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ىاًًىذە ىەظٍەرتىؾ: صۇرهىلىمىشدت ىېٌن وىلىوفان ماوالىٌر ىاپىُرًرهى  ٌۆس وارىؽو ۋە چۈؼەهچىعىّە  
 رهى  ىېٌن وىلىوفاهذىى ٌېىىوٍو بارلىي ًُوۇه ۋە مەظىۇلىىىىو ىاپىُرًرـا ئاط! ماوالىٌۋەٌىللىَ وىلىذۇ! 
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 بىش ىىلّىزىٍو ظاهذت ؼڭەرىىەتوى  مەهرەظڭو
 ؼڭەرىنًەدىڭغ  ىٌدىى والعڭ«وۇرىان ٌەرىم»

لەرهى  ؼڭڭەرىمًەدىڭڭغ ؼڭڭۇهذتوٌ ىىٍەهلىٍڭڭو  
 لىزىبىڭلەن بُلفڭان ىڭاًوى «وۇرىان ٌەرىڭم»

تُئىالفان ىىذۇه. تۆۋەهڭذە  تُـزىعىذت وىعىىچە
پەيڭذت  ؼڭۈبٌوە ّوى  ًۆججەتلىٍىؼەرىمًەدىغ 
دىٍڭڭو بەسى «وۇرىڭڭان ٌەرىڭڭم»ذىفان  وىلىڭڭ

 ؼڭەرىنًەدىڭغ ىايەتلەرِە ئاتا تەپعىز بىزى   
ًەوىىذە ًەرئىل ىۆظڭەً ظڭۆسلەرهو تاروىىىڭ   
مۇظۇلمان ىاممىعىوو وايمۇوىۇرۇپ ٌېلىۋتتىان بىز 
وىعڭڭىم ىاتڭڭالمىؾ ىالىمٌرهىڭڭ  ظەپعڭڭەتىلىزىّە 

 رەددىىە بىزى  ىۆتمەٌچىمىش.

  ان بُلعڭاهظڭالىذىفىىعٌش تارىخىفڭا هەسەر 
ىىى ېڭىُظمان رەسىىەلًٌۇ ىەهٌۇهى  ۋتپاتىڭذىى ٌ

دەۋرىڭذە  ئەلىپىلىڭَ هى رەسىىەلًٌۇ ىەهٌۇ ىەلو
ؼڭۇرۇهفان ٌىؽڭىلەر ُوەلرىّە هىپاه ۋە ٌۇپزى ي

پىىوە جەرياهىذت  ىُظڭمان  بەرِەن ظەۋەپلىَ يۈس
رەسىىەلًٌڭڭۇ ىەهٌۇمڭڭاًردەً مەؼڭڭٌۇر  ىەلڭڭوۋە 

ىىزىڭڭذىفان ظڭڭاًابىٌرهو ٌڭڭاپىز دەپ ًۆٌڭڭۈش چى

ىەبۇ بەٌزى ظىذدىي  ىۆمەر ىىروڭو  1ئاۋترىجٌر 
ئەتىاپ ۋە ىُظمان ىىروڭو ىەلمڭان رەسىىەلًٌڭۇ 
ىەهٌۇمٌردەً ئەلىپىلەرهڭو ۋە ىڭۇًرهو وڭُلٌپ 
بەيڭڭىەت بەرِەن ٌڭڭۆپ ظڭڭاهلىي ظڭڭاًابىٌرهو 

دەپ  ىۇًردىى رىڭۋتيەت  2ىىؽەهچىعىش  ئاىىوٌر
ايڭذىفان وىلىوفان ظەًىٍ ًەدىعلەرهو وُبۇل وىلم

ئڭاۋترىجٌر ٌڭۆپ  3ؼىىىىەلەر بارلىىىا ٌەلڭّەن.
ظڭڭاهلىي ظڭڭاًابىلەرهو ٌڭڭاپىز دەپ وارىفڭڭاهلىىو 
ىۈچۈن ىۇًردىى رىۋتيەت وىلىوفان ًەدىعڭلەرهو 

ىەلەر ٌڭۆپ ظڭاهلىي وُبۇل وىلمىفان بُلعا  ؼىى
ظڭڭاًابىلەرهو ىىؽەهچىعڭڭىش دەپ وارىفڭڭاهلىىو 

ەرهو ىۈچۈن  ىۇًردىى رىۋتيەت وىلىوفان ًەدىعڭل
تُوۇلما  يالفان دەپ وُبڭۇل وىلمايڭذۇ. ىەممڭا 
ىەًلو ظۈهوەت جامڭاىىىو بڭارلىي ظڭاًابىٌرهو 

                                                 
ىىان  ىەًلو ظۈهوەت رەسىىەلًٌۇ ىەهٌۇـا وارؼو چى ىەلوئەلىپە  1

جاماىىىىوى  تُـزت ىەوىذىعڭىوو وۇبڭۇل وىلمىفڭان ىڭاسـۇن بىڭز 
 جاماىەت.

پەيفەمڭرەر ىەلەيٌىععڭاًش  ٌۆپ ظاهلىي ؼىىىىە مەسًىرىڭذىٍىلەر 2
ۋەظىىەت وىلفان  باؼڭىىٌر ىۇهىغفڭا ئىىڭاهەت  ىەلىّەئىٌپەتوو 

 وىلفان دەپ وارتيذۇ.
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ىادىل  ىىؽڭەهچىلىَ  پەيفەمڭرەر ىەلەيٌىععڭاًش 
هامىذىى يالفان ىېىىىؽىا ىۇرۇهمايذۇ دەپ وارتيڭذۇ 

بڭۇل ُۋە ىۇًر رىۋتيەت وىلفڭان ًەدىعڭلەرهو و
 وىلى  ىەمەل وىلىذۇ.

ەوىىڭذە ؼڭەً پەيڭذت ً «وۇرىان ٌەرىڭم» 
وىلىؽىا پېىىوالمىفان ۋە ىۇهو ىىوٍار وىلى  بڭاستر 
تاپالمىفان يەًۇدىٌر  هاظڭارتًر ۋە باؼڭىا دىڭى 
دۈؼڭڭمەهلىزى مەسٌڭڭۇر ىڭڭاسـۇن جامڭڭاىەتلەردىى 
پايذىلىوى  مۇظۇلماهٌر ىارىعىفا پىىڭوە تېزىپمڭۇ 

ًلمڭڭڭاپ  پەيفەمڭڭڭرەر مەوعڭڭڭىىىّە يىىىڭڭڭ  بُ
ى ًەوىىذە ؼەً پەيذت ًەدىعلىزوى  ىەلەيٌىععاًم

يىلىىشىفڭا پالىڭا  وى وىلىؾ ىاروىلىي ىىعٌش دىوى
بىلىم ىىّىعىّە ًېچ  ًەربىزىۇرماوچو بُلفاهلىىو 

چۈهٍو يىلٌرچە وُرتللىي ٌڭۈرەػ . ىەمەط ظىز
وىلى  مۇظۇلمان دىىارلىزىوو ىىؽڭفال وىلىؽڭىىى 
ىاجىش ٌەلّەن يەًۇدى ۋە هاظارتًر ىىعٌش تُهىفا 

ىىعڭٌش دىىارلىزىفڭا  1ەؼڭزىىٌرهوىُرتلفان مۇظى
وى  ًۆججەتلىٍىذە ؼڭەً ؼەرىمًەدىغ ىەۋەتى  

پەيڭڭذت وىلىڭڭؾ ىڭڭاروىلىي هڭڭادتهٌرهو دىوڭڭذىى 
هىڭ  «وۇرىان ٌەرىم»چىىارـىلو بُلىذىفاهلىىىوو  

ىىؽەهچىعڭىش  ؼڭەرىنًەدىڭغ تەپعىزى بُلفان 
مڭڭۇ «وۇرىڭڭان ٌەرىڭڭم»ىُرۇهفڭڭا چۈؼۈرۈلعڭڭە  

ە يەتمەٌچڭڭو ىەمەلعڭڭىش وېلىڭڭ  ىڭڭۆس مەوعڭڭىىىّ
ىۇًر ىالًٌوىڭ  »بُلىذىفاهلىىىوو ئىىال وىلفان. 

هۇرىوو )يەهڭو ىالًٌوىڭ  دىوىوڭو ۋە هۇرلڭۇه 
ؼەرىىىىىوو( ىېفىشلىزى بىڭلەن ىۆچڭۈرۈۋەتمەٌچو 
بُلىذۇ  ٌاپىزًر يامڭان ٌڭۆرِەن تەوڭذىزدىمۇ  

  2.«ىالٌي ىۆسىوى  هۇرىوو مۇٌەممەل وىلفۇچىذۇر

يذت وىلماوچو ًەوىىذە ؼەً پە ؼەرىنًەدىغ  
بىلمەپ ئىشمەت -بُلفان دىى دۈؼمەهلىزىّە بىلى 

وىلىۋتتىان  ياٌو ىۇًرهى  تەظڭىزىّە ىۇچزىفڭان 
 تۆتىاتالمىؾ ىالىمٌرهى  ظەپعەتىلىزى مۇهذته 

                                                 
ىىعٌش دىوىفا سىىاهٍەؼلىَ وىلىؾ مەوعڭىىىذە ىىعڭٌش دىىارىفڭا  1

ٌېلى  ىىعٌش تەتىىىاتو بىڭلەن ؼڭۇـۇلٌهفان ـەرئ ىڭالىملىزىوو 
 ٌۆرظىىىذۇ.

 ىايەت.-8ظۈرە ظەپ   2

 هۇوىىفا مەرٌەسلەؼٍەن:

ذە ًڭېچ وۇرىان ٌەرىم»ىالٌي تاىاًهى   .1
دېڭّەن ظڭۆسى  3«هەرظىوو چۈؼۈرۈپ وُيمىذۇه

ش ٌىىابوو) يەهو وۇرىاهوو( ًەممە ظاڭا بى»بىلەن 
هەرظىوو چۈؼەهذۈرۈپ بېزىذىفان وىلىڭ  هاسىڭل 

دە «وۇرىڭان ٌەرىڭم»دېّەن ظڭۆسى  4«وىلذۇه
 يًېچرىڭڭز هەرظڭڭىوى  ٌەش والمىفڭڭاهلىىىوو  دىوىڭڭ

ىەًٍامٌرهى  ًەممىعڭو بايڭان وىلىوفڭاهلىىىوو  
هىڭڭ  ًەدىعڭڭٍە ًاجىىىوىڭڭ  «وۇرىڭڭان ٌەرىڭڭم»

  ىەِەر ىۇهڭڭذته ىوو ٌۆرظڭڭىىى  بېزىڭڭذۇىيڭڭُولى
ەر يالفان بُلڭۇپ ۋبُلمىفاهذت  وۇرىان بەرِەن ئە

ؼڭو مڭڭۇمٍىى ۇوالىڭذۇ  وۇرىاهوىڭ  يالفڭان بُل
 ىەمەط.

وۇرىڭاهوو ًەوىڭىەتەن »ىالٌي تاىاًهى   .2
 5«بىش هاسىل وىلذۇه ۋە چُوۇش ىۇهو وُـڭذتيمىش

وۇرىڭڭان »دېڭڭّەن ظڭڭۆسى ىڭڭالٌي تاىاًهىڭڭ  
ىىذۇ. ىەِەر هىٌ ظاوٌيذىفاهلىىىوو ٌۆرظڭى«ٌەرىم

ًەدىغ وۇرىاهفڭا ىُئؽڭاػ ًڭۆججەت بُلفڭان 
 بُلعا  ىۇهىمۇ ظاوٌؼوو ىۈظىىّە ىالفان بًُتىو.

وۇرىاهفا ىُئؽڭاػ  ؼەرىنًەدىغ  ىەِەر .3
ًۆججەت بُلفان بُلعا  پەيفەمرەر ىەلەيٌىععڭاًش 

ـاهڭڭذەً ۇوۇرىڭڭاهوو يېشىڭڭ  والذۇرۇؼڭڭىا بۇيز
ًەدىعوىمۇ يېشى  والذۇرۇؼىا بۇيزۇيىىو. يېشىڭ  

ىۇهىۇلڭۇپ وڭېلىؾ  ئاتڭا  والذۇرۇلفان بُلعڭا 
ظڭڭۆسلەپ ظڭڭېلىؾ ۋە ىۆسِەرتىلىڭڭ  وېلىؽڭڭىەً 

  دە-بُلمىفۇر ىىللەتلەردىى ظڭاوٌهفىلو بڭًُتىو
ىىڭ  ېىۇهى  ظڭەًىٌلىٍو وۇرىاهفڭا ىُئؽڭاػ ي

ٌېلەتىو. ىۇهى  ىۈظىىّە پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًش 
ىڭڭۇهو يېشىؽڭڭىىى چەٌلىڭڭّەن  يېشىلفڭڭاهلىزىوو 

ـڭڭڭڭان  پەيفەمڭڭڭڭرەر ۇبۇيزچۈرۈؼڭڭڭڭٍە ۆى
ىەلەيٌىععاًموى  ظاًابىلىزىمۇ ؼۇهذته وىلىؽڭىا 
بۇيزىفان. ؼڭۇهىغذەً يەهە ًەدىعڭوى  يېشىڭ  

                                                 
 ىايەتوى  بىز وىعمو.-38ظۈرە ىەهىاش   3
 ىايەتوى  بىز وىعمو.-88ظۈرە هەًل  4
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تُپلىوىؽو ىىٍٍىوچو ىەظىزدە بارلىىىا ٌەلّەن  بۇ 
لىٍو جەسمڭو وىلىومڭاپ ٌۋتوىىىا ًەدىعوى  ظەًى

ِۇمان وىلىوفان. ىالًٌوى  دىوىذت ِۇماهفا ىُرۇن 
 يُه.

ًەدىڭڭغ ەلەيٌىععڭڭاًمذىى پەيفەمڭڭرەر ى .4
وى  ًۆججەت ىەمەظلىٍىوو چۈؼەهذۈرىذىفان ؼەرىم

ًەدىعلەر رىۋتيەت وىلىوفڭان  ىۇهىغڭذىى بىڭزى 
ٌېىىوٍو »: پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًموى  بۇ ظۆسى

وى  هامىمذىى ٌۆپ ًەدىعلەر تاروايذۇ  ېستماهذت م
ىۇهىغذىى وۇرىاهفا مۇۋتپىي بُلفاهلىزى مېوىغذىى  

تپىڭڭي ٌەلمىّەهلىڭڭزى مېوىغڭڭذىى وۇرىاهفڭڭا مۇۋ
بۇ ًەدىغ وۇرىاهذىى باؼىا هەرظىوى   .«ىەمەط

چڭڭۈهٍو  .ًڭڭۆججەت ىەمەظڭڭلىٍىوو ٌۆرظڭڭىىىذۇ
واهذته بىز ًەدىغ وۇرىاهذت يُه بىز ًۆٌڭۈموو 
ىُتىۇرىفا وُيعا  ىُ وۇرىاهفڭا ئىڭٌپ ٌەلڭّەن 

لىوىڭڭذۇ  ىەِەر وۇرىاهڭڭذت بڭڭار ىبُلڭڭۇپ رەت و
ۋە ىەمەل  ًۆٌڭڭۈموو بايڭڭان وىلعڭڭا  ىەِىؽڭڭىؾ
 وىلىؾ وۇرىاهفا بُلىذۇ ًەدىعٍە ىەمەط.

هۇوىڭا ىاظڭىىذىٍو  تۆتيۇوىزىذت ظۆسلەهّەن 
وى  ًۆججەتلىٍىوو ىىوٍڭار ؼەرىمًەدىغ پىٍىز  

مڭذىى لىىىوىلفۇچىٌرهى  ظەپعەتىلىزى بُلڭۇپ  
تًُ هېعىۋىعىوو ىالفان ٌىؽڭىلەرِە ىۇهىڭ  -ىاس

ًەدىعڭڭلەرِە بەرِەن -بڭڭاتىللىىو ۋە ىڭڭايەت
هى  تڭُـزت ەجاماىۋەلىوى  ىەًلو ظۈهوەت تەپعىز

 يُلىفا سىت ىىٍەهلىٍو ٌۆرۈهۈپ تۇرىذۇ.

 :بىزىوچو ظەپعەتىوى  جاۋتبو

ىىعٌش دىوىوىڭ  ىاظاظڭلىي  «وۇرىان ٌەرىم»
واىىذىلىزىوو ىۆس ىىچىّە ىالفان بُلۇپ  هڭاًەه 

پاًىؽڭىوى  -سىوا ىادەش ىۆلىۈرۈؼوى  ًارتملىىو 
ىُچڭۇه بايڭان  ولىزىوڭًارتملىىىفا ىُئؽاػ بەسى

 ۋە ًەجرَست هامڭڭاس  ستٌڭڭات   بُلعڭڭا  وىلفڭڭان
 بەسىلىزىوڭو ... واتارلىيوى  تەپعىٌتوىزىىىرادەتل

پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًموى  بايان وىلى  بېزىؽىّە 
ىالٌي تاىاً پەيفەمرىڭزى مڭۇًەممەد  .والذۇرـان

بايڭان  دىووو ىۆسى هاسىل وىلفانىەلەيٌىععاًموو 

ۈن ىەۋەتٍەن بُلفاچىا  ىۇهىغفا وىلى  بېزىؾ ىۈچ
ىەِىؽىؽڭڭىوو پەرس وىلفڭڭان ۋە پەيفەمرىڭڭزىّە 
ىەِەؼڭڭڭٍەهلىٍوى  ىالًٌىڭڭڭا ىەِەؼڭڭڭٍەهلىَ 

ٌىمٍو پەيفەمڭرەرِە »بُلىذىفاهلىىىوو ىۇوىۇرـان. 
ىىىاىەت وىلىذىٍەن  ىۇ ىالًٌىا ىىىاىەت وىلفڭان 

بىڭش ظڭاڭا وۇرىڭاهوو ىىوعڭاهٌرـا » 1«بُلىذۇ.
وو بايان وىلىڭ  بەرظڭۇن  چۈؼۈرۈلّەن ؼەرىىەت

ىۇًر )بۇ وۇرىاهوو( پىٍىڭز وىلىڭ  ىۇهىغڭذىى 
بۇ  2«هەظىٌەت ىالعۇن دەپ هاسىل وىلذۇه.-ۋەس

ىايەتىىى پەيفەمڭرەر ىەلەيٌىععڭاًمفا ؼڭەرىىەتوو 
 بايان وىلى  بىزىؾ ۋەسىپىعو تاپؽڭۇرۇلفاهلىىىوو
ۋە پەيفەمڭڭرەر ىەلەيٌىععڭڭاًموى  بايڭڭاهلىزى 

وۇرىاهوىڭڭ  بايڭڭاهو ىەِىؽڭڭىؾ پەرس بُلفڭڭان 
مىش. ىىمڭاش ؼڭالىىو ًيۋتًۈبُلىذىفاهلىىىوو ٌڭۆر

واهذته بىز ٌىؽو »رەًىمەًۇلٌ مۇهذته دېّەن: 
وىلعا  پەيفەمرىزىوى   وُبۇلىالًٌوى  پەرسلىزىوو 

چڭۈهٍو ىڭالٌي  .وىلىڭذۇ وُبڭۇلًەدىعلىزىوو 
ىۇهىغفا ىىىاىەت وىلىؽوو پەرس وىلفان. واهذته بىز 

وىلعڭا   وُبۇلى بىز ًۆٌۈموو ٌىؽو پەيفەمرەردى
چڭۈهٍو  .وىلفان بُلىڭذۇ وُبۇل ىالًٌىىىىۇهو 

  3«ـان.ۇىالٌي ىۇهىغفا ىىىاىەت وىلىؽوو بۇيز

هى  ًەممە هەرظىوو «وۇرىان ٌەرىم»دېمەً  
چۈؼەهذۈرۈپ بېزىذىفان بُلۇپ هاسىل وىلىوىؽڭو 
بىڭڭلەن ًەدىعڭڭوى  ًۆججەتلىٍىڭڭذە ًېچىاهڭڭذته 

 «ىڭڭان ٌەرىڭڭموۇر»وارؼڭڭىلىي يڭڭُه. بەلٍڭڭو 
پەيفەمرەر ىەلەيٌىععڭاًموى  ؼڭەرىىەتوو بايڭان 

ىوو  ىۇهىڭ  بايڭاهلىزىوو )يەهڭڭو ؽڭوىلىڭ  بېزى
وىلى   ىىىڭاىەت وىلىؽڭوو  وُبۇلًەدىعلىزىوو( 
ىو مۇًەممەد! ىېىىىىوٍو  ىالًٌىڭا »پەرس وىلذى. 

ۋە پەيفەمرىزىّە ىىىاىەت وىلىغڭٌر  ىەِەر ىڭۇًر 
ىڭڭالٌي  ىىىڭڭاىەت وىلىؽڭڭىىى يڭڭۈس ىۆرۈظڭڭە 

ٌاپىزًرهو)يەهو ىالًٌوىڭ  ىڭايەتلىزىوو ىىوٍڭار 
وىلفان  پەيفەمرەرلىڭزىّە ىاظڭىلىي وىلفڭاهٌرهو( 
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   1«دَظت تۇتمايذۇ.

 ىىٍٍىوچو ظەپعەتىوى  جاۋتبو:

وۇرىاهوو ًەوىڭىەتەن بىڭش »ىالٌي تاىاًهى  
« هاسىل وىلڭذۇه ۋە چُوڭۇش ىڭۇهو وُـڭذتيمىش

وو وۇرىڭاهفىٌ دېّەن ىايەتىە ظاوٌؼىا ۋەدە وىلفى
ئاط بُلماظىىى  بەلٍو پەيفەمرىڭزى مڭۇًەممەد 
ىەلەيٌىععاًمفا هاسىل وىلىوفان ؼڭەرىىەت ٌڭۆسدە 
تۇتۇلىذۇ. پەيفەمرىزىّە هاسىل وىلىوفان ؼڭەرىىەت 
وۇرىان  ًەدىعڭىىى ىىرڭارەت. بۇهىغفڭا ىڭالٌي 

 2«فاسأللاا ألأا الأ إر إن إ أ ت ل ون  أان»تاىاًهى  
ُلىڭڭذۇ  چڭڭۈهٍو بڭڭۇ دېڭڭّەن ىڭڭايىىو دەلىڭڭل ب

دىڭى (الأ إر)ىايەتىىٍو ىالذىوىو ( إر)الأىايەتىىٍو 
ىالًٌوى  دىوڭو ىىٍەهلىٍىوڭو  مەوعەتوى بُلفان 

. ىەِەر ٌڭڭۆپ ظڭڭاهلىي 3ٌۆرظڭڭىىى  بېزىڭڭذۇ
 هىڭ ( إر)الأ»مۇپەظعىزلەرهى  تەپعىزى بُيىچە 

دېڭّەن  «مەهىعىذىى وۇرىاهٌ ٌڭۆسدە تۇتۇلىڭذۇ
ى  تەپعڭىزى تەوذىزدىمۇ  وۇرىاهوو ظاوٌػ ىۇه

ۋە باياهو بُلفان ًەدىعلەرهو ظاوٌؼڭوو ًسىڭم 
تۇتىڭڭذۇ. ؼڭڭۇهىغذەً يەهە بڭڭارلىي ىىعڭڭٌش 
ىۆلىمالىزى ًەدىععڭىش وۇرىڭاهوو چۈؼڭىوىؾ ۋە 
ىەمەل وىلىؽڭڭوى  مڭڭۇمٍىى بُلمايڭڭذىفاهلىىىفا 

بارلىي ىڭۆمزىوو  . ىالٌي تاىاًهى ٌؼىانىىىىىپاو
ًەدىڭڭغ تڭڭُپٌػ  ىۇهىڭڭ  ظڭڭەًىٌلىزىوو 

لىزىڭڭذىى ىايزىؽڭڭىا ظڭڭەرپ وىلىڭڭذىفان يالفاه
مۇًەددىغ ىۆلىمڭاًرهو يېىىلڭذۈرۈػ ىڭاروىلىي 

 ًەدىعلەرهو ظاولىفاهلىىىذت ًېچ ؼەً يُه.

ىىماش ؼڭالىىو  ئۇظۇظەنىىعٌش ىۆلىمالىزى  
پەيفەمڭڭرەر ىەلەيٌىععڭڭاًموى  » :رەًىمەًڭڭۇلٌ

بارلىي ًەدىعلىزى مۇًەددىغ ىۆلىماًر وېؽڭىذت 
بەسىعڭىذىى ٌڭۆپ -ەسىعڭو  ىۇًرهى  بۇتېپىلىذ

ًەدىغ تُپلىفان بُلعىمۇ  بىزظىوى  وېؽىذت يُه 
  ىەِەر ۇبُلىڭذ ًەدىغ يەهە بىزظڭىوى  وېؽڭىذت

                                                 
 ىايەت.-32ظۈرە ىالو ىىمزتن   1
 ىايەتوى  بىز وىعمو.-43ظۈرە هەًل   2
 180الس ة ومكانها في ال شريع اإلسالمي ل دإ ار مصطفي السباعي ص 3

بارلىي ىۆلىماًر وېؽىذىٍو ًەدىعلەرهو بىز يەرِە 
تُپلىعا  بىزمۇ ًەدىعوى  چۈؼۈپ والمىفاهلىىىوو 

 .4دېّەن «ٌۆرىمىش

ىىرڭادەت    بىش ؼۇهىغفا ٌەظٍىى ىىؽىوىمىشٌو
ۇىڭامىلە  ىەئڭڭٌه ۋە باؼڭىا ًەرواهڭڭذته بىڭڭز م

ؼڭڭڭەرىىەت ىەًٍڭڭڭامو ًەوىىڭڭڭذە پەيفەمڭڭڭرەر 
ىەلەيٌىععاًموى  بىزمڭۇ ًەدىعڭو ٌەش والفڭان 

پەيفەمڭڭرەر ىەلەيٌىععڭڭاًموى  بڭڭارلىي . ىەمەط
ًەرىٍىىڭڭو ۋە ظڭڭۆسلىزى مڭڭۇًەددىغ -ىىڭڭؾ
 ىەلڭوٌىىابلىزىذت يېشى  ظاوٌهفان.  هى ىۆلىماًر

إنا نحن نزل ا الأ إر وإنأا لأ  » 5ىىروو ًەسش ىەهذەلۇظو
 ظڭڭۆسىوو ( إر)الأأدېڭڭّەن ىڭڭايەتىىٍو  «لحأأافنان
 بىزىڭ  رەددىڭىە وىلفۇچىٌرـڭا ئڭاط وۇرىاهفىٌ
 ِىڭٌ«وۇرىان ٌەرىم» هو( إر)الأ: دەيذۇه مۇهذت
 دەلىلعڭڭىش ظڭڭۆسهو ىُمڭڭۇمو وىلىڭڭؾ  ئڭڭاط

 ىڭڭايەتىىٍو مەسٌڭڭۇر .بُلىڭڭذۇ ئاظٌؼڭڭىۇرـاهلىي
ىاًهى  پەيفەمرىزىّە دېّەن ظۆس ىالٌي تا (الأ إر)

هاسىل وىلفان وۇرىان ۋە ًەدىعوو ىڭۆس ىىچىڭّە 
هو «وۇرىان ٌەرىم»تاىاً ىالٌي   چۈهٍو .ىالىذۇ

مۇًەممەد ىەلەيٌىععاًمفا ٌىؽىلەرِە ؼڭەرىىەتوو 
ىەِەر  .بايان وىلى  بېزىؾ ىۈچۈن هاسىل وىلفڭان

پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًموى  هاماس  ستٌڭات  ًەج 
ىا هۇرـۇن ىىرادەتلەرهى  تەپعىٌتو ۋە ىۇهذىى باؼ

ًەوىىڭڭذە بەرِەن بايڭڭاهلىزى بُلمىفڭڭان بُلعڭڭا  
وۇرىاهذىٍو مەسٌۇر ىىرادەتلەر ىەمەلعڭىش والفڭان 

هڭو چۈؼڭىوەلمىّەن «وۇرىان ٌەرىم»بًُتىو ۋە 
   6بًُتىۇه.

 وچو ظەپعەتىوى  جاۋتبو:ىىۈچ

پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًموى  ًەدىعلەرهو يېشى  
ۇيزۇمىفڭڭڭاهلىىو  بەلٍڭڭڭو بەسى لذۇرۇؼڭڭڭىا باو

ًەدىڭغ ًەدىعلەردە ىۇهو يېشىؽىىى چەٌلىؽڭو  
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وى  ًۆججەت ىەمەظلىٍىوو چۈؼەهذۈرمەيذۇ. ؼەرىم
ىۆس ۋتوىىذت ئەت ياستًيڭذىفاهٌرهى  ظڭاهو ىڭاس 

هڭو يېشىڭ  «وۇرىان ٌەرىم» بُلفاهلىىو ىۈچۈن
والذۇرۇؼڭڭوى  مڭڭۇًىملىىىوو ۋە ىۇهىغفڭڭا باؼڭڭىا 

لماظڭڭلىىىوو هەسەردە لىؽڭڭى  واىظڭڭۆسلەرهى  ىار
هڭو «وۇرىڭان ٌەرىڭم»وو ىتۇتۇپ  بارلىي ٌۈچ

يېشىؽڭڭىا مەرٌەسلەؼڭڭىۈرۈػ ىۈچڭڭۈن ًەدىعڭڭوو 
يېشىؽڭڭىىى چەٌلىڭڭّەن. يېشىلفڭڭان ًەدىعڭڭلەرهو 
ىۆچۈرۈۋېىىؾ ًەوىىذىٍو بڭۇيزۇوٌر ًەدىعڭوو 

ە يېشىؽڭىىى وۇرىاهوو ياسـاهذەً رەظمو ؼڭەٌىلذ
ى  بىز وڭاهچە ظڭاًابىلەره چەٌلەؼٍە وارىىىلفان.

ًەدىعلەرهو يېشى  ظاولىۋتلفاهلىىو بۇهى  دەلىلو 
 ًېعابلىوىذۇ. 

ؼڭو ۇبىز ظۆسهى  ًڭۆججەت بُل ؼۇهىغذەً
ؼڭڭو ؼڭڭەرت ۇىۈچڭڭۈن يېشىڭڭ  والڭڭذۇرۇلفان بُل

بەلٍو ىۇهى  ًۆججەتلىٍو بىڭز وڭاهچە   ىەمەط
 1يُل بىلەن ىىعپاتلىوىذۇ  مەظڭىلەن: مۇتىڭۋتتىز

چىلىَ دەرىجىذە ىاڭلىوىؾ بىلەن  ىادىل ۋە ىىؽەه
بىز ٌىؽىوى  ئەۋەر بېزىؽڭو بىڭلەن ۋە يېشىڭ  
والڭڭذۇرۇلفان بُلۇؼڭڭو بىڭڭلەن ًڭڭۆججەتلىٍو 

ىەظىە ظاوٌػ ىىىىىذترى تُلڭۇه   ىىعپاتلىوىذۇ.
رتظىچىل بىز ٌىؽىوى  هەولو وىلفان ئەۋىزىوىڭ  
وىممىىڭڭو يېشىڭڭ  والڭڭذۇرۇلفان ئەۋىزىوىڭڭ  

 وىممىىىذىى پەرولەهمەيذۇ.

بارلىىىا  ٌېىىىو ًەدىعوى  يېشى  والذۇرۇلۇؼ»
ًەدىعوى  ظەًىٌلىٍو  ؼۇهذته بُلفاچىاٌەلّەن  

ِۇمان بىلەن ىىعپاتٌهفان  دىوذت ِۇماهفا ىڭُرۇن 
دېڭّەن ظڭۆس يالفڭان ًەدىڭغ بىڭڭلەن  «يڭُه

بۇرمىٌهفڭڭان ًەدىعڭڭلەرهو ىايزىڭڭ  چىىىؽڭڭىىٍو 
ئەۋەرظڭىش  ىىجىىٌاتىذىىمۇًەددىغ ىۆلىماًرهى  

ىۆلىمڭاًر   والفان ٌىؽىوى  ظۆسىذۇر. مۇًەددىغ
دىى دۈؼمەهلىزى تەرىپىڭذىى تُوۇلفڭان يالفڭان 

                                                 
ٌۆپعڭاهلىي   تىل بىزىٍىۈرِەهلىٍو ىەولەن مۇًال ظڭاهىلىذىفان 1

ٌىؽڭڭىلەرهى  ٌۆپعڭڭاهلىي ٌىؽڭڭىلەردىى بىڭڭز ئەۋەرهڭڭو هەوىڭڭل 
 لىذۇ.وىلفاهلىىىوو مۇتىۋتتىز دېىى

ًەدىعلەرهو  بۇرمىٌهفان ًەدىعلەرهو  ًەتىا بىز 
ًەرپڭڭٍە چڭڭاـلىي هەرظڭڭە وُؼڭڭۇلۇپ والفڭڭان 
ًەدىعڭڭلەرهو ىايزىڭڭ  چىىىؽڭڭىا مىعلىعڭڭىش 

ًەوڭڭىە  تىزىؽڭڭچاهلىىٌرهو ٌۆرظڭڭەتىو ۋە بڭڭۇ
 ئىل ىۇظۇلوو وُلٌهذى. تۆتتۆۋەهذىٍىذەً 

  رتۋىلىزىوو ظۈرۈؼڭىە وىلىڭؾ. ًەدىعوى .1
پەيفەمڭڭرەر ىەلەيٌىععڭڭاًش ۋتپاتىڭڭذىى ٌېڭڭىىى 

بىزىذىى ؼەً وىلمايىىو  رىۋتيەت -ظاًابىلەر بىز
وىلىؽڭڭىا ىۇهىڭڭ   وُبڭڭۇلوىلىوفڭڭان ًەدىعڭڭوو 

 ىەلڭورتۋىلىزىوى  ٌىملىٍىوو ظۈرۈؼىە وىلمايىىو. 
رەسىىەلًٌڭڭۇ ىەهٌۇهىڭڭ  دەۋرىڭڭذە پىىڭڭوە يڭڭۈس 

ٌر ًەدىڭغ وىلەر ۋە تابىىىبەرِەهذىى ٌېىىى ظاًاب
رتۋىلىزىوڭو ظۈرۈؼڭڭىە وىلىڭڭ   ىىؽڭڭەهچىلىَ ۋە 

 وُبۇلرتظىچىل ٌىؽىذىى رىۋتيەت وىلىوفان بُلعا 
وىٌتىڭڭڭو  ىەِەر ىىؽەهچىعڭڭڭىش  پاظڭڭڭىي ۋە 

 وُبڭۇلبىذىەتچىلەردىى رىۋتيەت وىلىوفان بُلعڭا 
 وىلمايىىو.

رىۋتيەت وىلىوفان ًەدىعڭوى  رتظڭىلىىىوو  .2
ًەدىعڭڭوى  بڭڭاػ  ىۈچڭڭۈنػ مۇىەيىەهلەؼڭڭىۈرۈ

ٌرـڭڭا ورتۋىعڭڭو بُلفڭڭان ظڭڭاًابىلەرِە ۋە تابىىى
بىڭز ًەدىعڭوى   ؼڭۇهذتوٌ. مۇرتجىىەت وىلىڭؾ

يڭۇرت ىۈچڭۈن  مۇىەيىەهلەؼڭىۈرۈػرتظىلىىىوو 
ظەپەر وىلفاهلىىو تارىخ ٌىىابلىزىذت ٌڭۆپ  ىاتٌپ

 ظۆسلەهّەن.

ًەدىغ رتۋىلىزىوى  تڭارىخىوو ظۈرۈؼڭىە . 3
ماًر رتۋىٌرهى  تارىخىوو وىلىؾ. مۇًەددىغ ىۆلى

تەتىىي وىلىؾ ىاروىلىي ظەًىٍ بىلەن يالفڭاهوو  
ٌۈچلۈً بىلەن ىاجىش ًەدىعلەرهو ىايزى  چىىىان. 

يەًىڭا ىىروڭو  پېؽۋتظومۇًەددىغ ىۆلىماًرهى  
ظەىىذ ىەلىەتىاهفا بىزظو ظەن ًەدىعىوو وُبڭۇل 
وىلمىفان ٌىؽڭىلەرهى  وىىڭامەت ٌڭۈهو بىشهىڭ  

 وىلمىفڭڭان دەپ ياواڭفڭڭا لوُبڭڭۇًەدىعڭڭىمىشهو 
ىڭڭۇ: ىېعىلىؽڭڭىىى وُرومامعڭڭەنگ دېّەهڭڭذە  

وىڭڭ  ېمىؽڭىا مېپەيفەمڭرەر ىەلەيٌىععڭاًموى  ه»
ًەدىعڭڭلىزىموو يالفڭڭان ًەدىعڭڭلەردىى ىايزىڭڭ  
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چىىمىذى  دەپ ياوامفا ىېعڭىلفىوىذىى ىۇًرهىڭ  
 دەپ جاۋتپ بەرِەن. «ىېعىلفىوو يائؽو

ًەدىعلەرهو ظەًىٍ  ًەظڭەن ۋە سەىىڭ   .4
پزىوعڭىپٌرهو -پ تۈرِە ىايزىىڭذىفان واىىڭذەدە

ىىوىڭايىى ٌەڭ بىڭز تېمڭا تۈسۈپ چىىىڭؾ. بڭۇ 
بُلۇپ  بۇ ًەوىە مەئعۇط تُئىىلىؽڭىا تڭُـزت 

 ٌېلىذۇ. 

 تۆتىوچو ظەپعەتىوى  جاۋتبو:

وىڭ  هامىمڭذىى ٌڭۆپ ېٌېىىوٍو ستماهڭذت م»
ًەدىعلەر تاروايذۇ  ىۇهىغذىى وۇرىاهفا مۇۋتپىڭي 

وۇرىاهفڭڭا مۇۋتپىڭڭي بُلفڭڭاهلىزى مېوىغڭڭذىى  
دېّەن ًەدىعوو « ٌەلمىّەهلىزى مېوىغذىى ىەمەط

مۇًەددىغ ىۆلىمڭاًر رتۋىلىڭزى سەهجىزظڭىمان 
 ىۇهڭذته بُلفڭاهىٍەن بُلمىفان ىۈسۈً ًەدىغ 

ٌۈچٍە ىىڭّە ىەمەط دېڭّەن. ىىمڭاش بەيٌەوڭو 
 ۇٌەرىمە ىەبڭ ۇمەسٌۇر ًەدىعوو ئالىذ ىىروو ىەب

جەىڭڭڭپەر پەيفەمڭڭڭرەر  ۇجەىڭڭڭپەردىى  ىەبڭڭڭ
 ۇئالىڭذ ىەبڭ .ەلەيٌىععاًمذىى رىۋتيەت وىلفانى

جەىپەر ظڭاًابە  ۇ  ىەبىادەش هاتُهۇػ بىزٌەرىمە 
ىەمەط  ىۇهذته بُلفان ىىٍەن مەسٌۇر ًەدىڭغ 

  ًىعڭڭاپلىوى  ٌڭڭۈچٍە ىڭڭېّە ىەمەط 1)م قطأأع(
ىىروڭڭو ًەسش رەًىمەًڭڭۇلٌ مەسٌڭڭۇر  2دەيڭڭذۇ.

ًەدىعوى  رتۋىلىزى ًەوىىذە تُئىىلى   ًەدىڭغ 
ىۋتيەتىە ًۇظڭەيى ىىروڭو ىابڭذۇلٌدىى يەهە بىز ر

مڭۇًەددىغ ىۆلىمڭاًر  ۇرىۋتيەت وىلىوفڭان  ىڭ
 3دېّەن.  ٌىؽو وارتلفانتەرىپىذىى سىوذىي دەپ 
ًەدىعوو وۇرىاهفڭا » :ىىماش بەيٌەوو رەًىمەًۇلٌ

ًەدىڭغ ٌەلڭّەن مەسٌڭۇر  ەتُـزىٌػ ًەوىىڭذ
وۇرىان بىشِە ٌۇپڭايە  وۇرىاهوىڭ  ًەدىعڭٍە »

ًەدىعڭوى  ًڭۆججەتلىٍىوو دەپ  «ًاجىىو يُه
ىىوٍار وىلفۇچىٌرهى  ىۆسىّە وارؼڭو ًڭۆججەت 

                                                 
ظڭڭاًابىذىى بڭڭۇرۇن بىڭڭز رتۋى چۈؼڭڭۈپ والفڭڭان ًەدىعڭڭوو  1

 ٌۆرظىىىذۇ.
 .15مف اح الج ة ص  2
 .2/76اإلحكام لبن حزم  3

بُلىذۇ  چڭۈهٍو وۇرىاهڭذت ًەدىعڭوو وۇرىاهفڭا 
 4دەيذۇ.« تُـزىٌڭٌر دەپ يُه

  ًەدىعڭڭوى  ًڭڭۆججەتلىٍىوو مىشٌڭڭودېمەٌچى
ىىوٍار وىلىؾ  وۇرىاهوى  ًەدىعٍە ًاجىىو يُه  

 ً ٌۇپايە دەپ دتۋت وىلىؾ«وۇرىان ٌەرىم»بىشِە 
 )أشأأهد ان ل إلأأ  ال اش وأشأأهد أن مح أأدا رسأأال اش(
 .دەپ مۇظۇلمان بُلفان ٌىؽىوى  ظڭۆسى ىەمەط

چۈهٍو ؼەرىىەت ىەًٍاملىزىوىڭ  ٌڭۆپ وىعڭمو 
ًەدىڭڭغ بىڭڭلەن ىىعڭڭپاتٌهفان. ىىروڭڭو ًەسش 

ۇلٌ مۇهڭذته دەيڭذۇ: بىڭشِە وۇرىڭان ەًرەًىم
يېىەرلىَ  ًەدىعٍە ًاجىىىمىش يڭُه دېّڭۈچىلەر  

رەٌىەت ىىٍەهلىٍىوو  ؼڭاش  تۆتاماسهى  پېؽىى ه
رەٌڭىەت ىىٍەهلىٍىوڭو وۇرىاهوىڭ   ىۈچهاماسهى  
وڭُپ  تاپاًيذۇگ ىالىۇن  ٌۈمڭۈػ   وەيىزىذىى

تُـزىعڭڭىذىٍو  ٌڭڭاً ۋە تۆِىلەرهىڭڭ  ستٌىىڭڭو
تاپاًيڭذۇگ  وەيىزىڭذىىوۇرىاهوى   تەپعىٌتٌرهو

تاًووىڭڭ  واهڭڭذته بُلىڭڭذىفاهلىىىوو  هىٍاًوىڭڭ  
ىفاهلىىىوو  جاستهىوىڭڭ  واهڭڭذته واهڭڭذته بُلىڭڭذ

تاپاًيڭذۇگ  وەيىزىذىىبُلىذىفاهلىىىوو وۇرىاهوى  
مەسٌۇر ىەًٍامٌرهى  تەپعڭىٌتو پەوەت ًەدىڭغ 
ىاروىلىي بايان وىلىوفان. بىشِە وۇرىاهٌ ٌۇپڭايە  
ًەدىعٍە ًاجىىىمىش يُه دىّۈچىلەر بىڭز ٌۈهڭذە 

بىز رەٌىەتىىى هاماس ىُوۇؼىفا تڭُـزت  خىىٍٍو ۋت
هاماس ؼۇ  ت تىلفا ىېلىوفانوۇرىاهذ  چۈهٍو .ىذۇٌېل
ۋتًڭالەهٍو   سمۇهفا ياهذتػ بايڭان وىلىوفڭان.مە

 لىيهامڭڭاس  رَست  ستٌڭڭات واتڭڭارلىي ىاظاظڭڭ
ىىرادەتلەرهو پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًش ٌۆرظەتٍەن 

ممەتوىڭ  ۈبُيىچە ىېلىڭ  بارمىفڭاهٌر پۈتڭۈن ى
تاىاً ىالٌي  5بىزدەً وارىؽىذت ٌاپىز ًېعابلىوىذۇ.

بارلىي مۇظڭۇلماهٌرهو تڭُـزت يُلفڭا ًىڭذتيەت 
   (ىامىى) !وىلفاپ

 ڭڭڭ دتۋتمو ٌېىىوٍو ظاهذت... 

                                                 
 .6مف اح الج ة ص  4
 80-2/79اإلحكام لبن حزم  5
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ىو ىىوعاهٌر! » :ٌەرىمذە وۇرىان تاىاً ىالٌي
ظىلەرهو بىش ًەوىىەتەن بىز ىەر  بىڭز ىايالڭذىى 
)ىادەش بىلەن ًەۋۋتدىى ىىرارەت( بىز ىاتڭا بىڭز 

تُهۇؼۇؼۇڭٌر ىۈچۈن  ىۆسىارتىاهىذىى يارتتىۇه  
ظىلەرهو هۇرـۇن مىلڭلەت ۋە ىڭۇرۇه وىلڭذۇه  
ًەوىىەتەن ىەڭ تەوۋتدتر بُلفاهلىزىغٌر ىالًٌوىڭ  

رمەتلىَ ًېعابلىوىعىلەر )يەهڭو ۆدەرِاًىذت ىەڭ ً
بىزىذىى ىارتۇه بُلۇؼو هەظەئ -ٌىؽىلەرهى  بىز

بىلەن ىەمەط  تەوۋتدترلىي بىلەن بُلىذۇ(  ىالٌي 
ىوڭڭو بىلّۈچىڭڭذۇر  ًەممىڭڭذىى ًەوىڭڭىەتەن ًەمم

  .دەيذۇ1 «ئەۋەردتردۇر

دۇهىاـڭڭا رەًڭڭمەت  ىڭڭادتلەت  بڭڭۇ ىڭڭايەت 
بارتۋەرلىَ  ًىذتيەت  تىوىچلىڭي ۋە يائؽڭىلىي 
ىېلىڭڭ  ٌەلڭڭّەن مڭڭۇًەممەد ىەلەيٌىععڭڭاًموى  
دەۋىىىوىڭڭڭ  دۇهىڭڭڭاۋى دەۋەت ىىٍەهلىٍىوڭڭڭو 
مۇوەررەرلەؼىۈرمەٌىە. ؼۇهذتوٌ بىزلىَ  ىڭادتلەت 

ظايىعىذت يائؽىلىي ۋە تەرەوىىىڭاتوو ۋە تەوۋتلىي 
رېىاللىىىا ىاؼۇرۇػ ىۈچۈن ىىوعڭاهٌر ًاياتىڭذت 
ًەمٍڭڭارلىي  چىىىؽڭڭى  ياؼڭڭاػ ۋە ىۆسىڭڭارت 

 تُلۇوٌؼٌؼٌرهى  ىەًمىىىىىوو تەٌىىلىمەٌىە.

 بۇ ىايەت بارتۋەرلىڭَ  ىڭادتلەت ۋە ىۆسىڭارت
ىىوعڭاهىىەتٍە  يەتٍۈسۈؼلەر هۇوىىعىذىىمەهپەىەت 

                                                 
 ىايەت(. -13)ًُجۇرتت ظۈرىعو   1

بىزلىٍىوڭو  ٌرهى ىىوعڭاه پۈتڭۈن  ئىىائ وىلى 
واچان  وەيەردە  ٌىڭم بُلۇؼڭىذىى ىەظلەتمەٌىە. 
ىڭۆسىوو باؼڭىىٌردىى ىاًًىڭذە دەپ  وەتىىىوەسەر

پۈتڭۈن ىىوٍار وىلماوىڭا. ؼڭۇهذتوٌ وارىۋېلىؽوو 
لىىىىى ىىرڭڭارەت ىٌاىىواتوىڭڭ  ىەرٌەً ۋە چىؽڭڭ

وڭڭڭاهۇهىىەت ىۈظڭڭڭىىذە ؼڭڭڭەٌىللەهّەهلىٍىوو 
 ىەظلەتمەٌىە. 

ۇؼۇڭٌر ىۈچڭۈن ظڭىلەرهو هۇرـڭۇن تُهۇؼ»
 ىڭايەتدېڭّەن « مىللەت ۋە ىڭۇرۇه وىلڭذۇه

ىىوعڭڭاهوى  ىىزوڭڭو  ىىجىىمڭڭاىىي ۋە تڭڭارىخو 
جەًەتڭڭڭڭىىى تۈرلڭڭڭڭۈً بُلىڭڭڭڭذىفاهلىىىوو 

تىل  رەڭ ۋە هى  ىىوعاهٌر مۇوەررەرلەؼىۈرمەٌىە.
ىڭېىىم   دىى  ىىزوو جەًەتىىى تۈرلۈً بُلفاهلىىو

ىىجىىماىىي ۋە ىىىىىعاد   وارتػ  ظىىاظەت -ٌۆس
ؼڭىفا ىېلىڭ  ۇماىارى  جەًەتڭىىى تۈرلڭۈً بُل
 بارىذىفاهلىىو ؼەٌعىش ًەوىىەت. 

تُهۇؼۇؼڭڭۇڭٌر »ىڭڭايەتىە تىلفڭڭا ىېلىوفڭڭان 
دېّەن ظۆس ىىوعاهٌر ىارىعىذت يائؽڭو « ىۈچۈن

ىاًوە تۇرـۇسۇػ  يائؽو ىىؽٌردت ًەمٍارلىؽىؾ 
ۋە چىىىؽى  ياؼاػ دېّەن مەهىلەرهڭو بېزىڭذۇ. 

تُهۇؼۇػ چىىىؽى  ياؼاػ  ماظلىؽىؾ  ىۆسىارت 
 ًەمٍارلىؽىؾ ۋە ياردەملىؽىؽوو تەوەسست وىلىذۇ.

دېڭڭّەن ىڭڭايەت  «تُهۇؼۇؼڭڭۇڭٌر ىۈچڭڭۈن»
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مەهڭڭپەىەت  سېمىووڭڭو ِۈللەهڭڭذۈرۈػ  ىۆسىڭڭارت
ِڭڭۈسەل ۋە ؼڭڭۇ ىاظاظڭڭىىٍو ىالماؼڭڭىۇرۇػ ۋە 

ؼڭو ىۈچڭۈن ىىوعڭاهٌر ۇمۇًىىوى  ًاظڭىل بُل
ۋە  يىڭڭۋى  مەهيىارىعڭڭىذىٍو ىاًوىوىڭڭ  مڭڭاددى

ىىجىىمڭڭاىىي جەًەتڭڭىىى ؼەٌىللىوىؽڭڭىوو تەوەسست 
 وىلىذۇ.

ىېىىڭزتپ وىلىڭؾ   ٌۆپ ئىللىىووتُهۇؼۇػ 
باؼڭڭىىٌرهى  مەۋجۇتلڭڭۇوو  ظڭڭاًًىىىىو ۋە 
ئۇظۇظىىەتلىزىوو ًۆرمەتلەؼڭوو تەلەپ وىلىڭذۇ. 

ۋە  يمەرىپەت ىالماؼىۇرۇػ ًاياتوى  ماددى-بىلىم
ەسست مەهىۋى مۈؼڭٍۈللىزىّە ًەمٍارلىؽىؽڭوو تەو

مەرىڭپەت ۋە مەلۇمڭات -چۈهٍو بىلىڭم وىلىذۇ.
تُهۇؼۇػ مەدەهىىەتلەر ىىوعاهىي ىُرتاولىىىا ىىّە. 

ىڭڭارت ًەمٍارلىؽڭڭىؾ  مەرىڭڭپەت ۋە ًەمٍارلىىىڭڭا 
ىىڭڭذىىە ىېىىملىزىڭڭذىى   ىۆسىڭڭارت ماظلىؽڭڭىؾ

پايذىلىوىؾ ۋە مىللەتلەر ىارت يار يۆلەٌىە بُلڭۇػ 
 دېمەٌىۇر. 

 ەمّاًىڭڭذىىجمەدەهىڭڭىەتلەر تۈرلڭڭۈً دۇهىڭڭا 
ىۆسىڭارت  دىمڭۇمەدەهىىەتلەرىُئؽىمىفان ىىرارەت. 

ىُمڭۇمىي ىىوعڭاهىي »ًەمٍارلىؽىؽىا بُلىڭذىفان 
 ًەربىڭڭز. مەۋجڭڭۇترتيڭڭُهو « ىُرتڭڭاولىي
باؼىىٌردىى پەرولىوىڭ  تۇرىڭذىفان  مەدەهىىەتوى 

مەدەهىڭڭىەت ٌىملىٍڭڭو ۋە مەدەهىڭڭىەت ئاظڭڭلىىو 
ىڭۆسىّە يارىؽڭا مەدەهىىەتوىڭ   ًەربىڭزبُلىذۇ. 

 وىممەتىارتؼلىزى بُلىذۇ. 

ۋە  تُهۇؼۇؼڭىا هوىايەت ىىوعڭاهٌر يۇوىزىىو
چىىىؽڭى  ياؼڭاػ  ماوىا.زچاوىىا چىىىؽى  ياؼاؼ

ۋە  ىېلىڭ  بېڭزىؾ دىىڭالُُمەدەهىىەتلەر ىڭارت 
 ىۇهذته بُلفاهىٍەن . وو ىاظاط وىلىذۇتُهۇؼۇؼ
ىۆسىّە ئاط ىەوىذە  مەدەهىىەت   ئەلىوى  ًەربىز

ىڭارتۇوچىلىىىوو ىېىىڭزتپ  ىەئٌه  تىل ۋە مىللو
 ىا تُـزت ٌېلىذۇ. وىلىؽ

يۈٌعڭەلذۈرۈػ  وو ًڭۆرمەتىۆسىارت ىىوعاهٌر 
چىىىڭؾ   تېپىڭ وارتؼڭٌرهو  ىُرتڭاه وىمڭمەت

ئۇظۇظىىەتلىزى بىڭلەن تُهۇؼڭۇپ  مىللەتلەرهى 
ىېلىڭ   دىىالُُ تچىىىؾ ىۈچۈن مەدەهىىەتلەر ىار

سېمىووڭڭڭو  بېڭڭڭزىؾ ىىوعڭڭڭاهىي سەرۈرىڭڭڭىەت.
 .ە بڭڭارلىي ٌىؽڭڭىلەر ىُرتڭڭاهِۈللەهذۈرۈؼڭڭى

ىىوعاهوى  ًاياتو ۋە ًۆرمىىو مۇوەددەط مەظىلە. 
ٌىؽىلەر ىارىعڭىذىٍو ىُرتڭاه پايڭذىوو وُلفڭا 
ٌەلىۈرۈػ ۋە سىىاهوى  ىالذىوو ىڭېلىؾ ىۈچڭۈن 

 .تُلىمۇ سەرۈرىىوعاهىي ًەمٍارلىي 

ىىعٌش باؼىىٌر بىلەن چىىىؽى  ياؼاػ ىۈچۈن 
ىڭو » فا وُيفڭان:ىُرتاولىىوو ىاللىرۇرۇن ىُتىۇرى

 )يەهو يەًڭۇدىىٌر ۋە هاظڭارتًر( ىەًلو ٌىىائ!
ا ًڭېچ ىڭىٌ ىىرادەت وىلىؾ  ىالًٌىپەوەت ىالًٌ

هەرظىوو ؼېزىَ ٌەلىۈرمەظلىَ  ىالًٌوو وُيڭۇپ 
ًەممىمىشِە  ئۇدت وىلىۋتلماظلىىىەً بىزىمىشهو-بىز

)يەهڭو بىڭز ئىڭل  ىُرتاه بُلفان بىڭز ظڭۆسِە
 1.«دېّىى «ىەمەل وىٌيلو ىەوىذىّە(

 

  ىىوعاهىي ىُرتاولىي .1
يارىىىلفاهڭڭذىى تارتىڭڭ  ىۆلڭڭۈپ  وى ىىوعڭڭاه

ٌەتٍەهّە وەدەر تۇرمۇػ ٌەچۈرۈػ ىۈچۈن جاپا 
ًەر ىڭڭڭڭادەش  مڭڭڭڭۇوەررەر. چېٍىڭڭڭڭذىفاهلىىو

ىُرتڭاولىىىوو  وىعىموارىعا بىز لەرِە ىەتزتپىذىٍى
. ياؼڭىفان پەرولەرهڭو بايىايڭذۇ وىعڭىميەهە بىز 
ى  ىُئؽىماظڭلىىىفا وارىىڭا ًرهىېىىىاد ۋەمۇًىت 
ؼو هُرمال ۇبُل لەرهى ردە پەروەۋە ىادەتل ىەهىەهە
 .ىەًۋتل

 وىىوعڭڭان چەٌلىڭڭَ ىىىىىڭڭذتر ۋە ىىمٍڭڭاهىىىى
بەسى ىىؽڭڭٌرـا وڭڭادىز بًُلىفڭڭان ىڭڭاروىلىي 

بەسى ىىؽڭڭٌردت وىىوىلىڭڭذۇ. تەوڭڭذىزدىمۇ يەهە 
سېزەً  ىىىىىذترلىي ۋەدېمەً  ىىوعان ًەر واهچە 

دىمۇ يەهىٌ ًېچٍىؽڭىّە تاياهمڭاپ بُلفان تەوذىز
 مۇتلەه مۇظىەوىل ياؼىىالمايذۇ.

 ظڭڭېلى  باوىڭڭذىفان بُلعڭڭاهدۇهىاـڭڭا هەسەر 
ىالًٌوىڭڭ  بڭڭايلىىٌرهو دۇهىاهىڭڭ  تۈرلڭڭۈً 
تەرەپلىڭڭزىّە ىُرۇهٌؼڭڭىۇرـاهلىىىوو  پۈتڭڭۈن 

رتيُهذىى تېپىلمايذىفاهلىىىوو ًڭېغ  بايلىىوى  بىز
 .  وىًٌيمىش

ىۆسىڭڭارت ىڭڭاًوىلىزى  ىىوعڭڭاهٌرهى  دېڭڭمەً 
 مۇهذته ىىٍٍو ئىل يۆهىلىؾ بُيىچە بُلىذۇ: 

                                                 
 ىايەت -64ظۈرە ىال ىىمزتن  1
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بىزىوچو: ًەر تەرەپوى  ىُرتاه مەهپەىەتىوڭو 
رېىاللىىىڭڭا ىاؼڭڭۇرۇػ ىۈچڭڭۈن تُهۇؼڭڭۇػ ۋە 

 ًەمٍارلىؽىؾ.

ًەممىذىى ىەً ىىٍٍىوچو: ؼەئعو مەهپەىەتوو 
بىلىڭڭ   باؼڭڭىىٌر بىڭڭلەن ًەمٍارًؼماظڭڭلىي ۋە 

   ىؾ.ىارىذت تُوۇهۇػ پەيذت وىل

هۇرـڭڭڭۇن  ىىوعڭڭڭاهٌرهو ًەمٍارلىؽڭڭڭىؾ
پايذت ئەلىلەرِە ۋە  مۇۋەپپەه وىلفانيائؽىلىىٌرـا 
ىۇرۇؼڭٌر  ىېفىزتُوۇهۇػ  ّەن بُلعا ىېلى  ٌەل

 ىفان. ۋە ٌىزسىعٌرـا باؼل

 

 . ىىوعان ىىجىىماىىي مەئلۇه2
مۇىەيىەن   بُلۇپ ىىوعان ىىجىىماىىي مەئلۇه

بۇ تُپوى   .بىز تُپ ؼەٌلىذە تۇرمۇػ ٌەچۈرىذۇ
 ىەڭ دەظلىپو ىاىىلىذىى باؼلىوىذۇ. ىىوعڭاهٌرهى 

تُهۇؼۇػ ۋە  ىىوۋە مەدەهىى وًاسىزوو تەرەوىىىات
. ًەمٍڭڭڭارلىي ىاظاظڭڭڭىذت وُلفڭڭڭا ٌەلڭڭڭّەن

ىىوعڭڭان » جەمىىىەتؽڭڭۇهاط ىىروڭڭو ئەلڭڭذۇن:
وُرتلفڭڭا  ۋە ًەمٍڭڭارلىي ىڭڭاروىلىي ـىشتـڭڭا

. بۇًر ىىوعڭاهٌرهى  مەۋجڭۇتلىىىوو ىېزىؽەلىذى
دېڭڭمەً  ىىوعڭڭاهىي  لەتٍە ىىڭڭّە وىلڭڭذى.ٌاپڭڭا

ۋە  ىُرتاولىي ىىوعان تۈرىوو وُـڭذتػ ىۈچڭۈن
ىالٌي ىىزتدە وىلفان دۇهىڭاهو ِۈللەهذۈرۈؼڭىىى 

« سەرۈر ىۈچۈن تُلىمۇ مەوعەتيۈٌعەً ىىرارەت 
 دېّەن. 

 

ىُرتاه مەهپەىەتوو ىىؽىا ىاؼۇرۇػ . 3
 تُلىمۇ سەرۈر ىۈچۈن تُهۇؼۇػ
تُهۇؼڭۇػ ۋە   ٌىؽىلەرهىىُرتاه مەهپەىەت 

تُهۇؼڭۇػ ۋە اچىڭا ًەمٍارلىؽىؽىفا ظەۋەئ بُلف
 وارىؽڭىذت هى چىىىؽى  ياؼاػ ىەوىللىي ىىوعاهٌر

  دەپ وارتلفان. ىىوعاهىي سەرۈرىىەت

  تُهۇؼڭۇػ»وۇرىان ٌەرىمذە تىلفا ىېلىوفان 
« ىىجىىماىىي ىڭاًوە»ظۆسى « چىىىؽى  ياؼاػ

وە ىىجىىماىىي ىاً .دېّەن ظۆسِە مەهىذتػ ٌېلىذۇ
بىڭڭز وڭڭاهچە ٌىؽڭڭو ىارىعڭڭىذىٍو ىۆسىڭڭارت 
. مۇهاظىۋەتوى  ٌُللىٍىېپٌؼىان بىز ئىل ؼڭەٌلو

ىۆسىڭڭارت مۇهاظڭڭىۋەتوى   ىُرتڭڭاه مەهڭڭپەىەت
وىڭڭ  مەهڭڭپەىەت ىىوعڭڭان تەبىىىىى ىېٌىىىڭڭاجو.
وڭو دەپ ىمۇؼۇ مەهپەىەتىىوعاهٌرهى  . تەوەسستظو

  ٌىىڭڭابٌرهو ٍەنهڭڭو ىەۋەتڭڭرىڭڭالٌي پەيفەمرەرلە
 .يفانؼەرىىەتلەرهو يُلفا وُ ِەن ۋەچۈؼۈر

دىى  جان  » ظاماۋى ؼەرىىەتلەرهى  ًەممىعو
هڭو وُـذتؼڭوو «مۈلۈً-مال ىەوىل  ىابزَپ ۋە
مۇظۇلماهٌردىى ». ىىماش ؼاتىرىو مەوعەت وىلفان

باؼىا دۇهىادىٍو هۇرـڭۇن ئەلىلەرمڭۇ بڭۇ بەػ 
« تۈرلۈً مەظىلىوى  سەرۈرلىٍىذە بىزدەً وارتؼىا

  ٌاپڭالىىىّە بەػ ىاظاظوىمۇؼۇ  دەيذۇ. دېمەً 
مەهپەىەتلىَ دەپ  ًەرواهذته هەرظە مۇهاظىۋەتلىَ

ۋە ؼۇًرـا سىىان ظالىذىفان ًەرواهڭذته  وارىلىذۇ
 سىىاهلىي دەپ وارىلىذۇ.  هەرظە

ىُمڭۇمو »بىڭزى  ذىىؼەرىىەتوى  مەوعەتلىزى
ىىوعڭان  تىڭى ىىرڭارەت.«ىىوعاهىي ىُرتاوچىلىي

  تۆرمەىەئڭڭٌه  ًڭڭ ىۇهىغعڭڭىش ياؼڭڭىىالمايذۇ.
مەرىپەت ۋە ئىشمەت وىلىؽڭمۇ -بىلىمىەرٌىولىَ  
   .ًېعابلىوىذۇمەوعەتلىزى واتارىذىى  ؼەرىىەتوى 

بڭڭڭۇ مەسمڭڭڭۇن ىالًٌوىڭڭڭ  مڭڭڭۇًەممەد 
فا وارىىڭا ىېىىىڭان مۇهڭۇ ظڭۆسىذە ىەلەيٌىععاًم

بىش ظېوو پۈتڭۈن » :تېخىمۇ رَؼەن ِەۋدىلىوىذۇ
ىىوعاهىىەت ۋە جاًاهفا پەوەتٌ رەًڭمەت وىلىڭ  

   1«.ەتىۇهىەۋ

ىڭڭو » ىڭڭۆسىوو مڭڭۇًەممەد ىەلەيٌىععڭڭاًش
مەن ىالًٌوى  ىىوعڭاهىىەتٍە ًەدىڭىە  ىىوعاهٌر 

 . دەپ تُهۇؼىۇرـان 2«وىلفان رەًمىىو

ۋە پايڭذىلىي  لىڭَمەهپەىەت «وۇرىان ٌەرىم»
يائؽڭىلىي ۋە » ىىؽٌردت ًەمٍارلىؽىؽىا بۇيزۇپ:

دېڭڭڭّەن.  3«ًەمٍارلىؽڭڭڭىغٌرىڭڭڭا تەوۋتلىى
  بو بۇ ىايەت تُـزىعىذت: بۇۇرتتەپعىزؼۇهاط وۇ

 اىڭڭيائؽڭڭىلىي ۋە تەوۋتلىى ىىوعڭڭاهٌرهوبڭڭارلىي 
دېڭّەن.   وىزىلفان بۇيزۇوىڭۇراًەمٍارلىؽىؽىا چ
ىۈچۈن ًەمٍارلىؽىؾ  لىَ ىىؽٌردېمەً  مەهپەىەت

تُهۇؼڭۇػ  ىالًٌوى  بۇيزۇوو. ؼڭۇڭا ىۆسىڭارت
                                                 

 ىايەت(-107)ىەهرىىا ظۈرىعو   1
 تيەت وىلفانًاٌىم رىۋ 2
 ىايەت(-2)ماىىذە ظۈرىعو   3
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ىىوعڭڭاهٌر ىارىعڭڭىذىٍو ىُرتڭڭاه مەهڭڭپەىەت 
ملەؼوو مەوعەت وىلىذىفان ىاظاظلىزىوو مۇظىەًٍە

 زىوعىپىۇر.ىىىًٌىي پ

ىىوعڭڭاهىىەتوى  رەًىمڭڭذىل ۋە مېٌزىرڭڭان 
ٌىؽىلەرهى  » پەيفەمرىزى مۇًەممەد ىەلەيٌععاًش:

ىەڭ يائؽىعو ٌىؽڭىلەرِە مەهڭپەىەت ۋە پايڭذت 
   .دېّەهىذى 1«ىفان ٌىؽويەتٍۈسد

ىىوعڭاهٌرهى  مەهڭپەىەتىّە  مۇىىعٌش لىىٌىعى
مەهڭپەىەت  ّە وۇرۇلفڭان.رېىايە وىلىڭؾ ىۈظڭىى

هو ىۆسِەرتىؽڭڭٍە ًرپەتىڭڭۋتبەسى ظڭڭەۋەبىذىى 
 بُلىذۇ.

 ذىٍوىىعڭٌش ؼڭەرىىىىى مىىىروڭو وەيڭىىىماش 
ؼڭەرىىەتوى  » چۈؼەهذۈرۈپ: ىۇوۇمىوومەهپەىەت 

ىاظاظو ۋە وۇرۇلمىعڭو ًڭېٍمەت ىۈظڭىىّە ۋە 
مەهپەىەتڭڭو  ىٍوىڭڭائىزەتى-بەهڭڭذىلەرهى  دۇهىڭڭا
ًەممىعڭڭو  ؼڭڭەرىىەتوى  ىۈظڭڭىىّە وۇرۇلفڭڭان.

ىادتلەت  ًەممىعو رەًمەت  ًەممىعو مەهپەىەت  
ًەممىعڭڭو ًېٍمەتىڭڭۇر. وايعڭڭو بىڭڭز مەظڭڭىلە 

رەًىمڭڭڭڭذىللىٍىىى  ىڭڭڭڭادتلەتىىى سۇلۇمفڭڭڭڭا 
رەًىمعىشلىٍٍە  مەهپەىەتڭىىى سىىڭان ظېلىؽڭىا  
ًېٍمەتىىى ىەًمىىەتعىشلىٍٍە چىىى  ٌەتعە  ىڭۇ 

   دېّەن.« ىىؾ ؼەرىىەتوى  واتارىذىى ىەمەط

 ًەرِىشمڭڭۇىلىۋتتىڭڭان مەهڭڭپەىەت بىڭڭش تُئى
ظېلىؾ بەدىلىّە وُلفا ٌېلىذىفان باؼىىٌرـا سىىان 

 ٌەڭ ؼەئعڭڭىي مەهپەىەتوڭڭو ىەمەط  بەلٍڭڭو
وو ٌۆرظڭىىىذۇ. بڭۇ مەهىذىٍو ىىوعاهىي مەهپەىەت

« ىىوعڭاهىي ىُرتڭاوچىلىي»ىىعڭٌموى   هۇوىىذت
وىلىڭذىفان  دەۋتوارىؽو باؼىا ىىوعاهپەرۋەرلىٍوو 

 ٌردىى ىاًًىذە پەرولىوىذۇ. وارتؼًەرواهذته 

ىڭۆسى باؼىىٌرـا سىىان ظېلىؽىا بُلمايڭذۇ  »
ًەدىڭغ  دېڭّەن 2«بُلمايڭذۇ سىىان تارتىؽىىمۇ

وارىؽڭىوى  « ىىوعاهىي ىُرتاوچىلىي»ىىعٌموى  
ىاظاظىذۇر. يەهڭو ىىوعڭان ىڭۆسىوو سىىڭان ۋە 
ًڭڭاًٌەتىىى ۋە ىۇهىڭڭ  ظڭڭەۋەبلىزىذىى يىڭڭزته 

رـا سىىان يەتٍۈسۈؼىىى تۇتۇؼىا  ؼۇهذتوٌ باؼىىٌ
يىزته تۇتۇؼىا مەظڭىۇلذۇر. چڭۈهٍو ؼڭەرىىەت 

                                                 
 )ىەًمەد رىۋتيەت وىلفان(. 1
 )ىىروو ماجە رىۋتيەت وىلفان( 2

مەهپەىەتوو وُلفا ٌەلىۈرۈػ ۋە سىىاهوى  ىالڭذىوو 
ىۆسىوىڭڭ  تۋ بىڭڭزىڭڭېلىؾ ىۈظڭڭىىّە وۇرۇلفڭڭان. 

مەهپەىەتىوڭڭو دەپ باؼڭڭىىٌرـا سىىڭڭان ظالعڭڭا 
بُلمايذۇ  ؼۇهذتوٌ ىۆسىّە مەهڭپەىەت بُلمىفڭان 

ظېلىؽڭو يەهىڭٌ تەوذىزدىمۇ باؼڭىىٌرـا سىىڭان 
 چەٌلىوىذۇ.

 

دۇهىاهىڭڭڭڭڭ  ىڭڭڭڭڭاۋتتلىىو ۋە . 4
ئاتىزجەملىٍو ىۈچۈن تُهۇؼۇػ ىىوىايىى 

 مۇًىم 
ىىوعان بىلىمىّەن هەرظىوى  دۈؼمىوو دېڭّەن 

ىۇهىغفڭا بار  ىىوعان بىز هەرظىوو بىلمىعە  ِەپ
ؼڭو مڭۇمٍىى. ۇدۈؼمەهلىَ پُسىىعىىەظڭىذە بُل

  چۈؼىوىؾ  دىىڭالُُ وڭاهچە ػؼۇدېمەً  تُهۇ
 ىاسًيذۇ. ۋە سىذدىىەت تُوۇهۇػ ٌۆپەيّەهعېزى

 چىىىؽڭى تُهۇؼۇػ ۋە  مۇمٍىوىەدەر ىۆسىارت
چۈهٍو ظاماۋى  .ياؼاؼىا ىەًمىىەت بېزىؾ ٌېزەً

ؼەرىىەتلەرهى  ًەممىعڭو ىۆسىڭارت تُهۇؼڭۇػ  
ًەمٍارلىؽىؾ ۋە چىىىؽى  ياؼاؼڭىا بۇيزۇـڭان. 

تُهۇؼڭۇػ ۋە ۋە مۇتەپەٌٍڭۇرًر ؼۇڭا ىالىمٌر 
ىؽىا ىېلى  بارىذىفان ۋتظىىىلەر ًەوىىذە ًەمٍارلىؽ
دَرت تُوۇهۇؼڭوو ًەل وىلىڭذىفان  ۋە ىىشدىوىؽو

 ىىشدىؽو ًسىم. 

ىڭڭالٌي بىڭڭز » مڭڭۇًەممەد ىەلەيٌىععڭڭاًش:
ٌېعەلوو چۈؼۈرِەن بُلعا  ىۇهىڭ  دَرىعڭىوىمۇ 

  بىلمىّەهڭڭلەر ۇذىڭڭچۈؼڭڭۈرِەن  بىلّەهڭڭلەر بىل
ًەر واهڭذته دېڭمەً   3دېّەهىڭذى. «ەيذۇبىلم
ؼڭۇ دَرىوڭو بڭار  مەظڭىلە  ىعودَرەلوى  ٌېع

سىذدىىەت ۋە تُوۇهۇؼڭوو  .بايىىماظلىىىا-بايىاػ
 وىلىڭ  ۋە تەتىىڭي پتەٌؽڭۈرۈدتۋًػ ىۈچۈن 

هۇرـڭۇن  وو تېپى  چىىىؾ ًسىم.عىدَرىمۇۋتپىي 
ىادەملەر سىذدىىەت ۋە تُوۇهۇؼوى  ًەل وىلىڭؾ 

ؼەئعڭىىەتچىلىَ   چارىعىوو بىلّەن تەوذىزدىمۇ
بڭاػ  ىۇهىغڭذىى ظڭەۋەبىذىى ظلىَمەهپەىەتپەرە
لىفڭان بىٌڭۇدە هۇرـۇه   ىڭاوىۋەتىەتارتىذۇ. بڭۇ
 .ىېلى  بارىذۇۋەيزتهچىلىىىا  ىۇرۇؼٌرـا ۋە

                                                 
 )ىەًمەد رىۋتيەت وىلفان( 3
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وىڭڭ  ىىرادەت-ىەمەل ًەربىڭڭزىىعڭڭٌش دىوىڭڭذت 
ىاروىعىذت ىالٌي تاىاً ىُرۇهٌؼڭىۇرـان هۇرـڭۇن 

بىش  .ًېٍمەتلەر بُلىذۇ-مەهپەىەت ۋە ظىز-پايذت
ۇدرەت ۋە ىۇلۇـلىىىفڭڭا بُلفڭڭان وڭڭ ىالًٌوىڭڭ 

هو ٌۈچەيىىؾ ىۈچۈن ىڭۇًر ىۈظڭىىذە مىشىىماهى
ىىوعڭان پەوەت ىۆسىوىڭ  »ًسىڭم.  مىشىىشدىوىؽى

 1«.ىىؽلىّەن ىىؽىوى  هەتىجىعىوو ٌۆرىذۇ

 بەػ ىاظاظڭڭوى  بىڭڭزى مىشدىٍڭڭوًەج دىوى 
 يېىىوٌؼڭڭىۇرىذىفان بُلڭڭۇپ  پەرۋەردىّارىمىشـڭڭا
ىىعڭٌش  ابلىوىذۇ.ًېعىىرادەتلەرهى  ىەڭ ىەۋسىلو 

ٌۈهڭذىلىَ  ىُئؽڭاػهاماسـڭا  بەػ ۋتخدىوىذت 
ًەپىىلىڭَ  ىُئؽڭاػىىرادەت  جڭۈمە هامىشىفڭا 

ىىرادەت  ىىٍٍو ًېىت هاماسلىزى  ستٌات  رتمىشتن 
يىللىي ىىرڭادەتلەر  ىُئؽاػرَسىعو واتارلىىٌرـا 

جىعماهىي ىىرڭادەت  ىىىىىعڭادىي  لەربار. ىىرادەت
ىايزىلىڭذۇ. ًەج ىىرادەت دەپ ىىٍٍڭو تڭۈرِە 

 ىىرادىىو بُلعا جىعماهىي ۋە ىىىىىعادىي ىىرڭادەت
 ًەربىڭزؼارتىىىٌرـا ىىّە بُلفان -بُلۇپ  ؼەرت
ىۆمزىذە بىز وېىىم ىڭادت وىلىڭؾ پەرس مۇظۇلماهفا 

وىلىوفان. ؼۇڭا بڭۇ ىۇلڭۇؿ ىىرڭادەتىە ىىمڭاهوو 
                                                 

 ىايەت. -39ظۈرە هەجم  1

-پايڭڭذت تەربىىىڭڭۋىيٌۈچەيىىڭڭذىفان هۇرـڭڭۇن 
ىاروڭڭڭا ۋە  ًڭڭڭېٍمەتلەر-مەهڭڭڭپەىەت  ظڭڭڭىز
 ؼو مۇوەررەر. ۇٌۆرۈهۈؼلەرهى  بُل

ىىوعاهٌرـا ىىرادەت بەيىۇلٌهى  ىالٌي تاىاً  
ىىٍەهلىٍىوڭو   ىڭۆپظڭېلىوفان ىۈچۈن تڭۇهجو 

ىۇهى  بەرىٍەتلىَ ۋە جاًان ىەًلىّە ًىڭذتيەت 
ىىٍەهلىٍىوو  ىۇهىغذت ماوامو ىىرزتًىمفا ىُئؽاػ 

 چۇه ىاًمەتلەرهى  بارلىىىوو  ىۇهىغفا ٌىڭزِەنُى
ٌىؽىوى  ىەمىى بُلىذىفاهلىىىوو  وادىز بًُلىفڭان 
ٌىؽڭڭىلەرِە ىڭڭۇهو سىىڭڭارەت وىلىؽڭڭوو پەرس 

ۋە  ىڭيوىلفاهلىىىوو  ؼۇ ىاروىلىي ىۇًرهىڭ  دىو
هۇرـۇن مەهپەىەتلەرِە ىېزىؽىذىفاهلىىىوو  ىيدۇهىاۋ

ًەوىىەتەن ىىوعاهٌرـا »جاٌارًپ مۇهذته دەيذۇ: 
)يەهڭو  )ىىرادەت ىۈچۈن( تۇهجو ظېلىوفان ىڭۆپ

بەيىڭڭۇلٌ( مەٌٍىذىڭڭذۇر  مۇبڭڭارەٌىۇر  جاًڭڭان 
ىەًلىّە ًىذتيەتىۇر. ىۇهىغذت ىُچۇه ىڭاًمەتلەر 
بڭڭارٌو  ماوڭڭامو ىىرڭڭزتًىم ؼڭڭۇًرهى  بىڭڭزى  
بەيىۇلٌـا ٌىزِەن ىادەش ىەمىڭى بُلىڭذۇ. وڭادىز 
بًُلىفان ٌىؽىلەرهى  ىالٌي ىۈچڭۈن بەيىڭۇلٌهو 

ٌىمٍڭو سىىارەت وىلىؽو ىۇًرـا پەرس وىلىوڭذى. 
ىىوٍار وىلىذىٍەن )يەهو ًەجوو تەرً ىېىىذىٍەن  
سىىىوو ىۆسىّە(  ؼۈبٌىعڭىشٌو  ىڭالٌي ىەًلڭو 
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جاًاهڭڭذىى )يەهڭڭو ىۇًرهىڭڭ  ىىرادىىىڭڭذىى( 
   1«.بىٌاجەتىۇر

بۇ ًەوىە پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًموى  هۇرـۇن 
ىىعٌش دىوىوڭو وُبڭۇل ًەدىعلىزى بار. ًەدىعىە 

ىروڭو ىاظڭىا ز ىىڭوىلىؾ ىۈچڭۈن ٌەلڭّەن ىەم
ېّەهلىٍڭو مۇهڭذته د وى پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًم

مۇظۇلمان بُلڭۇػ  ًىجڭزەت : »بايان وىلىوىذۇ
 بڭۇرۇهىووىلىؾ  ًەج وىلىؾ واتارلىي ىەمەللەر 

ۋېىىڭڭڭڭڭذىفاهلىىىوو ۈرۈچۆِۇهڭڭڭڭڭاًٌرهو ى
   2«.بىلمەمعىشگ!

 دىىىەبڭڭۇ ًڭڭۇرەيزە رەسىىەلًٌڭڭۇ ىەهٌڭڭۇ 
دېّەهلىٍڭو پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًموى  مۇهڭذته 

ٌىمٍڭو ًەج وىلىڭ   )بڭۇ »ذۇ: وىڭبايان وىلى
-جەرياهڭڭذت( ىىعڭڭٌش ىەئٌوىفڭڭا سىڭڭت ظڭڭۆس

ًەرىٍەتلەرهو وىلمىعا  ِۇهاي ظادىز وىلمىعا ُِيا 
مەظڭىىەتلەردىى پاٌلىوىڭ ( -ىۇ ٌىؽو )ِۇهڭاي

ىاهىعڭڭىذىى تۇـۇلفڭڭان ٌۈهىذىٍىڭڭذەً بُلڭڭۇپ 
ىڭڭۆمزە يەهە بىڭڭز ىۆمزىوىڭڭ  » 3.«وايىىڭڭذۇ

رەتىۇر  مەورڭۇل اپڭاۇهاًٌرـڭا ٌىارىلىىىذىٍو ِ
 4«.تو جەهوەتىۇرابُلفان ًەجوى  مۇٌاپ

پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًش ًىجزىىىوى  ىُهىوچو  
ممىىىّە ًەج ۈيىلڭڭو ًەج وىلىڭڭ   ىىعڭڭٌش ىڭڭ

پاىالىىەتلىزىوى  واهڭذته وىلىوىڭذىفاهلىىىوو ىڭۆس 
ىەمەلىىىىو بىلەن ٌۆرظڭىىى  بەردى ۋە ىڭۇًرهو 

ادت وىلىؽىا ىڭۆسىوو ىڭۈلّە ًەج پاىالىىەتلىزىوو ى
مەهڭذىى  ىەمەللىزىغٌرهوًەج »وىلىؽىا چاوىزى : 

ىېلىغٌر  بەلٍو مەن بۇ يىلڭذىى ٌېڭىىى ظڭىلەر 
بڭۇ  5دېڭذى.« بىلەن ىۇچزىؽالماظلىىىم مۇمٍىى

دەپ « ًەجو ۋىذتلىؽىؾ»ًەج ىىعٌش تارىخىذت 
ؼۇ يىلو جۈمە ٌۈهىّە تڭُـزت ٌەلڭّەن  .ىاتالذى
ى ٌېىىى ىالٌي تاىاًهى : ٌۈهو ىەظىزدى ىەرەلات

بۈِۈن ظىلەرهى  دىوىغٌرهو پۈتڭۈن وىلڭذىم  »
                                                 

 ىايەتلەر.  -97  -96ظۈرە ىال ىىمزتن  1
 ىىماش مۇظلىم رىۋتيىىو. 2
 ىىماش بۇئارى ۋە ىىماش مۇظلىم رىۋتيىىو. 3
 مۇظلىم رىۋتيىىو. ىىماش 4
 ىىماش ىەًمەد  ىىماش مۇظلىم  ىىماش هەظەىو واتارلىىٌر رىۋتيىىو. 5

مىىىموو تاماملىذىم  ىىعڭٌش دىوىوڭو ىظىلەرِە هې
دېڭّەن « ظىلەرهى  دىوىغٌر بُلۇؼڭىا تاللىڭذىم

 6ظۆسى هاسىل بُلذى.

ؼەٌعىشٌو  ًەر واهذته بىڭز مۇظڭۇلماهوى   
وەلرڭڭو ىالًٌوىڭڭ  بەيىىوڭڭو ٌۆرۈؼڭڭٍە  تڭڭاۋتپ 

ا  ًەجذىى ىىرارەت بۇ ىۇلڭۇؿ ىىرڭادەتوو وىلىؽى
مڭڭۇٌەممەل ىڭڭادت وىلىؽڭڭىا تەلپۈهىڭڭذۇ. چڭڭۈهٍو 
مۇظۇلماهٌ بُلىذىٍەن ىۇهى  وەلرڭو ىالًٌوىڭ  
بەيىىّە باـٌهفان بُلىڭذۇ. مۇظڭۇلمان ىاىىلىڭذە 
تۇـۇلفان ًەر واهذته بىز بڭُۋته ىىعڭٌمذىٍو 
ًەجوو ىۆس ىىچىّە ىالفان بەػ پەرسهڭو ىڭاڭٌپ 

ىىعٌش دىوىوو وُبۇل وىلفڭان ًەر . چُڭ بُلىذۇ
واهذته بىز ٌىؽو ؼاًادەت ٌەلىمىعڭىذىى ٌېڭىىى 
هاماس  ستٌات  رَست  ًەج واتڭارلىي ىىعڭٌمذىٍو 

هامڭاسًردت  .پەرسلەرهو ىۆِىوىذۇ ۋە ىادت وىلىڭذۇ
بىش ظېوى  »ىالًٌوى  بەيىو تەرىپىّە يۈسلىوىذۇ. 

وايىڭا -)ٌەبە وىرلەڭ بُلۇؼڭىوو تىڭلەپ( وايىڭا
ماهفا وارىفڭاهلىىىغوو ٌڭۆرۈپ تڭۇرۇۋتتىمىش. ىاظ

ظڭڭېوو چُوڭڭۇش ظڭڭەن ياوىۇرىڭڭذىفان وىڭڭرلىّە 
يۈسلەهذۈرىمىش. )هامڭاسدت( يڭۈسۈڭوو مەظڭجىذى 

مىولەر!( وەيەردە ۇىًەرەش تەرەپٍە وىلفىى. )ىو مڭ
بُلماڭٌر )هاماسدت( يۈسۈڭٌرهو مەظڭجىذى ًەرەش 

 7«.تەرەپٍە وىلىغٌر

هامڭاسًردت ۋە  مۇظۇلماهٌر پەرس ياٌو هەپڭلە 
ياٌو دۇىاًردت بُلعڭۇن ىالًٌوىڭ  مڭۇوەددەط 

ىۇًرهى  وەلرڭو بڭۇ  .بەيىو تەرىپىّە يۈسلىوىذۇ
 ٌۈهذۈس تەلپۈهىذۇ.-مۇوەددەط جايفا ٌېچە

-ماها بۇ باـلىوىؾ مۇظڭۇلماهٌرهى  ٌڭېچە 
ٌۈهذۈس ىالًٌوى  مۇوەددەط بەيىىوڭو ٌڭۆرۈػ  

 .تاۋتپ وىلىؾ تەؼوالىىىوو ٌۈچەيىى  تۇرىذۇ

ؼۇڭا دۇهىاهىڭ  ًەر وايعڭو جايلىزىڭذىٍو  
ؼڭارتىىت ًاسىزًهعڭىٌ بڭۇ -مۇظۇلماهٌر ؼەرت

مۇوەددەط ىُرۇهفا ٌېلى   چاڭىىفان يۈرەٌلىزىوو 
 وىلىؽىذۇ. ذواهذۇرۇؼوو ىۈمى

                                                 
 ىايەت. -3ظۈرە ماىىذە  6
 .وى  بىز وىعموىايەت -144ظۈرە بەوەرە  7
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ىالًٌوى  ىۇلۇؿ ًەرىمىّە ٌڭېلىؾ هېعڭى   
ًڭاجو پۈتڭۈن مۇظڭۇلماهٌرهى   ًەربىزبُلفان 

ۇ مۇوەددەط بەيىىوو وىرلىعو بُلفان ىالًٌوى  ب
ٌۆرۈػ  تڭاۋتپ وىلىڭؾ  ىڭۆمزە ۋە ًەجڭذىى 
ىىرارەت ىۇلۇؿ ىىرادەتوو ىادت وىلىڭؾ هېمىڭىىّە 

ىالًٌىڭڭا چەٌعڭڭىش  مېٌزىرڭڭانىېزىؽڭڭىۈرِەن 
-ٌەش ىەمەللىزىوڭومەدًىىەلەرهو ىېىىىؽڭو  ًەج 

سىىادە وىلماظىىى  پەيفەمڭرەر ىەلەيٌىععڭاًموى  
ت وىلىؽڭىا  ٌۆرظەتمىعىّە ىۇيفۇن  مۇٌەممەل ىاد

مەهپەىەتلىزىڭذىى  يۋە دۇهىڭاۋى يًەجوى  دىوىڭ
لۇه بەًزىلىوىؽٍە تىزىؽىؽو  بڭۇ ىىرڭادەتىىى ُت

پەوەت رەبرىوىڭڭڭ  رىشتظڭڭڭىوو ۋە بڭڭڭارلىي 
ِۇهاًلىزىوىڭڭ  مەـپىڭڭزەت وىلىوىؽڭڭىوو مەوعڭڭەت 

  يېغڭو ىڭ وىلىؽو  ِۇهاًلىزى مەـپىڭزەت وىلىو
ظەًىپە ىېچىلى   ًايڭاتىوو وايىىڭذىى باؼڭٌػ 

يۇرتىفڭا وايىىاهڭذىى  ّەن ًالڭذتىو بېڭزىلپۇرظى
ٌېىىى  ىۆس ئەلىو ىۈچڭۈن ًىڭذتيەت مەؼڭىىلو 

 بُلۇؼىا تىزىؽىؽو ًسىم.

مۇظۇلماهوى  بارلىي ِۇهاًلىزىفا  ًەربىزًەج  
ۋبە وىلى   ىالٌي تاىاً تەرىپىّە يۈسلىوىؽڭو  ەت

ىېزىؽىؽو  ىائىزەتٍە يائؽو  رتسىلىىىفا وى ىالًٌ
 ىڭُسۇهى ىىرڭارەت يائؽڭو ىەمەل ۋە تەوۋتلىىىى

 تەيىارلىۋېلىؽو ىۈچۈن ٌاتىا پۇرظەتىۇر. 

ىېٌڭڭزتش ىۆيلىزىڭڭذىى چىىىڭڭ   ًڭڭاجىٌر  
باـلىفاهذىى باؼڭٌپ تڭا ئُؼلىؽڭىؾ تڭاۋتپىوو 

 ى   ىۆس ىۆيلىزىّە وايىىىچە بُلفڭان ىارىلىىىڭاوىل
ىەوىذە  ىىرادەت  ىەئٌه ۋە تۈرلۈً ظڭاًەلەردە 

ًېٍمەتلەرِە  -زمەهپەىەتلەرِە  ظى-هۇرـۇن پايذت
تارىخىي ىەظڭلىمىلەرِە  تەظڭىزلىَ ىىرڭزەتلەرِە 

. ًەج بُلىڭڭذۇىېزىؽڭڭىؾ پۇرظڭڭەتلىزىّە ىىڭڭّە 
مۇظۇلماهٌرهى  ىىماهىي تەربىىە ىالىڭذىفان ىڭالو 
مەٌىىپو ياٌو ىۇًرهى  ئەلىىڭارتلىي ىەڭ چڭُڭ 
وۇرۇلىىىو ىُرهىذت بُلۇپ  ىڭۇًر بڭۇ جەرياهڭذت 

ەىەتلەرِە هۇرـڭڭۇن مەهڭڭپ يۋە دۇهىڭڭاۋى يدىوىڭڭ
ىۆس ۋتوىىذت ىىرزتًىمفا بەيىۇلًٌوى  »ىېزىؽىذۇ. 

ىُرهىوو تەيىولەپ بەردۇه  )ىۇهىغفا ىېىىىڭۇوٍو( 
ماڭا ًېچ هەرظىوو ؼېزىَ ٌەلىۈرمىّىى  تڭاۋتئ »

وىلفۇچىٌرـڭڭا  وىىڭڭاش وىلفۇچىٌرـڭڭا  رۇٌڭڭۇ 
وىلفۇچىٌرـا  ظەجذە وىلفۇچىٌرـا مېوى  ىۆيۈموو 

رىعڭىذت )ىڭۇًرهو( پاً وىلفىى. ٌىؽڭىلەرهى  ىا
ًەجّە چاوىزى  هىذت وىلفىڭى  ىڭۇًر پىىڭادە ۋە 

وى  ٌېلىذۇ  ىُرۇه تڭۆِىلەر ېىُرۇه تۆِىلەرِە م
يىزته يُلٌرهو بېعى  ٌېلىذۇ. ٌىؽىلەر ىۆسلىزىّە 

( يۋە دۇهىڭڭاۋى يتېّىؽڭڭلىَ بُلفڭڭان )دىوىڭڭ
مەهپەىەتلەرهو ٌۆرظۇن  بەلّىلەهڭّەن ٌڭۈهلەردە 

ىالٌي ىۇًرـا رىشىي  )يەهو وۇرباهلىي ٌۈهلىزىذە(
وىلى  بەرِەن چارۋت مالٌرهو )يەهو تۆِە  وُپ  

لىزىّە ؼۈٌۈر وىلىؾ هېىمەتىۆچٍىلەرهو ىالًٌوى  
يۈسىعىذىى( ىالًٌوى  ىىعمىوو ىېىىى  وۇرباهلىي 

ظڭڭىلەر وۇرباهلىىٌرهىڭڭ  ِۆؼڭڭىذىى «. وىلعڭڭۇن
 1«.ا  پېىىزـا بېزىغٌرفيەڭٌر  مۇًىاج

ًېٍمەتلىزى -ەت  ظىزمەهپەى-ًەجوى  پايذت 
ۋە ىاروا ٌۆرۈهۈؼلىزى هاًايىىو ٌڭۆپ بُلڭۇپ  
ىۇًرهو بڭۇ يەردە يېشىڭ  تڭۈِىىىؾ مڭۇمٍىى 
ىەمەط  بىڭڭش بڭڭۇ يەردە پەوەت ًەجوىڭڭ  بەسى 

مەهپەىەتلىڭڭزىّىٌ ىىؽڭڭارەت وىلىڭڭ   تەربىىىڭڭۋىي
مەهپەىەتلىزىوو  تەربىىىۋىيىۆتىمىش. ًەجوى  بەسى 

 ؼىا بُلىذۇ:تۆۋەهذىٍو هۇوىىٌرـا يىفىوچاوٌ

تُهڭڭۇػ.  يىڭڭالٌي تاىڭڭاًهو ًەوىىىڭڭ .1 
مەهىعىوو بىلى  ىڭۆمزە يڭاٌو ًەجڭّە تەلىرىڭىە 

ىوو ىېىىى  ىېٌزتمفڭا ٌىڭزِەن  ٌەبىوىڭ  تڭارىخ
-تاۋتپ وىلفان  ظڭالا   ًۆرمىىىوو ظاوٌپبىلى 

مەرۋە ىُتىۇرىعىذت چۈؼڭىوى  ظڭەىىو وىلفڭان  
مۇسدەلىمىذە ًېٍمىىىوو بىلى  وُهفڭان  مىوڭا ۋە 

هڭو بىلىڭ  رًېٍمەتلە-ىەرەلاتىا مەهڭا ۋە ظڭىز
تۇرـان  تاػ ىېىىؾ  وۇرباهلىي وىلىؾ  چڭاچوو 

 ىەمەللەرهڭوچۈؼۈرۈػ ياٌو وىعىارتىؾ واتارلىي 
ىڭالٌي  وىڭ ًاجى ًەربىڭزچۈؼىوى  ىادت وىلفان 

بُلفڭان ىىمڭاهو تېخىمڭۇ ٌۈچىىىڭذۇ ۋە  ـاتاىاً
 تُهۇيذۇ. يًەوىىى ىالًٌوو

 ۋە مۇظڭىەًٍەملەػ ىىمان ۋە تەۋًىذهو .2 
ًەج بىلەن . »ىۆسىوو بېفىؽٌػ رتسىلىىىفاىالٌي 
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 1«.ىۆمزەهو ىالٌي ىۈچۈن تُلڭۇه ىڭُرۇهٌڭٌر
ٌىمٍو ىالًٌوى   .ًەج ىىرادىىو( ىەهە ؼۇدۇر»)

دىوىوى  ىەًٍڭاملىزىوو ىۇلۇـلىعڭا )يەهڭو ًەج 
جەرياهىڭڭذت ىالًٌوىڭڭ  بۇيزۇـڭڭاهلىزىوو بەجڭڭا 

لىزىذىى چەٌلەهعە(  ٌەلىۈرۈپ  مەهىو وىلفان ىىؽ
بۇ  پەرۋەردىّارهى  دەرِاًىذت ىۇهى  )دۇهىڭا ۋە 

 ظىلەرِە چاًڭار .ىائىزەتلىٍو( ىۈچۈن يائؽىذۇر
پڭڭڭايٌردىى وۇرىاهڭڭڭذت )ًڭڭڭارتملىىو( بايڭڭڭان 
وىلىوفاهلىزىذىى باؼىىلىزى ًاًل وىلىوذى. ظڭىلەر 
بۇتٌردىى ىىرارەت هىجىعىىى ظاولىوىغٌر  يالفڭان 

ظاولىوىغٌر. ىالًٌىا ئڭالىغ ِۇۋتًلىي بېزىؽىىى 
ىىرڭڭڭادەت وىلىغڭڭڭٌر  ىۇهىغفڭڭڭا ؼڭڭڭېزىَ 

 2«.ٌەلىۈرمەڭٌر

ىىمڭڭاهىي وېزىوذتؼڭڭلىىوو  ىىعڭڭٌمىي  .3 
بىزلىٍوڭڭو ٌڭڭۈچەيىىؾ. تىڭڭل  رەڭ  ۋەتەن ۋە 
ىىزوو ًەرئىل ًاجىٌر بىزً ستماهذت بىزً ماٌاهفا 
  ويىفىلىذۇ. بۇ ًاجىٌرهىڭ  ىۆسىڭارت تُهۇؼۇؼڭ

ىٍىڭز ىالماؼىۇرۇؼڭو ىۈچڭۈن ًەمٍارلىؽىؽو  پ
وەد ممىىىوىڭڭ  ۈيائؽڭڭو پۇرظڭڭەت. ىىعڭڭٌش ى

ۋە جاهلىوىؽىذت ىىماهىي وېزىوذتؼڭلىي   ٌۆتۈرۈؼو
ىىعڭڭٌمىي بىزلىڭڭَ بەٌمڭڭۇ مڭڭۇًىم. تىللىڭڭزى  

ىڭادەتلىزى ًەر ئىڭل بُلفڭان -رەڭلىزى  ىۆرپ
مۇظۇلماهٌر دۇهىاهى  ًەر وايعو جايلىزىذىى بڭۇ 

ىُرۇهذت ىۇًرهى   بۇ .يىفىلىذۇ فامۇوەددەط سېمىو
تاؼىو وىىاپىىو بىز بُلفىوىذەً  ىىچٍو دۇهىاظڭو 

 يەرِەبىز بُلىذۇ. مەظڭىلەن: بىڭز  مۇۋە ـايىلىزى
ًاجىذىى: ظىش بڭۇ مڭۇوەددەط  ًەربىزيىفىلفان 

سېمىڭڭوّە هڭڭېمە مەوعڭڭەتىە ٌەلڭڭذىغىشگ دەپ 
ىىٍٍىلەهمەظڭڭىىوٌ: ىالًٌىڭڭا  ىڭڭۇ  ظُرىعڭڭىغىش

ىلىؽڭىوو ۋە ىىىاىەت وىلى   ىۇهىڭ  ٌەچڭۈرۈش و
رەًمىىىوو ىۈمىت وىلىڭ  ٌەلڭذىم  دەپ جڭاۋتپ 
بېزىذۇ. ماها بۇ  ىۇًرهى  بۇ مۇوەددەط جايڭذت 

تاؼڭىو جەًەتلەردىڭى بىزلىڭَ ًاظڭىل -ىىچٍو
وىلفاهلىىىوى  ىاددى مىعالىذۇر. ؼڭۇهى  بىڭلەن 
ًاجىٌر بۇ بىزلىٍىىى چڭُڭ ىېوېڭزِىىە ًاظڭىل 
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ٌوى  ۈوىلىڭ   ىۇًرهىڭ  وەلرىڭذىٍو چۈؼڭڭٍۈهل
-ىۇًردت يۇرت .ُرهىوو ىۈمىذۋترلىي ىىّىلەيذۇى

ماٌاهلىزىفڭڭا وايىىاهڭڭذىى ٌېڭڭىىى ىىعڭڭٌش ۋە 
ىۈچڭڭۈن ؼڭڭەرىپو -ىىڭڭشسەتمۇظڭڭۇلماهٌرهى  

بىزلىؽى  ئىشمەت وىلىؾ ىېغو پەيڭذت بُلىڭذۇ. 
-پايڭذتًەجذە بۇهىغڭذىى باؼڭىا ًېچىاهڭذته 

بڭۇ يېىەرلىڭَ  ىمۇمەهپەىەت بُلمىفڭان تەوڭذىزد
 بًُتىو  ىەلۋەتىە!

دۈؼڭمەهلىزىوى   ىىعڭٌش ەره ۋە ـەربىىٍڭوؼ
ِە مۇمٍىوىەدەر ىۆمزە ۋە ًەج واتارلىي ىىرادەتلەر
ىؽو ًەج تىزىؽ چەٌلىمە وُيۇپ  واتواؼىۇرماظلىىىا

 مۇظۇلماهٌردىٍو ىىماهىي وېزىوذتؼڭلىي ىاروىلىي
ىى ىذ  ٌۈچىىىڭڭ  وېلىؽڭڭىىعڭڭٌمىي بىزلىٍوىڭڭ ۋە

 ەۋتتىاهلىىىوو بىلذۈرىذۇ. ىەهعىز

ىىؽڭڭٌرهو ىۇلڭڭۇـٌػ ىېغىوڭڭو  يدىوىڭڭ .4 
يۇوىزى ٌۆتۈرۈػ. چۈؼىوى   بىلى  ًەج وىلفان 

 ي  دىوىڭوارىمايڭذىفانظڭەل  ىىرادەتلەرِەٌىؽو 
ىۇلۇـٌپ  ىۇهى  ىۈچۈن جان پىڭذت  ًۆٌۈملەرهو

ىوٌردىى بُلىذۇ. متەوۋت مۇى يوىًٌيذىفان ًەوىىى
ىىؽڭٌرهو  يىىؾ ماها ؼۇهذته  ٌىمٍڭو دىوىڭ»

وۇربڭاهلىىٌرهو(   ىەمەللىزىوو)جۈملىذىى ًەجوى  
ىۇلۇـٌيڭڭڭڭذىٍەن  بڭڭڭڭۇ  دىلٌرهىڭڭڭڭ  

 3«.تەوۋتدترلىىىذىوذۇر

-ِۇهاي ۋە ًېععىىاتوو ٌُهىزَل وىلىؾ .5 
  ػۇتڭۇيىڭاچچىىوو مەىعىىەتىىى وُل يىفىڭؾ  

مڭاجزت وىلماظڭلىي  ٌەمڭىەر بُلڭۇػ  -جىذەل
  يائؽڭو ىىڭؾ بُلۇػ يمۇًيىم بُلۇػ  ظېخى

ٌوٌرهو يېىىلذۈرۈػ. واتارلىي ِۈسەل ىەئ وىلىؾ
وڭاهچە ىايڭذۇر )يەهڭو  ًەج ۋتوىو مەلۇش بىڭز»

ؼەۋۋتل  سۇلىەىذە ىايلىزى ۋە سۇلٌەججە ىېىىوىڭ  
ىُن ٌۈهىذۇر(. بۇ ىايٌردت ًەج وىلىؽوو هىڭىەت 
وىلفان )يەهو ىېٌزتش باـلىفان( ىادەموى  جىوعڭىي 
ىاًوە وىلىؽو  ِۇهاي وىلىؽو ۋە جاڭجال وىلىؽو 

ظىلەر واهذتولىٍو يائؽو ىەمەلوو  مەهىو وىلىوىذۇ 
وىلعڭڭاڭٌر  ىڭڭالٌي ىڭڭۇهو بىلىڭڭ  تۇرىڭڭذۇ 
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رتًىڭڭڭلە -)ىڭڭڭائىزەتلىٍىغٌر ىۈچڭڭڭۈن( ستد
رتًىڭڭلە  ىېلىڭڭۋېلىغٌر  ىەڭ يائؽڭڭو ستد ڭ

تەوۋتدترلىىىڭڭۇر. ىڭڭو ىەوىڭڭل ىىّىلىڭڭزى! ماڭڭڭا 
 1«.تەوۋتدترلىي وىلىغٌر

تەلرىىە  تەٌرىز  تەًلىڭل ۋە دۇىڭاًرهو  .6 
ىالًٌوو ٌۆپ ياد ىېىىىؾ. ًەجوى  ٌۆپ ىُوۇپ  

ـايىلىزىذىى ۋە ىۇهىڭ  ىەڭ رَؼڭەن  يىەڭ ىالى
ًېٍمەتلىزىوى  بىزى ىالًٌوو ٌۆپ ياد ىېىىىؽڭوو 

مەهىڭڭذىٍو  يىادەتلەهڭذۈرۈػ ىڭاروىلىي ًەوىىىڭ
ىەرەلاتىىى وايىىان »ىادىمىىلىٍوو يېىىلذۈرۈؼىۇر. 

چېفىغٌردت مەؼىەرى ًەرەمذت )يەهو مڭۇسدەلىمەدە( 
ًوو ياد ىېىىغٌر  ىالٌي ظڭىلەرهو ًىڭذتيەت ىالٌ

وىلفاهلىىو ىۈچۈن  ىۇهو ياد ىېىىغٌر  ىىلّىڭزى 
ظىلەر ًەوىىەتەن ِۇمزتي ىىذىغٌر )يەهو ىڭالٌي 
ظىلەرهو ًىذتيەت وىلىؽىىى ىىلّىڭزى ِڭۇمزتًٌر 

 2«.واتارىذت ىىذىغٌر(

ۋتوىىىڭڭڭڭا رىىڭڭڭڭايە وىلىڭڭڭڭؾ. ًەج  .7 
ان باـلىوىؽو هاًايىىو پاىالىىەتلىزىوى  ۋتوىىىا بُلف

ٌۈچلۈً بُلۇپ  بۇ ىىوعڭان ًاياتىڭذت ۋتوىىىڭا 
رىىڭڭايە وىلىؽڭڭوى  هەوەدەر مڭڭۇًىم ىىٍەهلىٍىڭڭّە 
دتًلەت وىلىذۇ. ىەرەلاتىا تۇرۇػ  مۇسدەلىمىڭذە 
وُهۇػ ۋە ىۇ يەردىى مىواـا وايىىؾ  مىوادت بىڭز 

هۇػ  تڭاػ ُواهچە ٌۈن تۇرۇػ ۋە ٌېچىلىزى و
وچىٍە ۋتوىت تەرتىپلىڭزى ىى ىەمەللىزىذىٍوىېىىؾ 

ؼۇهىغذەً  ًەج وىلىؾ ۋتوىىوى  يىل ىىچىذىٍو 
مۇىەيىەن بىز ۋتوىىىا بەلّىلىوىؽو واتارلىىٌر بىشِە 

سەرۈرلڭۈٌىوو  هەوەدەرۋتوىىىا رىىڭايە وىلىؽڭوى  
ًەج  .ىۆِىىىذۇ. ۋتوىت دېمەً ًايات دېمەٌىڭۇر

پاىالىىىىو جەرياهىذت ۋتوىىوى  وىممىىىوڭو تُهڭۇپ 
ىؽو ًەجذىى ٌېىىى ۋتوىىوو ًەرِىش ستيە يەتٍەن ٌ

وىلمايڭڭذىفان بەلٍڭڭو دتۋتملىڭڭي ۋتوىىىڭڭا رىىڭڭايە 
 وىلىذىفان بُلىذۇ.

ىاظاهٌؼڭڭڭڭڭڭىۇرۇپ بېڭڭڭڭڭڭزىؾ   .8 
وىىىوٌؼىۇرماظڭڭلىي. بڭڭۇ  ىىعڭڭٌش دىوىوىڭڭ  
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ىاًًىذىلىٍلىزىذىى يەهە بىز ىاًًىذىلىَ بُلۇپ  
چۇه هامايڭان ُبۇ ىاًًىذىلىَ ًەجذە هاًايىىو ى

ۇ. ًەدىغ ٌىىابلىزىذت بەسى ظڭاًابىٌرهى  بُلىذ
مىوڭڭادت پەيفەمڭڭرەر « ئُؼلىؽڭڭىؾ ًەجىڭڭذە»

-ىىلّىڭزى ىەمەللەرهى ىەلەيٌىععاًمذىى بەسى 
ىۇ ستتوى :   ٌېىىى بُلۇپ والفاهلىىىذىى ظُرىفاهذت

پاىالىىىىىغىشهو دتۋتمٌؼىۇرىۋېزى   )بىلمەظىىى »
 3 «ٌېىىى بُلۇپ والعا( ًېچىىعو يُه-ىىلّىزى
جڭڭاۋتپ بەرِەهلىٍڭڭو بايڭڭان وىلىوىڭڭذۇ.  دەپ

ؼۇهىغذەً  پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًموى  ىابرڭاط 
ؾ ىزىًڭاجىٌرهو ظڭۇـ ٍەمۇتەللىپذۇلىىروو ىابڭ

مەٌٍىذە وُهۇؼڭىا  ٌۈهلىزى ٌېچىذە ىۈچۈن مىوادت
ىىجڭڭاسەت بەرِەهلىٍڭڭو  ىايڭڭالٌر ۋە ٌىچىڭڭَ 
بالىٌرهى  مۇسدەلىمىذىى ٌىچىذە مىواـڭا ٌېلىڭ   

ن ۋتوىىڭڭىىى بڭڭۇرۇن تڭڭاػ ىېىىؽڭڭىا بەلّىلەهڭڭّە
بەرِەهلىٍڭڭو واتڭڭارلىي ًاجىٌرـڭڭا  رۇئعڭڭەت

ىاظاهٌؼىۇرۇپ بېزىؾ  وىىىوٌؼىۇرۇپ وُيماظلىىىا 
ىاًوىذتر ًەدىعلىزى بايڭان وىلىوىڭذۇ. ًەجڭذە 
ىاظاهٌؼىۇرۇػ  وىىىوٌؼىۇرماظلىي پزىوعڭىپلىزى 
ٌۆپ ىۇچزتيذۇ. مەظىلەن: ًەج وىلماوچو بُلفان 

ياٌو ًەج وىزتن ۋە يڭاٌو  ىمەتىۇٌىؽىّە ًەج تە
ًەج ىىمزتد وىلىؽىىى بىزىوڭو تڭالٌػ  ًڭاجىٌر 
ىىٌزتمذىى چېچىوڭو چۈؼڭۈرۈپ چىىىڭؾ يڭاٌو 

-12وىعىارتى  چىىىؾ  مىوادىى سۇلٌەججىوىڭ  
ٌڭڭۈهو وڭڭايىىؾ -13ٌڭڭۈهو وڭڭايىىؾ ۋە يڭڭاٌو 

واتڭڭارلىي بەسى ىىؽڭڭٌردت ىاظڭڭان ۋە يېوىٍىوڭڭو 
لۇپ  بۇ ىىؽٌر بېزىلّەن بُ ىوىلتالٌػ ىىخىىىار

مۇظڭڭڭۇلماهٌرـا ىاظاهٌؼڭڭڭىۇرۇپ بېڭڭڭزىؾ  
وىىىوٌؼىۇرماظلىي  مۇؼەوىەت ظالماظلىي ًەوىىذە 

دۇر. ەىىڭيېىەٌچىلەرِە هاًايىىو چڭُڭ تەرب يدىوى
ًەدىغ ٌىىابلىزىذت پەيفەمڭرەر ىەلەيٌىععڭاًموى  

ىاظاهٌؼىۇرۇپ بېزىغٌر  وىىىوٌؼڭىۇرۇپ »يەهە: 
ر  وُيمڭڭڭڭڭاڭٌر  بىؽڭڭڭڭڭارەت بېڭڭڭڭڭزىغٌ

 دېّەهلىٍو بايان وىلىوىذۇ. 4 «هەپزەتلەهذۈرمەڭٌر

بەلّىلىمىڭڭڭلەرِە رىىڭڭڭايە وىلىڭڭڭؾ ۋە  .9 
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تەوڭڭۋتلىىوو يېىىلڭڭذۈرۈػ. ًەج وىلفڭڭان ٌىؽڭڭو 
ىىٌزتمفا ٌىزىؾ بەلّىلىمىلىزى  تاۋتپ ۋە ظڭەىىە 

ات  مىوڭڭا ۋە لڭڭوىلىڭڭؾ بەلّىلىمىلىڭڭزى  ىەرە
مۇسدەلىمەلەردە تۇرۇػ ۋە وايىىؾ بەلّىلىمىلىزى  

بەلّىلىمىلىزى ۋە  وىلىؾ وۇرباهلىي ػ ىېىىؾ تا
ىېٌزتمفا ٌىزِەهذىى ٌېڭىىى وىلىڭؾ چەٌلەهڭّەن 
بەلّىلىمىڭڭلەر واتڭڭارلىي ًەج پاىالىىەتلىزىڭڭذىٍو 
 يەىىوچىٍە ىُرۇهٌؼىۇرۇلفان بەلّىلىمىلەرِە رىىڭا

وىلىؽوو ىۆسىّە ىۆسلەؼىۈرۈػ ىڭاروىلىي ىىعڭٌش 
 مەلىەلڭۇه ُدىوىوى  بڭارلىي بەلّىلىمىلىڭزىّە ت

وىلىؽوو ۋە تەوۋتلىىوو يېىىلذۈرۈؼوو ىۆِىوىڭذۇ. 
 ىالٌي تاىاً مۇهذته دەيذۇ:

ىەهە ؼۇًر ىالًٌوىڭ  بەلّىلىمىلىزىڭذۇر  » 
ىۇهىغفڭڭا ئىٌپلىڭڭي وىلمڭڭاڭٌر  ىالًٌوىڭڭ  
بەلّىلىمىلىڭڭڭزىّە ئىٌپلىڭڭڭي وىلفڭڭڭۇچىٌر 

 1«.ستلىمٌردۇر

ىەهە ؼۇ ىالًٌوىڭ  واهۇهىڭذۇر  ٌىمٍڭو » 
هۇهىڭذىى ًالىىڭ  ٌېىىڭذىٍەن  ىڭۇ ىالًٌوى  وا

 2«.ىۆسىّە سۇلۇش وىلفان بُلىذۇ

ًڭاجىٌر بڭارلىي  ىاظاظڭەنبۇ ىڭايەتلەرِە  
پاىالىىەتلىزىذە ىالًٌوى  واهۇن بەلّىلىمىلىڭزىّە 

ىالًٌوىڭ  ًەر دتىىڭم ٌۆسىىىڭ    رىىايە وىلىذۇ
 دە -ٌۆس ىالڭذىفا ٌەلىۈرىؽڭىذۇتۇرىذىفاهلىىىوو 

 ىذۇ.ىۇًرهى  تەوۋتلىىو ٌۈچىى

ًەدىڭڭڭڭغ ٌىىابلىزىڭڭڭڭذت پەيفەمڭڭڭڭرەر  
ىەلەيٌىععاًموى  ًاجىٌرـا پاىالىىەت جەرياهلىزىذت 

بىزىوڭڭو ىىىىىزمەظڭڭلىٍٍە  ىڭڭۆسلىزىوو -بىڭڭز
تۇتۇۋېلىؽىا ىىؽارەت وىلفاهلىىو ًەتىڭا بەسىڭلەر 

ىڭڭو ئڭڭاًيىي! »مېغىؽڭڭوو تىشلىىىۋەتٍەهڭڭذە: 
ىالذىزىماپ مېغىغٌر  ىالذىزتڭفۇلۇه يائؽو ىىؾ 

 دېّەهلىٍو بايان وىلىوىذۇ. 3 «ىەمەط

وېزىوذتؼڭڭٌر! پەيفەمڭڭرەر ىەلەيٌىععڭڭاًموى   

                                                 
 ىايەت. -229ظۈرە بەوەرە  1
 .وى  بىز وىعموىايەت -1ظۈرە تاًه  2
 .ىىماش بۇئارى رىۋتيىىو 3

-ًاجىٌرـڭڭا ىڭڭۆسلىزىوو تۇتڭڭۇۋېلىؾ وڭڭاهۇن
بەلّىلىمىڭڭلەرِە رىىڭڭايە وىلىڭڭؾ ۋە تەوڭڭۋتلىىوو 
يېىىلذۈرۈػ ًەوىىذىٍو بۇ ِۈسەل تەربىىىعڭىّە 

ماٌاهلىزىفا بۇ ِۈسەل -وارتڭٌر. ًاجىٌرهى  يۇرت
و هېمىڭڭذېّەن يائؽڭڭو تەربىڭڭىە بىڭڭلەن وايىىؽڭڭ

 مەهپەىەت! 

تُهۇؼڭڭڭڭۇػ  دَظىلىؽڭڭڭڭڭىؾ ۋە  .10 
ًەمٍارلىؽىؾ. دۇهىاهى  ًەر وايعو جايلىزىڭذىى 
ٌەلّەن ًاجىٌر ًەج پاىالىىىەتلىزىوو ىادت وىلىؾ 

بىڭڭزى بىڭڭلەن تُهۇؼڭڭىذۇ  -جەرياهىڭڭذت بىڭڭز
دَظىلىؽىذۇ  ظىزدىؽىذۇ ۋە ًەمٍارلىؽىذۇ. ىۇًر 

ىىجىىمڭاىىي  ماٌاهلىزىوىڭ  -بىزىوى  يۇرت-بىز
ىىىىىعادىي ۋە ظىىاظىي ىەًۋتللىزىڭذىى ئەۋەردتر 

بىزىوى  ياردىمىڭذە -بُلىذۇ. سەرۈر تېپىلفاهذت بىز
 ىڭيبُلىذۇ. ىۇًرهىڭ  ىُتىۇرىعڭىوو پەوەت دىو

 وېزىوذتؼلىي رىؽىىعو باـٌپ تۇرىذۇ.

پەيفەمرەر ىەلەيٌىععڭاًش مۇهڭذته دەيڭذۇ:  
ىڭ  چىغىى بىزىوو-بىزمۇىمىى مۇىمىى ىۈچۈن »
 4«.پۇئىا بىواـا ىُئؽاؼىۇر ىذىفانتۇر

ىىروڭڭو ىابرڭڭاط رەسىىەلًٌڭڭۇ ىەهٌۇماهىڭڭ   
مۇهذته دېّەهلىٍو بايڭان وىلىوىڭذۇ: پەيفەمڭرەر 
ىەلەيٌىععاًش رتۋًا دېّەن جايڭذت بىڭز ٌڭارۋتن 

ظىلەر ٌىڭم »ىۇچزتؼىان بُلۇپ  ىۇًردىى  بىلەن
دەپ ظڭڭُرىذى. ىڭڭۇًر: بىڭڭش « گبُلىعڭڭىلەر
دەپ جڭاۋتپ بېزىڭ   ظڭىش  مىشبُلىمۇظۇلماهٌر 

ٌىمگ دەپ ظُرىذى. پەيفەمڭرەر ىەلەيٌىععڭاًش: 
مەن رەظۇلۇلٌي بُلىمەن  دېڭذى. ىۇًرهىڭ  »

ىارىعىذىى بىز ىايال بىز ٌىچىَ بالىوو ٌۆتۈرۈپ 
تۇرۇپ: بڭۇ بڭاً ًەج وىلعڭا بًُمڭذۇگ دەپ 

بُلىڭذۇ  »ظُرىذى. پەيفەمڭرەر ىەلەيٌىععڭاًش: 
دېذى. ماها مۇؼۇهذته  5 «ظىشِە ىەجىز بېزىلىذۇ

تُهۇؼۇػ ىاروىلىي ىۇًرهىڭ  ىارىعڭىذت  ىۆسىارت
بىڭزىّە ٌۆيۈهڭۈػ  -مۇًەبرەت  بىڭز-مېٌزى

 ىۆسىارت ًەمٍارلىؽىؾ ًاظىل بُلىذۇ.
                                                 

 .ش بۇئارى ۋە ىىماش مۇظلىم رىۋتيىىوىىما 4
 ىىماش بۇئارى رىۋتيىىو. 5
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ٌەچڭڭۈرۈػ ۋە ىەپڭڭۇ وىلىڭڭؾ. ىەبڭڭۇ  .11 
ًڭڭۇرەيزە رەسىىەلًٌڭڭۇ ىەهٌڭڭۇدىى پەيفەمڭڭرەر 
ىەلەيٌىععڭڭاًموى  مۇهڭڭذته دېّەهلىٍڭڭو بايڭڭان 

ىەرەلڭڭات ٌڭڭۈهو ىڭڭالٌي تاىڭڭاً »ذۇ: وىڭڭوىلى
بەهذىلىزىوو دَستئىىى ىەڭ ٌۆپ ىاستت وىلىذىفان 

  1.«ٌۈهذۇر

بڭڭۇ ًەدىڭڭغ ىڭڭالٌي تاىاًهىڭڭ  هاًڭڭايىىو  
ٌەچۈرۈش وىلفۇچو  هاًڭايىىو ىەپڭۇ وىلفڭۇچو  
ّە بەهذىلىزىّە هاًايىىو مېٌزىران ستت ىىٍەهلىٍىڭ

. ىڭڭالٌي تاىاًهىڭڭ  ٌەچڭڭۈرۈش دتًلەت وىلىڭڭذۇ
ؼڭەپىەت -ىەپڭۇ وىلىؽڭىوو  رەًىڭموىلىؽىوو  

ًاجو بڭۇ  ًەربىزوىلىؽىوو ىۈمىت وىلى  ٌەلّەن 
بىزىوڭو -بىز لتۋۋاىّە يېىىؾ ىۈچۈن لىزىىۈمىذ

ؼڭەپىەت -ٌەچۈرۈش وىلىذۇ  ىەپۇ وىلىذۇ  رەًىم
وىلىذۇ. چۈهٍو پەيفەمرەر ىەلەيٌىععڭاًش ىىعڭٌش 
ىڭڭۈممىىىّە ىڭڭالٌي تاىاًهىڭڭ  باؼڭڭىىٌرهو 

رىڭڭذىفاهلىىىوو  باؼڭڭىىٌرـا ٌەچڭڭۈرِەهلەرهو ٌەچۈ
رەًىڭڭم وىلفاهٌرـڭڭا رەًىڭڭم وىلىڭڭذىفاهلىىىوو 

 ِەتٍەن.ۆى

ٌىزى    مەظجىذىل ًەرەمّەپىذتٌارلىي.  .12 
ىالًٌوى  بەيىىوو ٌۆرِەن ًەر واهذته ًاجو ٌۆس 
ىالذىذىٍو بۇ ىۇلۇؿ ٌەبىوو بىوا وىلفان ًەسرىىو 
ىىرڭڭزتًىم ىەلەيٌىععڭڭاًش  ىڭڭُـلو ىىعڭڭماىىل 

ۋە   ىۇًرهى  پىذتٌارلىىلىزىوو اًمٌرهوىەلەيٌىعع
رهى  وُلىڭذىى ىڭاستت ٌېىىى بۇ ٌەبىوو مۇؼزىٌٍ

وىلىڭڭ   ىۇهىڭڭ  ىىچىڭڭذىٍو بڭڭۇتٌرهو چېىىڭڭ  
ًرهى  ٌىزلىزىڭذىى دَ ىېىىىاىزېتاؼٌپ  ىۇهو ؼ

پاٌلىفان ظڭۆيۈملۈً پەيفەمرىزىمىڭش مڭۇًەممەد 
ىەلەيٌىععاًموو  ىۇ ستتوى  پىذتٌار ظاًابىلىزىوو 

ىۇًرهىڭڭ  تەۋًىڭڭذ  ًەوىڭڭىەت يُلىڭڭذىٍو ۋە 
پىذتٌارلىىلىزىوو ىەظٍە ىېلى   ىۇًردت پىذتٌارلىي 

 .ؽىا باؼٌيذۇجاهلىوى لىزىرًَ

تارىخىي ىەظلىمىلەردىى ىىمڭاهىي دەرط  .13 
ًاجو ًەج پاىڭالىىەتلىزىوو ىڭادت  ًەربىزىېلىؾ. 

                                                 
 ىىماش بۇئارى ۋە ىىماش مۇظلىم رىۋتيىىو. 1

وىلىؾ جەرياهىذت هۇرـڭۇن تڭارىخىي ىەظڭلىمىلەر 
ًاجو ًەجّە يېىەرلىَ  ەربىزًبىلەن ىۇچزىؽىذۇ. 

-رتًىڭڭلە ىڭڭېلىؾ بىڭڭلەن ىڭڭائىزەت ستد-ستد
وڭڭو ىەظڭڭلەپ  رىىڭڭائُرلۇه بىڭڭلەن لىزىرتًىلى

ىذىى ًەسەر ىەمەللىزىوىڭ  بىٍڭڭار بُلڭۇپ ٌېىىؽڭڭ
رتًىڭڭلە -ستديائؽڭڭو   ىڭڭائىزەتٍە ىەيلەيڭڭذىفان

-ٌىڭڭىىمبُلىڭڭذۇ.  تەيىارًؼڭڭىا تىزىؽڭڭىذىفان
هىڭذت زتمفا ٌىڭزىؾ جەرياٌلىزىوو ظېلى  ىېٌېچەٌ

ىالًٌوى  ىالذىفا دۇهىڭا ىەًلىوىڭ  ٌېىىملىڭزىّە 
بەلٍڭو   ىُئؽايذىفان ٌىڭىىملەر بىڭلەن ىەمەط

پەرولەهمەيڭذىفان ٌېپەهلىڭَ  ٌَەمرەـەللىڭ-باپ
ًەؼڭەمەتلىَ ٌېىى  بارىڭذىفاهلىىىوو ىەظڭلەپ  
 ظڭاددت-ىاددىي تۇرمۇؼوى  ٌەيوىذىى وُـٌؼماپ

دتۋتملىڭڭي ىۆلڭڭۈموو ىەظڭڭلەپ  ياؼڭڭايذىفان 
مەرۋە ىُتىۇرىعڭىذت -فان بُلىڭذۇ. ظڭالاتۇرىذى

ظەىىو وىلىؾ جەرياهىذت  ًاجەر ىاهىوى  ىالًٌوى  
رەًمىىىذىى ىۈمىذۋتر بُلۇپ  بڭۇ ىىٍٍڭو تڭاؿ 
ىُتىۇرىعڭڭڭىذت ىالًٌىڭڭڭا ىىلىىجڭڭڭا وىلىڭڭڭ  
يۈِۈرِەهلىٍىوو  ىائىزى ىۇهى  مۇرتدى ًاظڭىل 
بُلفاهلىىىوو ىەظلەپ  ًەر واهڭذته ًڭاجەتلىزىوو 

 مىڭذۋتر ياؼڭايذىفانۈۋە ىەيڭذىفان تىل ىالًٌىىى
-هڭامەبُلىذۇ. ؼۇهىغذەً  وىىامەت مەيذتهىڭذت 

 وووايعڭڭو تەرەپڭڭىىى بېزىلىڭڭذىفاهلىىى ىەمالىوىڭڭ 
يائؽو ىىؽٌرهو ٌۆپ وىلىڭ   يائؽڭو ىەظلەپ 
 تارتسىعڭڭىوو ىېفىزلىىىؽڭڭىا ىڭڭاروىلىي ىەمەلڭڭلەر

ىذىفان بُلىذۇ. ىەرەلاتىا تۇرۇػ جەرياهىذت تىزىؽ
ؽڭڭەر مەيڭڭذتهو واتڭڭارلىىٌرهو وىىڭڭامەت ۋە مەً

ىەظلەپ  بۇ ٌڭۈن ىۈچڭۈن يائؽڭو تەيىڭارلىي 
ًڭاجو  ًەربىزوىلىذىفان بُلىذۇ. ؼۇهىغذەً يەهە 

هە »سەمشەش ىىچٍەهذە ًڭاجەر ىڭاهىوو  ىۇهىڭ : 
 جىلفىفڭاىىچمەً يُه بۇ -ىادىمىشتت  هە يېمەً

ۋىىىم بىلەن بىڭزِە وُيڭۇپ ٌېڭىىؾ ُمېوو بۇ ب
ىڭالٌي   ان بُلعڭاىالًٌوى  ىەمزى بىلەن بُلفڭ

  دېڭڭّەن «!بىشهڭڭو ًەرِىڭڭش ستيە وىلۋەتمەيڭڭذۇ
ىۇهىغذىٍو ٌۈچلۈً ىىماهفڭا دتًلەت وىلىڭذىفان 
ظڭڭۆسىوو ىەظڭڭلەپ  ىڭڭالٌي تاىاًهىڭڭ  يائؽڭڭو 
بەهڭڭذىلەرهو ًەرِىڭڭش ستيە وىلۋەتمەيڭڭذىفاهلىىىفا 
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ًڭاجو يەهە  ًەربىڭزىىماهو مۇٌەممەل بُلىڭذۇ. 
ىڭذت ًڭاجەر جەرياه پاىڭالىىىىومىوادت تاػ ىېىىؾ 

ٌۈؼلىزىّە -ىىؾ يەهە بىز وېىىم ظىوىلى  ىاهىوى  
هجو ىُـلىوو ىالٌي يُلىڭذت ۇيارىفىذەً بُلفان ت

ىڭالٌي »وۇرباهلىي وىلىؾ ىەمڭزى ٌەلّەهڭذە: 
يُلىذت ًىلىفۇ بىز ىُـلۇمٍەن  مى  ىُـلۇش بُلعا 

دېّەن ىۇهىغڭذىٍو ىىمڭاهو « !بېزىؽٍە رتسىمەن
ۆرِەن وڭۇۋۋەتوو ىەظڭلەپ  يائؽڭو ٌڭ-ٌڭۈچ

هەرظىلىزىوو ىالٌي يُلىذت تەوڭذىم وىًٌيڭذىفان 
 ًەربىڭزمۇىمىوٌردىى بُلۇؼىا تىزىؽىذۇ.  يًەوىىى

ًاجو يەهە ىىرڭزتًىم ىەلەيٌىععڭاًموى  ىڭُـلو 
ىڭو ىُـلڭۇش! مەن »ىىعماىىل ىەلەيٌىععڭٌمفا: 

ظېوو بُـۇسًپ وۇرباهلىي وىلىؽىا )ىەمز وىلىوى ( 
چۈؼو ًەوىىەتىڭۇر چۈؼەپىىمەن )پەيفەمرەرلەرهى  

ۋە ىۇًرهى  ىىؽلىزى ىالًٌوى  ىەمڭزى بڭُيىچە 
بُلىذۇ(  ىُيٌپ باوىىوا! ظېوى  واهذته پىٍزىڭ  

دېڭڭڭّەن ظڭڭڭُىالىفا ىىعڭڭڭماىىل « بڭڭڭارگ
ىو ىاتا! هېمىّە بۇيزۇلفڭان »ىەلەيٌىععاًموى : 

بُلعاڭ  ؼۇهو ىىجزت وىلفىڭى  ىڭالٌي ئالىعڭا 
دەپ  1 «)ىۇهىغفا( مېوو ظەۋر وىلفۇچو تاپىعڭەن
مۇظڭىەًٍەش جاۋتپ بەرِەن ٌۈچلۈً ىىڭزتدە ۋە 

وو ىەظلەپ  سەرۈرىىىىو ٌەلّەهڭذە ىڭالٌي ىىىماه
يُلىذت جڭان ۋە مېلىوڭو ىايىمايڭذىفان ىىمڭاهو 
ٌۈچلڭڭۈً مڭڭۇىمىوٌردىى بُلۇؼڭڭىا تىزىؽڭڭىذۇ. 

ًڭاجو ىۇلڭۇؿ ٌەبىوڭو  ًەربىزؼۇهىغذەً يەهە 
ٌۆرِەهذە ۋە ىڭۇهو تڭاۋتپ وىلفاهڭذت يۇوىزىڭذت 

ەهذەً  هۇرـۇن ظڭىواوٌردىى ىۆتٍەهڭذىى دېىىلّ
ٌېىىى بۇ ىۇلۇؿ ٌەبىوو بىوڭا وىلىؽڭىا تەٌلىڭ  
وىلىوفان ًەسرىىو ىىرزتًىم ىەلەيٌىععڭاًش بىڭلەن 

ـلو ىىعڭڭڭماىىل ُىۇهىڭڭڭ  ظڭڭڭۆيۈملۈً ىڭڭڭ
ىەلەيٌىععڭڭاًموى  ىۇلڭڭۇؿ ٌەبىوىڭڭ  ىڭڭۇلىوو 

پەرۋەردىّڭڭڭارىمىش بىشهىڭڭڭ  »ۋېىىڭڭڭ : ىوُپۇر
  ظەن ًەوىڭىەتەن )ئىشمىىىمىشهو( وُبۇل وىلفىى

)دۇىڭڭڭايىمىشهو( ىڭڭڭاڭٌپ تۇرـۇچىعڭڭڭەن  
)هىىىىىمىشهڭڭڭڭو( بىلىڭڭڭڭ  تۇرـۇچىعڭڭڭڭەن. 

                                                 
 ىايەت. -102ظۈرە ظالمات  1

پەرۋەردىّارىمىش! ىىٍٍىمىشهو ىۆسۈڭّە ىىىاىەتمەن 
وىلفىى  بىشهىڭ  ىەۋًدلىزىمىشدىومڭۇ ىڭۆسۈڭّە 
ىىىاىەتمەن ىۈممەت چىىارـىى  بىشِە ًەجىمىشهى  
واىىڭذىلىزىوو بىلڭذۈرِىى  تەۋبىمىشهڭو وُبڭۇل 
وىلفىى  چۈهٍو ظەن تەۋبىوو هاًڭايىىو وُبڭۇل 
وىلفۇچىعڭڭڭەن  هاًڭڭڭايىىو مېٌزىراهعڭڭڭەن. 
پەرۋەردىّارىمىش! ىۇًرهى  ىىچىذىى ىايەتلىزىغوو 
ىۇًرـا تىٌۋەت وىلىڭ  بېزىڭذىفان  ٌىىڭابىغوو 
)يەهڭڭو وۇرىڭڭاهوو(  ًېٍمەتوڭڭو )يەهڭڭو پڭڭاً 
ظڭڭۈهوەتوو( ىۇًرـڭڭا ىۆِىىىڭڭذىفان  ىڭڭۇًرهو 

هاًٌردىى( پاً وىلىذىفان بىز )مۇؼزىٍلىَ ۋە ِۇ
پەيفەمرەر ىەۋەتٍىى  ًەوىىەتەن ظەن ـالىرعڭەن  

دېّەن بڭۇ  2 «ًېٍمەت بىلەن ىىؾ وىلفۇچىعەن
ىەظڭلەپ   لىزىووٌەمىەرلىَ بىلەن وىلفڭان دۇىڭا

« ًاجىم»ؼۇًردەً ٌەمىەرلىَ بىلەن دۇىا وىلى  
ز پەيذت بُلڭۇپ ىبُلفان ظەۋەپلىَ ىۆسلىزىذە ٌىر

 ذىفان بُلىذۇ. ُيمايووېلىؽىفا يُل 

ًەجوى  ًەربىز پاىالىىەتلىزىڭذىى ؼڭۇ وەدەر 
 ًەربىڭزىىوچىٍە ًېٍمەتلەرهڭو يەٌڭۈهلىىەلىّەن 

 ۋە سسىىىوڭو تېىاًيڭذۇەل يًەوىىىًاجو ًەجوى  
ٌىؽىلەر ىۆسلىزىّە تېّىؽڭلىَ »ىالٌي تاىاًهى : 
( مەهپەىەتلەرهڭڭو يۋە دۇهىڭڭاۋى يبُلفڭڭان )دىوىڭڭ

ظڭڭۆسىذىٍو دېڭڭّەن مۇبڭڭارەً   «ٌۆرظڭڭۇن
ؼڭۇڭا . يڭذۇلەەًزىلىوەً بُت-مەهپەىەتلەردىى ىاس

ًەج ياٌو ىۆمزە ىىرادىىىوو ىادت وىلىؾ ىۈچڭۈن 
ًاجىوى  بۇ ىرادەتلەرهو مۇهذتوٌ  ًەربىزٌەلّەن 

بەلٍو بڭۇ ىىرڭادەتلەرهو   ىادت وىلى  وُيماظىىى
ىڭۆسلىزىّە »تُـزت ۋە مۇٌەممەل ىڭادت وىلىڭ   

( يهىڭڭاۋىۋە دۇ يتېّىؽڭڭلىَ بُلفڭڭان )دىوىڭڭ
ً بەًزىلىوىؾ ىۈچۈن بۇ ُت-دىى ىاس«مەهپەىەتلەر

ىىرادەتلەرِە ىاىىت يائؽو ماتىزيڭالٌرهو تېپىڭ  
ىُوۇؼىوو ياٌو بۇ مەسمۇهڭذت ظڭۆسلەهّەن دەرط 

ىىوىڭايىىى  ظُرۇهلىزىوو ىىشدەپ تېپى  واتوىؽىؽو
  مۇًىم.

                                                 
 ىايەتلەر. -129  -128  -127ظۈرە بەوەر  2
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تەبلىق وىلماوچو بُلفان ىىؽڭٌرهو -3
 ىالذى بىلەن ىۆسى وىلىؾ:

ىلەرِە تەبلىڭق ۋە هەظڭىٌەت وىلىڭذىفان ٌىؽ
  تەبلىق وىلماوچو بُلفڭان ىىؽڭٌرهو دەۋەتچىلەر

ىالذى بىلەن ىۆس ًاياتىذت تەترىىلىؽڭو ٌېڭزەً. 
باؼىىٌرـا يەتٍۈسىڭذىفان ىىؽڭٌر ىڭۆسى ىىجڭزت 
وىلفان ىىؽٌر بُلۇؼو ًسىم. ؼۇهذته  تەبلىفچو 
ىاۋتمفا يەتٍۈسۈػ مۇًىم دەپ وارىفان ىىؽڭٌرهو 

باؼڭىىٌرهو بڭۇ ۋتل ىۆسى وىلىؽڭو ىاهڭذىى ىاۋ
 ىىؽٌرهو وىلىؽىا دەۋەت وىلىؽو ًسىم. 

باؼىىٌرـا يەتٍۈسِەن ىىؽڭٌرهو  پەيفەمرىزىمىش
ؼڭۇ ىڭاروىلىي ىالذى بىلەن ىڭۆسى وىلفڭان ۋە 

ىۇهى    باؼىىٌرهى  ىۈلّىعىّە ىايٌهفان بُلفاچىا
تەظڭىز  ٌۈچلڭۈًىاڭلىفۇچىٌرـڭا  ىظۆس ًەربىز

 وُبۇل وىلىوفان. وىلفان ۋە 

مەظىلەن: رەظڭۇلۇلٌي ىىوعڭاهٌرهو ىالًٌىڭا 
ىڭۆسى بڭۇ ذت وۇلچىلىي وىلىؽڭىا دەۋەت وىلفاهڭ

ۋە  بُلفڭڭان وۇلچىلىىوىڭڭ  ىەڭ تىپىڭڭَ مىعڭڭالو
باؼڭىىٌرـا ىڭۈلّە ٌردىمۇ ؽٌىچىَ ىىىادەتىىٍو 

. ًەسرىىو ىاىىؽە ىاهىمىش مۇهڭذته بايڭان بُلفان
وىمفا ٌېلىڭ : بىز ٌۈهو رەظۇلۇلٌي يې»وىلىذۇ: 

ىو ىاىىؽە! بۇ ٌېچە ماڭا رۇئعڭەت وىٌمعڭىشگ »
دېذى ۋە هاماسـا تڭۇردى. « رەبرىم بىلەن بًُپ

ؼۈبٌىعىشٌو  ىاظماهٌرهى  ۋە سېمىووى  »هاماسدت 
يارىىىلىؽىذت  ٌېچە بىلەن ٌۈهذۈسهى  هۆۋەتلىؽى  

 ىەلڭۋەتىە تۇرۇؼىذت  ىەوىل ىىّىلىڭزى ىۈچڭۈن
ىڭايەتوو ىُوڭۇدى. دېّەن « رَؼەن دەلىللەر بار

هاماسدت ؼۇهذته واتىىي يىفلىذىٍو  ىەِەر جەيواماس 
  1«ظىىىلعا تامچىٌپ ٌۆس يېؽو ىاواتىو.

رەظۇلۇلٌي ٌېچىلىزى هاماس ىُوۇپ پڭۇتلىزى 
ظىلىوى  بۇرۇهىو »ىىؽؽى  ٌېىەتىو. بىز ٌۈهو: 

بارلىي ِۈهاًلىزى مەـپىزەت وىلىوفان  ۋە ٌېىىوٍو
ۆپ ىىرڭڭادەت بۇهچىلىڭڭَ ٌڭڭ ىاتۇرظڭڭا  هېمىؽڭڭ

ؼڭۈٌۈرچان »دېڭذىم. رەظڭۇلۇلٌي: !« وىلىذىٌ
   2دەپ جاۋتپ بەردى.« بُلمايمەهمۇگ بەهذە

بىز ىايڭال  ىابزَيلۇهمەئشۇمىىە وەبىلىعىذىى 
ىُـزىلىي وىلفان ىىذى. ىۇهى  وُلىوى  ٌېعىلىؽو 

وەبىلىعڭىّە هۇمڭۇط  ۋە ىۇ ىايالوى  ىاىىلىعىّە
ۇلۇلٌي رەظىۇًر ىېلى  ٌېلەتىو. ؼۇهى  ىۈچۈن 

 يائؽو ٌۆرىذىفان ٌىؽىلەردىى بىزى بُلفڭانىەڭ 
ًەسرىىو ىۇظڭامەهو مەسٌڭۇر ىايالوىڭ  وڭُلىوو 
ٌەظمەظڭڭلىَ تُـزىعڭڭىذت ؼڭڭاپاىەتچو وىلىڭڭ  

ىۇظامەهى  ِېپىوو ىڭاڭٌپ رەظۇلۇلٌي ىەۋەتىو. 
مڭۇهرەرِە چىىىڭ   ًالڭذتواتىىي ـەسەپلەهڭّەن 

                                                 
 بەتٍە وارتڭ. -164تُش  -2ىىروو ٌەظىز تەپعىزى  1
 ىىماش بۇئارى ۋە مۇظلىم رىۋتيىىو.  2



 

22 
 

ظىلەردىى ىىلّىزىٍو »مۇهذته هۇتۇه ظۆسلىذى: 
ىڭڭابزۇيلۇه ٌىؽڭڭىلەر  مەتلەر ىىچىڭڭذە يڭڭۈسمۈىڭڭ

ىُـزىلىي وىلعا جاستلىماپ  ىڭاددىي  بىچڭارىلەر 
ىُـزىلىي وىلعا وُلىوو ٌېعەتىو. بۇهى  ىۈچڭۈن 
ىالٌي ىۇًرهو ًڭاًً وىلفڭان. ىڭالٌي بىڭلەن 
وەظڭڭەمٍو  ىەِەر مۇًەممەدهىڭڭ  وىڭڭشى لڭڭاتىمە 

ەتىە ىۇهىڭ  ۋىەلڭ  تەوذىزدىمۇىُـزىلىي وىلفان 
  1«ظٍەن بًُتىىم.وُلىوو ٌە

جاهڭڭابلىىو ىىالىوى  بڭڭۇ وەدەر رەظڭڭۇلۇلًٌ
هى  تا وىىڭامەت ٌڭۈهىّىچە ىۇهىڭ  مۇظۇلماهٌر

پۈتڭۈن . ؽىفا تۈرتٍە بُلفانظۆسىّە ىەمەل وىلى
رەظۇلۇلًٌىا  مۇظىەًٍەش ىىماهو ىاروىلىي ًاياتىذت

رەظڭڭۇلۇلًٌوى  ِېپڭڭو بىڭڭلەن  باـٌهفڭڭاهٌر
هىغفڭا پۈتڭۈهلەپ ىەمەلىىىىىوى  بىزدەٌلىٍىذىى ىۇ

 ىىؽەهّەن. 

جەمىىىەتوڭڭو ىىعڭڭٌي وىلمڭڭاوچو بُلفڭڭاهٌر 
ظڭاۋته ىېلىؽڭو  تەرىپىڭذىىرەظۇلۇلًٌوى  بۇ 

ًسىم. ؼۇهذته  ٌىؽڭىلەرِە تەظڭىز ٌۆرظڭىىى  
وەلرلەرهى  تۆرىذىى ىُرۇن ىېلىؽڭوى  بىزدىورىڭز 

ىڭاۋۋتل  ىۆسى ٌۆرظەتمەٌچو بُلفان يُلفا ؼەرتو
 ىۆسى مېغىؽىۇر. 

يڭاػ تۆٌۈؼڭوى  لًٌىىى وُروۇپ بىزتۋـا ىا
ىالڭذى  پەسىلىىو ًەوىىذە ۋەس ىېىىماوچو بُلفاهذت

ٌېچە تڭۇرۇپ ىڭالًٌوو ىەظڭلەپ ىۆسىمىش بىلەن 
 ؼڭۇهذته وىلفاهڭذت ٌېڭزەً. ياػ تۆٌەلىؽڭىمىش
 ىېىىعڭاهىاۋتمفا بۇ ًەوىە ۋەس ىاهذىى ىەتىّەهذە 

ىش ٌىؽىلەرِە تەظىز وىلىذۇ. بُلمىعا ىڭالٌي مِېپى
وىلمايذىفان ىىؽڭوو ىا ىۆسۈڭٌر هېمىؽ» تاىاًهى 
وى  تەهىىذ ىُبىېٍىىىفا دېّەن ىايىىى 2«دەيعىلەرگ

 ىايلىوى  والىمىش. 

 ظاًابىلىزىّە ىېىىىان ظۆسلىزى وى رەظۇلۇلًٌ
وُلىمىشدت بار. ئاتىپٌر مۇهرەرلەردە  )ًەدىعلىزى(
ىۇ ًەدىعلەرهو هەوىل ٌەلىۈرىڭذۇ.  رتظا ۋتروىزتپ

هاًڭايىىو ىڭاس ظڭاهذىٍو  لېٍىى بڭۇ ًەدىعڭلەر

                                                 
 ش بۇئارى ۋە مۇظلىم رىۋتيىىو. ىىما 1
 ىايەتوى  بىز وىعمو. -2ظۈرە ظەك:  2

يەهە هۇرـڭۇن تەظڭىز وىلىڭذۇ. ىٌ مۇظڭۇلماهٌرـ
يەهە  ىاڭلىفڭان بُلعڭىمۇ ٌپواهچە وېىىم ٌىؽىلەر

ىىوىڭايىى ىۆسى بىلّەن پەدىڭّە ياؼڭىماوىا. بڭۇ 
 ىىچىوىؽڭڭلىي ىەًڭڭۋتل. بۇهىڭڭ  ىەڭ ىاظاظڭڭلىي

بىڭزىّە –بىڭز ىەمەلىىەتوىڭ ظۆس بىلەن  ظەۋەبو
ىەمەلىىىىو بىڭلەن وى  ئاتىپبُلمىفاهلىىو   ىۇيفۇن

ـۇچىٌرهىڭ  ىەمەلىڭي سيا  وىڭ ظۆسلىّەن هۇتىى
وىڭ  بىڭز يەردىڭى ياسـڭان ٌىىابى ًاياتو بىلەن

 چىىمىفاهلىىىذۇر.

دەۋەتوڭڭو چىزتيلىڭڭي ىۇظڭڭلۇبىا -4
 يەتٍۈسۈػ

ِەتمەٌچو ۆجاهابو رەظۇلۇلٌي بىز هەرظڭە ىڭ
ياٌو بىز ىىؽوو تەۋظىىە وىلماوچو بُلعا  ىالذى 

 لەروى  ٌۆڭلىوو چىزتيلىڭي ظڭۆسبىلەن ىاڭلىفۇچى
ىاهذىى ِېپىوو دەيىىڭو. ى  بىلەن ىۆسىّە رتش وىل
ىڭاڭلىفۇچىٌر دىىڭىەت بىڭلەن بۇهذته بُلفاهڭذت 

ىاڭٌيىىو ۋە ىڭۇ ظڭۆسلەر ىاڭلىفۇچىفڭا تەظڭىز 
وىٌتىڭڭو. هەتىجىڭڭذە دەۋەت مۇۋەپپەوىىەتلىڭڭَ 

 بًُتىو. 

وى  ّىت رەظۇلۇلًٌېمەظىلەن: بىز ٌۈهو بىز ي
لٌي! ماڭڭا سىوڭا ۇرەظڭۇل ىو»ٌېلى :  ًۇسۇرىفا

وىلىؽىا رۇئعەت بەرظڭىلە  چڭۈهٍو مەن ظڭەۋر 
ّىىوى  ېدەيذۇ. مەجلىعىىٍىلەر بۇ ي «وىٌلمايمەن

ظۆسىّە ًەرئىل پُسىىعڭىىەدە بُلىڭذۇ. بەسىڭلەر 
رەظۇلۇلًٌىا مۇؼۇهذته ىەدەپعىش ِەپ وىٌمعەن! 
دەپ ىۇهى  ىاـشىوو ياپماوچو بُلىڭذۇ. بەسىڭلەر 

ۆيوىٍىذىى تۇتڭۇپ تارتىڭذۇ. بەسىڭلەر ىۇهى  ٌ
ىۇهى  يۈسىّە بىز ٌاچڭات ىۇرمڭاوچو بُلىڭذۇ. 
لڭڭېٍىى ؼڭڭەپىەت ۋە رەًڭڭمەت پەيفەمرىڭڭزى بڭڭۇ 

ّىىوو يېوىفا ېبُلمىفۇر ِەپلەرهو وىلفان ىەدەپعىش ي
ىۆسىّە يېىىى ىُلىۇرـۇسىڭذۇ. چاوىزىذۇ ۋە ىۇهو 

وى  بۇ ىىؽو ىڭۇ يېّىڭىٍە هاًڭايىىو رەظۇلۇلًٌ
ۇ ۋە وەلرو رەظۇلۇلًٌىا رتش بُلىذۇ. تەظىز وىلىذ

 رەظۇلۇلٌي هاًايىىو ظىلىي تەلەپپۇسدت ىۇهىغفا:

رتۋت بڭڭۇ ىىؽڭڭوى  ىاهاڭفڭڭا وىلىوىؽڭڭىوو ڭڭڭ 
 دەپ ظُرتيذۇ. -گٌۆرەمعەن
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ىڭو ظڭىلىّە پىڭذت بُلعڭۇن  دتدتش-ىاهاشڭ 
 .رتۋت ٌۆرمەيمەنلٌي ًەرِىش ۇرەظۇل

ًڭڭېچٍىم ىاهىعڭڭىفا بۇهڭڭذته ىىؽڭڭوى  ڭڭڭ 
 .تۋت ٌۆرمەيذۇروىلىوىؽىوو 

ظېوى  وىشىڭ  بُلفڭان بُلعڭا  ىۇهىغفڭا ڭ 
 بۇهذته ىىؽوى  وىلىوىؽىوو ئاًمىى گ

لٌي ۇرەظۇلىو جېوىم ظىلىّە پىذت بُلعۇن ڭ 
 ًەرِىش ئالىمايىىىم.

ًېچٍىم وىشىفا بۇهذته ىىؽوى  وىلىوىؽڭىوو ڭ 
 .رتۋت ٌۆرمەيذۇ

رتۋت ًامماڭفا بۇهذته ىىؽوى  وىلىوىؽڭىوو ڭ 
 گٌۆرەمعەن

رتۋت لٌي ًەرِىڭڭش ۇرەظڭڭۇلىڭڭو اه  يڭڭڭڭڭ 
 .  ٌۆرمەيمەن

رتۋت ظىغلىغفا بۇهذته ىىؽوى  وىلىوىؽڭىوو ڭ 
 گٌۆرەمعەن

 .  رتۋت ٌۆرمەيمەنياه  ياه  ڭ 

 يڭاٌو تاـڭا ىاچىعڭو  ًېچٍىم ًاممىعڭوڭ 
رتۋت  بۇهڭڭذته ىىؽڭڭىا ىۇچزىؽڭڭىوو وىڭڭ وىشى

 . ٌۆرمەيذۇ

رەظۇلۇلٌي مۇؼۇهذته ىەوىل يُلو بىلەن بڭۇ 
هى  يامان ىىؾ ىىٍەهلىٍىڭّە وايىڭل يىّىىوو سىوا

وىلفاهڭڭذىى ٌېڭڭىىى  مۇبڭڭارەً وڭڭُلىوو ىۇهىڭڭ  
ىو ىڭالٌي! بڭۇ يىّىىوىڭ  »ٌۆٌعىّە وُيۇپ  

ِۇهاًلىزىوو مەـپىزەت وىلفىى  وەلرىوو پڭاٌلىفىى 
   1دەپ دۇىا وىلذى.« ۋە ىىپپىىىوو ظاولىفىى

ت ؼڭۇهىغذىى ّىڭېبۇ ي  رىۋتيەت وىلىوىؽىچە
بُلڭڭۇپ ٌەتڭڭٍەن ىڭڭَ ٌېڭڭىىى هاًڭڭايىىو ىىپپەتل

لېٍىى ىۇهى  بۇرۇهىو ىەًۋتلو ًەممىّە  بُلعىمۇ 
ىايان بُلفاهلىىو ىۈچۈن ًڭېچٍىم ىۇهىغفڭا وىڭش 

ىارىفڭا بۇهو ىۇوڭۇپ . رەظۇلۇلٌي ىٍەنبەرمىّەه
يېّىڭت . ۈپ وُيفاهىٍەنچۈؼۈپ ىۇهو ىۆيلەهذۈر

ىۆيلەهّەهذىى ٌېىىى واتواؼىان بىزىوچڭو ـاستتىڭا 
                                                 

 ىىماش ىەًمەد رىۋتيىىو. 1

ّەهڭذىى ٌېڭىىى ؼېٌىذ بُلىڭذۇ. ىڭۇرۇػ تۈِى
 ؼڭڭېٌىذ بُلفڭڭاهٌر»رەظڭڭۇلۇلٌي ظڭڭاًابىلەردىى 

دەپ ظڭڭُرتيذۇ. ظڭڭاًابىلەر: يڭڭُه  « بڭڭارمۇگ
 بەلٍڭو»ًەممىمىش تُلۇه  دەيذۇ. رەظۇلۇلٌي: 

ذىى ىايزىلفڭان  يڭۈرىٍو دەيذۇ ۋە بالىعى« بار
ىەتزتپوڭو ىىشدەؼڭٍە ت ٌەبىڭي دتدلەئىە بُلفان 
لىىڭو ًې ئىلو ٌۆپ ىىشدىّەهذىى ٌېىىىباؼٌيذۇ. 

وارىعڭا ىڭۇ يەتڭىە   يىّىىوو بىز يەردىى تاپىذۇ
ٌاپىزهى  جەظىذىوى  يېوىذت پۈتۈن بەدىوو واهٌر 
 ىىچىذە  ًەر يىزى سەئمىلەهّەن ۋە وُلىذت وىلىچ

. رەظڭۇلۇلٌي لفڭاهىٍەنؼڭېٌىذ بُ تۇتىان ًالذت
مۇهڭذته  تڭۇرۇپ ّىىوى  بېؽىوو تىشىفا ىېلى ېي

ە مەن ىڭو ىڭالٌي! بڭۇ مەهذىوڭذۇر ۋ: »دەيذۇ
   3 2«ىۇهىغذىومەن.

بىڭڭز ٌڭڭۈهو رەظڭڭۇلۇلٌي ظڭڭاًابىلەر بىڭڭلەن 
ٍە ٌىزى  چىىىُلىۇرتتىو. بىز ىادەش مەظ چىىىەمەظ
ّىلو تڭۇردى. ظڭاًابىلەر ىڭۇهو ًەيڭڭذەپ ىظڭى

تُئىاڭٌ  »رەظۇلۇلٌي: ىا تەمؽىلىۋېذى. چىىىزىؽ
دېذى. ىۇ بىز ىەىزتبو « ىۇهو ظىىّىلو وُيۇڭٌر

ذى(. رەظڭۇلۇلٌي ىڭادەش ىىڭ ظڭەًزتلىي)يەهو 
وڭاتىىي  ىۇهىغفڭا ظاًابىلەرهو تُظمىفان بُلعڭا

ًەيڭڭذەپ مۇىامىلىڭڭذە بُلۇؼڭڭو  ًەتىڭڭا ىڭڭۇهو 
ىڭادەمّە  ظڭەًزتلىيچىىىزىؽو مۇمٍىى ىىڭذى. 

وُپال مۇىامىلە وىلىوعا ظاًابىلەر بىڭلەن  بۇهذته
ًڭاجىىىوو ىادەش ىۇ  ىۇهى  ًېچ پەروو والمايىىو.

لۇلٌي ٌېڭڭىىى رەظڭڭۇ بُلفاهڭڭذىىىڭڭادت وىلىڭڭ  
بىز چىلەً ظۇ ىېلى  ٌېلى  ىۇهى  »ظاًابىلەرِە 

 ىاهڭذىىدېذى. « ذۈٌىوى  ىۈظىىّە تۆٌۈڭٌريظۈ
 مۇًيىملىڭيىۇ ىادەموو يېوىفا چاوىزى   هاًايىىو 

بۇ يەر بۇهذته ىىؽٌرـا ًيىي ىەمەط  »بىلەن: 
بۇ ىالًٌوو سىٍىز وىلىذىفان  هاماس ىُوۇيڭذىفان 

ىۇ ىڭادەش  4دېذى.« ۋە وۇرىان ىُوۇيذىفان جاپ
ئاتاًؼىاهلىىىوو چۈؼىوى   ئىجىل بُلفان ًالڭذت 

                                                 
بەسى رىۋتيەتلەردە بۇ يىّىىوى  ىىعمىوى  جۇلەيرىب ىىٍەهلىٍڭو  2

 رىۋتيەت وىلىوفان.
 ىىماش مۇظلىم رىۋتيىىو. 3
 ىىماش مۇظلىم رىۋتيىىو. 4
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ىادەموىڭڭ  بڭڭۇ چىىىڭڭ  ٌەتىڭڭو. ظڭڭاًابىلەر 
رەظڭۇلۇلًٌوى  ؼڭۈهچىلىَ ٌەڭ لىىىفا ىەئٌوعىش

وُرظڭڭاولىي ۋە ىەپۇچڭڭاهلىي بىڭڭلەن مۇىڭڭامىلە 
ذىى ًەيڭزتن بُلۇۋتتىڭاهلىىىوو ىىپڭادە وىلفاهلىىى

ًەيڭزتن »ش: وىلىؽىۋېذى  پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاً
وُپڭڭال مۇىڭڭامىلە ظڭڭىلەرهى   بُلۇۋتتامعڭڭىلەرگ
مەن  وُيالمڭڭڭڭايمەن.يڭڭڭُل  وىلىؽڭڭڭىغٌرـا
 ىاظاهٌؼىۇرـۇچو ىەمەط  بەلٍو وىىىوٌؼىۇرـۇچو

 دېذى.  1«بُلۇپ ىەۋەتىلذىم.

پەيفەمرىزىمىش  بۇ ۋەوەلىٍىىى ىايان بُلفاهذەً 
مەظڭجىذٌە ظىىىعڭەن! دەپ  ىاهېمىؽ ّەىۇ ىادەم

ىۇهىغفا ىڭاستر بەلٍو ظاًابىلەرهو  ى.ىاستر وىلمىذ
چىڭزتيلىىچە  غفاىۇهى بېزىؽىىى تُظۇپ والذى ۋە

 .  چۈؼەهذۈردى

ٌىؽڭڭىلەرِە هاًڭڭايىىو تەمٍىڭڭى رەظڭڭۇلۇلٌي 
 .ىۆسىّە جەلڭب وىٌتىڭو مۇىامىلە وىلى  ىۇًرهو
ًەر واهذته  .ۋەتمەيىىوۇيېوىفا ٌەلّەهلەرهو واچۇر

بىلەن  ٌىؽىّە ٌەڭ وُرظاولىي ۋە ٌەچۈرۈمچاهلىي
ىمڭڭايىىو. جاروىز-مۇىڭڭامىلە وىٌتىڭڭو. ۋتروىڭڭزتپ

ٌەلّەهلەرهڭو  وېؽڭىفا .ًېچٍىموو رەهجىىمەيىىڭو
بەسىذە ىۈظڭىىذىٍو  .ًۆرمەتلەپ مېٌمان وىٌتىو

 مىوو مېٌماهفا ٌۆرپە وىلى  ظېلى  بېزەتىڭو.ىىىٌ
ظاًابىلىزىوو ىەڭ چىزتيلىڭي ىىعڭىملىزى بىڭلەن 

ېپىوڭڭو چڭاوىزتتىو. ِەپ وىلىۋتتىڭڭان ٌىؽڭڭىوى  ِ
بۆلمەيىىو. رەظۇلۇلًٌوى  ًەر واهڭذته ٌىؽڭىّە 

ؼەپىەت  رەًىمذىل بُلفڭاهلىىو وۇرىڭان -مېٌزى
ٌەرىمذە بايان وىلىوفان. ىالٌي تاىڭاً مۇهڭذته 

ىالًٌوى  رەًمىىو بىلەن ظەن ىۇًرـڭا »دەيذۇ: 
ىەِەر وُپال  بڭاـزى وڭاتىىي  .مۇًيىم بُلذۇڭ

روڭاپ تا ىەتزتپىغڭذىىبُلفان بُلعڭاڭ  ىڭۇًر 
ىۇًرهو ىەپڭۇ وىڭل  ىڭۇًر ىۈچڭۈن  .ٌېىەتىو

   2«مەـپىزەت تىلىّىى...

  ِڭڭڭۈسەل ئۇؼڭڭڭخۇپ ىەِەر رەظڭڭڭۇلۇلٌي
ىەئٌولىي  مۇًيىم ۋە ٌەڭ وُرظڭاه بُلمىفڭان 

                                                 
 ىىماش بۇئارى ۋە مۇظلىم رىۋتيىىو.  1
 ىايەتوى  بىز وىعمو.  -159ظۈرە ىالو ىىمزتن:  2

ىۇهى  ىەتزتپىذىى تاروڭاپ  ىادەملەربُلعا ىىذى  
ئىڭشمەت  ي. ؼۇهى  ىۈچۈن دىوىٌەتٍەن بًُتىو

ىىعڭًٌاتچىٌر وىلفۇچىٌر بُلۇپمۇ دەۋەتچڭو ۋە 
وىلى    ەىەئٌوىوو ىۆسلىزىّە ىۈلّوى  رەظۇلۇلًٌ

مۇًيىم  ظەۋرىلىَ  ظۆسى تاتلىي  مۇىامىلىعڭو 
يۇمؽڭڭاه بُلۇؼڭڭو ٌېڭڭزەً. وُپڭڭال ظڭڭۆسلەر  
ىىوعڭڭاهوى  ٌڭڭۆڭلىوو ىاـزىىىڭڭذىفان وڭڭاتىىي 
مۇىامىلىلەر ٌىؽىلەرهو واچۇرىذۇ ۋە دۈؼمەهلىٍٍە 

رهو وارؼو ظەۋەپ بُلىذۇ. بۇهذته وىلىؾ ٌىؽىلە
عڭاهوى  تەبىىىىڭو وبارىڭذۇ. ىى ىېلىڭ چىىىؽڭىا 

 وُپاللىي ۋە واتىىىلىىوو ياوىۇرمايذۇ.

 

 لىيئاتالىىوو يۈسىّە ظالماظ-5
ئاتالىي ىۆتٍۈسِەهلەرهو ىاممىۋىي رەظۇلۇلٌي 

بىزتۋهىڭ   ظُرۇهٌردت تەهىىذلەؼڭوو ئالىمڭايىىو.
ئاتڭڭالىىىوو ٌۆرظڭڭە  ىۇهىغفڭڭا ٌايىماظڭڭىىى  

 لذىذت ىۇهى  يۈسىوو چۈؼۈرمەظىىىٌىؽىلەرهى  ىا
 ىادەملەرِە هېمە بُلذى  ىۇًر»مۇهرەرِە چىىى : 

 ىابەسىلەر هېمىؽڭ  ىۋتتىذۇمۇهذته ِەپلەرهو وىلىؽ
دېّەهڭڭذەً ىُمڭڭۇمىي  3«مۇهڭڭذته وىلىڭڭذۇگ...

ىىپادىلەرهو ىىؽلىىىؾ ىاروىلىي ئاتڭالىي ظڭادىز 
ظڭڭۆس بڭڭۇ -ِەپوىلفڭڭۇچىوو ىاِاًٌهڭڭذۇرتتىو. 

تەظىزى ٌۈچلۈً بڭًُتىو  ًەش عا ؼەٌىلذە ىېىىىل
وىلفان ِېپو ًېچٍىموىڭ  ٌڭۆڭلىّە تەِمەيىىڭو. 
ئاتالىي ظادىز وىلفۇچىٌر وىلفان ىىؽىوى  تڭُـزت 

 ۋتًتىو. ىىىىەمەظلىٍىوو چۈؼىوى  تۈس

بىڭڭز وېڭڭىىم بىڭڭز مەًەللىوىڭڭ  جامڭڭاىىىو 
ًۇسۇرىفا ٌېلى   ىىمڭاش هامڭاسهو وى  رەظۇلۇلًٌ

ٍايەت وىلڭذى. بەً ىۇسۇن ىُوۇيڭذۇ  دەپ ؼڭى
جاماىەتوو تاؼٌپ چىىى  ٌەتٍڭۈدەً »بەسىلىزى 
وى  رەظڭۇلۇلًٌبڭۇ ىىؽڭىا و. ىىؽىدې «بُلذۇه
ىاچچىىو ٌەلڭّەن ىىڭذى. ؼڭۇهذتوىىمۇ  هاًايىىو

مۇهڭذته  ىاهېمىؽڭ»ىىماموو ىالڭذىفا چاوىزىڭ  
 بەلٍڭڭڭو پۈتڭڭڭۈن دېمەظڭڭڭىىى  «وىلىعڭڭڭەن

ىو »مۇظۇلماهٌرـا بىز ئۇترە ىُوۇدى. ئۇترىذە: 
                                                 

 ىىماش ىەبۇ دتۋۇد ىەدەئ بابو.  3
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 ٌىؽڭىلەرهواهٌر! ظڭىلەرِە هڭېمە بُلڭذى  ىىوع
ظىلەرگ ظىلەردىى ٌىم ىىماش بُلعا هامڭاسهو ۇواچۇر

وىعىا ىُوۇظۇن. چڭۈهٍو جاماىەتوىڭ  ىىچىڭذە 
ٌىؽڭىلەر  ىۆسرىعڭو بڭارياؼىوى  والفان  ىاجىش  

  1دېذى.« بُلىذۇ.

 باؼىىٌرهى  ئاتڭالىىىوو تۈسىىىڭ رەظۇلۇلٌي 
ئڭاًيىىو.  ًۋېلىؽىوو ىىوىڭايىى بەهىجات تېپىؽى

ؼۇهى  ىۈچۈن ًەر واهذته مەظڭىلىوو هاًڭايىىو 
 ىاظان ۋە تەظىزلىَ بىز ؼەٌىلذە بايان وىٌتىو. 

بىز ٌۈهو رەظۇلۇلًٌوى  يېوىفا يڭۈسىّە سەپەر 
بىز ظاًابە ٌەلذى. ىۇ ىادەمّە ىالذىذت  تٍەنظۈر

ەظىىى چىىىڭ  ٌەتٍەهڭذىى ٌېڭىىى بىز هەرظە دېم
 وُيڭڭۇڭٌر بڭڭۇ ىڭڭادەمّە دەپ» :ظڭڭاًابىلەرِە

  2دېذى.« عۇنيۈسىذىٍىوو يۇيۇۋەت

 

بىؽڭڭڭارەت ىاظاهٌؼڭڭڭىۇرۇػ ۋە -6
 بېزىؾ. 

رەظڭڭڭۇلۇلًٌوى  دەۋەت  ىاظاهٌؼڭڭڭىۇرۇػ
ىۇظۇلىذىٍو ىاظاظڭلىي پىزىوعڭىپٌردىى بىڭزى 

ىڭاسدىى -يىلذت ىڭاس 23ىىذى. وۇرىان ٌەرىموى  
 يڭاروىىوًُيٌؼىۇرۇؼڭوى  ىەڭ  مۇهاسىل بُلۇؼى

 ىذۇر. هامايەهذىلىزىذىى بىز

 تەبىڭڭىەت هۇوىىعڭڭىذىى ىېىىىاهڭڭذىمۇىىوعڭڭان 
وېىىى ىىؽٌرـا تەٌلىڭ  . مايىل ٌېلىذۇىاظاهلىىىا 

بەسىذە مەظىلىوو پۈتڭۈهلەپ رەت وىلىؽڭىا  وىلىؾ
وىڭ  . ؼۇهى  ىۈچۈن وۇرىان ٌەرىمىېلى  بارىذۇ

ۋە ىاظاهٌؼىۇرۇػ  ىاظاهلىيهۇرـۇن ىايەتلىزىذە 
 ىىرارىلىزى تىلفا ىېلىوفان:

ظڭڭىلەرِە ىاظڭڭاهلىىوو ئاًيڭڭذۇ   ىڭڭالٌي»
  3«تەظلىٍوو ئالىمايذۇ 

غٌرهو يېوىٍلىىىؽڭوو ىىالٌي ظىلەرهى  يڭۈٌ»
)يەهڭڭو ؼڭڭەرىىەت ىەًٍڭڭاملىزىوو ظڭڭىلەرِە 

                                                 
 ىىماش بۇئزى ۋە مۇظلىم رىۋتيىىو. 1
 ىىماش ىەبۇ دتۋۇد رىۋتيىىو. 2
 ىايەتوى  بىز وىعمو. -185ظۈرە بەوەرە:  3

ىاظاهٌؼىۇرۇؼڭڭوو( ئاًيڭڭذۇ. ىىوعڭڭان )هەپعڭڭو 
  4«.ئاًىؽىفا ئىٌپلىي وىلىؽىىى( ىاجىش يارىىىلذى

ظىلەرِە دىوڭذت ًېچىاهڭذته مۈؼڭٍۈللۈٌوو »
مىذى )ظىلەرهو ظىلەر تڭاوەت وىٌلمايڭذىفان وىل

 5«ىىؽٌرهو وىلىؽىا تەٌلى  وىلمىذى(.

: پەيفەمڭڭڭڭڭڭرەر ىەلەيٌىععڭڭڭڭڭڭاًممۇ
ىاظاهٌؼىۇرۇڭٌر  وىىىوٌؼىۇرماڭٌر  ئۇؼخەۋەر »

ىىٍٍو   ىۇ 6دېّەن.« بېزىغٌر  واچۇرۋەتمەڭٌر.
  ىىؽوى  بىزىوو تالٌػ ٌېزەً بُلڭۇپ والفاهڭذت

 بُلعڭا ىاظڭان بڭُلفىوىوو ِۇهاي بُلمايڭذىفاهٌ
ىىرڭادەتلەردىى -لە ىەمەلپبىشهىغمۇ هە 7تالٌيىىو.

ٌڭڭۈچىمىش يېىىڭڭذىفاهوو وىلىؽڭڭىمىشهو تەۋظڭڭىىە 
   8وىٌتىو.

ًەرواهذته ىادەموىڭ   پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًش
ىڭۇ ىۆسىّە سۇلڭۇش وىلىؽڭىوو مەهىڭو وىلفڭان. 

 فڭا ىېعڭلى بىز ٌىؽىوى  ىىٍٍڭو ىُـلى ياؼاهفان
 لىىىوو ٌۆرۈپ  ىەتڭزتپىىٍىلەردىىۋتتىاهىارتن مېغى

بۇ »: ىۇًردەپ ظُرىذى. « بۇ هېمە ىەًۋتلگ»
 دەپ «وىلفڭان ىىڭٍەن 9ٌىؽو مېغىؽڭوو هەسىڭز

ىڭۆسىوو  ىۇهى »جاۋتپ بەرِەهذە  رەظۇلۇلٌي: 
 دېڭّەن ۋە« وىىوىؽىفا ىالًٌوى  ًڭاجىىو يڭُه

 10ـان.ۇبۇيز ۋېلىؽىاوىېىۇلىفىفا م هوىۇ

روڭو ىەمڭز رەسىىەلًٌڭۇ ًەسرىىو ىابذۇلٌي ىى
ىەهٌۇ ًەر ٌۈهو رَست تۇتاتىو  ٌېچە ىۇئلىمڭاپ 

بەردتؼڭلىي هاماس ىُوڭۇيىىو. ىۇهىڭ  ىاىىلىعڭو 
بۇ پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًش . بېزەلمەيٌ والفاهىذى

 ظڭەهذە»ىۇهىغفڭا:  ىۇوىاهذىى ٌېىىى ىەًۋتلوو 
ىاىىلەڭوى  ًەوىو بار. بەسىذە رَست ۋە  هەپعىغوى 

   11دېّەن.« ۇئلىفىىتۇت  بەسىذە ى
                                                 

 ىايەت.  -28ظۈرە هىعا:  4
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باؼىىٌرهى  ىاروىلىي  ظُرتػ ظُىال-7
 دىىىىىىوو مەرٌەسلەؼىۈرۈػ

ىلەر پەيفەمڭڭرەر ىەلەيٌىععڭڭاًموى  ظڭڭاًاب
هاًايىىو دىىڭىەت بىڭلەن ىڭاڭٌيىىو.  ظۆسلىزىوو

ىُتىۇرىفڭا مۇًىم بىز مەظڭىلىوو  ؼۇهذتوىىمۇ ىۇ
ىالذى بىلەن ىۇ ًەوڭىە ظڭُىال  بُلعا وُيماوچو

ىي ظاًابىلەرهى  دىىىىىىوو ىڭۆسىّە ظُرتػ ىاروىل
ظڭُىال  رۈپ ىاهذىى ِەپ باؼٌيىىو.مەرٌەسلەؼىۈ
باؼىىٌرهى  دىىىىىىوو تارتىذىفان ۋە ظُرىفاهذىمۇ 

ظڭُرتيىىو.  هووىشىىىۇرىذىفان ظڭُىالٌر ىۇًرهو
 .  تەٌزترًيىىوبەسىذە بىز ظُىالوو ىۈچ وېىىم 

ظاًابىٌردىى بىزىّە: ىۇ مەظىلەن: بىز ٌۈهو 
سىذ ىىروو ىەظڭەد! جەهڭوەتٍە ٌىزىؽڭوو ەو يى»

ەتىە ۋىەلڭ»دەپ ظُرىذى. ظاًابە: « ئاًمعەنگ
: ۋىذى  پەيفەمڭرەر ىەلەيٌىععڭاًشدې« ئاًيمەن

ىڭڭۆسۈڭ ىۈچڭڭۈن يائؽڭڭو ٌڭڭۆرِەن  ىاىۇهڭڭذتو»
« هەرظىوو وېزىوذىؽى  ىۈچۈهمۇ يائؽو ٌڭۆرِىى

  1دېذى.

ۋىڭڭڭذت  ذىىئۇترىلىزىڭڭڭوى  رەظڭڭڭۇلۇلًٌ
يېىىڭ  تُلڭۇه بىڭشِە زى ىلىباؼىًەجذىٍىذىى 

ٌەلمىّەن. لېٍىى بىشِە ىۈسۈهذە ؼەٌلىذە يېىىڭ  
ٌەلّەن بەسى ئۇترىلىزى ىىعڭٌموى  دەظڭلەپٍو 
دەۋرىذە پەيفەمرىزىمىشهى  هۇتڭۇه ظڭۆسلەػ ۋە 
تەبلىق وىلىؽىا ىاًًىذە ىەًمىىەت بەرِەهلىٍلىوڭو 
ٌۆرظڭڭڭىىىذۇ. پەيفەمڭڭڭرەر ىەلەيٌىععڭڭڭاًموى  

ۋە جڭڭاًىلىىەت هۇتڭڭۇولىزى بۇتپەرەظڭڭلىٍوو 
ىېىىىڭڭادىوو تاؼڭڭٌپ  پۈتٍڭڭۈل ىىوعڭڭاهىىەتوو 
وارتڭفۇلۇوىىى يُرۇولۇوىا چىىىزىڭذىفان ىىعڭٌمفا 
دەۋەت وىلىؾ  ىىعٌش ىەوىذىعىوى  ِۈسەللىٍىوو 
بايان وىلىؾ  ىىوعاهٌرهى  دۇهىادت ۋە ىڭائىزەتىە 

ظڭڭاىادەتٍە ىېزىؽىؽڭڭىوى  يڭڭُللىزىوو -بەئڭڭت
ىڭؾ واتڭارلىي ٌۆرظىىىؾ ۋە جىٌادوا تەرـىب وىل

 مىٌرهو ىۆس ىىچىّە ىالىذۇ. ېت

                                                 
 ەًمەد رىۋتيىىو. ىىماش ى 1

رەظۇلۇلًٌوى  بڭارلىي ئڭۇترىلىزىوو تېپىڭ  
 وى چىىىؽىا تىزىؽىان ىىروو وۇتەيرە  رەظڭۇلۇلًٌ

بىڭلەن « ىەلٌەمذۇ لىلڭٌي» ىوچە ئۇترىلەرهوٌۆپ
ىو ىالًٌوىڭ  » ەرهوبەسى ئۇترىل  باؼلىفاهلىىىوو

و جۈملىعڭ« وۇللىزى! ظىلەرِە تەۋظىىە وىلىڭمەن
ظاهادىى ٌېڭىىى -بىلەن ۋە بىز ئۇترىعىوو ًەمذۇ

ظۆسى بىڭلەن باؼڭلىفاهلىىىوو  « ىو ىىوعاهٌر!»
تەٌرىز بىڭلەن باؼڭلىفاهلىىىوو  وًېىت ئۇترىلىزىو

   2.بايان وىلىذۇ

رەظڭڭۇلۇلًٌوى  ئڭڭۇترە ۋە هەظڭڭىٌەتلىزىذىى 
 ىۆرهەٌلەر:

مۇهڭذته دېڭّەن:  ىەرەظۇلۇلٌي بىز ًەدىعڭ
ِۇهاًٌردىى ظڭاولىوىؾ پىىوىذىى وۇتۇلۇػ ۋە »

ىڭاروىلىي ىالًٌوى  ٌىىابىفا مەًڭٍەش ىېعڭىلىؾ 
ظىلەردىى بۇرۇهىىٌرهى   ٌەرىمذە . وۇرىانبُلىذۇ

وىععىلىزى  ظىلەردىى ٌېىىوٍىلەرهى  ئەۋەرلىزى  
بڭار. ىڭۇ   ەرًۆٌڭۈمل ظىلەرِە مۇهاظڭىۋەتلىَ

 هىغڭذتتُـزىوو ئاتادىى ىايزىىذىفان ٌىىابىۇر. ىۇ
ىالًٌوىڭڭ   ىڭڭۇ يڭڭُه.س ًەرِىڭڭش بىڭڭمەهە ظڭڭۆ

ًېٍمەتلىڭڭَ  مۇظڭڭىەًٍەش ىارـامچىعڭڭىذۇر. ىڭڭۇ
ىڭۇهو تڭُـزت يُلڭذۇر.  ىالًٌوى  سىٍزىذۇر. ىۇ

. ًېچىاهذته ٌۈچ تڭُـزىلىىىىى بۇرۇۋېىەلمەيڭذۇ
ىالىمٌر ىۇهىغفا تُيمايذۇ. تەوۋتدترًر ىۇهىغڭذىى 

ًهعڭىمۇ تەٌزتروڭاهچە  سېزىٍى  والمايڭذۇ. ىڭۇ
: ىاڭلىفاهڭذتجىوٌر  ۇ. ىٌُهىلىي ًېغ وىلىومايذۇ

بىش ًەوىىەتەن تُـزت يُلفا باؼٌيذىفان ىاجايى  »
« ىۇهىغفا ىىمڭان ىېىىىڭۇه  وۇرىاهوو ىاڭلىذۇه

دېّەن ٌىىابىۇر. ىۇهىڭ  ٌۆرظەتمىعڭو بڭُيىچە 
. وىلفڭڭان بُلىڭڭذۇظڭڭۆسلىّەن ٌىؽڭڭو ًەه ِەپ 

ظاۋتبىا ىېزىؽڭىذۇ.  ٌىؽو ىۇهىغفا ىەمەل وىلفان
ٌىؽو ىادىل ًۆٌڭۈش ىۇهى  بىلەن ًۆٌۈش وىلفان 

وىلفان بُلىذۇ. ىۇهىغفا دەۋەت وىلفان ٌىؽو ًەه 
 3«يُلفا چاوىزـان بُلىذۇ.

ًەممە ىادەش ىڭارسۇ  وىذتۇرەظۇلۇلٌي بىز هۇت

                                                 
 بەت. -251تُش   -2« ىۇيۇهۇل ىەئرار»ىىروو وۇتەيرە:  2
 ىىماش تىزمىشى ۋە دترىمو رىۋتيىىو. 3
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ىىزىؽىؽوى  يُللىزى ًەوىىذە جەهوەتٍە  وىلىذىفان
هاًايىىو وىعىا  ىەمما تُلىمۇ مەسمۇهلۇه وىلىڭ  

بېزىغٌر   ۋەدە ىاماڭا ىالىە ىىؽ»مۇهذته دېّەن: 
مەن ظىلەرهى  جەهوەتٍە ٌىزىؽىغٌرـا ٌاپالەتلىڭَ 

  ىۇًر:«. وىٌپ

 رتظىچىل بُلۇػ. .1

 .ۋەدىّە ۋتپا وىلىؾ .2

 ىاماهەتٍە ئىىاهەت وىلماظلىي. .3

 .  ًايالىي بُلۇػىىپپەتلىَ .4

 .ىوىؾًارتمفا وارتؼىىى ظاول .5

يەتٍۈسۈؼڭڭىىى وڭڭُل  باؼڭڭىىٌرـا سىىڭڭان .6
 1يېفىؾ.

هە بىز ئۇترىعڭىذە پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًش يە
 مۇهذته دېّەن:

ظاها ىالًٌىڭا -ًەمذۇؼۈبٌىعىشٌو  بارلىي »
ظڭڭاها -. بىڭڭش پەوەت ىالًٌىڭڭا ًەمڭڭذۇئاظڭڭىۇر

 .ىېىىىمىڭڭش  ىۇهىغڭڭذىوٌ يڭڭاردەش تىلەيمىڭڭش
هەپعىمىشهى  ياماهلىىىڭذىى ۋە يامڭان ىەمەلڭذىى 

بىڭز  ِۇۋتًلىي بېزىمەهٍڭو  فىوىمىش.ېىالًٌىا ظ
. ىڭۇ بەرًەه يُوىڭۇر مەبڭۇدىىالًٌىىى باؼىا 

يالفۇسدۇر  ًېچ ؼېزىٍو يُوىۇر. ىالٌي ًىذتيەت 
وىلفان ٌىؽىوو ًڭېچٍىم ىاسدۇرتلمايڭذۇ. ىڭالٌي 
ًىذتيەت وىلمىفان ٌىؽڭىوو ًڭېچٍىم ًىڭذتيەت 
وىٌلمايذۇ. ىەڭ تُـزت ظۆس ىالًٌوى  ٌاًمىذۇر. 
ىالٌي ٌىموى  وەلرىوو وۇرىان بىلەن سىووەتلىعڭە  

ىىى ىىعٌمفا ٌىزِۈسظڭە  ىڭۇ ىۇهو ٌۇپزىذىى ٌې
ٌىؽڭڭو وۇرىڭڭاهوو ىىوعڭڭاهٌرهى  ظڭڭۆسىذىى ىەً 
بىلعە  ىەهە ؼۇ ٌىؽو هىجڭات تاپىڭان بُلىڭذۇ. 
ًەوىىەتەن وۇرىان ظۆسلەرهى  ىەڭ تُـزىعڭو ۋە 
ىەڭ باًـەتلىڭڭَ بُلفىوىڭڭذۇر. ىڭڭالٌي يائؽڭڭو 
ٌڭڭۆرِەهوو يائؽڭڭو ٌڭڭۆرۈڭٌر. ىڭڭالًٌوو چىڭڭى 

وىڭڭ  ٌڭڭاًمىوو وەلڭڭرىغٌردىى ظڭڭۆيۈڭٌر. ىالًٌ
ىُوۇؼڭڭىىى ۋە ىڭڭالًٌوو سىٍىڭڭز وىلىؽڭڭىىى 

                                                 
 ىىماش ىەًمەد رىۋتيىىو.  1

سېڭڭزىٍمەڭٌر... ىالًٌىڭڭا وۇلچىلىڭڭي وىلىغڭڭٌر. 
ىۇهىغفا ًڭېچ هەرظڭىوو ؼڭېزىَ ٌەلىڭۈرمەڭٌر. 

وُروڭۇڭٌر.  رەۋىؽڭىەىالًٌىىى ىالًٌىا ًيىڭي 
تڭۇرۇڭٌر. ىڭالٌي  ۋەدەڭڭلەردەىالًٌىا بەرِەن 
غٌرهڭو بىزى-رَي بىلەن بىڭز دىلىغٌرـا ظالفان

 ظۆيۈڭٌر. ؼۇهو بىلىغٌرٌو  ىڭالٌي ۋەدىعڭىذە
واتىىي ـەسەپلىوىڭذۇ. ىالًٌوىڭ  تۇرمايذىفاهٌرـا 

ىڭڭو ظڭڭىلەرِە ىٍىظڭڭاًمو  رەًمىىڭڭو ۋە بەر
  2«بُلعۇن.

ٌۆرۈپ تۇرۇپىىمىشٌو  رەظۇلۇلٌي تەبلىق ۋە 
ىاظڭىىذت  ىىعڭوىىعٌي ۋەسىپىعىوو ىالًٌوى  ۋەً

ەپپەوىىەتلىڭڭَ ىەڭ مڭڭۇٌەممەل ؼڭڭەٌىلذە ۋە مۇۋ
. باؼڭىا ىىؽڭٌردىٍىّە ًالذت ۋتيىفا يەتٍڭۈسِەن

وىىڭڭڭامەتٍىچە  ىُئؽاؼڭڭڭٌ دەۋەت ىىؽڭڭڭىذىمۇ
 ممىىىّە ىۈلّە بُلفان. ۈىبارلىي ٌېلىذىفان 

رەظڭڭڭۇلۇلًٌوى  دەۋەت ۋە تەبلىفڭڭڭذىٍو  
ىۇهىڭ   مۇۋەپپەوىىىىىوى  ىاظاظلىي ظڭەۋەپلىزى

تەۋرەهمەط ىىمڭاهو  ـەيزىىڭو  ظڭەمىمىىلىٍو  
چىللىىو  ٌەچۈرۈمچڭڭاهلىىو  ىظڭڭو  رتظڭڭىىخٌ

ظڭڭەۋرىلىَ بُلۇؼڭڭو  ىىؽڭڭەهچلىَ بُلۇؼڭڭو  
 پاظاًەت ۋە باًـەتىىٍو يۈٌعەً ماًىزلىىىذۇر. 

جەمىىىەتوو ىىعٌي وىلىؾ ىۈچڭۈن دەۋەت ۋە 
تەبلىق وىلىؽىا ىىؽلىىىذىفان ىۇظڭۇل ۋە مېىڭُد 
هاًايىىو مڭۇًىم. رەظڭۇلۇلٌي دەۋەت وىلىؽڭىا 

مۇىامىلىعڭڭو  ۋە وپُسىىعىىەظڭڭ ظڭڭۆسى -ِەپ
هو ىەڭ يڭڭۇوىزى چەٌڭڭٍە تەظڭڭىز ىڭڭاروىلىي
 ٌۆتۈرِەن. 

ىڭالىمٌر  يبارلىي مۇظۇلماهٌر  بُلۇپمۇ دىوى
ىڭڭۆسلىزى ىۈچڭڭۈن ىەڭ يائؽڭڭو وو رەظڭڭۇلۇلًٌ

ىۆرهەً تۇتۇؼو ًسىم. ىۈلّىلىَ مۇظڭۇلمان ۋە 
مۇۋەپپەوىىەتلىڭڭَ دەۋەتچڭڭو بُلڭڭۇػ ىۈچڭڭۈن 

اجەت رەظۇلۇلًٌىىى باؼىا ىۆرهەً ىىشدەؼڭٍە ًڭ
 يُه.

 

                                                 
 بەت.-500تُش   -2« ظىىزەتو ىىروو ًىؽاش»ىىروو ًىؽاش:  2
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گ واهڭذته وارتيڭذۇ رًَىڭىەتٍەىىعٌش دىوڭو 
بىڭلەن  تڭۈرلەر باؼڭىا ىىٍوًاياتلىى رًَىىەتوى 

 واهذته ىاًوىعو بارگ 

بڭڭۇ ظڭڭُىالفا جڭڭاۋتئ بىزىؽڭڭىىى ىىلّىڭڭزى 
بىلەن باؼڭىا دىڭى  ەەرىىسىىعٌمىي هە رًَىىەتوى 

 ىارىعڭڭىذىٍو ىڭڭزىهەسەرىىەل لەرهى ۋە پەلعڭڭەپە
. ـا تُـزت ٌېلىڭذۇلىؽىمىشپەرووو ىېوىي چۈؼىوىۋې

بڭۇ ماۋسۇـڭا  چۈؼەهمەپ تڭۇرۇپ پەرووو ىېوىي 
 پىزىوعڭىپو رًَىڭىەتٌىزى  ٌەتعەً ىىعٌموى  

 رًَىىەتوى تُـزىعىذت ظۆسلەۋېىى   ىىخىىىارظىشً 
ّە ًاسىزوو جەمىىىەتىە ىېىى  يڭۈرِەن ؼڭەٌىللىزى
بىڭڭش چىىىڭ  ٌېىىؽڭڭىمىش مڭڭۇمٍىى. ىڭۇ چاـڭڭذت 

 رًَىڭڭىەتمذىٍو ظڭڭۆسلىمەٌچو بُلفڭڭان ىىعڭڭٌ
ٌڭڭاتىُّرىىەِە تەۋە ستدى وايعڭڭو  پىزىوعڭڭىپىوى 
 .فڭڭا تُئىايڭڭذۇىىوېچۈؼڭڭىوىؾ و ىىٍەهلىٍىوڭڭو

 بەلٍڭو  ىەمەطٍىٌ مەهىۋىىەت هەتىجىذە رًَوى 
 وىلىڭذىفان ماهڭذتهلىيُوٌرـىمۇ جىعىم ۋە ماددت

  والىذۇ. بُلماپ ىايان ىاًًىذىلىٍو ىۇهىۋېزظال

 

 رَي ۋە جىعم ٌىزسىعو
رَي بىلەن جىعم » پەلعەپە ظاًەظىذەدىى ۋە 

ًەرِىڭڭش بىزلىؽڭڭەلمەيذۇ  ى بىڭڭلەن بىڭڭز-بىڭڭز
ىايزىم دۇهىا  ًەر ىىٍٍىعڭىوى  -ىىٍٍىعو ىايزىم

 ذەًدېّەه «تەوەسستلىزى بار-ىُئؽىمىفان تەلەپ
ٌۆس وارتػ ىُمۇملىؽى  ٌەلڭّەن. مۇؼڭۇ ٌڭۆس 
وارتؼىا ىاظاظەن بەسى ٌىؽىلەر بڭۇ ىىٍٍىعڭىوى  

مڭڭۇمٍىى ىەمەط  رَي  يۈٌعىلىؽڭڭوبىڭڭزلىٍىە 
ىۈچۈن جىعىم ۋە ماددت بىز سىوڭذتهفا ىُئؽڭاػ  

-سۇرُدۇهىڭڭا ًاياتىڭڭذىٍو مۇهاظڭڭىۋەتلەر ۋە ًڭڭ
مڭڭۇمٍىى  يۈٌعىلىؽڭڭوًڭڭاًۋەتلەردە رًَوىڭڭ  

بُلمايذۇ  دۇهىا ىىؽلىزى ٌەظڭى   تىجڭارەت ۋە 
تُظالفۇ بُلىذىفان  يۈٌعىلىؽىّەتۇرمۇػ رًَوى  

ٌڭۆس  ىامىلٌر دەپ وڭارتپ ٌەلڭّەن. بڭۇ ئىڭل
-ىائىزى مڭاددت بىڭلەن رًَوىڭ  بىڭز ٌروارتؼ

بىزىذىى پۈتۈهلەپ ىايزىلىڭ  ٌېىىؽڭىّە ىېلىڭ  
بڭڭۇ ىىٍٍىعڭڭىوى  يڭڭُل ۋە  ـڭڭان بُلفاچىڭڭا بار

. ماددىشش يڭُلىوو بُلفانپىزىوعىپلىزىمۇ ًەر ئىل 
ىوڭو پتەلى رًَوىڭ تۇتىاهٌر دەظلەپٍو وەدەمذىٌ 

. واهذۇرۇؼىا ٌۆسى يەتمەپ  ىۇهىغذىى ۋتس ٌەچىو
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پەرەظڭلىٍٍە چۆمڭۈپ ىؼۇهى  بىلەن ىڭۇًر مادد
ٌەتىڭڭو. ىۇهىڭڭ  هەتىجىعڭڭىذە جەمىىىەتىىٍڭڭو 
مەدەهىىەت  ظىىاظەت  ىىىىىعڭاد ۋە ىىجىىمڭاىىي 

هۇرىڭذىى  رًَىڭىەتًەر ظاًە  واتارلىي تۇرمۇػ
سۇلڭمەت  وڭوىڭائىزى سېمىو دە -والڭذىئالىي 
 .  واپلىذى

ىڭڭۆس  بُلعڭڭا  يڭڭُلىوو تاللىفڭڭاهٌر رًَىڭڭىەت
وو تەرەوىو وىلذۇرۇػ ىۈچۈن دۇهىاهىڭ  رًَلىزى

چىىىڭڭ  ٌەتىڭڭو. دۇهىڭڭا  پۈتڭڭۈهلەپ ظڭڭىزتىفا
ىىؽلىزىذىى ىۆسلىزىوو واچۇردى. چۈهٍو ىۇًرهى  

ىىؽڭٌر رًَوىڭ  تەرەوىىڭي  يرىذە دۇهىڭاۋىەهەس
ىۇًر رًَوو يڭۇوىزى  .وىلىؽىفا تُظالفۇ بًُتىو

پەللىّە چىىىزىؾ ىۈچۈن جىعىموو وۇربان وىلىؾ 
-ارتپ  جىعڭڭڭىموى  تەلەپٌېڭڭڭزەً دەپ وڭڭڭ

ؼڭۇ ۋەجىڭذىى  .ئاًىؽلىزىفا ىەًمىىەت بەرمىذى
ىڭڭۇًر هەپعڭڭىوو ىۆلىۈرىڭڭذىفان  جىعڭڭمىوو 
ًىععىاتعىشلەؼڭڭىۇرىذىفان وىڭڭىىى جىعڭڭماهو 

رًَوو تەربىڭىىلەػ  .ٍەتلەرهو ىىجاد وىلذىىًەر
دۇهىڭا  .ىۈچۈن ؼەًەر تۇرمۇؼىذىى يىزتوٌؼڭىو
ىعڭىوو ىىؽلىزىذىى  تۇرمۇػ ـەۋـالىزىڭذىى ىاًو

ىۆڭٍڭۈرلەر ۋە جاڭّالٌرـڭا -ىۈسۈپ  تاـٌر  ـار
ىۇًرـا رًَوو تەرەوىو وىلذۇرۇؼىا  .ٌىزى  ٌەتىو

 .بۇهىغڭڭذىى باؼڭڭىا يڭڭُل ٌڭڭۆرۈهمىّەن ىىڭڭذى
دۇهىڭا بىڭلەن  يهەتىجىذە ىۇًر ىۆسلىزىوو ماددى

باـٌپ تۇرىذىفان ًەرواهذته مۇهاظىۋەت  ىڭاًوە 
ذۇهىا ۋە دۇهىڭڭا ىىؽڭڭلىزىذىى ۋتس ٌېچىڭڭ  تەرٌىڭڭ

ىاهڭڭذىى جىعڭڭىم ۋە رَي  بُلڭڭۇپ ٌەتىڭڭو.
 تامامەنىُتىۇرىعىذىٍو بۇ سىذدىىەت ىىوعاهٌردت 

پەيڭذت وىلىڭ  ىُئؽىمىفان ىىٍٍو ئىل ىۇوڭۇش 
ىىوعڭان پەوەت  ىۇوۇمىذت پەرەظلىَى. ماددوُيذى
 جاهلىيلەردىوٌ ًُسۇرلىوىذىفان بىز هېىمەت يماددى
ىۇهى  ـايىعو بىز ِۈسەل وڭۇػ  بىڭز   بُلۇپ
لىي  بىز يائؽو ىات ۋە بىز يىزتىۇچ ېزتيلىي بچى

رًَىڭىەتچىلەر بۆرە بُلۇؼىىى ىىرارەت بُلڭذى. 
ىىوعڭڭان ىۆسىوىڭڭ  تەبىىىڭڭي وڭڭۇدرەت »بُلعڭڭا 

دتىىزىعىذىى ًالىىفان بىز ٌۈچٍە ىىڭّە بُلۇؼڭو 
بڭۇ ئىڭل وارتؼڭىىٍىلەر  دەپ وارىذى.« ٌېزەً

ىىعڭىذىى ىى ۋە لۇهٍعىىىىىڭذترىىوعاهوى  ىڭۆس 
توىىٍڭو ىڭاۋتسًرهو ىاڭلىىاًيڭذىفان يىزًالىى   

ذىفان ەلەيڭىاپپارتتو  يىزتووو ٌۆر-ظىمعىش رتدىىُ
ەر  بىڭز ٌەلىڭمە بىڭلەن تېلېعٍُپ  يا بىڭز هەس
ئاظىىەتٍە ىىڭّە  ەلەيذىفانىېٌېعەللەرهو ظاوايىىۋ

 بُلۇؼو ىۈچۈن ٌالٌ واتۇردى. 

باؼڭىا دۇهىادىٍو  وارىؽوبۇ ًەوىە ىىعٌموى  
ىاًًىڭڭذە لەردىى ەپەبڭڭارلىي دىڭڭى ۋە پەلعڭڭ

 پەرولىوىذۇ. ىىعٌمىي هۇوىىىىوەسەر بُيىچە ىڭالٌي
تاىاً ىىوعاهوو سېمىوذت ىۆسىوى  ئەلىپىعو وىلىڭ  
بەلّىڭڭلەپ  بەسى ًُوڭڭۇه  مەجرڭڭۇرىىەت ۋە 
مەظىۇلىىەتلەرهو ىۇهى  سىممىعىّە يۈٌلىذى. ىڭۇ 

تاىڭاً  مەظىۇلىىەتلەرهو ىادت وىلىؾ ىۈچۈن ىالٌي
اتا وىلذى. بېڭزىلّەن ًُوڭۇه  ىۇهىغفا جىعىم ى

 مەظىۇلىىەت ۋە مەجرڭۇرىىەتلەرهو ىڭادت وىلىڭؾ
. ؼۇڭا جىعىم ىاتا وىلذى بۇ جىعىمفا رَيىۈچۈن 

بەلٍڭڭو ىۇهىڭڭ    رًَوىڭڭ  تۈرمىعڭڭو ىەمەط
 يۈٌعڭڭىلىذۇىىرڭڭارەت. ىەِەر رَي  ماتُرىڭڭذىى
جىعىمذىى ىىرڭارەت پەوەت ىۇهذتوىا ىۇ دېىىلعە  

ۇًرهو وۇرۇلمىٌرـڭڭڭا مڭڭڭاتُر بُلڭڭڭۇپ  ىڭڭڭ
   مۇمٍىى.يۈٌعىلىؽىًەرىٍەتلەهذۈرۈػ ىاروىلىىٌ 

 ىجڭاست ًِىڭز  بڭۇ دۇهىڭا رًَوىڭ دېمەً 
ٌۇؼڭڭڭادە ًەرىڭڭڭٍەت -ٌەڭبەلٍڭڭڭو   ىەمەط

 ذىفانرەػ وىلىڭۈۋە ٌڭ ذىفانىتىزىؽ وىلىذىفان 
مۇؼڭۇ  غفڭاتاىڭاً ىۇهى ىڭالٌي بەيّە مەيذتهو.

مەيذتهذىٍو رَلىوو جارى وىلڭذۇرۇػ ىامڭاهىىىوو 
هو هەرظىلەرە بۇ مەيذتهذىٍو هۇرـۇن يۈٌلىّەن ۋ

ىالٌي ىىوعاهٌرهو . تاپؽۇرـان ىفاىۇهى  تەظەررۇپ
بۇ دۇهىادىٍو تەظەررۇپ ًُوۇوىفا ىىّە بُلۇؼىىى 
ىىرارەت بۈيۈً ىېمىىىاس ۋە مەظىۇلىىەت ىۈچڭۈن 

ًاياتوى  تەلىپو ۋە تەوەسستظڭو بىڭلەن يارتتىان. 
ظڭەت مەدەهىىەت  ىىجىىماىىىەت  ىىىىىعاد ۋە ظىىا

ر تەدرىجىڭي ۋۇجۇتىڭڭا ەواتڭارلىي باؼڭىا ظڭڭاًەل
 يۈٌعەلذۈرۈؼڭوو رًَىىەتوڭو ىۇهڭذتوىا .ٌەلّەن

يۈس ىڭۆرۈپ  بەيّە مەيذتهىذىىبۇ  ىىعىەيذىفاهٌر
بەلٍو   بىز بۇلۇڭذت ىُلىۇرۇۋېلىؾ بىلەن ىەمەط
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 ىۆس لۇهٍىعىىعىوو دتدىل ًالذت مەيذتهفا چۈؼۈپ 
عڭىىىّە ىاروىلىىٌ ٌۆسلىّەن مەوجارى وىلذۇرۇػ 

 .  يېىەلەيذۇ

بۇ دۇهىڭا  تېخىمۇ ٌُهٍزېىٌؼىۇرۇپ ىېىىىاهذت 
مىىٌان مەيذتهو  ًاياتىىٍو ېىىوعان ىۈچۈن بىز ى

 ىېمىىٌڭڭانؼڭڭۇ باظڭڭىۇچ ۋە ظڭڭاًە  ًەربىڭڭز
ىۆپ  مەًەللە  بڭاستر   .ىاللىزىذىى بىز ظُىالُظ

ىىڭڭذترە  ٌارئاهڭڭا  ستۋۇت  مەٌڭڭىەپ  ظڭڭُت 
رىلىزى  مەًٍىمىعو  جاماىەت ئەۋپعىشلىَ ىىڭذت

ۋە جەڭ مەيڭذتهو  وُرۇلىڭاپىارمىىە  پارًمېوت  
ىىوعڭڭاهفا بېڭڭزىلّەن ًەر ئىڭڭل ... واتڭڭارلىىٌر
ىاللىزىذىى ىىرارەت. بۇ ظُىالٌردىى ُپەهلەرهى  ظ

ياٌو ٌۆپىوچىعىّە جاۋتئ بەرمەپ  ىاه  ەرىّەبىز
والذۇرـان ىادەموى  هەتىجىعو هۆل بُلماپ هڭېمە 

فڭا ىېمىىٌاهىىىىوو بُلماوچوگ پۈتۈن ۋتوىو ۋە دىى
 مەرٌەسلەؼڭڭىۈرِەهذە ۋە ٌۈچىوىڭڭ  يېىىؽڭڭىچە

  ىٌجاۋتئ بېزىؽٍە تىزىؽڭىاهذ ظُىالٌرـا تُلۇه
. زىؽڭٍىلو بُلىڭذۇېىۇتۇوىڭا ىمۇۋەپپەوىىەت ۋە 

رًَوڭڭو  .وڭڭو رەت وىلىڭڭذۇرتًىرلىىىىعڭڭٌش 
دىى چەتوەپ  ىۆسىوو ظىزتىا دۇهىا يۈٌعەلذۈرۈؼىە

يڭڭاتلىي بەلٍڭڭو ًا ىېلىڭڭۋېلىؾ يڭڭُلىوو ىەمەط 
مەيذتهىڭڭذىٍو تۈرلڭڭۈً پاىڭڭالىىەتلەرِە ىاٌىىڭڭ  
واتوىؽىؾ ىاروىلىي ىۆس ىىچىذىى تەرەوىىي وىلى  

 يۈٌعىلىؽوو تەؼەبرۇط وىلىذۇ. 

 رًَىي يۈٌعىلىؽوى  ىۆلچەملىزى
ۋە ىىەتوىڭ  يۈٌعڭىلىؾ ىىعٌش رًَ  ىۇهذتوىا
 ىۆلچەملىزىوو واهذته بەلّىلەيذۇگ ىؾتۆۋەهلىؽ

جۇدتت ىىوعان ىۈچۈن ٌاىىواتىىٍو بارلىي مەۋ
سېمىوذت ىىوعان بُيعۇهذۇرۇپ بېزىلّەن بُلفاچىا  

بڭۇ ىۆسىوىڭ  چىا  ىڭۇ ئەلىپە )ىُرَهراظار( بُلفا
بارلىي ىەمەللىزىذىى ىالًٌوى  ىالذىذت  دۇهىادىٍو

ىىوعڭڭاهوى  دۇهىڭڭادىٍو ۋەسىپىعڭڭو جاۋتپٍڭڭار. 
ىالًٌوىڭ   ىىمىىىڭاسلىزىووبېزىلّەن ًُوڭۇه ۋە 

بىڭلەن بُلفڭان  باؼڭىىٌر ىۇر.ىؽرتسىلىىىفا ىىؽلىى
ىىًٌىڭڭي ىڭڭاًوە ۋە ًەرئىڭڭل مۇهاظڭڭىۋەتلەردە 
ىىوعڭان . هاسترەتوو ًەر دتىىم ىەظلەپ تۇرۇؼىۇر

ىىوىىشتمچاهلىي   ىۆسىوى  بۇ ۋەسىپىعىوو واهچىٍو
مەظىۇلىىەتچاهلىي  پەرماهرەردترلىي بىڭلەن بىجڭا 

لىؽڭاًيذۇ. عە  ىالًٌىا ؼڭۇ وەدەر يېىىوەلىٌەلىۈر
ىالًٌىڭا ىي چۈؼڭەهچە بڭُيىچە بُلفاهڭذت مىىعٌ
. وارىلىڭذۇدەپ  يۈٌعىلىؽورًَوى  لىؽىؾ يېىىو
واهچىلىڭَ ًُرۇهلڭۇه   ىىوعڭان ىەٌعىچە هاۋتدت

ىىىاىەتعڭىشلىَ  ۋە بىپەرۋتلىي  مەظىۇلىىەتعىشلىَ
 ىى ؼڭۇهچىلىَ يىزتولىؽڭىذۇ.ىىالًٌفاهعېزى وىل

يىزتولىؽڭڭىؾ رًَىڭڭي جەًەتڭڭىىى  ىڭڭالًٌىىى
 .دەپ وارىلىذۇ هلىَەؼٍەچۈؼٍۈهل

 ىىعڭڭٌمىي هڭڭۇوىىىىوەسەر بڭڭُيىچە دېڭڭمەً 
دىوذتر ىادەش بىلەن دىوعڭىش ىادەموىڭ   ىېىىىاهذت 
ىەممڭڭا ًەر  بُلعڭڭىمۇ بىڭڭز  مەيڭڭذتهوىەمەل 
ىوى  ىەمەل وىلىؽڭڭىىٍو هىؽڭڭاهو بىڭڭز عڭڭىىٍٍى
دىوڭڭذتر ىڭڭادەش دىوعڭڭىش ىادەمڭڭذىومۇ  .ىەمەط

مەظىۇلىىەتچان بُلىذۇ. دىوڭذتر ىڭادەش دىوعڭىش 
ىڭاىىلە ىڭۇ  ذىى ٌۆپزەً ًەرىٍەت وىلىذۇ.ىادەم

ىىؽلىزىذىى باؼٌپ  باستر  مەملىٍەت ىىچو ًەتىا 
ئەلىىڭڭارتلىي پاىڭڭالىىەتلەرِىچە ىاٌىىڭڭ  رَل 

هاۋتدت دىوذتر ۋە دىوعىش ىادەش ىُئؽاػ ىُيوايذۇ. 
بىز پاىڭالىىەتوو وىلفڭان تەوڭذىزدىمۇ  ىالًٌىڭا 

ىىو ۋە بُلفان تُهۇػ هۇوىىعىذىى ىۇًرهى  وىمم
ؼڭڭۇ ىىؽڭڭوو وىلفاهڭڭذىٍو ىىخٌظڭڭو ىُئؽڭڭاػ 

دىوذتر ىڭادەش پەرۋەردىّڭارى ىالذىڭذت  بُلمايذۇ.
جاۋتپٍار بُلىذىفاهلىىىوو ىُيٌپ ىىڭؾ وىلىڭذۇ. 

ىەمىلىذىى پەوەتٌ ىالًٌوىڭ  رىشتلىىىوڭو  ًەربىز
تاىاً بەلّىلەپ بەرِەن وڭاهۇن  ٌۆسلەيذۇ. ىالٌي

رواهڭذته بُيىچە ىىؾ وىلىذۇ. دىوعىش ىڭادەش ًە
ئاًىؽڭو بڭُيىچە  ىىؾ وىلعا  ىۆسىوى  هەپعڭو

بىٌاجەت دەپ وارتيذۇ.  وىلىذۇ. ىۆسىوو ىالًٌىىى
پۈتۈن ًاياتىوو  ىادەموى  دىوذتردەل مۇؼۇ پەره 

 يۈٌعڭڭەٌلىٍٍە ٌۆتۈرىڭڭذۇ. رًَىڭڭيمڭڭۇٌەممەل 
ىڭي جڭۇًًردىى رًَ بُلعڭا دىوعىشهى  ًاياتىوو
ىڭزًپ ًەلەٌچىلىٍىذىٌ تىپ تمەًزۇش وىلى   مادد

 ياؼايذىفان ًالفا ٌەلىۈرۈپ وُيىذۇ.

 باظىۇچو:رًَىي يۈٌعەٌلىٍوى  تۆت 
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 بىز ىالًٌىىى»ذە ىىوعاهوى  وەلرى. ىىمان .1
باؼىا ىىٌي يُه  ىۇهىغذىى باؼىا ًڭاٌىم يڭُه  

دىڭّەن  «ؽڭىا ًيىڭي ستتوىىالٌي ىىرادەت وىلى
بڭارلىي  ىۇهى  مۇظىەًٍەش ىُرۇهٌؼىاهذت  ىەوىذە

رتسى وىلىڭؾ ىۈچڭۈن ى ىالًٌوو تىزىؽچاهلىىلىز
بىزدىورىڭڭز ىالًٌوىڭڭ  وڭڭاهۇهىٌ بُلىڭڭذۇ. ىڭڭۇ 

بُيعۇهۇؼىا تېّىؽلىَ وڭاهۇن دېڭّەن تُهۇؼڭىا 
-ىڭُپبارلىي ىۇهى   ىىاىدەل مۇؼۇ ۋتو ٌېلىذۇ.

رًَىىىىڭو ۋە  فا ىۇيفۇهلىؽڭىذۇپىٍىزلىزى ىىعٌم
 ىلىؽٍە باؼٌيذۇ. عيۈٌ

ىىعڭڭٌش وۇرىڭڭان ٌەرىمڭڭذە  .ىىعڭڭٌش .2
يەهو ىالًٌىا ىۆس ىىخىىىارى بىڭلەن  بُيعۇهۇػ»

 دېّەن مەهىذە ٌەلّەن. « ىىىاىەت وىلىؾ

ىىوعڭان ًاياتىڭذىٍو  بۇ  .تەوۋتدترلىي .3
پىٍىز  ظڭۆس ۋە -باظىۇچىا ىۆسىوى  ىُپ ًەربىز
ًەرىٍەتلىزىڭڭڭذە ىالًٌىڭڭڭا ًېعڭڭڭائ -ىىڭڭڭؾ

ىڭالٌي  .بېزىذىفاهلىىىوو ىڭُيٌپ ىىڭؾ وىلىڭؾ
لٌي تُظىان ًەر واهڭذته ىىؽڭىىى يېڭوىؾ  ىڭا

 .دىل بىلەن وىلىؾ-ىىؽوو جان ًەربىزبۇيزۇـان 
ئاتڭا ۋە -ًارتش  تُـزت-ؼىارلىي بىلەن ًاًلًُ

ىايزىڭ  مڭېغىؾ  پەروىووياماهلىىوى  -يائؽىلىي
   دېّەهلىٍىۇر.

ًەرىٍەت ۋە -بۇ  بارلىي ىىؾ .ىېٌعان .4
ئاًىؽڭڭىفا ىالًٌوىڭڭ   تۇيفڭڭۇًرهو-ًڭڭېغ

 بُلۇپ  ىالٌي هېمىوو يائؽڭو ىۇيفۇهٌؼىۇرۇػ
وەلرىڭذىى يائؽڭو -ٌۆرظە بەهذىمۇ ؼۇهو چىڭى

ىالٌي هېمىوو يامان ٌۆرظڭە  بەهڭذىمۇ  ٌۆرۈػ 
 ىڭالٌيؼۇهذتوٌ . ٌۆرۈؼىۇرؼۇهو وەتىىي يامان 

پەوەت ىۆسىوو ظڭاوٌپٌ  ىىؽٌردىىياوىۇرمايذىفان 
ىا بڭار ٌڭۈچو بەلٍو ىۇهو يُوىىىؽڭ  والماظىىى
ئاًيڭڭذىفان  . ىڭڭالٌيىؽڭڭىۇرتىزىؽ بىڭڭلەن
 لەرهو ىۆسىّە مۇجەظعەملەپٌ والماظڭىىى پەسىلەت

 پەسىلەتلەرهڭوبەلٍو پۇتۇن ۋۇجۇدى بىلەن ىڭۇ 
ىىوعڭڭان مۇؼڭڭۇ . ىُمۇمٌؼىۇرۇؼڭڭىا ٌۈچەؼڭڭىۇر

 يًەوىىىڭڭدەرىجىڭڭّە يەتٍەهڭڭذە پەرۋەردىّارىفڭڭا 
رًَىي  ىېٌعان مەرتىۋىعىوو. ؼۇڭا لىؽاًيذۇيېىىو

يۈٌعىلىؽوى  ىەڭ يۇوىزى پەللىعو دەپ ىاتاؼڭىا 
 بُلىذۇ. 

 يۇوىزىذت تىلفا ىېلىوفڭان رًَىڭي يۈٌعڭىلىؾ
ؼەئعڭلەر ىۈچڭۈهٌ وارىىىلفڭان پەوەت  يُللىزى

ىڭڭاۋتش ۋە ٌُللٍىېىپىىمڭڭۇ  بُلماظڭڭىىى  بەلٍڭڭو
بىزەر وەۋش ياٌو ىىجىىماىىي تُپ ُِيڭا . ىُرتاه

ىىمڭڭان  ىىىڭڭاىەت ۋە  بىڭڭز ىڭڭادەمّە ىُئؽڭڭاػ
وى  يۈٌعەً ماواملىزىفڭا ىۇلىؽالىعڭا  تەوۋتدترلىى
. يۇوىزى پەللىعىّە يېىەلەيڭذۇېٌعاهوى  ىىېوىىٍو 

بۇهذته ئەلي ۋە ٌُللٍىېپىىى تەؼڭٍىل تاپىڭان 
دەلەت يڭڭاٌو سَهىڭڭٌر پۈتڭڭۈن ىۈظڭڭىىىۇرۇلما 

ًعڭىى ۇمۇظڭۇلمان  تەوڭۋتدتر ۋە م هۇوىىعىذىى
دەلەت  يەهڭڭو پەسىلەتلىڭڭَ مەملىڭڭٍەت يڭڭاٌو 

 ؼۇهىعو هاًايىىو ىېوىىٍڭو  جەمىىىەت بًًُيذۇ.
رًَىي يۈٌعىلىؾ يڭُللىزى مەسٌۇر  ئەليپۈتۈن 

تەوۋتلىڭڭڭي ۋە ىېٌعڭڭڭان   مېغىڭڭڭ  بڭڭڭُيىچە
ئىعڭڭڭڭڭلەتلىزىّە ىىڭڭڭڭڭّە بىڭڭڭڭڭز دەلەت 

ىىعڭٌموى  بۈيڭۈً ؼەٌىللەهذۈرِەهذىٌ  ىاهذىى 
 ـايىعو ىەمەلّە ىاؼىان بُلىذۇ.

مەسٌڭڭڭۇر وەدەش  يۈٌعىلىؽڭڭڭوى رًَىڭڭڭي  
باظىۇچلىزىوو يائؽو ىاهڭالىش وىلىڭ  باوىڭذىفان 

ؼڭۇ ە جەمىىىەتوڭو ۋ ؼەئغ  ىىعٌموى  بُلعاه
بىز يۈرۈػ تۈسِەن ظەۋىىەِە يەتٍۈسۈػ ىۈچۈن 

ًيىٌەلىزىوىڭڭ  وىممىىىوڭڭو تېخىمڭڭۇ رَؼڭڭەن 
 ىۇ ًيىٌەلەر تۆۋەهذىٍىچە: بىلىۋتًًيمىش.

 هاماس (1

هاماس ىُوۇـان ىادەموىڭ   بەػ ۋتخًەر ٌۈهو 
ىالًٌوىڭڭ  ىىعڭڭمو مەۋجڭڭۇت بُلڭڭۇپ  سېٌوىڭڭذە

وۇپ تۇرىذۇ. ىالًٌوى  ىاستبىذىى وُر تۇرىذۇ. ىۇ
ىالًٌىا بُلفڭان مڭۇًەبرىىو تېخىمڭۇ ىاؼڭىذۇ. 
ىالًٌوى  ىەًٍاملىزىوو ٌۆس ىالذىفا ٌەلىۈرىڭذۇ. 

دېمەً  مەسٌۇر ىىرادەت وىلىذۇ. -تاىەت ىالًٌىىٌ
پڭۈر  ٍەپۈتڭۈن جەمىىڭىەتيۈٌعەٌلىٍوو  ىيرًَ

چىلىٍٍە جاماىەتهاماس ىىرادىىىذە ىۈچۈن  ىالذۇرۇػ
 ۈچلۈً تەٌىلەهذى.ىەًمىىەت بېزىؾ ىىوايىى ٌ
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 رَست (2

-ًەر يىلو مۇظۇلماهٌرهى  بىز ىڭاپ يڭېمەً
  پەوەت چەٌلىوى ىىچمەٌىىى ۋە باؼىا ىىؽٌردىى 

ؼڭو ۇىالًٌىا ىىرادەت وىلىؾ بىلەن مەؼفۇل بُل
ٌۇرظڭو ىۈچۈن تەوۋتلىڭي  جاماىەت ۋەؼەئعلەر 

بۇ بىز ىاپ جەرياهىڭذت ًەر تەبىڭىە  ًېعابلىوىذۇ.
 ؼڭۇهذتوٌ .تەمىوو تېىىىڭذۇىاچلىىوى   ٌىؽىلىزى

ىالًٌوى  رتسىلىىىوو ىىشدەپ  ىاچلىىوى  ىاستبىفڭا 
 ظەۋر وىلىذۇ.

 ستٌات (3

  ٌۆيۈمچڭڭاهلىي ستٌڭڭات مۇظڭڭۇلماهٌر ىڭڭارت
ىىىىىعڭڭادىي ۋە ىىجىىمڭڭاىىي ٌاپڭڭالەتوو ىىؽڭڭىا 

مەوعڭىىىذە ًەمٍارلىىوو ٌۈچەيىىؾ ىاؼۇرۇػ ۋە 
توو ستٌڭا ىادەملەر يُلفا وُيۇلفان. ًاسىز هۇرـۇن

 ىەمەلىىەتڭىە. چۈؼىوىۋتلىذۇدەپ  «ظىلىي-باج»
بىڭڭلەن ًڭڭاسىزوو دەلەتڭڭلەردە يُلفڭڭا ستٌڭڭات 

-ظىلىي ىارىعڭىذت ىاظڭمان–باج وُيۇلۇۋتتىان 
ستٌاتوىڭڭ  ىەظڭڭلو مەهىعڭڭو سېمىڭڭى پەره بڭڭار. 

دېمەٌىڭۇر. ىىعڭٌش  ۋە پڭاٌٌػ يۈٌعەلذۈرۈػ
 ٌىؽڭىلەرِەستٌات ٌەلىمىعىوو ىىؽلىىىؾ ىاروىلىي 

وېزىوذتؼلىزىغفا ۋە  رىشتلىىىوو ٌۆسلەپىالًٌوى  »
باؼىىٌرـا ىىىىىعادىي جەًەتىىى ياردەش وىلعڭاڭ  
رًَىڭڭي جەًەتڭڭىىى ًەش ىەئٌوىڭڭي جەًەتڭڭىىى 

دېڭّەن ىۇوڭۇموو  «پاً بُلىعەنيۈٌعىلىعەن  
  .وىلفان مەوعەت بىلذۈرۈؼوو

 ًەج (4

جايلىزىڭذىى ٌەلڭّەن -ًەج دۇهىاهى  جڭاپ
وېزىوذتؼڭڭلىي  ىالەمؽڭڭۇمۇل مۇظڭڭۇلماهٌر ىڭڭارت

پۈتۈن  ۋە ؼۇ ىاروىلىي ؼەٌىللەهذۈرىذۇ رىؽىىعو
مۇهاظىۋىىىوو ٌۈچەيىىذۇ. ىۆسىارت  مۇظۇلماهٌرهى 

بۇ ىۇًرهى  ىىذىىىۋىي  ىىىىىعادىي  ظىىاظڭىي  
ىىجىىماىىي ظاًەلەردىٍو چۈؼەهچىعىوو ىىلّىڭزى 
ظۈرۈؼڭڭٍە ۋە ىۆسىڭڭارت ًەمٍڭڭارلىي ىُرهىىىؽڭڭىا 

 ىىّە. ىىوىايىى مۇًىم ىەًمىىەتٍە 

 

 ئالتۇن تېپىۋالغان ئادەم
 

، بىرر ەزگىىدرن ى ۇاپتۋتىېبىرر براس  ر مەبىر ئاد
 كررزەكەئ ئررالتۇنبىررر  لىرر  تىپزۋېئىشررد كېررنىى

برانوى  ۇبر زرىىوىچۈترۆك كزەكەكوى ۇئۇ. اپتۋپىېت
 ر ررررپېب ىغاشرررېق ڭەوىررررەئاد نزرىزب تىپې ررر

 :غاڭهىۇئ
 ۇبانرن ى بر الغانۋتىې  هن ىز ! مۇئى دو ت -

 ئرا،، هالرهىۇئالت ۇب نز  ،الن مۋپىېت كزەكەكوى
، الغانۋتىېبررانوىال  رر ۇبرر هن ىز رر نزە هكىۈچرر
 ۇ. پتەد

  :مەبانوى  اتقان ئاد
 رهىزر ررىدزئىچىررن كى ه ڭبانوىرر اڭ ررا نزە -

 هىۇبررڭ، وىې رر هالرۇئررالت ۇبرر،  رراتتىم زبىررلىكت
 ۇ. پتەد! تزك دىپېئ نز 
 نز ر هالرهىۇئرالتبۇ ئىككزيدزن قىدىپ  هناقۇش

تاالش  گاقۇئ دىېخ زنىشكىوىچېد! ئا، نز  ئا،!
بىررر بىر وررى قايىرر   ۋە ۇتررارتىق قىدىشررىپت -

 ھاكىموىررڭئاد رر  بىررر  نىىېررقىاللمىغاهررن ى ك
 ۇ. ر شىپتېئالن غا ب
 دىغاهرررن ىڭئا هدىر ورررىزگېد ڭالرهىرررۇئ ھررراكىم

 : نىىېك
ۇ.  رزراپت پەدۇ؟ برارە الرڭبالىدىر  ڭرهىز ىد -

 : مەئاد الغانۋتىېبانوى  
 رراتقان  .ۇپتررەد ر،بررا مۇبىررر ئزندرر ڭوىررېە - 

  كىشى:
 نزبىرد ڭهىرۇب.  ۇپتەد، بىر قىك م بار ڭوىېە -

   :ھاكىم
 ھالپهىكرررا زبىرررر گ –بىرررر  الرهىڭبرررالىدىر  –

 پزجردزخ زئىككىسرىگ ۇئر هالرهىۇئرالت، الرۇڭقزي
ئاشقىوىوى ، الرڭقىدى رپز  ڭالرەۇگۈۆئ، الرڭر ېب
 .ۇپتەد! الرڭر ېتارقىتىپ ب قىرالرناېپ
 

 رزتدھز ىزه كايىن كىھې
 .  رۇگ وىنزخ سزىىمۈت تزقاهائ

 ۋە تزئىككرررى كىشرررى قاهرررائ رھز كايىرررن كىھې
 .  ئىگىدىر نۇر خالقزئ ،ەگۈى

، تىقتاې رررر – ررررزدا  خالقررررىزئ ڭئىوسرررراهالرهى
 ۇ. بىدىوىن ەردزپز ، قزشوىنارچىدىقتا
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ىەظعڭڭاًمۇ ىەلەيٍڭڭۇش ۋە رەًمەتڭڭۇلًٌو ۋە 

 بەرەٌاتۇًۇ! 
تُر ظُدىعڭو ؼڭەٌىللىوى  ًاسىزـڭا  ظُىال:

ۋە ـڭا ىىزىؽڭىو وەدەر ىاس بُلمىفان تەرەوىىىاتٌر
ئىزىعڭٌرهو ىېلىڭ   ئىلو سَرىەهىەهىۋى ظُدىفا 

ذىٍو ظڭُدت تُرىڭ ٌەلذى. مەن تۆۋەهذە تاۋبڭاۋ
وڭاهچە ظڭُىال ؼەٌلىوو مىعال ٌەلىڭۈرۈپ بىڭز 

ظڭڭُرىماوچو  ىۇظڭڭىاسهى  وىممەتلىڭڭَ ۋتوىىوڭڭو 
چىىىزىڭڭ  ظڭڭۇىاللىزىمفا پەتىڭڭۋت بېزىؽڭڭىوو 

 تۆۋەهچىلىَ بىلەن ظُرتيمەن.
ىالذى بىلەن تاۋباۋ تُرىذىٍو ظُدت جەرياهىوو 

 وىعىىچە ظۆسلەپ ىۆتەپ.
( ىالڭڭذى بىڭڭلەن تاۋبڭڭاۋ تُرىفڭڭا چىىىڭڭ  1)

 ىۆسىمىشِە ًسىملىي مەًعۇًتوو ىىشدەيمىش.
( ىاهذىى ياوىۇرـڭان مەًعڭۇًتوو تڭالٌپ 2)

 مەًعۇًت چۈؼەهذۈرۈػ بېىىّە ٌىزىمىش. 
( بەتىىٍڭڭڭو مەًعڭڭڭۇًت باًاظڭڭڭو  3)

چۈؼەهذۈرۈلۈؼو  مەًعۇًت رەظڭىمو  ىڭايلىي 
ظېىىلىؾ مىىذترى  ئېزىذترهى  بەرِەن باًاظڭو 
واتارلىىٌرـا وارتپ ظڭېىىۋتلىمىش. ًڭاسىز تاۋبڭاۋ 

دەپ 刷单 ( (shua danتُرىذىٍو تىجڭارەتىە 
بىز ىاتالفۇ بار بُلڭۇپ  بڭۇ يالفاهڭذىى ظڭُدت 

. هېمىؽڭىا وو ٌۆرظڭىىىذۇؼەٌىللەهذۈرۈػ ىۇظۇلى
  يالفاهڭڭذىى ظڭڭُدت ؼڭڭەٌىللەهذۈرىذۇ دېّەهڭڭذە

يۇوىزىذت ىېىىىاهذەً ئېزىذترًر مەًعۇًت بېىىّە 
ٌىزِەهذىى ٌېىىى بەٌزەً مۇًىم بىلىذىفان ىىٍٍو 

لىي ظڭېىىلىؾ بىڭزى ىڭاي .ظاهلىي مەلۇمات بار
ىىٍٍىوجىعڭڭو بُلعڭڭا ئېزىڭڭذترًرهى    مىىڭڭذترى

  بەرِەن باًاظو. واهچە ٌۆپ ىڭادەش ظڭېىىۋىلى 
واهچە ٌۆپ يائؽو باًاًرـا ىېزىؽعە ئېزىڭذترـا 

  دە-هىعرەتەن ؼۇهچە ىىؽەهچلىَ تۇيفۇ بېزىڭذۇ
ؼڭۇهى   .مەًعۇًتو ؼڭۇهچە ٌڭۆپ ظڭېىىلىذۇ

ى ظُدت ىۈچۈن تاۋباۋدىى دۇٌان ىاچىاهٌر يالفاهذى
ظېىىلىؾ مىىڭذترى ۋە ئېزىڭذتر   ؼەٌىللەهذۈرۈپ

باًاظىوو يۇوىزى ٌۆتۈرۈپ ئىزىذترًرهى  ٌۆسىوو 
بىش مۇؼۇهذته ظُدت ؼڭەٌلىوو ىۇهذتوىا بُيايذۇ. 

ىەِەر بىڭش  وُللىوى  تىجارەت وىلعاه بًُمڭذۇگ
بۇهذته ؼەٌىلذە ظُدت وىلىؽىمىش دۇرۇط بُلماپ 

ـا دىىڭىەت والعا  تُر ظُدىعىذت وايعڭو ىىؽڭٌر
 وىلفان ىاظاظىا تىجارىىىمىشهو وىلعاه بُلىذۇگ

ۋە ىەلەيٍۇش ىەظعڭاًش ۋە رەًمەتڭۇلًٌو ۋە 
 !بەرەٌاتۇًۇ

 جاۋتئ: 
ظاها جاهابو ىالًٌىا بُلعۇن  -بارلىي ًەمذۇ

-ؼڭڭۇهذتوٌ پەيفەمرىزىمىڭڭشِە  ىۇهىڭڭ  ىڭڭاىىلە
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تاۋتبىىاتلىزىفا ۋە ىۇهى  يُلىفا تاٌو وىىامەتٍىچە 
 ظاًمٌر بُلعۇن!-ە دۇرۇتىەِەؼٍەهلەرِ

 
 تېمىفا ٌىزىؾ:

دەۋرىمىش تُر تەرەوىىىاتىوى  ىەًۋتلىفڭا هەسەر 
ىاـڭڭڭذۇرـىوىمىشدت  تڭڭڭُر تەرەوىىىاتىڭڭڭذىٍو 
ىىلّىزىلەؼڭڭوى  ـڭڭايەت سَر بُلۇۋتتىڭڭاهلىىىوو  

مىش. ىٌڭۈهّە يۈٌعڭىلىۋتتىاهلىىىوو ٌڭۆر-ٌۈهذىى
جارەت ۋە ظڭُدت ىجۈملىذىى تُر تەرەوىىىاتىوى  ت

ىٍو ىىلّىزىلەؼلىزى  ٌېغىىىؽو وىىىەلەر ظاًەظىذ
چېّڭزت ىڭارت ىارت مۇظاپىوو وىعىارتى   دەلەتلەر 

ىاتٌپ  دۇهىاهو ٌىچىَ بىز ظُدت ؼەًەرچىعڭىّە 
 ىايٌهذۇرۇپ وُيذى. 

ۇتېز ظاًەظڭىذىٍو ىمەلۇمات ۋە ٌُمپ-ىۇچۇر
تڭُر »بۇ سَر ۋە تېش تەرەوىىىڭات هەتىجىعڭىذە 

  بُلڭۇپ دېّەن بىز ىاتڭالفۇ پەيڭذت« ظُدىعو
 باؼلىذى. لىؽىؽٍە ىىوىايىى تىش ظۈرىەتىە ٌۆلەم

تىجارەتچىلەرِە تڭاۋترلىزىوو  «تُر ظُدىعو»
يېىى  باسترـا ظېلىؾ  ٌڭۆپ ظڭاهذت ئىشمەتچڭو 
ىىؽلىىىؾ ۋە دۇٌان ىېچىؾ ىاۋترىچىلىىلىزىڭذىى 
وۇتۇلۇؼىىى باؼىا  ۋتوىت  پۇل تېجەػ  ٌڭۆپ 
 ئېزىذترـا مال ظېىىؾ ۋە پايذىوو ٌڭۆپ ىڭېلىؾ
واتارلىي ىاًًىڭذىلىَ ۋە وڭًُيلىىٌرهو ىېلىڭ  
ٌەلعە  ئېزىذترًرـا هىعڭرەتەهمۇ ًەپىىوىڭ  ًەر 

ظاىەت ظُدت وىلىؾ  ىڭادەتىىٍو وەـەس  24ٌۈهو 
پۇل ٌۆتۈرۈپ يۈرمەظلىَ  ظڭەپەر وىلماظڭلىي  
بڭڭاستر ىايلىوىڭڭ  جاپڭڭا تارتماظڭڭلىي  ىڭڭۆچزەتىە 
تۇرماظلىي  ظىىاظو چەٌلىمىّە ىۇچزىماظڭلىي ۋە 

اۋترهو ٌۆتڭڭۈرۈپ يۈرمەظڭڭلىٍىەً هۇرـڭڭۇن تڭڭ
هى  «تُر ظُدىعو» وًُيلىىٌرهو ىېلى  ٌەلذى.

تېخىمۇ مۇًىم بىڭز ىاًًىڭذىلىَ ؼڭۇٌو  تڭُر 
ظُدىعو ىادەتىىٍو ظڭُدت ؼڭەٌلىذىٍو هۇرـڭۇن 
چىىىمٌرهو ىاستيىىذىفان بُلفاچىا  تُردىٍو تڭاۋتر 
باًاظو ىەهىەهىۋىي دۇٌاهٌردىٍىّە وارىفاهذت ئېلىٌ 

رستن بُلىذۇ. بڭۇ ئېزىڭذتر ىۈچڭۈن ىىوىڭايىى ىە
تڭُر »پايذىلىي. بۇ ىاًًىذىلىٍلەر هەتىجىعڭىذە 

تىجڭڭارەت ؼڭڭەٌلىوو -دۇهىڭڭا ظڭڭُدت «ظُدىعڭڭو
 «تڭُر ظُدىعڭو»ىۆسِەرتىۋېىىؽٍە باؼڭلىذى. 

ظڭڭېىىم ٌۆپىىىڭڭ  مۇظڭڭۇلمان -ىڭڭاروىلىي ىڭڭېلىم
ىەللىزىذىمۇ هۇرـۇهلىفان مۇظۇلماهٌر بۇ ظُدىوو 

چڭُڭ ۋە تەرەوىىڭي وىلفڭان  وىلىؽىا باؼڭلىذى.
دەلەتلەر ىاظاظەن ىەهىەهىڭۋىي ظڭُدت ىۇظڭۇلىوو 

ـڭا يۈسلىوىڭ  ٌەتىڭو. «تُر ظُدىعو»تاؼٌپ 
ىېٌىىمال ىالذىمىشدىٍو يىلٌردت بۇ ظُدت ىۇظۇلو 
تېخىمڭڭڭۇ ٌەڭ تاروىلىؽڭڭڭو ۋە ىُيلىمىفڭڭڭان 

 يېغىلىىٌرهو ىېلى  ٌېلىؽو مۇمٍىى.
لمان مۇظۇ ًەربىزيۇوىزىىو ظەۋەبلەر تۈپەيلو 

ظاولىوىؽىا ًۆٌمىوو بىلىؽو   يبۇ ظُدىوى  ؼەرىى
تېّىؽلىَ ياٌو ىەًمىڭىەت بېزىؽڭٍە تېّىؽڭلىَ 
تەرەپلىزىوو ىېوىڭي پەرولەهذۈرۈۋېلىؽڭو تُلىمڭۇ 

 سەرۈر بُلۇپ والذى. 
 

 وىىلىما:ېتُر ظُدىعىفا ى
تڭُر ظُدىعڭىفا  «دۇهىا ظڭُدت تەؼڭٍىٌتو»

 تڭُر ظُدىعڭو»تۆۋەهذىٍىچە ىېوىىلىما بېزىذۇ: 
ىېلېٍىزَهلڭڭۇه ۋتظڭڭىىىلەر ىڭڭاروىلىي تڭڭاۋتر 

تڭاروىىىؾ  باسترـڭا ظڭڭېلىؾ    ىىؽڭلەپچىىىزىؾ
واتڭارلىىٌرهو  «ظېىىؾ ۋە ئېزىذترـا تاپؽۇرۇػ

 ٌۆرظىىىذۇ.
مەسٌۇر ىېوىىلىمىفا ىاظاظڭەن تڭُر ظُدىعڭو 

 تۆۋەهذىٍىلەرهو ىۆس ىىچىّە ىالىذۇ:
 . تاۋترهو ىېٌن وىلىؾ ۋە ىۇهو ىىشدەػ.1
ىىلىىماظو ظڭۇهۇػ ۋە پڭۇل . ظېىىۋېلىؾ 2

 تۆلەػ.
 1. ظېىىۋېلىوفان تاۋترًرهو تاپؽۇرۇػ.3

هىڭ  «تڭُر ظُدىعڭو»واهذتوٌ بُلمىعۇن  
باسترـا ظڭېلىؾ  مەًعۇًتٌرهوىۇوۇمو تاۋتر ۋە 

ًەمذە ىىٍٍو تەرەپ بىز ظڭُرۇهفا جەش بُلمڭايٌ 
بېڭزىم وىلىؽڭىا -تُر ۋتظىىىعو ىاروىلىي ىڭېلىم

ظېىىۋېلىوفان تاۋترهىڭ  مەرٌەسلىؽىذۇ. بۇ ظُدىذت 
ىڭڭاروىلىي تڭڭُردىٌ  رپڭڭۇلو ىىواۋەتلىڭڭَ ٌڭڭارتٌ

تۆلىوىذۇ. تاۋتر بُلعڭا بەسىڭذە )بەسى يۇمىڭال  
ىەپڭڭلەردەً( تڭڭُردىوٌ چۈؼڭڭۈرۈپ تاپؽڭڭۇرۇپ 
ىېلىوىؽو ياٌو پُچىا ىاروىلىي يڭاٌو مەئعڭۇط 
ئڭڭڭادىم ىڭڭڭاروىلىي ىادرېعڭڭڭىا يەتٍڭڭڭۈسۈپ 

 2تاپؽۇرۇلۇؼىمۇ مۇمٍىى.
 

 ئەتىزى-ېىىمتُر ظُدىعىوى  ئ
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يۇوىزىذت بىڭش تىلفڭا ىېلىڭ   تُر ظُدىعىوى 
ىۆتٍەن ىەۋسەللىٍلىزىذىى باؼىا  تۆۋەهذىٍىڭذەً 

 ئەتەرلىزىمۇ بار:-ئېىىم
. تُر ظُدىعىذت ىالذتمچىلىي  ظڭائىىپەسلىَ 1

 ۋە ًىلە ىىؽلىىىؾ ٌەڭ تاروالفان.
. ىىواۋەت ٌارتىعو ۋە تُر ظڭُدت ٌارتىعڭو 2

 ىُـزىلىوىؽو مۇمٍىى.
ظېىىي تُئىڭاملىزىوو -دت وىلفان ظُدت. تُر3

ًۆججەتلەپ ِۇۋتًلىىىڭ  وُيڭۇػ ىىمٍڭاهىىىىو 
 يُه.
. ؼەرىىەت چەٌلىّەن تڭاۋترًرهو تُظڭۇػ 4

 ىىمٍاهىىىىو يُه.
. تڭڭُر ظُدىعڭڭو وىلىۋتتىڭڭان تڭڭُر بەت ۋە 5

 1ظۇپىٌرـا وارىىا هاسترەت ىاجىش.
 

 تُر ظُدىعىوى  ًۆٌمو
ؼڭڭەرىىەت   ىُمڭڭۇمەن وىلىڭڭ  ىېىىىاهڭڭذت

اىىذىلىزىّە ىاظاظڭەن ظڭُدىذت ىىٍٍڭو تەرەپ و
  ؼەرىىەتٍە سىت بىلەن پۈتۈؼٍەن بُلعارتسىلىىو 

 باؼىا ىەًۋتل بُلمىعا ظُدت دۇرۇط بُلىذۇ. 
ىىلّىزىٍو ىالىمٌر ظُدىوى  ىىٍٍڭو تەرىپڭو 
بىز يەرِە جەش بًُلمايذىفان ىەًۋتلٌردت ظڭُدىوو 

 ىىؽڭٌرهو هاسۇًًەتىا هىٍاي ۋە تاًوىا ىُئؽاػ 
 جايىشمەٌىۇپ ياٌو ىەلچو ىاروىلىي پۈتىۈرۈؼوو 

دەپ وارىفان ۋە ظُرۇهذىى يىزتوىىٍڭو ٌىؽڭىوى  
 2مەٌىۇپىوو ظۆسىّە ىُئؽاػ ىُرۇهذت وُيفان.

ىۆلىمڭڭالىزىمىش تېخڭڭو يەهە تُئىاموىڭڭ  ظڭڭۆس 
بىلەن  يېشىؾ بىڭلەن  مەٌىڭۇپ يڭاٌو ىەلچڭو 
-ىەۋەتىؾ بىلەن  ىىؽارەت بىلەن  ًەتىڭا ِەپ

بېزىم وىلىڭؾ واتڭارلىي ىىٍٍڭو -ظۆسظىش ىېلىم
تەرەپوى  رتسىلىىىوو ىىپادىلەػ ىۇظۇللىزى بىلەن 

 3ۋۇجۇتىا چىىىذىفاهلىىىوو مۇىەيىەهلەؼىۈرِەن.
ٌُمپىڭۇتېز  بۇهىغفا ىاظاظڭەن بەسى ىڭالىمٌر

ياٌو ىەولىىمۇن ىڭاروىلىي رتسىلىىوڭو ىىپڭادىلەپ 
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 .30/201 «ت لىىٌو ىېوعىٍلُپېذىىىعوٌۇۋەي» 3

ٌُهۇپٍىوو بېعىؽوو بىز ئىل ئەت ياٌو مەٌىۇپ 
ذۇ  لېٍىى بۇ باؼڭىىچە بىڭز ئىڭل دېىىؽٍە بُلى

ىېلېٍىىزَهلۇه ئەت بُلڭۇپ  ٌُمپىڭۇتېز يڭاٌو 
ىەولىىمُن تىلىذىى ىۆرۈِەهڭذىى ٌېڭىىى ىىوعڭان 

ئۇددى   بۇ .تەرىپىذىى ىُوۇـىلو بُلىذىفان ئەت
ىۆسى ظڭُرۇهفا ٌېلىڭ  ظُدىلىؽىؽڭوو وُبڭۇل 
وىلفاهڭڭذەٌٌ ئەت ىەۋەتٍۈچىوىڭڭ  رتسىلىىىوڭڭو 

اهىٍەن ؼڭڭۇ ئەت ىۇهڭڭذته بُلفڭڭىىپادىلەيڭڭذۇ  
 4ظُدت ۋە تُئىاش پۈتىذۇ  دەپ وارتيذۇ.ىاروىلىي 

ىاًوە -دٌَىُر ۋەًرە سۇًەيلو ًاسىزوو ىۇچۇر
-ۋتظڭڭىىىلىزىوى  تەرەوىىىڭڭاتو تڭڭۈپەيلو ظڭڭُدت

مۇىامىلىلەرهى  مۇرەٌٍەپلىؽى  ٌېىىؽو ظەۋەبلىَ 
مۇىامىلە مۇوىملىىىوو ظاوٌػ ىۈچۈن ىا تەرەپوى  

و ئ تەرەپ بىلىؽڭو ظُدىوو وُبڭۇل وىلفڭاهلىىىو
 5ؼەرت دەپ وارتيذۇ.

تڭڭُر ظُدىعڭڭىوو ئەت ىڭڭاروىلىي  دېڭڭمەً 
ىەۋەتىڭؾ  ياٌو پُچىىذىى باؼلىوى   ىىوىېزهېىىىى

بڭۇ ظُدت دېىىؽٍە بُلىڭذۇ.  پۈتىذىفانىاروىلىي 
ىەهىەهىۋىي ظُدىذت ؼەرت وىلىوفڭان ئىل ظُدىذت 

 بُلفان بُلىذۇ.ىۆلچەملەر تېپىلعا تُـزت ظُدت 
ىىعٌش ؼڭەرىىىىو  ظاط ؼۇٌو بۇهىغذىٍو ىا

 مڭڭاط ٌېلىڭڭذىفانًەر ستمڭڭان ۋە ًەر ماٌاهڭڭذت 
مۇىامىلىذە ؼڭەرت  ؼەرىىەت ىىًٌىي دەظىۇردۇر.

وًُيلىي ىېلى    وىلفان ىۆلچەمّە رىىايە وىلىوعىٌ
هو وُللىوىؽىا ٌېلىذىفان ًەرواهذته يېغو ىۇظۇلٌر

 بُلىذۇ. 
لەر مۇىامىلىذە ؼەرت وىلفان ىڭۆلچەم ؼەرىىەت

 ۋەهذىٍىچە:تۆ
. باؼىىٌرهى  ًەوىىوو يەۋتلماظلىي  سۇلڭۇش 1

 وىلماظلىي.
. ىالذىماظلىي  ظائىىلىي وىلماظلىي  يالفان 2

 ئېزىذتر بُلماظلىي.
 . جاستهىوى  تۈرلىزىذىى ظاولىوىؾ.3
. تاۋتر ۋە ئىشمەت ىُبىېٍىو  ظۈپىىو مەلۇش 4

تارتىؽڭىا ىېلىڭ  بارىڭذىفان -بُلۇػ. تڭاًػ
 ىي بُلۇػ.ئال مۇجمەللىٍىىى

 بُلماظلىي. مەًعۇًتٌر. ًارتش تاۋتر ۋە 5
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20-23. 
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 تېوىۋېلىؽڭڭڭىىى ظڭڭڭاولىوىؾ ىۈچڭڭڭۈن. 6
 ىىمٍاهىىىىو بُلۇػ.ىؽىؾ ًۆججەتل
. تڭڭاۋتردت ىەيىڭڭب تېپىلعڭڭا وڭڭايىۇرۇۋېىىؾ 7

 بُلۇػ. ًُوۇوو
 

ٌۈمۈػ ظُدىعو دۇرۇط -تُردت ىالىۇن
 بُلمايذۇ

 يٌۈمڭۈػ ظُدىعڭو ؼڭەرىى-تُردت ىڭالىۇن
ٌۈمڭۈػ -ىالىۇن  ظەۋەبو .ذۇجەًەتىىى چەٌلىوى

بىزى بىلەن ىالماؼىۇرۇؼىا -ۋە وەـەس پۇلٌرهو بىز
 وُل بُلۇؼو ؼەرت.-هەه  وُلمۇ-هەومۇ

بەرت ىىروو ىاسىب رەسىىەلًٌۇ ىەهٌۇما بىڭلەن 
سەيذ ىىروو ىەروەش رەسىىەلًٌڭۇ ىەهٌڭۇ مۇهڭذته 

 ستماهىڭذت تىجڭارەتوى  دېّەن: بىش رەظڭۇلۇلًٌ
ظەررتپلىي ًەوىىذە  ىىىًرەظۇلۇلٌبىش  وىٌتىۇه.

هەه بُلعڭا ٌېڭزەً »ظُرىعاه  رەظڭۇلۇلٌي: 
 1دېّەن.« يُه  هېعو بُلعا دۇرۇط بُلمايذۇ

ٌۈمڭۈػ -بُلۇۋتتىڭان ىڭالىۇن دتتُرًاسىز 
 «وەـەس ىڭڭالىۇن»ظُدىعڭڭو يڭڭاٌو ىاتڭڭالمىؾ 

ظُدىعىذت ىەمەلىىەتڭىە ىڭالىۇن يڭاٌو ٌۈمڭۈػ 
ه بُلمايذۇ. بۇ ظُدىوى  ماًىىىىىوو ٌۆسدە تۇتعا

بۇ ىەظلو وُلىذت يُه هەرظىوو ظېىىؾ  وەرسهڭو 
وەرسِە ظېىىؽىىى ىىرارەت. چڭۈهٍو ظڭاتىۇچىوى  
وُلىذت ىالىۇن ياٌو ٌۈمۈػ يُه. ًېعابىذت وەرس 

 ياٌو ىاماهەت پۇل بار. 
دېمەً  بۇ ظڭُدت پەوەتڭٌ وەرس پڭۇلوو وەرس 
پۇلفڭڭا ىالماؼڭڭىۇرۇپ  ٌڭڭۆڭلىمىشدە ىڭڭۆسىمىشهو 

دەپ ظڭڭڭڭېىىۋتتىمەن -ٌۈمڭڭڭڭۈػ ىېلىڭڭڭڭ 
مەۋًڭۇش دۇهىڭادت ىڭۆسىمىشهو   واهاىەتلەهذۈرۈپ

 2ُِلٌؼىىى ىىرارەت.
 

چېٍڭو  ىاٌعىىە باسىزىذت ؼىزٌەت پڭاپ
 ظېىىؾ-ىېلى 

پاپ چېٍو تىجارىىو مۇباي تىجارەت. لڭېٍىى 
ىالىمٌر بۇ ئىڭل تىجارەتوىڭ  ًڭاًل بُلۇؼڭو 
ىۈچۈن ؼەرىىەتٍە ئىٌپ بارلىي ىىؽٌردىى ئالىي 

 وىلىذۇ.  بُلۇؼىوو ىاظاظو ؼەرت

                                                 
 ًەدىعلەر.-2061-2060"ظەًىٌۇل بۇئارى"  1
 رىذىٍو پەتىۋتـا وارتڭ.تېخىمۇ تەپعىٌت ىۈچۈن ظاجىىە تُ 2

  پاپ تەۋە بُلفان ؼىزٌەت ىەمەلىىەتىە بار-1
ًاًل ٌەظڭى  بىڭلەن   مەۋجۇت ؼىزٌەت بُلۇپ

ؼۇـۇللىوىۋتتىان بُلۇؼو  وۇرۇه وەـەس يۈسىڭذىٌ 
وۇرۇلفان مەۋًۇش ياٌو وۇرۇلۇۋتتىڭان ؼڭىزٌەت 

 بُلماظلىىو ٌېزەً. 
ظڭېىىلماوچو بُلفڭان -پاپ چېٍو ىېلىڭ -2

... ۋە ياٌو ًارته ىۆظۈش بىلەن-ؼىزٌەت جاستهە
واتڭڭڭارلىي ًڭڭڭارتش مەًعڭڭڭۇًتٌر بىڭڭڭلەن 

ؼڭەرىىەتىە  دېّەهڭذەً  وىمار ؼۇـۇلٌهمايذىفان
ذىى ئڭالىي ًارتش تىجارەت ىۇظۇللىزى چەٌلەهّەن

ؼىزٌەتلەر بُلۇؼڭو ؼڭەرت. ىەظڭلو پاىڭالىىىىو 
ًاًل  لېٍىى ىۆظۈملۈً وەرس ياٌو باؼىا ًڭارتش 

-وو ىېلىڭ ىىؽٌر ىارىٌؼىان ؼىزٌەتلەرهى  پېىى
ظېىىؾ ٌۆپچىلىَ ىالىمٌر هەسىزىذە چەٌلىوىڭذۇ. 

ظاتماظڭڭلىي -بڭڭۇ تۈرلڭڭۈً پڭڭايٌرهو ىېلىڭڭ 
 تەوۋتدترلىىىا ىەڭ يېىىى. 

ىىعڭٌش چەٌلىڭّەن ىىؽڭٌردىى ذەً يۇوىزىىى
ئالىي بُلفان ىەًۋتلذت پاپ چېٍو ظُدىعو وىلعا 

بُلعڭا  دۇرۇط بُلىذۇ. بىزته  ؼۈبٌە ىارىٌؼىان
  3تارتىؽو ًسىم.بۇهىغذىى ىۆسىوو 

 
 ؽوى  ًۆٌموىؽلىىىىىواۋەت ٌارتىعو ى

ىىوڭڭاۋەت ٌارتىعڭڭىذت يڭڭاٌو تڭڭُر ٌەظڭڭپو 
ىېچىۋېىىلّەن باهٍا ٌارتىعىذت پۇل بُلعا بۇهىڭ  
بىلەن تُردىى يڭاٌو بڭاستردىى مڭال ظېىىۋتلعڭا 
بُلىڭڭذۇ. ىەِەر ٌارتىڭڭذت پڭڭۇل بُلمىعڭڭا  مڭڭال 
ظېىىۋتلفان پۇلوو باهٍىفا بەلّىلەهڭّەن ۋتوىىڭذت 

ىش. تۆلىۋەتمىعڭە ىۆظڭۈش يۆلىۋەتعە يەهىٌ جڭات
ؼۇڭا چۈؼۈپ والىذۇ. چىىىذىفان بُلۇپ جاستهىّە 
 ۋتوىىذت تۆلىۋېىىؾ سەرۈر.

ىىواۋەتلىَ ٌارتا بىلەن ظُدت وىلفاهذت ٌارتىڭذت 
بُلۇپ دَلٌر بىلەن تاۋتر ظېىىۋتلفان  ئەلي پۇلو
دَلٌرـڭڭا  ئەلڭڭي پڭڭۇلىووباهٍڭڭا   ىەًۋتلڭڭذت

ر باًاظو بڭاستر باًاظڭىذىى ىالماؼىۇرىذۇ. دَلٌ
 ەىاسـىوە تۆۋەن ياٌو يڭۇوىزى بُلفڭان تەوڭذىزد

ىىٍٍو تەرەپ رتسى بُلعڭا بڭۇ دۇرۇط ىىڭؾ. 
چۈهٍو ىىٍٍو تەرەپوى  ئالىفڭان باًڭادت پڭۇل 

 4تېّىؽىؾ ىىخىىىارى بُلىذۇ.

                                                 
 تېخىمۇ تەپعىٌت ىۈچۈن ظاجىىە تُرىذىٍو پەتىۋتـا وارتڭ. 3
 تېخىمۇ تەپعىٌت ىۈچۈن ظاجىىە تُرىذىٍو پەتىۋتـا وارتڭ. 4
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 تاۋباۋ تُرىذىٍو ظُدت

( تڭڭُرى ىەلڭڭو بابڭڭا taobaoتاۋبڭڭاۋ )
(Alibaba ؼىزٌىىو تەرىپىڭذىى )يىلڭو -2003

وۇرۇلفڭڭان بُلڭڭۇپ  بڭڭۇ ئەلىىڭڭارتدىٍو ىېرڭڭاپ 
(EBay( ۋە ىامڭڭاسَن )Amazon تُرلىزىفڭڭا )

ىُئؽايذۇ. تاۋبڭاۋدت ٌىچىڭَ تىجڭارەتچىلەر ۋە 
ؼىزٌەتلەرهىغمۇ دۇٌان ىېچىؽو يُلفڭا وُيۇلفڭان 

بەسى  ًربُلۇپ  ٌۆپ تاۋتر ظېىىۋتلفان ئېزىڭذتر
 .بًًُيذۇبەًزىمەن ًردىى ىېىىرارە ىاًًىذ
باۋ تُرىذىٍو ظُدىمۇ ىُمڭۇش جەًەتڭىىى تاۋ

يۇوىزىڭڭذت بايڭڭان وىلىوفڭڭان تڭڭُر ظُدىعڭڭىوى  
. يەهو ىۇهىغذت ؼڭەرىىەت بەلّىلىڭّەن ذەًۆٌمى

ؼەرت ۋە ىڭۆلچەمّە رىىڭايە وىلفڭان ىەًۋتلڭذت 
ىىؽڭەهچ ىۇًرهىڭ  ىش. ىەمما يظېىىؾ جا-ىېلى 

 ئىزىذتر پەيڭذت وىلىؽڭوىاؼۇرۇػ ىۈچۈن ظائىا 
بۇهىغڭذت يڭۇوىزىىو  .اتىذۇيبىز ئىل ظائىىلىىىا 

ىۆلچەملەرِە رىىايە وىلىؾ بىلەن بىزِە يەهە تاۋتر 
ًەوىىوڭڭو وايعڭڭو تەرەپ ىۈظڭڭىىّە  ػيەتٍڭڭۈسۈ

 ًسىم. لىۋېلىؾىېوىىىالىذىفاهلىىىوىمۇ 
بېڭزىم -ىىلىم تُر ىاروىلىي بُلىذىفاندېمەً  

پىزىوعڭڭىپٌرـا  يىىؽڭڭلىزى يۇوىزىىىڭڭذەً ؼڭڭەرىى
ىەئٌوىفڭا ىۇيفڭۇن مۇهاظى  ۋە ىىعٌموى  ظُدت 

مەسٌۇر ظُدت ؼڭەرىو جەًەتڭىىى  بُلعا  ؼەٌىلذە
 ىشدۇر.اييُللۇه ۋە ج

 
تۆۋەهذە تُر ظُدىعىفا ىاًوىذتر ظاجىىە 
تُرىفا ٌەلّەن بەسى ظُىالٌرـا وىعڭىىچە 

 جاۋتئ بېزى  ىۆتىمەن.
ئىزىذتر جەلڭ   ظُىال: تُردت دۇٌان ىاچىاهٌر

 پۇل ئەجلەپ ظڭىىىلىؾ ظڭاهىوو وىلىؾ ىۈچۈن
لىَ دەرىجىعڭڭىوو دۇٌاهوىڭڭ  ىىؽڭڭەهچپ ىاؼڭڭۇرۇ

  ىڭادەتىە ىىؽڭٌر بڭارٌەن يۇوىزى ٌۆتۈرىذىفان
بڭۇ »ئېزىڭذترًر  ظېىىلىؾ ظاهو ٌۆپ بُلمىعڭا

دەپ  «دۇٌاهوى  ماللىزى ىىؽەهچلىَ ىەمەظڭٍەن
ىڭڭُيٌپ مڭڭال ظڭڭېىۋتلمايذۇ  بۇهڭڭذته وىلىڭڭؾ 

 تُـزىمۇگ 
  جاۋتئ: يالفاهڭذىى ظڭُدت ؼڭەٌىللەهذۈرۈپ

ىڭڭذترى ۋە ئېزىڭڭذتر باًاظڭڭىوو ظڭڭېىىلىؾ مى
ئىزىذترًرهى  ٌۆسىوو بُيڭاػ تڭُـزت  ٌۆپىۈرۈپ

ىەمەط. بۇ بىز ئىل ظائىىلىي ۋە ىالڭذتمچىلىي 

 دتىىزىعىّە ٌىزىذۇ.
 تڭُرى تاۋبڭاۋ ۋە ىۈهذىڭذتر ًڭاسىزظُىال: 
 بەً ظڭڭېىىۋېلىؾ ٌېڭڭزەً هەرظڭڭە ىڭڭاروىلىي
 مالٌرهىڭ  تڭُرًردت ىۇ بىش. ٌەتىو ىُمۇملىؽى 
ش. ىۇًرهى  ٌارتىعىفا ظېىىۋتلىمى رۈپٌۆ رەظىمىوو

ىڭۇًر پُچىڭا   پۇلوو ىۇرۇپ بەرِەهذىى ٌېڭىىى
ىاروىلىي مالٌرهو ىەۋەتى  بېزىذۇ. بەسىلىزى مال 

والعڭا  ٌېلىڭ چڭُڭ -يارىمىعا يڭاٌو ٌىچىڭَ
وايىۇرۇپ بېزىڭذۇ. بەسىلىڭزى  ياٌو ىالماؼىۇرۇپ

ىۇهذته وىلمايڭذۇ. مۇؼڭۇهذته ظڭُدت وىلىڭؾ 
تلفۇچو ىۈچڭڭۈن دۇرۇط ظڭڭاتىۇچو ۋە ظڭڭېىىۋ

 بًُمذۇگ
جڭڭاۋتئ: تڭڭُردت تڭڭاۋتر ظڭڭۈپىىو ىېوىڭڭي  
چۈؼەهذۈرۈؼو تەپعڭىلىي  رەظڭىملىزى ىُچڭۇه 

تڭارتىؾ ٌېلىڭ  چىىمايڭذىفان -بُلۇپ  تاًػ
بُلعا  ظېىىۋتلفاهذىى ٌېىىى تاۋتر دېىىؽڭٍەهذەً 

ًُوۇوىفڭا بېزىؾ  وايىۇرۇپچىىمىعا ئېزىذترهى  
 .بُلىذۇ ۇطدۇر بۇ ظُدت  ٌاپالەتلىَ وىلىوعا
ٌڭۈهىوو -11ىايوىڭ  -11دت ۇڭُّظُىال: ج

ؼڭڭۇڭا  ىاتىلىڭڭذۇ.دەپ « بُيىڭڭاوٌر بڭڭايزىمو»
ؼىزٌىىو بُلفان  تدىٍو ىەڭ چُڭ تُر ظُدۇڭُّج

تاۋباۋ بۇ ٌۈهذە پۈتڭۈن مالٌرهىڭ  باًاظڭىوو 
چۈؼۈرىذۇ. مۇؼۇ ٌۈهذە ىاؼۇ تُر بەتىىى  %50

 بىز هەرظە ىالعا بًُمذۇگ 
بايزىمىفڭڭا پەرۋت  لۇوٌرهىڭڭ ۇڭُّجڭڭاۋتئ: ج

 بۇ ٌۈهذە ظُدت وىلىۋەرظىغىش بُلىذۇ.  وىلماپ
ظُىال: بەسىذە تڭُردت ىاًًىڭذە ۋتوىىٌرهڭو 
بەلّىلەپ مالوى  باًاظىوو چۈؼڭۈرۈپ ظڭاتىذۇ. 
بۇهذته چاـذت مالوى  باًاظو ىادەتىىٍو باًادىى 

ىەرستن بُلىذۇ. ىاًيىىەن هەچڭچە مىوڭۇت  ئېلىٌ
ؼۇ ۋتوىىوى  ىىچىذە دىّەهذەً ۋتوىىوو بەلّىلەپ 

مالوو باؼىىٌردىى بۇرۇن ظېىىۋتًلىعڭا ؼڭۇهذته 
مۇؼڭۇ ئىڭل  .ىەرستن باًادت ظېىىۋتلفىلو بُلىذۇ

مۇگ بەسىڭڭلەر تەلەپ جڭڭايىشمڭڭالوو ظڭڭېىىۋېلىؾ 
ظىوىفاهذەً ىىؽٌردىى ىالفان پايذىوى  ًەممىعو 

 ًارتش دەيذىٍەن.
جاۋتئ: بۇهى  چەٌلىوىذىفان تەرىپڭو يڭُه. 

بىزەر ٌۈن باًا چۈؼڭۈرۈپ ظاتعڭا  دۇٌاهٌردىمۇ
 ىالعا بُلىذۇ.

 ۋەلًٌۇ ىەىلەش 
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ىىعٌش تەؼڭەبرۇط وىلفڭان  ٍو ظاهذتىىىلّىز
ىُتىۇرتًاللىىوو تُـزت چۈؼىوىؾ ىۈچۈن چېٍىذىى 

يڭُل ۋە ىُتىڭۇرت  ىاؼۇرۇۋېىىؾ  ظەل وڭارتػ
ىەتزتپلىڭڭي  ىاظاظڭڭووواتڭڭارلىي مڭڭۇًىم ىڭڭۈچ 

ىڭىلەپ  چۈؼىوىؽٍە تڭُـزت ٌېلىڭذىفاهلىىىوو تەٌ
چېٍىڭڭذىى ىاؼڭڭۇرۇۋېىىؾ ۋە ىۇهىڭڭ  ئەتىڭڭزى 

بۇ ظاهذت ظەل وڭارتػ   .ًەوىىذە تُئىالفاهىذۇه
 تُـزت يُل واتارلىىٌر ىۈظىىذە تُئىىلىمىش.

 

 ظەل وارتػ-2
دېّەن « وفأري »ظەل وارتػ ىەرەئ تىلىذىٍو  

ظڭڭۆسهى  تەرجىمىعڭڭو بُلڭڭۇپ  ىەرەئ تىلڭڭو 
 تەتىىىاتو ىڭالىملىزى ىۆتەؼڭٍە تىّىؽڭلىَ ًەر
واهذته بىز مەجرۇرىىەتوو جايىذت ىادت وىلماظلىىوو 

يەهڭڭو ظڭڭەل وڭڭارتػ دەپ ىاتىفڭڭان. « وفأأري »
ىڭڭاپىُرى  وامۇظڭڭوى دېڭڭّەن « لىعڭڭاهۇلىەرەئ»
يەهڭڭو ستيە  «وضأأييع»دېڭڭّەن ظڭڭۆسهو « وفأأري »

وىلىۋېىىؾ دەپ ؼەرًلىّەن. ؼەرىىەت ىڭالىملىزى 
دىوىي مەجرۇرىىەتلەرهو جايىذت ىڭادت وىلماظڭلىي  

ىرادەتلەرهو ستيە وىلىڭۋېىىؾ  ؼڭەرىىەت ى-تاىەت

« وفأري »ىۆلچىمىّە يەتٍۈسمەظلىَ واتڭارلىىٌرهو 
ىڭۇًر  يەهو ظەل وڭارتػ دەپ چۈؼڭەهذۈرِەن.

ٌەتڭٍەن ىىرادەت ۋتوىو ىۆتڭۈپ   ىۇئٌپ وېلى
ۇ. ظەل وڭارتػ دتىىزىعڭىّە ٌىزمەيڭذ بُلعا  بۇ

 ىىرڭڭادەت ۋتوىىوڭڭوممڭڭا ىُيفڭڭاه تڭڭۇرۇپ ەى
دەپ  ۇهلىي بُلىڭڭذٌېچىٍىڭڭۈرۈػ ظڭڭەل وارىفڭڭا

بۇهىغفا پەيفەمڭرەر ىەلەيٌععڭاًموى  وارتيذۇ ۋە 
  ًېعڭابٌهمايذۇظڭەل وڭارتػ  وېلىؾىۇئٌپ »

ظەل وارتػ دېّەن ىُيفاه تۇرۇپ  بىڭز  يًەوىىى
هامڭڭاسهو يەهە بىڭڭز هاماسهىڭڭ  ۋتوىڭڭو ٌىزِڭڭۈچە 

دەلىڭڭل  دېڭڭّەن ًەدىعڭڭىوو 1«ٌېچىٍىۈرۈؼڭڭىۇر
 . وىلفان

ؼۇرۇۋېىىؽڭىىى چېٍىڭذىى ىا ىىؽٌردت دىوىمىش 
واتىىي چەٌڭلەپ  مۇ چەٌلىّەهذەً  ظەل وارتؼىىو

  ىُتىۇرتًاللىىىڭڭا تەؼڭڭەبرۇط وىلفڭڭان. چڭڭۈهٍو
بۇًرهىڭڭ  ًەر ىىٍٍىلىعڭڭو ىُتىۇرتًڭڭاللىىىىى 
چەتوەػ بُلۇپ  ؼەئغ ۋە جەمىىىەتوو ۋەيڭزتن 
وىلىذىفان  ؼەيىاهوو ظۆيۈهذۈرىذىفان  ىىوعڭاهوو 

ىذىفان هاچڭار ىالٌي تاىاًهى  ـەسىپىّە دۇچار وىل
 ىىللەتلەردۇر.
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ىەئٌه ۋە -ىىعٌش ىەوىذە  ىىرادەت  ىەدەپ 
مۇىڭڭامىلە ظڭڭاًەلىزىّە ىُئؽڭڭاػ تىجڭڭارەت ۋە 

ظڭڭەل وڭڭارتػ يڭڭاٌو ىمۇ ئىڭڭزتجەت ظڭڭاًەلىزىذ
چېٍىذىى ىاؼۇرۇۋېىىؽىىى ىىرڭارەت ًەر ىىٍٍڭو 
تەرەپوڭڭو ىُئؽڭڭاػ ىەيىڭڭرلەپ  تەڭپۇڭلڭڭۇووو 

ُيوۇڭفڭا وُلۇڭوو ب»ظاوٌؼىا تەؼەبرۇط وىلىذۇ. 
  بڭڭاـلىۋتلمىفىى )يەهڭڭو بېخىللىڭڭي وىلمىفىڭڭى(

ەتمىّىى )يەهو ىىعزتپ ٌوُلۇڭوو تُلىمۇ ىېچىپمۇ 
وىلمىفىى(  )ىۇهذته وىلعڭاڭ پۇلعڭىش وېلىڭ ( 

 1«.ماًمەتٍە  پۇؼايماهفا والىعەن

ظەلەك ظالىٌٌر چېٍىڭذىى ىاؼۇرۇۋېىىؽڭىىى  
ظاوٌهفاهذەً  ظڭەل وارتؼڭىىى ًەش ظڭاولىوى   

لىّەهڭذەً  ًەر ىىؽڭىا ەمەدًىى« رىموۇرىان ٌە»
ىُتىۇرتًاللىىىا ىەًمىىەت بەرِەن بُلۇپ  ىڭۇًر 
بۇ ىاًًىڭذىلىٍو بىڭلەن باؼڭىا ىڭۈممەتلەردىى 

ًڭاسىزوىٌر   پەرولىوى  ٌەلّەهىذى. ىەپعۇظڭٍو
بُلعا چېٍىڭذىى ىاؼڭۇرۇۋېىىؾ  ظڭەل وڭارتػ 

پ  بڭۇ ۈهڭۈىىللەتلىزى بىڭلەن پىڭزوىلەرِە بۆل
ىو. بۆلڭڭڭۈهّەهلىٍو  وڭڭڭاتُىاًًىڭڭڭذىلىٍوو ي

ىىخىىٌپٌؼىاهلىىو ىۈچۈن ىۇًرهى  ىارىعڭىذىٍو 
ؼڭەپىەتلەرهى  ىڭُرهىوو ۋە  مڭۇًەبرەت-مېٌزى
هەپزەتلەر ىىّىلىذى. -بىزىّە بُلفان ـەسەپ-بىز

هەتىجىذە  دۈؼمەهلەرهى  دېپىفا ىۇظۇل ىُيوڭاپ  
ؼوو  ۇتۇىابزۇيىفا تىل ىۇس-بىزىوى  ىىشسەت-بىز

اًل ظڭاهايذىفان يەرِە ًەتىا وېوىوو تۆٌۈؼوو ًڭ
بېزىڭڭ  يەتىڭڭو. بىڭڭش ظڭڭەِەٌلىَ بىڭڭلەن بڭڭۇ 

وۇرىڭان »ىىللەتلىزىمىشهو تُهڭۇپ  ًەر ىىؽڭىا 
تەؼڭڭەبرۇط وىلفڭڭان ىُتىۇرتًاللىىىڭڭا  «ٌەرىڭڭم

-بىزلىٍىمىشهڭو  ىىوڭاه يُواتىڭانوايىمىفىچە  
وڭڭڭۇۋۋىىىمىشهو ۋە -ىىىىىپڭڭڭاولىمىشهو  ٌڭڭڭۈچ

 .ٌېلەلمەيمىڭشىمىشهو وڭايىۇرۇپ پؼڭەرى-ىىشسەت
ىىخڭڭىىٌپ » ىڭڭالٌي تاىڭڭاً مۇهڭڭذته دەيڭڭذۇ:

وىلىؽڭڭماڭٌر  بُلمىعڭڭا  )دۈؼڭڭمەن بىڭڭلەن 
-ىۇچزىؽىؽڭڭىىى( وُروڭڭۇپ والىعڭڭىلەر  ٌڭڭۈچ

 2«.وۇۋۋىىىغٌر ٌېىى  والىذۇ
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سىىادە وىلىوماظلىىو  -ىالًٌوى  ؼەرىىىىو ٌەش 
بەسىلىزىّە ىەمەل وىلىوى   يەهە بەسىلىڭزى تەرً 

لىؾ ٌۆپىوچە ظەل ىېىىلمەظلىٍو ًسىم. تەرً ىېىى
چېٍىڭڭذىى ٌر وارتؼڭىىى ٌېلىڭڭذۇ. ظڭڭەل وارىفڭڭاه

ن ىُئؽاؼڭٌ ًەوڭىىى ىاسـڭا لەرِەىاؼۇرۇۋەتٍەه
فا پۈتڭۈهلەپ ىڭو مڭۇىمىولەر! ىىعڭٌم»بُلىذۇ. 

ٌىڭڭزىغٌر )يەهڭڭو ىىعڭڭٌش دىوىوىڭڭ  پۈتڭڭۈن 
ىەًٍاملىزىفا بُيعڭۇهۇڭٌر  بەسى ىەًٍاملىزىفڭا 
ىەمەل وىلىڭڭڭڭ   بەسى ىەًٍڭڭڭڭاملىزىوو تەرً 

تمەڭٌر(  ؼەيىاهوى  يُللىزىفا )ۋە ىىفۋتظڭىفا( ىە
ىەِەؼمەڭٌر  ؼەيىان ظىلەرِە ًەوىىەتەن ىاؼٍارت 
دۈؼمەهذۇر. ظىلەرِە )ىىعٌش دىوىوى  ًەولىىىوڭو 
ٌۆرظىىىذىفان( رَؼەن دەلىللەر ٌەلّەهذىى ٌېڭىىى 
)تُـزت يُلذىى( تېىى  ٌەتعڭەڭٌر  بىلىغٌرٌڭو  

لٌي ـڭالىرىۇر )ظىلەر جاستلىوىعىلەر  چۈهٍو( ىڭا
)يەهڭڭو ظڭڭىلەردىى ىىوىىىڭڭاش ىېلىؽڭڭىىى ىڭڭاجىش 

 3«.ىەمەظىۇر(  ًېٍمەت بىلەن ىىؾ وىلفۇچىذۇر

ىىماش ىىروو وەيىىم جەۋسىي ۋە  ىىماش ىەۋستىىي 
واتارلىي ىالىمٌرهى  مۇهذته دېّەهلىٍڭو بايڭان 

-ؼەيىان ىڭالٌي تاىاًهىڭ  ىەمڭزى»وىلىوىذۇ: 
چېٍىذىى  ۇرۇؼىاوارؼو ت پەرمان ۋە چەٌلىمىلىزىّە

ىاؼۇرۇۋېىىؾ ياٌو ظەل وارتؼىىى ىىرارەت ىىٍٍو 
ىىٍٍىعڭىوى   بڭۇ وُرتلوى  بىزىوو ىىؽڭلىىىذۇ.

ؼڭۇهو  يېىەلىعڭەىاروىلىي مەوعڭىىىّە  وايعىعو
. ۋتًالەهٍو ىالًٌوىڭ  دىوڭو چېٍىڭذىى وىلىذۇ

ىاؼۇرۇۋېىىؾ بىلەن ظەل وارتؼوى  ىُتىۇرىعڭىذت 
 «.والىذۇ

 

 زى ۋە ئەتىزىظەل وارتؼوى  مىعاللى 
جەمىىىەتٍە هەسەر ظالىذىفان بُلعاه  ىىعٌش  

پەرمڭڭان ۋە -تەلىماتلىزىفڭڭا  ىالًٌوىڭڭ  ىەمڭڭزى
چەٌلىمىلىزىّە ظەل وڭارتػ ىىللىىىوىڭ  وايعڭو 

چڭڭۇه ُدەرىجىڭڭّە بېزىڭڭ  يەتٍەهلىٍىوڭڭو ى
ىالًٌوىڭ  دىوىمىڭش ٌۆرۈۋتًًيمىش. مەظڭىلەن: 
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ۋە بىڭڭڭڭزلىٍىّە  مڭڭڭڭۇًەممەد  لىىىفڭڭڭڭابار
عڭڭاًموى  ىالًٌوىڭڭ  ًەه پەيفەمرىڭڭزى ىەلەيٌىع

ٌېچە ٌۈهڭذۈسدە -ىىٍەهلىٍىّە ىىمان ىېىىىؾ؛ بىز
-؛ ىۆلچەمّە تُؼىان مالىۆتەػهاماس  بەػ ۋتخ

ستٌىىىوڭو -مۈلۈٌلەرهى  يىلذت بىز وېىىم ىۆؼڭزە
بېزىؾ؛ رتمىشتن ىېىىذت بىز ىڭاپ رَست تۇتڭۇػ؛ 
وادىز بًُلىفاهٌر ىۆمزىذە بىز وېىىم ًەج وىلىڭؾ 

لىىٌردىى ىىرڭارەت بەػ ىاظڭاط ىۈظڭىىّە واتار
وُرۇلفان بُلۇپ  ىىماهڭذىى ىىرڭارەت بىزىوچڭو 
ىاظاظڭوو مىعڭالفا ىالعڭاه  بۇهىغفڭا هۇرـڭڭۇن 

ظڭڭەل وارتۋتتىڭڭاهلىىىوو ٌڭڭۆرىمىش.  ٌىؽڭڭىلەرهى 
-ىڭائىزەتىە بەئڭت-ۋتًالەهٍو  ىىمان دۇهىڭا

 هېڭىمەتظاىادەتٍە ىېزىؽڭىۈرىذىفان ىەڭ چڭُڭ 
رتػ ۋە ىۇهىغذىى ـاپىل بُلۇپ  ىۇهىغفا ظەل وا

ستمڭان بىڭلەن »ىذى. ى ىەڭ چُڭ سىىان ػبُلۇ
وەظەمٍو  ىىمان ىېىىىڭان  يائؽڭو ىەمەللەرهڭو 

بىزىّە ًەووو تەۋظڭىىە وىلىؽڭىان  -وىلفان  بىز
بىڭڭزىّە ظڭڭەۋرىوو تەۋظڭڭىىە وىلىؽڭڭىان -بىڭڭز

ٌىؽىلەردىى باؼىا ًەمڭمە ىڭادەش چُوڭۇش سىىڭان 
 1«.ىىچىذىذۇر

ىىمڭان تُـزىعڭىذت ياؼڭٌردىى  بىز وىعڭىم 
  ىڭڭڭۇًر بڭڭڭۇ ًەوڭڭڭىە تېخڭڭڭو ظڭڭڭُرتلفاهذت
ىڭۇًر   . ۋتًڭالەهٍوىېىىىڭان ووىُيٌؼمىفاهلىىى

ىۆسلىزىوى  تۇرمڭۇػ ۋە ئىشمەتلىڭزى ًەوىىڭذە 
ىەممڭا ىۆسلىزىوىڭ  هەدىڭى  .ىُيٌپ ىۈلّۈرِەن

ٌەلّەهلىٍو  هەِە بارىذىفاهلىىو  ٌىم يارتتىاهلىىو  
هڭڭېمە  هڭڭېمە ىۈچڭڭۈن يارتتىڭڭاهلىىو  ىىماهوىڭڭ 

ىىٍەهلىٍىذىى ىىرارەت ىەڭ مۇًىم ىىؽٌر ىۈظىىذە 
پىٍىز يۈرِۈسۈؼٍە ظەل وارىفاهلىىىىى ياٌو ىىوٍار 
وىلفاهلىىىىى ىۇ مەظىلىلەر ىۈظىىذە ىُيٌؼڭمىفان. 

ىۇًر ًاياتىي دۇهىاهى  تاؼڭىو ٌۆرۈهۈؼڭىوىٌ »
بىلىذۇ  ىۇًر ىائىزەتىىى )يەهو ىائىزەت ىىؽڭىذت 

ت ىۈچڭۈن ىىؽلەؼڭىىى( ىُيلىوىؽىىى ۋە ىڭائىزە
ـەپلەتىىڭڭذۇر. ىڭڭۇًر )ىاوىۋىىىوىڭڭ  واهڭڭذته 
بُلىڭذىفاهلىىىوو بىلىؽڭڭلىزى ىۈچڭۈن( ىڭڭۆسلىزى 
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ؼۈبٌىعىشٌو  » 2«.ىۈظىىذە پىٍىز يۈرِۈسمەمذۇگ
بۇًر دۇهىاهو )ىڭائىزەتىىى( ىڭارتۇه بىلىڭذۇ  
ٌەلّۈظىذىٍو وىىىى بىز ٌۈهّە )يەهو وىىامەتٍە( 

 3«.ظەل وارتيذۇ

اماس  ستٌات  رَست  ًەج واتارلىي ىىعٌموى  ه 
ىڭادەموو  ـۇىاظاظلىزىفا بُلفان ظڭەل وارتؼڭٌر

بۇهڭذته  ٌىؽىلەردەرىجىذە ىېفىز.  چۆچۈتٍۈدەً
هڭادتمەت -ٌېىىۋېزىذىفان بُلعا ىاچچىي ًەظزەت

ىالًٌوىڭ  »ًەر واهذته ىادەش: »ىىچىذە والىذۇ. 
تاىىىىذە ٌەتٍۈسۈپ وُيفاهلىزىمفا ًەظڭزەت! مەن 

  ؼڭڭەرىىىىىوو ۋە دىوىوڭڭو( مەظڭڭخىزە )ىالًٌوىڭڭ
 دەپ والماظڭلىي ىۈچڭۈن« وىلفۇچىٌردىى ىىذىم

ىڭالٌي مېوڭو ًىڭذتيەت وىلفڭان بُلعڭا »ياٌو 
)ًىڭڭذتيەت تېپىڭڭ ( ىەلڭڭۋەتىە تەوڭڭۋتدترًردىى 

ياٌو ىڭاستبوو  دەپ والماظلىي ىۈچۈن« بًُتىىم
وايىالىفڭان ٌاؼڭٍو دۇهىاـڭا »ٌۆرِەن چاـڭذت: 

ت ىالًٌىا ىىىاىەت وىلى ( ىىذى  )ىۇ چاـذ بُلعاش
دەپ والماظڭڭلىي « يائؽڭڭىٌردىى بڭڭًُر ىىڭڭذىم

 4«.ىۈچۈن )پەرۋەردىّارىفا بُيعۇهعۇن(

ىالًٌوى  » بۇ ىايەت ٌەرىموو ىىماش تەبەرى 
پارمڭڭاهلىزىوو ىڭڭادت وىلمىفاهلىىىمفڭڭا -ىەمڭڭزى
دەپ تەپعىز وىلفان بُلعڭا  « هادتمەت-ًەظزەت

ىىىىڭذە ىالًٌوىڭ  تا» ىىماش ًەظڭەن بەظڭزىي
 «هڭادتمەت-ٌەتٍۈسۈپ وُيفاهلىزىمفڭا ًەظڭزەت

وۇرىڭان »دەپ تەپعىز وىلفان. ىىمڭاش سەًٌڭاً 
ىُوۇمىفاهلىىىم ۋە ىۇهىغفا ىەمەل وىلمىفاهلىىىمفڭا 

 دەپ تەپعىز وىلفان. « هادتمەت-ًەظزەت

بۇهىغذىى ىُن هەچچە يىلٌر ىىلّىڭزى ىڭۆس  
يۇرتۇمذت ٌۆرِەهلىزىموو مىعال وىلى  ىېىىعڭاش  

هى  مەًەللىذە  يۈسِە يڭېىىى ىاىىلىلىڭَ بڭار بىش
 ىۆتەيڭذىفاهٌرهاماس  بەػ ۋتخبُلۇپ  ىۇًردىى 

لۇه تۇتىذىفاهٌر ٌُە  رتمىشتن رَسىعىوو ت %50
ٌە  ؼەرىىەت بەلّىلىّەن بڭُيىچە ستٌڭات  %40
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ٌە يېىىؽڭڭو مڭڭۇمٍىى دەپ  20بېزىڭڭذىفاهٌر %
مۇظڭۇلمان ىۆسىوىڭ   ًەربىڭزتەئمىى وىٌتىىم. 

ىذىٍو وېزىوذتؼلىزىوى  دىوىي ىەًۋتلىوو مەًەللىع
ىىى ىىرارەت ىىعڭٌش ؼەرىموۇرىان ٌەرىم  ًەدىغ 

ىۆلچىمىّە ظېلىؽىۇرۇپ ٌۆرظە  بىشدىٍڭو ظڭەل 
وارتػ ىىللىىىوى  وايعو دەرىجىڭذە ىىٍەهلىٍىوڭو 

 تېخىمۇ يائؽو تُهۇپ يېىىذۇ.

ىىمان مەظىلىعىّە ظڭەل وڭارتػ ىىوعڭاهوو  
امڭاس  ستٌڭات  رَست  دَستئىا ىېلى  بارـاهذەً  ه

ىىوعاهوو مۇ واتارلىي ىىرادەتلەرِە ظەل وارتؼًەج 
ًەر ىىوعڭڭان »جەًەهڭڭوەمّە ىېلىڭڭ  بارىڭڭذۇ. 

وىلمىؽلىزى تۈپەيلىذىى )دَستئىڭا( مەًرۇظڭىۇر. 
پەوەت ىەظڭڭٌابو يەمىڭڭى )يەهڭڭو ظڭڭاىادەتمەن 
مڭڭۇىمىولەر( بۇهىغڭڭذىى مۇظىەظڭڭوا. ىڭڭۇًر 

ىلەرهو ظڭ»جەهوەتلەردە بُلۇپ  ِۇهاًٍارًردىى: 
دەپ ظُرتيذۇ. « دَستئىا وايعو ىىؾ ٌىزِۈسدىگ

بىڭڭش هامڭڭاس »ىڭڭۇًر )جڭڭاۋتبەن( ىېىىىڭڭذۇ: 
مىعٍىولەرِە تاىاش بەرمەيىىۇه. بىش   ىُوۇمايىىۇه

دە ظڭۆس ۇبىٌۇدە ظۆس وىلفۇچىٌر بىلەن بىللە بىٌ
 1«.وىٌتىۇه. وىىامەت ٌۈهىوو ىىوٍار وىٌتىۇه

فىشهڭو يۇوىزىذىٍو ىايەتىە دېىىلّەهڭذەً  ىې 
باؼىۇرۇػ مەظىلىعڭىّە ظڭەل وڭارتپ  بىٌڭۇدە 
ظۆسلەرهو وىلىؾ  وىىامەت ٌۈهىّە ظەل وڭارتپ  
 مۇىۇ ٌڭۈهّە تەيىڭارلىي وىلماظڭلىي واتڭارلىىٌر

 ٌىؽڭىلەرهو»ىىوعاهوو دَستئىا ىېلىڭ  بارىڭذۇ. 
مُلٌه ىاتىۇسۇۋېىىذىفان هەرظە ىۇًرهى   دَستئىا

يزۇػ ىىوعاهوى  يائؽڭىلىىىا بڭۇ» 2«.تىللىزىذۇر
يڭاٌو يامڭڭاهلىىىىى تُظڭڭۇػ ۋە يڭڭاٌو ىالًٌىڭڭا 

تەظرىٍ ىېىىىؽىىى باؼىا بارلىي ظۆسلىزى -سىٍزى
بەلٍڭڭو سىىىوىفڭڭا   ىۇهىڭڭ  پايذىعڭڭىفا ىەمەط

بەهذە پەرۋتظىشً ىالًٌوى  ـەسىپىوو » 3«.بُلىذۇ
دە  -ٌەلىۈرىذىفان بىزەر ظۆسهو دەپ تاؼڭٌيذۇ

ؼۇهى  بىلەن ىڭۇ جەًەهڭوەش ىُتىفڭا چۈؼڭۈپ 

                                                 
 ىايەتلەر. 46-38مۇددەظعىز ظۈرە  1
 ىىماش ىەًمەد  ىىماش تىزمىشى  ىىماش ىىروو ماجە رىۋتيىىو. 2
 ىىماش تىزمىشى  ىىماش ىىروو ماجە رىۋتيىىو. 3

 4«.ىذۇٌېى

وىىامەت ٌۈهىّە  ىالٌي بىلەن ىۇچزىؽىؽڭىا  
ظەل وارتػ ىىوعاهوو تەدرىجىڭي ىڭۇهو ىىوٍڭار 

ىۇهىغفڭا ىىوٍڭار وىلفڭان  .وىلىؽىا ىېلى  بارىذۇ
ىىوعان ىەڭ چڭُڭ سىىڭان تارتىڭان بُلىڭذۇ ۋە 

هڭادتمەت -ىۆسىوى  بىپەرۋتلىىىفا چُوۇش ًەظزەت
ىالًٌىڭا مۇًوڭات بُلۇؼڭوو )يەهڭو »چېٍىذۇ. 

زىلىؽوو( ىىوٍار وىلفڭاهٌر ًەوىڭىەتەن سىىڭان تى
تارتىو. وىىامەت تۇيۇوعىش ٌەلّەن چاـذت  ىۇًر: 

« ىۇ دۇهىڭادىٍو بىپەرۋتلىىىمىڭشدىى هڭادتمەت»
دەيذۇ. ِۇهاًلىزىوو ىۈظڭىىلىزىّە يۈٌلىۋتلىڭذۇ  
ىۇًرهى  )ِۇهڭاًٌرهو( يڭۈٌلىّىوو هېمىڭذېّەن 

 5«.يامان!

ىلىىىوو  بەسى وېزىوذتؼٌر ٌۆڭلىوىڭ  يائؽڭ 
-دىلىذت ىىمڭان بڭارلىىىوو دەۋت وىلىڭ   ىەمەل

. ىۇًرهىڭڭ  بڭڭۇ يڭڭذۇىىرڭڭادەتلەرِە ظڭڭەل وارت
لەر ؼڭەرىمًەدىڭغ  ۋە دەۋتلىزىوو وۇرىان ٌەرىم

 ؼڭەرىنًەدىڭغ  ۋە رەت وىلىذۇ. وۇرىان ٌەرىم
ىىماهوىڭڭ    تېٍىعڭڭىلىزىّە دىىڭڭىەت وىلفىوىمىڭڭشدت

ىەمەلذىى ىايزىلىؽڭىوى  مڭۇمٍىى ىەمەظڭلىٍىوو  
ىىرادەتلەرهو تەرً ىېىىؽڭوى  ىىوعڭاهوو -ەمەلى

ًاًٌەتٍە  دَستخ ىُتىفا دۇچڭار وىلىڭذىفاهلىىىوو 
ىىرڭڭادەتلەر -تُهڭڭۇپ يېىىمىڭڭش. دېڭڭمەً  ىەمەل

ىىماهوى  ٌەش بُلعا بُلمايذىفان ظڭىمۋۇللىزىذۇر. 
لەردىٍو ؼڭەرىمًەدىڭغ  ۋە ؼۇڭا وۇرىان ٌەرىم

ٌۆپلىّەن تېٍىعىلەردە ىىماهوى  يائؽو ىەمەلڭّە 
ىالٌي تاىاً  ٌۆرىمىش. ياهذتػ ٌەلىۈرۈلّەهلىٍىوو

ىو مۇًەممەد!( ىىمان ىېىىىان »)مۇهذته دەيذۇ: 
ۋە يائؽڭڭو ىەمەللەرهڭڭو وىلفاهٌرـڭڭا ىۇًرهىڭڭ  
ىاظڭڭىىذىى ىۆظڭڭىەڭلەر ىېىىڭڭ  تۇرىڭڭذىفان 
جەهوەتلەرِە ٌىزىذىفاهلىىو بىڭلەن ئڭۇػ ئەۋەر 

 6«.بەرِىى

 ىۇهىغڭڭذىى باؼڭڭىا ئەلىىمىشهىڭڭ  ىىعڭڭٌمىي 
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ىەئڭڭٌه  مۇىڭڭامىلە -تەربىڭڭىە  ىەدەپ-تەلىڭڭم
واتڭڭارلىي ظڭڭاًەلەردە واهڭڭذته ٌېىىۋتتىاهلىىىفڭڭا 
هەسىزىمىشهو ىاـڭذۇرۇپ  ىۇًرهىڭ  ىەًڭۋتلىوو 
ىىعڭڭڭٌش ىڭڭڭۆلچىمو بىڭڭڭلەن ظېلىؽڭڭڭىۇرۇپ 
ٌڭڭۆرِىوىمىشدە  بڭڭۇ ظڭڭاًەلەردە ظڭڭەل وڭڭارتػ 

 ىىللىىىوى  هەوەدەر ىېفىزلىىىوو ًېغ وىلىمىش.

ەًمىىەت بېزىڭ   دىوىڭي پەهوىي بىلىملەرِە ى 
بىلىملەرِە ظەل وارتػ يڭاٌو ىەٌعڭىچە دىوىڭي 
بىلىملەرهو يائؽو ىۆِىوى   پەهوىڭي بىلىمڭلەرِە 
ظەل وارتػ بىشدىٍو يەهە بىڭز چڭُڭ ئاتڭالىي. 

ىەئٌه  مۇىامىلە واتڭارلىي ظڭاًەلەردە -ىەدەپ
ٌڭڭۈهّە -ظڭڭەل وڭڭارتػ بُلعڭڭا  ٌۈهڭڭذىى

تەۋتتىان ىېفىزلىؽىۋتتىان  ىادەموى  ۋىجذتهىوو ىۆر
 ئاتالىىٌردۇر. 

ۋتتىان ظەل وارتؼٌر ۈئەلىىمىش ىىچىذە ٌۆرۈل 
بىڭلەن  ظەًىپە ىېىىرڭارىهاًايىىو ٌۆپ بُلۇپ  

ىۆتىڭڭۇه.  بىڭڭز هەچچىعڭڭىوىٌ ٌۆرظڭڭىىى پەوەت 
ًارتمفڭا -ًىجاپىا ظەل وارتػ مەظىلعو  ًڭاًل

ظەل وارتػ مەظىلىعو واتارلىىٌرـڭا ىُئؽڭىفان 
بىڭش لەر بار بُلڭۇپ  يەهە هۇرـۇن مۇًىم مەظىلى

ظەًىپە ىېىىرارى بىڭلەن يڭۇوىزىىو بىڭز وڭاهچە 
 ىىپادىلەرهو ٌۆرظىىىؾ بىلەهٌ ٌۇپايىلىوىمىش. 

 فان ىُتىۇرتًڭاللىيىوتەؼەبرۇط وىل ذتىىعٌم 
 وىلىۋېىلىذۇگ ەا ستيىىىواهذته ۋتو

دەپ ىڭُيٌپ  ىميائؽو ىىڭؾ وىلڭذ ىۆسىوو
بىڭڭڭڭلەن  ەتٍۈچىلەرچېٍىڭڭڭڭذىى ىاؼڭڭڭڭۇرۇۋ

لەرهو جايىڭڭذت ىڭڭادت وىلىؽڭڭىا ظڭڭەل مەجرڭڭۇرىىەت
ىفۇچىٌردىى ىىرارەت ًەر ىىٍٍو تى  ىُتىڭۇرت وار

. چېٍىڭڭڭذىى يُلڭڭڭذىى يىزتوٌؼڭڭڭىۇچىٌردۇر
ىاؼڭڭۇرۇۋەتٍۈچىلەر سىىڭڭان تارتىاهڭڭذەً  ظڭڭەل 

ىالٌي تاىڭاً چُڭ سىىان تارتىذۇ.  مۇوارىفۇچىٌر
ظڭىلەرِە ىەمەللىڭزى »بۇ ًەوىە مۇهذته دەيذۇ: 
تڭڭارتىۇچىٌرهو ىېىىىڭڭ   جەًەتڭڭىىى ىەڭ سىىڭڭان

بېزەيمۇگ ىۇًر ًاياتىي دۇهىادت وىلفان ىەمەللىزى 
ىەممڭا ىڭۆسلىزى ىُبڭذتن ىىڭؾ   يُوىا چىىىان

 1«.وىلذۇه دەپ ىُيلىفان ىادەملەردۇر

 

ظەل وارتؼڭوى  ىاظاظڭلىي ظڭەۋەبو  
 ىەِىؽىؽىۇر فاهەپعو ئاًىؽى

 فاىىوعان ٌۆپىوچە ىۆسىوى  هەپعڭو ئاًىؽڭى 
ًڭڭالەت ىڭڭۇسته بڭڭۇ  .ىەِىؽڭڭى  والىڭڭذۇ

ىىوعان ىۆس هەپعو ئاًىؽڭىوى   دتۋتمٌؼىاهعېزى
ؼڭۇهى  بىڭلەن ىۇهىڭ   ىايلىوى  والىذۇ.وۇلىفا 

پۈتۈن ىەستلىزى هەپعو ئاًىؽو بُيىچە ًەرىٍەت 
وىلىذىفان بُلىذۇ. بۇهڭذته ىىوعڭان ىالًٌوىڭ  
سىٍزىذىى ـاپىل بُلڭۇپ  ىىعڭٌش تەلىماتلىزىفڭا 

ىاهذىى ىڭۇ ًەه  ظەل وارتيذىفان بُلۇپ والىذۇ.
يُلفا وايىىىم دەپ ىىعٌش تەلىماتلىزىذت چېٍىڭذىى 
ىاؼۇرۇۋېىى   ًەه يُلڭذىى تېخىمڭۇ يىڭزتوٌپ 
ٌېىىذۇ. ىۇ ۋتوىىىا ىۇهى  هەپعو ئاًىؽو بىڭلەن 

وو بىزلىؽى   ىۇهو ًېچٍىموى  هەظىٌىىىوو ېؼەيى
وۇبڭڭۇل وىلمايڭڭذىفان  ًېچٍىموڭڭو ٌڭڭۆسىّە 

ت چڭُڭلىزىوو  ۇريىاهىعىوو  -ىىلمايذىفان  ىاتا
ىۆلىماًرهو مەهعىىمەيذىفان ىاتىٍاچا  ًاٌاۋۇرـڭا 

 وۇرىان ٌەرىڭم  يىذۇ. چۈهٍو ىۇُىايٌهذۇرۇپ و
بەلٍڭڭو هەپعڭڭو   ٍە ىەمەطؼڭڭەرىمًەدىڭڭغ  ۋە

. ىڭۇًر هەپعڭو ئاًىؽڭىوو ئاًىؽىفا ىەِىؽىذۇ
ىىٌي وىلىۋتلفۇچىٌردۇر. ىالٌي تاىاً بۇ ًەوڭىە 

ماڭڭا هەپعڭو  ىو مۇًەممەد!(») مۇهذته دەيذۇ:
ئاًىؽوو ىىٌي وىلىۋتلفان  ىڭالٌي ىاسدۇرـڭان  
)ًەووو( بىلىڭ  تۇرـڭان  ىڭالٌي وڭۇلىىىوو ۋە 
وەلرىوو پېچەتلىۋەتٍەن ۋە ٌڭۆسىوو پەردىلىڭّەن 
ىادەموو ىېىىى  بەرِىڭى  ىڭالٌي ىاسدۇرـاهڭذىى 
ٌېىىى  ىۇهو ٌىم ًىڭذتيەت وىًٌيڭذۇگ ظڭىلەر 

 2«.ەرگهەظىٌەت ىالمامعىل-)بۇًردىى( ۋەس

بۇ ًەوڭىە مۇهڭذته  پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًش 
ىۈممىىىمذىى ىىت ىۆس ىىّىعىوو ظۆرەپ : »دەيذۇ

ماڭفاهذەً  هەپعو ئاًىؽلىزى ىۇًرهو ظڭۆرەپ 
ماڭىذىفان جاماىەتلەر ىُتىۇرىفا چىىىذۇ  ىۇًرهى  
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هەپعو ئاًىؽىلىزى ىۇًرهى  پۈتڭۈن تُمڭۇر ۋە 
 1«.بُـۇملىزىوو وُرؼىۋتلىذۇ

ىىمىشدە بۇهذتوٌر ىاس ىەمەط  ىڭۇًر جەمىىىى 
وو ىەمەط ؼەرىمىىؽلىزىذت وۇرىان ٌەرىم  ًەدىغ 

بەلٍو ىۆس هەپعو ئاًىؽلىزىوو ىڭۆلچەش وىلىڭ  
ياؼڭڭايذۇ. ًەتىڭڭا ىڭڭۇًر ىىعڭڭٌش ؼڭڭەرىىىىوو 

بُيعۇهذۇرۇؼڭىا  فاىۆسلىزىوى  هەپعو ئاًىؽڭلىزى
پاظڭاتٌر -ؼىٍايەت  پىىڭوە-ىۇرۇهىذۇ  ـەيۋەت
ُلۇپ  ىالًٌوى  سىٍزىذىى ـاپىل بىلەن مەؼفۇل ب

ًەرىٍەتلىزىڭڭذە -ظڭڭۆس  ىىڭڭؾ-ِەپ .بُلىڭڭذۇ
ًُؼڭڭو جايىڭڭذت -ًەددىڭڭذىى ىاؼڭڭىذۇ. ىەوىڭڭل

مۇظڭڭۇلماهٌر ىالًٌوىڭڭ  ىەمڭڭزىّە -مڭڭۇىمىى
بُيعڭڭۇهۇپ  بۇهڭڭذتوٌردىى يىڭڭزته تۇرۇؼڭڭو  
ىۇًرهى  ظۆسلىزىّە وۇًه ظالماظڭلىىو ًسىڭم. 

و بىڭش دىلىوڭ»ىالٌي تاىڭاً مۇهڭذته دەيڭذۇ: 
سىٍزىمىشدىى ـەپلەتىە والذۇرـان  هەپعو ئاًىؽىفا 
ىەِەؼٍەن  ىىؽو ًەددىذىى ىاؼڭىان ىادەموىڭ  

 2«.)ظۆسى( ِە ىەِەؼمىّىى

 

ظەل وڭارتػ ىىللىىىوڭو دتۋتًؼڭوى   
 ىۈهۈملۈً دَرىعو ىىلىمذۇر

ظُلفا تېىى  ٌەتمەپ تُـزت يُلذت چى  -ىُڭ 
تۇرۇػ ىۈچۈن چُوۇش ىىلىڭم بُلڭۇػ ٌېڭزەً. 

لڭڭذىى چەتڭڭوەپ ٌېىىؽڭڭوى  ٌڭڭۆپىوچە تڭڭُـزت يُ
ظەۋەبلىزى ىىلىمعىشلىَ ۋە ىىلىموى  ىاسلىىىڭذۇر. 

ًەدىڭغ ۋە  ىىلىم ىېلىؾ چُوۇش وۇرىڭان ٌەرىڭم
ظىعڭىېمىلىي بُلڭۇػ  ىاظاظڭو بڭُيىچە ؼەرىن

ٌېزەً. تُـزت يُلذت تەۋرەهمەپ  ىالفا ىىلّىزىلەػ 
وڭۇۋۋەت هاًڭايىىو -ىۈچۈن ىىٍٍو ئىل ٌڭۈچ

ىايزىىاًيڭذىفان  هوەن ئاتاسەرۈر. بىزى تُـزت بىل
وۇۋۋەت  يەهە بىزى تڭُـزت يڭُلوو -ىىلمىي ٌۈچ

بىلّەهذىى ٌېىىى ؼۇ يُلذت چىڭ  تڭۇرۇپ ىالفڭا 
وۇۋۋەت. چۈهٍو -ىىلّىزىلەيذىفان ىەمەلىي ٌۈچ

ىەمەلعڭڭىش ىىلىڭڭم ىىّىعڭڭىوو هىپاوىڭڭا باؼلىعڭڭا  
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ىىلىمعىش ىەمەل بىذىەت ۋە ئۇرتپاتلىىىا باؼٌيذۇ. 
لىم بىلەن ىەمەل بىزلەؼڭٍەهذە هىجاتلىي پەوەت ىى

بُلىذۇ. چۈهٍو ؼڭەيىان ىىلىمعڭىش ىىوعڭاهٌرـا 
ىۆسلىزىوى  وىلمىؽلىزىوو چىزتيلىڭي ٌۆرظڭىىى   

ۋېىىڭذۇ. ۇىۇًرهو تُـزت يُلڭذىى ىاظڭاهٌ ىاسدۇر
ؼڭەيىان ىۇًرـڭا »ىالٌي تاىاً مۇهذته دەيذۇ: 

وىلمىؽلىزىوو چىزتيلىي ٌۆرظەتىو  ىۇًرهو تُـزت 
 3«.ظىو  ىۇًر ًىذتيەت تاپمايذۇيُلذىى تُ

  

 تُـزت يُل-3
تُـزت يُل دېڭّەن ظڭۆس ىەرەئ تىلىڭذىٍو  
هى  تەرجىمىعو بُلۇپ  بىڭش «الصأراط ال سأ قيت»

ىۇهى  مەهىعڭىوو چۈؼەهمەظڭىىى ۋە ىۇهىغڭذىى 
هېمىوىڭڭ  مەوعڭڭەت وىلىوىڭڭذىفاهلىىىوو ىېوىڭڭي 

  ىىعڭڭٌش تەؼڭڭەبرۇط وىلفڭڭڭان بىلمەظڭڭىىى
مەهىعڭڭڭو بىڭڭڭلەن  ىُتىۇرتًڭڭڭاللىىوو تڭڭڭُـزت

الصأأأراط »وەلىؽڭڭڭىمىش مڭڭڭۇمٍىى ىەمەط. ىچۈؼ
بُلمىفان تۈس  تُـزت  مەهىعوهى  ىەظلو «ال س قيت

ۋە دتـذتش يڭُل بُلڭۇپ  ٌڭۆپىوچە ۋتوىڭىٌردت 
ىېلىڭ  بارىڭذىفان ىىّىعىوو يائؽو هەتىجىلەرِە 

الصأراط »ىىؽڭلىىىلىذۇ. ِە وارىىا ظۆس  ًەرىٍەتلەر
م  ًەدىڭغ دېّەن ظۆس وۇرىان ٌەرىڭ «ال سأ قيت
لەردە ٌۆپ ىُرۇهذت تىلفا ىېلىوفان بُلڭۇپ  ؼەرىم

تەپعىزؼۇهاظڭڭٌر بڭڭۇ ظڭڭۆس ىۈظڭڭىىذە هۇرـڭڭۇن 
ىىشدىوىؽڭڭلەرهو ىېلىڭڭ  بارـاهڭڭذىى ٌېڭڭىىى  بڭڭۇ 

ىىعٌش  ؛ؼەرىنظۆسدىى وۇىان ٌەرىم ۋە ًەدىغ 
 ؛الًٌىا تُـزت ؼەٌىلذە ىىرڭادەت وىلىڭؾى ؛دىوو
ىىى ذىى ىاؼۇرۇۋېىىؾ بىڭلەن ظڭەل وارتؼڭچېٍى

واتارلىي بىز واهچە ئىڭل  ...ىُتىۇرتًاللىيئالىي 
ٌۆس وارتؼڭٌرهو ىُتىۇرىفڭا وُيفڭان. بۇًرهىڭ  
ًەممىعو ىۆس هۆۋىىىذە تُـزت ٌۆس وارتؼڭٌردۇر. 

الصأأراط »چڭڭۈهٍو بڭڭۇ وارتؼڭڭٌرهى  ًەممىعڭڭو 
 يەهو تُـزت يُلوى  يېىەٌچىلىزىذۇر. «ال س قيت

 «الصأراط ال سأ قيت»ىەمما وۇرىان ٌەرىمذىٍو  
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ٌەيوىڭذىٍو جڭۈملىلەر  -ېّەن ظۆسهى  ىالڭذىد
ؼڭڭۇهىغذەً چېٍىڭڭذىى ىاؼڭڭۇرۇۋېىىؾ ۋە ظڭڭەل 
وارتػ ىىللەتلىزىذىى چەٌلەپ ٌەلّەن ىڭايەت ۋە 

دېڭڭّەن ظڭڭۆسدىى  «الصأراط ال سأ قيت»ًەدىعڭڭلەر 
ىىى ذىى ىاؼۇرۇۋېىىؾ بىڭلەن ظڭەل وارتؼڭچېٍى

وو ىُتىۇرتًاللىي مەوعڭەت وىلىوىڭذىفاهلىىىئالىي 
مۇ ۈرە لاتىٌەهى  بۇ ىڭايەتلىزىذۇ. ظٌۈچلەهذۈرى

بىشهو تُـزت يُلفا باؼڭلىفىى. »بۇهو تەٌىىلەيذۇ: 
ـەسىپىغّە يُلۇوىاهٌرهى  ۋە ىاسـاهٌرهى  يُلىفڭا 
ىەمەط  ظڭڭەن ىىوىڭڭاش وىلفاهٌرهىڭڭ  يُلىفڭڭا 

 1«.)باؼلىفىى(

ىالٌي تاىڭاً بڭۇ ىڭايەتىە تڭُـزت يُلوىڭ   
رهىڭ  ىۆسىوى  ـەسىپىّە يُلۇوىاهٌر بىلەن ىاسـاهٌ

ىڭڭۆسى ىىوىڭڭاش وىلفڭڭان ىەمەط  بەلٍڭڭو  يڭڭُلو
پەيفەمرەرلەرهى   رتظىچىلٌرهى   ؼېٌىىلەرهى  ۋە 
ظالىٌٌرهى  يڭُلو ىىٍەهلىٍىوڭو بايڭان وىلىڭ  

 بەرِەن.

فڭان( ووۇرىان ٌەرىمڭذە )تەؼڭەبرۇط وىلى» 
دېّەن ٌىىابوى  ىاپىُرى دٌَىۇر « ىُتىۇرتًاللىي

ۇ: ىەلڭڭو مڭڭۇًەممەد ظڭڭەلٌبىي مۇهڭڭذته ياسىڭڭذ
هىڭڭڭ  «الصأأأراط ال سأأأ قيت»يۇوىزىڭڭڭذىٍىلەردىى 

مەهىعىوى  ىُتىۇرتًاللىىىا دتًلەت وىلىڭذىفاهلىىو 
تېخىمۇ ىايذىغلىؽىذۇ. ىُتىۇرتًاللىىىا تېپىلىذىفان 
يائؽو ۋە ىُتىۇرىعىذت بُلۇػ دېڭّەن مەهىڭلەر 

هى  مەهىعىذە ًەش تېپىلىڭذۇ. «الصأراط ال سأ قيت»
تەلىم بېزىڭ :  ظۈرە لاتىٌەدە ىالٌي تاىاً بىشِە

دېذى. ىاهذىى ىُ « بىشهو تُـزت يُلفا باؼلىفىى»
ظڭڭەن ىىوىڭڭاش »يڭڭُلوو بىڭڭشِە چۈؼڭڭەهذۈرۈپ: 
دېذى. ىاهڭذىى « وىلفاهٌرهى  يُلىفا )باؼلىفىى(

ـەسىڭڭڭپىغّە »ىڭڭڭۇهو تېخىمڭڭڭۇ ىىڭڭڭشتًٌپ: 
« يُلۇوىاهٌرهى  ۋە ىاسـاهٌرهىڭ  يُلىفڭا ىەمەط
لٌي دېّەن جۈملىوو ٌەلىۈردى. بۇهى  بىلەن ىڭا

هى  ىۆسى ىىوىاش وىلفان «الصأراط ال سأ قيت»تاىاً 
پەيفەمرەرلەر  رتظىچىلٌر  ؼېٌىىلەر ۋە ظالىٌٌرهى  
يُلىذىى ىىرارەت يائؽىٌرهى  يُلو ىىٍەهلىٍىوڭو 
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بايان وىلى  بەرِەن بُلڭذى. ىڭۇ يڭُل بُلعڭا 
ىالًٌوى  ـەسىپىّە يُلۇوىاهٌر بىلەن ىاسـاهٌرهى  

 و يُلذۇر.يُلىوى  ىُتىۇرىعىذىٍ

مۇهڭذته  ظڭۈرە بەوەرەدە يەهەىالٌي تاىاً  
ىالٌي ئالىفان ٌىؽڭىوو تڭُـزت يُلفڭا : »دەيذۇ

ؼڭڭۇهىغذەً ٌىؽڭڭىلەرِە )يەهڭڭو » 2«.باؼڭڭٌيذۇ
ىڭۆتٍەهٍو ىڭۈممەتلەرِە( ؼڭاًىت بُلۇؼڭۇڭٌر 
ىۈچۈن ۋە پەيفەمرەرهى  ظىلەرِە ؼاًىت بُلۇؼو 
ىۈچۈن  بىش ظىلەرهو ىُتىۇرتًال )يەهو يائؽڭو( 

تەپعىزؼۇهاظڭڭٌر بڭڭۇ  3.«ىڭڭۈممەت وىلڭڭذۇه
« ً» دېڭڭّەن ظڭڭۆسهى  «وإأأ ال » ىڭڭايەتىىٍو

ًەرىپو ىۈظىىذە تُئىىلى   بۇ ًەرىپوى  ىىٍٍڭو 
جۈملىوىڭڭ  ىُتىۇرىعڭڭىوو بڭڭاـٌػ ىۈچڭڭۈن 

ىُتىۇرتًال ىڭۈممەت  ٌەلّەهلىٍىوو يەهو ىۇًرهو
بىڭڭلەن ىڭڭۇًرهو تڭڭُـزت يُلفڭڭا و وىلفڭڭاهلىى

بڭاـٌػ ىۈچڭۈن  باؼلىفاهلىىىوى  ىُتىۇرىعڭىوو
 4ٌەلّەهلىٍىوو تەٌىىلىذى.

 جابىز ىىروو ىابڭذۇلٌي رەسىىەلًٌڭۇ ىەهٌڭۇ 
ًەدىڭڭغ بڭڭۇهو تېخىمڭڭۇ  رىڭڭۋتيەت وىلفڭڭان

بىڭڭش پەيفەمڭڭرەر »ىايذىغٌؼڭڭىۇرۇپ بېزىڭڭذۇ: 
ىەلەيٌىععاًموى  يېوىذت ىىذۇه  ىۇ بىز ظڭىشىي 
ظىشدى  ىاهذىى ىۇهى  ىڭُڭ تەرىڭپىّە ىىٍٍڭو 

هە ىىٍٍڭو ظڭىشىي ظىشىي  ظڭُل تەرىڭپىّە يە
ظىشدى  ىاهذىى وُلىوو ىُتىۇرىعىذىٍو ظىشىىوى  

  «بڭۇ ىالًٌوىڭ  يُلىڭذۇر»ىۈظىىّە وُيۇپ: 
بۇ مېوىڭ  »دېذى. ىاهذىى بۇ ىايەتوو ىُوۇدى: 

تُـزت يُلۇمذۇر  ؼۇ يُلذت مېغىغٌر  هڭا تڭُـزت 
يُلٌردت ماڭمڭاڭٌر  ىڭۇًر ظڭىلەرهو ىالًٌوىڭ  

 6«.5يُلىذىى ىايزىۋېىىذۇ

ۇر مەسمڭڭڭۇهٌردىى تۆۋەهذىٍىڭڭڭذەً مەسٌڭڭڭ
 يەٌۈهلەرهو چىىىزىؽىا بُلىذۇ:
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يەهڭڭو تڭڭُـزت يڭڭُل  «الصأأراط ال سأأ قيت» .1 
ىُتىۇرتًاللىىوىڭڭ  ىەڭ يۈٌعڭڭەً پەللىعڭڭىّە 
ۋەٌىللىَ وىلىذۇ. لاتىٌە ۋە بەوەرە ظڭۈرىلىزىوى  

 ىايەتلىزى بۇهىغفا ٌەظٍىى ًۆججەتىۇر.

يۇوىزىذت دېىىلّەهڭذەً  ىُتىۇرتًڭاللىي  .2 
 ىىپادىلەيذۇ. مۇائؽو دېّەن مەهىوىي

ىُتىۇرتًاللىي ۋە يائؽىلىىوو بەلّىڭلەػ  .3 
 بڭُيىچە ىۆلچىمو ىىوعاهٌرهى  هەپعو ئاًىؽڭو

 .بُيىچە بُلىذۇ بەلٍو ىىعٌش ؼەرىىىىو  ىەمەط

 ؼڭىاىُتىۇرتًاللىي چۈؼەهچىعىوو تەترىىٌ .4 
هۇرـڭۇن ىڭامىلٌر ۋە  تېّىؽڭلىَ ىارىىايە وىلىؽ

)دٌَىڭڭۇر ىەلڭڭو مڭڭۇًەممەد  1.ىۇظڭڭۇلٌر بڭڭار
 ظەلٌبىىوى  ظۆسى تۈِىذى(.

دېمەً  مۇظۇلماهٌر دتۋتملىڭي هاماسلىزىڭذت  
ىى تىلەۋتتىان  ىۇيفۇر تىلىذت تڭُـزت يڭُل ىىالًٌ

 «الصأأراط ال سأأ قيت» وىلىوىۋتتىڭڭاندەپ تەرجىڭڭمە 
ىىى ذىى ىاؼۇرۇۋېىىؾ بىڭلەن ظڭەل وارتؼڭچېٍى

 ىُتىۇرتًاللىىوى  دەل ىۆسىذۇر. ئالىي 

 

 تُـزت يُلذت چى  تۇرۇؼوى  مۇًىملىىو 
-مڭۇىمىى ًەربىزتُـزت يُلذت چى  تۇرۇػ  

مۇظۇلمان ىۈچۈن ىەلۋەتىە مۇًىم. چڭۈهٍو بڭۇ 
ۋە  عڭڭاهوو ًڭڭاًٌەتىىى ظڭڭاوٌپ  هىجڭڭاتلىيوىى

ـەلىرىّە ىېزىؽڭىۈرىذىفان دتـڭذتش يُلڭذۇر. مەن 
ىىلّىزى بىز تۈرٌۈش وېزىوذتؼٌرهى  بىز مەسِىڭل 

ىڭذە تىغىزوڭاپ يڭۈرِەهلىٍىوو  ظەل وارتػ ىىچ
ٌېىىى بەسى دەۋەتچىلەرهى  تەظىزى بىلەن تڭُـزت 
يُلوو تُهۇپ  ىعىٌش تەلىماتلىزىفا ىەمەل وىلىؽىا 

لېٍىى ىڭالٌي بېٍىڭىمىّەن بەسى   باؼلىفاهلىىىوو
ٌلىۋېلىڭڭ   تەدرىجىڭڭي ۈىىؽڭڭٌرهو ىڭڭۆسلىزىّە ي

چېٍىذىى ىاؼۇرۇۋېىىؽٍە وارتپ يۈسلەهّەهلىٍىوو  
ىلەن ئېلو تەوۋتلىىو بىڭلەن تُهۇلفڭان ؼۇهى  ب

ىۆلىماًرهى  ىىرڭادەتلىزىوو يارتتمايڭذىفان يەرِە 
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بېزىڭڭڭ  يەتٍەهلىٍىوڭڭڭو ٌڭڭڭۆرۈپ ٌڭڭڭۆپ 
ىە ؼڭڭەرىمىەپعۇظڭڭٌهفاهىذىم. چڭڭۈهٍو ًەدىڭڭغ 

دېىىلّەهذەً  ىۇًرهى  ىۇسۇهفا بارماپ مەـلڭۇپ 
بُلىذىفاهلىىىوو پەرەس وىلفاهىذىم. ٌېىىى مەن ىۇًر 

ۇچزتؼىىوىمذت مەن پەرەس وىلفاهذەً  بىلەن وايىا ى
ش. ٌېچىلىزى ۈىۇًرهى  مەـلۇپ بُلفاهلىىىوو ٌۆرد

ىۇئلىماپ هەپلە ىىرڭادەتلەرهو باؼڭلىفان  ٌڭۈن 
ىىچىؽڭوو -ىاتٌتماپ هەپلە رَست تۇتۇپ  چېٍىؾ

تاؼلىفان بۇ وېزىوٌؼٌر بىڭز مەسِىلڭذىى ٌېڭىىى 
-ىۆسلىزىوى  ٌُها ىادەتلىزىّە وايىى   چڭېٍىؾ

و وايىىڭذىى باؼڭلىۋەتٍەهىذى. دېڭمەً  ىىچىؽو
ىەمما ىۇ يُلڭذت   تُـزت يُلوو تېپىؾ بىز مەظىلە

تېخىمڭۇ ىچە چى  تۇرۇػ بڭۇ فًاياتىوى  ىائىزى
پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًش مۇهڭذته مۇًىم مەظىلە. 

ىم دېّىڭى  ىاهڭذىى ىىالًٌىا ىىمان ىېىى»دەيذۇ: 
ىالًٌىا ىەڭ يائؽڭو » 2«.ىۇهىغذت چى  تۇرـىى

ٌۆرۈلىذىفان ىەمەل ىڭاس بُلعڭىمۇ دتۋتش وىلفڭان 
 3«.ىەمەلذۇر

ىۆلىمڭڭاًر تڭڭُـزت يُلڭڭذت چىڭڭ  تۇرۇؼڭڭوى   
مڭڭۇًىملىىىوو تەٌىڭڭىلىّەن ۋە ىۇهىڭڭ  دەلىلڭڭو 
ظۈپىىىذە بىز واهچە هڭۇوىىٌرهو بايڭان وىلفڭان 

بىڭڭز وىعڭڭمىوو بُلڭڭۇپ  تۆۋەهڭڭذە ىۇًرهىڭڭ  
 ىمىش: ىۆت ٌۆرظىىى 

ان ۋە زت يُلذت چىڭ  تڭۇرۇػ ىىوعڭتُـ .1 
 وۇلچىلىىووبُلفان  ەـاي ىذىٍوىوٌرهى  يارىىىلىؽج

بُلڭۇپ  ىىوعڭاهوو  ػۈرۈلەؼڭىىىەمەلى يًەوىىى
ىڭڭائىزەتىە مڭڭۇۋەپپەوىىەت ۋە ـەلىڭڭرىّە -دۇهىڭڭا

 ىېزىؽىۈرىذۇ.

ىالٌي تاىاً پەيفەمرىزىوڭو  ؼڭۇهىغذەً  .2 
-پەيفەمرىڭڭزىّە ىىمڭڭان ىېىىىڭڭان مڭڭۇىمىى

رهو تڭڭُـزت يُلڭڭذت چىڭڭ  تۇرۇؼڭڭىا مۇظڭڭۇلماهٌ
ؼڭڭۇهى  ىۈچڭڭۈن )يەهڭڭو دىوڭڭذت »ـڭڭان: ۇبۇيز

ىىخىىٌپ وىلىؽىاهلىىو ىۈچۈن( )ىڭو مڭۇًەممەد! 
بارلىي ىىوعاهٌرهو تُـزت دىى ىاظاظىذت ىىىىىپڭاه 

                                                 
 ىىماش مۇظلىم رىۋتيىىو. 2
 ىىماش بۇئارى رىۋتيىىو. 3
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بُلۇؼىا( چاوىزـىى  بۇيزۇلفىوى  بڭُيىچە تڭُـزت 
 1«.يُلذت چى  تۇرـىى

ً ىو مۇًەممەد!( ىالٌي ظېوو بۇيزۇـاهذە») 
تُـزت يُلذت بُلفىى  ظاڭا ىىمان ىېىىىاهٌرمۇ تُـزت 
يُلذت بُلعۇن. )مەهىو وىلىوفان ىىؽٌرهو وىلى ( 
ىالًٌوىڭڭ  چەٌلىزىڭڭذىى چىىىڭڭ  ٌەتمەڭڭڭٌر  
ؼۈبٌىعڭڭىشٌو  ىڭڭالٌي وىلمىؽڭڭىغٌرهو بىلىڭڭ  

ؼۇهىغذەً  ىالٌي تاىاً بارلىي  2«.تۇرـۇچىذۇر
رۇن پەيفەمرەرلىزىوڭڭو  جۈملىڭڭذىى مۇظڭڭا ۋە ًڭڭا

ىەلەيٌىععاًمٌرهو ًەش تُـزت يُلذت چى  تۇرۇؼىا 
ىىٍٍىغٌرهىڭ  دۇىاظڭو ىىجڭابەت »بۇيزىفان. 

وىلىوذى  تُـزت يُلذت چى  تۇرۇڭٌر  هادتهٌرهى  
 3«.يُلىفا ىەِەؼمەڭٌر

ظڭڭۇلىان ىىروڭڭو ىابڭڭذۇلٌي ظڭڭەوەلىي  .3 
رەسىىەلًٌۇ ىەهٌۇ پەيفەمڭرەر ىەلەيٌىععڭاًموى  

ا رەظڭۇلۇلٌي  ىۆسلىزىڭذىى ًۇسۇرىفا ٌېلى : يڭ
باؼىا ًېچٍىمذىى ظُرىمىفىذەً  ىىعٌمذت مۇًىم 
بىز ظۆسهو ىېىىىڭ  بەرِەن بُلعڭىٌ دېّەهڭذە  

ىالًٌىا ىىمان »پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًش ىۇهىغفا: 
چىڭ   (تڭُـزت يُلڭذت)ىېىىىىم دېّىى  ىاهڭذىى 

 4دېّەهىذى.« تۇرـىى

 

ىۈچڭۈن  تُـزت يُلذت چىڭ  تڭۇرۇػ 
 مىلٌرسەرۈر ىا

ًەر واهڭڭذته بىڭڭز وىممەتلىڭڭَ هەرظڭڭىّە  
ىېزىؽىؽڭڭوى  مڭڭۇًىم ۋەظڭڭىلە ۋە ظڭڭەۋەبلىزى 
بُلىذۇ. ًاياتىڭا ىەڭ سەرۈر ۋە ىەڭ وىممەتلىڭَ 

وىلفڭان  ذبُلفان تُـزت يُلذت چى  تۇرۇؼوو ىۈمى
ىىوعان تۆۋەهذىٍو ۋەظىلە ۋە ظڭەۋەبلەر  ًەربىز

 ىۈظىىذە ىىشدىوىؽو ًسىم:

  مڭۇًىم تُـزت يُلڭذت چىڭ  تۇرۇؼڭوى .1
بىزى ىالٌي تاىاًهىڭ  ىڭۇ ٌىؽڭو  ىامىللىزىذىى

                                                 
 ىايەت. -15ؼۇرت ظۈرە  1
 ىايەت. -112ًۇد ظۈرە  2
 ىايەت. -89يۇهۇط ظۈرە  3
 ىىماش مۇظلىم رىۋتيىىو. 4

ىۈچۈن تُـزت يڭُلوو ىىڭزتدە وىلىؽڭو  ىۇهىڭ  
وەلرىوو ىىعڭٌمفا ىېچىؽڭو  تڭاىەت ۋە يائؽڭو 

ظىلەرِە ىالٌي »ىەمەللەرِە مۇۋەپپەه وىلىؽىذۇر. 
تەرىپىذىى هۇر )يەهو مۇًەممەد ىەلەيٌىععاًش( ۋە 

ي ؼۇ ٌىىائ رَؼەن ٌىىائ )وۇرىان( ٌەلذى. ىالٌ
)وۇرىڭڭان( ىڭڭاروىلىي رتسىلىىىوڭڭو تىلىّەهلەرهڭڭو 
ظاًمەتلىَ يڭُللىزى )ىالًٌوىڭ  ؼڭەرىىىىو ۋە 
ىۇهى  ىەًٍاملىزى(ـڭا يېىەٌلەيڭذۇ  ىىزتدىعڭو 
بڭڭُيىچە ىڭڭۇًرهو )ٌڭڭۇلزى( وارتڭفۇلۇوىڭڭذىى 
)ىىماهوى ( هۇرىفا چىىىزىذۇ ۋە ىڭۇًرهو تڭُـزت 

 5«.يُلفا ًىذتيەت وىلىذۇ

ىۇًر »ًٌىا ئالىغ وىلىؾ. ەتوو ىالدىىرا .2
پەوەت ىىرادەتوو ىالًٌىا ئڭالىغ وىلفڭان  ًەه 
دىوفا ىېىىىاد وىلفان ًالڭذت )يڭالفۇس( ىڭالًٌىىٌ 
ىىرادەت وىلىؽىا بۇيزۇلذى. هاماسهو ىادت وىلىؽىا  
ستٌاتوو بېزىؽٍە )بۇيزۇلذى(  ىەهە ؼۇًر )يەهڭو 
ىىرڭڭادەت  ىىخڭڭٌط هامڭڭاس  ستٌڭڭاتٌر( تڭڭُـزت 

 6«.دىوذۇر

مەىعڭىىەتلەردىى وڭُل يىفىڭ   -ِۇهاي .3
ىو مڭۇىمىولەر! بەئڭىٍە »ىالًٌىا تەۋبە وىلىؾ. 

ىېزىؽىؽىغٌر ىۈچۈن ًەممىغڭٌر ىالًٌىڭا تەۋبە 
 7«.وىلىغٌر

مەظىۇلىىەتچان بُلۇػ  ىۆسىذىى ىڭۆسى  .4
وُروڭۇڭٌر   ىڭالًٌىىى»ًېعائ ىېلى  تۇرۇػ. 

ًەر ىادەش ىەتە )يەهو وىىڭامەت ٌڭۈهو( ىۈچڭۈن 
ىەمەلڭذىى( هېمىلەرهڭو تەيىارلىفاهلىىىفڭا  )يائؽو

وُروۇڭٌر  ىالٌي ًەوىىەتەن  ىالًٌىىىوارىعۇن  
 8«.وىلىۋتتىان ىىؽىغٌردىى تُلۇه ئەۋەردتردۇر

هامڭڭاسهو جامڭڭاىەت بىڭڭلەن  بەػ ۋتخ .5
ىُوۇػ. چۈهٍو هاماس بەهڭذە بىڭلەن رەبرىىوىڭ  
ىُتىۇرىعىذىٍو مۇهاظڭىۋەت بُلڭۇپ  بەهڭذىوو 

تُظڭىذىفان  ۋە ِۇهڭاًٌردىىوەبىٍ ىىؽڭٌردىى 

                                                 
 ىايەتلەرهى  بىز وىعمو. -16  -15ماىىذە ظۈرە  5
 ىايەت. -5بەيىىوە ظۈرە  6
 ىايەتوى  بىز وىعمو. -31هۇر ە ظۈر 7
 ىايەت. -18ًەؼز ظۈرە  8
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هاماس ًەوىىەتەن وەبىٍ ىىؽٌردىى »ىامىلٌردىوذۇر. 
 1«.ۋە ِۇهاًٌردىى تُظىذۇ

بُلۇپمۇ وۇىان ٌەرىم    دىوىي ىىلىملەرهو .6
ىىلىملىزىوڭو پۇئىڭا ىىّىڭلەػ.  ؼەرىنًەدىغ 

ىالًٌوى  ٌىىابىوو   چۈهٍو بۇ ىىلىملەر ىالًٌوو 
 ۋتظىىعىذۇر. وى ىالًٌوى  پەيفەمرىزىوو تُهۇؼ

يائؽڭڭو ٌىؽڭڭىلەر بىڭڭلەن بُلۇپمڭڭۇ  .7
مەظڭڭىۇلىىىىىوو تُهۇيڭڭذىفان ىڭڭالىمٌر بىڭڭلەن 
ًەمعۆًرەت ۋە دَظت بُلۇػ. چۈهٍو يائؽڭو 
ًەمزتي دَظىىوى  ىالًٌىا تُـزت ؼەٌىلذە ىىرادەت 
وىلىؽىفا  پايڭذىلىي ىىلىڭم ىىّىلىؽڭىّە يڭاردەش 
بېزىذۇ  ىڭۇهو ئاتڭالىىٌردىى تُظڭىذۇ. يامڭان 

تامامەن ىۇهى  ىەٌعىچە بُلىذۇ. ىڭالٌي ًەمزتي 
يُلىذىٍو دَظىلۇه ىڭۈسۈلمەپ دتۋتش وىلىڭذۇ ۋە 

ىڭائىزەتىە ىەظڭىاتىذۇ. -بۇهذته دَظىلۇه دۇهىا
بڭڭۇ ٌۈهڭڭذە )ىڭڭالٌي يُلىڭڭذت دَظىٌؼڭڭىان( »

بىڭزىّە -تەوۋتدترًردىى باؼىا بارلىي دَظىٌر بىز
 2«.دۈؼمەن بُلىذۇ

ًارتمذىى ظڭاوٌػ  بُلۇپمڭۇ  ىۆسىوو  .8
-ىلىوو يالفڭاهچىلىي  ظڭۇئەهچىلىَ  ـەيڭۋەتت

و ؼىٍايەت واتارلىي يامان ىىللەتلەردىڭى  ٌڭۆسىو
ىى ظڭاوٌػ ۋە دوارتػ ًارتش بُلفڭان هەرظڭىلەر

ىالٌي تاىاًهى  بۇ هەظىٌىىىوو دتىىم ٌۆس ىالذىفا 
بىلمەيڭذىفان هەرظڭەڭّە ىەِەؼڭمە »ٌەلىۈرۈػ: 

)يەهو بىلمىّەهوو بىلذىم  ٌۆرمىّەهوو ٌڭۆردۈش  
)ىىوعڭان وىىڭامەت  .ىاڭلىمىفاهوو ىاڭلىذىم دېمە(

ٌڭڭۈهو( وڭڭۇًه  ٌڭڭۆس  دىڭڭل )يەهڭڭو ظڭڭەسِۈ 
ىەستلىزى(هى  وىلمىؽلىزى ىۈظڭىىذە ًەوىڭىەتەن 

 3«.ظُرته وىلىوىذۇ-ظُىال

ىڭو »ؼەيىاهوى  ٌەيڭوىّە ٌىزمەظڭلىَ.  .9
مۇىمىولەر! ؼەيىاهوى  ٌەيوىّە ٌىزمەڭٌر  ٌىمٍڭو 

ىان ىڭۇهو ؼەيىاهوى  ٌەيوىّە ٌىزىڭذىٍەن  ؼڭەي
ًەرىٍەتڭلەر(ِە  يامڭان ىىؽڭٌرـا -وەبىٍ )ظۆس

                                                 
 ىايەت. -45ىەهٍەبۇت ظۈرە  1
 ىايەت. -67سۇئزۇك ظۈرە  2
 ىايەت. -36ىىعزت ظۈرە  3

 4«.بۇيزۇيذۇ

 

مۇظڭىەًٍەش تۇرۇؼڭوى  تُـزت يُلذت  
 مۇٌاپاتلىزى

 مۇٌاپڭاتلىزىتُـزت يُلذت چىڭ  تۇرۇؼڭوى   
هاًايىىو ٌۆپ بُلۇپ  تۆۋەهڭذە پەوەت مىعڭال 

وڭو بايڭان وىلىڭ  تەرىىىعىذە ىۇًرهى  بەسىلىزى
 :ىۆتىمىش

 ىٍىّە ىېزىؽىؾ.ٌۆڭۈل ئاتىزجەمل .1 

ىالەش ىالذىڭذت رەظڭۋت بُلۇؼڭىىى و ئەلى .2 
 ظاولىوىؾ.

ۋتپات بُلۇػ جەرياهىڭذت ۋە وەبزىڭذىى  .3 
چىىى  ظُرته مەيذتهىفا ماڭفاهذت پەرىؽڭىىلەرهى  
بىؽارەت بېزىؽىّە ۋە دَظىلۇه ىىشًار وىلىؽڭىفا 

 هاىىل بُلۇػ.

ىىٍزتملىزىفڭا -مۇظۇلماهٌرهى  ىىڭشسەت .4 
 ىېزىؽىؾ.

جەهوەتىە ٌۆڭلو تارتىان ۋە تەلەپ وىلفان  .5 
لەرِە ىېزىؽڭڭڭىؾ. هېڭڭڭىمەتتۈرلڭڭڭۈً هڭڭڭاسۇ 

« ۇرىپەرۋەردىّڭارىمىش ىڭالًٌ»ؼۈبٌىعىشٌو  »
دېّەهڭڭلەر  ىاهڭڭذىى تڭڭُـزت يُلڭڭذت بُلفاهٌرـڭڭا 

وُروماڭٌر  ـەش وىلماڭٌر  »پەرىؽىىلەر چۈؼۈپ: 
ظىلەرِە ۋەدە وىلىوفان جەهوەت ىۈچڭۈن ئۇؼڭال 

ىڭائىزەتىە ظڭىلەرهى   ۇهىڭادت بُلۇڭٌر  بىڭش د
دَظڭڭىلىزىغٌرمىش  جەهوەتڭڭىە ظڭڭىلەر ىۈچڭڭۈن 
ٌۆڭلۈڭٌر تارتىڭان هەرظڭىلەرهى  ًەممىعڭو ۋە 
تىلىّەن هەرظەڭٌرهى  ًەممىعڭو بڭار  )ىڭۇًر( 
هاًايىىو مەـپىزەت وىلفۇچو  هاًايىىو مېٌزىرڭان 
« )ىڭڭالٌي( تەرىپىڭڭذىى بېڭڭزىلّەن سىىڭڭاپەتىۇر

 5«.دەيذۇ

 وٍو ظاهذت...دتۋتمو ٌېىى ڭڭ

 
                                                 

 ىايەتوى  بىز وىعمو. -21هۇر ظۈرە  4
 ىايەتلەر. -32  -31  -30لۇظعىلەت ظۈرە  5
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ًڭڭېچ مۇظڭڭۇلماهٌرهى  وېوىفڭڭا  دۇهىڭڭا 
مۇظۇلماهٌرـا سىىاهٍەؼلىَ وىلمىعا واهىذىفاهذەً  
ىُتىۇرت ە  ـەسسىەمەط!  تاپىذىفاهذەً ٌۆڭلو ىارتش

ىارتٌڭڭان... واتڭڭارلىي جڭڭايٌردىٍو  ا زىىڭڭلىا
 وىلىوىۋتتىاهلىىىڭڭذەًوىڭڭزـىى   رهىمۇظڭڭۇلماهٌ
 ىاهىڭ  ۋىجڭذتهوتىزتِىذىىەلەرِە دۇهىېچىوىؽلىي 

دۇهىڭادت ! )هڭاۋتدت ىُيفىوذىفاهڭذەً ىەمەط ًېچ
 (ۋىجذتن بار دىىىلّەن تەوذىزدە

 ...ۋىجذتن يىىوعاهى 

 ٌىؽىلىَ ًُوۇه... 

 مۇظۇلماهوى  ياؼاػ ًُوۇوو... 

 بۇًر وېووگ! 

 وۇرۇولۇوىا واڭىى  ٌەتڭٍەن ىىتىوچ ىٌُىاهذ 
ىۈچڭۈن ظڭەپەرۋەرلىٍٍە  ۇػلەًەڭوو وۇتىۇس بىز

مامڭات -ەً  ىەهذىمان دېغىشىذت ًايڭاتٌەلّەهذ
 مۇظڭۇلماهٌرهى مىغٌرچە  ىارىعىذت تىپىزًۋتتىان
 دۇهىا وېووگ! الىذىفانپەريادلىزىفا وۇًه ظ

هو وۇتىۇسىۋېلىؾ 1ىىزتوىا ىُهٌرچە ىەيشىذىلەر 

                                                 
1Ezidi ەت. ىىزته ۋە ظۈرىىەدە ياؼايذىفان ىڭاس ظڭاهلىي مىلڭل

ىۇًرهى  بىز وىعمو تڭۈرٌىىە  ِىزمڭاهىىە  ىەرمىوىڭىە واتڭارلىي 
دەلەتلەردە ياؼايذۇ. ياۋرَپڭا ًىوڭذى وڭان ظېعىىمىعڭىفا تەۋە. 
ٌُردًر بىلەن يىلىىشدتػ ٌېلىذۇ. ىەرلىزىوى  ٌېىىوىؾ ۋە وىىاپىىو 

دەلەتوو ظەپەرۋەر وىلفڭان ىامېزىٍڭا  80ىۈچۈن 
 باؼچىلىىىذىٍو ىىىىىپاوذتؼٌر وېووگ!

بىڭڭي ًاٌىمىىىىىوىڭڭ  رًَىوّىىڭڭا بېزمڭڭا ًەر 
وو ٌۆرۈپ ىئەلىىّە وارؼو وىزـىوچىلىي جىوايەتلىز

سىىڭارەت وىلىؽڭو ۋە  بىزمىووتۇرۇپ  ىُباماهى  
فڭان ىمۇظىەبىت ًڭاٌىمىىىىو بىڭلەن ىىمشتل بېزما

 ظُدت ٌىلىؽىملىزى هېمىذىى دېزەً بېزىذۇگ!

بُلفاهڭذت وۇربان بُلفڭۇچىٌر مۇظڭۇلماهٌر  
ـەرئ  تڭڭڭۇرۇۋېلىؾ ىڭڭڭذەً تۈِۈلڭڭڭۈپٌىزپ

بىز ىاًًىذىلىٍو. بىڭش ياؼڭاۋتتىان  وى دەلەتلىزى
بڭۇ دەۋردىٍڭڭو ئەلىىارتهىڭ  ىىؽڭڭٌرـا تۇتىڭڭان 
پُسىىعىىىعو پەوەت مۇهاپىىاهە بىز پُسىىعڭىىەدىى 

ىىعٌش دۇهىاظو ًاسىزوىذەً باؼىا هەرظە ىەمەط. 
ًالەتىىٌ بُلىڭذىٍەن  چېچىٌڭفۇ  ىاجىش  جاهعىش

ىىشچىڭل چىلىٍوى  يۈسلىمىلىو لىي ۋە ىىٍٍمۇهاپىى
رًَىوّىىڭڭڭا ذىفاهلىىو ىېوىڭڭڭي. دتۋتملىؽڭڭڭى

يڭاٌو يەرلىڭَ  وومۇظۇلماهلىزىوى  تىزتِىذىىىعى
                                                                       

ىەرەبلەرِە ىُئؽاپ والىذۇ. ىۇًرهى  ىۆسىّە ئڭاط ىىرڭادەت ۋە 
ى بار بُلۇپ  بىز وىعىم ىىعٌش تەتىىىاتچىلىزى ىېىىىاد چۈؼەهچىلىز

دەپ وارتيذۇ. ىۇًر ٌُرد تىلىوى  « ؼەيىان ظىمۋۇللىزى»ىۇًرهو 
تۆت ؼېۋىعىوى  بىزى بُلفان ٌىزماهجو تىلو بىلەن ظۆسلىؽڭىذۇ. 
ىاس بىز وىعمو ىەرەئ تىلىذت ظۆسلىؽىذۇ. دۇرۇت ۋە مۇهاجاتلىزىذت 

ٌۈن رَست تۇتىذۇ. ىۇًرهىڭ   وۇياؼىا ظېفىوىذۇ. بىز يىلذت وېزىي
ىىذدىىە وارتؼلىزىذت ماهو  سەردۇؼڭت  ئىزىعڭىىىان ۋە وەدىمىڭو 

  ىىپىىذتىىي دىوٌرهى  ىاظارەتلىزى ئىلو ٌەڭ ىُمۇمٌؼىان.
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دەپ وارىماظڭىىى  مەظڭىلە رتيۇن ئڭارتٌىېزلىي 
 مەدەهىڭڭىەت ۋە ًڭڭاسترەتجڭڭۇـزتپىىە   بەلٍڭڭو

ىىعڭڭٌمفا وارؼڭڭو ىامىللىزىڭڭذىى تاؼڭڭىىزى 
ىؽڭٍە دېى ىىپادىعڭوىۆچمەهلىٍوى  ىەڭ رَؼڭەن 

 بُلىذۇ.

ىېلىڭڭ   وارىىڭڭارًَىوّىىڭڭا مۇظڭڭۇلماهلىزىفا  
  پەوەت ؼڭڭڭڭۇ جىوڭڭڭڭايەتلەر بېزىلىۋتتىڭڭڭڭان

مۇظڭۇلماهٌرـا  مۇظۇلماهٌرـىٌ ىەمەط  بەلٍڭو
ِىمۇ تەؼٍىٌت ياٌو جاماىەتلەر يظىىاظى ذترىاًوى

 لُبىىاُىىعڭڭڭٌم»ئەلىىڭڭڭارتلىي وارىىىلفڭڭڭان 
(Islamophobia) »لُِىىە ىۇرۇؼڭىوى  ىُىىذى
 وىعمو دېىىؽٍە بُلىذۇ.بىز

وى  ىزىرًَىوّىىڭا مۇظڭۇلماهل يېىىوذىى بىزى 
. ؼڭاًىذ بُلڭۇۋتتىمىشپڭاجىىەلىزىّە ىىچىوىؽلىي 

يىلڭذىى بىڭزى  300رًَىوّىىا دېڭّەن ىىعڭىم 
ىەرتٌان مۇظۇلماهلىزىفا وُيۇلفان ىىعىم بُلڭۇپ  
ىۇًر بېزما ًۆٌۈمىىو تەرىپىذىى پۈتۈهلەپ يڭُه 

لىي  پىٌهلىڭي ًالڭذت ظىعىېمى وىلىؾ مەوعىىىذە
 وُـٌپ چىىىزىلماوىا ياٌو وەتلىىاش وىلىوماوىا. 

ىەڭ ۋەًؽڭڭو  ىۈچڭڭۈن يڭڭُوىىىؾىڭڭۇًرهو 
بىڭلەن ىۆلىڭۈرۈػ  ىڭۆيلىزىّە ىڭُت  ىۇظۇلٌر

مىغڭڭٌرچە بىّۇهڭڭاي  وُيڭڭۇػ ىڭڭاروىلىي يڭڭۈس
ىەتزتپىىٍڭڭو دەلەتڭڭلەرِە )تايٌهڭڭذ   ٌىؽڭڭىلەرهو
 وېچىؽڭىاىىا(ًرـا وارتپ عىى  ماًيپپبىوّال  لىلى

ًرهو بڭڭۇ مەسٌڭڭۇر دەلەتڭڭلەرىماوىڭڭا. مەجرۇرل
رەًىمعىشلەرچە رەت وىلىڭ   دەلەت چىّزتلىزىفڭا 
يېىىولىؽىؽڭڭىىى تُظڭڭۇپ  دېغىشًرـڭڭا ىىىىىزىڭڭ  

بۇًرهىڭ   ىماوىڭا.ًاياتىذىى ىايزىلىؽڭىا مەجرۇرل
بىچارە ًڭالىوو ـەهىڭمەت بىلڭّەن بىڭز وىعڭىم 

  لىڭىۇ بىچارىلەرهو ظۇيىىىعڭىىمال وىهاىەًلىلەر 
بُلۇپمۇ ىايالٌر  ؛جىوايەتلىزى َىادەش ىەتٍەظچىلى

ىىؽڭلىزى  ۋە بالىٌرهو وۇلٌرـا ىُئؽاػ ظېىىؾ
ىەئٌه  ىىوعاهىي بىلەن ؼۇـۇلٌهماوىا. بۇ ىىؽٌر

بُلعڭىمۇ  تۈسۈملەرِە ئىٌپ -واهۇن ۋە ئەلىىارت
لېٍىى ىىوعاهىىەت تارىخىذت هُمۇظلۇه بىز ىىڭؾ 

 وارىىڭا ىا. بۇًرـڭاظۈپىىىذە دتۋتش وىلى  تۇرماو
ىڭڭڭادىمىىەت جىوڭڭڭايەتلەر  يۈرِۈسۈلۈۋتتىڭڭڭان

هۇوىىعىذىومۇ ىىوىايىى وەبىٍ جىوڭايەت بُلڭۇپ  
پۈتۈن دۇهىا ىىوعڭاهلىزىوى  ۋىجڭذتهىفا ظڭُىال 

   بەلّىعو وُيماوىا.

بىڭڭش ىۇًرـڭڭا وارىىڭڭا ىېلىڭڭ  بېزىلىۋتتىڭڭان  
وو بېزما ًڭاٌىمىىىىىٌۆسەتٍىوىمىشدە  هو لەرجىوايەت
ەً وىلفان بىڭز وىعڭىم بۇددىعڭىٌرهى  ىاروا تېز

وىلىۋتتىڭڭاهلىزى رًَىوّىىڭڭا مۇظڭڭۇلماهلىزىوى  
ٌىملىٍىوڭو يڭُه وىلىڭؾ مەوعڭىىىذە  ىيىىعٌم

بېزىۋتتىڭان ىېلىڭ  مۇهىىشىم  پىٌهلىڭي ًالڭذت 
لەر ىىٍەهلىٍىوو  ئەلىىارتهىغمۇ بۇ ىىؽٌرـا جىوايەت

 ٌۆس يۇمۇپ تۇرۇۋتتىاهلىىىوو بايىايمىش.

  لُتڭُ ىاپڭارتتٌر ەملەر يېشىؽىىىوەلت يېىىوذ 
بىز تۈرٌۈش  ظۈرەتىە ىىپادە ىېىىؽىىى ىۇيىلىذىفان

بىز ٌېمىڭذىٍو هەچڭچە  پاجىىەلەر بُلۇپ ىۆتىو.
ىەتزتپىىٍڭو  وورًَىوّىىا مۇظۇلماهلىزى يۈس هەپەر

ىەهڭڭذىمان   وُؼڭڭوا دەلەتڭڭلەر وُبڭڭۇل وىلمڭڭاپ
ىاس  ٌېمىذىٍو لەيلەپ يۈرِەهذىى ٌېىىى ت ذدېغىشى
ىىچمەٌوڭو تالىؽڭى  يڭۈسدىى -ىعىم يىمەًبىز و

ۈپ ىۆلڭڭ ىۆلڭڭۈپ ٌەتىڭڭو. ىڭڭادەش ىڭڭارتۇه
ەهلەرهى  مۇتلەه ٌۆپ وىعڭمو ىايڭالٌر ۋە ٌەتٍ

 ًڭاسىزوو ىادەملەرهىڭ  بۇ پاجىىە .ٌىچىَ بالىٌر
هەوەدەر پەظڭڭٍەػ  چۈؼڭڭٍۈن ًالفڭڭا ٌېلىڭڭ  

دۇهىڭڭا   والفڭڭاهلىىىوو ٌۆرظڭڭىىىپٌ والماظڭڭىىى
مۇهاپىىاهە تەبىىىىىوڭو  جاماىەتچىلىٍىوىغمۇ هەوەدەر

ؼۇ يڭۈسلەرچە ىا. ىاچلىىىىى ىۆلّەن بەردىىېچى  
دۇهىڭا ىەًلىوىڭ  بڭۇ  لىزىبىّۇهاي جاهوى  رًَ

وارتڭفۇ تڭارىخ وىلىڭ   مۇهاپىىاهە پُسىىعىىىعىوو
 . پۈتۈپ وُيىذۇ

بڭار بُلڭۇپ  مىلىۇن پۇوزتظو  55بېزماهى  
رتٌڭان اى .ىاًالىعو مۇظڭۇلمان 15% ىۇًرهى 
ىُمڭۇمو مۇظڭۇلماهٌر ظڭاهىوى   زىمۇظۇلماهلى

دەپ « مىىاهمڭڭار. »يېزىمىوڭڭو تەؼڭڭٍىل وىلىڭڭذۇ
« 969»ىاتىلىذىفان بېزما مۇظىەبىت ًاٌىمىىىىو 

دەپ تُهۇلفان ىاؼڭىى ۋىزتتڭۇ رەًرەرلىٍىڭذىٍو 
رتدىٍال بۇددىعڭىٌرهو ٌۈؼڭٍۈرتۈپ  ىىوعڭان 

ؼۇ دەلەتوى   ۋەًؽىىلىَ بىلەنوېلىپىذىى چىىىان 
وو ىزىمۇظڭۇلماهلًَىوّىىڭا رپۇوزتلىزى بُلفڭان 

وەتلىىاش وىلىؽو بېزما ًاٌىمىىىىىوى  مۇظۇلماهٌرـا 
وارؼڭڭو جىوڭڭايەتىە بىۋتظڭڭىىە وڭڭُلو بڭڭارلىىىوو 
ٌۆرظڭڭىىىذۇ. بېزمڭڭا مۇظڭڭىەبىت ًڭڭاٌىمىىىىو 

وەتلىىاش بارلىي  وىلفانظادىز  وارىىارًَىوّىىاًرـا 
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 . ّە ًامان ىېفىز بەدەل تۆلەيذۇجىوايەتلىزى

 ًڭاٌىمىىىىو ېزمڭا مۇظڭىەبىتيىلو ب-1982 
رًَىوّىىڭا  چُڭ مىللەتچىلىَ پُسىىعىىىعو بىلەن

مۇظۇلماهلىزىوو دەلەتوى  ىەظلو پۇوزتظو ىەمەط 
ىەمەلڭذىى والڭذۇرۇػ  ًُوۇوىوودەپ پۇوزتلىي 

وارترىوو ماوۇللىفاهڭذىى بىڭزى مۇظڭۇلماهٌرهى  
ىىّىلىڭڭَ ًُوڭڭۇولىزى ىىخىىىڭڭارى يڭڭۈرۈػ ۋە 
   .ىذىتپ ٌەلّەهپۈتۈهلەپ چەٌلىمىّە ىۇچز

 بېزما مۇظىەبىت ًاٌىمىىىىىوىڭ  سۇلڭۇملىزى 
  هُبىل تېوىچلىي مۇٌاپاتو ظاًىرو يەتمىّەهذەً 
هو دىمڭٌُزتتىىەۋە  ىىوعان ًەولىڭزىبىزمىذىٍو 

ىۆٌىىچىلەر رەًرىزى ىالفا ظۈرۈؼوو هىؽان وىلفان 
يڭڭاٌو باؼڭڭىا  ظىىاظڭڭىيمەيلڭڭو  ىاڭعاهعڭڭۇٌىمۇ

ىمىىەتوىڭ  مۇظڭىەبىت ًاٌجەًەتلەردە بُلعڭۇن 
سَرتۋتن ظىىاظەتلىزىّە ىىشچىل ظڭۈٌۈت وىلىڭ  

  ٌەلذى.

چىىىاهذىى تۈرمىذىى  ىاڭعاهعۇٌويىلو -2012
 وىزـىوچىلىڭڭي وارىىلفڭڭانمۇظڭڭۇلماهٌرـا ٌېڭڭىىى 

يڭڭۈسمىغٌرچە تېخىمڭڭۇ ىەۋج ىېلىڭڭ  ٌەتىڭڭو. 
يڭڭاٌو  وامالڭڭذىًِىزىلىزىفڭڭا  جڭڭاستمۇظڭڭۇلمان 

ذە هڭڭذى. ئەلىىڭڭارتدت ىاًًىڭڭيۇرتلىزىڭڭذىى پاً
ؼۆًزەت ۋە ىىمىىىاسـا ىىّە بُلفان ىاڭعاهعڭۇٌو 
بڭڭڭۇ جىوڭڭڭايەتلەرِە پەوەت ٌڭڭڭۆس يۇمڭڭڭۇػ 

 پُسىىىعىىىعىذىٌ بُلذى ئاًط. 

بېزمڭا رەىعڭىلىٍىّە  هۆۋەتىە ىاڭعاهعڭۇٌو 
بُلڭڭۇپ  ىڭڭۇ مەسٌڭڭۇر ىىزوىڭڭي  تىزىؽڭڭىۋتتىان

بڭۇ »وىزـىوچىلىىوو ىىوٍار وىلى  مۇهذته دەيذۇ: 
  بُلماظڭڭڭىىى ۋەوەلەر ىىزوىڭڭڭي وىزـىوچىلىڭڭڭي

بىزىڭذىى -بىز هى بۇددىعىٌر بىلەن مۇظۇلماهٌر
بىز وېىىملىڭي  بەرِەن هەتىجىعىذە يۈس ووُروۇؼ

مۇظۇلماهٌر وُـٌهفڭان بُلعڭا   واًيمىىاهچلىي.
دېڭمەً   .«بۇددىعىٌرمۇ سَرتۋتهلىىىا ىۇچزىڭذى

ۋە  وىزـىوچىلىىىڭڭڭا ىۇچزىفڭڭڭانمۇظڭڭڭۇلماهٌر 
 ۋە ًەولىڭزىىىوعڭان يۇرتلىزىذىى وُـٌهفاهڭذت 

هىڭڭڭڭ  جارچىعڭڭڭڭو بُلفڭڭڭڭان دىمٌُزتتىىە
 ىاڭعاهعۇٌىوىغمۇ ىۈهو ىىچىّە چۈؼۈپ ٌەتىو.

 بىزلەؼڭڭٍەن دەلەتڭڭلەر تەؼڭڭٍىٌتومەيلڭڭو  
 تەؼڭٍىٌتٌباؼڭىا ئەلىىڭارتلىي  بُلعۇن يڭاٌو

بېزما مۇظڭۇلماهلىزىوو وىڭزـىى وىلىؽڭىا  بُلعۇن
بېزما مۇظڭىەبىت ًڭاٌىمىىىىىّە ًەممىعو بىزدەً 

وا تېزەً بُلۇػ  ظڭۈٌۈت وىلىڭؾ ظىىاظىي ىار
يىلڭڭو بېزمڭڭا -2014. پُسىىعىىىعڭڭىذە بُلماوىڭڭا

ًاٌىمىىىىو هُپۇط ظىاتعىٍىعو ىېلىڭ  بارـڭان 
يىلڭڭذىى ٌېىىوٍڭڭو ظىاتعىٍىعڭڭىفا 30بُلڭڭۇپ  

بىزلەؼڭڭٍەن دەلەتڭڭلەر تەؼڭڭٍىٌتىمۇ واتوىؽڭڭىؾ 
ىاروىلىي وىزـىوچىلىي جىوايىىىّە چاپڭان ياپىڭان 

 135ىا ېوىىٌؼڭهُپڭۇط ى وېىىمىڭو بُلذى. بڭۇ
مىللەت ىەهڭّە ىېلىوفڭان بُلڭۇپ  رًَىوّىىڭاًر 
مىللەت واتارىفا ٌىزِۈسۈلمىّەن. بۇ وىلمىؽڭٌرـا 
وارىىا دۇهىا ٌەچۈرۈش تەؼٍىٌتو ۋە باؼىا ىىوعان 

ٌُمىېىلىزى بىز ىاس تەهىىڭذىي مەيذتهڭذت  ًەولىزى
تۇرـڭڭان بُلعڭڭىمۇ  ىەممڭڭا ًۆٌڭڭۈمەت تەرەپ 

ئ د ت   وىلماظڭىىىپىعەهت  تەهىىذىّە ىۇًرهى 
هى  وُؼۇلىؽو ىاظاظىذت رًَىوّىىاًرهى  مىللڭو 

 ىۆچۈرۈپ تاؼٌهفان. پۈتۈهلەپٌىملىٍو 

فا ياۋرۇپڭادىى ىىرڭارەت ىىعڭٌم ۋە ىامېزىٍا 
بېزما ًڭاٌىمىىىىىوو مۇظڭۇلماهٌرهو  ىەللەروارؼو 
وىڭزـىى وىلفاهلىىىفڭا وارىىڭا  لىَ بىڭلەنىۋەًؽى

تەوذىم وىلڭذى.  ىىوىامٌرهو-ظُۋـات مۇٌاپاتٌپ
بېزمڭا  ىامېزىٍىفا ىەِىؽى  ياۋرۇپا دەلەتلىزىمڭۇ

مۇظىەبىت ًەربىي ًاٌىمىىىىو بىلەن دىپلُماتىڭَ 
مۇهاظڭڭىۋەتلەرهو هُرمالٌؼڭڭىۇرۇػ  ىىىىىعڭڭادىي 
ٌىلىؽىملەرهو تۈسۈؼٍە باؼلىذى. بېزما رەىىعڭو 

ىۇهىڭ  بڭۇ  .تىوعىى ىامېزىٍىفا سىىارەتٍە باردى
ىىوٍو تۈهجو سىىڭارەت يىلذىى ٌې-1966سىىارىىو 

ًىعابلىوىذۇ. ئەلىىڭارتلىي تەؼڭٍىٌتٌردىى بىڭز 
رًَىوّىىڭڭا بېزمڭڭا بۇددىعڭڭىلىزىوى   واهچىعڭڭو

مۇظۇلماهلىزىوو وىزـىى وىلىؾ جىوايىىىڭذە بېزمڭا 
پڭاٌىىٌر -ًاٌىمىىىىىوى  وُلو بڭارلىىىوو دەلىڭل

ىُبامڭا بېزمڭاهو   ىاروىلىي ىىعپاتلىفان بُلعىمۇ
سَر و دەلەت ىارىعڭىذت ىىٍٍڭ .سىىارەت وىلڭذى

ىىىىىعڭڭادىي  ظىىاظڭڭىي ًەمٍڭڭارلىي ٌۆلەمڭڭذە 
بىزلەؼڭڭٍەن ٌېلىؽڭڭىملىزى ىىمشتًهڭڭذى. ِەرچە 

رًَىوّىىڭاًر دۇهىڭادت ىەڭ »دەلەتلەر تەؼٍىٌتو 
دەپ ىڭېٌن « ىېفىز سۇلۇمفا ىۇچزىفڭان مىلڭلەت

سىىڭڭارىىو بېزمڭڭا ىُباماهىڭڭ  فڭڭان بُلعڭڭىمۇ  وىل
ا دەرۋتسىعڭىوو ىامېزىٍا ؼىزٌەتلىزى ىۈچۈن بېزم

ٌەڭ ىاچىان بُلڭذى. ىىمرڭارًُِرمۇ ىەمەلڭذىى 
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والڭڭذى. بەسى تەًلىلچىڭڭلەر ىامېزىٍىوىڭڭ  بڭڭۇ 
مۇظڭۇلماهٌرهو  وى بېزما ًاٌىمىىىىى ىىپادىلىزىوو

وىزـىى وىلىفاهلىىو ىۈچۈن بېزىلّەن ىىوىڭاش دەپ 
لېٍىى ؼڭۇهذتوىىمۇ ىامېزىٍىوىڭ  بڭۇ وارىماوىا. 

ٌۈچلڭڭڭۈً بېزماهىڭڭڭ  وېىىمىڭڭڭو مەيڭڭڭذتهىوو 
ىىىىىپاوذتؼلزى بُلفان ًىوذىعىان ۋە چىى بىڭلەن 
ٌۈچ ظېوىؽىؽوى  وىعڭمەن ىىپڭادىلىزى دېڭّەن 

 وارتؼوىمۇ هەسەردىى ظاوىت وىلفىلو بُلمايذۇ. 

دەلەتڭىىى تەرٌىڭ   57مەسٌۇر ًادىعىلەرِە  
ِە  بىز يېزىم  30% تاپىان  يەرؼارى بايلىىىوى 

  تۇتىڭان ىىعٌش دۇهىاظىوى هُپۇظىا ىىّەمىلىارد 
مۇظڭۇلماهلىزىفا دۇهىڭا    بُلۇپمڭۇپُسىىعىىىعو

بُلفان ىىعڭٌش  مۇهاظى ًېعذتؼلىي وىلىؽىا ىەڭ 
دەلەتلىزىوىڭڭ  پاظعڭڭى   ظڭڭەلرىي مۇىامىلىعڭڭو 
ًەوىىەتەن ىادەموى  هُمۇظىوو ٌەلىۈرىڭذۇ. بڭۇ 

ىىمڭاهو ىُيفڭاه  ۋىجڭذتهلىي  ًەربىزپُسىىعىىە 
   ٌىؽىلەرهى  وەلرىوو تېوىمعىش تاتىٌيذۇ.

ىىا  ًىوڭذَهُسىىە عماًيبۇ پاجىىەلەرِە وارىىا 
ىىعڭڭٌش  ۋە بىوّالٌرهىڭ  تۇتىڭان پُسىىعىىىعڭو

ممىىىوى  ًالىفا ىېچىوىڭ  يىفٌؼڭىىى باؼڭىىفا ۈى
رًَىوّىىڭا  دەلەت 3مەسٌڭۇر  يارىمايذۇ ئاًط.

مۇظۇلماهلىزىوى  پۇتىفڭا ىەڭ يڭېىىى دەلەتڭلەر 
و رەت وىلىؽڭبۇ دەلەتلەرهى  ىڭۇًرهو  بُلۇپ 

پاهڭڭاًلىي باؼڭڭىا دەپ ىۆتٍەهڭڭذەً يڭڭۈسلەرچە 
 ىۆلۈپ ٌېىىؽىّە ظەۋەپ بُلفان. ىىشدىّۈچىوى 

مۇظڭڭۇلمان ىاممىعڭڭىوى  يېىىوڭڭذىى بىڭڭزى  
 ىىا  ًىوڭذَهُسىىەعماًيٌۈچلۈً بېعىمو ىاظىىذت 

ٌۆپىۇر -ىاسدۇرظىىاظىىىذە  واتارلىي دەلەتلەرهى 
ىۆسِىزىؾ يۈس بېزى   بىز وىعىم رًَىوّىىاًرـڭا 

اًلىي بەردى. ىەمما ظەىۇدىي ىەرەبىعىاهو ۋە پاه
باؼىا ىىعڭٌش دەلەتلىڭزى رًَىوّىىڭا تۈرٌىىەدىى 

بىڭپەرۋت پۈتڭۈهلەپ  ىەًۋتلىفڭامۇظۇلماهلىزىوى  
مەسٌۇر ىىٍٍڭو  مۇىامىلە تۇتۇپ ٌەلّەن بُلۇپ 

 ىڭۇًر ًۆٌڭۈمەتًېچىاهڭذته  دەلەتىىى باؼڭىا
تڭۈرٌىىە ىىپادە بىلڭذۈرۈپ باومىڭذى.  ًەوىىذە
ّىىا مۇظۇلماهلىزىفا ظىىاظىي  ىىىىىعادىي ۋە رًَىو

ىىوعڭڭاهىي يڭڭاردەملەرهو وىلڭڭذى. ظڭڭەىۇدى 
ۋتتىان ۇواهۇهعىش تۇر و مەسٌۇر دەلەتىەىەرەبىعىاه

ىىىڭامەت  بېزمىلىي مۇظڭۇلماهٌرـامىغٌرچە  يۈس

ىا ىىؽڭڭ ىېىىڭڭزتپ وىلىڭڭ دىپلڭڭُملىزىوو  .بەردى
 پۇرظىىو يارىىى  بەردى. ىُرۇهلىؽىؾ

هلىزى ئەلىىارتهىڭ  مۇهاپىىڭاهە بېزما مۇظۇلما
ٌلىىو ۈىىعٌش دۇهىاظڭىوى  ئۇهڭۋە  ٌۆس يۇمۇؼو
بېزما مۇظىەبىت ًەربىڭي ًڭاٌىمىىىىو  ىاروىعىذت
وىڭزـىى وُڭفۇس ٌەبڭو -ئۇددى وۇرتتەرىپىذىى 

 وەتلىىڭڭڭڭاش ۋە وىزـىوچىلىڭڭڭڭيوىلىوماوىڭڭڭڭا. 
ىەتزتپىىٍڭو  دتۋتملىؽىۋتتىان بۈِڭۈهٍو ٌۈهڭذە

لىزىوو ياپىو. ىۇًرـڭا مۇ پاهاًلىي ىىؽىٍدەلەتلەر
ىۆس يۇرتلىزىذت وىزـىى وىلىوىؾ بىلەن پاهڭاًلىي 

ماٌڭڭاهلىزىوو تاؼڭڭٌپ چىىىڭڭ  -ىىڭڭشدەپ يڭڭۇرت
ئەلىىارت وڭاهۇن  ٌېىىؽوى  ًېچ پەروو والمىذى. 

ىىوعان ًەولىزى  ىەوىذە رىؽىىعو  دىڭوٌر ىڭارت 
ىەظٌ مڭۇمٍىى  دېّەهلەردىى ظۆس ىېچىؾ دىىالُُ

هىاهىڭڭ  دەًؽڭڭەتلىَ دۇىەمەط. ئەلىىڭڭارت ۋە 
ذىى ىۇًر ىۈچۈن ىۆلۈمىەجىرا »و ىادەموو ظۈٌۈت

دەپ ظُىال وُيۇؼىا « باؼىا چىىىؾ يُلو يُومۇگ
 1مەجرۇر وىلىذۇ.

 

 تەرجىمان ىىٌۋىعو:  

ىاپىُر بۇ ماوالىذت هۇوىىلىي ًالڭذت ىەرتٌڭان 
سېمىوىذىٍو رًَىوّىىڭا مۇظڭۇلماهلىزى ًەوىىڭذە 

ۋە  تُئىالفڭڭڭان بُلعڭڭڭىمۇ  ىەممڭڭڭا ىىعڭڭڭٌش
مۇظڭڭۇلماهٌرـا وارىىڭڭا ئەلىىارتهىڭڭ  وُلٌهفڭڭان 
ظىىاظىىو ۋە دۇهىا ۋەسىىىىو ىاظاظەن ىُئؽاؼلىىىا 
ىىّە. ماوالىڭذت تىلفڭا ىېلىومىفڭان هۇرـۇهلىفڭان 
مۇظڭڭڭۇلماهٌرهى  ىەًۋتلىمڭڭڭۇ رًَىوّىىڭڭڭا 
مۇظۇلماهلىزىوى  ىەًۋتلىڭذىى يەڭّىڭل ىەمەط. 
 دۇهىادت بُلۇۋتتىڭان سۇلڭۇش ۋە ىېشىؽڭلەر پەوەت
مۇظڭڭۇلماهٌرهى  بېؽڭڭىفا ٌەلّەهلىٍڭڭو ىۈچڭڭۈهٌ 
پۈتۈن دۇهىا ۋە ئەلىىارت ظۈٌۈتىە تۇرماوىا... بۇ 
ماوالە بىشِە رًَىوّىىا مۇظۇلماهلىزىوى  ظىىاظىي 
ۋە ىىجىىماىىي ىەًۋتلىذىى ىۇچۇر بېزىؾ بىڭلەن 

ىىعٌمىي ٌىملىَ ۋە ىىعٌمىي مەۋجۇتلۇه   بىزِە
 ز وىلىذۇ... تُـزىعىذت پاياهعىش ىُيٌرـا ىەظى

                                                 
http://islammemo.cc/Tahkikat/2015/05/23/24711

tml49.h 

http://islammemo.cc/Tahkikat/2015/05/23/247149.html
http://islammemo.cc/Tahkikat/2015/05/23/247149.html
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ستمڭڭاهىمىشدىٍو بڭڭارلىي ىىعڭڭٌش دەلەتلىڭڭزى 
سَرتۋتن ٌۈچلەرهى  ًەرئىل بېعىملىزى ىالذىڭذت 

ماوىا. ىچارىعىشلىي بىلەن تىش پۈٌٍەن ًالذت ياؼڭ
هەسەر ظالفان  فاىىعٌش ىۈممىىىوى  ىەمەلىي ىەًۋتلى

 رىىاللىىىاًەرواهذته ـۇرۇرلۇه بىز مۇظۇلمان بۇ 
ۇ. ٌڭڭۆپىوچە مۇظڭڭۇلماهٌر ىېچىومڭڭاپ تۇرتلمايڭڭذ

ىۆسلىزىوى  ٌېلى  چىىىؾ تڭارىخىوو ىۇهىۇـڭان  
ىېىىىادىڭڭذىى  ىۆسلىزىوىڭڭ  -تڭڭُـزت ىەوىڭڭذە

لىزىذىى چەتڭڭوىّەن  ىىجىىمڭڭاىىي وىممەتىارتؼڭڭ
جەًەتىىى چېزىٍلەؼڭٍەن  ىىعڭٌش ىەئٌوىڭذىى 
يىزتوٌؼڭڭىان  يڭڭات مەدەهىىەتلەرهىڭڭ  تەظڭڭىزىّە 

ر بڭۇ ىڭاچچىي ىۇچزىفان ًالذت ياؼىماوىا. بەسىلە
باػ ىەٍِەن ًالذت تُـزت يُلذىى ىېشى   رىىاللىىىا

ٌېىىۋتتىان بُلعڭا  يەهە بەسىڭلەر ىڭۆس ىالڭذىفا 
چىىىؾ يُللىزى ىىڭشدەػ  هامۇۋتپىيًەرتۈرلۈً 

ىاروىلىي تڭُـزت يُلڭذىى ىېشىڭ  ٌېىىۋتتماوىڭا. 
تڭڭُـزت يڭڭُل ىۈظڭڭىىذە  مۇؼڭڭۇهذته ىەًۋتلڭڭذت

ا مۇظڭڭىەًٍەش وەدەش تاؼڭڭلىفان ًالڭڭذت ىالفڭڭ
لىمەٌچو بُلفان ًەرواهذته بىز دەۋەتچڭو ىىىلّىز

 وىلىڭ  ىەًۋتلٌرهو تڭُـزت ىاهڭالىش  بُلۇۋتتىان
ًەربىز ىەًۋتلفا وارىىا تُـزت چىىىؾ يُلو تاللىؽو 

ىۆسىوى  بۈيۈً ىىعٌش ىۈممىىىوىڭ  ىاچان ۋە ًېچ
 بىز پارچىعو ىىٍەهلىٍىوو ىۇهىۇماظلىىو ًسىم. 

ىۆظۈپ يېىىلّەن ىالٌي تاىاً ًەرئىل مۇًىىىا 

زه ۋە مىللەتلەردىى تەرٌىڭ  تاپىڭان  ېًەرئىل ى
بىڭڭزىّە -تىلڭڭو ۋە ًەتىڭڭا رەڭّڭڭو بىڭڭز 

ىُئؽىمايذىفان ًەرئىل ٌىؽڭىلەرهو تەۋًىڭذ ۋە 
ىىماهذىى ىىرارەت مۇظىەًٍەش ىاظاظٌر ىۇظڭىىذە 
بىزلەؼڭڭىۈرۈػ بىڭڭلەن بىڭڭزِە  ىۇًرهىڭڭ  
و  پەيفەمرىزىوو  ٌىىابىوو  وىرلىعىوو  ىىرادەتلىزىو

تڭڭارىخىوو  مەدەهىىىىىوڭڭو بىزلەؼىۈرۈؼڭڭوو ۋە 
 هاشممىىىذىى ىىرارەت چُڭ بىز ۈىۇًرهو ىىعٌش ى

بۇ دۇهىادت ظىواپ ٌۆرۈؼوو  بىزلەؼىۈرۈپ ىاظىىفا 
 ىىزتدە وىلفان.

دۇهىڭادىٍو بڭارلىي ىىعڭٌش  ىىعٌش دۇهىاظو
دەلەتلىزىوو ىۆس ىىچىّە ىالىذىفان بُلۇپ  مەيلو 

ر ئەلىپىلىٍو ستماهىڭذىٍىّە ىۇ دەلەتلەر ىُظماهىىٌ
ىُئؽاػ بىزً بايزته ۋە بىزً ًاٌىمىىەت ىاظىىفا 

ستمڭڭاهىمىشدىٍىّە  ٌوجۇـٌؼڭڭىان بُلعڭڭۇن يڭڭا
پارچىلىوىڭ   دەلەتلەرِەىُئؽاػ هەچچە ىُهلىفان 

ٌەتٍەن بُلعۇن  يەهىٌ ىعڭىٌش دۇهىاظڭو دەپ 
 ىاتىلىذۇ. 

ىىعٌش ىۈممىىو بُلعڭا ىىعڭٌش دەلەتلىزىڭذە 
تەرەپلىزىڭذىٍو -ان ۋە دۇهىاهىڭ  تەرەپياؼاۋتتى

مۇظڭڭۇلمان بُلمىفڭڭان ىەلڭڭلەردە ىاسظڭڭاهلىي 
مۇظڭڭۇلماهٌر ظڭڭۈپىىىذە ياؼڭڭاۋتتىان بڭڭارلىي 

ىىچىّە ىالىڭذىفان بُلڭۇپ   ىۆس مۇمۇظۇلماهٌرهى
ممىىىوى  ىايزىلماط ۈىۇًرهى  ًەممىعو ىىعٌش ى
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 پارچىعو ًېعابلىوىذۇ. 

ىفا ىەست ىىعٌش ًەمٍڭارلىي تەؼڭٍىٌت ئەلىىارت
ىىعٌش دەلىىىوو ىۆس ىىچىّە ىالفڭان ىىعڭٌش  57

دۇهىاظڭىفا هەسەر تاؼڭٌيذىفان بُلعڭاه  وەدىڭڭم 
دۇهىاهى  )ىاظىىا  ىالزىىا ۋە ياۋرَپا( مەرٌىڭشىّە 
جايٌؼىان ىىعٌش دۇهىڭا چېّزىعڭو ًىوڭذَهېشىىە 
تەۋەلىٍىذىٍو ىىزياها ىارىلىذىى باؼٌپ ظڭېوّال 

. ؼڭڭىذۇۇتۇتىچە تەۋەلىٍىڭڭذىٍو يېؽڭڭىل ىڭڭارتلف
مىڭ   20ـەربٍە ظُسۇلفان ىڭۇسۇهلىىو  ؼەروىىى

 7 ىچە بُلفان ٌەڭلىٍوىٌىلُمېىز  ؼىمالذىى جەهۇب
مى  ٌىلڭُمېىىز ٌېلىڭذىفان بڭۇ ٌەڭ سېمىووىڭ  

مىلىُن ٌۋتدرتت ٌىلُمىىېز  32يەر ٌۆلىمو ىيىُمۇم
بُلۇپ  تۆۋەهذىٍىذەً ًەرئىل ىاًًىذىلىٍلەرهو 

 ىالىذۇ:  ۋە بايلىىٌرهو ىۆس ىىچىّە

وۇرۇولۇوىڭڭا: دۇهىاهىڭڭ  ظىىاظڭڭىي ۋە -1
ىىىىىعادىي مەيذتهٌردىٍو مۇًىم ىىعىىزتتېّىىىلىَ 
مەرٌەسلىزى بىلەن بىزِە  ؼەروىە ماًيا ىارىلىذىى 

  جەهۇبىا تڭاهشتهىىە ۋە ىىعپاهىىەباؼلىفان  ـەربىە 
ؼىمالذت واستوىعىاهفىچە دتۋتش وىلىذىفان ىىوىڭايىى 

 ىۆس ىىچىّە ىالىذۇ.ٌەڭ تۈسلەڭلىٍلەرهو 

 دېغىشدت: ؼىمالو ىارتل تاـلىزىذىى باؼٌپ-2
جەهۇبىا مُستمرىَ تاـلىزىفىچە بُلفان ىارىلىىىىٍو 
ىُتىڭڭۇرت ىڭڭاه دېغىڭڭش  وىشىڭڭل دېغىڭڭش  ىەرەئ 
دېغىشى  پارىغ وُلىۇوو  وارت دېغىڭش  بىوّڭال 

ىىا ؼڭەروىذىٍو جەهڭۇبو چىڭى عڭدېغىشى  ماًي
ٍىذىٍو ىاتٌهىىڭَ دېغىشى  ـەربو ىالزىىا تەۋەلى

 ىٌُىان واتارلىىٌرهو ىۆس ىىچىّە ىالىذۇ

ٌەلعڭەً: ىڭاه  بُـۇسلىزىفامۇًىم دېغىش -3
دېغىش بىلەن ىاتٌهىىَ ىٌُىان ىارىعىذىٍو جەبەل 

 ي  ىُتىۇرت ىاه دېغىش بىلەن ؼەروىبُـۇسىتارىي 
  ىڭاه بُـڭۇسىىاه دېغىش ىارىعىذىٍو بەهشىت 
ٍو دتردتهىل ۋە دېغىش ۋە وارت دېغىش ىُتىۇرىعىذى

  وىشىڭل دېغىڭش بىڭلەن بُـڭۇسلىزىبُظپُرۇط 
ىُتىۇرت ىاه دېغىڭش ىُتىۇرظڭىذىٍو ظڭۇۋەيؾ 

ىەرەئ دېغىڭشى بىڭلەن  يەمەهڭذىٍو  بُـۇسلىزى
   بُـۇسىًىوذ تېوچ ىٌُىان ىارىعىذىٍو مەهذەپ 

ىۇمماهذىٍو ىەرەئ دېغىشى بىڭلەن ًىوڭذ تېڭوچ 
  تېڭوچ  بُـڭۇسىىٌُىان ىارىعڭىذىٍو ًُرمڭۇس 

  مالىڭا  بُـۇسىٌىان ۋە جەهۇبو چىى دېغىشى ىُ
 واتارلىىٌردىى ىىرارەت. بُـۇسىۋە ظىوّاپُر 

ۇ  ّڭهُمۇًىم دەرياًر: هېل دەرياظڭو  ٌ-4
ىە  ظۇط  دەجلە  پۇرتت  ظڭىوذ  ىهېّىز  مەلەۋ

ظەيٌۇن  پىوچ  ظېز  لېىاهي ۋە ىامۇ دەريالىزىذىى 
 ىىرارەت.

مىلىڭڭُن 3 ر: ٌەڭلىٍڭڭوتېزىلفڭڭۇ سېمىڭڭوٌ-5
مىڭڭ  ٌڭڭۋتدرتت ٌىلڭڭُمېىىزدىى ىاؼڭڭىذىفان 500

سېمىووى  ىاظاظلىي سىڭزتىەت تڭۈرلىزى: ىارپڭا  
وُهاه  ِۈرۈچ  ًەرئىڭل ٌۆٌىڭاتٌر   ـذتپ ۇب

چېۋىلەر  ياؿ ىىؽلەپ چىىىزىلىذىفان هُوۇت -مېۋە
واتڭڭارلىىٌردىى ىىرڭڭارەت  ىىعڭڭٌش دۇهىاظڭڭىوى  

مەًعڭۇًت  اچارۋىچىلىي  بېلىىچىلىڭي ۋە باؼڭى
ۋە مىىڭذترى ىىوىڭايىى ٌڭۆپ بُلڭۇپ  تۈرلىزى 

 دۇهىادت ىاًًىذە ىُرۇهوو ىىّىلەيذۇ.

ىىعڭڭٌش دۇهىاظڭڭو تەۋەلىٍىڭڭذىٍو مەدەن -7
ر  ۈمڭۆ  ٌۇرۇمې  تلُظمُربايلىىلىزىفا ٌەلعەً: 

واتارلىي ىڭُهٌرچە تۈرلڭۈً  ىيۋە ماِىو ىالىۇمېى
يەر ىاظڭڭىو بڭڭايلىىلىزىوو ىڭڭۆس ىىچىڭڭّە ىالفڭڭان 

ستپىعڭوى   ستپىعو دۇهىاتەۋەلىٍوى  تەبىىىي ِاس 
پىزظەهىىوو ۋە دۇهىا هېمىت ستپىعڭىوى   53يۈسدە 
پۈتۈن  ؼۇهذتوٌپىزظەهىىوو ىىّىلەيذۇ.  75 يۈسدە

بىزىوڭڭو  ىىدۇهىڭڭا هېمىڭڭت مەًعڭڭۇًتىوى  ىڭڭۈچى
 ىىؽلەپ چىىىزىذۇ.

وىلفان ـەرئ ىەللىزى   يظاهاىەتىە تەرەوىى-8
 ذىىوچە ئاش مڭاددىلىزىوو ىىعڭٌش دۇهىاظڭىىٌۆپ
ذىى ىەرستن باًاـڭڭا ظڭڭېىىۋېلى  ىڭڭۆس ىڭڭەلىٍتەۋ

ىىؽڭلەپ چىىارـڭان  .دەلەتلىزىّە ىىمپُرت وىلىذۇ
بارلىي ظاهاىەت بۇيۇملىزىوو يۇوىزى باًا بىڭلەن 

ىېٍىعپُرت وىلىڭذۇ.  فايەهە ىاؼۇ ىىعٌش دۇهىاظى
بىڭز  ىىعڭٌش دۇهىاظڭو ىڭۇًر ىۈچڭۈن  دېمەً

تەرەپڭڭىىى ىەڭ ىەرستن باًڭڭادت ئڭڭاش مڭڭاددت 
ًېعابٌهعا  يەهە بىز تەرەپىىى  مەهرەو تەمىولىّۈچ

ىىعڭىىمال بىز يېزىم مىلىارد هُپۇظىا ىىّە مۇًىم 
 ًېعابلىوىذۇ. ىزىباس

ـەرئ ىەللىزى ىىعٌش دۇهىاظىذىى ىىرارەت بۇ  
چُڭ باسترهو وُلذىى بەرمەظڭلىَ ۋە ىۇهىڭ  يەر 

ٌڭۆپ پايڭذىلىوىؾ  تېخىمۇىاظىو بايلىىلىزىذىى 
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لىزىوڭو ًەرتۈرلڭۈً ىۈچۈن بارلىي ىىعٌش دەلەت
بېعىم  ٌېلىؽىم ۋە يۇوىزى ىۆظڭۈملۈً وەرسلەرِە 
 يبُـڭڭۇػ ىڭڭاروىلىي ظىىاظڭڭىي ۋە ىىىىىعڭڭادى

مەيذتهٌردت ىۆسلىزىّە بېىىوذى ًڭالەتىە ياؼاؼڭىا 
مەجرۇرًپ ٌېلىۋتتىان بُلڭۇپ  ىڭۆس ىارىعڭىذت 

ًلمىفڭان ُمۇظىەًٍەش بىزلىَ تۇرـۇسۇؼىا وادىز ب
ىىچىذە رەوىرلىڭزىّە ىىعٌش دۇهىاظو چارىعىشلىَ 

تەظلىم بُلڭۇػ ىڭاروىلىي ىېشىلىڭ  ۋە بڭُسەً 
ـۇه ىۇرۇؼڭٌر ُوىلىوى  ٌەلمەٌىە. دۇهىادىٍو ظڭ

ٌ ؼڭەٌلو ېتۈِىّەهذىى ٌېڭىىى دۇهىاهىڭ  ىىعڭى
رتللىي بېعىموى  ىُرهىوو ىىىىىعادى ُىۆسِىزى   و

بېعڭڭىمٌر  وەرسلەر ۋە ئەلىىڭڭارتلىي ٌېلىؽڭڭىملەر 
  ىىعڭٌش ىزىىەلل ٌشـەيزى ىىعىالفاهذىى بۇيان 

دۇهىاظڭڭىفا تەۋە دەلەتڭڭلەرِە بېعڭڭىم ىىؽڭڭلىىىؾ 
ىاروىلىي ىڭۇًرهو ىڭۆسلىزى ظڭىشـان ظڭىشىىىا 
ٌەلىۈرۈػ بىلەن بىزِە دېّەهلىزىوىڭ  ًەممىوڭو 
ىۇًرـا مەجرۇرى تېغىڭ  ٌېلىۋتتىڭان بُلعڭىمۇ  
يۇوىزىڭڭذت بايڭڭان وىلىوفاهڭڭذەً ؼڭڭۇهچە ٌڭڭۆپ 

ىىعٌش دۇهىاظو  ىاًًىذىلىٍلەر ۋە بايلىىٌرـا ىىّە
ىۆسلىزىوى  ىىمٍاهىىەتلىزىوى  ًىچرىزىوو وارؼڭو 
تەرەپٍە بېعىم وىلى  ىىؽلىىىؽىّە وادىز بًُلماپ 

 ٌەلمەٌىە.

ٍو ستماهٌردت ىىعٌش دۇهىاظو بىڭلەن ىىىلّىز 
ـەرئ دۇهىاظو ىارىعڭىذت ًەمٍڭارلىي ۋە بىلىڭم 
ىالماؼىۇرۇػ بار ىىذى  ىەمما ىڭۇ ۋتوىىىڭا ًەر 

-وى  ىۆس ٌىملىٍو بار ىىذى. بىڭزىىٍٍو تەرەپ
 .بار ىىذى مۇبىزىوى  ٌىملىٍىّە ًۆرمەت ىېٌىىزتم

تېخوىٍا تەرەوىىڭي -لېٍىى ٌېىىوٍو دەۋرلەردە پەن
لىؽڭڭڭڭڭڭىؾ ۋە ـەرئ ىوىلىڭڭڭڭڭڭ  دۇهىاۋى

بۇيڭڭان  ىەۋج ىالفاهڭڭذىى ٍومۇظڭڭىەملىٍىچىلى
وىممەتىارتؼٌر ىاجىشلىؽىؽىا باؼڭلىذى  ـەربوىڭ  

رئىڭڭل ىۇظڭڭۇلٌر ًە .ؼەئعڭڭىىەتچىلىٍو ىاؼڭڭىو
باؼىىٌرهو ىېڭشىؾ  ىڭۇًرهو ىڭۆسىّە ىاروىلىي 

بُيعۇهذۇرۇػ  ىۇًردىى پايذىلىوىؾ ۋە ىۇًرهو 
ؼۇهى  ظۇيىىىعىىمال وىلىؾ ًەرىٍىىو باؼٌهذى. 

مۇظىەملىٍە ىاظىىذىٍو مىللەتلەرهى   بىلەن بىزِە
وىممەت وارتؼلىزىفا ًڭۆرمەت وىلماظڭلىي  يڭُل 

لىزىوو وىممەتىارتؼڭوُيماظلىي بەلٍو ىۇًرهىڭ  
تەلىۆٌۈط يُه وىلىۋېىىؾ مۇمٍىى بُلىذىفان بىز 

ە ىُتىۇرىفا چىىىو. ىىعٌش دۇهىاظو بىلەن هەسەرىىى
ؽڭٍە ىلىىارىعىذىٍو ظۈرٌ ـەيزى ىىعٌش ىەللىزى

ظەۋەبچو بُلۇۋتتىان ىامىلٌردىى بىڭزى ٌىملىڭَ 
مەظىلىعڭڭو بُلڭڭۇپ  مۇظڭڭۇلمان بُلمىفڭڭاهٌر 

ٌىملىٍىوڭڭو ىېىىڭڭزتپ مۇظڭڭۇلماهٌرهى  ىىعڭڭٌمو 
-وىلماظڭڭلىي بىڭڭلەن بىڭڭزِە ىۇًرهىڭڭ  ًەه

   وۇولىزىفىمۇ ًۆرمەت وىلمايۋتتىذۇ.ًُ

يېىىوڭڭذىى بۇيڭڭان پۈتڭڭۈن ـەرئ دۇهىاظڭڭو  
فا وارؼو تۇرۇػ باًڭاهىلىزى تېزرَرىشمىاتالمىؾ 

لىزىوو ۋە ًۇجڭۈملىزىوو ىبىلەن بڭارلىي تەًڭذى
ممىىىّە وارىىىؽىا باؼڭلىذى. ىامېزىٍڭا ۈىىعٌش ى

اظڭڭەتچىلىٍىذىٍو ـەرئ ىلىزى رىتؼڭڭما ؼڭڭىاُو
ممىىىّە وارتتىڭڭڭان ۈىەللىزىوىڭڭڭ  ىىعڭڭڭٌش ىڭڭڭ

ًۇجۇملىزى  مۇظۇلماهٌرهو ئالىفاهچە ىېشىؾ ۋە 
بُسەً وىلىؾ ۋە ًەتىا وىڭزـىى وىلىڭؾ يُلىڭذت 

 باؼىىٌرـا ىۈلّە بُلذى. 

ۋە تېزرَرلڭڭۇه ًەرىٍەتلىڭڭزىّە  تېزرَرىڭڭشش 
مڭۇًىم ًەرىٍىىىڭذىٍو ىەڭ  تېزرَرلۇهٌەلعەً  

مەظىلە ىۇهىڭ  ىۇوۇمىڭذىى ىىرڭارەت بُلڭۇپ  
يىچە ًُەرٌىم ىۇهو ىۆسىوىڭ  ٌڭۆس وارىؽڭو بڭ

ىذۇ. پەلەظىىوّە ىُئؽڭاػ تىزىؽؼٍە ۈچۈؼەهذۈر
تارتىۋېلىوفڭڭان سېمىوىوڭڭو وڭڭايىۇرۇپ ىىلىڭڭؾ  

تەلەپ  لىزىووًُوڭڭۇو-دەپعڭڭەهذە وىلىوفڭڭان ًەه
وىڭ  ىزىًەرىٍەتل بېزىۋتتىانوىلىؾ ىۈچۈن ىېلى  

ًېعابلىوىذىفان بُلعا  ىڭۆس  زرَرلۇهتېًەممىعو 
ىۇهمۇ ىامېزىٍاهو ىەهّلىڭىە وّىستماهىذت جُرج ۋتؼى

ظىذىى وۇتۇلڭذۇرۇػ ىۈچڭۈن ىُئؽڭاػ ىىعىېٌ
ًۇؼىمىى ۋېىواش ىۇرۇؼىفا  .ًەرىٍەت وىلفان ىىذى

هېلعڭُن ماهڭذىٌ  .رىىاظەتچىلىَ وىلفان ىىڭذى
لىىو ىۈچڭۈن ًەرىڭٍەت تجەهۇبو ىالزىىىوى  ىاست

ىەًڭمەد بىڭى بڭاً ىڭالجېزىىەهو  .ىوىلفان ىىذ
ظڭىذىى وۇتۇلڭذۇرۇػ ىۈچڭۈن ىىعىېٌلزتهعىىە 

بۇًرهىڭ   ىۇهڭذتوىا .ًەرىٍەت وىلفڭان ىىڭذى
   !گىىذىفۇلىؽو ٌېزەً دېىى تېزرَرېعت ًەممىعو

ٌڭڭۆپ  ذتبىزلەؼڭڭٍەن دەلەتڭڭلەر تەؼڭڭٍىٌتى 
وڭارترًرهو رەت  ماوۇلٌهفانظاهلىي ىاۋتس بىلەن 
تېزرَرېعت ىڭېٌن  رەرلىزىرەًوىلفان ىىعزتىىلىىە 

ه ۇَرلڭڭڭرىىعڭڭڭزتىىلىىەهى  تېز .وىلىومايڭڭڭذۇ
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بُمراردىماهلىزىوى  ىاروىعڭىذت تۇرـڭان ىامېزىٍڭا 
دەپ ىڭڭېٌن  وُؼڭڭما ؼڭڭىاتلىزى تېزرَرېعڭڭت

مى  ظۈرىىەلىٍوى  وىزـىى  وىلىومايذۇ  هەچچە يۈس
ىەظڭەد  وىلىوىؽىفا ظڭەۋەبچو بُلفڭان بەؼؽڭار

  ىەممڭا ىڭۆس دەپ ىېٌن وىلىومايڭذۇ تېزرَرېعت
ۋەتىوىوىڭڭ  ىەرٌىولىٍڭڭو ۋە ىڭڭۆس ئەلىىوىڭڭ  

ًُوۇوىوو وايىۇرۇپ ىڭېلىؾ -تارتىۋېلىوفان ًەه
ىۈچڭڭۈن ًەرىڭڭٍەت وىلفاهٌرهىڭڭ  ًەممىعڭڭو 

دەپ ىڭڭېٌن وىلىوىڭڭذۇ. مىعڭڭىزدت  تېزرَرېعڭڭت
وڭڭاهۇهلۇه ظڭڭايٌش ىڭڭاروىلىي ظڭڭايٌهفان دەلەت 
رەىىعڭڭىّە ىۈلڭڭۈش جاستظڭڭو ًۆٌڭڭۈش وىلفڭڭاهٌر 

ابٌهمايذۇ  ىەممڭڭا مەسٌڭڭۇر تېزرَرېعڭڭت ًېعڭڭ
ًُوۇوىوو وُـذىماوچو -واهۇهلۇه رەىىعوى  ًەه
دەپ ىڭڭېٌن وىلىوىڭڭذۇ.  بُلفڭڭاهٌر تېزرۇرېعڭڭىٌر

ياۋرَپڭڭا ىەللىڭڭزى ۋە ـەرئ هەسىزىڭڭذە   دېڭڭمەً
ىېىىڭڭزتس  ـەرەسلىڭڭزىّە ظىىاظڭڭىي ىۇًرهىڭڭ  

رېعڭڭڭىٌر رًَەممىعڭڭڭو تېز يەتٍۈسِەهلەرهىڭڭڭ 
لەرمۇ ىۆسىوىڭ  ًەروايعو دەلەتباؼىا بُلفاهذەً  

ۋە مەهپەىەتلىڭزىّە ىېىىڭزتس  ظىىاظىي ـەرەسلىزىّە
 .ذۇيًېعابٌ ۇرېعىٌررتېز هويەتٍۈسِەهلەر

ىەظىزلىَ ىىعٌش تارىخىوىڭ  ىاظاظڭلىي  14 
-تُـزت ىەوىذە  بىزلىَ ـەلىرىلىزى ۋە ىۇتۇولىزى

ظىىّە وۇرۇلفان ۈىادتلەت ى-بارتۋەرلىَ ۋە ىەدلو
-پىٍىڭڭز يٌمىىىعڭڭٌش مەدەهىىىىىوىڭڭ  ۋە ىىعڭڭ

 وتەپەٌٍۇرهى  ىُمۇملىؽىؽىذت ًەمذە تىلو  رەڭّ
 بىڭڭزىّە تڭڭۈپىىى-ۋە ياؼڭڭىفان مڭڭۇًىىو بىڭڭز

ىُئؽىمايذىفان ًەرئىل مىللەتىىى تەرٌىب تاپىان 
هىڭىەت ۋە ەمەد ٌىؽىلەرهى  بىزً ىەوىذە ۋە بىزً

بىڭڭزً تەظڭڭەۋۋۇردت بىزلىؽەلىؽڭڭىذە هامڭڭايەن 
دىٍو رتللىڭڭي ىۇرۇؼڭڭٌرُبُلىڭڭذىفان بُلڭڭۇپ  و

مەـلۇبىىەتلەرهىڭڭ  مۇظڭڭۇلماهٌرهى  ىىزتدىعڭڭىوو 
ٌۈچلەهڭڭذۈرِەهلىٍىوو ٌڭڭۆرِەن دىڭڭى  تېخىمڭڭۇ

ؼڭڭمەهلىزى  ىىعڭڭٌش دىوىوىڭڭ  ىاظاظڭڭىوو ۋە ۈد
ىەپٍارىوو باؼىىى باؼڭٌپ ىڭۆِىوىؾ ۋە -پىٍىز

-چۈؼىوىؾ ىڭاروىلىي  مۇظڭۇلماهٌرهى  پىٍىڭز
 ىەپٍارىفا ًۇجۇش وىلىؽىا باؼلىذى. 

رىموو  ًەدىڭغ ەوۇرىان ٌىەڭ ىاۋۋتل ىۇًر  
ٌىىڭڭابلىزىوو ۋە بڭڭارلىي ىىعڭڭٌمو ىەظڭڭەرلەرهو 

ۋتوىىىڭا   ًتىوچىفا تەرجىمە وىلذۇرۇػ بىلەن بىز

يېىىؽڭىۈردى  ٌېىىڭوچە ىڭۇًر  هو1ؼەروؽۇهاظٌر
ممىىىّە ًۇجڭۇش ۈىىعٌش تەلىماتىفا ۋە ىىعٌش ىڭ

وىلىؽىا باؼلىذى. ىڭۇًر مۇظڭۇلماهٌرـا وارؼڭو 
ٍو جەڭوڭو  تەرەوىىىاتىڭا ۋە مەيذتهٌردى يپىٍزى

يېغىلىىىا يۈسلىوىؾ ؼڭُىارى ىاظڭىىذت باؼڭلىفان 
بُلۇپ  ىائىزىذت ىىعڭٌموى  ىاظاظڭو رًَىوڭو 

 ئۇرتپاتلىي دەپ تەظۋىزلىذى. 

مەيذتهٌردىٍو ًۇجۇموى  ىاظاظڭو   يپىٍزى 
وىلىڭؾ  ًەرئىڭل  دىىجڭا ىەپٍار-بۇسۇه پىٍىز

 بڭۇرمىٌػ مېٍىز ىىؽڭلىىىؾ  ظڭۆسلەرهو-ًىىلە
بٌە پەيذت وىلىؽىىى ىىرارەت بُلڭۇپ  ۈاروىلىي ؼى
ىڭاروىلىي  ررتللىڭي ىۇرۇؼڭٌُو بىلەنيُلٌر  بۇ

 .  يېىىؽىو ـەرەسلىزىّە يېىەلمىّەن

يېغو ستماهوى  ىەڭ ىېفىڭز ۋە ىەڭ ىۇسۇهفڭا  
ٌدىى ىىرڭارەت ېعىىپىٍزىي ى ظُسۇلفان ىىعىېٌظو

ىعٌش ىۈممىىو مۇؼۇ  بُلۇپ  ىىعٌش دۇهىاظو ۋە
هى  سىىاهٍەؼڭلىٍىّە ىۇچزىماوىڭا. ىىعىېٌ يپىٍزى

پىٍىڭڭز وىلىڭڭؾ ۋە پىٍزىڭڭي مەيڭڭذتهٌردت ٌڭڭۆپ 
 ىىشدىوىؾ  ًەرواهذته بىز جاماىەت ۋە ىۈممەتوى 
  يىالفڭڭا ىىلّىزىلىؽڭڭو  ىىجىىمڭڭاىىي  ظىىاظڭڭى

 يبارلىي مەيذتهٌردت تەرەوىىڭ اىىىىىعادى ۋە باؼى
وىلى  يۇوىزىفا يۈٌعىلىؾ ۋە يا ىاروىفا چېٍىوىؽو 

ُلىذت مۇًىم رَل ىُيوىفاهذەً  ىۇهى  بىزلىٍىوو ي
 ىىوىڭايىىىوو ظاوٌپ وىلىؾ يُلىڭذىمۇ ىبارلى ۋە

 مۇًىم رَل ىُيوايذۇ. 

چو ٌڭۈچلەر بىڭز تەرەپڭىىى ىىعڭٌش ىىعىېٌ 
يەهە بىڭڭز   ًۇجڭڭۇش وىلعڭڭا فڭڭامۇتەپەٌٍۇرلىزى

تەرەپىىى ئەلىوى  وەلرىّە ىۈمىذظىشلىَ پىٍزىوڭو 
. مۇظڭڭىەملىٍىذىى تىزىؽڭڭىذۇىُمۇمٌؼىۇرۇؼڭڭىا 

وارتؼٌهى  -چاوىزىذىفان پىٍىز ۋە ٌۆسىا وۇتۇلۇؼ
ىەمەلّە ىاؼمايذىفان ؼېزىى ئىىالڭذىى ىىرڭارەت 

ؼڭۇهى  ىذۇ. تىزىؽڭىىٍەهلىٍىّە ىىؽەهذۈرۈؼٍە 
چاهلىي تىزىؽڭىۆس دتۋتلىزى ىۈچۈن  بىلەن بىزِە
ؼڭڭڭڭٍە ۈرۈظىشلەهذذچىلەرهو ىۈمىۈٌۆرظڭڭڭڭەتٍ

ۋتلىزى ىۈچڭۈن چىٌر ًەولىي دتىىعىېٌىذۇ. تىزىؽ
ئىڭڭڭشمەت وىلفڭڭڭۇچىٌرهو ىڭڭڭۆس ئەلىىڭڭڭذىى 

                                                 
1

مەٌىەپلىزىذە بىلىم  يمۇظۇلمان ىەمەط ىەمما ىىعٌش دىوى 
 ٌىؽىلەرىىّىلىّەن 
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ىۇستوٌؼىۇرۇػ بىلەن بىزِە ىۇًرهو تەؼڭۋىىات 
ٌڭۆپلەپ  فڭاىاممى. ۋتظىىىلىزىذىى مەًزۇش وىلىذۇ

 ئەلىوڭوتەتۈر تەؼڭۋىىات تڭاروىىىؾ ىڭاروىلىي 
ـايە ىذۇ. بىزەر تىزىؽؼّە ۈرۈهەپزەتلەهذىۇًردىى 

ىۈچڭۈن  ؽڭىۋتتىاهٌرىىۈچۈن ئىشمەت وىلىؽىا تىز
 ە ىەڭ ىېفىز بىلىوىذۇ.ىۆس ئەلىىذىى ٌەلّەن سەرب

ماهڭڭا مۇؼڭڭۇ يڭڭُلٌر ىڭڭاروىلىي  چىٌرىىعڭڭىېٌ
مۇظڭڭڭۇلماهٌرهى  رًَىوڭڭڭو چۈؼۈرۈؼڭڭڭٍە ۋە 

 ىذۇ. تىزىؽىۈممەتوى  ىىزتدىعىوو ىاجىشلىىىؽىا 

ـەرئ ىەللىزىوى  پىٍزىي مەيڭذتهٌردت ىىعڭٌش 
ىەظڭىزهى  -19دۇهىاظىفا وارتتىان ًۇجڭۇملىزى 

بُلڭۇپ   ٌڭۈچەيّەنېزىمىذىى ٌېىىى ىاًًىڭذە ي
ئزىعىىىان دىوىوو تەرەوىىي وىلىۋتتىڭاهٌر دىوڭو  

ٌر ىىىعٌش دىوىوو بُلعا ىاروىذت والفڭان ئڭۇرتپى
ىو. بەسى ىىمڭاهو تىزىؽدىوو وىلى  ٌۆرظىىىؽٍە 

ىاجىش مۇظۇلماهٌر باؼىا مۇظڭۇلماهٌرهو ياۋرَپڭا 
يذىلىوىؽڭىا ىەپٍارىذىى پا-ىىذىى ۋە پىٍىزمەدەهىى

 چاوىزىذىفان ىەًۋتل پەيذت بُلذى.

جامالىذىى ىالفڭاهو  مڭۇًەممەد ىابڭذۇي ۋە 
شتـڭڭا ىُئؽڭڭاػ ىُيفڭڭاه ىمڭڭۇًەممەد رەؼڭڭىذ ر

مۇظۇلماهٌر چىىى   پۈتۈن ىىعڭٌش دۇهىاظڭىوو 
وُيۇپ ىزىوو لىىخىىٌپ باؼىاًەئ ۋە سىارىذىٍو مە

ـەربٍە وارؼڭو بىزلىؽىؽڭٍە ۋە بىزلىڭَ  تۇرۇپ
ىىؽٍە چڭاوىزدى. ىەممڭا ىۇًرهىڭ  ظەپوو ٌۈچەي

دەۋەتلىزىوى  تەظڭىزى يەهىڭٌ ـەرئ ٌڭۈچلىزى 
تەرىپىذىى واتىىي چەٌلىمىّە ىۇچزىڭذى. ىەيوڭو 
ۋتوىىىا ًىوذىعىاهذىٍو ىىعًٌاتچو ىالىم ۋە ؼاىىز 
ىەلٌمە مۇًەممەت ىىىرالوى  جاهلىي جامڭاىەت ۋە 
ٌۈچلڭڭۈً بىزلىڭڭَ تۇرـۇسـڭڭان ًالڭڭذت ىىعڭڭٌش 

ارؼڭڭو تڭڭۇرۇػ پىٍىزلىزىمڭڭۇ ؼڭڭمەهلىزىّە وۈد
-1947هاًايىىو سَر تەظىز وُسـىفڭان بُلڭۇپ  

يىلىفا ٌەلّەهذە پاٌىعىان دەيذىفان بىڭز ىىعڭٌش 
يەهە  ادەلىىو بارلىىىا ٌەلڭذى. ىۇهىغڭذىى باؼڭى

مىعىزدىى ًەظەن بەهوا پاٌىعڭىاهذىى ىەبڭۇلىەىٌ 
ؼڭڭەيخ ىابذۇلٌەمىڭڭذٌە دىى ىڭڭالجىزىىە  مەۋدۇدى

لىمٌر ـەربوىڭ  پىٍىڭزى ىُئؽىفان ٌۆپلىّەن ىا
مەيذتهلىزىذىٍو ًۇجۇملىزىفا وارىؽڭو تۇرۇؼڭىا 

 ىو. تىزىؽ

ىىعڭڭڭٌش مۇتەپەٌٍڭڭڭۇرلىزى ىۈممەتوىڭڭڭ   

پارچىلىوىؽو ۋە ىاجىشلىؽىؽڭىفا ظڭەۋەئ بُلفڭان 
 تۆۋەهذىٍىچە يەٌۈهلىّەن: ىامىلٌرهو

مەظىۇلىىەتوو  يىالًٌوى  ىالذىذىٍو ًەوىىى .1
 ًېغ وىلىؽىىٍو ٌەمچىللىَ. 

ىىعٌش ىۈممىىو ىارىعىذت ىېوىي ۋە رَؼەن  .2
 مۇمٌؼماظلىىو. ُبىز ئىل تەظەۋۋۇرهى  ى

 مەسًەپ ۋە جاماىەتچىلىڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭَ .3
 مۇتەىەظعىپلىٍو.

مىللەتچىلىڭڭڭڭڭَ ۋە ىىزوچىلىڭڭڭڭڭي  .4
 مۇتەىەظعىپلىٍو.

ذىفان ىڭڭڭبىڭڭڭزلىٍٍە چاوىز يًەوىىىڭڭڭ .5
پىٍىزلەرهى  مەـلڭۇپ بُلۇؼڭو ۋە پارچىلىوىؽڭىا 

ىامىلٌرهى  ىىوچىٍە تەتىىڭي ظەۋەبچو بُلىذىفان 
 وىلىوماظلىىو.

ىُمڭۇمو مەهپەىەتلەرهىڭ  -پايذت يؼەئعى .6
زىوىڭڭ  ىالڭڭذىفا مەهپەىەتلى-پايڭڭذت مۇظڭڭۇلماهٌر
 .وُيۇلۇؼو

 .ىُيۇهٌر يمەهعەپ ماجزتظو ۋە ظىىاظى .7

ًەۋەط ۋە -ىىعٌش پېؽۋتلىزىوى  ًڭاۋتيو .8
 .بېزىلى  ٌېىىؽو ٌۆڭۈل ئاًىؽىفا

ز ىُيۇهلىزىفڭا ىڭمىٍ-ًىىلەؼمەهلەرهى  ۈد .9
ىالذىوىؾ ۋە ىۇًرهى  مەظڭلىٌەتلىزىوو وُبڭۇل 

 .ووىلىؽ

دۈؼڭڭمەن ىالذىڭڭذت ىىچٍڭڭو جەًەتڭڭىىى  .10
 .ومەـلۇبىىەت ًېغ وىلىؽ

ئۇًظە وىلى  ىېىىىاهڭذت: ىىعڭٌش ىڭۈممىىو  
ىېىىمٌرهىڭ   يىارىعىذىٍو پىٍزىي ۋە ىىڭذىىىۋى

 ٌۆپىوچىعڭڭو ًەر تۈرلڭڭۈً واًيمىىاهچىلىىٌرـڭڭا 
مۇظۇلماهٌر ىارىعىذىٍو پارچىلىوىؽٌرـا  وڭاهلىي 
ىىچٍو ىۇرۇؼٌر ۋە جېڭذەل ماجىزتًرهىڭ  دتۋتش 

مۇملىؽىؽڭڭڭىفا ُبىلىمعڭڭڭىشلىٍوى  ى وىلىؽڭڭڭىفا 
ظەۋەبچو بُلۇپٌ والماظىىى  دىى دۈؼمەهلىزىوى  
ىىعٌش دۇهىاظىفا ۋە ىىعٌش ىۈممىىىّە ئالىفڭاهچە 

 سۇلۇش وىلىؽفىمۇ يُل ىاچماوىا.

 ...ظاهذت ٌېىىوٍوتۋتمو دڭڭ 
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سىّە ئڭڭاط ۆىەرەئ تىلىوىڭڭ  ىڭڭ-11
ًرهو «َعطْأ  وَأْفِسأيْر َوِاْسأِ ثْأَ اء» تەرٌىرلىزىذىى

 تەرجىمە وىلىؾ ماًارىىو
ملىوى  مەلۇش بىڭز ۈج دېّەهذە «َعطْأِ  وَأْفِسأيرْ »
 بېزىڭذىفانىاروا تەپعڭىزلەپ -ىوو ىاروىمۇىٍلۆب
وايعو  ذۇ. بۇ ًەرىسدە تۇتۇلۆذتػ ظۆسلەر ٌىمەه
ىاظاظڭەن ئەۋەردە  لىڭذۇ.ۈرۆپ ٌۆلەٌلەردە ٌۆب
 ىۇچزتيذۇ. ەًپزۆٌ

بىز ىىڭّە ىۈچڭۈن بىڭز  بەسىذە ىەرەئ تىلذت
واتڭارى ئەۋەر بُلڭۇپ  پېىىلٌرذتػ ىهەچچە مەه

بۇهذته ىەًۋتلڭذت  ٌېلىذىفان ىەًۋتلٌر ٌۆرۈلىذۇ.
بُلۇؼو ىۈچڭۈن ؼڭۇ  ىېوىي  تەرجىمىوى  رتۋتن

ٌُهٍزېت  ىەڭ جاهلىي جەًەتىە  ەمەه پېىىلٌرهى 
وو تڭالٌپ ىىلىڭ  تەرجىڭمە وىلعڭا ىبُلفان بىز
 بُلىذۇ.

تُلڭڭڭۇه  دېّەهڭڭڭذەًىەِەردە مەهىعڭڭڭو 
بڭڭارلىي  »ىىپادىلەهمەيڭڭذىفان بُلعڭڭا ىۇهىغفڭڭا 

ّەهڭذەً ېد« تامامەن  هاًايىىو بەً  پۈتۈهلەپ
 وُؼۇمچىٌرهو وُؼۇپ تەرجىمە وىلعا بُلىذۇ.

 ُمْسأَ ْلنَِفة   َنْشأَلة   ِل ََّنأَر ِ  لَ اَْنَشأ قَأدْ  فَأاْلُقْرَانُ مەظىلەن: 
ا ُخْ ق أأا َوَخَ َقُهأأتْ   َوالسَّأأْي ُ  َ زِيْأأأَروِِهتْ  ِمأأنْ  َوَأْخأأَرَ ُهتْ  َ ِديْأأد 

يَأْفَ ُحأأأأأاَن  اأْلُْخأأأأأَر  ِفأأأأأ  َواْلِك َأأأأأا ُ  اْليَأأأأأَدْينِ  ِإْحأأأأأَد  ِفأأأأأ 
 َوِعْرِض َ  ِبُطْاِلَها اأْلَْرضِ  ِف  َوُيَساٍُّدوَن َويَأَ َ كَُّ انَ 

چ ۈغو ًاياتو ٌېٌەرىم ىەرەبلەرِە ي انوۇرى»
ىڭۇًرهو . تىزىلذۈردى  ىۇًرهو وايىا ىاتا وىلذى

بىز وُلىذت وۇرىان بىز وُلىذت وىلىچ تۇتىان ًالذت 
ىەرەئ يىزىم ىارىلىذىى ًالىى  چىىى  ـايەت ٌەڭ 

ؼڭٍە مۇيەظعڭەر ۈسۈرِۈمزتهلىڭي يۈمىوذت ًۆٌېس
 «وىلذى.

ظڭڭۆسلەر  «َعطْأأِ  وَأْفِسأأيرْ » شىلفانىىاظڭڭىو ظڭڭ
-بىڭزى بىڭلەن ظڭەۋەئ-ياٌو بىڭزذتػ ىمەه

هەتىجىلىَ مۇهاظىۋىىو بڭار پېڭىىلٌر بُلفڭاهلىىو 
« يۈرِڭۈسۈػمزتهلىڭي ۈًۆٌ» ىۈچۈن ىڭۇًرهو

يىفىوچڭڭاوٌپ تەرجىڭڭمە  پېىىلفڭڭابىڭڭزً  دېڭڭّەن
 وىلىوذى.

ىۇيفۇر تىلىذت تەڭذتػ ىىپادە ؼەٌلو مەۋجۇت 
مٍىوىەدەر لەرهو مۇ«َعطْأِ  وَأْفِسأيرْ »بُلفان ىەًۋتلذت 

ىڭؾ تېخىمڭۇ ظۆس تالٌپ ىەيڭوەن تەرجىڭمە وىل
 ىڭۇسىزتپملە بەً ۈلڭېٍىى جڭمۇۋتپىي بُلىذۇ. 

تەظڭڭڭىز  ىېوىىلىفىفڭڭڭاتەرجىمىوىڭڭڭ  رتۋتن ۋە 
واىىڭذە  يۇوىزىىو  ذىفان دەرىجىذە بُلعاىسۈيەتٍ
َ وىلىڭ  ىچۈؼىوىؽڭل چە ىىخچامٌپ رتۋتن ىيُب

 وىلعىمۇ بُلىۋېزىذۇ.تەرجىمە 
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 ىڭڭڭڭۆسِىچەوىڭڭڭڭ  ىىەرەئ تىل «ِاْسأأأأِ ثْأَ اء  »
ملىڭذىٍو ۈىڭۇ ج بُلڭۇپ  بىڭزى تەرٌىرلىزىذىى

ىىوو ىٍىېًەرىٍەتوو يڭاٌو ًەرىڭٍەت ىڭُب-ىىؾ
ىاؼڭڭۇرۇػ  وڭڭوٍىوەتىىلىچەٌڭڭلەػ ۋە ىۇهىڭڭ  

ئۇظۇظىىىىىّە ىىڭّە. ىڭۇهو تەرجىڭمە وىلىؽڭىا 
ملە ۈئەۋەر واتارلىي ًەر وايعو جڭ ىىّە  لتۋۋاى
  ٌېڭىىى ذىىمٌؼىۇرـاهىمۇولەٌلىزىوى  ىُرهىوو ۆب

وڭارتپ ىۇيفڭۇر تىلڭذىٍو  يۆهىلىؽڭىّەچەٌلەػ 
 پەوەتڭڭڭٌ  ً...»چو وُؼڭڭۇمچىٌر ۈچەٌلىّڭڭ
بىزەرىوڭڭو  دېّەهلەرهىڭڭ  ...«هىڭڭٌ پەوەت...

 وُؼۇپ تەرجىمە وىلعا بُلىذۇ.

 أَنْأأ  َمأأنْ  قَأأالَ  َمأأنْ  َاَمأأامَ  ِإلَّ  َمأأاَعِجْز ُ  مەظڭڭىلەن:
دەپ ظڭڭُرىفان « ظڭڭىش ٌىڭڭمگ» مەن پەوەت»

 «لذىذىٌ ىاجىشلىي وىلىمەن.ٌىؽىوى  ىا

 مەن» اْلُ ْسأِ ِ ْينَ  ِمأنَ  ِإلَّ  اْلُ ْسأِ ِ ْينَ  َع َأ  َاْخَشأ  َما
 مۇظڭڭۇلماهٌردىوٌمۇظڭڭۇلماهٌر ىۈچڭڭۈن پەوەت 

 «وىلىمەن. ىەهذىؽە

الَّأأأأأأأِ ْيَن ُأووُأأأأأأأاا اْلِك َأأأأأأأاَ  ِإلَّ ِمأأأأأأأْن بَأْنأأأأأأأِد  َوَمأأأأأأأاوَأَفرَّقَ ﴿
ُهُت اْلبَأيأٍّ َأةُ   رَؼەن ىۆسلىزىّەوەت ىۇًر پە»﴾ َماَ أائَأ أْ

 «دەلىل ٌەلّەهذىى ٌېىىوٌ ىىخڭىىٌپ وىلىؽڭىو.
 )وۇرىان ٌەرىم(

 

أأزُ )ًڭڭال(  ْالَحأأال-21 ش(هڭڭو ىتەم) َوال َّ يأْ
 ماًارىىوتەرجىمە وىلىؾ 

هىڭ  (ْالَحأِال َصأاِح ُ ) ىىعىم پەتلەهمەۈظ-ًال
س بەرِەهذىٍو ًڭالىىو يڭاٌو ۈٍەت يىًەر-ىىؾ

ىىٍٍو ئىڭل  ًال .ذۇىرۈظىزتىو وىىاپىىىوو بىلذ
 .بُلىذۇ

بۇهىڭ  ىڭُرهو  (ْمَفأر د َحأال  )( يەٌٍە ًڭال1)
بُلۇؼڭڭىذىى وەتىىىڭڭوەسەر تەرجىمىڭڭذە  وەيەردە

 .  وىلىوىذۇئەۋەرهى  ىالذىذىٌ تەرجىمە 

 ﴾يَ َرقَّأأ ُ  َخائِف أأا ْالَ ِديْأ َأأةِ  فأأ  فََلْصأأَب َ ﴿: مەظڭڭىلەن
ًالڭذت  ئەۋپعڭىزىّەنىەتىعو ىەتىىّەهذە  مۇظا»

 «رەتىو.ۈيىارىٌپ ەًەر ىەتزتپىا وارتپ ؼ

جۈملە ًالمۇ  (اْلَحِاليَّأةُ  ْالُجْ  َأةُ ) ًال جۈملە (2)

ٌەلڭّەن  ىېڭوىىٌپيەٌٍە ًالفا ىُئؽاػ ىڭۆسى 
 .وىلىوىذۇًەرىٍەتوى  ىالذىذت تەرجىمە -ىىؾ

ِإَذا َدَعأا الرَُّ أُا ِإْمَرأَوَأُ  ِإلأَ  ِفَراِشأِ  فَلَبَأْ  }مەظىلەن: 
َهافَأَباَ  َوُلَا َغْضَباُن َع َ  َهأا ْالَ الَِئَكأُة َح َّأ  ُوْصأِب  يأْ  {َلَنَ  أْ

ىايڭالو رەت  بىزِە بُلۇؼوو تەلەپ وىلعڭا  ىەر»
  والعڭا يېىىڭ ًالڭذت ىاچچىىٌهفڭان ىەر  وىلعا 

 ىېىىىڭ ًىىٍىلەر تاڭ ىڭاتىىچە ىايالفڭا لەهەت ام
 )ًەدىغ ؼەرىن( «چىىىذۇ.

ىۆسىوى  ىالذىذت ٌەلڭّەن مەۋًڭۇش  «اَل َّْ ِييِأزُ »
ىۈچڭۈن  ىېڭوىىٌػمەهىلەرهڭو  مۈجمەلە ظۆس ۋ

 ٌەلّەن ىىعىم بُلۇپ  بايان وىلىوفۇچو ىىعڭىموو
بڭۇ ىاظاظڭەن  ىلىذۇ.ېد (ىېوىىٌهفۇچو) «اْلُ َ يأَّزُ »

ىىعڭىم(ًردىى  ىارتىۇرما) «ِاْسُت ال أَّْفِضْياِ » ەًٌۆپز
تەرجىمە  يۇـۇرۇپٌۋە ىۇهى  بىلەن  ٌېلىذۇٌېىىى 

ال ٍَّسأأاِء بَأرََإأأة  أَْيَسأأَرُلنَّ  َأْعنَأأتُ } مەظڭڭىلەن: .وىلىوىڭڭذۇ
ىايال چىىىمڭو يەڭّىڭل  بەرىٍەتلىَىەڭ » {َمُؤنَأة  

 «بُلفان ىايالذۇر.

مۇهذته تەرجىمە وىلىؽڭىىمۇ  شهوىًال ۋە تەم
 بُلىذۇ:

 َأْعنَأتُ  ْالَفأَرحَ  ِإنَّ  : يَأُقأْالُ  ِمأْ ُكتْ  َفرِيْأق أا َانَّ  ِإلَأيَّ  َوُيَخيَّاُ 
 ال أَّأأَرحُ  بَأأاِ  َإأأالَّ  " قَأأاِئال   آَخأأرُ  َفرِيْأأ    فَأيُأَناِرُضأأ ُ  ال أَّأأَرحِ  ِمأأنَ 

 وَأْاَأَمانِ  ِإنأَُّهَ ا : َلُكتْ  َأقُأْالُ  فَاْلَح    اَناَ  َأمَّا اْلَفَرحِ  ِمنَ  َأْعَنتُ 
َفِصاَلنِ  َذا َمن أا َويَأْ َلَبانِ  َمن أا يَْلوَِيانِ  َليَأ أْ  َأَحأُدُل اَ  َ  َأ َ  فَأِِ

َفأأرِد ا َقأأُ   َانَّ  َأْذَلأأاِنُكتْ  َعأأنْ  يَأْغأأِر ُ َفالَ  َمائِأأَدِوُكتْ  ِالأأ َ  ُم أْ َرِفيأْ
َ ِئٍ  ُمْضَطِجن ا َع َ  َاِسرَِّوُكتْ   َيُكْاُن ِحيأْ

 «ًەظزەتىىى ؼادلىي ٌۆپ بُلىڭذۇ» غٌربەسى
ياه ؼادلىىىىى ًەظزەت » غٌربەسى يەهە  ڭٌرعەېد

 .ىاهذەً وىلىعڭىلەرتالىؽىۋتتدەپ « ٌۆپ بُلىذۇ
بىزىڭذىى -زبىڭ وُؼٍېشەً ىۇًر  مەن دەيمەن 
. بىڭزِە ٌېىىڭذۇ  ٌېلىڭذۇبىڭزِە  ىايزىٌلمايذۇ.

ىُلىۇرـاهڭڭذت  دتظڭڭىىخىوىغٌردتبىزظڭڭو يڭڭالفۇس 
 ٌڭارۋىىىغٌردتىىعىغٌردت بُلعۇهٍو  يەهە بىڭزى 

  1ياهپاؼٌپ ياتىان بُلىذۇ.

 

                                                 
 بەت-100« دتهىؽمەن» جىرزتن ئەلىل جىرزتن 1
 



 

59 
 

ىىچىڭّە ىالفڭان  هڭو ىڭۆس«لَْي َ »-13
 ماًارىىوتەرجىمە وىلىؾ  جۈملىلەرهو

 ىڭڭذمۈىپەوەت  ىىىېؽىؽڭڭىىەمەلڭڭّە  «لَْيأأ َ »
ىارمڭڭاهوو -بُلمىفڭڭان ىىؽڭڭٌرـا وارىىڭڭا ىڭڭارسۇ

ملىلەرهو تەرجىڭمە ۈردىٍو جڭۈبۇ ت. ىىپادىلەيذۇ
ىو ىاًًىڭڭذىلىٍوو جڭڭۈملە ىزىوىلفاهڭڭذت يڭڭۇو

 زەً.ېػ ٌۈرۈىەتى ىەٌغچُوۇش  عىذەىىىذدىى

  لَْيَ  الشََّباَ  يَأُنْادُ  :مەظىلەن
 .ياؼلىي وايىى  ٌەلعە ىىذىٌاؼٍو 

ە ٌەلعە مۇهذته ملىلەر ىىچىذۈۇن جىۇس «لَْي َ »
 تەرجىمە وىلىوذۇ:

 ُرْوِحأأي نَائَأأ ْ  ، ال َّاِضأأَجةِ  ثَِ ارَِلأأا ِبِنأأْ ءِ  ُرْوِحأأيْ  نَائَأأ ْ 
 َوَيْشَبُع؟ فَأيَأْقَ ا ُ  اآلنَ  يَْلِوي الَِّ يْ  َذا َمنْ  بِِثَ ارَِلا، اْلُ ْثِقَ ةِ 
ََ ِبخ ْ َروَِهأا، َمأْن َذا الَّأ نَاَئ ْ  ِ ْي َيْسأَ ِقي اآلَن ُرْوِحي لُِ ِفأْي

لَْيَ ِ ْي ُإْ ُ  َشأَجَرة   َويَأْنَ ِسي ويُأبَأرٍُّد ِمْن َرْمضَاِء الصََّحراِء ؟
فَأأِِنَّ ِع َأأاَء اْلَغصأأِ  َأَمأأر  ِمأأَن اْلَقَحأأِ ،  َلَزْلأأَر لَهأأاَ َوَلثََ أأَر.

َوَعأأَ اَ  اْلُ ْاِسأأِر الَّأأِ ْي َلَيِجأأُد َمأأْن يَْلُخأأُ  ِمْ أأُ  َأْإبَأأأُر ِمأأْن 
أر ا  َ اِ  اْلُ َ َساٍِّل الَِّ ْي لََيِجُد َمْن يُأْنِطْي ِ عَ  لَْيَ ِ ي ُإْ أُ  بِئأْ

نَاِضأأأأَبة  َ افَّأأأأة  َوال َّأأأأاُس يُأْ ُقأأأأْاَن بِأأأأَي اأَلْحجأأأأَاَر فَأأأأِِنَّ َذالِأأأأَ  
َأْ َد  َوَأَخ   ِحْ ال  ِمْن َأْن َأُإْاَن يَأْ بُأْاَع َماٍء َحيٍّ يَُ ر  بِأِ  

بُأْاَن لَيْ  ِأأأأي ُإْ أأأُ  َقَصأأأأَبة  َيُدوس أأأَها اْلَ أأأأارَُّة ال َّأأأاُس َوَل َيْشأأأرَ 
أأر  ِمأأْن َأْن َأُإأأْاَن ُعأأْاد ا َذا َأْووَأأار  بَِلقْأأَداِمِهْت .فَأأِِنَّ َذالِأأَ  َخيأْ

 ِفضٍّيٍَّة ِفْي بَأْيٍ  لَْيَ  ِلَصاِحِبِ  أَنَاِما  َوَأْوَلُدُه ُصتٌّ.

فىزلىىىڭذىى ېى مېۋىلەرهى رًَىم مەپ باـلىفان 
 سترًهماوىڭا. تپ  ؼڭائلىزىوو ٌۆتڭۈرەلمەپزىىغ

 بەًڭزىمەن بڭًُرگ مېۋىلەردىىبۇ  ٌېلى ٌىملەر 
بڭۇهو  تُلۇپ تاؼڭىو  ؼەربەتلەرِە مېۋەرًَىم 

 لىڭ ېٌ ٌىمڭلەرواواط چۆللەردىى  ٌىملەر ىىچەرگ
مەن  گٌېڭڭڭڭىەرىوو واهڭڭڭڭذۇرۇپ ىتەؼڭڭڭڭوالى

بەرمەيڭذىفان واوؽڭال  مىۋىمۇ  چېچەٌلىمەيذىفان
ٌاؼٍو... مەمۇرچىلىڭي  عامچۇدەرەخ بُلۇپ وال

 ىاستبو وەًەتچىلىڭَ ىاستبىڭذىى يامڭان ىىڭٍەن.
ىادەش تاپالمىفان وەلەهذەرهى  ىاستبىذىى  بېزىذىفان

ىالىذىفان ىادەش تاپالمىفان ظائاۋەتچىوى  ىڭاستبو 
مەن وۇرۇپ ٌەتٍەن وۇدۇه  چۈؼىذىٍەن. ىېؽى 

ٌەچٍەهڭلەر -ىڭۆتٍەن بُلۇپ والعامچۇ ٌاؼٍو!

ظڭۈيىوو بڭۇ ماڭڭا  تاؼلىعا... چالما-ماڭا تاػ
وايوڭاه بڭۇًه بُلڭۇپ ىېچىذىفان ىادىمو يُه 

مەن  ٌۆپ يەڭّىڭل تُئىڭار ىىڭذى. والفىوىمذىى
بىڭز تڭۈپ  ٌېىىڭذىفانٌىؽىلەر دەظعەپ ىۆتۈپ 

ماڭا ىۆسى  بۇ ٌاؼٍو!  بُلۇپ والعامچۇ وُمۇػ
ِڭڭاط ىادەموىڭ  ىۆيڭڭذىٍو بڭالىلىزى  چڭًُه 

وىمذىى ٌڭۆپ بُلۇپ والفى دۇتارلىي ىٌۈمۈػ تار
 يائؽو ىىذى.

 يڭۇوىزى ىېٌىىمالو ىېؽىؾىەمەلّە  «َلَنأاَّ »-2
ىۈمىذهو -وارىىا ىارسۇ ًەرىٍەتلەرِەبُلفان ىىؾ 

تڭۈردىٍو جڭۈملىلەرهو تەرجىڭمە  بۇ ذۇ.ىبىلذۈر
ىۈمىڭذ ىىپادىعڭىوو تەرجىمىڭذە -ىارسۇوىلفاهذت 

 زەً.ېٌ ىەتىۈرۈػ ىەٌغچُوۇش تُلۇه 

 :مەظىلەن

 . َعَ ِ ِهتْ  ِف  َوفأَُّقْانَ  نْ ْالُ ْصِ ِحي َلَناَّ 
 مڭڭۇۋەپپەوىىەتىىؽڭڭلىزىذت  ىىعڭڭًٌاتچىٌر

 اپ ىىًٌىم!واستهف

 

َلِكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأْن » ۋە «َح َّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي ِإذاَ، ِإلَّ ِإذا»-14
ىالفان جڭۈملىلەرهو  ًرهو ىۆس ىىچىّە«ِإذاَ 

 ماًارىىوتەرجىمە وىلىؾ 
 ـاهفڭڭا»  «ًەتىڭڭا»ـڭڭا ىڭڭادەتىە «َح َّأأي ِإذاَ »
ّەهڭذەً تەرجىمىڭلەر ېد «چاـذت ـان»  «وەدەر

جۈملىلەرهى   .لېٍىى بۇ مۇتلەه ىەمەط  بېزىلىذۇ
وارتپ جاهلىي تەرجىمە وىلىؽىا  ىېٌىىىاجىفاىەمەلىي 
 بُلىذۇ.

 : مەظىلەن

 ُإْ أأ َ  َمأأا ِإذاَ  َح أأيَّ  ِح  َهأا لَيُ ِكأأنُ  ا ل ْشأأِكَ ةُ  َأنَّ  يَأْبأُدو
 بِ ْفِس َ  وَلِويْ 

ًەل  مەظڭىلەبڭۇ مىعڭەڭ ڭ ٌەلۈظەن ىڭۆس
 لىذىفاهذەً ىەمەط. بُ

 َح يَّ ِإذاَ َإاَن َعْصُر اْليَأْاِم الرَّابِع َوَقَ  َل اَ ُإ  ُ  ُفْجلة  
ٌڭڭايەت تڭڭۆتىوچو ٌڭڭۈهو ىەظڭڭىز ۋتوىڭڭو ىه

بېعڭىىى  تۇيۇوعڭىش  ًەممە ىىؽڭٌر  بُلۇۋېذى
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 .والذى

 لَأأأأ َ  َوُكأأأأْانَ  َأنْ  ِمأأأأنْ  َلبُأأأأدَّ  وَإأأأأَانَ  َاْحَبْبأأأأ َ  َذا إِ  َلِكأأأأنْ 
وَأأأأُ ْوَ   َأنْ . َرَغَباوُأأأأ َ  َلأأأأِ هِ  فَأ َأأأأَ ُكنْ  بِأأأأ َ  ة  َخاصَّأأأأ َرَغبَأأأأا   

َأْن  َوَوُكأأْاَن َإَجأأْدَوٍل ُم َأأَدفٍٍّ  َيْشأأِ ُ  َاَذاَن الَّ ْيأأِا بِلَنْأَغاِمأأِ .
َأْن َيْجَرَحَ  ِإْدرَاُك  ُوْخِبَر ْاآلَم الَِّ ْي ِف  ْالِنْطِ  اْلُ  َأَ اِلي.

ْ ِبَ  َوَأْن وَأْ ِزَف ِدَماُئَ  َوأَْنَ  اْلَحِقْيِقْي ِلْ َ َحبَِّة ِف  َحبَِّة قأَ 
ََ ِعْ َد اْلَفْجِر ِبَقْ ٍ  ُمَج َّأٍع َخُفأْاٍق . رَاٍض ُمْغَ ِب ٍ  َه َأْن وَأ أْ

أأأأا يَأأأأأْاَم مَحبَّأأأأٍة آَخأأأأَر. َأْن  فَأ ُأأأأأَؤدٍّ  َواِ أأأأَ  الش أأأأْكِر ُمْ َ ِ س 
َرِة َووُأ َأاِ ي نَأْفِسأَ  ِبُاْ أِد اْل َ  َأْن . َحبَّأةِ َوْسَ رِْيَ  ِعْ َد النَِّهيأْ

َ ئِأأأٍ   وَأُنأأأْاَد ِإلَأأأ  َمْ زِلِأأأَ  ِعْ أأأَد اْلَ َسأأأاْء َشأأأاِإر ا ْ فَأ َأ َأأأاُم َحيأْ
َوالصَّأأاَلُة أِلَْ أأِا َمأأْن َأْحَبْبأأَ  وَأ َأأأَردَُّد ِفأأ  قَأْ بِأأَ  َوأُْنُشأأْاَدُة 

 .اْلَحْ ِد َوالثأََّ اِء ُمْرَوِسَ ة  َعَ   َشَف َأْي َ 
ۇمٍو    چُولعاڭلۇپ واظەن ىاؼىي بُ هاۋتدت

ظېوى  ىۆسۈڭّە ئڭاط وىشىىىؽڭلىزى  بُلۇؼڭو 
وىشىىىؽڭى   ظڭېوى مۇهڭۇًر ىۇهڭذتوىا  ٌېزەً!

 بُلعۇن: 

  دە-ظڭۇـا ىڭايٌهفىى ىڭېىىىبەىەيوو  ىېزى 
وۇًولىزىفا  ٌېچىوى بىلەن  يلىزى ۈٌؼىلذىزلىفان 
 مېٌزىراهلىىىىٍوسىىادە  ىاتا وىلفىى. ىارتمرەئؽلىَ

ًەبرەت چىڭڭى مڭڭۇ ىڭڭاستبوو تُهڭڭۇپ يەتٍىڭڭى.
لەئڭىە وىلىڭۋەتٍەن -ىغوو تىلفڭاپ لەئڭىەٍيۈرى

ظڭەن ىۇهىغڭذىى رتسى بڭُلفىى ۋە  تەوذىزدىمۇ 
 ئۇرظەن بُلفىى.

ىُيفاهفاهڭڭذت  تېڭڭپىچەٌلەپىڭڭ  ٍظڭڭەًەر يۈرى
مۇًەبرەتلىَ يەهە بىز ٌۈهوى  وۇچاه ىاچىاهلىىىفا 

 .ىېىىىىى تەؼەٌٍۈر

چۈؼىە ىارتش ىالفان چاـلىزىغذت مۇًەبرەتوىڭ  
ٌەچىە ئۇؼال ًالڭذت  ئىىال وىلفىى. وىوٍؼىزهىلى

ىۇئلىفاهذت مەؼۇوى  ىۈچۈن  ٌېچە ىۆيّە وايىىىى 
تەٌزترلىوى  تۇرظۇن.  يۈرىٍىغذەىىشِۈ تىلەٌلەر 

  1لەۋلىزىغّە ىىش ظالعۇن. مەدًىىىلەرِۈسەل 

 بُلفڭڭڭان جڭڭڭۈملىلەر «ِإلَّ ِإذاَ » تەرٌىرىڭڭڭذە
ّەهذەً ظۆسلەر ېد« چاـذىٌ مىفان  مىفاهذت...»

مڭۇتلەه  لڭېٍىى بڭۇ .وىلىوىڭذۇتەرجىمە  بىلەن
وڭڭارتپ  ىېٌىىىاجىفڭڭا ىُبىېٍىىڭڭ بڭڭۇهو   ىەمەط
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 جاهلىي تەرجىمە وىلىؽىا بُلىذۇ.

 ببرِْلأَانٍ  اَوَأْيأ َ  ِإذاَ  ِإلَّ  َإاَلَمأ َ  ُاَصأدٍّقَ  لَأنْ مەظىلەن: 
 . ِصحَِّ  ِ  َعَ   َيُدل  

لىىىوو دەلىللەيڭڭذىفان ىڭوى  تڭڭُـزۈمەن ظڭڭۆس
 ىىؽىوىمەن.ىاهذىى  ىٌٌەلىۈرِىوىغذپاٌىت 

نَّ الثأَّْارََة أَيًّا َإاَنْ  لَيُ ِكُن َاْن وَأْ َ ِصَر ِإلَّ ِإذاَ َحِنَيْ  إ
 بِ ليِْيِد  َ َاِليِر الشَّْنِ  .

 ىاممىعڭڭىوى ًەرواهڭڭذته ىىڭڭوىىٌئ ئەلڭڭي 
ـەلرە وىٌلىؽو ىەظڭٌ  ىېزىؽەلمىّەهذە وُللىؽىفا 

 مۇمٍىى ىەمەط.

تەرجىمە وىلىؽڭىىمۇ مۇهذته بۇ جۈملىوو يەهە 
 بُلىذۇ:

ًەرواهڭڭذته ىىڭڭوىىٌئ پەوەت ٌەڭ ئەلڭڭي 
ىاهذىى ـەلرە  ىېزىؽٍەهذىٌ ىاممىعىوى  وُللىؽىفا 

 وىًٌيذۇ.

 

ىىچىّە  هو ىۆس«َح أيَّ َولَأاْ »ۋە  «َلاْ »-15
تەرجىمە  پەرولەهذۈرۈپىالفان جۈملىلەرهو 

 ماًارىىووىلىؾ 
ِە «لَأاْ َح يَّ وَ »  «بُلعىمۇ...» ِە«َلاْ »ىادەتىە 

 «بُلعڭىمۇ ... ًەر واهچە بُلعىمۇ ... واهچە »
وارىماوىا بۇ ىىٍٍو ؼەرت . وىلىوىذۇدەپ تەرجىمە 
ىڭڭاهچە  مەهىلىڭڭزىىىپڭڭادىلىّەن  ًەرپلىزىوىڭڭ 

 «َح أيَّ َولَأاْ » بىڭزته  وىلعىمۇ پەرولەهمەيذىفاهذەً
 «لَأأاْ »ىىپڭڭادىلىّەن مەهڭڭا ىۇرـڭڭۇ جەًەتڭڭىىى

 ُلىذۇ.ٌزەً بۈىىپادىلىّەن مەهادىى ٌۈچل

َََن ِلْ َجِ ْيأِع وَُإأا  َوََ أيٍّ َيْسأَ ِطْيُع مەظىلەن:  ِإنَّ ْالأَا
.  َأْن َيْخُدمَ باِلَدُه َوَلاَْإاَن َصِغْيرَ السٍّنٍّ

ۋەتەهپەرۋەر  ًەربىز .ۋەتەن ًەممىّە مەهعۇپ
ٌىچىَ بُلعىمۇ ىۆس ىىلڭو ًەر واهچە ياؼىا  ىادەش

 ىۈچۈن ئىشمەت وىًٌيذۇ.

يَأْ َجُ  بِدُوِن َبْ ِل ُ ُهْاِدِه َح يَّ َوَلْا َإاَن ِإنَّ الطَاِلَ  لَ 
 ذَإياًّ َغايََة ال  َإاِء.

  ىُوۇـڭڭۇچو ًەروڭڭاهچە ىەوىللىڭڭي بُلعڭڭىمۇ
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 مڭڭڭۇۋەپپەوىىەت ٌۆرظەتمىعڭڭڭەتىزىؽڭڭڭچاهلىي 
 واسىوالمايذۇ.

 

ىىچىڭّە ىالفڭان  هڭو ىڭۆس«َعَ  »-16
 ماًارىىوجۈملىلەرهو تەرجىمە وىلىؾ 

لەر جۈملىوى  «ْرُف ْالَجأرْ َحأ» وُؼۇلفۇچوىالذى 
بەلٍڭو جۈملىڭذە  ىاظاظوو تەؼڭٍىل وىلمايڭذۇ 

ؼڭڭۇڭا ىڭڭۇهو  ىلىڭڭَ رَلىوڭڭو ىۆتەيڭڭذۇ.چياردەم
وارتپ جاهلىي تەرجىمە وىلىؽىا  ىېٌىىىاجىفاتەرجىمە 

 پىىىذەظڭۈ ىڭۈلّە فابُلىذۇ. بىش تۆۋەهذە بۇهىغ
 تەرجىمىلىزىهى  ىُئؽىمىفان ًالەتىىٍو «َعَلى  »

 ىمىش:بىلەن تُهۇؼۇپ ىۆت

 .ٌېلىڭذۇمەهىعذە  «ْاإِلْسأِ ْدرَاكُ » بۇرۇلۇػ( 1)
ـا وارىماظىىى  »... ـا «َعَل »بۇ ئىل ىەًۋتلذت 

دېّەهڭذەً مەهىلەرهڭو بېزىؽڭٍە « ... بُلعىمۇ
 بُلىذۇ. 

 َمَكان أا َحْجِ َهأا ِصأَغرِ  َع َأ  ْاُلَكاْي ُ  َوْحَ ا  مەظىلەن: 
 ِلْ ِب ُرْول ةِ ْالُ ْ َ جَّ  ْالَنالتَ  ُدَولِ  َمْرُمْاق ا بْينَ 

  ٌۇۋەيت ىۆسىوى  ٌىچىٍلىٍىڭّە وارىماظڭىىى
ىىؽڭڭلەپچىىارـۇچو دەلەتڭڭلەر ىارىعڭڭىذت  تېڭڭهىم

 ىاًًىذە ىُرۇهذت تۇرىذۇ. 

 .ٌېلىذۇ مەهىعىذەؼەرت ( 2)

  َأْن َوْدُخُ ْاا َعَ   َأْن وَأْ َ زُِمْاا بِالُهُدْوءِ  مەظىلەن:

 ٌىزىغٌر. ىفان ىاظاظىاجىمجىىلىىوو ظاول

  «ـاهڭذت»بىلەن مەهىذتػ بُلۇپ  «ِمأنْ » (3)
 . ٌېلىذۇّەهذەً مەهىلەردە ېد «چاـذت»

َقِطأأِع  َإأأاَن ُيَشأأاِلُد زَُمالَئأأَ ُ َوُلأأْت يُأَقأأاوُِ ْاَن ْاأَلْعأأَداَء بِ  أْ
 .لََيْسَ ِطْيُع ُلَا َأْن ُيْسِدي ِخْدَمة   اْلَبَساَلِة َعَ   ْحينٍ 

  ىۇ بىزەر ئىڭشمەت ٌۆرظڭىىەلمەپ تۇرـاهڭذت
يُواتىڭڭان ًالڭڭذت  ىووىجەظڭڭۇرلىپذتؼڭڭلىزىوى  ظە

 دۈؼمەهلەر بىلەن ىۇرۇػ وىلىۋتتىاهلىىوو ٌۆردى.

بۇ   ٌېلىذۇىىعىم بُلۇپ ( ىۆسى مۇظىەوىل 4)
دەپ  «يۇوىزىعڭو»  «ىۈظڭىو»چاـذت ىۇهىغفا 

 .بېزىلىذۇتەرجىمە 

 . الَّسيَّارَةِ  َعَ   ِمنْ  َسَق َ مەظىلەن: 
 .ؼىوچۈىۇ ماؼىوا ىۈظىىذىى يىىىلى  

 

هو ىۆس ىىچىّە «َأوَّاه  »ۋە  «َحْسأ ُ »-17
ملىلەرهو تەرجىڭڭمە وىلىڭڭؾ ۈىالفڭڭان جڭڭ

 ماًارىىو
ۋتوىڭڭڭت ۋە ىڭڭڭُرۇن رەۋىؽڭڭڭىوو  «َحْسأأ ُ »

ىۇهى  مەهىلىزىمۇ   ىىپادىلەيذىفان ىىعىم بُلفاچىا
 : مەظىلەنًەرئىل بُلىذۇ. 

 ﴾َحْسُب ُ  فَأُهاَ  اشِ  َعَ   يَأ َأاَإَّاْ  َوَمنْ ﴿
 ىڭالٌيوىلعڭا  ەٌٍڭۈلتەۋا ىڭًالٌى ٌىمٍو

 )وۇرىان ٌەرىم( ىۇهىغفا ٌۇپايىذۇر.

 َفَحْس ُ  ُإُ  ٍ  َثالَثَةَ  قَأَرْأ ُ 
 ٌىىائ ىُوۇدۇش.پارچىٌ چ ۈپەوەت ى مەن

 ُلَا لَْيَ  ُمَهْ ِدس ا بَارِع ا َفَحْسُ  َوَلِك َُّ  َخِطْي   أَْيض ا
بەلٍڭو   ز بُلۇپٌ والماپېوضىىىو تاًهىلىيىۇ 

 يەهە هاتىي.

 مڭۇمٍىى بُلمىفڭانوُلذىى ٌەتڭٍەن   «اه  َأوَّ »
ً ۈچلۈىىؽٌرـا وارىىا ٌ ياٌو مۇمٍىى بُلمايذىفان

 ىىپادىلەيذۇ. عىووىىىوىُهاتعىىًەظزەت ۋە ىارمان 

ُدَلا ِفأأ   َأوَّاه  َلْاَأْسأأَ ِطْيُع َأْن َأْ َ أأَع بُأيُأأأْاَوُكْت بِيَأأِدي فَلُبَأأدٍّ
ُر ال زَّارُِع َزْرَعُ  ِفأ  اْلُحُقأْاِل َأُود  ْاأَلْحَراِج َوالرٍّيَاِض َإَ ا يُأَب ٍّ

َلْا َإاَنِ  اأْلَْوِديَُة َشأَاارَِع َلُكأْت َوَمَسأاِلَ  الأ ٍّاَلِل اْلَخْضأَراِء 
َأزِقَّأأأة  َوْطُرقُأَهأأأا َأقْأأأَداُمُكْت ِعَاض أأأا َعأأأْن َأزِقَّأأأِ ُكْت َوَشأأأَاارِِعُكُت 

ْنض أا بَأأْيَن الأدََّواِلي اْلَقْ رَِةْ َويَا لَْيأَ ُكْت وُأْ ِشأُدْوَن بَأْنَضأُكْت بأَ 
َوْالُكأأأُرْوِم ثُأأأتَّ وَأُنأأأْاُدْوَن َحأأأاِمِ ْيَن َعطْأأأَر اأْلَْرِض ِفأأأ  ََيَّأأأاِ  

 أَثْأَااِبُكْت.
 ىالىىوىمفڭا ماٌڭاهىغٌرهومەن ظىلەرهى  ىۆپ 

ىاهڭڭذىى ىڭڭۇًرهو ئڭڭۇددى ىڭڭۇرۇه   يىفىڭڭ 
 ىارىعڭڭىفا ىېڭڭذىزًر-چاچىاهڭڭذەً ىُرمڭڭان

 يُلۇڭٌر بُلعڭا جىلفىٌر  ياپىېؽىل  چىچىۋەتعەش
مەيوەت ٌڭُچىٌر ىُرهىڭذت وىىڭالىىىىٍو چىمڭٌر 

 ظىىذىى ماڭعاڭٌر دەيمەن...!ۈى

 وڭايىىىوىغٌردتتال بارتڭٌر ىاظىىذت ظىزدىؽى  
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لذەپ ۈپۈٌىىىمىغٌردىى تۇپزتووى  ئۇػ ًىذى ِ
   1.دەيمەن تۇرىعٍەن

 

ىالفڭان  ىچىڭّە سۆهو ىڭ«أ لِأ َويْأا  »-18
 ماًارىىوتەرجىمە وىلىؾ  جۈملىلەرهو

 «  ۋتپ ىېعىتًەظزەتۋتپ »ىادەتىە  «َويْأا  »
ًەمڭذە  وىلىوىڭذۇە تەرجىڭمە دمەهىلەر دېّەهذەً
ً هەپڭزەت ۈچلڭۈوارىىڭا ٌ اىٍىىىېىُبٌەيوىذىٍو 
هو ۇىڭ ؼۇڭٌؼڭىا عىوو ىىپادىلەيذۇ.ىىىوىُهاتعىى

ىڭذىى ٍتەرجىمە وىلفاهذت ىۆس تىلىوىڭ  ىاًًىذىلى
 ىوى ىىڭڭذىىملىڭڭذىى بڭڭۇ ئىڭڭل ۈج  پايڭڭذىلىوى 

جڭاهلىي تەرجىڭمە  ىوو يُواتمىفان ىاظاظڭىاىپۇرى
 ٌېزەً.

َويْأأا  لِ أأَنْ لَيَأْن َأأُت َوَويْأأا  لِ أأَنْ َعِ أأَت ث أأتَّ مەظڭڭىلەن: 
 لَيَأْنَ ُا .

! بىلىڭڭ  ىەمەل وىڭڭ  ًالىفڭڭا ۋتپبىلمىّەه
 !ٌرهىغٍىّە تېخىمۇ ۋتپوىلمىفاه

 ﴾ٍتأَلِي يَأْامٍ  َعَ ا ِ  ِمنْ  ظََ ُ اا لٍّ َِّ ينَ  فَأَاْيا  ﴿

وۇرىان )ن ىاستبىذىى ۋتپ! ۈواتىىي ٌ ستلىمٌرـا
 (ٌەرىم

ىەمذى تۆۋەهذىٍو پارچىوو مڭۇًًىشە وىلىڭ  
 ٌۆرەيلو:

َهأأا َوْكثُأأأرُ  أِلُمَّأأةٍ  َويْأأا   ََرِْيِقأأْي  َويَارِفَأأاقِ  يَاَأْصأأِدقَاِئْي   ِفيأْ
ْينِ  ِمنَ  َوَوْخُ اْ  َوالطََّااِئ ُ  ْال َ اِل ُ  ِبُ  ْ َوْيا  أِلُمَّأٍة وَأْ أ الدٍّ

أأا َلوَأْنِصأأُرْ  أأا َلوَأأأْزرُِع َوَوْشأأِرُ  ِم َّ َُ َووَْلُإأأُا ِم َّ أأا َلوَأْ ِسأأ ِم َّ
َويْأأا  أِلُمَّأأٍة َوْحِسأأُ  اْلُ ْسأأَ ِبدَّ َبطَأأال  َووَأأأَر  اْلَفأأاِوَ  اْلُ أأِدلَّ 
أأا ْ َويْأأا  أِلُمَّأأٍة َوْكأأَرُه الشَّأأْهَاَة ِفأأ  َأْحاَلِمَهأأا َووَأْن ُأْالَهأأاَ  رَِحْي  

ِإَذا َمَشأْ  ِفأأ  ِفأ  يَأقْ  نَِ َهأا ْ َويْأا  أِلُمَّأأٍة َلوَأْرفَأُع َصأْاوَأَها ِإلَّ
ُقَهأأا بَأأأْيَن  َ  َأأازٍَة َوَلوَأْفِخأأُر ِإلَّ بِاْلَخَرائِأأِ ْ َوَلوَأثُأأأْاُر ِإلَّ َوُع أْ
ُ ْاُسأْافُأَها  السَّْيِ  َوال َّطْأِع ْ َويْأا  أِلُمَّأٍة َساِئُسأَها ثُأْن َأ   َوفَأيأْ

َهأا فَأن  ال أَّْرِقْيأِع َوال أَّْقِ ْيأِد ْ َويْأا  أِلُمَّأٍة َوْسأ َأْقِبُا َمْشُنْاذ  َوفَأ أ  
حاَِإَ َها بِالطَِّبْيِا َووُأَادٍُّعُ  بِالصَِّفْيِر لَِ ْس َأْقِبَا آَخأَر بِالطَِّبْيأِا 
أأأِ ْين  َوال أَّْزِمْيأأأِرْ َويْأأأا  أِلُمَّأأأٍة ُحُك َاُؤَلأأأا َخأأأْرس  ِمأأأْن َوقْأأأِر السٍّ

اُء َليَأَزالُأْاَن ِفأ  َأْقِ طَأِة السَّأرِْيِرْ َويْأا  أِلُمَّأٍة َورَِ الُهَا اأْلَ  ِشأدَّ
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َها ُأمَّة ... َقِسَ ة  ِإَل  َأْ َزاِء وَُإا  ُ ْزٍء َيْحَسُ  نَأْفَسُ  ِفيأْ  ُم أْ
مەسًەپچىلىڭَ   ظەپذتؼڭلىزىمٍ دَظىلىزىم  ىى

دىى دىىاهەتىىى يىزتوٌؼىان بىچڭارە  ىەۋج ىالفان 
ٌىڭىىم تُوۇماپ  رەئت ىىغٌر!مىللەتٍە ىىچ ىاـزى

 مېڭۋە هڭان يەيڭذىفان  تىزمڭاپيەر   ىىذىفانېٌ
ؼەربەت ىىچىذىفان بىچارە مىللەتٍە ىىڭچ  ظىىماپ

  ًېعابٌيذىفانمۇظىەبىىوو وەًزىمان  ىاـزىىىغٌر!
چاـٌيذىفان بىچارە  ـەمّۈستر باظمىچىووسَرتۋتن 

ؼڭلىزىذە ًەۋەظڭوو ۈچ مىللەتٍە ىىچ ىاـزىىىغٌر!
ىُيفاهفاهڭڭذت ىۇهىغفڭڭا تىڭڭش  مەيذىفان مەهعڭڭىى

 بىچارە مىللەتڭٍە ىىڭچ ىڭاـزىىىغٌر! ٌىذىفانۈپ
 چە يڭڭاػ تۆٌمەيڭڭذىفان ۈتڭڭاۋۇتوو ٌۆرمىّڭڭ

لىچ ېبُيوىفا وڭ  بُلۇپ مەظىخۇػئارتبىلىزىذىى 
چە ىۇيىۇظڭڭىوو ىاچمايڭڭذىفان بىچڭڭارە ۈتەِمىّڭڭ

 لٍە ۈمىللەتٍە ىىچ ىاـزىىىغٌر! ظىىاظىىُهلىزى تڭ
ظڭەهىەتٍارلىزى مڭايمۇن   ججالپەيٌظُپلىزى دە

 بىچارە مىللەتٍە ىىچ ىاـزىىىغٌر!

لەن وارؼو ىالفان رەًرىزىوڭو ىدۇمراه ب-دتوا
بىلەن ىۇسىىى  وُيۇپ  ىاروىڭذىوٌ يەهە ىىعىىزت 
بىلەن وارؼو ىالىڭذىفان  ظۇهاپ-هاـزت بېزەيلەهوو
زى  ېىاوىللىزى و ىىچ ىاـزىىىغٌر! ٍەمىللەت بىچارە

ىەرٌەٌلىڭزى  والفڭان  ىىڭ ٌې وۇلىىىڭذىى-سۆٌ
ياتىان بىچارە مىللەتٍە ىىچ چىىالماپ چىمىلذىىىىى 

مەسًەپڭلەرِە پارچىلىوىڭ  -ىاـزىىىغٌر! ِڭۇرۇي
دەۋتلفڭان بىچڭارە « ئەلڭي»سىوو ۆى ىڭًەربىز

  2مىللەتٍە ىىچ ىاـزىىىغٌر!

 

واتڭڭڭڭارلىي ؼڭڭڭڭەرت  «ِإذاَ  ،ِإنْ »-19
ملىلەرهو ۈٌىڭڭڭزِەن جڭڭڭ ًەرپلىڭڭڭزى
 ماًارىىومە وىلىؾ تەرجى پەرولەهذۈرۈپ

ظڭڭو ستماهفڭڭا تەۋە ؼڭڭەرت ۈٌەلّ «ِإذاَ  ،ِإْن »
زته ېڭب  ىۇوۇمىوو ىىپادىلەؼىە ىُرتاه بُلعڭىمۇ

 :بۇًرهى  يەهە مۇهذته پەروو بار

-بُلفڭان ىىڭؾ هڭاىېوىي بېزىؽوس ۈي «ِإنْ »
 وۇمىوو ىىپادىلەيذۇ.ۇًەرىٍەتلەرِە وارىىا ؼەرت ى
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 ِاْح َرَمَ  ال َّاُس .ِإْن َأْخَ ْصَ  ِف  َعَ ِ َ   :مەظىلەن

ٌىؽڭىلەر ظڭىوو   ىىؽىغذت ظەمىمىي بُلعڭاڭ
 ًۆرمەتلەيذۇ.

-بُلفڭان ىىڭؾ ىېوىڭي بېزىؽڭوس ۈي «ِإذاَ »
 .وۇمىوو ىىپادىلەيذۇۇًەرىٍەتلەرِە وارىىا ؼەرت ى

 ِإذاَ ُضيأٍَّنِ  ْاأَلَمانَُة فَلنْأَ ِنِر السَّاَعةَ  :مەظىلەن

 .تۈىىؽەهچ يُوالفاهذت وىىامەتوو ٌ

ملىلەرهو ۈٌىڭڭزِەن جڭڭ «ِإذاَ  ،ِإنْ » نىُمڭڭۇمە
 يۇوىزىىىڭڭذەًتەرجىڭڭمە وىلفاهڭڭذت ىىمٍڭڭان بڭڭار 

لڭېٍىى  .ٌېڭزەً پەرولەهذۈرۈػىاًًىذىلىٍلەرهو 
بۇهى  ىۈچڭۈن سىىڭادە سَرۇوڭۇپ تەرجىمىوىڭ  

بىڭش . ؼڭٍە بُلمايڭذۇۈسۈرتۋتهلىىىفا تەظىز يەتٍ
 تۆۋەهذىٍو پارچىوو مۇًًىشە وىلى  ٌۆرەيلو:

اْلَ َحبَّأأأأأأُة ِإلَأأأأأأْيُكْت فَلوَِّبُنْاَلأأأأأأا َوِاْن َإانَأأأأأأْ  ِإَذا َأَشأأأأأأاَرِ  
َهأأأأأأأا  َمَسأأأأأأأاِلُكَها َصأأأأأأأْنَبة  ُمَ َحأأأأأأأدٍّرَة  َوِإَذا َضأأأأأأأ َّْ ُكْت ِبَجَ اَحيأْ
ُنْاَلا َوِاْن َ َرَحُكُت السَّْيُ  اْلَ ْس ُأْاُر بَأْيَن رِْيِشَها َوِإَذا  يأْ َِ فََل

قُأْاَلا َوِانْ  َعطََّا َصأْاوُأَها َأْحاَلَمُكأْت  َخاَََبْ ُكُت اْلَ َحبَُّة َفَصدٍّ
أأأأأأَ الِيَُّة اْلُبْسأأأأأأَ اَن قَاع أأأأأأا  َوبَأأأأأدََّدَلا َإَ أأأأأأا َوْجَنأأأأأأَا الأأأأأأرٍّْيُ  الشٍّ

 َصْفَصف ا.
ِەرچە مەهشىل   مۇًەبرەت ظىلەرهو چاوىزـاهذت

ىۇهىغفڭا  تُواپ بُلعڭىمۇ-ىەِزىل ًەش ۈؼٍۈم
 !ىەِىؽىغٌر

  مۇًەبرەت واهىىو ظىلەرهو ىڭُرتپ ىالفاهڭذت
 يُؼڭڭۇرۇهفانە ىۇهىڭڭ  پەيلىڭڭزى ىارىعڭڭىفا ِەرچ

 وىلىۋەتعڭىمۇ پڭارە-تىزهاولىزى ظڭىلەرهو پڭارە
 ىۇهىغفا بُپ ظۇهۇڭٌر.

ىۇهىڭ   ئىىڭائ وىلفاهڭذتمۇًەبرەت ظىلەرِە 
ىاۋتسى ئۇددى ؼىمال ؼامىلو بڭاـٌرهو ئڭاستن 

بەربڭڭات  چۇؼڭڭلىزىغٌرهووىلفاهڭڭذەً ؼڭڭىزىى 
   1ىۇهىغفا وەتىىي ىىؽىوىغٌر. وېلىۋتتعىمۇ 

 

بىلەن باؼٌهفان  «َإأاَن ِمأَن ْاأَلْفَضأاِ »-22
 ماًارىىوملىلەرهو تەرجىمە وىلىؾ ۈج
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 تەرٌىرلىزىڭذىىىەرەئ تىلوى  ىۆسىّە ئڭاط 
ّەن بىڭزىٍمە ېد «َإأاَن ِمأَن ْاأَلْفَضأاِ »بىزى بُلفان 

 «سەلۋىە ىەڭ  ىەڭ يائؽڭو  يائؽو »ىادەتىە 
 .وىلىوىذۇّەهذەً ظۆسلەر بىلەن تەرجىمە ېد

َاْن وُأَناِشأُرْوا َإأْاِلْخَااِن  َإأاَن ِمأَن ْاأَلْفَضأاِ : مەظىلەن
 .َووُحَاِسبُأْاا َإاْلُغَربَاءِ 

مۇىڭڭامىلە  وېزىوذتؼڭڭٌرچەباؼڭڭىىٌر بىڭڭلەن 
ٌىىڭائ وىلىؽڭىان -ًېعڭائيڭاتٌرچە   وىلىؽى 
 يائؽو.

َقَنْ  ِمأأْن ُسأأَباوَِها  َوَلأأا ُلَ الِأأَ  ِابْأ َأأُة َمِ أأٍ  َعِنأأْيٍت ِاْسأأ َأيأْ
رَِدائَأَهأأأأأا اْلَحرِيْأأأأأأَر َوَوَح َّأأأأأْ  ِباَلَلِِئَهأأأأأا َوَ َااِلرَِلأأأأأا  َواْروَأأأأأدَّ ْ 

َوَنَشَرِ  اْلِ ْسَ  َع َ  َشْنرَِلا َوَغَ َسْ  اَنَاِمَ َها ِف  ْالَنْ بَأِر 
ثُأأتَّ نَأَزلَأأْ  ِمأأْن بُأْرِ َهأأا اْلَنأأاِل  ِإلأأَ  َحأأِديْأَقِ َها َحْيأأُ  ِاْح َأَفأأَا 

ِم ِحَ ائَِهاال َّ   َلِبيال ََّدْ  ِبُ َقدَّ
َورَاَحأأأأأْ  ِابْأ َأأأأأُة اْلَ ِ أأأأأِ  اْلَنِنأأأأأْيِت وُأْ ِشأأأأأُد اْلُحأأأأأ َّ ِفأأأأأ  
ا ِمأْن أَبْأ َأاِء َمْ ِ َكأِة  اْلَحِديْأَقِة ِخاَلَل ُلْدَأِة الَّ ْيِا َوَلِكنَّ َأَحد 

َها اْلَااِسَنِة َلْت َيُكْن ُيِحبأ َها .  أَبِيأْ
بْأ َأُة َحأرَّاٍ  َ أارَُّة لَهاَ َاْن َوُكأْاَن اِ  َلَقْد َإاَن ِمَن اأْلَْفَضاِ 

َهأأأا  نَأْنَجِ َهأأا ِفأأ  َحْقأأأٍا َوِعْ أأَد اْلَ َسأأأاِء وَأُنأأْاُد ِإلَأأأ  َمْ أأِزِل أَبِيأْ
أُر اْلُكأُرْوِم يَأُفأْاُح ِمأْن ثَأَ ايَأأا  َها َوَعِبيأْ َوُغبَأارُالطَّرِْيِ  يَأْن ُأْا قَأَدَميأْ

ْيِ  ِماَلُك الَّ ْيأِا رَِدائَِها َح َّ  ِإَذا َأقْأَبَا النَّاَلُم َوَخيََّت بَِلْ ِ َح أَ 
َع أأأَ  اْلنأأأاََلِت وَأَ َسأأأ َُّا ِإلَأأأ  نَأْنَجِ َهأأأا َووَأْ ِسأأأُا ِبَهأأأا ِإلَأأأ  نَأْهأأأِر 

 .اْلَااِدْي َحْيُ  يَأْ َ ِنُر َحِبْيُبهاَ 
وى  وىڭشى ىۇيىڭۇدىى ًٌاتىا پادىؽا وارتڭٌر!
-ىڭالىۇن. ٌەيڭذىىوو ٍيوىۆؼايو ٌڭ ىُيفىوى  
. چڭاچىو چاچلىزىفڭا ىىپڭار تاوڭاپ  بىشەٌلىزىوو
باـچىفڭا بالٍُهڭذىى  وُيڭۇپ ئېڭوەتىزهاولىزىفا 

 ٌەؼىوى بۇ يەردە ىۇهى  ىالىۇن . پ ٌەلذىۈؼۈچ
 جىىەٌلىزىذە ؼەبوەش دتهچىلىزى يالىىزتيىىو.

 ۈجىمجىىلىىىڭذت ظڭۆيّ ٌڭېچەمەلىٍە باـچىذت 
ؼڭۇهچە چڭُڭ  ىاتىعىوى ىىشلەيىىو. بىزته ؼاي 

دەلىىىذە ىۇهو ظۆيىذىفان بىزمڭۇ ٌىؽڭو يڭُه 
 ذى ىى

 ٌىان وىشى بُلۇپ والعىچۇ ٌاؼڭٍو!ېؼۇدەش د
 ٌەچىە ىڭۆيّە وايىعڭا  بېىى ٌەڭ دتلىٌردت پادت 

-ٌىڭىىم  مىلەهعەياًڭ ىاياؿ پۇتلىزى تُپىٌرـا 
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لذەپ ۈپۈئۇػ ًىذى ِ ىۈسۈمىوى  لىزىذىىٌېچەٌ
پەرىلىزى ىەتزتپو ىڭالەمّە  ٌېچە هىٌايەت تۇرظا 

ماظڭىىى تۇيذۇر ًڭېچٍىمّە  واهاتلىزىوو يايفاهذت
 ىڭۇيەردە پادىعىوو ًەيذەپ دەريا بُيىفا بارظڭا 

 هېمىڭذېّەنّىىو ظاوٌپ تۇرظا ېىۇهو ظۆيّەن ي
 1 ًە...!-يائؽو بًُتىو

 

بىلەن ىُئؽىىىؾ وىلىوفان  «َإألنَّ »-21
 ماًارىىوملىلەرهو تەرجىمە وىلىؾ ۈج

 ئڭۇددى  ُِياٌو » ٌەلّەهذەيالفۇس  «َإألنَّ »
ن تەرجىڭمە ظڭۆسلەر بىڭلە دېّەهڭذەً« مىعالو
لېٍىى ىۇهى  بىلەن ىُئؽىىىؾ وىلىوفان  .وىلىوىذۇ

ؼۇ مەهىلەر  ذەبەسى  ملىلەرهو تەرجىمە وىلفاهذتۈج
بەسىڭذە ؼڭۇ ىۇوڭۇموو   وىلىوعابىلەن تەرجىمە 

باؼىا ظۆسلەر بىڭلەن  بېزىذىفانپ ۈرۈىەتى ىەٌغ
 : مەظىلەن .وىلىوىذۇتەرجىمە 

ااَ  َوِنأأأْي ُ  َإلَنَّأأأ َ  لِأأأُدنْأَياكَ  ِاْعَ أأأاْ   آلِخَروِأأأ َ  َواْعَ أأأاْ  بَأأأد 
ا وُ ْا ُ  َإلَنَّ َ   . َغد 

ىائىزەت  ىۈچۈن ىۆلمەيذىفاهذەً ىىؽلە  دۇهىا
 ىۆلىذىفاهذەً ىىؽلە. ًىلوىۈچۈن 

 ؟ بِاْلَ َحبَّةِ  اْلَ ْقُرْونُ  اْلَنَ اُ  ُلاَ  َوَما
َِ  ِمأأأنْ  َمْسأأأُحْابَةٍ  ِبُخيُأأأأْاطٍ  الأأأرٍَّداءَ  َوُحأأأْاكَ  َانْ  ُلأأأاَ   َنِسأأأْي
 . الرٍَّداءَ  َذاِل َ  َسيَأْرَوِدي َحِبْيَب َ  َانَّ  ُمَفكٍّر ا قَأْ ِب َ 

َاْن وُأْب ِأأأأَي اْلبَأْيأأأأَ  ِبِحَجأأأأارٍَة َمْقُطْاَعأأأأٍة ِمأأأأْن َمْق َأأأأِع  ُلأأأأاَ 
َ َ اِنَ  َوِاْخاَلِصَ  ُمَفكٍّأر ا َانَّ َحِبْيبَأَ  َسأيَأْقِطُن ِفأ  َذالِأَ  

 ْالبَأْيِ  .
َوِعَ ايَأأأٍة َوَوْجَ أأأَع اْلِحَصأأأاَد  ُلأأأَا َاْن وُأبَأأأأزٍَّر اْلبُأأأأُزْوَر ِبِدقَّأأأةٍ 

َم َعَ   َماِئَدِة َحِبْيِبَ  . ٍة َإلَنََّ  َوْجَ َنُ  ِلَكْي يُأَقدٍّ  ِبَفَرٍح َوَل َّ
ُلأأَا َاْن َوَضأأَع ِفأأْ  ُإأأاٍّ َعَ أأٍا ِمأأْن َأْعَ الِأأَ  َنَسأأَ ة  ِمأأْن 

 ُرْوِحَ  .
ََْهأأأأاِر ُمِحيْ  طُأأأأْاَن بِأأأأَ  َووَثِأأأأُ  بِأأأأَلنَّ َ ِ ْيأأأأَع اأْلَْمأأأأَااِ  اأْلَ

 يُأَراِقبُأْاَن َويَأَ َلمَُّ ْانَ 
 گهېمە دېّەن مېٌوەت لىَمۇًەبرەت
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مەؼۇت تارتىڭ  يىڭپەً  تاًلىزىغذىىرەً ۈي
ى  ٌىڭىىم وىۇهىغذىى ئڭۇددى مەؼڭۇ  تُوۇـىى

 !ٌىىذىفاهذەً

تڭاػ ىُيڭۇپ  تاـلىزىغڭذىى ىېىىىاد-ىىزتدە
ى  ىارتش وىىمارەت ظالفىى  ىۇهىغذت ئۇددى مەؼۇ

 !ەًىالىذىفاهذ

-دؼڭا رۇه چاچ ۇىىخٌط بىلەن ى-ىەوىذە
 ى ومەؼۇئۇددى ىۇهو   يىفىۋتلئۇرتملىي بىلەن 

 !ىالذىفا دتظىىخان وىلىذىفاهذەً

ىڭۆس  مېٌوەتىلىزىغوڭوؼۇ چاـڭذىٌ بڭارلىي 
 .وىىلىزى بىلەن ظۇـارـان بُلىعڭەنېرًَىغوى  ت

پاٌٌرهى  رًَو ظەن بىلەن  ٌېزەٌٍو  وىؽى ىىىؽ
پ ظڭىوو ۈرۈۆس ىالذىفا ٌەلىظىوو ٌ دتىىم بىزِە 

  2ئىىال وىلى  تۇرىذۇ.

 

هڭڭو ىڭڭۆس ىىچىڭڭّە ىالفڭڭان «بَأأاْ »-22
 ماًارىىوملىلەرهو تەرجىمە وىلىؾ ۈج

 ىىپادىلەيڭڭذۇ. مەهىعڭڭىووبۇرۇلڭڭۇػ  «بَأأاْ »
ٌەيوىڭڭذىٍو -هىڭڭ  ىالڭڭذى«َبىىْ » ؼۇڭٌؼڭڭىا

بىڭڭزىّە -ملىلەرهىڭڭ  مەسمڭڭۇهو ىڭڭادەتىە بىڭڭزۈج
 وارؼو ىۇوۇمفا تەۋە بُلىذۇ.-وارىمۇ

 ْالَ ْنُ ْامِ  َعنِ  اَُداِفعُ  َباْ  لََأْظِ تُ  اَنَا :مەظىلەن

بەلٍڭڭو سۇلۇمفڭڭا  مەن سۇلڭڭۇش وىلمڭڭايمەن 
 وُـذتيمەن. ىۇچزىفۇچىوو

 بِأْالُقيُأْادِ  اْلَ َحبَّأةَ  َلوُأَقيٍُّدْوا َوَلِكنْ  بَأْنض ا بَأْنُضُكتْ  َاِحبأ ْاا
َِئِ  بَأْينَ  ُمَ َ اٍّ  ا َبْحر ا اْلَ َحبَّةُ  لَِ ُكنِ  َباْ   نُأُفْاِسُكْت. َشَاا

ىەمما مۇًەبرەتوو   مۇًەبرەتلىؽىغٌرىارت -ىۆس
بەلٍڭڭو مڭڭۇًەبرەت  ٌىؽڭڭەهلەپ وُيمڭڭاڭٌر 
ىۆرٌەؼڭلەپ ىارىعڭىذت رًَىغٌرهى  وىزـڭاولىزى 

 !بُلعۇن دېغىشتۇرىذىفان 

 

 ڭڭ دتۋتمو ٌېىىوٍو ظاهذت... 
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بىڭڭڭش تېمىمىشهىڭڭڭ  بڭڭڭاػ وىعڭڭڭمىذت 
تېّىؽڭڭلىَ دەپ دەۋەتچىلىزىمىڭڭشدە تۈسىىىؽڭڭٍە 

وارىفان تەرەپلەرهو ىۈچ تۈرِە بۆلڭۈپ تەًلىڭل 
وىلىذىفاهلىىىمىشهو ىُتىۇرىفا وُيفڭان ۋە ىۇهىڭ  
ىىچىذىٍو بىزىوچو ۋە ىىٍٍىوچڭو تڭۈر بُلفڭان 

« تەپەٌٍۇر ىڭۈسۈٌچىلىٍو»ۋە « ىىوٍارچىلىي»
تُـزىعىذت ئىلو تەپعڭىلو تُئىالفڭان ىىڭذۇه. 

چو تۈرلۈً هۆۋەتىە تُئىالماوچو بُلفىوىمىش ىۈچىو
 پىذتٌارلىي رًَىوى  ٌەمچىللىٍىذۇر. -ـەلەت

 

 پىذتٌارلىي تُـزىعىذت

ىۆسىڭذىى مەلڭۇش -پىذتٌارلىي دېّىوىمىش ىۆس
بُلفاهذەً  مۇىەيىەن هىؽڭان ۋە ـڭايە ىۈچڭۈن 
ىۆسىوو بېفىؽٌػ  جېوىوو ىاتاػ ۋە ؼۇ تەرەپٍە 
 وارتپ ىۈسۈٌعىش ًالذت ىىلّىزىلەػ دېّەهلىٍىۇر. 

ًاياتٌ بُلىذىٍەن مۇىەيىەن  بەرًەه  ىىوعان
هىؽڭان ؼڭۇ -هىؽان بُيىچە ياؼايذۇ. ـايە-ـايە

ـڭڭايە ىىّىعڭڭىوى  ىېىىىڭڭادى ۋە ٌىؽڭڭىلىَ 
وىممەتىارتؼلىزىوى  ىُئؽىماظلىىىفا وارتپ پەرولىي 
بُلىذۇ. بۇ هۇوىىذىى ـايە ۋە هىؽاهوو ىۇلۇـڭۋتر 
ياٌو پۈچەً دەپ ىايزىؽڭىا بُلىڭذۇ. ىۇلۇـڭۋتر 

ەر ـايە يُلىذىٍو ىەڭ ٌىچىڭَ ـايىّە ىىّە ىادەمل

ًالىىٌرـىچە ىۇلۇؿ بىز پىزىوعىپوو وىرلەهڭامە ۋە 
ىالىىجاهائ بىز ىۆلّىوو ىۆرهەً وىلفڭان ىاظاظڭىا 

 پاىالىىەت ىېلى  بارىذۇ. 

ئەلىوو تُـزت ىىعڭٌش ىەوىذىعڭىّە ۋە ظڭاپ 
ىېىىىادىي چۈؼەهچىّە ىىّە وىلماوچو بُلفڭان ۋە 

هو وىلفڭان بۇ ئىشمەتوو ىۆسىوىڭ  ًايڭات هىؽڭا
وەدىزلىڭڭَ دەۋەتچىلىزىمىشهىڭڭ  دەل يۇوىزىڭڭذت 

وۇرىڭان »ىېىىى  ىۆتۈلّەن ىۇلڭۇؿ پىزىوعڭى  
هڭڭو وىرلەهڭڭامە ۋە ىالىىجاهڭڭائ ىڭڭۆلّە «ٌەرىڭڭم

هو ىڭۆسىّە ىڭۆرهەً «پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًش»
وىلماوچو بُلفاهلىىو ؼەٌعىش. ىەمما بڭۇ ىىؽڭٌر 
ًەرِىشمۇ يائؽو هىىەت  يائؽو ىڭُپ  يائؽڭو 

ال بىلەهٌ ۋۇجۇدوا چىىمايڭذۇ. بەلٍڭو ؼڭۇ ئىى
ئىىال ۋە تەظەۋۋۇرلىزى ِارمُهىَ بىزلىڭَ -ىُپ

  ًاظىل وىلفان ىەمەلىي ًەرىٍەت بُلۇؼو ًسىم.

 هۇتماظڭڭلىي ٌېزەٌٍڭڭو  ىەمەلىڭڭيؼڭڭۇهو ىۇ
ىايٌهمىفڭڭان ىۇلۇـڭڭۋتر پىٌهوىڭڭ   ًەرىٍەتڭڭٍە
. ؼڭڭۇهذتوٌ  ىەًمىىىىڭڭو بُلمايڭڭذۇًېچىاهڭڭذته 

پىڭذتٌارلىي ٌۆرظڭىىىؾ  ىۆسىوو بېفىؽڭٌػ ۋە
اتٌهمىفان ىېىىىڭڭادهىمۇ تڭڭاست پىڭڭاروىلىي ىېعڭڭ

 مۇظىەًٍەش دەپ ٌەتٍىلو بُلمايذۇ. 

ىەمەلىىەتىە بىز پۈتۈن ىىعٌش تارىخىفڭا هەسەر 
ظڭڭڭېلى  باوىڭڭڭذىفان بُلعڭڭڭاه  پەيفەمڭڭڭرەر 
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ىەلەيٌىععاًموى  دەۋرىذىى باؼٌپ ًاسىزـا وەدەر 
ەتلەر دىڭى وُلفا ٌەلّەن بارلىي ىۇلۇؿ مۇۋەپپەوىى

ۋە ىۈممەت ىۈچڭۈن ىڭۆسىوو ىۇهۇتىڭان ًالڭذت 
ٌۆٌزەً ٌىزىڭ  ىُتىۇرىفڭا چىىاًيڭذىفان بىڭز 
تۈرٌۈش ىىماهىفڭا ظڭادىي پىڭذتٌارًرهى  وڭُلو 
ىڭڭاروىلىي ۋۇجۇدوڭڭا چىىىڭڭاهلىىىوو ٌڭڭۆرەلەيمىش. 
هاًايىىو ىېوىىٍو  ىىمان  ىېىىىڭادهو چۈؼڭەهّەن 

فىوو مۇىمىى  مۇظۇلماهوى  دتىىم ىُيٌيذى ًەربىز
 ًەربىڭزىالًٌوى  رتسىلىىو بُلىڭذۇ. وىلىۋتتىڭان 

ىىؽڭڭىوو ىڭڭالٌي رتسى بُلفڭڭۇدەً دەرىجىڭڭذە 
 ىذۇ. تىزىؽ ىُرۇهذتؼىا

ىڭڭۆس ئەلىوىڭڭ  ىىمڭڭاهىي چۈؼڭڭەهچىلىزى ۋە 
ىىعًٌاتو ىۈچڭۈن ٌڭۈچ چىىارمڭاوچو بُلفڭان 
پىذتٌار وېزىوذتؼٌر ىُوۇػ ۋە يېىىلىؾ دەۋرىذىى 

يُلوى  ئارتٌىېزىوو باؼٌپٌ ىۆسى مېغىۋتتىان بۇ 
چۈؼىوىؽڭڭو  بڭڭۇ يُلوىڭڭ  رتًەتڭڭىىى ٌڭڭۆپزەً 
رىىاسەت  ىىزىؽىؽىىى ٌۆپزەً بېفىؽڭٌػ تەلەپ 

 وىلىذىفاهلىىىوو بىلىؽو ىىوىايىى سەرۈر. 

ًەر ىىؽڭڭىا ىەڭ يەڭّىلىڭڭّە تڭڭۇرۇػ  دەڭ 
ظڭۇهى  ىېىىؽڭىفا  تۈٌوىڭ  »ٌېچىَ ىىشدەػ  

وارتپ ىىڭؾ تۇتڭۇػ... واتڭارلىىٌر « يېىىؽىفا
مەن ًڭېچ ىىڭؾ وىٌلمىڭذىم  »ىۆسىوى   پەوەت

دەپ « ىالًٌوى  ىالڭذىفا هڭېمە دەپ بڭارترمەن
تىپىزًۋتتىان ىىچٍڭو ًەظڭزەتلىزىّە تەظڭەللىي 
ىىشدەؼڭڭڭىىى باؼڭڭڭىا هەرظڭڭڭە ىەمەط. پەوەت 
ًەظڭڭزەتلىزىمىشهو يەڭّىللىڭڭىىؾ ۋە ىڭڭۆسىمىشِە 
تەظەللىي ىىشدەػ ىۈچۈهٌ وىلىوفڭان ئىڭشمەتلەر 

لڭڭذت پىڭڭذتٌارلىي بىشهڭڭو ًەرِىشمڭڭۇ بڭڭۇ يُ
ٌۆرظەتٍۈچىلەر  جېوىوو پىذت وىلفۇچىٌر  ىىماهىفا 

 ظادىىٌر واتارىفا تىشتلمايذۇ. 

هو ىڭڭاهىمىش ىىرڭڭزتًىم ىەلەيٌىععڭڭاًش ًڭڭاجەر
تىٍەهذەً يالفۇس ًالذت چۆللۈٌىە وُيۇپ وڭايىىو. 
ۋتًالەهٍو  ًاجەرهى  يېوىڭذت يىّۈدەٌمڭۇ بىڭز 
ش هەرظڭڭە يڭڭُه ىىڭڭذى. ىىرڭڭزتًىم ىەلەيٌىععڭڭاً

دېّەهڭذە  « ىالٌي ؼۇهذته وىلىؽىا بۇيزىڭذى»
ًاجەر پۈتۈن ٌاىىواتوى  ىىّىعو بُلفان ىالًٌىڭا 
چىى پۈتىو ۋە ًېچىاهذته ىېىىزتسظىش ًالڭذت بڭۇ 
چۆللۈٌىە وېلىؽىا رتسى بُلذى. بۇًردىٍو ىۆسىوو 

 ىڭا بېفىؽٌػ رًَڭو ىالًٌىڭا يارىفڭان بُلفاچ
بەت ىىرزتًىم ىەلەيٌىععڭاًموى  دۇىاظڭو ىىجڭا

پۈتۈن دۇهىا مۇظۇلماهلىزىوى  پېؽۋتظڭو   بُلۇپ
ىىرڭڭزتًىم ىەلەيٌىععڭڭاًش ًڭڭاجەرهو  بًُلىڭڭذى.

وُيۇپ وايىىاچ مۇهڭذته دۇىڭا وىلفڭان ىىڭذى: 
بىڭز وىعڭمىوو  ەۋًدىموىڭ ! ىپەرۋەردىّارىمىش»
( ەرهوىايڭالىم ًڭاج ەنباًش ىىعماىىل بىل ەهو)ي

 ۇنوىلعڭ ەتىىرڭاد ڭاظڭا ەهو)ي ۇظۇنهاماس ىُو
 ېؽڭىذىٍوو ۆيۈڭوىڭ ى ۆرمەتلىًَ ېوى ( ظەپد
( ەٌٍىڭڭّەم ەهڭڭو)ي ۋتدىفڭڭابىڭڭز  ېٍىوعڭڭىشى
! بىڭز وىعڭىم ەرۋەردىّڭارىمىشپ  ُرۇهٌؼىۇردۇشى

مايىڭل وىلفىڭى   ۇًرـڭادىللىزىوڭو ى ەرهى ٌىؽل
 ېڭۋىلەرهوم ۈرلۈًت ەپد ۇنوىلع ۈٌزىؼ ۇًرهوى
! پەرۋەردىّڭارىمىش .ەرِىڭىرىشه وىلى  ب ۇًرـاى
ىاؼٍارت وىلفاهلىزىمىشهو  ۋە ؼۇرۇنُي  بىشهى ەنظ

 ەرظڭەه ېچً ېمىوذىٍوس-  ىاظمانۇرىعەنبىلى  ت
 1«.ەمەطى ەئپىيم اىالًٌى

يەهە ىىعڭڭڭماىىل ىەلەيٌىععڭڭڭاًممۇ پەوەت 
ىالًٌوى  رتسىلىىو ىۈچڭۈهٌ مەموڭۇهىىەت بىڭلەن 

ىەمڭزىّە تاپؽڭۇردى. ىڭالٌي ىۆسىوو ىالًٌوى  
 ىڭۇ»تاىاً بۇ ۋەوەلىٍوو مۇهذته بايان وىلىذۇ: 

بُلفڭان  ۈؼلىزىّە يارىفۇدەًٌ-ىىؾ  ىىرزتًىموى
 ېووظڭڭ ەن! مۇشىڭڭو ىُـلڭڭ»چاـڭڭذت  ىىرڭڭزتًىم: 

وىلىوىڭ (  ەمىڭزوىلىؽڭىا )ى ۇرباهلىيو ۇسًپبُـ
 ەوىىەتىڭۇرً ۈؼوچ ەيفەمرەرلەرهى )پ ۈؼەپىىمەنچ
 ەبڭُيىچ ەمڭزىى وى ىىؽلىزى ىالًٌ ۇًرهى ى ۋە

  واهذته پىٍزىڭ ېوى (  ىُيٌپ باوىىوا! ظۇبُلىذ
 ېمىّەىڭو ىاتڭا! هڭ: »ېىىىوى ۇ. ىېذىد« بارگ
 ۇدتىىجزت وىلفىڭى  ئڭ ۇهو  ؼڭبُلعا ۇيزۇلفانب

   2«.ەنتاپىع ۇچووىلف ەۋرظ ېووئالىعا م

ىلە باً ۋە ىاها واتڭارلىي بڭۇ بىڭز ىڭاى-ىاتا
وىىىذىى ىۆتەلىذى. ىڭۇًر ىٌىؽىلىزى ىالًٌوى  ظ

ماها ؼۇهذته پىذتٌارلىي رًَڭو بىڭلەن پۈتڭۈن 
دۇهىڭڭڭا مۇظڭڭڭۇلماهلىزىوى  ىۈلّىعڭڭڭىّە  ًەر 
هاماسلىزىڭڭذت هڭڭامو تىلفڭڭا ىېلىوىڭڭذىفان بۈيڭڭۈً 

 ىۆرهەٌلەرِە ىايلىوالىذى. 
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 ىايەت-102ظۈرە ظالمات  2
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ىىچىمىشدىٍو دىڭى يُلىفڭا ىڭۆسىوو ىاتىفڭان 
ىەًۋتلىفڭا وڭارتپ  هۇرـۇن وېزىوذتؼڭلىزىمىشهى 

باوىذىفان بُلعاه  ىۇًرهىڭ  ٌڭۆڭلو يائؽڭو  
هىىىىو ظاپ. ىۇًر وارىماوىا ىڭۆسىوو پۈتڭۈهلەپ 

يڭۇ  -دىى ۋە دەۋەت يُلىفا ىاتىفاهذەً وىلىڭذۇ
لېٍىى پىذتٌارلىي رًَو ٌەمچىل بُلفاچىا  دتىىڭم 
ىەڭ ىاس بەدەل تۆلەپ  تېخڭو مڭۇمٍىى بُلعڭا 

ه ۋە وەتىىڭڭڭي بەدەل تڭڭڭۆلىمەپ سَر ىۇتڭڭڭۇ
مۇۋەپپەوىىەتلەرِە ظاًىب بُلۇؼڭوو ىىعڭىەيذۇ. 

مڭۇۋەپپەوىىەت پڭًُتىەً ىىڭزتدە  ًەربىزلېٍىى 
ىڭڭاروىلىي ۋۇجۇدوڭڭا چىىىڭڭذىفان بُلفاچىڭڭا  بڭڭۇ 
ئىلذىٍو ٌىؽڭىلىزىمىشِە مڭۇۋەپپەوىىەت هىعڭى  
بُلماپ  بىز ىۆمۈر مۇؼۇ يُلذت هىمجڭان ًالڭذت 
ًەظزەت بىلەن ىۆتۈپ ٌېىىذۇ. ًەوىىەتٍە ًامىي 

تەظەۋۋۇرلىزىفا -ُلۇؼىىى ىىرارەت ىىچٍو تۇيفۇب
ماط ًالذت پىذتٌارلىي ٌۆرظىىىؾ ۋە ـەرەسظڭىش 
ًالذت ىۆسىوو بېفىؽٌػ رًَو بُلمىفاچىا  دتىىڭم 

 دەرماهعىش ىارمان ىىچىذە تىپىزًيذۇ. 

ًەىە  ىەلۋەتىە ًەر ىۇتۇووىڭ  بىڭز بەدىلڭو 
بُلىڭڭذۇ. بەدەل تڭڭۆلىمەپ ىۇتۇوىڭڭا ىىزىؽڭڭٍىلو 

ؼۇهىغذەً ىالًٌوى  ىالذىذت ۋەظڭىلە بُلمايذۇ. 
 بُلىڭڭذىفان يائؽڭڭو ىەمەللەرمڭڭۇ ىڭڭاهچىٍو

 چاهلىىٌر بىلەن ۋۇجۇدوا چىىمايذۇ. تىزىؽ

بىڭڭش مەسٌڭڭۇر ماوالىمىشهىڭڭ  دەظڭڭلەپٍو 
وىعىملىزىذت تىلفا ىڭالفىوىمىشدەً  دەۋەتچىلىڭَ 
ؼەٌلو ًەر ئىل  ىۆسى مۈؼٍۈل بىز ئىڭشمەت. 

ىۆسىّە مۇهاظى  بارلىي پەيفەمرەرلەر مۇؼۇ يُلذت 
ىىش والذۇرـان. پەيفەمرەرلەرهى  ۋترىعو بُلۇؼوو 
ىڭڭۆسىّە ًايڭڭات هىؽڭڭاهو وىلىڭڭ  تاللىۋتلفڭڭان 
 وېزىوذتؼلىزىمىش بۇ يُلذت ىڭادەتىىٍو ىىڭزتدە ۋە

چاهلىىٌر بىڭڭلەن ًەرِىشمڭڭۇ ٌڭڭۆسلىّەن تىزىؽڭڭ
 هەتىجىّە ىىزىؽەلمەيذۇ. 

بۈِۈهٍىذەً تۇرمۇػ بېعىمو ىېفىزًؼڭىان  
ىىمو تىشًؼىان بىز ؼارتىىىىا هۇرـڭۇن ًاياتوى  رې

وېزىوذتؼلىزىمىشهى  ًەممە هەرظىذىى ۋتس ٌېچىڭ  
ىڭڭۆسىوو ىىلىمڭڭّە ىاتىؽڭڭو يڭڭاٌو مڭڭۇىەيىەن 

ئىڭشمەتلەر بىڭلەن مەؼڭفۇل  يظاًەلەردىٍو دىوى
ىادەتىىٍو ىىؾ ىەمەط. لېٍىى  بُلۇؼو ًەرِىشمۇ

ىەپعۇظڭڭلۇه تەرىپڭڭو ؼڭڭۇٌو  ىۇًرهىڭڭ  بىڭڭز 
پ وىلىؾ يُلىذت بەػ يىڭل وىعىملىزى ىىلىم تەلە

ًەتىا هەچچە ىُن يىلوو ىۆتٍڭۈسِەن بُلعڭىمۇ  
بېزته ؼۇ ۋتوىىىچە ىۆسىّە مۇىەيىەن بىز هىؽان  
ـڭڭايە تىٍڭڭلەپ بًُلمىفڭڭان. ىۆسىوىڭڭ  هېمىؽڭڭىا 
ىُوۇيذىفاهلىىو تُـزىعىذىمۇ تۈسۈٌزەً ىُيلىوى  
باومىفان. ىۇًرـڭا هىعڭرەتەن ىُوڭۇػ ـڭايىّە 

ـڭايە بىڭلەن ۋتظڭىىىوو  ىايلىوى  والفان. ىڭۇًر
ىارىٌؼڭڭىۇرۇپ وُيفڭڭان. ىُوۇـاهڭڭذىى ٌېڭڭىىى 

ممەتٍە  ئۇظۇظەن ىۆسىوى  ئەلىىڭّە واهڭذته ۈى
ئىشمەت وىلىؾ تُـزىعىذت ٌاللىعىذت مۇىەيىەن بىز 
تُهۇػ ؼەٌىللەهمىّەن. ىۇًر ىُوۇؼوى  ىۆسىوىٌ 

ممەتٍە ئىڭشمەت ۈىالٌي يُلىذىٍو ئىڭشمەت  ىڭ
  وىلفاهلىي دەپ وارىۋتلفان.

تُـزت  ـايىّە يېڭىىؾ يُلىڭذىٍو ۋتظڭىىىٌر 
وىممەت جەًەتىە ـايىّە تەڭذتػ بُلعىمۇ  بېزته 
يەهىڭڭٌ ـايىوىڭڭ  ىڭڭۆسى بًُلمايڭڭذۇ. ئڭڭۇددى 

« وېزىفاهذت رتۋتئ ىېىىڭ  ىۆلّەهڭذە چڭالىمەن»
دېّەهذەً  ىۆسىوى  چەٌلىڭَ ًاياتىڭذت پۈتڭۈن 
ىۆمزىوو ۋتظڭىىىّىٌ ىەمەً وىلىۋېىىڭ   ـڭايىّە 

فا پۇرظڭڭەت بُلمىعڭڭا  بڭڭۇ تُلىمڭڭۇ يېىىڭڭذىفاه
 ىەپعۇظلىوارلىي بىز ىىؾ بُلىذۇ. 

هاًايىىو ىېوىىٍڭو  ىُوڭۇػ جەريڭاهو بىڭز 
ىۆسىڭذە  ۋە ىادەموى  ىۆسىوو مۇٌەممەللەؼىۈرۈػ

ماًارەت يېىىلذۈرۈػ جەرياهو بُلىڭذۇ. ئڭۇددى 
مڭڭۇۋەپپەوىىەتوو تەولىڭڭذ وىلفىلڭڭو بُلمىفاهڭڭذەً 

فىلڭو يڭاٌو هىمۇ تەولىڭذ وىلىىىىىڭذترتاًهت ۋە 
باؼڭڭىىٌردىى ىڭڭارىىەت ىڭڭالفىلو بُلمايڭڭذۇ. ًەر 
ىادەمذە ىالٌي ىاتا وىلفان بىز ياٌو بىڭز وڭاهچە 

بُلىذۇ. ىڭالٌي بەرِەن ؼڭۇ  ىىىىىذترتاًهت ۋە 
ۋە تاًهىوو واهچىٍو بۇرۇن بايىڭاػ ۋە  ىىىىىذتر

ؼۇهو چىىىؾ وىلىڭ  تڭۇرۇپ  مۇهاظڭى  بىڭز 
ەتٍە ئىشمەتوىڭڭ  پېؽڭڭىوو تۇتڭڭۇػ مڭڭۇۋەپپەوىى

 يېىىولىؽىؽوى  ىەڭ مۇًىم ىامىلو ًېعابلىوىذۇ. 

بۇ هۇوىىذىى وىلى  ىېىىىاهذت  ىڭۆسىوو ىڭاۋتش 
مۇظڭڭۇلماهٌرهى  ًىڭڭذتيىىو ۋە ىىعڭڭًٌاتىفا 
بېفىؽڭڭلىماوچو بُلۇۋتتىڭڭان تڭڭالىرۇل ىىلىڭڭم 
وېزىوذتؼلىزىمىش بۇ تەرەپلەرِە ىاًًىذە دىىڭىەت 
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ر ىېىىرارىوو بېزىؽو سەرۈر. ىڭۇًر مەيلڭو بىڭزە
ىۇهىۋېزظڭڭىېىٌردت ىُوۇۋتتىڭڭان بُلعڭڭۇن يڭڭاٌو 
ظەيىارە ىىلىم تەًعىل وىلىۋتتىان بُلعۇن  ىىلىڭم 
يُلىفا ٌىڭزِەن تڭۇهجو ۋتوىلىزىڭذىى باؼڭٌپٌ 
ىۆسىوىڭڭ  وايعڭڭو ئىلڭڭذىٍو ئىڭڭشمەتٍە مڭڭاط 
ٌېلىڭڭذىفاهلىىىوو  وايعڭڭو تەرەپڭڭلەردە تڭڭاًهىو 
بارلىىىوو ىېوىڭي بىلىۋېلىؽڭو ۋە ؼڭۇ لىوىىەهڭو 

ۆسىوو تەرەوىڭو وىلذۇرۇؼڭو ىىوىڭايىى بُيٌپ ىڭ
 مۇًىم. 

ىىلىم ىۆِىوىؾ ىارسۇظڭىذىٍو  يبُلۇپمۇ دىوى
وېزىوذتؼڭڭٌرهى  تُلىعڭڭو ۋەسىڭڭىەت  ؼڭڭارتىىت 
چەٌلىمىلىزى تۈپەيلو ىۆسى ىارسۇ وىلفان ىُوۇػ 
ؼارتىىىىفا ىىزىؽەلمەيۋتتىان بۈِۈهٍو ٌۈهذە  ؼۇ 
ؼارتىىىىا ىىزىؽٍەن وېزىوذتؼڭٌر ىۆسىڭذىٍو بڭۇ 

سەللىٍلەرهو ىالًٌوى  بۈيۈً ىاماهىىو بىلى   ىەۋ
ۋتوىوڭڭو وەدرلەپ  پۇرظڭڭەتوو چىڭڭ  تۇتڭڭۇپ  
هىؽاهلىي  مەوعەتلىَ  وارتتمىلىي  ظىعڭىېمىلىي 

 ًالذت تەربىىەلىوىؽو ىىوىايىى سەرۈر. 

ىالٌي يُلىفا ىۆسۈموو بېفىؽلىذىم دېمەً  ؼۇ 
-ًڭڭاًۋەتلىزى  ىىڭڭشسەت-يُلوىڭڭ  ًڭڭُسۇر

ط  بەلٍڭڭو ؼڭڭۇ يُلڭڭذت ًڭڭۆرمەتلىزىّىٌ ىەمە
ىۇچزىفان بارلىي وىعمەتلەر ۋە ٌڭۈلپەتلەرهو ًەش 
ئۇؼاللىي بىلەن وُبۇل وىلىؾ دېمەٌىۇر. ىڭالٌي 

مڭڭۇىمىوٌر ًەوىىڭڭذە مۇهڭڭذته دەيڭڭذۇ:  تاىڭڭاً
ؼۈبٌىعىشٌو  ىالٌي مڭۇىمىولەردىى ىۇًرهىڭ  ﴿

جاهلىزىوو  ماللىزىوو ىۇًرـڭا جەهوەتوڭو بېزىڭ  
ًوىڭڭ  رتسىلىىىوڭڭو دېڭڭمەً  ىالٌ .1﴾ظڭڭېىىۋتلذى
مۇىمىووىڭ  جېوڭو ۋە مېلڭو  ًەربىڭزٌۆسلىّەن 

ىاللىرۇرۇن ىالٌي تەرىپىذىى ظېىىۋېلىوفان بُلىذۇ. 
بۇًرهى  ظاًىرلىزى پەوەت ؼۇهى  ىاماهەتٍارلىزى 
ًېعڭڭابلىوىذۇ  ئڭڭاًط! بڭڭۇ هۇوىىڭڭذىى ىېلىڭڭ  

مڭۇىمىى ٌىؽڭىّە هېعڭرەتەن  يىېىىىاهذت  ًەوىىى
و ٌۆسلەػ ۋە ىۆسىذىٍو پەوەت ىالًٌوى  رتسىلىىىو

جان ۋە مال ىاماهىىىوو ىىّىعڭىّە تاپؽۇرۇؼڭىىى 
باؼىا ًېچىاهذته ؼەئعىي مۇددىىا يڭاٌو ًايڭات 

 هىؽاهو بُلمايذۇ. 

مەسٌۇر ىايەتىىى ىايان بُلفاهذەً  پىذتٌارلىي 
                                                 

 ىايەتوى  بىز وىعمو – 111ظۈرە تەۋبە   1

پەوەت مەئعۇط بىز بۆلۈً ٌىؽىلەردىٌ تېپىلىؽىا 
تېّىؽلىَ ئىعلەت بُلماظىىى  بەلٍڭو ىُمڭۇمو 

مىولەردىى تەلەپ وىلىوفڭان بىڭز ظڭۈپەتىۇر. مۇى
 ًەربىڭڭزًاياتلىىوىڭڭ   ًڭڭالرۇٌو  مۇظڭڭۇلماهٌر

تەرەپلىزىڭڭذە ىىعڭڭٌش تەلەپ وىلفڭڭان ىەظڭڭلو 
مۇددىىادىى يىزتوٌپ ٌېىىۋتتىڭان بڭۇ ؼڭارتىىىىا  

مۇظۇلماهذىى ىەمەط   ًەربىزپىذتٌارلىي رًَىوو 
بەلٍو مۇظۇلماهٌرهى  ظەرٌىعو ۋە يُلراؼچىعڭو 

ىان دەۋەتچىلەردىڭى تاپمڭاومۇ ىىوىڭايىى بُلۇۋتت
 وىىىى بُلۇۋتتىذۇ. 

ى ىڭۆس مۇىمىوذىى ىاۋۋتل ًەربىزىىعٌش دىوو 
 تەۋە ىىجىىماىىي تُپىڭا )يەهڭو ىڭۆس ئەلىىڭّە(

ئىشمىىڭو ىۈچڭۈن  ؼڭۇًرهى ئىشمەت وىلىؽوو  
  بڭۇ وووُلىذىى ٌېلىؽىچە پىذتٌارلىي ٌۆرظىىىؽڭ
عڭىذىى ئىشمەتلەرهو ىاۋۋتل ىۆسى ۋە ىڭۆس ىاىىلى

مڭۇوەددەط باػ تارتى  بُلمايڭذىفان  باؼٌؼوو
ىالٌي تاىڭاً بڭۇ ًەوڭىە وىلى  بېٍىىىو. ۋەسىپە 

 ۋە ۆسەڭٌرهو! ىڭۇىمىولەرم ىو»مۇهذته دەيذۇ: 
 ېىىلفڭڭۇتاؼڭڭٌر ي ۋەىىوعڭڭان  ڭٌرهوچاوڭڭا-بڭڭاً

وىلمايڭذىفان وڭاتىىي وڭُل  ەًىڭمبُلىذىفان  ر
 َستئڭڭىىىبُلفڭڭان د ۇىەٌٍەلمڭڭ ەرىؽڭڭىىلەرپ

  2«ڭٌرظاوٌ

سەرۈر مىعڭڭالفا ىېلىڭڭ  ىىېىعڭڭاه  دىوىمىڭڭش 
ستٌڭڭاتوو ىڭڭۆسى  بُلمىفڭڭان ىەًڭڭۋتل ىاظڭڭىىذت

فا ىەۋەتىؽڭڭٍىمۇ ظڭڭىزتى يۇرتوىڭڭ ياؼڭڭاۋتتىان 
ستٌاتوو ىۆس يۇرتىذت  رۇئعەت وىلمىفان. چۈهٍو 

ىاۋۋتل ىەڭ يېىىى تۇـىاهلىزى  ىاهذىى  ىايزىفاهذت
ۋە ىؽىلەرِە ىەًمىڭىەت بېڭزىلّەن ىەتزتپىذىٍو ٌ

ستٌڭات  بُلىذۇ.ىۇًرهى  ىېٌىىىاجلىزى وامذتلفان 
ىڭادەملەرِە  ىىلٍىذە بار-وُلىايزىؽمۇ ىەظلىذە 

هىعرەتەن دىى يُلىڭذىٍو مەجرڭۇرىىەت بُلڭۇپٌ 
والماظىىى  بەلٍو ىۆس هەپعڭو بىڭلەن ٌڭۆرەػ 
وىلىؾ  ىڭۆس هەپعڭىذىى ٌڭېچىؾ  باؼڭىىٌرهو 

ىؽڭڭوى  بىڭڭز ىىپادىعڭڭو ىۆسىڭڭذىى يڭڭۇوىزى بىل
ًېعابلىوىذۇ. بۇمڭۇ ىىماهفڭا بُلفڭان ىاًًىڭذە 
ظادتوەت ۋە پىذتٌارلىىوو تەلەپ وىلىڭذىفان بىڭز 

 ًەربىڭڭزىىرڭڭادەت. ئڭڭۇددى ؼڭڭۇهىغذەً  

                                                 
 ىايەتوى  بىز وىعمو  -6ظۈرە تەًزىم   2
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مەيلڭو مڭاددىي جەًەتڭىىى يڭاٌو مۇظۇلماهوى  
مەهىۋىي جەًەتىىى وىلىذىفان ئىشمەتلىزى  ىۆسىوو 

ىۆسى  ىڭۆس  ىاتاؼلىزى ۋە پىذتٌارلىىلىزى ىاۋۋتل
 ىەتزتپىذىٍىلىزى ۋە ىۆس ئەلىىّە بُلۇؼو ٌېزەً. 

سېٌوىوڭو   وو ىۋتوىىۆس ظاًىرىوى  پىذتٌارلىي 
تەلەپ وىلىڭذىفان بىڭڭز ًايڭڭاتىوو  ًەتىڭا تېخڭو

ٌۆرظڭىىىلمىّەن  پىڭذتٌارلىيىەمەلىىەت جەرياهو. 
ياٌو بىز تڭُپ ظڭادىي پىڭذتٌارلىزى بُلمىفڭان 

ٍەت ًېچرىڭڭز ئىڭڭشمەت يڭڭاٌو ىۇلۇـڭڭۋتر ًەرىڭڭ
ًەرِىشمۇ ٌۆسلىّەن مەوعىىىّە يېىەلمەيذۇ. ىڭۆس 

ٌڭڭاۋتپمۇ ٌۆيمەيڭڭذىفان  سىخمڭڭۇ »هىؽڭڭاهىفا 
يُل بىلەن يېڭىىمەن دېّڭۈچىلەر  « ٌۆيمەيذىفان
تىڭى مەًڭزۇش وڭالفۇچىٌردۇر. «ٌاۋتپ»ىېوىىٍو 

وڭڭا ىىؽىىٌاظڭڭو بڭڭارًر «ٌڭڭاۋتپ»دېڭڭمەً  
 تىى ىىٍٍىلەهمەظلىٍو ًسىم. «ٌۆيۈػ»

ا ماط ًالذت مەرًۇش ؼاىىز يۇوىزىىو مەسمۇهٌرـ
رَسى ظڭڭايىوى  مۇهڭڭۇ رۇباىىىىعڭڭىوو ىەظڭڭلەپ 

 ىۆتۈػ ىارتۇوچە بُلمىعا ٌېزەً: 

 ِۈل ىۈسەپ دېّەهڭىىم  ظڭاهجىلذى تىڭٍەن 

  .ِڭۈل دېڭّەن تىٍەهعىش ىەمەظڭٍەن  بىلڭذىم

  پ:ىاروامفڭڭا ياهفڭڭاهىىم  ِڭڭۈل ىېىىىڭڭو ٌۈلڭڭۈ

 «ٍەنگە ىىتىٍەهذىى وُروىاهفا ِۈل هەد»

 

ذتٌارلىي ىۇوڭڭۇمو ۋە ىۇهىڭڭ  يۇوىزىڭڭذت پىڭڭ
دىوىمىشدىٍو ىُرهو تُـزىعىذت وىعىىچە تُئىىلى  
ىۆتىۇه. ىەمذى پىذتٌارلىي رًَو يېىىلذۈرۈؼڭىە 
ىەًمىڭڭىەت بېزىؽڭڭٍە تېّىؽڭڭلىَ ۋە ظاولىوىؽڭڭىا 
 تېّىؽلىَ تەرەپلەرهو ىُتىۇرىفا وُيۇپ ىۆتىمىش: 

پىذتٌارلىي رًَىوو ىۇرـۇتىڭذىفان  -1
 ىامىلٌر:

لەر ۋە ًەدىغ ؼڭەرىم  «وۇرىان ٌەرىم» .1
ياٌو ىىؽڭەهچىلىَ مەهڭرەلەردە بايڭان وىلىوفڭان 
پىذتٌارلىىىا ىاًوىڭذتر وىععڭە ۋە رىڭۋتيەتلەرهو 

بۇهذته بُلفاهڭذت ًەر  ٌۆپزەً مۇًًىشە وىلىؾ.
وېڭڭىىم ىۆسىڭڭذە ظۇظڭڭلۇه يڭڭاٌو ًُرۇهلڭڭۇه 

لەر ٌۆس ىالذىڭذت ىٌۆرۈهّەهذە ؼۇ ۋەوە ًەش وىعع
ش ىېلىڭڭ   دە  ؼڭڭۇهىغذىى ىىلٌڭڭا-ِەۋدىلىوىڭڭذۇ

 ىۆسىوو تېپىۋتًًيذۇ. 

مىڭڭجەسى  -ئڭڭارتٌىېزى  ئڭڭۇپ .2
ىاًًىذىلىٍو ۋە تاًهىىفا ماط ٌېلىڭذىفان 
ئىشمەتلەرهو ًايات هىؽاهو وىلى  تالٌػ. 
بۇهڭڭذته بُلفاهڭڭذت سىڭڭزىٍىؾ ۋە چارچاؼڭڭىىى  
ؼۇهذتوٌ ىاظان بەل وُيۇۋېىىؽڭىىى ظڭاوٌهفىلو 

 بُلىذۇ. 

مەظڭڭڭىلەن  مىڭڭڭجەسى ىىىىىڭڭڭَ  ىاظڭڭڭان 
ياجاهلىوىذىفان ٌىؽىلەر ىۇسته مەسِىللىَ وڭُل ًا

تۇتىذىفان ئىشمەتلەرِە ماط ٌەلمەيڭذۇ. بڭۇًر 
بىزدەملىَ ًاياجاهوى  تۈرتٍىعىذە ؼۇهذته بىزەر 
ئىشمەتوو باؼڭٌپ والفڭان تەوڭذىزدىمۇ ٌامىڭل 

 ىُرۇهذىىالمايذۇ. 

مىجەسى ىېفىز  تەمٍىى  بىز ىىؽٌرـا ىالذىزتپ 
ەر جىذدىي ئارتٌىېزلىي  ًاياجاهٌهمايذىفان ٌىؽىل

دەرًال بېجىزىؽٍە تېّىؽلىَ ئىشمەتلەرِە مڭاط 
ٌەلمەيذۇ. بۇ ئىل تەبىىەتىىٍو ٌىؽىلەرِە مەسٌۇر 
ئىشمەت تاپؽۇرۇلۇپ والفان تەوڭذىزدە  ىىؽڭٌر 

وىزتىەت تۈِىّىچە »ۋتوىو وەرەلىذە ًەل بُلماپ 
دېّەهذەً « ىائُهۇموى  ظەللىعو ٌۆيۈپ ٌېىىپىۇ

 ەوىە مۇهذته بىز ًېٍايەت بار:ىىؾ بُلىذۇ. بۇ ً

پېؽىەدەش بىز ىائُهۇموى  هاًڭايىىو وڭۇلىىو 
يۇمؽاه  يۇۋتػ  مۆمىى بىز تالىپو بار ىىڭٍەن. 

بېعڭىي مىڭجەسى  باؼڭىىٌرهى  -ىۇهى  ىېفىڭز
پەيلڭو  -ٌۆڭلىوو ىاـزىىمايذىفان مۇًيىم ئڭۇپ

ئڭُػ دەپ -بُلۇپمۇ ىۇظىاسى هېمە دېعە ئُػ
ىُلىۇرىذىفان تەرىپو  ٌبېؽىوو لېغؽىىى  تەظىىىٌپ

ىۇظىاسىفا تُلىمۇ يارتيذىٍەن. ىۇظڭىاسى ىۇهىڭ  
يۇوىزىىىذەً ظڭۈپەتلىزىوو يائؽڭو ٌڭۆرِەچٍە  
ىڭڭۇهو ًەر واچڭڭان يېوىڭڭذىى ىايزىمايڭڭذىٍەن ۋە 
واهذته دەرىڭغ بُلۇؼڭىىى وەتىىىڭوەسەر ىڭۇهو 
واتواؼىۇرۇپ  ىالذىذت ىُلىۇرـۇسىذىٍەن. مەيلڭو 

ىَ ًەر واهڭذته ظُىال ياٌو دەرظٍە مۇهاظىۋەتل
ِەپ ؼۇ تالىپوى  ىېفىشىذىى چىىمىعڭا ىڭائۇهۇش 
ىاهچە ىېزەهؽى  ٌەتمەيذىٍەن. بىز ٌۈهو ىائُهۇش 
دەرط بېزىۋتتعڭڭا  وُسۇوىڭڭا ىېلىڭڭ  وُيۇلفڭڭان 
ظەللىعىّە مُرت بېؽڭىذىٍو جىوچىزتـوىڭ  ىڭُتو 
تۇتىؽى  ٌېىىپىۇ. بڭۇهو ٌڭۆرِەن ىالڭذىزتڭفۇ  
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ل... مىجەسى ىىىىىَ بىڭز تالىڭ : ظڭەللە  ظڭە
دېّۈچە ىائۇهۇش ىۇهو هُوۇؼٌپ: بىش ظڭەللىوى  
بابىذىى ىۆتۈپ بڭُلفىلو هەۋته  دەپ ۋتروىڭزتپ 
ىۇهو جىمىىى  وُيۇپىۇ. ًېلىىڭو مڭۆمىى تالىڭ  

ت تۇتىؽى  ٌەتٍىوىوو ٌۆرِەن ُِەرچە ظەللىّە ى
تل ىىٍٍڭو ۋبُلعىمۇ  ىۇظىاسىوى  ىالذىڭذت ىڭاۋ

وڭڭُلىوو جڭڭۈپلەپ ىېٌىىڭڭزتش بىلذۈرۈۋەتٍەهڭڭذىى 
ېىىى  تەۋەسسۇ بىلەن تاست وىزتىەت ؼەٌلىذە: ىىي ٌ

ًۆرمەتلىَ ىۇظڭىاسىم  ىەدەبعڭىشلىَ بُلعڭىمۇ 
دېمىعەش بُلمىذى  مڭُرت بېؽڭىذىٍو چىزتـڭذىى 
ظڭەللىلىزىّە ىڭڭُت تۇتىؽڭڭى  ٌەتىڭڭو  دەپىڭڭۇ. 
ؼاِىزتوى  ىەسمىلىَ بىڭلەن ىېىىىڭان بڭۇ ِېپڭو 
تۈِىّىچە ىائۇهۇموى  ظەللىعو پۈتۈهلەپ ٌۆيۈپ 

 بُپىۇ. 

ىەًۋتل ماها ؼۇهذته  ًەر ىادەموى  ىڭۆسىّە 
يارىؽا ىارتۇوچىلىىو ۋە يېىەرظڭىشلىٍو بُلىڭذۇ. 
ىىڭڭڭؾ ىۈظڭڭڭىىذىٍىلەر ىەتىزتپىڭڭڭذىٍىلەرهى  
ىڭڭارتۇوچىلىي ۋە يېىەرظڭڭىشلىٍلىزىوو تڭڭُـزت 
مۆلچەرلەپ ىىؽىا تەيولىىەلىعڭىٌ  ًەر ىادەمڭذىى 
ىۈهۈملڭڭۈً پايڭڭذىٌهفىلو بُلىڭڭذۇ. دتهاًرهىڭڭ  

جاًاهذت ٌېزەٌعىش ىادەش »ِېپو بار: مۇهذته بىز 
مەۋجڭڭڭڭڭۇت ىەمەط  پەوەت ٌېزەٌعڭڭڭڭڭىش 

 «وىلىۋېىىلىذىفان ىادەملەرً مەۋجۇت.

هڭڭاۋتدت ىىڭڭؾ ىۈظڭڭىىذىٍىلەر يائؽڭڭو  
بايىىىالمىفان بُلعا  ىۆسىذە بىزەر ىڭارتۇوچىلىي 

بارًر ىۆسى تەؼەبرۇظٍارلىي بىلەن  ىىىىىذترياٌو 
ىىڭڭؾ ىوو ۋە تڭڭاًهىىوو ىىىىىڭڭذترىۆسىوىڭڭ  

ىۈظىىذىٍىلەرِە بىلڭذۈرۈپ وُيعڭا ۋە وُلىڭذىى 
ٌېلىڭڭذىفان ىىؽڭڭٌرهو ىڭڭۆس ىالڭڭذىفا تارتعڭڭا  
هۇرـۇهلىفان بىٌۇدە بەدەل  تەٌڭزتر ىەمڭّەً ۋە 
 سېٌىى ىىعزتپچىلىىىوى  ىالذىوو ىالفىلو بُلىذۇ.

 ًەمٍارلىىىا ىەًمىىەت بېزىؾ .3
ىادەش ىۆس تەبىىىىىذىوٌ تُپلىؽى  ياؼايذىفان  

هلىىىڭڭا مايىڭڭل بىڭڭز تىڭڭ . ىۇهڭڭذته ٌُللېٍىىپچا
بُلفاهىٍەن  ٌىؽىلىَ تۇرمۇؼىا چُوۇش مڭۇىەيىەن 
بىز مۇهاظىۋەت چەمرىزىٍو ىىچىذە ياؼاؼىا تُـزت 
ٌېلىذۇ. مۇهاظىۋەت چەمرىزىٍىمىش واهچە ٌەڭڭزى 
بُلعا  ىىمٍڭاهىىەتلىزىمىش ؼڭۇهچە سَر بُلىڭذۇ. 

هڭڭۆۋەتىە ًەمعڭڭاًە  ًەمٍەظڭڭىپلەر بىڭڭلەن 
ىماظڭڭلىي  ًەر ىڭڭادەش ىڭڭۆس ًەمٍارلىؽىؽڭڭوو ئال

ىالذىفا بىز ىېچىىىا مىزتپ بُلۇۋېلىؾ دىى يُلىذت 
ئىڭڭڭشمەت وىلىۋتتىڭڭڭان وېزىوذتؼڭڭڭلىزىمىشهى  

 ٌۆپىوچىعىذە ٌۆرۈلۈۋتتىان بىز هۇوعان. 

ىەلۋەتىە هۇوعاهعىش ىادەش مەۋجۇت بُلمايذۇ. 
لېٍىى بىش ًەمٍارًؼماوچو بُلفان ٌىؽىلەر هاۋتدت 

فان ىادەملەرً بُلمىعڭا  هۇوعاهوو ٌەظى  وىلىۋتل
مۇهاظڭڭى  ؼڭڭەٌىلذە ًەمٍڭڭارلىي ىُرهىىىڭڭ   
ىاًًىذىلىٍلىزىوو جڭارى وىلذۇرۇؼڭىا پۇرظڭەت 
يارىىى  بېزىؾ ىىوىايىى مۇًىم. بىڭز ىادەموىڭ  
ىاهچىٍو بىڭز ئاتڭالىىلىزى تۈپەيلىڭذىى ىڭۇهو 
پۈتۈهلەپ مۇهاظىۋەت چەمرىزىٍىمىش دتىىزىعڭىذىى 
ا ظڭڭڭۈپۈرۈپ تاؼلىعڭڭڭاه  ىۇهىڭڭڭ  باؼڭڭڭى
ىاًًىذىلىٍىلىزى ٌۆمۈلۈپ  بُـۇؼلىوى  والىذۇ. 
ًەمذە ىۇ ىۆسىّە باؼىا بىڭز مۇهاظڭىۋەت تڭُپو 

بارت بىشهى  ظڭېپىمىشدىى چۈؼڭۈپ -ىىشدەپ بارت
وېلىؽو  ًەتىا پۈتۈهلەپ بىشِە وارؼو ظڭەپلەرِە 
وُؼۇلۇپ ٌېىىؽىمۇ مۇمٍىى. هاًايىىو ىېوىىٍڭو  

دېڭڭّەن ظڭڭۆسلەرِە وارىفاهڭڭذت « يُوڭڭال  ٌەت»
دېّەن ظۆسلەر يېىىؽڭلىي « ەل  وُلۇڭوو بەرٌ»

بُلىڭڭڭذۇ. مۇًيىملىڭڭڭي  ىەپۇچڭڭڭاهلىي  ٌەڭ 
وُرظاولىىوى  وايىل ٌڭۈچو ًەر واهڭذته ىېلفڭار 
وُرتلٌردىومڭڭۇ يڭڭۇوىزى تۇرىڭڭذۇ. باؼڭڭىىٌرهو 
ًەرِىشمۇ وارت ٌڭۈچ ىڭاروىلىي وايىڭل وىلفىلڭو 
بُلمايذۇ. وارت ٌۈچ ىاروىلىي پەوەت وُروڭۇتىىلو 

. ىەممڭا پەسىڭلەت ىڭاروىلىي  بُلۇؼو مڭۇمٍىى
مۇًەبرەت ىاروىلىي  ًەر ىادەمّە ىۆسىوى  -مېٌىز
وىممىىىوو ًېغ وىلذۇرۇػ ىاروىلىي باؼىا -وەدىز

ۋتظىىلەر بىلەن يېىەلمىّەن مەوعەتلەرِە يەتٍىلڭو 
بُلىذۇ. ؼۇهى  ىۈچۈن بىزەر ظڭاًەِە مەظڭىۇل 
بُلفاهٌر ىەڭ ىڭاۋۋتل ًەمعڭاًە  ًەمٍەظڭىپلەر 

ًەمٍارلىىىڭا هاًڭايىىو ىەًمىڭىەت بىلەن بُلفان 
بېزىؽڭڭو ًسىڭڭم. ًەمٍڭڭارلىي جەرياهىڭڭذت باؼڭڭىا 

هۇوعاهلىزىفا ٌۆپزەً ٌڭۆس -ٌەظپذتؼٌرهى  ىەيب
يۇمۇػ  ىارتۇوچىلىي  پەسىلەتلىزىوڭو ٌڭۆپزەً 

 ٌۆرۈػ ٌېزەً. 

ؼۇهو ىۇهىۇماظلىي ًسىمٍو  مەظىۇلٌر هڭېمە 
ئُػ دەپٌ تۇرىذىفان ىڭادەملەردە -دېعە ئُػ
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هلىي  ىاٌىىپلىي  وىشـىولىڭي بُلمايڭذۇ. ىىجادچا
بۇهڭذته ىادەملەرهىڭڭ  بڭڭار ـېمڭڭو ئىڭڭشمەت ۋە 
ٌەظپوى  رتۋتجلىوىؽڭو ۋە ِۈللىوىؽڭىذە ىەمەط  
بەلٍڭڭڭو مەظڭڭڭىۇلٌرهى  ٌڭڭڭۆسىّە ىىععڭڭڭىي 
ٌۆرۈهۈؼڭڭٍىٌ مەرٌەسلىؽڭڭىذۇ. بڭڭۇ تەبىىەتىىٍڭڭو 

ىڭۆسىوو بېفىؽڭٌػ  ۋە ٌىؽىلەردىى پىڭذتٌارلىي
ىمڭڭان تەلەپ رًَىوڭڭو ٌۈتڭڭۈػ ؼڭڭەيىاهذىى ى

وىلفاهذەٌٌ بىز ىىڭؾ. دېڭمەً  بىڭز تۈرٌڭۈش 
پىذتٌارًرهى  بُلۇؼىوو ىۈمىذ وىلىڭذىفان ىىڭؾ 
ىىّىلىزى ىاۋۋتل ىڭۆس ىەتزتپىڭذىٍو ٌىؽڭىلەرهو 
مۇىەيىەن دەرىجىذە پىٍىز  ًەرىڭٍەت  ئىڭشمەت 
بُؼلۇوو بىلەن تەمىولىؽو  ًەر ىىؽڭىا ىڭۆسىوو 
مەرٌەس وىلىۋېلىؽڭڭڭىىى ظاولىوىؽڭڭڭو ٌېڭڭڭزەً. 

ىڭڭذتٌارلىي ٌىؽڭڭىلەرهى  ئىڭڭشمەت ۋە ٌەظڭڭى  پ
جەرياهىذت يېىىلىذۈرىذىفان ظۈپىىو بُلڭۇپ  بڭۇ 
پەوەت ؼۇ ٌەظڭى  ۋە ئىڭشمەت مەظڭىۇللىزىوى  
ىڭڭادەش تەربىڭڭىەلەػ ۋە يېىىلڭڭذۈرۈػ دىىىوىڭڭ  

تۆۋەهلىٍىّە وارتپ ىُئؽاػ بُلمايڭذۇ. -يۇوىزى
ىىؾ ىىّىلىزى ۋە مەظىۇلٌر ًەمٍارًؼىۇچىٌرهو 

ڭلىّە ياوىاهوو ياٌو ىاللىىاهذتوىۇر بىڭز تالٌؼىا ٌۆ
مۇهاظىۋەتوو ىاظڭاط وىلماظڭىىى  بەلٍڭو ىەڭ 

ۋە تاًهىوو ىاظاط وىلىؾ ًسىم.  ىىىىىذترىاۋۋتل 
بىزتۋًرهڭو تەولىڭذ  ىىىىىذترچۈهٍو  تاًهت ۋە 

وىلى  ىۆِىوىۋتلفىلو بُلىڭذىفان هەرظڭە ىەمەط. 
ىاظڭىا -ىەمما ىۇهىغذىى باؼىا ظۈپەتلەرهو ىاظىا

 يېىىلذۈرۈۋتلفىلو بُلىذۇ. 

مەلۇش بىز هىؽڭان ىاظاظڭىذت ًەمٍارًؼڭىان 
ٌىؽىلەر ىۆس ًەمٍارًؼىۇچىلىزىذىى ًەممە ىىؽڭىا 

يۈس ًەمٍارلىىوو تەلەپ وىلعڭا  -پۈتۈهلەپ يۈسدە
ىېوىىٍڭڭڭڭو بڭڭڭڭۇ مڭڭڭڭۇمٍىى بُلمايڭڭڭڭذۇ. 
ًەمٍارًؼڭڭىۇچىٌرهى  ىەمەلىڭڭي ىىىىىڭڭذترى  

ن يڭاٌو ىاًًىذىلىٍو  ؼڭارتىىىىفا وارىىڭا پۈتڭۈ
 وىعمەن ًەمٍارلىي ىُرهىىىؽىا بُلىذۇ. 

دېمەٌچو بُلفىوىمىش  مەلۇش بىز ٌەظى  يڭاٌو 
ظڭڭاًەدە ئىڭڭشمەت وىلىۋتتىاهٌرهىڭڭ  ىەتزتپىڭڭذت 
ئىڭڭشمەت ۋە هىؽڭڭاهوو يائؽڭڭو چۈؼڭڭەهّەن  
ىىخٌظڭڭڭمەن  ئڭڭڭالىغ بىڭڭڭز تۈرٌڭڭڭۈش 
ًەمٍارًؼڭڭىۇچىٌرهى  بُلۇؼڭڭو پىڭڭذتٌارلىىوو 

ىىوىڭايىى مڭۇًىم ىاؼۇرۇػ ۋە ىىشچىلٌؼىۇرۇؼىا 

 ىەًمىىەتٍە ىىّە. 

ىُرتڭڭاه هىؽڭڭان ۋە ىُرتڭڭاه ٌەظڭڭى   .4
ىىّىلىزى ظاـٌش تەرەوىىىات مەوعىىىذە ىىجىىماىىي 
تُر ؼەٌىللەهذۈرۈػ. بۇهذته بُلفاهذت ىارىڭذىى 
بىزەر ٌىؽىوى  وىشـىولىىو تۆۋەهلەپ ٌەتعە يڭاٌو 
ىىشتىزتپىڭڭڭا دۇچ ٌەلّەهڭڭڭذە باؼڭڭڭىىٌرهى  

ىزى  وُلىڭڭڭذىى ىۈهذەؼڭڭڭلىزى  ًەمٍڭڭڭارلىىل
يېىىلەؼڭڭلىزى ىڭڭاروىلىي ىۆسىوىڭڭ  ىەظڭڭلىذىٍو 

يذۇ. ىۇهذته بُلماپ ًەر ىادەش ًهىؽاهىوو تېپىۋتً
يەٌٍە ؼەٌىلذە پىذتٌارلىي ٌۆرظىىى  مېغىۋەرظە  

ە وارىىڭا ّوىلفان ىىؽو ۋە ٌۆرظەتٍەن ئىشمەتلىزى
ًېچىاهذته هەتىجە ياٌو ىۈهۈموو ًېغ وىٌلمىعا  

ارەپ  ىڭۆسى ٌەتڭٍەن ىۆسى ٌەلّەن ي»ىۆسىوو 
-بُلۇپ والفاهذەً ًېغ وىلى  والىڭذۇ« يارەپ

دە  ىاٌىپىچاهلىىو ۋە وىشـىولىىو ىېفىز تُظڭالفۇـا 
ىۇچزتيڭڭذۇ. ؼڭڭۇهى  ىۈچڭڭۈن ىۆسىڭڭارت ىىلٌڭڭاش 
بېزىؽڭڭەلەيذىفان  وىلىۋتتىڭڭان ئىشمەتلەرهىڭڭ  
ىەًمىىىىىوو ًېغ وىلذۇرتًيذىفان ىىجىىماىىي تُر 

ًَىوو ىۇرـۇتۇؼڭىا ؼەٌىللەهذۈرۈػ پىذتٌارلىي ر
 ىاًًىذە ىەًمىىەتٍە ىىّە. 

ًەر ىىؽىا پاظعى   ظڭەلرىي پُسىىعڭىىە  .5
تۇتىذىفان ٌىؽىلەردىى يىزته تۇرۇػ. ؼڭۇهذته 
بىز تۈرٌۈش ٌىؽىلەر بڭارٌو  ًەر واهڭذته بىڭز 
ىىؽوو باؼٌؼىىى بڭۇرۇن ٌڭۆسىّە ىەڭ ىڭاۋۋتل 
مەـلۇبىىەت ٌۆرۈهىذۇ. ىۆسى تُـزت دەپ وارىفان 

ا ٌەظٍىى پُسىىعىىە تۇتالماپ  دتىىڭم ىىؽىا وارىى
ىىٍٍىلىوى   ىىشتىڭزتپ چېٍىڭپٌ يۈرىڭذۇ. بڭۇ 
ئىلذىٍو ٌىؽىلەر بىلەن مەلۇش بىز ۋەسىڭپە يڭاٌو 
ئىشمەتوو ۋۇجۇتىا چىىارمڭاه بەظڭو مۈؼڭٍۈل. 
ىۇًر دتىىم ىىؽٌرهو تەتۈرىّە تُلفاپ  باؼىىٌردت 
ظەلرىي تەظىز پەيذت وىلىذۇ ۋە ىىؽٌرهى  هُرمال  

ٌىى  يۈرۈؼىؽىّە تُظالفۇ بُلىذۇ. ىۇًر مەلۇش ىا
ٌەظى  ياٌو هىؽاهوو يائؽو ٌۆرِەهذەً وىلفىوو 
بىلەن ىڭۇ يُلفڭا ىڭۆسىوو بېفىؽڭٌػ ۋە وەدەش 

ٌۆمعڭەش پىؽڭارمۇ  »وُيۇؼىا جۈرىەت وىٌلماپ 
دەپٌ ىىٍٍىلى  يۈرىذۇ. هڭاۋتدت « ياوعاش تۇتارمۇ

بڭڭۇ تەبىىەتىىٍڭڭو ىڭڭادەملەر ئىڭڭشمەت ظڭڭېپىّە 
لۇپ والفاهذت  باؼىىٌرهى  رًَىي ٌەيپىىاتىفا وُؼۇ

ۋە ىاٌىىپچاهلىىىفىمۇ ىېفىز ظەلرىي تەظڭىز پەيڭذت 
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وىلىذۇ. ؼۇهى  ىۈچۈن بەسى مۇًىم ئىشمەتلەردە 
يۇوىزىىىڭڭذەً ٌىؽڭڭىلەرهو ظڭڭەپوى  ظڭڭىزتىذت 

 والذۇرۇپ وُيۇؼىا تُـزت ٌېلىذۇ. 

ىېىىڭزتپ وىلىؽڭى   باؼڭىىٌرهو  ىۆسىارت .6
رۈػ. يېغڭو باؼڭٌهفان ًەر ٌۆپزەً رىفرەتلەهذۈ

تُوڭايٌرهو -واهذته بىز ىىؾ هۇرـڭۇن ىەِڭزى
بېعى  ىۆتۈػ ىاروىلىي ىاهذىى ٌامالىفا يېىىڭذۇ. 
ؼۇهى  ىۈچڭۈن ًەر ىىڭؾ باؼلىوىؽڭو بىلەهڭٌ 
ىۇهىغذىى مڭۇٌەممەللىٍوو تەلەپ وىلىڭ  ىىڭؾ 
باؼلىفاهٌرهو ًُدۇوىۇرۇپ وُيڭۇػ  ىۇًرهىڭ  

ىللىىىوڭڭو ىڭڭۆسىّە بُلفڭڭان ىىؽەهچىعڭڭو ۋە دتد
ظۇهذۇرۇػ واتارلىي ىىؽٌر هىؽان ۋە ئىڭشمەتٍە 
سَوڭڭو بڭڭارًرهو ًڭڭېچ ىىؽڭڭىا دتدىڭڭل وەدەش 
ٌەلىۈرەلمەيذىفان  ًەممە ىىؽڭىىى ئڭاۋتتىزلىوىپٌ 
يۈرىڭڭذىفان  ىڭڭۆسىّە ىىؽڭڭەهمەيذىفان ًالفڭڭا 
ٌەلىۈرۈپ وُيىذۇ. ماًىىەتىىى وىلىڭ  ىېىىىاهڭذت 

سَر  هۇرـۇن ىېىىىذترلىىٌرهو ياٌو ٌەلّۈظڭىذىٍو
مۇۋەپپەوىىەتلەرِە ظاًىب بًًُيذىفان ٌىؽىلەرهو 
ىۆس ىىچىمىشدىٍو ًەددىذىى سىىادە مۇٌەممەللىڭَ 
وُـلىؽىذىفان ٌىؽىلەر بۆؼۈٌىذىٌ تۇهجۇوىۇرۇپ 
وُيىذۇ. يېغڭو بىڭز ىىؽڭىا تۇتڭۇػ وىلفڭاهٌر 
باؼىىٌرهى  تەهىىذى ياٌو هُوۇؼڭىذىى ٌڭۆپزەً 

ىېٌىىىاجلىي  رىفرەتلەهذۈرۈؼو ۋە ىېىىزتپ وىلىؽىفا
بُلىذۇ. باؼىىٌرهو ىېىىزتپ وىلىؽمۇ ىالىىجاهڭائ 

 پەسىلەت ًېعابلىوىذۇ.

تڭڭڭُـزت بُلفڭڭڭان رىىڭڭڭابەت ىېغڭڭڭو  .7
ؼەٌىللەهذۈرۈػ. ىىوعان تەبىىىىىڭذە ىەظڭلىذىوٌ 
يائؽىلىي ۋە ىۇتۇوٌرهى  ىۆسىّە تەۋە بُلۇؼڭوو 
ىىعىەيذىفان بىز ئىل ؼەئعىىەتچىلىَ ئاًىؽڭو 

ۋە « وۇرىڭان ٌەرىڭم»بُلىذۇ. ؼۇهى  ىۈچڭۈن 
لەردە باؼىىٌرهو ىۆسىذىى يڭۇوىزى ًەدىغ ؼەرىم

بىلىؾ يڭاٌو ىڭۆسىّە هېمىوڭو يائؽڭو ٌۆرظڭە 
باؼىىٌرـىمۇ ؼڭۇهو يائؽڭو ٌڭۆرۈػ ىىوىڭايىى 

ىلىوىڭذۇ. لڭېٍىى بڭۇ ىىؽڭٌرهى  ىٌۈچلۈً تەٌ
ىەمەلىىلىؽىؽو ٌىؽىلەرهى  ىىمان ۋە ظادتوىىىوى  

 لمايذۇ. ٌۈچلۈٌلىٍىّە وارىىا ىُئؽاػ بُ-ىاجىش

باؼىىٌرهو ىۆسىذىى يۇوىزى بىلىؾ دېّەهلىڭَ 
ًەرِىشمڭڭۇ ًەمڭڭمە ىىؽڭڭوو باؼڭڭىىٌرـا تاؼڭڭٌپ 

وُيۇپ  ىڭۆسىّە ىىىىرارظڭىش وڭارتػ دېّەهلىڭَ 
ىەمەط. ٌۈچلۈً رىىڭابەت ىېغڭو ۋە جىڭذدىي 
ٌېزسط تۇيفۇظو بُلمىفان ىادەملەردىى ىاًًىڭذە 

ەتىڭڭجە ۋۇجۇدوڭڭا چىىمايڭڭذۇ. باؼڭڭىىٌرهو هبىڭڭز 
ى يۇوىزى بىلىؾ دېّەهلىڭَ ىىزىؽڭىلّەن ىۆسىذى

وىممەتلەردە يۇوىزى بىلىؾ دېّەهلىَ بُلىڭذۇٌو  
ًەرِىشمڭڭۇ بېفىؽٌؼڭڭٌردت ىەمەط. رىىڭڭابەت 
بېفىؽٌؼىا بُلۇؼو ٌېزەٌٍو  ىىزىؽىؽىە ىەمەط. 
بۇ هۇوىىذىى ىۆسىوو بېفىؽٌػ ۋە چىڭذتمچاهلىي 
ٌۆرظىىىؽڭڭىە تڭڭُـزت رىىڭڭابەت ؼڭڭەٌىللەهذۈرۈػ 

جىڭڭلەرِە ىىزىؽىؽڭڭوى  يادرَظڭڭو مڭڭۇىەيىەن هەتى
ًېعڭڭابلىوىذۇ. ًەر ىىؽڭڭىا رىىابەتعڭڭىشلىٍوو  
بەظلەؼمەظلىٍوو پەسىلەت ًېعڭابٌپ يۈرىڭذىفان 
ٌىؽىلەر ًېچىاهذته ىۇتۇه ۋە مۇۋەپپەوىىەتلەرِە 
ىىزىؽەلمەيذۇ. ىالٌي تاىڭاً وۇرىڭان ٌەرىمڭذە: 

دېڭڭىىؾ « وىشىىىڭڭۇچىٌر ؼڭڭۇهىغفا وىشىىعڭڭۇن»
ەهوىڭىىّە وىشىىىۇچىٌرهىڭ  ىاروىلىي ىالًٌوى  ج

ىۆسىارت مۇظابىىە ٌەيپىىڭاتو ؼەٌىللەهذۈرۈؼڭىوو 
ىىؽارەت وىلى  ىۆتىذۇ. تُـزت بُلفڭان رىىڭابەت 
ىېغو پاىالىىەتچىلەرِە ًاياتو ٌۈچ بېفىؽٌيذۇ ۋە 
ىۇًرهىڭڭڭ  پاىڭڭڭالىىەتلىزىّە سَر دەرىجىڭڭڭذە 
جۇؼىۇهلۇه ىاتا وىلىذۇ. ًاياتو ٌۈچو ىۇرـڭۇپ 

تچىلەرهى  ىىلمڭان ًالڭذت دتۋتش تۇرمىفان پاىالىىە
وىلىۋتتىڭڭان پاىڭڭالىىەتلىزى ٌۆڭڭڭۈلّە تەظڭڭەللىي 
بًُلىفان تەوذىزدىمۇ هەتىجە ۋە مڭۇۋەپپەوىىەتٍە 

 ۋەظىلە بًُلمايذۇ. 

دىوىمىشـڭڭڭا ئىڭڭڭشمەت وىلىۋتتىڭڭڭان  .8
ىاٌىىپچڭڭاهلىىو يڭڭۇوىزى  جۇؼڭڭىۇن ٌىؽڭڭىلەرهو 
مۇهاظڭڭى  ؼڭڭەٌىلذە  ىُئؽڭڭىمىفان يُظڭڭۇهذت 

 يو ٌۆتۈرۈپ وُيڭۇػ. دىوىڭتەوذىزلەػ  رًَىو
ئىشمەت ۋە پاىالىىەتلەرهو ىۆتەۋتتىڭان هۇرـڭۇن 
ٌىؽىلەر ىۆسىوو بۇ يُلفا ئالىغ ىاتىفان بُلىذۇ. 
ىۇًر پەوەت ىالًٌوى  رتسىلىىىوو ٌۆسلەپ  ىىمان 
ۋە ۋىجذتهوى  چاوىزىىىفا ىاۋتس وُؼۇپ  ًاياتىوى  
ئەۋپٍە ىۇچزىؽىفا وارىماپ ىۆسىوى  ىىمٍڭاهىىەت 

عىذىٍو ىىؽٌر بىڭلەن ؼڭۇـۇللىوىذۇ. بڭۇ دتىىزى
ىىوىايىى وىممەتلىڭَ رَي. لڭېٍىى بڭۇ ئڭالىغ 
ٌىؽىلەرمۇ باؼىىٌرـا ىُئؽاػ ىىوعڭان بُلڭۇػ 

وو ىظڭڭۈپىىو بىڭڭلەن رىفرەتلەهڭڭذۈرۈػ ۋە ٌڭڭۆڭل
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ٌۆتۈرۈپ وُيۇؼىا ىېٌىىىڭاجلىي. يائؽڭو ىىڭؾ 
وىلفڭڭۇچىٌرهو مڭڭاددىي ۋە مەهىڭڭۋىي جەًەتڭڭىىى 

بُلمىفاهڭذت ٌڭۆڭلو  وُلٌػ  وۇۋۋەتلەػ  ًېچ
ظڭۆسلەر بىڭلەن بُلعڭىمۇ -ٌۆتۈرۈلىذىفان ِەپ

چاهلىىىوو تىزىؽ رىفرەتلەهذۈرۈپ وُيۇػ ىۇًرهى 
تېخىمۇ ىاؼۇرۇؼىا تۈرتٍە بُلىذۇ. هاۋتدت ىۇهذته 
وىلماپ ىىؾ وىلمىفاهٌر بىلەن ًېچ ٌىؽىوى  ٌارى 
يُه  بىزەر ىىؽىا تۇتۇػ وىلفۇچىٌرهو تُئىىماپ 

پىذتٌارلىي رًَڭو ۋە ىڭۆسىوو تەهىىذلەۋەرِەهذە 
 يبېفىؽٌػ رًَو ظۇظٌپ والىذۇ. ًاسىزوو دىوى

ئىشمەت ظېپىمىشدە ٌۆپىوچە ظڭاًەلەرهى  بڭُػ  
وڭڭۇرۇه وېلىؽڭڭىفىمۇ مۇؼڭڭۇهذته باؼڭڭىىٌرهو 
رىفرەتلەهڭڭڭذۈرۈػ ۋە رًَىوڭڭڭو ٌۆتۈرۈؼڭڭڭوو 
ئالىمايذىفان مىجەسىمىش ظەۋەپ بُلفان بُلۇؼڭو 

 مۇمٍىى. 

« ٌعڭاهوى  وڭۇلوىىوعڭان ىې»ىەرەبلەرهى  
دەيذىفان بىز ًېٍمەتلىَ ظۆسى بار. ىەمەلىىەتڭىە 
هاًايىىو وىشـىولىي بىڭلەن ئىڭشمەت وىلىۋتتىڭان 
ٌىؽڭڭىلەرهو تُئىىماظڭڭىىى تەهىىڭڭذلەپ يڭڭاٌو 
وىلىۋتتىاهلىزىفا وارىىا مۇۋتپىي رەۋىؽىە تەؼەٌٍۇر 
بىلذۈرمەپ  ًېچ بُلمىعا وىلىۋتتىڭان ىىؽڭلىزىوو 

ىش مۇىڭامىلە وىلىوعڭا  مۇىەيىەهلەؼىۈرمەپ پەرۋتظ
ىىوعاهىي ىاجىشلىىو بىلەن ىۇًردىمۇ ظۇظلۇه ۋە 
ىۆس ئىشمىىىّە بُلفان ظڭەل وڭارتػ ٌەيپىىڭاتو 

 پەيذت بُلۇپ والىذۇ. 

ىۇلۇؿ  دەبذەبىلىَ وڭۇرۇه ِەپڭلەرِە  .9
ٌىچىَ بُلعڭىمۇ ىەمەلىڭي ىىؽڭٌرـا   وارىفاهذت

ٌڭڭۆپزەً ىەًمىڭڭىەت بېڭڭزىؾ. ىڭڭالٌي ًەربىڭڭز 
ىەت دتىىزىعڭىذىٍو ىىؽڭٌردىى بەهذىذىى ىىمٍاهى

ظُرته وىلىذۇ. دىوفا ئىشمەت وىلىؽڭىىى -ظُىال
ىىرارەت بۇ ؼەرەپلىَ پاىڭالىىەتىە ًەر ىادەموىڭ  
وىٌلىفان ىىؽو ؼۇ ىادەمّە هىعرەتەن ىۇلۇؿ ىىؾ 
بُلىڭڭذۇ. وەتىىڭڭي يائؽڭڭو ىىؽڭڭٌرهو وىلىڭڭؾ 
ىىمٍڭڭاهىىىىو بُلمىفاهٌرهىڭڭ  يامڭڭان ىىؽڭڭٌردىى 

ەٌلىوىؽڭىمۇ سَر يائؽڭىلىي ٌۈچىوى  يېىىؽىچە چ
ًېعابلىوىذۇ. ىەمما دتىىم ٌڭۆس ىالڭذىفا بۈيڭۈً 
هەتىجىلىَ ىىؽٌرهو ٌەلىۈرۈۋېلىڭ   ىەمەلىىەتڭىە 
ئەيزلىَ ىىؽٌر تەرىپىّە بىز وەدەممڭۇ ىالمڭاپ  
ٌىچىَ ىىؽٌرهو يارتتماپ تڭۇرۇۋېلىؾ ىڭادەموو 

بىخۇتٌؼىۇرۇپ  ىىزتدىوو ِالٌؼىۇرۇپ وُيىڭذۇ. 
بُلفان ٌىؽىلەرِە ىاًًىذە مۇًىم  بۇ ًالفا ٌېلى 

ئىشمەتلەر هىعڭى  بُلڭۇپ والفڭان تەوڭذىزدىمۇ 
ىۆسىوى  ٌڭۆهّىوو بڭُيىچە پەرۋتظڭىش مۇىڭامىلە 

 وىلى   ًۆددىعىذىى چىىالمايذۇ. 

يُلڭذىى ىەسىىەتوڭو »پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًش 
يىزتوٌؼىۇرۇؼڭڭوو ىىماهوىڭڭ  ىڭڭادەتىىٍو بىڭڭز 

هاۋتدت دتىىڭم دەپ ٌۆرظەتٍەن ىىذى. « ىىپادىعو
ىۇلۇـۋتر ىىؽٌرهىٌ چۈؼەپ يۈرىذىفاهٌر يُلذىٍو 
ٌىچىٍٍىوە بىز ىەسىىەتوڭو يُوىىىؽڭىا ىەًمىڭىەت 
بېزەلمىعە  ىۇًرهى  ىۇلۇـۋتر ىىؽٌرهو ۋۇجۇدوا 

 چىىىزتلىؽو هاتايىى. 

يېىىوذت ٌۆرۈؼمىّىلو هەچڭچە يىڭل بُلفڭان  
ىەمما مەن ىىشچىل ـايىۋتهە ًڭۆرمەت بىلڭذۈرۈپ 

تىان بىز واهچەيلەن بىلەن هەچچە ٌۈهلڭۈً ٌېلىۋت
بىڭڭز پاىڭڭالىىەتىە بىڭڭزِە بُلڭڭۇپ والڭڭذىم. مەن 
ىڭۇستوىىى بىڭڭزى ىڭڭۇًرهو هاًڭڭايىىو ىىلفڭڭار ۋە 
وُلىڭڭذىى ىىڭڭؾ ٌېلىڭڭذۇ دەپ وڭڭارتپ ًڭڭۆرمەت 
بىلڭڭذۈرۈپ ٌەلڭڭّەن ىىڭڭذىم. ىەممڭڭا ىۇًرهىڭڭ  
ىەمەلىىىىڭڭو مېوڭڭو ىىوىڭڭايىى ىەپعۇظڭڭٌهذۇرۇپ 

تەربىڭىە  يلو ٌۆپ دىوىوُيذى. ىۇًر ىەظلىذە ئى
بىڭڭلەن « ىۇؼؽڭاه ىىؽڭڭٌر»ٌڭۆرِەن  ىڭڭۆسى 

چڭڭُڭ »مەؼڭڭفۇل بُلمايڭڭذىفان  ىەممڭڭا دتىىڭڭم 
هو ىُيٌيڭذىفان ٌىؽڭىلەر ىىڭذى. مەن «ىىؽٌر

بۇرۇن ىۇًرهى  ظُرۇهو ۋە يېوىفڭا بېزىؽڭىىومۇ 
ىەيمىوەتىىم. ىۇًرهى  ئىلو چڭُڭ ىۆلىماًرـڭا  
 ًەتىڭڭا جەمىىڭڭىەتٍە سَر تەظڭڭىز ٌۆرظڭڭەتٍەن
پىؽىەدەملەرِىمۇ باًڭا بېزىۋتتىڭاهلىىىوو  ًەتىڭا 
بەسىلىزىوو تەهىىذلەۋتتىاهلىىىوو ىاڭلىفان ىىڭذىم. 
ىۇًر ِەپ ىارىلىزىذت ىۆسىّە ًڭېچ پۇرظڭەتوى  
بُلمايۋتتىڭڭاهلىىىوو  هڭڭاۋتدت بُلڭڭۇپ والعڭڭا سَر 
ىىؽٌرهو ۋۇجۇدوڭا چىىىزىۋېىىڭذىفاهلىىىوو ىىمڭا 

اهچە يىڭل وىلىؽىان ىىذى. ًاً ىارىذىى بىڭز وڭ
ىۆتٍەهذىى ٌېىىى ىۇًر بىلەن بىز واهچە ٌۈن بىز 
ظُرۇهذت بُلڭۇػ جەرياهىڭذت ىۇًرهىڭ  پۈتڭۈن 
ىڭڭۆمزىوو ىۇلۇـڭڭۋتر وڭڭۇرۇه ِەپڭڭلەر بىڭڭلەن 
ىۆتٍۈسِەن ىېفىش پالىۋتهلىزى ىىٍەهلىٍىوو ًڭېغ 
وىلڭڭذىم. بڭڭۇرۇهٌردت ىۇًرـڭڭا ًەۋەط وىلفڭڭان 

 لذىم. بُلعاش  ىەمذىلىٍىە ىۇًرـا ىىچ ىاـزىىى  وا
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ىۇًردت ىادەتىىٍو ؼەئعڭىي تەوۋتدترلىىىىومڭۇ 
-ًېچرىڭڭز ىەظڭڭەر يڭڭُه ىىڭڭذى. ىُلىڭڭۇرۇػ
ٌەش -وُپۇؼڭڭلىزىذت ىىعڭڭٌمچە ىىپڭڭادە ٌەمڭڭذىى

ظڭڭۆسلىزىذە ًە دېّەهڭڭذە -ٌڭڭۆرۈلەتىو. ِەپ
باؼىىٌرهو چۈؼڭۈرۈػ  چېىىڭۋېلىؾ  مەظڭخىزە 

تڭۇرۇپ ئڭۇددى ٌەيىڭ  -وىلىؽٌر... تڭۇرۇپ
-سە وىىڭڭاطظڭڭُرۇهىذىٍىّە ىُئؽڭڭاػ بىڭڭمەس

چۇواهٌر... ىەٌىغ ىېىەتىو. بڭۇ ًڭالەت مېوڭو 
 ىىوىايىى ِاڭّىزىىى  وُيذى. 

مەن ِڭۈسەل »پەيفەمرىزىمىش بىز ًەدىعڭىذە 
« ىەئٌووو ۋتيىفا يەتٍۈسۈػ ىۈچۈن ىەۋەتىلڭذىم

دېّەهىذى. ۋتًالەهٍو  ىۇًرهى  ىالذىذت ىەئٌه  
-پەسىلەت  تەوۋتدترلىي  رًَو پڭاٌلىي  سىٍىڭز

-ىىرڭڭادەتلەردىٍو تەىڭڭذىل-مەلتەظڭڭرىٍ  ىە
ىەرٌاهٌر ًەوىىڭذە ِەپ وىلعڭىغىش  تەبىىىىٍڭو 
ظىشِە واًه  ٌاللىعڭو ىېچىلمىفڭان  ىۇؼؽڭاه 
ىىؽڭڭڭٌرـىٌ ىېعڭڭڭىلىۋتلىذىفان... دېّەهڭڭڭذەً 
والپاوٌرهو ٌېىذۈرۈؼڭو تۇرـڭاهٌ ِەپ. لڭېٍىى 
ًەوىىەت ؼۇٌو  ىۇؼؽاه ىىؽڭٌردت ىىمٍاهىوىڭ  

ەر  ًەربىڭز تېوىىىڭذت يېىىؽىچە تُـزىوو ٌۆسلىّەهل
مەظىۇلىىەتوو ىۆسىّە يڭار وىلفڭاهٌرً ىۇلۇـڭۋتر 
هەتىجىڭڭلەرِە ظڭڭاًىب بًًُيڭڭذۇ. ِېپىمىشهڭڭو 

ظاًەدە ئىڭشمەت وىلمڭاوچو  يوىعىارتعاه  دىوى
بُلفان  ىۆسىوو بۇ يُلفڭا ىاتىفڭان وېزىوذتؼڭٌر 
رېىالىي بُلفان ىۇؼؽاه ىىؽٌردىى باؼٌپ ىۆسىوو 

ىّە ظىلجىىىؽو  ىۇلۇـڭۋتر ىىماهىي ٌامالەت تەرىپ
وۇرۇه ِەپلەردىى چۆمۈلە رًَىوو ىارتۇه بىلىؽو 

 ىىوىايىى مۇًىم. 

ىۆسلۈٌعىش ىۆسىوو تُلۇوٌپ  بىز ىىڭشدت  .11
تُئىاپ والماپ  ٌۆپٍە وادىز  بىزِە ماًىزًردىى 

ظڭاًەيىمىشدە هۇرـڭۇن  يبُلۇػ. هۆۋەتىە دىوىڭ
ئىشمەتلەر تېخو پېچىىو بۇسۇلمىفان ًالذت  ىىجزت 

ىُوۇـڭۇچىٌر  يلىوىؽوو ٌۈتۈپ تۇرماوىا. دىوىڭوى
ىُمۇمو هىعرەت جەًەتىىى ىاس بُلفاهوى  ىۈظىىّە 

تەٌزترلىىڭو  ىىىىىذترىۇًردىٍو بېٍىومىچىلىَ ۋە 
هۆۋەتىە ىۆتەؼٍە تېّىؽلىَ جىذدىي ئىشمەتلەرِە 
هىعرەتەن ىادەش وەًەتچىلىٍڭو پەيڭذت وىلماوىڭا. 

مىڭق -ىقىىلىم ٌُچىعىفا ٌىزظە ىادەملەر ئىلو م
تۇرـاهڭڭذەً وىلفڭڭان بىڭڭلەن ىەمەلىڭڭي ىىؽڭڭىا 

مەن ماۋۇ ىىؽوو »يارتيذىفان  بىزەر ىىؽىا وارىىا 
دەپ مەيذىعىّە مۇؼىىٌپ ىُتىۇرىفا « وىًٌيمەن

 چىىاًيذىفاهٌر ىىوىايىى ٌەمچىل بُلماوىا. 

بىلىم واهچە ٌۆپ بُلعىمۇ  ىەمما ىۇ ىەمەلىڭي 
ېزەٌعڭڭىش ىېٌىىىڭڭاجٌرهو وامذىىالمىعڭڭا يەهىڭڭٌ ٌ

هەرظىّە ىايلىوى  والىذۇ. ؼۇهى  ىۈچڭۈن بىلىڭم 
ىۆِىوىؽڭڭىە ىەهىەهىڭڭۋىىلىٍوو  تەولىڭڭذچىلىٍوو 
وُـٌؼڭڭڭڭىاهذىى ٌڭڭڭڭۆرە رىىڭڭڭڭالىىلىىوو  
ىەمەلىىەتچڭڭڭاهلىىوو  وُللىوىؽڭڭڭچاهلىىوو هەسەرِە 

 ىالفان تۈسۈً. 

دەرۋەوە ىادەمڭڭڭڭذە دەۋر ىېٌىىىڭڭڭڭاجىوو 
ًڭېغ وامذىىاًيذىفان بىلىم بُلعا  ىېٌىىىڭاجوو 

وىًٌيڭڭذىفان ىڭڭاڭ بُلعڭڭا  ؼڭڭۇ ىېٌىىىاجفڭڭا 
ماظلىؽاًيذىفان دىت بُلعڭا... تەبىىىىٍڭو بڭۇ 
ىادەش ىىعىىىخىىٍىلىي ًالذت پىذتٌارلىؽى  ٌېىىذۇ. 

ىاتالمڭاط ىُوىڭذىى »هاۋتدت ىۇهذته بُلمىفاهذت 
ظڭەۋەبلەر -دېّەهذەً ًەر ئىل باًاهە« ٌۆرۈپىۇ

ؼٌيذۇ. بىلەن ىۆسىوو مەظىۇلىىەتىىى واچۇرۇؼىا با
دىمڭۇ مەظڭىۇلىىەتوو «ىۇؼؽاه ىىؽٌر»دېمەً  

ًسىم تۇتمىفاهٌر واهڭذتوىۇر بىڭز چڭُڭ ىىؽڭٌر 
ىۈچۈن پۇرظەت ىىشدەۋتتىڭاهٌر ىەمەط  بەلٍڭو 

هو باسترـا ظېلىؾ ىڭاروىلىي «چُڭ ىىؾ چۈؼو»
ىۆسىوو پەردتسًپ  ىاۋتموى  ٌۆسىوو ـەلەت وىلى  

 ياؼاۋتتىاهٌردۇر.

 ىائىزىىو ظۆس: 

هڭڭاملىي « تچىلىزىمىڭڭشدە ىڭڭۈچ ـەلەتدەۋە»
مەسٌۇر يۈرۈؼڭلۈً ياسمىڭذت دەۋەتچىلىزىمىڭشدە 
تۈسىىىؽٍە تېّىؽلىَ دەپ وارىفڭان بىڭز وڭاهچە 
مەظىلە ًەوىىذە تُئىىلى  ىۆتىڭۈش. مەن دىوىڭي 
ئىشمەتلىزىمىشهىڭڭ  مڭڭۇمٍىوىەدەر مڭڭۇٌەممەل  
ظېعىىمىلىي  ىەتىزتپلىڭي بُلۇؼڭوو تەؼڭەبرۇط 

بىلەن پەوەت ىۆسۈموى  وىلفۇچو بُلۇػ ظۈپىىىم 
ش. ٌەڭ ذۇيۈسەٌو وارتؼڭلىزىموو ىُتىۇرىفڭا وُيڭ

ىُوۇرمەن وېزىوذتؼٌرهى  مڭۇًىم دەپ وارىفڭان 
تۈسىىىؾ يڭاٌو ىېىىزتسلىڭزى بُلعڭا ىُتىۇرىفڭا 
وُيۇؼىوو  ؼۇهذتوٌ مەظڭىلىلەرهى  ًەل وىلىڭؾ 
چارىلىزى ًەوىىڭذە ىُرتڭاه ىىڭشدىوىؾ ىېلىڭ  

   ىلىمەن.بېزىؽوو چىى ٌۆڭلۈمذىى ىۈمىذ و
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مەد ىىىرڭال مپىزَلېععُر دٌَىُر ىەلٌمە مۇًە
ۋە  «ؼەره ؼاىىزى»ياۋرَپا ۋە ـەرپ دۇهىاظىذت 

دەپ تُهۇلىذۇ. ىىعڭٌش  «ؼەره مۇتەپەٌٍۇرى»
وۇرىڭان ؼڭاىىزى  ىىعڭٌش » دۇهىاظىذت بُلعڭا

رى  پاٌىعڭڭىاهوى  ۇؼڭاىىزى  ىىعڭٌش مۇتەپەٌٍڭ
ش ـۇچىعڭڭو  يېىىوىڭڭو دەۋر ىىعڭڭٌۇمەهىڭڭۋىي وۇر

دېّەن  «وىؽىوى  ىەڭ ىاۋتهّارت بايزتوذترىىىُيف
ظۈپەتلەر بىڭلەن تىلفڭا ىېلىوىڭذۇ. ًەتىڭا ـەرپ 
دۇهىاظىذىى تارتى  پاٌىعڭىان مىعڭىز واتڭارلىي 
ىىعڭڭڭڭٌش ىەللىزىوىڭڭڭڭ  بەسى ىاتڭڭڭڭاولىي 
-ىۇهىۋېزظىىېىلىزىذە ىەلڭٌمە ىىىرالوىڭ  پىٍىڭز

وارتؼلىزىوو تەتىىڭي وىلىڭذىفان دٌَىُرلڭۇه ۋە 
 بُلۇپ  لىي بۆلۈملىزى تەظىغ وىلىوفانماِېعىىز

ٌىۇرلڭۇه َمۇؼۇ ظاًە بُيىچە د هۇرـۇن ٌىؽىلەر
ۋە ماِېعڭڭڭىىزلىي ىۇهۋتهلىزىفڭڭڭا ىېزىؽڭڭڭٍەن. 
پاٌىعىاهذىمۇ ىۇهى  هامىذت هۇرـۇن ىۇهىۋېزظىىېت 

ىەمما بىش ىۇهو پەوەت  ۋە ٌۇتۇپخاهىٌر ىېچىلفان.
پاٌىعىان ؼاىىزى دەپٌ بىلىمىش. بۇهى  ظڭەۋەبو 

ٌمە مۇًەممەد ىىىرالوى  ىەظەرلىزىوى  تېخىچە ىەل
ىۇيفڭڭۇرچە تەرجىڭڭمە وىلىومىفڭڭاهلىىو  ىۇهىڭڭ  

وىؾ ًەرىٍىڭڭىىّە ىپىٍىزلىڭڭزى ۋە ىىعڭڭٌش ىڭڭُيف

وُؼىان تۆًپىلىزى بىلەن ىۇيفۇر ىُوۇرمەهلىزىوى  
 تُهۇؼمىفاهلىىو دەپ ٌۆرظىىىؽٍە بُلىذۇ. 

 مەد ىىىرالوى  وىعىىچە ًاياتو ممۇًە
يىلڭڭو ًڭڭاسىزوو –1873ال مڭڭۇًەممەد ىىىرڭڭ

پاٌىعڭڭىاهوى  پەهجڭڭاپ ىۆلٍىعڭڭو ظڭڭىىالٍُت 
ؼەًىزىذە دۇهىاـا ٌەلّەن. ٌىچىٍىذىٌ دتدىعىوى  

وەپ دېعەڭ ئۇددى ظاڭا ىوۇرىاهوو يائؽو چۈؼ»
دېڭّەن  «!هاسىل وىلىوىۋتتىان ٌەيپىىاتىڭا ىُوڭۇ

ىىوى  تەظىزىذە ىاجايى  ىىؽڭىىىاه بىڭلەن ىهەظىٌ
ُوۇتىۇچىلىزىوى  يُل ىاهذىى ى .وۇرىان ىۆِەهّەن

بىىڭاتىوو بېزىلىڭ  ەٌۆرظىىىؽو بىلەن ىىعٌش ىەد
. ىۇ ىڭالىي ماىڭارىپوو تاماملىفاهڭذىى ىۆِەهّەن

چىلىىىڭا ۇىىذت ىُوۇتىېىىلۇٌېىىى ؼەره تىللىزى لاٌ
تەيىڭڭڭولەهّەن. مەلڭڭڭۇش مەسِىلڭڭڭذىى ٌېڭڭڭىىى 
ىُوۇتىڭڭۇچىلىىوو تاؼڭڭٌپ  ىەهّلىڭڭىەِە بېزىڭڭ  

پەلعەپە ۋە  تىېىىذمرېزج ىۇهىۋېزظىايىلو ٌ-1905
 پەهلىزى بُيىچە بىلىم ىاؼۇرـان.ىىىىىعاد 

فىذىٌ ؼڭېىىز يېشىؽڭوو ېىىىرال ًًُردىٍو چ
باؼڭڭلىفان بُلڭڭۇپ  ىەهّىلىىەدىمڭڭۇ ؼڭڭېىىز 

پ ًەممىّە تُهۇلفان ۋە ۇىىجادىىىىىوو دتۋتمٌؼىۇر
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بىىڭاتو ەىەرەئ تىلو ۋە ىەد بىز مەسِىللُهذَهذت 
بۇ جەرياهذت ىۇ ن. وىلفا يلىېىىذت ىُوۇتىۇچىلىۇلاٌ

چاوىزى   ىىلمىڭي  يېفىوٌرهوٌۆپ وېىىم ىىعٌمىي 
لىٍعڭڭىىەلەرهو ظڭڭۆسلىّەن. لُهذَهڭڭذت تڭڭۇرۇػ 

ظڭُدىىەلىَ فا ٌىزىڭ  ىواهۇن لاٌُلىېى جەرياهىذت
 ىىىاهڭڭذىى مىىڭڭۇهخ ىۇهۋتهىفڭڭا ىېزىؽڭڭٍەن.

ػ ۇوڭُىۇهىۋېزظىىېىىذت پەلعەپىذە دٌَىُرلڭۇه ى
ىىعڭٌش »ى  ىۈچۈن ِېزماهىىەِە يۆتٍەلّەن. ىۇه

هڭاملىي تەتىىىڭات « پىعىّە بىڭز ًەظعڭەەپەلع
ئارتٌىېزلىَ ىەظىزى دەل ؼۇ مەسِىلڭذە هەؼڭىز 
وىلىوفان. بۇ ىۇهى  پەلعەپە ظاًەظڭىذە ياسـڭان 

 وىعڭمەنتۇهجو ىەظڭىزى بُلفڭاهلىىو ىۈچڭۈن 
تاٌو ؼۇ ظڭاًە بڭُيىچە   ەر بُلعىمۇيېىەظىشلىٍل

ىىٍٍىوچڭڭو ىەظڭڭىزى هەؼڭڭىز وىلىوفاهفڭڭا وەدەر 
وؽۇهاظلىىىىٍو مۇًىم ىەًمىىىىىوو يُواتمڭاپ ؼەر

 ٌەلّەن. 

يىلو ًىوذىعىاهفا وايىىان ۋتوىو -1908ىۇهى  
دەل ىىعىاهرۇلذت ىىٍٍىوچو مەؼڭزۇتىىەت ىڭېٌن 
وىلىوى  ئەلىپىلىَ ىاـذۇرۇلۇػ ىالذىذت تۇرـڭان 
ۋە پۈتۈن ىىعٌش دۇهىاظو واتىىي تېغىزوڭاػ ۋە 

تڭُـزت  ظىشلىَ ىىچىڭذە والفڭان دەۋرلەرِەذمىۈى
ٌەلّەن بُلفاچىا  ىۇهى  ىاظاظلىي پىٍزى ىىعٌش 

ممىىىوو بۇ بًُزتهذىى واهڭذته وۇتىۇسۇؼڭىىى ۈى
ىىرارەت بُلفان. ىىعٌش دۇهىاظىوى  ٌەلّۈظڭىّە 
هىعڭڭرەتەن ىُيلىفڭڭاهلىزى ۋە ىڭڭۆسىّە ئڭڭاط 

ىەمّەً وىلىؾ  » ظىىاظەتوو  پىٍىزلىزى بُلفاچىا
 دەپ« ـۇرۇر ۋە ؼان ؼڭەرەپٍە دەۋەت وىلىڭؾ

تەرىپلەپ  ىاٌىى  ظىىاظڭىي پاىڭالىىەتلەر بىڭلەن 
ؼۇـۇلٌهفان. ىۇ ًىوذىعڭىاهفا ٌېلىڭپٌ ىەدەبىڭي 
ئىشمەتلىزىوڭڭو باؼڭڭلىفان بُلڭڭۇپ  ىۇهىڭڭ  

ًرـا ىاتڭاپ ذًىوذىعىاهذىٍو مۇظۇلمان مۇجاًىڭ
ياسـڭڭان ؼڭڭېىىزلىزى مۇظڭڭۇلماهٌرهى  ىەهّلىڭڭىە 
مۇظىەملىٍىعىّە وارؼو وُسـىلىؽىذت ۋە ىائىزىڭذت 

عىان ىىعڭٌش جۇمٌۇرىىىىىوىڭ  وۇرۇلىؽڭىذت پاٌى
 رَل ىُيوىفان.  وُسـاتىۇچمۇًىم 

بىڭز تەرەپڭىىى  ىڭاروىلىيىەظەرلىزى ىۇ ىۆس 
 ٌىملىٍىوڭو هامايڭان وىلىؽڭىابىز ىىوعان  چەيېغى

  يەهە بىڭز تەرەپڭىىى يېغڭو ۋە ىان بُلعاتىزىؽ
ظەِەً بىڭز ئەلڭي تڭُپو يەهڭو ىىجىىمڭاىىي 

ۈن سَر جەمىىڭڭڭىەت ؼڭڭڭەٌىللەهذۈرۈػ ىۈچڭڭڭ
 ؽچاهلىىٌرهو ٌۆرظەتٍەن. زىتى

 اتەپەٌٍۈرهى  وايىڭ يىىعٌمذت دىوى»ىۇهى   
هاملىي ىەظىزى پۈتۈن ىىلمىي ۋە  «ؼەٌىللىوىؽو
ظەمەرىعڭو بُلفڭان  تەجزىرىلىزىوىڭ  ىيپەلعەپىۋ

ىاجايىڭڭ  هڭڭادىز ىەظڭڭەر ًېعڭڭابلىوىذۇ. ىڭڭۇ 
ىەظەرلىزىذە مۇظڭۇلماهٌرهى  ؼڭەٌىلۋتسلىىىفا ۋە 

ش رًَىڭڭڭذىى ىۇستولىؽڭڭڭى  ًەوىىىڭڭڭي ىىعڭڭڭٌ
  :مۇهذته ياسىذۇ ٌېىىۋتتىاهلىىىفا پەريات وىلى 

 ىىماهىذت يُه ًُسۇر  هە هاماسدت ىىؽىىىاه 

 هېمە پايذت ىۇًردت  واچىىى تاؼٌپ  واچ يېزته.

ظڭڭادتلىزى ىڭڭاروىلىي ؼڭڭاىىز يۇوىزىىىڭڭذەً 
وىلىؽوو  پەيذتىىٌپ وىى يًىَمۇظۇلماهٌردت بىز ر

مۇظڭۇلماهٌرهى  ۋەتەن  وٌ ؼۇهذت. ىارسۇ وىلفان
ٌڭڭارى  دەردى بىڭڭلەنممەتوىڭڭ  ۈۋە ى مىلڭڭلەت

بُلماظىىى  هاماس ۋە ىىماهوىڭ  تاؼڭىو ؼڭەٌلىّە 
مەًڭڭزۇش  ماًىىىىىڭڭذىى يًەوىىىڭڭىېعڭڭىلىۋېلى   

 . ٌۆتۈرِەنوىلىۋتتىاهلىىىفا وارؼو چۇوان 

 ىۇ يەهە:
 جەمؽىىوى  وەدىٌو چاووار وُلٌردت 

 ُيا.ظىىاظەت ىايٌهذى ؼىؽخالفا ِ
 بۇ وەدەر بُپٍەتٍەن ىىعٌش ىېلىّە 
 پەوەتٌ ىىعًٌات ىەڭ مۇًىم دَرت.

دېّەن مىعزتلىزى ىاروىلىي ىۆسىوو جەمىىىەتوو 
  چۈهٍو جاٌارلىفان. ىىعٌي وىلىؽىا ىاتىفاهلىىىوو

ى   ئەلىوى  ىېغىوو ىىعٌي وىل ىۇهى  وارىؽىچە 
مڭاًىىىىىوو ًڭېغ ىىعڭٌموى  ًەوىىىڭي  ـاىۇًر

هەپعڭڭاهىىەتچىلٍىىى اپ ۋە ىڭڭۇًرهو وىلڭڭذۇرم
ۋە سەبۇهلڭڭۇه -سمڭڭاپ تڭڭۇرۇپ ئڭڭارۇوۇتى

 ىېعەهٍىزەؼلەردىى تارتى  چىىىىلو بُلمايىىو. 

ىاتڭڭاولىي جەمىىىەتؽڭڭۇهاط دٌَىڭڭۇر ىەلڭڭو 
ؼەرىىاتو مۇًەممەد ىىىرالفا باًا بېزى  مۇهڭذته 

 : ياسىذۇ
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ىەولىڭڭي ۋە پەلعڭڭەۋىي پىٍىزلىڭڭزى ىڭڭۇهو »
ى ۋە ىڭڭڭۆسِىچە ؼڭڭڭېىىزىىەتوى  ِڭڭڭۈسەللىٍلىز

ىاًًىذىلٍلىزىذىى مەًزۇش وىلمىذى. ؼڭۇهىغذەً 
ؼڭڭېىىزىىەتوى  يۈسەٌىلىٍىمڭڭۇ ىڭڭۇهو چُڭىڭڭۇر 

رًردىى ىايزىڭ  وُيمىڭذى. ۇپەلعەپىۋىي تەپەٌٍ
ىېىىىڭڭادى ىڭڭۇهو ٌُهعڭڭىزۋتتىپلىىىا  يدىوىڭڭ

ظۆرىمىّەهّە ىُئؽاػ  ىُچۇه دۇهىڭا وارىؽڭمۇ 
ىۇهى  ىىماهىوو وەلرىڭذىى يۇلڭۇپ ىاًلمىڭذى. 

پ ىاظەت ىۇهو يېغو ًادىعىلەر رتمٍىعىفا وامڭاظى
ىېزپاهفا باؼڭچىٌپ ٌىزىؽڭٍەن -وُيمىذى. ىىلىم

ر ۈتەتڭ ۋتوىلىزىذت بُلعا ئەلىوى  بېؽىفا ٌەلڭّەن
. ىېعڭىذىى چىىارمىڭذىبىز مىوۇتمۇ  وىعمەتلەرهو

وىعىىعو ىۇ مەۋًها جاًلىذىى رۇمىفا ىۇئؽڭاػ 
 عڭزتۋـا ىُئؽڭاػىر وىلىذىفان  هاظىز ئۇتەپەٌٍ
ياسىذىفان  ظڭەيىىذ جامالفڭا  رهوؼېىىزً ىيىىماه

ىُئؽاػ مۇظڭۇلمان ئەلىلەرهڭو ىىؽڭفالىىەتىىى 
وۇتىۇسۇػ يُلىذت تىوىمعىش ىڭۇرۇػ وىلىڭذىفان  

رـا ىُئؽاػ مەدەهىي ىُيفىوىؾ ًەرىٍىىىوڭو ۇتاِ
پاجىىەظڭىذىى وۇتىڭۇسۇػ يُلىڭذت پاهىەوىلچىلىي 

  1«.ٌۈرەػ وىلىذىفان بىز ستت ىىذى

ًەش ماىارىپؽڭۇهاط  ممەد ىىىرڭال ؼاىىز مۇًە
ىەظڭىزدىٍو ىەڭ -20ًەش ىىوىىٌپچو بُلڭۇپ  

رلىزىوىڭڭ  بىڭڭزى ۇىىعڭڭٌش مۇتەپەٌٍ ىىلفڭڭار
 –20ىەظزىوى  ىائىزى ۋە -19ًېعابلىوىذۇ. ىۇ 

وىؾ ىىىعڭڭٌش ىڭڭُيف ىٍوىەظڭڭىزهى  باؼڭڭلىزىذ
ىىڭزتن ۋە     مىعىزاؼىمالىي ىالزىى وى ًەرىٍىىى
 ٌڭۆسِە ٌڭۆرۈهّەنواتڭارلىي ىەلڭلەردە  تۈرٌىىە

ىڭۇ ًاياتىڭذت . مۇًىم ؼەئعلىزىوى  بىزى ىىذى
ئەتەرِە ىىرڭزتًىم -بُلڭۇػ مڭۇىمىى»ىۆسىّە 

دېڭڭّەن « ٌەبىڭڭي يۈسلىوىؽڭڭىۇر ىەلەيٌىععڭڭاًش
 وارتؼوو وىرلەهامە وىلفان.

ئەلىپىلىٍوىڭڭ  ىڭڭۇهو ىەڭ ىۆٌۈهذۈرىڭڭذىفىوو 
ىىزوچىلىڭي  ىاروىعىذت باػ ٌۆتڭۈرِەنيىىىلىؽو 

                                                 
 « لمەن ۋە ىىىرا»ىەلو ؼەرىىاتو  1
 

-بىڭز ۇهىاظىوى  پارچىلىوى  دىىعٌش  تەظىزىذە
بىزلەپ تاجاۋۇسچىلىىىڭا ىۇچزتۋتتىڭاهلىىو ىىڭذى. 

ىڭڭۆس ؼڭڭېىىزلىزىذت بىزلىڭڭَ ۋە  ؼڭڭۇڭا ىڭڭۇ
دىوىڭڭي وو  ىەظڭڭلىّە ٌەلىۈرۈؼڭڭ وېزىوذتؼڭڭلىىوو
. ىۇهىڭ  ٌۈچەپ تەرـى  وىٌتىڭووېزىوذتؼلىىوو 

بىزلىڭَ ۋە وىزىوذتؼڭلىي ىارت وارىؽچە مىللەتلەر 
پەوەت ىىعڭٌش  يڭُلووى  بىزدىورىڭز بەرپا وىلىؽ
ىىعڭڭٌمىي وېزىوذتؼڭڭلىي ىاظاظڭڭىذىٍو ىىڭڭذى. 

ىىجىىماىىي جەمىىڭىەت بەرپڭا وىلمڭاپ تڭۇرۇپ  
ىىعڭڭڭڭٌش دۇهىاظڭڭڭڭىوى  ـەرئ ۋە ؼڭڭڭڭەره 
تاجاۋۇسچىلىىىفا تاوابىل تۇرتلىؽو مۇمٍىى ىەمەط 

 ىىذى. 

ىۇهىڭڭ  پاٌىعڭڭىان ىىعڭڭٌش جۇمٌڭڭۇرىىىىو 
 تەظەۋۋۇرىمۇ پۈتۈن دۇهىا مۇظڭۇلماهلىزىوو ىڭۆس
ىەتزتپىذت بىڭز ِەۋدىڭّە ىايٌهذۈرتًيڭذىفان ۋە 

 ىىزىؽڭىۈرەلەيذىفانىّە پؼەرى-ىۆتمۈؼىىٍو ؼان
وۇرۇؼڭىىى ىىرڭارەت  ىڭوىۈلّىلىَ ىىعڭٌش دەلى

ىىڭذى. ؼڭۇڭا ىەهّلىڭىە ىىؽڭفالىىىىىّە وارؼڭڭو 
ٌۈرەؼوو ىېىىىاد بىڭلەن بىڭز ِەۋدىلەؼڭىۈرۈپ  
ًىوذىعڭڭڭڭىاهذىٍو ًەر وايعڭڭڭڭو مىلڭڭڭڭلەت 

اٌىعڭىاهوى  مەهىعڭو هڭېمەگ پ»مۇظۇلماهلىزىوو 
دېڭّەن « ًىىلە ىىللەلٌي مۇًەممەدۇن رەظۇلٌي
 ؼُىار ىەتزتپىفا تُپلىىالىفان ىىذى. 

مەد ىىىرڭال پاٌىعڭىان مىەلٌمە مڭۇًە ِەرچە
ىىعٌش جۇمٌۇرىىىىىوى  وۇرۇلىؽىوو ىڭۆس ٌڭۆسى 

يىڭل  9  پاٌىعىان وۇرۇلۇؼڭىىى ٌۆرەلمەپبىلەن 
زىلڭذت دۇهىڭا ىاپ-21يىلو  1938ىىلّىزى يەهو 

بىڭڭلەن ۋىذتًؼڭڭىان بُلعڭڭىمۇ  ىۈمىذظڭڭىشلىَ 
ىىلفڭار  ىىعڭٌش دۇهىاظڭىفا ىاظارىىىّە چڭۆٌٍەن

 يپەلعەپەۋىي پىٍىزلىزى بىلەن تەڭذتؼعىش ًاياتى
 ەلمەؼى ٌۈچ ۋە ىؽفالىىەتٍە وارؼو بىز ىۆچمەط

 والذۇرۇپ ٌەتىو. 

پارًمېوڭڭڭت بىواظڭڭڭىوى  ىۈظڭڭڭىىّە ىڭڭڭۇ  
 ۇىىللەلًٌ ًەًىىٌ هېمەگ ىوىعىوپاٌىعىاهوى  مە»

دېّەن ؼُىار يېشىلفڭان « مۇًەممەدۇن رەظۇلٌي
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پاٌىعىاهوى  دەلەت ىاظاظو واهۇهو وۇرىڭان » ۋە
دەپ ىېوىڭي بەلّىلەهڭّەن بىڭز « ۋە ًەدىعىىۇر

ىىڭذىىُلُِىىە ىاظاظڭىوو ىىعٌش جۇمٌۇرىىىىىوى  
يارىىى  بەردى. ؼۇڭا ىۇ ىۈممەت وەلرىذە يېغڭو 

مەهىڭۋىي   پاٌىعىاهوى  دەۋر ىىعٌش مۇتەپەٌٍۇرى
دتًىعڭڭو ۋە مەهىڭڭۋىي وۇرـۇچىعڭڭو ظڭڭۈپىىىذە 

 ًەردتىىم ًۆرمەت بىلەن ئاتىزلىوىذۇ.

 

زلىزىذىٍو ىىېؼڭڭ مەد ىىىرڭڭالممڭڭۇًە
 «فەرىٌاؼ»ؼەًەر  يـايىۋى
ىذت تىلفا ىېلىوفان دتڭلىي ؼڭېىىز ٌاؼىفەر ىۇ 

پۈتڭڭۈن دۇهىڭڭا مۇظڭڭۇلماهلىزىوى  بىزلىڭڭَ ۋە 
ىىعڭٌش ىڭاروىلىىٌ پەوەت  وى وېزىوذتؼلىي رًَى

ىىعڭڭٌموى  ؼڭڭۇهذتوٌ  وو ُلىڭڭذىفاهلىىىببەرپڭڭا 
بىلەهڭٌ تُئىڭاپ  اتىىعڭًٌىي واهذتوىۇر ىەئٌو

والماظىىى  هُوڭۇل ىېىوىڭَ بىڭزلىٍوىٌ ىاظڭاط 
وىلىذىفان باؼىا ىىڭذىىُلُِىىەلەرِە ىُئؽڭىمىفان 

پەيذت  وىېغ َىادىمىىلى ظاپ ًالذت پۈتۈن دۇهىادت
وو ٌۆرظڭڭىىى  اهلىىىهىؽڭڭان وىلىڭڭذىف ىؽڭڭوووىل

 ىۆتٍەن. 

 ىۇ يەهە:

 ربططملت ططضلطلمططبملت ططضلبشمططکل ططالت ططر ل طط ل  ططکض

 اش شکلطالال شںلاسل کتالسالابلتکلبالخبر

 اشطططططکل ططططططںلتسططططط یلکطططططریل ططططط ل کسطططططبک  ل طططططاللططططط ا

ل شلل السککللساللال رلتکلبخککل ک غر

  سطططططلللططططططرلتسطططططط یل طططططط لتططططط  بل ططططططرلت طططططط یل طططططططل  

 اڑللشکل  شکلسالتطلتک   لخککلرہللزر

 لىَ ۋە ىىوىىشتش ؼەروىە هىجات بىز
 ىاظىىا بۇهىغذىى تېخو بىخەۋەر.
 ممەت ۈبىز ظەپ بُپ وُـذىعۇن ًەرەموو ى

 ...1وُؼۇلعۇن بۇ ظەپٍە هىل ۋە ٌاؼىفەر
 ىۈظىۈن دەپ وارتلعا ىىعٌمذىى مىللەت 
 چاڭ ٌەبىي تُسىفاپ  تۈِەر مۇوەررەر.

                                                 
ىەظلو تېٍىعىىىذە هىڭل ظڭاًىلىذىى ٌاؼڭىفەر تڭۇپزتولىزىفىچە  1

 دېىىلّەن.

 پاهمىللەتچىلىٍوىڭ دېّەن بۇ مىعڭزتلىزىذىمۇ 
سَهڭڭا ىاظاظڭڭىفا ىىڭڭزه  رەڭ ۋە  يەهڭڭو تىڭڭل 

وۇرۇلفڭڭان تڭڭار مىللەتچىلىٍوىڭڭ  ـەربوىڭڭ  
ؾ ىۈچڭڭۈن ىىىمۇظڭڭۇلماهٌرهو پڭڭارچىٌپ يڭڭُو

لىعڭو ىىٍەهلىٍىوڭو ىىًبىڭز  چىىارـانىُتىۇرىفا 
هەيڭزەڭّە تاوابىڭل -لەىىىىلّىزى ظۈرىذۇ. بۇ ً
وڭڭاهچىٍو ىىٍٍىلەمچڭڭو تۇرۇؼڭڭوى  چارىعڭڭو 

ىېىىىادىي ل دە پەرولەرهى  بُلۇؼىذىى وەتىىىوەسەر
ؼڭۇهذته بىزلىٍوو ىاظاط وىلىؾ ىىٍەهلىٍىوڭو  

 وُلڭذىى بېزىڭ وىلفاهذىٌ ىىعڭٌش دۇهىاظڭىوى  
وڭڭڭايىۇرۇپ ىوو پؼڭڭڭەرى-وُيفڭڭڭان ؼڭڭڭان
 ىُتىۇرىفا وُيىذۇ.  ٌېلەلەيذىفاهلىىىوو

وو ىىۋە ىىىىىپڭاولى ىىعٌش دۇهىاظىوى  بىزلىٍو
ىىز ىىىرالوىڭ  ىەڭ ۋەٌىڭل ېبۇ ؼڭ ٌۈيلەيذىفان
ًڭڭاسىزـىچە   ىڭڭَ ؼڭڭېىىزى بُلفاچىڭڭائارتٌىېزل

باؼٌهفۇچ ۋە ىُتىۇرت مەٌىەپلەردە دەرظلىَ وىلى  
. ًڭاسىزمۇ پاٌىعڭىان ۋە ًىوذىعڭىاهذت ىۆتۈلىذۇ

مەتوى  ۋە ىىعٌش دۇهىاظڭىوى  مواهذتوٌ چاـذت ىۈ
بىزلىٍىذىى ظۆس ىېچىلعا  مۇؼۇ ؼېىىز ىُوۇلمڭاپ 

يىفىڭڭى ۋە  واهچىلىفڭڭانوالمايڭڭذۇ. ًەر يىلڭڭو 
بىڭڭز ظڭڭەپ بڭڭُپ وُـذىعڭڭۇن »تلەرِە پاىڭڭالىىە
ممەت  وُؼۇلعۇن بۇ ظەپٍە هىڭل ۋە ۈًەرەموو ى
دېّەن مۇؼڭۇ مىعڭزتًر بڭاػ تېمڭا « ٌاؼىفەر

 ؼڭڭۇ هۇوىىڭڭذىى بىڭڭش بڭڭۇ ؼڭڭېىىزهو. وىلىوىڭڭذۇ
... واتڭڭارلىي بىوّڭڭال ًىوذىعڭڭىان  پاٌىعڭڭىان 

هى  ۋە ٌاؼڭڭىفەر ىەللىزىڭڭذە جەهڭڭۇبىي ىاظڭڭىىا
ُڭ رَل ىۇيفۇرًرهىڭڭ  تُهۇلۇؼڭڭفا ىاجايىڭڭ  چڭڭ

 . ًاسىزمۇ ىۇيفۇًر ًەوىىڭذەىُيوىفان دېىەلەيمىش
پاٌىعڭڭڭىاهلىىٌر ۋە  ًېچوەرظڭڭڭە بىلمەيڭڭڭذىفان
هو ىُبذتن «فەرىٌاؼ» ًىوذىعىاهلىي مۇظۇلماهٌر

   بىلىذۇ.

وىلى  باوىذىفان مۇًًىشە  ىىوچىٍە بۇ ؼېىىزهو
مۇًەممەد ىىىرالوىڭ  ؼڭۇ دەرۋردىٍڭو  بُلعاه 
ەهمۇ تُلۇه ئەۋەردتر ۋەسىىىىىذىى ًەوىىەت ٌاؼىفەر

بڭڭۇ ًەوڭڭىە  .ًيمىشىىٍەهلىٍىوڭڭو ٌڭڭۆرۈۋتً
تەتىىىاتچىٌرهىڭڭ  ًەر ئىڭڭل وارتؼڭڭلىزىمۇ بڭڭار. 

هىڭڭل » ؼڭڭېىىزهى  ىڭڭُردۇچە هۇظخىعڭڭىذىٍو
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 «پزتولىزىفىچەۇتڭڭ ٌاؼڭڭىفەرظڭڭاًىلذىى تارتىڭڭ  
دېّەن مىعزتدت تالٌهفان ظۆسلەرهى  ظڭېمۋَللۇه 

ىىو مەهىعو  ىىچٍو ماًىىىىو ۋە ؼۇ دەۋر ؼڭارتى
بىڭڭلەن بُلفڭڭان مۇهاظڭڭىۋىىىوو ٌەڭ دتىىزىلىڭڭَ 
مۇًًىشە وىلىذىفان پاٌىعىاهلىي ىۇظىاسًر بىلەهمۇ 

 ىۇچزتؼىان ىىذىم. 

هىل ظڭاًىلىذىى ›ىىىرال هېمە ىۈچۈن » ىۇًر
وڭڭاًىزەدىى ›يڭڭاٌو  ‹ٌاؼڭڭىفەرـىچەتارتىڭڭ  
 سَرۇوۇپدەپ ىىؽلەتمەپ  ؼۇهچە  ‹ٌاؼىفەرـىچە

 ‹پزتولىزىفىچەۇت فەرٌاؼىهىل ظاًىلىذىى تارتى  ›
دەپ ىىؽلەتٍەنگ بڭۇهو ىەظڭىايىذىل مڭۇًًىشە 
وىلىؾ ًسىم. چۈهٍو ىەيوو چاـذت مىعىز ىىعڭٌش 
ماىارىپوى  مەرٌىشىٌ ىەمەط  بەلٍو ًىوذىعڭىان  
مارتٌەػ  تۇهىغ  ىىزتن واتارلىي هۇرـۇهلىفڭان 
مۇظۇلمان دەلەتلىزىذە باػ ٌۆتۈرۈؼٍە باؼلىفان 

ؾ ًەرىٍىىىوىڭڭ  ىوىفيېغڭڭو دەۋر ىىعڭڭٌش ىڭڭُي
هىڭڭل »مەرٌىڭڭشى ىىڭڭذى. ؼڭڭۇڭا ؼڭڭېىىزدىٍو 

ؾ ًەرىٍىىىوىڭڭ  ىوىىىعڭڭٌش ىڭڭُيف «دەرياظڭڭو
ىىڭڭذىىُلُِىىە ىېىىمىفڭڭا ۋەٌىللىڭڭَ وىلعڭڭا  

ىەيوڭڭو  «هى  وۇرـڭڭاه تڭڭۇپزتولىزىٌاؼڭڭىفەر»
دەل ىەهە ؼڭڭڭۇ  ىۇيفۇرًرهىڭڭڭ چاـڭڭڭذىٍو 

ىىمىفا تەؼوا ىىٍەهلىٍىّە ۋەٌىللىَ ېِىىە ىۇىىذىىُل
مەً  ىىىرال پۈتۈن ىىعڭٌش دۇهىاظڭو وىلىذۇ. دې

 ىىذىىەظڭوؾ ًەرىٍىىڭو ىوىوايىىذىى ىىعٌش ىُيف
ؼۇهذتوٌ پۈتۈن   ذىٌ ىىعٌمووىاهىەتزتپىفا ىۇيۇؼ

ىۈممەتوى  بىزدەٌلىٍىوو وايىىذىى بەرپا وىلفىلڭو 
 .  دېّەن ىىذى «بُلىذىفاهلىىىوو ىُتىۇرىفا وُيفان

ىىزًر ېباؼڭڭىا يەهە ىىىرالوىڭڭ  ؼڭڭ ىۇهىغڭڭذىى
 (ئڭُتەن ىىپڭارى« )مىعٍىي ئُتەن»تُپلىمىذت 

دېڭڭڭّەن ظڭڭڭۆسهىغمۇ بىڭڭڭز وڭڭڭاهچە يەردە 
ىەلٌمە  دېمەً ىىؽلىىىلّەهلىٍىوو ٌۆرِەن ىىذىم. 

دەۋردىٍو ىۇيفڭۇرًرهو ىەيوو »مۇًەممەد ىىىرال 
پۈتۈن ىىعٌش  ۋە ىۇًرهى  ىەللىزىوو تُهۇـان ۋە

تُـزىلىىمڭۇ ٌڭۆپ  بىش ىەللىزى بىلەن بىز واتاردت
   دېىىؽٍە بُلىذۇ.« دەهّەنىىش

  ٌېىىوٍو ظاهذت...دتۋتمو ڭڭ 

 ًېٍمەتلىزىذىىىابذۇوادىز دتمُلٌش 

 

  ىۇلۇؿ ٌىؽو باؼڭىىٌرـا  ىەڭدۇهىادىٍو
 .تاياهمايذىفان ٌىؽىذۇر

 ا رتسى بُلۇؼڭو ىئارًرهى  ئار تۇرمۇؼ
 .ىۇًرهو تېخىمۇ ئارًؼىۇرىذۇ

  ىىىىىپاولىؽڭڭى   بىڭڭز ياوىڭڭذىى بڭڭاػ
چىىارـان ىەل ٌۆسلىّەن مەوعەتٍە مڭۇوەررەر 

 .يېىىذۇ
 پاولىىىڭا يېىەٌلىّڭۈچو بىز وەۋمڭذت ىىىىى

مەهىڭڭۋى رەًڭڭرەر بُلمىعڭڭا  بڭڭۇ وەۋش 
 .ٌىؽىلىزىوى  چېچىلفىوو چېچىلفان

   ىىوعاهوى  ىەڭ يامان ىىؽڭو ىۆسىوىڭ
ىەيىرىوو ىۇهىۇپ وېلىؾ ۋە وېزىوذىؽڭىذىٍو 
يېپىلى  والفڭان ىەيىرلەرهڭو تىلفڭا ىېلىڭ  
يۈرۈؼىۇر. ىەِەر ىىوعڭان ىەوىڭل ىىّىعڭو 

ا يېىەرلىڭَ بُلفان بُلعڭا  ىڭۆسىّە وارىعڭ
ىەيىرلىڭڭڭزى تۇرـڭڭڭان يەردە باؼڭڭڭىىٌرهو 

 .ىەيىرلىمىّەن بًُتىو
 ۋتووىڭڭڭ  تۇـۇلفاهڭڭڭذت ىڭڭڭالىىوىوو ُب

يۇمۇۋتلفاهلىىو ًاياتلىىىىٍو ًېزىعمەهلىٍوى  
بېؽارىىىذۇر. ىۆلەر ۋتوىىذت ىالىىوىوو ىېچىڭ  

ىاِاي بُلڭۇڭٌر مەن دۇهىڭادىى »وُيفاهلىىو 
  دېّىوىوىڭ« ًېچ هەرظڭە ىالمڭاپ ٌەتڭىىم

 .بېؽارىىىذۇر
  دەۋر بىزئىل ًالەتىە تۇرمايذۇ  بەسىڭذە

ىاروىعىوو وىلىذۇ. ىەِەر ىڭۇ ظڭېوو ظڭەن 
ياوىۇرمايڭڭذىفان ىىؽڭڭٌرـا ىۇچزتؼىۇرظڭڭىمۇ 

 .ظەۋر وىل. چۈهٍو دەۋر ظەۋر وىلمايذۇ
  مېوىڭڭ  يۇرتڭڭۇش ماڭڭڭا سۇلڭڭۇش وىلفڭڭان

تەوذىزدىمۇ ظۆيۈملۈٌىۇر. مېوى  ئەلىىم ماڭا 
 .زدىمۇ ظېخىىذۇربېخىللىي وىلفان تەوذى

  ىەوىل  بىلىڭم ۋە ىەئڭٌه ئارًهفڭان
جايڭڭذت هەپڭڭغ هادتهلىىوىڭڭ  ىۈظڭڭىۈهلۈٌوو 

 .ىىّىلىؽو مۇوەررەر
 َهەه بڭايلىي   بىش ىۈچڭۈن وىممەتلىڭ

ذىى ٌەچٍىڭچە ىًېعابلىوىذىفان ىۆمزىمىش ىەت
ئۇظڭۇمەتلەر -ىايىفو چىىمايذىفان رەؼڭىَ

ىىچىذە ىېىىى ظۇدەً ىۆتۈپ ٌەتىڭو. بىڭش 
ۇهىغڭڭذىى ىاِاًٌهڭڭذۇرـۇچىٌرـا بُلعڭڭاه  ب

 .پىعەهت وىلماپ  ـەپلەت ىىچىذە ياؼاۋتتىمىش
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 خۇصخەۋەر

خەلقىمىزهىڭ تۇهجى دىوىي دولتورى، پەخىرلىن ئوغالهى، پەتىۋا ساًەسىدە ئىزچىل ئىزدىوىپ لېلىۋاتقان ًارماس ئۇستتا  
 «ئە ًەر مەدەهىي مىتراس هەصترىياتى» تومى-1هاملىق ئەسەرهىڭ « پەتىۋاالر مەجمۇئەسى»ئابدۇلئە ىز رەًمەتۇلالي تەييارلىغان 
 تەرىپىدىى رەسمىي هەصىر قىلىودى.

پەتىتۋاهى ئت    022... قاتتارلىق ستاًەلىرى ە مۇهاستىۋەتلىن ۋە ئائىلە ئەقىدە، ئىبادەت، ئەخالق مۇسۇلماهالرهىڭبۇ ئەسەر 
 قىلىوغان. جاۋاب صەللىدە بايان-سوئالرېئال مەسىلىلەر  مۇسۇلماهالر ًاياتىدا ل پ ئۇچرايدىغان ئىچى ە ئالغان بولۇپ،

ئاخىر ئەًلى سۈهوەت ۋەلجامائە مەيداهىدا چىڭ تۇرۇپ، مەسىلىلەرگە قۇرئان، ًەدىس، ئىجما ۋە قىياستتىى -مۇئەللىپ باصتىى
 تەپسىلىي پەتىۋا بەرگەن. ئىبارەت صەرىئەت مەهبەلىرىوى چىقىط قىلىپ ئەتراپلىق، چۈصىوىضلىن،

ئىزلىترى، ئىلمىتي -ئاجرىتىلىتپ مۇئەللىپوىتڭ ئ ستۈپ يېتىلىضتى، ئىتط بتابسمىدا مەخسۇس مە لۇر ئەسەرهىڭ باش قى
توغرىستىدا خېلتى تەپستىلىي مەلۇمتاتالر بېترىل ەن  تتودىېم يئەم ەللىرى، ئەقىدىدىمى مەسلىمى، صۇهداقال پەتىۋادىمى ئىلمى

ر بولۇصوى ئار ۇ قىلىتپ لېلىۋاتقتان ئىخالستمەهلەرهى خەۋەردا ئەم ەللىرىدىى يبولۇپ، ئۇ اقتىى بىرى مۇئەللىپ ۋە ئۇهىڭ ئىلمى
 قىممەتلىن ئۇچۇرالر بىلەن تەمىى ئېتىدۇ.

لەردىى بىرى ًېسابلىوىدۇ. پەر مۇًىم دىووى قوغداصتىى ئىبارەت  ئۇ،دىوىمىزدىمى مۇًىم ئەمەللەرهىڭ بىرى بولۇپ، پەتىۋا 
، مۇستۇلماهالر پەتىتۋا مەستىلىلىرىدە هچىلىقى ئەۋج ئېلىۋاتقتانپەتىتۋا قااليمىقتائۇچۇر ۋاستىلىرىوىڭ ل پ خىللىضتىغا ئەگىضتىپ 

بىر صارائىتتا، ئۇيغۇر مۇسۇلماهلىرىوىڭ ئەمەلىي ئەًۋالى  بۈگۈهمىدەك ئىضەهچ ۋە ئىضەهچىسىزلىن ئارىسىدا گاڭ ىراپ قېلىۋاتقان
ۋە سىرتىدىمى م تىتۋەر ئ لىماالرهىتڭ بىلەن بىۋاستە توهۇصلۇقى بولغان، سىستېمىلىق ئ گەه ەن ۋە ئىزدەه ەن، ۋەتىوىمىز ئىچى 

پەتىتۋاالر »ۋە لەڭ مۇسۇلمان ئاممىسىوىڭ ئىضەهچىسى ە ئىرىضمەن ساالًىيەتلىن بىر ئىلىم ئى ىسىوىڭ خەلقىمىزگە مەخستۇس 
 تەقدىم قىلىضى ًەقىقەتەن خۇصاللىوارلىق ئىط.« مەجمۇئەسى

 مە بولغتتان تەصتتوالىقىغا  ەمتتزەي لەبىتتي مەلتتٌەي بتتۇ ئەستتەر ئۇيغتتۇر مۇستتۇلماهلىرىوىڭ صتتەرىئەت مەستتىلىلىرىوى بىلىضتت
مۇصتۇ ستاًەدە خىتزمەت قىلىۋاتقتان   ئىبتادەت ۋە ئىجتىمتائىي تۇرمۇصتىغا مەستلىٌەتچى-قېرىوداصلىرىمىزهىڭ لۈهدىلىن ئەمەل

 قېرىوداصلىرىمىزغا ئىلٌاي بۇلىقى بولۇپ قالغۇسى...

لەيمىتز، صتۇهداقال بۇهىىتدىى ىستائادەت، ئت مرى ە بەرىتمەت ت-ئاخىرىدا مۇئەللىپوىڭ تېوى ە ساالمەتلىن، ئائىلىسى ە بەخت 
 .غا چىى ل ڭلىمىزدىى تىلەلداصلىق بىلدۈرىمىزلېيىومى ئىزدىوىط ۋە ئىجادىيەتلىرىوىڭ تېخىمۇ سەمەرىلىن بولۇصى
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