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ئالدىًوى طايدا تالۇتًىڭ هىظظىظىى ۋە   
ئۇيىڭدىٌ يەًۈيلەيِەى هىههەتلىىٍ دەرض 
ۋە نۇَىو طاۋاهالر ئۈطىتىدە تْختالـىاى 

ئالالٍ خالىظا، يۆۋەتتىٌى طىايدا . ئىدۇن
پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالنًىڭ تەرجىهىُىالى 

   .ئۈطتىدە تْختىلىهىس
تىىۆتىًچى نىظىىاە: پەيـەنىىبەر 

 ئەلەيُىظظاالنًىڭ تەرجىهىُالى
دۈػىىىهەيلەريىڭ جەڭ نەيدايلىرىىىىدا  

نۇئهىًلەريىڭ ؿەلىبە هىلىؽ َاالي بْلۇپ، 
ًۆرۈيۈػلىرى پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالنًىڭ 
تەرجىهىُالىدا، تْؿرا يْە تۇتۇپ ناڭـىاى 
خەلىپىلەريىىىڭ ۋە طىىائادەت دەۋرىىىدىٌى 

ەيلەرُە هارػى ئېلىپ نايدايالريىڭ دۈػهْه
بارؿاى ئۇرۇػىلىرىدا ياَىايىتى ئْچىۇن 

 .  ياناياى بْلىدۇ
پەيـەنىىبەر ئەلەيُىظظىىاالم نەدىىىًە  

نىىۇيەۋۋەرەُە ئْرۇيالػىىوايدىٌ ًېىىيىٌ، 
ناًايلىرىىدىٌ -ئىۆز يىۇرت ئهىًلەريىنۇ

هْؿالپ چىوارؿىاى نۇػىرىٌلەرُە هارػىى 
جىُادىي َەرىٌەت ئۈچۈى پىالى تۈزۈػٌە 

بىلىرىًى ئىىىۇرۇغ باػىىىاليدۇ، طىىىاَا
تاًتىٌىظىىىىًى ياخؼىىىى ئۆُىًىؼىىىٌە 

 ەتهۇرەيؼلەريىڭ تىجىار. رىـبەتلەيدۈرىدۇ
لىرىًى تارايتىؽ، نۇطۇلهايالرؿا هارػى يْل

َەرىٌەتٌە تەييارلىًىۋاتوىاى هەبىلىلەريىىڭ 
ئەدىبىًىىى بېرىىىپ هْيىىۇغ، نەدىىىًە 

خەتەرلىىىٍ خىسنىتىًىىى ەيىىىڭ بىنۇيەۋۋەر
پوىا هاتىارلىوالر ئۈچىۈى ئەترا ًۈچەيتىؽ

هْػىىۇى ئەۋەتىؼىىٌە تۇتىىۇغ هىلىىىدۇ، 
طىىىاَابىلىرىًى ئۇرۇػىىىوا رۇخظىىىەت 
بېرىلِەيدىٌ ًېيىًٌى نۇَىو ۋەزىپىلەريىڭ 
َۆددىظىىىىدىٌ چىوىىىالىـۇدەي هىلىىىىپ 

 .  تەيياراليدۇ

پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالم ئەۋەتٌەى بۇ  
هْػىىىۇيالر تۆۋەيدىٌىىىىدەي نىىىۇَىو 
ئىظىىتراتېِىيىلىٍ يەتىجىلەريىىى هْلـىىا 

 ًەلتۈرىدۇ: 
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نەدىًە نۇيەۋۋەرە ئەتراپىىدىٌى ۋە -1 
نەًٌىِە بارىىدىـاى يىْلالريى، بْلۇپهىۇ 
هۇرەيؼىىلەريىڭ تىجىىارەت ًىىارۋايلىرى 
ناڭىدىـاى يْلالريى ياخؼى بىلىؽ ۋە يْە 
بْيلىرىـىىا جايالػىىواى هەبىلىىىلەر بىىىلەى 

 . ۇغتْيۇػ

هۇرەيؼلەريىڭ ػام بىلەى بْلـىاى -5 
تىجىىارىتىًى داۋانالػتۇرۇػىىىًى تْطىىۇغ 

هىلىى هۇرەيؼلەريىڭ ئىوتىظادىي يْلىًى ئار
پەيـەنىىبەر ئەلەيُىظظىىاالم . تىىارايتىؽ

ئەتراپًى طەزُۈرلۈي بىىلەى ًىۆزىتەتتى، 
تەَدىت ػەًىللەيدۈرىدىـاى َەر هايىدان 
يىـىلىؼالريىڭ خەۋىرىًى ئاڭلىـاى َانىاى 
ئۈطىىىتىِە باطىىىتۇرۇپ بىىىاراتتى ۋە 
. دۈػهەيلەريىڭ دىللىرىـا هْرهۇيچ طاالتتى

ۇطىىۇلهايالريىڭ ئەڭ ًۈچلىىۈي َۇجىىۇم ن
 .  نۇداپىئەطى ئىدى

ِەيلىٌىًى ەيًىىۈچ ئهىًلەريىىىڭنۇ-3 
هارىتا يانىاى يىيەتىتە ئۇالرؿا ئىظپاتالپ، 

بْلۇۋاتواى هەبىلىلەريى تْختام تۈزۈػىٌە 
 .  نەجبۇر هىلىؽ

جەڭ نەيدايلىرىىىىدا دۈػىىىهەيلەريىڭ  
َاالي بْلىۇپ، نۇئهًىلەريىىڭ ؿەلىىبىِە 
ر ئېرىؼىىىىىىٌەيلىٌىِە پەيـەنىىىىىىبە

ئەلەيُىظظاالنًىڭ تەرجىهىُالى ئەڭ ياخؼى 
بىىىۇ يەردە پەيـەنىىىبەر . نىظىىىالدۇر

ئەلەيُىظظاالنًىڭ تەرجىهىُىالى ئۈطىتىدە 
بىۇ . تْختىلىؽ نۇنٌىٌ ئەنەض يتەپظىلى
پەهەت ئۇ زات ئۆزى هْنايىدايلىى يەردە 

هىلىپ، نۇئهىًلەر ؿەلىبىِە ئېرىؼىٌەى ۋە 
دە نۇئهىًلەريىڭ ؿەلىىبە «هۇرئاى ًەرىو»

ـىىايلىوى ئاالَىىىدە تىلـىىا ئېلىًـىىاى هىل
 .  هىسئۇرۇػالر ئۈطتىدىال تْختىلى

پەيـەنبەر ئەلەيُىظظىاالنًىڭ، تىْؿرا  
يْە تۇتىۇپ ناڭـىاى خەلىپىلەريىىڭ ۋە 

نايدايالريىڭ ئىظالم ْطائادەت دەۋرىدىٌى ه
دۈػىىهەيلىرىِە هارػىىى ئېلىىىپ بارؿىىاى 

دا ؿەلىبە هىلـىايلىوى ئەلىۋەتتە ىرىئۇرۇػل
تۈيلۈًًىڭ نىىىۇَىو ؿەلىىىىبە ۋە ئۈطىىى

 .  َېظابلىًىدۇتۈرلىرىدىٌ 

بەدرى ئۇرۇػى، خەيىدەي ئۇرۇػىى،  
نۇرتەدلەر ئۇرۇػلىرى ۋە ئىظالم ئىازادلىى 

جەڭ نەيدايلىرىىدا  ئۇرۇػلىرى هاتارلىوالر
دۈػىىىهەيلەريىڭ َىىىاالي بْلىىىۇپ، 
نۇئهىًلەريىىىىڭ ؿەلىىىىبە هىلـىىىايلىوىًى 

 . تەًىتلەيدىـاى نۇَىو ئۇرۇػالردۇر

 بەدرى ئۇرۇػى
دۈػىهەيلەر نەؿلىۇپ بەدرى ئۇرۇػى  

ـىىاى ؿەلىىىبە هىل بْلىىۇپ، نىىۇئهىًلەر
بىۇ  ئۇرۇػالريىڭ جۈنلىظىىدىٌ بْلىۇپ،

ئىالالٍ تائىاال نۇيىدان دەيىدۇ: َەهتە 
 ئالالٍ طىلەرُە بەدرىدە يۇطىرەت ئاتىا

هىلدى، َالبۇًى، طىلەر ًۈچظىس ئىدىڭالر 
. )طىىايىڭالر ۋە هىىْرالىڭالر ئىىاز ئىىىدى(

ەرُەى يۇطىىرىتىِە ئالالًَىىىڭ طىىىلەرُە ب
ػىىۈًۈر هىلىىىؽ يۈزىظىىىدىٌ ئىىالالَتىٌ 

  ①.هْرهۇڭالر

 َەهىوىىي بىىسُە، هەًەرىى ەتبۇ ئاي 
ؿەلىبىًىىىىىىڭ پەهەت ئىىىىىالالَتىًال 
بْلىىىدىـايلىوىًى، ئالالًَىىىڭ يىىاردىهىِە 
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چە ىئېرىؼىىىؽ ئۈچىىۈى هْلىىدىٌ ًېلىؼىى
طەۋەب هىلىؼىًىڭ زررۈرلىۈًىًى، لىېٌىٌ 
طىىىەۋەبلەر بىىىىلەى ئالدىًىؼىىىوا ۋە 

ۇرلىًىؼىىىىوا بْلهايىىىىدىـايلىوىًى، نەؿر
طەۋەبلەرُە ئەنەض، بەلٌىى طىەۋەبلەريى 
ياراتواى ئالالَوىال تىايىًىؽ الزىهلىوىًىى 

 .  ئۆُىتىدۇ

ًىىىۈيى  ئۇرۇػىىىى بْلـىىىاى بەدرى 
نۇػرىٌالريىڭ ئۆلتۈرۈلۈػىى، ئۇالريىىڭ 
ًۆزلىرىِە تْپىا ئېتىلىؼىى هاتىارلىوالريى 
ئالالٍ تائىاال ئىۆزىِە نەيظىۇپ هىلىىؽ 

نۇئهىًلەرُە ياردەنًىىڭ ئىۆزى  ،لىىهىئار
تەرىپىىىدىٌ بْلـىىايلىوىًى بايىىاى هىلىىىپ 

)ئىىى نۇطىىۇلهايالر! نۇيىىدان دەيىىدۇ: 
بەدرىىىدە( نۇػىىرىٌالريى طىىىلەر )ئىىۆز 
ًۈچۈڭالر بىلەى( ئۆلتىۈرُىًىڭالر يىْن، 
بەلٌى ئەنەلدە ئۇالريى )طىلەرُە يىاردەم 
بېرىپ، ئۇالريىڭ دىللىرىدا هْرهۇيچ پەيدا 

الالٍ ئۆلتىۈردى، )ئىى هىلىؽ بىلەى( ئى
نۇَەنهەد بىر طىوىو تْپىًى نۇػرىٌالرؿا( 
ئاتوىًىڭدا طەى ئاتهىدىڭ، بەلٌى ئەنەلدە 
ئۇيى )نۇػرىٌالريىڭ ًىۆزلىرىِە( ئىالالٍ 

)ئالالًَىىىڭ نۇيىىدان هىلىؼىىى( . ئىىاتتى
نىىىۇئهىًلەرُە )طىىىاۋاب، ؿەلىىىىبە، 
ؿەيىىىيهەتلەردىٌ ئىبىىارەت( چىرايلىىىى 

  ①.ى ئىدىئىًئانالريى ئاتا هىلىؽ ئۈچۈ

ئالالٍ تائاال نۇئهىًلەريى بەدرىىدىٌى  
ؿەلىبىدىٌ ئىبىارەت بىۇ ًاتتىا يېهەتًىى 
داۋانلىى ئەطلەپ تۇرۇػوا، بۇ ؿەلىبىىدىٌ 

                                                 
 ئايەتًىڭ بىر هىظهى. -11 :ئەيلاە طۈرە ①

ئېظىىىدىٌ  هىىۇئىلِىرىٌىىى ئەَۋاللىرىًى
چىوىرىپ هْيهاطىلىووا بىۇيرۇپ نۇيىدان 

ياد ئېتىڭالرًىى، ئىۆز ۋاهتىىدا دەيدۇ: 
ى طىلەر )نەًىٌە( زمهىًىىدا ئىاز طىايلى

بْلىىۇپ، بىىْزەي هىلىًـىىاى ئىىىدىڭالر، 
تىارا  هىلىؼىىدىٌ -نۇػرىٌالريىڭ تاالى

هْرهاتتىڭالر، ػۈًۈر هىلىؼىىڭالر ئۈچىۈى 
ئالالٍ طىلەريى )نەدىًىدە( يەرلەػىتۈردى، 
)بەدرى ئۇرۇػىدا( ئۆز يىاردىهى بىىلەى 

طىىىىلەرُە . طىىىىلەريى ًۈچلەيىىىدۈردى
)ؿەيىىىىيهەتلەردىٌ ئىبىىىارەت( َىىىاالە 

   ②.هىلىپ بەردى يەرطىلەريى رىسىى

بەدرى ئۇرۇػىىىىًىڭ يەتىجىلىىىىرى  
ياَايىتى چْڭ بْلـىاى بْلىۇپ، ئۇيىىڭ 

 نۇَىهلىرى تۆۋەيدىٌىچە:

وىًىڭ ياناياى نۇػرىٌالريىڭ ئاجىسلى-1 
ۋە ئەرەب هەبىلىلىرىًىڭ ئالدىىدا  بْلۇػى
 . ىًىڭ چۈػۈػىظَەيۋى

ئەرەب يېرىو ئارىلىدا َەنهە تەرەپ -5 
ۈچًىىىڭ ًىىۆز تىٌىىىدىـاى يېڭىىى بىىىر ً

 . ئْتتۇرىـا چىوىؼى

نەدىًە نۇيەۋۋەرەدە نۇياپىوالريىىڭ -3 
ئەزىيەت  ئهىًلەرُەَەطەتلىرى ئۆرلەپ، نۇ

 .  هىلىؽ َەرىٌەتلىرىًى ًۈچەيتىؼى

 ئهىًلەرُەالريىىىىڭ نىىىۇيەَۇدىيي-8 
. َەطەت ۋە دۈػهەيلىٌلىرىًى ئاػٌارىلىؼى

َەطىىەت ۋە دۈػىىهەيلىٌلىرىًى تىىۈيجى 
هەيًۇهىىا  بْلىىۇپ ئاػىىٌارىلىـايالر بەيىىى

 . لىرىدۇريەَۇدىي
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بىىىىلەى هىىىۇرەيؽ  ئهىًلەرنىىىۇ-5 
ئىۇرۇغ  يرەطىهىنۇػرىٌلىرى ئارىظىدا 

 .  ئېالى هىلىًىؼى

نەدىًىىىدە نۇطىىۇلهاى بْلىىۇغ -2 
دّلوۇيىًىىىڭ ًۆتۈرۈلۈػىىى ۋە هۇراللىىىى 

 .  جىُاد َەرىٌىتى تەييارلىوىًىڭ جايلىًىؼى

بەدرى ئۇرۇػىىىـا هاتًاػىىوايالريىڭ -1 
َىۆرنىتى -دا ئىىسزەتنۇطۇلهايالر ئارىظى

ئېؼىپ، ياػىالردا ًېيىًٌىى ئۇرۇػىالرؿا 
ًەيپىياتىًىىىىڭ يىىىۇهىرى هاتًىؼىىىىؽ 
 .  ًۆتۈرۈلىؼى

 خەيدەي ئۇرۇػى
خەيدەي ئۇرۇػىدىهۇ ئالالٍ تائااليىڭ  
راى ۋە پەرىؼتىلەردىٌ ئىبارەت ًۈچلۈي ْب

 نىۇتلەنهْػۇيلىرىًى ئەۋەتىؼىى بىىلەى 
ؿەلىبە هىلـاى بْلۇپ، بۇ ئۇرۇغ َەهوىدە 

الالٍ تائاال تۆۋەيدىٌىدەي بىىر هىايچە ئ
 :دۇنۇَىو ئىؼالريى باياى هىلى

نىىۇئهىًلەرُە ئىىالالٍ تائااليىىىڭ -1 
ئىىالالٍ تائىىاال . يېهەتلىرىًىىى ئەطىىلىتىؽ

ئى نۇئهىًلەر! ئالالًَىڭ نۇيدان دەيدۇ: 
طىلەرُە بەرُەى يېهىتىًى ئەطلەڭالر، ئىۆز 
ۋاهتىىىدا ئۈطىىتۈڭالرؿا )ًۇكلىىارالردىٌ 

رۇػوۇچى( هْػىۇى ًەلىِەى ئۇيۇػواى ئۇ
بىىس ئۇالرؿىا هارػىى بىْراى ۋە . ئىدى

طىلەرُە ًۆرۈيهەيدىـاى هْػىۇى )يەيىى 
پەرىؼتىلەريى( ئەۋەتتۇن، ئالالٍ طىلەريىڭ 
هىلـىىىىاى ئىؼىىىىىڭالريى ًىىىىۆرۈپ 

 ①.تۇرؿۇچىدۇر
                                                 

 ئايەت. -1 :طۈرە ئەَساب ①

دۈػهەيلەر نەدىىًە نىۇيەۋۋەرەيى -5 
َەنهە تەرەپتىٌ هْرػىىۋالـاى طىەۋەبتىٌ 

ئەيدىؼىىلەريى -ميەتىٌەى ؿەنۇئهىًلەرُە 
. ئۇطىلۇبتا تەطىۋىرلەپ بېىرىؽ ىئىيبەد

ئەيًىى ئالالٍ تائىاال نۇيىدان دەيىدۇ: 
ۋاهىتتا ئىۇالر يىۇهىرى تەرىپىڭالردىًهىۇ، 
تۆۋەى تەرىپىڭالردىًهۇ )َۇجىۇم هىلىىپ( 

بىىۇ چاؿىىدا ًىىۆزۈڭالر . ًەلىىِەى ئىىىدى
چەًچىيىپ هالـاى، يۈرىٌىڭالر ئاؿسىڭالرؿا 

وىدە تۈرلىۈي هاپلىؼىپ هالـاى، ئالالٍ َەه
  ②.ُۇنايالردا بْلـاى ئىدىڭالر

نۇياپىوالريىىىڭ يانىىاى يىىىيەت ۋە -3 
. ياچار ئەخالهلىرىًى پاغ هىلىىپ بېىرىؽ

ئەيًىى ئالالٍ تائىاال نۇيىدان دەيىدۇ: 
ۋاهىتتىىىا نۇيىىىاپىوالر ۋە دىللىرىىىىدا 

ئىالالٍ ۋە ‹)نۇياپىولىى( ًېظىلى بارالر: 
ئۇيىىىڭ پەيـەنبىىىرى بىىىسلەرُە هىىۇرۇن 

   ③.دميىؼەتتى ‹ىيى هىلىپتىٌەۋەدىلەر

نىىىۇئهىًلەريى رەطىىىۇلۇلالًَىڭ -8 
َەرىٌەتلىرىًىى ئىۈلِە -طۆزىًى ۋە ئىؽ

ئىالالٍ تائىاال . هىلىؼوا رىـبەتلەيدۈرۈغ
طىىلەرُە ى ئىالالًَى، نۇيدان دەيدۇ: 

ئاخىرەت ًۈيىًى ئۈنىد هىلـاى ۋە ئالالًَى 
ًىۆپ يىاد ئەتٌەيىلەرُە ى رەطىۇلۇلالٍ 

 ④.ِىدۇرئەلۋەتتە ياخؼى ئۈل

 ۋەراطتچىل ئىهايىدا نۇئهىًلەريىڭ -5 
دۈػىىهەيلەرُە هارػىىى  بْلىىۇپ،ۋاپىىادار 

تۇرۇػىىتىٌ ئىبىىارەت تىىْؿرا نەيىىدايىًى 
                                                 

 ئايەت. -15 :طۈرە ئەَساب ②
 ئايەت. -15 :طۈرە ئەَساب ③
 ئايەت. -51 :طۈرە ئەَساب ④
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ئالالٍ تائاال نۇيدان دەيىدۇ: . ئالوىؼالغ
 نۇئهىًلەريىڭ ئىچىدە )رەطۇلۇلالٍ بىلەى

ؿازاتوا چىووايدا طۇباتلىى بْلۇپ، ػېُىت 
ى جەڭ هىلىؽ بْلـايـا هەدەر دادىللىى بىلە

تْؿرۇلىىۇن( ئالالَوىىا بەرُەى ئەَىىدىًى 
. ئىؼوا ئاػۇرؿاى يۇرؿىۇى ًىؼىىلەر بىار

ئۇالريىڭ بەزىظى )ئەَدىِە ۋاپا هىلىىپ( 
ػېُىت بْلدى، بەزىظى )ػېُىت بْلۇػًى( 
ًۈتهەًتە، ئۇالر )پەرۋەردىِارىـىا بەرُەى 

   ①.ئەَدىظىًى( َەرُىس ئۆزُەرتٌىًى يْن

ىِە ؿەلىىىبياخؼىىى ئاهىۋەتًىىىڭ -2 
 ئېرىؼىىىىؽ ػىىىەرتلىرىًى َازىرلىـىىىاى

زالىىىو نىىۇئهىًلەرُە، نەؿلۇبىيەتًىىىڭ 
بْلىدىـايلىوىدىٌ ئىبارەت ئالالٍ  ًاپىرالرؿا

تائااليىڭ ئۆزُەرنەض هايۇيىيىتىًى بايىاى 
ئىالالٍ تائىاال نۇيىدان . هىلىپ بېىرىؽ

ئالالٍ ًاپىرالر )يەيى نەدىىًىِە دەيدۇ: 
 َۇجۇم هىلـاى ئىتتىپاهداغ هْػىۇى( يىى
خاپىىا هىىايتۇردى، ئىىۇالر نەهظىىىتىِە 
يېتەلهىدى، ئالالٍ )بْراى ۋە پەرىؼتىلەريى 
ئەۋەتىپ( نۇئهىًلەريى ئۇرۇػظىس ؿەلىبىِە 
ئېرىؼىىىتۈردى، ئىىىالالٍ ًۈچلۈًتىىىۇر، 

 ②.ؿالىبتۇر

لىرىًىىىڭ يەَۇدىيبەيىىى هىىۇرەيسە -1 
دىللىرىـىىا هْرهىىۇيچ طىىېلىپ، ئىىۇالريى 
 ،نۇطىىتەٌَەم هْرؿايلىرىىىدىٌ چۈػىىۈرۈپ

ئالالٍ تائاال . ًلەريى خۇرطەى هىلىؽنۇئهى
ئالالٍ ئەَلى ًىتىابتىٌ نۇيدان دەيدۇ: 

نۇػرىٌالرؿا ياردەم بەرُەيلەريىى )يەيىى 
                                                 

 ئايەت. -53 :طۈرە ئەَساب ①
 ئايەت. -55 :طۈرە ئەَساب ②

رەطۇلۇلالٍ بىلەى هىلـاى ئەَدىًى بۇزؿاى 
يلىرىًى( يەَىىىۇدىيبەيىىىى هىىىۇرەيسە 

هۇرؿايلىرىىىدىٌ چۈػىىۈردى، ئۇالريىىىڭ 
)ئۇالريىڭ( بىر . دىللىرىـا هْرهۇيچ طالدى

ى ئۆلتۈردۈڭالر ۋە بىىر بىۆلىٌىًى بۆلىٌىً
ئالالٍ طىلەرُە ئۇالريىڭ . ئەطىر ئالدىڭالر
-جىىايلىرىًى، نىىاە-ۇرۇزمهىًىًىىى، هىى

نۈلىىۈًلىرىًى ۋە )تېخىىى( طىىىلەريىڭ 
هەدىهىڭالر دەطظىەپ باههىـىاى زمهىًًىى 
نىراض هىلىپ بەردى، ئالالٍ َەر يەرطىِە 

   ③.هادىردۇر

خەيدەي ئۇرۇػى ئىظالم تارىخىىدىٌى  
و ئۇرۇػالريىڭ بىىرى بْلىۇپ، بىۇ نۇَى

تۆۋەيدىٌىىدەي  ئىظالم هْػىۇيىئۇرۇػتا 
 نۇَىو يەتىجىلەريى هْلـا ًەلتۈرىدۇ:

ؿەلىىىبە هىلىؼىىى،  ئهىًلەريىىىڭنۇ-1 
دۈػىىهەيلەريىڭ نەهظىىىتىِە يېتەلهەطىىتىٌ 

 . چېٌىًىؼٌە نەجبۇر بْلۇػى

ئەَىىىىۋالىًى  ئهىًلەريىىىىىڭنۇ-5 
َۇجىىىۇم هىلىؼىىىوا  لىًىؼىىىتىٌنۇداپىئە
پەيـەنىىبەر ئەلەيُىظظىىاالم . ؼىىىئۆزُەرتى

بۇيىڭـا ئىؼارەت هىلىپ نۇيىدان دمىِەى 
ئەنىدى ئىۇالر بىىسُە َۇجىۇم »ئىدى: 

هىاللهايدۇ، بەلٌى بىس ئۇالريىڭ ئۈطىتىِە 
   ④.«باطتۇرۇپ بېرىپ، َۇجۇم هىلىهىس

بىىۇ ئۇرۇػىىًىڭ بەيىىى هىىۇرەيسە -3 
لىرىًىىىڭ نۇطىىۇلهايالرؿا بْلـىىاى يەَۇدىي

                                                 
 ئايەتلەر. -51، -52 :طۈرە ئەَساب ③
( رقم 5/58ي، كتاب ادلغازي، ابب غزوة اخلندق )البخار  ④
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چۈيٌى ئۇالر . ئۆچهەيلىٌىًى پاغ هىلىؼى
ئەڭ هىىىيىٌ بىىىر ػىىارائىتتا پەيـەنىىبەر 
ئەلەيُىظظاالم بىىلەى بْلـىاى تْختىانًى 

 . ؿاى ئىدىبۇز

 ئهىًلەريىىىڭبىىۇ ئۇرۇػىىًىڭ نۇ-8 
راطتچىللىوىًى، نۇياپىوالريىىڭ  ئىهايىدىٌى

لىرىًىىىىڭ يەَۇدىيۋە بەيىىىى هىىىۇرەيسە 
 . ئاػٌارىالپ بېرىؼىرەزىللىٌىًى 

بىىۇ ئۇرۇػىىًىڭ بەيىىى هىىۇرەيسە -5 
لىرىـا هارػىى ئۇرۇػىوا تىۈرتٌە ەَۇدىيي

بەيى هىۇرەيسە ئۇرۇػىىدا ئەڭ . بْلۇػى
هىىىىيىٌ بىىىىر ػىىىارائىتتا پەيـەنىىىبەر 
ئەلەيُىظظاالم بىىلەى بْلـىاى تْختىانًى 

الردىٌ َېظىاب ئېلىًـىاى يەَۇدىيبۇزؿاى 
 .  ئىدى

 نۇرتەدلەر ئۇرۇػلىرى
ئىظىىالم  هۇنىىۇرتەدلەر ئۇرۇػىىلىرى 

بْلىۇپ، تارىخىدىٌى نۇَىو ئۇرۇػالردىٌ 
بۇ ئۇرۇػالردا ئىظىالم هْػىۇيى ؿەلىىبە 

ػىەرىپىًى -ئىسزەت ئهىًلەريىڭهىلىپ، نۇ
 . هْؿدايدۇ

پەيـەنىىبەر ئەلەيُىظظىىاالم ۋاپىىات  
بْلـايىىىدىٌ ًېىىىيىٌ يۇرؿىىىۇى ئەرەب 
هەبىلىلىرى ئىظالندىٌ يېًىۋالـاى بْلىۇپ، 
ئۇالر ئاطاطىەى تۆۋەيدىٌىىدەي ئىٌٌىى 

 تۈرُە ئايرىلىدۇ:

ەر ئىظالم دىًىىدىٌ بىرىًچى تۈرىدىٌىل 
پۈتۈيلەي چىٌىًِۈچىلەر بْلىۇپ، ئىۇالر 

ُە بىىٌ چىوواى تەلدەپ  پەيـەنبەرئۆزىًى 
 دمىِەى ئىادەنِە دىيەخۇۋەيلىد ئەلئەطى

كاى، زىبيىاى ەتەي، ئەطەد، ؿەتئەُەػٌەى 
 نە ئەەەدىٌ، نۇطىەيلىرىۋە كەزارە هەبىلىل

ًەززابوا ئەُەػٌەى َەيىلە هەبىلىظىىدىٌ، 
ا ئەُەػىىىٌەى ظىىىىيـلئەيئەطىىىۋەد ئە

 .  يەنەيلىٌلەردىٌ ئىبارەت

ئىٌٌىًچىىى تۈرىىىدىٌىلەر زاًىىات  
بېرىؼًىڭ پەرزلىٌىِە ئىًٌار هىلىپ، زاًات 
بېرىؼتىٌ باغ تارتوايالر بْلىۇپ، ئىۇالر 
نالىٍ بىىٌ يىۇۋەيرە يېتەًچىلىٌىىدىٌى 

ۋازىىٌ هەبىلىظىى هاتىارلىى ەَ ۋەتەنىو 
   ①.هەبىلىلەردىٌ ئىبارەت

ئىىۇرۇغ  بىىۇ تىىۈردىٌىلەرُە هارػىىى 
هىلىىىؽ َەهوىىىدە طىىاَابىلەر ئارىظىىىدا 
دەطلەپتە ئىختىالپ يىۈر بەرُەى بْلىۇپ، 
ًېيىٌ ئۇالر َەزرىتى ئەبۇ بەًرى طىددىى 
رەزىيەلالَۇ ئەيُۇيىڭ زاًاتًىڭ پەرزلىٌىِە 
ئىًٌار هىلىىپ، زاًىات بېرىؼىتىٌ بىاغ 
تارتواى بۇ نۇرتەدلەرُە هارػىى ئىۇرۇغ 

 . هىلىؽ پىٌىرىِە هْػۇلىدۇ

ى ئەبىىۇ بەًىىرى طىىىددىى َەزرىتىى 
رەزىيەلالَۇ ئەيُۇيىىڭ يېتەًچىلىٌىىدىٌى 
ئىظالم هْػىۇيى ئەرەب يېىرىو ئارىلىىدا 
دەَؼەتلىٍ ئۇرۇػالريى ئېلىىپ بېرىىپ، 
ئىىاخىرى نىىۇرتەدلەيى نەؿلىىۇپ هىلىىىپ، 

 تۆۋەيدىٌىدەي يەتىجىلەرُە ئېرىؼىدۇ:

نۇطۇلهايالر جەنئىيىتىدە ياَىايىتى -1 
يانايىاى  ًۈچًىىڭ بىارلىوىًىبىر طەزُۈر 
نىىۇرتەدلەرُە هارػىىى ئېلىىىپ . هىلىىىؽ

بېرىلـاى ئۇرۇػالر نۇطۇلهايالر جەنئىيىتىدە 
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ياخؼىى ئەتراپتا يۈز بېرىۋاتواى ئىؼالريى 
ًۆزىتىىىپ، خەتەرُە تاهابىىىل تىىۇرۇغ 
پىاليلىرىًى تۈزۈپ تۇرۇۋاتواى طەزُۈر بىر 

بىۇ ًىۈ  . ًۈچًىڭ بارلىوىًى ئىظپاتاليدۇ
ىـىپ، بارلىى ئەتراپىـا ياخؼى ًىؼىلەريى ي

 تْطىىالـۇ ۋە هىيىًچىلىوالريىىى يېڭىىىدۇ ۋە
َەزرىتى ئەبۇ بەًرى طىددىى رەزىيەلالَۇ 
ئەيُۇيىىىڭ ئەتراپىـىىا زىىىچ ئْيۇػىىۇپ، 

ئىظىىىالم  نۇطىىىۇلهايالر بىرلىٌىًىىىى،
خەلىپىلىٌىًىىى ياخؼىىى َىهىىايە هىلىىىدۇ، 
پەيـەنىىبەر ئەلەيُىظظىىاالنًىڭ ۋاپاتىىىدىٌ 
ًېىىيىٌ ئْتتۇرىـىىا چىووىىاى نىىۇرتەدلەرُە 
تاهابىل تۇرۇػتا ئاالَىدە رّە ئْيًايىدۇ، 
ئۇالر ئىهايىدا راطتچىل، يىيىتىدە خالىع، 
ئۇرۇغ نەيدايىدا طىۇباتلىى بْلـىايلىوى 
ئۈچۈى، ئالالٍ تائاال ئۇالرؿا دۈػهەيلىرى 

 .  ئۈطتىدىٌ ؿەلىبە ئاتا هىلىدۇ

الر ۋە خىرىظىىىتىيايالر، يەَىىىۇدىي-5 
بۇتپەرەطىىلەردىٌ ئىبىىارەت يْػىىۇرۇى 

يانىاى يىيەتلىىٍ  پىاليالۋاتواى طۈيىوەطت
بىۇ ئۇرۇػىالر . ًۈچلەريى تارنار هىلىىؽ

نىىۇرتەدلەرُە هايىىدان نۇئىىانىلە هىلىىىؽ 
الزىهلىوىىى َەهوىىىدە نىىۇَىو دەرض ۋە 

 . پىرىًظىپ بْلىدۇ

 ًىۇكرىپۈتۈى دۇييا ئىًظايلىرىًى -3 
هاراڭـۇلىوىدىٌ ئىظالم يۇرىـىا چىوىىرىؽ 
ئۈچۈى َەزرىتى ئەبىۇ بەًىرى طىىددىى 

يەلالَۇ ئەيُۇيىىڭ يېتەًچىلىٌىىدىٌى رەزى
ئەرەب يېرىو ئىارىلىًى  ًىڭئىظالم هْػۇيى

بىۇ . بْلۇػىبازا هىلىؽ پۇرطىتىِە ئىِە 
ئۇرۇػالردىٌ ًېيىٌ ئەرەب يېىرىو ئىارىلى 

 ىوىبىۇل تىؽتىارهى پۈتۈى دۇيياؿا ئىظالم
ئەرەب يېىىىرىو ئارىلىىىىدىٌى . بْلىىىىدۇ

نۇطۇلهايالر پۈتۈى ئىًظايىيەتًى بەختلىٍ 
تەربىيە، جىُىاد ۋە -ؽ ئۈچۈى تەلىوهىلى

ئالالًَىڭ ػەرىئىتىًى يۈرُۈزۈغ هاتارلىى 
 ەرُەطىىاَەلەردە تەجرىبىلىىىٍ طىىەرخىلل

 .  ئايلىًىدۇ

ئىىۇزۇى نۇددەتلىىىٍ ئۇرۇػىىالر -8 
طەۋەبلىٍ بۆلىًىپ ًەتٌەى ئەرەب يېىرىو 
ئارىلىًى بىىر يىىسام ۋە بىىر رەَبەرلىىٍ 

َەزرىتىى ئەبىۇ بەًىرى . ئاطتىـا يىـىؽ
رەزىيەلالَىىىۇ ئەيُۇيىىىىڭ  طىىىىددىى

يېتەًچىلىٌىدىٌى ئىظالم هْػىۇيى ئەرەب 
يېرىو ئارىلىدا دەَؼىەتلىٍ ئۇرۇػىالريى 
ئېلىىىپ بېىىرىؽ ئىىارهىلىى، ئىىاخىرى 

يى نەؿلۇپ هىلىىپ، چۇۋالچىان رنۇرتەدلە
َالەتتىٌى ئەرەب يېرىو ئارىلىًى بىر يىسام 
ۋە بىىىر رەَبەرلىىىٍ ئاطىىتىـا يىـىؼىىوا 

 .  نۇۋەپپەن بْلىدۇ

ػىىارى خاراًتېرلىىىٍ ئىظىىالم  يەر-5 
ئازادلىى ئۇرۇػىلىرى ئۈچىۈى ئىالَىىي 

بۇ ئۇرۇػىالر ئىظىالم . تەييارلىى بْلۇغ
هْػىىۇيلىرىًىڭ بىلىهلىىىٍ، ئىىاڭلىى ۋە 

هۇدرەتلىىٍ ئىٌەيلىٌىًىى يانايىاى -ًۈ 
هىلىىىپ، ًىىېلەچەي ئىظىىالم ئىىازادلىى 

 ئىىۇەئۇرۇػىىلىرى ئۈچىىۈى ياخؼىىى 
 . َازىراليدۇ

ىي ًىىىىڭ ئىىىىداردرلىتىئىظىىىالم -2 
َەزرىتى ئەبىۇ . ئىؼلىرىًى رەتٌە طېلىؽ

بەًىىرى طىىىددىى رەزىيەلالَىىۇ ئەيُىىۇ 
نۇرتەدلەر ئۇرۇػلىرىدا ؿەلىىبە هىلـايىدىٌ 
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تېررىتْرىيىظىىًى  ئىظالم درلىتىًىڭًېيىٌ، 
ۋىاليەتلەرُە ئايرىپ باػوۇرۇغ يىسانىًىى 
يْلـا هْيۇپ، نەًٌە نۇًەررەنەُە ئىتىاب 

ىبًىى ئىبًى ئۇطەيديى، تائىلوا ئْطىهاى ئ
 ۇئەبىلئاطًى، طەيئاؿا نۇَاجىر ئىبًى ئەبى

توىىا زىيىىاد ئىبًىىى ەنْئىىۇنەييەيى، َەزر
لەبىيديى، خۇاليـا يەئال ئىبًى ئۇنەييەيى، 
زەبىيد ۋە رەهە رايْيلىرىـىا ئەبىۇ نۇطىا 

ئەػىىئەرىًى، يەجرايـىىا جەرىىىر ئىبًىىى ئەل
ؼوا ئابىدۇلالٍ ئىبًىى ىئابدۇلالًَى، جەر

يىىىۇريى، بەَىىىرەيًِە ئەال ئىبًىىىى 
ُەزرەنىيًىىىى، ئۇنايـىىىا َىىىۇزەيلە ئەل

ئەلوەلئايىيًى، يانىانىِە طىەلىيت ئىبًىى 
 ①. هىيظًى ئەنىر هىلىپ تەيىًلەيدۇ

 پەتىُلىرىئىظالم 
نۇرتەدلەر ئۇرۇػىدىٌ ًېيىٌ َەزرىتىى  

ئەبىىۇ بەًىىرى طىىىددىى رەزىيەلالَىىۇ 
نايدايلىوىىىدىٌى ئىظىىالم ْئەيُۇيىىىڭ ه

هْػۇيلىرى دۇيياؿا ئىظىالنًى تىارهىتىؽ 
ى َەرىٌەتٌە ئۆتٌەى بْلۇپ، ئىران ئۈچۈ

ئۇرۇػلىرىـا خالىد ئىبًى ۋەلىد ۋە نۇطايًا 
ئىبًىى َارىظىىە هاتىارلىوالر هْنايىىدايلىى 
هىلىدۇ، رىو ئۇرۇػلىرىـا ئەبىۇ ئۇبەيىدە 
. ئىبًىىى جەرراٍ هْنايىىدايلىى هىلىىىدۇ

َەزرىتى ئەبۇ بەًرى طىددىى رەزىيەلالَۇ 
ئەيُۇيىڭ ۋاپاتىدىٌ ًېيىٌ، خەلىىپىلىٌٌە 
َەزرىتى ئۆنەر ئىبًى خەتتاب رەزىيەلالَىۇ 
ئەيُۇ طاياليـاى بْلۇپ، ئۇيىڭ خەلىپىلىٍ 

                                                 
، 59ص ، اخلضري دمحم للشيخ اخللفاء ةم الوفاء يف سي إمتا ①

60. 

دەۋرىدە، نۇطۇلهايالر يەرنۇي ئۇرۇػىىدا 
دائىىٌ ئۇرۇػىىدا ەرىهلىوالر ئۈطتىدىٌ، ن

ئۈطتىدىٌ ؿەلىبە هىلىىپ، ػىام  ئىرايلىوالر
هىًى، ئىرايىدا ۇدىيارىدا رىو ئىهپىراتۇرلى

خەلوًىى  ىتىپ،هىًى يىوۇًىظرا ئىهپىراتۇرل
 . ئازات هىلىدۇزۇلهەتلىرىدىٌ  ًىڭًۇكرى

ئىظىالم  هۇئىظالم هْػىۇيلىرىًېيىًٌى  
دۈػىىهەيلىرىِە هارػىىى ئېلىىىپ بارؿىىاى 

يىڭ رنايىىدايالٌْىىى هىئۇرۇػىىالردا ئىلِىر
يْلىًى تۇتۇپ نېڭىپ، تارىختا نىظلىظىىس 

-811َىجىرىيە . ؿەلىبىلەرُە ئېرىؼىىدۇ
ىبًىى دا يۈطۈپ ئ« زىالهە ئۇرۇػى»يىلى 

ػۇيى ْنايدايلىوىدىٌى ئىظالم هْتاػلىيٌ ه
الر ئۈطتىدىٌ ؿەلىىبە هىلىىدۇ، خىرىظتىياي
« َىتتىيٌ ئۇرۇػىى»يىلى -583َىجرىيە 

. دا يەيە خىرىظتىيايالريى نەؿلۇپ هىلىىدۇ
ئۇيىڭدىٌ ًېىيىٌ طىاالَىدىٌ ئەييىۇبىي 

ى ئىظىىىالم هْػىىىۇيى ٌنايدايلىوىىىىدىْه
 .  بەيتۇلهۇهەددەطًى ئازات هىلىدۇ

ىىىبە ۋە ئۈطىىتۈيلۈًًىڭ طىىەۋەب، ؿەل 
الر ػەرت ۋە هايۇيىيەتلىرىِە رىئايە هىلـىاي

تارىختا دۈػىهەيلىرى ئۈطىتىدىٌ ؿەلىىبە 
ئۆزلىرىىىدە ؿەلىىىبە ۋە . هىلىىىپ ًەلىىدى

ئۈطتۈيلۈًٌە ئېرىؼٌەيلەريىڭ طۈپەتلىرىًى 
ؿەلىىىىىبە ۋە  نۇجەطظىىىىەنلىِەيلەريىڭ

ئۈطتۈيلۈًٌە ئېرىؼىەلەيدىـايلىوىدا ػىەي 
 يْن!

  ...ًېيىًٌى طايدا داۋانى__ 
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ئالالٍ تائاال ئىًظايًى يارىتىپ ئۇيىىڭ  
تەبىئىتىِە َەرخىل پىٌىىر هىلىىدىـاى ۋە 

ل ئىاڭ، َەرخىل ئْياليدىـاى، خىلهۇخىى
بىۇ . تااليت ۋە هابىلىيەت ئاتىا هىلـىاى

ئۆزُەرنەض هايۇيىيەت بْلىۇپ، ئىظىالم 
. دەپ ئاتىلىىدۇ« كىتىرەت» ئاتالـۇطىدا

بىىۇ ئىىالالٍ تائىىاال نۇيىىدان دەيىىدۇ: 
ئالالًَىىىڭ كىترىتىىى بْلىىۇپ، ئىىالالٍ 
ئىًظىىايالريى ئەػىىۇ كىتىىرەت بىىىلەى 

 ①.ياراتواى
 ،ئىًظىىايالريىڭ چۈػىىىًىؽ هىىابىلىيىتى

-ًٌىىۇر هىلىىىؽ ئۇطىىۇلى ۋە ئىىاڭتەپە
ايلىوى ىـبىىرىِە ئْخؼىىه-طەۋىيەطى بىر

ئۈچۈى، نەطىلىلەرُە هارىتا ًۆزهاراػلىرىدا 
ئْخؼاػهاطىىلىوالريىڭ بْلۇػىىى تەبىئىىىي 

نەيلى دۇيياۋى ئىؼالردا بْلظۇى، . ئەَۋاە
نەطىىىلىلەردە بْلظىىۇى،  ىىىينەيلىىى دىً

تارىختىٌ بېرى ئىًظايالر َەرخىل هىاراغ 

                                                 
 ئايەتًىڭ بىر هىظهى.  -35طۈرە رۇم: ①

دىٌ ىڭلۇپ ًەلهەًتە ۋە بۇيۋە پىٌىردە بْ
. ًېيىًهىىىۇ ػىىىۇيدان داۋام هىلىىىىدۇ

نۇطىىۇلهايالرنۇ بىىۇ تۇؿهىىا كىتىىرەتتىٌ 
ػىىۇيىڭ ئۈچىىۈى . نۇطتەطىىًا ئەنەض

نۇطۇلهايالر پەيـەنىبەر ئەلەيُىظظىالنًىڭ 
َىىازىرؿىچە تىىا  دەۋرىىىدىٌ تارتىىىپ

دە ئْخؼىىاغ لەريۇرؿۇيلىـىىاى نەطىىىلى
بْلهىـاى پىٌىر ۋە ًۆزهاراػالردا بْلىۇپ 

 .  لتەًەلهە
دمىىهەي، نۇطىىۇلهايالريىڭ ئارىظىىىدا 
. ئىختىالپالريىڭ بْلۇػى تەبىئىي ئەَىۋاە

ئەنهىىا بىىۇ ئىختىالپالريىىى بۆلۈيىىۈغ، 
بىىىرىِە دۈػىىهەى -پىىارچىلىًىؽ ۋە بىىىر

ئەڭ چىْڭ  ئانىلى هىلىىۋملىؽ ًىڭبْلۇػ
 .  باال ۋە ئېـىر پاالًەتتۇر

بۇرۇى  ئەَلى طۈيًەت نۇطۇلهايلىرىًىڭ
ە َەيبەلىىدىٌ ى ۋَەيەكى، ػاكىئى، نالىٌ

بىۇ . بىار ئىىدى پىئىبارەت تۆت نەزَى
لەر ئارىظىىدىهۇ ئىخىتىالپالر بىار نەزَەپ
ٌە نەيظىۇپ نەزَەپبىر لېٌىٌ َەر. ئىدى

تىٌىلەريىڭ نەزَەپبْلـاى نۇطۇلهاى باػوا 
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يْلىهۇ َەن، ئۇالرنىۇ بىىسُە ئْخؼىاغ 
چىۈيٌى . َەن يْلدا دەپ ئېتىواد هىالتتى

« يًەتئەَلىى طىۈ»ئۇالريىڭ َەنهىظى 
دمِەى بىايران ئاطىتىدا بىرلىؼىەتتى ۋە 

بىرىًى هېرىًدىؼىىو دەپ بىلەتتىى، -بىر
پۈتىۈى نۇطىۇلهايالر . دۈػهەيلەػهەيتتى

. ئانىىاى ۋە خىىاتىرجەم ياػىىايتتى-تىىىًچ
دۈػىىىهەيلەرنۇ ئۇالرؿىىىا ئالىىىدىراپ 

ػۇڭا ئىۇالر يەر ػىارىًىڭ . وىاللهايتتىېچ
َەر تەرىپىِە تاراپ ئىظالم دەۋىتىًى ًەڭ 

يايدۇرۇپ، يۇرؿۇى يەرلەريى كەتُى هايات 
ًېيىًٌى ئەطىىرلەردە دۈػىهەيلەر . هىلـاى

نۇطۇلهايالريىڭ ئارىظىـا پىتىًە طىېلىپ، 
پىىىارچىالغ ئىىىارهىلىى، ئىىىۇالريى 
ئاجىسالػتۇرۇپ يْهىتىؽ پىاليىًىى ئىؼىوا 

-طېلىپ، نۇطۇلهايالريى پارچىالپ، بىىر
بىىىىرى بىىىىلەى ًېلىؼىىىەلهەيدىـاى، 

نايىا . ىلىپ هْيدىئىتتىپاهلىؼالهايدىـاى ه
نۇػۇ پارچىلىًىؽ يەتىجىظىدە نۇطۇلهايالر 

ئىظالم جۇؿراپىيەطىًىڭ ًۆپ . ئاجىسالػتى
هىظهى دىٌ دۈػهەيلىرى تەرىپىدىٌ ئىؼـاە 

 .  هىلىًدى
َەر يەردە نۇطىىىۇلهايالر زۇلۇنـىىىا 
ئۇچراۋاتواى، بْلۇپهىۇ ئەَلىى طىۈيًەت 
نۇطۇلهايلىرىًى يْهىتىؽ ئۈچۈى ًىاپىرالر 

ًۈ  بىرلىٌىى تەػىٌىللەپ، خەلوئارالىى 
پىاليلىى َالدا َۇجىۇم هىلىۋاتوىاى، بىۇ 
َۇجۇنالرؿىىىا تاهابىىىىل تىىىۇرۇغ، 
نۇطۇلهايالريىڭ بېؼىدىٌى ئېـىر زۇلىۇنًى 
يْهىتىؽ، نۇطتەنلىٌە ئاطتىدىٌى ئىظىالم 
تىىۇپراهلىرىًى هۇتۇلىىدۇرۇغ، ئالالًَىىىڭ 
دىًىًى َەنهە دىًىدىٌ ئۈطىتۈى هىلىىؽ 

هلىووىا، ئۈچۈى، بىرلىىٍ ًىۈچٌە، ئىتتىپا
َەنٌارلىووا ئەڭ ًىۆپ نۇَتىا  بْلـىاى 

بۈُىىۈيٌى ًۈيىىدە ئىظىىىهلىرىًى طىىاياپ 
ئىېوىهالر،  نەزَەپلەر، بْلـىلى بْلهايدىـاى

جانائەتلەر، تەػٌىالتالر ئْتتۇرىـا چىووىلى 
َەربىر ػىەيخًىڭ هارىؼىى بىىر . تۇردى
، َەربىر ئالىهًىڭ ئەُەػٌۈچىلىرى نەزَەپ

ريىڭ بىر جانىائەت بْلىۇپ، نۇطىۇلهايال
ًىىىۈچىًى پىىىارچىالپ، بىىىىر يەرُە 
ًېلەلهەيىىدىـاى، بىىىر ئىىىؽ ئۈچىىۈى 

دۈػهەيًىڭ  َەهىوىيئىتتىپاهلىؼالهايدىـاى، 
دۇييايىىڭ . ًىو ئىٌەيلىٌىًى بىلهەيىدىـاى

َەر هايظى جايلىرىدا نۇطۇلهايالريىڭ هېًى 
، هۇ پەرۋا هىلهايىىىدىـاىئېوىتىلىۋاتظىىىى

يْهىالڭ نەطىلىلەردىٌى ئىختىالپالر بىىلەى 
بىر جانائەتٌە نەيظۇپ بْلـاى نۇطىۇلهاى 
باػىىوا جانىىائەتٌە نەيظىىۇپ بْلـىىاى 
هېرىًدىؼىًى ًاپىر دەپ ئېتىواد هىلىدىـاى، 
ًىىىاپىريى ئۆلتىىىۈردۈم دەپ ئۆزىًىىىىڭ 
نۇطىىۇلهاى هېرىًدىؼىىىًى ئۆلتۈرىىىدىـاى 

 .  َالەت ػەًىللەيدى
بۇ ئەَۋاە نۇطۇلهايالريى نەيلى درلەت 

ى، يىاًى جانىىائەت طەۋىيەطىىدە بْلظىىۇ
دۈػهىًىِە هارػى هْلىىدىٌ َىېچ ئىىؽ 
ًەلهەيىدىـاى ئىاجىس، بىچىارە ئىًظىىايالر 

ئىظىالم . يىـىًدىظىـا ئاياليدۇرۇپ هْيدى
درلەتلىرى ئۆزىًىڭ دۇيياۋى نەيپەئىتىًىى 
َەنهىىىدىٌ ئەال بىلىىىدىـاى، ئۆزىًىىىڭ 

يىتىىىپ  ىدۇييىىاۋى نەيپەئىىىتىِە دەخلىى
هېلىؼىىىتىٌ هْرهىىىۇپ، نۇطىىىۇلهاى 

دەم هىىىْلىًى هېرىًداػىىىلىرىـا يىىىار
طىىىۇيهايدىـاى، ئىىىۇالريى َىهىىىايەت 
هىلهايىىدىـاى، ًاپىرالريىىىڭ زۇلىىۇنلىرىًى 

هىاراپ  ،ًۆرۈپ تۇرۇپهۇ طۇًۇت هىلىىپ
ػىۇيىڭ بىىلەى َەر . تۇرىدىـاى بْلىدى

يەردە نۇطۇلهايًىڭ هېًىى تۆًىلىىدىـاى، 
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دىـاى ئۇچراي ـاَەر يەردە نۇطۇلهاى زۇلۇن
 .  بْلدى
رلىٍ بىرىهىسُە َەندەم بْلۇپ، بى-بىر

ًۈ  بْلـاى ۋاهتىهىسدا َېچٌىو بىسُە تەڭ 
ئۇ چاؿىدا بىىس بىىر . ًېلەلىِەى ئەنەض

تەرەپتىٌ ؿەلىبىلەريىى هْلـىا ًەلتىۈرۈپ، 
يۇرؿۇى نەنلىٌەتلەريىى پەتُىى هىلـىاى 
بْلظىىان، يەيە بىىىر تەرەپىىتىٌ ُىىۈزەە 
ئەخالهىهىس ۋە نەدىًىيىتىهىس بىلەى پۈتىۈى 

پەى -دۇيياؿىىا ئۇطىىتاز بْلىىۇپ، ئىلىىىو
 ٌە نەدەيىىىيەتهاتوىىاى ۋە ئىًظىىايىيەتتار

ئۇزۇى بىسيىڭ بۇيىڭـا . ئۆُەتٌەى ئىدۇن
بىر ئالالَوا، بىر . تارىخهىس ُۇۋاٍيىللىى 

پەيـەنىىبەرُە، بىىىر هۇرئايـىىا ئىهىىاى 
ًەلتۈرُەى ۋە َەر ًۈيى بەغ هېتىو بىىر 
هىبلىِە هاراپ ياناز ئْهۇيدىـاى نۇئهىًلەر 
، تۇرۇپ، هاچايٌى ئْتتۇرىهىسؿا ئىخىتىالپ

بۆلۈيۈغ، پارچىلىًىؽ ًىردى، ًىۈچىهىس 
ئاجىسلىووىىا، ؿەلىبىهىىىس نەؿلىىۇبىيەتٌە 
 ئاياليىىدىد دۈػىىهىًىهىسُە يەم بْلىىدۇند
َېظاپظىس بەدەللەر تۆلىدۇند درلەتلىرىهىس 

هىۇۋۋەت ئىا  -هْلىهىسدىٌ ًەتتى، ًۈ 
ًىىۆز، نۇطىىتەبىت، زالىهالريىىىڭ هْلىـىىا 

َالبۇًى ئالالٍ تائىاال ۋە . ئۆتۈپ ًەتتى
لۇلالٍ نۇطىىۇلهايالريى بۇيىىدان رەطىىۇ

ئېچىًىؼلىى ئەَۋالـا چۈػىۈپ هېلىؼىتىٌ 
ئىالالٍ . ئاللىبۇرۇى ئاُاَاليدۇرؿاى ئىدى

ئالالَوىىا ۋە تائىىاال نۇيىىدان دەيىىدۇ: 
پەيـەنبىرىِە ئىتائەت هىلىڭىالر، ئالالًَىڭ 

. بىىىرىڭالر بىىىلەى تْهۇيۇػىىهاڭالر-بىىىر
بْلهىظا يېڭىلىپ هالىظىلەر، ًۈچىۈڭالر ۋە 

...ڭالر هْلۇڭالردىٌ ًېتىدۇدرلىتى
① 
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پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالم نۇيدان دەيدۇ: 
-نەڭالر، بىرۈبىرىڭالردىٌ يۈز ئۆر-بىر»
-ڭالرؿا ئىاداۋەت تۇتهىاڭالر، بىىررىبى

بىرىڭالرؿا َەطىەت هىلهىاڭالر، ئۆزئىارا 
دّطىىتلۇهۇڭالريى بۇزنىىاڭالر، ئالالًَىىىڭ 

 ②.«هېرىًداغ بەيدىلىرى بْلۇڭالر
ُىظظاالم يەيە نۇيىدان پەيـەنبەر ئەلەي

نەيدىٌ ًېيىٌ ًاپىرلىووا هايتىىپ »دەيدۇ: 
 ③.«بىرىڭالريى ئۆلتۈرنەڭالر-بىر

بۇ َەدىظًى طەئۇدى ئەرەبىظتاى ًاتتا 
ئۆلىهىىاالر َەيئىتىىى ئەزاطىىى دًّتىىۇر 
ئابدۇلالٍ نۇتلەن نۇيىدان ئىساَاليىدۇ: 

بىرىڭالريى ًاپىرلىووىا -نەيدىٌ ًېيىٌ بىر
 ،ان هىلظىىاڭالرئۇيىىدئەُەر چىوارنىىاڭالر، 

بىرىڭالريىى -ئاراڭالردا ئۇرۇغ چىوىپ بىر
 .  ئۆلتۈرۈطىلەر

 َېٌهەتلىٍبىر  ًْيىلىرىهىسيىڭ نۇيدان
 طۆزى بار:

 ْلدۇڭ،بْلدۇم، طەى نەى بنەى طەى 
 . ْلدۇڭبْلدۇم، َەم طەى بَەم نەى 
 ْلدۇڭ،بْلدۇم، طەى طەى بنەى نەى 
 . ْلدۇڭبْلدۇم، يە طەى بيە نەى 

ە بىىىر بەدەيىىِە جەنئىىىيەت ئەطىىلىد
َەربىرى ئايرىو كۇيٌظىيىلىٍ، . ئْخؼايدۇ

بىرىِە ئْخؼىىهايدىـاى ئەزالىرىهىىس -بىر
ىًى ئادا هىلىؽ بطاؿالم بىر ُەۋدىًىڭ تەلى

بىرىِە ناطالػىواى َالىدا، -ئۈچۈى، بىر
. َەنٌارلىى ئىچىىدە َەرىىٌەت هىلىىدۇ

ػۇيىڭدەي طاؿالم بىر جەنئىيەتًىىڭ داۋام 
نئىيەتًى تەػٌىل هىاللىؼى ئۈچۈى، ئۇ جە

                                                 
 ئىهام نۇطلىو رىۋايىتى. ②
 و رىۋايىتى.ئىهام بۇخارى ۋە نۇطلى③
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هىلـاى ئْخؼىىهىـاى هىابىلىيەتلەر بىىلەى 
ۋە َەنٌىارلىى  لىىيارىتىلـاى ئەزاالر ئىًاه

. ئىچىىىدە َەرىىىٌەت هىلىؼىىى الزىىىو
بەدەيىىىدىٌى ئەزاالريىىىىڭ هايظىىىىبىرى 

ًى ۋە ئۆزىىىدىٌ ًۈتىىۈلِەى ىظىىىكۇيٌظىي
ناطلىؼىؼىىًى ئەنەلىىِە ئاػىىۇرالهايدىـاى 
ە دەرىجىدە ئاؿرىپ هالظا، باػىوا پۈتٌىۈ

ئەزاالريىىى بىئىىارام هىلىىىپ، بەدەيًىىىڭ 
جەنئىيەت َاياتىًىڭ . تەڭپۇڭلىوىًى بۇزىدۇ

تەڭپۇڭلۇن ۋە راَەت بْلۇػىى ئۈچىۈى 
الزىو بْلـاى ۋەزىپىظىىًى ۋە ًۈتىۈلِەى 
َەنٌىىارلىوًى ئىىادا هىاللهىـىىاى ئەزا ۋە 
ُۇرۇپپىالرنۇ جەنئىيەتًىڭ طىاؿالنلىوىـا ۋە 

بىۇ . تەرەهوىي هىلىؼىـا تەطىر يەتٌۈزىدۇ
نەيىًى رەطۇلۇلالٍ طىەللەلالَۇ ئەلەيُىى 
ۋەطەللەم ػۇيدان ئىخچام باياى هىلـىاى: 

بىرىًى دّطت تۇتۇػىتا، -نۇئهىًلەر بىر»
-بىرىِە نەرَەنەت هىلىؼتا ۋە بىىر-بىر

بىرىِە َىظداػلىى هىلىؼتا خىۇددى بىىر 
بەدەيًىىڭ هايظىىبىر . بەدەيِە ئْخؼايدۇ

ئەزاطىىىى ئاؿرىظىىىا هالـىىىاى ئەزاالر 
بىىلەى  هىسىىپ هىېلىؽسلىى ۋە ئۇيوۇطى
 ①.«َىظداػلىى هىلىدۇ ـائۇيىڭ

ئىىۈنهەتًى بىىىرلىٌتە تۇتىىۇپ 
 تۇرىدىـاى يەرطە يېهە؟

بىىىر جەنئىيەتًىىىڭ طىىاؿالم بْلۇػىىى 
ئۈچۈى، ئۇ جەنئىيەت ئەزالىىرى بْلـىاى 
خىلهۇخىىىىل خىىىاراًتىردا يارىتىلـىىىاى 
ػەخظىىلەريىڭ بىرلىىىٍ ۋە َەنٌىىارلىى 

 ئۇيىىداهتا. ئىچىىىدە بْلۇػىىى الزىىىو
جەنئىيەتًىىى بىرلىىىٍ ۋە هېرىًداػىىلىى 
ئىچىدە نۇطىتەٌَەم تۇتىۇپ تۇرىىدىـاى 

                                                 
 ئىهام بۇخارى رىۋايىتى.  ①

؟ ئىىىۇ ئىىىانىلالر الرئىىىانىلالر هايظىىىى
 تۆۋەيدىٌىلەر:

 ئىهاى: -1
ػۇ بىىر َەهىوەتٌىى، َەر نىللەتًىىڭ 
 بىرلىٌىًىىى طىىاهاليدىـاى ئىىۆزىِە خىىاض

. هارىؼىى ۋە ئاالَىىدىلىٌى بىار هىههەت
ئىادەتلەر ۋە نەدەيىيەتلەرنىۇ بىۇ -ئۆرپ

الَىدىلىٌلەريىڭ بىر پارچىظى بْلىۇپ، ئا
بىر جەنئىيەتٌە نەيظىۇپلۇن ئۇيظىۇرىًى 

بۇالريىىڭ َەنهىظىىدىٌ . تەػٌىل هىلىدۇ
 .  نۇَىهى ۋە ئاطاطلىى بْلـىًى ئىهايدۇر

ئىهىىاى جەنئىىىيەت ئەزالىىىرى بْلـىىاى 
ػەخظلەريى بىرلەػتۈرىدىـاى ۋە ئْرتىان 

ئىادەت ۋە -هىههەتٌە ئىِە بْلـاى ئۆرپ
 . ڭ ئۇلىدۇرنەدەيىيەتًى

بىىرىِە -ئىهاى بىرلىٌتە ياػاغ، بىىر
تايىًىؽ بىر پۈتۈى ُەۋدە بْلۇػًىڭ ئەڭ 

ئالالٍ تائاال نۇيدان . نۇَىو ۋاطىتىظىدۇر
نىىىۇئهىًلەر َەهىىىىوەتەى دەيىىىدۇ: 

هېرىًداػىىالردۇر، هېرىًداػىىلىرىڭالريىڭ 
ئارىظىىىىًى تىىىۈزەڭالر، رەَهەتىىىٌە 
ئېرىؼىؼىىىىڭالر ئۈچىىىۈى ئىىىالالَتىٌ 

 ②.هْرهۇڭالر
ئىهايًىڭ نەيىظى ئىظىالندا ئىؼىىًىؽ 
تەلەپ هىلىًـاى يەرطىلەرُە چىٌ ئىؼىىًىؽ 

بىىىرىِە -بْلـايىىدەي، نىىۇئهىًلەر بىىىر
هىلىىىؽ دمىىِەى  چئىؼىىىًىؽ، ئىؼىىەي

ئەُەر . نەيىلەريىهۇ ئىۆز ئىچىىِە ئالىىدۇ
بىىرىِە -جەنئىيەت ئەزالىرى ئارىظىدا بىر

ئىؼىًىؽ يْهالظا، ئىًاهلىى، ئىتتىپىاهلىى 
دە «هۇرئىىىاى ًەرىىىىو» يْهىلىىىىدۇ ۋە

                                                 
 ئايەت. -15طۈرە َۇجۇرات: ②
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دەپ « ئۆلتۈرۈػىىىىتىًهۇ يانىىىىىاى»
. ئْتتۇرىـا چىوىىدۇ« پىتًە»طۈپەتلەيِەى 

پىتًە جەنئىيەتًىڭ ۋە ػەخظلەريىڭ ئىٌٌى 
طائادىتىًى يابۇت هىلىدىـاى ئەڭ  لىىدۇييا

بۈُۈى ئىظىالم دۇيياطىىدا . چْڭ باالدۇر
نەيىىدايـا ًېلىۋاتوىىاى نۇهىهظىىىسلىى ۋە 

ۇطىىۇلهايالر ن هاتىىارلىوالر ۋەيرايچىلىىىى
ئْتتۇرىظىدىٌى پىتًىلەريىىڭ تۈپەيلىىدىٌ 

 .  بْلهاهتا
ئالالًَىڭ ئارؿانچىظىـا چىىڭ  -5

 ئېظىلىؽ:
لەر ػىەرىلۋە َەدىع  «هۇرئاى ًەرىو»

نۇئهىًلەريىىىڭ بىرلىىىٍ ۋە ئىتتىپىىاهلىى 
. ئىچىدە بْلۇػىـا بەي ئەَهىيەت بېرىىدۇ

بىرلىىىىٍ ۋە ئىتتىپىىىاهلىى يْهالظىىىا، 
يىىىدان نۇطىىىۇلهايالريىڭ َالىًىىىىڭ ها

بْلىدىـايلىوىًى تەطىرلىٍ ئىپادىلەر بىىلەى 
ئىالالٍ تائىاال نۇيىدان . باياى هىلىىدۇ

ئالالًَىڭ ئارؿانچىظىـا نەَىٌەم  دەيدۇ:
ئېظىىىلىڭالر، بۆلىىۇيهەڭالر، ئالالًَىىىڭ 
طىلەرُە بەرُەى يېهىتىًى ئەطلەڭالر، ئىۆز 

بىرىڭالرؿا دۈػهەى ئىدىڭالر، -ۋاهتىدا بىر
رلەػىىتۈردى، ئىىالالٍ دىللىرىڭالريىىى بى

ئالالًَىىىڭ يېهىتىىى بىىىلەى هېرىًىىداغ 
...بْلىىدۇڭالر

بىىۇ يەردە َەنهىهىىىس  ①
ئالالًَىىڭ »بىرلىٌتە ئېظىلىؼوا بۇيرۇلـاى 

ًىؼىًى ئالالَوا باؿاليدىـاى « ئارؿانچىظى
« هۇرئىاى ًەرىىو»ۋاطىتە ۋە يْلباػچى 

بْلىىۇپ، ئۇيىڭـىىا نەَىىٌەم ئېظىىىلـايدا 
َەنهىهىىىس بىرلىؼىىەلەيهىس، بىىىرلىٌتە 
ياػىىىيااليهىسد ئىىاجىس يىپالريىىى تىىْپالپ 
ئەػٌەيدە ًۈچلۈي ئارؿانچا بْلـايىدەي، 
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نۇطۇلهايالر بىرلىؼىپ چْڭ بىرلىٍ ًىۈ  
 .  بْالاليهىس

ئەَلىىى طىىۈيًەت يْلىىىدىٌ  -3
 ئايرىلهاطلىى: 

ئالالًَىىىڭ ئارؿانچىظىىىـا نەَىىٌەم 
ئېظىلـاى ۋاهتىهىسدا نەيىدايـا ًېلىىدىـاى 

-بىًىىىا، ئېتىوىىىادىهىسيىهۇ ئىىىىؽ
للىرىهىسيىهۇ ئۆز ئىچىِە ئالىدىـاى بىر ئەنە

ئالالًَىىڭ ئارؿانچىظىىًى . ُەۋدە بْلىدۇ
بىىىىسُە ئېلىىىىپ ًەلىىىِەى ئۇلىىىۇؾ 
پەيـەنبىرىهىسيىڭ طۈيًىتىِە ئەنەە هىلظان 
ۋە ئىىۇ ئارؿانچىـىىا نەَىىٌەم ئېظىىىلىپ 
ئالالًَىڭ رازىلىوىـىا ئېرىؼىٌەى طىاَابە 
ًىرانالريىڭ يْلىدىٌ ناڭظىان، جانىائەت 

رلىٌتە َەرىىٌەت هىالاليهىىس، َالىتىدە بى
هىيىًچىلىولىرىهىسيىىىى بىىىىرلىٌتە َەە 

ًىىۈچىهىسيى بىرلەػىىتۈرۈپ، . هىالاليهىىىس
دۈػهىًىهىسيى تىترىتىپ، بېؼىهىسيى ئىِىس 
ًۆتۈرۈپ، نۇطۇلهايلىى ؿۇرۇرىهىس بىلەى 

نايىىا بىىۇ . ئانىىاى ياػىىىيااليهىس-تىىىًچ
 َەهىوىىىىيئالالًَىىىىڭ ئارؿانچىظىىىىـا 

ئەَلىىى ». ظىىىدۇرئېظىىىلـايلىوًىڭ يەتىجى
ئەُەر . دۇردمِەى نايىا نۇػىۇ« طۈيًەت

بىىىر جەنئىيەتىىتە پىتىىًە، پىىارچىلىًىؽ، 
بۆلۈيۈغ يۈز بەرطە، بۇ ئىۇ جەنئىىيەت 
ًىؼىلىرى ئالالًَىڭ ئارؿانچىظىـا نەَىٌەم 

 .  بْلىدۇ لىوتىٌئېظىلهىـاي
بىىۇ يەردە ئالالًَىىىڭ ئارؿانچىظىىىـا 
ئېظىلىؼىىًىڭ يىىْلى ۋە ئۇطىىۇلى يىىېهە؟ 

ْئاە ًەلظە، بۇيىڭ جاۋابىًى دمِەى بىر ط
نۇيىىدان بېرىىىدۇ:  «هۇرئىىاى ًەرىىىو»
 ئالالَوا ۋە ئۇيىڭ پەيـەنبىرىِە ئىتىائەت

هىلىڭالر، ئىختىالپ هىلىؼهاڭالر، بْلهىظا، 
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ئاجىسلىؼىپ هالىظىلەر، ًۈ  _ هۇۋۋىتىڭالر 
ًېتىىىپ هالىىىدۇ،  چىىىدانلىى بْلىىۇڭالر، 
چۈيٌى ئالالٍ چىدانلىى بْلـۇچىالر بىلەى 

 ①.دۇربىللى
بۇ ئايەتتە بىرلىىٍ ۋە ئىتتىپاهلىوًىىڭ 
يەيى جانائەت بْلىۇپ تۇرۇػىًىڭ ئىۈ  

 پىرىًظىپى باياى هىلىًىدۇ:
بىرىًچىىىى، ئىىىالالٍ تائاالؿىىىا ۋە 

يەيىىى . رەطىىۇلۇلالَوا ئىتىىائەت هىلىىىؽ
 ػىەرىمۋە َەدىىع  «هۇرئاى ًەرىىو»

بْلۇپهىۇ –يېهىًى ئەنىر هىلـىاى بْلظىا
-ردايەپظىهىسُە ئېـىر ًېلىىدىـاى ئىؼىال

دىل بىىلەى ئىجىرا هىلىىؽ، -ئۇيى جاى
يېهىدىٌ تْطواى بْلظا، ئۇيىڭدىٌ هەتئىي 

نۇتلەن » ِەئەنرىيەيى ئالالًَىڭ . يېًىؽ
 . تۇر«بْيظۇيۇػتۇر

. ئىٌٌىًچىىىى، ئىختىالپالػهاطىىىلىى
، ئْتتىىۇرىهىسدىٌى نەهظىىەتبۇيىڭىىدىٌ 

ئْخؼاغ بْلهىـاى ًۆز هاراػالريى باَىايە 
، ەغبلبىرىهىسيىىى ئەيىىى-هىلىىىپ بىىىر

رەيجىىىىىىتىؽ، دۈػهەيلىؼىىىىىىؽ ۋە 
ى_ ئىتتىپاهلىوىهىسؿىا دەخلى-بىرلىٌىهىسُە

يەتٌۈزىىىىىىدىـاى ئىؼىىىىىالريى  تەرۇز
ئەُەر ئۇيىدان هىلهىظىان . هىلهاطلىوتۇر

ؿاى يانىاى بېؼىهىسؿا ئايەت ئاُاَاليىدۇر
بىرىهىس بىلەى -يەيى بىر ئاهىۋەت ًېلىدۇ،

ئىختىالپلىؼىىىپ بۆلىًىىىدىـاى بْلظىىان، 
-غ يۈز بېرىىپ، ًىۈ ئىچىهىسدە هْرهۇ

. هۇۋۋىتىهىس، درلىتىهىس هْلىهىسدىٌ ًېتىدۇ
ئىظالم دۇيياطىًىڭ بۈُۈيٌى َالى نۇػىۇ 
 .  ئايەتٌە ئەنەە هىلهاطلىوًىڭ يەتىجىظىدۇر

                                                 
 ئايەت.  -82طۈرە ئەيلاە: ①

جانائەت يەيى . ًچى، طەۋر هىلىؽىئۈچ
جەنئىيەت َالىتىدە بىىرلىٌتە ياػىىـايدا، 
َەر تۈرلۈي طەلبىي ئەَۋالالر، خىلهۇخىل 

ر، نۇػىىەهوەتلەر ئْتتۇرىـىىا هىيىىىًچىلىوال
بۇيىىدان ئەَۋالىىدا، . چىوىؼىىى نىىۇنٌىٌ

جەنئىىىيەت ئىچىىىدە پىتىىًىِە طىىەۋەب 
بْلهاطلىى ئۈچۈى طەۋر هىلظان، ئۇلىۇؾ 

ۋە  ىتىىىًىىىڭ رەَهئۆزى ئىِىهىىىس ئىىالالٍ
دىـايلىوىًى ىىياردىهى بىس بىلەى بىلىلە بْل

پەيـەنىبەر ئەلەيُىظظىاالم . باياى هىلىدۇ
تًى چىىىڭ جانىىائە»نۇيىىدان دەيىىدۇ: 

تۇتىىۇڭالر، بۆلۈيۈػىىتىٌ طىىاهلىًىڭالر، 
چىۈيٌى ػىىەيتاى يىىالـۇز ًىؼىىى بىىىلەى 
. بْلىدۇ، ئىٌٌى ًىؼىدىٌ يىران هاچىىدۇ

ًىىو جەيًەتًىىڭ ئْتتۇرىظىىدىٌ ئىىْرۇى 
ئېلىؼىىًى خالىظىىا، جانىىائەتٌە نەَىىٌەم 

ًىهٌىىى ياخؼىىىلىوى ئىىۇيى . ئېظىلظىىۇى
خۇرطەى هىلىپ، يانايلىوى بىئارام هىلظىا، 

 ②«...دۇرنۇئهىً ىوىيَەهئەيە ػۇ 
بۇ َەدىع نەطىلىًىڭ ئەَهىيىتىًىى ۋە 

لىٌىًى ياَىايىتى ئْچىۇن بايىاى يجىددى
ئىىالالٍ تائااليىىىڭ رەَهىتىىى، . هىلىىىدۇ

ًىڭ ئۈطىتىِە ئىُظايى ۋە ياردىهى جانائەت
 .  ْلىدۇب

َەنهىهىسيىڭ ياَايىتى ياخؼى بىلىؼىهىس 
ئىۇ . الزىو بْلـىاى بىىر َەهىىوەت بىار

ائااليىىڭ بىۇ دۇييىادا ئالالٍ ت ،بْلظىهۇ
دەپ ئاتىلىىدىـاى « طۈيًەتۇلالٍ» هْيـاى
بىۇ . ًۆرە ئىىؽ هىلىؼىتۇريىتىِە هايۇيى
خىالپ ئىؽ هىلـايدا َىېچٌىو ىيەتٌە هايۇي

                                                 
ئىهام تىرنىسى رىۋايەت هىلـاى ۋە نۇيدان دمِەى: ②

َەطەى، طەَىِ، ؿەرىب. بۇ َەدىع باػوا يْلالردىًهۇ 
 رىۋايەت هىلىًـاى. 
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بۇ دۇييادا ًۈچلىۈًلەر . ؿەلىبە هىاللهايدۇ
 الرَىىايۋاي. ئىىاجىسالريى يەپ ياػىىايدۇ

ئالىهىدىهۇ هىايۇى نۇػىۇ، ئىًظىايىيەت 
ئۇيىڭ ئۈچىۈى . ۇػۇئالىهىدىهۇ هايۇى ن

ياػاػًى خالىـاى ًىؼى ًۈچلۈي بْلۇػىى 
ًۈچلىىۈًلەرُە يەم  ،بْلهىظىىا. ًېىىرەي

ئىىالالٍ تائىىاال  ػىىۇڭا. بْلىىىدىـاى ُەپ
يۇهىرىدىٌى ئايەتتە ئىختىالپ هىلىؼظاڭالر 
ًۈچىىىۈڭالر ًېتىىىىپ هالىىىىدۇ، دەپ 

-ًۈ  ًېتىپ هالظا َەن. ئاُاَاليدۇرىدۇ
نۈلۈًهىۇ -َْهۇههۇ ًېتىدۇ، درلەت، ناە

ًېتىدۇ، دىًهۇ ًېتىدۇ، ئىسزەت، ػىەرەپ 
ئۇيىىڭ ئْريىـىا . َەنهە يەرطىە ًېتىىدۇ

هۇللۇن، خْرلۇن، ئىىسىلىؽ، زۇلىۇم ۋە 
نۇطىىيبەتلەريىڭ َەنهىظىى -باػوا بىاال

يىوىلـىايًى َىېچٌىو » تۈرًچىدە. ًېلىدۇ
يىوىلهاي . دەيدىـاى ناهاە بار «يدۇەهيۈلى
. تىرەپ تۇرۇغ ئۈچۈى ًۈ  ًېرەي پۇت

ۈى ئالالٍ تائاال بىسيى ًىۈ  ػۇيىڭ ئۈچ
ًۈچلىىۈي بْلۇػىىوا بىىۇيرۇپ -تْپالػىىوا

دۈػىهىًىڭالرؿا هارػىى نۇيدان دەيدۇ: 
هْلۇڭالردىٌ ًېلىؼىچە هىْراە ًىۈچى ۋە 

بۇيىىڭ بىىلەى . جەڭ ئېتى تەييىارالڭالر
ئالالًَىىىڭ دۈػىىهىًىًى، ئۆزۈڭالريىىىڭ 
دۈػىىهىًىڭالريى ۋە ئىىۇالردىٌ باػىىوا 

...دۈػهەيلەريى هْرهۇتىظىلەر
① 

دمىىِەى « هْرهۇتىظىىىلەر»ئىىايەتتىٌى 
طىىىىۆزيىڭ نەيىظىىىىى بەزىلەريىىىىىڭ 
چۈػەيدۈرُىًىدەي، ئىۇ يەردە بىۇ يەردە 

ًاپىرالريى هۇرهۇتىۇڭالر  ،بْنبا پارتىلىتىپ
ئۇيىڭ نەيىظى طىەييىد . دمِەى بْلهايدۇ

هۇتۇب دمِەيىدەي: ًىۈ  تىْپالپ َەر 

                                                 
 يەت. ئا -25طۈرە ئەيلاە: ①

هايدان دۈػهەيِە تاهابىىل تۇرااليىدىـاى 
ىڭالر طىىىلەرُە بْلىىۇڭالرًى، دۈػىىهىً

چېوىلىؼتىٌ هْرهظىۇىد طىىلەرُە هارػىى 
جىۈرئەت هىاللهىظىۇى،  ئۇرۇغ ئېچىؼوا
بىرلىؼىؽ بىلەى  ،ًۈ  ②. دمِەى بْلىدۇ

نەطىىلەى: ئىٌٌىى دايە بىريىى . بْلىدۇ
( َەر 1، 1ئىايرىو ئىؼلەتظىەي )-ئايرىو

بىرى بىريى ئىپادىلەيدۇد ئەنها ئىٌٌىظىًى 
بىريى  ( ئْى11بىرلەػتۈرۈپ ئىؼلەتظەي )

يەچىچە تْيًىا ئېـىرلىوتىٌىى . ئىپادىلەيدۇ
ناػىًىالريى طۆرەيدىـاى يْؿاى ئارؿانچىالر 
بىر ًىلْ يەرطىًى ًۆتۈرەلهەيدىـاى ئىاجىس 

 .  يىپالريى بىرلەػتۈرۈپ ئىؼلىًىدۇ
ئەندى َەنهىهىىس بىىردەي ئالالًَىىڭ 
. ئارؿانچىظىـا نەٌَەم ئېظىلىؼىهىس ًېرەي

، بىرىهىسيىىى دّض تۇتىؼىىىهىس-بىىىر
ًەنچىلىٌلىرىهىسيى ًەڭ هْرطاهلىى بىلەى 
ًەچۈرىؼىىىهىس، ًېلىؼەلهەطىىلىٌلىرىهىسُە 

ختىالپالريى تاػىالپ ىخاتىهە بېرىؼىهىس، ئ
ئىتتىپاهلىؼىؼىىىىهىس، ًۆزهاراػىىىالريىڭ 
ئْخؼىهاطىىىىىلىوىًى بۆلۈيىىىىىۈغ ۋە 
پارچىلىًىؼًىڭ طەۋەبى هىلىۋالهاطىلىوىهىس، 

بْلهىظا يە . بىرلىٍ ًۈ  بْلۇػىهىس الزىو
يهىس، يە ًىىىىۆز االالَەت يەپەض ئىىىىرا

 .  ايدۇياػلىرىهىس تْخت
-ئاياؾ ئاطتى هىلىًـىاى َەندمهەي، 

ا ئالىهىس دمظەي، َْهۇهلىرىهىسيى هْلىهىسؿ
 ػىهىس ًېرەي!ۇبىرلىٍ ًۈ  بْل

ئالالًَىڭ دىًىًىى ئۈطىتۈى هىلىهىىس، 
ػەرىئىتىًى تەتبىواليهىىس دمظىەي، ئۇيىڭ 

 بىرلىٍ ًۈ  بْلۇػىهىس ًېرەي!
                                                 

ئايىتىًىڭ  -25هۇرئاى، طۈرە ئەيلالًىڭ  كى زىاللىل②
 تەپظىرىِە هاراڭ. 
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ىىىڭ يىىاردىهىِە ۋە ؿەلىبىظىىىِە ئالالًَ
ئېرىؼىهىس دمظەي، بىرلىٍ ًۈ  بْلۇػىهىس 

 ًېرەي!
ئىىالالَتىٌ يىىاردەم تىىىلەپ هىلـىىاى 
دۇئىىالىرىهىس هْبىىۇە بْلظىىۇى دمظىىەي، 

 بىرلىٍ ًۈ  بْلۇػىهىس ًېرەي!
دەپظىىىەيدە هىلىًـىىىاى ئىىىىسزەت ۋە 

هايتىدىٌ تىٌلەيهىس دمظىەي،  ػەرىپىهىسيى
 بىرلىٍ ًۈ  بْلۇػىهىس ًېرەي!

ئىؼـاە هىلىًـاى زمهىًلىرىهىسيى ئىازات 
هىلىهىس دمظەي، بىرلىٍ ًۈ  بْلۇػىىهىس 

 ًېرەي!
زالىهالريىڭ زۇلهىدىٌ هۇتۇلىۇپ َىۆر 
ياػايهىس دمظەي، بىرلىٍ ًۈ  بْلۇػىىهىس 

 !بۇيىڭدىٌ باػوا يْە يْن ،ًېرەي
بىىىۇ يەردە ػىىىۇيىهۇ ئەطىىىٌەرتىپ 
ئۆتەيلىٌى، بىس بۇ يەردە جانىائەتچىلىٌٌە 

ەتلەرُە هارػىىى چىوهىىاهچى يىىاًى جانىىائ
چۈيٌى ًىؼىلەر ئۆزى ياهتۇرؿىاى . ئەنەض

بىر لىدمريىڭ ئارهىظىدا بىرلىؼىىپ، بىىر 
بىىس . جانائەت بْلۇپ خىىسنەت هىلىىدۇ

پەهەت جانىىىائەتلەر ئْتتۇرىظىىىىدىٌى 
ئىخىىىتىالپ ۋە ئْخؼىىىاغ بْلهىـىىىاى 

-ًۆزهاراػالر تۈپەيلى پارچىلىًىىپ، بىىر
ئەتًىىڭ بىرىًى ياناى ًۆرىدىـاى، بىر جانا

نەيظۇبى باػىوا جانائەتًىىڭ نەيظىۇبىًى 
ًىىىاپىر دەپ هارايىىىدىـاى -ئىىىازؿۇى

. هىسبۆلِىىۈيچىلىٌٌە هارػىىى تۇرنىىاهچى
طىياطىىي جانىائەت بْلظىۇى، جىُىىادىي 
جانىىائەت بْلظىىۇى، تەبلىىىف جانىىائىتى 

ًىڭ َەنىهە جانائەتًىىڭ تبْلظۇى، ئۈنهە
َەر جانىائەت . خىسنىتىِە ئىُتىياجى بىار

ەتًىىىڭ ًېلەچىٌىىى ئىظىىالنًىڭ ۋە ئۈنه

ئۈچىىىۈى پايىىىدىلىى دەپ هارىـىىىاى 
خىسنەتلىرىًىىى هىلىۋەرطىىە، باػىىوىالريى 
ئەيىپلىهىظىىە، تىللىهىظىىا، دۈػىىهەيلىٍ 
هىلهىظىىا، ئۈنهەتًىىىڭ ۋە ۋەتەيًىىىڭ 
ئىؼىدەي ئْنۇنـا نۇياطىۋەتلىٍ ئىؼىالردا 
بىرلىٌتە َەرىىٌەت هىلظىا، َېچوايىدان 

 .  نۈػٌۈللۈي يْن
ىرلىىٍ ۋە ئاخىرىدا ئىالالٍ تائالًىىڭ ب

ئىتتىپىىاهلىى َەهوىىىدىٌى نىىۇهەددەض 
ًاالنىًى ئەطىلىتىؽ بىىلەى طىۆزىهىسيى 

 ئاخىرالػتۇرىهىس:
 ئالالَوىىا ۋە ئۇيىىىڭ پەيـەنبىىىرىِە

ئىتائەت هىلىڭالر، ئىختىالپ هىلىؼىهاڭالر، 
بْلهىظا، ئاجىسلىؼىپ هالىظىىلەر، ًىۈ  _ 
هۇۋۋىتىڭالر ًېتىىپ هالىىدۇ،  چىىدانلىى 

ٍ چىىىدانلىى بْلىىۇڭالر، چىىۈيٌى ئىىالال
 ①.بْلـۇچىالر بىلەى بىللىدۇر

 ئالالًَىىىڭ ئارؿانچىظىىىـا نەَىىٌەم
ئېظىىىلىڭالر، بۆلىىۇيهەڭالر، ئالالًَىىىڭ 
طىلەرُە بەرُەى يېهىتىًى ئەطلەڭالر، ئىۆز 

بىرىڭالرؿا دۈػهەى ئىدىڭالر، -ۋاهتىدا بىر
ئىىالالٍ دىللىرىڭالريىىى بىرلەػىىتۈردى، 
ئالالًَىىىڭ يېهىتىىى بىىىلەى هېرىًىىداغ 

...ۇڭالربْلىىد
② ، ئىىۆزلىرىِە رۇػىىەى

دەلىىىل ًەلِەيىىدىٌ ًېىىيىٌ بۆلۈيىىۈپ 
ئەيە . پارچىاليـايالرؿا ئْخؼاغ بْلهىاڭالر
 ③.ػۇيداهالر ئۈچۈى ًاتتا ئازاب باردۇر

                                                 
 ئايەت.  -82طۈرە ئەيلاە: ①
 ئايەت. -153ئىهراى:  طۈرە ئاە②
 ئايەت. -155ئىهراى:  طۈرە ئاە③
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هۇرئايچىالر ۋە ئۇالريىڭ ًېلىىپ  
 چىوىؼى

"َەدىع ػىەرپًى هْيىۇپ هۇرئايچىالر 
تۇرۇپ، هۇرئىاى بىلەيىال ًۇپىايىلىًىهىس"  

يىىى ئۇيىڭىىدىٌ «ى ًەرىىىوهۇرئىىا»دەپ 
يالىڭاچالپ هْيۇپ، ئايدىٌ ئۇيى ئۆزلىرى 

ۋىل ۋە ئبىلِەيچە، ئۆز خاَىؼى بْيىچە تە
چىىۈيٌى . تەپظىىىر هىلهىىاهچى بْلىىىدۇ

يىڭ ئەڭ ئىؼىەيچلىٍ ۋە «هۇرئاى ًەرىو»
راطتچىل تەرجىهىايى بْلـىاى طىۈيًەتًى 
ئۇيىڭدىٌ يىراهالػتۇرۇۋەتٌەيدىٌ ًېىيىٌ، 

ۆزى خالىـايچە َەرًىو ئ« ىوهۇرئاى ًەر»
ۋىىىىل هىالاليىىىدىـاى ئۋە تە رظىىىىتەپ

. نۇداپىئەطىس بىر ًىتابوا ئايلىًىپ هالىىدۇ
ػۇيىڭ بىلەى يانىاى يىيەتلىىٍ ًىؼىىلەر 

ئايەتلىرىًى ئۆز خاَىؼى « هۇرئاى ًەرىو»
بىىْيىچە چۈػىىەيدۈرۈپ نۇطىىۇلهايالريى 

 . يْلدىٌ چىوىرىدۇ
تارىخؼۇياطالر هۇرئايچىالريىىڭ ًېلىىپ 

ًى َىجىىرىيە ئىٌٌىًچىىى چىوىىىؽ تىىارىخى
چۈيٌى . ئەطىردىٌى خاۋارىجالرؿا باؿاليدۇ

طۈيًەتًى بىرىًچى بْلۇپ ئىًٌار هىلـايالر 
الر بْلىۇپ، دەە ػۇ چاؿىدىٌى خىاۋارىج

جازاالػوا ۋە ئاياؿوىا  ئۇالر زىًا هىلـۇچىًى
نەطُى هىلىؼوا هارػى چىوواى، بۇ َەهىتە 
ًەلِەى طەَىِ َەدىظلەريى ئىًٌار هىلـاى 

ۈيٌى خاۋارىجالر ػىۇ زانىايالردا چ. ئىدى
دمىِەى « بىسُە هۇرئاى ًۇپايە هىلىىدۇ»

ػۇئاريى ًۆتۈرۈۋملىپ َەدىظًىڭ ئىظىالم 
هايۇيؼۇياطلىوىًىڭ دەلىلىى ئىٌەيلىٌىًىى 

ئەنهىا هىظىوا . ئېتىراپ هىلهىـاى ئىىدى
نۇددەت ئىچىدە ئۇالريىڭ يىلتىسى طېظىپ 
تۈُەػٌەى، ئىظالم دۇيياطىدا بۇ پىٌىريىڭ 

 . ايىظىهۇ هالهىـاى ئىدىيىؼ-يام
ئەطىردە ئىراهتىا - 13نىالدىيە ئۇالر  

چىووىاى يەيە بىر هېتىو بىاغ ًۆتىۈرۈپ 
ئْخؼاػىىال ، سېىى، ياَىىايىتى تبْلظىىىهۇ

ًىيىًٌىى . نەؿلۇبىيەتٌە ئۇچرىـاى ئىىدى
دا ئەيِىلىىيە نۇطىتەنلىٌىچىلىرىًىڭ الرچاؿ
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-11ئەطىىتايىدىل پىاليلىؼىىى ئارهىظىىىدا 
ىظىىتايدا طىىەر ئەطىىىريىڭ باػىىلىرى َىًد

طەييىد ئەَهەد بىلەى نەۋلىۋى چىراؾ ئەلى 
َەدىىىع ئىًٌارچىلىوىًىىىڭ بىىايرىوىًى 

ئەطىىريىڭ -11ًۆتۈرۈپ چىوواى بْلظا، 
ئْتتىىىۇرىلىرى پاًىظىىىتايدا، ئەطىىىلەم 
جىراجپۇرى ۋە چىْدىرى ؿىْالم پەرۋىىس 
دمِەى ًىؼىلەر ػۇالريىڭ تىۆرەلهىلىرىِە 

ئەرەب ئەللىرىىىدە نىىۇَەنهەد . ئاياليـىىاى
ۋكىى طىىددىوىي، نىۇَەنهەد ئىظىئاق تە

. ئەيًەػا هاتارلىوالريى ًۆرطىتىؼٌە بْلىدۇ
بۇالريىڭ َەنهىظى نۇطىتەنلىٌىچىلەريىڭ 
نۇطىىۇلهايالريى بۆلىىۈپ باػىىوۇرۇغ 
طىياطىىىتىِە خىىىسنەت هىلىىىدىـاى ۋە 
ػىۇالريىڭ پىاليلىؼىى بىىلەى ئْتتۇرىـىا 

ئەنهىا بۇالريىىڭ . چىوواى ػەخظلەر ئىدى
ئۆلىهاالريىڭ ئەجەللىٍ َەنهىظى ئْخؼاػال 

رەددىيەلىرى ۋە پۈتىۈى نۇطىۇلهايالريىڭ 
ؿەزەپلىٍ يەپرىتى بىىلەى ػىەرنەيدىلەرچە 

ئىظىىىالم . نەؿلىىىۇبىيەتٌە ئۈچرىـىىىاى
 ئۆلىهالىرى هۇرئايچىالريىڭ بۇ ًۇكرىلىوىـا
َەرُىس هاراپ تۇرنىـاى، ئۇالرؿا ئەجەللىٍ 

هۇرئىىىاى »رەددىيەلەريىىىى بەرُەى ۋە 
ئايرىؼىىوا يىىى طىىۈيًەتتىٌ «ًەرىىىو

بْلهايدىـايلىوىًى چۈػەيدۈرۈپ ًۆپلىِەى 
 . هىههەتلىٍ ئەطەرلەريى يازؿاى

 هۇرئىىايچىالرئەنىىدىلىٌتە بْلظىىا،  
ئىلِىرىٌىدەي ئاػٌارا نەيدايـا چىوالهاي، 
نەخپى َالدا َەرىٌەتٌە ئۆتىۈپ، دىًىىي 

ئىظىالم  ،بْلـاىطەۋىيظى بىرهەدەر ئاجىس 
ەت لىرىدە يىلتىس تارتىؽ ئۈچۈى َەرىٌئەل

ئۇالريىىڭ َىازىرهى َەرىىٌەت . هىلهاهتا

پىاليى ئىلِىرىٌىدەي َەدىظىًى ئاػىٌارا 
ئىًٌىىار هىلىؼىىًىڭ ئەًظىىىچە َەدىظىىًى 
ئېتىراپ هىلىدىـاى هىياپەتٌە ًىرىۋملىىپ، 
ئەنەلىيەتتە ئىظالنًىڭ ئەٌَىام )هىايۇى( 
هىظهىـىال َۇجۇم هىلىپ، ئاللىبۇرۇى َەە 

دىٌ هىلىًىپ، بەلِىلىًىپ بْلـاى ئەٌَانالر
تا ئىجتىُىاد هىلىؼىًىڭ هۇطۇر تېپىؽ، هاي

بىر زررۈرىيىتى بْلهىـاى نەطىىلىلەريى َېچ
ًۆتۈرۈپ چىوىپ، نۇطىۇلهايالر ئىچىىدە 

بىۇ نۇددىئاؿىا خىىسنەت ىؽ، ىرېپىتًە ت
ًىؼىىىِە طىىەۋىيە طۈرۈػىىتە  هىلىىىدىـايال

هىلهاطىىىتىٌ، تەتوىوىىىاتچىلىى تىىىاجىًى 
ًەيدۈرۈپ، بىر تۈرًۈم ُۇنايخْر َەدىع 

ىرىًى نەيىدايـا چىوىىرىؽ ۋە ػىۇ هاتىلل
بىىىلەى « هۇرئىىاى ًەرىىىو»ئىىارهىلىى 

َەدىظًىڭ ئايرىلهاض نۇياطىۋىتىًى ئۈزۈپ 
تاػالپ، َەدىظلەريى ئىًٌار هىلىؼوا يىْە 
ئىىېچىؽ، جۈنلىىىدىٌ نۇطىىتەنلىٌىچى 
ئەجًەبىيلەريىڭ دمپىـا ئۇطظۇە ئْيًىاپ، 
نۇطىىىۇلهايالريىڭ َەدىظىىىٌە بْلـىىىاى 

ا چىوىرىؼىوا نۇهەددەض ئىؼەيچىظىًى يْهو
 .  ئۇرۇيۇػتىٌ ئىبارەتتۇر

يىڭ يىِىىرنە بىرىًچىى «هۇرئايچىالر»
ئەطىردىٌى يانايەيدىلىرى نىظىردا ئەَهەد 

يظۇر، تىۈرًىيەدە ئابىدۇلئەزىس طۈَبى نە
 .  ..ًدىر هاتارلىوالردۇرىباي
 

َەدىىىع ئىظىىالم هايۇيىًىىىڭ 
 ئىٌٌىًچى چْڭ نەيبەطىدۇر

هۇرئىاى »َەدىع )يىاًى طىۈيًەت(  
ىىىٌ هالظىىا ئىظىىالم دىًىًىىىڭ د«ًەرىىىو
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هۇرئىاى »ئىٌٌىًچى ئاطاطلىى دەطتۇرى، 
لىِۈچى ىيىڭ ئەٌَانلىرىًى ػىەرَ«ًەرىو

. تەرجىهايىىىدۇر َەهىوىىىيۋە ئۇيىىىڭ 
دىٌىىى ػىىەرىئەت «هۇرئىىاى ًەرىىىو»

لەيدىـاى ۋە بايىاى ىئەٌَانلىرىًى ػىەرَ
هىلىپ چۈػەيدۈرۈپ بېرىدىـاى بىردىًبىىر 

ٍ تائىاال نەطىلەى: ئالال. نەيبە طۈيًەتتۇر
دە نۇطىۇلهايالرؿا يانىاز «هۇرئاى ًەرىو»

ئْهۇػًى پەرز هىلـاى بْلظىىهۇ، يانىازيى 
ۋە هايظى ۋاهىىتالردا  ەهتهايدان، هايچە ۋ

پەيـەنىىبەر . ئْهۇػىىًى بايىىاى هىلهىـىىاى
ئەلەيُىظظىىاالم ئالالًَىىىڭ ۋەَيىظىىىِە 

طىىۈيًەتلىرى ئىىارهىلىى ئىىۆز تايىًىىىپ 
يىىىڭ نىىۈجهەللىرىًى «هۇرئىىاى ًەرىىىو»
-دىڭالػتۇرۇپ، ياناز ۋە باػىوا ئەنەەئاي

لىرى، طايى ۋە پئىبادەتلەريىڭ هائىدە تەرتى
. ٌىىىتٌەىىئىىادا هىلىىىًىؽ ۋاهىتلىرىًىىى ب

يانازيى »َەندە پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالم: 
دەپ  ① «نەى ئْهۇؿايىىىدەي ئْهىىىۇڭالر

زاًات، رّزا، َە  ۋە باػىوا . ئۆُەتٌەى
 . بارلىى ئىبادەتلەرنۇ ػۇيدان

بىىس پەهەت »، «ايچىالرنىسبىس هۇرئ» 
هۇرئىاى ئىۆزىال »، «هۇرئايـىال تايىًىهىس
دمِەيىِە ئْخؼىىـاى، « ًۇپىايە هىلىىدۇ

 لىىٍيانىاى يىيەتئاڭلىًىؼى چىرايلىىى، 
ػىىۇئارالريى تىىْۋالپ  ًىىۆزدە تۇتۇلـىىاى

يۈرُۈچىلەر ئىظالم دىًىـىا زىيايٌەػىىلىٍ 
بىۇ . هىلىؼتىٌ باػوىًى ئْيلىهىظا ًېىرەي

ت هىلىًـىاى َەن باتىىل نەهظىە»طۆزلەر
بىىىىىس »چىىىىۈيٌى . لەردۇر«طىىىىۆز

                                                 
 ئىهام بۇخارىي رىۋايىتى.   ① 

. َەن طۆز ،دمِەى طۆز« هۇرئايچىالرنىس
چىىۈيٌى َەر هايىىدان بىىىر نۇطىىۇلهاى 

ئىىۇ هۇرئىىايًى طىىۆيىدۇ، . هۇرئايچىىىدۇر
. َۆرنەتلەيدۇ، ئۇيىڭـا ئىهاى ًەلتۈرىىدۇ

ئەنها بۇ طۆزيى ًْزىر هىلىىپ تىۇرۇپ، 
ئىظالم هايۇيؼۇياطلىوىًىڭ ئاطاطىلىرىدىٌ 

يًەت، ئىجهىا ۋە هىياطىالريى بْلـاى طىۈ
ئىًٌار هىلهاهچى بْلـايالريىڭ يىيىتى تْؿرا 

ئىىۇالر بىىۇ چىرايلىىىى طىىۆزى . ئەنەض
ئىىارهىلىى َەنىىهە ًىؼىىى بىلىىىدىـاى 
َەهىوەتًى ئەنەض، بەلٌى باتىلًى نەهظەت 

ئۇ باتىل هايظى دمِەيدە، . هىلـۇچىالردۇر
تەرجىهىايى  َەهىوىييىڭ «هۇرئاى ًەرىو»

-ىرىىىدىٌى نەهظىىەتۋە ئۇيىىىڭ ئايەتل
نۇددىئاالريى ئەڭ تْؿرا ۋە ئەڭ نۇياطىپ 
رەۋىؼتە ػەرَلەپ بېرىىدىـاى بىردىًبىىر 
نەيىىبە بْلـىىاى طىىۈيًەتًى ئۇيىڭىىدىٌ 

ۋەتٌەيدىٌ ًېيىٌ، هۇرئىايًى ۇيىراهالػتۇر
 ،ئىىۆز خاَىؼىىلىرىـا نۇۋاپىوالػىىتۇرۇپ

ۋىىىل ۋە تەپظىىىر هىلىىىؽ ئخالىـىىايچە تە
ۈرۈػتىٌ ئارهىلىى ئىظالم دىًىًى پۈچەًلەػت

يىجىع نەهظىەتلىرىًى ئەنەلىِە  ،ئىبارەت
ئاػۇرۇػتۇر! طۈيًەتًى رەت هىلـۇچىالريىڭ 

 .  ئىهايى هْبۇە ئەنەض
پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالم بۇ خىلىدىٌى  

ئادەنلەريىىىڭ چىوىدىـايلىوىىىدىٌ ئالىىدىٌ 
بىر زاناى »خەۋەر بېرىپ نۇيدان دمِەى: 

ًېلىىىدۇًى، بىىىراۋ طىىاپاؿا يۆلۈيىىۈپ 
ًىڭ َەدىظىلىرىهدىٌ بىىرەر ئْلتۇرۇپ، نې

طىىىلەر بىىىلەى »َەدىىىع ئْهۇلـىًىىىدا، 
بىسيىڭ ئارىهىسدا ئالالًَىڭ ًىتابى هۇرئاى 
بار، ئۇيىڭدا َاالە دمِەيلەريىى َىاالە، 
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َارام دمِەيلەريىى َىارام دەپ بىلظىەي 
بىلىڭالرًىىى، . دەيىىدۇ «بىىىسُە يېتىىىدۇ

ئالالًَىىىڭ پەيـەنبىىىرى َىىارام هىلـىىاى 
هىلـايـىىىا  ئىؼىىالرنۇ ئىىالالٍ َىىارام

 .  ① «ئْخؼاػتۇر!
هۇرئايـىال ئەنەە هىلىىپ، طىۈيًەتتىٌ  

بىُىىاجەت بىىْلىهىس دمىىِەى دەۋا بىىىلەى 
دەپ « هۇرئىىىايچىالرنىس»ئىىىۆزلىرىًى 
ر ئەنەلىيەتىىتە هۇرئىىايچىالر ئىىاتىۋالـۇچىال

 «هۇرئىىاى ًەرىىىو»چىىۈيٌى . ئەنەض
پەيـەنبەرُە ئىتائەت هىلىؼوا بۇيرۇؿىاى ۋە 

. ًى پەرز هىلـاىئۇيىڭ طۈيًىتىِە ئەُىؼىؼ
، ظىاًىهٌى پەيـەنبەرُە ئىتىائەت هىليەيى 

 ًىهٌىى. ئۇ ئالالَوا ئىتائەت هىلـاى بْلىدۇ
)ئىتائەتتىٌ( باغ تارتىدىٌەى، )بىلِىًٌىى( 
بىىىس طىىېًى ئۇالرؿىىا ًىىۆزەتچى هىلىىىپ 

ئەۋەتهىدۇن
بىسيىى « هۇرئاى ًەرىىو» .②

پەيـەنىىبەر ئەلەيُىظظىىاالنًىڭ طىىۈيًىتىًى 
ؿىا ۋە پەيـەنىبەرُە چىڭ تۇتۇػىوا بۇيرۇ

ئىتائەت هىلىؼتىٌ بىاغ تارتوۇچىالريىىڭ 
)ئى پەيـەنىبەر!( . ئىهايىًى يْن طايىـاى

رەببىڭًىڭ يانى بىلەى هەطىەم هىلىهەيٌىى، 
ئۇالر ئۆز ئارىظىدىٌى دەتاالغ تْؿرىظىىدا 
طاڭا َۆًۈم چىوارؿۇزنىـۇچە، ئايدىٌ طېًىڭ 
چىوارؿاى َۆًهۈڭِە دىللىرىدا هىلىچە ؿىۇم 

ٌ رازى بْلهىـىىۇچە ۋە طىىاڭا هالهاطىىتى
پۈتۈيلەي بْيظىۇيهىـۇچە ئىهىاى ئېيتوىاى 

  ③ .بْلهايدۇ
طىىۈيًەتتىٌ « هۇرئىىاى ًەرىىىو»

                                                 
 ئىهام تىرنىسى رىۋايىتى.   ① 
 ئايەت . -85 :يىظا طۈرە ② 
 .ئايەت -25 :يىظا طۈرە ③ 

 .بىُاجەت بْاللهايدۇ
 دە«هۇرئىىاى ًەرىىىو»ئىىالالٍ تائىىاال 

خىتاب هىلىىپ:  پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالنـا
 بىىىس طىىاڭا بىىۇ هۇرئىىايًى ئىًظىىايالرؿا

ۇى، باياى هىلىپ بەرطى چۈػۈرۈلِەيلەريى
ئىىىۇالر تەپەًٌىىىۇر هىلظىىىۇى دەپ 

چۈػۈردۇن
ئىظىالم دىًىًىىڭ . دمِەى ④

ػەرىئەت ئەٌَانلىرى هۇرئاى ۋە طىۈيًەت 
ئىٌٌىظى بىلەى بەرپىا بْلـىاى بْلىۇپ، 

يىڭ طىۈيًەتٌە بْلـىاى «هۇرئاى ًەرىو»
ئېُتىيىىاجى بْلهىظىىا بْلهايىىدىـاى زررۈر 

ئىظالم ئۆلىهالىرى . ئېُتىياجالردىٌ بىرىدۇر
ڭ زانايىىىدىٌ باػىىالپ تىىا طىىاَابىلەريى

َازىرؿىچە بۇ ئىٌٌىى نەيبەيىى ئىظىالم 
دىًىًىڭ يادرّطى طۈپىتىدە چىڭ تۇتىۇپ 

ۈيٌى پەيـەنىىىىبەر چىىىى. ًەلهەًىىىىتە
ئىٌٌىىى  نەى طىىىلەرُە»ئەلەيُىظظىىاالم: 

بىۇ ئىٌٌىظىىًى . يەرطىًى هْيۇپ ًەتتىو
چىىىڭ تۇتظىىاڭالر َەرُىىىس ئېسىىىپ 

ئۇالر: هۇرئىاى ۋە نېًىىڭ . ًەتهەيظىلەر
 .  دەپ ًۆرطەتٌەى ⑤«هدۇرطۈيًىتى

دىٌىىى «هۇرئىىاى ًەرىىىو»طىىۈيًەت 
لەپ ىػىىەرىئەت ئەٌَىىانلىرىًى ػىىەرَ

بەرُۈچى، نۇجهەللىرىًى رّػەيلەػىتۈرۈپ 
ئالالٍ تائاال . بەرُۈچى بىردىًبىر نەيبەدۇر

دە ياناز ئْهۇػوا، «هۇرئاى ًەرىو»بىسيى 
زاًات بېرىؼٌە بۇيرۇؿاى بْلظىهۇ، ئۇيىڭ 

ن ئىىادا تەرتىپىًىىى، هايىىدا-هائىىىدە
بىۇيى . هىلىًىدىـايلىوىًى باياى هىلهىـىاى

                                                 
 .ئايەت -88:يەَلطۈرە  ④
 َاًىو رىۋايىتى. ⑤
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پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالنًىڭ باياى هىلىىپ 
پەيـەنىىىبەر . بېرىؼىىىىِە تاپؼىىىۇرؿاى

ئەلەيُىظظىاالم بىىىسُە يانىاز ئْهۇػىىًىڭ 
هائىدىلىرىًى، ئۇيىىڭ رەًىئەت طىايىًى، 
زاًاتًىڭ نىوىدارىًى ئىۆز ئەنەلىيىتىى ۋە 

. ُەىَەدىظلىرى ئارهىلىى باياى هىلىپ بەر
ػۇيىڭدەي، يۇرؿۇى ئەٌَىانالر طىۈيًەت 

ئەُەر طىىۈيًەت . ئىىارهىلىى بەلِىلەيىىِەى
لظا، بىس ئىالالٍ تائاالؿىا بْلهايدىـاى بْ

ئىبادەت هىلىؼًى، ئالالٍ تائااليىڭ  هايدان
ئۈطىىتىهىسدىٌى َەهوىًىىى هايىىدان ئىىادا 

 هىلىؼًى يەدىٌ بىلەر ئىدۇن؟
طىىۈيًەتًى ئىًٌىىار هىلـىىۇچىالر 

 ًاپىرالردۇر
ئەە ئىٌُىام كىى ئەە » ① بًى َەزمئى 

ًىهٌىى »يىانلىى ئەطىىرىدە: « ئەٌَام
يېتىدۇ، هۇرئايدىٌىلەريىال ‹ هۇرئاى›ە بىسُ

ئالىهىس دەيدىٌەى، نۇيدان ئادەم پۈتىۈى 
ئىظالم ئۆلىهالىرىًىڭ ئىتتىپاهى بىلەى ًاپىر 

« ػىەرىئەت» ② ئاجىرى. دمِەى« بْلىدۇ
                                                 

م( ئەيدۇلۇض )َىازىرهى 118ٍ 388) –ئىبًى َەزم  ① 
ئىظپايىيە(دە دۇيياؿا ًەلِەى، زاَىرى نەزَىبىًىىڭ پېؼىۋاطىى، 
كىوِ، َەدىع، ئەدەبىيات، ػېئىرىيەت ۋە پەلظەپە ئىلهلىرىىدە 

ًۆپ ًىتىاپ  ئەتراپلىى يېتىؼٌەى، ئىهام تەبەرىيدىٌ هالظا ئەڭ
پارچە ًىتابًىڭ ئىاپتْرى، ئىظىالم  15يازؿاى، چْڭ َەجىهلىٍ 

ئۆلىهالىرىدىٌ بىرى، تەهلىدچىلىٌٌە هارػى تىۇرۇپ، ئەرًىىٌ 
بىىلەى َەدىظىًىڭ رَّىـىا  «هۇرئاى ًەرىو»پىٌىر هىلىؽ ۋە 

ئىسچىل ئەُىؼىؽ پىٌرىًى جاياليدۇرؿاى، زالىو پادىؼىاَالريىڭ 
تارتىؼىـا ًەلهىىِەى، ئاتىاهلىى  دۇييا بېرىپ ئۆزلىرىِە –ناە 

ًىۇيى  - 58يىلىى ػىەباى ئايًىىڭ – 852ئالىو. َىجرىيە 
 ئىيۇە( ًۈيى ئالەندىٌ ئۆتٌەى. – 15يىلى – 1528)نىالدىيە 

ئەبۇبەًرى نىۇَەنهەد ئىبًىى َۈطىەيٌ  –ئاجىرى  ② 
ٍ باؿىدادتا دۇيياؿىا ًەلىِەى نەػىُۇر  585ئابدۇلال ئاجىرى 

پارچىـىا يىېوىٌ چىْڭ  15ىو، كىوُىؼۇياض، َەدىظؼۇياض ئال
يىلىى نەًىٌە نىۇًەررەنە  -325َەجىهلىٍ ًىتىاب يازؿىاى، 

بېتىىدە -815تىْم -1يانلىى ئەطىرىًىڭ 
دىٌىى ‹هۇرئاى ًەرىو›»ن دمِەى: نۇيدا

پەرزلەريىىىڭ َەنهىظىىىًىڭ َۆًىىۈنلىرىًى 
بىلِىلىىى بْلهايىىدۇ، ئىىۇالريى پەهەت 
پەيـەنبەر ئەلەيُىظظىاالنًىڭ طىۈيًەتلىرى 

بۇ بارچە ئىظالم . ئارهىلىوال بىلِىلى بْلىدۇ
ئۆلىهالىرىًىڭ طۆزلىرى بْلۇپ، بۇيىڭدىٌ 
باػوىظىىىًى طىىۆزلىِەى ئىىادەم ئىظىىالم 

نەيظىىۇپ بْلۇػىىتىٌ چىوىىىپ نىللىىىتىِە 
ًەتىىىٌەى بْلىىىىدۇ ۋە ًۇكلىىىارالردىٌ 

 .  «طايىلىدۇ
طىىەئۇدى ئەرەبىظىىتايًىڭ طىىابىى  

نۇپتىظى ئىبًىى بىاز نۇيىدان دمىِەى: 
طۈيًەتٌە َىاجىتىهىس يىْن دمِىۈچىلەر »

. نىىۇرتەد بْلـىىاى ػەًظىىىس ًىىاپىرالردۇر
چىىۈيٌى طىىۈيًەتٌە ئىًٌىىار هىلـىىايلىى 

ى بىىلەى هۇرئايـا ئىًٌار هىلـايلىى، هۇرئا
طۈيًەت ئىٌٌىظىًىڭ هايظىبىرىِە ئىًٌىار 
هىلـاى ئادەم پۈتۈى ئۆلىهاالريىڭ بىردەي 

 .  ③ «ئىتتىپاهى بىلەى ًاپىر بْلىدۇ
َەدىظىىلەرُە ئىؼىىەيچ هىلـىلىىى 
 بْلهايدۇ دمِەى طەپظەتىِە رەددىيە

َەدىظىلەر ئارىظىىدا »هۇرئايچىالريىڭ 
يالـىىاى َەدىظىىلەرنۇ ئىىْرۇى ئالـىىايلىوى 

دىظىىوا ئىؼىىەيچ هىلـىلىىى ئۈچىىۈى، َە
دمىىِەى طىىۆزى ئىظىىالم « بْلهايىىدۇ

ئۆلىهىىالىرى، خۇطۇطىىەى َەدىظؼىىۇياض 
. ئالىهالر تەرىپىدىٌ ًەطٌىٌ رەت هىلىًىدۇ

ئىظالم . چۈيٌى بۇ ئْرۇيلۇن طۆز ئەنەض

                                                            
 ػەَىرىدە ۋاپات بْلـاى. 

 بەت . -853تْم  -5« پەتىۋاالر نەجهۇئەطى» ③ 
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ئۆلىهالىرى َەدىظىلەر ئىچىىدىٌ راطىت 
َەدىظىىلەريى تىىالالپ چىوىىىرىؽ ئىؼىىىـا 
پەۋهۇلئىىاددە ًۆڭىىۈە بىىۆلِەى بْلىىۇپ، 

لـىىىاى ۋە ػىىىۈبُىلىٍ َەدىظىىىلەريى يا
ئاللىبۇرۇى پاغ هىلىپ، ئۆز ۋاهتىدىال رەت 

ئىظالم دۇيياطىدا بۈُۈيِىچىلىىٍ . هىلـاى
دمىِەى يىام بىىلەى « يالـاى َەدىظلەر»

ە ئەطىىەرلەر بۇيىىىڭ چيېسىلـىىاى يىىۈزلەر
 . نىظالى

يىىىران ئۆتهۈػىىلەردىٌ زانىىايىهىسؿىچە 
ع يىانى بىىلەى ئاتىلىىپ هالـىاى َەدىى
يالـىىاى يىىاًى ػىىۈبُىلىٍ  هايىىدانَەر

 .  َەدىظلەر رەت هىلىًىپ ًەلهەًتە
نۇَەددىع)َەدىظؼىىۇياض( ئىىالىهالر 
پەيـەنىىبەر ئەلەيُىظظىىاالنـا نەيظىىۇب 

-هىلىًـىىاى َەدىظىىلەر ئىچىىىدىٌ راطىىت
يالـىىىىىايلىرىًى، ئىؼىىىىىەيچلىٍ ۋە 
ئىؼەيچظىىىىسلىرىًى تەتوىىىىى هىلىىىىپ 

ريىڭ زانايىىىدىٌ لەئىظپاتالػىىتا طىىاَابى
ئۇيتۇلهاض تىۆَپىلەريى  زانايىهىسؿا هەدەر

دۇييىىا تارىخىىىدا . ياراتوىىاى ًىؼىىىلەردۇر
ئالىهالريىىىڭ َەدىظىىلەريى  نىىۇَەددىع

تەتوىىىى هىلىؼىىتا هْلاليـىىاى نېتىىْد ۋە 
پىرىًظىپلىرىًى َېچوايدان بىىر نىلىلەت، 
َېچوايدان بىر ئىلىو طاَەطىدە هْلاليـاى 

دۇييادا َېچوايدان بىىر دىًًىىڭ . ئەنەض
بىىىلەى « رىىىوهۇرئىىاى ًە»نەيبەلىىىرى 

طۈيًەت طاهاليـايدەي طىاهاليـاى ئەنەض 
ۋە بۇ ئىٌٌىظى يېتىپ ًەلِەيدەي ئەيًەى 

ريىڭ لەنۇَەددىظى. يېتىپ ًەلِەى ئەنەض
بۇ ئۇلۇؿۋار تۆَپىلىرىًى تْلىۇن بايىاى 
هىلىؽ ئۈچۈى تىل ئاجىس، ًىتاپ يېتەرطىس 

 . هالىدۇ
زانىىايىهىسدىٌىِە ئْخؼىىاغ ئىىاالهە ۋە 

تېريېتٌە ئْخؼىـاى ئۇچۇر ۋاطىتىلىرى، ئېً
رالى بْلهىـاى ئۆتهۈػىتىٌى ًْىؽ همئىسد

ئىىالىهالر بىىار  نىىۇَەددىعزانىىايالردا 
ئىوتىظىىادىًى طىىەرپ هىلىىىپ، درلەتىىتىٌ 
درلەتٌە ئاتالپ يۈرۈپ، َەدىع بىلىدىـاى 
ئادەنلەريى ئىىسدەپ، َەدىىع تىْپالغ 
ئۈچىىۈى بىىىر ئۆنىىۈر ۋاهتىًىىى هۇربىىاى 
هىلـىىايلىوى َەهىىىوەتەى تەهدىرلەػىىٌە 

. ِىؼىىلىٍ ئۇلىىۇؾ خىىىسنەت ئىىىدىتې
يىڭ پېؼۋاطىىىى ئىهىىىام لەرنۇَەددىظىىى

نەدىىًە ػىەَەرلىرىدە -بۇخارىًىڭ نەًٌە
يىل تىۇرۇپ َەدىىع تْپلىـىايلىوىهۇ 12

 . بۇيىڭ نىظالى
بىرەر َەدىظىًى هْبىۇە  لەرنۇَەددىظ

هىلىؼتا، ػۇ َەدىظًى رىۋايەت هىلـۇچىالر 
ئْتتۇرىظىدىٌى زەيجىرطىىهاى بىاؿلىًىؽ 

هىلـۇچىالردىٌ بىرەرطىىًىڭ  ياًى رىۋايەت
راطتچىللىوىدا يىاًى تەهۋالىوىىدا ئىازران 
ػەي ًۆرۈلِەى َاناى ئۇ َەدىظىًى رەت 

ئىظىالم ئۆلىهالىرىًىىڭ . هىلىپ ًەلىِەى
َەدىظًى يىاًى هايىداهال بىىر خەۋەريىى 
ئېًىوالػىىىىتىٌى ۋايىـىىىىا يەتىىىىٌەى 
ئېُتىياتچايلىوىـا ۋە ئىًتايىٌ َۇػىيارلىوىـا 

يلىٍ يەزىىرى بىىلەى ئىظالم دىًىـا دۈػهە
هارايدىـاى باػوا دىًًىڭ ئالىهلىرىهۇ هايىل 

 .بْلۇپ ًەلهەًتە
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طىىىْئاە: ئەطظىىىاالنۇ ئەلەيٌىىىۇم  
-ئالتۇى زىبۇ. َۆرنەتلىٍ دًّتۇر ئۇطتاز

زىًًەت تىجارەتچىلىرى ئىادەتتە دۇًىًىـىا 
نىىاە تْلىىۇهالغ جەريايىىىدا تىىْپ نىىاە 
چىوىرىىىدىـاى ئىىْرۇيالردىٌ دۇًىًىـىىا 

ُىىىرانالپ  ،الريى تىىالالپًېرەًلىىىٍ نىىال
بْلـايدىٌ ًېىيىٌ بىۇيى ئاػىۇ ًۈيًىىڭ 

لېٌىٌ . ئالتۇى باَاطى بْيىچە َېظابلىتىدۇ
ئىىىالـۇچى طىىىاتوۇچى ئىٌٌىيلەيًىىىىڭ 
چۆپوەتلىٍ ۋە تىجىارەتتىٌى َەنٌىارلىى 
نۇياطىۋىتى بْلـاچوىا ئالتۇيًىىڭ پىۇلىًى 

بىرەر  ،ػۇچاؿدا يەن بەرنەي ئېلىپ ًېتىپ
توايظىرى ًۈيلۈي هىظهىًى طېتىپ ياًى طا

طىىْدىـا هىىاراپ بېرىؼىىٌە َەنٌىىارلىى 
نۇددەت بەزىدە ئىاز دمِەيىدە . ئْريىتىدۇ

-15ػۇ ًۈيى ًە  تەرەپتە ياًى ئۇزۇيى 
ئىؼىوىلىپ . ًۈيِە طْزۇلـاى بْلىىدۇ 15

ئىىالـۇچى تەرەپ بىىۇيى ئىىۆز ئۈطىىتىِە 
. ئالىىىدۇ، بەرُىىۈچى تەرەپ طىىۈيلەيدۇ

َەتتا بەزىدە بۇ . نۇػۇيدان داۋانلىؼىدۇ
بېىرىو -ىٌٌىيلەيًىڭ ئْتتۇرىظىدا ئىېلىوئ

ئاياؿالػهايدۇ بەلٌى َېظىابات ئىارهىلىى 
بۇ طْدىًىڭ . داۋانلىؼىپ ئايلىًىپ تۇرىدۇ
 ػەرىئەتتىٌى َۆًهى يېهە؟ 

يەيە بىرخىل ئۇطۇلى ئىالـۇچى تەرەپ 
ئالتۇيًى ُىىرانالپ ئالىىدۇ، لىېٌىٌ بىۇ 
ئالتۇيًى ػىۇ ًۈيًىىڭ ئىالتۇى باَاطىى 

يىدۇ بەلٌىى نىايچە بْيىچە َېظاب هىلها
ُىرام ئالتۇى ئالـۇچىـىا ئىۆتتى دمىِەى 

ئايىىدىٌ . تْختىىام بىىۇيىچە َېظىىاباليدۇ
. ئىختىيىىار ئالـۇچىـىىا ئىىۆتٌەى بْلىىىدۇ

پ چۈػىۈ، ئالـۇچى ئالتۇيًىىڭ ئۆطىۈپ
غ ئەَىىۋالى ۋە ئۆزىًىىىڭ ئىىالتۇى تىىۇرۇ

زاپىظىىىًىڭ ئەَىىۋالىًى چىوىىىؽ هىلـىىاى 
ئاطاطتا يېڭى ئالتۇى ئْريىـىا ُىىرانالپ 

ًْيىلىىى -يېڭىى. ئىالتۇى بېرىىدۇًْيا 
پەرهى، ئىؽ َەهوى دمِەيلەريىى ئىايرىو 
بېرىدۇ ياًى خالىـىاى بىىر ًىۈيى ػىۇ 
خالىـاى ًۈيىدىٌى ئالتۇى باَاطى بْيىچە 
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ئا  ،دمهەي. پۇلـا طۇيدۇرۇپ پۇە بېرىدۇ
تەرەپ بىىىلەى ب تەرەپًىىىڭ َېظىىاباتى 
. ئالتۇيًىىىڭ ُرانلىىىى طىىايىدا بْلىىىدۇ

ًىىڭ َەنٌىارلىى بۇيىڭدىهۇ ئىٌٌى تەرەپ
بېىرىو -نۇياطىۋىتى هْيۇن بْلـاچوا ئېلىو

يەههۇيەن بْلهاطتىٌ َېظىابات دەپتىىرى 
بۇ خىلدىٌى طىْدىًىڭ . ئارهىلىى بْلىدۇ

ئىظالندىٌى َۆًهى يىېهە؟ ئىالالٍ رازى 
 بْلظۇى!

جىىاۋاب: ۋە ئەلەيٌىىۇم ئەطظىىاالم ۋە 
 رەَهەتۇلالَى ۋە بەرەًاتۇَۇ:

وىا طايا جايىابى ئالالَ-بارلىى َەندۇ
بْلظىىۇى، ػىىۇيداهال پەيـەنبىرىهىىىسُە، 

تاۋابىئاتلىرىـا ۋە ئۇيىڭـىا تىاًى -ئائىلە
-هىيىىانەتٌىچە ئەُەػىىٌەيلەرُە دۇرۇت

 . طاالنالر بْلظۇى
طْئالدا باياى هىلىًـاى َەر ئىٌٌى خىل 
طْدا تۈرى ػىەرىئەتتە تىْؿرا بْلهىـىاى 
طْدىالر بْلۇپ، نەزًۇر ئەَۋالالردا طىْدا 

جىىازايە  ،ىلىىلەَىىارام بْلىىۇغ بىىىلەى ب
 .  ػەًىللىًىدۇ

-چۈيٌى ئالتۇى بىلەى ًۈنۈػًى ئېلىپ
طېتىؼتا ئادەتتىٌى طْدىدا ػەرت هىلىًـاى 

ئاالَىىدە ػەرتلەردىٌ باػىوا بىىريەچچە 
بۇالريىىڭ ئەڭ . ػەرت تېپىلىؼى ًېىرەي

 نۇَىهى تۆۋەيدىٌى ئىٌٌى ػەرت:
 تۈرىِەئالتۇى بىلەى ًۈنۈػًى ئۆز . 1

لتۇيـا، ًۈنۈػًى طېتىؼتا يەيى ئالتۇيًى ئا
ًۈنۈػٌە طېتىؼتا يەههۇيەن ۋە ئېـىرلىوى 

بىۇ ػىەرتٌە . تەڭهۇتەڭ بْلۇػى ػىەرت
رىئىىايە هىلىًهىـىىاى ئەَۋالىىدا جىىازايە 

خىىۇدرى ئەبىىۇ طىىەئىيد . ػىىەًىللىًىدۇ
پەيـەنىىىىبەر رەزىيەلالَىىىىۇ ئەيُىىىىۇ 

ِەيلىٌىًىى نۇيىدان دم ًىڭئەلەيُىظظاالن
ئىىالتۇيًى ئالتۇيـىىا : »دۇرىىىۋايەت هىلىىى

ەڭ بْلهىظا طىاتهاڭالر، بەزىظىىًى تەڭهۇت
ًۈنۈػىًى . بەزىظىِە ئىارتۇن هىلهىاڭالر

ًۈنۈػٌە تەڭهۇتەڭ بْلهىظا طىاتهاڭالر، 
. بەزىظىًى بەزىظىىِە ئىارتۇن هىلهىاڭالر

  ① .«ئۇيىڭ يېظىظىًى يەهٌە طاتهاڭالر
ئىىالتۇى بىىىلەى ًۈنۈػىىًى ئىىۆز . 5
يەيى ئىالتۇيًى  تۈرُەىدىٌ باػوا بىر تۈر

يەههىۇيەن بْلۇػىى  ًۆنۈػٌە طىاتوايدا
ئېـىرلىوىى تەڭ بْلۇػىى ػىەرت . ػەرت
بۇ َەهتە ئالىهالريىىڭ ئىجهاطىى . ئەنەض

بۇيىڭـا نۇياطىىۋەتلىٍ َەدىظىلەريى . بار
 .  تۆۋەيدە باياى هىلىهىس

يۇهىرىوى ئىٌٌى ػەرت تېپىلهىظا جازايە 
نەزًىىۇر ئىٌٌىىى طىىْدا . ػىىەًىللىًىدۇ

ئۇطۇلىدا بۇ ػەرتلەر تېپىلهىـاى بْلىۇپال 
هاي، ئىٌٌىًچى خىل ئۇطۇلدا باَايىڭ هال

ئالتۇيهۇ ياًى پۇلهۇ؟ پۇە بْلظا ُىرىهى 
هايچىىىىدىٌ بْلۇػىىىى هاتارلىوالريىىىىڭ 
يىىانەلۇنلىوى طىىْدىًىڭ َىىارانلىوىًى، 

 .  باتىللىوىًى تېخىهۇ ئېـىرالػتۇرۇۋمتىدۇ
يەيە ئىىالىهالر طىىەَىِ َەدىظىىلەرُە 
تايىًىىىىپ بىىىىردەي ئىجهىىىا هىلىىىىپ 

طىېتىى ۋە -ْدانۇئەييەيلەػتۈرُەيٌى، ط
ًۈنۈػىًىڭ -جازايە ئەٌَانلىرىدا ئىالتۇى

تۆۋەيلىٌى ػىۇيداهال -طۈپىتىًىڭ يۇهىرى
. يېڭىلىوىىى ئېتىبارؿىىا ئېلىًهايىىدۇ-ًْيىىا

يەتىجىدە طۈپەتلىٌىًى ياچىرىـا، ًْيىظىًى 
يېڭىظىـا بىرىًى ئېـىىرران هىلىىپ يىاًى 

ًْيىلىىى پەرهىى، ئىىؽ َەهوىى -يېڭى
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را ئۈچۈى پۇە بېرىىپ طْدىالػظىا تىْؿ
بەلٌى ًْيا ئىالتۇيًى طىېتىپ . بْلهايدۇ

پۇلىًى َېظابالپ ئېلىپ، ئايىدىٌ يېڭىى 
ئالتۇيًىڭ طْدىظىًى هىلىپ ئۇيىڭ پۇلىًى 

 . يەن بېرىؽ الزىو
بىىۇيى ئېًىىىى هىلىىىپ بايىىاى هىلـىىاى 

نىظىىالـا ئالظىىان: ئەبىىۇ  َەدىظىىلەردىٌ
خىۇدرى بىىلەى ئەبىۇ َىۇرەيرە طەئىيد 

ايەت رەزىيەلالَۇ ئەيُىۇ ئىٌٌەيىلەى رىىۋ
 پەيـەنىىبەر ئەلەيُىظظىىاالمهىلىىىدۇًى، 

ئەيظارالردىٌ بەيى ئەدى جەنەتىدىٌ بىىر 
ًىؼىًى خەيبەرُە ئەۋەتىپ ئەنەلدار هىلىپ 
ئىؼلەتٌەى ئىدى، ئۇ ًىؼى رەطۇلۇلالَوا 
ياخؼىىى خىىْرنىالريى ئېلىىىپ ًەلِەيىىدە، 

خەيبەريىىىڭ »رەطىىۇلۇلالٍ ئۇيىڭىىدىٌ: 
« خْرنىظىًىڭ َەنهىظىى نۇػىۇيداههۇ؟

ئۇ: يان يىا رەطىۇلەلالٍ! . ىدىدەپ طْر
بىلەى هەطەنٌى، بىس بىۇ  ًىڭ يانىئالالَ

ئارىالغ خْرنىىدىٌ  ①طايىخْرنىدىٌ بىر 
دمۋىدى، رەطۇلۇلالٍ . ا ئالىهىسؿئىٌٌى طا

ئۇيدان هىلهاڭالر، لېٌىٌ : »نۇيدان دمدى
تەڭِە تەڭ تېِىؼظەڭالر بْلىىدۇ، يىاًى 
ناۋۇ ياچىارلىرىًى تەڭِىىلەرُە طىېتىپ، 

لىـىىا نۇيىىدان ياخؼىىىلىرىًى ئۇيىىىڭ پۇ
طېتىۋملىڭالر، تارازا بىىلەى طىېتىلىدىـاى 

  ② .«يەرطىلەرنۇ ػۇيىڭـا ئْخؼاغ
يەيە ئەبۇ طەئىد خىۇدرى رەزىيەلالَىۇ 

نۇيدان  ًىڭئەيُۇ پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالن
ئىالتۇيًى : »لىٌىًى رىۋايەت هىلىدۇدمِەي

ئالتۇيـا، ًۈنۈػًى ًۈنۈػٌە، بۇؿىدايًى 
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ىًى ئارپىـىىا، خىىْرنىًى بۇؿىىدايـا، ئىىارپ
خْرنىـىىا، تىىۇزيى تۇزؿىىا تەڭهىىۇتەڭ ۋە 

ًىهٌى ئارتۇن . هْە تېِىؼىؽ الزىوهْلهۇ
بەرطە ياًى ئارتۇن ئېلىؼًى تەلەپ هىلظا، 
ئالـۇچىهۇ، بەرُۈچىهۇ ئْخؼاػال جىازايە 

  ③ .«هىلـاى بْلىدۇ
ئۇبىىادە ئىبًىىى طىىانىت رەزىيەلالَىىۇ 

نۇيىىدان  ًىڭپەيـەنىىبەر ئەلەيُىظظىىاالن
ئىالتۇيًى : »لىٌىًى رىۋايەت هىلىدۇدمِەي

ئالتۇيـا، ًۈنۈػًى ًۈنۈػٌە، بۇؿىدايًى 
بۇؿىىدايـا، ئىىارپىًى ئارپىـىىا، خىىْرنىًى 
خْرنىـىىا، تىىۇزيى تۇزؿىىا ئْخؼاػىىهۇ 

يەن ئْخؼاغ، تەڭهۇ تەڭ ۋە هْلهۇ هْە 
نۇبادا بۇ تۈرلەر پەرهلىى . تېِىؼىؽ الزىو

بْلظا، يەههۇيەن بْلـاى تەهدىردە خالىـاى 
  ④ .«طېتىڭالربْيىچە 
هىىام يەۋەۋى ئىىاخىرهى َەدىظىىًى ئى
ئىالىهالر بىۇ »لەپ نۇيدان دەيدۇ: ػەرَ

ًۈنۈػًىڭ طىۈپەتلىٌى، -َەدىع ئالتۇى
-طۈپەتظىسى، طىېوى، طىۇيۇهى، زىبىۇ

زىًًىتى، ًېپىٌى ۋە ئۇيدىٌ باػوا بىارلىى 
طىاپ . تۈرلىرىًى ئىۆز ئىچىىِە ئالىىدۇ

بْلظىىۇى، باػىىوا يەرطىىىِە ئارىالػىىوىًى 
بۇالريىىڭ َەنهىظىى . خؼاغبْلظۇى ئْ

  ⑤ .«ئىجها هىلىًـايدۇر
ئىهىىىام طەرەخظىىىىيهۇ يىىىۇهىرىوى 
َەدىظلەرُە ئاطاطىەى نۇيىدان دەيىدۇ: 

بىىىر ًىؼىىى بىىىر تىلاليىىى ئۇيىڭىىدىٌ »
پىرطىىەيتى ياخؼىىىران بىىىر تىلالؿىىا 
طېتىۋالهاهچى بْلظىا ۋەزيىى تەڭهىۇتەڭ 
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بىىس رىىۋايەت . بْلهىظا تْؿرا بْلهايىدۇ
طاطىىەى ئۇيىىىڭ هىلـىىاى َەدىظىىلەرُە ئا

زىًىىًەت -ياخؼىظىىى، يىىاچىرى، زىبىىۇ
ػەًلىدىٌىظى، ًېپىٌى، ئېوى ۋە هارىظىى 

 ًىچىۈيٌى ػىەرىئەت. بۇ َەهتە بىاراۋەر
ئېلىپ ًەلِۈچى زات ئەلەيُىظظىاالم ئىۇ 
َەدىظلەردە ًۈنۈػًى ًۈنۈغ هارػىظىىدا 

ًۈنۈغ ئىظىهى يىۇهىرىوى . تىلـا ئالـاى
. تۈرلەريىڭ َەنهىًى ئۆز ئىچىىِە ئالىىدۇ

. تۇيًى ئالتۇيـا طىاتوايدىهۇ ػىۇيدانئال
-ياخؼىظى، ياچىرى، ًېپىٌىى ۋە زىبىۇ

زىًًەت ػەًلىدىٌىظى بازاردا پۇە هاتارىدا 
ئىؼلىتىلظۇى يىاًى ئىؼلىتىلهىظىۇى بىۇ 

چۈيٌى ئىۇالريى . َەهتە َەنهىظى باراۋەر
ئالهاػىتۇرؿايدا طىۈپىتىًىڭ  تىۈرىِەئۆز 

ياخؼىلىوى يىاًى َىۈيەر هېتىلـايلىوىًىىڭ 
ئۇيىڭ بارلىوى  ،دمهەي. ى بْلهايدۇهىههىت

بىس يۇهىرىدا تْختىام . يْهلۇهىـا ئْخؼاغ
طْرۇيىدا ئىٌٌى تەرەپ بەدەلًىى هْلىـىا 

دەپ بايىىاى  پەرزتاپؼىىۇرۇپ ئېلىؼىىى 
ئۇيىڭدا ئازؿىًە نىۇددەت  ،هىلـىًىهىسدەي

ئىٌٌى بەدەلًىىڭ . بەلِىلىظىهۇ بْلهايدۇ
بىرىًى تْختام طْرۇيىدا تاپؼۇرۇپ ئالهاي 

. غ تْختىىانًى باتىىىل هىلىۋمتىىىدۇهْيىىۇ
ػۇيدان بْلىدىٌەى بەدەلًى ًېچىٌتۈرۈغ 
. ئاػۇ تْختام تەهەززاطىىـا زىىت ًېلىىدۇ

تْختام تەهەززاطىـا زىت ًېلىىدىـاى بىىر 
يەرطىًى ػەرت هىلىؽ بْلظىا تْختىانًى 

  ① .«باتىل هىلىۋمتىدۇ
دەۋرىهىسدىٌىىىى هەؿەز ۋە ػىىىۇيىڭـا 

ۇلالر ًۈنۈػتىٌ باػوا پ-ئْخؼىـاى ئالتۇى
. ئالتۇى بىلەى ًۈنۈػًىڭ ئْريىدا تۇرىدۇ
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يەتىجىىىدە هەؿەز پىىۇلًى هەؿەز پۇلـىىا 
ئالهاػتۇرۇػتا ئىالتۇى بىىلەى ًۈنۈػىٌە 
ئْخؼاػال يۇهىرىوى ئىٌٌى ػەرت تېپىلىؼى 

 .  بْلهىظا جازايىِە ئايلىًىدۇ. الزىو
نەًىىىٌە  «كىوُىىى ئاًادمهىيىظىىى»

يۆۋەتلىٍ هۇرۇلتىيىىدا -5نۇًەررەنەدىٌى 
هارار چىوارؿاى: هەؿەز پىۇە ئىۆز  ۇيدانن

ئالدىـا ئىايرىو پىۇە بْلىۇپ، ئۇيىڭـىا 
ئالتۇى بىلەى ًۈنۈغ پۇلالريىڭ َىۆًهى 

ػۇيدان بْلـاچوا ئۇيىڭدا زاًات . بېرىلىدۇ
بىرىًىىى بىىىرىِە طېتىؼىىتا . بْلىىىدۇ پەرز

ئالتۇى بىلەى ًۈنۈػتە ػىەًىللەيِەيدەًال 
)طېتىؽ ػىەرتى تېپىلهىظىا( ئىارتۇن ۋە 

تتىٌ ًېلىپ چىوىدىـاى جىازايە يېظى جەَە
« كىوُىىى ئاًادمهىيىظىىى». ػىىەًىللىًىدۇ

يەيە: تارهاتوىىىىىاى درلەتلەريىىىىىىڭ 
ئْخؼىهاطىىلىوىـا هىىاراپ هەؿەز پىىۇلالر 

. پۇە َېظىابلىًىدۇ تۈردىٌىئْخؼىهىـاى 
، تىۈرنەطىلەى: طەئۇدى هەؿەز پۇلى بىر 

نۇػىۇ . تىۈرئانېرىٌا هەؿەز پىۇلى بىىر 
ؿەز پۇە ئىۆز بىر تۈردىٌى هەتەرىوىدە َەر

. َېظىابلىًىدۇ تىۈرئالدىـا نۇطتەهىل بىر 
ػىىۇيدان بْلـايىىدىٌ ًېىىيىٌ ئۇيىڭىىدا 

ًەنلىىٍ جازايىظىى -جازايىًىڭ ئىارتۇن
بْلظۇى، يېظىىلىٍ جازايىظىى بْلظىۇى 
)بېٌىىىتىلِەى ػىىەرتى تېپىلهىـايىىدا( َەر 

دەپ  ،ئىٌٌىىىى تىىىۈرى ػىىىەًىللىًىدۇ
نۇئەييەيلەػىىىىتۈرُەى ۋە نۇيىىىىدان 

يىىىڭ َەنهىظىىى خۇالطىىىلىِەى: بۇالر
 تۆۋەيدىٌىلەريى تەهەززا هىلىدۇ: 

هەؿەز پىىۇلًى هەؿەز پۇلـىىا يىىاًى . 1
ًۈنۈغ ۋە ياًى باػوا ناددىدىٌ -ئالتۇى

ياطالـاى باػوا تۈر پۇلالرؿا يېظى طېتىؼوا 
نەطىىلەى: طىەئۇدى . نۇتلەن بْلهايىدۇ
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رىيالىًى باػوا بىر پۇلـا َەر ئىٌٌى پۇلًى 
تىؼىوا يەن تاپؼۇرۇپ ئېلىؼهاي يېظىى طې

 . بْلهايدۇ
ٌى هەؿەز پىىۇلًى ػىىۇ تىىۈردىبىىىر . 5

پۇلـا يەن بْلظۇى ياًى يېظىى  تۈردىٌى
بْلظىۇى بىرىًىى ئىارتۇن، بىرىًىىى ًەم 

طەئۇدى  15نەطىلەى: . طېتىؼوا بْلهايدۇ
طەئۇدى هەؿەز رىيالىـىا  11هەؿەز رىيالىًى 

يەن بْلظىۇى -يېظى بْلظۇى ياًى يەههۇ
 .  طېتىؼوا بْلهايدۇ
هەؿەز پۇلـا  تۈردىٌىباػوا  هەؿەز پۇلًى

نەطىلەى . يەههۇيەن بْلظا طېتىؼوا بْلىدۇ
 1لىراطىًى طەئۇدى  1طۈرىيە ياًى لىۋاى 

رىيالىـا ياًى ئۇيىڭدىٌ ئاز يىاًى ًىۆپٌە 
رىياە هەؿەز ياًى ًۈنۈغ . طېتىؼوا بْلىدۇ

  ①. بْلظۇى ئْخؼاغ
بۇ هاراريى ئىظالم دۇيياطىدىٌى نەػُۇر 

، پەتىۋا ًْنىتېتلىرى ئاًادمهىيەلىرىكىوُى 
َەنهىظىىى تەًىىىتلىِەى ۋە هەؿەز پىىۇلًى 
جازايە ۋە زاًات ئەٌَانلىرى ئىظپاتلىًىؽ 

ًۈنىىۈغ ئْريىىىدا -جەَەتىىتىٌ ئىىالتۇى
  ②. هارىـاى

بۇيىڭدىٌ ئالتۇى بىلەى ًۈنۈػًى هەؿەز 
طېتىؼتا يەههۇيەن بْلهىظىا -پۇلـا ئېلىپ

 . جائىس بْلهايدىـايلىوى ئېًىى بْلىدۇ
ًۈنۈػىًىڭ -بىلەى ئىالتۇىهەؿەز پۇە 
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پەرهى ػۇًى، ئىالتۇى ًۈنىۈغ ئىالالٍ 
تەرىپىىىدىٌ پىىۇە هىلىىىپ يارىتىلـىىاى 

 چًْىظىى،ًېپىٌى بْلظىۇى، . نەدەيدۇر
يًْچىظى بْلظۇى، پۇللۇن ئاالَىىدىلىٌى 

-بۇ جەَەتتىٌ ئىالتۇى. يْهاپ ًەتهەيدۇ
زىًًەتلەرنۇ ياطىلىؽ بىلەى -ًۈنۈغ زىبۇ

پىىۇە بْلىىۇغ دائىرىظىىىدىٌ چىوىىىپ 
ئەنها َىازىرهى هەؿەز پىۇلالر . تهەيدۇًە

بْلظىىا درلەتىىلەر تەرىپىىىدىٌ تىىاۋار 
ئەػياالريىڭ باَاطى هىلىىپ بېٌىىتىلِەى 

بۇ درلەتلەريىڭ يىوىلىؼى يىاًى  ،بْلـاچوا
ئەنەلىىدىٌ هالدۇرۇػىىى بىىىلەى پۇللىىۇن 

 .  طۈپىتىًى يْهىتىدۇ
يۇهىرىوىالردىٌ ًۆرۈۋملىؼوا بْلىدۇًى، 

يًْچىظى  ًېپىٌى بْلظۇى ياًى چًْىظى،
بْلظۇى، زەربىى هىلىًـىاى )طىْهۇلـاى( 

-يىاًى زىبىۇ ،تىلالطى بْلظۇى-تەڭِە
زىًىىًەت ػىىەًلىدە ياطىىالـىًى بْلظىىۇى، 

-ًۈنۈػىًى ئىالتۇى-َەرهايدان ئالتۇى
ًۈنۈػٌە ياًى هەؿەز پۇلـا ئالهاػىتۇرۇغ 

 «طىەرق»ػەرىئەتتىٌى پىۇە طْدىظىى 
دائىرىظىِە ًىرىدۇ ۋە بىۇ طىْدا َىارام 

يىِە ئاياليهاطلىوى ئۈچىۈى طْدىـا ۋە جازا
ئىٌٌى تەرەپ بەدەلًى تْلۇهى بىلەى ػىۇ 
طْرۇيًىڭ ئۆزىدە يەن هْلىـا تاپؼىۇرۇپ 
ئالـاى بْلۇػى ػەرت، بۇيىڭدا ئىخىتىالپ 

 .  يْن
نۇيسىرنىۇ بىۇ َەهتىٌىى ى ئىهام ئىبً

نەى »ئىجهايى نۇيدان يەهىىل هىلـىاى: 
هاراػىىلىرىًى ئەطىىتە تۇتوىىاى ئەَلىىى 

ئىجهىا هىلـىايٌى،  ئىلىهلەريىڭ َەنهىظى
پۇلًى پۇلـا ئالهاػتۇرؿاى ئىٌٌىى تەرەپ 
پۇلًى هْلىـا تاپؼۇرۇپ ئېلىؼتىٌ بىۇرۇى 

پىۇە  بۇ، بىرىدىٌ ئايرىلىپ ًەتظە-بىرى



 

35 

 

  ① .«ئالهاػتۇرۇغ طْدىظى باتىلدۇر
ئىلِىرىٌى ئالىهالر ئەيە ػۇيدان ئىجها 

ًېيىًٌىىىى دەۋر هىلـىىىاى بْلظىىىىهۇ 
ە ئىهىىام ئىبًىىى تەيهىىىي ئالىهلىرىىىدىٌ

بىلەى ػاُىرتى ئىهام ئىبًى  َۇلالٍرەَىهە
بۇ ئىجهادىٌ باػوىچە  َۇلالٍهەييىو رەَىهە

-هاراػًى ئْتتۇرىـا هْيـىاى ۋە ئىالتۇى
زىًىًەت ئىادەتتە پىۇە -ًۈنۈغ زىبىۇ

هاتارىدا ئىؼلىتىلهىِەى تەهدىردە ئۇيى ئۆز 
ى بْلـاى ئالتۇيـىا يىاًى ًۈنۈػىٌە تۈر

تېِىؼٌەيدە تەڭهىۇتەڭ بْلىۇغ ػىەرت 
ض، ئىىارتۇن هىظىىهى َىىۈيەر ئىىىؽ ئەنە

دەپ  ،َەهوىىى ئۈچىىۈى َېظىىاب بْلىىىدۇ
بۇ هاراغ نۇئاۋىيە رەزىيەلالَىۇ . هارىـاى

ئەيُۇؿا ۋە َەطىەى بەطىرى، ئىبىراَىو 
ئىىى، ۋە ػىىەئبىي هاتىىارلىى بەزى ەيەخ

  ②. تابىئىًالرؿا نەيظۇپ هىلىًـاى
ئەطلىدە ئىهام ئىبًى تەيهىيەدىٌ ئىٌٌى 

رىىدە خىل هىاراغ ًەلىِەى بْلىۇپ، بى
نەطىىلەى ئىۇ . ئىجهاؿا ئْخؼاغ هارىـاى

ياطىالـاى  ە،د «پەتىۋاالر نەجهۇئەطىى»
زىًًەت َۈيەر هېتىلـىايلىوى -ًۈنۈغ زىبۇ

ئۈچۈى ئۇيىڭىدىٌ ئېـىىرران ًۈنۈػىٌە 
  ③. طېتىلظا جائىس بْلهايدۇ دمِەى

لېٌىٌ ئىهام ئىبًى تەيهىيەيىڭ نەػىُۇر 
. هارىؼىىى ئىجهاؿىىا ئىىۇدۇە ًەلهەيىىدۇ

ًەلىىِەى: نۇيىىدان تىىا  «ئىختىيىىارات»
-ًۈنۈػىىتىٌ ياطىىالـاى زىبىىۇ-ئىىالتۇى

زىًًەتلەريىىى پىىۇە دەپ ئىؼىىلىتىلهىِەيال 
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تەڭهىۇتەڭ بْلۇػىًى  تىۈرىِەبْلظا ئۆز 
ئارتۇهى . ػەرت هىلهاطتىٌ طېتىؼوا بْلىدۇ

طىْدا يەن . َۈيەر َەهوىى َېظىابلىًىدۇ
بۇ . بْلظۇى ياًى يېظى بْلظۇى ئْخؼاغ

  ④. لِەىنەزنۇى باػوا ًىتابلىرىدىهۇ ًە
ئەنىىدى ئىهىىام ئىبًىىى تەيهىيەيىىىڭ 

زىًًەتلەريىى ئىۆز -ًۈنۈغ زىبۇ-ئالتۇى
بىرىىدىٌ -بىىر تۈرُەياًى باػوا  تۈرىِە

 ،ئارتۇن يىاًى يېظىى طېتىؼىوا بْلىىدۇ
دمِەى بۇ هارىؼىى بىْيىچە ئېيتىىدىـاى 

-ًۈنىىۈغ زىبىىۇ-بْلظىىان، ئىىالتۇى
-زىًًەتلەريى هەؿەز پۇلالرؿا، يېڭى ئالتۇى

-ًۈنۈػىٌە بىىر-لتۇىًۈنۈػًى ًْيا ئا
ًەم، يەن يىاًى يېظىى -بىرىدىٌ ئارتۇن
. دمِەى يەتىجە چىوىىدۇ ،طېتىؼوا بْلىدۇ

ًۈنىۈغ -چۈيٌى بۇ ئەَۋالىدا ئىالتۇى
ۋە باػىوا بىارلىى  تزىًًەتلەر رەخ-زىبۇ

تاۋارالردىٌ پەرهلەيهەيىدىـاى ئىادەتتىٌى 
بۇ هاراػىًى . تاۋار نالـا ئاياليـاى بْلىدۇ
ىىىدىٌ ػىىەي  َىىازىرهى زانىىاى ئالىهلىر

ئابىىدۇلالٍ ئىبًىىى نەيىيىىئ هاتىىارلىوالر 
  ⑤. ًۈچلەيدۈرُەى

لېٌىٌ بۇ هاراغ ئىلِىرىٌى ئالىهالريىڭ 
 ،ئىجهاطىـا هارػى بْلۇغ بىىلەى بىىرُە

طەَىِ َەدىظىلەرُىهۇ زىىت ًېلىىدىـاى 
 . ئىًتايىٌ ئاجىس هاراػتۇر

بىۇ َەهىتە  ،ئىجهاؿا زىت دميىؼىهىسدە
يىۇهىرىوى . ئىلِىرىٌىلەر ئىجهاؿا ًەلىِەى

نۇيسىر، ئىهام يەۋەۋىىيلەردىٌ ى ئىهام ئىبً
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باػوا هازى ئەيياز، ئىهام ئىبًى ئابىدۇلبەر 
ۋە َاكىس ئىبًىى َەجەر هاتىارلىى ًىۆپ 
ئالىهالر بىۇ َەهتىٌىى ئىجهىايى يەهىىل 

هاتىارلىى  «كىوُى ئاًادمهىيىظى». هىلـاى
َىىازىرهى زانىىاى پەتىىىۋا ئْرُىىايلىرىهۇ 

  ①. ػۇيدان هارار چىوارؿاى
بىىۇ هاراػىىًىڭ َەزرىتىىى نۇئىىاۋىيە 

 نەيظىۇپ هىلىًىؼىىـارەزىيەلالَۇ ئەيُۇؿا 
ًەلظەي، ئەتا ئىبًى يەطار نۇيدان دەيدۇ: 
نۇئاۋىيە ئىبًى ئەبۇ طۇكياى بىر ئىالتۇى 
ياًى ًۈنۈغ هاچىًى ئۇيىڭ ئېـىرلىوىدىٌ 
جىوران ئالتۇى ياًى ًۈنۈػٌە طاتوايىدى، 

 ئەبۇددەردا رەزىيەلالَۇ ئەيُۇ:
پەيـەنىبەر ئەلەيُىظظىاالنًىڭ ى نەى  

بۇيىڭـا ئْخؼاغ طْدىًى تْطىوايلىوىًى، 
پەهەت تەڭهۇتەڭ طېتىؼوا بْلىىدىـايلىوىًى 
. ئېيتوىىايلىوىًى ئاڭلىـايىىىدىو، ى دمىىدى

 نۇئاۋىيە ئۇيىڭـا:
ى نەى بۇيىڭـىا ئْخؼىاغ طىْدىًىهۇ 

بىۇيى . بْلىدۇ دەپ هارايهەى، ى دمىدى
ۇ ئاڭلىـاى ئەبۇددەردا رەزىيەلالَىۇ ئەيُى

 ئاچچىولىًىپ:
ى نەى ئۈچۈى نۇئاۋىيەيىڭ ئەدىپىًىى 
ًىو بېرىپ هْيىدۇ؟ نەى ئۇيىڭـا پەيـەنبەر 
ئەلەيُىظظىىاالنًىڭ طىىۆزىًى ئېيتىىىىپ 
بېرىۋاتظىىام، ئىىۇ ئۆزىًىىىڭ پىٌرىًىىى 
ئېيتىۋاتىىىدۇ، ئىىۇ بىىار زمهىًىىدا نەى 

ئايىدىٌ خەلىىپە . ياػىهايهەى، ى دمىدى
ئۆنەر ئىبًى خەتتاب رەزىيەلالَۇ ئەيُۇيىڭ 
هېؼىىىـا ًېلىىىپ، ئەَىىۋالًى ئۇيىڭـىىا 
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ئېيتوايىدى، ئىۇ، نۇئىاۋىيە رەزىيەلالَىۇ 
ئۇيىىدان هىلهاطىىلىوًى، پەهەت ئەيُۇؿىىا 

تەڭ ئېـىرلىوتا طېتىؼىًى جىېٌىلەپ تەڭهۇ
ئەبىۇددەردا رەزىيەلالَىۇ . نەًتۇپ يازدى

ئەيُۇيىڭ بۇ ۋەهەلىٌى طەيەد جەَەتىتىٌ 
لېٌىٌ بۇ ۋەهەلىًٌىڭ يەيە  ،ئاجىس بْلظىهۇ

دا ئۇبىىادە «نۇطىىلىو»ارىيىىايتى بىىىر ۋ
 َالىىدارەزىيەلالَىىۇ ئەيُىىۇدىٌ طىىەَىِ 

  ②. ًەلِەى
ئۇبىىادە رەزىيەلالَىىۇ ئەيُۇيىىىڭ بىىۇ 

ًەم -َەدىظى ًۈنۈػًى ًۈنۈػٌە ئارتۇن
پەيـەنىىبەر هىلىىىپ طېتىؼىىًى چەًلەػىىتە 

ًىڭ ًۈنۈػىىًى ًۈنۈػىىٌە ئەلەيُىظظىىاالن
تەڭهىىىىۇتەڭ بْلهىظىىىىا طېتىؼىىىىًى 

ىجهايىىڭ چەًلىِەيلىٌىًى دەلىل هىلىؼى ئ
بىر دەلىلى بْلۇغ بىلەى بىرُە، نۇئاۋىيە 
رەزىيەلالَىىۇ ئەيُۇيىىىڭ بىىۇ َەهتىٌىىى 
َەدىظتىٌ خەۋەرطىىس هالـىايلىوتىٌ ئىۆز 
ئىجتىُادى بْيىچە پەتىۋا بەرُەيلىٌىى ۋە 
باػىىوا طىىاَابىلەريىڭ ئۇيىڭـىىا تەيبىىىِ 

 .  بەرُەيلىٌىًى ئېًىى ًۆرطىتىدۇ
يەيە بىىىر تەرەپىىتىٌ بىىۇ ۋەهەلىٌىىتىٌ 

ە رەزىيەلالَىىۇ ئەيُۇيىىىڭ بىىۇ نۇئىىاۋىي
نەطىىلىدە يېظىىى طېتىؼىىًى دۇرۇض دەپ 
هارايدىـايلىوىًى ئېًىى ۋە ًْيٌرمت هىلىپ 

ئۇيىىدان بْلىىىدىٌەى . ئىظىىپاتالغ تەض
 لەريىڭبۇيىڭـىىا ئاطاطىىلىًىپ طىىاَابى
 . ئىجهاطىًى يْهوا چىوىرىؼوا بْلهايدۇ

رەَىهەَىۇلالٍ ئىهام ئىبًىى تەيهىىيە  
ىىىڭ هارىؼىىىًىڭ هاتىىارلىى بەزى ئالىهالري

طەَىِ َەدىظلەرُىهۇ زىت ًېلىىدىـايلىوىـا 
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ًەلظەي، يۇهىرىدا بىس ئىۇ َەدىظىلەريىڭ 
ئْنۇنەى دەلىل بْلىدىـاى بىىر هىظىهىًى 

ئۇيدىٌ باػىوا يەيە . باياى هىلىپ ئۆتتۇن
يەن دەلىىىل بْلىىىدىـاى َەدىظىىلەردىٌ 
 نۇيدان بىر يەچچە نىظاە ئېلىؽ نۇنٌىٌ:
رى كەزالە ئىبًىىىى ئۇبەيىىىد ئەيظىىىا

رەزىيەلالَىىۇ ئەيُىىۇ نۇيىىدان دەيىىدۇ: 
خەيبەردە ئېلىًـىاى ؿەيىىيهەت ئىچىىدىٌ 
ئىىالتۇى ۋە نارجىىاى ئۆتٌىىۈزۈلِەى بىىىر 
. زەيجىىىر طىىېتىؽ ئۈچىىۈى چىوىرىلىىدى

پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالم ػۇ يەردە َىازىر 
يى زەيجىردىٌىى طىاَابىلەرئىۇ، . ئىدى

ئالتۇيالريى ئايرىپ چىوىرىؼوا بۇيرىدى ۋە 
ئالتۇيًى ئالتۇيـا تەڭهۇ : »نۇيدان دمدى

 .  ① «تەڭ تارتىپ طېتىڭالر
ياۋادا ئۇ زەيجىريىى تىاۋار طىۈپىتىدە 
طېتىؽ جائىس بْلىىدىـاى بْلظىا ئىىدى، 

ئۇيىڭىىدىٌى  پەيـەنىىبەر ئەلەيُىظظىىاالم
تەڭ التۇيًى ئايرىپ چىوىرىؼىوا، تەڭهىۇئ

 .  طېتىؼوا بۇيرۇنىـاى بْالتتى
بۇ َەدىع طەَىِ بْلـاچوا ئىهام ئىبًى 
تەيهىيە بۇيى رەت هىاللهىـاى ۋە باػىوىچە 

بىۇ طىْدىدا  ،تەۋىل هىلىىپ ئىىساَالپ
زەيجىردىٌى ئىالتۇى ئىۇيى طېتىۋملىؼىوا 
بېرىلِەى ئالتۇيدىٌ ئارتۇن ئىدى، ػىۇڭا 
ئالتۇيًى ئارتۇن ئالتۇيـىا ئالهاػىتۇرۇغ 
بْلـاچوىىا رەطىىۇلۇلالٍ بىىۇيى تْطىىواى 

   ②.دمِەى
ۇ ئى بۇ ئىساَاتىدا ئىهام ئىبًى تەيهىيە

-زەيجىريى تاۋار ئەنەض، بەلٌىى بىىرى
بىرىدىٌ ئارتۇن بْلـاى تەهدىردە جىازايە 
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ػەًىللىًىدىـاى تۈر دەپ ئېتىراپ هىلـىاى 
بۇ ئىساَاتى  بْلـاچوا، ئىهام ئىبًى تەيهىيە

زىًىًەتلەر -ئۆزىًىڭ ئالتۇى زىبۇ ئارهىلىى
بىرىدىٌ ئىارتۇن -تاۋار َېظابلىًىدۇ، بىر

ەًىللەيهەيدۇ ياًى يېظى طېتىلظا جازايە ػى
 . دمِەى هارىؼىًى تېِىدىٌ يىوىتواى بْلىدۇ

يەيە نۇجاَىد رىۋايەت هىلىپ دەيدۇًى، 
نەى ئىبًى ئىۆنەر رەزىيەلالَىۇ ئەيُۇنىا 

ئۇيىىڭ يېًىـىا بىىر . بىلەى بىللە ئىىدىو
زەرُەر ًېلىىىىىپ ئۇيىڭـىىىىا: ئىىىىى 
ئابدۇرراَهايًىڭ ئاتىظىى! نەى ئالتۇيىدا 

-ىبۇزىًًەت هۇيىهەى، ئايدىٌ ئۇ ز-زىبۇ
ئېـىرراهوا طىاتىهەى، ئۆزىدىٌ زىًًەتلەريى 

ػىىۇيدان هىلىىىپ ئاػىىۇ پۇلىىدىٌ ئىىىؽ 
َەهوىهًى چىوىرىۋالىهەى دمۋىىدى، ئىبًىى 

. ىتئۆنەر ئۇيى ئۇيدان هىلىؼىتىٌ تْطى
هايتا طىْراۋەرُەى ئىىدى، -زەرُەر هايتا

ئىاخىرى . ئىبًى ئۆنەر ئۇيى تْطىاۋەردى
نەطچىت دەرۋازىظىـا ياًى ئۇالؿوا يېتىىپ 

ِەيدە نىًهەًچى بْلـىًىدا ئىبًى ئۆنەر ًەل
نۇيدان دمدى: بىر تىلاليى بىرتىلالؿا، بىر 
تەڭِىًى بىر تەڭِىىِە ئىارتۇن هىلهىاي 

بىۇ پەيـەنبىرىهىسيىىڭ . تېِىؼىؽ الزىىو
بىسُە تاپؼىۇرؿىًى، بىسيىڭهىۇ طىىلەرُە 

  ③. دمدى دۇر،تاپؼۇرىدىـىًىهىس
بۇ  يىڭئىبًى ئۆنەر رەزىيەلالَۇ ئەيُۇنا

ىٌى زەرُەرُە: بىىىىىىۇ َەدىظىىىىىىت
پەيـەنبىرىهىسيىىىڭ بىىىسُە تاپؼىىۇرؿىًى، 

 دۇربىسيىڭهىىۇ طىىىلەرُە تاپؼىىۇرؿىًىهىس
رەطىىۇلۇلالَوا دى ەەيطىى طىىۆزىدمىىِەى 

يْن، طەَىِ  ئېُتىهاللىووا يْەتۇتاػواى، 
بىۇ ۋە يۇهىرىوىىدەي ئېًىىى . َەدىظتۇر

                                                 
 سنده صحيح. 1300"موطأ مالك" برقم:  ③ 



 

33 

 

طەَىِ َەدىظلەر، ئۇبادە، كەزالە ۋە ئىبًى 
دىٌ ًەلىِەى ئۆنەر رەزىيەلالَۇ ئەيُىۇالر

بايىىايالر ۋە ئۇيىىىڭ هارػىظىىىدا بىىىرەر 
بْلهىـىايلىوى طاَابىًىڭ باػوىچە هاراػىتا 

 دەلىللىًىؼىدەي ئىجها دەرىجىلىٍ َۆًىۈم
بار ئەَۋالدا، ئىهىام ئىبًىى تەيهىيەيىىڭ 

زىًًەتًى ئادەتتىٌى -ًۈنۈغ زىبۇ-ئالتۇى
هىلـاى هىياطىى پىۇت  ئْخؼىتىپتاۋارؿا 

 . تېرەپ تۇرالهايدۇ
ەطرى هاتارلىى تىابىئىًالردىٌ َەطەى ب

تېخىهىۇ  يىـىلـاى چاؿىدا ًەلِەى هاراػالر
ئۇيىىىڭ ئۈطىىتىِە ئىىۇالردىٌ . ػىىۇيدان

ًەلىِەى هىىاراغ ئىهىىام ئىبًىىى تەيهىىىيە 
زىًىًەت َەهوىىدە -دمِەيدەي طاپ زىبۇ

ًەلِەى بْلهاطىتىٌ هىېلىچ، ئىۈزۈي ۋە 
ًىىېهەردەي تۆنىىۈر ۋە باػىىوا ناددىـىىا 

. ەلىِەىهْيدۇرۇلـاى ئىالتۇى َەهوىىدە ً
تىابىئىًالردا  َالبۇًى، بۇ تۈر يەرطىلەردە

نەطىىلە بْلىۇپ،  بارلىوى ئېًىى ئىختىالپ
ئۇالر ئۇ يەرطىلەرُە هْيىدۇرۇلـاى يىاًى 
يالىتىلـاى ئىالتۇيًى ئەطىلىي َۆًۈنىدىٌ 
نۇطتەطىىًا هىلىىىۋەتٌەى بْلـاچوىىا ئىىۇالر 
خىىۇددى طىىاپ ئىىالتۇى زىبىىۇزىًًەتلەريى 
 بىرىًى بىرىىدىٌ ئىارتۇن يىاًى يېظىى
طېتىؼىىىًى جىىىائىس دەپ هارىـايىىىدەي 

ئىهام ئىبًىى تەيهىىيە ػۇڭا، . ًۆرۈيِەى
َەزرىتى نۇئىاۋىيەدىٌ ۋە  ىهەَۇلالَهۇرەَ

ئاػۇ تابىئىًالردىٌ ًەلىِەى رىىۋايەتلەرُە 
ئاطاطلىًىپ بۇ نەطىلىدە ئىجها يْن دەپ 
هايىىائەت َاطىىىل هىلـىىاى بْلۇػىىى ۋە 
ئىلِىرىٌى ئالىهالريىڭ هارىؼىىًى ئالهىاي 

راػًى ئْتتۇرىـا هْيـاى بْلۇػىى يېڭى ها
بْلهىظا ئىجهاؿا زىىت هاراػىتا . نۇنٌىٌ

 .  بْلهىـاى بْالتتى

هىياض جەَەتىتىٌ ئىهىام يەيە ًېلىپ، 
-ًۈنۈغ زىبۇ-ئىبًى تەيهىيەيىڭ ئالتۇى

زىًًەتًى ئىادەتتىٌى تاۋارؿىا ئْخؼىاتواى 
هىياطىىى پىىۇت تېىىرەپ تۇرالهايىىدۇ 
دميىؼىهىسدە بىرىًچىدىٌ: ئىالتۇى بىىلەى 

ۈنۈغ طْدىظىدا جىازايە ػەًىللىًىؼىى ً
َەدىظًىڭ ئېًىىى ًۆرطەتهىظىى بىىلەى 

بۇيىڭدىٌى ئىللەتًىى پىۇە . ئىظپاتاليـاى
بْلـىىايلىوى دەپ بېٌىىىتىؽ ئىجتىُىىات 

يەًىۈيلەيِەى نۇ ئىالىهلىرىهىس. يەًۈيىدۇر
ئىايەت ۋە َەدىظىًىڭ ئېًىىى  ًىڭئىللەت

ئىظىىپاتاليـاى بىىْيىچە ًۆرطەتهىظىىى 
متەلهەيىدىـايلىوىًى َۆًۈنًى بىٌىار هىلىۋ

چىۈيٌى ئىايەت ۋە . نۇئەييەيلەػىتۈرُەى
َەدىظًىڭ ئېًىى ًۆرطەتهىظىًىڭ دااللىتى 

دااللىتىى  ًىىڭًەطٌىٌ، ئىجتىُات يەًۈيى
 .  بْلظا ُۇنايىيدۇر

ئىهىىام ئىبًىىى  ،يەيە بىىىر تەرەپىىتىٌ
تەيهىيەيىڭ هىياطى بْيىچە ًېظىەي يىاًى 
چًْىىا ۋە يًْچىىا ئىىالتۇيالرنۇ پۇللىىۇن 

ْهاتوىاى تەهىدىردە ئۇيىڭىدا طۈپىتىًى ي
. جازايە ػەًىللەيهەطلىٌى ًېرەي بىْالتتى

َالبۇًى ئىهام ئىبًى تەيهىيەنىۇ ئۇيىڭىدا 
  ①. جازايە ػەًىللىًىدۇ دەيدۇ

ئىهام ئىبًى يۇهتىدىًهۇ  بىس بۇ ،دمهەي 
تەيهىيە ۋە ػۇ هاراػىتىٌى بەزى ئىالىهالر 

ُە ەرئاطاطىلىى دەلىلىل ئْتتۇرىـا هْيـاى
. ىپ رەددىيە بەرُەى بْلدۇنئىظپاتلىى هىل

ئەطلىدە بۇ ئېًىى نەطىلە بْلۇپ بۇ هەدەر 
بىران . ئۇزۇى تْختىلىؽ َاجەتظىس ئىدى

ئىهام ئىبًى تەيهىىيە ۋە ػىاُىرتى ئىهىام 
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ئىبًى هەييىهلەر بىلىهىى نىْە، هەلىهىى 
ًۈچلىۈي ًاتتىا نۇَەهوىىى ئىالىهالردىٌ 
بْلـاچوا بۇالر ئاػۇ ئاجىس هاراػًى ياهىالپ 

ۈچلىىۈي هاراػىىتەي ًۆرۈيىىۈپ هېلىىىپ ً
يەتىجىدە ئىلىو ئەَلىلىرىدىهۇ بىۇ . هالـاى

بىۇ . َەهتە ئىٌٌىلىًىؽ پەيدا بْپ هالـاى
طىىەۋەبتىٌ بىىۇ هاراػىىًىڭ ئىىاجىسلىوىًى 
ًۆرطىتىپ هْيۇغ ًېىرەي بْلىۇپ، ُەپ 

 . ئۇزىراپ ًەتٌەى بْلدى
ئىجهىىايى تۇتوىىاى َىىازىرهى دەۋر  

ًۆپچىلىٍ ئالىهالريىڭ هارىؼىىًى تەرجىىِ 
ىلىؼًىڭ يەيە بىر طەۋەبى ػۇًى، جازايە ه

بىىارلىى طىىاناۋى ػىىەرىئەتلەردە َىىارام 
هىلىًـاى بْلۇپ، ػەرىئىتىهىسدىهۇ َىاالي 
هىلـىىۇچى چىىْڭ ُۇيىىاَالر هاتارىىىدىٌ 
طايالـاى، ئالالٍ تائاال هۇرئايىدا جىازايە 
يېِۈچىِە جەڭ ئېالى هىلـىاى ۋە بىلىىپ 
تۇرۇپ جىازايە نۇئانىلىظىى هىلـىايالريى 

ا نەڭِىۈ هالىىدىـايالر هاتارىىدىٌ دّزاخت
طاياپ، جازايىىدىٌ ًەلىِەى ًىرىهىدىٌ 
بەرىٌەتًى ًۆتۈرىۋمتىىدىـايلىوىًى بايىاى 
هىلـىىاى، پەيـەنبىرىهىسنىىۇ َەدىظىىلەردە 
جازايە يېِىۈچى ۋە يېِۈزُىۈچىِە لەيەت 

جازايە بۇ هەدەر ئېـىىر ۋە چىْڭ . هىلـاى
ُۇياٍ بْلـايدىٌ ًېيىٌ ئىجها ۋە طىەَىِ 

ۆرطەتٌەى هاراػىًى تۇتىۇغ َەدىظلەر ً
بىىىىر ادارلىىىىى ئىسلەيىىىدىـاى َەرۋتەه

 . نۇطۇلهايـا اليىى ئىؼتۇر
جىازايە ئالالٍ تائاال نۇيدان دەيىدۇ: 

يەيدىـايالر )هىيانەتتە( طاراڭلىوتىٌ ػەيتاى 
بىۇ . طْهۇۋەتٌەى ئادەنلەردەًال هْپىىدۇ

طىىېتىو جىىازايىِە -ئىىېلىو›ئۇالريىىىڭ: 
الالٍ ئىى. دمِەيلىٌىدىًىىدۇر ‹تۇرئْخؼاػىى

طېتىهًى َاالە هىلىىپ، جىازايىًى -ئېلىو

ػۇڭا ًىهٌى پەرۋەردىِىارى . َارام هىلدى
يەطىُەت ًەلِەيدىٌ ًېيىٌ -تەرىپىدىٌ ۋەز

بْلدى هىلظا، بىۇرۇى ئىالـىًى ئۆزىًىىڭ 
. بْلىدۇ، ئۇيىڭ ئىؼىى ئالالَوىا هالىىدۇ

ًىهٌى جازايە هىلىؼىوا هايتىىدىٌەى، ئەيە 
 دّزاختا ػۇالر دّزاخ ئەَلى بْلۇپ، ئۇالر

  ① .نەڭِۈ هالـۇچىالردۇر
 خۇالطە: 

ًۈنۈػًى ئالتۇيـىا يىاًى -ئالتۇى. 1
ًۈنۈػٌە ياًى هەؿەز پۇلـا طېتىؼىتا َەر 
ئىٌٌى تەرەپ ػۇ طْرۇيدىٌ ئايرىلىؼىتىٌ 
بۇرۇى بەدەلًىى هْلىـىا يەن ۋە تْلىۇن 

يېظىى هالظىا . تاپؼۇرۇپ ئېلىؼى ػىەرت
 .  جازايە ػەًىللىًىدۇ

ىظىـا، ًېپەي ياًى ًْيا ئالتۇيًى يېڭ. 5
زىًىًەت -تىلال ياًى چًْا ئالتۇيًى زىبىۇ
 نىوىدارىئالتۇيـا ئالهاػتۇرۇػتا چْهىۇم 

. تەڭ باراۋەر بْلۇػى، يەن بْلۇػى الزىو
ئالهاػتۇرۇػتا يېظىى . ًۈنۈػهۇ ػۇيدان

 .  هالظا جازايە ػەًىللىًىدۇ
ًۈنۈػىىًىڭ طىىۈپىتىًىڭ -ئىىالتۇى. 3

-ػىۇيداهال ًْيىا تىۆۋەيلىٌى-يۇهىرى
يەتىجىىدە . لىوى ئېتىبارؿا ئېلىًهايىدۇيېڭى

طىىىۈپەتلىٌىًى ياچىرىـىىىا، ًْيىظىىىىًى 
بىرىًى ئېـىرران هىلىىپ يىاًى  ،يېڭىظىـا

َەهوىى  ًْيىلىىى پەرهىى، ئىىؽ-يېڭى
ئۈچۈى پۇە بېرىىپ طْدىالػظىا تىْؿرا 

بەلٌى ًْيا ئىالتۇيًى طىېتىپ . بْلهايدۇ
پۇلىًى َېظىابالپ يەن ئېلىىپ، ئايىدىٌ 

ىًى هىلىپ ئۇيىىڭ يېڭى ئالتۇيًىڭ طْدىظ
ۋەلالَىىۇ (. پىىۇلىًى يەن بېىىرىؽ الزىىىو

   )ئەئلەم
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دمىِەى « دىئالەم ئۆل دىئالىو ئۆل» 
َېٌهەتلىٍ طۆزيىڭ بەرَەهلىوى نەخظىۇم 
َاجىهًىڭ يەۋهىراى يېؼىىدا تۇيۇهظىىسال 

ئىارهىلىى پايىي دۇييا بىلەى خْػلىؼىؼى 
. تىًىىى يانىىايەى هىلىىدىَەهىوىئۆزىًىىىڭ 

لىۈپ تاؾ ُۈنۈرۈىـا بېؼخەلوىهىس خۇددى 
 . هايـۇؿا چۆندى ئېـىر چۈػٌەيدەي

« ئۆلهىِىچە رەَهەتلىٍ بْاللهايظەى» 
نەخظىۇم َىاجىو هالىدۇرۇپ  ،دەيدمِەي

نەرَۇنًىىىڭ يەهەدەر  ًەتىىٌەى بْػىىلۇن
ئالىيجاياب، يۈًظەي ئەخىالن ئىِىظىى، 
ًەنىتەر، تەنٌىىىٌ، پاراطىىەتلىٍ ػىىەخع 

 .  ئىٌەيلىٌىًى بىسُە ئەطلەتتى
يالـۇز ى نەخظۇم َاجىو ئابدۇلُەًىهخا 
 دىٌيىل 35 تْيۇػواى بىس. ئالەم ئىدى بىر

بۇياى ئۇيىڭ َەرهايچە ئېـىر ًۈيلەردىهىۇ 
بېظىى، تەنٌىٌ، تەبەطظۇم هىلىپ -ئېـىر

نەيىدە  تۇرىدىـاى ئالىيجايىاب خىظىلىتى

 . چْڭوۇر تەطىر هالدۇرؿاى

ًۈچلىۈي،  خاراًتېرىنەخظۇم َاجىو  
رىهىاي ػىىـا هاۇپىٌرى ئۆتٌۈر ًىؼى بْل

َەرهايىىدان ئىؼىىتا ئەتراپىىىدىٌىلەردىٌ 
هارار  ينەطلىُەت طْرىهاي، پىٌرىًى ئالها

 .  هىلهايتتى

دمىِەى « ئىًظاى طەپەردە تْيۇلىدۇ» 
-5515َىٌهەت بار، نەى نەرَۇم بىلەى 

يىلىًىڭ ئاخىرى ياۋرۇپا طەپىرىدە بىىرُە 
بْلىىۇپ، طىىەًٌىس درلەتًىىى ئىىايلىًىؽ 

طىەپەر . پۇرطىتىِە ئىِە بْلـىاى ئىىدىو
جەريايىىىدا ئەتىىراپتىٌىلەرُە ئۆزىًىىىڭ 
ًەنتەرلىٌى، ئالىيجاياپلىوى بىلەى نۇئانىلە 
هىلىپ، َېچٌىهًىڭ ًىۆڭلىًى چەُىهەي، 
پىٌرىًى تاڭهاي، َېچٌىهًىى يەًلىىهەي، 
بەزى بۇرادەرلەر ئارىظىدا ُەپ تالىؼىىپ 

دەرَاە َەر ئىٌٌى  ئىختىالپ پەيدا بْلظا،



 

32 

 

ى تەرەپىىٌە خىىىسنەت ئىؼىىلەپ، ئارىظىىىً
ئىظىىالٍ هىلىىىپ طىىەپىرىهىسيى ئىًتىىايىٌ 

 . ًۆڭۈللۈي ئاخىرالػتۇرؿايىدۇن

نەخظۇم َاجىو ۋەتەيدىٌ نەڭِۈلىۈي  
نۇَاجىرەت َايىاتىًى باػىالپ  ،ئايرىلىپ

پاًىظتايدا هىظوا بىر نۇددەت تۇرؿايىدىٌ 
ًېىىيىٌ نىظىىىرؿا بېرىىىپ ئىىۆزى بىلىىىو 
ئاػۇرۇغ بىلەى بىرُە نىظىردا ئْهۇۋاتواى 

ەرُە دەرض ئۆتىىۈپ، تىىالىبۇە ئىلىهىىل
نەػىىـۇە يېىىتەًلەغ بىىىلەى ئىىۇالريى 

بْلـايىىدىٌ باػىىوا، ئاالَىىىدە تىرىؼىىىپ 
ناُىظتىرلىى ئۇيۋايىـىا ئىىِە بْلـايىدىٌ 

نۇَىىاجىرەتتىٌى خەلوىهىسيىىىڭ  ،ًېىىيىٌ
دىًىي، نىللىي ًىهلىٌىًى طاهالغ ئۈچىۈى 
نائىىىىارىپًى ُۈللەيدۈرۈػىىىىًىڭ زررۈر 

-5555ئىٌەيلىٌىًىىى َىىېع هىلىىىپ، 
باػلىرىدا ياػالريى بىلىو بىىلەى  يىلالريىڭ

هْرالاليدۇرۇػىىًىڭ نىىۇَىهلىوى ۋە بىىۇ 
خىسنەتًى جاياليدۇرۇغ ئۈچۈى نۇهىو بىر 
جەنئىيەت هۇرۇپ چىوىؼًىڭ زررۈرلىٌىى، 
ئۈيۈنلۈي خىسنەت هىلىؼىًىڭ بىردىًبىىر 
يىىْلى نۇئەطظەطەلىؼىىىؽ ئىٌەيلىٌىًىىى 
ئْتتۇرىـا هْيىۇپ، چەتئەلىدىٌى بىارلىى 

لەر بىلەى پىٌىرلىؼىپ، نۇياطىۋەتلىٍ ًىؼى
ئىٌٌى يىل -ئىدىيە خىسنىتى ئىؼلەپ، بىر

تەييارلىى هىلـايدىٌ ًېىيىٌ ئىظىتايبۇلدا 
يىى «نائارىپ ۋە َەنٌارلىى جەنئىيىتىى»

هۇرۇپ چىوىپ ػۇ ئىارهىلىى چەتىئەللەردە 
ئۇيـۇرالريىڭ نائارىپىًى ُۈللەيدۈرۈػىٌە 

 .  َەرىٌەت هىلـاى

نەخظىىۇم َاجىهًىىىڭ ئابىىدۇلُەًىو 
ىپچىلىى، تەػٌىللەغ طاَەطىىدىٌى نائار

تەجرىبىلىرى ۋە تىرىؼچايلىوى يەتىجىظىدە 
بىرهىىىايچە نۇطىىىتەهىل جەنئىىىىيەت ۋە 
ۋەهپىلەريىڭ هۇرۇلۇػىـا ئۇە طېلىًـايدىٌ 
تاػوىرى ياۋرۇپا ۋە ئْتتىۇرا ئاطىىيادىٌى 
ئۇيـىىۇر نۇَىىاجىرلىرىًى يېىىتەًلەغ، 
تەػىىىٌىللىًىؽ، نۇئەطظەطەلىؼىؼىىىٌە 

ەنئىيەتلەريىىىڭ ج چاهىرىىىپ، ًىىۆپلىِەى
بۈُىۈى . هۇرۇلۇػىـا تۈرتٌە بْلـايىىدى

ئەيە ػىىۇ خىسنەتلىىىرى نېىىۋە بېرىىىپ، 
خەلوىهىس بىر يەرُە تْپلىؼپ، ئەۋالدلىرىًى 
دىًىي، نىللىىي طىاَەلەردە تەربىىيەلەغ 

 . نەرًەزلىرىًى ًۆپلەپ رّياپوا چىوارناهتا

دىًىىي ئابدۇلُەًىهخاى نەخظۇم َاجىو 
ئىظىتايبۇلـا ئالىو بْلۇغ طۈپىتى بىىلەى 

ئْهۇغ ئارزۇطى بْلـاى ياػىالرؿا  ،ًېلىپ
يېىتەًلەغ خىسنىتىًىى  ،ئىؼىلەپتەربىيە 

ئۆزىًىڭ ئەڭ نۇَىو بۇرچى دەپ بىلىىپ، 
ئىدىيە جەَەتتىٌ هايهۇهۇپ هالـاى، دىًىي 
ۋە نىللىي خىسنەتلەردە يىْلىًى تاپالهىاي 
هالـايالرؿا يْە ًۆرطىتىپال هالهاي نىاددىي 

ىىڭ تۇرنۇػىىًى َەە هىيىًچىلىوى بارالري
هىلظىىا، نەيىىىۋىي جەَەتىىتىٌ هىىايهۇهۇپ 
هالـايالرؿا رَّىي ئْزۇن بْلۇپ، يېتەًلەپ 

-نۇَتىىاجالر بىىىلەى خەيىىرى. ناڭىىاتتى
ػتا ًۆرۈًلۈي طاخاۋەتچىلەر ئارىظىًى باؿال
پ َەر ئىٌٌىىى رّلىًىىى جىىارى هىلىىدۇرۇ
 .  تەرەپًىڭ َاجىتىدىٌ چىواتتى

 ۋەتەيدەئابدۇلُەًىهخاى نەخظۇم َاجىو 
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دەرض تالىْالرؿىىا نەخپىىى نەدرىظىىىلەردە 
بەرُەيدەًال ۋەتەيدىٌ چىووايىدىٌ بېىرى 

تالىپالرؿىىىىا دەرض ئۆُىتىؼىىىىًى يەيە 
ئىظىىتايبۇلًىڭ ػىىۇيچە . تْختاتهىـايىىىدى

هىيىٌ ػىارائىتىدا بانىداتتىٌ بىۇرۇى ۋە 
ًۈيىِە بىرهايچە  ،بانداتتىٌ ًېيىٌ بْلۇپ

ئْرۇيدا يىۇهىرى طىەۋىيەلىٍ تالىپالرؿىا 
جانىىائەت ئىچىِىهىىۇ . رەتتىىىدەرض بې

ئاالَىىىدە چىىۆًٌەى بْلىىۇپ، جانىىائەت 
تۈًىۈى -تىْيطْرۇيلىرىـا هاتًىؼىاتتى، 
 ًى هْبىۇەدەۋەتنۇراطىهلىرىـا چاهىرىلظا 

هىلىًـاى يەرُە ئىهٌاى بىار  تەًلىپهىلىپ 
 .  بېرىؼوا تىرىؼاتتى

ئىجتىهائىي نۇياطىىۋەت، جانائەتًىىڭ 
ىى، ئىتتىپاهلىوىًى يەزەردە تۇتۇپ، ُۇنايل

بەزى ئەخالهظىىىس ًىؼىىىلەرُىهۇ ياخؼىىى 
نۇئانىلە هىلىپ، ئۇالرؿىهۇ ئىجابىي تەطىر 

 .  ًۆرطىتىؼٌە تىرىؼاتتى

َاياتىدا ئابدۇلُەًىهخاى نەخظۇم َاجىو 
ئالىهًىڭ هايىدان  َەهىوىيئۇيـۇر خەلوىِە 

بْلىدىـايلىوىًى نىْە بىلىهىى، يۈًظىەي 
پەزىلىتى، ئېظىىل ئەخالهىى، باػىوىالرؿا 

بىىلەى  ىهىلىؼتەي ئالىيجاياپلىوياخؼىلىى 
ئۇيىڭ ۋاپىاتى بىىسلەرُە  ـاى.ئۈلِە بْل

َىىېچٌىو ئۆزىًىىىڭ َاياتىـىىا ًېپىللىىىٍ 
هېىرى -هىاللهايدىـايلىوى، ئۆلىۈم يىاغ

دمهەيىىدىـايلىوى، ئەجەە ًەلظىىە جىىايًى 
ئىِىظىىىِە تاپؼۇرۇػىىتىٌ باػىىوا چىىارە 

ئىالالٍ نەرَۇنًىىڭ . يْهلىوىًى ئەطلەتتى
   (ئانىٌ!). جايىًى جەيًەت هىلظۇى

 

غا «سىيرەت ئۆسمۈرلەر ژورنىلي»

  مۇبارەك بولسۇن!

پەرزەنتتتەرەريىسى تتزەرتت زۇنيزەا نستت ا ەەەە

ئەڭەكتت تەرىا تت ەئىاىتىا ر تت داەالتت ن  ي ەەە

ئتتتتتت نى را ەك  اتتتتتت  ە-يتتتتتت رتى ەئ رتتتتتت 

ىزتىكەر ي  ستزەپەيت  ەيىاىا ر ت دەەەەرەخىنس

ەم رىمەرىمى رنىڭەيىنى.ەە

ستتتتتى ە-يتتتتت يىنىەستتتتت پەراىكەئتتتتت د

ي ي ماىنىەۋەەنەالىنەئەپكت رتىنىەئت ريىاى ەەە

اەۋەتەس رەستتتى ەەئتتت زۇ ەەختتت  ەيتتت  ەەە

 «ئەۋالاەگ ر پپى تتتز»ر رتتت تەكىاىا ر تتت دە

م رتتت ەىنەرىىكزەئ ي تتت رەپەرزەنىاىنۇتىتتتڭەە

يىشتتزەۋەەسەۋۇسى تتى ەەمتت  ەكىاىتت ۇ  دەەە

ي التتا يتزەۋەەە التتا بەي تم ستتاى ىە ەئ ي

ئتت نى راۇكزەمەزكتت رە-مەستتل تىسەرن دەئ رتت 

رەخىنستتتىزتىكەر ي تتت نزەرتتتى ەيىاىتتت اەە

ە پتتت تى ەئىشتتتاەجەنەرى ى تتتى ەەپ رتتت دە

ا نستت اۇكزەئ ي تت رەپەرزەنىاىتتنۇ ەەئىتىتت يى ە

ستت پەراىكەۋەەئەرمىسەراىتتكەيىتتنەستت   تەە

رەيستت رەيىپىتت .ەيىتتزەيتت ەم ن ستتىاەتەيىتتاەدەەەە

پىتت ۇكزەيتت رتى ەە پتت كەجەەمەزكتت رەگ ر پ

يىنۇت  ال ر  ە ى ەكت لاىمىزاۇ ەئىتىىتن  ەەە

يىاتتت مرۇمىزاەالتتت ن  ي ەي نتتت ۇ ەكىسىتمتتت ەەە

م التتت ن  بەئەرمىسەراىتتتكەئەم ەكاەرنتتتزە

كتتتتتتتت پاەتەۋ ە ر تتتتتتتت ە ى ىنۇشتتتتتتتتى  ە

ەرىاەك  الاى ەيىا مرۇمىز...ەە

ەك م تزەئىتىىن  ەيىاەد:ەە

ەرەرىنۇن رزەە«مەرۇپەتەژورنىاز»

ە

ەەە
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دا بايىاى ىبۇ ناهالىًىڭ ئالدىًوى طىاي 
يىلى باػلىًىپ، بىىر -1521هىلىًـايدەي، 

ز يىىل داۋام هىلـىاى نەػىُۇر ۈيەچچە ي
هْراللىى َۇجۇنلىرىًىىڭ « ئەَلىظەلىپ»

َەنهىظىىى نەؿلىىۇبىيەتٌە ئۇچرىـايىىدىٌ 
بىرىًىڭ ئەػەددىي دۈػىهىًى -ًېيىٌ، بىر
الر يدىيەَىۇالر بىىلەى خىرىظتىيايبْلـاى 

ئىظالم دۇيياطىىـا هارػىى بىرلىؼىىدۇ ۋە 
« پىٌرىي نەيىدايالردا هْرالىظىىس جەڭ»

نەزًىىۇر . چىوىىىدۇ تىىۈزۈپاليىُەطىىىًى 
نۇطۇلهايالر ئارىظىـا پىاليلىىى « اليىُە»

باطوۇچلۇن پىتىًە ئىـىۋا بىر هايچە َالدا 
 لىىرىئىختىالپ نەزَەپتارهىتىؽ، ئۇالريى 

ەطىىل پاتوىوىـا طۆرەپ ئەًىرىؽ، يېڭى ي
ئىظالم ئەۋالدلىرىًى ئىظالم تەلىهاتلىرىًىڭ 

رَّىىىدىٌ ئۇزاهالػىىتۇرۇغ،  َەهىوىىىي
ئۇالريىڭ ئىدىيىظىىِە َەرخىىل بىۇزۇن 

غ ئارهىلىى ئۇالريىڭ ۈرۈپىٌىرلەريى طىڭد
ئىدىيىظىًى ئۆزُەرتىؽ هاتىارلىى نەخپىى 
پىاليالريى ئۆز ئىچىىِە ئالـىاى بْلىۇپ، 

داۋام هىلىىىپ ًېلىۋاتوىىاى  ىچەؿًىىۈيىهىس
 «پىاليًىىىڭ ئىجىىرا هىلىىىًىؽ»نەزًىىۇر 

باطىوۇچوا  3تەرتىپلىرى تۆۋەيدىٌىىدەي 
 . يىدۇۈبۆل
بارلىووىا « ئْطهايىيالر خەلىپىلىٌى»-1

« پىٌرىىي جەڭىلەر»ًېلىؼتىٌ بىۇرۇيوى 
باطوۇچى بْلۇپ، ئىۇالر بىۇ نەزُىلىدە: 

)ئىظالم بىلىهلىرىًى ئۇيىڭـا  الرػەرهؼۇياط
ى (يالرئۈچۈى ئۆُىًىىدىـاي هارػى تۇرۇغ

 بار ًۈچى بىلەىئۇالر . تەربىيەلەپ چىوىدۇ
ئىظالم تەلىهاتلىرىـىا هەطىتەيلىٍ بىىلەى 
ئۆزُەرتىؽ ًىرُۈزۈػٌە تىرىؼىدۇ، بىىر 

ئىارهىلىى  طىْپىلىى تەرؿىبىاتىتەرەپتىٌ 
نۇطۇلهايالريى بېخۇتالػتۇرۇػوا تىرىؼظا، 

ىِە تەۋە بنەزَىى ػىىيئە يەيە بىر تەرەپتىٌ
لەريىڭ بەَەرخىل ػەًىلدىٌى تارنان نەزَ

. بارلىووىىا ًېلىؼىىىِە ئىىۇە طىىالىدۇ
هىىىا دنۇطىىىۇلهايالر ئانهىظىىىىًى جىُا

نۇياطىۋەتلىٍ پىٌىرلەردىٌ ئۇزاهالػتۇرۇغ 
ئۈچىىۈى، پەلظىىەپە ۋە باػىىوا پىٌرىىىي 
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 چىوهايىىدىـاىنەيىىدايالردىٌى ئىىايىـى 
تىارتىؽ ۋە نۇيىازىرىلەر بىىلەى -تاالغ

 ئىىۇالر. دۇئۈيدەيىىنەػىىـۇە بْلۇػىىوا 
دىًًىىىڭ ئەهىلًىىى هايىىدان نەطىىىلىدە َەر

 .  هْيۇػًى تەۋطىيە هىلىدۇ ئالدىـا
َۆًىۈم « ئْطهايىيالر خەلىپىلىٌى»-5

يىللىىىى جەريايىىدىٌى  255 طىىۈرُەى
باطىوۇچى بْلىۇپ، « پىٌرىي جەڭىلەر»

ئىىۇالر بىىۇ نەزُىلىىدە: ئْطىىهايىيالر 
خەلىپىلىٌىًىڭ باػوا دىًدىٌىلەرُە ئادىىل 
بْلۇغ طىياطەتلىرىدىٌ پايدىاليـاى َالدا، 

َەرىٌەتلىرىًى ئىسچىل  رەزىلىدىٌى يۇهىر
داۋانالػتۇرۇغ بىلەى بىىرُە، طىانايًىڭ 
تېِىدىٌ طۇ هْيۇپ بېىرىؽ تاًتىٌىظىى 

 پًۆرۈيۈػتە دّطت ۆرۈيۈچە تاػوى ًىبْي
خەلىپىلىًٌىىڭ زاۋاە ، ئەنەلىيەتتە بْلظىا 

ئۈچۈى تۈزۈلِەى بىارلىى رەزىىل  تېپىؼى
. تاًتىٌا ۋە پىاليلىرىًى ئەنەلِە ئاػۇرىدۇ

ؿەرب ئەللىرىًىىىڭ بىىۇ هېتىهوىىى  ۈىپۈتىى
هْرالىظىىىس »نەيىىدايالردىٌى  يپىٌرىىى
يىڭ ئاطاطىلىى يىؼىايى ػىايلىى «جېڭى

ِە ئْطىهايىيالر خەلىپىلىًٌىى ىىتارىخوا ئ
ئىبارەت  خەلوىدىٌري ۈت ىدىـاىهايە هىلىَ

نەخپىىى  ايىلىىى پىىارىصد-1881بْلىىۇپ، 
بىرلىىىٍ ۋە تەرەهوىيىىات »هۇرۇلـىىاى 

 ىيالرطىىهايطىىى ئۆزلىرىًىىىڭ ئْ«پىىارتىيە
-َىىاًىهىيىتىِە هارػىىى بىىۇزۇن پىٌىىىر

 بىلِىىيەئەپٌارىًى تىارهىتىؽ ئۈچىۈى، 
دمىِەى « ئْطهايىيالر»پايتەختى جەيۋەدە 

هىظوا . شۇرياە چىوىرىؼوا باػاليدۇ ئىظىهدا
 يىتىۋاهىت ئىچىدە پۈتۈى تەۋەلىٌتە ياَىا

س يىلتىىىس تارتوۇزۇلـىىاى بىىۇ پىىارتىيە ېىىت

ە يىلىـىىا ًەلِەيىىد-1158نەطىىئۇللىرى 
بەزىبىر يارازىلىى يانايىؼالر ۋە هىْزؿىالڭ 

، طىۇلتاى ىىپَەرىٌەتلىرىًى باَىايە هىل
ئىٌٌىًچىىى ئابدۇلُەنىىىديى َىىاًىهىيەتًى 

پ بېرىؼىىىٌە ۈئىىىۆزلىرىِە ئۆتٌىىىۈز
ئىۇالر ئەڭ  ػۇيدان هىلىپ،. نەجبۇراليدۇ

-ئاخىرىدا ئۆزلىرىًىىڭ َەرخىىل َىىيلە
نىٌىرلىىىىرى ئىىىارهىلىى، ئْطىىىهايىيالر 

ؿەلىىىبە پىاليىىىدا وىىىتىؽ ىَىىاًىهىيىتىًى ي
 .  هىلىدۇ
ئْطهايىيالر »يىلى -1153ۇ ، وباط-3

ئەنەلىدىٌ هالدۇرۇلـايىدىٌ « خەلىپىلىٌى
باػىىالپ، ًىىۈيىهىسُىچە داۋام هىلىىىپ 
ًېلىۋاتواى پىٌرىي نەيدايالردىٌى جەڭىلەر 
باطوۇچى بْلۇپ، بىۇ نەزُىلىدە ئىۇالر: 
طىياطىىىي، ئىوتىظىىادىي ۋە ئىجتىهىىائىي 

ى ئىۆزُەرُەى َەرخىىل نەيدايالردا ػەًل
يېڭىىى جەڭىىلەر ۋە نەخپىىى َۇجىىۇنالريى 

بىر تەرەپتىٌ ئىظالم دۇيياطىًى . پىالياليدۇ
ئۆزئارا بۆلۈػۈپ، هْراە ًۈچى ئىارهىلىى 
ئىىۇالريى نۇطىىتەنلىٌە هىلظىىا، يەيە بىىىر 
تەرەپتىٌ پىٌرىي نەيدايالردىٌى هْرالظىىس 
جەڭلىرىًىىى تېخىهىىۇ هايىىات يايىىدۇرۇپ، 

ئەهىدىظىىىًى، ئىظىىالم دىًىًىىىڭ طىىاپ 
يىظىىًى نەدەيىيەت ئېڭىًى، ئەخالن يەزەرى

هاراػىلىرىًى  ۋە باػوىهۇ بارلىى هىهىهەت
بىىىۇرنىالغ ئىىىارهىلىى ئۆزُەرتىؼىىىٌە 

يېڭىىى يەطىىىل ئىظىىالم . تىرىؼىىىدۇ
ئەۋالدلىرىًىىى ؿەربًىىىڭ پىٌىرلىرىًىىى 

ىىىدىٌ هْبىىۇە ٌئىختىيىىارى َالىىدا ئۆزلى
ئۇيىڭـىىا باػىىوىالريى  ، َەتتىىاهىلىىىدىـاى

لىىىدىـاى بىىىر َىىالەتًى تەرؿىىىب هى



 

85 

 

 .  ػەًىللەيدۈرىدۇ
ؿەربًىىىڭ ئىظىىالم ۋە نۇطىىۇلهايالرؿا 
بْلـاى چْڭوۇر دۈػهەيلىٌىًىڭ طىەۋەبىًى 

الريىڭ ػەرهؼۇياطچۈػىًىؽ ئۈچۈى، بەزى 
ئىظالم دىًى َەهوىىدىٌى چۈػىەيچىلىرىًى 
. ًىىۆزدىٌ ًەچۈرۈػىىٌە تىىْؿرا ًېلىىىدۇ

نەطىلەى: ئەطلى رۇطىىيىلىٍ كرايظىىيەدە 
ْلـاى ۋە لېۋايىدا ياػىىـاى ئْهۇپ چْڭ ب
: ناًظىو رّدىًىظۇى ئۆزىًىڭ ػەرهؼۇياض

ئىظالنًىڭ جەزب هىلىؽ »ئەرەبچە يازؿاى 
يىىانلىى ًىتابىىىدا نۇيىىۇالريى « ًىىۈچى
ئەڭ چىىْڭ خەتەر ئىظىىالنًىڭ » يازىىىدۇ:

ئىچٌىىى هىىايۇى تىىۈزۈنلىرى ئىچىىىِە 
يۇػىىۇرۇيـاى بْلىىۇپ، نۇطىىۇلهايالر 

ىٌ ياۋرّپايىڭ بىاغ ئاؿرىوىـىا ئايلىًىؼىت
بۇرۇيهۇ، ياۋرۇپا ئۈچۈى چْڭ بىر خەتەر 

چۈيٌى ئۇالردا ًېڭەيهىچىلىىٍ ۋە . ئىدى
باػوىالريى ئۆزلىرىِە ئەُەػتۈرۈغ ًۈچى 
ئىًتايىٌ ئۆتٌۈر بْلـايلىوى ۋە بىۇ دىًـىا 
بىر هېىتىو ئەُەػىٌەيلەر ئىٌٌىًچىى بىۇ 

ئىلِىىرى . دىًدىٌ هايتهايدىـايلىوى ئىدى
دەپ « طېرىى دۇػىهەى»ؿەرب دۇيياطى 

. ئاتالـاى خىتايالر ۋە ياپۇيالردىٌ هْرهاتتى
ًېيىًٌى زانايالردا ًْنهۇيىظىت طىْۋمت 
ئىتتىپاهىًىىىىڭ خەتىرىىىىدىٌ هْرهۇػىىىوا 

نايىىا َىىازىر ئۇالريىىىڭ . باػىىلىدى
بىرىًىىىڭ نەيىىپەئەت -َەنهىظىىىًىڭ بىىىر

 َەهىوىىيدّطتلىرى ئىٌەيلىٌىًى، ئەنهىا 
هْرهۇػوا تېِىؼلىٍ دۇػهەيًىڭ رادىٌىاە 

ٌ ئىبىىارەت ئىٌەيلىٌىًىىى نۇطىىۇلهايالردى
   .«بايوىدى

لْرايع بىراۋۇى نۇيىدان  ػەرهؼۇياض

ئىظالنًىڭ نەخپىى ًىۈچى » دەپ يازىدۇ:
چۈيٌى ئىۇ . ياۋرّپايى هْرهۇتۇػى ًېرەي

پەهەتىال بىىىر دىًىىدىٌ ئىبىىارەت ئەنەض، 
بەلٌى ئۇيىڭدا جىُىاد بىار، باػىوىالريى 
ئاطظىهىالتظىيە هىلىؽ بار، ئىظالم هىايۇى 

چىِە يۇػىۇرۇيـاى نەخپىى تۈزۈنلىرى ئى
ًۇ ، ؿەرب دۇيياطى ئۈچىۈى ۋە َەتتىا 
پۈتىىۈى دۇييىىا ئۈچىىۈى خەتەرلىىىٍ 

ػۇڭا پۈتىۈى . ئاهىۋەتلەريى ئېلىپ ًېلىدۇ
ياۋرّپا ۋە َەتتا پۈتۈى دۇييىا بىىرلىٌتە 
ئىظالم دىًىـىا هارػىى ًىۈرەغ هىلىؼىى 

 .«ًېرەي
خۇالطە هىلىپ ئيېتوايدا، ؿەرب ئەللىرى 

يىل بۇرۇى پۈتۈى  بۇيدىٌ بىر يەچچە يۇز
ياۋرّپىىادا ئېلىىىپ بېرىلـىىاى دىًىىىي 
ئىظىىالَاتالريىڭ ئْخؼىؼىىىًى ئىظىىالم 
دۇيياطىدىهۇ ئېلىىپ بېىرىؽ ئىارهىلىى، 
ئىظىىالم دۇيياطىىىدىهۇ ؿەرب دۇيياطىىىًىڭ 
خىرىظتىياى دىًىـا تۇتواى پۇزىتظىيىظىىِە 
ئْخؼاغ پْزىتظىيە تۇتىدىـاى بىر َالەتًى 

ەدەيىىي ن»ػەًىللەيدۇرۇغ بىلەى بىرُە، 
يەزەرىيىظىًى ئْنۇنالػتۇرۇػىًى « ئىظالم

« نەدەيىىىي ئىظىىالم». نەهظىىەت هىلـىىاى
دىًىىىىي ئىبىىىادەتلەريى  :يەزىرىيىظىىىى

نەطىىچىتلەرُە خاطالػتۇرۇػىىوا، دىًىىىي 
ئىىىادەتلەرُە  -ئەٌَىىىانالريى ئىىىۆرپ

ئاياليدۇرۇػوا، ؿەرب نەدەيىيىتىًى تۇلىۇن 
هْبۇە هىلىؼوا ۋە باػىوا دىًـىا ئېتىوىاد 

بىىىلەى هارػىالػهاطىىلىووا هىلـىىۇچىالر 
چاهىرىىىدىـاى يېڭىىى بىىىر يەزەرىىىيەدىٌ 
ئىبىىارەت بْلىىۇپ، ئانېرىٌىىا نىىۇداپىئە 

ِىيە ېنىًىظىىىتىرلىٌىِە تەۋە ئىظىىىتىرات



 

81 

 

تەتوىوات نەرًىسى )رايىد( بىۇ َەهتىٌىى 
باياياتىًىىىڭ نۇهەددىهىظىىىدە نۇيىىۇالريى 
يازىدۇ: ئىظىالنًىڭ ئاطاطىى هۇرئىاى ۋە 

ىرهى زانايًىڭ ئەنها َاز. طۇيًەتتىٌ ًېلىدۇ
يېڭىى زانىاى »تەرەهوىياتى ۋە تەهەززاطى 

يىڭ ئەهىلًى بىرىًچىى «ئىظالم ئالىهلىرى
ئْرۇيىىدا هْيىىۇپ تىىۇرۇپ، ئىالَىىىي 

 ىئىىالىرىًىنۇدد-ۋەَىيلەريىىىڭ نەهظىىەت
تەهەززاطىىى بىىىلەى  َىىازىرهى زانايًىىىڭ

طېلىؼتۇرؿاى ۋە ئەهىل تارازىظىى بىىلەى 
ئۆلچىِەى َالدا، ئىظىالم دىًىًىىڭ بەزى 

ًىپ، ئىجتىُىاد مەلىهاتلىرى َەهوىدە ئىسدت
هىلىؼىًى، بْلۇپهۇ طىياطىي، ئىجتىهىائىي 
ۋە ئىوتىظادىي نەيدايالردا ئىظالَات ئېلىپ 

 .  بېرىؼًى تەهەززا هىلهاهتا
ػْئارى « نەدەيىي ئىظالم»بۇ هېتىهوى 

ئاطىىتىدىٌى پىٌرىىىي جەڭًىىىڭ ؿايىظىىى: 
بىرلىٌىًى يىْن هىلىىؽ،  نۇطۇلهايالريىڭ

يىى تەربىيىلەيِەى ػەخظلەريىڭ تەلەپٌە ال
يۇػۇرۇى ًۈچىًى يْن هىلىؽ، ئۇالريىىڭ 

ىًى، ظىنېڭىظىِە دۇػهەى تەرەپًىڭ َەيۋى
ًۇ  هىۇۋۋىتىًى طىىڭدۇرۇغ ئىارهىلىى 
ئىىىىۇالريى ئىچٌىىىىى جەَەتىىىىتىٌ 
. ئۇنىتظىسلەيدۇرۇػىىتىٌ ئىبىىارەت ئىىىدى

چۈيٌى پىٌرىي نەيدايالردىٌى جەڭىدىٌى 
يىدىٌى نەؿلۇبىيەت هْراللىى ئۇرۇغ نەيدا

نەؿلىىۇبىيەتتىٌ يەچىىچە َەطظىىە ئېؼىىىپ 
چۈػىدىـاى بْلۇپ، هْراللىى ئۇرۇػىتىٌى 
نەؿلىىىىۇبىيەت ئاػىىىىۇ ئىىىىۇرۇغ 
نەيدايىدىٌىلەريىڭ ػېُىت بْلۇػىـا يىْە 
ئاچظىىىا، پىٌرىىىىي نەيىىىدايالردىٌى 
نەؿلۇبىيەت، ًېلەچەي ئەۋالتالريىڭ ئىظالم 

. رَّىدىٌ يىراهلىؼىؼىىـا يىْە ئاچىىدۇ
 نەجبىۇرىيػوىالريى هْراللىى َۇجۇنالر با

َالىىدا ئىىۆزلىرىِە بىىاغ ئەُدۈرۈػىىًى 
نەهظىىەت هىلظىىا، پىٌرىىىي َۇجىىۇنالر 
ئەهىللەريىىى يۇيىىۇغ، چۈػىىەيچىلەريى 
ئۆزُەرتىؽ، َۇجۇم هىلـۇچىـا ئەُىؼىىؽ 
ۋە ئۇيىڭـىىا ئىچٌىىى جەَەتىىتىٌ تْلىىۇن 

 .  تەطلىو بْلۇػًى نەهظەت هىلىدۇ
بىىۇ هېتىهوىىى ئىىۈچىًچى باطىىوۇچلۇن 

« ٌى جەڭپىٌرىىىىىي نەيىىىىدايالردى»
نەزُىلىدە: ئىظالم دۇيياطى بىىلەى ؿەرب 
دۇيياطى ئْتتۇرىظىدا ػەًلى ئىۆزُەرُەى 

« ئەَلىظىىەلىپ»هْرالظىىىس َالىىدىٌى 
ئەُەر . َۇجۇنلىرى هايتىىدىٌ باػىلىًىدۇ

بىس ئەيِلىيە باغ ُېًېرالى لىْرد بىىلەى 
-1118كرايظىيە باغ ُېًېرالى ُۇرۇيىڭ 

ى ىٌ ئەييۇبى ۋە خالىد ئىبًديىلى طاالَىد
ۋەلىد )ئالالٍ ئىۇالردىٌ رازى بْلظىۇى( 
يىڭ هەبرىلىرىِە ًىرىپ نايا بىس بۇ يەردە، 
ئەنىىىدى يىىىۆۋەت بىىىىسُە ًەلىىىدى، 

يەيىىىال داۋام « ئەَلىظىىەلىپ ئۇرۇػىىى»
هىلىدۇ، دمِەيِە ئْخؼىىـاى طىۆزلىرىًى، 

طىېًتەبىر ۋەهەطىىدىٌ -11يىلى -5551
ُە هارػىى «مىسرخەلوئارالىى تېرّر»ًېيىٌ 

ـىىاى ئانېرىٌىىا هْػىىها جەڭ ئىىېالى هىل
ػًىڭ، بۇ بىر ْػىتاتلىرى طابىى رەئىظى ب

دمِەى نەػىُۇر « ئەَلىظەلىپ ئۇرۇػى»
طۆزىِە باؿالپ تۇرۇپ نۇالَىسە هىلىدىـاى 
بْلظان، ؿەرب دۇيياطىًىڭ َازىرنۇ ئىظالم 

ي ئىچٌىى ۈزلىۈدۇيياطىـا هارػىى ئْنۇني
 چۈػىىًىپئۇرۇغ ئىچىىدە ئىٌەيلىٌىًىى 

 .  يېتەلەيهىس
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دە نۇطتاپا ًانىاە تۈرًىيەى يىل-1153
« دىًظىسلىى»ئاتاتۈري رىياطەتچىلىٌىدە، 

يى ئاطىاض هىلىىپ هۇرۇلـىاى َىازىرهى 
بارلىووىىىا « تىىىۈرًىيە جۇنُىىىۇرىيىتى»

ىتْرىيەطىى رًەلِەيدىٌ ًېيىٌ، تۈرًىيە تېر
 ائىچىدە ياػايدىـاى تۈري، ًۇرد ۋە باػو

نىللەتلەر ئارىظىدا نىللىىي ئىايرىهچىلىى 
ى ئْيـىتىؽ ۋە ئۇالريى لىرىًتۇيـۇ-َېع

ئىرهچىلىىىى پاتوىوىـىىا طىىۆرەپ ًىىىرىؽ 
ًىىۇرد نىللىتىىى . َەرىٌىتىىى باػىىلىًىدۇ

ئىچىىدىٌ چىووىاى تىۈري ئەدەبىيىىاتچى، 
يىىىڭ، «زىيىىا ًىىۆي ئالىىب»ػىىائىرى 

لىرىًى تۇيـىۇ-َىېعريىڭ نىللىي ًۇردال
ئْيـىتىؽ ئۈچىۈى، تىۈري نىللەتچىلىىٍ 
ئېڭىًى ًۈچەيتىؼٌە تْؿرا ًېلىدۇ، دمِەى 

ەپەطى ئاطاطىدا، ئۇيىىڭ تەرىپىىدىٌ پەلظ
ئْتتۇرىـا هْيۇلـاى تىۈري نىللەتچىلىىٍ 
ئىدىيىظى ًۈچەپ تەػىۋىى هىلىًىىدۇ ۋە 

 ىيخەلى ئانهىظىىـا نەجبىۇر تۈريَەتتا 
 .  تېڭىلىدۇ

يىلى ئىٌٌىًچى دۇييا ئۇرۇػى -1185 
ئاخىرالػىىواى ۋە طىىْؿۇن ئۇرۇػىىالر 
باػىىلىًىپ، دۇييىىا ئىٌٌىىى هۇتۇپوىىا 

يىٌ، ػىىۇ زانايىىدىٌى ئايرىلـايىىدىٌ ًېىى
ئانېرىٌا رەئىظى َارى تۇرۇنايًىڭ تۈرًىيە 

ظىىىيەيى طىىْۋمت ئىتتىپىىاهى ىتبىىىلەى ُر
چاڭِىلىـىىىا چۈػىىىۈپ ًېتىؼىىىىدىٌ 
هۇتۇلىىدۇرۇغ چاهىرىوىـىىا ئاطاطىىەى، 

درلەت خەزىًىظىىىدىٌ تىىۈرًىيە ئانېرىٌىىا 
ئاالَىدە نەبلەؾ ئاجراتواى بْلۇپ،  ئۈچۈى

تۈرًىيەيىىىڭ ؿەرب بىىىلەى بىىىر طىىەپتە 
رۇػى ۋە طْۋمت ئىتتىپاهىًىڭ ػىىهالـا تۇ

ْلـا هًى ىلۇػبْ هاراپ ًېڭىيىؼىِە تْطالـۇ
ػىىهالى »يەتىجىدە تۈرًىيە: . ًەلتۈرىدۇ

ؿىا رەطىهى «ئاتاليتىٍ ئەَدى تەػٌىالتى
ئەيًىى . لىًىىدۇىئەزا طۈپىتىدە هْبىۇە ه

نەيدايىدا  لىى«اليىٍ»يىڭ تۈرًىيەۋاهىتتا 
چىىىڭ تۇرۇػىىى تەۋطىىىيە هىلىًـىىايلىوى 

طىياطىىي ۈچۈى، دىًىدار لېىدىرلەريىڭ ئ
طەًَىدە نۇَىو رّە ئېلىؼى ئەڭ طەزُۈر 

ئىۇالريى . نەطىلىلەردىٌ بىرىِە ئايلىًىىدۇ
طىىەًَىدىٌ ئۇزاهالػىىتۇرۇغ  طىياطىىىي

ئۈچۈى، بىر هايچە هېتىو َەربى ئىًوىالبالر 
يىلىى -1125نەطىلەى: . ئېلىپ بېرىلىدۇ

ئىظالنىي طىاَەلەردە ئىظىالَات ئېلىىپ 
ى بْلـاى باغ نىًىظىتىر ئەديىاى بارناهچ
رىظًىڭ دارؿا ئېظىپ ئۆلتۇرۇلۈػىى، ەنەيد
يىللىرىىىدىٌى َەربىىى -1185ۋە -1111

ئۆزُۈرۈػىىلەر،  طىياطىىىيئىىىًوىالبالر ۋە 
يىلى نەرَۇم يەجهىدىٌ ئەرباًىاى -1111

َۆًۈنىتىًىىىڭ ئەنەلىىدىٌ هالدۇرۇلۇػىىى 
هاتارلىوالريىڭ َەنهىظى ئەيە ػۇ ئىظالنىي 

الَاتالر طىىەۋەبىدىٌ طىىاَەلەردىٌى ئىظىى
 .  ًېلىدۇ نەيدايـا
جۇنُىىۇر »يىلىىى َىىازىرهى -5555
رەجەپ تەييىب ئەردۇؿاى بىاغ « رەئىظى

نىًىظتىر طاياليـايدىٌ ًېيىٌ، تۈرًىيەيىىڭ 
ياۋرۇپا بىرلىٌىِە ئەزالىى باطىوۇچلىرىًى 

يىلىى -1113سلىتىؽ ػْئارى ئاطتىدا، ېت
 ئۆتٌۈزۈلِەى ادايىيە پايتەختى ًْبىًُاُىًد

، ياۋرۇپىا يىـىًىدا هىارار ئېلىًىىپچْڭ 
بىىىرلىٌىِە ئەزا بْلـىىۇچى درلەتىىلەردە 
بْلۇػوا تىِىؼلىٍ ػەرت ۋە ئۆلچەنلەريى 
ئاطىىاض هىلـىىاى َالىىدا، طىياطىىىي، 
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ئىوتىظادىي ۋە ئاطاطىي هايۇى طاَەلىرىدە 
. ئىظىىالَات ئېلىىىپ بېرىؼىىوا باػىىاليدۇ

دمهىىًْراتىيىًى ًۈچلەيىىدۈرۈغ ئۈچىىۈى 
-ايلىوالر َەنًىؼىلىٍ َْهۇن ۋە ئازطى

َۇهىىۇهلىرى هاتىىارلىى بىىىريەچچە يېڭىىى 
. هىىايۇيالريى ئىجىىرا هىلىؼىىوا باػىىاليدۇ

ئىوتىظادىي جەَەتىتىٌ ئەرًىىٌ بىازار ۋە 
ياۋرّپادىٌى رىوابەت طىظتېىهىظىًى يْلـىا 

خەلى چىوارؿاى  هايۇيىي جەَەتتىٌ. هْيىدۇ
هاراريىڭ َۆًۈنەت هارارىىدىٌ ئۈطىتۈى 

ارار تۇرىىىدىـايلىوى، ئەڭ ًۈچلىىۈي هىى
ئْرُىًىًىىىڭ يەيىىىال خەلىىى ئانهىظىىىدىٌ 
ئىبارەت ئىٌەيلىٌى تەًىتلىًىپ، هْراللىىى 
هىظىىىىهًىڭ َۆًىىىۈنەت ئىؼىىىلىرىـا 

الػهاطىىىلىى هىىىايۇيلىرىهۇ يْلـىىىا ىئار
تىۈرًىيە نەزًىۇر ئىظىالَاتالر . هْيۇلىدۇ
اهىت ئىچىدە دۇييىادىٌى هىظوا ۋ اطايىظىد

درلەت  55ئەڭ ًۈچلىىىۈي  ئىوتىظىىىادى
ئەيًىى . رۇيًى ئىِىلەيدۇئْ-11ا ئارىظىد

ۋاهىتتا ئەتراپتىٌى درلەتلەرُىهۇ تەطىرىًى 
ػىۇ زانايىدىٌى . ًۆرطىتىؼٌە باػىاليدۇ

رى ېىًىيىڭ تاػوى طىياطىەت ئېًصتۈرًىيە
، تاػىوى ئىؼىالر ىئەَهەد داۋۇت ئىْؿل

نىًىظىىتىرلىٌىِە تەيىىىًلەيِەى ًىىۈيى 
طۆزلىِەى بىرىًچى يۇتىوىىدا نۇيىۇالريى 

« ېڭى تىۈرًىيەي»ُۈيٌى ۈتەًىتلەيدۇ: ب
بىىرىِە -پەهەتال ػەرن بىلەى ؿەربًى بىر

باؿلىـۇچى ۋە باػوىالريىڭ ًۆز ئىؼىارىتى 
بىلەى َەرىٌەت هىلـۇچى تۈرًىيە ئەنەض، 
بەلٌى ئۇ جۇؿراپىيىلىٍ ئْرۇى جەَەتىتىٌ 
ئاكرىوا، ياۋرۇپا ۋە ئاطىىيا هىتئەلىرىًىىڭ 
هاپ ئْتتۇرىظىىـا جايالػىواى، تىارىخىي 

ىتىئە درلەتلىرىًىىڭ ه 3جەَەتتىٌ نەزًۇر 
تارىخىىدا نىۇَىو ئىْرۇيًى ئىِىلىىىِەى، 

يىيەتلەرُە تەطىرىًى ەدۇييادىٌى پۈتۈى نەد
ًۆرطەتٌەى، ئْتتۇرا ػەرن، بالوىايالر ۋە 

تەرەپتىٌ  طىياطىيز رايْيلىرىـا هارىتا ًاۋًا
بار « تەطەۋۋۇرى»ئۆز ئالدىـا نۇطتەهىل 

بْلـاى، باػوىالريى ئەُەػتۈرُۈچى طەۋىيە 
ە ئىىِە نەرًەزلىىٍ بىىر درلەت ۋە ًۈچٌ

يىىىڭ بىىارلىى تۈرًىيەبىىْلـىًى ئۈچىىۈى، 
خەلوئارالىى تەػٌىالتالردىٌى نۇَىو رّلىًى 

 . جارى هىلدۇرۇػى ًېرەي
ئىىادالەت ۋە تەرەهوىيىىات »تىىۈرًىيە 
 طىياطىىىيَۆًۈنىتىًىىىڭ « پارتىيىظىىى

جەَەتىىتىٌ ئىظىىالم بىىىلەى دمهىىًْراتىيە 
 بىرىِە ناطالػىتۇرؿاى،-تۈزۈنلىرىًى بىر

لىىىى «اليىىىٍ»اطىىىي هايۇيىىدىٌى ئاط
هاراػلىرىًىهۇ يەزەردىٌ طىاهىت هىلهىـىاى 

س طۈرئەت ىنەيدايالردا ت دا، ئىوتىظادىَال
بىلەى ئالـا ئىلِىرىلىؼى، ؿەرب درلەتلىرى 

تاػىىوى . بىىىلەى رىوىىابەتًى ًىىۈچەيتتى
ؿەربىىٌە هارىتىىا  طىياطىىەتتە ػىىەرن ۋە

ئىؼىًٌى چْڭ ئېچىۋمتىؼىى، رايْيىدىٌى 
تىًچلىىىى يەنۇيىچىظىىى طىىۈپىتىدىٌى 
خىسنەتلىىىرى، تْلۇهلىـىىۇچى لېىىدىرلىٍ 
رّلىًى جارى هىلدۇرۇغ بىلەى بىرُە، بىر 
يەچچە تۈرلۈي رّلالريىى بىىرال ۋاهىتتىا 

ُە بْلـىاى تىۈرًىيەئْيًىيالىؼى، ؿەربًىڭ 
ۇ هىىىسؿىًىؽ ۋە َەطىىەتخْرلىوىًى تېخىهىى

ػۇ طەۋەپتىٌ ئىۇالر َىازىرهى . دىئاػۇر
جۇنُىىىۇر رەئىظىىىى رەجەپ تەييىىىىب 

ؿايًى َاًىهىيەتتىٌ ئۇزاهالػىتۇرۇغ ّدرئە
نىٌىرلەريى ئْيًاپ -لە، َەرخىل َىئۈچۈى
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باهوىىاى بْلظىىىهۇ، َېچبىرىىىدە ؿەلىىىبە 
هىاللهىـايىىدىٌ ًېىىيىٌ، ئەڭ ئاخىرىىىدا 

نەدەيىي »دىٌى ؿەرب دۇيياطىًىڭ تۈرًىيە
ىيىظىِە ۋەًىللىٍ هىلـۇچى، يەزەر« ئىظالم

كەتُۇلال ُۈلەى جانائىتىًى ئىؼوا طىېلىپ، 
 ىتىىْپىلىڭئىيىىۇە -15يىلىىى -5512

دە يېڭىىى طىياطىىى تىىۈرًىيەئىىارهىلىى 
يەيىال  ،دىىؼوا ئْرۇيئۆزُىرىؽ پەيدا هىل

يىللىرى بارلىووىا -1115. بە هىاللهىدىؿەل
ًەلِەى كەتُۇلال ُۈلەى جانائىتى تاػىوى 

تەربىىيەُە -ۋە تەلىىوئىظالم  ەتًۆرۈيۈػ
َەطظىىە هْػىىۇۋاتوايدەي ًۆرۈيظىىىهۇ، 
ئەنەلىيەتىىتە يۇهىرىىىدا زىٌىىىر هىلىًـىىاى 

 يەَىىىۇدىيپىىىْپلىرى ۋە  خىرىظىىتىياى
َاخانلىرى تەرىپىدىٌ ئْتتۇرىـا هْيۇلـىاى 

يەزەرىيىظىىىىًى « نەدەيىىىىي ئىظىىىالم»
ۇرۇغ يْلىدا ئاالَىدە خىىسنەت راۋاجاليد

ەى ُىۈل. تىًۆرطەتٌەيلىٌى ئْتتۇرىـا چىو
ئېتىوىىىىاد -جانائىتىًىىىىىڭ ئەهىىىىىدە

نەطىلىلىرىدىٌى ئْخؼىهىـاى تەرەپلىىرى، 
تۈرًىيە ئىچىدىٌى دىًظىس پارتىيىلەر بىلەى 

الر يەَىۇدىيۋە  خىرىظىتىياىَەنٌارلىوى، 
ُلىرى، چېٌىىدىٌ ْبىلەى دّطتلۇن دمئىال

پەرەطىىلىٌى، ئىظىىالنىي ەيپەئەتئاػىىواى ن
 ، ئۇالريىڭنەيدايظىسلىوىدەۋالىرىـا هارىتا 

يەزىرىيىظىىىًىڭ « نەدەيىىىي ئىظىىالم»
هْؿىىدىـۇچىلىرى ئىٌەيلىٌىىىِە يېتەرلىىىٍ 

 . ئىظپات بْالاليدۇ-دەرىجىدە دەلىل
 ىيەتلەرُەيىلى نۇطتەبىت َىاًىه-5511

هارػىىى ئىىادالەت ئۈچىىۈى، تۇيىظىىىيەدە 
ئەرًىًلىىٍ « ئەرەب باَىارى»باػلىـاى 

ؼى هىظوا ۋاهىىت ئىچىىدە لىىۋىيە، ىرۆً

ە هاتىىارلىى رىيۈنىظىىىر، يەنەى ۋە طىى
. ەتتىدرلەتلەرُە ئىۆز تەطىىرىًى ًۆرطى

ؿا «نۇطۇلهاى هېرىًداػالر»َالدا  تەبىئىي
ئْخؼىىاغ ئىظىىالم تەػىىٌىالتلىرى بىىۇ 

 هْزؿىىاتوۇ  ئانىللىرىـىىاَەرىٌەتًىىىڭ 
ئۇالريىڭ ؿەلىبە هازايـاى َالدا . ئايلىًىدۇ

ئالـا ئىلِىرلەۋاتوىايلىوىًى ًىۆرُەى ؿەرب 
ظىًى ئىؼوا دۇيياطى، دەرَاە ًْيا تاًتىٌى

ئىـىۋا تارهىتىؼىوا -طېلىپ، ئارىدا پىتىًە
ئىًوىالبًىى  طىياطىىينىظىىردا . باػاليدۇ

ۋە يەنەيىدە  رىيەۈطىبارلىووا ًەلتۈرۈغ، 
هْراللىى ئىچٌى ئۇرۇغ هْزؿاغ ئارهىلىى 

التا ًْچىـا طۆرەپ يى خ«ئەرەب باَارى»
ئىظالم »بە هىلـايدىٌ ًېيىٌ، ئەًىرىؼتە ؿەل

هايلىرىـا هاراتوىاى يىڭ دۇييا نۇطۇل«دىًى
ئاطاطىىلىى يْليىىۇرۇهلىرىًى هايتىىىدىٌ 
يېڭىالغ بىلەى بىىرُە، بەزى نەطىىلىلەر 
َەهوىدە يېڭى پەتىىۋاالر ئىېالى هىلىؼىوا 

دىًى ئالىهالر  ئاتالهىؽ بەزىبىر. چاهىرىدۇ
يېڭىى  ۇپنەزًۇر چاهىرىووىا ئىاۋاز هْػى

. پەتىىىۋاالر ئىىېالى هىلىؼىىوا باػىىاليدۇ
َەنهەت نەطىىىلەى: ػىىەي  جانىىاە نىىۇ

تۈرلۈي يېڭىى  3بۇۋاتېًە تۆۋەيدىٌىدەي 
 پەتىۋا ئېالى هىلىدۇ: 

ئىظالم دىًى پۈتىۈى ئىًظىايىيەتًى -1
تىًچلىىىى ئىچىىىدە چىوىؼىىىپ ياػاػىىوا 

ۋە « دىىىٌ»چاهىرؿىىايلىوى ئۈچىىۈى، 
يىڭ ئْخؼىهىـايلىوىًى « ئېتىواد-ئەهىدە»

باَايە هىلىپ، بىىر نۇطىۇلهايًىڭ باػىوا 
 يىاًىىؼىى دىًدىٌى بىرىِە َۇجىۇم هىل

 . ئۇيىڭ بىلەى هارػىلىؼىؼى هەتئىي َارام
يى چىرايلىى «ئىظالم دىًى»دۇيياؿا -5
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ًۆرطىتىؽ ئۈچۈى، ئۇيىڭ َۆًىۈنلىرىًى 
َازىرهى زاناى نەدەيىيىتىِە ناطالػتۇرۇغ 

باػوا دىًىىدىٌىلەر بىىلەى دىًىىي . الزىو
. ًېىرەيجەَەتتە ئايرىهچىلىى هىلهاطلىى 

ىًىي ئەرًىًلىٍ دىًالر ئارىظىدا ئادالەت، د
 . ۋە باراۋەرلىٍ ئاطاض هىلىًىؼى الزىو

يى ئەهىل تارازىظى بىلەى «يەهىل»-3
نەلىيەتتىٌ ئۆلچەغ ئارهىلىى، َەهىوەتًى ئە

بىىىر دىًىىىي َۆًىىۈنلەريى ، بەزىەپئىىىسد
ناطالػىىتۇرۇغ  ـاىىتيػىىارازانايىهىسيىىىڭ 

 . الزىو
ئىظالم دىًىىدا » ەئەزَەر ئۇيىۋمرطىتىد

« رؿىب هىلىؽ َەيئىتىىئْتتۇراَاللىوًى تە
هۇرۇلـىىاى بْلىىۇپ، نەزًىىۇر َەيىىئەت، 

باػىوا »، ۇپئْتتۇراَاللىوًى چىىڭ تۇتى
، «دىًىدىٌىلەر بىلەى چىوىؼىىپ ئۆتىۈغ

هەلبىًىىى پىىاًالغ ۋە رَّىىىي تەربىىىيەُە 
ئەَهىىىيەت بېىىرىؽ َەهوىىىدە َەرخىىىل 

ئەطىلىدە: . چاهىرىوالريى ئىېالى هىلىىدۇ
دىًالر ئارا تىًچلىى ئىچىىدە چىوىؼىىپ »
چىاهىرىوى، بىرىًچىى يىىۆۋەت « اػىاغي

طابىى طْۋمت ئىتتىپاهى رەئىظى خۇرػْپ 
يىللىىىرى ئْتتۇرىـىىا -1125تەرىپىىىدىٌ 

يىلىى طىْؿۇن -1115هْيۇلـاى بْلۇپ، 
ئانېرىٌىا  ،ئۇرۇػالر نەزُىلى ئاخىرلىؼىپ

« پەۋهۇلئاددە ًۈ »دۇييادىٌى بىردىًبىر 
بْلىىۇپ ئْتتۇرىـىىا چىووايىىدىٌ ًېىىيىٌ، 

چىىاهىرىوىًى « الَْدمئىىدىىىًالر ئىىارا »
ئىۇزۇى . هايتىدىٌ تەًرارالػوا باػىلىـاى

ئىىۆتهەيال نەزًىىۇر چاهىرىوًىىىڭ تاػىىوى 
ئىچىى  تەي ًۆرۈيظىىهۇؼى رەَهەتىًۆرۈي

ئىىازابتىٌ ئىبىىارەت ئىٌەيلىٌىىى بْلظىىا، 

 .  َەنهىِە ئاياى بْلـاى ئىدى
خالىىديىڭ  ىى ئەنىردەۋەتچىنىظرلىى 

يىانلىى « چىوىؼىپ ئۆتۈػٌە چىاهىرىى»
اۋرّپىىادا ًىىۆپ ئالوىؼىىوا ًىتىىابى ي

ۋملىىس » نىڭيئەنگىلئېرىؼٌەيدىٌ ًېىيىٌ، 
 ەپئىىىۇيى تەهىىىدىرل« ۋمرطىىىىتىىئۇي

چىوىؼىىپ ». دًّتۇرلۇن دىپلْنى يْلاليدۇ
يىانلىى ًىتابًىىڭ « ئۆتۈػٌە چىاهىرىى

ئاطاطىىلىى نەزنىىۇيىًى تۆۋەيىىدىٌىچە 
 خۇالطىلەػٌە بْلىدۇ: 

نۇطىۇلهاى بْلىۇغ -هىٌۇئبىس نى-1
رىهچىلىوتىٌ ئىۇزان طۈپىتىهىس بىلەى ئىاي

هەلىبلەريىىىى . ىؼىىىىهىس الزىىىىوۇتۇر
رىؼىؽ بىىلەى بىىرُە، ىبىرلەػتۈرۈػٌە ت

تىا دئېتىوا-بىس بىلەى ئْخؼىاغ ئەهىىدە
َەتتىا  ،بْلهىـاى، هارػى پىٌىردە بْلـاى

باػوا دىًدىٌىلەريىهۇ هْبۇە هىاللىؼىىهىس 
 . الزىو
ؿەرب نەدەيىيىتىِە هارىتا يۇنؼىان -5

، بۇ َەهتە ًۆپ باغ بْلۇغ بىلەى بىرُە
ئىظىالم ئىسدىًىؽ ئارهىلىى، ئۆزُەرنەض 

ًەچهىىىِەى ػىىەرىئەت هايۇيلىرىىىدىٌ ۋاز
َالىىدا، ؿەرب نەدەيىيتىًىهىىۇ هْبىىۇە 
هىالاليىىدىـاى يېڭىىى دىًىىى ئىىالىهالريى 

 . يېتىؼتۈرۈپ چىوىؼىهىس الزىو
 بىىىرباػىىوا دىًىىىدىٌىلەر بىىىلەى -3
بْلـاى تەرەپلىرىهىسيىى ئاطىاض  دەپىٌىر

 .  ا چىوىؼىپ ئۆتىؼىهىس ًېرەيهىلـاى َالد
باػوا دىًىدىٌىلەر بىىلەى ئەهىلًىى -8

بىرىًچى ئْرۇيدا هْيـاى َالىدا دمئىالَْ 
 . ئېلىپ بېرىؼىهىس ًېرەي
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ئىظىىىىىالنىي َايىىىىىاتىهىسيى -5
ئاددىيالػىىتۇرۇغ ئىىارهىلىى، خەلوئىىارا 
جەنئىىىيەت ئىچىىىِە طىىېڭىپ ًىرىؼىىٌە 

 . تىرىؼىؼىهىس ًېرەي
ڭى زاناى نلىرىهىسيى يېۈكىوُىي َۆً-2

 .  ىـا ناطالػتۇرۇػىهىس ًېرەياطتەهەزز
هايدان ئەَۋاە ئاطتىدا، ئۆزىهىس َەر-1

ياػىىاۋاتواى درلەتلەريىىىڭ نۇطىىتەبىت 
َىىاًىهىيەتلىرى بىىىلەى هارػىالػهاطىىلىى 

 . الزىو
پۈتۈى ؿەرب ئەللىرى ئىظىالم  ،دمهەي

دۇيياطىـا هارػى بىر ُەۋدىىِە ئاياليـىاى 
ي َالىىدا دىًىىىي، پىٌرىىىي ۋە نەدەيىىى

نەيدايالريىڭ َەنهىىدە تەڭىال َۇجۇنـىا 
دىىىًالر ئىىارا دمئىىالَْ ۋە . ئۆتىىىدۇ

ئىىالَْ هاتىىارلىى منەدەيىىىيەتلەر ئىىارا د
. ئىىىالُْالريى باػىىىاليدۇمَەرخىىىىل د
ًتىڭىتىۇى بىىلەى ئۇيىىڭ ېئانېرىٌىلىى َ

ئْهۇؿۇچىظى يْػىىُېرۇ كًْۇياناالريىىڭ 
خىلى بۇرۇى ئْتتۇرىـا هْيـاى پىٌىرلىىرى 

َىارۋارد . ؼىوا باػىاليدۇنۇزاًىرە هىلىًى
ْرى طىانۇئېل ظىظېپرّك ًىڭتىتېئۇيىۋمرط
ًتىڭىتۇيًىڭ ئْتتۇرىـا هْيـىاى ېپىلىپع َ

پىٌىرلىىىرى تۆۋەيىىدىٌىلەردىٌ ئىبىىارەت 
ئىدى: يېڭى زانايًىڭ تەهەززاطىًى ئاطاض 

ُالر ْهىلـاى َالدا دىًالر ئارىظىىدا دمئىال
هايظىىبىر دىًًىىڭ . داۋام هىلىؼى ًېىرەي

الرؿا دمئالُْنلىرى نەزًۇر بەزى بىر َۆًۈ
َۆًىۈنلەر  ئۇتْطالـۇ بْلىدىـاى بْلظا، 

نەطىىلەى: ئىظىالم . ئۆزُەرتىلىؼى ًېرەي
يالر ۋە خىرىظىتىيايالريى يەَىۇدىدىًىًىڭ 

ًاپىرلىووا َۆًۈم هىلىپ، دۇػهەى هاتارىدا 
ًۆرطىتىدىـاى، ئىظالم دىًىدىٌ يېًىۋالـاى 

ُە ئۆلۈم جازاطىى َۆًىۈم «نۇرتەدلەر»
. ـاى تۈزۈنلەر ئۆزُەرتىلىؼى ًېرەيهىلىدى
بىىس َىازىر تىًچلىىى ئىچىىدە  ،چۈيٌى

ئېلىىىىپ « دىىىىًالر ئىىىارا دمئىىىالَْ»
بىىر دىًًىى  بارااليدىـاى، َەرًىو هايظى

تالالػتا تْلۇن ئەرًىىًلىٌٌە ئىىِە بىىر 
يەيە ًېلىىپ پۈتىۈى . دەۋردە ياػاۋاتىهىس

دىًالريىڭ بېؼى ۋە ئەطلى ًېلىپ چىوىىؽ 
ئەلچىظى ئىبراَىهًىىڭ  ئالالًَىڭ ەطىنەيب

 خىرىظىتىياىدىًى،  يەَۇدىدىًى بْلـا ، 
دىًًىىڭ  3دىًى ۋە ئظىالم دىًى هاتارلىى 

بىرىًى تاللىـاى ًىؼى، يەيىال ئاػۇ  هايظى
. ئىبراَىهًىڭ دىًىًىى تاللىـىاى بْلىىدۇ

پۈتىىىۈى دۇييىىىا ب د ت  ،دمىىىهەي
رىياطەتچىلىٌى ۋە يۇيىظىٌۇ تەػىٌىالتى 

« ىهًىىڭ دىًىىئىبراَ»يازارىتى ئاطتىدا 
دىٌ ئىبارەت طايىۋەى ئاطتىـا جۇؿلىًىؼىى 

 . ًېرەي
هىيەطىى منىظىر طىياطىي بىلىهلەر ئاًاد
نەدەيىىي »نۇدىرى دًّتۇر يادىيە نۇطتاپا 

َەهوىىىدە تْختىلىىىپ، ؿەرب « ئىظىىالم
تەرىپىدىٌ خىلى بۇرۇى ئْتتۇرىـا هْيۇلـاى 

ًىؽ مبىىۇ يېڭىىى پىٌىىىر َەهوىىىدە ئىىىسد
ۋمرطىتى طىياطىىي نەطىلىظىًى هاَىرە ئۇيى

بىلىهلەر كاًۇلتېتى ئۆز ئۇطىتىِە ئالـىاى 
يىلى نەزًۇر كاًۇلتېتًىىڭ -1112بْلۇپ، 

تەتوىوات يەتىجىظى طۈپىتىدە ئېالى هىلـاى 
دًّالتىدا تۆۋەيدىٌىلەر تەۋطىيە هىلىًـىاى 

 ئىدى: 
ئىظالنىي بىلىهىلەر بىىلەى پەيًىى -1
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بىرىِە بىاؿالپ تىۇرۇپ، -بىلىهلەريى بىر
-لەر ئاطاطىلىرى ۋە هائىىدەپەيًى بىلىه

تۈزۈنلىرىِە ئاطاطاليـاى َالىدا، ئىظىالم 
بىلىهلىرىدىهۇ ۋەزىيەتًىىڭ ئۆزُىرىؼىىِە 
 هىىاراپ ئىىۆزُىرىؽ ۋە يېڭىلىىىى پەيىىدا
هىلـىلىىى بْلىىىدىـاى بىىىر ئەَىىۋالىًى 

 .  ػەًىللەيدۈرۈغ
ئىظىىالم دۇيياطىىىًىڭ هايتىىىدىٌ -5

« ئىظالم خەلىپىلىٌى»بىرلىؼىؽ يىؼايى، 
هىىۇرۇغ « م درلىتىىىئىظىىال»ۋە يىىا 

ۋە « نهىتىۈئىظىىالم ئىى»بْلهاطىىتىٌ، 
ًىڭ بىرلىٌى بْلۇػى، ػۇ ئارهىلىى ئۈنهەت

ًىىڭ پەهەتىال ئۈنهەتتارهان َىالەتتىٌى 
هەلىبلىرىًىىى بىرلەػتۈرۈػىىٌە تىرىؼىىىؽ 

 .  بىلەى ًۇپايىلىًىؽ
ئىظىىالم درلەتلىرىًىىىڭ خەلوئىىارا -3

زىتلىؼىىىؽ،  انۇياطىىىۋەت پىرىًظىىىپلىرىد
ۋە ًۇ  ئىظتېهاە هىلىىؽ هاتتىى هْللۇن 

هاتىىارلىوالردىٌ ئىىۇزان تۇرؿىىاى َالىىدا، 
ًېلىؼىىىىؽ، چىوىؼىىىىؽ، تىًچلىوًىىىى 

لىرىًى پىرىًظىىپًۈچەيتىؽ ۋە دّطىتلۇن 
 . بىرىًچى ئْرۇيدا هْيۇغ

ئۆز يەپظىى بىىلەى »ئىظالندىٌى -8
ىًى بىرىًچىىى پىرىًظىىىپ« جىُىاد هىلىىىؽ

ئْرۇيـا هْيـىاى َالىدا، ئىالالٍ يْلىىدا 
چېِرىظىىًى، -ديىىڭ چەيهْراللىى جىُا

باػوىالريىڭ دۈػهەيلىٌلىرىدىٌ ئىۆزۈڭًى 
 .  نۇداپىئە هىلىؽ بىلەى چەًلەغ

يۇهۇرىىىدىٌى ئىظىىالم نەرًەزلىىىرى ۋە 
بەزى ئىظىالم ئالىهلىرىًىىىڭ چىىاهىرىولىرى 

الر ۋە خىرىظىىتىيايالر يەَىىۇدىيبىىىلەى 

نەدەيىىي »تەرىپىدىٌ ئْتتۇرىـا هْيۇلـاى 
-رىًى بىىرچاهىرىوىًىڭ نەزنۇيلى« ئىظالم

بىرىِە طېلىؼتۇرۇپ ًۆرىدىـاى بْلظىان، 
َەر ئىٌٌىى تەرەپًىىڭ ئْخؼىاغ بىىىرال 
تەرەپٌە چاهىرىۋاتوايلىوىًى ئۇچۇن ئاػٌارا 

 .  ًۆرەلەيهىس
 ُىۈلەىدمهەي، تىۈرًىيەدە كەتُىۇلال 

 ُە ئْخؼاغ« ئەزَەر»جانائىتى، نىظىردا 
تەرەپلىرىىدە -، دۇييايىڭ تەرەپرئْرُايال

 ظىۇە ئْيًايىدىـاىـىا ئۇطؿەربًىڭ دمپى
َەرخىىىل طىىەپتىٌى ئىىالىهالر ئْخؼاػىىال 
بىىىرتەرەپٌە چاهىرىۋاتوىىاى بْلىىۇپ، ئىىۇ 

« ىلهاى ئىظىالمئ»تۈرًىيەدىٌى  ،بْلظىهۇ
دىٌ ئىبارەت بْلىۇپ، ئۇيىىڭ ئۇهىۇنى: 
ئىظظىىىوهۇ ئەنەض، طىىْؿۇههۇ ئەنەض 

هايظى تەرەپىٌە  (ئۆلِەىرَّى  َەهىوىي)
ئەُظە ئېِىلىىدىـاى يۇنؼىاهباغ ئىظىالم 

  ①. تۇرِەيدىٌ ئىبارەتدم

                                                 

التحــوالت الكــربى ومســتقبمل العــامل االســالمي بعــد مائــة عــام مــن -1 ①
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 ًىىۈيى-11ئايًىىىڭ -1يىلىىى-1152
بىْزرەڭ ئاطىهىًىًى نۇطىىبەت  ًۇچايىڭ

ًۇچىىا ًْيىىا ػىىەَەريىڭ . هاپلىـايىىىدى
ئالدىدىٌى  نەرًىسىدىٌى رەطتە نەطچىتًىڭ

. نەيداى ئىادەم دمڭىسىـىا ئاياليـايىىدى
 ِىىسىئ باػىلىرىدىٌ بىر تاۋۇتًى ئادەنلەر

نېڭىؼىىىىوا  ًۆتىىىىۈرۈپ، ئالىىىىدىـا
َاۋايىڭ ػۇيچە طىْؿۇن . ؼىلىۋاتاتتىتەن

بْلۇػىىىـا هارىهىىاي، ًْيىىا ػىىەَەريىڭ 
. ًْچىلىرىـا ئادەنلەر پاتهىاي هالـايىىدى

ًْچىًىڭ ئىٌٌى  ًْچىـا پاتهاي هالـايلىرى
 ئۆُسىظىىىِە ئۆيلەريىىىڭ ياهىظىىىدىٌى

 ًىىۆزلىرى ياػىىوا. چىوىۋملىؼىىواى ئىىىدى
 زارلىىىرى-يىـىىا تْلـىىاى ئىًظىىايالريىڭ

ئىىۇالر ئالىىدىلىرىـا . يىىۈرەًًى ئېسەتتىىى
 ئۇزارتىپ تىاۋۇتًى هْللىرىًى ئىًتىلەتتى،

تاۋۇتوىىىىا . تۇتۇػىىىىوا تىرىؼىىىىاتتى
يىڭ تۇتىىۇپ نېڭىؼىىى يېوىًلىؼىىالهىـايالر

 تاۋۇتوا يەچچە ئىْى تىاە خىادا ،ئۈچۈى

يەچچە يۈز نېتىرلىى  ئْريىتىلـاى، ئۇيىڭـا
تىىاۋۇت رەطىىتە . باؿاليـايىىىدى ئارهىىايالر

هلىوتىىا ئىىايچە يىرا نەطىىچىتى ئالدىىىدىٌ
بْلهىـىىاى درڭ نەَەلىىلە هەبرىظىىتايلىوىـا 

ئادەنلەريىىڭ  بىران. ئېلىپ نېڭىلىۋاتاتتى
تاۋۇتًى ئېلىپ نىېڭىؽ  زىيادە زىچلىوىدىٌ

 ئىىادەنلەر. تْلىهىىۇ هىىىيىٌ بْلۇۋاتىىاتتى
 درڭ نەَەللىىىِە تاۋۇتًىىىڭ ئارهىظىىىدىٌ

 بۇ ئادەنلەريىىڭ. طەلدەي ئاهاتتى هاراپ
اهظىۇ، تْهظىۇ، ػىايار، ئ ،باي ئارىظىدا
ؿۇلجا ۋە ئىۈرۈنچىلەردىٌ ، هەػوەر ،ًْرال

. ئىادەنلەر بىار ئىىدى نىڭلىـاى ًەلِەى
درڭ نەَەلىىىلە  ىتىىىاۋۇت ئىىىاخىر

ئارهىىدىٌ . هەبرىظتايلىوىـا ئېلىپ ًېلىًدى
. دەپًە هىلىًىپ، هەبرە تْپىظى درۋىلەيدى

بىر  ئۈچۈى يىؼايظىس هالهاطلىوى هەبرىًىڭ
 ئىاتىـى يېسىلىىپ، هەبىرە-يىام تاختايـا

. بېؼىىىـا ۋاهىتلىىىى طىىايجىپ هْيۇلىىدى
نۇطىىايىپ دانىىْلال  نەرَىىۇم» تاختايـىىا



 

81 

 

 .  دەپ يېسىلـايىدى« َاجىو

ًۇچا خەلوىًىڭ  دانْلال َاجىو نۇطايىپ
 تۈۋرۈًى، ئابدۇهادىر دانْلالنًىڭ نەيىۋىي

بۈُۈى َەهىوەتەى . يېتۈي ػاُىرتى ئىدى
يۇلتىۇز  ًۇچا ئاطىهىًىدىٌ بىىر يىارهىٌ

رىىدىٌ ۆًىڭ هەلب تئۇ خەلو. طاهىـايىدى
ئْرۇى ئالـاى دىًىي ئۆلىها، نەرىپەتپەرۋەر 

. ئىىدى ئېرپايى نْە ئۇطتاز-زات، ئىلىو
ئىىۇ هەػىىوەردىٌى خىىايلىى نەدرىظىىىدە 

 ئۇطتازى ئابدۇهادىر چاؿلىرىدا ئْهۇۋاتواى
يادايلىووا، خۇراپاتلىووا هارػى  دانْلالنًىڭ

ئېرپايـا باػىالپ، -ئىلىو تۇرۇپ، خەلوًى
 َەهوىىىدىٌى تۇلىىدۇرۇغنىللەتًىىى هۇ

ئۈُىىىىۈتلىرىِە جىىىىۆر بْلىىىىىدۇ، 
نۇتەئەطظىپلىٌٌە، هاالهلىووا هارػى ئېلىپ 

پائالىيەتلىرىِە ئاًتىىپ  بارؿاى ئىجتىهائىي
ئۇ ئْهۇغ پۈتتۈرۈپ ًۇچاؿىا . هاتًىؼىدۇ

ئابدۇهادىر دانْلالنًىىڭ  ،هايتوايدىٌ ًېيىٌ
ئىسىدىٌ نېڭىپ، جەنئىيەتتە بىر يىۈرۈغ 

رىياًىىار . بارىىىدۇ ئېلىىىپ ئىظىىالَاتالريى
هاالن  ئەهىدىظىِە يات ئىظالم نْللىالريىڭ
هارػىى  چْڭ يۈرەًلىٍ بىلەى ئادەتلىرىِە

تىۆۋەى  يېظىىر،-تۇرۇپ، يانرات، يېتىو
دەردىِە دەرنىاى  تەبىوىدىٌى ًىؼىلەريىڭ
 ۋىرّطلىرى بىلەى بْلىدۇ، خاتا ئەهىدىًىڭ

يۇهۇناليـاى خەلوىوە ئىهايًىىڭ ػىىپالىى 
 رىياًارلىوىًىىىڭ. ىدۇطىىۇي نەلُەنلىرىًىىى

 دىلالرؿىىا تۇنايلىرىىىدا هاراڭـۇالػىىواى
 . ئۈنىد ۋە يۇرۇهلۇن بېـىؼاليدۇ يېڭىدىٌ

 هەػوەر خايلىى نۇطايىپ دانْلال َاجىو
ظىًى پۈتتىۈرۈپ، ًۇچاؿىا هايتىىپ ىنەدر

هىىراى  رانىـا يەتٌەىًْەلِەى چاؿلىرى ه
. ياػىالردا ئىىدى 35چاؿلىرى بْلىۇپ، 

 بۇيچىلىىىٍ ئۇيىىىڭ جىًىىازا يانىسىًىىىڭ
َۆرنەتٌە طازاۋەر بْلۇػى ئۇيىڭ خەلوىوە 

 .  نىۋىظى ئىدى ًىڭئەنِىٌى طىڭدۈرُەى
يىلىى -1888 َىاجىو دانْلال نۇطايىپ

ًۇچا ياَىيە بېُىؼباؾ يېسىظىًىڭ ػْرًۆە 
 دادىظىىى ًەيتىىىدە تۇؿۇلـىىاى بْلىىۇپ،

نۇطىايىپ . ئىىدى بېِى يېسىًىڭ ئېالخۇى
ئْهىۇغ يېؼىىـا يەتىٌەى  دانْلال َاجىو

 دئابدۇرمؼىىىى يېسىظىىىىدىٌى ىىىىداۋاهت
. نەدرىظىِە ًىرىپ ئْهۇيىدۇ دانْلالنًىڭ

 دىًىي ئىلىىو ئۇطتازىدىٌ بىر تەرەپتىٌ ئۇ
نْزدّزلىىۇن  ئالظىىا، يەيە بىىىر تەرەپىىتىٌ

يىلىىىدىٌ -1158. ًەطىىپىًى ئۆُىًىىىدۇ
ػەَەرُە ًىرىىپ، ًۇچىا  يىلـىچە-1151

 َاػىو هىازى َاجىهًىىڭ ًْيا ػەَەردىٌى
نۇطىايىپ . يىدۇئْهۇ يىىل 5 نەدرىظىدە

، تىرىؼىچاى ًىچىٌىىدىٌ دانْلال َىاجىو
 ،باال بْلـىايلىوى ئۈچىۈى چۇنْزمًُى ئ

هەػوەر خايلىى نەدرىظىِە  ڭئۇطتازى ئۇيى
تەۋطىىىيە  ىًىئْهۇػىى داۋانلىىىى، بېرىىىپ
ئەيًى  ظىخايلىى نەدرىظى هەػوەر. هىلىدۇ
 يىانى بىار ئىولىهدا ئاطىيا ئْتتۇرا چاؿدا

ۇ يەردە نەدرىظلەريىڭ بىىرى بْلىۇپ، ئى
ئابدۇهادىر دانْلالم، نْلال ئىظالم دانْلالم، 

 يېىتىلِەى هاتىارلىى ػەنؼىدىٌ دانىْلالم
ئۇ هەػىوەر خىايلىى . ئۇطتازالر بار ئىدى

-1111يىلىدىٌ -1151بېرىپ  نەدرىظىِە
. ئْى يىل ئىلىو تەَظىل هىلىىدۇ يىلىـىچە
يىانى  يۇهىرىىدا يىل جەريايىدا 15ئۇ بۇ 
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ئىلىىىو  ردىٌتىلـىىا ئېلىًـىىاى ئۇطىىتازال
 ئالـايدىٌ طىرت، هىازى ئۇبىۇە هاطىىو

 ئابدۇؿۇپۇر ئىاخۇى نەخظىۇم، ئاخۇيۇم،
ئىهىٌ َاجى خەلپىىتىو، َىانۇت نىۇپتى 

نىْلال طىابىت  هۇتلۇن ػەۋهى، خەلپىتىو،
 ئابدۇلال يەئىو تۇرپايى هاتارلىى خەلپىتىو،

زاتالر بىلەى َەنظۆَبەتتە  ئىلـار پىٌىرلىٍ
رتىـىىا يۇ ئْهىىۇغ پۈتتىىۈرۈپ. بْلىىىدۇ

ئۇطىتازى ئابىدۇهادىر  هايتىدىـاى ۋاهتىدا
دانىْلالم ئۇيىڭـىا ئىخىالض ۋە ئىؼىەيچ 

ئۈچىۈى هىلـىاى  نەرىپەت-ئىلىو  هىلىپ،
 . ًەلِۈطى ئۈنىدىًى يۈًلەيدۇ ڭًىخىسنىتى

نۇطايىپ دانْلال َاجىو ًۇچاؿا هايتىىپ 
ًەلِەى ۋاهتىدا ًۇچا خەلوىى يىادايلىى، 

ا هىىار خۇراپىىاتلىى ۋە ئىلىهظىىىسلىًٌىڭ
 زۇلۇم ئىظٌەيجىظىىدە پ،اىدا هايًلىرهازىً

خەلوًىىىڭ . ئىڭراۋاتوىىاى نەزُىىىل ئىىىدى
-زۇلىىۇم َاًىهىيەتًىىىڭ ُەجِىظىىىِە
رىياًىار بىر هىظىىو  ،طىرت طتەنلىرىدىٌ
 ئالدانچىلىوىدىٌ ئاچٌۆزلۈًى، نْللىالريىڭ
. يۈًلىِەيىدى هارا ًۈيلەرنۇ ػەًىللەيِەى

 نۇطىىايىپ چۈػىىەيِەى بىىۇ ئەَىىۋالالريى
نائارىىپ ۋە  َەنهە ئىؼىًى  َاجىودانْلال

 يىىيەت ئاهارتىؽ ئىؼىلىرىدىٌ باػالػىًى
َاػىو  ئۆزى ئْهۇؿاى ئۇ دەطلەپتە. هىلىدۇ

ًېىيىٌ ، دەظىىنەدرىظى هازى َاجىهًىىڭ
يىىل  15دە ظىىًۈچئېرىى بۇيى نەدرىظى

طاهظىان  نۇدەررىظلىٍ هىلىدۇ، ئىاخىردا
 تىاًى َاياتىًىىڭ نەدرىظىِە يۆتٌىلىىپ

رىظىتە نۇدەررىظىلىٍ نەد ئاخىرؿىچە ػىۇ
 هىلـىاى ئۇ ئۆزى نۇدەررىظىلىٍ. هىلىدۇ

 يىىالـۇز دىًىىىي بىىۇرۇيوى نەدرىظىىلەردە
ًْيا  نەػـۇە بْلىدىـاى ئْهۇتۇغ بىلەيال

 ئۇطىۇلىدا ئْهۇتۇغ ئادەتًى ئۆزُەرتىپ،
. زّر ئىظىىىالَات ئېلىىىىپ بارىىىىدۇ

ئەدەبىيىىىات، تىىىارى ،  دەرطىىىلىٌلەرُە
 جىىۇؿراپىيە، ئىلهىىى يۇجىىۇم، تىبىىابەت

هْػىۇپ، ئْهۇتىۇغ  دەرطلەريى ىىهاتارل
 ئۇ ئْهۇؿۇچىلىرىـىا. ئاػۇرىدۇ طالهىوىًى

 ئابىىدۇهادىر ئۇطىىتازى ئىسچىىىل تىىۈردە
 ئىدىيىظىىًى نەرىپەتپەرۋەرلىٍ دانْلالنًىڭ
خۇراپىاتلىوًى،  جەنئىيەتتىٌى طىڭدۈرۈپ،

طىۆًىدۇ ۋە  پەيدا هىلىؼًى بىدئەت دادىً
 دانىىْلالم ئابىىدۇهادىر ػىىۇڭا. چەًلەيىدۇ
ۋاپات بْلـايدىٌ ًېىيىٌ،  چراپهەطتٌە ئۇ

 ئۆُەيِۈچىلەر ئىلىو َەرهايظى جايالردىٌى
 تەلىو دانْلالندىٌ ًۇچاؿا ًېلىپ، نۇطايىپ

 . ئالىدۇ ۋە ئىلىو
يىلى ًۇچادا ئابلىهىت نەخظىۇم -1133

باػچىلىوىدا يىېڭىچە نائارىىپ َەرىٌىتىى 
. باػلىًىپ، پەيًىىي نەًىتەپ هۇرۇلىىدۇ

ٌەتًىىڭ نۇطايىپ دانْلالَاجىو بىۇ َەرى
ئۇ . ئاًتىپ هْللىـۇچىلىرىًىڭ بىرى بْلىدۇ

 وبىلىىى يىىىدىً ؿىىانەدرىظىىتىٌى تالىپالر
پەيًىىىي نەًىىتەپٌە  ،ئۆُىًىؼىىتىٌ طىىىرت
يىېڭىچە بىلىهلەريىى ، بېرىپ، زانىايىۋى

ئىۇ پەيًىىي . ئۆُىًىؼٌە رىـبەتلەيدۈرىدۇ
ئْؿلى تالىپ  نەًتەپًى هْلالغ يۈزىظىدىٌ

 نەخظۇم ۋە خىاتىو نەخظىۇم، ئىاۋۇدۇى
هارىهالريى پەيًىي نەًىتەپٌە ئْهۇتوىۇچى 

يىلىىىى -1182. بْلۇػىىىوا ئەۋەتىىىىدۇ
ػەرهى  باػچىلىوىدىٌى ىئەخهەتجاى هاطىه
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تۈرًىظتاى َۆًۈنىتىًىڭ ۋەًىللىرى بىلەى 
ُْنىًىىداڭ َۆًۈنىتىًىىىڭ ۋەًىللىىىرى 

تىو تىۈزۈپ، ېىب ناددىلىى 11ئۈرۈنچىدە 
بىرلەػهە َۆًۈنەت تەػٌىللىِەيدە ًۇچىا 

ۋەًىل بْلۇپ، َىانۇت  تەىخەلوىِە ۋاًالى
نەۋلىۋى دانْلالَىاجىو بىىلەى بىىرلىٌتە 
 ىئۈرۈنچىِە بېرىپ، ئەخهەتجىاى هاطىىه
ـا ىبىلەى ًۆرۈػىدۇ ۋە ئەخهەتجاى هاطىىه
-ًۇچا خەلوىًىڭ دەرت ئەَۋالىًى، ئىارزۇ

-11ػىۇ يىلىى . تەلەپلىرىًى يەتٌۈزىدۇ
ئايىىدا ًۇچىىادا تۇرۇػىىلۇن ُْنىًىىداڭ 

ەػُۇر بْلـىاى ًۇچا تارىخىدا ن ئارنىيىظى
هىلىىپ،  يىى پەيىدا«َْرۇيباؾ ۋەهەطى»

. بىِۇيىىاٍ ًىؼىىىلەريى هىىىرؿىٌ هىلىىىدۇ
نەرىپەتىىىپەرۋەر، ئىلىىىىو طىىىۆيەر ۋە 
تەرەهوىيپەرۋەر ًىؼىىلەر بْلـىاى يىېڭىچە 

 باػىىالنچىلىرىدىٌ نائارىىىپ َەرىٌىتىًىىىڭ
ئېسىس يۈطۈپ، نۇَەنهەتًىيىاز ياطىىرّۋ، 
ئىىابلىس َىىانۇت هاتىىارلىوالريى تۇتوىىۇى 

بىۇالريى  نۇطايىپ دانْلالَىاجىو. دۇهىلى
هۇتوىىىىۇزۇغ ئۈچىىىىۈى ئىىىىانهىًى 
َەرىٌەتلەيدۈرۈپ، ئۆزى بىاغ بْلىۇپ، 

تەػىىٌىللەپ، « هۇتوىىۇزۇغ َەيئىتىىى»
ُْنىًىىداڭ ئارنىيىظىىىًىڭ ئەنەلىىدارلىرى 

نۇطايىپ دانْلال َاجىو . بىلەى ًۆرۈػىدۇ
بېرىىپ،  ًاپىالەتُْنىًداڭ ئارنىيىظىِە 

 . پ چىوىدۇتۇتوۇى هىلىًـايالريى هۇتوۇزۇ

 دىيايەتلىىىٍ نۇطىىايىپ دانْلالَىىاجىو
. زات ئىىىىىىدى ئادالەتلىىىىىىٍ-َەن

، هىىاالهلىى، خۇراپىىاتلىى جەنئىيەتتىٌىىى
. بىىىدئەت ئىؼىىالرؿا هارػىىى ئىىىدى

دەپ  ًەنىىبەؿەە-بىىاي ئْهۇؿىىۇچىلىرىًى
 ئەيًىىى چاؿىىدا ئىىادەتٌە. ئايرىهىىايتتى

زاًىات، يانىاز َەهوىى -ئۆػرە ئاياليـاى
ػىۇ . ئىىدى هارػى ئېلىؼتەي ئادەتلەرُە

 جەنئىيەتتە يانىاز َەهوىى پۈتۈى يىلالردا
 ئىادەتٌە ئاياليـىاى يۈزلۈيئېلىؽ ئْنۇن

ئۆلۈنلىۈي بۇ بىدئەت بىر ئىؽ بْلۇپ، 
ياخؼى  ئىوتىظادىي ئەَۋالى ئايچە بْلـاى،
لىلەرُە ئْرۇيظىىس يىانرات ئىائى بْلهىـاى

جىًازا يانىسىـا ًەلىِەى . ئېـىر يۈي ئىدى
ئىٌٌىى -ىىر ًىؼىلەرُە ئاز دمِەيىدە ب

طىْؿا  هېچىرؿىچە-تەڭِە، ئىهانالرؿا ئات
يىىانرات ئىىائىلىلەردە بەزى . هىلىًىىاتتى

تىو ئىؼلىرى بْلۇپ هالظا، ياناز ېي-ئۆلۇم
َەهوى تارهىتىدىـايـا پۇلى يْن نېيىتًىىڭ 

ئۆيدە بىرهىايچە  يانىسى ئْهۇلهاي، نېيىت
. َەتتا َەپتىلەپ تىۇرۇپ هىاالتتى، ًۈى

يىىىانىسىًى  نېيىتًىىىىڭ بەزى ئىىىائىلىلەر
 ناًىايلىرى،-چۈػۈرۈغ ئۈچىۈى ئىۆي

يەرلىرىًىى -ئېتىىس چارۋىلىرى ياًى-ناە
طېتىؼوا نەجبۇر بْلۇپ، ئىِىلىٌى ۋەيراى 

دانْلالم بۇ نەطىىلىِە  نۇطايىپ. بْالتتى
نېيىت  هىاراپ، بىىر هېتىهلىىى ددىيجى

ئېلىؼًىڭ َىارانلىوى  ياناز َەهوى يانىسىدا
اى، هۇرئى َەهوىدە پەتىۋا بېرىدۇ ۋە بۇيى

 ُەرچە. َەدىظىىلەر بىىىلەى ػىىەرَلەيدۇ
نىْللىالر  بۇيىڭـا بىر هىظو نۇتەئەطظىىپ

هارػى چىوىىپ، ئىادەم تىْپالپ جېىدەە 
چىوىرىؼىىوا ئۇرۇيـىىاى بْلظىىىهۇ، ئەنهىىا 
َانۇت نەۋلىۋى دانْلالَىاجىو، ئابىدۇلال 
نەخظۇم، طايىو دانْلال َىاجىو هاتىارلىى 
تەرەهوىيپەرۋەر ئىلىو ئىِىلىرىًىڭ هىىسؿىٌ 
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 پۈتىۈى ًۇچىا نىوياطىىدا لىؼى بىلەىهْل
ػىۇيىڭدىٌ باػىالپ  ياناز َەهوى ئىېلىؽ

 . ئەنەلدىٌ هالىدۇ

بىلىهىى نىْە  ونۇطايىپ دانْلال َاجى
نائىارىپچى،  دىًىي ئۆلىهىا، تەجرىبىلىىٍ
يىللىى  31ئۇ . هابىلىيەتلىٍ ئۇطتاز ئىدى

بىلىىو  نۇدەررىظلىٍ َاياتىدا يۇرؿۇيلىـاى
ئۇيىىڭ . ىىدۇئىِىلىرىًى يېتىؼتۈرۈپ چىو

 ًېيىىًچە ػىاُىرتالر لەيِەىەتەربىي هْلىدا
 تىارىو، جۇڭـىار يالـۇز ًۇچادىال ئەنەض

ًىۆزُە  َەنهە جايلىرىدا بْطتايلىولىرىًىڭ
ئەَلى بْلۇپ،  ئىلىو ًۆرۈيِەى، نۇيەۋۋەر

نەطىلەى: ًۇچادىٌ َەطەى . يام چىوىرىدۇ
دانىىْلال َىىاجىو، طىىىدىى هارىُىىاجىو، 

نەخظۇم َاجىو،  يەجهىدىٌ دانْلالم، تالىپ
يانىاى دانىْلال  ػىاياردىٌ ،دانْلالم يىياز

ػىىرىپ دانىْلالم،  َاجىو، ئۆنەر ًاتىپ،
ئىظهائىل  تْهظۇدىٌ ،ئابدۇخالى نەخظۇم

دانْلال َاجىو، ئابدۇلال دانىْلال َىاجىو، 
يۇيىۇض  بايىدىٌ ،ئابلىس دانْلال َىاجىو

 ،ئەنەت دانىْلال َىاجىو دانْلال َىاجىو،
 ،دانىىْلال َىىاجىوئەبەيىىدۇلال  بۈُىىۈردىٌ
 نەنىتىهىٌ َىاجىو، هىاؿىلىوتىٌ ئاهظۇدىٌ

ئابدۇلُېٌىو نەخظۇم َىاجىو، ًْرلىىدىٌ 
 دانْلال َاجىو، ئۈرۈنچىىدىٌ َىدايەتۇلال

ئابىىىد دانىىْلال َىىاجىو، تۇرپايىىدىٌ 
 هاتىارلىوالر ...ػاَىهەرداى دانْلالَىاجىو

ئىلىو طىۆيەر  لەيِەىەهْلىدا تەربىي ئۇيىڭ
 .  ػاُىرتالر ئىدى

 ياتواى م نۇطايىپ دانْلال َاجىونەرَۇ 
ًۇچىا ًْيىا  درڭ نەَەللە هەبرىظتايلىوى

 ػىىىىىىەَەردىٌى ئەڭ هەدىهىىىىىىىي
بىرى بْلىۇپ، يەچىچە  هەبرىظتايلىوالريىڭ

بىلىىو  يۈز يىلالردىىٌ بىىرى تااليلىـىاى
طىاَىبخايلىى  ئاخىرەتلىٌىِە ئىِىلىرىًىڭ

نېًىىىڭ ئايىىا جەنەت . هىلىىىپ ًەلهەًىىتە
 نۇػىىۇ ىهىىۇئەجىىداتلىرىهًىڭ هەبرىلىر

هەبرىظتايلىوتا بْلۇپ، رەَهەتلىٍ ئايانهۇ 
نۇػۇ  ًۈيى-8ئايًىڭ -11يىلى -5518

نەى ًىچىٍ . دەپًە هىلىًدى هەبرىظتايلىووا
چْڭالر بىلەى بىرُە بۇ  باػالپ ۋاهتىهدىٌ

هەبرىظىىتايلىووا يۇرؿىىۇى هېىىتىو بارؿىىاى 
نۇطىىايىپ دانىىْلال  بْلظىىانهۇ، ئەنهىىا

لىىؽ هى هەبرىظىىًى زىيىارەت َاجىهًىڭ
نەرَۇنًىڭ ۋاپىات . ئەهلىهِە ًەلهەپتىٌەى

يىىل بْلـىاى بۈُىۈيٌى  25بْلـايلىوىـا 
َۆرنەتلىىٍ زاتًىى طىېـىًىؽ  ًۈيدە بۇ

بىىىلەى ئەطىىلەيهەى ۋە رَّىـىىا جايىىابى 
 .  ئەنىًلىٍ تىلەيهەى ىٌتئالالَ

 پايدىاليـاى ناتېرىيالالر:

 «ًۇچادا ئۆتٌەى نەػُۇر ػەخظىلەر»
خًىٌىىا تې-ػىىىًجاڭ پەى هاَىىار يىيىىاز،

 .يەػرىياتى
 ئْنىۇنىي ًۇچا تارى  ناتېرىيىاللىرى»
 «طاى-5

ػىًجاڭ  ،«ًۇچا ياَىيىظى تەزًىرىظى»
 خەلى يەػرىياتى

لىًىىىڭ ريىۇش« ًۈطىىەى نەدەيىيىتىىى»
 نۇياطىۋەتلىٍ طايلىرى

 ًۈيى-15ئايًىڭ -11يىلى -5512 

  .  ػىۋمتظىيە، طتًُْْلو
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ئىظىالنىي ئىلىهىلەر طاَەطىىدە ۋە بۇ 
نالىـا يەتٌەى، ئالالٍ يْلىىدا طىياطەتتە ًا

جىُىىىىاد هىلـىىىىاى، َىىىىاًىهىيەت 
ئۈطىىتىدىٌىلەريىڭ خاتىىالىولىرىًى دادىىىل 
ئْتتۇرىـا هْيـىاى، زالىهالريىىڭ ئالدىىدا 
َەهىوەتًىىى هْرههىىاي طۆزلەػىىتىٌ َىىېچ 
ئىٌٌىلەيهىىىِەى، بىلِەيلىىىرىِە تْلىىۇن 
ئەنەە هىلـاى بىىر ئۈلِىلىىٍ ئالىهًىىڭ 

 .  دۇرتەرجىهىُالى
ِىلىىىٍ ئۆلىهاالريىىىڭ بۇيىىدان ئۈل

تەرجىهىُىىىالىًى ئۆُىًىؼىىىٌە بْلـىىىاى 
ئېُتىياجىهىسيىڭ زّر بْلۇػىدىٌى طىەۋەب 
ػىىىىۇًى، تىىىىارى  تەًرارلىًىىىىىدۇ، 
ئۆتهۈػىىلەردىٌى ۋەهەلەريىىىڭ نىىاَىيىتى 

ۋەهەلەريىڭ بەئەيًىظىىدۇر،  زانايىهىسدىٌى
ئۆتهۈػىىلەردىٌى ئۆلىهاالريىىىڭ بېؼىىىـا 
ًەلىىىِەى طىىىىًاهالر زانىىىايىهىسدىٌى 

الريىىىىڭ بېؼىىىىـىهۇ ًەلهەًىىىتە، ئۆلىها
ئۆتهۈػلەردىٌى ئۆلىهىاالردىٌ ًۈتىۈلِەى 

َەهوىىايىيەت، جاطىىارەت، ػىىىجائەت ۋە 
نەردايىلىى زانايىهىسدىٌى ئۆلىهىاالردىًهۇ 

ػۇڭا زانايىهىسدىٌى ًىؼىىلەر . ًۈتۈلهەًتە
ئۆتهۈػىىلەردىٌى ئۈلِىلىىىٍ زاتالريىىىڭ 

 . َتا ۇًەچۈرنىؼلىرىًى ئۆُىًىؼٌە ن
 ە تارىخى:ئىظهى ۋە هىظوىچ 

ًىڭ تْلۇن ئابدۇطاالنئەلالنە ئىس ئىبًى 
ئەبىىۇ نىىۇَەنهەد ئىىىسزۇددىٌ -ئىظىىهى

ئابدۇلئەزىس ئىبًى ئەبۇلواطىو ئىبًى َەطەى 
َىجرىيەيىىىڭ  بْلىىۇپ، ئەە طىىەلەنىي

م( َىىازىرهى طىىۈرىيە 1181) _يىلىىى511
ئْهۇػىىًى . تۇؿۇلـاى تەپايتەختى دەنەػىو

 دەنەػىوتە باػالپ يەيە دەنەػىىوتە ئىالىو
ئەلىالنە ئىىس ئىبًىى  .بْلۇپ يېتىؼىٌەى

ئىظالم كىوُى، هايۇيؼۇياطلىى،  ئابدۇطاالم
ئەرەب تىلىى هاتىارلىى  تەپظىر، َەدىع،

طاَەلەردە نۇًەنهەە يېتىؼىپ چىووىاى ۋە 
ئىۇ . نۇجتەَىدلىى دەرىجىظىِە يەتىٌەى

ئىىۆز زانايىظىىىدا ئۆلىهاالريىىىڭ ًىؼىىى 
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طۇلتايى، ػەيخۇلئىظىالم، پادىؼىاَالريى 
 يانالرؿىىىاىِىىىۈچى دمِەيىىىدەي ئەدەپل

ئەلالنە َاكىس زەَەبى نۇيدان . ئېرىؼٌەى
 ئابدۇطىىاالمئىىىس ئىبًىىى » دمىىِەى:

نۇجتەَىىىدلىى دەرىجىظىىىِە يەتىىٌەى، 
پېؼۋاطى بْلـاى، تەهىۋادارلىوى،  نەزَەپ

زاَىدلىوى، نىْە ئىلهىى ۋە ًىؼىىلەريى 
ياخؼى ئىؼالرؿا بۇيرۇپ، ياناى ئىؼالردىٌ 

دىًىىىدا تْطۇػىىىتىٌى تىرىؼىىىچايلىوى، 
نۇطتەٌَەنلىٌى بىىلەى تْيۇلـىاى ئىالىو 
بْلۇپ، دۇييايىڭ َەر هايظى جايلىرىىدىٌ 

الر ًېلىپ ئۇيىڭىدا ئىلىىو تەَظىىل پتالى
هىلـاى ۋە ئۇيىىڭ هْلىىدا يۇرؿۇيلىـىاى 

 . «ئۆلىهاالر يېتىؼىپ چىوواى
ئىًتىايىٌ  ئابدۇطىاالمئەلالنە ئىس ئىبًى 

ًەنىىبەؿەە ئائىلىىىدە ئۆطىىۈپ يېىىتىلِەى 
َانهىاللىى  ئابدۇطىاالمادىظى بْلۇپ، د

هىلىؽ، دۇًايالريىىڭ ئالىدىًى تىازىالغ 
دمِەيىىدەي جاپىىالىى ئەنىىِەي بىىىلەى 

ئەلالنە . ئائىلىظىًىڭ ئېُتىياجىًى هاندايتتى
ًىچىىٍ يېؼىىدىال  ئابدۇطىاالمئىبًى  ئىس

دادىظى ۋاپات بْلۇپ ًەتٌەيٌەيلىٌىتىٌ، 
ئائىلىًىىىڭ تۇرنۇػىىىًى هانىىداغ ئىؼىىى 

. ـايىدىـا هالابدۇطاالنئًىچىٍ ئىس ئىبًى 
دادىظى َايات ۋاهتىدا ئۇيى َەر يانازؿىا 
دەنەػىىىوتىٌى ئەنەۋى جانەطىىىِە ئېلىىىپ 
باراتتى ۋە ئۇ جايىدىٌى نۇدەررىظىلەرُە 

ئۇالريىىىڭ دۇئاطىىىًى  ،تْيۇػىىتۇراتتى
 ئابدۇطىاالمًىچىٍ ئىىس ئىبًىى . ئاالتتى

دادىظىدىٌ ًېيىٌ، دادىظى هىلـاى جاپالىى 
لىًىؽ بىلەى بىلىلە، ئەنِەي بىلەى ػۇؿۇل

بەزىىىدە ئەنەۋى جانەطىىىدە ًىؼىىىلەريىڭ 

ػۇ ئەطىًادا . ئاياؿلىرىًى طاهالپ بېرەتتى
جانەدىٌى نۇدەررىظلەردىٌ ئەلالنە ئىبًىى 
ئەطاًىر ۋاطىتە بْلۇپ ئۇيىڭـا جەنەيىىڭ 

هْپۇػى -ياى تەرىپىدىٌ بىر جايًى يېتىپ
ئۈچىىۈى َىىازىرالپ بېرىىىدۇ ۋە بەزى 

ئەلالنە ئىس ئىبًى . دەرطلەرُە هايتاػتۇرىدۇ
ًىڭ ئەنەۋى جانەطىىدە تالىىب ئابدۇطاالن

. بْلىۇپ ئْهۇػىىى ئْڭايـىىا تْختىهايىىدۇ
نۇدەررىظلەر دەطلەپتە ئۇيى يېؼى ًىچىٍ 

ئەلىىالنە . دەپ دەرطىىٌە هاتًاػىىتۇرنايدۇ
ئىبًى ئەطاًىر يەيە ئارىـا ًىرىىپ ئىۇيى 
دەرطىىلەرُە هايتاػىىتۇرىدۇ، ًېيىىىًچە 

ٌىِە هايىىل نۇدەررىظلەر ئۇيىڭ زمىرەًىلى
 . بْلۇپ ئۇيىڭـا ًۆڭۈە بۆلىدىـاى بْلىدۇ

بىىر  ئابدۇطىاالمئەلالنە ئىىس ئىبًىى 
تەرەپتىٌ ئىؼىلەپ، يەيە بىىر تەرەپىتىٌ 
ئْهىىۇپ، ئىىاخىرى ًاتتىىا ئۆلىهىىاالردىٌ 

ًېيىًچە ئۆزى ئْهۇؿىاى ئەنەۋى . بْلىدۇ
نىظىىرؿا . نۇدەررىظلىٍ هىلىدۇ جانەطىدە

َىجىىرەت هىلىىىپ بارؿايىىدىٌ ًېىىيىٌ، 
دەررىظىىلىٍ، هىىازىلىى، خىىاتىبلىى ۋە نۇ

. طىياطەت ئىؼىلىرى بىىلەى ػىۇؿۇللىدۇ
نۇڭـىۇە ئەلالنە ئىس ئىبًىى ئابدۇطىاالم 

ظىىەلىب ئەَلىؿەربًىىىڭ  هْػىىۇيلىرىـا ۋە
هارػىىى ئېلىىىپ بېرىلـىىاى  هْػىىۇيلىرىـا

جىُادالردا ًىؼىلەريى جىُادها تەييارلىـىاى 
ۋە ئۆزىهىىۇ جىُادهىىا ئىؼىىتىراي هىلىىىپ 

ئىۇ . زاتتىۇر ېلىؼىواىدۈػهەى بىىلەى ئ
م( هاَىرەدە 1525يىلى)-225َىجرىيەيىڭ 

 .  ئالەندىٌ ئۆتٌەى
نۇجتەَىىىد  ئابدۇطىىاالمئىىىس ئىبًىىى 

دەرىجىظىِە يەتٌەى ًاتتا ئالىو بْلـايًىڭ 
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طىىىرتىدا، پادىؼىىاَالرؿا، ئەنىىىرلەرُە 
خۇػىىانەت هىلهايىىدىـاى، ئىرادىظىىى 
نۇطىىتەٌَەم ۋە هْرههىىاض ًىؼىىىلەردىٌ 

ظىدىٌى پادىؼىاَالريىڭ بْلۇپ، ئۆز زانايى
ۋە ئەنىرلەريىڭ يْلظىىسلىى هىلهىؼىلىرىـا 
ًەطىىٌىٌ هارػىىى چىوىىاتتى ۋە ئۇالرؿىىا 
يەطىُەت هىلىپ، ئىۇالريى تىْؿرا يْلـىا 

 . هايتۇرۇػوا تىرىؼاتتى
 ئابدۇطىىاالمئەلىىالنە ئىىىس ئىبًىىى 

دەنەػىوتىٌى نەػُۇر ئەنەۋى جانەطىىًىڭ 
خاتىبى ۋە دەنەػىىى ػىەَىرىًىڭ ًاتتىا 

ًېيىٌ نىظىىرؿا َىجىرەت . ىدىهازىظى ئ
هىلىپ بارؿايدا، نىظىر َاًىهى يەجهىددىٌ 
ئەييۇب ئۇيى ياَىايىتى هىىسؿىٌ هارػىى 
ئېلىپ، هاَىرە ػەَىرىدىٌى ئەنىر ئىبًىى 

ا ۋە نىظىىر ـىىوئاض جانەطىىًىڭ خاتىبلى
ئەلىالنە . دىيارىًىڭ هازىلىوىـا تەيىًلەيىدۇ

نىظىردا ًىؼىىلەريى  ئابدۇطاالمئىس ئىبًى 
طۈيًەت ئەهىدىظىدە چىڭ تۇرۇػوا، ئەَلى 

بىدئەتٌە هارػى تۇرۇػوا ۋە نۇطۇلهايالرؿا 
خىرىع هىلهاهچى بْلـىاى دۈػىهەيلەرُە 
هارػى ًەطٌىٌ بْلۇػىوا دەۋەت هىلىىدۇ، 
نۇطۇلهايالريىڭ ئېڭىًى ئۆطتۈرۈػىٌە زّر 

نۇطۇلهايالر ئۈچىۈى  ئەَهىيەت بېرىدۇ ۋە
ًۆپلىِەى ئۆچهەض خىسنەتلەريى تەهىدىو 

   .هىلىدۇ
َەهىوەتًى دادىل ئْتتۇرىـا هْيۇػتىٌى 

 ًەطٌىًلىٌىدىٌ بەزى ئۆريەًلەر
ۋاپىىات  طىىاالَىددىٌ ئەييىىۇبى. 1

بْلـايدىٌ ًېيىٌ، ئۇزاهوا هالهىاي ئۇيىىڭ 
تەختىِە ۋارىظلىى هىلـۇچىالر ئْتتۇرىظىدا 

تْهۇيۇغ يۈز بەرُەى بْلۇپ، دەنەػىىى 
َاًىهى طالىِ ئىظهائىل ًانىىل نىظىىردا 

ۋاتواى ئىًىظى يەجهىىددىٌ َاًىهلىى هىلى
ئەييىىۇب دمىىِەى ًىؼىىىِە هارػىىىى 

دۇ، ئىًىظىى بىلەى بىرلىؼىى لەرظەلىبئەَلى
ىؽ بەدىلىىِە ػىام ئەييۇبًى يْهىتىپ بېر

رايْيىًىىڭ بەيتۇلهىۇهەددەض، تەبەرىىيە، 
ئەطوەالى هاتارلىى جايلىرى ۋە نىظىىريىڭ 

 هْػىۇيىـاظەلىب ئەَلىبەزى ػەَەرلىرىًى 
بۇ ئەَىۋاە . ىدۇئۆتۈيۈپ بېرىؼٌە ًېلىؼ

نۇطىىۇلهايالريىڭ هىىاتتىى يىىارازىلىوىًى 
ػۇ چاؿدا ئەلالنە ئىىس ئىبًىى . هْزؿايدۇ

جىىۈنە خۇتبىظىىىدە يۇتىىۇن  ئابدۇطىىاالم
طۆزلەپ، ػام َاًىهى طىالىِ ئىظىهائىل 
ًانىلًىڭ هىلهىؼىًى هاتتىى ئەيىبلەيىدۇ ۋە 
نۇطىىۇلهايالريى بىىۇ زۇلۇنـىىا هىىاراپ 

ى ػىام بۇيىڭ بىلە. تۇرناطلىووا ئۈيدەيدۇ
َاًىهى ئۇيى نەيظىپىدىٌ ئېلىپ تاػىالپ، 
زىًىدايـا تاػىاليدۇ ۋە ئىۇيى ئۆزىىًىىىڭ 
طىياطىتىِە خىسنەت هىلىدۇرۇغ ئۈچىۈى 

بىىۇ ئارىىىدا َىىاًىو . هىىاتتىى ئۇرۇيىىىدۇ
زىًدايـا ئەلچى ئەۋەتىپ ئەلالنە ئىس ئىبًى 

طىىىىسيىڭ بىىىۇرۇيوى » ـا:ئابدۇطىىىاالن
نەيظىپىڭىسُە هايتىؼىڭىس ۋە تېخىهۇ چْڭ 

ى بىىرال ۈظەپلەرُە يۈًظىلىؼىڭىس ئۈچنەي
يىىْە بىىار، ئىىۇ بْلظىىىهۇ، َاًىهـىىا 
« بْيظۇيۇغ ۋە ئۇيىڭ هْلىًى طۆيۈػتۇر

بىۇ  ئابدۇطاالمئەلالنە ئىس ئىبًى . دەيدۇ
ُەپٌە هىاتتىى ؿەزەپلىًىىدۇ ۋە ًەطىٌىٌ 

ئالالًَىڭ يىانى بىىلەى » جاۋاب بېرىپ:
هەطەم هىلىهەيٌى، نەى َېچٌىهًى هْلۇنًى 

ئەنىىدى هايىىدان . هىىايهەىطىىۆيِىلى هْي
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. بْلۇپ باػوىالريىڭ هْلىًى طۆيىدىٌەيهەى
هەۋم طىلەر باػوا يْلىدا، نەى باػىوا  ېئ

ئالالَوىا ػىۈًۈرًى، . يْلدا تۇرۇۋاتىهەى
نېًىىى طىىىلەر نىىۇپتىال بْلـىىاى طىىىًاهوا 

 . «ئۇچراتهاپتۇ
َېيت ًۈيلىرىًىىڭ بىرىىدە نىظىىر . 5

َاًىهى يەجهىددىٌ ئەييىۇب هىاَىرەدىٌى 
لىىئەُە چىوىىىپ، ئەطىىٌەرلەريىڭ چىىْڭ هە

نايىۋمرىًى تاناػىا هىلىىپ ئْلتىۇراتتى، 
َاًىهًىىڭ  ئابدۇطىاالمئەلالنە ئىس ئىبًى 

 يېًىـا ًېلىپ، ئۇيىڭـىا خىتىاب هىلىىپ:
ب! هىيىانەت ًىۈيى ئىالالٍ ئەي ئەييۇ»

نەى طاڭا نىظىريىڭ َاًىهىيىتىًى ›طەيدىٌ 
ئاتا هىلظىام، طىەى ئىۇ جايىدا َىاران 

دەپ ‹ لىىدىڭهۇ؟طېتىؼىىوا رۇخظىىەت هى
طْرىظىىا، طىىەى يىىېهە دەپ جىىاۋاب 

بىۇ ئىىؽ »َاًىو: . دەيدۇ« بېرىظەى؟
نەرَىىۇم دادانًىىىڭ زانايىظىىىدىٌ بېىىرى 
« داۋانلىؼىىىپ ًېلىۋاتىىىدۇ ئەنەطىىهۇ؟

ػۇيىڭ بىلەى ئەلالنە ئىىس ئىبًىى . دەيدۇ
دادىللىىىى بىىىلەى َاًىهـىىا  ئابدۇطىىاالم

طىىىلەرنۇ خىىۇددى »رەددىىىيە بېرىىىپ: 
بىْۋىلىرىهىس -ئاتا نۇػرىٌالرؿا ئْخؼاغ

 ػۇيدان هىالتتى، بىسنۇ ئۇالرؿا ئەُىؼىهىس
ػۇيىڭ بىلەى َاًىو . دەيدۇ« دەۋاتىظىلەر

ىًىى ىردىٌى َاران دۇًايلىرىًىڭ َەنهنىظ
ػىۇ . تاهاغ تْؿرۇلۇن پەرناى چۈػۈرىدۇ

ًىڭ ئابدۇطىاالنچاؿدا، ئەلالنە ئىس ئىبًىى 
َاًىهًىىڭ » تالىبلىرىدىٌ بىرى ئۇيىڭـا :

هْرههىىاي ئۇيىڭـىىا هارػىىى َەيۋىتىىىدىٌ 
نەى » دمِەيىىدە، ئىىۇ:« چىوتىلىـىىۇ؟

 ئالالًَىىىڭ َەيىىۋىتىًى ًىىۆز ئالىىدىهـا

ًەلتىىۈرُەى ۋاهتىهىىدا، يەر يۈزىًىىىڭ 
 ەَەيۋەتلىٍ پادىؼاَلىرى ناڭا َېچ يەرطىى

 . دەيدۇ« ًۆرۈيهەيدۇ
يىلى كرايظىىيە پادىؼىاَى -1581. 3
 هْػىىىۇيىـاظىىەلىب ئەَلىلىىۇۋىع -1

وە يۈرۈغ هىلـاى ػەره لىى هىلىپهْنايداي
بْلۇپ، ئۇالر نىظىريىڭ دۇنيات رايىْيىًى 
بېظىۋالـايدىٌ ًېىيىٌ، هىاَىرەُە هىاراپ 
يْلـا چىووايدا، نەيظىۇرە دمىِەى جايىدا 
ئىظىىالم ئەطىىٌەرلىرى بىىىلەى لىىۇۋىع 

ى هْػىىۇيظىىەلىب ئەَلىباػىىچىلىوىدىٌى 
. ىىىدا هىىاتتىى ئىىۇرۇغ بْلىىىدۇئْتتۇر

ى تەلتۈًىۈض هْػۇيظەلىب ئەَلىئۇرۇػتا 
ؿلۇب هىلىًىىدۇ ۋە لىۇۋىع هاتىارلىى نە

نىظىىردىٌى هْنايدايالر ئەطىرُە چۈػۈپ 
ػىۇ . ُە تاػىلىًىدۇ«لۇههاى تۈرنىظى»

ظىىەلىب ئەَلىچاؿىىدا، نۇطىىۇلهايالريى 
هارػى جىُاد هىلىؼوا ئۈيىدىِەى  هْػۇيىـا

ۋە ئۆزىهۇ ئالدىًوى طىەپتە بْلـايالريىىڭ 
 . ئىدى ئابدۇطاالمبىرى ئەلالنە ئىس ئىبًى 

يىلىىى ئىىۆز -252رىيەيىىىڭ َىج. 8
ۋاهتىىىدىٌى ئىظىىالم پىىايتەختى باؿىىداد 
چىًِىسخايًىىىڭ ئەطىىٌەرلىرى تەرىپىىىدىٌ 
ئىؼـاە هىلىًـايىدىٌ ًېىيىٌ، نىظىىردىٌ 
باػىىوا ئىظىىالم دىيارىًىىىڭ َەنهىظىىى 
چىًِىسخايًىىىڭ هْلىـىىا ئۆتىىۈپ بْلـىىاى 

نىظىردا يەجهىددىٌ ئەييۇب ۋاپات . بْلىدۇ
ئىْؿلى  بْلـايدىٌ ًېيىٌ، ئۇيىڭ تەختىِە

ئەنهىا ئىۇ . تۇراى ػاٍ ۋارىظلىى هىلىدۇ
طۇيىوەطىىت بىىىلەى  تهەي،ۆئىىۇزۇى ئىى

ئۆلتۈرۈلِەيدىٌ ًېيىٌ، طەيلۇددىٌ هۇتۇز 
، ئىۇ بىارلىى ئۆلىهىاالر ،تەختٌە چىوىدۇ
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ئەنىرلەريى تْپالپ يىـىٌ ئاچىدۇ، يىـىًىدا 
چىًِىسخايًىىىڭ نْڭـىىۇە ئەطىىٌەرلىرىِە 
هايىىدان تاهابىىىل تىىۇرۇغ تْؿرىظىىىدا 

ەت ئېلىىىپ بېرىىىپ، ئىظىىالم نەطىىلىُ
ئەطٌەرلىرىًى هْرالاليدۇرۇغ ۋە ئۇالريىڭ 
تەنىًاتى ئۈچۈى خەلوتىٌ ياردەم تىْپالغ 

ئەنهىىا ئەنىرلەريىىىڭ . هىىارار هىلىًىىىدۇ
نىىاە تْؿرۇلىىۇن -خەزىًىظىىىدىٌى پىىۇە

 . طۆز بْلهايدۇ-ُەپ
 ئابدۇطاالمػۇ چاؿدا ئەلالنە ئىس ئىبًى 

خۇتبە طۆزلەپ، َىاًىو ۋە ئەنىرلەريىىڭ 
نىالالريىهۇ ئىظىالم -ەزىًىظىدىٌى پۇەخ

ئەطٌەرلىرىًى جابىدۇغ ئۈچىۈى طىەرپ 
هىلىىىىؽ الزىهلىوىًىىىى تەًىتلەيىىىدۇ ۋە 
ًىؼىلەريىڭ نەيىىۋىيىتىًى ًۆتىرىىدىـاى، 
ئىهىىىايىًى ًۈچەيتىىىىدىـاى تەطىىىىرلىٍ 

ػۇيىڭ بىلەى َاًىو ۋە . طۆزلەريى هىلىدۇ
ئەنىرلەرنۇ ئادەتتىٌى خەلوىوە ئْخؼاػىال 

دۇييىايى -بْلـاى نىاەبار هْە ئىلٌىدە 
. ئالالٍ يْلىدا جىُاد هىلىؼوا طەرپ هىلىدۇ

يەتىجىدە، هۇتۇز ئەطٌەرلىرى ئەيًىجالۇت 
دمىىِەى جايىىدا چىًِىسخايًىىىڭ نْڭـىىۇە 

ػىۇيىڭ . هْػۇيلىرىًى نەؿلىۇب هىلىىدۇ
بىلەى نىظىر چىًِىسخايًىىڭ ئىؼىـالىدىٌ 

 . ئاناى هالىدۇ
 بەزى ئىلهىي خىسنەتلىرى

-ئْهىۇ ابدۇطىاالمئئەلالنە ئىس ئىبًى 
ئْهۇتۇغ ئىؼلىرىـا ئەَهىيەت بەرُەيدەي 
. طىياطىىەتٌىهۇ زّر ئەَهىىىيەت بېرەتتىىى

چۈيٌى ئىۇ دىًىىي ئىلىهىلەردە ًانالىـىا 
. يەتٌەيدەي، طىياطەتتىهۇ يېتىؼٌەى ئىدى

ئەلىالنە » ػۇڭا ئۆلىهاالر نۇيدان دمِەى:
يۇرؿۇيلىـاى ًىتىاب  ئابدۇطاالمئىس ئىبًى 

ى هالدۇرۇپ ًەتىٌەى ۋە ئىلهىي ناهالىالري
بْلظىهۇ، ئۆزىًىڭ نْە ئىلهىِە هارىـايىدا 
. هالدۇرۇپ ًەتٌەيلىىرى ئىازلىى هىلىىدۇ

ئاتهىؽ ئىٌٌى يېؼىدا ػاندىٌ  ئۇچۈيٌى 
نىظىرؿا َىجرەت هىلـايـىا هەدەر ًىتىاب 
يېسىؽ بىىلەى ػىۇؿۇلاليهىـاى بْلىۇپ، 

ئْهۇتىۇغ -ۋاهتىًى ۋە ئىۆنرىًى ئْهىۇ
ۇيىڭ ًىتىاب ئ. ئىؼلىرىـىال ئاتىـاى ئىدى
ئىۇ نىظىىرؿا . يېسىؼى نىظىردا باػاليـاى

ًەلِەيىىدىٌ ًېيىًهىىۇ درلەتًىىى ئىظىىالٍ 
هىلىىىؽ، َاًىهالريىىىڭ خاتىىالىولىرىًى 
تۈزىتىؽ ۋە خەلوًىڭ ئەَۋالىًى ياخؼىالغ 
هاتارلىى درلەت ئىؼلىرى بىىلەى بْلىۇغ 
بىلەى بىرُە بەزى هىههەتلىٍ ئەطىەرلەريى 

 . «يېسىپ هالدۇرؿاى
تەپظىىر،  ئابدۇطاالمئىبًى ئەلالنە ئىس 

تىىارى ، پەتىىىۋا ۋە  َەدىىىع، ئەهىىىدە،
زاَىدلىى هاتارلىى طاَەلەردە ًىۆپلىِەى 
. هىههەتلىٍ ئەطەرلەريى هالدۇرۇپ ًەتٌەى

ًىڭ تەپظىردە ئابدۇطاالنئەلالنە ئىس ئىبًى 
يىىانلىى تەپظىىىرى،  «تفســي القــران العظــيم»

طىىەَىِ «)خمتصــر صــحيح مســلم»َەدىظىىتە 
طىظى( يانلىى ئەطىىرى، نۇطلىهًىڭ خۇال

تەۋَىىىد ) «رســالة يف علــم التوحيــد»ئەهىدىىىدە 
رىظالىظىىى(، ئىظىىالم هايۇيؼۇياطىىلىوىدا 

ػىىىىەرىئەت ) «االماااا بياي ااااا اليااماااا ياال  اااا ب»
ئەٌَىىانلىرىًى بايىىاى هىلىؼىىتا ئاطىىاض( 
هاتارلىى ئەطەرلىرى ئاالَىىدە ػىۆَرەت 
هازايـاى ئەطەرلەر بْلىۇپ، ًىۆپ هېىتىو 

 .  يەػر هىلىًـاى



ئىًظايًىڭ يەر يۈزىدىٌى َاياتى ئىادەم 
ئەلەيُىظظىىاالنًىڭ جەيًەتىىتىٌ زمهىًـىىا 
چۈػۈػىىى بىىىلەى ئىبتىىىدائىي ػىىەًىلدە 

ئۇ چاؿدا يە طىـىًىدىـاى ئۆي، . باػاليدى
. هىلىدىـاى ناػىًا يىْن ئىىدى طەپەر يە

لېٌىٌ بىۇ َايىات ئەۋالدتىىٌ ئەۋالدهىا 
ئىًظاى ئالالٍ . تەرەهوىي هىلىپ داۋانالػتى

ائااليىڭ يەريۈزىدىٌى خەلىپىظى بْلىۇغ ت
 ػەًلىۋەزىپىظىًى ئادا هىلـايظېرى َايات 

ئىپتىدائىيلىوتىٌ نەدەيىيەتٌە، هىاالهلىوتىٌ 
ئىًظىايًىڭ يەر . دىتەرەهوى هىلَازارەتٌە 

ػىىارىدا نەۋجىىۇت بْلۇػىىى دمِەيلىىىٍ، 
ئىًظايًىڭ تەبىئەت بىلەى يۈزلىؼىؼىى ۋە 

. تىۇريەر ػارىًى ُۈللەيدۈرۈػى دمِەيلىٌ
ئىًظاى بۇ ئىؼًى ئىبىادەت چۈػەيچىظىى 

بىىس ئىظىالم خەلىپىلىٌىى . بىلەى هىالتتى
ئاؿدۇرۇلـايىىدىٌ بېىىرى نۇطىىۇلهايالريىڭ 
چېٌىًىپ، باػىوا نىللەتلەريىىڭ نىاددىي 

جەَەتىىتىٌ تەرەهوىىىي هىلـىىايلىوىًى بىىۇ 
تەرەهوىياتالريىىىىڭ ئىًظىىىاى َايىىىاتىًى 
ئاطايالػتۇرىدىـاى نىاددىي ۋاطىىتىلەريى 

هىلـايلىوىًى ۋە يېڭىى تەرەهوىيىات ئىجات 
تىىىۆَپىلىرى ئىظىىىالم ئۇنهىتىًىىىىڭ 
تۆَپىلىرىىىدىٌ يەچىىچە َەطظىىە ًىىۆپ 

نايىا نۇػىۇ . بْلـايلىوىًى ًىۆرنەًتىهىس
طەۋەپتىٌ ئىظالم ئۆلىهىالىرى ئىۈنهەتًى 

بىۇرۇيوى  ،هايدان تەرەهوىىي هىلىدۇرۇپ
طەۋىيىظىِە يۈًظەلدۈرۈػًىڭ ئىانىللىرىًى 

بۇيىىڭ ئەڭ . چۈػەيدۈرۈػٌە تىرىؼهاهتا
 نۇَىو ئانىللىرى تۆۋەيدىٌىچە: 

 زانايىۋى ئىظالم چۈػەيچىظىًى بىلىؽ:
 تەربىيىۋى ئېوىو: 

ئەۋالتلىرىًىىىى دىًىًىىىى ئىظىىىالم 
 ەپ چىوىىؽتەربىيىل ،چۈػىًىدىـاى هىلىپ

پەيـەنبەر ئەلەيُىظظىاالنًىڭ ئىۆزُەرتىؽ 
ئۇطۇلى بْلۇپ، ئۇ ئەڭ ياخؼى ئىظىالٍ 
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ۋە طىەئىد  ىتەهىييۇددىٌ يەبُاي. يْلىدۇر
ئەڭ ياخؼىىى چىىارە ئىظىىالنًى  يۇرطىىى

چۈػەيدۈرۈغ، ئۇيى تەتبىوالػتۇرد بىًايى 
يېڭىالػىىًىڭ يىىْلى چۈػىىەيچىدۇرد دەپ 

 . هارايدۇ
تەربىيە ئېوىهىدىٌى طىەلەكىيلەر دىًـىا 

جەَەتىىتىٌ ًۆڭىىۈە  اتنەيىىىۋى ئىظىىالَ
بۆلىدۇ، لېٌىٌ دىًًى ناددىي تەرەهوىيىات 

لىؽ ۋە ئارهىىىدا هېلىؼىىًىڭ ئالىىدىًى ئىىې
 .  ئۈچۈى ۋەطىلە هىلهايدۇ
 ئىظالَاتچى ئېوىو: 

بۇ ئېوىهىدىٌىلەر ئىظىالٍ هىلىىؽ ۋە 
تەرەهوىي هىلىؼىًى ئاطاطىلىى نەهظىەت 

ػۇيىڭ ئۈچۈى بۇ ئېوىهىدىٌىلەر . هىلىدۇ
ئۈنهەتًىڭ ئارهىىدا هىېلىؽ نەطىلىظىىًى 

تەربىىيە -َەە هىلىؼًىڭ چارىظىى تەلىىو
ئىؼلىرىًى ئىظىالٍ هىلىىؽ ۋە خەلوًىىڭ 

ىىىيەت ئېڭىًىىى ئۆطىىتۈرۈغ دەپ نەدەي
تەربىىىيە ئىؼىىلىرىًى -تەلىىىو. هارايىىدۇ

طايائەتتە تەرەهوىي هىلـاى درلەتلەردىٌىى 
تەربىيە يەزەرىيەلىرىِە ًۆرە ئىظالٍ -تەلىو

بۇ هاراػىتىٌىلەريىڭ . هىلىؽ الزىو دەيدۇ
ۋە نالىىٍ  بېؼىدا ئىهام نۇَەنهەد ئابدۇٍ

 .  ًېلىدۇ ئىبًى يەبى
 ئېوىهى:  بىلىهًى ئىظالنالػتۇرۇغ

بىلىهًىىىىىى ئىظالنالػتۇرۇػىىىىىوا 
چاهىرؿۇچىالريىىىڭ ًىىۆپ طىىايلىوى ؿەرب 
ئۈيىۋمرطىىىتىتلىرىدە ئىلىىىو تەَظىىىل 

ئۇالريىڭ بېؼىدا نىۇَەنهەد . هىلـايالردۇر
ئىظىىهائىل ئەە ، يەهىىىب ئەە ئەتتىىاض

 ۋە نىىۇَەنهەد ًانىىاە َەطىىەى كىىارۇهى
بۇالر ئۈنهەتًىڭ ؿەربتە تەرەهوىى . ًېلىدۇ

ىىىدىٌ بىىىيە يەتىجىلىرتەر-هىلـىىاى تەلىىىو

. دەپ هارايىدۇ پايدىلىًىؼوا ئىُتىياجى بار
لېٌىٌ بۇيى تاطواپ، ئىظالم پىرىًظىپلىرىـا 

ئىىىىادەتٌە -ۋە يەرلىىىىىٍ ئىىىىۆرپ
 . نۇۋاپىوالػتۇرۇپ ئېلىپ بېرىؽ ًېرەي
 ئىظالنىي َەرىٌەت ئېوىهى: 

بۇ باػوا بىىر ئىظىالَاتچى َەرىىٌەت 
ى ئارهىدا هالـايلىى ًىرىسىظًئۇالر بْلۇپ، 

تىىۈُىتىؽ َۆًىىۈنەت ۋە رەَبەرلەريىىى 
. ئىظالٍ هىلىؽ بىلەى بْلىدۇ دەپ هارايدۇ

ػۇيىڭ ئۈچۈى طىياطەت ۋە َىاًىهىيەتًى 
هْلـىىا ئىىېلىؽ بىىۇ َەرىٌەتًىىىڭ ئەڭ 

ئالالٍ تائىاال . ۋەزىپىظى بْلدى ئاطاطلىى
يەطىىىُەت بىىىلەى -ۋە ۋەز« هۇرئىىاى»

تۈزەتهىِەى ئىؼىًى َىاًىهىيەت بىىلەى 
ًى تەتىىبىوالغ ۋە ػىىەرىئەت. تۈزىتىىىدۇ

ئۈنهەتًىىىڭ نىىۇۋەپپەهىيەت هازىًىؼىىىـا 
ًاپالەتلىٍ هىلىدىـاى ئىظالنىي جەنئىىيەت 
. بەرپا هىلىؽ َاًىهىيەت بىىلەى بْلىىدۇ

َىىاًىهىيەت هْلىىدا بْلـايىىدا، ئىىۈنهەت 
ئانىىاى ۋە خىىاتىرجەم تۇرنىىۇغ -تىىىًچ

ًەچۈرەلەيدۇ ۋە َەر جەَەتىتە تەرەهوىىي 
ؼىىدا بىۇ هاراػىتىٌىلەريىڭ بې. هىالاليدۇ

َەطەى ئەە بەيًىا، نەۋدۇدى ۋە طىەييىد 
 .  هۇتۇب ًېلىدۇ

 ئْتتۇراَاە ئېوىو: 
يۈطۈق هەرداۋى، نۇَەنهەد ؿەززالى ۋە 
نۇَەنهەد ئەنهىارە هاتىارلىى ئۆلىهىاالر 
ئۈنهەتًىىىڭ نۈػٌۈلىظىىى ًۆزهاراػىىًىڭ 
ئېًىىىىى بْلهاطىىىلىوى ۋە پىٌىردىٌىىىى 
تەڭپۇڭلۇهًىڭ يْهلىوىدا يْػۇرۇيـاى دەپ 

يىڭ ئۈچۈى ئۈنهەتًىڭ ئەهىل ئۇ. هارايدۇ
بىلەى ۋەَىيًى، دۇييا بىلەى ئىاخىرەتًى، 
. ناددا بىلەى رًَّى بىرلەػتۈرۈػى الزىىو
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بىىىىۇ بْلظىىىىا ئْتتۇراَاللىوًىىىىىڭ 
 . طىهالىرىدىًدۇر

 ئەهىلِە تايىًىدىـايالر ئېوىهى: 
ۋە  نۇَەنهەد ئەرُىۈى، َەطەى تۇرابى

هاتىىارلىى ئۆلىهىىاالر  َەطىىەى َەيەكىىى
ئىظىىالم تارىخىىىدىٌى  نۇطىىۇلهايالريىڭ

ۋە ئارهىدا هېلىؽ  ىۋەهەلەرُە ئېظىلىۋملىؼ
ًىرىسىظىىىدىٌ هۇتۇلۇػىىًىڭ يىىْلىًى 

تىار يْلىدۇر، دەپ  َەهىوىي ىتاپالهاطلىو
ئۇالريىىڭ يەزەرىيەطىىدە دىىٌ . هارايدۇ

چېِراطىىًى -َەهتۇر، لېٌىٌ ئۇيىڭ چەي
َىىىازىرهى ئىجتىهىىىائىي ۋە طىياطىىىىي 

ە ۋەزىىىيەتٌ. تەرەهوىيىىات بەلِىلەيىىدۇ
ناطلىؼىىىدىـاى، َەرىٌەتچىىاى ئىًظىىايىي 

 . ئەهىل دىًـا باػچىلىى هىلىدۇ
 جىُاد ئېوىهى: 

ئىظىىالٍ هىلىؼىىتا ئىىۆزىًى  ،بىىۇ
 ئاػىىوۇيلۇهوائْتتۇراَىىاللىوتىٌ چىوىرىىىپ 

ئېلىپ بارىدىـاى هىسؿىًلىىى ئېوىهىى دەپ 
بۇيىڭ طىەۋەبى ئۇالريىىڭ . طۈپەتلىًىدۇ

دىًـىىا ۋە خەلوىىوە ئەَهىىىيەت بېرىؼىىًىڭ 
ئىۇالر ئۈنهەتًىىڭ . لىٌىدىٌ بْلـاىزىيادى

َازىرهى َالىًى ئىظالٍ هىلىؼىًىڭ يىْلى 
بىۇ . جىُاد ئېالى هىلىؼتۇر، دەپ هارايدۇ

ئېوىهًىىىڭ ئەُەػىىٌۈچىلىرى ئەطىىلىدە 
يۇهىرىىىدىٌى ئېوىهالريىىىڭ دائىرىظىىىدىٌ 
چىوىپ ًەتهىظىىهۇ، ياػىالريىڭ چْڭوىۇر 
َىظظىيات بىلەى بىۇ پىٌىريىى هْللىؼىى 

ياَايىتى ًەطٌىًلىؼىپ  بىلەى بۇ َەرىٌەت
بۇيىڭ طەۋەبى ئىؼالريى ياخؼى . ًەتٌەى

بىر تەرەپ هىاللهاطلىى يىاًى نۇطىۇلهاى 
رەَبەرلەريى ئۆزلىرىِە يېوىًالػتۇرالهاطلىى 

يىىاًى ئۇالريىىىڭ ئىچىىىدىٌى بەزى ۋە 

ى ورلىخىىًْىؼىىىلەريىڭ ػەخظىىىي تەنە
ئۈنهەتًىڭ نەيپەئىتىًىڭ ئالىدىـا ئۆتىۈپ 

طەۋەبلەريىڭ بىرى نەزًۇر . ًەتٌەيلىٌىدۇر
هىلىىىچ ًىتىىابالرىٌ »بىىۇ ئېوىهًىىىڭ 

دمىىِەى ئىددىيىظىىىدۇر، « ياخؼىىىراهتۇر
 . دمِۈچىلەرنۇ بار

 تەۋَىد ئارهىلىى ئىظالٍ هىلىؽ چارىظى
يۇهىرىدا باياى هىلىًـىاى ئېوىهالريىىڭ 
بەزىظى ئارهىدا هېلىؼىًى َەە هىلىىدىـاى 

ۇرد نۇطۇلهايالريىڭ تەۋَىد تيەرطە تەۋَىد
ئىظالٍ هىلىؼتىٌ يْلـا چىوىؼى  ئەهىدىظىًى

ۋە َاياتًىڭ بارلىى تەرەپلىرىًى تەۋَىدًە 
 . باؿلىؼى الزىو دمِەى هاراػتا بىرلىؼىدۇ

ئەلالنە نۇَەنهەد ياطىرۇددىٌ ئەلبىايى 
َىىىديى ۋئەي ئىظىىالم دەۋەتچىلىىىرى تە»

دمىىِەى « ئالىدىًوى ئْرۇيىىدا هْيىىۇڭالر!
پەيـەنىبەر »رىظالىظىدە نۇيدان دەيىدۇ: 

ظظىىاالم طىىاَابىلىرىًى ئىىۆزى ئەلەيُى
ئىۇ . باػلىـاى ئىؼتىٌ باػالػوا بۇيرۇؿاى
يەيە  .«بْلظىهۇ تەۋَىىدًە چاهىرىؼىتۇر

بىسنىىۇ پەيـەنىىبەر »نۇيىىدان دەيىىدۇ: 
ئەلەيُىظظىىاالم باػىىلىـاى يەرطىىە بىىىلەى 

ئىۇ بْلظىىهۇ ئالىدى بىىلەى . باػاليهىس
نۇطۇلهايالريىڭ بۇزۇلـىاى ئەهىىدىلىرىًى 

ئىبىادەتلىرىًى ئىظالٍ هىلىىؽ، ئايىدىٌ 
ئىظىىالٍ هىلىىىؽ، ئىىۈچىًچى هەدەنىىدە 

   .«ئۇالريىڭ َەرىٌىتىًى ئىظالٍ هىلىؼتۇر
ػۇيىڭدەي طەييىد هۇتۇپهۇ َەرىىٌەت 

ُە ئېوىهىـا نەيظۇپ بْلىۇغ بىىلەى بىىر
 ئىظىىالنىي تەطىىەۋۋۇريىڭ هىهىىهەت»

يىانلىى « هاراػلىرى ۋە ئاالَىىدىلىٌلىرى
تەۋَىىديى »ًىتابىدا نۇيىدان دەيىدۇ: 

تىًىى بىلىىؽ، َەهىوىائىًاتًىڭ بىلىؽ، ً
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َاياتلىوًى ۋە ئىًظايًى بىلىؽ نۇطۇلهايًى 
ئىظىىىىالنىي َەرىىىىىٌەت تەرەپىىىىٌە 

تەۋَىىديى . َەرىٌەتلەيدۇرُۈچى ًۈچتۇر
پەهەت يەزەرىيە تەرەپتىًال بىلىؽ ًۇپىايە 
هىلهايدۇ، بەلٌى ئۇيىڭـىا َەرىىٌەت ۋە 

 .«ئىؼلەپچىوىرىؽ هْػۇلۇػى الزىو
پىؼىۋالىرىدىٌ  َاللىى هارىؼىًىڭائْتتۇر

يۈطۈق هەرداۋىًىڭ ًىتىابلىرىًى نۇتىالىئە 
هىلـاى ًىؼى ئۇيىڭهۇ نۇػىۇ َەهىوەتًىى 

هەرداۋى . بىلىىىدۇ ًۈچەيدۈرىىىدىـايلىوىًى
يىانلىى ًىتابىًىىڭ « ئىهاى ۋە َايىات»

ئىهىاى، »نۇهەددىهىظىدە نۇيدان دەيدۇ: 
دىٌ ۋە تەۋَىد بارلىى نۇطىۇلهايالريىڭ، 

ىٌىًىىىىڭ بْلۇپهىىىۇ ئەرەبلەريىىىىڭ ًىهل
ئۇ بْلظا نۇطۇلهايًىڭ ؿەلىبە . ئاچوۇچىدۇر

هىلىؼىىى ۋە ئىلِىرلىؼىىىًىڭ ئاطاطىىلىى 
بىىىس ئۆزىهىسيىىىڭ ئىظىىالنىي . ئانىلىىىدۇر

ًىهلىٌىهىسيىىى پىىاًالغ ۋە ئۇيىڭىىدىٌى 
يْػۇرۇى ًۈچلەريى ئْتتۇرىـىا چىوىىرىؽ 
ئۈچۈى ئىهاى ۋە دىًدىٌ ئىبارەت ئەطلىي 
ئاچوۇچًى ئىؼىوا طالهاطىتىٌ َەرهىايچە 

رىؼظاههۇ، طۇيىڭ ئۈطتىِە بىًا طالـاى تى
ياًى َاۋا بْػلىوىـا خەت يازؿاى ًىؼىدەي 

   .«بىُۇدە ئىؽ هىلـاى بْلىهىس
بىىر ًىتىاب كارۇهىي ئەهىدە َەهوىىدە 

يىڭ پىٌىىر ۋە تەۋَىىد»يېسىپ ئۇيىڭـىا 
دەپ ئىات « َاياتوا ًاپالەتلىىٍ هىلىؼىى

نۇئەللىپًىىىڭ بىىۇ ًىتىىابًى . هْيىىدى
طىۇلهاى ياػىالرؿا نەهظىتى نۇ ٌىيېسىؼتى

ئىظىىىالنًىڭ نەجىىىۇدىيەت هارىؼىىىىًى 
بىىلەى  ئىاڭتْيۇتۇغ، ئۇالريىىڭ بىۇ 

ئىظىىالٍ  َەهىوىىىيهْراللىًىىىپ يەپظىىىًى 
هىلىؽ َەرىٌىتىِە ئۆتۈػىًى، نىۇَەنهەد 

ئىبًى ئابدۇلۋەَُاب، نۇَەنهەد ئىىدرىع 
بەيًىا هاتىارلىى ئەە طەيۇطى ۋە َەطەى 

طەلەكىي َەرىٌىتىًىڭ بۈيۈي رەَبەرلىىرى 
يىڭ ًۆهاراػىىىالرـىىىا هْيـىىىاى ىتتۇرئْ

نېۋىلىرىًى يېڭىالػًى هْلـىا ًەلتىۈرۈغ، 
ئىظالم بىلەى ئىًظايىي پىٌىر ۋە َەرىٌەت 
نەيدايلىرى ئارىظىدا نۇطىتەٌَەم ئىاالهە 

 . هۇرۇػًى ًۆرطىتىؼتۇر
ئارهىدا هېلىؼًى َەە هىلىؼًىڭ چارىظى 
يۇهىرىىىدا بايىىاى هىلىًـىىاى پىٌىىىري 

ئْتتۇرىـىا  يى هْبۇە هىلىىؽ،ەرَەرىٌەتل
هْيۇلـاى َەرخىل تەًلىپلەريىڭ ئارىظىىًى 

-نۇۋاپىوالػىىتۇرۇغ، ئۇيىىىڭ پايىىدا
زىيايلىرىًىڭ ئارىظىًى تەڭپۇڭالػىتۇرۇغ، 
ئۈنهەتًىڭ تەرەهوىىي هىلىؼىىدا دىىٌ ۋە 
دىًىىدارلىوًىڭ رّلىًىىى ًۈچلەيىىدۈرۈغ، 
ئۈنهەتًىڭ نۈػىٌۈللىرىًى َەە هىلىؼىتا 
بىرلىًٌىڭ نەيىظىًى يۇهىرى ًۆتۈرۈغ ۋە 

هۇۋۋەتلەيىدىـاى  -بۇ ئىؼالريى هْلالپ 
بىىۇ ئىظىىالنىي . دىًىىىي خىتىىابالردۇر

ئېوىهالريىىىىڭ طىىىەلبىي تەرەپلىىىىرىِە 
نەرًەزلىؼىىىپ، ئىجىىابىي تەرەپلىرىًىىى 
. ًۆرنەطىىلىٍ ئىىۈنهەتٌە يەپ بەرنەيىىدۇ

 رىلىرىًى تېخىهىىۇبەلٌىىى ئۇيىىىڭ يىىا
چْڭوۇرالػتۇرۇپ، هايظىرىؼىًى ئاػۇرۇپ، 

. دۇهىىىۇرۇن تۈُهەيىىىدە ئاياليدۇرىىىى
نۇطىىۇلهايالريىڭ بۈُىىۈيٌى َىىالى نايىىا 

َىېچٌىو باػىوا . نۇػۇيىڭدىٌ ئىبارەتتۇر
بىرىًىىىىڭ ًۆزهارىؼىىىىًى چۈػىًىؼىىىًى 

 ①.خالىهايدۇ
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َەر دائىىىىو ئىجىىىابىي ئىىىادەم 
  ...بْلۇڭالر

بۇ دۇييىا هېيىًچلىىى ۋە ًىرىسىظىالر 
بۇ دۇييادا داۋايالرؿىا دۇ  . بىلەى تْلـاى

اپ باههىـاى ًەلهىِەى، هىيًچىلىوالرؿا ئۇچر
َېچوايدان ػەخع، ئائىلە ياًى جەنئىيەت 

بەزى هىيىىىىًچىلىوالر . نەۋجىىۇت ئەنەض
ئىؼالريىڭ نىاَىيىتى ۋە بىىس ياػىاۋاتواى 
نۇَىتالر بىلەى نۇياطىۋەتلىٍ بْلظا، يەيە 
بەزىلىىىرى ػەخىظىىلەردىٌى چْلتىلىىىى، 
طىىەۋەيلىٍ يىىاًى بْػىىاڭلىى بىىىلەى 

 . نۇياطىۋەتلىٍ بْلىدۇ
تى ئېًىوٌى، َەر جايىدا ػۇيىظى ياَايى

باػوىالر بۇزؿايًى تۈزەػٌە، جەنئىيەت ۋە 
ۋەتەيًىڭ يۈًلىرىًى ًۆتۈرۈػىٌە تەييىار 

تۇرىدىـاى بىر تۈرًۈم ياخؼىى ًىؼىىلەر 
بىىۇالر ػىىۇ جەنئىيەتًىىىڭ تەنىًىىى . بىىار

تەڭؼەيدىـاى تۇز، پۇرىوىًى خىۇغ َىىد 
هىلىىىدىـاى ئەتىىىر ۋە جۇالاليدۇرىىىدىـاى 

ى ياػىىاۋاتواى ئىىۇالر ئىىۆز. يۇرلىرىىىدۇر
جەنئىيەتًىىىڭ ۋە ئىىۆزى تەۋە تْپًىىىڭ 
هېيىًچىلىولىرىًىىى بىلىىىدىـاى ًىؼىىىلەر 
بْلۇپ، ئۇالر َەر هايدان هېيىًچىلىوًىىڭ 
َاناى بىر َەە هىلىؽ يْلى بارلىوىـا چىٌ 

دە، دەررۇ هېيىًچىلىوالريىى َەە -پۈتىدۇ
هىلىؽ ۋە جەنئىيەتًىى ئىظىالٍ هىلىىؽ 

 .  ئۈچۈى تىرىؼچايلىى ًۆرطىتىدۇ
تۆۋەيىىىدە ئىجىىىابىي ئادەنلەريىىىىڭ 
 َاياتىدىٌ ئۆريەًلەريى ًۆرۈپ ئۆتىهىس: 

بىر نەَەللە ًىؼىلىرى جانائەتًى تەري  
ئەتىىٌەى بْلظىىا، َەر ًىىۈيى نەطىىچىت 
جانائىتىِە هاتًىؼىدىـايالر َېلىوى نەَەللە 
ًىؼىىىلىرىِە جانىىائەتًى تەري ئېتىؼىىًىڭ 
ياخؼى ئىؽ ئەنەطلىٌىًى چۈػەيدۈرۈػى، 

نائەت يانىسىـا هىسىوتۇرۇپ بىۇ ئۇالريى جا
نايا . ئْنۇم ًەيپىياتًى ئۆزُەرتىؼى ًېرەي
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بىىۇالر ئىىۆز َەرىٌىتىىى ۋە ئەنەلىيىتىىى 
ئارهىلىى َېلىوى نەَەللىًىڭ هېيىًچىلىوىًى 
َەە هىلـىىىاى ئىجىىىابىي ئىىىادەنلەر 

 .  َېظابلىًىدۇ
بىر ئائىلە ئەزالىرى ئىؼظىىس بْلىۇپ، 

بىىۇ َەە . يانراتچىلىوتىىا ياػىىايدىٌەى
ًىؼىىوا تېِىؼىىلىٍ بىىىر ئىوتىظىىادىي هىلى

 ٌئۇيداهتا ئۇالريىڭ ئىچىىدى. هېيىًچىلىى
بىرى َەرىٌەتٌە ئۆتۈپ ئىؽ ئىسدىظە ۋە 

 ...يېڭى ئىؽ تۈرلىرى ئۈطتىدە ئىسدەيظە
نايا بۇ ئادەم ئىوتىظادىي هېيىًچىلىوًى َەە 
هىلىىىؽ يْلىىىدىٌى ئىجىىابىي ئىىادەم 

 . َېظابلىدۇ
بىىىر طىىىًىپًىڭ ئىًتىسانىىى ياخؼىىى 

هىـايلىوى، ئْهۇؿۇچىالريىىڭ ئْهۇػىوا بْل
هىسىوهاطىىلىوى تۈپەيلىىىدىٌ طىىىًىپًىڭ 

طەۋىيىظى ئىاجىس بْلظىا، بىىر  ئْنۇنىي
هايچە تىرىؼچاى ئْهۇؿىۇچىالر ئْتتۇرىـىا 

ًىڭ ئىًتىسانىـا نەطئۇە بْلظا پچىوىپ طىًى
ۋە ئْهۇؿۇچىالريىىىىىڭ ئۆُىًىؼىىىىىِە 

نايىىىا بىىىۇ  ...يېتەًچىلىىىىٍ هىلظىىىا
ى بىلەى ئْتتۇرىـىا ئْهۇؿۇچىالرنۇ دادىللى

چىوىپ هېيىًچىلىى َەە هىلىدىـاى ئىجابىي 
 .  بالىالر َېظابلىًىدۇ

يىِىىتلەرُە هارىتىا -بۇ نەًتۇپًىڭ هىس
 نۇَىو يۇهتىلىرى: 

ئىؼالردا ئىجىابىي رّە ئېلىؼىوا  .1
تىرىؼىىىدىـاى، دائىىىو هېيىًچىلىىىى ۋە 
ًىرىسىظلەريى َەە هىلىؼوا ًۈچەيىدىـايالر 

. َېظىابلىًىدۇ ئىًتايىٌ ئۇلىۇؾ ئىادەنلەر
ئىىۇالر هايىىدان نۇَىتتىىا بْلۇػىىتىٌ 

هەتئىيًەزەر، ئۆزى ياػاۋاتواى جەنئىىيەتٌە 
 .  خەيرلىٍ ۋە بەرىٌەت ئېلىپ ًېلىدۇ

ئىجىىابىي ئىىادەنلەر تەبىئىيٌىىى  .5
ئەتراپىدىٌى باػوىالرؿا هارىـايدا ًىۆپرەي 
نەلۇنىىىاتلىى ۋە رَّىىىى يۈًظىىىەلِەى 

بىىىس نۇػىىۇ خىلىىدىٌى . ًىؼىىىلەردۇر
 .  ْلۇػوا تىرىؼىؼىهىس ًېرەيئادەنلەردىٌ ب

طىىەى »ػىىەيتاى دائىىىو بىىىسُە  .3
ئىظىىالٍ هىلىىىپ بْاللهايظىىەى، طىىېًىڭ 

دەپ « ئۇيچىلىىىٍ ئىوتىىىدارىڭ يىىْن
بىىس َەرُىسنىۇ . ۋەطۋەطە هىلىپ تۇرىدۇ

بۇيىىىدان ۋەطۋەطىىىىلەرُە ئالىىىدىًىپ 
ًەتهەطىىلىٌىهىس، ػىىۇيداهال َەر دائىىىو 
ئۆزىهىسيى ئىظالَات طاَەطىدە ياخؼى ئىس 

وا نۇياطىىىىپ ئىىىادەم دەپ هالدۇرۇػىىى
لىىِەى ىئْيلىؼىهىس ۋە ئالالَتىٌ نەدەت ت

َالىىدا دەررۇ ئىظىىالَاتوا ئاتلىًىؼىىىهىس 
 . ًېرەي
دائىىىو ئىىۆزىهىسُە ئۆزىهىسيىىىڭ  .8

ئىجابىي ئادەم بْلۇػىىهىس ًېرەًلىٌىًىى، 
َەر يەردە پىؼىىٌەلچىلىٍ پەيىىدا هىلىىىپال 
يۈرىدىـاى ػۇنبۇيا بْلۇپ هالهاطلىوىهىسيى 

 . ػىهىس ًېرەيۇئەطٌەرتىپ تۇر
يىىاۋادا بىىىس ئىجىىابىي ئىىادەم  .5

بْاللهىىىىىايال هالظىىىىىان، َەر يەردە 
پىؼٌەلچىلىٍ پەيىدا هىلىىپ يۈرىىدىـاى 
پاالًەت ئادەم بْلۇپ هېلىؼىهىس ئېُتىهالـا 

 .  ياَايىتى يېوىٌ
َەر هايىىدان هېيىًچىلىووىىا دۇ   .2

ًەلِەيىىدە ۋاهتًىىى ًەيىىًىِە طىىْزناي، 
َاە ًْيترّللۇهىهىسدىٌ چىوىپ ًەتٌىچە دەر
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 . َەە هىلىؼوا يۈزلىًىؼىهىس ًېرەي
 

ئىىىىۆزۈڭالريى چۈػىًىؼىىىىٌە 
 هىسىوانظىلەر؟

بەزىلەر بۇ هايدان طْئاە بْپ ًەتتى، 
ئۆزىًى چۈػىًىؼٌە هىسىوهايدىـايهۇ ئىادەم 

تىىْؿرا، . بْالنىىدۇ؟ دميىؼىىى نىىۇنٌىٌ
َەنهىهىس ئەلۋەتتە ئۆزىهىسيى چۈػىًىؼٌە، 
پ تاهىتىهىس يەتٌەى بارلىى يەرطىلەريى بىلى

 .  بېوىؼوا هىسىوىهىس
ئۇيداهتا ياخؼى، ئۆزىهىسيىىڭ ياخؼىى 
ياًى يانايلىوىًى بىلىدىـاى ئىًتايىٌ ئاددىي 

ػۇ ئۆلچەنًى هىْللىًىؽ . بىر ئۆلچەم بار
ئىىارهىلىى ئىىۆزىهىسُە ئىىۆزىهىس باَىىا 

ناالنەت هىلـۇچى  ،ئۇ بْلظىهۇ. بېرەلەيهىس
. يەپظًىڭ ًۈچلىۈي يىاًى ئاجىسلىوىىدۇر

دە نىاالنەت «هۇرئاى ًەرىو»ئالالٍ تائاال 
هىلـۇچى يەپىىع بىىلەى هەطىەم هىلىىپ 

ئىىۆزىًى نىىاالنەت »نۇيىىدان دەيىىدۇ: 
 ①. «هىلـۇچى يەپىىع بىىلەى هەطىەنٌى

ر هىلىۋاتوىاى ئىؼىلىرىدا )يەيىى ەنۇئهىًل
ًەنچىلىٌلىرىىىدە( ئىىۆزىًى ئەيبلەيىىدۇ ۋە 
ئۆزىِە ناالنەت هىلىپ، )ئەندى ػىۇيدان 
ًەنچىلىىىىىٍ ئۆتٌۈزنەطىىىىلىٌٌە بەە 

                                                 
 ئايەت -5انەت طۈرە هىي ①

پاطىى ئادەنلەريىىڭ ئىۆزىًى . باؿاليدۇ(
ئەيبلەيىىدىـاى ۋاهتلىىىرى ئىًتىىايىٌ ئىىاز 

خىلى خاتالىى ۋە ًەنچىلىٌلەريىى . بْلىدۇ
. طادىر هىلظىهۇ پەرۋايىـا ئېلىپ ًەتهەيدۇ

ئىىادەنلەر هىىايچىٌى طىىالىِ بْلـايظىىېرى 
ئۇيىىىڭ ئىىۆزىًى ئەيبلىؼىىى، ئىىۆزىًى 

بەزى . تەًؼۈرۈػىىى ًىىۆپرەي بْلىىىدۇ
َوا طەجدە هىلهىاي يەچىچە ئادەنلەر ئالال

ئاي ئۆتۈپ ًەتظىهۇ، ئىۆزىِە نىاالنەت 
يەيە بىر هىظىو ئادەنلەر بىىرەر . هىلهايدۇ

هېتىو جانائەتٌە چىوالهىظىهۇ ياًى يانازيى 
ۋاهتًىىى ئۆتٌىىۈزۈپ هْيظىىىهۇ ئىىۆزىِە 

هۇرئىاى »بەزى ئادەنلەر . ناالنەت هىلىدۇ
يى ۋاراهالپ هْيهاي يىل ئۆتىۈپ «ًەرىو

بەزى . ارى بْلهايىىدۇًەتظىىىهۇ َىىېچ ًىى
ئادەنلەر ًۈيدە بىر هىايچە بەت ئْهىۇپ 
تۇرنىظىىا ئىىۆزىًى ُۇياٌَىىاردەي َىىېع 

نىًىۇت  15بەزى ئادەنلەر ئىؼوا . هىلىدۇ
ًېچىٌىپ هالظىهۇ ئۆزىِە ناالنەت هىلىپ، 

يەيە بەزىىلەر . خىجىلچىلىى َېع هىلىىدۇ
بىر هايچە ًۈى  َېچوايدان ئۆزرىظىس َالدا

َىىېچ ئىىىؽ  ئىىىؽ ئْريىـىىا ًەلهىظىىىهۇ
   ...بْلهىـايدەي يۈرىۋمرىدۇ

ػىىۇيدان، يۈرىٌىهىسيىىىڭ ئىچىىىدىٌ 
ئۇرؿۇۋاتوىىاى ًىىايىؽ ۋە ناالنەتلەريىىىڭ 
ًۈچلىىۈي ۋە ئىىاجىسلىوى ۋىجىىدايىهىسيىڭ 
ئْيـىىان يىىاًى نۈُىىىدەپ هالـىىايلىوى، 
ػۇيداهال رَّىهىسيىڭ ئالىيجايىاب يىاًى 

 .  پەطلىٌىِە هارىتا بْلىدۇ
هارىتىا يىِىىتلەرُە -بۇ نەًتۇپًىڭ هىس
 نۇَىو يۇهتىلىرى: 
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ًەنچىلىىىٍ ۋە طىىەۋەيلىٌىڭالرؿا  .1
هارىتا ئىچىڭالردا جاراڭالۋاتواى ئاۋازالرؿىا 

 .  ياخؼى هۇالن طېلىڭالر
ئىىىىۆزۈڭالردىٌ َەر دائىىىىىو  .5
ئىچىهدىٌى بۇ چۇهاى نېًى يۈًظىىلىؽ »

ۋە ئالىيجايابلىووىىىا ئۈيدەنىىىدۇ يىىىاًى 
« ؟چۈػٌۈيلۈي ۋە ُۇنراَلىووا چاهىراندۇ

ػۇيداهال چىوارؿاى . ۇرۇڭالردەپ طْراپ ت
يەًىىۈيىڭالريى ئۆزۈڭالريىىىڭ هايىىدان 

 . ئادەنلىٌىًى بىلىؼتىٌى ئۆلچەم هىلىڭالر
ئىؼالرؿا تۇتوىاى پْزىتظىىيە ۋە  .3

ئْرۇيالػتۇرۇػىىلىرىڭالرؿا هايتىىىدىٌ بىىىر 
ػۇيداهال ئىدىيە ۋە . يەزەر طېلىپ بېوىڭالر

هاراػىىىىىلىرىڭالريى تىىىىىْؿرىالغ ۋە 
 . الرجۇالاليدۇرۇػوا تىرىؼىڭ

ُۇياٍ ۋە طەۋەيلىٌلەرُە هارىتىا  .8
تۇيـۇيلۇهۇڭالريى ئاػۇرۇپ، خاتىالىوالريى 
ياخؼى ئىؼالريى ًۆپ هىلىىؽ ئىارهىلىى 

 . تازىالپ تۇرۇڭالر
 

 هىسىو دىووەت هىلىڭ! 
ئۆتهۈػتە بىر هىس ًؼىىلەرُە ئارىالػهاي 
تەيُا ئۆتۈغ ئارهىلىى ئۆزىًىڭ ئىپپىتىًىى 

َەر خىىل طاهالپ هىاالاليتتى، ػىۇيداهال 
بەديىيەتلەريىڭ ياناى ًۆزىدىٌ طىاهلىًىپ 

ئۆيىدە -ئەنهىا َىازىر ئىۆي. هاالاليتتى
. ئېًىتىريىىىت ۋە تېلېىىۋىسّر ئْنۇنالػىىتى

ئىىاالهە ۋاطىىتىلىرى -َەرخىىىل ئۇچىىۇر
تەيُالىى َەهوىدە طىۆز . ئْتتۇرىـا چىوتى

نىۇتلەن ًىۆپ . ئېچىؼًىڭ ۋاهتى ئۆتتى
 طايدىٌى هىسالر ئائىلىًىڭ نەطىئۇلىيىتىدىٌ
چىوااليىىىدىـاى ۋە ئىىىۆزىًى بەختلىىىىٍ 
هىالاليدىـاى ياخؼىىران يىِىتىتىٌ بىىرى 
بىىىلەى تْيۇػىىۇپ تۇرنىىۇغ هۇرۇػىىًى 

ئەنها هىسالريىىڭ بىۇ خىيىالى . ئْياليدۇ
بەزىىىدە ئىىۇيچە ئْڭۇػىىلۇن بْلىىۇپ 

ت ئىارهىلىى ېىريېهىىسالر ئېًت. ًەتهەيدۇ
ئاالهىلىؼىىىپ، پىٌىىىر ئالهاػتۇرۇػىىواى 

اطىىەى يىِىتلەريىىىڭ ًۆپىًچىظىىى ئاط
تىٌ ئۇچرىـاى هىسالر بىلەى تىْي ئېًتېريېت

 . هىلىؼًى ئْيالػهايدۇ
ياخؼىىى يىِىىىتلەر تْيىىدىٌ ئىبىىارەت 
ئۆنۈرلۈي چْڭ ئىؼىىـا ػىەرئىي يىْلالر 

ئۆزى ًۆڭلىِە پىۈًٌەى . ئارهىلىى يېتىدۇ
ئەنهىا . هىسالريىڭ ئۆيىِە ئەلچى ئەۋەتىدۇ

يەيە بىر هىظىو ياػىالر َەرخىىل ئىاالهە 
ايدىلىًىپ هىسالريىڭ يازۇي ۋاطتىلىرىدىٌ پ

دە، -َېظظىىىياتىـا ئۈطىىۈپ ًىرىىىدۇ
َازىرؿىچە ئۆزىِە نۇياطىىپ ًەلِىۈدەي 
َېچٌىو بىلەى تْيۇػهىـايلىوىًى ئېيتىىدۇ 
ۋە ئۆزىًىىىڭ بىىۇ ُەپلىىىرىِە تااليلىـىىاى 

ػۇيداهال ئۆزىًىىڭ . پاًىتالريى ًەلتۈرىدۇ
بىۇ هىىىس بىىلەى تىىْي هىلىؼىًى ئىىارزۇ 

لىىېٌىٌ . لىىىدۇهىلىىىدىـايلىوىًى بايىىاى هى
بۇيدان ياػالريىڭ ًۆپىًچىظىى يالـىايچى 

يىىاۋادا راطىىتچىل بْلـىىاى . ًېلىىىدۇ
تەهدىردىهۇ، ئۇيىڭ هىسالر بىلەى خۇپيىايە 
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ئاالهىلىؼىپ يۈرۈػىلىرى ئۇيىىڭ ئىايچە 
 . ياخؼى ئادەم ئەنەطلىٌىِە دااللەت هىلىدۇ

طىس ًىچىٍ، ئۇيىڭ ئۈطتىِە  !ئى هىسىو
طىىس . ئاهٌۆڭۈە، تەجرىبىظىس ۋە طىاددا

. يىِىتلەريى ئايچە چۈػىىًىپ ًەتهەيظىىس
نۇػۇيدان َالەتتە طىس ئۇالريىڭ هاپوىًىـا 
دەطظەپ طالظىڭىس، بۇ هااليهىوايچىلىوتىٌ 

س بەطىى نۈػىٌۈلِە ڭىهۇتۇلۇپ چىوىؼىى
بەزى ياػىىالر بىىىر هىسيىىى . تْختايىىدۇ

ئۇچرىتىىىپ هېلىىىپال ًىىۆڭلىِە ۋەطۋەطىىە 
دە، ئىۇيى خۇپيىايە طىۈرەتٌە -چۈػىدۇ
بەزىىىدە ئۇيىڭـىىا ئىىاۋاز . الىىىدۇتارتىۋ

ًىرىؼتۈرۈپ، ئۆزىًىڭ نەهظىتىِە يېتىؼىتە 
هىسالرؿىا ػىۇ . ۋاطىتە هىلىپ هْللىًىىدۇ

طۈرەت ۋە ئىاۋازالر ئىارهىلىى تەَىدىت 
طىس ياۋادا بۇيىدان . طالىدۇ ۋە هْرهىتىدۇ

ئەَۋالـا يْلۇهۇپ هالظىىڭىس ئىۆزىڭىسيى 
خۇددى نىًا ًۆنۈلِەى يىْلالردىٌى نىًىا 

ى چىارۋىالردەي َىېع هىلىىپ تازىلىـۇچ
ئۆزىڭىسيى َەنهە ئادەنًىڭ خاتىا . هالىظىس

ُۇنايىـا ئْبيېٌىت بْلۇپ هالـايدەي َېع 
هىسالر بۇ خىل َالەتٌە چۈػىۈپ . هىلىظىس

هالـايدا ػۇيدان ؿەپلەتتە هالظىىال، ػىۇم 
يىيەت ياۋايىالريىڭ ئْلجىظىىـا ئايلىًىىپ 

َېظظىيات جەَەتىتە تۇراهظىىس، . هالىدۇ
ئىًتىىايىٌ ئىىاجىسلىوىًى َىىېع  ئۆزىًىىىڭ

هىلىۋاتواى بىر پەيتتە َېلىوى هارا ًۆڭىۈە 
-ئۇيىڭـا تْي ۋەدىظى بىلەى يىوىًلىؼىدۇ
. دە، ئىؼىىتىٌ ًېيىىىًال تاػىىالپ ًېتىىىدۇ
. هىسيىڭ بېؼىىـا تاؿىدەي ؿەم چۈػىىدۇ

دار بْلىىۇپ هالىىىدىـاى ىىىبەزىىىدە َانىل
ػۇيىڭ بىىلەى بىۇ . ئىؼالرنۇ يۈز بېرىدۇ

. ًايەتلەر طادىر بْلىدۇەردە هاتهۇهات جىي
ئۆزىًىڭهۇ ۋە يەطەپظىس تەۋەللۇت هىلىىپ 
هْيـىىاى پەرزەيتًىڭهىىۇ جىًايەتچىظىىىِە 

 .  ئايلىًىدۇ
بۇ نەًتۇپًىڭ هىسالرؿا هارىتىا نىۇَىو 

 يۇهتىلىرى: 
ئىىى هىىىسىو ػىىۇيىڭـا ػەًظىىىس  .1

ئىؼىًىڭٌى، ئالالًَىڭ طىىسُە پىۈتٌىًى 
نەيلى طىس ئىاجىس بْلىۇپ، ئىۆزىڭىسيى 

ا ياػاڭ ياًى يىىران جايىدا طاهالپ تەيُ
 .  ياػاڭ بەرىبىر طىسيى ئىسدەپ تاپىدۇ

ئىىالالٍ تائىىاال ياخؼىىى ئەرلەرُە  .5
ياخؼى ئايالالريى، ياخؼى ئايالالرؿا ياخؼى 

-ئالالَوا تائەت. ئەرلەريى ئۇچراػتۇرىدۇ
ئىبادەت هىلىؽ ئىارهىلىى طىالىِ َىاالە 

ػىىۇيى بىلىڭٌىىى، . لەڭىىىجىىۈپتىڭىسيى ت
-ەنەتلىرىِە ُۇياٍنەرَ-ئالالًَىڭ پەزلى

نەئظىيەت بىلەى ئەنەض، پەهەت ئالالَوىا 
بْلـاى ئىتائەت ۋە تەهۋادارلىى ئىارهىلىوال 

 .  ئىرىؼٌىلى بْلىدۇ
يىِىىىتلەر َېچواچىىاى باػىىوىالرؿا  .3

ئاطىىاى ئىؼىىىًىپ ًېتىىىدىـاى، ئۆزىًىىىڭ 
تەلىپىِە ئاطايال ناهۇە ًەلِەى هىسالريىى 
. نەڭِۈلىىۈي ئايىىالى هىلىىىپ تاللىهايىىدۇ

بۇيىدان خىاراًتېردىٌى هىىسالر چۈيٌى، 
َېظظىياتى ئىاجىس ۋە ئىؼەيچىظىىس دەپ 

 .  هارىلىدۇ
َەردائىىىو ئالالًَىىىڭ يازارىتىىىدە  .8

ئالالًَى ًۆپ . ئىٌەيلىٌىڭىسيى ئۇيۇتهاڭ
. ئىىالالَتىٌ يىىاردەم طىىْراڭ. ئەطىىلەڭ

. رَّىڭىس دائىو ئالالَوا تەلپۈيۈپ تۇرطۇى
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بەختٌە، طىائادەتٌە  َەهىوىيػۇيدىال طىس 
طىس يۇهىرى . اللىووا ئىرىؼەلەيظىسۋە خۇػ

َاالۋەتًى ئەنەض، بەلٌىى ئەڭ ئېظىىل، 
 .  ئەڭ پاي َاالۋەتًى يىؼاى هىلىڭ

 ػۈًۈرچاى ًىؼىلەردىٌ بْلۇڭالر! 
دە «هۇرئىىاى ًەرىىىو»ئىىالالٍ تائىىاال 
ئەُەر ئالالًَىىىڭ   نۇيىىدان دەيىىدۇ:

 )طىىىلەرُە ئاتىىا هىلىۋاتوىىاى( يېهىتىًىىى
طايىظىىاڭالر، ئۇيىىىڭ َېظىىابىًى ئېلىىىپ 

. ػەًظىسًى، ئالالٍ ياَايىتى بْاللهايظىلەر
نەؿپىىىىرەت هىلـۇچىىىىدۇر، ياَىىىايىتى 

 ①.نېُرىبايدۇر
نەى نەزًىىىۇر ئىىىايەتًى ئالالًَىىىىڭ 

هەتلىىىرى َەهوىىىدە تْختالـىىاى ئەڭ يې
 .  پاطاَەتلىٍ ئايەت دەپ هارايهەى

َازىرهى دەۋرىهىس پۈتىۈيلەي هاهؼىاغ 
. ت بىىىلەى تْػىىۇپ ًەتتىىىۋە ػىىىٌايە

بۇيىڭىىىدىٌى ئاطاطىىىلىى طىىىەۋەب، 
ًىؼىلەريىڭ ئارنايلىرى َەددىدىٌ زىيىادە 

ًەتتىىى، ػىىۇيداهال ئارنايـىىا  ًۆپىيىىىپ
بىىس . چۈػلۇن دەرناى يْن بْلۇپ هالدى

َەرُىسنۇ دّلوۇيـىا ئەُىؼىىپ، ًىؼىىلەر 
يېهە هىلظا ػۇيى هىلىىدىـاى ًىؼىىلەردىٌ 

ەطىلى بْلۇپ هالهاطلىوىهىس، ػىۇيداهال ئ

                                                 
 ئايەت-18 :لطۈرە يەَ ①

 . ًېرەي نەيبەُە هايتىؼىهىس
ػۇيى ئەطىٌە ئېلىؼىىهىس ًېرەًٌىى، 
ۋەزىىيەت ۋە ػىىارائىت َەرهىىايچە ياچىىار 
بْلىىۇپ ًەتىىٌەى تەهىىدىردىهۇ، بىسيىىىڭ 

ئېيتىؼىىهىسؿا ئۈيىىدەي  ػىىۈًۈرئالالَوىا 
. لەر بىىاريىىېهەتبْالاليىىدىـاى يۇرؿىىۇى 

ئىىااليلۇن، بىىىسدە ئىهىىاى بىىار، ًىىۆز، 
تۇهوىايالر،  –ئىۇرۇن . هۇالهلىرىهىس بار

ئەڭ نىۇَىهى  ...بۇرادەرلەر بىار-دّطت
بىىىسدە خاتالىوالرؿىىا تەۋبە هىلـىىۇدەي 
ئىهٌايىيەت بار، ياخؼىلىى هىلىۋالـىۇدەي 

 .  پۇرطەتهۇ بار
ئالالَوا ػۈًۈر ئېيتىؼًىڭ ئۆزىهۇ بىىر 

چۈيٌى ئالالَوا ػىۈًۈر ئېيىتىؽ . يېهەت
. ئارهىلىى ئالالَوىا يېوىًالػىوىلى بْلىىدۇ

بەيدىًى ػۈًۈرُە نۇۋەپپەن ئالالًَىڭ بىر 
چەًظىىىس ػىىۈًۈر هىلىؼىىوا  ،هىلىؼىىىهۇ

هىتىى ػىۈًۈر يې. يىېهەتتېِىؼلىٍ بىر 
بارچە خۇػاللىى ۋە بەخىت تۇيـۇطىىًىڭ 
. ػۇيداهال ًۆڭىۈە ئارانىًىىڭ نەيبەطىى

دە نۇيىدان «هۇرئاى ًەرىو»ئالالٍ تائاال 
طۇلەيهاى ئىۇ تەختًىىڭ يېًىىدا دەيدۇ: 

ۇ رەببىهًىىڭ ب»تۇرؿايلىوىًى ًۆرُىًىدە: 
نېًى ػۈًۈر هىالنىدۇ يىاًى تۇزًْرلىۇن 
هىالندۇ دەپ طىًاغ ئۈچۈى ناڭا هىلـىاى 

. ًىهٌىىىى ػىىىۈًۈر پەزلى_ًەرىهىىىىدۇر
هىلىدىٌەى، ئۇ ئۆزىًىڭ پايدىظى ئۈچىۈى 
ػىىۈًۈر هىلىىىدۇ، ًىهٌىىى تۇزًْرلىىۇن 
هىلىدىٌەى، )ػۇيى بىلظۇيٌى( َەهىوەتەى 

)َەنهىىىدىٌ( بىُىىاجەت، ئاتىىا_  رەبىىبىو
 ②.«ەڭ زاتتۇرئېُظايى ً

                                                 
 ئايەت-85 :طۈرە يەنل ②
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ئەتراپىهىسدا يۇرؿىۇى ئىادەنلەر بىار، 
. ئۇالر ػىٌايەت هىلىپ، هاهؼاپ َارنايدۇ

ئۇالر بىلەى بىردەم بىلىلە ئْلتۇرطىىڭىس، 
ئىىۇالريى بىىۇ دۇييىىادىٌ َېچًەرطىىىِە 
هايهىـايدەي، َېچًەرطىدىٌ رازى بْلىۇپ 

نايا بۇ خىىل . باههىـايدەي َېع هىلىظىس
ىلىؽ رَّىي َالەت تۈُىهەض ئىچى طىىو

ۋە رَّىىىىي بېظىىىىهالريىڭ نەيبەطىىىى 
بۇ خىلدىٌى ئادەنلەر َېچبىر . َېظابلىًىدۇ

زررۈرىيەتظىس َالدا ئۇَظىًىپ، طىىوىلىؽ 
 . َېع هىلىپ ياػايدۇ

بىىىس ئالالَوىىا َەندۇطىىايا ئېيىىتىؽ، 
ر بىلدۈرۈغ ئارهىلىى، ػىۇيداهال ۇتەػەًٌ

بىسُە ياخؼىلىى هىلـايالرؿا هارىتا چىرايلىى 
رۈغ، ئۆزئارا طاداهەت ۋە تەػەًٌۇر بىلدۈ

دّطىىتلۇن ئىسَىىار هىلىىىؽ ئىىارهىلىى 
ئىىۆزىهىسيى رَّىىىي زىىىددىيەت ۋە ئىىىچ 

 .  طىوىلىؼالردىٌ طاهالپ هاالاليهىس
بىراۋ بىسدىٌ ئەَىۋاە طْرىظىا، بىىس 

-ئەلُەنىىدۇلىلالٍ ئالالًَىىىڭ پەيىىسۇ»
چۆنىىۈپ ياػىىاۋاتىهەى،  ِەبەرەًىىاتلىرى

 يىېهەتئەَۋالىو ئىًتايىٌ ياخؼى، ئىالالٍ 
ًەرەنلىرىًىى نەڭِىۈ هىلىىپ -ە پەزلىۋ

ۋە  ػىىىىۈًۈردمِەيىىىىدەي « بەرُەي!
نەنًىىۇيىيەت ئىبىىارىلىرى بىىىلەى جىىاۋاب 

 . بېرىؼىهىس ًېرەي
بەرُەى  يىېهەتػۈًۈر دمِىًىهىس بىسُە 

زاتوا چىٌ هەلبىهىسدىٌ نەنًۇيىيەت ئىپىادە 
هىلىؽ بىلەى بىىرُە يەيە بىىسُە يىاردەم 
 بەرُەى، بىس بىلەى بىىر طىەپتە تۇرؿىاى

بۇرادەلەرُە ئاؿساًى ۋە ئەنەلىىي -دّطت
رەۋىؼتە تەػىەًٌۇر ئېيىتىؽ ۋە ُىۈزەە 

. نۇئانىلە هىلىؽ ئىارهىلىى ئىپادىلىًىىدۇ
ػىۇيى تەًىتلەيهەيٌىىى، بىىس َەر دائىىىو 
ئىىۆزىهىسيى تەػىىەًٌۇر ۋە نەنًىىۇيىيەت 
. ئىبارىلىرىِە ئادەتلەيدۈرۈػىىهىس ًېىرەي

ئېـىسىهىسدىٌ َەر دائىىو بىىسُە يىاردەم 
بىس بىلەى بىىر طىەپتە تۇرؿىاى،  هىلـاى،
لەًىىتە ىًظىىىس بىىىسُە ياخؼىىى تىت-ئىىۈى

، تىىىلەيبْلـايالرؿىىا نەدَىىىيە، ياخؼىىى 
بىۇالر . تەػەًٌۇريانىلەر يېـىپ تۇرطىۇى

ئەلىىۋەتتە ياطىىالهىلىوتىٌ خىىالىي، چىىىٌ 
. هەلبىهىسدىٌ ئۇرؿىۇپ چىووىاى بْلظىۇى

ػىىۈًۈر ۋە تەػىىەًٌۇريىڭ تىىۈرلىرى 
ساًى بەزىلىىرى ئىاؿ. ئْخؼاغ بْلهايىدۇ

بْلظا، بەزىلىرى ئەنەلىي َەرىٌەت بىىلەى 
َەر بىىر . ئىپادىلەػٌە ئېُتىياجلىى بْلىدۇ

لىرىهىسيىڭ ئۆزىِە خىاض يېهەتئىرىؼٌەى 
ػۈًۈر ۋە تەػەًٌۇر بىلدۈرۈغ يىْللىرى 

بىۇ يۇهتىـىا ئىًتىايىٌ دىوىوەت . بْلىدۇ
ئەنەلىيەتىتە ػىۈًۈر . هىلىؼىهىس ًېىرەي

خىل  هىلىؽ ۋە تەػەًٌۈر بىلدۈرۈػهۇ بىر
بۇيى چْهۇم ئىًتىايىٌ ئىىًچىٌە . طەيئەت

بىس ػۈًۈر . ئۆزلەػتۈرۈػٌە تْؿرا ًېلىدۇ
ۋە تەػىىەًٌۇريىڭ تىىۈرلىرىًى ئىىىًچىٌە 
بىلىۋالظىىاهال، ئۆزىهىسيىىىڭ َەر هاچىىاى 

ۋە تەػەًٌۇرؿا اليىى بىر َاياتتىا  ػۈًۈر
 .  ياػاۋاتوايلىوىهىسيى چۈػىًىۋاالاليهىس

بىىارلىى نەخلۇهىىات  ،ػۈبُىظىىىسًى
َەر ػەيئىِە ئۆزىِە اليىىى . ًَىڭدۇرئالال

رەۋىؼتە ياخؼىلىى هىلىؽ ۋە نىۇَەببەت 
بىسيىىىڭ ئالالَوىىا هىلـىىاى  بېـىؼىىالغ

 .هىسيىڭ جۈنلىظىدىًدۇررىػۈً
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بۇ ئالەندە ػىۇيدان ًىؼىىلەر بىارًى، 
ئۇالريىڭ َايات ًەچهىؼلىرىًى ئْهۇيدىـاى 
بْلظىڭىس ئۇالريىڭ َاياتى يْرنىاە بىىر 

تەض بْلـاى ئاجايىىپ  ئادەنًىڭ هىاللىؼى
باتۇرلۇن، هالتىع پىىداًارلىوالريى ئىۆز 

، ئۆزىڭىسيى رىىۋايەت ئىچىِە ئالـايلىوتىٌ
َېع هىلىىپ  دەيياًى چۆچەي ئْهۇۋاتواي

يىىڭ  طىس جانالىددىٌ ئاكـىايىي هالىظىس.
تارىخىًى ئْهۇطىىڭىس، بىۇ ئىادەم بىىر 
نۆجىسە ئىٌەى دەپ هالىظىس. چۈيٌى ئىۇ 

ى بىىلەى ئىظىالم طاداط ئْتلۇنئۆزىًىڭ 
پۇچواهلىرىـىچە -دۇيياطىًى پۈتۈى بۇلۇڭ

زىلسىلىِە ًەلتۈرۈۋەتٌەى ئىدى. ئۇ ئۆزى 
يالـۇز َالدا ئاكـايىظتاى، ئىراى، نىظىىر 
 ۋە تۈرًىيەلەريى تىترىتىىپ، يالوۇيجىاپ

ئەتراپوا يْرۇهلۇن چاچىدىـاى بىر نەػئەە 
يىىېوىؽ ئۈچىىۈى َەرهايظىىى ئىظىىالم 

ئىدى. ئىاخىرى يۇرتلىرىًى ًېسىپ چىوواى 
ئۇ ئىظالم ئۈنهىتىًىڭ پەرزەيتلىرى هْبۇە 
هىلـىىۇدەي يېڭىىى نەيىىاالريى ئْتتۇرىـىىا 
هْيۇپ، ُْيا دىًًىڭ جەۋَىرىدەي هارىلىپ 

هالـىىاى يۆلىًىىىۋملىؽ، هاتهىىاللىى ۋە 
پاطظىىىپ بېٌىىىًهىچىلىٌٌە ئْخؼىىاغ 

 .ئۆچۈرۈپ تاػلىـاى ئىدى ئۇهۇنالريى
 ىي ئاكـايىيجانالىددىٌ ئەُەر ًىؼىلەر  

ئۆز ًۆزلىرى بىلەى ًۆرنىِەى، هۇالهلىرى 
ئۇ ئۆز هەلىهى بىىلەى  دبىلەى ئاڭلىهىـاى

ًىتاب يازنىـاى، نۇيبەرلەردە ئىۆز تىلىى 
بىلەى خۇتبە طۆزلىهىِەى بْلظىا ئىىدى، 
ئۇيدان بىر ًىؼىًىڭ بْلۇػى َەرُىسنىۇ 
نۇنٌىٌ ئەنەض دميىؼٌەى بْالتتى. بىىس 

يىىڭ َېٌايىظىىِە  جانالىددىٌ ئاكـىايىي
التىع يېڭىلىوالريى ياراتوىاى، ئاجايىىپ ه

خىسنەتلەريىىى ًۆرطىىەتٌەى يەيە بىىىر 
ًىؼىىىًىڭ َېٌايىظىىىًى هْػىىىهىس. ئىىۇ 

يىىۇرت ًېىىسەر دەۋەتچىىى،  ،بْلظىىىهۇ
ئۇطىىىىتاز چىىىىىدانچاى نۇجاَىىىىىد 

ئىبراَىهدۇر. ئىۇ يىۈز ياػىوا ئابدۇرەػىد
تاهىـىىاى بەرىٌەتلىىىٍ ئىىۆنرىًى تىىاًى 

ئاۋؿۇطىىتتا جايىىابى -31يىلىىى -1188
ًىىىڭ دەرُاَىـىىا ًەتٌەيىىِە هەدەر ئالالَ

ئالالٍ يْلىدا جىُاد هىلىىپ ئۆتٌىۈزُەى 
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 .ئىدى
ًىۆزيى يۇنىۇپ  يجانالىددىٌ ئاكـىايى

ئىىىاچوۇچە دۇييايىىىىڭ بەلِىلىرىًىىىى 
ئۆزُەرتهەًچى بْلـاى ئْتلۇن ئىًوىالبچى 
بْلۇپ، َېچبىىر هىارار ئىۇيى يْلىىدىٌ 

تالهىـاى ئىدى. چۈيٌى ئىۇ ئىظىالم تىتْخ
نلىۇن، ياۋؿىا بىاغ نەٌَۇ دۇيياطىدىٌى
زەبۇيلۇن هاتارلىى ئاچچىى -ئېِىؽ، خار

ريى ًۆرُەيدىٌ ًېيىٌ، ئۆزىًىىڭ َەهىوەتلە
رَّى بىلەى هۇۋۋەتلەپ، ئۆزىًىڭ ؿۇرۇرى 

ۋاپادار ػاُىرتلىرىدىٌ  بىلەى يېتىلدۈرُەى
هْػۇى تەػىٌىللەپ ئىًوىالبًىىڭ ئىْتىًى 

 .ياهواى ئىدى
ئىبىىراَىو  ػىىىدەئۇطىىتاز ئابدۇرئەنهىىا 
 َىېٌهەت-الالًَىڭ دىًىـا ئىلىوبْلظا، ئ

ۋە ُۈزەە يەطىُەت بىلەى دەۋەت هىلىپ، 
جىهجىتلىى ئىچىدە ًىتىاب يازىىدىـاى ۋە 

يتىدىـاى، چىىدام ېۋەز ئ ەدطۈًۈيات ئىچ
ۋە ؿەيىىرەت بىىىلەى يىىۇرت ًېسىىىدىـاى، 

طۇلىًى ًۆرۈػٌە ْچاچواى ئۇرۇهلىرىًىڭ َ
ئالدىرىهاي ئۇيى ًېلەچەًٌە هالدۇرىدىـاى 

 ،بْلۇػًى تاللىـىاى بْلىۇپ بىر پىدائىي
ئىىالالٍ ئۇيىىىڭ ئىىاهىۋىتىًى خەيرلىىىٍ 
هىلـايىدى. ئۇ ئىۇزۇى ئۆنىۈر ياػىاپ، 

ىًىىىڭ هىىاراڭـۇ چىرىو-يايىىدۇرؿاى يىىۇر
زۇلهەتىىلەردە هالـىىاى ياَىىايىتى يىىىران 
ناًىىايالرؿىچە طىىْزۇلـايلىوىًى ًۆرۈػىىٌە 
نۇيەطظەر بْلدى. ئۇ َاياتىًى تۈُەتهەي 

 يىلىىىى يىىىاپۇيىيە-1131تىىىۇرۇپال، 
ًېتىًىڭ ئىظالنًى درلەتًىڭ رەطهىي ىپارالن

دىًلىرىىىدىٌ بىىىرى طىىۈپىتىدە ئېتىىىراپ 
هىلىؼىـا نەجبۇر هىلـىاى ئىىدى. نۇػىۇ 
ئېتىىىراپ هىلىًىؼىىًىڭ تۈرتٌىظىىىدە ئىىۇ 

 .ُە ئىٌٌى نەطچىت طالـاى ئىدىياپْيىيە
-3يىلىى -1131لىًىڭ شّريىئاخبارات 

ئايلىى بىر طىايىدا ئىۇ َەهىتە نۇيىدان 
 :ى هىلىًـاىبايايالر ئېال

تًْيْدىٌى ئىظالم جەنئىيىتى رەئىظىى »
ئۇطتاز ئابدۇرەػىد ئىبراَىو خەۋەر يْلالپ 
نۇيىىدان دەيىىدۇ: يىىاپۇيىيە نائارىىىپ 

نىارت ًىۈيى -1يىلى -1131نىًىظتىرى 
دىًىًىى  خىرىظىتىياىبۇددا دىًى بىىلەى 

يىىىڭ رەطىىهىي دىًلىىىرى هىلىىىپ ياپْيىيە
« زىىساە ئەراًىى»بېٌىتىؽ تْؿرىظىىدا 

لىدىـاى بىر هايۇى اليىُىظىًى ياپۇيىيە دميى
پارالنىًېتىـىىا طىىۇيـاى. بەزى پارالنىًېىىت 

دەپ -ًىىى هېًىىى؟ىئەزالىىىرى: ئىظىىالم د
ئىتىراز بىلدۈرۈػٌەيدىٌ ًېيىٌ، پارالنىېتتا 
ئۆزئارا هارػىلىى طادالىرى ُۈلىدۈرلەپ، 
ئۇ َەهىتە ئىۈ  ًىۈى ئىۇدا نۇيىازىرە 
پ هىلىًدى. ئاخىرىدا نەزًۇر اليىُە نائارىى

نىًىظىىتىرلىٌىِە هىىايتۇرۇلۇپ، بىىۇددا ۋە 
دىًلىرى بىلەى بىرُە ئىظىالم  خىرىظتىياى

دىًىهۇ ئېتىراپ هىلىًىؽ ًاپىالىتىِە ئىىِە 
بْلدى. يەتىجىدە پارالنىًېت ئىظالم دىًىًى 
ئېتىراپ هىلىپ هارار ناهۇللىدى. بۇ خەۋەر 
يېيىلىپ، ياپۇيىيە ُېسىتلىرى ئۇ َەهتىٌىى 

ىلـايىدىٌ ًېىيىٌ، نۇَاًىهىلەريى خەۋەر ه
تىْپ بْلىۇپ -ًىؼىلەر نەطچىتٌە تىْپ

ًېلىؼٌە باػلىدى ۋە تًْيىْدىٌى ئىظىالم 
جەنئىيىتىدىٌ ئىظالم تْؿرىظىىدا يىاپْيچە 

 «.ًىتابالريى تەلەپ هىلدى
بىس بىر ًۈيى جۈنەيى ئۇطىتاز دًّتىْر 
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نەطچىتىدە  ①ئابدۇلۋاَُاب بىٌ ئەززانًىڭ
ئْهۇؿاى ئىدۇن. ئۇ يانازخايالرؿىا يېڭىى 

ەۋردىٌى ئىظالم دەۋەتچىلىرى تْؿرىظىدا د
َەهوىىدە  ئابدۇرەػىىدئۇطىتاز طۆزلەپ، 

تْختالدى. ئۇ ػۇ چاؿدا نۇيۇالريى دمِەى 
 :ئىدى
ئىىۇ جىهىىى َايىىاتلىى باطىىوۇچلىرىدا »

ئىسچىىىل تىرىؼىىىپ ًىىۈرەغ هىلىؼىىًىڭ 
جايلىى ئۈلِىظى بْلۇپ، ئىهاى ۋە ئىرادە 
هْرالى بىىلەى رّطىىيىِە هارػىى جىُىاد 

ۋە تىىىل  ىىىدى. ػىىەرىئەتهىلـىىاى ئ
بىلىهلىرىدە تېخىهۇ چْڭوۇر بىلىو ئىېلىؽ 
ئۈچۈى َىجازؿا ۋە خەلىپىلەريىڭ دىوىوەت 
ئېتىبارىًى ئېسىلِەى نۇطۇلهاى خەلوىلەرُە 

ُە بارؿاى. ئىظالم تۈرًىيەهارىتىؽ ئۈچۈى 
تْؿرىظىدا ياَايىتى ئازال نەلۇناتوىا ئىىِە 
جايالردا ئالالًَىڭ ًەلىهىظىًى يىاڭرىتىؽ 

ُە يىاپْيىيەۋە  چىىٌى َىًدىظتاى، ئۈچۈ
بارؿاى ئىدى. ػۇيىڭدىٌ ًېيىٌ ئۇ يەچچە 
نىڭ ًىؼىًى ئىظالم دىًىًى هْبۇە هىلىؼوا 
هايائەتلەيدۈرۈپ، هىسؿىٌ دەۋەتچى بْلۇغ 
طۈپىتى بىلەى ئۇالرؿا تاَارەت، يانىاز ۋە 
زاًىىات ئىبىىادەتلىرىًى ئىىۆُىتەتتى. ئىىۇ 
ئالالًَىڭ يانىًى ئۈطتۈى هىلىؽ ئۈچىۈى 

ظالنًىڭ َەرهايظى جايلىرىىدىٌ ئىئىايە ئى
تْپالػىىوا ًىىۈ  چىوىرىىىپ نەطىىچىتلەريى 

ئىظىالم -طالـاى ئىدى. ئايدىٌ ًېيىٌ ئۇ
پىٌىىىر ئەربىىابلىرى بىىىلەى ئاالهىظىىىًى 
ًۈچەيتىؽ َەندە تۈرًىظتاى، يىاپۇيىيە، 
نايجۇرىيە ۋە ًْرىيەدەي ئاطىىيايىڭ چەت 

                                                 
_ ئەطىريىڭ ئىظالم 55 ئەززامئابدۇلۋەَُاب  ①

_ يىلى 1818نۇتەپەًٌۇرلىرىدىٌ بىرى بْلۇپ، 
 نىظىريىڭ بەيى طۇۋەيم ئۆلٌىظىدە تۇؿۇلـاى. 

ياهىلىرىدىٌى نۇطۇلهايالريىڭ ئەَىۋالىًى 
ؽ ئۈچۈى نىظىرؿا ًەلِەى ئىىدى. ئاڭلىتى

ػۇ جايالريىڭ َەنهىظىى ئۇيىىڭ دەۋەت 
 .طەپىرىًىڭ طەيًاطى بْلـاى ئىدى
ئىظىالم »بىرەر يانازخىاى تًْيىْدىٌى 

ياػىلىى بىۇ  15ُە بېرىىپ، «نەطچىتى
هەَرىهاى ئەرًەًًى ًۆرطە َەيراى هالىدۇ. 
ئىىۇ تىىاڭ ئېتىؼىىتىٌ بىىۇرۇى تىىۇرۇپ 
 تەَەججۇد يىانىسى ئْهىۇيتتى، ئايىدىٌ
باندات يانىسىدا جانائەتٌە ئىهام بْالتتى. 
تەطبىِ ئېيتىپ بْلۇپال، ئۇيىڭ بىر تۈرًۈم 
ئەُەػىىىٌۈچىلىرى ئىىىۇيى چۆرىىىىدەپ 
ئْلتۇراتتى. ئايدىٌ ئۇ ئۇالرؿىا هۇرئىاى 
طىىۈرىلىرى ۋە پەيـەنىىبەر َەدىظىىلىرىًى 
ػەرَلەپ بېرەتتى. ًۈى چىووايدىٌ ًېىيىٌ 
نەطچىتٌە يايداغ دەرطخايىظىـا ًىرىىپ، 

هايچە يەپەر نۇطۇلهايًىڭ بىالىلىرىًى  بىر
ًۈتۈۋاالتتى، ئايدىٌ ئۇالرؿا نۇئەللىهلىٍ 
هىلىپ، ئۇالريىڭ بىىرى ئۈچىۈى هەؿەزُە 
يېسىىىپ چۈػەيدۈرطىىە، يەيە بىرىًىىىڭ 
طۈرىظىًى تىڭؼايتتى. ئىۇ ػىۇ يىۇهىرى 
ياػىىتا تىىۇرۇپ، ػىىۇيچىۋاال ئىىۇزان 
داۋانالػىىواى ًۈرەػىىلىرىدىٌ ًېيىًهىىۇ 

لىًىىىڭ دەطىىلەپٌى ًىچىٌىىلەرُە ئەرەب تى
طىىىىاۋاتلىرىدىٌ دەرض بېرىىىىىدىـاى، 
ئۆطىىهۈرلەرُە ئەنىىهە پارىظىىىًىڭ هىظىىوا 
طۈرىلىرىًى ۋە پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالنًىڭ 
بەزى نەػُۇر َەدىظلىرىًى يادلىتىىدىـاى 
بىر بالىالر نۇئەللىهى بْلۇػتىٌ يالتايهىـاى 
ئىدى. َالبۇًى ئۇ بىر ئەطىرُە تاهىـىاى 

َبەرلىرىًىىىڭ ئىىۈ  ئەۋالد ئىظىىالم رە
چْڭلىرىدىٌ بىىرى ئىىدى. طىۆزىهىسيىڭ 
بېؼىدا جانالىددىٌ ئاكـايىيًى طۆزلىؼىىهىس 
بۇ ئىٌٌى دەۋەتچىًىىڭ ئْتتۇرىظىىدىٌى 
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چْڭوۇر دّطتلۇهًى تەًىتلەغ ۋە ئۇالريىڭ 
هايظى جەَەتتە بىرلەػىٌەيلىٌى، هايظىى 

بىرىىدىٌ ئۇزاهالػىوايلىوىًى -جەَەتتە بىر
ۇالر ئىظالم ئايدىڭالػتۇرۇغ ئۈچۈيدۇر. ئ

تىرىلىؼى ۋە ئىظالم ئەللىرىًىڭ ئْيـىًىؼى 
ًېرەًلىٌى، ؿاپىلالريى ئْيـىتىؽ ئۈچىۈى 
َەرخىىىل ئىظىىالنىي يىىۇرتالريى ًېىىسىؽ 
زررۈرلىىۈًىًى جىىىددىي تْيىىۇپ يېىىتىؽ 
جەَەتىىتە بىرلەػىىٌەى. دەۋەت يىىْلى ۋە 

 بىرلىرىدىٌ ئۇزاهالػواى.-يۆيىلىؼىدە بىر
 ػىىدەرئۇطتاز ئابدۇتْلىهۇ هىسىوارلىى، 

« ئىىالەنى ئىظىىالم»ئۆزىًىىىڭ  ئىبىىراَىو
يانلىى ئەطىرىًى يەػىر هىلىىپ چىوارطىا، 
ًەڭ تارهالهىدى، تەرجىهىهۇ هىلىًهىدى ۋە 
ئىظالم ًىتابخايىلىرىـىهۇ ئْنۇنالػىهىدى. 
َىىالبۇًى ئىىۇ ئاطىىىيا، ياۋرۇپىىا ۋە 
ئاكرىوىدىٌى َەرخىل ئىظالم ئەللىرىدە ئۆز 
ًىىۆزى بىىىلەى ًىىۆرُەيلىرىًى تىىْپالپ، 

ۇطۇلهايالريىڭ ًېظەللىرى ۋە ئىللەتلىرىِە ن
دىئاًُْز هْيـاى ئىدىٌى، بۇالريى ئىِىلەپ 
چىوىىىؽ ػىىەًىب ئارطىىاليدىٌ باػىىوا 
َېچٌىهِە هْالي بْلهىـايىدى. بىس َىازىر 
ئىبًىىىىى بەتتىىىىۇتە ۋە ػىىىىۇيىڭـا 
ئْخؼايدىـايالريىڭ طەپەريانىظىًىڭ تەًرار 
باطهىلىرىًى ًۆرۈپ تىۇرۇۋاتىهىس. ئىبًىى 

ئىىۆيلىًىؽ، جاَىىاى ًىىۆرۈپ  بەتتىىۇتە
بەَىىرىلىًىؽ ئۈچىىۈى، خۇراپىىاتلىوالر ۋە 
ًارانىىىاتالريى يېىىىسىؽ ۋە ئاڭلىـىىىاى 
ئاجايىباتالريى تْپالػىتىٌ باػىوا َېچبىىر 
يىؼايى يْن طەپەر هىلـاى ئىىدى. ئەنهىا 

ئالالَوىىا  ئىبىىراَىو ػىىىدەراز ئابدۇئۇطىىت
دەۋەت هىلىؽ ئۈچۈى هۇرۇهلۇن، دمڭىىس 

ـىىاى ئىىىدى. ۋە َىىاۋا طىىەپەرلىرىًى هىل
جاَالەتپەرەطىىىلەريىڭ دەػىىىًانلىرىـا، 

ئازؿۇيالريىىىڭ ئەهىلظىىىسلىٌىِە تىىاالي 
هېىىتىهالپ بەرداػىىلىى بەرُەى ئىىىدى. 
ػۇالريى بېؼىدىٌ ئۆتٌۈزُەيىدىٌ ًېىيىٌ 
پايدىلىى ًىتىابالريى يازؿىاى ۋە ئېظىىل 
طەپەريانىلەريى پىۈتٌەى ئىىدى. بىىران 
ئۇيىىىڭ طىىەپەريانىلىرى خۇراپىىاتلىى ۋە 

ئىؼىىىالر طىىىەپەريانىلىرى ؿارايىىىىپ 
ئېرىؼىىىىىٌەيچىلىٍ تارهىلىؼىىىىىوىهۇ 

 .«ئېرىؼەلهىدى
يۇهىرىوىالر دًّتْر ئەززانًىڭ طىۆزىدىٌ 
ئېظىهدە هالـايلىرى. ئۇيىڭ بۇ پېؼىوەدەم 

بىلەى ئاالهىظىى هْيىۇن ئىىدى.  ئۇطتاز
 ئىبىراَىو ػىدەرئۇطتاز ئابدۇئەيًى چاؿدا 

نىظىرؿا ًەلِەيدە ئۇيىڭ بىلەى بالىدۇرال 
ئىۇيى َەلۋايىدىٌى ئىۆيىِە  تْيۇػۇپ،

يەچچە هېتىو باػلىۋالـاى ئىىٌەى. ًېىيىٌ 
تىىۈُەپ ئىبىىراَىو  ػىىىدەرئۇطىىتاز ئابدۇ

ًەتٌەى چاؿدا، ئۆز هەلىهىى بىىلەى بىىر 
لىًىىڭ شّريىنەرطىيە يېسىىپ نەدەيىىيەت 

ئۇ يەيە طايىدا ئېالى هىلـاى ئىدى. -315
ئۇيىىىڭ طىىْرۇيى » نۇيىىدان دمىىِەى:

رخىىل دە َەهىسىوىؽ ۋە َەيرايلىى ئىلٌى
ًىؼىىلەريى پىٌىر ۋە َەرخىل ئېوىهدىٌى 

ئىىۆزىِە تارتىىاتتى. ئۇيىىىڭ يېؼىىىًىڭ 
چْڭلىىۇهى ئىىۇيى ئىىۇزان طىىەپەرلەردىٌ 
تْطىىالهايتتى، نەى بالىالريىىىڭ زمهىًًىىىڭ 
ػەرن ۋە ؿەربلىرىًى ًېسىپ چىووىاى بىۇ 
طەيياٍ تۈري بْۋايًى ًىۆرۈغ ئۈچىۈى 
ئۇيىڭ طْرۇيىـا ئىًتىلىپ تۇرىىدىـايلىوىًى 

ۈم. ئىىۇ ئىچىىىدىـايـا طىىۇ تەلەپ ًىىۆرد
هىلـايىىدا ئۇالريىىىڭ َەيرايلىىىى بىىىلەى 
دەرَاە طىۇ ئەًەلِەيلىٌىًىى ًىۆردۈم. 
چىىۈيٌى ئىىۇالر ئۇيىىىڭ چىىاي بىىىلەى 
ًۇپايىلىًىىىپ طىىۇ ئىچهەيىىدىـايلىوىًى 
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بىلەتتىىى. ئۇيىىىڭ ئارزۇلىرىًىىىڭ بىىىرى 
تًْيْدا بىر نەطىچىت ًىۆرۈغ ئىىدى. 
ئىىالالٍ ئىىۇيى ئارزۇطىىىـا يەتٌىىۈزۈپ 

دە ئۇيىڭـىىا ئىٌٌىىى نەطىىچىتًى ىيەيىىاپْي
 «.ًۆرطەتتى

 ػىىىدەرئۇطىىتاز ئابدۇدًّتىىْر ئەززام 
هىسىوواى ئەرەب يازؿۇچىالريىىڭ  ئىبراَىهـا

بىرى بْلظىا، تىۈرًىيە ئىظىالم ػىائىرى 
نۇَەنهەد ئاًىم ئەرطْيهۇ بىۇ طىەييارە 
دەۋەتچىِە هىسىوىؼتىٌ يېظىۋىدار بْلىۇپ، 
ئىىۇيى ئۆزىًىىىڭ تەربىىىيە خىىاراًتېرلىى 

بىىىي ئەطىىەرلىرىًىڭ بىرىىىدە بىىاغ ئەدە
هەَرىهاى هىلـاى ئىىدى، ئىۇ ئىٌٌىظىى 

  .يېوىٌ دّطتالردىٌ ئىدى
هىظظىدە ئۇ ئالىيجاياب بىر يەطىُەتچى 
طىىۈپىتىدە تەطىىۋىرلىًىپ، يەطىىىُەتچى 

يهايىيە جانەطىىدە نۇطىۇلهايالريىڭ لەطۇ
ئالدىىىىىدا تىىىىۇرۇپ، ًىؼىىىىىلەرُە 

ًېظىەللىرى ۋە نەيىىۋى نۇطۇلهايالريىڭ 
ىرىًىىى چۈػىىەيدۈرىدۇ، ئىىۇالريى ئىللەتل

ا، ئۇيوىۇدىٌ لىووئازؿۇيلۇهتىٌ ًېيىٌ تْؿرى
ًېيىٌ ئْيـىًىؼوا چاهىرىىدۇ. هىظظىىًىڭ 

 :تەپظىالتى نۇيدان
جانىىىائەت ئْرۇيىىىدۇن تەرەپىىىٌە » 

ۋاي هىسىىىى!  ئالدىرىؼىىىپ ًېلىؼىىتى.
ئْرۇيدۇهتا ئْلتۇرۇۋالـىاى ًىهىدۇ بىۇ؟! 
هارىـۇدەي بْلظا پەرىؼىتە طىۈپەت بىىر 

ۇراتتى، ُْيىا ئۇيىىڭ يىۈرىٌى بْۋاي ت
پېؼايىظىىىدە طىىْهىدىـايدەًال هىالتتىىى، 

رەتلىٍ طاهىلى ۋە هەد ًۆتىۈرۈپ  ،پاًىسە
تۇرؿىىاى ئاپئىىان طەللىظىىى ئۇيىىىڭ ًەڭ 
پېؼايىظىًى َەم تاڭ يۇرىىدەي يىالتىراپ 
تۇرؿاى يۈزىًى ئْرىۋالـاى ئىدى، خۇددى 

ئاي هْتىًى تْلۇيئىايًى ئْرىۋالـايىدەي. 
ەت بىۇ؟! يېهىىدمِەى دمِەى طىاالپە يېه

پاٍ! بۇ ئىٌٌى ًۆزُە -َەيۋەت بۇ؟! پاٍ
هارا، يان! بۇ ئىٌٌى طىاناۋى يۇلتۇزؿىا 
هارا. ۋاٍ! بۇ ئىٌٌى ًۆزۈڭىدىٌ جىۇغ 
ئۇرۇپ تۇرؿاى هەتئىيلىٌىڭًى. ۋاٍ! طىاڭا 
 تەلهۈرۈپ تۇرؿاى بۇ نىظٌىٌ جايالريى! 

نېًىىى بىىۇ ئْرۇيىىدۇهتا ۋەز ئېيتوىلىىى 
الهاڭالر! نەى ئْلتۇردىهىٌىٌ دەپ ئْيالپ ه

ئالىو ئەنەض. بۇ ًۆرۈيۈػىۈم طىىلەريى 
ئالداپ هْيهىظۇى، طىىلەرُە دىًىڭالريىى 
چۈػىىىىىەيدۈرىدىـاى، ئۇچرىـىىىىىاى 
نەطىىىلىلىرىڭالردا پەتىىىۋا بېرىىىدىـاى 
ئالىهلىرىڭالر طىلەرُە يېتەرلىىٍ. لىېٌىٌ 
نەيىىدىٌ ئىىالەنى ئىظىىالم تْؿرۇلىىۇن 
طْرىظىىىاڭالر بْلىىىىدۇ. نەى ئىظىىىالم 

بىر يەريىى هالىدۇرناي دۇيياطىدىٌى َېچ
زىيىىارەت هىلىىدىو، َەنىىهە تەرەپلىرىًىىى 
ئايلىًىپ چىوىتىو. ػىەرهًىڭ ئەڭ يىىران 
جايلىرىدىٌ ئەڭ يىران نەؿرىبوىچە ًەزدىو، 

ۋە ئاكرىوىىىىدىٌى  ئاطىىىىيا، ياۋرۇپىىىا
نۇطۇلهايالريىڭ َېچبىر يېرىًى هالدۇرناي 
باردىو َەم ئۇ يەرلەريىىڭ ئۆتهۈػىى ۋە 

ىوتىو. ئۇزۇيـىا َازىرى بىلەى تْيۇػۇپ چ
طْزۇلـاى طەپەرلەر نېًىى ناؿدۇرۇنىدىٌ 
ًەتٌىىۈزدى، َىىالىهًى هْيهىىىدى. ئەُەر 
ًۆڭلۈنًىىىڭ چْڭوىىۇر هاتالنلىرىىىدىٌ 

تْختىهىىا، ئىلِىىىرىلە، يْلۇڭـىىا داۋام »
دەپ تْختىهاطىىىتىٌ ئېتىلىىىىپ « ئەت

چىوىۋاتواى بىىر يىىدا بْلهىظىا ئىىدى، 
ػۇيداهال هْۋۇرؿىلىرىو ئارىظىدا ۋّلوايدەي 

دمِەى بىىر « دىًىڭًى هْؿدا»ىۋاتواى يېً
طىىىادا بْلهىظىىىا ئىىىىدى، يْلىىىۇنًى 
داۋانالػتۇرۇػوا طەۋر هىاللهىـاى بْالتتىو. 
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نەى تْختاػوا تاهەت هىاللهايهەى، َېچبىر 
 جايدا تۇرالهىايهەى. ئىۆزىًى طىۆيۈغ،

چاها طۆيِۈطى دمِەيىلەر -ۋە باال ۋەتەى
هدىٌ يىؼىايىنېًى بىاؿالپ هْيالهايىدۇ، 

يدۇ. نەى بۇيىڭىدىٌ باػىوىًى چەتًىتەلهە
ئىظىىىتىهەيهەى. ئەيە ػىىىۇالر نېًىىىىڭ 
ئىىىارزۇلىرىو، ئۇيىڭىىىدىٌ باػىىىوىًى 

 «.ئىظتىهەيهەى
ئىىۇ ئۆزىًىىىڭ ئىىۇزۇى طىىەپەرلىرى 

 تْؿرىظىدا يەيە نۇيدان دمِەى:
هىًىدا مزيىىڭ ‹هۇرئاى ًەرىىو›نەى »

دمِەى بۇيرۇهىـا  طەير هىلىڭالر، هاراڭالر
ؼىًى بْيظۇيۇپ، ئىۇزۇى طىاياَەت هىلى

تاللىدىو. ئالدىهدا نېًىى يېتەًلەيىدىـاى 
دىـاى ًچى بْلىىَەيدە اڭاياًى ًەيًىهدە ن

بىىىرى يىىْن، نەى پەهەت ئىؼىىىهـا بەە 
باؿالپ، هْلۇنـىا تەۋەًٌىۇە َاطىظىىًى 
ئالـايچە خالىع يىيەت بىىلەى ئالالًَىىڭ 
ًەلىهىظىًى ئۈطتۈى هىلىؽ ۋە ئالالًَىىڭ 
ئارؿانچىظىـا چىڭ ئېظىىلىؽ ئىدىيىظىىًى 
راۋاجاليدۇرۇغ ئۈچۈى بۈيۈي ئارزۇلىرىو 
ئارهىظىىىدىٌ يۈُىىۈردۈم. ئەَلىىىو ۋە 

چىاهىلىرىهًى ئالالَوىا -طۆيۈنلۈي بىاال
 !ئانايەت هىلىپ تاػالپ هْيدۇم، يا ئالالٍ

   .«دەپ يْلۇنـا چىوتىو
نايا بىۇ ئۇػىبۇ چىْڭ دەۋەتچىًىىڭ 
َاياتىدىٌ پاطىاَەتلىٍ ۋە ئىخچىام بىىر 

 .باياى
ا يازنىاهچى تْؿرىظىىد بۇ ًىؼىىنەى 
يۇ، ًېيىٌ هالدىو. چىۈيٌى بىۇ -بْلدۇم

جەَەتتە ئاًىم ئايىدىٌ ئەززام ئالىدىهـا 
پ ًەتتى. َالبۇًى بۇ تْؿرىدا طىۆز ئۆتۈ

هىلىؼوا ئىۇ ئىٌٌىظىى بەًىرەي اليىىى، 

چۈيٌى ئۇالر ئۇيىڭ بىلەى نۇڭىداغ ۋە 
طۆَبەتداغ بْلـىاى. نەى پەهەت ػىۇالر 

 دەپ بْلـايًى هايتىلىدىو، خاالض!
هتىهۇ بۇ چىْڭ ػەخظىًىڭ بىىر ػۇيدا

ئىسلىرىًى ئىِىلەپ چىووايدىٌ -هىظىو ئىؽ
ًېيىٌ، بۇ باغ هەَرىهايىهىسيىڭ َاياتىًى 
تېخىهۇ يْرۇتۇغ ئۈچۈى ئۇيىڭ ػەخظىي 

 .تارىخى تْؿرىظىدا طۆزلەػٌە يۆتٌەلدىو
رۇطىىىيىًىڭ ئىرهىىىي زّراۋايلىوىىى ئەڭ 
يىىۇهىرى پەللىىىِە يەتىىٌەى بىىىر پەيتىىتە 

م جايلىرىىىىدىٌى طىىىىبىريەيىڭ يىىىانەلۇ
نۇطىىۇلهايالر ئەڭ ئېـىىىر خْرلىىۇن ۋە 

  .ئېسىلىؼًىڭ دەردىًى تارتىۋاتاتتى
-1881 ئىبىراَىو ػىىدەرئۇطتاز ئابدۇ

يىلىىى طىىىبىريەيىڭ تىىارا ػىىەَىرىدە 
نۇطۇلهايلىوىدىٌ پەخىرلىًىدىـاى، ئىرهىىي 

رى ئەزىس دىًىـىا ىزّراۋايلىوالر ًۈچەيِەيظ
تېخىهۇ چىىڭ ئېظىىلىدىـاى بىىر طىالىِ 

ئىلىدە دۇيياؿا ًەلِەى )تىارا َىازىرهى ئا
تاتارىظتايًىڭ پايتەختى هازايـا تەۋە جاي(. 

رەۋػىىتە  َەهىوىىىيئىظىىالم دىًىًىىى 
چۈػىًىدىـاى ًىؼىىلەريىڭ هْلىىدا دەرض 
ئېلىؽ پۇرطىتىِە ئىِە بْلـىاى، ئايىدىٌ 
َىجازدا ئىظالم نەدەيىيىتى بۇالهلىرىىدىٌ 

يېؼىدا نەًٌىِە  15ئىچىؼًى ئْيالپ،  طۇ
يىىل نىۇددەتچە ئىۆزىًى  55رؿاى ۋە با

ئەرەبىىچە نەيىىبەلەردىٌ ئْزۇهاليىىدۇرؿاى. 
ئىظالنًىڭ بىرىًچى بۆػۈًىدە بۇ دىًًىىڭ 
بايراهدار ًىؼىلىرى بىىلەى طىۆَبەتداغ 
بْلۇپ، ئۆزىًىڭ ئْتلۇن باَار چاؿلىرىىدا 
پارالن تارىخىـا ئۇە طالـاى. ئۇ نەدىىًە 
نۇيەۋۋەردە داؿىظىتايلىى ػىەي  ػىانىل 

ْيۇػواى بْلىۇپ، ػىەي  ػىانىل بىلەى ت
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ئۇيىىىڭ نۇطىىۇلهايالريىڭ بىرلىٌىىى ۋە 
َۆرلۈًى يْلىدا خىسنەت هىلىؼىـا تەطىىر 

نەدىىىًە -ًۆرطىىەتٌەى. ئۇيىىىڭ نەًىىٌە
ئارىلىرىدىٌى َەربىر چانىدىهى ئۇيىڭـىا 

يىىىىڭ تىىىارىخىًى ئۈلِىلىىىىٍ ئۆلىهاالر
دە، ئۇيىڭ هەلبىىدە هايًىان -ئەطلىتەتتى

ڭ ئْتلىرىًى هىسؿىًلىى ۋە ئْيـان ئىرادىًى
ۋە تىْؿرا ئىهىاى  يىْەياهاتتى. رّػەى 

يانايًى ئايرىىپ -بىلەى ئۆزلىرىِە ياخؼى
بېرىدىـاى ئادەنًى تاپالهاطىتىٌ، باتىىل 

داهالر ۇيىاۋ-ػۈبُىلەر ۋە َەرخىل يالـاى
بىلەى ئەهىدىلىرى تەۋرىًىؼٌە ئۇچراۋاتواى 

بىريەيىڭ نەۋَىىىۇم جايلىرىىىىدىٌى ېطىىى
ىوى ياهىا ۋەتەيداػلىرىًى تاػالپ هْيـىايل

يۇرتتا ئۇيىڭـا ئېـىر ًېلەتتى. ػىۇڭا ئىۇ 
ئىرپايالردىٌ يېتەرلىىٍ -تْؿرا دىًىي ئىلىو

 .هْراللىًىپ ئۆز يۇرتىـا هايتتى
بىر يەچچە يىل ئۆتهەيال ئۇيىڭ خىۇغ 
َىدى ئەتراپوا تاراپ، ػەرئى نەٌَىهىًىڭ 
هازىلىوىـا ئايدىٌ دىًىي پەتىۋا ئىؼلىرىًىڭ 

يىىۇهىرى ۋەًىللىٌىىىِە طىىاياليدى. ئىىۇ 
نەيظىىىىەپٌە نەطىىىىتخۇغ بْلىىىىۇپ 
ًېتىىىدىـايالردىٌ ئەنەض ئىىىدى. ػىىۇڭا 

تىٌ ًۈرەػىىًى ئىىارتۇن پىىاراؿە-راَەت
ًۆرۈپ، ئۆزىًىڭ نەيظىىپىًى ئىظىالَات 
هىىْرالى هىلىىدى. يەتىجىىىدە رۇطىىالرؿا 
نۇطۇلهايالريىڭ نەيپەئەتىًى هْؿىداغ ۋە 
باػوىالر بىلەى باراۋەر نۇئىانىلە هىلىىؽ 

. لېٌىٌ َەن طۆز ًېرەًلىٌىًى جاًارلىدى
هۇالهالريى پاڭ هىلىپ، يەپظايىيەتچىلەريىڭ 
ئاچچىوىًى هْزؿايدىـاى بْلـاچوىا، ئىۇالر 
ئۇيىڭـا طۇيىوەطت هىلىؼىًى پىاليلىىدى. 
لېٌىٌ ئۇ نەلىۇم بىىر ًېچىظىى ئېلىىپ 
بېرىلهاهچى بْلـاى طۇيىوەطىتًى ئالىدىٌ 

تۇيۇپ هېلىپ ئْطىهايلى خەلىپىلىٌىًىىڭ 
هىاچتى، َەنىدە هارارُاَى ئىظىتايبۇلـا 

رۇطىىىيىًىڭ زۇلىىۇنى ئاطىىتىدا هالـىىاى 
نىللىتىًىىىڭ هىىايـۇلىرىًى ًىؼىىىىلەرُە 
ئاڭالتتى. ئۇ َەهتە رمئاللىى ۋە پىاًىتالر 
بىلەى ًىۈچەيِەى رىظىالىلىرىًى يەػىىر 

 .هىلىپ تارهاتتى
ۋەزىيەت ئىازران بْػىىـايدىٌ ًېىيىٌ، 
خەلىپىلىىىٍ درلىتىىىدىٌى نەيظىىەپٌە رازى 

ًىىىدىٌى جىُىىاد بْلىىۇپ ئْلتۇرنىىاي ۋەتى
نەيدايىـا ئىٌٌىًچى هېىتىو بىاردى. ئىۇ 

ريالچىلىوًىڭ ّبْػاػهاي ًۈرەغ هىلىپ، ش
ئْريىدا تۇرىدىـاى ۋاهىتلىى رىظىالىلىرىًى 
يەػىر هىلىؽ رۇخظىتىِە ئىِە بْلـايىدىٌ 
ًېيىٌ، رىظالىلىرىًى هازاى تىۈري تىلىىدا 

« ئىۈلپەت»ۋە « چۇهىاى»، «ئەيًەي»
ا باػىلىدى. يانلىرى بىلەى يەػىر هىلىؼىو

ئايىىدىٌ ئۇيىىىڭ دىًداػىىلىرىدىٌ ئىلـىىار 
پىٌىرلىىىٍ ًىؼىىىلەر ئۇيىىىڭ طىىېپىـا 
هْػىىىۇلۇپ، ئىىىۇالر رۇطىىىىيىًىڭ َەر 
ػەَەرلىرىدىٌى نۇطىۇلهايالريى تىْپالپ 

ًىىڭ ئىبراَىه ػىىدەرئۇطتاز ئابدۇئۇالرؿا 
يەػىر ئەپٌارلىرىًى ئْهۇپ بېرەتتى. بىۇ 
يەػىىىر ئەپٌىىارالر دىًىىىي ئىظىىالَات، 

لىرىـا چىڭ ئېظىىلىؽ، پىرىًظىپئىظالنًىڭ 
لىرىًىڭ پىاليلىـىىىاى خىرىظىىىتىيايض ۇر

ئاػٌارا طۇيىوەطتلىرىِە طىەُەي -ئْچۇن
 .بْلۇغ هاتارلىوالريى چۆرىدەيتتى

ئايدىٌ ًېيىٌ ئىۇ رىظىالىلىرىًى ئەرەب 
دۇيياطىدىٌى ئىظالنىي هېرىًداػىلىرىـىهۇ 
يەتٌىىۈزۈغ ئۈچىىۈى، ئەرەب تىلىًىىى 

ر هىلىؼىًى ئۆزىًىڭ دەۋىتىدىٌ يېظىىۋىدا
 بەزى يانىىىدا «التلميــذ» ئۈنىىىد هىلىىىپ
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 َەنىىدە هىلىىدى، يەػىىىر رىظىىالىلىرىًى
 ئەرەب پۈتىىىۈى دەردىًىىىى هەۋنىًىىىىڭ
 هىىۇالن بىىىران. ئىىاڭالتتى ئىولىهلىرىىىدا

 بْلظىىچۇ تاپالىـاى بىرەرطىًى طالىدىـاى
لەرنىۇ ئْهۇرنەي ئەرەب نۇطۇلهاى! ًاػٌى

ئۆزلىرىًىڭ نۇطتەنلىٌە پاجىئەلىرى بىىلەى 
ض ئەللىرىىىدىٌى ۇارە بْلىىۇپ، رئىىاۋ

 .هېرىًداػلىرىـا ًۆڭۈە بۆلەلهەيتتى
ض ۇتەهىىدىريىڭ تەهەززاطىىى بىىىلەى ر

يىڭ ئالدىدا نەؿلىۇب ياپْيىيەلىرى ەطٌەرئ
بْلـايدىٌ ًېيىٌ، زۇلۇندا ئەزۋەيلەػىتىٌ 
ئازران تْختىاپ ئۆزىًىىڭ َىالى بىىلەى 

 ػىدەئۇطتاز ئابدۇربْلدى. ػۇيىڭ بىلەى، 
ىىىدىٌى نۇطىىۇلهايالر رەَبەرلىٌئىبىىراَىو 

خەلوًى ئْيـىتىدىـاى ناهالىلەريى يېسىىپ، 
ئىىىازادلىى چىىىاهىرىولىرىًى تارهىتىؼىىىوا 

  .ئاتاليدى
دىىٌ  رەػىد ئۇطتاز ئابدۇئايدىٌ ًېيىٌ 

تىىارهىتىؽ جىُىىادىًى ئېلىىىپ بېرىؼىىًى 
يىلىىىىدىٌ باػىىىالپ -1155ئىىىْيالپ، 

تۈرًىظتاى، نايجۇرىيە، نۇڭـىۇە ئېلىى، 
طىىىًِاپْر، ، چىىىٌيىىاپۇيىيە، ًىىْرىيە، 

َىًدىظتاى ۋە َىًدى ئًْيىاى ئىاراللىرى 
)ػۇ چاؿالردىٌ ًېيىٌ هۇرۇلـاى نااليظىيا، 
َىًدّيېسىيە، بىرّياي هاتارلىوالر( ؿا ًۆپ 
ىو هېتىو طەپەر هىلدى. ئايدىٌ ئەرەب يېىر

ۋاهىتتا ۇئارىلىدىٌ ئۆتۈپ َە  هىلدى. ػى
باػاليـاى ئْطهايلى پىْيىسى بىىلەى ئىۇ 

ئايىدىٌ بېيرۇتوىا  ،يەردىٌ ػام دىيارىـىا
طەپەر هىلدى، ئايدىٌ ًېيىٌ ئىۇ يەردىىٌ 
ئىظتايبۇلـا طەپەر هىلدى. ئۇ طەپەرلىرىدە 
ُۈزەە ًېلەچەًًىىڭ ئىظىالنـا نەيظىۇپ 
ئىٌەيلىٌىًىىى، ئىظىىالنًىڭ ئەرًىىىًلىٌٌە، 

هېرىًداػلىووا ۋە بىاراۋەرلىٌٌە چاهىرؿىاى 
تىىۇيجى دىىىٌ ئىٌەيلىٌىًىىى ئىىۆُىتىؽ 

ي بىر تىْپ ئۈچۈى، بۇ يْلدا ئۇ ًۈچلۈ
ًىؼىلەرُىهۇ ئېـىر ًېلىىدىـاى خەتەرلىىٍ 
نۇػەهوەتلەرُە يْلىۇهتى، َەتتىا ُاَىىدا 
پاراخْت ياًى پْيىس بېلىتى طېتىۋالىدىـايـا 

ناە ياًى َەنراٍ -پۇە تاپالهايتتى. پۇە
بْلظۇى، َېچبىر تايايچىظىس َالدا نەۋَۇم 
يىران جايالرؿا طەپەر هىلىدىـاى يالـۇز بىر 

؟ لىېٌىٌ !ًەلهەيدۇ دەنظىسػەخظٌە ئېـىر 
تارهىتىؼىوىال  ىًىىئۇ يىؼايىًى ئىظالم دىً

هارىتىىىپ، ئۆزىًىىىڭ بىخەتەرلىٌىًىهىىۇ 
 .ئْيالػهىدى

ئىىالالٍ تائىىاال ئەنەە هىلـۇچىالريىىىڭ 
ئەجرىًىىى بىٌىىار هىلىۋەتهەيىىدىـايلىوى 
ئۈچۈى، بۇ پېؼوەدەم نۇجاَىد ئۆزىًىىڭ 
ئىهىىىايى ۋە هىسؿىًلىوىًىىىى تېخىهىىىۇ 

ىبە بېؼارەتلىرىًى ًۆردى. ئاػۇرىدىـاى ؿەل
يەتىجىىىدە ئاطىىىيادىٌى دىىىٌ تىىارهىتىؽ 
دائىرىلىرى ئۇيىڭدىٌ چۆچۈپ، ُەرچە ئۇ 
هْلىدا تۆنۈريىڭ طۇيۇهى يْن ًەنىبەؿەە 
يالـۇز بىر ًىؼى بْلظىىهۇ، ئىۇيى دىىٌ 

درلەت تىىىارهىتىؽ جەنئىيەتلىىىىرىِە ۋە 
خەتەر ئېلىىىپ ًېلىىىدۇ دەپ  ئىوتىظىىادىـا

 .هاراػواى ئىدى
لىرى بىىلەى پىرىًظىىپ ِايەىي ئىظالنًىڭ

ًەڭ تارهىلىىىىدىـايلىوى، نەۋجۇتلىىىۇن 
ًۈچىًىىىىڭ ئۇيىىىىڭ تەلىهاتلىرىـىىىا 
يْػۇرۇيـايلىوىًىڭ ئەڭ يىارهىٌ دەلىلىًىى 

ًىىىىڭ ئىبراَىه ػىىىىدەرئۇطىىىتاز ئابدۇ
جىُادىدىٌ تاپالىؼىهىس نۇنٌىٌ. ئۇيىدان 
دمهىظەي، بۇ ؿەيرەتلىٍ دەۋەتچى يەچچە 

ىُەت ۋە نىڭ ًىؼىًى لُْىٌا، ُۈزەە يەط



 

11 

 

ئىلىو َېٌهەت هْرالىىدىٌ باػىوا هايظىى 
 .هْراە بىلەى ئىظالنـا هْػتى

دىىىىىٌ  خىرىظىىىىتىياىدىٌى چىًىىىى
ئۇطىتاز تارهاتوۇچىالريىڭ بەزى پىْپلىرى 

ًىىىىڭ هىىىالتىع ئىبراَىه ػىىىىدەرئابدۇ
ئۇتۇهلىرىًى ًۆرُەى ئىدى. ػۇڭا ئىۇالر 
ػۇ درلەتًىڭ تاػوى ئىؼالر نىًىظتىرلىٌىِە 

بىر ياۋۇز دۈػهەيًىڭ دىًىًىڭ  خىرىظتىياى
َۇجۇنىـىىا ئۇچراۋاتوىىايلىوى تْؿرىظىىىدا 

تاػوى  نەخپىي خەت يازؿاى. ػۇيىڭ بىلەى
ئىؼالر نىًىظتىرلىٌى ئەَىۋالًى جىىددىي 

يىىىڭ «دۈػىىهەى»تۈطىىتە چۈػىىىًىپ، 
هايچىلىٍ ًىۈچى ۋە هايچىلىىٍ ئىۇرۇغ 
تەجرىبىظى بارلىوىًى طۈرۈػتۈرۈپ ئىادەم 

 ئىۇ ُە«دۈػىهەى»ئەۋەتٌەى. تْطاتتىٌ 
ۋە ئىهايىدىٌ باػىوا يەرطىظىى  ياتىولىوى
 .ئىٌەيلىٌى ئاػٌارا بْلـاى ًىؼىيْن بىر 

ئۆزىًىڭ دەۋەتتىٌى  رەػىد ئۇطتاز ئابدۇ
تەجرىبىلىرىًى ۋە ًۆرُەى بىلِەيلىرىىدىٌ 
ئېلىًـاى جايلىى نەلۇناتلىرىًى َېچٌىهدىٌ 

 ئىظىالم»ئايىهاي، ئۆزىًىڭ طىەپەرلىرىًى 
تْنلىۇن  يانى ئاطتىدا ئىٌٌى« دۇيياطى

 .ًىتاب هىلىپ يەػر هىلدۇرؿاى ئىدى
تىْؿرا »، «نەلۇنىات»ئۇ تىۈرًىيەدە 

دمِەيدەي ئالدىًوى هاتاردىٌى چْڭ « يْە
ئىظىىالنىي شۇريالالريىىىڭ تەَرىرلىٌىىى 

 .خىسنىتى بىلەى ػۇؿۇلاليـاى
بۇ ًىؼىًىڭ نۇيبەر ۋە هەلەم طاَەطىًى 
تاػالپ، ئىظالنـا ياردەم بېرىؽ ئىظىتىٌى 

ەيدايلىرىـا ًىرُەيلىٌىًىى بىلەى ئۇرۇغ ن
-1115بىلِىًىڭىسدە َەيراى هالىظىس. ئۇ 

يىلى ئىتالىيايالريىڭ تاجاۋۇزچىلىوىـا هارػى 
لىۋىيە تىارابلۇض ئۇرۇػىىـا هاتًاػىواى، 

ًە يېوىًالػىواى  15َالبۇًى ئۇيىڭ يېؼى 
دۇييىىا ئۇرۇػىىى پارتلىـايىىدا -1ئىىىدى. 

ئىظالم هْػۇيى طېپىِە هېتىلىپ، ئْطهايلى 
ىظى بىلەى ًاۋًازؿا ئاتلىًىپ بالوىاى ئارنىي

-1ئۇرۇػىـا هاتًاػواى. ئايىدىٌ ًېىيىٌ 
دۇييا ئۇرۇػى جەريايىدا نۇطۇلهاى تىۈري 
ئەطىىىرلەريىڭ ئەَىىۋالىًى ئىِىىىلەغ ۋە 
ئۇالرؿىىا يىىار يىىۆلەي بْلىىۇغ ئۈچىىۈى 
ئْطهايلى ئارنىيىظىًىڭ ئْرۇيالػتۇرۇػىى 

يىلىى -1112بىلەى ُېرنايىيىِە بارؿىاى. 
« ئىظالم جىُىادى»تىلىدا  بېرلىًدا تۈري

لىًىىى چىوىرىىىپ، رّطىىىيە ئۈچىىۈى شّريى
ئۇرۇغ هىلىۋاتواى نۇطۇلهاى ئەطىىرلەرُە 

يىلىىى -1111هارىتىىىپ خىتىىاب هىلـىىاى. 
رّطىيىدە ئۆًتەبىر ئىًوىالبىى هْزؿالـايىدا 
تۈرًىظىىتاى ۋە ئۇيىىىڭ ئەتراپىىىدىٌى 
نۇطىىۇلهايالريى ئىىۆز ئەهىدىلىرىىىدىٌ 

تىۇرۇغ  تەۋرىتىؽ َەرىٌەتلىرىِە هارػى
ئۈچىىۈى زّر تىرىؼىىچايلىوالريى طىىەرپ 
هىلـاى. ئۇ ػىەرهتىٌ ؿەربٌىىچە پۈتىۈى 
رايىىْيالريى ًېسىىىپ يىىۈرۈپ، ئاخىرىىىدا 
ئىىۇرۇغ ئىىۇ ًىىۈتهىِەى ػىىەًىلدە 
ئاياؿالػىىواى. لىىېٌىٌ ئىىۇ َېچبىىىر 
ئۈنىدطىسلەيهەي ئۇرۇغ نەيدايىًى تاػالپ 

ُە دىٌ تارهاتوۇچى بْلۇپ ًەتٌەى ياپْيىيە
ە بېرىؼىتىٌ بىۇرۇى ُيىاپْيىيەئىدى. ئۇ 
يىلى نەًٌىىِە بارؿىاى -1131تەخهىًەى 

بْلىىۇپ، ئىىۇ يەردە تىىۈرًىيە ۋە نىظىىىر 
زىيارەتلىرىًى تۈُىتىپ نەًٌىىِە ًەلىِەى 
طابىت دانْلالم بىلەى تْيۇػىۇپ يىېوىٌ 
دّطت بْلـاى ئىدى. طابىت دانْلالم ئىۇ 
يەردە يەيە تاتار ئىالىهى نۇطىا جىارۇلال 

ۇطىتاز ئبىلەيهۇ دّطت بْلـىاى ئىىدى. 
ُە ًەتٌەيدىٌ ياپْيىيەئىبراَىو  ػىدەرئابدۇ
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ًېيىًهىىۇ طىىابىت دانىىْلالم بىىىلەى خەت 
 .يېسىؼىپ تۇرؿاى ئىدى

يىلى ۋاپات -1188يىلىدىٌ -1138ئۇ 
دە ياپْيىيەدە تۇرؿاى. ئۇ ياپْيىيەبْلـىچە 

يۇهىرى نەرتىۋىِە طازاۋەر بْلـاى بْلۇپ، 
ئۇۋاپات بْلـايىدا يىاپۇيىيە رادىئىْلىرى 

ئۆلۈم خەۋىرىًى تارهاتواى ئىىدى. ئۇيىڭ 
ئۇيىڭ دەپًە ئىؼىلىرىـا درلەت ئاالَىىدە 
ًۆڭۈە بۆلِەى ئىدى. ئۇيىڭ جىًازىظىىـا 

يىڭ َەنهە تەرەپلىرىدىٌ ۋە هْػًا ياپْيىيە
ئەللەردىىىٌ يۇرؿىىۇى طىىايدىٌى ًىؼىىىلەر 

 ًەلِەى ئىدى.
تىىارى  »ا ۋدًّتىىْر كەۋزىىىيە بىىايرانۇ

ئىۇ يېڭىى » نۇيدان دەيىدۇ:دا «تْرى
ردىٌىىىى تاتارالريىىىىڭ بىرىًچىىىى دەۋ

طىياطىيْيى، هۇرئاى يادلىـىاى هىارى ۋە 
 ئابدۇرەػىىىدئۇطىىتاز ئىظىىالم ئىىالىهى. 

ئىبراَىهًىڭ ئاالَىدىلىٌى ػىۇًى، ئىلىىو 
بىلەى طىياطەتًى، ئىلىو بىلەى ػىەرىئەتًى 
بىرلەػتۈرُەى. ئۇ نۇيدان ئىٌٌىى ؿىايە 
بىىىلەى َەرىىىٌەت هىلـىىاى: بىىىرى 

ى، يەيە بىىرى نۇطۇلهايالريىڭ بىرلىؼىؼى
تاتارالر ئۈچۈى بىر درلەت هۇرۇغ. ئۇ بۇ 
ؿايىظى ئۈچىۈى شۇريىالچىلىى ۋە ًىتىاب 
يېسىؼتەي ػۇ چاؿدىٌى هْلىدىٌ ًېلىدىـاى 
بارلىى ۋاطىىتىلەريى هْلاليـىاى. ئۇيىىڭ 

 .ئەجدادى بۇخارادىٌ ًەلِەى
ئىظالم ئەللىىرى، -ئۇ ًۆپلىِەى ئەرەب

 ػەرن ۋە ؿەرب ئەللىرىدە ئالالَوىا دەۋەت
نىڭ ًىلْنېتىر طىەپەر  83هىلىؽ ئۈچۈى 

 «.هىلـاى
لۈًظىىىس تىرىؼىىچايلىوى ئۇيىىىڭ ئۈز

هْلىدا يۈزلىِەى، نىڭلىـىاى  يەتىجىظىدە،

ًىؼىىىلەر نۇطىىۇلهاى بْلـىىاى، تًْيىىْ 
طىدە ئىظىالم دەۋىتىًىى تارهىتىؼىوا ەجان

َەطظە هْػىدىـاى بىر تۈرًۈم يىاپۇيلۇن 
ئْهۇؿۇچىالر يېتىؼىپ چىووىاى، يىاپۇيىيە 

تىىىدە ئىظىىالم ئېتىىىراپ هىلىًىؼىىوا درلى
ئېرىؼىىٌەى، تًْيىىْدا چىىْڭ ئىٌٌىىى 
نەطىىىچىتًىڭ ئېِىىىىس نۇيىىىارلىرى هەد 
ًۆتۈرُەى بْلىۇپ، بىۇ نۇيىارالردا َەر 
ًۈيى بەغ هېىتىو ئىظىالنًىڭ ئىۆچهەض 

 ياڭراپ تۇرناهتا.)ئەزاى طاداطى(  ػْئارى
 :ئۇيىڭ نۇَىو ئەطەرلىرى

( ئىظالم دۇيياطىۋە ئىظىالم دەۋىتىًىىڭ 1
دە تارهىلىؼىى. ئىٌٌىى هىظىىو، ْيىيەياپ
 يىلى ئىظتايبۇە-1358ٍ
 يىلى هازاى-1151( ئەيًەي. م5
( نېًىڭ ػەخظىي تەرجىهىُالىو. طىايٌت 3

 1335پېتېربۇرَ ٍ
( زرَرە يۇلتىۇز. طىايٌت پېتېربىۇرَ 8
 1151م
ۋىجداى طْتى ۋە ئىًظىاپ نىسايىى.  (5

 1358ئىظتايبۇە ٍ
 ئاطىيا خەتەر ئىچىىدە. )ياپۇيچىىدىٌ (2

تۈرًچىِە تەرجىهە هىلىًـىاى( ئىظىتايبۇە 
ٍ1358 
 ػىىىىدەرئۇطىىىتاز ئابدۇطىىىاياَەتًانە »

يانلىى ًْيا تىۈري تىلىىدىٌى « ئىبراَىو
بىىىر ًىتىىابى نىظىىىر نەدەيىىىيەت ئىىالىي 

العـامل االسـالمي ادلنسـي يف »تەرىپىدىٌ  نەجلىظى
 .ە يەػىر هىلىًـاىيانىدائەرەبچ «بدايةالقرن

 پايدىاليـاى نەيبەلەر:
 النهضـة» نۇَەنهەد رەجەب بىيۇنىيًىڭ-1 

 يىىىانلىى «ادلعاصـــرين أعالمهـــا فيســـي اإلســـالمية
 .ًىتابى

 تْردىٌى بەزى ناهالىلەر-5
ػىىىرىٌ ًىىاالم يىىانلىى ًىتابًىىىڭ -3

 .  لىْلالم تەرجىهىُابېؼىدىٌى طابىت دان
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 ئەطظاالنۇ ئەلەيٌۇم نۆَتەرەم هېرىًداػالر!

هىلًىؼىـا تۈرتٌە بْلـاى ئاطاطلىى  ريالًىڭ يەػرّنەلۇنٌى، شَەنهىهىسُە 
طەۋەبلەريىڭ بىرى، چەتئەللەردە َەر هايظى طاَەلەردە ئىلىو تەَظىل هىلىۋاتواى ۋە 

پىٌىرلىرىًى -تەَظىلىًى تۈُەتٌەى بارلىى ئۇيـۇر هېرىًداػلىهىسؿا ئۆزلىرىًىڭ ئْي
ەَظىل باياى هىلىؽ ۋە خەلوىهىسُە يەتٌۈزنەًچى بْلـاى يۈرەي طۆزلىرىًى، ئىلىو_ت

يْلىدىٌى َاطىالتلىرىًى ئْتتۇرىـا هْيۇغ ئۈچۈى بىر ياًى نۇَاجىرەت هىلىؽ 
نەطىلىلىرىهىسيى  ،ئارا پىٌىر ئالهاػتۇرۇپ-نۇيبەر َازىرالپ بېرىؽ، ػۇ ئارهىلىى ئۆز
 بىرُە َەە هىلىؼوا تىرىؼىؼتىٌ ئىبارەت. 

ًداػلىرىهىسيىڭ هېرى تەَرىر َەيئەتتىٌىلەريىڭ جاپالىى ئەنِىٌى ۋە ئەتراپىهىسدىٌى
شّريىلىهىسيىڭ يېڭى يىللىى يېڭى طايى ًەڭ  يەتىجىظىدەهْلالپ هۇۋۋەتلىؼى 

نۇػۇ نۇياطىۋەت بىلەى بىسيى ئْهۇرنەيلەر بىلەى يۈز ًۆرۈػۈغ ئالدىدا تۇرۇۋاتىدۇ. 
پ تەًلىپلەريى بېرىپ، رىـبەتلەيدۈرۈ-ئەطەر بىلەى تەنىًلىِەى ۋە ياخؼى پىٌىر

ػۇيداهال دۇييايىڭ َەر داػلىرىهىسؿا طەنىهىي طاالم يْلاليهىس. هېرىًبارلىى  ًېلىۋاتواى
 ۋە ئىلىو تەَظىل هىلىۋاتواى هايظى جايلىرىدىٌى َەر طاَەدە ئىسدىًىۋاتواى

هېرىًداػلىرىهىسيىڭ شّريىلىهىسيى ئەطەر بىلەى تەنىًلىؼىًى، شّريىلىهىسيىڭ تېخىهۇ 
چۈى بىر ًىؼىلىٍ تۆَپە رەڭِارەڭ، تېخىهۇ جۇاللىى َالەتتە داۋام ئېتىؼى ئۈ

 هْػۇػىًى ئۈنىد هىلىهىس. 

ئۆزى  ىًىڭشّريىل« نەرىپەت» بْلهاهچى بْلـايالرؿا نۇػتەرى لىهىسشّريى
بىس شۇريالًى َەربىر ئادرمظوا لىرى بىلەى ئاالهىالػظا، ۋاًالەتچى درلەتتىٌى تۇرۇۋاتواى

   ئۆز ۋاهتىدا ئەۋەتىپ بېرىؼٌە ًاپالەت هىلىهىس.
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 ىڭ ھەر قايسي دۆلەتلەردىكي ۋاكالەتچىلىرىلىمىزنژورنى

  

 تېلېفوى ًوهىرى ئبالقىالشقۇچي دۆلەت

 5553550545130 ًۇرىددىي ھبجىن ئبهېرىكب

 0004077672770 تۇيغۇى ئببدۇۋېلي كبًبدا

ئبًدىلي هۇھەهوەد  شىۋىتسبرىيە
 كەرىن

0040676224606 

 552525335555 ئۆهەرجبى ھبجىن ًورۋىگىيە

 5545251335625 ئببدۇسسبالم قبرىن ەسترالىيىئبۋ

 0046735710908 ئەھوەد تۇرسۇى شىۋىتسىيە

 552755455160542 تۇرغۇًجبى ئبالۋۇدۇى گېرهبًىيە

 5515457743736 ئببدۇرېھىن غېٌي گولالًدىيە

 55136257302204 ئببدۇلھەفىس قبرىن فىٌالًدىيە

 55656525746751 تۇرهۇھەهوەد ھبشىن يبپوًىيە

 5575310252533 ئببدۇلجېلىل تۇراى يەتۈركى

 5555555255213 يبرهۇھەهوەد قبرىن ئوتتۇرا ئبسىيب

 5505555210144 زەئىن هەًسۇر هىسىر

 55744350160755 هەهتىوىي قبرىن سەئۇدى ئەرەبىستبى

 

تەھرىر ھەيئىتي «رًىليوژ هەرىپەت»ھۆرهەت بىلەى  __ 



 

81 

 

 


