۇلرغا ئايالنغانسىن كېيرڭال  

سىن  ۈشممۈپ ھايۋقنغمما ئرڭسممانىر  ز شىجرسممر
ز   ئۇنررغا كىڭمۈل داھرشمىرصى    -ئايىرڭرس 

شممەھۋ تىرصى شوھمم  قرممەتىەشزىممن ئۈسممتۈن 
ىرىرڭرسىغان ىولمۇپ كېترمس . ئۇنمسق  ئرڭسمان 
مەز نرممي ىواللمايممس .  ممۈنك   مەز نريەتىرمم  
ئرڭسان ئىضىڭر  شوھ  ز نياس  ىرمىەن تەىرمئە  

يسىغان ز نياس  ئوتتۇشىسرسق تەڭپۇڭىۇ  ساقىرياال
كرش  ىولۇپ  ئۇنر  كۈ ىۈ  شوھ  ز نياس     
ساغالئ ئەقىم   ئمۇ كرشمرڭ  ھەشدرمر يادشم  

 نەترجرىەشن  ىاشلر  ا كەلتۈشۈشكە ئۈنس يس . 

ئرسممالئ ئممۈممرت  ىۇنممسىن ىۇش نمممۇ كممىپ 
ىااليرئمماپەتىەش    ھەشدرممر كرصىطىسممالشغا ز ك 
كەلگەن ئرسى  ئەمما تاشىذترن ىۇيان ھاضىصقرس   

 ەككەن    ياك  ىۇنچە ئېغرمص كمۈنگە  دوشلۇ 
-قالغان ئەمەس. ضقمانرمرطزىك  مۇسمۇلمانالشنر 

مۇسۇلمانالشغا قاشش   زىن ز شممەنىرصى ىرمىەن 
ئرچك  جەھەتترن ترر ىرصىكتۈشۈش   ھەمكماشلر  
تۇشغۇض ش     ئۇالشغا سرص ىېصىشمتە  پەسمكوي 
جرڭمماي  قرىمرشممىرصى  ئرالھرممي ئازقلەتڭرمم  

شقت مان جاضقسمرڭ  كۈ ەيترم   مۇسۇلمانالشغا قا
ئەھۋقلرڭرم  كۈنمسىن كمۈنگە -ئۇالشنر  ھمال 

داشقپىرشرشرغا سە  ىچ  ىولۇ قت انىر رمسق شمە  
 يو .

-ىرط ئەگەش ئىضئاشق ھەمكاشلرشااليسىغان  ىرمص
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ھوقممۇقىرصىڭ  -ىرصىڭمم  كە ۈشۈشممۈپ  ھە 
قوغسىيااليسىغان  مەسرىرىەشن  ئرىمم  ئۇسمۇلالش 

ن  ئرسالم  قېصىڭسقشىر  ئاشقرىر  ھەل قرالاليسىغا
ئۈسترگە قۇش لغان ىرص جەمئريە  ىەشپا قرىمماقچ  
ىولسا   ئرسالئ زىڭ  ئوتتۇشىغا قويغمان ئرىمم  
يوسۇنسق سىھبەتىرشرش قائرسىىرصىڭ  ئمىضىمرطز  
ئىضلەشتۈشىشممرمرط الضىمم .  ممۈنك   ىممۇ ز نيمما 
ھاياترڭ  سرڭا  ئۈ ۈن ياشقت ان ئۇلۇ  ئرگرمرمط 

ىرصىمسىن -الھري ھېكمرت  ىرصئالالھ تائاالنر  ئر
ھەش جەھەتممترن پەشقىرمم  ىولغممان  ىەدتىرمم   
ىەدتسرط  يادش     يامان  ھەشدرر دۇي  مرجەض 

ئرگە ئرڭسمانالشن  ىرمصال  ققرتتما -   تەىرئەتكە
ياشىترشڭ     ئۇالشنرم  ئوتتۇشىسمرسق ھەشدرمر 
ئودشاشماسممىر الشن     ئرذترالپالشنمم  پەيممسق 

ىولۇپ  ىرط مۇسمۇلمانالش قرىرشڭ  تەقەضضق قرىغان 
ئۈ ۈن ئەڭ يادش   ر رش يمول  ئودشمرمرغان 
پركرممصزىكرىەش ىرىەنمممۇ  ر رشممر  ئىتممۈ     

 يې رڭسىن ھەمكاشلر  تۇشغۇض شترن ئرباش تتۇش. 

ئايرترمس :  118ئالالھ تائاال سۈش  ھۇزنرم  
ئەگەش ش ىبر  دالرسا ئرسى  پۈتۈن ئرڭسانالشن  »

التت . )شمۇڭا  پەقە  ىرصال ئۈممە  قرىغان ىمو
ئۇالش ئرذمترالپ قرىرشم ا زق قئ قرىغمۇ رالشز ش  
پەقە  ش ىبررڭرمم  ش ھمرممترگە ئېصىشممكەنىەش 
ىۇنررسىن مۇستەسمڭاز ش. ضقزى ئمالالھ ئمۇالشن  

زېمميرش ئمماشقرىر   «شممۇنر  ئۈ ممۈن يمماشقتت 
ئرڭسانالش ئوتتۇشىسرسىك  ئرذترالپالشنرم  ىەشھە  

شم ا ئركەنىركرڭ  تەكرمتىە  ىرمىەن ىرمصگە  ىا
ئرڭسممانالشنر  ئەش    ئايالممسىن »ئممايەتىەشز : 

ئرباش   ئركك  جرڭس قرىرم  ياشىترىغمانىرغرڭ   
ىرصى ىرىەن تونۇشسۇن ئۈ ۈن  ھەش درر -ىرصى

مرىىەتممىەش    قەىرىرممىەشگە ىىلممۈنگەنىركرڭ   
ئۇالشنرممم  ترىىرمممصى  ش ڭگممم  قاتممماشلر  
ئودشاشماسممىر الشنر  ھەممرسممرڭر   ئۇنرمم  

ن  «رسىغان ئاالمەتىەش ئركەنىرك قۇزشىترڭ  كىشسرت
جاكاشلرمممسى. زېممممە   شمممۇنچە كمممىپ 

-ئودشاشماسىر الشغا ئرگە ئرڭسمانالشنر   پركرمص
تەپەككۇشلرصى   ۈشەنچرىرصى  تۇت مان يمولىرصى 

-   مەضھەپىرصى  ھەتتا پركصىي ئې رمىرصىڭر  ىرص
ىرصىسىن پەشقىر  ىولۇش  تەىرئري    نوشمال ىرص 

ولرسق دمالرس درمطمە  ئەھۋقل ىولۇپ  ئالالھ ي

قرىممماقچ  ىولغممان مۇسممۇلمانالشزىن  مەضكممۇش 
ئرذترالپ سرڭاقىرصىسىن غەلربرىر  ئىتكەن ھالمسق  
ئرسالئ ئۇممرترڭر  ىرصلرك   كۈ ىرڭرشم   ئالغما 
ئرىگرصىىرش     تەش ق ريمات  ئۈ مۈن درمطمە  
قرىرش  تەلەپ قرىرڭرس . ئەمما ىەضىبرص تماش نەض ش 

  زىڭمم  ىرىرمم  قلغممانىېكرڭرۋزقئرممص  ئرچرممگە 
سە ىيەس  تمى  ن ياشمالشنر   ئمالالھ يولرمسق 
دالرس درمطمە  شموئاشى ئاسمترسق ئىضلرصىڭرم  
 ۈشەنچرسممرگە قاششمم  پركرممصز  ىولغممانالشن  
ئالسىصققسانىر  ىرىەن كماپرص  پاسمر     يماك  
ىرممسئەتچ  ز پ ھىكممۈئ  ر رممصىش ئمماشقرىر   

-ىرىمەي مۇسۇلمانالش ئوتتۇشىسرغا پرتمڭە-ىرىر 
پاسا     نەپص   ئۇش ق   ېچرش   مۇسۇلمانالش 
سېپرس  ىىلگۈنچرىرككە سە  ىچ  ىولۇش   ئرسالئ 
كىشسەتمرسس  قاتتر   ەكىەنگەن    ئەيرمبىەنگەن 

  وڭ گۇناھالشزىن ھېساىىرڭرس . 

  تەنسىك  مۇسۇلمانالشنر  ئەھۋقلرغا كەلسە   
ھەشدرر ىۇض      داتما پركصىمي ئې رمالشنرم  

ە كىپريرشممم   غەش ضلرممم  كۈنمممسىن كمممۈنگ
تاشقرترىرۋقت ان ئرشەنچسرط زىڭ  ماقمالرىەش  داتما 
   تەتۈش تەشۋى اتالشنر  كىپىمۈك   ئماقكىڭۈل 
مۇسۇلمان ياشىرصى ئوتتۇشىسرسق زىڭ  جەھەتمترن 
 مموڭ گمماڭگرصق  پەيممسق قرىرمم   ئۇيغممۇش 
  مۇسۇلمانىرصىڭر  ئەلەمىرصىڭ  تېذرمۇ ئۇلغايتماقتا.

ىمكمم   ىرممط ئەگەش شممۇن  ئۇنۇتماسممىر  الض
نرم  نمۇشى    «سۈنڭە »   « قۇشئان كەشى »

ىاشمم ا ئىلرممماالش ئوتتۇشىغمما قويغممان تمموغصق 
ئممىضىمرطزىك    ۈشممەنچرىەشنر  يېتەكچرىركرممس 

ئە ض لىركىرصىمرطن  توغصق ىاي اپ  ئۇالشن  تېذرمۇ 
يۈكسەلسۈشۈشكە  يېتەشسرط تەش پىرصىمرطن  ھمېس 

ا ترصىشسما   قرىر   ئۇالشن  كۈنسېصى تولۇقالش 
زىڭڭ  ئالالھ ناضىر قرىغمان ئەسمى  مۇززىئاسم  
ىممويرچە  ۈشرڭرشممكە    ئەمەلريىەشتۈشۈشممكە 
ترصىشسا   ئالالھ تائاال  وقمۇئ ىرمطگە يماشز ئ 
قرىغۇسمم     ىرطنمم  تمموغصق يممول ئۈسممترس  
مۇسممتەھكەئ ئالغمما ئرىگرصىىەشممكە مممۇ  پپە  

 قرىغۇس   ئرڭشائالالھ. 
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  كرصىش: تېمرغا
 دەل رمرطنرم  ىرصى يرىسىن قانچە ىرص  يې رڭ 

 تەلپۈنرشممرس     قرطغرڭىر مم  ىولغممان زىڭرمرطغمما
 ىولۇ قت مان يۈكسرىرشمىەش ز شىجرمس  مۇئەييەن

 زىڭرممي دەل ڭرمم  ئومممۇم  ىرممصق  ىولسممرمۇ 
 ئاڭ ئرسالمري ىولغان توغصق ن ى  ت  ۈشەنچرس 

 جمان سماھەز  مۇشمۇ ھەتتما كەمچرمر. درىرال
 كممىپ درىمم  ۋقت ممانقرىر درممطمە  كىيممسۈشۈپ

 تېذ  مەسرىرىەش ىۇ قەزىصزقنىرصىمرطزىمۇ سانسىك 
 درمطمە  يولرمسق زىن يو . ىولغرڭ  ھەل تۈضۈ 

 ترمطشق   تڭرمەھال ۇى ھەممرس  قرىرۋقت انالشنر 
  قرىرشسماقمۇ  ئماشض شمۇنچرىر  يادشرىرڭرشرڭ 

 قەز ئ ئۇسمۇل   كونكېصىمت يادشرالشڭر  ئەمما
 ئرطزىڭرمم  ىرمم نۇقتر توغصىسممرسق ىاسمم ۇ رىرصى

 پركرمصگە ئوشتا  ىولۇپ جەئ يەشگە ىرص ىاق انالش 
  كېص  . ىولمرسا كىپ ئانچە كېىرشكەنىەش
 كونكېصىت يادشرالشڭر  ھالەتڭ  مەضكۇش گەش ە
 توغصىسممرسق ىاسمم ۇ رىرصى قەز ئ    ئۇسممۇل 
    قويۇلمرغممان ئوتتۇشىغمما پرالنممالش ئوىيېكترمم 

 يرمرطغما ضئاش ىۇ ىولسرمۇ  سېسترمرالشتۇش لمرغان
 يول ىرص ئۈنۈمىۈكص   ز   تترن ھاضىص ە ەترشتېي

 ئۇممەتڭرم  ىمۇ»  مۈنك   شەكسمرط. يوقىر  
 ىولغان ئرسالھ ئرىگرصىكرىرصى  وقۇئ كېيرڭكرىرصى

 تاشىذرغما ئرسمالئ «.ىولرس  ئرسالھ ىرىەن نەشسە
 ىاشالپ ز  شىسىن پەيغەمبرصىمرط ئەسەشلەشز  ئائرت

 ئرسالھاترسق  مڭر ەق ھەش    يۇش  ھەش ھاضىصغرچە
 ناھمايرت  تۇشغانىر   ئوش نسق ىرصىڭچ  ز   تڭر 
 ئېڭر .

 ھىكۈمىەش قرممەت اشقشالش  ئىلچرمرس  شەشىئە 
 ىولماسمترن  ئودشا  ز شىجرس  ئەمەلىەشنر    

     وڭ ىەضىىرصى ىولرس . پەشقىر  ئىضئاشق ىەلك 

 يرىترمط  ىەضىىرمصى ىولرمس   كرچرم  ىەضىىرصى
 ئاسمماس  ىەضىىرممصى ولرممس  ى شمماخ ىەضىىرممصى
 مۇھر  ئەڭ ىەضىىرصى ىولرس   تولۇقىرما ىەضىىرصى
 تۇشىمس . ئوش نسق قوشۇمچە ىەضىىرصى    ئوش نسق
 ىەضىىرمصى تمى  ن  ىەضىىرصى يۇقرصى  ىەضىىرصى
 ئەلمۋ تتە. ىولرس   ئە ض ل نا ىەضىىرصى ئە ض ل 
 ئەڭ مۇئمرڭڭر  ىرص ھەش كەلتۈشگەن ئرمان ئالالھ ا
 ئىضىڭرمم     ئممىضى ئرشم  رممسىغانقرى تمۇنج 
 ىمممۇيص پ  يادشمممرىر  ا سىكرىرصىڭ سمممرزقئرصى

 ىرص ھەش ز   تڭر  زېمە   توسۇشتۇش. يامانىر ترن
 ئەمەل كۈنمممسىىر  مۇسمممۇلمانڭر  ممممۇئمرن 
 ئوش نمسق تمۈپك     ئما  قل ئەڭ تەشترۋىسىك 
 مۇھەق ە . تۈشلرك  ىرص ئاالھرس  تۇشىسىغان

 ھەش ز      زېيرىگەنمس  قمۇشالشزق يۇقرصى  
 ىمۇ ئەممما ىمۇش  . مۇسۇلمانڭر -مۇئمرن ىرص

 كەسرپىەشممممكەن  مەدسممممۇس سمممماھەز 
 ئالغمان  تەلرم  ساھەز  مۇشۇ دۇسۇسريالش ان 

    ضقممان ئرمطز نگەن  ساھەز  مۇشۇ مەدسۇس
 ئممىضى  ۈشممرڭرسىغان  ئې تريمماجرڭ  ماكانڭرمم 
 دەل ڭرم -ئما قئ ىولغمان قاشقتمماقچ  ز  ىترڭ 

 تۈشكممۈئ ىرممص يسىغانتېرشممرياال يممۈشىكرڭ 
 ىرممص تەدرصسممرط ىولۇشمم  ئا قنگاشتالشنرمم 

 مۇسۇلمانالش ئا قئ ئاز تترك   ۈنك   ضۆشۈشىيە .
 ىرمىەن ز     يەتكۈضۈشمرسىغان ئاشىىرصىمسق ئىض

 دەل م ە ئا قئ ز   تچرىەش كەسرپىەشكەن مەدسۇس
 مەقسممەتىرصى تەلەپ  ز   تڭرمم  يەتكۈضىممسىغان

 ىرمص ئمايصى  ھەقتە ىۇ ئودشرمايس . ىرصىگە-ىرص
 ىمۇ كېىرمس . تموغصق تودترىرشم ا سۈپرترس  تېما

 كەسمممپري مەدسمممۇس تېمرمرمممط يەشزىكممم 
 ئما قئ ئۈ ۈن ىولغانىر   ھەق رس  ز   تچرىرصىمرط

 ز  ىتم  ز   تچرمىەش مەدسمۇس ىرمىەن ز  ىت 
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 تمۈشلرصى ز   تڭرم     پەشقىەش ئوتتۇشىسرسىك 
 ىمۇ قالس شۈپ  كېيرڭگە مۇالھرطىىەشن  ھەق رسىك 

 كمۈيچرىرصى زىڭرمرطنرم  ممۇقەزز س ېمرمرطزقت
 ئمممۇالشزىن    ز   تچرىرصىمرمممط ىولغمممان

 قاشقشمىرصىمرطن  توغصىسمرسىك  كۈترسىغانىرصىمرط
   كۇپايرىرڭرمرط. ىرىەن قويۇ  ئوتتۇشىغا

 ئاسمماس  كۈ ىممۈ  تېذمم  ىرممطز  ز ش  قە 
 قوشمۇن  ز   تچرىەش ئرگە قۇش لمرغا مۇستەھكەئ

 ھەقرم ە . ئما چر  ىرص ىۇ يو . شەكرىىەنگرڭ 
 يېطىم  تېما مەدسۇس مەن ئۈ ۈن نېمە ئۇنسققتا
 توپ ما ىرمص مە ھمۇئ كەلمرمگەن ىاشلر  ما تېذ 

 مېڭم  ز ل ىمۇ قمويرمەن  تەلەپىەشن  ئوشۇقچە
 ھەئ ئۈنممسىگەن  ھەئ يېطىشمم ا تېمرڭمم  مەضكممۇش

 ئۈنسىشمرسىك  سموئال. قويغان ئرككرىەنسۈشۈپ
 سمەپ شز   تچرىە    مۇىەلىرغىەش گەش ە سە  پ 

 ىرمصق  ىولمرسرمۇ  مە جۇ  ھالرترس  قوشۇن   
 ئمۇالشزىن ئۇنمسققتا ئەمەس. يوقممۇ پۈتۈنىەي

 تەلەپ تەىىرغىەشنمم -ز     دمماس ئممىضىمرطگە
 ئرككرىرڭرشمرمسىك  ئوش نىۇ . تامامەن قرىرشرمرط
 ئماڭ ھېكمە   ئۇيغۇن  تەلەپكە ئەسى  سە  پ 

 ىاشىمسىغان  ئېىرم  ز     ىرمىەن ىەسرص     
 ز   تچرمىەش ئىلچەمىر  ئرگە ساالھريەتكە   ھەقر
 ئمۇالشزىن ئەھۋقلسق ىواللمرغان شەكرىىرڭر  سېپ 

 تۇغۇلمرغان» گوياك  قرىرش تەلەپ نەشسە ئاشتۇ 
 ىولمۇپ ئرمش ىرص ز  «ياسرغان قوض   موضقيغا
 ىېمصق  ىولسى. دا قترصىىەنگرڭرمسىن ز پ قاالشمۇ

 رغانىواللم شەكرىىەنسۈشۈپ كىلەئ ز   تچرىرصىمرط
 يەنرمال قرىرم  تما قپ كمىپكە ئاضن  ىولسرمۇ 

 كەلسى. سۇنغۇئ قەزىصزقنالشغا شۇ ئويىرغانىرصىمڭ 
 ساھەسممرس  ئممىض سمماھە ھەش ضوشكمم   ئۈمرممسى 

 قەز ئ ز  شىمگە مۇتەدەسسرسىرشرش كەسپىرشرش 
 ئىضىمس  ز   تچرىرصىمرطمۇ كۈنس  ىۈگۈن قويغان

 شئۇيغۇ ھاضىصالپ  ساالھريە     سە ىيە مۇناسر 
 قوشۇن  ز   تچرىەش پرش ان ئرچرس  مۇسۇلمانىرصى
 قالسما ىېصى  داترمە ئۈضۈكچرىرككە ىولماسىر تە 

   ئەمەس! ئەجەپ
 يمماك  شممەدس مەلممۇئ ئەھۋقلممسق كممىپرڭچە
 ئماضشق  پەضىىەتىرصىمسىن نۇقسمان  كولىكتېپڭر 

 ىمۇ شمۇنسق . سەپتە ئرسالمري ىولۇپمۇ ىولرس .
 يماك  سشمەد ىولى قت ان كىڭۈل ىرط ئەھۋقلسق

 قويالرسماقال كىشسرتر  نۇقسانىرصىڭ  كولىكتېپڭر 
 جمماشىي شولرمرطنمم  ئەيڭەكىرمم  ئىضىمرطنرمم    

 كممۈتكەن ئممىضىمرط ئممۇالشن  قرىس شقلرسمماقال 
 ممۇمكرن. تامامەن ير رڭالشتۇش   مۇكەممەلىرككە

 جەھەتممترن پرصىڭسممر  جەشيانممسق ىممۇ ئەلممۋ تتە
 ساقرت نەض شزىن تەش پىەشن  ياتمايسىغان داتالر  ا
 كولىكتېپ ا ياك  ئاز ئ ھەش ىولمرسا كېص  . قرىرش
 ىولسما  تۇشىمسىغان قاشىغرى  ىرىەن ئەيڭە  لوپا
 اليرم  سمۈپەتكە زېمگەن يماشقمىر  ئاز ئ ھېچ

  قالرس . ىولماي
 شەكرىس  يەككە ىويرچە قاشىشر  يۇقرصى   مەن

 قەزىصلرم  كېىرۋقت مان قرىرم  زق قئ يولرڭ  ئىض
 قالرمسىغان كىشۈلۈپ كىپ ەڭئ ز   تچرىرصىمرطز 

 ىرمىەن ئىتمۈ  كىشسمرتر  نم «غەلە  ئۈك»
    شەكرىىرڭرشم  لەشنرم «غەلە » ىمۇ ىرصگە 

 ئويىرغمانىرصىمڭ  توغصىسمرسق يمولىرصى قۇتۇلۇ 
   ئوشتاقىرشرمەن. ىرىەن كىپچرىر 

 ئرڭكاش رىر  .1
 ئۈضۈكچرىر  پركصىي .2
 كەمچرىىر  شوھ  پرسقكاشلر  .3

    تچرمىەشز ز كىشگەن ھاضىصغرچە مەن ىۇالش
 مېڭرم  نۇقسمانالش. ىولۇ قت مان سازىص كىپص  

 ئالممماي ترىغمما پەضىىەتىەشنمم  ز سممىرۋېسىال
 ئمۇالشن  قانمسققتۇش ئېىرشمر  ترىغا نۇقسانالشن 
 نوقۇ  پېشانرسرگە ياك   ىكۈشۈ   ۈشۈشۈ  
 ئاضغرڭمما ئممۇالشن  ىەلكمم  ئەمەس  مەقسممرترس 
 ممۇكەممەلىەككە ئماشقرىر  تۈضىترش نۇقسانالشن 

 پەضىىەتىرم  مۇمكرڭ ەز ش يې رڭالشسركەن  تېذرمۇ
 قرىغمانىر ر  ئۈمرمس ز پ ىولسركەن شەدرسىەشزىن
 ئۈ ۈنس ش.

 كېميرن ئوقۇغانمسىن ياضمامڭ  تەكتىەيسىغرڭر  
 تەش پممىەش مەضكممۇش قاشىغممان ز پ نۇقسممان مەن

 ئاالھرمس  قېصىڭسقشمالش ىولغمان مە جۇ  ئىضىس 
 ىولۇشم ا داالس تەش پىەشزىن شۇ قرىر   زى  ە 

 ز پ يمو  ئرىىەتمىەش مەضكمۇش ئىضىس  تېصىشسا 
 ھەض ش قېىرشترن  ۈشۈپ ئرىىەتىەشگە شۇ قاشىغانالش
   ىوالتتر ... يەتكەن مەقسرترمگە كىضلرگەن ئەيىرسە
 
   ئرڭكاش رىر  .1
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 قرسمر  ىرمص ساھەسمرسىك  درطمە  ئرسالمري
 دۇسۇسممەن كىشۈلۈ قت ممان  قېصىڭسقشممىرصىمرطزق

 درمطمە  ساھەسرس      ز تەلرمري    تەىىرغري
 ئرپازىسممرڭ  ئېڭرمم  قېصىڭسقشممالشزق قرىرۋقت ممان
 ئرڭكاش رىر تۇش. ئرىىە  ىرص تېپرۋقت ان

 ىرصىڭ -ىرص ئرڭكاش رىر   توپتا ىرص قايسرس ش
 ىرصلرمم   ئالسمما  ئە ج قرىماسممىر  ئېترممصقپ

 ئېغرممط زېگەنىەشزىممن شق قجىرممڭرش يۈكسممرىرش 
  ترنئرڭكمماش رىر  ممۈنك   ىولمايممس . ئمما  رى 
 ھاممان ىولغان پەيسق تىش لمە غەيصى ىۇ ئرباش  
 مەمەزقنىرم   مەنمەنچرىرم   ئاشىسمرسق كرشرىەش

 ز   تچرمىەش قاتاشلر  تەكەىبۇشلۇ  مۇغەمبەشلر  
 يما  ئازىمريەتكە ىەلك  ئەمەس  ئالرمالشغرال   

 كىتۈشۈشممكە ىمما  ناجرڭرسممىر الش تمماالي ىرممص
  ىاشاليس .

 ىما  ئرىىەتمىەش ىمۇ ئېىرڭغان ترىغا يۇقرصىسق
 ئرتترپاقىر   نە ئرڭاقىر   نە كرشرىەشز  كىتۈشگەن
 قەز ممس  مماس قمولال   ىرصىڭ -ىرص ىرصلر  

  ىولمايس . ئا  رى  ئېغرط زېگەنىەشزىن ئرىگرصىىە 
 قانمسققتۇش كرشرىەش ئرگە داشقكتېصىگە ئرڭكاش  

 ھەززىمسىن ئمىضىگە  اغاليسىغان  قالترس ئىضىڭ 
 قرىرممپال مەشكەض ئممىضىڭ  ئرشممرڭرسىغان  ضىيمماز 

 مۇئامرىە ىاش رالشغا ىۇالش ئاز مىەشز ش. ياشايسىغان
 سماالھريەتتە لرم «ئاكا دوجا» ئرط رر قرىغانسق
 ئمىضىڭ  ھەممس  ئرسمتەيس    ر رشڭ  ئوتتۇشىغا

 ئۇش نرمس . كىشسرترشكە قرىر  «قاشىغاي ئاكاڭ»
 ئرڭسمانري نوشممال كەيپريما  درر ىۇ تەىرئريك 

 كرشرىەش تەىرئەتىر  ھىش قاتمرغان يو داشقكتېصىڭ 
 ىەلكم  قالماسمترن  قرىرڭممايال قوىۇل تەشىپرسىن
 ئېغرمص تۇيغۇسمرغا ئىضلمۈ  غوش شىغا  ئۇالشنر 

 ض شىە ئىضىگە ئاز ئ ھېچبرص جاھانسق ىېصىس . ض شىە
 ىرمىەن كرشرىەش ئرىمرغان كىضگە ئىضىڭ  ىەشگەن 

 دالرمايممس . ئوشتاقىرشرشممڭ  ھەمكاشلرشرشممرڭ  
 ياتىرشرش  ھالسق تەىرئري يەشز  ىۇ ىرىەن  شۇنر

 ىرمصىگە-ىرص كېىەلمەسىر   يەشگە ىرص ىىلۈنۈ  
 ئاز ئ ھەش سرغماسىر   كىضىگە تېترماسىر   گېپ 

 ھازىسمىرصى ىولمۇ  دوجا ئىضىگە ىا   ئىضىگە
  ىاشاليس . كىشۈلۈشكە

  مما  سممەكص تكرڭ  تېكرڭمم » كونرالشنرمم 
 ز ش  قە اش.ىم گېپم  ىرص ز يسىغان «ئاشىىر ترك 

 ىاشم رالشزق كرشمرىەشز  ئرگە داشقكتېصگە ئرڭكاش  
 ىولغان ئاشتۇقچرىر  قانچە ىرص ياك  ىرص ىولمرغان
 ئرشمرڭرپال ئاشتۇقچرىر رغما ىۇ ز ل ئۇالش ىولرس .
 كرير  ئىلچەپ سايرسرڭ » ىېصىشكە  ىاھا ئىضىگە
  ىاشاليس . قا«پرچرش

 ىرص ھاياترسق ئاز مڭر  ىرص ئرىىرت  ئرڭكاش رىر 
 قالسما  كىشۈلمۈپ قېمتر  نە چە ىرص ياك  قېتر 
 ئاز تگە ئرط رر ىرىەن  ىولغان  ۈشەنگرى  توغصق

 داشقكتېصغما ىرمص ئاجصىماس ياك  كەتسە ئايىرڭر 
 قرىغرىم  قوىۇل ئۇن   وقۇمك  كەتسە  ئايىرڭر 
 تما  ئېگرمط تاغمسىن»  وقۇئ ىۇالشغا ىولمايس .

  سممترسۈئ ىرىرمممسقش ىرممص شەھ» لر رڭمم  «ىمماش
 ئەسمكەشتر  لر رڭم 1«ىماش ىرىرمسقش ۇسىڭمرنرۇئ

 ئماضشق  پېشمرسىن كەلگەنمس  ممىشىت  قويۇ  
  ضۆشۈش. قويۇشمۇ تاشتر 

 ىولۇپمممۇ سممېپرمرطز   ئرسممالمري نممى  تتە
 درطمە  ساھەلرصىس  ھەشقايس  ز   تڭر  ئرسالمري

 ئرڭكمممماش   ئرچرممممسىك  قرىرۋقت ممممانالش
 قرىرڭغانس   ىايان يۇقرصىسق شىرصىمرطنررمۇقېصىڭسق
 قمانچە ىرمص ياك  ىرص ئرشرڭرسىغان ئىضى  وقۇئ

 ضقمممانرۋىي ىەضىىرممصى ىمماش. ئمماشتۇقچرىر ىرصى
 شممۇ پايسىىرڭااليممس   يادشمم  ئۈسممكرڭرىەشزىن

 ىاشم رالشن  تۇتمۇپال كمىضز  پايسىىرڭالرغانىر رڭ 
 ىرمىەن قالغمانىر  كەيڭرمس  يماك  سا قتسرطلر 

 ھالمسق  قرالشلرم  جەلر  ىەضىىەش يەنە س .ئەيبىەي
 ىممۇ سممىضلريەلەيس . نۇتممۇ  قرىرمم  يې رشممىر 

 ئمماشتۇقچرىر رڭ  مۇشممۇ ز ل قېصىڭسقشممىرصىمرطمۇ
 غمۇش ڭ-غماشقڭ ئما قضى ىاش ا تۇتۇپال نەض شز 

 تمى  نصق  قماىرىريرت  نۇتمۇ  ياك   ر رسىغان
 ىەضى قرىرممس . ئرڭكمماش قېصىڭسقشممالشن  ىولغممان

 ىرمص يماك  ن «كەشى  قۇشئان» طقېصىڭسقشىرصىمر
 ز ل ىۇالشممۇ ىرىرمس . يازقا ھەزىسڭ  يۈض قانچە

 ىاشمم رالشن  تۇتممۇپ نەض شز  تەش پڭمم  مۇشممۇ
 ز پ يو  ئەھمريرت  درطمەتتە ئرسالمري ياشىماس 

 قەلەئ قېصىڭسقشمممىرصىمرط ىەضى يەنە قاشقيمممس .
 ز ل ىۇالشمۇ ئىگرتەلەيس   ز شىس ياك  تۇتااليس 

 ىاشمم ا قرىرممپال ز سممتە  رڭ ئمماشتۇقچرىر  ىممۇ
 كەلمەيسىغانمس    كاشغا ئرش ا ھېچ قېصىڭسقشالشغا

 قاشقيمس . نەض شز  ىولۇ قلغانمس   يمۈ  ز نياغا
                                                 

 قرسم  ىرص ايەتڭر ئ-76 يۈسۈف سۈش  1
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 ممۇكەممەلىركڭ  ئرڭسمانري ئالالھڭر  ئۇالش لېكرن
  ېچرمۋ تكەنىركرڭ   ئرڭسانالشغا پۈتۈن پاش رالپ

 ئۇسمۇپ ياشىشا قا رسرغا ئىضىڭر  ئاز ئ ىرص ھەش
   ىاقمايس . ئويالپمۇ نىر رڭ ئالرسىغا
- ما قش  المما  تا   تال ىرص ش ھاياتتا ىۇ

 ىۇ ئرشەنگەن ياشىترىمرغانىر رغا ىركاش  ات الالشغرچە
 ئاشتۇ  ئاز مڭر  ىرص ھېچ ز   تچرىەش    ئالرمالش

 ئاز مڭرم  ىرمص ھمېچ قالمرغمانىر رڭ   ياشىترىر 
 قرىرشمڭ  ئېترمصقپ ضقزىال ئەمەسىركرڭ  كېص كسرط

  مايس .دالر
 ئرجازىيەتىرصىمس   قېصىڭسقشىرصىمرط قەلەمكە 
 تەشجرمرىرصىممس   قېصىڭسقشممىرصىمرط تەشجرمممان
 لېكسريەلرصىس  -نۇتۇ  قېصىڭسقشىرصىمرط ز   تچ 

    ز شىمممس قېصىڭسقشمممىرصىمرط ممممۇز ششىس
 كاپرص ئرڭسانىرصىڭر  ز نيا پۈتۈن مۇھاكرمرىرصىس 

 ترپ مما ئرككمم  ئربمماش   مۇسممۇلمانسىن   
 مۇسۇلمانالشغرال مۇسۇلمانالشنر  سىغانىر رڭ  ىىلۈن
-مې رمص ئرڭسمانري كماپرصالشغرچە ھەتتا ئەمەس

 ياضىممس   الضىمىر رڭمم  يەتكۈضۈشمم  مممۇھەىبە 
 ىرمص  ئەقرسىس  ئەمما يۇ -ئىگرترس  سىضلەيس  

 نممى  تترك  ھەتتمما ىرممص  نرشممان  ىرممص  يممول 
 ئممىض قېصىڭسقشممىرصىغا ىولغممان ىرممص   ضىپرسممرمۇ

 قرىرۋقلرمس   كەيڭرڭم  ئۇالشغما ايس .ئاي مې صىڭ 
 مې مصى ھەقر م  ئمۇالشن  قرطغرڭرس   ئۇالشزىن
 ئرىىەتممىەش درممر ىممۇ قۇ اقىرمايممس ...! ىرممىەن
 ئرتترپاقسمرطلر   دەل ڭم  ىرمص پۈتۈن ئادرصىسق

 قايڭرمرغمما ھمماالكە  ئربمماش   گوش ھممۋقضلر ترن
  سىش يس .
 زېمممگەن ئرڭسمممان ئوقمممۇشمەنىرصىمرط ىەضى
 ئرشمالشن  ىۇنچرىرم  ئەمەس  ريدال داتالر ترن

 مممۇمكرن. زېيرشمم  كېص ك ممۇ  كە ممۈشۈ ېترش
 زېمگەن ئرڭسان توغصق. ناھايرت  نريرت  ىۇالشنر 
 تموغصق سمىضمۇ زېمگەن ئەمەس دالري داتالر ترن
 ىاش. داتالر  ىرص يەشز  ىۇ ىرصق  سىض. ئېيترىغان

 قرىرمۋېىرش. ئاز   ئىضىگە داتالر ڭ  ىولسرمۇ ئۇ
 ئەپممۇ ىولسمما سممازىص ركترنسممە  نى داتممالر 
 ئايىرڭرم  ئماز تكە ئۇ ىرصق  كېص    قرىرۋېترش
 جرڭمايە  ىولماي  داتالر  ئرسم  ئۇنر  كەتسە 
 ھاياتتا داتالر  ئودشا  ىرص كېىر  يەنە ىولرس .

 قالسما تەكصقشلرڭرم  قېرمتر  قانچە ىرص ياك  ىرص

 ئەتسمە  زق قئ ئىمۈش ىرص ئۇ ىرىەن  كە ۈشۈلگرڭ 
 شمەدرس ز سمىەپك  ئېشمر  ىنھەززىمس ھەتتا

 ئرڭكممماش رىر  كولىكتېممم  ئرڭكاش رىر رمممسىن
 قوىمۇل ئەسمال ىمۇن  كىتۈشۈلسە  ز شىجرسرگە

  ىولمايس . قرىغرى 
 ز     تەىىرغرممي  وقممۇئ ئرىىەتىەشنمم  ىممۇ

 ھەش يەنە ز   تىرصىمس   قېصىڭسقشمالش ساھەزىك 
 قېصىڭسقشمالش ممۇز ششىس يەشلەشزىكم  ھەش جاي 

 يمماك  ساھەسممرسىك  رمممەتەشج ز شىسممىرصىس  
 يممماضقشمەنىرصىمرط ساھەسمممرسىك  ئرجمممازىيە 
 ىۇالشنرمم  قامچرىرشمم   قمماتتر  قەلەمىرصىممس 

 ىاشىرشم   ئىضىسىن ئا  قل قامچرالشڭ  ھەممرس 
 قماضى  ىجمسقنرڭ  ئرممانري ئرمانرڭ   ھەقتە ىۇ

 ئېىرشم  ھېسماب ىرمىەن ئرڭساپ ئىضىسىن قرىر 
   مەسرىرس ش. ىرص تەدرصسرط

 ىرىەن درطمە  قايس  مەيى  اھەز س ئرسالمري
 ئما  قل ئەڭ ىمۇالش ىولسۇن  شۇغۇلىرڭرۋقت انالش

 درطمەتڭرم  زىڭم  درطمەتڭرم  قرىرۋقت ان ئىضى
 ئرسمالئ الضىم . ئرشرڭرش  ئەمەسىركرگە ھەممرس 

 تاپ مان تەشكرم  پاش رالشزىن نۇشغۇن ئەسرىرسىڭال
 ىرمص ھەش نۇقترسرسىن درطمە  پۈتۈنىۈكتۇش. ىرص

 سە ىيرسم  -ىرىرم  ئې ترمسقشى  ىڭر ئىض ئاز ئ
 ئرچرممسىن پمماش رالش ھېىر مم  ياشىشمما ئرذالسممرغا
 تەش پىەشنمم  مممۇئەييەن سمماھەلەشن   مممۇئەييەن
 قرىرمم  نرشممان  درممطمە  ھاياترممسىك  ئمىضىگە
 قمۇش نۇقترسرسق ئېترصقپ ىرصق  ىولرس . تالىرۋقلسا

 قرىمر   ئېترصقپ تۇتا  ىرص ھەممرڭ  ئاتىرماسترن
 پەضىممىە  ئممازىمري ىممۇ مممس ھە الضىمممس ش 
  ئىلچرمرس ش.

 كممىپ  تممۈشى ز     تەكرتىەيمرطكمم   يەنە
 جەشيمان . ئەمەلريە  ىرص ىولغان ھەشدرر شەكى 

 ئمىضىگە مۇسۇلمان-مۇئمرن ىرص ھەش جەشيانسق ىۇ
 كمىپ الضىم . قرىرش  ئازق   ضىپرسرڭ  تېگرشىر 
 كمىپ ش ترئىگر كىپ سىضلە   كىپ ىرىگەنىەش
 ياشىشمما ىرىگرممڭرگە نممىەشىرىگە ئمماض يېممطىش 

 ىرمص ش پەقە  الضىم . كىشسمرترش تېصىشچانىر 
 كمىشمەي ئاض شۇنرمۇ ئاڭىرغانالش سىض ھە  كەلرمە

 ئرڭسمانڭر   ۈنك  كېص  . يەتكۈضۈ  ىاش رالشغا
 ىەلك  ىولماسترن  قاشىتا ئرصىشكەنىرصىگە قرممرت 

 ىۇدماشى ئرممائ ىولرمس . قاشىتا ىېغرشىرغانىرصىغا
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 شىمۋقيە  مۇنمسق  ي رسسماالمسىنئەلە پەيغەمبەش
 ىولسممرمۇ ئممايە  ىرممص ش مەنممسىن» قرىرممس :

   «.يەتكۈضۈڭالش
 پەقە  ز   تڭممم  كرشمممرىرصىمرط ھممماضىص

  ۈشممرڭرۋقلرس . ز پممال تەىىرممغ سممىضلرڭرسىغان
 ىرمص ئرچرسىك  ز     پەقە  تەىىرغ ئەمەلريەتتە
 گويما شەكىرڭ  ز     ىرص پۈتۈن ىرط پاش رس ش.

 ئرڭسمانڭر  تەىىرمغ تسما  ئودشا ئرڭسمانغا ىرص
 ىولمماي ئەضقلرمصى ىاشم ا ئۇنمسققتا ئېغرطىس ش.
 ز پ ئرڭسمان كرم  نەشسرڭ  ىرص ىولغان ئېغرطىال

 ئالسىممسق ھەممرڭرمم  ئىضىڭرمم  ئېغرممط ئاتايممس .
 جرسممرمڭ  يەپ تاممما -ئمما  تۇشغممانىر   

 كمىض  ىاشم ا ئۈ مۈنال قۇ   تىەنسۈش لرگەنىرك 
 ئۇالشغما رىسا ق ئرڭكاش زېگەنىەشن  ىۇش ن قۇال  
 ىمۇ يەنە ىوالمس  ! ئاقرالنرىر  ىۇ ئاتسا  شرىتر 
 شولغا ئاشتۇ  ئېغرطزىن جەھەتترن فۇنكېسريە يەشز 
 ئۇنررسمرط ھەتتما تۇشسما  ئەضقالشمۇ ىاش ا ئرگە

 ش ئرمس تۇشقلمايمسىغان ىولۇپ مە جۇ  ئرڭسان
 ئرڭكماش ھەممرڭم  ىۇالشنرم  تۇشسما  ئەضقالشمۇ
 مەمەزقنىر  قاشقپ  ەلس شولرغا ھەممرڭر  قرىر  
  ئىضى ! ىولغرڭ  قانسق  قرىسا
 زېگەنرمكەن «مۇھر  ئازىمريىر  ئالرمىر ترن»

 ئوقمۇپ  يرر نە چە ىرص ئاز ئ ىرص زقنالرصىمرط...
 پۈتتمۈشۈپ ئۇنرۋېصسمتېتڭ  نە چە ىرص ياك  ىرص
 نامالشغما زېمگەن ئۇستاض ياك  نامغا زېگەن ئالر 

 پەضىمىە  مريئازى ئۇ ئەمما مۇمكرن! ئرصىشەلرش 
 پەضىىەتممىەش ئرسممالمري ىولۇپمممۇ يېترىسۈشمرسممە 

 كېص كك   ئرشرڭرشرمرط ئېچمرسە  قېڭر  ىۇلر رسىن
 ئودشاشمال  ر رڭمس ق ا ىۇش ن   يامغۇشزىن ىۇالش
  داالس. ئى رس   ترط

 ئرڭتمايرن تمۈشلرصى ئرىرمڭرم  ز نيمازق ھاضىص
 نۇشغمۇن كىپريرۋقترمس . ئرط رر يەنە كىپەيسى.

 ئەممما  ر تم . ئوتتۇشىغما تمېمرالش يېر -يېر 
 ئەسمىري مۇززىئاسمرغا  ياشىترىرش ئەسى  ئاز مڭ 

 تەھىرمر تمۇش پ تەڭمىەپ ھېكمرترگە ياشىترىرش
 ئرىم  ئازىمريە  مەنرسىك  ھەقر ري يۈشگۈضىسىغان

   يو . شەكرىىەنگرڭ  تېذ 
 ىرمص مۇنمسق  يېطىۋقت انمسق قۇشالشن  ىۇ ىرط
 ئەسمىرسىڭال ر ئرى ىۇ»  ر رس : ئوتتۇشىغا سوئال

 شمەكرىىەنگەن ئەسى  ياك  ىاقمرغانمۇ شەكرىىرڭر 

 «قالسىمۇ  تاپالماي جۇالسرڭ  تاضق ىولسرمۇ
 پەيغەمممممبەش ز يمرطكمممم   جمممما قىەن 

 كاتتما ھماضىصق  سماھاىرىرصى ئەلەي رسساالمڭر 
 كرتمماب يرىممالپ ئممون نە ممچە ئۇنممۋقنىر الشز  

 تما مۇسمۇلمانىرصى ز نيما پۈتمۈن كىتۈشمەيمۇ
 ئىضىڭرم  ئۇالشن  يولاليسىغان  ساالئ كرچەقريامەت

 ئرڭسمانالشغا ىۈيۈ  قرىرسىغان ئىلگرس  ئىگرڭرش
 كاتتمما شممۇنسق  ىممۇالشن  ئرممسى. ئايىرڭالرغممان
 شمەشىپرگە ئۇستاضلر  ىۈيۈ  شۇنسق  مەشترۋىگە 

 شمۇنررغا ئرسى ! نېمە ضقزى نەشسە ئرصىشتۈشگەن
 شۇنسق  ئۇالشن  كېص كك   ئرشرڭرشرمرط كەسكرن

 ئۇسمتاضلر  ىۈيمۈ  شمۇنسق  مەشترۋىگە  تاكات
 يرغرڭچمماقالپ نەشسممە ئرصىشممتۈشگەن شممەشىپرگە
   ئرسى. ئازىمريىر  مەنرسىك   رن ئېيت انسق

 زېمگەن ىاش ئەض لسىن ىرطز  ئرىر  ىۇ زېمە  
 قانمممسق  ىمممۇن  مەسمممرىە ئەممممسىك  گەپ.

 ئىضىمرطنرم  قرىرم  قانسق  سېسترمرالشتۇش   
   مەسرىرسرس ش.   ئايالنس ش ئەمەلريرترمرطگە

 مۇز ششىسمىەش  كمىشگەن ىرط نۇقترسق ىۇ مانا
 ممىھتەش ئ ئاترغان   جۇزىڭ  پۈتۈن يولرغا ھە 

 تەلەپمكە ھەقر رمي مۇىەلىرغىرصىمرط ئىلرمالرصىمرط 
 ئازىمريىر  ياشىشا ئىضىگە ئەمما ىولمرسرمۇ  الير 

 ىولرممس . زېيرشممكە يېترىممسۈشگەن پەضىىەتىەشنمم 
 دالرسمممىر   زىك مۇز ششىسمممىەش مەسمممرىەن:
 ىولغمان ئرىرممگە ىېغرشال   ئىضىڭ  پرسقكاشلر  

 ھممىشمە   ىولغممان ئۇسممتاضالشغا ھېصىسممەنىر  
 ئماز مىرصىگە ئمىض زىڭرغا  ئىض كەلگەنس  نى ىت 
 كىضىگە مالبەز لىەشنر  جانبەز ل   ر رش  ساھرب
 كىشسمرترش تەش پىەشن  قاتاشلر  قالماسىر  قاشقپ

 مۇشۇ كرشرىرصىمرطن   سىيۈمىۈ ىۇ مانا مۇمكرن.
 پەضىىەتمىەشگە يۈكسمە  ساھاىرالشزىك  نۇقترسىن

  ىولرس . قاشقش ا ز پ تۇشىسىغانالش ير رن
 ئۈممەتڭرم  ىرص ھەش ئىتكەن تاشىذرسق جاھان
 شمۇ ىولسما   ىاقرسىغان سېىر  نەض ش ئەھۋقلرغا

 يوقالغانممسق  پەضىممىە  ئممازىمري ئممۇممەتىەشز 
 ئمۇالشن  الالھئم ىۇض لغانمسق تەىرئە  ئرڭسانري

 كىشسممرترسىغان يممول تمموغصق يېتەكىەيممسىغان 
 ئمۇالشن  پەيغەمبەشلەش ئە  تكەن. پەيغەمبەشلەشن 

 ىولۇشمم رال ئمماز ئ مەنرممسىك  ھەقر مم  پەقە 
 نەشسە ئاشتۇ  ىاش ا ئۇالشزىن داالس! ئۈنسىگەن 
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 ھال ر  ئازىمريىركترن ئۇالشن  قرىرڭمايتت . تەلەپ
  اقرصمممايتت   قوشۇلۇشمم ا سممېپرگە پەشىشممترىەش
 قېترىر  سېپرگە ھايۋقنريالش  ۈشۈپ ئازىمريىركترن

 تەلەپ پەقە     پەقە  قويمايتت . يول كېترشكە
 مەنرمسىك   رمن ئازىمريىر   ھەقر   قرىرسىغرڭ 

 ئرسى... ىولۇ  ئرڭسان
 ئرچرممسىك  ئممۈممرت  ئرسممالئ ىۈگممۈنك 
 ز   تچرمممىەش  مۇز ششىسمممىەش  ممممۇىەلىرغىەش 
 نېسممبەتەن ىاشمم رالشغا رسمم قرس  يمماضقشمەنىەش 

 ئرمگە قۇش لمرغما ىرىر  تونۇش ا -ئاڭ مۇئەييەن
 پەيغەمبەشلەشنرمم  ئۈ ممۈن ئممۈممە  كرشممرىەش

 ھەممممە   ضىپرسمم  ىۇالشنرمم   قشىسممىرصىس ش.
  رمن ىەلكم  ئەمەس  قرىمما  ئالر  ئاز مىەشن 
 ئەمەلريەتترمممۇ قرىممماقتۇش. ئمماز ئ مەنرممسىك 

 جاھممان ئالرمالشنرمم   ەتممڭرگەن ئممازىمريەتترن
   جۇزقما ئرشمالشن  ئۇلۇغمۋقش ھېچبرص تاشىذرسق

 ئاتما ئمالالھ  ققرتالشزق كىپڭرچە  ر اشمرغانىر رڭ  
 ھەقر ەتمكە دالرمماي-دماالپ ئرىرمڭم  قرىغان

 ئرشمممىرتر  قاششممم  شمممەشىئەتكە قاششممم  
   كىشۈ قترمرط. قويۇ قت انىر رڭ 

 قەتىرئممامالش  ئېچرڭرشممىر  مرسممرصزق ير رڭممسق
 ىرص ھەش ئىتت . ىولۇپ ىركىەش  ھشري  رسىغۇسرط

 ئېچر رممسق ئازقلەتسممرطلر  ض لممۇئ    ھشممريىر  
 ىۇ ئرسى. ىاش مرصقپالش ساھرب ئۇنۋقنالشغا ىۈيۈ 
 ئاتالغانالش «ئالر » ساھەسرس  ئىض گەش ە مرصقپالش

 يەنرال نۇقترسرسق پەضىىە  ئازىمري ئەمما ىولسرمۇ 
 ەىېمترگ تاشىر جاھان ىولغا  ا ساالھريەتسرطلەشزىن

   قويسى. قرستۇش پ سەھرپە قاشق ىرص نومۇسىۇ 
 ئرڭكممماش رىر  ئېيت انمممسق  يرغرڭچممماقالپ
 ز سمممىەپك  پاجرئەلەشنرممم  يۇقرصى رمممس  
 ئرڭكمماش رىر   ئرڭكاش رالشنرمم  ئرپازىسممرس ش.

 ئەمەس  ئرشم   وڭ ئەڭ قرالاليسىغان ئۇالشنر 
 ئۇالشغما نما قزق ئرشمرس ش. كرچرم  ئەڭ ىەلك 

 قولرمسىن ىېصىىسمە تىەشپۇشسمە كاتتما ئۇنررسىن
 ممۇقەشش ش. قرىرشم  قرىغۇلۇقالشن  كېىرسىغانىرك 

 مرسمالالش شېئالىر الشزىن ئەمەلري    تاشىر ىۇنررغا
   توال. سامانس  
 ئىضىڭ  ىولرس ك   مۇئەييەنىەشتۈشۈشكە شۇن 

 ھە  ئممىضىڭ  ئاتمماپ  ز پ ھرمايرچرسمم  ھە 
 ىۈيمممۈ  ئمممىضىڭ  كىشسمممرتر   زق قگرمممصى

    زىمن ئەمما جاكاشالپ  ساھرب  ئرسالھاتالشنر 
 سەپسقشممالشغا ئا قنگاشتالشغمما  يولرممسىك  ز    

 ئۇالشنرمم  ىرىسۈشمەيممسىغان  ھممىشمە  الير رممسق
 ىاغىرمايمسىغان  مۇھەىبە  قرىمايسىغان  قەزشىڭ 
  ەتمكە ئمۇالشن  ئرىمايمسىغان  كمىضگە ئۇالشن 

 ئىضىڭرم  يماك  ىرصق الشنرم   وقۇئ قاقرسىغانالش
 قرىغۇ رالشز ش. ھەشىكە  ئۈ ۈن غەشىطى شەدس 

 ھەش جاھانمسق تاشت ۇ رالشز ش.  و  كىمرچرگە ئىض
 ىرمىەن  كەتمكەن سمرغس ش پ سادترىر ڭ  نەشسە

 ھامممان سممادترىر الش ئرشممىرترگەن زىڭرمرطغمما
 يېطىۋقت انمسق قمۇشالشن  ىۇ قالرس . ئاشكاشىىرڭر 
 ئاىمس شې ر  مەشھمۇئ شمائرص ئەزىب  تاشىذچ  
 كە ت : كىڭىۈمگە  ىائريرس ش مۇنۇ ئىتكۈشنر 
  قەلەئ قەغەضز  يۈگۈشتسەڭ ئۈ ۈن ئەل

  ئەلەئ تركەشسەن ىېشرغا تاغالشنر 
  سرياھ ا قويساڭ قوشۇپ سۇ لېكرن   

 ئەلەئ.  ېكەشسەن ئى ۈپ تېط ئرطلرصى 
 ئەڭ ىۇيمان تماشىذترن يول  ز     ئرسالمري

 ھەقر م  قالسما ئانسىن پەضل   ئالالھڭر  ئا  قل
 ىما  ترڭسمرط ئمۈن پرمسق  جمان سازققەتمەن 
 ئىلرمماالش -ئمالر  قرىرسىغان درطمە   ىكۈشۈپ

 تەىىرغچرمىەش مۇز ششىسىەش  مۇجتەھرسلەش -فەقر 
 ئمما قئ سممازى  ئرمانرغمما ىاشمم ا ىممۇالشزىن   

 ىرمىەن تېصىشمچانىر   ئرط رمر مۇسۇلمانالشنر 
 شۇنسق  يەنە كېيرڭمۇ ىۇنسىن ئۇالش ان. ىۈگۈنگە
   !ئرڭشائالالھ ىولرس  

 قەلەئ مەيىم  سەپتە ئرسالمري ئۈ ۈن شۇنر 
 ىرىەن ز شس ىرىەن  تەىىرغ ىرىەن  ئەلەئ ىرىەن 

 شقضىىر م  ئمالالھ سماھەلەشز  ھەشقايس  ياك    
 ئمىضى قېصىڭسقشمالش قرىرۋقت مان درطمە  ئۈ ۈن

 نرم «ئرڭ رالى  مەز نريە » سەھڭرڭ  تۇش  قت ان
  .الضىم ئايالنس ش  قلماسمىر   سەھڭرسرگە پرپەن
 ھمىشمە  ئىضئماشق قرىرش   ئېترصقپ ىرصىڭ -ىرص

 ىاغىرشم   ممۇھەىبە  قەلبرسىن  رن قرىرشرش  
 يولرممسىك  ھەقرمم ە  ترممص پ مممۈشىگە مممۈشىڭ 
  الضى . قوشۇلۇش  سېپرگە كاش قنالش

 سما  تۇدمۇئ ىۇض لسما  اڭگما» كونرالشزق
 ھەش نما قزق ىاش. ھېكمە  ىرص ز يسىغان «قالماس
 مرصقپ ئېچر  ا ىرصزىن سىمرطغائال ئىض يەنە ىرصىمرط

 يممول قولالشممڭ   قرىرشممڭ   ئېترممصقپ ىولممۇپ 
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 دالرمماي قرىرشمڭ  ھمىشمە  ئاشق ئىض قويۇشڭ  
 ز سسممە ىصىسىغان سممەنەمگە ىرىممگەن ئممىضىمرط
    دماشلر  ئېترباشسمرطلر   ھماضىصق  ىولسا  

 نمما قزق قۇتۇاللمممايمرط. ھەشگرطمممۇ ضقاللەتممترن
 تركممىە   ڭ ئمموىصقضى ئىضىمرطنرمم  ھەممرمرممط
 ئېترمصقپ ئمىضىمرطنرال قرىرش  مەشكەض ئىضىمرطنرال
 ئمۇ ىولسما   كۈ ەيمسىغانال ئۈ ۈن قرىس ش  

 يولرمسىك  ھەقرم ە  ىرطنرم   وقۇمك    اغسق
 يوقۇتمۇپ  سماالھريرترڭ  كماش قنىر  كاش قنرمرط

 قالرمس .  ۈشمۈپ ھمالرترگە يولۇ رىرم  يەككە
 اس  ر م  ېر  ئاتڭر  يالغۇض» دۇززى ئادرصىسق
 زېممگەن « ر ممماس زېرمم   ر سممرمۇ  ېرمم 

 نەترجرسمرط ئرشمىرصىمرط قرىغمان تەمسرىسىكرس  
 ئادرصلرشرس .
 ئممازىمري ئرڭكاش رىر ڭرمم  ىرممط يۇقرصىممسق
 ئماقرۋىت   يامان ئۇنر     ضىتىر   پەضىىەتىەشگە
 ئېترممصقپ ئرتترپاقىرشممرش  ئىضئمماشق شممۇنسققال
 قۇ   تىرشرشممىەشنر -قممولالپ    قرىرشممرش

 تودترىرمم  قرسمم رچە توغصىسممرسق رتمم ضۆشۈشىي
   ئىتتۇ .
 ىايانىرصىغما پېشرۋقلرصىمرطنر  ھەقتە ىۇ ئەمسى

  ىاقايى : سېىر  قۇال 
 شقھە  ي ئربڭم  ئرسم ا  ئەھممەز ئرمائ .1

 ئاشىسمرسق كرشمرىەش» ز يمس : مۇنسق  ھەق رس 
 تۇشىممس   ىولممۇپ ئرذترالپمم  پركرممص زق قمىرمم 
 ئودشما  ىرطگە پركرصلەشز  ىەضى گەش ە ئرس ا 

 كى شۈكرممسىن دۇشقسممان ئەمممما ىولمرسممرمۇ 
 مانما 1«ىاقمرغان. ئىتۈپ كرش  كاتتا ئۇنررس  

 ئەھمەزنرم  ئرممائ ىولغان پېشرۋقس  ئۇممە  ىۇ
 قايصى  ياق ا ىرص ئرذترالپڭ  مەسرىرىەشزىك  ئرىمري

 قرىرم  ئاسماس  ىجمسقنڭ  ئرڭسماپڭ   قويمۇپ
  ىاھاسرس ش. ىېصىۋقت ان

 زېممگەن: مۇنممسق  ەبش ج ئربڭمم  ئرمممائ .2
 شقھە  يڭمم  ئربڭمم  ئرسمم ا  ئەھمممەز ئرمممائ»

 كرشمرىەش ئوقمۇيتت   ئاپرصىن ئۇنررغا مادتايتت  
 ىولمۇپ ئرذترالپم  پركرمص زق قمىرم  ئاشىسمرسق
 ىرمطگە پركرصلەشز  ىەضى گەش ە ئرس ا  تۇشىس  
    ئرسم ا  ز يتتم . ىولمرسمرمۇ... ئودشا 
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 ئوتتۇشىغا ىپركرصلرص نامۇ قپر  ئرمامالشنر  ىاش ا
 پركرمصلەشگە ىمۇ گەش ە ئەھمەز ئرمائ قويۇلغانسق 

 ئرڭكمماش ئممۇالشن  ئەمممما قوشۇلمرسممرمۇ ئممىضى
 2«قرىمايتت .

 مۇنمسق  فرڭجماش ئەھمەز ئربڭ  مۇھەممەز .3
 نۇشغممۇن سمماھەلەشز  قايسمم  ھەش» ز يممس :
 ئەىۇ فەقر  ىرىەن ساالئ ئربڭ  ياضغان ئەسەشلەشن 

 مەضھەب ۇشىسرسقئوتت ھەفس ئربڭ  ئەھمەز ھەفس
 يادشم  يەنە ئمۇالش ئەممما ىولسرمۇ  ئرذترالپ 

 3«ئرسى. زوستالشزىن
 زېمگەن: مۇنمسق  مر صقن ئربڭ  مەيمۇن .4
 قويغان يرتتۈشۈپ مېڭر  ئىلرماالش يۇشتترك  ھەش»

 ئمۇالشن  .كرشرىرصىمس ش ئرطز يسىغان نەشسەمس ش 
 قالرمس   شۇالشزق يازى -ئەس پۈتۈن تاپالمرسائ 

 ىولممۇ  ھەمسممىھبە  ىرممىەن ممماالشئىلر مەن
 ھممېس ساپالشمم انىر رڭ  قەلبرمڭرمم  ئمماشقرىر 
 4«قرىسى .
 مۇنمسق  ئەن مۇ ش ضىيەلالھمۇ ز شزق ئەىۇ .5

 تۇش شممتا -يممۈشۈ  ىرصق نرمم » زېممگەن:
 قرىرشمتا كەلمسى-ىماشزى قوپۇشتا -ئولتۇش  
 ئۇنرمم  يممۈشگەنىرك  ىرىممىە ىرممىەن ئىلرممماالش
 5«ىېصىس . زېص   ئاقرىىر رسىن

 زېمگەن: مۇنمسق  ئوغىرغا ھەكر  لوقمان .6
 تى  ن ياك  ىولسۇن يۇقرصى رىم ئ مەيى  سەن»

 سمە ش ان ئالسىمسق كرشم  قانسق  ھەش ىولسۇن
 ىولغممان  سممە ش ان ئالسىممسق ئىلرممماالش ىممول.

 ىرمىەن سرپايرىر -سرىر  ئايصىىمرغان  ئۇالشزىن
 سمممېپرگە ئۇالشنرممم  ئمممالغۇ رالشال تەلرممم 

 6«قوشۇالاليس .
 زېمگەن: مۇنمسق  قمۇض ىڭ  ماجە ڭ ئرب .7
 ئربڭم  ئەھممەز كمۈن  ىرص نيمۇئر ئربڭ  يەھيا»

 ئرممائ ئەسڭازق شۇ ئولتۇشقتت   قېشرسق ھەنبەلڭر 
 .ئىتت  يېڭرسىن ئۇالشنر  مرڭر  قېچرصىغا شافرئ 
 تمۇش پ  ا صقپ ئوشنرسىن ھەنبەل ئربڭ  ئەھمەز
 ئەگرشمر   كەيڭرمسىن ز  -ىەشزى ساالئ ئۇنررغا

                                                 
 ىە -32-31 «ئەتتەئيرص    نەسر ە  ىەيڭەن ئەلپەشقۇ»2 
 ىە -630 توئ-10 «نۇىەال ئەئالمرن سريەش »3 
 ىە -49 توئ-1 «فەضلر      ئرىم  ىەيانرر جامرئۇ» 4
 ىە -128 توئ-1 «فەضلر      ئرىم  ىەيانرر جامرئۇ»5 
 ىە -107 توئ-1 «فەضلر      ئرىم  ىەيانرر امرئۇج» 6
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 تمېذرچە يەھيا كەلسى. قايتر  كېيرن ىنىرصھاضقز
   ئەھمەزكە: ئرمائ ئۇ  ئولتۇشقتت  

 ئەھمەزنرم  )ئرممائ ئاىمس لالھ! ئەىۇ ئ -
 كېترسمەن  قرىرم  ىۇنچە نېمرش ا نام   ھىشمە 
 زېسى.
 زېسمەڭ  ىوالي ئىلرما ئەگەش زېمە! ىۇنسق -
  زېمسى «يېمپرش! قۇيص قرغما قېچرصىڭر  ئۇنر 
 1ئەھمەز. ئرمائ
 ھېصىسمەن ئىگرڭرشكە ئرىر  سالر رڭالش فسەلە 

 ئالسىصقشمتا ئېىرشم ا تەلر  ئىلرماالشزىن ىولۇ  
 ىەغسقزى دەترب ياشقت ان. ئۈلگرىەشن  يادش  ئەڭ
 قرىغمان ئۈ ۈن ئىگرڭرش ھەزىس ىاش رالشنر    

 تمماشىذ  كەلتممۈشگەن توغصىسممرسق سممەپەشلرصى
 سمەلەپىەش ىەضى شماھرستۇش. ىۇنررغا   قەلركىەش
 ئاڭال  ھەزىسرڭ  ىرص ئەلەي رسساالمڭر  شپەيغەمبە
 ىرمص ش ئۇالش ىاس ان. مۇساپرىەشن  يرصق  ئۈ ۈن
 ئركەنىركرڭ  ئاشتۇ  ئرىرمس  ئىضلرصىسىن كرشرڭر 
 ئېىرشم ا تەلرم  ىېصىم   قېشمرغا ئۇنر  ىرىسە 

  ئالسىصقيتت .
 ئربڭم  ئاىمس لالھ ساھەىە مۇپەسسرص مەش ۇش

 رشمرڭر ك ىرمص ش مەن» زېگەن: مۇنسق  مەسئۇز
 ىەكمممص   مەنمممسىن كرتممماىرڭ  ئالالھڭرممم 

 كرشمرڭر  ئمۇ تاپسمائ  دە  ش ىرىرسىغانىر رسىن
 2«.ىاشقتتر  ىولسا ىاشقاليسىغانال تىگە قېشرغا

 ئېىرڭرمس   تەلر  ئۇستاضالشزىن ئرىم  شەشىئە 
 ئماشقرىر  ئمىگرڭرش كرتماىالشزىڭال پەقە  ئۇن 

 شمەشىئە  .ىولمايس  يەتكرى  مەقسەتكە كىضلرگەن
 شۇ    ئىگرڭرش نكرتاىالشزى ئۇستاضسرطال ئرىمرڭ 
 ئەنمسىط  قەز مىرمصىگە ھاياتري ىرىرمىرصىڭ  تەشمە

 ئەھممۋقل. دەتەشلرمم  ئرڭتممايرن قرىرممۋېىرش
 ئۇسمتاضزىن ىرمص ش ئوقۇغۇ رالشنر  شۇنررس   

 ىرمص ش مەسرىرىەشز  كىشۈپ  كرتاب ئالمايال تەلر 
 ئرممائ .ئەمەس تموغصق شەكرىىەنسۈشۈشم  قاشق 

 ىمۇ قرىسمۇن  ش ھممە  ئۇنررغا )ئالالھ افرئ ش
 ىولغان ئالر  كرتاىالشزىڭال» ز يس : مۇنسق  ھەقتە
   3«.قرىرۋىترس  ضقيە ھىكۈمىەشن  ئاز ئ
 ز يتتمم : مۇنممسق  سممەلەپىەش قرسممر  ىرممص 
 ئېغرممص ئەڭ تۇتممۇ  ئۇسممتاض كرتمماىالشنرال»

                                                 
 ىە -252 توئ-2 «فەضلر      ئرىرم  ىەيانرر جامرئۇ1 
 ىە -102 توئ-6 «ىۇداشى» 2
 ىە -86 «سامرئ  تەضكرص تۇس» 3

 4«ئاپەتتۇش.
 پمماالن  :ھەنرممفەگە ئەىممۇ ئرمممائ ىرممص يىەن

 ىرمص مۇناضىصىىرشرسىغان ھەق رس  ر   ف مەسجرستە
 ھەنرمفە: ئەىمۇ زېۋىمسى  ىماش كرشرىەش ىىلۈ 

 ئمۇ سموشىسى  ز پ ىماشمۇ  ئۇستاضى ئۇالشنر 
 ئۇنمسققتا ھەنرمفە: ئەىمۇ زېگەنس   يو  كرش :
 5.زېگەن ىواللمايس  ئالر  مەڭگۈ ئۇالش

 ساھەسرس  ز     ىولۇپمۇ مۇسۇلمانالش  ئا قئ
 ئىلرماالشنرمم  شمم ەز ئپې قرىرۋقت ممانالش درممطمە 
 ئمۇالشن  ىېصىم   ىرىەن تەشەىبۇسكاشلر  قېشرغا

    ئاڭىرشم  سىضلرصىڭ  قرىرش   ىا  ئىضلرصىگە
 ممۇھرم  تېذرمۇ كېص  . ئېىرش  تەلر  ئۇالشزىن
 ئرشمەنچرىر  ئرىرممس     زىمن كرشرىەش شۇك  

 ئرڭتمايرن ئرڭترىرشم  ئېىرشم ا تەلر  ئىلرماالشزىن
 زىڭررالشنم  شۇڭا ىڭس ش ز زېمە  ئرىر » .ضۆشۈش

 6«قاشقڭالش. ئىگرڭرۋقت رڭررالشغا كرمىەشزىن
 كەسرپىەشممكەن سمماھەز  مممۇئەييەن نمما قزق
 ئاالھرمسىىرك  كەسمپري ئۇالشن  ىولسا  ئىلرماالش
 پەنس  ھەشقانسق  كېص  . تۇتۇ  ئۇستاض ىويرچە
 ىولغممان مۇتەدەسسممررس سمماھەز  شممۇ پەقە 
 رڭرس .ئېى ئېترباشغا سىضىال نر الشئىلرما

 مۇنمسق  ئەن ۇمما ش ضىيەلالھۇ ئاىباس ئربڭ 
 دەتتماب ئربڭم  ئمىمەش كمۈن  ىرمص» زېگەن:

 نۇتمۇ  كرشمرىەشگە ز 7جاىريە ئەن ۇ ش ضىيەلالھۇ
 كرمكم  دماالير ! ئەي زېسى: مۇنسق  سىضلەپ
 ئمۇىەي ىولسما  سموشىماقچ  توغۇشلۇ  قۇشئان
 قېشممرغا ئەن ۇنرمم  ش ضىيەلالھممۇ بەكەئ ئربڭمم 

 توغۇشلممۇ  ئرىممم  مرممصقس كمم كرم .كەلسممۇن
 ش ضىيەلالھۇ ساىرت ئربڭ  ض يس ىولسا  سوشىماقچ 
 فر  مم  كرمكمم  .كەلسممۇن قېشممرغا ئەن ۇنرمم 
 جەىەل ئربڭ  مۇئاض ىولسا  سوشىماقچ  توغۇشلۇ 
 8«كەلسۇن. قېشرغا ئەن ۇنر  ش ضىيەلالھۇ
 درمطمە  يولرمسق زىمن    مۇسۇلمانالش ئا قئ

 نەض شز  شممرڭرمۇيې ئىلرماالشنرمم  قرىرۋقت ممانالش
 ئاالھرمس  ئۇالشغما    قرىرمش مۇئمامرىە تۇتۇپ
 كەسپري مەلۇئ ياشالش كېص  . قاشق  ىرىەن ئېترباش

 ىولغمان يۇقرصىصق  پەنىەشز  مۇئەييەن ساھەلەشز  
                                                 

 ىە -86 «سامرئ  تەضكرص تۇس» 4
 ىە -139 توئ-1 «فەضلر      ئرىم  ىەيانرر جامرئۇ» 5
  ىە -14 توئ-1 «مۇسىر » 6
 نام  جاي 7
 شىۋقيرت   «تەىاشقن » 8
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 ىرىرم  ئۇنرۋېصسمال پېش ەز مىەشز  تەقسىصزىمۇ 
 يماك  كۈنسىال ىرص ئرىر  ىولرس . ىولغان كىپص  

-ئماض ىەلك  ەكرىىەنمەسترن ش يرىسىال نە چە ىرص
 يېشم  ئىلرماالشنر  .توپىرڭرس  ىاشق-ىاشق ئاضزىن

 تەجصىبرسمم  ئېشممر  ئرىممم   وڭايغانسممرصى
 درممطمە  سمماھەز  زىڭرممي شممۇڭا مولىرشممرس .
 ضىمچ ىرمىەن پېشەقس مىەش قېصىڭسقشالش قرىرۋقت ان
 تەلرم  كمىپص   ئۇالشزىن ئوشنرتر   مۇناسرۋ  
 يوليمۇش   ىەشز مەسمرىر مۇناسمرۋ تىر  ئېىرش  
  الضى . قالماسىر   ىولۇپ ىاشباشتا  سوشىش  

 نۇشغمۇن توغۇشلۇ  پەضىىرت  پېش ەز مىەشنر 
 ياشم ا ناماضغرمۇ ھەتتا كەلگەن  ھەزىسىەش-ئايە 

 ئربڭ  مالر  ىۇيص لغان. ىولۇش  ئرمائ  وڭالشنر 
 زېمگەن: مۇنمسق  ئەن ۇ ش ضىيەلالھۇ ھۇ  يصىس

 پەيغەممبەش شياشمال  ۈتەڭتم ىىلمۈ  ىرص ىرط»
 كممۈن 20 كېىرمم  قېشممرغا ئەلەي رسسمماالمڭر 

 ئرڭتممايرن ئەلەي رسسمماالئ پەيغەمممبەش تممۇشز  .
 ىرطنممم  .ئرمممسى كىيۈمچمممان مې صىبمممان 

  ېغ   ئويىرغان ز پ سرغرڭرپتۇ ئائرىرسرسىكرىەشن 
 سموشىسى  ز پ ىاش  كرمىەش ئائرىەڭىەشز  ىرطزىن

 پەيغەممبەش ئېيتتمۇ . ئەھمۋقلرمرطن  ئمائرىە ىرط
 ئمۇالش قايترم  ئىيۈڭالشغا ىرطگە: ئەلەي رسساالئ

 ئمىگەنگەنىرصىرالشن  ئۇالشغما تمۇش ڭالش  ىرىەن
 ىۇيص ڭالش  يادشرىر  ا ئۇالشن  قويۇڭالش  ئىگرتر 
  ققتم  ناماض .ئوقۇڭالش ئوقۇغانس   مەن ناماضن 
 ئماشقڭالشزىك  ئېيتسمۇن  ئەضقن ىرصىرالش ىولسا 

 زېممە   1«زېمسى. ىولسۇن  ئرمائ  وڭصققررالش
 ئرممائ  موڭصققرڭ  يېش  ئەلەي رسساالئ پەيغەمبەش
 مەضكممۇش مەسممرىرس  ىممۇ غممان. ىۇيص ىولۇشمم ا

 ئالسىسق ئەلەي رسساالمڭر  پەيغەمبەش ساھاىرىەشنر 
 ىرىرمرممۇ ئرگەلىرمگەن ئودشا    ققت  تۇشغان

 ياشم ا ئرچرمسىك  ئۇالشنرم  ىولغا  ا  ئودشا 
 رىغممات ئاالھرممس  ىولۇشمم  ئرمممائ  وڭصققرڭرمم 

  موڭالش ياشمترمۇ ئرىرممسىمۇ  نما قزق ئېىرڭغان.
 ياشمتا ھەئ ئرىرمس  ىۇنررسق ئەلۋ تتە ىولسرچۇ !
 كېص  ! ئەگرشرش ئۇالشغا قويۇ   يول  وڭالشغا

 ئەھىم  يمۇش  ياك  كرشرىرصى ز  ش قايس  ھەش
 قرىر   ئېترصقپ پەضىىرترڭ  ىولۇپ  قايرر گەئرىمر
 رمرطنرم يۇشت» ياك  «ئىلرماس  ز  شىمرطنر »

 ئاالھرمس  غمائىلرماالش ئاترغمان ز پ «ئىلرماس 
 ھە كېممص  . قمماشق  ىرممىەن ئېتربمماش-ھممىشمە 

                                                 
 ىە -155 توئ-1 «ىۇداشى»1 

-كەلسمە ئۇالشغا قې رۋېترشكە  ىۇالشن  زېگەنسىال
  ىولمايس . ئېترش ا پۇ  كەلمەس

 زىڭرممي  ر رۋقت ممان يېترشممر  ئرچرمرطزىكمم 
 كەتكممۈضۈپ نۇقترممسق مۇشممۇ ز ل ئرطىاسمماشالش
 ئىضىمرطنرم  ھەقتە ىۇ قرصىسقيۇ ىرط قويۇ قترس .

 ىايصققممسقش مەشمم ۇش    قاشقشممىرصىمرط پركرممص
 قويممۇپ ئوتتۇشىغمما قاشقشممىرصىڭ  ئرمامالشنرمم 

 ىرمصىگە-ىرمص ئرمامالشنرم  ىايصققمسقش ئىتتۇ .
 قانسق  قرىغانىر رڭ   تە  ضض الشن -ئركصقئ قانسق 
   قرىس  . ىايان ىرىسۈگەنىركىرصىڭ  ھىشمە 

 ئىضىمرطنرم  شن قاشقشمال-پركرمص ىۇ ئەمسى
   ىاقايى ! تەتبر الپ ئەھۋقلرغا ئەمەلري نى  تترك 
  « قشقرصقيس  ىە  نا قي كرچر  نېڭ » ىرطز 

 زېگەنمگە «شاالقشمريس  ىە  سۇ  رىە  يېصى »
 ىماش. ئرمسىئومالش ھېكمەتىرم  نۇشغۇن ئودشا 

 ىاشممالپال قەزىمممسىن ئەجممسقزىمرط ئەقرىىرمم 
 كمىض-كىض  ئىضىڭ ئرڭكاش رىر   ئالسىصقڭغۇلۇ  

 ئالسىصقپ»  «يېترىمرگەنىر  پېشر » قرىرشالشن 
 ىمۇ ھەمس  قاشىغان ز پ لر «سەكصىگەن دامپرغا
 تۇش شممڭ  يرممصق  قەتئرممي ئرىىەتىەشزىممن درممر

   تاپرىرغان.
 زېئمالو     سمىھبە  زىڭرمرطنر  ھەقتە ىۇ

 ىولسمما  ىاقرممسىغان سممېىر  نەض ش ئەدالقرغمما
 تسىشمرڭر سىھبە ئەلەي رسسماالمڭر  پەيغەمبەش»

 ىىلۈ  تمەيمسىغان  گېپرڭم  تمۈگرمرگرچە پركصى
 سمموشقلغان سمموئال تممېمرالشزق مۇناسرۋ تسممرط

 ئمادرصىغرچە ىرمىەن ىېسر ىر -ئېغرص تەقسىصزىمۇ
 لر متە «ىېصىسىغان  ۈشەنچە ئەتصقپىر  ئاڭالپ 
   ىاي ايمرط. ئىشنەكڭ  ىرص ىۈيۈ 

 شېئممممممالىر رمرطزق ھممممماضىصق  ز ش  قە
 ئماض ھېساىىرڭرۋقت ان ىسىرصى قش پەيغەمبرصىمرطنر 

 يولرسق ھەقر ە     ئىلرماالش سىيۈمىۈ  سانسىك 
 دەتەشلەشگە    قريرڭچىرمم  تممۈمەن تۈشلممۈ 
 ىرص ئاترغان يولغا مۇشۇ ئىضىڭ  قرىر   تە  ككۇل

 كمىپص   قېصىڭسقشمىرصىمرطزق ئرىر  تالربۇل قرسر 
 قاششممم  ز ل ئرىمممىە  ىرمممص كىشۈلۈ قت مممان
 ئودشما  ىرمىەن ضىئمى يماك  پركرصزىكرىەشگە
 قاشىتمممما  ۈشممممەنچرسىكرىەشگە ىولمرغممممان
 ئەڭ تېذم  قرىرشمتۇش. مۇئامرىە سە ىصسرطلەش ە

 نەضشىس  ئۇالشنر  سە ىصسرطلر  ىۇ ىولغرڭ   ئېغرص
 ز پ «ئىڭمممۈ   رصقيممم  ز پ زىڭڭممم »

 ئرىىەتىەشزىممن درممر ىممۇ ئممۇالش ئاترىرۋقترممس .
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 زىڭڭم » قېصىڭسقشمىرصىمرط ىۇ ئرپترذاشلرڭرۋقترس .
 ئوش نغمما تمموغصق نمم  «ئىڭممۈ   رصقيمم  ز پ

 تۇش  قت ان  تەلمۈشۈپ ئىضىگە تەتبر ىرمايۋقترس .
 ىولۇ قت مان مۇھتاج كىشسرترشرگە يول تەلرمرگە 

 كەيپريا  درر ىۇ ئىڭۈ قترس . سېپرسىكرىەشگە ئىض
-ئمالر     ئماشق قېصىڭسقشمالش ساھەزىك  زىڭري

 ئاشىسمرغا مۇسمۇلمانالشنر  ئا قئ ىرىەن ئىلرماالش
 ىمممۇ قويۇ قترمممس . شمممەكرىىەنسۈشۈپ ھممماڭ

 مۇسمۇلمانالش ئما قئ    ئاشق ئىض قېصىڭسقشىرصىمرط
 زى م ە  ئاالھرمس  مۇئامرىرگە مۇناسرۋ تكە  ئاشق

 ئاز ئ ھەش ئادرصىسق قرىر  شۇنسق  قرىمايۋقترس .
 ىولمۇپ دوجا ئىضى ئىضىگە ىا   ئىضى ئىضىگە

   قېىرۋقترس .
     رچرالڭغمۇلر ئۇممەتڭرم  پۈتمۈن ھاضىص

 ز نيممازق» ئرتترپاقسممرطلر رڭ     قەزىصسممرطلرك 
 «كەمچرمر ىاشمڭر  ىرمص مۇسۇلمانالشغا پۈتۈن

 ئومممۇمري  ۈشممەنسۈشۈ  ىمماغالپ ئركەنىركرممگە
 ىرمطز  ئموياليمەنك   مەن ئايالنمسى. كەيپريات ا

 ىەلكم  ئەمەس ىما  ىولۇ قت رڭ  كەمچرر ھاضىص
   ئەگەشكۈ رس ش.

 نەشسمە صىرم ئاضشق  ىولسا  ىاقرسىغان قاشقپ
 قېصىڭسقشمالشنر  ئاڭىرۋقلغمان يماك  ئوقۇ قلغان
 كىشۈ قترمس . ئرمش ىرىگەنمچە ئىضى ھەممرس 
 ھەمممە ىەلكم  ئەگەشمەيس . ھېچكرمگە ھېچكر 
 ئماشض  ئەگرشرشمرڭ  ئمىضىگە ىاش رالشنر  ئاز ئ

 داتا مە قەيرڭر  ياك  پركصى ئىض ھەشكر  قرىرس .
 ىرمس .قر ئرڭكماش پۈتۈنىەي ئې ترمالىر رڭ  ىولۇ 
 ز  -سمرطىس  سمرطى ڭ  ىرمص ئىضى ئاز ئ ھەممە

 ىرصلرشرشمكە ئۈسمترس  سمرطى  شمۇ ىاش رالشن 
 ئاز مڭرمم  ھەممممە ئېڭر كمم  قرىرممس . ز    

 ئويىرغمانىرصى قاشقشمىرصى -پركرص  ۈشەنچرس  
 ىولغممانركەن ئۇنممسق  ىولمايممس . ئودشمما 

 ئۈسممترگە سممرطى  ىرممص ھېىر مم  ھەممەيىەنڭرمم 
 ز ل قالرمس . ىولمماي مۇمكرن ىولۇش  سەپصقس
 شمۇ قېصىڭسقشمىرصىمرط تۇتۇ قلغان نۇقترڭ  مۇشۇ

 قرىرشمم ا قمماضىىر  ئۈسممترسىن ىاشمم رالش ھامممان
  ىاشاليس .

 ىولمرغانالش ىرصلر  ئەقرسىۋىي ئېڭر ك  ناھايرت 
 ئممايالنغرى  كاش قنىرصىغمما يولڭرمم  ىرممص ىرممىەن

 ئرڭسممانري يمماك  سممىيگۈ  ەكسممرط ىولمايممس .
 تەسمە   شالشنر  غمايرۋىي  ئرباش  مۇھەىبەتترن
 ئەقرمسىۋىي مەضگرمر ىرمص ئەگرشمر  پەپرىرشرگە

 مماڭغرى  يولمسق ىرمص ىرمىەن ىولمرغانالش ىرصلر 
 يمولالش ئمۇ ىەشىبرمص ىرمىەن  قرىغان ىولغانس  
 جەھەتممترن  مموڭ ئەمممما  ر مايممس . ئادرصىغمما
 ىولسمما مە جممۇ  ىرصلرمم  ئېتر ازتمما-ئەقرممس 

 ئودشمرمرغان    پەشقمىەش ئۇششا  ئاشىىرصىسىك 
 ئودشمرمرغان كېمص  . قويمۇ  يول پركرصلەشگە
 ئودشممرمرغان ئې ترممسقش  ئودشممرمرغان ئمموي 

    پركرص ىرص ھەممرسرڭ  كرشرىەشنر  سە ىيرسىك 
 ىرصلەشمتۈشىمەن مەشكەضلەشمتۈشىمەن  قاشقش ا ىرص

 ئودشممرمرغان مۇمكرڭسممرطز ش. تامممامەن زېمميرش
 ئىض ئرڭسانالشنر  ز ل پركرص ئودشرمرغان سە ىيە 

 ئر ترسقشىڭ  ئىض قرىرسىغان  نامايان ئاالھرسىىركرڭ 
 ىممۇ سممەھڭرس ش. كەڭممصى قرىس شىممسىغان جمماشى

 ىرمص ھەممرڭم  ىوغۇشالپ  ئاز مىەشن  نۇقترسىن
 تەىرئرمترگە ئرڭسان ئۇش نۇ   ۈشۈشۈشكە قرىرپ ا
 ضىمت تەىرئرمترگە ئرڭسمان ھەشىكەتمىەشز ش. ضىت

 قانچرىرمم  ئممۇ مەيىمم  ھەشىممكە  ھەشقانممسق 
 قرىرڭرسىشمرسىن تەشمۋى  ز ىس ىرىر  ۇلۇغۋقش ئ

  يۈضلرڭرس . ھاالكەتكە ھامان قەتئريڭەض ش
 ئۇسمتاضالش  سماھەزىك  قايسم  ھەش زېمە  
 ياشقت ان ئالالھ ئرڭسانڭر  ئا  قل ئەڭ قېصىڭسقشالش
 ئرچكرمصىىەپ قەز ش ىرمص تەىرئريرترڭم  ئمىضگرچە
 ئالالھڭرم     ئمالالھ كۈ رشمرمرط   ۈشرڭرشكە

 زقغمسقئ ئرشركىەشن  ىەشگەنىرك  ش دسە  ش سۇل 
 زقئرصىمس  قويغمان يمول زىڭرمرط ئېچرۋېترشرمرط 

 ىرمىەن قوشساقىر  كەڭ ئودشرماسىر الشغا پركصىي
 ىاشممم ا زېسمممرال ھە قرىرشمممرمرط  مۇئمممامرىە

 ش قرممب زۈشمممەن  ئممىضىمرطگە قېصىڭسقشممالشن 
  الضى . سايىرۋقلماسىر رمرط
 سممە  يىتكر تېمرمرطغمما ئەسممى  گېپرمرطنمم 
  ققرممتالشزق كممىپرڭچە مەقسممرت  ئرڭكاش رالشنرمم 

 ئاز ئ ھېچبرص ىولرس . مۇئەييەنىەشتۈشۈ  ئىضىڭ 
 كممىككە ئممىضىڭ  مادترغممان  ئممىضى ئممىضىڭ 

 ئماز مڭ  سمالغان ىاضقشغما ئمىضىڭ  كىتۈشگەن 
 ىرۋقستە ئىضىڭ  ئرڭكاش رالش شۇڭالش ا ياقتۇشمايس .

 ىەشگرى  ىاھا ىاش رالشغا ىەلك  سالماسترن  ىاضقشغا
-ممممۇش  ئىضىڭرممم  ئەتصقپرغممما تۇشىمممس .

-ئەل يرغرۋېىرم  نە چرڭم  ىرص مۇدىرسىرصىسىن
 شەدسمىەشن  ئاتالغان ىاش  نام  ئرچرس  جامائە 

 ئالغۇز   ئېغرطغا تۇشىس . تاس رغرى  ىرصلەپ-ىرص
 پرر قرىڭ » ھامان تاپ ان نۇقسانڭ -ئەيب ىرص ش

 تۇشىمس . سمالغرى  زق شقڭ ىولۇشرغا «كىشسرتر 
 نە ممچە ىرممص ئەتصقپرممسىك  قرىرمم  شممۇنسق 
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 يەش -يەشمۇ گەپىەشن  زقڭ انپۇت  ىۇ ئرذالسمەنىەش
 ئېغرص ئاقرۋ تتە تۇشىس . تاشقات رى  گە -گەشمۇ

  ر رصىم  كەلتۈشۈپ ضىسزىيەتىەشن  ئرذترالپالشن  
 سمە  ب ئرسصقپچرىر ىرصىغا ضې رن  ققرت  نۇشغۇن
   ىولرس .

 قرىرش ەنەت شغائۇال قرىرش  ئرڭكاش ن ئىلرماالش
 ئماضقش ئىلرماالشغما .ىەشگەنىركتمۇش ئاضقش ئۇالشغا

 ئماضقش زوسمتىرصىغا يادشم  ئالالھڭر  ىەشگەنىر 
 ئىلرمماالش قرىغمان ئەمەل ئرىمرگە ىەشگەنىركتۇش.
 ئەڭ سۈپەتىرڭرشممكە ز پ زوسممتىرصى ئالالھڭرمم 
 ئرڭتممايرن ىېممصىش ئمماضقش ئىلرماالشغمما اليرمم .
 زوسمتىرصىڭ  التائما ئمالالھ  مۈنك  دەتەشلر .
 ئەىمۇ قرىغمان. ئېالن جەڭ تۇت ۇ رالشغا زۈشمەن

 پەيغەممممبەش ئەن مممۇ ش ضىيەلالھمممۇ ھمممۇش يص 
 مۇنمسق  قۇز سمرسق ھەزىمس ئەلەي رسساالمڭر 

 كرمكم  :ئمالالھ» قرىغان: شىۋقيە  زېگەنىركرڭ 
 مەن تۇترمسىكەن  زۈشممەن زوستىرصىمڭ  مېڭر 
 مەيىم  1«زېمسى.  قرىرمەن ئېالن جەڭ ئۇنررغا
 قرىرمسىغانالش درمطمە  ساھەلرصىس  قايس  زىڭڭر 

 ىولسمۇن  وڭ درطمەتىرصى كىشسەتكەن ىولسۇن 
 پرش ەز ئ ئىلرماالشغا -ئالر  ىولسۇن كرچر  ياك 

 كرچرم  يماك   موڭ ئىضىمسىن    پېشرۋقالشغا
 ىرصىڭمم -ىرممص قرىماسممىر    تەنە سەپسقشممىرصىغا

-يرممصق  درطمەتىرممصىگە قۇ   تىرشمم   قممولالپ
  الضى . ىولۇش  ياشز مس  ير رڭسىن

    تۇشغۇنىممۇ  ىۇيممان يرىالشزىممن ير رڭ مم 
 پركرصلرمصى قۇتۇلمۇ  قاتممالىر الشزىن پركصىي

 ئرىغمماش يۈكسرىرشممىەش  نۇشغممۇن يېتەكچرىركرممس 
 تموغصق زىڭڭم  ئىلرمماالش -ئالر  يا  پركرصلر 
 قېصىڭسقشالش سازى  زىڭرغا ئرذالسمەن   ۈشەنگەن

 تېگرشىر  ئال رشالش ا ۇى ئەلۋ تتە كەلسى. ىاشلر  ا
 سايسمرغا قېصىڭسقشالشنر  يادش  ىۇ ىرصق  ئرش.

 قرىر   ئېىغاش  پركصى» تۈشكۈئ ىرص يەنە ئەگرشر 
 ىمۇ  ر تم . ئوتتۇشىغما قېصىڭسقشمالشمۇ «نا اش

 زىڭڭ     ئرشالشزق زىڭري قاشىماق ا قېصىڭسقشىرصىمرط
 ىرمىەن  قرىغرڭ  تۇشغانس    ر  قرىشتا مۇزقپرئە

 جېممس لذوشلۇ  ئېتر ازتمما ىممۇالشزق  ئەپسۇسممك 
 ىرىگەنمچە ئمىضى مەسمرىرىەشز  فر  م  قرىرش 

 ئېسمرىرۋېىرش  ئرشمالشغرال ئۇششما  سىضلە  
    مۇنماضىص  ىرمىەن ىاش رالش قۇشغاقىر   شوھري

 يمول قرىرش  قوپالىر  ىاشغانسق ئېىر  مۇھاكرمە
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 ياممان مەسمرىرىەشن  زېگەنمسىال ھە قويماسىر  
 ئمىضىڭرركرڭرال قرىرش  سە   شتە ىۇشقپ تەش پكە
 قرىرش  ساقرت نەض شزىن شېئالىر ڭ  زېيرش  توغصق
 ىرىمەسىر   قرىرشڭ  كېيرن نېمرڭ  ئا  قل نېمرڭ 

 يەنە قاتماشلر  پمېچرش تون ئالسىصقپال ىاش رالشغا
 ساقالنغان. ئرىىەتىەش تاالي ىرص

    ئېىرڭغان ترىغا يۇقرصىسق قېصىڭسقشالشنر  ىۇ
 تۈضىترىسە  ئرىىەتىرصى تۈشكۈئ رصى قاتاشزىك  شۇ

 جۇشم ۇنىۇ   قرطغرڭىرم   ىۇالشزىك   وقۇمك 
 كمۈك ھاياتري ضوش كەيپريات ا ئرسالمري پرسقكاشلر 

 كىپرڭچرسم  قېصىڭسقشمالشنر  ىۇ ئېترس . ىەدش
 تەشجرممە ئۇيغمۇش ە تاپ مان  ھرسقيە  يېررسىن

  ۈشەنگەن ئرسالمڭ -ئرمان ئاشقرىر  ماتېصىيالالش
 ناھممايرت  ىممۇالشزىن ىرممط شز ش.قېصىڭسقشممال
 كۈترمرط. ئۈمرسلەشن  ضوش ىۇالشزىن پەدرصلرڭرمرط 

 مەسمرىرىەشن  زىڭم     زىمن ىۇالشغما شۇنسققال
 تەشجرممممە پەقە   ۈشرڭرشمممتە ممممۇكەممەل

 ىەلكممم  تايڭرۋقلماسمممترن  ماتېصىيمممالالشغرال
 تموغصق شېئالىر  ما مەضممۇنالشن  ماتېصىيالالشزىك 

 ئەمەلرممي    ئرمممان  ىېصىممسىغان  تەتممبر الپ
 ئۇستاضالشنر  قىرسىغان يېتەكچرىر  ھەشىكەتىرصىگە

   قرىرمرط. تە سريە تۇتۇشڭ  پېشرڭ 
 ز  شىگە ئەلەي رسساالمڭر  پەيغەمبەش ھەقتە ىۇ
 پەيغەمممبەش ىولسمما   ىاقرممسىغان سممېىر  نەض ش

 زىن  ققرت مۇئەييەن ھوض شىسق ئىض ئەلەي رسساالئ
 ز   تچرىرمم  يېتەكچرىرمم   ئىضىممس  ئىگرڭرمم  
 يۇشتالشغا-يۇش  كرشرىەشن  ھاضىصلرغان ساالھريرت 
 كممىش لەيمرط. ئە  تكەنىركرڭمم  قرىرمم  ئۇسممتاض
 زىڭررالشنم  شمۇڭا زىڭمس ش  ئرىر  ىۇ» ئەلۋ تتە

 يەنە 2«قماشقڭالش. ئىگرڭرۋقت رڭررالشغما كرمىەشزىن
 ىولمرسما ئۇسمتاضى زىڭسق كرمڭر » ئەسەشز  ىرص

 شۇڭالش ا ېيرىگەن.ز «شەيتانس ش ئۇستاضى ئۇنر 
 قېصىڭسقشمالش ئرذالسممەن زىڭرغا سازى   ئرمانرغا
 ئېڭتېصنرتتركم  كىشۈ   كىپ كرتاىالشن  تەشجرمە
 ىرىمىە ىرىەن تېرشا  كىپ تەىىرغىەشن  ھەشدرر
 مەسمرىرىەشز  ز ل ئرشمرڭرسىغان  ئرمانرغما ئىضى

 پېشمرڭ  ئۇستاضنر  ىرص ش ىېص لەيسىغان مەسىر ە 
 ز پمال ىماش ئۇسمتاضى  تتەئەلمۋ  الضى . تۇترش 
 تەىىرغىرصىڭ  ئۇستاضالشنر     ئەسەشلەشن  تەشجرمە
 ئاقرالنرىرمم  قرىرممش ئرڭكمماش قويممۇ -قمماشق
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 يمماك  ىۇيممۇمىرصى سممرن-ئممۈن ىولمرغانممس   
 ىرىەنممال ز   تممىەش ئەسممەشلەشزىك  تەشجرمممە

 پېشممرڭ  ئۇسممتاضنر  ىرممص ش  كۇپايرىرڭرمم 
 ائىلرماالشغمم-ئممالر  ئەتصقپرممسىك  تۇتماسممىر  

 زېگەنمسىال ھە  ر رمصىش  پادترسمرڭ  كىضىڭر 
 قاشقشممىرصىڭ -پركرممص ئرىغماش ىەضىبرممص ئىضىڭرم 

 پېشمممرۋقلرصىغا  يمممۇش  قرىرممم  ز سمممتە 
 شممرىتر  ئۇسممتاضالشغا مەشمم ۇش پېشمم ەز مىەشگە 

 ئممۈض ڭگە ىرممىەن قېصىڭسقشممالش ىاشمم ا ئېممترش 
  ھېساىىرڭرس . نازقنىر  قاتاشلر الشمۇ سوقۇشتۇش  

 يېررممسىن سممەپكە المريئرسمم ئەلممۋ تتە 
 يېممتەكىە   قېصىڭسقشممىرصىمرطن  قوشممۇلۇ قت ان

 ىوترسمرسق ئرسمالئ ھەقر   تاضىال   مەنرۋىيرترڭ 
 قمۇش پ قايترمسىن قرىرپتما ئرسمالمچە ئېصىتر  
 ممۇئەييەن سماپاغا  ئۇنرۋېصسمال ئۈ ۈن  ر رش
 ز   تچرمىەش ھېكمەتىرم  ئرمگە قۇش لمرغا ىرىر 

 ھەممرڭم  الشنر ئرشم جەھەتترك  ىۇ ىرط كېص  .
 قويسما   ئاشتر  پېشرۋقالشغا ئۇستاضالشغا  فەقر 

 ىولمايمس . قاشىۋقلسا  ز پ   ضىپرس  ئۇالشنررال
 قايسم  ھەش دەل ڭرم  ىرص پۈتۈن ئىلرماالش فەقر 

 قرىرس   يېتەكچرىر  ئرشىرصىغا ئومۇم  تەش پترك 
 ز   تچرمىەش قرىرس . تەش پ ىرص ئرشىرصىڭ  پەترۋق
 كىشسەتمرسم  پەيغەمبرصىڭر  ھڭر ئالال    ئالالھ
 زىياشىمسىك  ئمىض    ئىلرماالشنر  فەقر  ھەمس 
 سمالغان ئرمط ىمۇش ن ئىضىمسىن سماھەز  مۇشۇ

 ئممالالھ ىممويرچە مەسممىر ەت  پېشمم ەز مىەشنر 
 قاشقشمالشن  تموغصق    ئېتر ماز توغصق ىرىسۈشگەن

 يېترىرۋقت مان يېررمسىن ئاممرغا  مۇسۇلمان ىاش ا
  يەتكۈضىس . الشغاقېصىڭسقش مۇسۇلمان

 يېترىرۋقت مان يېررمسىن قېصىڭسقشالش ز   تچ 
 تەشىرميە-تەلرم   ۈشەنسۈشۈشمتە زىڭڭ  ياشالشغا
 ئاالھرمس  پاكالشم ا شوھرڭ  ىرصلەشتۈشۈپ  ىرىەن

 تاشىذ  ئرسالئ پۈتۈن ىرص ئۇالشغا الضى . كۈ رش 
 تمموغصق تمماشىذرڭ  ئرسممالئ مرىىرممي ئىضىڭرمم    

 تۇيغۇسم  ئرپترذماش يئرسالمر ئۇالشزق يەكۈنىەپ 
 پۈتمۈن ىرمص جەشيانمسق ىۇ ضۆشۈش. قرىرش  پەيسق
 تاشىذرمرطغما ئرسمالئ مرىىرمي    تاشىذرغا ئرسالئ
 مەش ۇش ئىتكەن تاشىذتا ئۇالشغا  ىكۈپ   وڭ ۇش

 ئىلرماالشنرم -ئمالر  ھەقر ەتپەش  ش مۇجاھرسالش 
 ئمۇالش ىېصىش  سىضلەپ كىپص   ئرطلرصىڭ -ئرش

 ممۇمكرن يۈشگۈضۈ   ھرط مۇال ىرصلركتە ھەق رس 
 پېشمرۋقالشن   ھايا  يۇشتالشزىك -يۇش  ىولسا 

 ئمۇالشزىن يوقالپ   ققترسق- ققت  پېش ەز مىەشن 

 ھاياترممسىك  ئۇالشنرمم  ئممىگرڭرش  تەجممصىبە
 ئەجمسقزالش دۇالسمرىەپ  تەش پىەشنم  ئىشنەكىر 
 ئممۈضۈكچرىرككە ئوتتۇشىسممرك  ئە الزالش ىرممىەن
  ۈش.ضۆش ناھايرت  ىېصىش داترمە

 يېتەكچم  ىولغا  ما  ضۆشۈشىيەتىەش مۇشۇنسق 
 سموش نالشزىك  مەيسقن نە  ھەشدرر ز   تچرىەش

 ئماشقرىر  سرڭتەدسە ئۈنتەدسە     ئېڭتصنېت ياك 
 ىولغممان  قپمما  ز   تىرصىممس  يەتكۈضۈ قت ممان

    پېشممرۋقالش مەشھممۇئ ز   تچرممىەش  پېشمم ەز ئ
 س ئاالھرم ئمۇالشن  تودتالغانسق ھەق رس  ئىلرماالش
 ىرىسۈشۈپ مې صىڭ  غايرۋقنە ىرىەن  نام  ھىشمە 
-ئالر     پېشرۋقالش ھايا  ئېىرش  ترىغا تۇش پ

 ترىغمما پېشمم ەز مىەشن     ز   تچرممىەش ئىلرممما 
  «ئۇسمممتاض» كەلگەنمممس  تممموغصق ئېىرشممم ا

 زېگەنمممس   «قەزىصلرممم »  «ھىشمەتىرمم »
 كېص  . ئرشىرترش كىپص   سۈپەتىەشن  ئېترصقپري

 سموش نالش ز     ئۇيۇشتۇش لغان ىر قەش ل نا قزق
 ئۇسمتاضالشن   پما -پا  سوش نالشغا ىۇ ىولسا 

 ئاڭال قت مان تەىىرمغ قرىر   تەكىر  ئىلرماالشن 
 پېشممرۋقالش    ئىلرممماالش ىرممىەن قېصىڭسقشممالش

 ئىضئمماشق تمماشقيترش  ھمماڭڭ  ئوتتۇشىسممرسىك 
 پېشمرۋقالشزىن    ئىلرماالش-ئالر  تونۇشتۇش   

 نمما قزق الضىمم . ئممېىرش ز ئمما ەسمموش نسىكرىەشگ
 ياك  قرىرۋقت ان ئاشقرىر  توش تەىىرغىەشن  ز     

 ىولسما  يەتكۈضۈ قت ان سرڭتەدسرىەشز  ئۈنتەدسە 
 دەل ڭرم  ئا قئ ئاڭال قت ان لېكسريەلەشن  ز     
 ئرگەلمىەپ  ققترمسق- ققتم  ئەھمۋقلرڭ  ئەمەلري
 ئماڭىرغۇ رالش ئرذالسممەن مۇمكرڭ ەز ش تۇش   
 ئوش نالشمتۇش    سمىھبە  تمۇشقنە ۈضي ىرىەن

 قەش لىرم  ىولسمرمۇ ئاشقرىر  توش ھېچبولمرغانسق
 قويمۇ   يولغا پائالريەتىرصىڭ  سرڭا  شقي ھالسق

 ئاممرسممرڭر  مۇسممۇلمان ئرذالسمممەن شممۇنسققال
 ئرىترماسمىرصىغا-پركرمص    ئىتۈنۈشىرصى-تەلەپ

 قمايتۇش   جا قب ىرىەن ئەستايرسىىىر  ناھايرت 
  الضى ...
 مەنمەنچرىركترن  كربرصزىن  ھەممرمرطن  ئالالھ
 ساقىرسممۇن. شىھص تپەش سممىركىەشزىن    شىيمما
 )ئامرن 
 

  سانسق... كېيرڭك  زق قم 



 

57 
 

  
 ترر  ىۇ تەشجرمان  ىرىر  ھەئ ئەقرر

 ىرر! يۇش ت ۇ    كرشرڭ  ترر شەنوش
 ھاجر  داس يۈسۈپ مم

 
  ئرال  :
  رڭ  يې    ز  شى ترى  ئۇيغۇش ئەسرص ئوتتۇشق

 ترىرمرطزق مەضگرىىرصىس  ز  شى ترى  ئۇيغۇش ضقمان
 ئەسمەشلەش قرىرڭغمان تەشجرمە ياك  قرىرڭغان ئرجاز
 شوياپ ما ز  شز  ئرككم  ىۇ ىولغان. كىپ درىرال

 ئاغس شغانممسق نەضىصىمرطنمم  ئەسممەشلەشگە  ر  ممان
 ئرسمالمري سمانىر رڭر  كمىپ مۇتىە  ىۇالشنر 
 ئرسمالمچە انمسقھېچبولمرغ ىولغانىر رڭ   ئەسەشلەش
 قرىغمانىر رڭ  كىشۈنۈ  ئاشقا ئەنسىطىسرڭ  پركرص
 ھماضىصق  ترىرمرمط ئەپسۇسمك  قرالاليمرط. ھېس
 ئمۇضق  كرصىم  ز  شىمگە ترىم  ئۇيغمۇش ضقمان

 تۈپەيىرمسىن سمە  ىىەش تۈمەن-تۈشلۈ  ئىتمەيال
 ىرمص قرىر  شۇنسق  تۇتت . يۈض  ېكرڭرشكە ئېغرص

 ترممر ئۇيغممۇش  ققرممت كممىپص   قەشنرممسىن
 داسممىر رسىن ئەز ىرممي ئىضىڭرمم  ئەز ىريمماترمرط

 قويۇنالشغما تەتۈش ئالىر انسققتۇش  ەتىەشتۈشۈلۈپ 
 قرىرڭغمان ئرجماز  ققرتالشزق ىۇ يۈشزى. ئەگرشر 

 مەلمۇئ زېگۈز   ئەسەشلەش قرىرڭغان تەشجرمە ياك 
 ىولغا  ما  قرىغان  ر رش مۇززىئاالشنرال    غەش ض
 ھال رس  ىرص ر ض نجرصىڭ تاشىذ  ئەز ىريا  ىۇالش

  توشمايس . ساالھريرترگە ىولۇ 

  مماش كىرصى ئممادرصق  ئەسممرصنر  ئالممسىڭ  
 جەشيمان  يې رڭىرشرش يولرغا ئىض ئەز ىرياترمرطنر 

 مەشھەمرت -پەضل  ئالالھڭر  جەشيانسق ىۇ ىولسى.
 تەشجرمرس  ئۇيغۇش ە نر «كەشى  قۇشئان» ىرىەن
 ئرسمالمري مەضگرمر ئمۇضق  ىۇ  قرىرڭسى. نەشرص
 قرىرڭغمان مەھص ئ پۈتۈنىەي ئەفكاشلرصىسىن نەشرص

 ئرشممەنچ    ئۈمرممس ضوش نرسممبەتەن دەل رمرممطگە
 تۈشتكرسرس  ئرشەنچڭر     ئۈمرس ىۇ ىېغرشىرسى.

 ئرسمالمري تۈشكمۈئ ىرمص ساض درى  ىولسرمۇ ئاض
 قرىرم  شۇنسق   ر ت . شوياپ ا ئەسەشلەش تەشجرمە
 زىڭرممي    ئىلرمممالرصىمرط نۇشغممۇن سمماھە ىممۇ
 ز  -قرىمسى جەلر  ئىضىگە طز نگۈ رىرصىمرطن ئر

 قرىرڭرش ا تەشجرمە ىرصلەپ-ىرص ئەسەشلەش ئرسالمري
 ىاشلر  ما يوقىمۇقترن ئا  قل نەشسە ھەش ىاشىرسى.
 ئودشما  مۇكەممەلىەشكرڭرگە  ققرتسېصى كېىر  
 ئرجتر ازلر  ئرشىرصىمۇ تەشجرمە ساھەزىك  زىڭري

 پرمممسقكاشلر  تىھپركاشلرصىمرطنرممم  دمممالرس
 تەدمرمڭەن شق قجىرڭرم  درىم  ىرىەن كىشسرترش 

 ىرمىەن ئوقۇشمەنىەش كەڭ كرتاب ئاشتۇ  زىن 300
 ئەمەس. سمان ئماض ىمۇ ئەلۋ تتە كىشۈشت . يۈض

 تەشجرمممە قرسممر  ىرممص سممانسىك  ئمماض ئەمممما
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 تماالي ىرمص تېگرشمىر  تۈضىترشكە قرىغۇ رالشزق
 يممۇمغرى  كممىض سمماقالنغانىر رمۇ مەسممرىرىەشنر 

   ېئالىر .ش ىولمايسىغان

 ھەق رممس  تەشجرمممە ماقالرسممرس  ىممۇ ئمماپتوش
 ماقالرممس  ىولممۇپ  ئرممطز نگەن ئەتصقپىرمم 
 تەشجرمرڭر     تەلەپىەش قويۇلرسىغان تەشجرمانالشغا
    ئمىتكەن كىشسمرتر  قمۇش ىرص ئىلچەمىرصىڭ 

 ئاالقرمسقش تەشجرمرچرىركمكە ئەھىرىرصىڭر  كەسر 
 نەقرممر نەض شىيرىرصىڭمم     قمماشق -پركرممص

 ترىغما يۇقرصىمسق ىرمط ز ل ماقالە ىۇ ۈشگەن.كەلت
 تەشجرمچرىركرس  ئەسەشلەش ئرسالمري ئىتكەن ئېىر 

 قرىرشمتا ھەل مەسمرىرىەشن  قاتماش ىرص ساقالنغان
 يېررمسىن شمۇنسققال ئرمگە. ئەھمريەتكە ئاالھرس 

 ئممىگرڭرش كرصىشممرۋقت انالشغا تەشجرمرچرىركممكە
 مېررۋقت انالشغمما سمماھەز  مۇشممۇ  ماتېصىيممال 

  ىوالاليس . ماتېصىيال  يسىىرڭرشپا

 تېمرمسىن 28 ىماب  2 جەمئرمي ئەسمەش ىۇ
 ىرمص ظ شنرىرصىمرطنرم  ىولمۇپ  تاپ ان تەشكرر
   ىەشمەكچرمرط. ئۇالپ ئۇزق سانرسق قانچە

 ئەسممەشنر  ئوقممۇشمەنىرصىمرطن  تى  نممس 
 قويممۇ  قرىرمم  دە  شزقش ئالممسىن مەضمۇنرممسىن

 ظ شنالغمما سممان كېيڭكمم  ئەسممەشنر  ئۈ ممۈن
 قرستۇش پ مۇنس شىجرسرڭ  قرسمرڭر  صىىرسىغانىې

  كىشز  : مۇ قپر  قويۇشڭ 

 ماھاشىت  تەشجرمە

   سېىرشتۇشمرس  ىىلەكىرصى جۈمىە

  ماھاشىت  قوشۇ  سىض تەشجرمرگە

 گصقمممماتركرىر  ىولغممان ضۆشۈش تەشجرمرممس 
  ماھاشىت  قوشۇ  ئامرىالشن 

  ماھاشىت  قرس اشترش سىض

  ماھاشىت  ئالماشتۇش   سىض

 تەشجرممە ئالماشمتۇش پ ىمىلەكىرصىڭ  جۈمىە
  ماھاشىت  قرىرش

  ماھاشىت  قرىرش تەشجرمە س شغۇ رڭ لوت

  ماھاشىت  قرىرش تەشجرمە ش  ىشىەشن  ھالە  

 ماھاشىت  قرىرش تەشجرمە ئېڭر النغۇ رڭ 

 ئوقۇشمەنىەشنرم  قرطى  مۇ   غاالشتېمر مەضكۇش
 ئاغس ش شمرڭ  نەض ش سمانالشغا كېيرڭكم  ئرط رر

   سوشقيمرط!

 

 كرصىش: تېمرغا

 ترر .1
  ۈشەنچە: قرس رچە ھەق رس  ترر

 ئرپازىىە  مەقسەتىرصىڭ  ئىض ئرڭسانالشنر  ترر
 ئالماشتۇش شممتا پركرممص ىرممىەن ىرممصى-ىرممص   

 شقل .وق     قسترس  ئاالقە مۇھر  ئاساسىرڭرسىغان
 ىولمايسىغان ىولسا كەئ س جەمئريرتر ئرڭسانالش ئۇ 

 ئۇ ىولۇپ  داس ڭسانالشغرالئر پەقە  ترر .ئامرر
 تەشكرم  گرصقمماتركرمسىن    لېكسركا فونېتركا 
 ىاضىسمۇ ئر ترسازىي ترر سرستېمرس ش. ىرص تاپ ان

 ئاالھرس  ىەلك  ئەمەس  ئۈستر ۇش لمرمۇ ئەمەس 
 ئرجترمائريىر  ا ترر ھازىسە. ئرجترمائري درر ىرص
 جەمئريەتڭرم  ىرمىەن ترر ئرگە. ئومۇمريىر  ا   
 ىرصىگە-ىرص    قرىرسىغانىر   تەقەضضق صىڭ ىر-ىرص

 ترمر ئرجترمائريىر رمس ش. ترىڭر  تايرڭرسىغانىر  
 جەمئريەتمترن تۇشىس   ىولۇپ مە جۇ  جەمئريەتتە
 ترىمسىن جەمئريەتممۇ ىولمايمس   ترر ئايصىىغان

 جەمئرمميە  ىولمايممسىكەن  ترممر ئايصىاللمايممس .
 ىولرمس . مەھمص ئ تەش ق ريماتترن    مە جۇتىۇ 
 ھەشقمماتالئ ھەشسمماھە  جەمئريەتتركمم  ترىڭرمم 
 ترىڭرم  قرىرسىغانىر   درطمە  ئوشتا  كرشىرصىگە

   ئومۇمريىر رس ش.

 ئرڭسمانالشنر  ترر قاشىغانسق  شولرسىن ترىڭر 
 ترمر قموشقل . تەپەككمۇش    ئاالقە مۇھر  ئەڭ
 قرىرش ئاالقە    ئرپازىىە  پركرصن -ئوي ىرىەن

 تمۈپك  ەشقىرڭرسىغانپ ھايۋقنالشزىن ئرڭسانالشنر 
 ئۇسترس   ترر ئۇلۇ  شۇڭا ىرصى. داسىر ىرصىڭر 

 ترمر» ھەضش تىرمصى: نە قئرمي ئەلشمرص شائرص 
  ياضغان. ز پ «قرىسى جۇزق ھايۋقنسىن ئرڭسانڭ 

 ىرمىەن ترر ھازىسە  ئرجترمائري درر ىرص ترر
 كرشممرىەش ىې رڭرممس . ىرممصىگە-ىرممص جەمئرمميە 

 ئېىرم  قرىر ئاش ترر مۇناسرۋ   ئوتتۇشىسرسىك 
 ئرڭسممانالش ىولمايممسىكەن  ترممر ىېصىىرممس .

 ىرص نوشمال تودتايس   مۇناسرۋ   ئوتتۇشىسرسىك 
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  ىولمايس . قرىغرىرمۇ تەسە   ش ترىسرط ڭ جەمئريەت

    ىولۇ  پەيسق ئۇ كاتېگوشىيە. درر ىرص ترر
 ترمر ئىترس . ىېسر  جەشيانرڭ  قرىرش تەش ق ري

 تەش ق ري ئەگرشر  قرىرشرغا تەش ق ري جەمئريەتڭر 
 ئىضگرصىشم     قرىرش  تەش ق ري ترىڭر  قرىرس .
 قانمسق  ىولرمس . پەيمسىڭپەي    ئاستا ئرڭتايرن

 شمۇ ىولسما  ئۈسمتۈن تەش ق ريات  جەمئريەتڭر 
 ىرمص مەلمۇئ .تاپرس  تەش ق ري ترى  جەمئريەتڭر 

 ئايىرڭرشم  ترىغا قولىرڭرسىغان كىپ ئەلئاشق ترىڭر 
 ئر ترسمازىي  سرياسمري  ئرگرىرصىڭرم  ترمر شۇ

 ىولرس . قاشىتا تەسرصىگە جەھەتىەشزىك  مەز نريە 
 ئاالھرمس  تەش پىەشز  يۇقرصى   مرىىە  ىرص قايس 
 كەتمكەن  ېكرڭرم  يماك  ئرصىشەلمرسمە ئوش نغا
 كۈنسمېصى ترىرمۇ مرىىەتڭر  ىۇ تەىرئريك  ىولسا 

 ىاشماليس . كرچركىەشمكە شولم     ئاجرطلرشرس 
 ز شىجرمس   قايسم  ترىڭرم  ىرمص مەلۇئ شۇڭا 

 ياك  ئىضى ترىڭر  قولىرڭرىرش  زقئرصىس  قانچرىر 
 ىەلكم  ئەمەس  ىرمىەن ئاسانىر   تەس  ترىڭر 
    تەسمرصى كىشسەتكەن ز نياغا ئرگرسرڭر  ترر

   ىولرس . مۇناسرۋ تىر  ئېمترياضىغا ئەلئاشق

 

  ۈشەنچە قرس رچە ھەق رس  ترى  ئۇيغۇش
 ترر. گۈض ل ئرگە  اتاشىذ ئۇضق  ترى  ئۇيغۇش

 جەشيانرممسق تەش ق ريمما  ئەسممرصلر  ئممۇضق  ئممۇ
 ئۇيغمۇش ئوشدۇن ز  شى  ترىالش تۈشكري قەزىمك 

 ترىم  ئۇيغمۇش داقانريە-ئرسى ۇ  ز  شى  ترى 
 ىرص قاتاشلر  ز  شى ترى  ئۇيغۇش  اغاتاي ز  شى 
   ئىتكەن. ىېسر  ز  شن  قانچە

 مەز نريرترمرطنرمم  ئۇيغممۇش ترىمم  ئۇيغممۇش
 تمماشىذ  ئۇنرمم  قرسممم . ىرممص ىىممماسئايص

 ئرمگە. قەزىمرميىرككە ئودشاشمال مەز نريرترمرطگە
 يېطى رڭرمم  ئۇيغممۇش تمماشىذ  ترىرڭرمم  ئۇيغممۇش

 مەيممسقنغا يېطىمم  ئەمممما  ىممۇش ن. تاشىذرممسىن
 ئەھمۋقل  ترىرڭر  ئۇيغۇش ضقمانالشزىك  كەلمرگەن
 ئوتتۇشىغما پەش ضلەشنرمال ئرىمرمي پەقە  ھەق رس 
 مۇمكرن. قويۇ 

 سرستېمرسم   ترىىرمصى ئالتماي ترى  ۇيغۇشئ
 ترىرڭر  ئۇيغۇش كرصىس . ئائرىرسرگە ترىالش تۈشكري

 توغصىسم  تېذرمۇ  ۈشرڭرش  ئەھۋقلرڭ  ئومۇمري
 ئائرىرسمرسىك  ترىمالش تمۈشكري ترىرڭرم  ئۇيغۇش
 تمۈشكري  ۈشرڭرشتە ئوشنرڭ  ىۈگۈنك     تاشىذ 

 ھەق رممسىك  ئايصىىرشمم  تممۈشگە ترىالشنرمم 
 ىولمايس . قرىماي زى  ە  الشغاتەت ر ات

    ىۇش ن   ز  شىسىن ئوشدۇن ترىرڭر  ئۇيغۇش
 تى  نسىكرمممس   ىاسممم ۇ رىرصىڭ  كېيرڭكممم 

 تمماشىذري ترىرڭرمم  ئۇيغممۇش ز  شلەشتۈشسممە  
 ئەتكمۈضگرى  ئەكرس ئېڭر  تېذرمۇ تەش ق رياترڭ 

   ىولرس .

 ترىرڭر  ئۇيغۇش ىۇ  ز  شى. ترى  ئالتاي  1)
 يرمر ز  شنرم  ىۇ لۇپ ىو ز  شى قەزىم   ئەڭ

 ز  شنرمم  ىممۇ ئەمممما ئەمەس. ئېڭرمم  ز  شى
 ياضمما مەضگرىىەشزىكم  كېيرڭكم  ئاالھرسىىركرڭ 
 ئەڭ ترىالشنر  ىۈگۈنك     ترىىرصى يازىكاشلر الش

 ئماشقرىر  سېىرشمتۇش   ئماالمەتىرصىڭ  قەزىمك 
   مۇمكرن. قرىرش پەش ض

 ز  شنرم  ىۇ ز  ش. تۈشكريچە ئا  قل    2)
 ترىىرصى موڭغۇل-تۈشكري ھرسىىرك ئاال  وڭ ئەڭ
 ىرصىمسىن-ىرص ترىىرصىڭر  توڭغۇس-مانجۇ ىرىەن

  ېكم  يرر ز  شنر  ىۇ  ر  انىر رس ش. ئايصىىر 
   مىلچەشلەنمەكتە. ز پ ئەسرصگرچە-1 مرالزىيە

 مرالزىميە ز  ش ىمۇ ز  ش. تۈشكريچە ئانا  3)
 ىولغمان ئەسمرصگرچە-6 مرالزىميە ئەسرصزىن-1

 ىمۇ ئمالرمالش ىەضى رمس .ئال ئرچرگە ئىض ز  شن 
 ز  شىڭم  يرمر ز پ  «ز  شى ھمون» ز  شن 

-5 مرالزىميە ئەسرصزىن-3 ىۇش ن   مرالزىيەزىن
  قاشقيس . ز پ ئەسرصگرچە

 قەزىمكم  ىۇ  ز  ش. تۈشكريچە قەزىمك   4)
 ئاترىرمسىغان ز پ ترىم  تمۈشك  ياك  تۈشكريچە
 كمى  ئوتتۇشىىرصى ئەسرصنر -6 مرالزىيە ىولۇپ
 تممۈشكري قەزىمكمم  قۇشغممان دممانىر رڭ  تممۈش 

   كىشسرترس . ترىرڭ   مالشنر ەق

 ىمۇ ز  شى. ترى  ئۇيغۇش ئەسرص ئوتتۇشق  5)
 كېيرڭكم  ترىرمسىن ئوشدۇن ترىرڭر  ئۇيغۇش ز  ش

 ز  شز  ىممۇ كىشسممرترس . ز  شنمم  ىرممص يېرمم 
 كاشىمسوشلرصىغا دېش     تاشى  تۇشپان  ئۇيغۇشالش
 ىر   دان قاشقدانريالش ئرسى ۇتىۇق   قو ۇ كرصى  
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 ز  ش ىۇ قۇشغان. دانىر ىرصىڭ  ئۇيغۇش كەڭسۇ   
 ئۇيغمۇش پۈتمۈن ىرمص جۈمىرمسىن ترى   ئۇيغۇش

 ھېساىىرڭرس . ز  شى ىۇش لۇ  تاشىذري دەل رڭر 
 كېميرن-ئرىگرمصى ئۇيغۇشالش ز  شز  ىۇ  ۈنك  
 قوىمۇل زىڭرڭم  ئرسالئ سۈپرترس  مرىىە  ىولۇپ
 مكم قەزى يېطى رسىن ئوشدۇن يېطى رڭ     قرىسى
 ىمۇ يىتكرسى. يېطى رغا ئەش ب    يېطى رغا ئۇيغۇش
 ز  شلەشزىكم  كېيرڭكم  يېطى      ترى  ز  شنر 
 ىرمىەن ئالمسى ئەڭ يەنم  ترىالشنرم   ئەز ىري

-ئوغمۇض ئانسىن ترىڭر   ز  شىسىك  قاشقدانريالش
 ئۇيغمۇش ضقمان يې رڭ   ترىرڭر   ئەز ىري قرپچا 
 كېيرڭك  ڭر  ترىر ئەز ىري ئوشزق ئالتۇن ترىرڭر  
 تمۈشكمەن كونما ترىرڭر   ئىضىې  كونا  ققرتالشزق
 ضوش شەكرىىرڭرشمرگە ترىالشنرم  ىاش ا    ترىرڭر 
 ئەز ىريمات  ئۇيغۇش ز  شلەش ىۇ كىشسەتت . تەسرص

 ىۇنررغما ئرمسى. ىولغان ئرسالمىرشر  زېگۈز  
    «قۇتازغۇىرىرم »  «زىمۋقن  ترىالش تۈشك »
 ئەسمەشلەشن  ر قاتماشل «ھەقماير  ئەتەىەتۇل»

  مۇمكرن. قرىرش مرسال

 ز  شى. ترىمم  ئۇيغممۇش ضقمممان يې رڭ مم   6)
 ترىم  ئۇيغمۇش ز  شى ترى  ئۇيغۇش ضقمان يې رڭ  
 كىشسرترس . ز  شن  ىرص ئۇضق  نرسبەتەن تاشىذرسق

 قۇش غۇ رسمم  دانىر رڭرمم   اغاتمماي ز  ش ىممۇ
 شمۇ ئۈ ۈن  ئاتالغانىر   ىرىەن نام   اغاتايڭر 
 ز پ «ترىم   اغاتماي» ترىرمۇ ئۇيغۇش ضقمانڭر 
  ققرمت كىپص   ئەسرصزىن ئالتە كەلگەن. ئاترىر 

 ىرمىەن نمام  دانڭرم  ىرص مەدسۇس ترىڭر  ىرص
 ز پ ىولمرغمان مۇ قپرم  تماضق كېىرش  ئاترىر 

 ئرطزىڭرشىەشن     تەت ر ا  ھەقترك  ىۇ قاشىىرس .
 ئەسكەشتر  شۇنسققترمۇ قالس شىمرط. ئەھىرگە ئىض

 ىمۇ شمۇك   نۇقتا ىرص مۇھر  شىر تېگر قويۇش ا
 ئاترىرشمرترن ز پ نمېمە ترىم  ئۇيغۇش ز  شلەشز 

    ئرجممازىيەتىەش ئېسممرر نۇشغممۇن قەتئريممڭەض ش
 كەلگەن. ىاشلر  ا تەشجرمرىەش

 مەشمم ۇش ترىرڭرمم  ئۇيغممۇش ضقمممان يې رڭ مم 
 ئەىۇلغماضى ىماىۇش  نە قئرمي  نامايەنسىىرصىسىن
 شى نرممطق ئاىممس شې ر  گۇمڭممائ  ىاھازىصدممان 

   مۇمكرن. كىشسرترش قاتاشلر الشن  تەجەلىري

 ز  شى. ترىم  ئۇيغمۇش ضقممان ھاضىصق   7)

 تەش ق ريمما  ترىرڭرمم  ئۇيغممۇش ضقمممان ھمماضىصق 
 قمماشق  درممر ئرككمم  ھەق رممس  ىاسمم ۇ ىرصى

 ترىم  ئۇيغمۇش ضقممان ھاضىصق  ىرصى  مە جۇ .
 ىاشمممالپ يرىىرصىمممسىن-30 ئەسمممرصنر -20

 ىىرصىمسىنير-50 ئەسمرصنر -19 .شەكرىىەنگەن
 ىولغمان يرىىرصىغرچە-30 ئەسرصنر -20 تاشتر 
 ضقمان ھاضىصق  ترىرسىن ئۇيغۇش ضقمان يې رڭ   ز  ش

 ىاسم ۇك ئىتكمۈنچ  كى ۈشترك  ترىرغا ئۇيغۇش
-19 ىرممصى  يەنە قمماشق . ز يممسىغان ىولغممان
 شەكرىىەنگەن تاشتر  يېصىمرسىن كېيرڭك  ئەسرصنر 
 ئانا نر ئۇيغۇشالش شۇك   دۇالسە قاشق . زېگەن
 ئەسمرصنر -20 ئرطزىڭرشمىرصى ھەق رمسىك  ترر
 ئۈضۈكسمرط ىاشالپ  ىېصىشكە مېۋ  يرىىرصىسق-30

 ىرصلرككە ئاساستا شۇ    كەلسى شق قجىرڭر  ھالسق
 ئەز ىرمي ياضما ئاساسرسىك  ترر جانىر  كەلگەن
 يولغمما ئرشممىرصى مەتبۇئمماتچرىر  ىرممىەن ترممر

 ئۇيغممۇش  اغممسىك  شممۇ شممۇنسققال قويۇلممسى 
 ترمر جانىر  ھالسق تەىرئري ترىرمۇ ز ىرياترڭر ئە

 يماضغۇ    سانسىك  ئاض گەش ە ىولسى. ئاساسرسق
 پاشىسمچە ئەش ىمچە  ئەسمەشلرصىس  ئىض شائرصالش
 ئۇيغمۇش ضقممان يې رڭ   كرالسسر     سىضلەشن 

 ىولسمرمۇ  ئرشمىەتكەن شمەكىىرصىڭ  جۈمىە ترى 
 قمولىرڭرش ترىڭم  ئانا ئاساسرسىك  ترر جانىر 

 كەلمسى. ىولمۇپ ئې رمم  ئاساسري ز ىرياتڭر ئە
 يرىىرصىمسق-30 ئەسمرصنر -20 قرىر   شۇنسق 
-ىاشق    شەكرىىەنسى ترى  ئۇيغۇش ضقمان ھاضىصق 

  يۈضلەنسى. قاشقپ مۇكەممەلىرشرشكە ىاشق

 ئرشمىرترسىغان ئوشتما  كرشرىرصى مرىىە  ىرص
 ترمر ئوشتما  ئاترىرمس . ز پ ترر ئوشتا  ترر

 ترمر ئوشتما  شمەكرىىرڭرس . ڭتە ىرىەن مرىىە 
 مەلمۇئ شمەكرىىەنگەن  ئاساسرسق زىيالېكت مەلۇئ

   ترىس ش. ىولغان ئوشتا  دەل  ە تە    مرىىەتكە

 ئاز تتە ترى  ئوشتا  مرىىەتڭر  ىرص ھەشقانسق 
 درمر ئركك  زېگەن ترى  يېطى     ترر جانىر 
 جانىر  ترى  يېطى  ئالرس . ئرچرگە ئىض شەكرىڭ 

 جمانىر  ئويڭايس . شول تەكچرىر يې ئۈ ۈن ترر
 جمانىر  ىولرس . ئاساس ئۈ ۈن ترر يېطى  ترر
  ئماشقرىر  نۇتمۇ  يەنم  تا  شىرصى  ترر ترر

 ئرپازىىرڭرمسىغان ئماشقرىر  يېطىم  ترىم  يېطى 
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 ترىم  يېطى  ئرگە. پەشق ە شوشەن ىۇالش ىولغا  ا 
 مممۇكەممەل  دېىمم  قاشىغانممسق ترىغمما جممانىر 

 يەنرمال ئمىضى ئۇنر  لېكرن ىولرس . قېىرپالش ان
 مرىىري ترر ئەز ىري ھېساىالنمايس . ترر ئەز ىري
 كېىرس . ىاشلر  ا ئاساسرسق ترر ئوشتا 

 شقزىيممۇ  ئومممۇمەن ترممر جممانىر  ئەز ىرممي
 لېكسمريە  زوكمال   تريماترص  كڭرو  تېىېۋىطىيە 
 ئرشممىرصىسق ئوقۇتممۇ -ئوقممۇ    تەشممۋى ا 
 ئمىضىگە  قائرسىسمرڭ تەلەپپمۇض ئۇ قولىرڭرىرس .

 ئوممۇمەن ترى  يېطى  ئەز ىري قرىرس . يېتەكچ 
 قاتماشلر  ھمىججە ... كرتاب  ظ شنال  گېطىت 
 قائرسىسرڭ  ئرمال ئۇ قولىرڭرس . ماتېصىيالالشزق ياضما

 ئۈ ممۈن شممۇنر  قرىرممس . يېتەكچمم  ئممىضىگە
 كرصىشمرۋقت ان تەشجرمرچرىركمكە ياك  يېطى چرىر 
 جمانىر     ترىم  يېطىم   وقمۇئ ھە  سكاشالش

 ترمر ئەز ىري كرتاىري شۇنسققال پەشقرڭ   ترىڭر 
 پەشقڭم  ترىڭرم  جمانىر     ترمر يېطى  ىرىەن
 مۇناسمر  ئىضىگە ھەممرڭ     ئايصىۋېىرش  ئېڭر 

 ىېصىشم  ئەھمرميە  قاتتر  ئرشىرترشكە ئوش نسق
  الضى .

 

  ۈشەنچە قرس رچە ھەق رس  ترى  ئەش ب
 كۈ ىۈ  ترر ئىتكرڭرمرطز   ئېيتر  يۇقرصىسق
 قايسمم  ھەش ئرممگە. ئاالھرممسىىرككە مرىىرممي

 ئەش ب ىولرمس   ترىم  ئالسىغا ئىض مرىىەتىەشنر 
 قەزىمم  ئۇ ترى . ئوشتا  مرىىرترڭر  ئەش ب ترى 
 ترىىرمصى سمائ  ر  مان  كېىرم  ترىرمسىن سائ

 .كرصىس  سرستېمرسرغا

 دمماس ئممىضىگە سرستېمرسممرڭر  ترىمم  سممائ
 ىماش. تاشمر   درر نە چە ىرص ئرگە ئاالھرسىىرككە

 :ئرباش   درىسىن ئۈك تى  نسىك  ىر  ئاساس

 ىمۇ .يېطى م  مرمر ناسمرصىيە    ىاىرر  1)
 .ئاترىرس  ز پ ترى  سائ شەشق  ياك  ترى  ئادا 

 .ترىم  قەزىم  مريسۇپاتامريەنر  سۇشىيە (2)
 .ئاترىرس  ز پ ترى  سائ شرمال  ۇى

 ترر قايس  ھەش ئاشىىرسىك  يېصى  ئەش ب (3)
 جەنمۇى  غەشىم  ياك  سائ جەنۇى  ىۇ .تۈشلرصى

 .ئاترىرس  ز پ ترى  سائ

 ئەش ب ىولغمان ركترمرطيئموى تەت ر ا  ىرطنر 
 ترىم  ئەش ب .ترىرمس ش ئەش ىرستان شرمال  ترى 

 ضقمان قەزىمك  ئېيت انسق ئېىر  جەھەتترن تاشىذ 
 ئەش ب كالسسمر  ،«اْلَقِدْيَمةُ ُاْلَعَربِيَّةُ ُاَللَُّغةُ » ترى  ئەش ب
ةةِكيَّةُ ُاْلَعَربِيَّةةُ ُاَللُّغَةةُ »  ترىمم  ضقمممان ھمماضىصق     «اْلِكاَلسِّ

 ئۈك ئرباش   زىن«اْلَحِديِْثيَّةةُ ُاْلَعَربِيَّةةُ ُاَللُّغَةةُ » ترى  ئەش ب
 .نرس ۈىىل تۈشگە

 جەمئريرتم  ئەش ب ترى  ئەش ب ضقمان قەزىمك 
-ئاسماش  قەزىم  ىۇش ن   ىىلۈنۈشترن سرڭرپالشغا
 . ئۇ صقيس  كەئ ت ناھاير ئەتر رىەشز 

 تەش ق ريما  كېيرڭكم  ترىم  ئەش ب كالسسر 
 يرىالش گە-600 يرىالشزىن-500 )مرالزىيە ز  شى

 ئەز ىرمي كمىپىرگەن ھماضىصمۇ ىولۇپ  مەنسۇپ
 .كېىرڭمەكتە ساقىرڭر  مرصقسالشزق

 ...«العم َعلََّقبت ُ ُاَلسَّبْع ُ » زقستان يەتتە ئاس ان كەىرگە
 سىن  كرىىرصىم  تېپرم ترىرڭرم  ئەش ب كالسسر 

 ئەش ب ترىمم  ئەش ب كالسسممر  قاشىىرممس . ز پ
-12 ئەسممرصزىن-8 گممۈلىەنگەن مەز نريرتمم 
-1055 يرىالشزىممن-750 )مرممالزى ئەسممرصگرچە

 ھاياتسق ن  مەز دەل ىرصىڭر  شەش  ئوتتۇشق يرىالش 
 شقيونمسىك  ىۇ شۇنسققال ئايالنسى. ترىغا ئوشتا 
  موڭ يرت ناھا ترىىرصىغا دەل رىرصىڭر  ئەل ىاش ا
 پماشس  تمۈش   جۈمىرمسىن كىشسمەتت . تەسرص

 تەشكربرمس  لمۇغە  ترىىرصىڭرم  ئموشز  ھرڭسى 
 كمىپ درىم  سىضلەش ئىضلەشكەن ترىرسىن ئەش ب

 .ئرگرىەيس  سالماقڭ 

 ئەش ب كالسسمر  ترى  ئەش ب ضقمان ھاضىصق 
 سمۈپرت  ىولمۇ  نەترجرس  تەش ق ريا  ترىرڭر 
  موڭ ىاي رگەمەن گۈض ل  ئەڭ ز نيازىك  ىرىەن

 ضقممان ھماضىصق  ھېسماىىرڭرس . ىرصى ترىالشنر 
 ممۇتىە  سىضلەشنر  تەشكربرسىك  ترىرڭر  ئەش ب
 ترىرممسىك  ئەش ب كالسسممر  قرسممرم  كممىپ

 ىەضى ھماضىص ئەمما ىولسرمۇ  ئرباش   سىضلەشزىن
 سىضلەش يېر  ىەضى كېرەيسى  مەنرس  سىضلەشنر 
 رصىمسىنترىى  ەتئەل ئاتالغۇالش ىەضى    ياسالسى
 .قرىرڭسى قوىۇل

 لرممۋقن    سممۇشىيە ئرممصق  ز نيممازق ھمماضىص
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 سمممەئۇزى يەمەن  پەلەسمممترن  ئرئممموشزقنريە 
 ئەش ب قاتماش  ىەھص ين  كۇ  يت  ئەش ىرستان  

 سمۇزقن  مرسرص  ئۇممان  دەلرپرىرك   ىرصلەشمە
 ما شىتانريە  لرۋىيە  ماشقكە   ئالجرصىيە  تۇنرس 
 نە مچە زۆلەتڭر  22 قاتاشلر  جريبۇت  سومال  

 ترىرڭم  ئەش ب  ئاھالرسم ئاشتۇ  مرىيونسىن يۈض
 ىاشم ا ئۇنررمسىن قولىرڭرس . سۈپرترس  ترر ئانا

 ترى  ئەش ب ىرۋقستە ترى  مۇسۇلمانالشنر  ىاشلر 
 زىڭڭرم  ئرسمالئ ترىم  ئەش ب ىرصق  ىولمسرمۇ 
 ئۈ ۈن ىولغانىر   ترى  قۇشئان كرتاى  مۇقەزز س
 ئەقەلىرسمم  ئىگرڭرممس . ترىرڭمم  ئەش ب ئۇالشمممۇ
 نە مچە ىرص ىولسرمۇ  ئۈ ۈن ئې ترياج  ئرباز  
 قرىرمس . ھەشىمكە  يازالشم ا سۈشىىەشن  كرچر 

 ىرمص ىمويرچە ز نيما ئېيت انمسق  قرىر  ئومۇمەن
 ىرىەن ترى  ئەش ب مۇسۇلمانالش ئاشتۇ  مرىياشزترن

 .س شرقرىر كەلسى-ىاشزى

 ئموىيېكرت  ئاساسمىر  تېمرمرطنر  نى  تترك 
    تمماشىذ  ترىمم  ئەش ب يمماك  ترىمم  ۇيغممۇشئ

 پەقە  ىرمط ىولمرغا  ما  توغصىسمرسق ئەھمريرت 
 قرسم رچە توغصىسرسق ترى  ئەش ب    ترى  ئۇيغۇش

 ىمما  كۇپايىرڭرم   ىرىەنمال ىېمصىش  ۈشمەنچە
 توغصىسممرسق  تەشجرمرچرىرمم  ىولغممان تېمرمرممط
 تەشجرمرچرىرك  ترى  ئۇيغۇش ترى  ئەش ب ىولۇپمۇ

   تودترىرمرط. تەپسرىري قەز ش رصى توغصىسرسق

 

 ھەق رس  شجرمەتە .1
 ئرشمالش يولۇق مان ئەتصقپرمسق ئمىض ئاز ئ ىرص
 تماششق  زقئرصىسم  نەض ش ئۇنرم  ىولسا  ىرىەنال
 ھال ر   ئەتصقپرسىن ئىض ئاز ئ ئۇ مۇىازق ىولرس .
 تۇشسما  ئۇ صىشر  ىرىەن شەيئرىەش كىپ تېذرمۇ
 ىسممرڭ زقئرص نەض ش كېرريرممس . زقئرصىسمم  نەض ش

 زقئرصىمس  كەڭ ئمالەمڭ  ئەتصقپم     كېرەيترش
 ىرمصى ىماش. ئۇسمۇل  درر ئركك   ۈشرڭرشڭر 
 تەشجرمرممسىن ىرممصى يەنە كېممطىش  جاھممان

 كېطىم  جاھمان ئاز ئ ھەممە ىرصق  پايسىىرڭرش.
 نە  گەىرمممط ئۇنمممسققتا ز  -يۈش لمەيمممس 

 ئۇسممۇل ىېصىممسىغان نممان ئەسمم اترسىغان 
 تەشجرمرس ش.

 ز سمممىەپك  نريرترڭرممم مەز  ئرڭسمممانريە 
 سىضلرشرسىغان ىرىەن ترر درر ئركك  مەضگرىسىال

 پائمالريرت  تەشجرممە ئاشىسمرسق مرىمىە  ئركك 
 پائممالريە  ىممۇ ىاشممىرغان. كېىرشممكە مەيممسقنغا
 ئەگرشمر  گۈلىرڭرشرگە مەز نريرترڭر  ئرڭسانريە 
 .گۈلىەنمەكتە زق قمىر 

 ئرككم  ز پ ترمر يېطى     ترر ئېغرط ترر
  موڭ ئرككم  تەشجرمرممۇ  لۈنگەنس  ىى تۈشگە
 .ىىلۈنرس  تۈشگە

 تماشىذ  ىۇنر  تەشجرمرس   ترر ئېغرط ىرصى
 ىولغمان پەيسق قا ان پەشق  ترر .ق ئۇض ناھايرت 
 تۈپەيىرمسىن ئې ترياج  توپرڭر  ئرڭسانالش ىولسا 

 پەيممسىڭپەي ىاشممالپ  ققرتممترن شممۇ تەشجرمرمممۇ
   شەكرىىەنگەن.

 ياضممما .تەشجرمرسمم  يېطىمم  ىرممصى يەنە
 تەشجرمرڭرم  يماضمرچە  ئاساسالنغانسق مەلۇماتالشغا

 يرىالشزىڭممۇ-3000 ىۇش ن   مرالزىيەزىن تاشىذ 
 مۇقەزز ئ.

 ز  شز  گمۈلىەنگەن مەز نيت  مرسرص قەزىمك 
 .ىاشممىرغان گۈلىرڭرشممكە پائممالريرترمۇ تەشجرمممە
 مرسمرص ئىتكەن ئرىگرصى يرر 3200 مرالزىيەزىن

 دېتم  يېطىىغمان رىسقت ئركك  پرصئە ىڭڭر  شاھ 
 مرسمرص قەزىمك  پائالريرت  تەشجرمە ز  شنر  شۇ

 كەلگەنىركرڭم  مەيمسقنغا ىرصگە ىرىەن مەز نريرت 
 . ۈشەنسۈشىس 

 يۇنممان ىاشممالپ ئەسممرصزىن-4 مرممالزى
 ئالرمىرصىڭرمم  پەن تېببرممي    ئاسممتصونومىرصى

 قرىرڭرشم ا تەشجرممە ترىىرصىغا سۇشىيە ئەسەشلرصى
 كەلگەنممس  ەسممرصلەشگەئ-8   -7 ىاشممىرغان.
 نۇشغممۇن پەيالسمموپىرصىڭر  گېصىمم  قەزىمكمم 
 غان.قرىرڭ تەشجرمە ترىرغا ئەش ب ئەسەشلرصى

  اقڭرغمممان ئاسمممرڭرسق ئاسممريا ئوتتممۇشق
    سممرڭا ئرممبرن ئەلمم  ئەىممۇ يۇلتممۇضالشزىن
 قوشم ان مەز نريرترگە ئرسالئ ئەش ب فاشقىريالشنر 
 ترسىنپائالرير تەشجرمرچرىر  شۇ ئەنە تىھپرىرصىڭ 

 .ىولمايس  قاشىغرى  ئايصى 

 ئاىباسم  ئېتربماش ن يرىالشزىمن-813 مرالزى
ُبَةْية ُ » ىاغسقزتا دەلرپرس  ئە الز-7 دەلرپرىركرڭر 
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 مەزشىسممە ىرممص نممامىر  )ھېكمەتذانمما  «اْلِحْكَمةة
 ئەسەشلرصىڭ  ئرىم  پەلسەپە يۇنان قرىر   تەسرس
 .ىەشگەن ئرى ائ پائالريرترگە قرىرش تەشجرمە

 شق قجالنمس شغان رچرىركڭ تەشجرم ا  قلئ ئەڭ
 ئاشىسمتوتېر ئۇ ىولۇپ  لوقا ئربڭ  قۇست  كرش 

 ئەسمەشلرصىڭ  نۇشغمۇن پەيالسموپالشنر  قاتاشلر 
 .قرىغان تەشجرمە ترىرغا ئەش ب

 تەشجرمممانالش» ز نياسممرسق ئەش ب ىرممصى يەنە
 ئربڭمم  ھممۇنەيرن ئالغممان نممائ ز پ «رممصىپ

    ۇنئەپالتم كرشم  ىمۇ  .873-ئرس ا )?..
 .قرىغان تەشجرمە ئەسەشلرصىڭ  جالۇ 

 مەز نرمي دەل رڭرم  ئۇيغۇش درطمرت  تەشجرمە
 ئويڭرغممان. شول  مموڭ ناھممايرت  ھاياترممسىمۇ

 ئوتتۇشىسمرسىك  غەشب ىرمىەن شمەش  ئۇيغۇشالش
 يرپە » ىولغان تۈگۈن  ئالماشتۇش   مەز نريە 

 ئرسالئ ئرصقن غەشىتە ىولغا  ا  جايالش ان غا«يول 
 مەز نريرتم  زېررمط ئوتتۇشق ئاشقرىر  رت مەز نري
 كېيرن ئەسرصزىن-10. ىولغان مۇناسرۋ تتە ىرىەن

 ئومۇمىرشرشمرغا زىڭڭر  ئرسالئ ئاشىسرسق ئۇيغۇشالش
 تەشجرممە ترىىرصىمسىن پاشس    ئەش ب ئەگرشر 
 ئومۇمىرشرشم ا كىلەممس  ضوش پائمالريرت  قرىرش

 نقرىرڭغا تەشجرمە ئەسرصز -12 غاىۇنرر ىاشىرغان.
 ئەز ىريممات   اغاتماي  «تەشجرمرسمم  قۇشئمان»

 تەشجرمممە پاشسممچرسىن ز  شلەشز  گممۈلىەنگەن
 ىرص مر »    «گۈلرستان»  «شاھڭامە» قرىرڭغان
 قرىرم  ئمۈلگە ئەسمەشلەشن  ئودشا  گە«كېچە

 .مۇمكرن كىشسرترش

 قۇشئان» ز ستۇشى مۇقەزز س زىڭرڭر  ئرسالئ
    ئرىگرصىكم  قرىرشمتا  تەشجرممە نم «كەشى 

 ىرمصز   تەشجرممانالش مۇسۇلمان ىاشلر  ھاضىصق 
 ىەلكم  ئەمەس  جەھەتترال مەضمۇن ن «قۇشئان»

 ممۇمكرن قرىرمش تەقىرمس جەھەتترممۇ ئۇسىۇب
 نەضمرممي قەزىممم  ئرممكەن شممۇنسق  ئەمەس 

 نممم «قۇشئمممان» ئېيت انمممسق  نۇقترسمممرسىن
 ئەسمال  ر رمش قرىر  تەشجرمە مۇ  پپەقريەتىر 

 تەشجرممە  مۈنك  قاشقيس . ز پ ئەمەس مۇمكرن
 جمانىر  جرمسزىي ئۇنرم  نەترجرسرس  قرىرڭرش
 قالرمس . ئايىرڭرم  نەشسمرگە ئىلمۈ  سىضلرصى

 ھەشىرمممص قۇش لمرىرصىڭرممم  گصقممممماتركرىر 

 ىەزىئرمي سمررگەن  وڭ ۇش قەز ش ھۈجەيصىىرصىگە
 ئرسترىرستركرىر  گۈض ل كېترس   يوقرىر  مەضمۇن

 كېترممس   ئىضگرصىمم  پۈتممۈنىەي  قسممترىرصى
 مۇمكرن ئەسال ئېچرش سىض ىاالغرترسىن-ە پاساھ
 ئرسمالئ لمېكرن ىولسرمۇ  قاشقش ان ز پ ئەمەس

 كېرريرۋقت ممان كممۈنگە-كۈنممسىن ز نياسممرڭر 
 رميزىڭ تۇتمۇپ  نەض شز  ئې تريماجرڭ  جەمئريە 

 .ىولغان مەجبۇش قرىرش ا تەشجرمە ئەسەشلەشن 

 تەشجرمممە دە -دەتمممۇ» ز سممىەپ ئممۇالش
 ئۇسۇلرڭ  ەپسرصلە ت كېيرن ئۇسۇلرڭ   «قرىرش

 قرىرڭغممان تەشجرمممە ئەسممرصز -12 .قولالنغممان
 .مرسال  ىۇنر  «تەشجرمرس  قۇشئانڭر »

 تەس كىشۈ ېىرش شۇن  پاكرتالشزىن يۇقرصى  
 ىولسمۇن ئۈ مۈن ئرڭسانريە  پۈتۈن ئەمەسك  
 ىولسممۇن  ئۈ ممۈن ئۇيغممۇشالش ىرممط يمماك 

 ئرممش ىرممص يېرمم  درطمرتمم  تەشجرمرچرىرمم 
 تماشىذ  ئمۇضق  ناھمايرت  ىەلكم   ىولماسترن
 .مەسرىرس ش ىرص ئرگە جەشيانغا

 قايسم  ھەش تەشجرمرچرىركڭرم  ئەجسقزلرصىمرط
  ە  ترىغما   ە  ترىرسىن ئىض ىويرچە لرصىەساھ

 ئېغرمط قرىرمش  تەشجرممە ترىرغما ئمىض ترىسىن
    تەشجرمرسم  ھەزىمس-قۇشئمان تەشجرمرس  

 دە -دەتمممۇ تەشجرمرسمم   ظ شنممال-گېطىممت
    تەشجرممە تولمۇ  تەشجرممە  ەنام    تەشجرمە

 تمۈشلەشن  ىاشلر  قاتاشلر  تەشجرمە قرس اشترىغان
 ئەيڭم  شۇنسققال ئىتكۈضگەن. ىېشرسىن ئالىر ا ان
 ضوش سمممممماھەز  قايسمممممم  ھەش ز  شلەشز 

 نۇشغمۇن ىرمطلەشگە قاضىڭرم   مۇ  پپەقريەتىەشن 
 كەتممكەن. قالممس ش پ نەمممۇنرىەشن  ئممى مەس
 رصىمرطنر ئەجممسقزل ىرممط ئرممكەن  شممۇنسق 

 ممۇ  پپەقريەتىرصىڭ  ساھەسمرسىك  تەشجرمرچرىر 
 ئرجمازىي ئەجسقزلرصىمرطغا ساھەز  ىۇ  يەكۈنىەپ
 ساھەسمرسىن تەشجرمرچرىرم  قرىررم    قشىسىر 

 تېذرمممممۇ    پايسىىڭرشممممرمرط ئۈنۈمىممممۈ 
 .الضى  شق قجالنس شىشرمرط

 

  ئەھمريرت  تەشجرمرڭر  .2
 ئەسمرصز -8 ئەز ىرياترڭرم  كالسسر  شەش 
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 ش مرڭرم  جااللرسزىن نامايانسىس  ىۈيۈ  ىتكەنئ
 :قرىرڭرس  ىايان شىۋقيە  ىرص مۇنسق  مەسەلىرصىس 

 تېپرۋقپتۇ. زىصھەئ ىرص كېترۋېتر  يولسق ئاز ئ تى 
 ىرصسم  تمۈش   ىرمصى   پاشس ىرصى ئۇالشنر 
 ىرمص ئمۇالش ئرمكەن. ئەش ب ىرمصى يەنە يۇنان 

 ھەق رممس  ىىلۈشممۈ  قانممسق  پممۇلڭ  زىممصھەئ
 سېترۋېىر  «ئەنگۈش» :پاشس قاپتۇ. لىرشر جېس 

 «ئرڭمماب» ئەش ب ز پتممۇ  يەيىمم  ىىلۈشممۈپ
 پەنگۈشۈڭڭ -ئەنگۈش :تۈشۈ  ز پتۇ  سېترۋقاليى 

 يادشرس  ئەڭ نېمە  زېگرڭر  پرڭاپ-ئرڭاب قوي 
 «ئرستاپرر» يۇنان ز پتۇ. سېترۋقاليى  «ئۈضۈئ»

 «ئەنگمۈش» پماشس زېممە  ز پتۇ. سېترۋقلرمرط
 تمۈش  ئالمماقچ   «ئرڭماب» ش بئە ئالماقچ  

 «ئرسمتاپرر» ىولسا يۇنان ئالماقچ   «ئۈضۈئ»
 ئۈسمترس  ز تاال  شۇنسق  ىۇالش سېترۋقلماقچ  

 سەيياھ ىرص ىرىرسىغان ترىالشن  ھەشدرر تۇشغانسق 
 كېمميرن   ۈشممەنگەنسىن ئەھممۋقلڭ  يولۇقۇپتممۇ 

-ىېصىپتمۇ ئېىر  «ئۈضۈئ» زىصھەمگە ىرص ھېىر  
 تودتماپ جېس لمسىن ۇالشئم ىرمىەن شۇنر  ز  

 .پتۇۈيۈكۈن زقسترذرڭرغا ئۈلپەتچرىر 

 ىەشگەن يمۈض شىئالىر تما ئەمەلرمي شىۋقيە  ىۇ
 ئرڭسمانريە  قەتئريمڭەض ش ىەشمرگەنىركرمسىن ياك 
 تەلپۈنۈشمىەشن  ئوشتا  مۇساپرسرسرسىك  ھايا 

 ترممر شممۇنسققال ىېصىممس   ئەتتممۈشۈپ ئەكرممس
 وغصقتم تەلپۈنۈشمىەش شمۇ تۈپەيىرسىن ىرىمەسىر 

 ىەشگەنىرك  يۈض ئاشقضلر الشنر  ئاشىسق ئرپازىىەنمەي
 ىولغمان ھاسرر داسريرترسىن ىرىرش ترر كىپ   

  ۈشەنسۈشۈپ قرىر  مېغرطلر  ڭ ئرتترپاقىر -ئرڭا 
 نەقەز ش ئرىمرڭرم  تەشجرمرچرىر  ىۇ مانا .ىېصىس 

 رم ئركەنىركرڭ ئرىرم  پايمسىىر     داسريەتىر 
    .ىوالاليس مرسال  ىرص يادش 

 

 تەىرصى تەشجرمرڭر  .3
ََ َُ ئەش ىمچە سمىض زېمگەن تەشجرمە  ية تَةةْرَِ ُ -تَةةْر
 زېممگەن قرىرممس  تەشجرمممە قرىممسى  تەشجرمممە
 ئۇنرم  ىولۇپ  )َمْصةَد(  تومۇشى سىض پېئرىالشنر 

 )سمىض «ئرمۋىصمە » ترىرسق ئۇيغۇش كونا مەنرس 
 ترىرممسق ئۇيغممۇش ضقمممان ھمماضىصق  ئممىشىمە   

 .لرس ىو زېگەن «قرىما  تەشجرمە»

 تى  نسىكرمس   تەشجرمرمگە تەشجرمرشۇناسالش
 :ىەشگەن تەىرصلەشن 

 ىرمىەن سمىضلەش ترىمسىك  ىرمص مەلۇئ (1) 
 تەڭ ترىمسىك  ىرمص يەنە ئۇقمۇمڭ  ئرپازىىەنگەن
 ىېمصىش ئرپمازىىەپ ىرمىەن سمىضلەش قرممەتىر 
 .ئاترىرس  ز پ تەشجرمە

 ئرسىيرۋى ئرپازىىرگەن ترىسق ىرص تەشجرمە (2) 
 ئرپمازىىەپ قايتما ترىمسق ىرص ئرككرڭچ  مەضمۇنڭ 
 .پائالريە  ىيئجاز ىېصىسىغان

 ئۇقۇمڭ  داترصىىەنگەن ترىسق ىرص تەشجرمە (3)
 . قسرتە ىېصىسىغان  ۈشەنسۈشۈپ ترىسق ىرص يەنە

 مەنان  ئرپازىىەنگەن ترىسق ئەسى  تەشجرمە (4)
 ئاشۇشىۋ تمەسممممترن  ترىممممسق ىرممممص يەنە

 قرممەتمتە ەڭت ز ل -ز لممۇ كېمەيترۋ تمەسترن 
 .ئرجازىيە  تەكصقش ئرباش   ىېصىشترن ئرپازىىەپ

 ىاش ا ئالغانسق  تەكترسىن-تېگ  تەشجرمە (5) 
 ئۇقتۇش پ ئۇقمايسىغانالشغا مەضمۇنڭ  ترىسىك  ىرص

 . قسترس  ئاالقە ىېصىسىغان

 ترىمسىك  ىرمص ىاشم ا زېممە   تەشجرمە (6)
 ئرپممازىىەنگەن ئمماشقرىر   قسترسمم  ئرپممازىىە 

 يەنە ىرصلركڭ  ئايصىىماس شەكرىڭر  ىرىەن مەضمۇن
    ئېڭرم  ىرىەن  قسترس  ئرپازىىە  ترىڭر  ىرص

 .زېمەكتۇش ىېصىش ئرپازىىەپ تولۇ 

 ئمماشق-ئممىض ترىڭمم  ئرككمم  تەشجرمممە (7)
 شۇڭا ترر  شقل وق ئۇنر  سەنئرت   ئالماشتۇش  

 .ئاترغان ز پ «ترىماك» تەشجرمانڭ  ىۇش ن رالش

 دەل ىرمصى مرىىە  رغانئودشرم تەشجرمە (8) 
  قسممترچرىر  ئالماشتۇش شمم ا پركرممص ئاشىسممرسق
 پركرمص مماھريرت  ئۇنرم  كمى شۈ   قرىرسىغان

   يەتكۈضۈ .

 ىرىرۋېىرشمم ا شممۇن  تەىرممصلەشزىن يممۇقرصى  
 شمەكى  ئرسىيە  مەضمۇن  تەشجرمرڭر  ىولرس ك  

 ئرسىيەگە ئېيت انسق تەكترسىن-تېگ  تەشجرمە ترر.
 ىرىەن ئۇسترىر  ترىسىن پە   ضى ىولۇشڭ  سازى 

 .قرىرس  شقلوق پايسىىرڭرشڭ 

 



 

65 
 

 تۈشى تەشجرمرڭر  .4
 كەڭ  زقئرصىسمم  كممىپ تممۈشى تەشجرمرڭرمم 

 ئاساسمالنغانسق  تەىرمصلەشگە ىېصىىگەن تەشجرمرگە
 تمۈشگە ئاساسم  نە مچە ىرمص مۇنسق  تەشجرمە

 .نرس ۈىىل

 ئمىض ئالغانمسق  جەھەتمترن ترر تەشجرمە (1)
 ئمىضگە    قرىرمش ەشجرممەت ترىغا ئىضگە ترىرڭ 
 ئربماش   قرىرشمترن تەشجرممە ترىرغما ئىض ترىڭ 

 ئەش ىچرڭمم  مەسممرىەن: ىولرممس . درممر ئرككمم 
 ئۇيغممۇش رڭ  قرىرممش  تەشجرمممە ئۇيغۇش رغمما
 زېگەنس  . قرىرش تەشجرمە ئەش ىچرگە

 ئايصىغانسق  ىويرچە داشقكتېصى ظقنرصالشنر  (2)
 رمرس  تەشج ئەسەشلەش ىينەض شىۋ سرياسري تەشجرمە

 ئەز ىرمي    تەشجرمرسم  ئەسەشلەش تېذڭركا-پەن
 تممۈشلەشگە زېگەنممس   تەشجرمرسمم  ئەسممەشلەش

 .نرس ۈىىل

 قەزىممم  قمماشقپ تاشىذرغمما ماتېصىيممال (3)
 ئەسممەشلەش كالسسممر  تەشجرمرسمم   ئەسممەشلەش

 ئەسممەشلەش ضقمممان ھمماضىصق     تەشجرمرسمم 
 .نرس ۈىىل تۈشلەشگە زېگەنس   تەشجرمرس 

 يەنە تاشم رصى قرىرڭغمانالشزىن نىايا يۇقرصىسق
 ئرپممازىىە     ئې تريمماج  ۈشممكەن تەشجرمرممگە
 ئاز تترك  تەشجرمە قاشقپ  قانسققىر رغا ئۇسۇلرڭر 
 زېگەنممس   تەشجرمممە پە قۇلئممازز     تەشجرمممە

 تەشجرمممە ئمماز تترك  .ئايصىىرممس  تۈشلەشگرمممۇ
 كۈترسمرط -كەئ ئوشىگرڭمالرڭ  ئەسمى  زېگەنس 
 تۇتۇلرس . كىضز  قرىرش مەتەشجر تولۇ  ئەيڭەن 

 ئاالھرممس  زېگەنممس   تەشجرمممە پە قۇلئممازز 
 ئاالھرمس  ياك       ضىپرڭ  ئاالھرس  مەقسەتڭ  
 ئوشىگرڭمالڭ  ئەسمى  تۇتۇپ  كىضز  ئې ترياجڭ 
 يماك  ئېىر   ئۈضۈپ تاشالپ  )ئاتالپ  كىكىەپ

 كمىضز  قرىرمش تەشجرممە قرس اشتر  يۇغۇش پ 
 .تۇتۇلرس 

 ئەسممەشنر  ئەمممما ۆشۈش ض قرىرممش تەشجرمممە
 ىولغا  ما  كمىپ مر مسقشى  وڭ  ىە  ھەجرم 
 يماش ئرمكمانريە  جەھەتمترن مەنرۋى    ماززىي

 رڭ ئۇسۇل تەشجرمە پە قۇلئازز  شاشقئرتتا ىەشمرگەن
 تەشجرمە تۇش پ ىاش ضۆشۈشىيە  .ىولرس  قولىرڭرش ا

 ئرمكانريەتڭر  كىش   يۈشگەنسىن نائۈمرستە قرىماي
 قرىرمم  تەشجرمممە رسمم اشتر ق ىېصىشممرچە يمماش

 ئەھۋقلمسق ىۇنمسق  لمېكرن يادش . پايسىالنغان
 ئرمكان ەز ش كېص كك    ر اشماسىر  ئەسترن شۇن 
 قرىرمش تەشجرممە قرسم اشتر  ئاپتوشىڭر  ئەسەش

 ىۇنررغما ئەگەش .الضى  ئېىرش پركصىڭ  ھەق رسىك 
 ئەسمتايرسىر قاتتر  قرس اشترشتا ىولمرسا  ئرمكان
 ىرمص يماك  جمۈمىرىەشن -ضسمى .كېص   ىولۇ 
 يماك  كېترش تاشالپ ئاڭسرط ئاىطقسالشن  پۈتۈن
 تاشالپ ئۈ ۈنال ىولغانىر   قريرن قرىرش تەشجرمە
 .الضى  ساقىرڭرش كېترشترن

 

 ئىلچرم  تەشجرمرڭر  .5
 ئەمەل ئەمەلريرترس  تەشجرمە ئىلچرم  تەشجرمە
 تەشجرمرڭرمم  مرممطقن  ىولغممان ضۆشۈش قرىرممش

 شممۇنسققال ئمىلچەئ  انئىلچەيمسىغ سە ىيرسمرڭ 
 يېترمسىغان ترصىشمر  ئىضلۈكسرط تەشجرمانالشنر 

 .نرشان 

 سمماھە ھەش توغصىسممرسق ئممىلچرم  تەشجرمممە
 ىرممصىگە-ىرممص مۇتەدەسسرسممىرصىڭر  تەشجرمممە

 پەقەتمممال ىرمممصىگە-ىرمممص    ئودشمممايسىغان
 پۈتمۈنىەي ىرصىڭم -ىرمص ھەتتا ئودشرمايسىغان 

 .ىاش تەشەىبۇسىرصى قرىرسىغان ش  

 غماىئوتتۇش ھماضىصغرچە قەزىمسىن   نس تى ىرط
 قرسم رچە ىرمىەن ئىلچەمىرصى تەشجرمە قويۇلغان
 :ئىترمرط تونۇشۇپ

 ىولۇ  پاساھەتىر     ىولۇ  ساپ (1)

 ئوتتۇشىىرصىممسق ئەسممرصنر -2 مرممالزى ىممۇ
 سممرسقئ» ىولممۇپ  قمماشق  كەلممگەن مەيممسقنغا
 ئربماش   زىمن«تەشجرممە مەنەن»    «تەشجرمە
 .شەكرىىەنسۈشگەن ئې رمڭ   وڭ ئركك 

 ئۈ ممۈن «ىولممۇ  پاسمماھەتىر » ىۇنررممسق
 سمىض  قانمسق  پركرص ىرص مەلۇئ ئەسەشز  ئەسى 
 شمەكرر گصقممماتركرىر  قانمسق     سىض قانچە
 شمەكرىس  شۇنسق  ئۇالشن  ىولسا  كەلگەن ىرىەن

 ئەسممەشن  ئالماشممتۇش    ترىغمما ئرككرڭچمم 
 قولغما– قولمسىن ئمى مەي  ضقمانغما-ضقمانسىن
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 تاشقرىرم  كى مۈپ  ئېغرطغا-ئېغرطىسىن ئىتۈپ 
 ئۈ ممۈن قرىرممش تەشجرمممە قرىرمم  سىغانشىممتۇ
  ر رصىمم   جايرممسق لرصىڭمم «قممۇال -قمما »

 گۈض لىرك  ترر قەزىم  التاپەتىر   ھەشەمەتىر  
 ئۇسمىۇى  قەزىمم  تۇشىمسىغان  ئېترم  ئەكس

 ىاالغەتىرم  پاسماھەتىر   تۇشىسىغان گۈپۈلس پ
 كېص  . قرىرش جرمەتەش قولىرڭر  ئرباشىىەشن  سىض
 كالسسممر  ئممىلچرم  «تەشجرمممە سممرسقئ» ىممۇ

 .قرىرڭغان ئىلچەئ قرىرشتا تەشجرمە شن ەئەسەشل

  -602) ىاشممىرصى ئەسممرصنر -7 مرممالزى
 ئاممرباب»    «يرترش  رڭىر  ا» يرىىرصى -664
 مەيمسقنغا ئىلچرم  تەشجرمە ئرباش   ترن«قرىرش
 «تەشجرممە مەنەن» ئېتربماش ن شمۇنسىن . ر ت 

 كېمميرن شق قجالنممسى. كىلەمممس  ضوش ئې رمىرممصى
 «تەشجرممە مەنەن» ىرمىەن «تەشجرممە سرسقئ»

 «تەشجرممە يمېررچە» ئرذمترالپ ئوتتۇشىسرسىك 
 .كەلسى ىرصلرككە ىرىەن نائ زېگەن

    «ىولممۇ  ممماھرص تەشجرمرممگە» (2) 
 «ىولۇ  گۈض ل شق قن  ز ش س »

 ئممادرصلرصى ئەسممرصنر -19 ئممىلچەئ ىممۇ
 كەڭ درى  لۇپقويۇ غاىئوتتۇش يرىىرصى -1894)

 .تاپت  ىاضقش

  ئمىلچرم تەشجرمە كەلگەنس  يرىىرصىغا-1898
 گممۈض ل ىولممۇ   شق قن ىولممۇ   ز ش س»

ە ىرممىەن جممۈمى ئممۈك ئربمماش   ترممن«ىولممۇ 
   دۇالسرىەنسى.

 ئەسممى »    «ىولممۇ  ىر ڭرشممر ۈش»  3)
 «ساقال  قرياپرترڭ 

 ئادرصلرصىممسق ئەسممرصنر -19 ئممىلچەئ ىممۇ
 تەشجرمرچرىرم  ىمۇ ىولۇپ  قويۇلغان اغىئوتتۇش

 سرسممتېمرغا مممۇكەممەل قەز ش ىرممص ساھەسممرس 
 .ئايالنسى

 «ىولۇ   ۈشرڭرشىر  شق قن  توغصق » (4)

 مۇتەدەسسرسمىرصى تەشجرممە ضقممان ھاضىصق 
 ئۈ مۈن كىتۈشۈ  يۇقرصى سۈپرترڭ  تەشجرمرڭر 
 ھمماضىصق  يەكممۈنىەپ  تەجصىبرىرصىڭمم  ىممۇش ن  

 شق قن تممموغصق » ۈپ ىرصلەشمممتۈش   ضىممميەتكە

 غماىئوتتۇش ئىلچەمڭ  يېر  ئرباش   ترن«ىولۇ 
 مرطقنم  درطمرترڭر  تەشجرمە ىۇن  ھەمس  قويسى
 .قرىسى

  ر رصىشم ا دۇالسمە شمۇنسق  يۇقرصى رالشزىن
 ئەسمەشنر  ئەسمى  زېمگەن تەشجرمە :ىولرس ك 
 ترى  تەشجرمە قېىرپالش ان ئرچرس  دەل  مەضمۇنرڭ 
 ىرمىەن ئرپمازىىە  ۇ تولم    تموغصق ئاشقرىر 
 ىولغمان ىرمصز   ىرمىەن ئەسمەش ئەسى  ىرصگە 

 قرىرشمترن ساقالپ  قسترىرصىڭ  ىاالغە  پاساھە  
 .ئرباش  

 ئەسمەشنر  ئەسمى  ئېيت انمسق  قرىر  ئاززىي
 ئمۇن  قرىرم   گە ز  ىرص ترىڭ  ىرىەن مەضمۇن 
 .زېمەكتۇش ئرپازىىە  تولۇ  ىرىەن ترر ىرص ىاش ا

 ئىتممۈ  ەسممكەشتر ئ شممۇن  ئوش نممسق ىممۇ
 يېمترش ھەقر م  ئمىلچرمرگە تەشجرمە ضۆشۈشك  
 قەتئرممي ئەھممۋقلالشزىن تى  نممسىك  ئۈ ممۈن 
 .الضى  ساقىرڭرش

 رمنت«قرىرش تەشجرمە كەلمەس-كەلسە»  1) 
 يماك  ىمۇشمرال  مەضمۇنڭ  ىۇ الضى   ساقىرڭرش
 .ئرباش   قرىرشترن تەشجرمە قاشىسرغا  ۈشەنمەيال

 ترمن«قرىرمش تەشجرممە سىض-سىضمۇ»  2)
 ئرپازىىە  ترىڭر  تەشجرمە يەن  الضى   ساقىرڭرش

 قاتمالالشمتۇش پ ىەشمەي  ئەھمريە  ئۇسۇلىرصىغا
 .الضى  ساقىرڭرش قرىرشترن تەشجرمە

 سماقىرڭرش ترن«قرىرش تەشجرمە ئىلۈ »  3)
 ىماالغە  پاسماھە   ئەسەشنر  ئەسى  ىۇ .الضى 

-پە  سممممماقىرماي  ئاالھرمممممسىىركىرصىڭ 
 قرىرشممڭ  تەشجرمممە قاتمماشى چە ېكرتىرممصىگر
 قرىغۇ رالش تەشجرمە ىۇنسق  ئەسەشن  كىشسرترس .

 ىاشمممم رالشن  نە ئممممىضى نە ئەسممممەشزىن
  ضوقالنس شقلمايس .

 ىۇضىمس . لوگركرڭ  تەشجرمە كەلمەس-كەلسە
 ىۇضىمس . گصقممماتركرڭ  تەشجرممە سىض-سىضمۇ
 زېممە   .ىۇضىس  ئرسترىرستركېڭ  تەشجرمە ئىلۈ 
 ئومۇمالشممتۇش پ ىەشنمم تەشجرمر درممر ىممۇ

  ماش  ىاشم ا زېمەكترن «تەشجرمە ساالھريەتسرط»
 يو .
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 ىرصىپرصىڭسرپ تەشجرمە .6
 ئەسمەشن  تەشجرممە ئوىطوش رىرصى ئەسرص-19

 مرىىريالشتۇش   ياك  كېص كمۇ   ەتئەلىەشتۈشۈ 
 يماك  كېص كمۇ ىولۇ  سازى  ئەسىرگە كېص كمۇ 

-سمىضمۇ كېص كمۇ  قوغىرشرش گۈض لىركرڭ  ترر
 مەنەن يمماك  كېص كمممۇ قرىرممش تەشجرمممە ىضسمم

 قرىرش ئاساس شەكىرڭ  كېص كمۇ  قرىرش تەشجرمە
 كېص كمۇ  قرىرش ئاساس مەضمۇنرڭ  ياك  كېص كمۇ
-ىەس نۇشغممۇن  ىشىممس پ تېمرڭمم  زېممگەن

 .ىاشزى ئېىر  مۇناضىصىىەشن 

 مۇتەدەسسرسمىرصىڭر  تەشجرمە ضقمان ھاضىصق 
 شنر ئەسممە تەشجرمممە قاشىشممرچە  كىپچرىركڭرمم 

 ترىغما تەشجرمە پۈتۈنىەي نەترجرىرصىڭ  ئرپازىىە 
 نۇسممذرغا ئەسممى  يمماك  ىويسۇنس ش ېترشمممۇ
  ممۈنك  ئەمەس  تمموغصق يې رڭالشتۇش ېترشمممۇ

 تەشجرممە ىويسۇنس ش لۇپ مۇتىە  ترىغا تەشجرمە
 سازى  ئەسىرگە ىرىەن ىولغرڭ  ئۇقۇمىۇ  قرىرڭسا 
 رستەقى نۇسذرغا ئەسى  پۈتۈنىەي قالرس . ىولماي
 ئوقۇمىۇ  ىرىەن ىولغرڭ  سازى  كەتسە  قرىرڭر 
 ىرصز كىرككە ز ل-ز لمۇ ھەقر   قالرس . ىولماي
 تەڭ تەش پممكە ئرككمم  مۇشممۇ ئۈ ممۈن يېممترش
 ترمر ئرككم  ممۇمكرڭ ەز ش ىېصىم   ئەھمريە 

 ئرىم  يې رڭالشتۇش پ داسىر الشن  ئوتتۇشىسرسىك 
 .كېص   قرىرش تەشجرمە يوسۇنسق

 كرصىشمممەكچ  سممرگەساھە تەشجرمممە شممۇڭا
 ئەسممى  ىولغممان قرىممماقچ  تەشجرمممە ىولغممانالش
 ئانا ئىض ىەلك  قالماي  ئىگرڭرپال ترىڭ  ئەسەشنر 

 ترىڭرم  ئرككم  ئىگرڭرم   پۇدتما مرطنرمۇرترى
 تەش پىەشزىك  ائرسترىرسترك    الوگرك  اگصقمماترك

 سېىرشتۇش پ  ئاشق-ئىض ئاالھرسىىركىرصىڭ  مۇھر 
 مۇ قپرم   ر رم   تېپر   داسىر ىرصىڭ    پەش 
 ئەھمرمميە  قمماتتر  ئرشىرترشممكە تممالالپ سممىض

  الضى . ىېصىشرمرط

 ىولۇشم   ياممان-يادش  ئەسەشنر  تەشجرمە
 ماتېصىيالىرصىڭرم  قۇشقشتۇش   ترىسىك  تەشجرمە
 ىرمىەن ئرشىرترىرش  قانسق     تالىرڭرش  قانسق 
 توغصق سىضلەشنر   ۈنك  مۇناسرۋ تىر . ىرۋقسرتە

 مەضمممۇن ئرشىرترىرشمم  مۇ قپرمم     رشمم تالىرڭ
 .كاپالرت  ئاساس  ئەڭ ئرپازىىەشڭر 

 ئرمسىيرۋى ئەسەشنر  تەشجرمە ئۈ ۈن شۇنر 
 مول ھېسسرياتڭ  لوگركرىر      توغصق مەضمۇنرڭ 

    ئرذچمائ ئۇسمىۇىرڭ  ئرپمازىىە  ساغالئ    
 ئاالھرس  تالالش ا سىض ئۈ ۈن قرىرش  ۈشرڭرشىر 
 قانچە سىضلەش تەشجرمرس   .الضى ىېصىش ئەھمريە 

 ئرشىرترىسمە  مۇ قپرم  قمانچە    تالالنسا توغصق
-كمۈك ىېصىمسىغان ئەسمەشگە تەشجرممە ئۇنر 

 ضوش شمۇنچە كمۈ   قرىرمش قايرمر    قۇزشىت 
 .ىولرس 

 تەشجرممممە سممماھە ھەش تى  نمممس  ىرمممط
 ىرصىغاپرصىڭسممرپ تەشجرمممە مۇتەدەسسرسممىرصىڭر 

 قرىر  ۇالھرط م قاشقشىرصىڭ  ئودشرمرغان ئاالقرسقش
 .كىش يى 

 ئاپتوشنرم  ئەسمى  تەشجرمرس  تەشجرمان (1)
 .شەش  ىېصىش ئرپازىىەپ تولۇ  پركصىڭ 

 ئودشما  تېكرسمتكە ئەسمى  ئۇسىۇى  (2)
 .شەش   ر رش

 ىولۇ  شق قن ئودشا  تېكرستكە ئەسى  (3)
 .شەش 

 قرىرشم ا تەشجرمە قۇش-قۇشمۇ سرط ئەگەش (4)
 پرسممەنت گەھرچڭەشسممر  ېغرررممطزق  تۇتۇشمم ان
 ئوقۇغمان تەشجرمرررطنم  ھالمسق ئۇ قرىمرسرررط 

 ئۈنمممۈمگە تەشجرمرررمممطزىن كرتاىذانالشنرممم 
 ىولرس . قرىمرسرررطمۇ ئۈمرس ئرصىشرشڭ 

 كەلممەي ھېسسمريات ا قايڭما  تەشجرمرس  (5)
 قويمۇ  قرىر  ىايان ئۇز ل-ئۇز لمۇ تۇش پال 

 ئركەنىركرڭمم   سمموغۇ  قەلبرڭرمم  تەشجرمانڭرمم 
 ىر ىشمەتىرم  قماتتر  رمۇغرتاىذمانالشك شۇنسققال

 . ۈشەنسۈشىس  قرىغانىر رڭ 

 ئمموىصقضالش ياشقت ممان ئمماپتوشالش ىەضى (6)
 ئۇنرمم  لممېكرن يرغىېترۋىترممس . كرتاىذممانالشن 

 ىولسمما  تەشجرمرسمم  غممانرڭقرى سممىض-سممىضمۇ
 سرط قويرس . كەلتۈشۈپ كۈلكرسرڭ  كرتاىذانالشنر 

 يەشز  يرغىرترممممممسىغان كرتاىذممممممانالشن 
  !لسۈشمەكچرمۇكۈ
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 ھەشپ -ھەشپممۇ تېكرستڭ  ڭر تەشجرمان (7)
 لمېكرن ىاش  مەجبۇشىيرت   ۈشرڭرش سىض-سىضمۇ
 قرىرمش تەشجرممە سىض-سىضمۇ ھەشپ -ھەشپمۇ

 سممازى   رممتەشجرمانڭ يممو . مەجبممۇشىيرت 
 ىەلكم  ئەمەس  ھەشپىرصى تېكرستڭر  لرسىغرڭ وى

 .مەضمۇن  سىضلەشنر  تاپ ان تەشكرب ھەشپىەشزىن

 75% كرتاىذمممممان تەشجرمرڭممممم  (8)
 100% ىولسمممممۇنك    ۈشمممممرڭەلەيسىغان

 .قالمرسۇن ىولۇپ  ۈشرڭەلمەيسىغان

 ئودشما   مەضممۇن  ئودشا   شەكى  (9) 
 .ىولسۇن ئودشا  شوھ 

 ئرپازىىەپ مەضمۇنرڭ  تېكرستڭر  تەشجرمە (10)
 پوضىتسمريە    ئۇسمىۇب تەشجرمرمسىك    ىېصىش

 ىولۇشم   ئودشا  ىرىەن داشقكتېصى تېكرستڭر 
 ىولۇش  شق قن ئودشا  كەتېكرست ئەسى  تەشجرمە
 .شەش 

 ىولۇشم ا ئودشما  جەھەتمترن شوھ  (11) 
 قرىرش ا ئودشا  جەھەتترن شەكرر ىېصى   ئرتباش
 شماكرىرڭ   ئالسىمسق مېغرمطى قرىماسىر   ئرتباش
 قرىرمش سماقرت نەض شزىمن تېشرڭ  ئالسىسق ئرچ 
 .كېص  

 ئەسمى  انمسقئوقۇغ تەشجرمرڭ  كرتاىذان (12)
 ئالسمۇن تەسرصق  ئرى ائ  ئوقۇغانس   تېكرسترڭ 

 .ض شالنسۇنوھ   

 ئىضىڭرم  مەضممۇنڭ  ئەسەشزىك  ئەسى  (13)
 تولمۇ   ىرمىەن ترى  دەل  ئومۇمري قېىرپالش ان

 ئۇسمىۇىرڭ  ئۇنرم     ىېمصىش ئرپازىىەپ توغصق
 .كېص   ساقال 

 تەشجرممە سىض-سىضمۇ قەز ش مۇمكرن (14) 
 تەشجرممە مەنەن تېپرىغانمسق ضۆشۈش لېكرن قرىرش 
 .كېص   قرىرش

 ئرككرڭچمم  سممىض ىرممص تېكرسممتترك  (15) 
 ىولسما  ئودشما  ىرمىەن سمىض ىرمص ترىسىك 

 سممىض مەنرممسق  ئوشنرغمما ئۇنرمم  تەشجرمممان
 ئرشمىرترش ئمىضىڭرال سىضنر  شۇ ئرشىەتمەسترن 

 .كېص  

 سمىض ماسمىر ڭ  ىولغان داس تېكرستكە (16)
 ىمويرچە شۇ تەشترپرڭ  سىض    تۈضۈلۈشرڭ  ئرباش 

 .ئەمەس توغصق كېىرش كى ۈشۈپ

 يمممۇقرصى ئەڭ سمممۈپرت  تەشجرممممە (17) 
 ئەسەشزىكرسىن ئەسى  لەضضىت  ئۇنر  ىولغانسىمۇ 

 تەشجرمرمس  تۇشىس   تى  ن ياك   ۈشرس  ئېشر 
 .الضى  يې رڭالشتۇش   ىر ڭ ىئاش ىۇ مۇمكرڭ ەز ش

 قرىرممش تەشجرمممە ھەقر مم  ئەسممەشن  (18) 
 .مۇمكرن قرىرش ئرجاز قايترسىن ئەمەس  كرنمۇم

 ئەسممەشنر  ئەسممى  ھەشگرممط تەشجرمممە (19)
 ىوترغا ئەسەشن  ئەسى  ئۇ ئەمەس. كى ۈشۈلمرس 

 تەسمرصى ىەشگەن تەشجرمانغا ئەسەشنر  شۇ سېىر 
 تەشىپرمسىن تەشجرممان كېميرن تا لرغانسىن ىرىەن

 ىەزىئرمي مۇستەقرر ئۇن  ئەسەش. يېر  ياشىترىغان
 .ىولرس  ېيرشكرمۇز ئەسەش

 ئودشما  تەش پمكە ئركك  تەشجرمرس  (20)
 تېصىشمرش قرىرشم ا  ۈشرڭرشمىر    ىېصى ئرتباش

 ئەسەشنر  ئەسى  تەش پترن ىرص يەنە لېكرن كېص  .
 لممېكرن كېممص  . سمماقال  سممرياقرڭ  تممۇشقرڭ  
  ۈشرڭرشمىر  ھمالالشزق كمىپ سماقال  ىۇنسق 
  .قالرس كىشۈنۈپ يا  ىولۇپ  ضىت ىرىەن ىولۇ 
 ئۇنرم  ئۈ ۈن قرىرش كىشۈنمەيسىغان يا  ئۇن 
 ئەممما كېمص  . ئىضگەشترش كېچەكىرصىڭرال-كرير 
 قويۇشم ا  قرىرم  پانما  يونۇپ ىۇشنرڭ  ئۇنر 

 ھەشگرمط قويۇشم ا قرىرم  كوش ئويۇپ كىضلرصىڭ 
 ىرمصى تەشجرمرشۇناسمالشزىن ئاتاقىر  ىولمايس .
 ئۈ مۈن تېمپرش سمىضن  ىرص: »زېگەن مۇنسق 
 «.ىولرمەن ئاشىسالسى ئايالپ
 ئاسمان  ئرجازىيەتترن تەشجرمە ىۇش نسىن مەن

 ز پ يو  ھاجرت  قرىرشڭر  پركرص ىولمرغانسق ھېچ
 تۇتمۇ  تەشجرمرمگە شقسمتترڭال ئەمما قاشقيتتر  
 يولۇقرمسىغان ئمىتكەلىەشگە مۈشمكۈل قرىغانسق 
 يماك  پېئرر ىرص ش مەسرىەن:  ر رسىكەن. ئرشالش

 كەتسمە تاشالپ رجازىيەتتەئ تاپالمرغانسق ئرسرمڭ 
 ىولرۋېصىممس   ئرشىەتسممرمۇ ئالماشممتۇش پ يمماك 

 جرسزىي دۇززى .ىولمايسىكەن مۇمكرن تەشجرمرس 
 سممانس قڭر  قالغممان ىولممۇپ ضۆشۈش ئممېچرش
 ىاشمالش ئودشا  ىگەنگەزئرط سىنرمرر ئا  ۇ رڭ 
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 تموغصق ئويالشم ا توشالشم ۇ ە كىضلەش گاڭگرصقپ 
 .كېىرسىكەن

 

 ىەشتەلەپ يۇلرسىغانقو تەشجرمانالشغا .7
 ئېيت انممسق  ىممويرچە نەض شىيرسمم  تەشجرمممە
 پركرصن -ئوي ئرپازىىەنگەن ترىسق ىرص ھەشقانسق 
 ىولرمس . قرىغرىم  تەشجرممە ترىغا ىرص ئرككرڭچ 
 شمەيئرڭ  ىرمص قانمسق  ھەش ز نيازىك  شۇنسققال
 ىېمصىش ئرپمازىىەپ ىرىەن سىضلەش ئېڭر  ئاززىي
 ئەمەلريرترمس  ەتەشجرمم لمېكرن مۇمكرن  تامامەن
 مەسمىر  لىېص ئرپمازىىەپ توغصق نەشسرىەشن  ىەضى

 ئەھۋقلمسق مۇنمسق  ئۇ صقيمس . كمىپ ئەھۋقل 
 ئىضىڭرم  ۇپ قويم ئاشتر  ترىغا رڭ بئەي ىەضىىەش

 ياپمماقچ  ضقشلرڭر  نامصقتىر رسىن ترىڭر  رڭ بئەي
 نەشسمرڭ  ىرمص ش تەشجرمرمس  ئەمەلريەتتە ىولرس .
 بئەيم رص لمەسمىركترك ى ئرپازىىەپ ئېڭر  توغصق 

 ىرمص ترىڭم  ىەلكم  ىولمايمس . ترىسق ھەشگرطمۇ
 ئر ترسقشسمرطلر رسق تەشجرمانڭر  قرىرسىغان تەش پ

 يوقىر رممسق زىترڭرمم  تالالشممترك  سممىضلەشن    
 درطمرترمس  تەشجرممە ئۈ مۈن شمۇنر  ىولرس .

 . قويۇلرس  تەلەپ قاتتر  تەشجرمانالشغا
 الشغمماتەشجرمان تەشجرمەشۇناسممالش قەزىمكمم 
 .قويغان تەلەپ درر سەككرط تى  نسىكرس  

 ىەشقماشقش ئاقكىڭۈل  سەمرمري  تەشجرمان (1)
 ئەسممى  سىيۈشمم   درطمرترڭمم  ئممىض ىولۇشمم  
 يماشز ئ كرشمرىەشگە  ۈشمەنمەيسىغان تېكرسترڭ 
 ئمۇضىصقپ  ققرتڭر  ىولۇش   ئرصقزىىر  ىېصىسىغان
 .كېص   ىولۇش  ضېصىكمەيسىغان كەتكرڭرسىن

 پەضىىەتىر    قرىرسىغان شىئايە ىەشگەقائرسى (2)
 .كېص   ىولۇش  ئەز پىر 
 ىولغان قرىماقچ  تەشجرمە ئىضى تەشجرمان (3)

 ئوىممسقن قائرسىىرصىممسىن مەضمممۇن   ئەسممەشنر 
 ىولغانممسق شممۇنسق  كېممص    ىولۇشمم  دە  شزقش
 .ىرص لەيس  ئرپازىىەپ شق قن تولۇ   مەنرڭ 
    ڭ  تاشىذر دەل رڭر        ترڭرڭر ئىض (4)

  .كېص   ىرىرش  ئوىسقن ڭ رترى ئىض
    پركرصلرمم  ئو ممۇ  قوشسمما   كەڭ (5)

 ىولماسممىر   ئىضۈمچرممر ىولۇشمم   كېرەشممىر 

 .كېص  
 شىھص   ىېصىىمەسىرك   مەنپەئەتكە-نائ (6)

 ىېغرشممىرغان كەسممپكە ئممىضىڭ  قوغالشماسممىر   
 .كېص   ىولۇش 
 تەشجرممە    ترىرڭم  ئەسمى  ئەسەشنر  (7)
 تەشجرممە    ىرىرشم  پرششر  ترىڭ  ىغانقرىرڭرس
 .كېص   ىولۇش   ۈشرڭرسىغان ئرشرڭ 
  ىولۇشم  دە  شزقش ئەز ىريماتترن-ترر (8) 

    لممۇغە  قەزىمكمم  ترىڭرمم  ئممىض ىولۇپمممۇ
 .كېص   ىرىرش  ئوىسقن ڭ ىگصقمماتركرىرص

 ئۈ ممۈن تەشجرمممانالش ھرىمم ەئ شممەشتىەش ىممۇ
   تتە.ئەلۋ   يو  يوقات رڭ  ڭ رشول يېتەكچرىر 

 تەشجرمەشۇناسمممىرصى ضقممممان ھممماضىصق 
 سماالھريەتىەشن  تى  نسىكرمس   نر تەشجرمانالش
 قاشىسى: ز پ ضۆشۈش ھاضىصلرشرڭ 

 غممماكرتاىذان ىولسممما ئرمكمممانريە  (1)
 ئركەنىركرڭمم  ئەسممەش تەشجرمممە  ئوقۇ قت رڭرڭرمم

 زېمگەن ئەسەش ئەسى  ئوقۇ قت رڭر   ۇلس ش پئۇنت
 تەشجرمممە س ز شىجرمم كەلتۈش لرگرممس   تۇيغۇغمما
  كېص  . قرىرش
 شمۇڭغۇپ غماالئوشگرڭ ئەسمى  تەشجرمان (2)
 ئماپتوش ىولۇشم   قەلبسق  ىرىەن ئاپتوش كرصى  
 ماكممان-ضقمممان ئوتتۇشىسممرسىك  ئممىضى ىرمىەن
 پەشقىرصىمسىن مرىمىە    مەز نرميە     ئاشىىر  
 ىرمص ھەش جۈمىرمسىك  ىرمص ھەش ئىتۈش  ھال ر 
 شمۇ ىەلكم  ئەمەس  مەنرسرڭرال ضقھرصى سىضنر 
 )ترمر مەنرسمرڭ  ڭيرىمات يوشمۇش نغان جۈمىرگە
    ھمالە  پسرذولوگريرىر  يوشۇش نغان كەيڭرگە
 .كېص    ۈشرڭرش  ئرشاشىت  نرمۇ داھرش
 يۇل ۇنمۇپ شگرڭالسىنائ ئەسى  تەشجرمان (3)
 قالماسىر     ەكىرڭر  جەھەتترن شەكرر  ر رش  
   قالماسمىر كرصى  شقمكرغا تاش تەپەككۇشزق-پركرص
 .كېص  

 يرىركرڭم  ئوشىگرڭالڭر  ئەسى  تەشجرمان (4)
 سمىض ىرمىەن ماھرصلر  سۇغۇشىۋېىر   قالس شماي

 .الضى  ئرشىرش  پرششر  تەشجرمرڭ  تالالپ
 يەنە تەشجرمانالشغمما ىاشمم ا يممۇقرصى رالشزىن

 :قويۇلرس  شەشتىەشمۇ تى  نسىكرس  
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 كممىپ ىرىرممش  پۇدتمما ترىڭمم  ئممىض (1)
 ىمماي سممىضگە  ىولممۇ  شدە  شزق شممەيئرىەشزىن
 ئرمممال    قائرممسىىرصى گصقمماتركمما ىولممۇ  

 ىەلگرىرممصى ترممڭرش شممۇنسققال قائرممسىىرصىڭ  
 .ىرىرش ئوىسقن قائرسىىرصىڭ 

 ىرىرمش )ىۇ ىرىرش  ئوىسقن ترىڭ  ئىضگە (2)
 ىرممىەن مممۇھرت  ترممر    ئممازىت  ترممر

 ئرككم  ئالرمس    ئرچرمگە ئىض ھېساىىرشرشڭرمۇ
    ئماشتۇقچرىر  ۇش پ سېىرشمت ئاشق-ئىض ترىڭ 

-ماقمال ئرسىيۇئ  ئېترش   پەش  كەمچرىركىرصىڭ 
 )ھېكمەتىرممم  پرصقئرط لممموگريە    تەمسمممرر
 تماشىذ  قمۇش لمرىرصى  تۈضۈلمۈ  سىض لەشنر 
 ئوىمسقن ئموش نىرصىڭ  ئرشىرترش ھەئ يرىترطلرصى
 .الضى   ۈشرڭرش 

 دە  شزقش يادشمم  ئرىمرممسىن لوگركمما (3)
  ۈشەنچرگە ئومۇمري رنجەھەتت نەض شىيە ىولۇش  

 جەھەتترمۇ ئەمەل  ىەلك  قالماسترن  ىولۇپال ئرگە
 .كېص   تۇش ش  قرىر  مەشر  ئرط رر
 دماس سماھەگە قايسم  ئەسەش تەشجرمە (4)
 ئرمگە ىغازسما ق ىرىرم  سماھەنر  شمۇ ىولسا 

 .كېمص   ىرىرش  پرششر  ترىڭ  كەسر  ىولۇش  
 ئەسمەشزىك  ىولغمان قرىمماقچ  تەشجرممە نا قزق

 ىولمرسمما  دە  شزقش ئەترصقپىرمم  مەضمممۇنالشزىن
 ساھەز  شۇ ئرىگرصى قرىرشترن تۇتۇ  تەشجرمرگە
 ضۆشۈش سماھەنر  شۇ ھاضىصال   سە ىيە مۇناسر 

  الضى . ئىگرڭرش      ۈشرڭرش ئاتالغۇلرصىڭ 
 ئماز   -ئمىشپ كېص    ىرىرش  تاشىر (5)

 ترر ئىضگە    تۇشمۇ  ئر ترسازى پسرذولوگريە 
 .كېص    ۈشرڭرش   وڭ ۇش ڭ دەل ىرصى

 ترىڭم  ئەسەش ئەسى  تەشجرمان ئۈ ۈن شۇنر 
 ئەسمەش تەشجرممە ىەلكم  قالماسمترن  ئىگرڭرپال
 ئركك  ھەمس  تۇش ش  ئىگرڭر  زق قمىر  ترىڭرمۇ
 ئرسترىرسممتركا    لوگركمما گصقمماتركمما  ترىڭمم 

 ئۇالشنرم  سېىرشمتۇش پ   وڭ مۇش جەھەتىەشزىن
    شن ئوشتمممممماقىر ال ئوتتۇشىسممممممرسىك 

 الضى . تېصىشرش  ئېترشكە پەش  ئاالھرسىىركىەشن 
 

 سانسق... كېيرڭك  زق قم 

 
 ئىگۈتىرصىسىن ئئاىس قازىص زقمولال
 

 قرممرت  مەيى  ئمۇ -ئرڭسانڭر  قەزىص
يادش  ئەمەلڭ  ئماض قرىسمۇن يماك  
كىپ قرىسۇن  گمۈض ل ئەمەلريمترگە 

 .ىاغىر 
 ىرصى سممانرىرسىغان مضقمانڭرمم  ھمماتە

مۇھتاجالشنر  ھاجرترڭ  شق ق  -ئەشلەش
قرىغممان  ز شزمەنىەشنرمم  ز شزىممگە 

ا قالشنرمم  كممىڭىرڭ  يەتممكەن  ىرڭ
ھرممايە ر ەتپەش  شلەشنم  ئالغان  ھەق

 ش.قراللرغان ئەشلەشز 
   ئەگەش ئاز ئ ئىضىڭر  مەدپريەتىركرڭم

ئىضى ئاشمكاشىالپ ىولمۇپ  ئمۇن  
ز پ ىاشممم رالشن   «يېيرمممۋ تت »

ئەيرپىرسە  ئۇ ئەدمەقتۇش.  مۈنك   
ئىضىڭر  مەدپريەتىركرڭ  ئمىض قەلبم  

بمم  سرغس شقلمرسمما ىاشمم رالشنر  قەل
 !قانسق  سرغس شقلرسۇن 

  گەش ە الياقەتسمممرط يەش ىولسمممرمۇ
 ىر يادشممرىر  تېممصىغرن  يادشممر

 قەيەشگرال تېصىىسۇن  ضقيە كەتمەيس .
 تاپ ئوقۇغان كرشم  تەپەككمۇشن  كر

-ھەمصقھ قرىماي  كرتاپڭرم  شمەشھ
ئېسرىرۋقلسمما  گويمما  ئرطقھىرممصىغرال

ىاشالنغۇك مەكمتەپ ئوقۇغۇ رسمرغا 
 .ئايىرڭر  قالرس 

 شممرىەشن  ھممىشمە  قرممر  سممەن كر
ىاش رالشغا ھىشمە  قرىساڭال  ئانمسىن 

 .ىاش رالشزىن ھىشمە  كىش لەيسەن
   پەسەنسىىەشگە ھەشگرطمۇ مې صىبمانىر

ن  ىولمرسممما ئمممۇالشكىشسمممەتمە  
ھەززىممسىن ئاشممۇش پ قويرسممەن. 
قوپالىر  قرر  ئرتائە  قرىر  ىما  
ئەگكەن ھالمسق ئالمسىرغا كرىرمس . 

  پەقە  ئموتال شۈى رسرطك   تىمۈشن
يۇمشرترس   ئەمما ئۇنررغما پۈتمۈن 
زېررمممط سمممۈيرڭ  قۇيسممماڭمۇ 

  .يۇمشرمايس 
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يرى  دوتەن ناھريە -1925ئاىس لال شوضى زقمولالئ 
 مەھەلىرسرس يرررئا ق  يېطىسرڭر  ئاضنە مەسچرت 

زىڭ  ئائرىرس  ز نياغما كەلمگەن. زقزىسم  شوضى 
 ئادۇنۇئ  شوضى ئادۇنۇمڭر  زقزىسم  ممۇھەممەز

نۇمڭرم  ولرمي ئادەلري ئادۇنۇئ  ممۇھەممەز ئەئ
زقزىس  ھەمس لال ممولالئ  ھەممس لال مولالمڭرم  
زقزىس  تودت  مولالئ  تودت  مولالمڭر  زقزىسم  
 مۇھەممەز مولالئ قاتاشلر الش زىڭ  ئائرىرىەش ئرسى. 

 

 ئرىر  سەپرصى    ئۇستاضلرصى: 
 ەئانرسمم  مەشھممۇم  ئاىممس لال شوضى زقمولالمڭرمم

مەھەلىرمسىك  ىرمص ئۇن  يرى  -1931دان ئەمبەش
ىۇ ئۇ  زىڭ  مەكتەپكە ئۇقۇش ا ئاپرصى  ىەشگەن. 

مەكتەپتە قۇشئان ئوقۇشڭ  ئىگۈنۈ  ىرىەن ىرصگە 
 كرميرن سىنز سىەپك  زىڭم  سما قتالن  ئالغانم

قاشققمما   اقممازىك  مەھمممۇز قمماشقدۇنۇئ    
-1937تەھسمرر قرىغمان.   ىاقادۇنۇمالشزق ئرىر

ئۇستاضى مەھممۇز قاشقدۇنۇممسق  يېشرسق 12يرى  
قۇشئممانڭ  يممازالپ ىولغممان. قۇشئممانڭ  يممازالپ 

يرىغرچە قاشققاشمتا ىرمص -1944ىولغانسىن كريرن 
تەش پترن دەلپە  ىولۇپ قۇشئان ئىگەتسمە  يەنە 

ئمادۇنۇئ  قماشى مەھمۇز ئۇستاضى ىرص تەش پترن 
ىمماق  ئممادۇنۇئ    ئممالر  زقمممولالئ قاتمماشلر  

ر  رمگە ئاالقرمسقش فىم     ئەش ب تر ئىلرماالشزق
يرى  ئرىرممگە -1944. كرتاىالشزىن ز شس ئالغان

-ئاتماتۈپەيىرمسىن  قرطغرڭىر م ئوتتە  ىولغان 
 كېىرم  ئانرسرڭر  يماشزىم  ىرمىەن قەشم ەشگە 

سىن شۇ ضقمانڭر  كاتتا ئالرمىرصىس  دانىر  مەزشىسر
زقمولالئ  ئرمرن مە لرۋى  ئاىس لال  ئادۇن ھاشر 

س زقممولالئ  سمۇاليمان زقممولالئ  زقمولالئ  ھامر
ئاىس ش شممرس مە لرممۋى  ئەدمەزدممان زقمممولالئ  
مۇھەممەزدان مەدمس ئ  ئاىمس لباق  زقممولالئ  
ئاىس قازىص سەئرسى زقمولالئ قاتماشلر الشزق ئرىرم  

 تەھسرر قرىغان. 

ئەيڭ  يرىالشزق ئەلرذان تىش ئ ىاشچرىر رسق ئېىرم  
ترڭرمرطنرم      ىېصىىغان ئرڭ رالپ غەلربە قرىرم 

 كىشسمرتر  تەسمرص  غرممۇ ضوشجەنۇى  شقيۇنىرصى
 11گومرڭممسقڭ ىرممىەن ب ش ھبەشلرممصى ئرممڭ رال

تۈضۈشممكەنسىن كېمميرن   ممماززىىر  كېىرشممر 
ئمالرپتېكرڭىەش ئەيسما     مۇھەممەزئرمرن ىمۇغصق
 ي مرىىر ھەشىكەتىەشگە    ئېىر  ىاشغان ئرڭ رالىري

 . شتۇشغانئا قض قاتڭاپائالريەتىەشگە ئاكتر   يزىڭر

قەش ەشزىن دوتەنگە قايتر  كېىرم    يرى-1954
ىرص مەضگرر ئەھمەز شاڭط ڭ نامرسىك  مەزشىسرس  

شۇ يرىىرصىمۇ   ترڭرمرمطز   مۇز ششىسىر  قرىغان.
ىاستۇش   سرياسرت  يۈشگمۈضۈلگەن زىڭغا قاشش  

ىۇ مەزشىسرسىك  مۇز ششىسىر  درطمرت   ىولغا  ا 
كېميرن الغانمسىن ي تودتاپ قزق قئ قرىمرغا ق ئۇض

ئوقۇشم ا  ئرڭرسترتۇترغاىېيجررسق قۇش لغان ئرسالئ 
ئىضى ترر ئمىگرڭرش ىرمىەن ىرمصگە  كرصگەن   

 ىەشگەن. ز شس يئۇيغۇش ئوقۇغۇ رالشغا زىڭرىاش ا 

  

 تۈشمە ھايات : 
ىېيجرمم  ئرسممالئ ئرڭرسممترتۇترسق يرىمم  -1958
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ئۇيغۇش درطمە  قرىرۋقت ان ئاىس لال شوضى زقمولالئ 
كە «مرىى  ىىلگۈنچرىرم »ئېىر  ىېصىىغان  ئېىرس 

ضىيانكەشممىركرگە قاششمم  تممۇش   ھەشىكرترڭرمم  
  «پانتۈشكرسمت»  «رطمچ پانئرسمالم»ئۇ صقپ 

ترمن ئرىگرمصى    كرميرن ئرط رمر «ئاضقتىر »
ىرمممىەن « ئەكسمممرىئرڭ رالىري ھەشىكەتمممىەش»

يرىم  قەشم ەش دمانىر  -1946    شۇغۇلالنغان
ئەيسمما     صقمەزشىسممرس  مممۇھەممەزئرمرن ىممۇغ

 قاتڭاشم ان تەشكرالت ا ىك ىاشچرىر رس ئالرپتېكرڭالش
دموتەنگە ىرىەن تۇت ۇن قرىرڭر   زېگەن قالپاقالش

كامرصغما  كېىرڭگەن    يالغۇض كرشمىر قايتۇش پ 
يممۇپ  ھېچ انممسق  ئمماز ئ ىرممىەن والپ قوسمم
مرگەن. زقمولالمڭ  دوتەنگە قايتۇش پ ۈلشۈشتۈشىك

   مەلۇمات ما تېذرممۇ كمىپصكەلگەنسىن كېميرن 
گەپ  ئماشقرىر  ممولىرالش ئۈ ۈن ىاش ا ئېصىشرش

ئاىمس لال ئېىرش ا ترصىش ان. ىرص قرسر  دمائرڭالش 
يرى  قەشم ەش دمانىر  -1946 ڭر شوضى زقمولالم

مەزشىسرس  ئوقمۇ  جەشيانرمسق ممۇھەممەزئرمرن 
 ىك ىاشممچرىر رس ئممالرپتېكرڭالشئەيسمما     ىممۇغصق

قرىر  قويغمان    پا   قاتڭاش انىر رڭ  تەشكرالت ا
غا ھىكۈئ يرىىر  قاما  جاضقسر شۇ سە  پترن ئون

يرىىر  سرياس  ھوقۇقرسىن مەھص ئ  3    قرىرڭغان
يممۇشتالشزق -يممۇش  ىممۇ مەضگرىممىەش قرىرڭغممان.

قماتتر  ض شىە » ھەقر ەتپەش  ش ئىلرماالشغا قاشش 
ۋقت مان مەضگرمر ىرئېىر  ىېصى «ىېصىش ھەشىكرت 

وتەن گۈلباغمسىك  ئالرمالشن  دم پۈتۈن ىولۇپ 
پرمپەن » يرغرم ئالمسىغا «ي مەز نريە  سماشى»

ئېىر  ىاشغان. ىمۇ ھەشىمكە   «ھەشىكرت  قرىرش
شمۇش نريماض وھئىلرمماالشزىن جەشيانرسق مەشم ۇش 

جر   شوضى ى مامۇپت  ئمادۇنۇئ  ئاىمس نەى  قاش
مۇھەممەز زقمولالئ    ناسرص زقممولالئ قاتماشلر  

 اشالنغان. تۈشمرگە ت كرشرىەشنە چە ئونىرغان 

 ەتكەنمس ئمو  كە ئرسكرالترغا يرى  تۈشم-1965
ىممۇ   قەنمم  سرياسممري جرڭممايەتچرىەش سممازىص »

زېممگەن تممىھمە  ىرممىەن نۇشغممۇن  «قرىممسى
كرشرىەشن  قايتا قولغا ئېىرم   پۇتىرصىغما ئېغرمص 

جەھەتتە ئېغرمص  ئرچمە -يېمە سېىر   ئرشكەل 
مرگەن. شۈشمتۈشىھمېچكر  ىرمىەن ك قريڭرغان   

 شوضى زقممولالئ قاتماشلر  نۇشغۇنىرغمان ئاىس لال
كىپەيتكەن. مۇززىترڭ  ئەسىرسىك   مەھبۇسالشنر 

نۇشغۇن كرشمرىەش ز ھشمەتىر  تمۈشمە ئاضقىرمسق 
 ن ئېغرمص كمۈنىەش  رسىغۇسمرطئىلۈپ كەتمكەن. 

 ئىتكمۈضگەن ئاىمس لال شوضى زقممولالئىېشرسىن 
كېممپرىىرككە قويممۇپ ئايممسق -12يرىمم  -1973

 ىېصىىگەن.

 

 ر  انمسىن كريرڭكم  درمطمە   تۈشمرسىن
 ھايات     قايتا تۇت ۇن قرىرڭرش :

يرر  -يرىرڭر  ىاشىرصىسق زقمولالمڭر  كونا-1974
توپىرشرشم ا زوستىرصى  زقمولالمڭرم  ئەترصقپرغما 

تمۈپەيى  تودتماپ سى. ئېغرص ىاستۇش شالش ىاشىر
قالغان زىڭم  سموش ن  تەىىرمغ    ض نەسمر ە  

ىرصى قايترمسىن  ماي ضىيماپەتمەقسە  قرىرڭغمان 
مەشھۇئ زقمولالئ  . ىۇ سوش نالشىاشىرسىجانىرڭرش ا 
ئاىمس لئەھەز مەدمس ئ  ممۇھەممەز  قىاشچرىر رس

قۇشىممان زقمممولالئ  ئاىممس لئەضىط قاشى مماجر     
قرىرشم  ئرشمترصق   نرم شەمسرسىن قاشى اجرمالش
 ىرىەن ئېىر  ىېصىالتت . 

  صى  زقمولال  ېك ئاىس ىۇ ئەھۋقلسىن دە  ش تاپ ان
ئاىسىمرىر  مەدسۇئ ىاشچرىر رسىك  ىرمص قرسمر  
مۇتەئەسسممرپىەش يەنە كونمما ئممازىت  ىممويرچە 

يېررسىن تۈشمرسىن »ھىكۈمەتكە دە  ش يەتكۈضۈپ 
-كەلگەن ئاىس لال شوضى ىاشمچرىر رسىك  پماالن

پاالنالش مەدپم  تەشمكرال  قۇش پتمۇ  ز شھمال 
ئەھممۋقل دەتەشلرمم   ئەگەش  رڭمرسمماتۇت ممۇن قرى
ز پ  «س ىولماي قالسا ىرط جا قىكماشگېپرمرط شق
ئاىمس لال شوضى زقممولالئ قرىسى. مەلۇئ ئەھۋقل 

شەھەشلر  ىرڭاكماشلر    ر  انسىن كېيرنتۈشمرسىن 
ئرمسى. يۇقرصىمسق  ئەتصىترگە ئرش ا ئوش نالشم ان

ترىغا ئېىرڭغان مۇتەئەسسمرپىەشنر   ې رشتۇش شم  
شقلىرمم  وق ەئممىيرگ ڭرمم زقمولالمسممە  ىرسىن 

ئادتۇشغمان ڭ  رئىيىاستۇش پ كرصى   لەش ئەسكەش
ڭ  كرشرىەش زقممولالم    ىاش ا ھېچ نەشسە تاپالماي

-ئاممانە  قويغمان ممال   ىاش رالش ئۇنررغما 
مۈلۈكىەشن  ئېىر   ر ر  كەتمكەن. زقممولالمڭ  

قولرڭ  ئاشقرسرغا ىاغالپ غانسىن كېيرن ىرتۇت ۇن ق
ئېىر  ىاشغان    گۈلباغسىك  مەز نريە  ساشىيرغا 

ئاىمس لال شمۇ يەشگە توپىرغمان  تەكە كۈن   شۇ
شوضى زقمولالئ  ئاىس  ېى  ھاجر   ئاىىرط قماشقجر  
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قاتمماشلر  ىمماشلر      شەمسممرسزىن قاشى مماجر 
 شن  تۈشمرگە ئېىر  كەتكەن. تۇت ۇنال

 

يرىرسىك  درطمە   30ھاياترڭر  ئادرصق  
 :ىاس ۇ  
-1978زقممولالئ ئۇستاض ئاىس لال شوضى مەشھۇئ 
ىاشالپ مۇھەممەز قۇشىان زقمولال ھاجر    يرىرسىن

لرمي ئمادۇن ەئاىس لئەھەز مەدس ئ  ممۇھەممەز ئ
دەلپرتر  قاتاشلر  سەپسقشمىرصى ىرمىەن تۈشلمۈ  
شاشقئرت     قسرترىەشزىن پايمسىىرڭر  ياشمالشن  
تەشىريرىەشمممكە ئەھمرممميە  ىەشگەن. ىۇنرممم  

 زىڭسقش ياشمالش تۈشكۈئنەترجرسرس  جەمئريەتتە ىرص 
ئاممما  ر  ان    شۇالشنر  تۈشتكرسرس   شر يېتر

ئرچرسىمۇ زىڭڭر  ھەقر   مماھريرت     شوھرڭم  
 ۈشمرڭرش كەيپريمات  ىاشلر  ما كەلمگەن. توغصق 

ىۇنررغا  رسىمرغان ىرص قېسر  جانبماقت  ممولىرالش 
ھەقر م  زىڭمسقش   ئېىر  ىېصى تەتۈش تەشۋى ا  

  تەنممپەش  ش    ض لۇمغمما قاششمم  ئالرمالشغمما 
 نەترجرممس   قرىرشمم ا ىاشممىرغان. زۈشمممەنىر
سممىيەش   تەن سممىيەش ھەقر مم  زىڭ جەمئريەتممتە
پەش س مولىرالشزىن ئرباش   ھىكۈمەت   ئىلرماالش 

نۇئ وئماپت كېيرنشەكرىىەنگەن.  تەىر ەئركك  درر 
شقيۇنىۇ  ئرجترمائ  پەنىەش تەت ر ما  ئرسقشىسم  
تەشىپرسىن ىرص قېسر  قەزىم  ئەسەشلەشن  تەشجرمە 

  درطمرت  ئۈ مۈن دموتەنگە كەلمگەن قرىس ش 
 ھاجرمڭرممم  ممممۇھەممەز سمممالر  زقممممولال

كرتاىۇتتەسممەشش ف »ش نالشتۇش شمم  ىرممىەن وئ
ئر يممائۇ »  «لرمەضھەىمم  ئەھىمم  تەسممە   پ

 «مەكتۇىما  ئرممائ ش ىبمانري»  «ئۇلۇمۇززىن
  قرىر   ر  ان. تەشجرمە كرتاىالشن  قاتاشلر 

-1984زقممولالئ مەشھۇئ ئۇستاض ئاىس لال شوضى 
ئمازق قرىمش ھەج پەشضىڭم  ئايال  ىرىەن ىرمصگە 

  مەكمكە  مەزىمڭە    ئۈ ۈن مەككرگە كەلمگەن
ئۇيغمۇش  لەشز  ئولتۇشققىرشر  قالغانشەجرسز  شەھ
ئېىرشرغا مۇشەشش پ قرطغرن قاشش  نر  مۇھاجرصالش
ھماجر  سمائرت    پپاشئاىمس جا ىولۇپمۇ ىولغان.

قاسر  ھماجر   ئەدمەتتمودت  ھماجر  ئۇجما   
قاتمماشلر  ئەپەنممسى ۇسممتاض ش ھمەتممۇلالھ ئ

   ئې ترمصقئ  مۇھاجرصالشنر  ئاالھرمس  ھمىشمە 

-ئۇضق  يرىىرم  ئماضقب ڭر زقمولالمكىشسرترش  
 ئۇقۇىەتىرصىگە قرسمەن ىولسرمۇ مەل ەئ ىولغان. 

ئۇستاض ئاىس لال شوضى زقممولالئ ھەج سمەپرصىسىن 
قايترمم  ىرممص مەضگرىممسىن كېمميرن ئرسممالئ 

ئەيڭ   ققتترك  ممۇزىصى  كونما ئرڭرسترتۇترڭر  
قەزىڭاس   مۇتەشجرمۇل قۇشئان ئۇستاض مۇھەممەز 

-1988سالر  زقمولال ھاجرمڭر  تەكىرپ  ىرمىەن 
ئرسمالئ ئۈشۈمچرمسىك  يرىرغرمچە -1991يرىسىن 

يرى  -1996ئرڭرسترتۇترسق مۇز ششىسىر  قرىغان. 
ئالالھڭر  پەضل  ىرىەن قايتا سەئۇزىي ئەش ىرستانغا 

يرىم  -1997 كانريرترگە ئرصىشكەن   كېىرش ئرم
مەزىمڭە  ھماجرمڭ  تر  قاشىرئاىس لى ئوغى  وڭ 

ش نالشمتۇش پ وئوقۇش ا ئ غاتررترسىصېنرۋۇئسرالئ ئ
ايتما قايت ان. ىرص يرىمسىن كېميرن يەنە ق  تەنگە 

مەككرس  تۇش   جەشيانرمسق    ھەش مگە كەلگەن 
مۇناپر الشنرم  »ئرمائ ئربڭ  قەيمير  جە ضىيڭرم  

 نامىر  شىسالرسمرڭ  تەشجرممە قرىرم  «ت سۈپر
ئۇستاض مەككرمس  تۇشغمان مەضگرىمىەشز    ر  ان.

ز نيانر  ھەشقايس  جايىرصىسىن كەلگەن ئمالرمالش 
ئۇيغممۇش ئالرمالشغمما  قكممالرتەن كەئممبە  قاتاشىممسق

شەشىپڭ  يۇيمۇ     كەئبرڭرم  ئرچرمس  نامماض 
پۈتمۈن  ئوقۇ  شەشىپرگە مۇشمەشش پ ىولغمان.

مرىممىە  ئۈ ممۈن   تەن  مصىڭ  زىممن  ىئمم
ىېغرشممىرغان  ھاياترڭرمم  ئادرصىغمما قەز ش ھە  
ئۈسترس  تە ش نمەي مۇستەھكەئ تۇش پ زق قمىر  
ھە     ئازقلەتڭر  ىايصققسقشى ىولمۇپ ياشمرغان 

 ئاىمس لال شوضى زقممولال ھماجر  گرگانرت ئۇستاض
زودتۇشدانرممسق رمم  يرىمم    تەنممگە قايت-1999

-11يرى  -2003ن. ئىيس  ئاشقئ ئالغا زق قالنغاك
كممۈن  مرررسمرگە قممان  ۈشممۈ  -26ئايڭرم  

زودتۇشدانرممسق  قپمما  يېشممرسق  78سممە  ىرسىن 
ترن ئمالري ماقمائ جەنڭەتئۇستاضغا ىولغان. ئالالھ 

 1)ئامرن  .قرىسۇن ئاتا

                                                 
1
ھماجر   ئەسكەشترش! ىۇ تەشجرم ال ئاىس لال شوضى زقمولال

يرى  مەككە مۇكەشش مەز  ئىض قەلرم  ىرىەن ياضغان  -1997
لياضمرغما سرصقجرسىن ئەضىطىڭرم  قولرمسق سماقىرڭرۋقت ان قو

 ئاساسەن تەيياشالنسى.
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  جاممال -ھىسن ئرطضىت     قرممرت  ئايالالش
ىرىەن  ىرصىشىھص ت-   ياك  شان رصىموزق كريرمى
مەنرمۋىيرترمرطز   ىۈگۈنك  كۈنمس  قت انئىلچرڭرۋ

ىرممص نەشسممرىەشنر  كەمىركرڭمم  ھممېس قرىرمرممط  
سېطىمرط  ىەلك  ترر ىرىەن ئرپازىىەشكە ئاجرطلر  

ز نيازىك  ئايالالشنرم   دۇسۇستاىۇ ىرط  قرىرمرط.
ئەڭ يادشرس  ھېسماىالنغان ھەضشىتم  دەزىمچە 
ئانرمرطنرمم  گممۈض ل ھاياترغمما نەض ش سممالرسىغان 

ئۇ ھماضىص ئمىلچەئ شۇن  ىاي ايمرطك   ىولسا   
ىولۇ قت مممان تۈشلەشنرممم  ھېچ ايسرسمممرسق 
سېىرشممتۇش لغان ئەمەس. ىەلكمم  ىاشمم رچە ىرممص 
ئاجاير  شەش پڭر  ئرگرسم  ىولغمانىر   ىرمىەن 
ھىشمەتىەنگەنس ش. ئايالالش ز نياسمرسق نمېمە كەئ  
ئايالىرصىمرطنر  كىضىسىن نېمرش ا يا  قۇش مايس   

ڭم  ھەضشىتم  دەزىمچە ىرمىەن ىۇ مەسمرىرىەش مې
ىۈگۈنك  ز نيا ئايالىرصىڭ  سېىرشتۇش پ كىشۈشكە 

 .ئۈنسىسى

ھەضشىت  دەزىچە تۇنج  مۇسمۇلمان ىولغمان 
ئايممال ىولممۇ  سممۈپرت  ىرممىەن ئرمانممسق 
ھىشمەتىركتۇش. ئمالالھ    ئۇنرم  پەيغەمبرمصىگە 
شەكسرط ئرشمرڭرش ئاشمۇ جماھرىريە  ز  شىمس  

ا قەز ئ قويغمان يېترىر   ئوتتۇشق ياشم -ئىسۈپ
ئايال ئۈ ۈن ئاسان ئرمش ئەمەس ئرمسى. ئمۇ 
ئرشەنگەنال ئەمەس ىەلك  ئەمەل قرىغمان ئرمسى. 
ئىضىمرط    ئەتصقپرمرطزىن ئرطز يسىغان ىولسما   
ىرص مۇسۇلمان ئائرىرسرس  تۇغۇلمۇپ  ئرسمالمري 
تەشىريرس   وڭ ىولغان ھاضىصق  ضقمان ئايالىرصىمسق 

ئاشغا ۇنوقۇل شھالسقئرمانڭر  ئەمەلسىن ئايصىىغان 
ئايىرڭر  كەتكەنىركرڭ  كىشىمرط. ھەضشىت  دەزىچە 

ئەي ئايال  ئرچر  ىرىەن تېشر  ىرصز   »ىرطگە 
 .ز يس « ىولسۇن

ش سۇلۇلالھ )سەلىەلالھۇ ئەلەي م    سمەلىەئ  
ھرصق غاشىسق   ھم  ناضىمر ىولمۇپ  جېبصىئرمر 
كىشۈنگەنممسىن كرمميرن  قوشق ممانىر رڭ  ھەضشىتمم  

ىسۈشگەنس   دەزىچە ئانرمرط ئالالھ ما دەزىچەگە ىر
ىولغان ئرشەنچرڭ  ئرپازىىەپ  يۈش كىەشن  لەشضىگە 

 :سالرسىغان سىضلەشن  قرىغان

ئۇنسق  ئەمەس  ئالالھ ىرىەن قەسمەمك    -
ئالالھ سرڭ  ھەشگرط ش سۋق قرىمايس    ۈنك  سەن 

ش ھر  قرىرسەن  ئاجرط -ئەقصىباالشغا سرىە -درش
سراليسمەن  يوقسمۇلالشغا ىرچاشىىەشنر  ىېشمرڭ  

ياشز ئ قرىرسەن  مې مانالشن  يادشم  كۈترسمەن  
ترسممەن  ئممالالھ سمماڭا ېمەضلۇمالشنرمم  ھالرغمما ي

شممەيتانڭ     ىولمرغممۇش دريممالالشن  ئاپرصىممس  
قرىمايس . شۈى رسرطك  دەل ررڭ  ھرسقيە  قرىرش 

 .ئۈ ۈن ئالالھ سېڭ  تالالپتۇ

ەكسرط ھەضشىت  دەزىچە ئالالھ ا    ش سۇلرغا ش
ئرشرڭرشترن سرص   ئىمۈش يولسىشمرڭر  گمۈض ل 
تەش پىرصىڭ  تولۇ  كىش لرگەن. ھالبۇك   ئرممان 
ئۈ ۈن تاالي ئرسپاتالش كىض ئالسىمرطزق تۇشسمرمۇ 
تولۇ  ئرشەنچرڭ  ىېص لمرگەن ئايمالىرصىمرط ئماض 
ئەمەس  تەقۋقزقش ئەشلرصىگرممۇ ئرشمەنچ ىرمىەن 

ئرڭماقىر رڭ  قاشىيالمايسىغان  گۇمان ىرىەن ئائرىە 
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ىۇضىسىغان ئايالىرصىمرط ئاض ئەمەس  ئەشلرصىمسىك  
ئېسرر ئەدالقڭ  كىش لمەيسىغان ئايالىرصىمرط ئماض 
ئەمەس. ھەضشىت  دەزىچە ىرطگە ئالالھ ا ىولغمان 

ئەي ئايمال  »ئرمانڭر  ز شىجرسرڭ  كىشسرترس   
 .ز يس « ئرشەنچر  ئېصىرس  ىولسۇن

ىر ڭ   ھەضشىت  دەزىچە اليرم  تالالشمتا ىماي
مەنسەپڭ  ئەمەس  گۈض ل ئەدالقڭم   ئمادرص   
ئا قتىر رڭ  تالىرغان ئرمسى. كۈنسمېصى ئېشمر  

ئانما    قرطالشنرم  -ىېصىۋقت ان تويىۇقالش  ئاتما
يېگرت   جۇزىسىك  ھەقر ري تەقمۋقلر ڭ  ئەمەس  
ز نيا ھە  سىرصىڭ  تالىرش  ئەسمىرس  مۇسمۇلمان 

شمالش ئائرىرسرگە  مۇسمىرمە قرطالشغما اليرم  ئر
ئەمەس ئرممسى. ئممانرمرط ھەضشىتمم  دەزىممچە 
ش ضىيەلالھۇ ئەن ا ئرشمالشن  تموغصق ىرمص تەش پ 
قرىرممسىغان  ئەقرىىرمم  ئايممال ىولممۇپ ىمماشلر  
مۇسۇلمان ئايالىرصىڭر  ھەش ضقمان    ھەش ماكانسق 
ئىضىمرطگە ئۈلگە قرىرشرمرطغا تولرمۇ ىاب كېىرس . 
 ئۇ ئمىضىگە ئرجترممائري ئاالقرمس  ئرشمەنچىر  
شقستچرر  ئالري پەضىىەتىر   ئېسرر ئەدالقىرم   
گۇناھالشزىن يرصق  ىولغان جاناى  ش سمۇلۇلالھڭ  
تالىرسى. ھەضشىت  دەزىچە ش ضىيەلالھۇ ئەن ا ىمۇ 
ئرش  ىرىەن ىاشلر  مۇسۇلمان قرط م  وكانالشغا  

ش  ۈش  تالالشمڭ   جمۈئىضىگە قانسق  يادش  جم
چەئ تالالشمتا زىمن    ئەدالقڭم  ىرصىڭچم  ئمىل

قرىرشڭر  ضۆشۈشلۈكرڭ  ئىگرترس . دۇززى ئمالالھ 
يادش  ئايالالش :»تائاال قۇشئان كەشىمس  زېگەنس  

يادش  ئەشلەشگە الير تۇش  يادش  ئەشلەش يادشم  
ئەي »ھەضشىت  دەزىچە ىرطگە  «ئايالالشغا الير تۇش.

ئايال  قەلبررمسىك  ز نيما ممۇھەىبرت  ئمالالھ 
.ز يس « مۇھەىبرترسىن ئېشر  كەتمرسۇن

ھەضشىت  دەزىمچە زقزىمر ئرمسى  دەزىمچە 
ش ضىيەلالھۇ ئەن ا تاغرسرڭر  ئوغى    ش قە ئربڭم  
نە فەلڭر  ماقۇلىر رڭ  ئالغانسىن كېيرن  زوسمترڭ  
ش سممۇلۇلالھ سممەلىەلالھۇ ئەلەي مم    سممەلىەمگە 
ئەلچ  قرىرم  ئە  تتم . زوسمترمۇ ىمۇ ھەقمتە 
ص ش سۇلۇلالھڭر  پركرصىڭ  ناھمايرت  گمۈض ل ىرم

ش  ىشممتە سمموشىسى. ىۇنررممسىن كىشۈ ېىرشمم ا 
ىولرمس ك   مۇسممىرمە ئايمال ھەشگرطمممۇ ىاشمم ا 
قە مىەش قرياس قرىغانس   ئىض پركرص ئەشكرڭىرك   
نركاھ ئەشكرڭىرك  ىولمرغان  ئائرىە ضوشق قنىر رغما 
مەھكۇئ ىولغان ئايال ىولماسترن  ىەلكم  نركماھ 
  ئرشرڭ  ئمىضى تالىريااليمسىغانال ئەمەس  قاششم

تەش پكرمممۇ ئېغرممط ئېچرمم  ئممىض قاشىشممرڭ  
كىشسرتەلەيسىغان ئايالس ش. ھەضشىت  دەزىچە ىرطگە 

 .ز يس « ئەي ئايال  جۈشئەتىر  ىولغرن»

ھەضشىت  دەزىمچە پەيغەمبرصىمرمطزىن  موڭ  
پەيغەمبرصىمرطزىن ىاي ىولسرمۇ كربرصسرط ئرمسى. 

ھەممرگە قمازىص زېمگەن ئرمسىيە ھىكمۈئ  -پۇل
  شىمرطز   ئىضىسىك  ئماضغرڭە سۈشگەن ھاضىصق  ز

ئاشتۇقچرىر  سە  ىىر  ئەشلرصىڭ  پەس كمىشۈ  
ئايممالالشن  زوضقخ ئەھىرممگە ئايالنس شىممسىغان 
سە  ىىەشزىن ىولسرمۇ  شەيتان ىرمطگە  رصقيىرم  
كىشسرترۋقت ان ماززىي نەشسمرىەش ئايمالىرصىمرطن  

ئەي »ھەز پ ئاضز شماقتا. ھەضشىت  دەزىچە ىرطگە 
 .ز يس « ر  ھىشمرترڭ  قرىغرنئايال  ئېصىرڭ

ھەضشىت  دەزىچە پەيغەمبەش ئەلەي رسسماالمڭر  
يادشمم  ياشز مچرسمم     مەز تكمماشى ئرممسى  
قۇش يش مۇشصىكىرصى ش سمۇلۇلالھڭ  يالغانچرغما 
 ر رصى  زىىرغا ئاضقش ىەشگەنس   ھەضشىت  دەزىمچە 
ش سۇلۇلالھ ا تەسەلى  ىرص تت . ئائرىرسرڭ  ىې رش 

پالر  ئرشىەپ كەلمگەن ئېصىڭم  ئۈ ۈن سرصتتا جا
سموشق   جېمس لىەش ىرمىەن -تۈگرمەس سموئال

كۈتۈ ېىرۋقت ان ئايالالشن  ئەسىەيسىغان ىولسما   
ھاضىصق  ئاجصىشرش نرسبرترڭر  يۇقرصى ىولمۇ  
سە  ىىرصى  ئائرىرىەشزىك  ئرڭاقسرطلر  تمۈپەيى  
كېىر   ر  ان پەشض نت تەشىريرسرڭر  يېتەشسرطلرك  

ئائرىرس   وڭ ىولغان قرطالشنر      يەنە شۇنسق 
كېيرڭمۇ ئودشا  ئائرىە قۇش   ممۇمكرڭچرىركرڭ  
ھېس قرالاليمرط. شۇڭا ھەضشىت  دەزىمچە ىرمطگە 

 .ز يس « ئەي ئايال  ئېصىرگە مې صىبان ىولغرن»

ھەضشىت  دەزىچە سېذري ىولۇپ  ھەتتا پۈتۈن 
مۈلكرڭ  ئرسالمڭ  تاشقرترش يولرسق سمەشپ -مال

ۇلالھ سەلىەلالھۇ ئەلەي     سەلىەئ قرالتت . ش سۇل
ىرص تمال دوشمما ىرمىەن ىولسمرمۇ زوضقدمترن »

ز پ سممممەزى رڭر  نەقەز ش « سمممماقىرڭررالش
مۇھرمىر رڭ  كىشسرتر  ىەشگەن ئرسى. ئر ترسماز 
مۇھر  تېمرغما ئايالنغمان ىۈگمۈنك  كمۈنرمرطز  

ضىڭممڭەتكە -كممېچە   ضىبممۇ-ئايالالشنرمم  كرممير 
-ئەتصقپترك  مرسكرنھەززىسىن ضىياز  ىېصىىرش   

غېصىبالشن  ئۇنتۇش  ئومۇمري ئەھۋقلغا ئايالنمسى. 
ئەي ئايمال  »ھەضشىت  دەزىچە ىۇ ھەقتە ىرمطگە 

مۈلكرڭ  ئالالھ يولرسق سەشپ -ئالالھ ىەشگەن مال
 .ز يس « قرىغرن
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ھەضشىت  دەزىچە دۇ  مۇئامرىرىرم  ئرمسى. 
ئممانرمرط ھەضشىتمم  دەزىممچە ش ضىيەلالھممۇ ئەن مما 

ئايممال ىولممۇپ  ش سممۇلۇلالھڭر  مۇھەىبەتىرمم  
داترصجەئ    كىڭۈلىمۈ  تۇشممۇ  كە ۈشۈشم  
ئۈ ۈن ىاش ئرمكان  ىرىەن ترصىشاتت . ش سۇلۇلالھ 
پەيغەمممبەش ىولۇشممڭر  ئالسىممسق كممىشگەن ىەضى 

ئاشقئ ىولغانمسق  ھەضشىتم  رئاالمەتىەشزىن كىڭى  ى
دەزىچە ش ضىيەلالھۇ ئەن ما ئۇنررغما يماشز مچ  

لر   يې رشمىر  سمىضلرصى ىولۇپ  ئىتكۈش پركرص
ىرممىەن ش سممۇلۇلالھڭر  كممىڭىرڭ  تەسممكرن 
تاپ ۇضقتت . ئەپسۇس  ھاضىصق  كۈنس  ئايالىرصىڭ  
ھەش تەش پممترن شقضى قرىرمم  ىواللمايۋقت ممان  
كرچرككرڭە كېىرشمەسمىرككە ئمۇ صقپ قمالغۇز   

تەنە  ماالمە  -تودترماي تاپائايالىرصىسىن ىولسا 
-شتمما  مې رممصئو ئائرىرسممرس ئاڭاليممسىغان  

تاپالمماي مۇھەىبەتڭ   قولالشڭ   ھېسسقشمىر ڭ  
 شوھرمي سۇلغۇنىرشممرۋقت ان   ۈشكۈنىرشممرۋقت ان

ئەقرىىر  ئەجسقزىمرط ىمۇ ھەقمتە  .كۈشمر  ئەشلەش
ئەشنمم  ئەش قرىغممانمۇ دوتممۇن  يەش قرىغممانمۇ »

ز پ ناھايرت  ئېسمرر ىرمص ھېكمەتڭم  « دوتۇن
جەلىرم  يەكۈنىرگەنركەن. ئەلۋ تتە ىرص ئەشنر  ئە

 مەغىۇىريرت  ئەڭ ئا  قل ئائرىرسرسىن ىاشمىرڭرس .
ىرممص ئمماز مڭ  جەمئرمميە  قرسترسمما  ئممىيگە 
كرصىۋېاللرش   ىاش رالشغا كىشۈنمەي مەلۇئ مەضگرر 
ئىيگە ىېكرڭرۋقاللرش  مۇمكرن. ئەممما ئائرىرسم  
قرسترسممرچۇ ! ىرممص ئىمۈشلممۈ  ھمماالل جممۈپت  

ئرطضىتمم   غمموش شى ز پسممەنس  تەشىپرممسىن 
مماالمە   زو   -ڭسرچۇ ! تودترمماي تاپماقرىر

ىۇ درر ئەھۋقلغا قاشىتما تەنرىەشگە ئۇ صىسرچۇ ! 
نرسق قرىرمس : مۇنسق  ئايالالشغا ھەضشىت  دەزىچە 

ئەي ئايممال  تەىەسسممۇئ ئمماشقرىر  ئېصىرڭرمم  »
 «كىڭىرڭ  ئال.

جانمماى  ش سممۇلۇلالھ سممەلىەلالھۇ ئەلەي مم  
 انرم    سەلىەئ ھەضشىت  دەزىچە ش ضىيەلالھۇ ئەن

قېشرسق ئىضىڭ  ناھايرت  دۇشال    ىەدتىر  ھېس 
قرالتت   ھەممە ئرشىرصى ھەضشىت  دەزىچەزىن سرص 
ئەمەس ئرسى. ش سۇلۇلالھ پەيغەمبەش ىولۇشمڭر  
ئالسىسق ئاز ئ دالرمايسىغان  يمالغۇض يۈشىمسىغان 
ىولۇپ قالغان ئرسى. شۇڭا ئۇ ئاز مىەشزىن يرصق  

رالتت . ئمىيرگە غاشىغا ىېصى  ئرباز   ق« ھرصق»
نە چە كمۈنىەپ كەلمەيتتم . ھەضشىتم  دەزىمچە 
ش ضىيەلالھۇ ئەن ا يېشمرڭر   وڭريرم  قالغرڭرغما 

قاشىماي شۇ ئرگرمط تاغ ما ش سمۇلۇلالھ ئۈ مۈن 
تۈلمۈ  ئېىرم   ر ماتت . ش سمۇلۇلالھ -ئوض  

يرمەكىر  ئېىرش ئۈ ۈن ئىيرگە كەلگەنس   غماشزق 
-ىشگەنتۇيغۇلرصىڭ   ك-يالغۇض قالغانسىك  ھېس

ھەضشىتمم  دەزىچرممگە ئاڭىرغممان ئاجايربمماتالشن 
سىضلەپ ىېص تت . ھەضشىت  دەزىمچە ش ضىيەلالھمۇ 
ئەن ا  وڭ ۇش مۇھەىبە  ىرمىەن ش سمۇلۇلالھڭر  
كىڭىرڭ  ئېىرم   ھېسسمرياترغا ئوشتاقىرشماتت   
ش سۇلۇلالھڭ  دۇشال قرىرش ا ترصىشاتت . ھەضشىت  

ر  ئىيرسىن دەزىچە ش ضىيەلالھۇ ئەن ا ش سۇلۇلالھڭ
سىض ياك  يرصققالپ كەتكرڭرگە ىرص ش قېتر  ىولسرمۇ

ھەشىكرت  ىرىەن ناشقضى ىولمۇپ ىاق مان ئەمەس. 
ىەلك  ش سۇلۇلالھڭ  ئىضى دالرغان ئرشڭ  قرىرش ا 
قرطى تۇش پ ياشز ئ قرالتت . ھاضىصق  مۇسمۇلمان 
ئايالالشمۇ ئەشلرصىگە ھەممس ئ ىولسما  ئوشمۇقچە 

يسق قرىمرسما  ئو مۇ  جرس ل ىرىەن داپرىر  پە
 رصقي    دۇ  مۇئامرىە ىرىەن ئېصىڭر  كەسپرڭ  
قولىرسا  ئەستايرسىر ئاڭىرغۇ      مەسمىر ەتچ  
سۈپرترس  ئېمصىگە يادشم  پركرصلەشنم  ىەشسمە  
ئائرىرس  كىڭۈلسرطلر  ىولمايس   مۇھەىبە  ئۇل  
مۇستەھكەئ    مەڭگۈلۈ  ىولرس . شۇڭا ھەضشىت  

ئەي ئايممال  »الشغمما: دەزىممچە مۇسممۇلمان ئايال
 .ز يس « ئېصىرڭر  زوست     ھەمشرصىس  ىولغرن

ھەضشىتمم  دەزىممچە ئممانرمرط ش سممۇلۇلالھڭ  
ناھايرترمۇ ىە  يادش  كىشگەنىركترن  ش سۇلۇلالھ 
يادش  كىشگەن كرشرىەشن  يادش  كىش تت . ىرمص 
كۈن  ش سۇلۇلالھڭر  ئرڭركئانرس  ھەضشىت  ھەلرمە 

لالھڭ  ضىيماش   قرىرم  ش ضىيەلالھۇ ئەن ا ش سۇلۇ
كەلگەن ئرسى. ش سمۇلۇلالھ ئۇنرم  كەلگرمڭرگە 
ناھايرت  دۇشسەن ىولۇپ  ھەلرمرڭرم  ئما قضىڭ  

پ  ر تم . ۈشۈگۈئاڭىرماس ئۇنر  ئالسىغا ي-ئاڭال
ئۇن  قرطغرڭىر  ىرىەن قاشش  ئېىرم   شىسقسمرڭ  
ئۇنر  ئاسمترغا كمىشپە قرىرم  سمېىر  ىەشزى. 

  سموشىسى. ئانسىن ئۇنرم  ھمال م ئەھمۋقلرڭ
ھەضشىت  ھەلرمە يېطىسق قۇشغماقىر  ىولغمانىر رڭ  
ئېيتت . ھەضشىت  دەزىچە ش ضىيەلالھۇ ئەن ما ىمۇ 

ئركمصقئ قرىرم   -چاش  ئانرغا  ەكسرط ئرمطض  رى
سۇ توشمۇيسىغان  تۇيا  قوي  ىرص تۇيا قرصى  

تممىگە  ئىيرممس  الضىمم  ىولرممسىغان نۇشغممۇن 
ص نەشسرىەشن  ھەزىميە قرىمسى. ھمالبۇك   ھماضى

-ئېصىڭر  ئىض ئاتما  شۇنسق  ئايالىرصىمرط ىاشك 
-ئانرسرڭرمۇ ھىشمە  قرىمايس   ئېصىڭر  ئمۇش  
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تۇغ انىرصىغا قوپال مۇئامرىرس  ىولرس . شمۇنسق  
ئائرىە ئرڭاقىر   ىۇض لرس . ھەضشىت  دەزىچە قرىر 

ئەي ئايمال  ئېصىرڭرم  »ىۇ ھەقتە يەنە ىرمطگە 
« كمىشگرنتۇغ انىرصىڭ  ئېصىرڭ  كىشگەن كىضز  

 .ز يس 

ھەضشىتم  دەزىممچە ئىضىڭرم  ئاشممۇ گممۈض ل 
پەضىىەتىرصى ىرىەن ش سۇلۇلالھ ئۈ ۈن ئۇنتۇلماس 
ىرص سريما ئرسى. ھەضشىتم  دەزىمچە  قپاترمسىن 
كېيرن پەيغەمبرصىمرط ئۇن  كىپ ئەسىرسى  ئمۇن  

« ز نيازىك  ئايالالشنر  ئەڭ يادشرسم  ئرمسى»
ەزىمچە ز پ تەشىپىرسى. ھەقر ەتەنمۇ ھەضشىتم  د

 .شۇ تەشىپىەشىەشگە الير  ئرسى

ھەضشىت  دەزىچەن  ئمۈلگە قرىغمان ئايالڭرم  
ىرصىڭچ  قەزىم  ئرممان    ئەدمال  ئرگرسمرڭ  
تالالشترن ىاشالنسا  تۇشمۇشترك  تۈشلۈ  ئرشالشغا 
ىولغان توغصق مۇئامرىە  يادش  دۇل الش مۇسمىرمە 
ئايالالشن  ھەضشىت  دەزىچە مەشترۋىسرگە قەز مممۇ 

ئ يې رڭالشتۇشىس . زوضقدتا ئايالالشنر  كمىپ قەز 
ىولرسىغرڭرڭ   ئايالالشنر  زوضقدتركم  ئەھمۋقلرڭ  
ئوياليسىغان ىولسا   ئالالھڭر  ئايالالشغا ىەشگەن 
مەشترۋ     ھىشمەتىرصىگە ناشۈكۈشلر  قرىرشمترن 
شۈشكرڭرمرط. مەيى  ز نيما سمەھڭرىرصىس  كرممىەش 

ۈلگە قرىرڭغان  ولپان ىولغان  كرمىەش  اقڭرغان  ئ
يمماك  ئاىرممس  تركممىەپ ىېممصىىگەن ىولسممۇن  
مەڭگۈلممۈ  ھاياتڭرمم  مممۇھەىبرت  قەلبرممس  
يال ۇنجرغان ھەشقانسق  ئايمال ئمۇ سمەھڭرىەشگە 
ھە  س قرىر  ىويۇنسق  قاشقپ يۈشمەيس .  ۈنك  
مۇسممىرمە ئايالالشنرمم  نەمۇنرسمم  ئالىر ا ممان 
تۇشغۇض لغان  ھەضشىت  مەشيەئ  ھەضشىت  ئاسمريە  
ھەضشىت  دەزىچە  ھەضشىتم  فماترمە    ىماشلر  
مىمرڭىەشنر  ئمانرىرصى ىرمطگە ئمۈلگە ىولۇشم ا 

ىممۇالشن  قەلممب دممانرمرطزىك  يېگممانە .كۇپممايە
سممممرماالشغا  مەڭگۈلممممۈ  ئاىرممممسىىەشگە 
ئايالنس شقاليسىغانال ىولسا   ھاياتىر  كېمرمرطنم  
شۇالش تەش پكە ىۇشقپ پاال  ئۇشىسىغانال ىولسا   

صىشكەن كاتتا ماقامالشغا  مەشھەمەتمىەشگە شۇالش ئې
 ...ئېصىشرشرمرطنر  ئۈمرسى ضوش

ئمممالالھ ىممماشلر  مۇسمممىرمە  ممممۇئمرڭە 
مەضكمممۇش نەمۇنرىرممم  قېصىڭسقشمممىرصىمرطن 

ئرطىسىن ىويالپ مماڭغرى  نېسمر   ئانرىرصىمرطنر 
 ئامرن )قرىسۇن. 

 ھەزىسىەش  ئايالالش توغصىسرسق سەھر
 ش ضىيەلالھمۇ  صرمئاىس لالھ ئربڭ  ئەم

شىممۋقيە  قرىرڭرممس ك    ئەن ممۇزىن
 ش سەلاللالھۇ ئەلەي     سمەلىەئپەيغەمبە

 ققرتىرمم  ز نيمما » ېممگەن:مۇنممسق  ز
نرممم  ئەڭ ئە ض ل ز نيا مەتتمممۇش ئنې
 )مۇسمىر : «.مرت  سالر  ئايالمس شئنې
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 ئەن مۇزىنش يص  ش ضىيەلالھۇ ۇئەىۇ ھ 
پەيغەمممبەش  شىممۋقيە  قرىرڭرممس ك  

زېممگەن:  مۇنممسق  ڭر ئەلەي رسسمماالم
ھەقر ەتەن مەن سرىەشگە يېتر  ىرمىەن »

ئايال كرشرسىن ئرباش   ئركك  ئماجرط 
ز پ  كرشرىەشنر  ھەق رڭ   ئېغرص گۇناھ

ھېسمماپاليمەن )يەنمم  ھممماشقئ ز پ 
 .« قاشقيمەن  ئايەتتە ھاشقئ زېميرىگەن

 شىۋقيە  قرىغان.  ىەي ەق   ھاكر 

 ئەن مۇزىنربڭ  ئاىباس ش ضىيەلالھۇ ئ 
  پەيغەمممبەش شىممۋقيە  قرىرڭرممس ك 

ئەھى  »ئەلەي رسساالئ مۇنسق  زېگەن: 
 ئەڭ ئە ضىىمم  شنرمم ئايالال جەنڭرتمم 

پماترمە  .دەزىمچە دۇ  يىرسنر  قرطى
ىرڭت  مۇھەممەز )سەلىەلالھۇ ئەلەي م  

. ئرمصقنڭرم  قرمطى مەشيەئ.   سەلىەئ 
  مەضقھرمڭر  قرمطى)فرصئە نڭر  ئايال  

شقن   ھاكر  ەئەھمەز  تەى« ئاسريەز ش.
   شىۋقيە  قرىغان.

 ئەىۇ ھۇش يص  ش ضىيەلالھۇ ئەن مۇزىن 
شىممۋقيە  قرىرڭرممس ك   پەيغەمممبەش 

ئايمال : »ئەلەي رسساالئ مۇنسق  زېگەن
ئوقۇسما  شقمرمطقن  اضكرش  ىە  نامم

يرسق شوضق تۇتسا  ئە شىترڭ  ھاشقمسىن ېئ
ساقىرسمما  ئېممصىگە ئرتممائە  قرىسمما  

قايسم   ئۇنررغما جەنڭەتڭرم قريامەتتە 
كرصىشڭ  دالرساڭ كرمصگرن ئرشركرسىن 
شىمۋقيە   ئربڭم  ھەىبمان «زېيرىرس .
 . قرىغان

  

 ئەىۇ ھۇش يص  ش ضىيەلالھۇ ئەن مۇزىن 
يە  قرىرڭرممس ك   پەيغەمممبەش شىممۋق

ئايالالشنرم  قايسرسم  »ئەلەي رسساالئ 
قاشىسما  -غانسق  يادش   ز پ سموشقل
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1 
 قېىرچ  ئىتكۈش ىرص گوياك  ئۇ   ققرت

 ھېچ. ايس ئايرم كەسمرسەڭ  كېسرس 
 ش قربر    ققرت جەڭگاھ ىرص ھايا  ىۇ

 ترپترڭرچ. تۇشما ئۇنسققتا   ۈ  جەڭگە
 
2 

 تەضسە  يولرسىن كىشۈپال جاپان 
 ئەضسە. قرسمەتىەش زېسە «زق »  قشقرصقپ

 ياشرغان  قېچر  مۈشكۈلسىن ئەمەس ئەش
 كەضسە. جاھانال ئرچر   يەپ  ئەمەس  ئەش

 
3 

 ئا   يامان زېسەڭ كىتۈشمەي ھاياتتا
 ئا . يرصق   ىشۈپ ئرىىەتڭ   ىاي رغرن

 ئرص ش  ىرىرمس  شرپاس  ئرىىەتڭر 
 ئا .  اپتۇش قوغال  كەيڭرسىن ىرىرمڭر 

 
4 

 قەسترس   ئرىر  كر   ر سا ئرشركترن
 ش سترس .-كو ا ماڭسرمۇ ئۇ گەش ە

 پايانسقض  ئاڭا قانرت  ماالئر 
 ىەسترس .-قامە  ئىشكەشىەش قۇ     ىرص

 
5 

 نەپ  ساڭا ئاقسا تۈڭىۈكترن ئرشركترن 
 سەپ. تۈضۈپ تۇشسا ئالسىرسق گۈض لىەش

 سرگرڭال  ىەلكر  ساڭا ىۇ ىرىگرڭك  
 يەپ. سېڭ  غەپىە  كەتمرسۇن قرر  ھەض ش

 
6 

 سولسا  توضىسا  گۈلىرصى ھاياتر 
 تولسا  لر -لرپمۇ ئەلەمىەش ئرچررگە
  ا   شۇ قا رس  ئىشۈپ يۈض ھەممرس 

 ىولسا. مر ىرىر ئەس اتاش لېكرن   

7 
 يا   ئاشمان قاالش قېصىتر   ئاز مڭ 
 ياشا . ئەسرصلەش ىولۇپ شاھ ئاشمانك  
 ىرىەن  قرممرت  سائە  ىرص ياشرساڭ
 تەڭسق . ئەسرص ىرص ئۇنررغا ىواللماس

 
8 

 دە   ياضماسترڭال يوقاليس  «جانان» ىرص
 غەپىە . ىاس انالش ئۇن   ھېچ كىش لمەس
 سەگە    تۇشقيى ضقمان ھەش شۇنررچۈن

 پۇشسە . پۇشسەتتۇش  جانانڭر   ئۇ ئرسم 
 
9 

 غەمس   ئىتمرگرن زوستۇئ ىول ئۈمرس قش
 تەمس . ھەش ش ڭ  ھەش ھايا  ىۇ ئىضگرص ش
 كۈن  ىرص ىاقرس  ئامە -قۇ  ىرطگرمۇ

 پەمس . ئرالھري ئرشڭ  ھەش پەمىرسە 
 
10 

 ئا   سانچرىغرڭ   ېكەڭگە گۈزۈ   ىرص
 ىا . غائرطلرصىر ىېشررڭ  سرىكرگرن
 تىھپە  ياشقتتر  قانچرىر  ئويىرغرن 

  ا .-ئۇش پ ئەمسى غەپىەتڭ  ىەس  ىولسى
 
11 

 يېسەڭ  غېمرڭ    تەن-ئەل ئەگەش سەن
 زېسەڭ. يازلرڭاي ئرچص  ئەل ئىلسەممۇ

 درطمە   دالرس قرر ئۈ ۈن ئەل جايسق ھەش
 ىرىسەڭ. ىۇن  گەش شۇ  ھايا  مەڭگۈلۈ 

 
12 

 كىض -قا  ڭاتسائوي شىھص  -شان ز   يوقال!
 ىىض.-دائ كېيسەڭمۇ زىر  سۈضۈ  ياشرغرن

 قېشرسق  ش ىبر  نرسرۋ ڭ مۇئمرڭسەن
 سىض. ىاترر ىرىگرن ىاش رس  ئۇنررسىن
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 ئەسساالمۇ ئەلەيكۇئ  ھىشمەتىر  ئوقۇشمەنىەش    ئاپتوش قېصىڭسقشالش!

سمۈپرترس  نەشمرص «  شنمالپەسرىىر  ئۇنرۋېصسمال ظ»ق ئايس-10يرى  -2003ظ شنرىرمرط « مەشىپە »
سان نەشرص قرىرڭغانسىن كېيرن مەلۇئ سە  پىەش تۈپەيىرسىن تودتاپ  توق ۇضقرىرڭرش ا ىاشىرغان ىولۇپ  جەمئري 

قالغان ئرسى. يې رڭ   ىرص قانچە ئايسىن ىرصى ظ شنال مەسئۇلىرصى    تەھصىص ھەيئرترسىكرىەشنر  كېررشرشم  
يرى  يېر  يرىسىن ىاشالپ ظ شنالڭ  ئەسمىرسىك  نمائ    ئمىضگرچە -2015   ضوش تېصىشچانىر   ئاشقرسرسق 

 ئاالھرسىىركىەش ىرىەن قايتا نەشرص قرىرش قاشقش قرىرڭرسى. 

ظ شنرىرمرط نەشرص قرىرڭغان ز سىەپك   ققرتالشزىن ىاشمالپال كەڭ ئۇيغمۇش مۇسمۇلمانىرصىڭر  ئې تريماجرڭ  
شزق ئوقۇشمەنىەشگە مۇمكرڭ ەز ش ئەڭ توغصق  ئەڭ مۇكەممەل  ر رش قرىر   زىڭرمرطغا ئاالقرسقش ھەش درر تېمرال

مەكمتەپ ىرص ظ شنال مەلۇئ مەنرسىن ئېىر  ئېيت انسق ىرص . ئۇ ۇش يەتكۈضۈشڭ  نرشان قرىغان ىرىر  ىېصىش   
-ىرمص قمولڭ  قولغما تۇتۇشمۇپ تەڭ ئرىگرصىىەيمرمط مەن  سرط  ئۇ... ھەممرمرط  مەكتەپتەىۇ زېمەكتۇش. 

 ئرڭشائالالھ!  رڭرمرط  ئوشتا  ئالغا ئرىگرصىىەيمرط.ىرصىمرطزىن ئىگ

 

 گە قويۇلرسىغان ئىلچەمىەش:لەشئەسەش

ئەقرسىسمرگە «   لجاممائە ەئەھى  سۈنڭ»ظ شنرىرمرطغا ئە  ترىگەن ماقالرىەشنر  مەشكرطى ئرسىيرس   .1
 ئۇيغۇن ىولۇش  كېص  . 

  يوش تمۇپ ىېمصىىگەن ىولۇشم  ماقالە    ئەسەشلەشز  ئالغا سۈشۈلمەكچ  ىولغان  ۈشەنچرىەش ئېڭر .2
 كېص  . 

تەشجرمە ئەسەشلەشز   وقۇئ مەنبە ئەسكەشترىرش     تەھصىص ھەيئرترگە ئەسى  نۇسمذا تەمرڭىرڭرشم   .3
 كېص  . 
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Fevzi Çakmak Mahallesi Şeref Sokak No. 11 Bodrum Kat 
Sefaköy Küçükçekmece Istanbul.  
TEL: 0212-6243928 

ظ شنالالشزق ياك  توش ىەتىەشز  ئمېالن -ظ شنرىرمرطغا ئە  ترىرسىغان ماقالرىەش ىۇش ن ھېچ انسق  كرتاب .4
 قرىرڭمرغان ىولۇش  كېص  . 

  ىولۇپممۇ ئرىرم     ز     قېصىڭسقشمالشن  ىرمرط   ترڭرمرط ئرچ     سمرصترسىك  ئۇيغمۇشظ شنر .5
پركرص ئالماشتۇش    تونۇشۇ     ئىضئماشق  ۈشمرڭرش ئۇستاضالشن     ئرىر  ھېصىسمەنىرصىڭ  ساھەسرسىك  

ترىغان ھۇجمۇئ سەھڭرس  ىرىەن تەمڭىەشڭ  مەقسە  قرىغان ىولغا  ا  ھەشقانسق  شەدس ياك  كولىركتېپ ا قاشى
 داشقكتېصلر  ماقالرىەشن  قەتئري قوىۇل قرىمايس . 

ئمېىذە  ئازشېسمرغا يولىرشم   مەدسمۇسظ شنرىرمرطغا ئەسەش ئە  تكۈ رىەش ماقالرسرڭ  ظ شنرىرمرط  .6
 كېص  . 

ئاپتوشالش ئە  تمكەن ماقالرسمرغا ناھمايرت  ئەسمتايرسىر مۇئمامرىە قرىرشم   نەقرمر مەنبەلرمصى  .7
   ئايە     ھەزىسىەشنر  نوممۇشلرصى ىە  ئاسمترغا ئرطقھما  سمۈپرترس  ىېمصىىگەن ئەسكەشترىگەن ىولۇش

 ىولۇش  كېص  . 

ماقالرىەشنر  ھەجمرگە  ە  قويۇلمايس . نا قزق قرممرت  ضوش  ئەھمريەتىر  تېمرالش ىولسا ئمۇزق ىرمص  .8
 قانچە سانسق ئۇالپ ئېالن قرىرڭرس . 

كېيرڭىرم  تەشترپم  ىمويرچە -ت     يولالنغان ئرىگرصىظ شنرىرمرطغا ئەسەش تالالشتا ئەسەشنر  قرممر .9
تالىرڭرس . ئەسەش ئە  ترىر  ئالتە ئايغرچە ظ شنالسق ئېالن قرىرڭمرسا ياك  ئېىذە  ئماشقرىر  ئۇ مۇش قرىرم  

 ئەسكەشترىمرگەن ىولسا ماقالرڭر  قوىۇل قرىرڭمرغانىر رڭ  كىشسرترس . 

 ە ىولغان ئاشىىر تا ھېچ انسق  تموش ىە  يماك  ئۇ مۇش ظ شنرىرمرطغا يولالنغان ماقالە ئېالن قرىرڭغۇ .10
  قسترىرصىسق ئېالن قرىرڭماسىر   كېص  . 

كۈنرمسىن ىمۇش ن -20ظ شنرىرمرطغا ئە  ترىرسىغان ماقالە  وقۇئ ھەش پەسىڭر  ئرككرڭچ  ئېيرڭرم   .11
  لرس . ئۇنررسىن كېيرن يولىرغانالشنر  ماقالرس  كېيرڭك  سانغا قالس ش يولىرڭر  ىولۇش  كېص  .

ىمۇ ئماضغرڭە قېصىڭسقشمىرصىمرطزىن  كەڭ ئماپتوش    ئوقمۇشمەن   تەن ئرچم     سمرصترسىك  ئادرصىسق
تەكىرپىرصىڭم  -ير رڭسىن ھەمس مس  ىولۇشمرڭ     كىڭمۈل ىىلۈشمرڭ   قرممەتىرم  پركرمص ئەمگركرمرطگە
 ئۈمرس قرىرمرط.  ئەسەش ئە  ترشرڭ -  ماقالەئايرماسىر رڭ 

 ھىشمە  ىرىەن: 
 ظ شنرى  تەھصىص ھەيئرت « شىپە مە»

 
 
 
 
 
 


