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ئالالٍ تائاال ئۆز َېٌهىتىِە ئاطاطەى    
ًۈۈۈيلەردىٌ جۈۈۈنە ًۈۈۈيىًى باػۈۈوا 
ًۈيلەردىٌ ئۇلۇؾ هىلـايدەي، ئۈايالردىٌ 
رانىساى ئېيىًى باػوا ئۈايالردىٌ ئۇلۈۇؾ 
ۋە پەرهلىى هىلـاى. رانىساى ئېيى ئالالٍ 
تائاالؿا يېوىًلىؼىؽ ۋە ئۇيىڭ رازىلىوىـا 
، ئېرىؼىؼًىڭ ئەڭ چْڭ پۇرطىتى بْلۇپ

نۇطۇلهايالر بۇ نۇبارەي ئايۈدا ئۈالالٍ 
تائاال ًۆپلەپ طەجدە هىلىؽ، ًۈۆپلەپ 
هۇرئاى ئْهۈۇغ ۋە ًۈۆپلەپ طۈەدىوە 
بېۈۈرىؽ ئۈۈارهىلىى ئۈۈالالٍ تائااليىۈۈڭ 
رازىلىوىـا ئېرىؼىؼوا تىرىؼىدۇ. بىسيىۈڭ 

ئۈۈلِىهىس َەزرىتۈى نۈۇَەنهەد  يېِايە
ئەلەيُىظظاالم رانىساى ئېيىدا ئىبۈادەتًى 

دىـاى، طۈەدىوىًى ئەڭ ئەڭ ًۆپ هىلىۈ
ًۆپ بېرىدىـاى ۋە هۇرئايًى ئەڭ ًۆپ 

 ئْهۇيدىـاى زات ئىدى.
رانىۈۈۈساى ئېيۈۈۈى رَّىهىسيۈۈۈى 
تەربىيەلەيدىـاى، ئۇيى يۈًظەلدۈرىدىـاى 

نەًۈۈتەپ بْلۈۈۇپ، بىۈۈس نۇطۈۈۇلهايالر 
رانىساى طايىظىدا ئەخالهىهىسيى ئىظۈالٍ 
هىلىهىۈۈس، ُۇيۈۈاَلىرىهىسيى يۈۈۇيىهىس، 

هىس، يەپظۈىهىسيى طاۋابىهىسيى ًۈۆپەيتى
يىـىؼًى، ئۆزىهىسيى ًْيترّل هىلىؼۈًى 

ئەبۇ َۇرەيرە . ۋە طېخىيلىوًى ئۆُىًىهىس
رەزىيەلالَۈۈۈۇ ئەيُۈۈۈۇدىٌ رىۈۈۈۋايەت 
هىلىًىدۇًى، پەيـەنۈبەر ئەلەيُىظظۈاالم 

ًىهٌۈۈى رانىۈۈساى »نۇيۈۈدان دىۈۈِەى: 
رّزىظىًى چىٌ ئىهايى بىۈلەى، ئۈالالٍ 
تائاالدىٌ طاۋاب ًۈتۈۈغ نەخظۈىتىدە 

ەى، ئۇيىۈۈڭ بۈۈۇرۇى هىلـۈۈاى تۇتىۈۈدىٌ
. بۈۇ ①«ُۇياَلىرى نەؿپىرەت هىلىًىدۇ

« چىٌ ئىهۈايى بىۈلەى» َەدىظتىٌى: 
دىۈۈِەى طۈۈۆزيىڭ نەيىظۈۈى: ئۈۈالالٍ 
تائااليىڭ رّزا تۇتواى بەيدىلىرىِە ئاتۈا 
هىلىدىـاى ئەجىر ۋە طۈاۋابالر َەهوىۈدە 
هىلـاى ۋەدىظىِە چىٌ ئىؼەيِەى َالۈدا 

                                                 
 بۇخارى رىۋايىتى.ئىهام  ①
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ى ئېيۈى رانىۈسا رّزا تۇتظا دىِەيلىٌتۇر.
يەيە دۇئاال ئىجابەت بْلىۈدىـاى ئايۈدۇر. 
 پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالم نۇيدان دېِەى:

ئۈچ خىۈل ًىؼۈىًىڭ دۇئاطۈى رەت »
هىلىًهايدۇ: رّزا تۇتواى ًىؼىًىڭ ئىپتار 
ۋاهتىدا هىلـۈاى دۇئاطۈى، ئادالەتلىۈٍ 
پادىؼۈۈاًَىڭ ۋە زۇلۇنـۈۈا ئۇچرىـۈۈاى 

رانىۈساى ئېيىًىۈڭ  .①«ًىؼىًىڭ دۇئاطى
ى ۋە ئۇلۇؿلىوىدىٌ بۇئايدا ئۈادا ػاراپىت

هىلىًـاى ئۆنرە خۈۇددى َە  پەرزىًۈى 
ئادا هىلـايـۈا ئْخؼۈاغ طۈاۋابلىوتۇر. 
پەيـەنۈۈبەر ئەلەيُىظظۈۈاالم بۈۈۇ َەهۈۈتە 

رانىساى ئېيىدا ئۈادا » نۇيدان دېِەى:
هىلىًـاى ئۆنرە )طاۋاب جەَەتۈتە( َە  

 .②«هىلـايـا ئْخؼاػتۇر
بۈۈۇ يىۈۈل رانىۈۈساى ئېيۈۈى ئىظۈۈالم 

ىًىۈۈڭ بىۈۈر پارچىظۈۈى بْلـۈۈاى ئۈنهىت
 طۈۈۆيۈنلۈي ئۇيـۈۈۇر خەلوىهىۈۈس دەرد
ئەلەنِە چۆنِەى، ئالالٍ تائاالدىٌ باػوا 
ياردەنچىظۈۈى ۋە نەدەتٌۈۈارى يۈۈْن 

َېع هىلىۋاتواى بىر ئىٌەيلىٌىًى تېخىهۇ 
پەيتتە ًەلدى. جايابى ئالالٍ تائۈاالدىٌ 

-ئىظالنـا يۇطرەت، خەلوىهىسُە ئانۈاى
 ؼىًى تىلەيهىس. ئېظەيلىٍ ئاتا هىلى

 اتىتەَرىر «ريىلىّنەرىپەت ش»-

                                                 
 ئىبًى ناجە رىۋايىتى.ئىهام  ①
 بۇخارى رىۋايىتى.ئىهام  ②

 ئاپەتتۇر پەرەطلىٍػۆَرەت

طىس َەرُىس ػۆَرەتپەرەطلىٌٌە بېرىلهەڭ، 
چۈيٌى ئەُەر طىس ػۆَرەتٌە بېرىلظىڭىس، بۇ 
يْلدا ًۆپ بەدەل تۆلەپ ًېتىظىس. يۇرؿۈۇى 
ًىؼۈۈىلەر نەػۈۈُۇر بْلۈۈۇغ ئۈچۈۈۈى، يۈۈام 
چىوىرىؽ ئۈچۈى ًۆپ بەدەل تۆلەيدۇ، ئەنها 
ئاخىرىدا تۈۆلىِەى بەدىلىۈِە يارىؼۈا َۈې  

تلىۈۈى يەرطۈۈىِە ئېرىؼۈۈەلهەيدۇ. ئۈۈۇالر ۋاهى
ئۈۈابرۇي هۈۈازايـىًى بىۈۈلەى، ئاطۈۈتا  ئاطۈۈتا 
ئۇيىڭدىٌ ئايرىلىپ هالىدۇ، خۇددى ئۇيىڭـۈا 
َې  ئىؽ بْلهىـايدەي بْلۇپ هالىۈدۇ. ئەڭ 

طىس نەػُۇر ئادەم بْلۇغ ئۈچۈى تْؿرىظى، 
ئەنەض، نۈۈۇَىو ئۈۈادەم بْلۈۈۇغ ئۈچۈۈۈى 

چۈيٌى ػۆَرەت دېِەى تۈتۈۈيِە  تىرىؼىڭ.
نايۈدۇ، ئْخؼايدىـاى يەرطە بْلۇپ، ئۈۇ تۇر

تېسال يْهاپ ًېتىدۇ، ئۇيى تۇتۈۇپ تۈۇرؿىلى 
بْلهايدۇ. ػۆَرەتپەرەطلىٌتىٌ طۈىسُە يۈاًى 
باػۈۈوىالرؿا پايۈۈدا ًەلهەيۈۈدۇ. ػۈۈۆَرىتىڭىس 
چىووايدا طىس بىر نۇددەت ئۆزىڭىسيى خۈْغ 
هىلىظىس، خاالض. ػۇيىڭ بىلەى ئۇ ػۈۆَرەت 
تېسال يْهاپ ًېتىدۇ. ئەنها ئەُەر طىس نۈۇَىو 

َەر زاناى طىسيىڭ هەدىۈر    ئادەم بْلظىڭىس،
هىههىتىڭىس بْلىدۇ، ًىؼىلەر طۈىس ئۈارهىلىى 
َاجەتلىرىًى راۋا هىلىدۇ، طىسيى ئەزىسلەيدۇ، 
َۆرنەتلەيدۇ، ئىسدەپ تۇرىدۇ. بۇ ئۈارهىلىى 
ئۆزىڭىس طائادەتٌە ۋە خْػۈاللىووا تْلىظۈىس، 
ئالالٍ تائاالنۇ طۈىسدىٌ رازى بْلىۈدۇ. بۈۇ 

 يېهىدېِەى چْڭ بەخت   َە!
پاًۈار » ر پىظخْلَْ نۇيۈدان دېۈِەى:بى

ئادەنًىڭ طايىظى ئۆزىدىٌ ئىٌٌۈى َەطظۈە 
بْلۇپ ًۆرۈيِەى ۋاهىت دەل ًۈۈى پۈاتوىلى 

بۇ طۈۆزيىڭ نەيىظۈى «. ئاز هالـاى ۋاهىتتۇر
ػۇًى، طۈىس ئۈۆزىڭىسيى ُەۋدىلەيۈدۈرۈپ، 
ئۆزىڭىسيىڭ َەجىهىدىٌ بەي چْڭ ًۆرۈيۈۈپ 
ًەتٌەى چېـىڭىسدا، طىس تۈُەػٌەى بْلىظىس، 
خۇددى ًۈى پاتوايدەًال طىسيىڭ هۇياػۈىڭىس 

 پاتىدۇ، دېِەيلىٌتۇر. 
 يانلىى ًىتابتىٌ( «رېتظىپى 44بەخت  طائادەتًىڭ »)
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تاڭ يْرۇؿايدىٌ باػۈالپ ًۈۈى -رّزا 
 ،ئْلتۇرؿىچە رّزا تۇتۇغ يىيىتى بىۈلەى

ئىچىؼتىٌ، جىًظى نۇياطىۋەتتىٌ -يېيىؽ
بۈۈارلىى  ىـاىبۇزۇۋېتىۈۈدرّزىًۈۈى ۋە 

ئانىلالردىٌ ئۆزىًى طاهلىهاؿلىوتۇر. رّزا 
 بىۈرىنۇَىو ئاطاطۈلىرىًىڭ  ًىڭئىظالن

بْلۇپ، باالؿەتٌە يەتٌەى، ئەهلى َْػى 
جايىۈۈۈدا، رّزا تۇتۇػۈۈۈوا هۈۈۈادىر 
بْالاليدىـاى، طۈەپەرُە چىوهىـۈاى َەر 
هايۈۈدان نۇطۈۈۇلهايـا رانىۈۈساى ئېيىًۈۈى 
ًۆرۈغ ياًى ػۈەئباى ئېيىًۈى تْلۈۇن 
ئْتتۈۈۇز ًۈۈۈى تانۈۈانالغ بىۈۈلەى رّزا 
تْتۈۈۇغ پەرز بْلىۈۈدۇ. ئۈۈالالٍ تائۈۈاال 
 رانىۈۈساى رّزىظۈۈى َەهوىۈۈدە نۇيۈۈدان

تەهۈۈۋا ئۈۈى نۈۈۇئهىًلەر! »دەيۈۈدۇ: 
ئۈچۈۈۈۈى، طۈۈۈىلەردىٌ  بْلۇػۈۈۈۇ الر

ئىلِىرىٌىلەرُە رّزا پەرز هىلىًـايۈدەي، 
طۈۈىلەرُىهۇ )رانىۈۈساى رّزىظۈۈى( پەرز 
هىلىًۈۈدى. )بۈۈۇ پەرز هىلىًـۈۈاى رّزا( 
طاياهلىى ًۈيلەردۇر، طىلەردىٌ ًىهٌۈى 

ًېظەل ياًى طۈەپەر ئۈطۈتىدە بْلۈۇپ 
ى )رّزا تۇتهىـۈۈاى بْلظۈۈا(، تۇتهىـۈۈا

)هازاطىًى( باػۈوا ًۈۈيلەردە  ڭًۈيلەريى
تۇتظۈۈۇى، رّزىًۈۈى )هېرىلىۈۈى يۈۈاًى 
ئاجىسلىى تۈپەيلىدىٌ نۇػەهوەت بىلەى( 
ئاراى تۇتىۈدىـاى ًىؼۈىلەر تۇتهىظۈا، 
)ًۈيلۈۈۈًى ئۈچۈۈۈى( بىۈۈر نىظۈۈٌىٌ 
تْيـۇدەي تانان كىدىيە بېرىؼى الزىۈو. 
ًىهٌۈۈۈى كىۈۈۈدىيىًى )بەلِىلەيۈۈۈِەى 

ۆزى نىوداردىٌ( ئارتۇن بەرطە، بۈۇ ئۈ
ئۈچۈى ياخؼىدۇر، ئەُەر بىلظە الر رّزا 
تۇتۇغ طىلەر ئۈچۈى )ئېـىۈس ئْچۈۇن 
يۈرۈػۈۈتىٌ ۋە كىۈۈدىيە بېرىؼۈۈتىٌ( 
ياخؼىدۇر. رانىساى ئېيىدا هۇرئاى يازىل 
بْلۇػوا باػلىدى، هۇرئۈاى ئىًظۈايالرؿا 
يېتەًچىدۇر، َىدايەت هىلـۇچى ۋە َەن 
بىۈۈلەى يۈۈاَەهًى ئۈۈايرىـۇچى رّػۈۈەى 

ەردىٌ ًىهٌى رانىۈساى ئايەتلەردۇر، طىل
رانىساى رّزىظۈىًى  ،ئېيىدا َازىر بْلظا

تۇتظۇى؛ ًىهٌى ًېظەل يۈاًى طۈەپەر 
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 ،ئۈطۈۈتىدە )يەيۈۈى نۇطۈۈاپىر( بْلۈۈۇپ
)تۇتهىـاى بْلظۈا، تۇتهىـۈاى ًۈۈيلەر 
ئۈچۈى( باػوا ًۈيلەردە تۇتظۇى. ئالالٍ 
طىلەرُە ئاطايلىوًى خااليدۇ، تەطۈلىًٌى 

ُەى خالىهايدۇ، )ئاؿسىڭالر ئْچۇن يۈۈر
ًۈيلەريىۈۈڭ هازاطۈۈىًى هىلىۈۈؽ بىۈۈلەى 
رانىۈۈۈساى رّزىظۈۈۈىًىڭ( طۈۈۈايىًى 
تْلدۇرۇػۇ الريى، طۈىلەريى َىۈدايەت 
هىلـايلىوىـا ئالالًَى ئۇلۇؿلىؼۈىڭالريى، 
)ئۇيىۈۈۈڭ ئىًئانلىرىـۈۈۈا( ػۈۈۈۈًۈر 

  ①«.هىلىؼىڭالريى خااليدۇ
ئىچىۈۈۈؽ، جىًظۈۈۈى -يېۈۈۈيىؽ 

نۇياطىۋەت، هۈاى ئالۈدۇرۇغ، زّرالپ 
ىپاض هاتۈارلىوالر يايدۇرۇغ، َەيس ۋە ي

 ىـاى ئانىلالردۇر.رّزىًى بۇزۇۋېتىد
نىظۋاي هىلىؽ، طەپەرُە چىوىۈؽ،  

َاۋا هىسىپ ًەتٌەيدە طۇ بىلەى ئۆزىًى 
طۈۈۈْۋۇتۇغ، ئًْۈۈۈۇل طۈۈۈالدۇرۇپ 
داۋالىۈۈًىؽ )ؿىساليدۇرىۈۈدىـاى ئًْۈۈۇل 
بْلهىظىال(، ًۈۆزىِە طۈۈرنە تۈارتىؽ 
هاتۈۈارلىوالر رّزا تۇتوۈۈۇچىالر ئۈچۈۈۈى 

 ئىؼالردۇر.رۇخظەت هىلىًـاى 
طۇَۇرلۇن يىيىؼًى ًىچىٌتۈتۈۈغ،  

طۈۈيًەتتۇر. ئىپتار هىلىؼۈوا ئالۈدىراغ 
نۇيۈۈدان  ًىڭپەيـەنۈۈبەر ئەلەيُىظظۈۈاالن

: ېِەيلىٌۈۈۈى بايۈۈۈاى هىلىًىۈۈۈدۇد
طۇَۇرلۇهًى ًىچىٌتۈرۈ الر، ئىپتارؿۈا »

خەلى ئىپتار هىلىؼۈوا » ②«ئالدىرا الر.
ئالدىرىظىال داۋانلىى ياخؼىلىى ئىچىۈدە 

                                                 
 .ئايەتلەر -485، -483،484بەهەرە  ەطۈر ①
 ىتى[رىۋايتەبەرايى ]ئىهام  ②

 ③«.بْلىدۇ
يېهە بىلەى ئىپتار هىلىۈؽ ًېۈرەي   

ئەيەض رەزىيەلالَۇ ئەيُۇيىڭ نۇيۈدان 
پەيـەنۈبەر »دېِەيلىٌى باياى هىلىًىدۇ: 

ئەلەيُىظظاالم ػام يانىسىًى ئْهۇػۈتىٌ 
ئىلِىرى َۆل نېۈۋىلەر بىۈلەى، َۈۆل 
نېۈۈۋىلەر تېپىلهىظۈۈا خۈۈْرنىالر بىۈۈلەى، 
خْرنىالرنۇ تېپىلهىـايدا طۇ بىلەى ئىپتار 

   ④«.هىالتتى
 هىلـايدا يېهە دېيىؽ ًېۈرەي ئىپتار  

 نۈادىٌئىبًى ئۈۆنەر رەزىيەلالَۈۇ ئەيُۇ
ئىپتۈۈار  ًىڭپەيـەنۈۈبەر ئەلەيُىظظۈۈاالن

نۇيۈدان دېِەيلىٌۈى بايۈاى  ،هىلـايدا
ئالالٍ خالىظا ئۇطظۈۇزلۇن »هىلىًىدۇ: 

ًەتتى، تْنۈۇرالر يەندەلۈدى، طۈاۋاپ 
 ⑤«.بېرىلدى

رّزا تۇتوۇچىًىۈۈڭ ئىپتۈۈار هىلـۈۈاى  
ئىجۈابەت بْلىۈدۇ.  ۇئاطىۋاهتىدىٌى د

ئەبۇ َۈۇرەيرە رەزىيەلالَۈۇ ئەيُۈۇدىٌ 
نۇيۈۈدان ًىڭ پەيـەنۈۈبەر ئەلەيُىظظۈۈاالن

ئۈۈۈچ : »ېِەيلىٌۈۈى بايۈۈاى هىلىًىۈۈدۇد
تۈرلۈي ًىؼىًىڭ دۇئاطى هايتۇرۇلهايدۇ: 

رّزا  ئادىۈۈۈل ئىهانًىۈۈۈڭ دۇئاطۈۈۈى،
تۇتوۇچىًىڭ ئىپتار هىلـۈاى ۋاهتىۈدىٌى 
دۇئاطۈۈى، زۇلۇنـۈۈا ئۇچرىـۇچىًىۈۈڭ 

  ⑥«.دۇئاطى
رّزا تۇتوۇچىـا  لىى بەرُۈچىِەئىپتار 

                                                 
 ]ئىهام بۇخارى، ئىهام نۇطلىو رىۋايىتى[ ③
 ]ئىهام تىرنىسى رىۋايىتى[ ④
 ]ئىهام ئەبۇ داۋۇت رىۋايىتى[ ⑤
]ئىهام ئەَهەد، ئىهام تىرنىسى، ئىبًى َەبباى  ⑥

 رىۋايىتى[
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پەيـەنۈبەر  .ئْخؼاغ طاۋاپ بېرىلىۈدۇ
ېِەيلىٌۈى نۇيۈدان دًىڭ ئەلەيُىظظاالن
 لىى بەرُۈۈچىِەئىپتار: »باياى هىلىًىدۇ

رّزا تۇتوۇچىـۈۈا ئْخؼۈۈاغ طۈۈاۋاپ 
بېرىلىۈۈدۇ، رّزا تۇتوۇچىًىۈۈڭ ئەجۈۈرى 

   ①«.ًېهەيتىلهەيدۇ
 ،رانسايًىۈۈڭ ًېچىلىرىًۈۈى تەراۋىۈۈِ 
-زىٌىۈر ،ئىظتىـپار-تەۋبە َەججۇد،تە

 ئْهۈۈۇغ هۇرئۈۈاى ًەرىۈۈوۋە تەطۈۈبىِ 
ئۆتٌۈۈزۈغ بىۈلەى هاتارلىى ئىبادەتلەر 

 بْلۇپ، الزىو. تەراۋىِ يانىسى طۈيًەت
ياناز ئْتتۇرىظۈىدا  رەًئەتَەر ئىٌٌى 

جانائەت بىر ئۈاز ئۈارام ئالىۈدىـايلىوى 
تەراۋىِ )يەيۈى ئۈارام  ئۈچۈى بۇ ياناز

يۈۈانىسى دەپ ئۈۈېلىؽ، راَەتلىۈۈًىؽ( 
ئاتالـۈۈاى. تەراۋىۈۈِ يۈۈانىسىًى هۈۈايچە 

ئْهۈۇغ ًېرەًلىٌۈى َەهوىۈدە  رەًئەت
ئۆلىهاالريىڭ َەر خىل ًۆز هاراػۈلىرى 

 ى ئۆلىهۈاالرًۆپ طۈايدىٌبْلۇپ،  بار
ۋىتىر يانىسىًى هْػهاي  ًىتەراۋىِ يانىسى

، ۋىتىۈۈر يۈۈانىسىًى رەًۈۈئەتطۈۈەًٌىس 
ئْهۈۇغ  رەًۈئەتهْػوايدا ئۈْى بىۈر 

ئۇيىڭدىٌ زىيادە ئْهۇغ طۈيًەت، ئەنها 
. ئائىؼە رەزىيەلالَۈۇ دەپ هارايدۇ جايىس

ئەيُايىڭ نۇيۈدان دېِەيلىٌۈى بايۈاى 
پەيـەنۈۈبەر ئەلەيُىظظۈۈاالم »هىلىًىۈۈدۇ: 

رانىساى ۋە ياًى باػوا ئايالردا بْلظۈۇى 
 ②«.تىٌ زىيادە هىلهايتتىرەًئەتئْى بىر 

يەيە ئائىؼۈۈە رەزىيەلالَۈۈۇ ئەيُايىۈۈڭ 
اى هىلىًىۈدۇ: نۇيدان دېِەيلىٌۈى بايۈ

                                                 
 ]ئىهام تىرنىسى رىۋايىتى[ ①
 ]ئىهام بۇخارى رىۋايىتى[ ②

پەيـەنۈۈبەر ئەلەيُىظظۈۈاالم رانىۈۈساى »
ًېچىًۈى  ،ئېيىًىڭ ئاخىرهى ئْيى ًەلظە

ئىبۈۈۈادەت بىۈۈۈلەى ئۆتٌۈۈۈۈزەتتى، 
ئۇيوۇطۈۈۈۈىدىٌ  ئائىلىظۈۈۈۈىدىٌىلەريى

ئْيـۇتۇپ هْيۈاتتى، ئىؼۈتاى بېـىًۈى 
   ③«.چىِىۋىتەتتى

ئېتىٌاپتا ئْلتۈۇرۇغ رانىساى ئېيىدا  
 ئۈۇيىتەًىتلەيِەى طۈۈيًەت بْلۈۇپ، 

ِە ى ئېيىًىڭ ئاخىرهى ئۈْى ًۈۈيىرانىسا
. ئائىؼۈۈە دۇرئەۋزەلۈۈ ًىچىٌتۈۈۈرۈغ

رەزىيەلالَۇ ئەيُايىڭ نۇيدان دېِەيلىٌى 
پەيـەنۈۈۈبەر »بايۈۈۈاى هىلىًىۈۈۈدۇ: 

 ،ئەلەيُىظظاالم باػوا ۋاهىتالرؿا هارىـايدا
)ئىبۈادەت رانىسايًىڭ ئاخىرهى ئْيىۈدا 

   ④«.ئاالَىدە تىرىؼاتتىهىلىؼوا( 
ۋە  ىئۈۈۆزرّزا تۇتوۈۈاى ًىؼۈۈىًىڭ  

بارلىى ئائىلە ئەزالىرى يانىدىٌ طۈەدىوە 
ئىبًى ئاببۈاض ۋاجىپدۇر.  ىە بېرىؼپىتر

رەزىيەلالَۈۈۇ ئەيُۇنايىۈۈڭ نۇيۈۈدان 
رّزا »دېِەيلىٌۈۈى بايۈۈاى هىلىًىۈۈدۇ: 

، ًاپارەتتۇتوۇچىًىڭ بىُۇدە طۆزلىرىِە 
 ،ئۈچۈۈى ۇػۈىنىظٌىًلەرُە ياردەم بْل

ە پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالم طۈەدىوە پىتۈر
ۋاجىپ هىلدى، ًىهٌۈى ئۈۇيى بېرىؼًى 

َېيت يانىسىـا چىوىؼتىٌ ئىلِىۈرى ئۈادا 
ئۈۇ هْبۈۇل هىلىًـۈاى طۈەدىوە  ،هىلظا

پىترىدۇر. َېيت يانىسىدىٌ ًېيىٌ ئۈادا 
ئۈۈۇ طۈۈەدىوىلەردىٌ بىۈۈر  ،هىلظۈۈا

                                                 
 ]ئىهام بۇخارى، ئىهام نۇطلىو رىۋايىتى[ ③
 ام نۇطلىو رىۋايىتى[]ئىه ④
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   ①«.طەدىوىدۇر
رۇؿايۈدىٌ باػۈالپ، ًۈۈى ْتاڭ ي 

ئىچهەي ۋە جىًظىي -ئْلتۇرؿىچە يېهەي
رّزا  ظۈىالينۇياطىۋەتًى تەري ئېتىپ هْ

تۇتوۈۈايلىى بْالنۈۈدۇ  ئەلۈۈۋەتتە رّزا 
ئىبادىتى ئۇيدان يۈۈزەًى ۋە ئۇيۈدان 

ەت ئەنەض، بەلٌۈۈى ئۈۈۇ دئاطۈۈاى ئىبۈۈا
ئىۈِە ًەڭ نەياالرؿا ۋە   وۇر نەزنۇىْچ

ئۇلۈۈۇؾ ئىبۈۈادەتتۇر. ػۈۈۇيىڭ ئۈچۈۈۈى 
رّزا  ۋە َەدىظۈلەردە« هۇرئاى ًەرىو»

بالر طۈاۋا-ًاتتۈا ئەجىۈرتۇتوۇچىالرؿا 
ۋەدە هىلىًـاى. َەدىۈع  بېرىلىدىـايلىوى

هۇدطىيدا ئۈالالٍ تائااليىۈڭ نۇيۈدان 
ئۈادەم : »دېِەيلىٌى بايۈاى هىلىًىۈدۇ

بالىظۈۈىًىڭ رّزىۈۈدىٌ باػۈۈوا بۈۈارلىى 
ئەنەللىرى ئۇيىڭ ئۈچۈى بْلۈۇپ، بىۈر 
 ،ياخؼىلىووا ئْى َەطظە طاۋاپ بېرىلىدۇ
 لۈېٌىٌ ئۇيىۈۈڭ رّزىظۈى نەى ئۈچۈۈۈى

، ئۇيىڭ نۇًاپىتىًى نەى ئۈۆزۈم بْلۇپ
   ②«هەىبېرى
 نۇيۈدان دېۈِەى طالىُالريىڭ بىرى 
ئىچهەًًى تەري ئېۈتىؽ -: يېهەيٌەىئى

لېٌىٌ هْبۈۇل بْلىۈدىـاى رّزا  ،ئاطاى
ئىًظۈۈايًى تەهۋالىۈۈى  تۇتهۈۈان هىۈۈيىٌ.

 ىًۈۈىرّز رەلهىِەىدەرىجىظۈۈىِە ًۆتۈۈۈ
 .ِىلى بْلهايدۇا دېرّز َەهىوىي

رّزىًىڭ  ًىڭپەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالن 
نۇيۈۈدان  َەهىوىتىًۈۈى بايۈۈاى هىلىۈۈپ

ًىهٌۈى : »ېِەيلىٌى بايۈاى هىلىًىۈدۇد

                                                 
 ]ئىهام ئەبۇ داۋۇت رىۋايىتى[ ①
 نۇطلىو رىۋايىتى[ ، ئىهامبۇخارىئىهام ] ②

لىوًى يادايۋە  طاختىلىوًىيالـاى طۆزيى، 
رّزا تۇتتۈۈۇم  تاػۈۈلىهايدىٌەى، ئۇيىۈۈڭ

ئىچهەًًى تەري ئېتىؼۈىِە -يېهەي دەپ
ئالالٍ تائااليىۈڭ َېچوايۈدان َۈاجىتى 

 ③.«يْن
رّزىدىٌ ئىبارەت بۇ ئۇلۇؾ ئۆلىهاالر  

 ،تەهۈۈۋالىوًى يېتىلۈۈدۈرۈغ ًىۈۈڭئىبادەت
ئىخالطۈۈًى  ،يۈًظۈۈەلدۈرۈغئەخالهًۈۈى 

-يېهەتًىۈۈۈڭ هەدرى، طاپالػۈۈۈتۇرۇغ
يەپظۈى بىۈلەى  ،هىههىتىًى تْيۇتۈۇغ

 ئۈۇيى يېڭىؼۈًى ؼۈًى ۋەًۈرەغ هىلى
 ًۈۈۈۈچىًىػۈۈۈەيتايًىڭ  ،ئۈۈۈۆُىتىؽ

ۋاهىت ۋە يىسانالرؿا ئۆزىًى  ىتىؽ،ئاجىسل
، رىئۈۈۈايە هىلىؼۈۈۈوا ئادەتلەيۈۈۈدۈرۈغ

ئۆزُىرىؼۈۈۈۈًىڭ ۋە ئىظۈۈۈۈالَاتًىڭ 
، ئۈنىدلەيۈۈۈدۈرۈغ نۇنٌىًلىٌىۈۈۈدىٌ

ئىرادىًى ًۈۈچەيتىؽ ۋە طۈەۋرچايلىوًى 
طاؿالنالػۈۈتۇرۇغ  تەيًۈۈى ،ئۈۈۆُىتىؽ
 ڭ بۈارلىوىًىىرىًىَېٌهەتل-طىرهاتارلىى 

ـۈۈاى بْلۈۈۇپ، َەربىۈۈر ئْتتۇرىـۈۈا هْي
نۇطۇلهايًىڭ رّزا ئىبۈادىتىًى -نۇئهىٌ

 ، ئۇيى تْؿرا يْطۇيداپىًىَەهىوىي چۈػ
ئۈطۈۈتىدە  رّزائۈادا هىلىۈؽ ئۈچۈۈى، 

  .ىؼى ئىًتايىٌ زۆرۈردۇرئىسدىً
رّزىًىۈۈڭ َەربىۈۈر نۇطۈۈۇلهايًىڭ  

-تۇرۇػىدا، ئىۈؽ-َاياتىدا، يۈرۈغ
دە چْهۇم ئىجابىي تەطۈىرى ەتلىرىَەرىٌ

ئۈۇ  ،بْلۇػى الزىو. ئۇيدان بْلهىـايدا
 هېلىپئْخؼاغ بْلۇپ  جايظىس بەدەيِە

 .دۇپ هْيىهىههىتىًى يْهىتى ئۆز

                                                 
 بۇخارى رىۋايىتى[ ئىهام] ③
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هارىؼۈى ًۆز خەلوًىڭ رّزىـا بْلـاى  
يۈۇرى ئاطۈتىدا  ًىڭم چۈػەيچىظىئىظال

خەلى رّزىـا ئەجدادالردىٌ ، ئۆزُىرىؼى
 ،بىۈلەى ئەنەض ئۈادىتىهالـاى نىراض 
ئاطاطلىرىدىٌ نۇَىو بىۈر بەلٌى ئىظالم 

بْلـايلىى ئۇلۇؾ بىر ئىبادەت  ئاطاض ۋە
 طۈپىتى بىلەى نۇئانىلە هىلىؼى الزىو.

لۈېٌىٌ  ،ًېتىۈدۇ-رانىساى ًېلىۈدۇ 
َاياتىۈۈۈدا، يۇرؿۈۈۇى ئىًظۈۈايالريىڭ 

ئەخالهىۈۈدا َېچوايۈۈدان ئۈۈۆزُىرىؽ 
بْلهايدۇ، ئۇالريىڭ ئەخالهۈى ئىلِىۈرى 
هايدان بْلـاى بْلظا رانىۈساى چىوىۈپ 
ًەتٌەيۈۈدىٌ ًېيىًهۈۈۇ ػۈۈۇ پېتۈۈى 
هېلىۋېرىدۇ. بەلٌى رانىۈساى بەزىلەريۈى 
ئالالَتىٌ تېخىهۈۇ يىراهالػۈتۇرۋېتىدۇ. 

رانىسايًۈۈى يانۈۈاى  ،ئۈۈۇالر بْلظۈۈا
ى ئىهايۈۈدىٌ ًۆرىۈۈدىـاى، نۈۈۇئهىًلەري

يىراهالػتۇرۇػۈۈۈۈوا ئْرۇيىۈۈۈۈدىـاى 
نۇيۈۈۈۈۈۈاپىوالردۇر. پەيـەنۈۈۈۈۈۈبەر 

بۇيىڭـۈۈا ئىؼۈۈارەت  ًىڭئەلەيُىظظۈۈاالن
ېِەيلىٌۈۈى بايۈۈاى هىلىۈۈپ نۇيۈۈدان د

نۇطۈۇلهايالرؿا رانىسايۈدىٌ : »هىلىًىدۇ
ياخؼۈۈىران بىۈۈر ئۈۈاي، نۇياپىوالرؿۈۈا 
رانىسايدىٌ يانايران بىر ئاي ًەلهىۈدى. 

ىبۈادەت چۈيٌى بۇ ئايۈدا نۈۇئهىًلەر ئ
هۈۇۋۋەت، نۇيۈۈاپىوالر -ئۈچۈۈى ًۈۈۈچ

ظىيەت يىـىۈدۇ، ئنە-ُۇياٍۋە  ؿەپلەت
هەت، يبۇ ئاي نۈۇئهىٌ ئۈچۈۈى ؿەيىۈ

  ①.«ۇرتبپاجىرالر ئۈچۈى ئازا-نۇياپىى
نۇطۈۈۇلهايالريى -نۈۈۇئهىٌرانىۈۈساى  

                                                 
 ]ئىهام ئەَهەد، ئىهام بەيُىوى رىۋايىتى[ ①

لەپ ەُۈۈۈزەل ئەخۈۈالن بىۈۈلەى تەربىۈۈي
نەًتەپ ۋە ئالالٍ  ييىتىؼتۈرىدىـاى ئالى

ىۈۈۈبە ۋە ؿەل ،تائااليىۈۈۈڭ رىساطۈۈۈىـا
 ًەڭ ئۈطۈۈتۈيلۈًٌە ئېرىؼۈۈتۈرىدىـاى

 نەيداى بْلۇػى الزىو. 
رّزا تۇتوۇچىالردا بْلۇػوا ئۆلىهاالر  

يۈى ئەخالهالر-تىِىؼلىٍ يۇرؿۇى ئەدەپ
، نۈۇَىهلىرىًى باياى هىلـۈاى بْلۈۇپ

تۆۋەيۈۈدىٌى يۇهتىالرؿۈۈا يىـىًچاهالػۈۈوا 
 بْلىدۇ.

طەۋرچاى بْلۇغ. رّزا تۇتوۇچى -4 
ائەت هىلىپ، پەيـەنبەر ئالالٍ تائاالؿا ئىت

ئەلەيُىظظاالنًىڭ طۈيًىتىِە ئەُىؼۈىپ، 
خەلوًىۈۈڭ  ،ئۇطظۈۈۇزلۇهوا وۈۈا،ئاچلىو

ئەزىيەتلىۈۈرىِە ۋە ئىبۈۈادەتلەريى ئۈۈادا 
لۇهواى هىيىًچىلىوالرؿۈا ْهىلىؽ يْلىدا ي

طۈۈۈۈەۋر هىلىۈۈۈۈدۇ. پەيـەنۈۈۈۈبەر 
ېِەيلىٌۈى نۇيۈدان د ًىڭئەلەيُىظظاالن

طۈىلەريىڭ بىۈرىڭالر : »باياى هىلىًىدۇ
زا تۇتواى ًۈيى پاطىولىى ۋە ئەخالهوا رّ

يات طۆزلەريى هىلهىظۇى. بىراۋ ئۈۇيى 
َاهارەتلىظۈۈە يۈۈاًى ئۇرۇػظۈۈا، نەى 

  ②«.رّزىدار، دېظۇى
پەيـەنۈۈبەر ئەلەيُىظظۈۈاالنًىڭ نايۈۈا  

نۇػۇيدان ُۈزەل تەلىهاتى تۇرۇهلۈۇن 
بەزى ئىًظايالريىڭ يېرۋىظى چېچىلىۈپ، 

باػۈۈۈوىالرؿا  ،ئۆرلىِەيۈۈۈدەؿەزىبۈۈۈى 
لىى هىلـايلىوىًى، هەبىِ طۈۆزلەر يْلظىس

بىۈۈلەى َاهۈۈارەتلىِەيلىٌىًى، َەتتۈۈا 

                                                 
]ئىهام بۇخارى، ئىهام نۇطلىو طەَىلىٌىدە  ②

 بىرلىٌٌە ًەلِەى َەدىع[
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جېدەللىؼىپ، نۇػتلىؼىپ ًەتٌەيلىٌىًى، 
ؿەزىبى بېظىووايدىٌ ًېيىٌ: رّزا تۇتۇپ 
نۇػۇيدان بْلۇپ هاپتىهىس، دەپ ُْيۈا 
رّزا ئۈۈۇالريى نۇػۈۈۇيدان يْلظۈۈىسلىى 
هىلىؼۈۈوا چاهىرؿايۈۈدەي، يْلظۈۈىسلىوىًى 

توايلىوىًى ًۆرىهىس. رّزىـا ئارتىپ هْيۇۋا
ئەُەر ئۇالر رّزىًىڭ َەهىوىتىًى، ئۇيىڭ 
طەۋرچاى، ًەچۈرۈنچاى، ًۆيۈنچۈاى ۋە 
ًەڭ هۇرطان بْلۇػوا چاهىرىدىـايلىوىًى 

رّزىـا َەرُىس بۈۇ  ئىدى، بىلِەى بْلظا
 بۆَتايًى چاپلىهىـاى بْالتتى، ئەلۋەتتە!

. رّزا تۇتواى نچاى بْلۇغًۆيۈ-2 
 ىـالىرًىؼۈۈى نۇطۈۈۇلهاى هېرىًداػۈۈ

ػۈەپوەت هىلىؼۈى، -، رەَىوًۆيۈيۈػى
ئىوتىظۈۈۈادىي يۈۈۈاردەم بېرىؼۈۈۈى، 
َاجەتلىرىۈۈدىٌ چىوىؼۈۈى، ًۈچىًىۈۈڭ 
يېتىؼىچە ياخؼىلىى هىلىؼى، ئۈۇالردىٌ 
يانايلىوًى تۇطىؼى الزىو. ئالالٍ تائۈاال 

ئى نۇئهىًلەر! بەختٌە »نۇيدان دەيدۇ: 
ئېرىؼىؼىڭالر ئۈچۈى رۇًۈۇ هىلىڭۈالر، 

لـۇز( طۈۈۈۈەجدە هىلىڭۈۈۈۈالر، )يۈۈۈۈا
پەرۋەردىِارىڭالرؿا ئىبۈادەت هىلىڭۈالر، 

-ياخؼۈۈى ئىؼۈۈالريى )يەيۈۈى خىۈۈؽ
رەَىۈۈو هىلىۈۈؽ، -ئەهرىباالرؿۈۈا طۈۈىلە

يېظۈىرالريىڭ بېؼۈىًى طۈىالغ، -يېتىو
ًېچىظى تەَەججۈۇد يۈانىسى ئْهۈۇغ 

   ①.«هاتارلىى ئىؼالريى( هىلىڭالر
نۇيدان  ًىڭپەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالن 

طۇلهاى نۇ: »ېِەيلىٌى باياى هىلىًىدۇد
نۇطۇلهايًىڭ هېرىًدىؼى بْلۈۇپ، ئۈۇ 

                                                 
 ئايەت. -77َە  طۈرىظى  ①

هېرىًدىؼىـا زۇلۈۇم هىلهايۈدۇ؛ ًىهٌۈى 
ئۈالالٍ  ،هېرىًدىؼىًىڭ َاجىتىدە بْلظۈا

تائاال ئۇيىڭ َاجىتىدە بْلىدۇ؛ ًىهٌۈى 
نۇطۇلهايًى دۇييا هىيىًچىلىولىرىدىٌ بىر 

ئۈالالٍ  ،هىيىًچىلىوتىٌ چىوىرىپ هْيظۈا
ٌ تائاال ئۇيى هىيانەت هىيىًىچىلىوىرىۈدى

بىر هىيىًچىلىوۈتىٌ چىوىرىۈپ هْيىۈدۇ؛ 
ًىهٌى نۇطۇلهايًى ياپىدىٌەى، ئۈالالٍ 

   ②.«تائاال ئۇيى هىيانەت ًۈيى ياپىدۇ
ػۈۈاپائەتچاى بْلۈۈۇغ. ئۈۈالالٍ -3 

ًىهٌى )ًىؼىلەر »تائاال نۇيدان دەيدۇ: 
ئارىظۈۈىدا( ياخؼۈۈى )ئىۈۈؽ ئۈچۈۈۈى( 
ػاپائەت هىلظا، ئۇيىڭدىٌ )يەيى ياخؼى 

ظۈى بْلىۈدۇ؛ ئىؼتىٌ( ئۇيىۈڭ يېظىۋى
ًىهٌۈى بىۈر يانۈاى )ئىۈؽ ئۈچۈۈى( 
ػاپائەت هىلظا، ئۇيىڭدىٌ )يەيى يانۈاى 
ئىؼتىٌ( ئۇيىۈڭ يېظىۋىظۈى بْلىۈدۇ. 

  ③«ئالالٍ َەنهە ئىؼوا هادىردۇر.
ئەػئەرى رەزىيەلالَۈۇ ئەلئەبۇ نۇطا  

ېِەيلىٌۈى بايۈاى نۇيۈدان د يىڭئەيُۇ
: بىۈۈرەر ًىؼۈۈى پەيـەنۈۈبەر هىلىًىۈۈدۇ

ـا َاجىتىًى تەلەپ ئەلەيُىظظاالنًىڭ يېًى
هىلىپ ًەلظە، پەيـەنبەر ئەلەيُىظظۈاالم 
ئْلتۇرؿايالرؿا يۈزلىًىۈپ: بۈۇ ًىؼۈىِە 
ػۈۈاپائەت هىلىۈۈپ هۇيۈۈۇ الر طۈۈاۋاپ 
بېرىلىظىلەر، ئالالٍ تائاال پەيـەنبىرىًىڭ 
تىلى ئارهىلىى ياخؼى ًۈۆرُەى ئىؼۈًى 

                                                 
نۇطلىو طەَىلىٌىدە  ئىهامخارى، بۇ ئىهام] ②

 بىرلىٌٌە ًەلِەى َەدىع[
 ئايەت. -85يىظا طۈرىظى  ③
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 ①، دەيتتى.دۇرىدۇهىل
بْلۇغ. پەيـەنبەر  يەتچاىطەنىهى-5 

دىٌ يەطۈىُەتتۇر، : »ًىڭالنئەلەيُىظظا
يەيى دىٌ يەطىُەتتۇر، دىٌ يەطىُەتتۇر )

 دېِەيلىٌۈۈى،(« طۈۈەنىهى بْلۇػۈۈتۇر
ِە طەنىهى طاَابىالر: يا رەطۇلۇلالٍ ًىه

: ىـايدا، ئۇيىۈڭ  دەپ طۈْربْلۇػتۇر
، ئۈۈالالٍ تائااليىۈۈڭ ؿۈۈائۈۈالالٍ تائاال»

، ِە، پەيـەنبەرلىۈۈۈۈۈرىىـۈۈۈۈۈاًىتاب
لىى ۋە بۈار ـانۇطۇلهايالريىڭ ئىهانلىرى

دەپ جاۋاب بەرُەيلىٌى « ؿانۇطۇلهايالر
   ②.باياى هىلىًىدۇ

جەرىر رەزىيەلالَۇ ئەيُۇيىڭ نۇيدان  
دېِەيلىٌى باياى هىلىًىۈدۇ: پەيـەنۈبەر 
ئەلەيُىظظاالنـا يانۈازيى تۇلۈۇن ئۈادا 
هىلىۈۈؽ، زاًۈۈات بېۈۈرىؽ ۋە بۈۈارلىى 

طەنىهى بْلۈۇغ ػۈەرتى  ؿانۇطۇلهايالر
   ③بىلەى بەيئەت هىلدىو.

نۇيدان  ًىڭبەر ئەلەيُىظظاالنپەيـەن 
طۈىلەريىڭ : »ېِەيلىٌى باياى هىلىًىدۇد

 ِەئۈۆزى ـابىرىڭالر دىًىۈي هېرىًدىؼۈى
ياخؼۈۈى ًۈۈۆرُەى يەرطۈۈىًى ياخؼۈۈى 

   ④.«ًۆرنىِىچە نۇئهىٌ بْاللهايدۇ
نۇطۇلهاى يەيە بىر نۇطۇلهايًىڭ بىر  

َەهوىًىۈۈڭ  دىٌىهېرىًدىؼۈۈىًىڭ ئۈطۈۈتى

                                                 
نۇطلىو طەَىلىٌىدە  ئىهامبۇخارى،  ئىهام] ①

 بىرلىٌٌە ًەلِەى َەدىع[
 ]ئىهام نۇطلىو رىۋايىتى[. ②
]ئىهام بۇخارى، ئىهام نۇطلىو طەَىلىٌىدە  ③

 بىرلىٌٌە ًەلِەى َەدىع[
نۇطلىو طەَىلىٌىدە ]ئىهام بۇخارى، ئىهام  ④

 بىرلىٌٌە ًەلِەى َەدىع[

 طەنىهى بْلۈۇغ؛ ـاجۈنلىظىدىٌ ئۇيىڭ
ئۇيى ياخؼىلىووا، يىجاتلىووا چۈاهىرىؽ؛ 
ئۈۈۈۈۈۈازؿۇيلۇن يْللىرىۈۈۈۈۈۈدىٌ 
ئاُاَاليدۇرۇػۈۈۈۈتۇر. پەيـەنۈۈۈۈبەر 

ېِەيلىٌۈى نۇيۈدان د ًىڭئەلەيُىظظاالن
نۇئهىًالر ئۈۆز ئۈارا : »باياى هىلىًىدۇ

نۈۈۇَەببەت -بىۈۈرىِە نېُۈۈرى-بىۈۈر
بىۈرىِە َېظداػۈلىى -ًۆرطىتىؼتە، بىر

بىلدۈرۈػۈۈتە خۈۈۇددى بىۈۈر بەدەيۈۈِە 
ەُەر بەدەيًىڭ بىر ئەزاطى ئْخؼايدۇ، ئ

ئاؿرىظا، هالـاى ئەزاالريىۈڭ َەنهىظۈى 
ئۇيوۇطۈۈىسلىى ۋە ئىظۈۈىهداغ بىۈۈلەى 

 ⑤.«ئۇيىڭـا َېظداػلىى هىلىدۇ
 ،ياراػۈۈتۇرؿۇچى بْلۈۈۇغ. بۈۈۇ-4 

ۇپ ًۈۈۆپلىِەى ئىًظۈۈايالر ؿاپىۈۈل بْلۈۈ
ياخؼىلىى ئىؼىٌلىرىًىڭ ئەڭ  ًېلىۋاتواى

ًاتتىظۈۈىدۇر. ئۈۈالالٍ تائۈۈاال نۇيۈۈدان 
الريىۈۈۈڭ يْػۈۈۈۇرۇى ئۇ»دەيۈۈۈدۇ: 

طۈۈۆَىبىتىًىڭ تْلىظۈۈىدا خەيۈۈرىيەت 
يْهتۇر. پەهەت طەدىوىـە ياًى ياخؼىلىووا 
ياًى ًىؼىلەريى ئەپلەػتۈرۈػۈٌە ئەنۈر 
هىلـۈۈاى ًىؼۈۈىلەر )يىۈۈڭ يْػۈۈۇرۇى 
طۆَبىتى( بۇيىڭدىٌ نۇطتەطًا. ًىهٌۈى 
ئۇ ئىؼالريى ئالالًَىڭ رازىلىوىًى تىلەغ 
يۈزىظىدىٌ هىلىدىٌەى، ئۇيىڭـا بۈيۈۈي 

نۈۈۇئهىًلەر » ⑥.«جۈۈر ئاتۈۈا هىلىهىۈۈسئە
َەهىۈۈوەتەى )دىًۈۈدا( هېرىًداػۈۈالردۇر، 
)ئۇرۇػۇپ هالظا( هېرىًداػۈلىرىڭالريىڭ 
ئارىظۈۈۈىًى تۈۈۈۈزە الر، رەَهەتۈۈۈٌە 

                                                 
]ئىهام بۇخارى، ئىهام نۇطلىو طەَىلىٌىدە  ⑤

 بىرلىٌٌە ًەلِەى َەدىع[
 ئايەت. -444يىظا طۈرىظى  ⑥
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ئېرىؼىؼۈۈىڭالر ئۈچۈۈۈى، ئالالَۈۈدىٌ 
 ①.«هْرهۇ الر

نۇيدان  ًىڭپەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالن 
: ېِەيلىٌۈۈۈى بايۈۈۈاى هىلىًىۈۈۈدۇد
ۇنلىرىـۈۈا ئىًظۈۈايالريىڭ بۈۈارلىى بۇؿ»

طەدىوە ّاجىپ بْلىدۇ، ئىٌٌى ًىؼىًىڭ 
ئارىظۈۈىًى ياراػۈۈتۇرۇپ هْيىؼۈۈىڭىس 
طۈۈەدىوىدۇر، بىۈۈر ئۈۈادەنًى يۈۈۆلەپ 
ئۇلىـىًىڭ ئۈطتىِە نىًدۈرۈپ هْيىؼىڭىس 
يۈۈاًى ئۇلىـىًىۈۈڭ ئۈطۈۈتىِە يۈۈۈًىًى 
ًۆتۈرۈػۈۈۈپ ئارتىؼۈۈىپ بېرىؼۈۈىڭىس 
طەدىوىدۇر، ياخؼى طۈۆز طۈەدىوىدۇر، 

ر هەدىهىڭىس ياناز ئۈچۈى باطواى َەر بى
طۈۈۈەدىوىدۇر، يْلۈۈۈدىٌ ئەزىۈۈۈيەت 
يەتٌۈزىۈۈدىـاى يەرطۈۈىلەريى ئېلىۈۈپ 

  ②.«تاػلىؼىڭىس طەدىوىدۇر
ياخؼى ئىؼۈوا ۋە تەهۋادارلىووۈا -6 

. ئالالٍ تائۈاال ىدىـاى بْلۇغياردەنلىؼ
ياخؼۈى ئىؼۈوا ۋە »نۇيدان دەيۈدۇ: 

زاناى » ③.«تەهۋادارلىووا ياردەنلىؼىڭالر
واى، ياخؼى بىلەى هەطەنٌى، ئىهاى ئېيت

بىرىِە َەهًۈى -ئەنەللەريى هىلـاى، بىر
بىرىِە طەۋريى -تەۋطىيە هىلىؼواى، بىر

تەۋطىيە هىلىؼۈواى ًىؼۈىلەردىٌ باػۈوا 
َەنۈۈۈهە ئۈۈۈادەم چْهۈۈۈۇم زىيۈۈۈاى 

   ④.«ئىچىدىدۇر
رانىسايۈۈدا ئىپتۈۈارلىى بېۈۈرىؽ ۋە  

                                                 
 ئايەت. -44َۆجرات طۈرىظى  ①
]ئىهام بۇخارى، ئىهام نۇطلىو طەَىلىٌىدە  ②

 بىرلىٌٌە ًەلِەى َەدىع[
 ئايەت. -2نائىدە طۈرىظى  ③
 ۈرىظى.ئەطر ط ④

تۈۈارهىتىؽ، هۇرئۈۈاى ًەرىۈۈو ًۇرطۈۈى 
ئۈۈۈېچىؽ، دەۋەت پائۈۈۈالىيەتلىرىًى 

، دىًىي نەزنۈۇيالردىٌى ئْرۇيالػتۇرۇغ
طۈۈىٌ لىًتىلىرىًۈۈى، تەػۈۈۋىوات -ئۈۈۈى

شۇريۈۈالالريى -ۋاراهچىلىرىًۈۈى ًىتۈۈاب
يېظۈىر، يانراتالريىۈڭ -تارهىتىؽ، يېتىو

تۇرنۇػىـا ًاپالەتلىٍ هىلىؽ، ئۈاپەتٌە 
يْلۇهوايالرؿا ياردەم بېۈرىؽ هاتۈارلىى 

پائۈۈالىيەتلەر ئېلىۈۈپ ياخؼۈۈى يۇرؿۈۈۇى 
بېرىلىۈۈدىـاى بْلۈۈۇپ، رّزا تۇتوۈۈاى 

ۇطۈۈۇلهايالر بۇيۈۈدان پائۈۈالىيەتلەرُە ن
ئاًتىپ هاتًىؼىپ، بۇ نۇبۈارەي ئايۈدا 

 وا تىرىؼىؼۈىچْڭ طاۋاپوا ئېرىؼۋېلىؼۈ
 ًىڭالزىۈۈو. پەيـەنۈۈبەر ئەلەيُىظظۈۈاالن

 ېِەيلىٌۈۈى بايۈۈاى هىلىًىۈۈدۇنۇيۈۈدان د
ًىهٌى ئالالٍ يْلىدىٌى بىر ؿازىًىۈڭ »

يۈۈْل تەييۈۈارلىوىًى هىلىۈۈپ بەرطۈۈە، 
ىدۇ، ًىهٌى چْهۇنٌى ؿازات هىلـاى بْل

ؿازىًىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىًىڭ َالىدىٌ 
خەۋەر ئالظا، چْهۇنٌى ؿۈازات هىلـۈاى 

 ⑤.«بْلىدۇ
رانىۈۈۈساى يەطۈۈۈىُەت هىلىۈۈۈؽ،  

 ،تەربىۈۈيلەغ، َەهًۈۈى چۈػۈۈەيدۈرۈغ
ئۈچۈۈى  ەًلەغخەلوًى تْؿرا يْلـا يېۈت

ئەڭ ياخؼى پۇرطۈەتتۇر. چۈۈيٌى بۈۇ 
ئايدا دىلالر رەببىِە يۈزلىًىدۇ، يەپظىلەر 

الٍ ۋە ئۇيىڭ پەيـەنبىرىًىڭ طۆزىًى ئال
-هىسؿىًلىۈۈى بىۈۈلەى ئا اليۈۈدۇ، جىۈۈٌ

باؿلىًىدۇ. ػۈۇ ا ياخؼۈىلىوًى  ػەيتايالر
طۈۈۆيىدىـاى نۇطۈۈۇلهايالر بْلۇپهۈۈۇ 

                                                 
]ئىهام بۇخارى، ئىهام نۇطلىو طەَىلىٌىدە  ⑤

 بىرلىٌٌە ًەلِەى َەدىع[
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ئىهانالر، ئْهۇؿۇچىالر، دەۋەتچىلەر بۈۇ 
نۇبۈۈارەي، ئۇلۈۈۇؾ ئايۈۈدا پۇرطۈۈەتًى 
ؿەيىهەت بىلىپ، خەلوًۈى تۈْؿرا يْلـۈا 

 يېتىٌلىؼى الزىو. 
نەطئۇلىيەتًى تۇلۇن ايەت ۋە ئان-7 

-. رّزا ئاطۈهاىدىـاى بْلۇغئادا هىلى
زېهىًالر ۋە تاؿالر ئۈطۈتىِە ئېلىؼۈتىٌ 
ئۈۈاجىس ًەلِەيۈۈدىٌ ًېۈۈيىٌ، ئىًظۈۈاى 
ئۈطۈۈۈتىِە ئالـۈۈۈاى ئانايەتلەريىۈۈۈڭ 
جۈنلىظىدىًدۇر. ئالالٍ تائاال نۇيۈدان 

)پەرزلەر ۋە  ػۈبُىظىسًى، بىس»دەيدۇ: 
( تدىٌ ئىبۈۈارەػۈۈەرىئەت تەًلىپلىرىۈۈ

ئانۈۈايەتًى ئاطۈۈهايالرؿا، زېهىًـۈۈا ۋە 
تاؿالرؿا تە لىدۇن، ئۇالر ئۇيى ئۈطتىِە 
ئالهىۈۈدى، ئۇيىۈۈڭ )ئېـىرلىوۈۈى( دىۈۈٌ 
هۈۈْرهتى، ئۈۈۇيى ئىًظۈۈاى ئۈطۈۈتىِە 

  ①ئالدى...{.
ًۈى ئْلتۇرۇػتىٌ بىر هايچە نىًۇت  

بۇرۇى ئېـىس ئېچىۋىتىۈپ، بۈۇ ئۇلۈۇؾ 
ئايًىڭ ئانايىتىِە طەل هارىـۇچى ئۈچۈى 

تەَدىت باياى هىلىًىۈدۇ. ئەبۈۇ هاتتىى 
ئۇنانە ئەلباَىلى رەزىيەلالَۇ ئەيُۈۇدىٌ 
پەيـەنۈۈبەر ئەلەيُىظظۈۈاالنًىڭ نۇيۈۈدان 

نەى »دېِەيلىٌۈۈى بايۈۈاى هىلىًىۈۈدۇ: 
ئۇخالۋاتاتتىو، يېًىهـۈا ئىٌٌۈى ئۈادەم 
ًېلىۈۈپ، بىلىٌىهۈۈدىٌ تۇتۈۈۇپ، نېًۈۈى 

پەض بىر تاؿًىڭ يېًىـۈا ئېلىۈپ -ئېِىس
ىووىۈٌ، ًېلىپ: بۇ تاؿًىڭ ئۈطۈتىِە چ

دېدى. نەى: بۈۇ تاؿوۈا چىوالهۈايهەى، 
دېۈۈدىو. ئۈۈۇالر: بىۈۈس ياردەنلىؼۈۈىهىس، 
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دېدى. نەى تاؿًىڭ ئۈطۈتىِە چىوىۈپ، 
هارا ـۇ بىۈر يەرُە يىتىۈپ ًەلِەيۈدە، 
ئۇػتۇنتۇت ياَايىتى هاتتىى چۇهايالريى 
ئا لىۈۈدىو. نەى ئۈۈۇالردىٌ: بۈۈۇ يۈۈېهە 
ئاۋازالر، دەپ طۈْرىدىو. ئۈۇالر: بۈۇ 

چۇهايلىرىدۇر، دېۈدى. دّزاخ ئەَلىًىڭ 
ئايدىٌ يەيە نېڭىؼًى داۋانالػۈتۇردۇم، 
ئۇػتۇنتۇت يېرىلـاى جاۋؿايلىرىدىٌ هاى 
ئېوىپ تۇرؿاى بىر ُۇرۇٍ ًىؼۈىلەريىڭ 
يېًىـا ًېلىپ هالۈدىو. نەى ئۈۇالردىٌ: 
بۇالر ًىهلەر  دەپ طْرىدىو. ئۇالر: بۇ 
ئادەنلەر ًۈى ئْلتۇرۇػتىٌ بۇرۇى ئېـىس 

   ②.«ئاچوايالردۇر، دېدى
رّزىـۈۈا طۈۈەل هۈۈاراپ، ًۈۈۈى  

ئْلتۇرۇػۈۈۈتىٌ ئىلِىۈۈۈرى ئېـىۈۈۈس 
ئېچىۋەتٌەيلەر َەهوىدە بۇ هەدەر هاتتىى 
تەَدىت باياى هىلىًـاى يەردە، پۈتۈۈى 
بىۈۈر ًۈۈۈى، پۈتۈۈۈى بىۈۈر ئۈۈاي رّزا 
تۇتهىـايالريىڭ ئەَۋالى يۈېهە بۈْالر ! 
رّزا تۇتوۈۈايالريى نۈۈازان هىلـايالريىۈۈڭ 

 ئەَۋالىچۇ !
، رّزىًىۈڭ ايۈداوخۇالطە هىلىپ ئېيت 

لهايًىڭ َاياتىۈۈدا، ۇَەر بىۈۈر نۇطۈۈ
-تۇرۇػۈۈۈىدا، ئىۈۈۈؽ-يۈۈۈۈرۈغ

َەرىٌەتلىرىدە چْهۇم ئىجابىي تەطۈىرى 
 بْلۇػى الزىو.

 

                                                 
 ]طەَىُۇتتەرؿىب ۋەتتەرَىب[ ②
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ئەڭ ئۇلۈۈۇؾ، ئەڭ ئەزىۈۈس ۋە ئەڭ  
ػەرەپلىٍ دىًًىڭ نەيظۈۇبلىرى بْلـۈاى 
ئىظالم ئۈنهىتىًىڭ بۈُۈۈيٌى ئەَۈۋالى 
َەهىوەتەى ئېچىًىؼلىى بْلهاهتا. ئىچٌىي 

ْنباردىهۈۈاى هىلىۈۈًىؽ، ئۈۈۇرۇغ، ب
خىهىيەۋى هْرالالر بىلەى ئۆلتۈرۈلۈۈغ، 
ئېۈۈسىلىؽ ۋە نۇطۈۈتەنلىٌە هىلىۈۈًىؽ 
هاتۈۈارلىى َەر تۈرلۈۈۈي خْرلىًىؼۈۈالرؿا 
دۇچار بْلهاهتا. ًۆرۈيۈػۈتە نۇطۈتەهىل 
َېظاپلىًىدىـاى نۇطۇلهاى دۆلەتلىرىهۇ، 
ئالالَتىٌ هْرهۇػًىڭ ئْريىـا جاَۈايِىر 

ا بىۈر ًۈچلەردىٌ هْرهۇپ ئۈۆز ئالۈدىـ
ئېـىس طۆز هىاللهايۈدىـاى َالۈدا جۈاى 
بېوىۋاتهاهتا. بۇ ئەَۋال هاچايـىچە داۋام 
هىلىۈۈدۇ  بۈۈۇ ئۈۈۈنهەت هاچۈۈاى هەد 
ًۆتۈرۈپ اليىۈى بْلـۈاى ئىۈسزەت ۋە 
ػەرىپىِە ئىِە بْلىدۇ  ياًى بۇ بىسيىڭ 
ئۆزُەرتٌىلى، هۇتۇلـىلى بْلهايۈدىـاى، 
پىؼۈۈۈايىهىسُە يېسىلىۈۈۈپ ًەتۈۈۈٌەى 

ۋە بۇيىڭـا ئْخؼاغ تەهدىرىهىسنۇ  بۇ 

َۇػى جايىدا بْلـۈاى -طْئالالر ئەهلى
َەرهايدان ئۈادەنًى بىئۈارام هىلىۈدۇ. 
بەدىًىًىڭ َەرهايدان بىر يېرى ئاؿرىـاى 
ئادەم، ئاؿرىوىًى پەطەيتىؽ، ًېظۈىلىًى 
طاهايتىؽ ئۈچۈى چارە ئىسدەيۈدۇ؛ ئەڭ 
ئۇطتا دّختۇريى طۈرۈػتە هىلىپ تېپىپ، 

ىۈۈدۇ. يۇرؿۈۈۇى پۈۈۇل خەجۈۈلەپ داۋالىً
-ئۈنهىتىهىسيىۈۈڭ بېؼۈۈىدىٌى بۈۈاال

نۇطۈۈىيبەتلەردىٌ هۇتۇلۈۈۇپ، ئەزىۈۈس، 
َۆرنەتٌە طۈازاۋەر ۋە دۇييۈادا ُېپۈى 
ئۆتىدىـاى َالەتٌە ًېلىؼۈى، بەدىًىًۈى 

َْػۈىًى ئىؼۈـال -چىرنىۋالـاى، ئەهىل
هىلىۋالـۈۈۈاى ًېظۈۈۈەللىرىًى داۋاالپ 
طاهايتىؼىـا باؿلىى. ئۈنهەت طۈاهىيىپ 

ەًلىۈٍ ئْريىدىٌ تۇرۇػى ئۈچۈۈى ًېر
بْلـاى دّرىالريۈى ئۈاچچىى بْلظۈىهۇ 
چىداپ تۇرۇپ تْؿرا ئىظتېهال هىلىؼۈى 
ًېرەي. بْلهىظا دّختۇر يېسىۈپ بەرُەى 
دّرىًى، ًۆرطۈىتىپ بەرُەى بەلِىلىۈهە 
بۈۈْيىچە ئىظۈۈتېهال هىلهىـۈۈاى ًېظۈۈەل 
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طاهايهىـايدەي، ئۆزىدىٌى ئىللەتلەريۈى 
داۋاالپ طاهايتهىـاى ئۈنهەتهۈۇ بېلىًۈى 

ىدىٌ تۇرالهايدۇ. چۈۈيٌى رۇطالپ، ئْري
ئالالٍ تائااليىڭ ئۈۆزُەرنەض هۈايۇيى، 
ئۈۆزىًى تۈزەتهىِەيلەريىۈۈڭ ئەَۈۈۋالىًى 

ُ َاّيّيق ِوَمّيّيْ    ئۆزُەرتهەطۈۈلىٌتۇر. ِإنَّ اَّللََّ ََل يّيغّيّيرِّ
ّيِ  ْ  ِِ ُِ ُ ا َاّيق ِنَفّي بىر هەۋم ئۆزىًىڭ » َحّيىَّ يّيغّيرِّ

ئەَۋالىًى ئۆزُەرتهىِىچە، ئالالٍ ئۇيىڭ 
يەيۈۈى  ①«ُەرتهەيۈۈدۇ.َۈۈالىًى ئۆز

ئۆزىدىٌى ئىللەتلەريى تۈزىتىپ ياردەنِە 
اليىى بْلهىـىچە ئالالٍ تائۈاال يۈاردەم 
هىلهايۈۈۈدۇ ۋە ئۇيىۈۈۈڭ ئەَۈۈۈۋالىًى 

 ياخؼىلىهايدۇ. 
ػۈۈۈۇيىڭ ئۈچۈۈۈۈى تۆۋەيۈۈۈدە 
ئۇنهىتىهىسيىڭ دەردىِە ئازران بْلظىهۇ 
دەرنۈاى بْلۈۈۇپ هالظۈۈا ئەجەپ ئەنەض 
دېۈۈِەى ئۈنىۈۈد بىۈۈلەى، ئۈۈۈنهەتتە 

ىًىۋاتواى ۋە ئۇيىۈۈۈڭ بېلىًۈۈۈى طۈۈۈاهل
ئېِىۋاتوۈۈاى ًېظۈۈەللىرىِە ػۈۈىپالىى 

-بْلىدىـاى بىر يەچچە تۈرلۈۈي چۈارە
   تەدبىرلەريى تەۋطىيە هىلهاهچىهەى:

  
ئاؿرىى َېع هىلىپ چۈارە  .4

 ئىسدەغ:
ئاؿرىوًى داۋاالغ ئۈچۈۈى، ئالۈدى 
بىۈۈلەى ًېظۈۈەلًىڭ يۈۈېهە ئىٌەيلىٌىًۈۈى 
تېپىؽ ًېۈرەي. بْلهىظۈا تۈْؿرا دّرا 

، ئىللىتًى يْهاتوىلى ۋە ًېظەلًى بەرُىلى
داۋالىـىلى بْلهايدۇ. ػۈۇ ا ئۇزۇيۈدىٌ 
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بېرى ئۈنىللەتًىڭ ئەَۋالىًى ًۆزىتىۈپ، 
ًېظىلىًى ئايالىس هىلظام، نىللىتىهىسيىۈڭ 
نۇتلەن ًۆپ طۈايلىوى ئۈاؿرىى َۈېع 

-هىلهايۈۈۈدىٌەى. بېؼۈۈۈىدىٌى بۈۈۈاال
طۈىڭِەى »نۇطىبەتٌە رازى بْلـايدەي، 

دىٌەى. نېًىڭ جىو يېتىۋېرى« يايًى يەپ
ئىؼىهـا دەخلە يەتهىظە، نائاػىو تْختاپ 
هالهىظۈۈۈا، ئۆيۈنۈۈۈدە خۈۈۈاتىرجەم 
ئۇخلىيالىظام، باػوا ئىؼالر بىلەى يۈېهە 
ًارىو دەپ بىخۈۇدالرچە ياػۈايدىٌەى. 
ۋەتەى، نىللەت دېِەى يەرطە نېڭىظىِە 
ًىرىپهۇ باههايدىٌەى. ئەَۋال نۇيۈدان 
ًېتىۋەرطە نىلۈلەت نۈۇيوەرىس بْلۈۇپ 

ۇ. ئالالٍ تائاال ئىًظايـا َاياتىًى تۈُەيد
داۋانالػتۇرالىؼى ئۈچۈى ئاؿرىى َۈېع 
هىلىۈۈۈدىـاى خۇطۇطۈۈۈىيەت بەرُەى. 
بەدەيًىڭ هايظى بىر يېرىدە بىر چاتۈان 
چىوظا دەرَال ئاؿرىپ، پۈتۈۈى بەدەى 
ئىظهىداپ بىئارام بْلىدۇ. ػۇيىڭ بىلەى 
دّختۇرؿا بېرىپ چاتان هەيەردە بْلظۈا 

يًىڭ طۈاؿالنلىوىًى ئۇيى داۋاالپ، بەدە
هْؿدايدىـاى ُەپ. ئەُەر ئاؿرىى َېع 
هىلهاي، چاتان چىوواى يەريى داۋاالتهاي 
يۈرىۋەرطە، ًېظەل پۈتٌۈۈل بەدەيۈِە 
تارهاپ ئۆلۈنِە ئېلىپ بارىۈدۇ. ػۈۇ ا 
ئاؿرىى َېع هىلىؼۈًىڭ ئۈۆزى چۈْڭ 
يۈۈېهەت. نىللەتهۈۈۇ بىۈۈر بەدەيۈۈِە 
ئْخؼايدۇ. بۇيى ئۇلۇؾ پەيـەنبىرىهىۈس 

ئەلەيُىظظاالم نۇيدان بايۈاى  نۇَەنهەد
بىرىًۈۈى -بىۈۈر نۈۈۇئهىًلەر»هىلـۈۈاى: 

بىرىِە نەرَەنەت هىلىؽ -طۆيۈغ، بىر
بىرىِە َېظداػلىى هىلىؼتا بىر -ۋە بىر
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بەدەيِە ئْخؼايدۇ. بەدەيًىڭ هايظۈىبىر 
ئەزاطى ئاؿرىظا هالـۈاى بۈارلىى ئەزاالر 
ئىظۈۈهىداغ ۋە ئۇيوۇطۈۈۇزلۇن بىۈۈلەى 

 بۈۈۇ①«ئۇيىڭـۈۈا َەنۈۈدەم بْلىۈۈدۇ.
َەدىظًىڭ رَّىـا ئاطاطەى، دۇييايىۈڭ 
هايدان يېرىدە بىر نۇطۇلهايًىڭ بېؼىـا 
بىۈۈر نۇطۈۈىيبەت ًەلظۈۈە، بۈتۈۈۈى 
نۇطۈۈۇلهايالر بىئۈۈارام بْلۈۈۇپ، ئۈۈۇ 
نۇطۈۈۇلهاى هېرىًدىؼۈۈىًىڭ دەردىۈۈِە 
دەرناى بْلۇپ، ئۇيى بېؼۈىـا ًەلۈِەى 
خاپىلىوتىٌ هۇتۇلدۇرؿايدا، ئايدىٌ ئالالٍ 

ىۈي نۈۇئهىٌ تائاال تەلەپ هىلـاى َەهىو
 بْالاليدۇ. 

نۇطۈۇلهاى -ػۇ ا َەربىۈر نۈۇئهىٌ
ئىظۈۈالم ئۈنهىتىًىۈۈڭ دەردى بىۈۈلەى 
دەرتلىًىؼۈۈۈى، ئۇيىۈۈۈڭ ئۈۈۈاؿرىوىًى 
يۈرىٌىهىسدە َېع هىلىپ بىئارام بْلۇػى 
ۋە بۇ دەرتٌە دەرناى تېپىؼوا تىرىؼىؼى 
الزىو. بْلهىظا ئىظالم ئۈنهىتىًىڭ بىۈر 
ئەزاطى بْلۇغ طۈاالَىيىتىًى يْهاتوۈاى 

دە، يە بۇ دۇييادا يە ئۇ دۇييادا -لىدۇبْ
ئالالٍ تائااليىڭ رەَهەت ۋە يۈاردىهىِە 

 ئېرىؼەلهەيدۇ. 
 ئا لىى بْلۇغ. .2

نىللىتىهىسيىڭ ًېظۈەللىرىدىٌ بىۈرى 
ئا ظىسلىى، ئالدى بىلەى يۈېهە هىلىۈؽ 
ًېرەًلىٌىًۈۈى بىلهەطۈۈلىٍ، ئاطاطۈۈلىى 
نەطىلە بىۈلەى ػۈاخچە نەطۈىلىلەريىڭ 

، ػەخظۈۈىي ئارىظۈۈىًى ئايرىيالهاطۈۈلىى
نەيپەئەتًۈۈى، ئْنۇنًىۈۈڭ ۋە ۋەتەيًىۈۈڭ 

                                                 
 ئىهام بۇخارى ۋە نۇطلىو رىۋايىتى. ①

نەيپەئەتىًىڭ ئالدىـا هْيۇۋېلىؼتۇر. ػۇ 
طەۋەبتىٌ بىر هىظىو ًىؼىلەر ئۆزلىرىًىڭ 
ًۆزهارىؼۈۈۈىًى دىًًىۈۈۈڭ ئاطاطۈۈۈلىى 
نەطىلىظۈۈىِە ئاياليۈۈدۇرۇۋېلىپ، باػۈۈوا 
ًۆزهاراػتا بْلـۈايالريى ياراتهايۈدىـاى، 
يانۈۈاى ًۆرىۈۈدىـاى، َەتتۈۈا ًاپىرؿۈۈا 

ًۆرىدىـاى ئەَۋالالر نەيۈدايـا ئْخؼاغ 
َەدىظۈۈۈلەريى -ًەلهەًۈۈۈتە. ئۈۈۈايەت

چۈػىًىؼۈۈتىهۇ ئۆزىًىۈۈڭ ًۆزهارىؼۈۈىـا 
نۇتەطظۈۈىپلىٍ هىلىۈۈؽ، باػۈۈوىالريىڭ 
پىٌۈۈرىِە َۈۈۆرنەت هىلهاطۈۈلىى، بىۈۈر 
نەطىلىدە چىڭ تۇرۇۋېلىۈپ، يەيە بىۈر 
نەطىلىِە طەل هاراغ، ئىظۈالنًى ًەڭ 
دائىرىۈۈدە چۈػەيهەطۈۈلىٍ ئىؼۈۈلىرى 

و ًۆپ، ئىلىو ئاز، ئىظىو نەۋجۇت. ئالى
چْڭ، طەۋىيە تۆۋەى، ُەپ جىى ئەنەل 
يۈۈْن بْلۈۈۇپ هالهاهتۈۈا. نەطۈۈىلىلەرُە 
ئا لىى نۇئۈانىلە هىلىؼۈًى بىلهەيهىۈس. 

َەدىظًى ًەڭ دائىرىدە ئا لىى -هۇرئاى
چۈػۈۈىًەلهەيهىس. ئۆزىهىسيىۈۈڭ تۈۈار ۋە 
چەًلىۈۈۈٍ ًۆزهارىؼۈۈۈىهىس يۈۈۈاًى 
ػەيخىهىسيىڭ هارىؼۈىًىڭ دائىرىظۈىدىٌ 

پ ًېۈۈتەلهىِەچٌە، هىلىۋاتوۈۈاى َالوىۈۈ
َەرىٌەتلىرىهىسيىۈۈۈۈڭ -ئىؼۈۈۈۈىهىس

نىللىتىهىسُە پايدىلىى بْلهايۋاتوايلىوىًى 
هْبۇل هىاللهايهىس. خاتالىوىهىسؿۈا تەۋبە 
هىلىپ، َەرىٌەت پىاليىهىسيى تۈزىتىؼٌە 
َەرُىس ئۇيىهايهىس. بېؼىهىسدىٌ ئۆتٌەى 
ۋەهە ۋە َادىظۈۈىلەريى تۈۈْؿرا ئايۈۈالىس 

جۈۈابىي ۋە طۈۈەلبىي هىلىۈۈپ، ئۇيىۈۈڭ ئى
تەرەپلىرىًى تېپىپ چىوىپ، بىۈر هېۈتىو 
بېؼىهىسؿا ًەلۈِەى نۇطۈىبەتًىڭ هايتۈا 
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ًەلهەطىٌى ئۈچۈى يېهە ئىۈؽ هىلىۈؽ 
ًېرەًلىٌىًى يەًۈيلىيەلهەيهىس. ػۈۇيىڭ 
ئۈچۈى ئالـۈا باطۈالهايهىس، تەرەهوىۈي 
هىاللهايهىس. ئېڭىهىس ئۈازاد بْلهىـاچوۈا، 

ى هۇللۈۈۇهتىٌ هۇتۇاللهۈۈايهىس. َۈۈالبۇً
يْلباػچىهىس نۈۇَەنهەد ئەلەيُىظظۈاالم 

چايۈاى  هىٌ بىۈر هېۈتىوۇئنۈ»بىسُە: 
 هېۈتىو ىچۈئىٌٌىً ػۈۈًتىٌۆت چېوىلـاى

 دەپ تەلىو بەرُەى.  ①«چېوىلهايدۇ
ئىظۈۈالنىي هېرىًداػۈۈلىوًى  .3

 ئەنەلىيلەػتۈرۈغ. 
ئۈنهىتىهىسيىۈۈڭ ًېظۈۈەللىرىدىٌ يەيە 
بىۈۈۈرى ئىظۈۈۈالنىي هېرىًداػۈۈۈلىوًى 

ۇر. ئۈۈاؿسىهىسدا ئەنەلىيلەػتۈرەلهەطۈۈلىٌت
يۈۈۇ، -هېرىًداػۈۈلىوًى چۈػۈۈۈرنەيهىس

ئەنەلىيىتىهىس بۇيى يالـايـۈا چىوىرىۈدۇ. 
-َەهىوىي هېرىًداػالر َەر ئىؼۈتا بىۈر

يۈۈۈۆلەي بْلىۈۈۈدۇ، -بىۈۈۈرىِە يۈۈۈار
هېرىًدىؼىًىڭ پايدىـا ئېرىؼۈٌەيلىٌىًى، 
تەرەهوىۈۈي هىلـۈۈايلىوىًى، ػۈۈۆَرەت 
تاپوۈۈايلىوىًى ًۆرطۈۈە خۇػۈۈال بْلۈۈۇپ 

الٍ تائۈۈۈاالدىٌ تەبرىٌلەيۈۈۈدۇ؛ ئۈۈۈال
هېرىًدىؼۈۈىًىڭ بۈۈۇ ياخؼۈۈى َۈۈالىتىًى 
ئْبۈۈۈداى طاهلىؼۈۈۈىًى ۋە تېخىهۈۈۈۇ 
ياخؼىلىوالرؿا ئېرىؼىؼىًى تىۈلەپ دۇئۈا 
هىلىۈۈدۇ. ئەُەر هايظۈۈىبىر نۇطۈۈۇلهاى 
هېرىًدىؼۈۈىًىڭ بېؼۈۈىـا بىۈۈر خۈۈاپىلىى 
ًەلظە، ئۇ خاپىلىى ئۆزىِە ًەلِەيۈدەي 
بىئارام بْلىۈدۇ؛ ئۈۇيى هۇتۇلۈدۇرۇغ 

دۇ؛ ئۈۆزى يۈاردەم ئۈچۈى ياردەم هىلىۈ
                                                 

 ئىهام بۇخارى ۋە نۇطلىو رىۋايىتى. ①

هىاللهىظۈۈا يۈۈاردەم هىالاليۈۈدىـايالريى 
تاپىۈۈدۇ. ئۇيىهۈۈۇ هىاللهىظۈۈا ئۈۈالالٍ 
تائۈۈۈاالدىٌ ئاػۈۈۈۇ هېرىًدىؼۈۈۈىًى 
هۇتۇلدۇرۇػًى تىۈلەپ دۇئۈا هىلىۈدۇ. 
هېرىًدىؼىًى َەرُىۈس يۈالـۇز تاػۈالپ 
هْيهايدۇ. ئەُەر نۇطۇلهايالر ئارىظۈىدا 
پىتۈۈًە يۈۈۈز بېرىۈۈپ، هېرىًداػۈۈلىى 

، دەرَۈۈال ئۇيىۈۈڭ بۈۈۇزۇلـىلى هْپظۈۈا
ئالۈۈدىًى ئېلىۈۈپ، نۇطۈۈۇلهايالريىڭ 
هېرىًداػۈۈلىوىًى، بىرلىٌىًۈۈى طۈۈاهالپ 
هېلىؼۈۈۈوا تىرىؼۈۈۈىدۇ. نەى ئىظۈۈۈالم 
ئۈنهىتىًىڭ بىر ئەزاطى دەيدىـاى پۈتۈى 
نۇطۇلهايالر نۇػۇيدان بْلـايدا، ئايدىٌ 
ئىظۈۈۈۈۈۈالنىي هېرىًداػۈۈۈۈۈۈلىوًى 

َّيق ئەنەلىيلەػتۈرُەى، ئالالٍ تائااليىڭ  ِإَّنَّ
 ِانّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّي َن ِإْصّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيَ  أ خََوْيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيِ ُ  ا وّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيْ َ َ َصّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيّيَ ْيُ  ْ اْلُمؤْ 

نۇئهىًلەر َەهىوەتەى هېرىًداػۈالردۇر. »
ئۇيۈۈۈۈدان بْلـۈۈۈۈاى ئىۈۈۈۈٌەى 
هېرىًداػۈۈۈۈلىرىڭالريىڭ ئارىظۈۈۈۈىًى 

دېۈۈِەى ئۈۈايىتىِە ئەنەل  ②«تۈۈۈزە الر
هىلـاى بْلىدۇ. ئەًظىچە ئۆز نەيپەئىتۈى 
ئۈچۈۈۈى نۇطۈۈۇلهاى هېرىًدىؼۈۈىًىڭ 

رىـۈۈا چېوىۈۈپ ئىؼۈۈلىرىًى بۇزطۈۈا، يۇهى
زىيايـۈۈا ئۇچراتظۈۈا، بىۈۈر نۇطۈۈۇلهاى 
هېرىًدىؼى ياخؼىلىى ًۈۆرۈپ هالظۈا، 
چىدىهاي ئۇيى چۈػۈرۈػٌە ئۇرۇيظۈا، 

ئىچىپ، ئۇخلىظام -"نەى خاتىرجەم يەپ
بْلىۈۈدۇ، باػۈۈوىالريى دەپ بېؼۈۈىهًى 
ئاؿرىتىپ يېهە هىلىۈهەى" دەپ بېؼۈىًى 
ئىچىِە تىوىۋېلىپ َېچًىهىًى ًۆرنىِەى 

                                                 
 ئايەت.  -44 طۈرە َۇجۇرات:②
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ئىظالنىي هېرىًداػلىى بْلۇپ يۈرطە بۇ 
بْلهايۈۈدۇ. پەيـەنۈۈبەر ئەلەيُىظظۈۈاالم 

نۇطۈۈۈۇلهاى »نۇيۈۈۈدان دەيۈۈۈدۇ: 
نۇطۈۈۇلهايًىڭ هېرىًدىؼۈۈىدۇر. ئۈۈۇ 
هېرىًدىؼىـا زۇلۈۇم هىلهايۈدۇ، ئۈۇيى 
ياردەنظىس هْيهايدۇ. ًىو بىر نۇطۇلهاى 
هېرىًدىؼىًىڭ بىۈر هىيىًچىلىوىًۈى َەل 
هىلىپ هْيظا، ئۈالالٍ هىيۈانەت ًۈۈيى 

ًچىلىوىًى َەل هىلىدۇ. ًىۈو ئۇيىڭ هىيى
بىر نۇطۈۇلهايًىڭ ئەيبىًۈى يْػۇرطۈا، 
ئالالٍ هىيانەت ًۈيى ئۇيىۈڭ ئەيبىًۈى 

بەيدە »يەيە بىر رىۋايەتتە  ①«يْػۇرىدۇ
هېرىًدىؼۈۈىًىڭ ياردىهىۈۈدە بْلـۈۈاى 
نۈۈۇددەتچە ئۈۈالالٍ ئۇيىۈۈڭ ياردىهىۈۈدە 

 دەيدۇ. ②«بْلىدۇ.

بۈۈۈۇ هېرىًداػۈۈۈلىى ػەخىظۈۈۈلەر 
النىي طەۋىيەطۈۈۈىدىال ئەنەض، ئىظۈۈۈ

جانۈۈائەتلەر ۋە دۆلەتۈۈلەر ئارىظۈۈىدىهۇ 
ػۈۈۇيدان بْلۇػۈۈى ًېۈۈرەي. بۈُۈۈۈى 
پەلەطتىٌ يېهىؼۈٌە ئۈازاد بْلهايۈدۇ  
ئەتراپتىٌى دۆلەتلەر ئانېرىٌۈا ۋە ؿەرب 
دۇيياطى بىلەى ۋە َەتتۈا ئىظۈرائىلىيە 
بىلەى بْلـۈاى نەيپەئەتىهىۈسُە دەخلۈى 
يېتىپ هالىۈدۇ، دەپ هْرهۈۇپ، دىًىۈي 

ـۇز تاػالپ هْيـايلىوى هېرىًداػلىرىًى يال
ئۈچۈۈۈى ئۈۈازاد بْلهايۈۈدۇ. ػۈۈۇ ا 
ئىظۈۈرائىلىيە يە خەلوۈۈارا هايۇيالرؿۈۈا يە 
بىرلەػۈۈٌەى دۆلەتۈۈلەر تەػۈۈٌىالتىًىڭ 
هارارلىرىـۈۈۈا پىظۈۈۈەيت هىلهايۈۈۈدۇ. 

                                                 
 خارى رىۋايەت هىلـاى.ئىهام بۇ①
 ئىهام بۇخارى رىۋايەت هىلـاى. ②

ًېڭەيهىچىلىۈۈٍ طىياطۈۈىتىًى ئەنەلۈۈِە 
ئاػۈۈۇرۇۋېرىدۇ. چۈۈۈيٌى داۋايىۈۈڭ 
ئىِىلىۈۈۈرى بْلـۈۈۈاى نۇطۈۈۈۇلهايالر 

سىًىۈڭ ئۇچىۈدىال تېلىۋىسۇرؿا چىوىپ ئاؿ
ئەيىۈۈبلەپ هْيۈۈۇپ، ئۈۈۆيىِە ًىرىۈۈپ 

 طىڭِەى يايًى يەپ يېتىۋېرىدۇ. 
ػۇ الػۈۈوا پۈتۈۈۈى نۇطۈۈۇلهايالر، 
ئىظۈۈالنىي جانۈۈائەت ۋە تەػۈۈٌىالتالر 
ئىظالنىي هېرىًداػلىوًى ئاؿسىدا ئەنەض، 

-ئەنەلىيەتتە جۈارىي هىلۈدۇرۇپ، بىۈر
بىۈۈرىِە َەنۈۈدەم بْلۈۈۇپ، ئْنۈۈۇنىي 

ە، نۇطۈۈۈۈۈۇلهايالريىڭ تەهۈۈۈۈۈدىرىِ
نۇطۇلهايالريىڭ زېهىًىِە نۇياطىۋەتلىٍ 

-نەطىلىلەردە ئىتتىپاهلىؼۈىپ، ئىچٌۈى
تاػوىي دۈػهەيلەرُە بىۈرلىٌتە هارػۈى 
تۇرنىـىچە دۈػهىًى ئۈطۈتىدىٌ ؿەلىۈبە 

 هىاللهايدۇ.
خۈۈالىع يىيەتلىۈۈٍ يۈۈاًى  .4

 ئىخالطلىى بْلۇغ.
ئۈنهەتًىۈۈڭ ًېظۈۈەللىرىدىٌ بىۈۈرى 
نەيهەيچىلىۈۈۈٍ، ػۆَرەتپەرەطۈۈۈلىٍ، 

انى چىوهايۈدىـاى ئىؼۈالريى ئۆزىًىڭ ي
ئالالٍ تائاال بەيۈدىًىڭ هْللىهاطلىوتۇر. 

يۈرىٌىًىۈۈڭ ئەڭ چْ وىرىۈۈدا يۈۈېهە 
بارلىوىًى، نەهظەت ۋە ؿايىظىًىڭ يۈېهە 

-ئىٌەيلىٌىًۈۈۈى، هىلـۈۈۈاى ئىۈۈۈؽ
َەرىٌەتلىرىدىٌ يۈېهىِە ئېرىؼۈهەًچى 
ئىٌەيلىٌىًى ئْبداى بىلىدۇ. بەيدە َەر 

الض هايچە يىيىتىًىڭ دۇرۇطتلىوىًى، ئىخۈ
بىلەى ئىۈؽ هىلىۈدىـايلىوىًى تىلىۈدىٌ 
چۈػۈرنىظىهۇ، لۈېٌىٌ ئۈالالٍ تائۈاال 
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ئۇيىۈۈڭ هەلبىۈۈدە يېهىًىۈۈڭ بۈۈارلىوىًى 
بىلِەيلىٌۈۈى ئۈچۈۈۈى، ئۇيىڭـۈۈا ئاػۈۈۇ 
يىيىۈۈتىِە هۈۈاراپ نۇئۈۈانىلە هىلىۈۈدۇ ۋە 
يىيىتى خالىع بْلهىـۈايالريى ؿەلىۈبىِە 
ئېرىؼتۈرنەيدۇ. پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالم 

نۇيدان بايۈاى هىلـۈاى: بۇ َەهىوەتًى 
ئۈۈالالٍ طۈۈىلەريىڭ ػۈۈەًلىڭلەرُە ۋە »

نېلىڭالرؿا هارىهايدۇ، بەلٌى طۈىلەريىڭ 
 ①«هەلبىڭالرؿا ۋە ئەنەلىڭالرؿا هارايۈدۇ.

ػۇيىڭ ئۈچۈى نۇطۇلهايالر َەرهايۈدان 
َەرىٌەتًۈۈى هىلىؼۈۈتا ئۈۈالالٍ -ئىۈۈؽ

-رازىلىوىدىٌ باػوا َېچوايۈدان پايۈدا
نەيۈۈپەئەت ًۈتهەطۈۈلىٌى ۋە هىلـۈۈاى 

َەرىٌىتىًۈى ئۈالالٍ تائااليىۈڭ -ئىؽ
هايۇيىـا ئۇيـۇى هىلىؼى الزىو. ئۈالالٍ 
تائااليىۈۈڭ هۈۈايۇيى ئىٌٌۈۈى تۈرلۈۈۈي 
بْلىدۇ: بىرى ػۈەرىئەت هۈايۇيى، يەيە 

-بىرى تەبىئەت هايۇيى. هىلـاى ئىۈؽ
َەرىٌىتىهىس نۇػۈۇ ئىٌٌۈى هايۇيًىۈڭ 
هايظىبىرىِە زىت بْلظا ياًى يىيىتىهىۈس، 

ئېرىؼۈۈهەًچى نەهظۈۈەت نۇددىئۈۈايىهىس، 
بْلـاى يەتىجىهىس دۇييۈالىى نەيۈپەئەت 
بْلۇپ هالظا، ئۈالالٍ تائۈاال بۇيۈدان 

َەرىٌەتٌە يۈطۈرەت بەرنەيۈدۇ. -ئىؽ
بۇيى ئەتراپىهىسدا يۈز بېرىۋاتوۈاى ۋەهە 
ۋە َادىظىلەريى ياخؼى ئايالىس هىلظۈان 

 بىلەلەيهىس.
بۇ نەطىلىًى تېخىهۇ ئْچۇهران هىلىپ 

ەت ۋە َەرىۈٌ-ئېيتظان، هىلـاى ئىۈؽ
خىسنەتلىرىهىۈۈسدىٌ نەهظۈۈىتىهىس ئۈۈالالٍ 

                                                 
 ئىهام نۇطلىو رىۋايىتى. ①

تائااليىڭ دىًىًى ئۈطتۈى هىلىؽ يْلىدا 
بىر ًىؼىلىٍ َەطظە هْػۇپ، ئۈالالًَى 
رازى هىلىؼۈۈتىًال ئىبۈۈارەت بْلظۈۈا، 

-بۇيىڭدىٌ باػۈوا َېچوايۈدان پايۈدا
نەيۈۈۈپەئەت، ػۈۈۈۆَرەت، نەيظۈۈۈەپ 
ًۈتهىظەي بۇ َەهىوىي ئىخالض ۋە طاپ 

باػۈۈوا يىۈۈيەت بْلىۈۈدۇ. بۇيىڭۈۈدىٌ 
نەهظەتلەر ئىخالطًى بۇزۇپ تاػۈاليدۇ. 
نەطىلەى: ئىظالم َۈاًىهىيىتى هۈۇرۇپ، 
َاًىهىيەت ًۈچى ئۈارهىلىى ئالالًَىۈڭ 
دىًىًى ياخؼى تەتبىوالغ نەتلۇب بْلـاى 
ئىۈۈؽ بْلظۈۈىهۇ، لۈۈېٌىٌ نەهظۈۈىتىهىس 
َاًىهىيەتٌە ئېرىؼىؽ بْلظا، يىيىتىهىۈس 
دۇرۇض بْلهىـاى ۋە ئىخالض هىلهىـۈاى 

بۇيىڭـا بىر نىظال ًەلتۈطەي: بْلىهىس. 
-ئۈچ دايە ئىظالنىي جانائەت، يەيى ئا

-جانۈۈۈائەت ۋە  -جانۈۈۈائەت، ب
ياًى تەػۈٌىالت دېظۈەًهۇ -جانائەت،

ئالالٍ يْلىدا َەرىٌەت هىلىۈپ -بْلىدۇ
بىر زېهىًًى ئازات هىلىؼوا ئاتاليدى. بۇ 
يْلدا َەر جانۈائەت يۈاًى تەػۈٌىالت 
يۇرؿۇيلىـۈۈاى بەدەللەريۈۈى تۆلىۈۈدى، 

تالهۈاي ئىؼۈلىدى. ئاخىرىۈدا -ارنايَ
ئالالًَىڭ ياردىهى بىلەى نەزًۇر زېهىًًى 
ئازات هىلدى. ئالالٍ تائااليىڭ يىيەتًۈى 
ۋە ئىخالطًى طىًايدىـاى ۋاهتۈى نۇػۈۇ 
يەردە باػاليدۇ. ئەُەر ئاػۇ جانۈائەتلەر 
ياًى تەػٌىالتالر ًىو َاًىهىيەتٌە چىوظا 
نەى ئۇيى هْلالپ، هْلۇندىٌ ًېلىؼۈىچە 

سنىتىهًى داۋانالػتۇرىۋېرىهەى، نېًىڭ خى
نەهظىتىو َاًىهىيەتٌە چىوىۈؽ ئەنەض، 
پەهەت ئالالٍ يْلىدا خىسنەت هىلىؼتۇر. 



 

24 
 

نەيلۈى َۈۈاًىو بۈْالي يۈۈاًى بْلهۈۈاي 
خىسنىتىهًى داۋانالػتۇرىهەى دېيەلىظۈە، 

جانائەت -جانائەت َاًىو بْلظا، ب-ئا
جانائەت ئۇيى هْلالپ، تْؿرا -بىلەى  

چى بْلۇپ، خاتۈا ًەتظۈە ئىؼىـا ياردەن
چىرايلىى يەطىُەت هىلىپ، ئىتتىپۈاهلىى 
بىلەى خىسنىتىًى يۈرُۈزەلىظۈە، ئۈالالٍ 
تائااليىۈۈڭ طۈۈىًىوىدىٌ ئۆتەلەيۈۈدۇ. 
ئىؼلىرى تېخىهۇ رّيان تاپىدۇ، دۆلىتۈى 
نۇطتەٌَەم بْلىدۇ، ئالالًَىڭ يۈاردىهى 
َەر دائىو ئۇالر بىلەى بىۈرُە بْلىۈدۇ. 

اًىهىيەت ئەُەر ئۇالريىڭ َەربىۈرى َۈ
نېًىۈۈڭ َەهوىۈۈو، نەى ًۈۈۆپ خىۈۈسنەت 
هىلدىو، جېى جاپا تارتتىو، ئەي ًۈۆپ 

بىرى -بەدەلًى نەى تۆلىدىو، دەپ، بىر
بىلەى َاًىهىيەت تاالػظۈا، يىيىتىًىۈڭ 
ئۈۈۈالالٍ رازىلىوۈۈۈى ئۈچۈۈۈۈى ئەنەض 
َۈۈاًىهىيەتٌە ئېرىؼۈۈىؽ ئىٌەيلىٌۈۈى 

دە، ئۈالالٍ تائۈاال -ئْتتۇرىـا چىوىۈدۇ
ردىهىًى ئېلىۈپ ئۇالريىڭ ئۈطتىدىٌى يا

تاػاليدۇ. ػۇيىڭ بىلەى ئۇالر ئۆزئۈارا 
ئۇرۇػۇپ، يەچچە يىلدىٌ بېرى هىلـۈاى 
خىسنەتلىۈۈۈرى بىٌۈۈۈار بْلۈۈۈۇپ، يە 
َۈۈۈاًىهىيەت، يە دۆلەت، يە َْهۈۈۈۇن 
َېچًەرطۈۈە هالهايۈۈدۇ. يۈۈاَەن هۈۈاى 
تۆًۈػۈۈۈۈتىٌ باػۈۈۈۈوا يەتىجىۈۈۈۈِە 
ئېرىؼەلهەيدۇ. بۈۇ تەجرىبىًۈى ئىظۈالم 

ىٌ تارىخى بۈْيىچە ًۈۆپ هېۈتىو باػۈت
ًەچۈردۇن. لېٌىٌ َازىرؿىچە تۈارىختىٌ 
ئىبۈۈۈۈرەت ئېلىۈۈۈۈپ، ئۈۈۈۈۆزىهىسيى 
ئْ ؼىيالهايۋاتىهىس. بۇ َەهىوەتٌە ًۈۆز 
يۇنۇپ ًېتىۋەرطەي، ئۈنهىتىهىس نە ِۈ 

  باغ ًۆتۈرەلهەيدۇ.
دىًىي ئىلىهۈِە ئْخؼۈاغ  .5
 تەخًىٌا ئىلهىًى ئېِەللەغ.-پەى

ئىظالم ئۈنهىتىًىۈڭ ًۈۆپ طۈايلىوى 
بەي ئارهىظۈىدا بىلىهدە دۇييايىڭ خېلى 

نۇًەنهەل -تۇرۇۋاتىهىس. دىًىي طاَەدە
ئىُتىياجىۈۈدىٌ چىووۈۈۇدەي -بْلهىظۈۈىهۇ

-ئىلىهِە ئېِە دېظەًهۇ، دۇيياۋى پەى
ؿەرب دۇيياطۈىـا  ①تەخًىٌا بىلىهلىرىۈدە

هۇل بْلۇپ هېلىـلىى. ئالالٍ تائااليىۈڭ 
بۇ دۇييادا هْيـۈاى تەبىۈئەت هۈايۇيى 
ػۇًى، بۇ دۇييۈادا ئەرًىۈٌ ياػاػۈًى 

ىـاى ًىؼى ًۈچلۈي بْلۇػى ًېرەي. خال
بْلهىظا ًۈچلۈًلەريىڭ هۈْلى ئاطۈتىدا 
ياػاػوا نەٌَۇم بْلىدۇ. بۇ ئۆزُەرنەض 
هايۇيدۇر. ػۈۇيىڭ ئۈچۈۈى پەيـەنۈبەر 

ًۈچلۈۈۈي نۈۈۇئهىٌ، »ئەلەيُىظظۈۈاالم: 
ئاجىس نۇئهىًۈدىٌ ياخؼۈى ۋە ئالالَوۈا 
طۆيۈنلۈًراهتۇر. َەنهىظىدە ياخؼۈىلىى 

هىلىؼۈۈوا بۈۈار. پايۈۈدىلىى ئىؼۈۈالريى 
َېرىظۈهەى بۈْلـىٌ. ئالالَوۈا تايۈاى، 

دەپ، ًۈچلۈۈۈي  ②«ئۈۈاجىسلىى هىلهۈۈا!
بْلۇغ ًېرەًلىٌىًى بىلدۈرُەى. ئالالٍ 

ُمْ  ِاّيّيْ   ّيّيّي َّ   تائۈۈاالنۇ  ِْ ُّيّيْ  َاّيّيق اْعّيّيَمَ  َُ  َ َ ِعّيّيوا ا 
دۈػهەيِە هارػى پۈتۈۈى ًۈچۈۈ الر »

                                                 
ئەطلىدە دىًىي ئىلىو، دۇيياۋىي ياًى پەيًى بىلىو  ①

دەپ ئايرىؼًى نەى تْؿرا تاپهايهەى. چۈيٌى 
ئىًظايالرؿا پايدىلىى ئىلىهالريىڭ َەنهىظى ئىظالندا 

ردۇر. بۇيرۇلـاى ئْخؼاغ ئەَهىيەتٌە ئېِە ئىلىهلە
نۇػۇ  ئارهىدا هېلىؼىهىسؿابىسيىڭ بىلىهدە دۇييايىڭ 

ئايرىؽ طەۋەپ بْلـاى دەپ هارايهەى. بۇ يەردە 
 ًۈيىهىسدىٌى رىئاللىووا ئاطاطەى ػۇيدان ئىؼلەتتىو. 

 ئىهام نۇطلىو رىۋايىتى. ②
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دېِەى.  ①«بىلەى تەييارلىى هىلىڭالر...
، بىلىهۈدە، ًۈچلۈي بْلۈۇغ ئىهايۈدا

ئىوتىظادتا، طايائەتتە، هۈْرال ياراهتۈا، 
ئەدەبىياتتا، تەػۋىواتتا ۋە باػوا ئىًظايـا 
ًېرەًلىٍ بْلـۈاى پۈتۈۈى طۈاَەلەردە 
ًۈچلۈۈۈي بْلۇػۈۈًى تەلەپ هىلىۈۈدۇ. 
چۈيٌى هايظىبىر طاَەدە ئاجىس بْلظۈان 
ػۇ طاَەدە باػوىالريىڭ هْلىـۈا هۈاراپ 
هالىهىس؛ بۇ بىسيۈى ئۇالريىۈڭ دېِىًۈى 
بْيىچە ئىؽ هىلىؼۈوا نەجبۈۇر هىلىۈپ 
هْيىدۇ. بۈُۈۈى جاَۈايِىر دۆلەتۈلەر 
دۇييۈۈۈايى بىلىۈۈۈو ًۈۈۈۈچى بىۈۈۈلەى 
بْيظۈۈۇيدۇرىۋاتىدۇ. پۈۈۇل ئۇالريىۈۈڭ 
هْلىۈۈدا، تەخًىٌۈۈا ئۇالريىۈۈڭ هْلىۈۈدا، 
تەػۋىوات ئۇالريىڭ هْلىۈدا، ًۈچلۈۈي 
هْرالالر ئۇالريىڭ هْلىدا. ػۈۇ ا ئۈۇالر 

ى دۇييايى طْراۋاتىدۇ؛ يېهە دېظۈە ُېپۈ
ئۆتىۈۈدۇ؛ ئۇالريىۈۈڭ هىلـىًۈۈى هىلـۈۈاى 
ئەتٌىًى ئەتۈٌەى. خالىـۈاى دۆلەتًۈى 
يىوىتىدۇ، خالىـۈاى دۆلەتًۈى هۇرىۈدۇ. 
ئىًظايالر ئۇيى دەپ بېوىپ، بۈۇيى دەپ 
بېوىپ ئاخىرىدا ئاػۈۇالريىڭ دېِىۈًىِە 
ًېلىدۇ. چۈيٌى ًۈچ ئۇالريىڭ هْلىۈدا. 
نۇطۈۈۇلهايالرنۇ ئاػۈۈۇالرؿا ئْخؼۈۈاغ 

ْخؼاغ ئىوتىدارؿا، بىلىهِە، ئاػۇالرؿا ئ
هۇۋۋەتٌە ئىِە بْلـايدا، َېچٌىو -ًۈچ

-ئۇيىڭـۈۈا زۇلۈۈۇم هىاللهايۈۈدۇ؛ َەن
َْهۇهىـا چېوىاللهايدۇ؛ دۇييۈادا ُېپۈى 
ئۆتىۈۈدىـاى بْلىۈۈدۇ؛ ًۈۈاپىر دۆلەتۈۈلەر 
نۇطۈۈۈۇلهايالردىٌ تەپ تارتىۈۈۈدىـاى، 

                                                 
 ئايەت.  -64طۈرە ئەيلال: ①

نۇطۇلهايالرؿا زىياى يەتٌۈزۈغ ئۇياتوۈا 
تۇرطۇى، نۇطۇلهايًىڭ ًاپىوى تۈرۈلۈپ 

االرنىٌى دەپ ئەيدىؼۈۈە هىلىۈۈدىـاى هۈۈ
 بْلىدۇ.

بۈۈۇ يەردە ػۈۈۇيىهۇ ئەطۈۈٌەرتىؽ 
ًېرەًٌى، دۇييادا ئەڭ تەرەهوىي تاپوۈاى 
دۆلەتۈۈلەر َەنهىظۈۈى ًۈۈاپىر دۆلەتۈۈلەر 
بْلـۈۈايلىوى ئۈچۈۈۈى، دۇييۈۈا زۇلۇنـۈۈا 
تْػۇپ ًەتتى. ئەُەر ًۈۈچ ئۈالالَتىٌ 
هْرهىۈۈدىـاى نۇطۈۈۇلهايالريىڭ هْلىۈۈدا 

ًۈم ئۈادالەت بْلـايدا، َەنهە يەردە َۆ
طۈۈۈرەتتى، زۇلۈۈۇم يۈۈْهىالتتى. نەيلۈۈى 
نۇطۇلهاى نەيلى بْلظۇى يۈاًى ًۈاپىر 
بْلظۈۈۈۇى َۈۈۈېچٌىو يۈۈۈاَەهچىلىٌٌە 
ئۇچرىهايتتى. ياَەن هاى تۆًۈلهەيتتى. 
ًۈچلۈۈۈًلەر ئۈۈاجىسالريى ئەزنەيتتۈۈى. 
ػۇيىڭ ئۈچۈى نۇطۈۇلهايالر ياَۈايىتى 
تىسلىٌتە ئەۋالتلىرىـا ئىهاى، ئىبادەت ۋە 

ًى ئۆُەتٌەيۈدەي، پەيًۈى َاران-َاالل
بىلىهلەريىهۇ ئەڭ نۈۇًەنهەل ػۈەًىلدە 
ئۆُىتىپ، َەر طاَەدە ئۆزىًى تەرەهوىي 
هىلدۇرۇػۈى ًېۈرەي. ئۈۆزى ياطۈىـاى 
طۈيئى َەنرا بىۈلەى ئايـۈا چىووايۈدا، 
ئۆزى ياطىـاى ئۇرۇغ ئۈايرۇپىاليلىرى، 
تايٌىالر ۋە پاراخْدالر بىلەى دۈػۈهەيِە 

يۈۈادا تاهابىۈۈل تۇرؿايۈۈدا ئايۈۈدىٌ دۇي
ئېتىبارى بار، ُېپى ئۆتىدىـاى بْلىۈدۇ. 
ئەًظىچە ئالالٍ تائاال بەرُەى يەر ئاطتى 
ۋە يەر ئۈطتى بايلىولىرىًى طېتىپ يەپ، 
ئانېرىٌىًىۈۈڭ ناػىًىظۈۈىًى َەيۈۈدەپ، 
ػىۋېىتظۈۈارىيەيىڭ طۈۈائىتىًى تاهۈۈاپ، 
ئەيِىلىيەيىۈۈڭ رېخىۈۈدە ًىۈۈيىو ًىيىۈۈپ 
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بىخۇدالرچە يۈرىۋەرطۈە، بۈۇ ئۈۈنهەت 
بېؼۈۈىًى ًۆتۈرەلهەيۈۈدۇ.  هىيۈۈانەتٌىچە

نەيىۈۈۋى نۇطۈۈتەنلىٌىدىٌ -نۈۈاددىي
هۇتۇاللهايدۇ. دۇييادا ُېپى ئۆتهەيۈدۇ. 
زۇلۇنـا ئۇچرىظا َېچٌىهًىۈڭ ئۇيىڭـۈا 
ئىچى ئاؿرىهايدۇ. ياَەهچىلىٌتىٌ پەرياد 
هىلظۈۈا، ئۇيىۈۈڭ يالىظۈۈىًى َۈۈېچٌىو 
ئا لىهايدۇ. َۈازىر ئۈادەم ئۆلتۈۈرۈغ 
ئۈچۈۈۈى ئەنەض، ًۈچلۈۈۈي بْلۈۈۇغ، 

الريىڭ ئىسزىتىًۈۈى ئۈطۈۈتۈى نۇطۈۈۇلهاي
ًۆتۈرۈغ ئۈچۈۈى جىُۈاد هىلىۈدىـاى 
ۋاهىت. بۇ جىُاد بىلىو جىُۈادى؛ بۈۇ 
جىُاد تەخًىٌا جىُۈادى. ئەُەر نۇػۈۇ 
جىُاديى ئەڭ ياخؼۈى ػۈەًىلدە ئۈادا 
هىاللىظان، بېؼۈىهىسدىٌى پۈتۈۈى بۈۇ 

 زۇلۇم ۋە خْرلۇهالردىٌ هۇتۇالاليهىس. 
دىًىي، نىللىۈي، ۋەتەيىۈي  .6

خظىي ۋە جانۈائەت نەيپەئەتًى ػە
نەيپەئىتىدىٌ ئۈطۈتۈى تۇتۈۇغ. 
الزىۈۈو بْلـايۈۈدا جانۈۈائەت ۋە 
ػەخظىي نەيپەئەتًى دىًىي، نىللىي 
ۋە ۋەتەيىي نەيپەئەت ئۈچۈى پىدا 

 هىلىؽ. 
ئىظۈۈۈۈۈالم ئۈنهىتىًىۈۈۈۈۈڭ هەد 
ًۆتۈرەلىؼۈۈىًىڭ نۈۈۇَىو ػۈۈەرتلىرىدىٌ 
بىرى ئۈنهەتًىڭ، دىًًىڭ ۋە ۋەتەيًىۈڭ 

ى ئْرۇيۈدا نەيپەئىتىًى َەنهىدىٌ بىرىًچ
هْيۇغ ۋە ئۇيىڭـا دەخلە يەتٌۈزىدىـاى 
ئىؼۈۈالريى هىلهاطۈۈلىوتۇر. ػەخظۈۈلەر، 
جانائەتلەر ۋە تەػۈٌىالتالر ئۆزلىرىًىۈڭ 
نەيپەئىتىًى دەپ، ۋەتەيۈِە، ئۈۈنهەتٌە 

زىياى ئېلىپ ًېلىدىـاى ئىؼالريى هەتئىي 
هىلهاطلىوى الزىو. چۈيٌى جانائەت ياًى 
 تەػۈۈٌىالتًىڭ تارتوۈۈاى زىيۈۈايلىرىًى
تْلدۇرۇۋالـىلى بْلىدۇ. ۋەتەى هْلۈدىٌ 
ًەتظە، ئۇيى هايتۇرۇپ ئېلىپ ئەطۈلىِە 
ًەلتۈرۈغ هىۈيىٌ، ًۈۆپىًچە نۈۇنٌىٌ 
بْلهاي هالىدۇ. ئۇ چاؿۈدا جانۈائەتهۇ، 
تەػٌىالتهۇ َەنهىظى زىيۈاى تارتىۈدۇ، 
ًېيىًٌى پۇػۈايهاى پايۈدا بەرنەيۈدۇ. 
دۇييادا ئۆز ۋەتىًىًىڭ هْلىۈدا بْلۇػۈى 

تتىپان بْلۇػىدىٌ چْڭ ۋە ئۈنهەتًىڭ ئى
يېهەت يْن. بۈۇ يېهەتًىۈڭ هەدرىًۈى 
بىلهەي ًەتٌۈۈزۈپ هْيـۈاى نىللەتۈلەر 
هايچىلىٍ خْرلىًىۋاتىدۇ  زۇلۇم ئاطتىدا 
هايدان ئېسىلىۋاتىدۇ  َەنهىِە نەلۈۇم. 
ػۈۈۇ ا ئۈۈالالٍ تائۈۈاال نەًٌىًىۈۈڭ 
نۇػۈۈۈرىٌلىرىـا ۋەتەى ۋە ئانۈۈۈايلىى 

 َ َ لَْ يېهىتىًى ئەطلىتىپ نۇيدان دېِەى: 
  ُِِْ َِْ نّيق َحَرااّيق َمِاناّيق َ يّيَمََّ َّّيُل النَّّيقُن ِاّيْ  َحّيْ  يّيَرْ ا َ َّنَّ َج

ُِّيّيُر نَ  ِِ اَّللَِّ َيْ  َِْمّيّي ئۈۈۇالر » َ خَِبقْلَبقِطّيّيِ  يّيْؤِانّيّي َن َ وِِن
)يەيى نۇػرىٌالر( ًۆرنەنۈدۇًى، بىۈس 
َەرەنًى )نەًٌىًى( ئاناى جاي هىلدۇن. 

ىلەر َالبۇًى، ئۇالريىڭ ئەتراپىدىٌى ًىؼ
ئەطىر ئېلىًىۋاتىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈلۈۋاتىدۇ. 
ئۈۈۇالر باتىلـۈۈا ئىؼۈۈىًىپ. ئالالًَىۈۈڭ 

بۇ ئۈايەتى  ①«يېهىتىًى ئىًٌار هىالندۇ 
ًەرىۈۈهە بىۈۈسُە ۋەتەى ۋە ئانۈۈايلىى 
يېهىتىًىۈۈڭ َېچًەرطۈۈىِە تېِؼۈۈٌىلى 
بْلهايدىـاى ًاتتا يېهەت ئىٌەيلىٌىًى ۋە 
بۇ يېهەتِە ػۈًۈر هىلىؽ ًېرەًلىٌىًۈى 
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ئۈۇ -دۇ. يېهەتٌە ػۈًۈر هىلىؽبىلدۈرى
يېهەتًى هەدىرلەغ ۋە ئۈۇيى هْؿۈداغ 
بىۈۈۈلەى بْلىۈۈۈدۇ. ئەُەر ئەًظۈۈۈىچە 
تۇزًْرلۇن هىلظا، ئۈالالٍ تائۈاال ئۈۇ 

   يېهەتتىٌ نەَرۇم هىلىدۇ.

 ئاًتىپ بْلۇغ. .7
نۇطۈۈۇلهايالريىڭ ًۈۈۆپ طۈۈايلىوى 
پاطظىپ، تىرىٌتاپ، تەييارخْر بْلۈۇپ 

ڭ هالـاى. ئىظالم دىًىدا بۇيدان "بەرطە
يەيۈۈهەى، ئۇرطۈۈاڭ ئۈۈۆلىهەى" دەپ، 
ئْلتۇرۇػوا يْل يْن. َەزرىتۈى ئۈۆنەر 
رەزىيەلالَۈۈۇ ئەيُۈۈۇ يانۈۈاز ۋاهتىًىۈۈڭ 
طىرتىدا نەطجىدتە ئْلتۇرؿاى ئادەنلەريى 
ًۆرۈپ: "طىلەر يۈېهە ئۈادەنلەر " دەپ 
طۈۈْرىـاى. ئۈۈۇالر: "بىۈۈس ئالالَوۈۈا 
تەۋەًٌۇل هىلـۇچىالرنىس" دەپ جۈاۋاپ 

لالَۈۇ ئەيُۈۇ: بەرُەيدە، ئۆنەر رەزىيە
"بېرىۈۈۈپ ئىؼۈۈۈلە الر، بۈۈۈۇ يەردە 

-ئْلتۇرطا الر ئاطهاى طىلەرُە ئۈالتۇى
ًۈنۈۈۈغ ياؿۈۈدۇرۇپ بەرنەيۈۈدۇ" دەپ، 
ئۇالريى هْؿلىۈۋەتٌەى. ئۈالالٍ تائۈاال 
پەيـەنۈۈۈبەر ئەلەيُىظظۈۈۈاالنًى دۆلەت 
ئىؼلىرىدىٌ بىٌار بْلظا، ئىبادەت بىلەى 

ّْْيَ  نەػـۇل بْلۇػوا بۇيرۇؿاى:  ََا خّيَر خّيِِ
ئۈۈى پەيـەنۈۈبەر! دەۋەتۈۈتىٌ » ْفَصّيّي ْ خَق

بْػىـاى چېـىڭۈدا، ئالالَوۈا ئىبۈادەت 
ئالالٍ تائاال َەنهە  ①«هىلىؼوا تىرىؼوىٌ

دەم ئالىدىـاى جۈنە ًۈيى جۈنە يانىسى 
ئْهۇغ ئۈچۈى ًەلۈِەى نۈۇئهىًلەريى 
يانۈۈازيى ئْهۈۈۇپ بْلـايۈۈدىٌ ًېۈۈيىٌ 

                                                 
 . ئايەت-7طۈرە ئىًؼىراٍ ①

تارهىلىۈۈپ رىسهۈۈى ئۈچۈۈۈى ئىؼلەػۈۈٌە 
ََا ُ ِيّيّي َ بۇيرۇؿۈۈاى: ِ  الصَّّيّيَةُ  خَقفّيَمِرّيّيُر ا ِ  خّيّيِِ

ياناز ئْهۇلۇپ » اْْلَْرِض َ اوّيمّيغّي ا ِاّيْ  َخْيّيِ  اَّللَِّ 
بْلـايدا زېهىًـا تارىلىۈپ )يەيۈى ئۈۆز 
نەػـۇالتىڭالر بىلەى بْلۇپ(، ئالالًَىڭ 
پەزلىدىٌ تەلەپ هىلىڭالر. نەهظىتىڭالرؿا 
ئېرىؼىؽ ئۈچۈى ئۈالالًَى ًۈۆپ يۈاد 

پوۈۈۈاى تەرەهوىۈۈۈي تا ②«ئېۈۈۈتىڭالر.
دۆلەتلەردىٌى بىلىۈو ئۈادەنلىرى: "دەم 

ئىؼًى تاػالپ بىٌار ئْلتۇرۇغ -ئېلىؽ
ئەنەض، بىر ئىؼتىٌ چارچىـايۈدا باػۈوا 
بىر ئىؼوا يۆتٌىلىؼتۇر" دەيۈدۇ. ػۈۇ ا 
نۇطۈۈۇلهاى ئاًتىۈۈپ، َەرىٌەتچۈۈاى، 
تىرىؼچاى بْلۇػى، دىًىـا، ئۈۈنهىتىِە 
ۋە ۋەتىًىِە پايدىلىى ئىؼالريى ئىسدەپ 

ى، يۈېڭىلىوالر يارىتىؼۈى، تېپىپ هىلىؼۈ
ئالـا ئىلِىرىلەػٌە ئۇرۇيۇػى ًېۈرەي. 
تەرەهوىيۈۈات ئىؼۈۈلىرىدا ئېرىؼۈۈٌىًىِە 
هايۈۈائەت هىلىۈۈپ هالظۈۈا، باػۈۈوىالريىڭ 
ئارهىظىدا هالىدۇ. چۈيٌى زاناى طاهالپ 
تۇرنايدۇ، زانايـا هۈاراپ تەرەهوىيۈاتهۇ 
تْختاۋطىس ئىلِىرىلەيدۇ. نۇطۇلهايالرنۇ 

ىلِىرىلىؼۈى، بىۈر زانايـا ناض َالدا ئ
ئىسدا تْختاپ هالهاطلىوى، باػۈوىالريىڭ 
ئارهىظىدا ئەنەض ئالدىدا نېڭىؼى الزىو. 
ئەڭ ئاًتىپ، ئەڭ ئالدىۈدا نا ىۈدىـاى 
نۇئهىًلەر ئالالَوا ئەڭ يۈېوىٌ بْلـۈاى 
نۇئهىًلەردۇر. ئالالٍ تائاال نۇئهىًالريى 
َەر ۋاهىت ئاًتىۈپ بْلۇػۈوا، ياخؼۈى 

بەطلىؼۈىپ  بىرى بىۈلەى-ئىؼالردا بىر
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ََلّيّيَ  خّيْ  ّيمّينّيّيقَخِ  هىلىؼۈۈوا بۇيرۇيۈۈدۇ:    ِ َ
ّيّي نَ  ُِ نۈۈۇئهىًلەر نۇػۈۈۇيىڭدا » اْلُممّيَنقِخ

ّيّيقِوُم نَ  ①«بەطلەػظۈۈۇى... َِّ ّيّيقِوُم َن ال َِّ  .َ ال
ئالدىۈۈدا نۈۈا ـۇچىالر » ُ  لَئّيّيَ  اْلُمَمرَّوّيّي نَ 

   ②«ئالالَوا ئەڭ يېوىٌ بْلـۇچىالردۇر.

 پىداًار بْلۇغ.-8
ًى ًەطۈۈهىِىچە هۈۈاى هۈۈْل»بىۈۈسدە 

دەيدىـاى ناهال بار. هۇرباى « چىوهايدۇ
بەرنىِىچە نەهظەتٌە يەتٌىلى بْلهايدۇ. 
ئۈنهەتًىڭ هەد ًۆتۈرۈػى، دىًىهىسيىۈڭ 
پۈتۈى دىۈًالردىٌ ئۈطۈتۈى بْلۇػۈى، 
نەيظۈۈۇپلىرىًىڭ پىۈۈداًارلىوى، هۇربۈۈاى 
بېرىؼى بىلەى بْلىدۇ. نايا بۇ جىُاديىڭ 

ەنًىۈڭ نۇطۇلهاى ئاد-ئۇهۇنى. نۇئهىٌ
بىر داۋاطۈى ۋە بىۈر دەردى بْلۇػۈى 

هايۈدان -ًېرەي. نۇطۇلهايًىڭ داۋاطى
هىلىپ ئالالًَىڭ بۇ ئۇلۇؾ دىًىًى باػوا 
دىًالردىٌ ئۈطتۈى هىلىؽ ۋە بۇ دىًًۈى 

ئۈۆزى -ئىًظايالرؿا يەتٌۈزۈغ. دەردى
هىيىٌ ئەَۋالـا چۈػۈپ هالـاى بْلظۈا، 
ئۇيىڭدىٌ هۇتۇلۇغ، باػوا نۇطۈۇلهاى 

يىٌ ئەَۋالـۈا چۈػۈۈپ هېرىًدىؼى هىۈ
هالـۈۈاى بْلظۈۈا، ئۈۈۇيى هۇتۇلۈۈدۇرۇغ 
بْلۇػى ًېرەي. بۇيىڭـا ًۆرە دۇييۈادا 
داۋاطۈۈى ۋە دەردى بْلهىـۈۈاى بىرنۈۈۇ 
نۇطۈۇلهاى يْهتۈۈۇر. داۋاطۈى بْلـۈۈاى 
ئادەم، داۋاطىًى ئىؼوا ئاػۇرۇغ يْلىدا 
ئىؼلەػۈۈًى ئۆزىًىۈۈڭ ۋەزىپىظۈۈى دەپ 
بىلىدۇ. ئۈۇيى بىرطۈى َەيدىهىظۈىهۇ 

                                                 
 ئايەت.  -26طۈرە نۇتەكلىلىٌ:  ①
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جىۈو ئْلتۇرؿۇزنايۈدۇ. داۋاطى ئۈۇيى 
دەردى بۈۈار ئۈۈادەم دەرنۈۈاى تېپىؼۈۈوا 
تىرىؼىدۇ. دېهەي َەر بىۈر نۇطۈۇلهاى 
داۋاطىًى تْيۇطا، دەردىًى َېع هىلظا، 
بۇ داۋا ۋە دەرت ئۇيى بىئارام هىلظۈا، 
دەردىِە دەرناى تېپىؼۈوا تىرىؼظۈا، يە 
ئۈۈۈۈنهەت، يە ئىظۈۈۈالم دىيۈۈۈارلىرى 
دۈػهەيلەريىڭ هْلىدا هالهايدۇ. بۇيىۈڭ 

ۈچۈى َەربىۈر نۇطۈۇلهاى ًۈۈچىًى، ئ
ۋاهتىًى، نېلىًى، جېًىًى داۋاطىًى ئىؼوا 
ئاػۇرۇغ ۋە دەردىِە دەرنۈاى تېۈپىؽ 
يْلىدا پىدا هىاللىؼى ًېرەي. ئالالًَىۈڭ 
بەرُىًىًى ئالالٍ يْلىدا پىدا هىاللهىـۈاى 

 ئۈنهەتٌە يۇطرەت ًەلهەيدۇ. 

ئالالًَىڭ َاناى بىۈر ًۈۈيى  -9
 يۈطۈۈۈرەت بېرىۈۈۈدىـايلىوىـا چىۈۈۈٌ
ئىؼىًىؽ، ئالدىراهظايلىى هىلهاطۈلىى 

 ۋە ئۈنىدطىسلەيهەطلىٍ.
دە «هۇرئۈاى ًەرىۈو»ئالالٍ تائۈاال 

ئاتۈا  نۇئهىًلەرُە يۇطۈرەت ۋە ؿەلىۈبە
هىلىدىـايلىوىًى بىر يەچۈچە يەردە ۋەدە 

ئالالًَىۈڭ ۋەدىظۈى َەهتۈۇر.  هىلىدۇ.
ئۈۈالالٍ هەتئىۈۈي ۋەدىظۈۈىِە خىالپلىۈۈى 

ظۈىِە هىلهايدۇ. لېٌىٌ ئالالًَىڭ ؿەلىبى
اليىى بْلۇغ ئۈچۈى پەهەتۈال نۈۇئهىٌ 
بْلۇغ يەتهەيۈدۇ. يۇهىرىۈدا ئېيتىۈپ 
ئۆتٌىًىهىسدەي ئالالًَىڭ ػۈەرىئەت ۋە 
تەبىۈۈئەت هايۇيلىرىـۈۈا ئەنەل هىلىۈۈؽ، 
پىۈۈالى ۋە تاًتىٌۈۈا بىۈۈلەى َەرىۈۈٌەت 
هىلىؽ، يەتىجىۈِە ئېرىؼۈىؽ ئۈچۈۈى 

تالهۈاي -ئالدىراپ ًەتهەطلىٍ، َارناي
تەًؼۈرۈپ، پات ئۆزىًى -ئىؼلەغ، پات
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ًۈۈۈۆرۈلِەى ًەنچىلىٌۈۈۈلەر بْلظۈۈۈا، 
تْلۇهالغ، خاتالىوالر بْلظۈا، تۈزىتىۈپ 
تۇرۇغ ًېرەي. هىلـاى ئىؼتىٌ ئەًظۈى 

-يەتىۈۈجە چىوىۈۈدىـاى بْلظۈۈا، پىۈۈالى
تاًتىٌىدا ئۆزُەرتىؽ پەيۈدا هىلىۈؽ، 
ئۈنىدطىسلەيهەطۈۈلىٍ، زېرىٌهەطۈۈلىٍ، 
طۇطلىؼىپ هالهاطۈلىى، نەؿلۈۇبىيەتٌە 

ٌ ًېلىۈدىـاى تەى بەرنەطلىٍ، هْلىۈدى
بارلىى ئىهٌۈايالريى طۈەپەرۋەر هىلىۈپ 
ئىؼلەغ الزىو. نايا نۇػۈۇيدان چىۈٌ 
ئىهۈۈاى، َەهىوىۈۈي ئىخۈۈالض بىۈۈلەى 
بْػاػهاطتىٌ ئىؼلىظە، ئالالٍ تائااليىڭ 
ياردىهى، يۇطرىتى ۋە ؿەلىبىظى چْهۈۇم 
بىر ًۈيى ًېلىدۇ. بىس ئالدىرىـاى بىلەى 
ئالالٍ تائاال ئالدىرىهايۈدۇ. ئالالًَىۈڭ 

ەبىئەتٌە هْيـاى هايۇيى ئۆزُەرنەيۈدۇ. ت
ًۈاپىر َەنهىۈِە -بۇ هايۇى نۇطۇلهاى

ئْخؼاغ ئىؼلەيدۇ. ًىو بۇ هايۇيالرؿۈا 
ئەنەل هىلظا، پايدا تاپىدۇ. ًىو هايۇيـا 
خىالپلىۈى هىلظۈا جازاطۈىًى تارتىۈدۇ. 
ئالالٍ تائاال بىر نۇئهىٌ ئۈچۈى يا بىۈر 
پەيـەنبەر ئۈچۈۈى تەبىۈئەت هۈايۇيىًى 

دۇ. ئۇَۈۈۇد ئۇرۇػۈۈىدا ئۆزُەرتهەيۈۈ
ئْهچىالر خىالپلىى هىلدى، ؿەلىبە هىلىپ 
بْلـاى ئۇرۇغ نەؿلۇبىيەتٌە ئاياليۈدى. 
نۇئهىًلەر َەن ئۈطۈتىدە تۇرۇهلۈۇن، 
پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالم ئۈۇالر بىۈلەى 
بىللە تۇرۇرهلۇن ئالالٍ ئۇالرؿا يۈاردەم 
بەرنىۈۈدى. خىالپلىۈۈى هىلـايلىوىًىۈۈڭ 

ەزرىتى َەنسە جازاطىًى ئېـىر تېتىتتى. َ
ۋە نۇطۈۈئەب رەزىيەلالَۈۈۇ ئەيُۇنالرؿۈۈا 
ئْخؼاغ يۇرؿۈۇى طۈاَابىالر ػۈېُىد 

هىلىًدى. پەيۈـەبەر ئەلەيُىظظۈاالنًىڭ 
نۇبارەي يۈزىِە ئۈْن تىِىۈپ هايۈاپ 
ًەتتۈۈى، چىؼۈۈلىرى طۈۈۇيدى، ئْهًىۈۈڭ 
زەربىظۈۈىدىٌ بىۈۈر چىوىرؿۈۈا يىوىلىۈۈپ 
چۈػۈۈتى. يۇيۈۈۇض ئەلەيُىظظۈۈاالم 

هۈۈاى هەۋنىًىۈۈڭ تەرطۈۈالىى هىلىۈۈپ ئى
ئېيتهىـايلىوىـا خاپا بْلۇپ، ۋەزىپىظۈىًى 
تاػالپ ًېتىپتى، دېڭىسؿۈا تاػۈاليدى، 
بېلىى يۇتۈۇپ ًەتتۈى. تەۋبە هىلىۈپ 
ئالالَوۈۈا تەطۈۈبىِ ئېيتهىـۈۈاى بْلظۈۈا، 
هىيانەتٌىچە بېلىوًىڭ هْرطىوىدا هاالتتى، 
دەيدۇ ئالالٍ تائاال هۇرئۈاى ًەرىهۈدە. 
هەتئىۈۈۈي بْػۈۈۈا لىى هىلىؼۈۈۈوا، 

ە بْلهايدۇ. ئالالًَىۈڭ ئۈنىدطىسلىًىؼٌ
ۋەدىظۈۈۈىًىڭ چْهۈۈۈۇم ئەنەلۈۈۈِە 
ئاػىدىـايلىوىـا چىۈٌ ئىؼۈەي  هىلـۈاى 
َالۈۈدا ئىؼلەػۈۈًى داۋانالػتۇرۇطۈۈان، 
چْهۈۈۇم ؿەلىۈۈبىِە ئېرىؼۈۈىهىس. ئۈۈالالٍ 
خالىـاى ۋاهىت ًەلِەيدە ؿەلىبە ًېلىدۇ. 

تالهۈاي، -لېٌىٌ ػۈۇيىڭـىچە َارنۈاي
بْػاػۈۈۈهاي، طۈۈۈەۋرچايلىى بىۈۈۈلەى 

   غ ًېرەي.تْختاۋطىس ئىؼلە
 ئادالەتًى بەرپا هىلىؽ. -44

ئىظۈۈۈالم ئۈنهىتىًىۈۈۈڭ بۈۈۈاغ 
ًۆتۈرەلهەطلىٌىًىڭ طەۋەبلىرىدىٌ بىرى 
نۇطۇلهاى جەنئىۈيەتلەردە ئۈادالەت ۋە 
نەرَەنەتًىڭ يْهلىوىدۇر. ئالالٍ تائۈاال 
ئىظالم دىًىًۈى يەر يۈزىۈدە ئۈادالەتًى 
بەرپا هىلىؽ ئۈچۈۈى ئەۋەتۈٌەى. بۈۇ 

ى بەرپۈا دىًًىڭ نەيظۈۇپلىرى ئۈادالەتً
هىلىؼۈۈًىڭ ئْريىـۈۈا، ئادالەتظۈۈىسلىًٌى 
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چىوىؽ يْلى هىلظۈا، ئۈالالٍ ئۇيىڭـۈا 
هايۈۈدان يۈۈاردەم بېرىۈۈدۇ  نۇطۈۈۇلهاى 
دۆلەتلىرىۈۈۈۈدىٌى ياَەهچىلىۈۈۈۈٍ، 

َْهۇن ئېڭىًىۈڭ -ئادالەتظىسلىٍ، َەن
يْهلىوى يۇهىرى طەۋىيەدە تۇرطۈا، َەر 
ًىو هايظى يْل بىلەى، هايۈدان هىلظۈا 

ىدا بْلظا، نەى هىلىپ ئېلىۋېلىؼًىڭ ًْي
بۇيى ئېلىۋالظام باػوىالر هايدان هىۈالر 
دەپ ئْيلىهىظۈۈا، ئۇيۈۈدان جەنئىيەتۈۈتە 

ػەپوەت بْلهايۈدۇ. -هېرىًداػلىى، نېُر
بىرىِە رەَىو هىلهىـايالرؿا ئۈالالٍ -بىر

رەَىۈۈۈو هىلهايۈۈۈدۇ. پەيـەنۈۈۈبەر 
ػۈەپوەت -ًىو رەَىۈو»ئەلەيُىظظاالم: 

 ①«هىلهايدىٌەى، ئۇ رەَىو هىلىًهايۈدۇ
ەى چْ وۇر نەيىلىٍ طۆزى بىلەى بۇ دېِ

َەهىوەتًى باياى هىلـاى. ئىهۈام ئىبًۈى 
ئالالٍ ئادالەتلىۈٍ بْلهىـۈاى » تەيهىيە:

دۆلەتًى نۇطۇلهاى بْلظىهۇ ياػاتهايدۇ، 
ئادالەتلىۈۈٍ بْلـۈۈاى دۆلەتًۈۈى ًۈۈاپىر 

دېۈۈۈِەى. « بْلظۈۈۈىهۇ ياػۈۈۈىتىدۇ
زانايىهىسدىٌى نۇطۇلهاى دۆلەتلەر بىلەى 

لىؼتۇرطان ئىبًۈى ؿەرب دۆلەتلىرىًى طې
تەيهىيەيىۈۈڭ طۈۈۆزىًىڭ يەهەدەر تۈۈْؿرا 
ئىٌەيلىٌىًى بىلىهىس. ئىهۈام نۈۇَەنهەد 
ئابدۇٍ ياۋرۇپاؿا بېرىپ ئۈۇ يەردىٌۈى 
ئادالەتًى ًۆرُەيدىٌ ًېيىٌ، ئىظالنًىڭ 
جەطىدى بىسدە، رَّى ؿەربۈتە ئىۈٌەى، 
دېِەى ئىٌەى. دېهەي، ئۈنهەتًىڭ ئەزىس 

ىۈٍ ۋە ئۈطتۈى بْلۇػى ئۈچۈى ئادالەتل
 بْلۇغ ًېرەي ئىٌەى. 

                                                 
 ئىهام بۇخارى ۋە نۇطلىو رىۋايىتى. ①

ئىظۈۈۈالنًىڭ ئەخۈۈۈالن  -44
پرىًظۈۈۈىپلىرىِە هەتئىۈۈۈي ئەنەل 

 هىلىؽ. 
نۇطۈۈۈۈۇلهايالريىڭ ئەڭ ئېـىۈۈۈۈر 
ًېظەللىرىدىٌ بىرى، ئىظۈالم ئەخالهىـۈا 
طەل هۈاراغ، ئەخۈالن پىرىًظۈىپلىرىـا 
ئەنەل هىلىؼۈۈۈۈًى ئىبۈۈۈۈادەت دەپ 
بىلهەطلىٌتۇر. هۇرئاى ًەرىهۈدە يانۈاز، 

لەريىۈڭ رّزىـا ئْخؼۈاغ چۈْڭ ئىبادەت
يەتىجىظىًى ئەخالهًۈى ياخؼۈىالغ دەپ 

َِْ َرّيّيقِ   ًۆرطۈۈىتىدۇ: َ ّيّين َعّيّيِ  اْل ِإنَّ الصَّّيّيَةَ  َّينّيْ
يانۈاز طۈەت هىلىوالردىۈٌ ۋە » َ اْلُمْنَ ّيرِ 

ُكمّيّيَ   ②«يانۈاى ئىؼۈۈالردىٌ تْطۈۈىدۇ.
ّيّيَ قُ   ُمّيّي نَ  ...َع ّيّيْ ُ ُ  الصِّ َِ َُّ ّيّيْ  َّيمّيَّ ئۈۈالالَتىٌ » َل

)هْرهۈۈۈۇپ يانۈۈۈۈاى ئىؼۈۈۈۈالردىٌ 
اهلىًىؼىڭالر( ئۈچۈۈى، طۈىلەرُە رّزا ط

بۇيىڭـۈۈا ئاطاطۈۈەى ③«پەرز هىلىًۈۈدى.
بەيدىًىڭ ًۈيلۈي هىلىدىـاى ئىبادەتلىرى 
ئىظالندا بۇيرۇلـاى ُۈزەل ئەخالهالريۈى 
ئۆزلەػتۈرۈػًىڭ بىرەر ۋاطۈىتىلىرىدۇر. 
ئالالٍ تائاال پەيـەنبەر ئەلەيُىظظۈاالنًى 

َ ِإفَّّيَ  ُۈزەل ئەخالهى بىلەى ناختىـۈاى:
َِ ّين ُص ّي   َعِيّي     طەى َەهىوەتەى ُۈچەل » َل

پەيـەنۈۈبەر  ④«ئەخۈۈالن ئۈطتىدەطۈۈەى.
ئەلەيُىظظۈۈاالم ئۆزىًىۈۈڭ پەيـەنۈۈبەر 
بْلۇػىًىڭ ؿايىظىًىهۇ ُۈزەل ئەخالهًۈى 
تْلۇهالپ، پەزىلەتلىٍ جەنئىيەت بەرپۈا 

نەى »هىلىؽ ئىٌەيلىٌىًى بىلۈدۈرۈپ: 
پەهەت ُۈۈۈزەل ئەخالهًۈۈى تْلۈۈۇهالغ 

                                                 
 ئايەت. -45طۈرە ئەيٌەبۇت: ②
 ئايەت.  -483طۈرە بەهەرە: ③
 ئايەت.  -4طۈرە يۇى: ④
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دېۈۈِەى. يەيە  ①«ىوئۈچۈۈۈى ئەۋەتىلۈۈد
هىيۈۈانەت ًۈۈۈيى نا ۈۈا ئەڭ يۈۈېوىٌ »

بْلىۈۈدىـىًىڭالر ئەخالهۈۈى ئەڭ ُۈۈۈزەل 
دېۈۈِەى. ئىظۈۈالم  ②«بۈۈْلـىًىڭالردۇر

ئۈۈنهەتلەر »ػائىرى ئەَهەد ػۈەۋهى: 
ئەخالن بىلەى هەد ًۆتۈرۈپ تۇرااليدۇ، 

« ئەخۈۈالن ًەتظۈۈە ئۈنهەتهۈۈۇ ًېتىۈۈدۇ
دېۈۈِەى. ئەخالهۈۈى چىرىٌلەػۈۈٌەى، 

ۈزەػٌە يارىهىـۈاى ئىبادىتى ئەخالهىًى ت
ئۈۈۈنهەت بېؼۈۈىًى ًۆتۈرەلهەيۈۈدۇ ۋە 
ئالالًَىۈۈۈڭ يۈۈۈاردىهىِىهۇ َەهلىۈۈۈى 
بْاللهايۈدۇ. ػۈۈۇ ا هۇرئۈۈاى ًەرىهۈۈدە 
بۇيرۇؿۈۈاى، پەيـەنۈۈبەر ئەلەيُىظظۈۈاالم 
ئۈۈۆُەتٌەى ئەخۈۈالن پىرىًظۈۈىپلىرىِە 
ئىسچىۈۈل ئەنەل هىلىۈۈپ، نۇطۈۈۇلهايًى 
نۇطۈۈۇلهاى ئەنەطۈۈلەردىٌ ئايرىۈۈپ 

ەخالهىهىۈس تۇرىدىـاى پەرهًى ُۈۈزەل ئ
بىۈۈلەى يانايۈۈاى هىلىؼۈۈىهىس ًېۈۈرەي. 
بۇرۇيوى نۇطۇلهايالر تىجارەت ۋە باػوا 

َەرىٌەتلىرىدىٌى ُۈزەل ئەخالهى -ئىؽ
بىلەى ئاطىيادا ۋە ئاپرىوىدا يۇرؿۇيلىـاى 
ًىؼىلەريىڭ ئۆزلىِىدىٌ ئىظالنًى هْبۇل 
هىلىؼۈۈىـا طۈۈەۋەپ بْلـۈۈاى. دېۈۈهەي، 
ئىظالنىي ُۈۈزەل ئەخۈالن باػۈوىالريى 

ًَىۈۈڭ دىًىـۈۈا دەۋەت هىلىۈۈۈؽ ئالال
ئۇطۈۈۈۇللىرىدىٌ بىۈۈۈرى بْلظۈۈۈا، 
نۇطۈۈۇلهايالريىڭ ئەخۈۈالن جەَەتتىٌۈۈى 
چىرىٌلىٌى، نۇطۈۇلهاى ئەنەطۈلەريىڭ 
ئىظالنًى ياناى ًۆرۈػىِە ۋە ئىظالندىٌ 

                                                 
 ئالبايى طەَىِ َەدىع دېِەى. ①
ئىبًى َىبباى رىۋايەت  ئىهام ئەَهەد، تىرنىسى ۋە②

 هىلـاى طەَىِ َەدىع. 

يىراهلىؼىؼۈۈىـا طۈۈەۋەپ بْلىۈۈدۇ. بۈۈۇ 
دۇييۈۈۈادا بېؼۈۈۈىًى ًۆتۈۈۈۈرەلهەي، 
ًاپىرالريىۈۈۈڭ ئايۈۈۈاهلىرى ئاطۈۈۈتىدا 

ەي، هىيۈانەت ًۈۈيى ئىسىلِەيلىٌى يەته
ئالالٍ تائااليىڭ ئالدىۈدا ئىًظۈايالريىڭ 
ئالالًَىڭ دىًىـۈا ًىرىؼۈىِە تْطۈالـۇ 
بْلـۈۈۈايلىى ُۇياَىًىۈۈۈڭ جازاطۈۈۈىًى 

 تارتىدىـاى ُەپ. 

ئىؼًى ۋايىـۈا يەتٌۈۈزۈپ  -42
پۇختۈۈا هىلىۈۈؽ، ًېظۈۈىلهىلىٍ 

 هىلهاطلىى.
ئىظۈۈۈالم ئۈنهىتىًىۈۈۈڭ بۈۈۈاغ 
ًۆتۈرەلهەطلىٌىِە طەۋەب بْلۇۋاتوۈاى 

دىٌ بىۈۈرى يالـۈۈايچىلىى، ًېظۈۈەللەر
ئالۈۈۈۈۈدانچىلىى، طۈۈۈۈۈاختىپەزلىٍ، 
ًۆزبْيانچىلىى، ئەتىۈدىٌى دۈنبىۈدىٌ 
بۈُۈۈۈۈيٌى ئۈۈۈۆپٌە ياخؼۈۈۈى دەپ، 
ًەلِۈطىًى ئْيلىهاطلىى هاتارلىى ياناى 
ئىللەتلەردۇر. َۈيەرۋەيلەر ئىؼىًى پۇختا 
هىلهاي، هْلىۈدىٌ چىوىؼۈىـا هىلىۈدۇ. 
رېهْيتچىالر هېؼۈىـا ًەلۈِەى ئۈادەنًى 

ًىچىٌٌىۈۈًە ئىؼۈۈوا يەچۈۈچە  ئالۈۈداپ،
َەطظىلەپ پۇل ئالىۈدۇ. طۈْدىِەرلەر 

نىٌىۈۈۈر بىۈۈۈلەى -َەرخىۈۈۈل َۈۈۈېلە
خىرىدارالريى ئالداپ نال طۈاتىدۇ. يەيە 
بىر طْدىِەر هېرىًدىؼۈىًىڭ بۈازىرىًى 
ًاطات هىلىؽ ئۈچۈى، نالًىڭ باَاطىًى 
هااليهىواى چۈػۈرۈپ طاتىدۇ. ئىؼچىالر 
ئىؼىًى ياخؼى هىلهۈاي، َەن ئالىۈدۇ. 

سنەتچىلەر َۆًۈنەتًى ئالداپ نائۈاغ خى
ئالىۈۈدۇ. ئىۈۈؽ هىلىۈۈپ نۇطۈۈۇلهايالر 
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جەنئىيىتىدە ئْنۇنيۈزلۈۈي بْلۇۋاتوۈاى 
يْلظۈۈىسلىوالريى طۈۈاياپ تۈۈۈُەتٌىلى 
بْلهايدۇ. نەى پايدا تېپىۋالۈدىو، دەپ 

يۇ، باػوىالرؿا پايدا بەرنىِەى -ئْياليدۇ
ئىؼۈۈتىٌ ئالـۈۈاى پايۈۈدا ئۆزىِىهۈۈۇ 

اچ هازايدا بىۈر ياؿ»ئەطواتهايدۇ. بىسدە 
دەيدىـاى تەنظۈىل « هېتىو ئاغ پىؼىدۇ

بار. يەيى بۇيدان يالـايچى، ئالدانچىالر 
بىلەى بىر هېتىو نۇئانىلە هىلـاى ًىؼۈى 
ئىٌٌىًچى هېتىو ئۇالردىٌ بىۈر يەرطۈە 
طېتىپ ئالهايدۇ، ئىۈؽ هىلدۇرنايۈدۇ. 
ئەڭ نۇَىهى ئالالٍ تائاال نۇيۈداهالرؿا 

دۇ. رەَۈۈهەت يەزىۈۈرى بىۈۈلەى هارىهايۈۈ
ػۇيىڭ ئۈچۈۈى نۇطۈۇلهايالر ئۆلۈۈي 
بىلەى تىرىًٌىڭ ئارىظىدا، ًاپىرالريىۈڭ 
ئايىـى ئاطتىدا ياػاػوا نەٌَۇم بْلىدۇ. 
يەيە بىر ياناى ئىللەت، َۈېچٌىو ئۈۆز 
ۋەزىپىظىًى هېتىرهىًىپ، ياخؼى هىلىؼۈوا 
تىرىؼۈۈهايدۇ. ئەًظۈۈىچە َەر دائىۈۈو 
هْلىًىڭ ئۇچچىدا هىلىۈپ هۇتۇلۇػۈًىڭ 

؛ ًېظۈۈىلهىلىٍ هىلىۈۈپ ًْيىۈۈدا بْلىۈۈدۇ
ئىؼًى چاال هىلىدۇ. يېهىؼۈوا نۇيۈدان 
هىلۈۈۈدىڭىس دەپ طْرىظۈۈۈا، پۈۈۈااليى 
ئاػۇيدان هىلىدىٌەى، نەيهۇ ػۈۇيدان 
هىلدىو، ياًى يېهىؼٌە پۈااليى ئۇيۈدان 
هىلظا، نەى نۇيدان هىلىدىٌەيهەى، دەپ 
ئۆزىًى ئاهالػوا ئۇرۇيىدۇ. ئۇ پۈااليىهۇ 
بۇ پااليىًىڭ هىلـۈاى ئىؼۈىًى دەلىۈل 
ًۆرطىتىپ ئۆزىًى َەهلىۈى چىوىرىؼۈوا 
ئۇرۇيىدۇ. ػۇيىڭ بىلەى ئىؽ ئاههايدۇ، 

 جەنئىيەت تەرەهوىي هىلهايدۇ. 
بىس نۇطۇلهايالر، ئۈالالٍ تائااليىۈڭ 

يْػۈۈۇرۇى بۈۈارلىى -بىسيىۈۈڭ ئاػۈۈٌارا
ئىؼۈۈۈىهىسيى ًۈۈۈۈۆرۈپ، بىلىۈۈۈۈپ 
تۇرىۈۈدىـايلىوىـا چىۈۈٌ ئىؼىًىؼۈۈىهىس ۋە 
ئۇيىڭـۈۈا ئاطاطۈۈەى ئىۈۈؽ هىلىؼۈۈىهىس 

ئاؿسىهىسيىۈۈۈڭ ئۇچچىۈۈۈدا  ًېۈۈۈرەي.
ئىؼۈۈىًىهەى دەپ هْيۈۈۇپ، ئەنەلىيەتۈۈتە 
ئالالٍ ًۆرنەيدىـايدەي ئىؽ هىلظۈان، 
ئالالٍ تائااليىڭ جازاطى بۇ دۇييادا خار 
هىلىؽ، ئۈاخىرەتتە دّزاخوۈا تاػۈالغ 
بْلىۈۈدۇ. ػۈۈۇيىڭ ئۈچۈۈۈى هىلـۈۈاى 
ئىؼۈۈىهىسيى پۇختۈۈا هىلىؼۈۈىهىس، ئۈۈۆز 
نەطئۇلىيىتىهىسيى ئەڭ ياخؼى ػۈەًىلدە 

ـا يەتٌۈزۈپ ئادا هىلـايدىٌ طىرت، ۋايى
ئۈنهەتًىڭ پايدىظىـا بْلىدىـاى هايداهال 
بىر ئىؼًى باػۈوىالرؿا طۈەپە طۈالهاي 
هىلىۋېتىؼۈۈۈىهىس ًېۈۈۈرەي. هىلـۈۈۈاى 
ئەجرىهىۈۈسُە اليىۈۈى َەن ئااللهىـۈۈاى 
تەهدىردىهۇ، باػوىالريىڭ ئالۈدانچىلىى 
بىلەى پۈۇل تېپىۋاتوۈايلىوىًى ًۈۆرۈپ 

يۈۈى ئەڭ تۇرۇپهۈۈۇ، ئۈۈۆز ۋەزىپىهىس
نۈۈۇًەنهەل ػۈۈەًىلدە ئۈۈادا هىلىۈۈپ، 
نۇًاپاتىًى ئالالَتىٌ ًۈتظەي، ئۈالالٍ 
تائاال َەرُىس هىلـۈاى ئىؼۈىهىسيى زايە 
هىلىۋەتهەيدۇ. ۋاهىتلىى پايۈدىًى دەپ، 
يالـۈۈۈاى ئېيتهاطۈۈۈلىى، باػۈۈۈوىالريى 
ئالدىهاطلىى الزىو. چۈۈيٌى ئىظۈالندا 
يالـاى ئېيتىؽ، ئالداغ، ئىؼىًى پۇختۈا 

ڭ يانۈۈاى ًۆرۈلىۈۈدىـاى هىلهاطۈۈلىى ئە
ئىؼالردۇر. پەيـەنۈبەر ئەلەيُىظظۈاالم: 

« بىسيى ئالدىـاى ئادەم بىسدىٌ ئەنەض»
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راطۈچىل »يەيە بىر َەدىظتە:  ①دېِەى.
بْلۇ الر! چۈيٌى راطچىللىى ياخؼىلىووا 
باػاليدۇ. ياخؼىلىى جەيۈًەتٌە ئېلىۈپ 
بارىدۇ. ًىؼى داۋانلىى راطچىل بْلظۈا 

ا، ئالالًَىڭ ۋە راطچىل بْلۇػوا تىرىؼظ
دەرُاَىۈۈدا راطۈۈچىل دەپ يېسىلىۈۈدۇ. 
يالـايچىلىوتىٌ َەزەر ئەيلە الر! چۈۈيٌى 
يالـايچىلىى ُۇياَوا باػاليدۇ. ُۇيۈاٍ 
جەَەيۈۈًەنِە ئېلىۈۈپ بارىۈۈدۇ. ًىؼۈۈى 
داۋانلىۈۈۈى يالـۈۈۈايچىلىى هىلظۈۈۈا ۋە 
يالـايچىلىووۈۈا ئادەتلەيظۈۈە، ئالالًَىۈۈڭ 

« دەرُاَىۈدا يالـۈايچى دەپ يېسىلىۈدۇ
ئۈۈالالًَى ًۈۈۆرۈپ »ەيە: ي ②دېۈۈِەى.

تۇرؿايدەي هۇلچىلىى هىل، چۈيٌى طەى 
ئالالًَى ًۆرەلهىظە هۇ، ئۈالالٍ طۈېًى 

بۇ يەردىٌۈى ③دېِەى.« ًۆرۈپ تۇرىدۇ
هۈۈۇلچىلىوتىٌ نەهظۈۈەت نۇطۈۈۇلهايدىٌ 

طۆز ۋە -طادىر بْلىدىـاى پۈتٌۈل ُەپ
 َەرىٌەتتۇر. -ئىؽ

 ئىؼەيچلىٍ بْلۇغ.  -43
ئىهايًىۈۈڭ بىۈۈر نەيىظۈۈى ئىؼۈۈىًىؽ 

يەيە بىۈر نەيىظۈى ئىؼۈەيچلىٍ  بْلظا،
بْلۈۈۇغ دېۈۈِەى بْلىۈۈدۇ. دېۈۈهەي، 
ئىظۈۈۈالندا ئىؼىًىؼۈۈۈٌە تېِىؼۈۈۈلىٍ 
يەرطىلەرُە ئىؼۈىًىپ نۈۇئهىٌ بْلـۈاى 
ًىؼۈۈىًىڭ ئەڭ نۈۈۇَىو ئاالَىۈۈدىلىٌى 
ئىؼۈۈەيچلىٍ بْلۇػۈۈتۇر. ئەپظۇطۈۈٌى 

نۇطۈۈۇلهايالريىڭ ئارىظۈۈىدا -نۈۈۇئهىٌ

                                                 
 ئىهام نۇطلىو رىۋايىتى.①
 ئىهام بۇخارى ۋە نۇطلىو رىۋايىتى.②
 ئىهام بۇخارى ۋە نۇطلىو رىۋايىتى.③

ئىؼەيچلىٍ ئادەم تاپهان تەض بْلۈۇپ 
ريىڭ ئارىظۈۈىدا هالۈۈدى. نۇطۈۈۇلهايال

ًاپىرالرؿا طېتىلىپ، ئۆزىًىڭ نىللىتىِە، 
ۋەتىًىِە ۋە دىًىـا خىيايەت هىلىۈدىـاى، 

نىللىۈۈي ؿۈۈْرۇرى يۈۈْن، -دىًىۈۈي
ۋىجدايظۈۈىس، هْرهۇيچۈۈان، ػۈۈەيتايالر 
ػۇيچىلىٍ ًۆپىيىپ ًەتتىٌى، ًۈاپىرالر 
ئۇ نۇياپىى، خائىًالريى ئىؼوا طۈېلىپ، 
نۇطۇلهايالريى يەپەض ئالدۇرنايۈدىـاى 

لۈۈدى. هەيەردە بىۈۈر ئىۈۈؽ بْلظۈۈا، بْ
دەرَال دۈػهەيلەرُە چاهىدۇ. َەرەنۈدە 

ئۈۈۆنرىِە ًەلۈۈِەى -ئْلتۈۈۇرۇپ َە 
نۇطۈۈۇلهاى هېرىًدىؼۈۈىًى طۈۈۈرەتٌە 
تارتىپ، خْجايىًلىرىـا يْلالپ بېرىۈدۇ. 
بۇ هْرهۇيچان خائىًالر بۇ ئىؼالريى يۈا 
پۇل ئۈچۈى هىلىدۇ يۈاًى ئۆزلىرىًىۈڭ 

دىٌ ئىؼىًىڭ زىيايـۈا ئۈۇچراپ هېلىؼۈى
هْرهۇپ هىلىدۇ ياًى بْلهىظا َەهىوەتەى 
رەزىۈۈل، پەطۈۈٌەغ، ئۈۈادىهىيلىٌتىٌ 
چىووايلىوى ئۈچۈۈى هىلىۈدۇ. هايظۈىبىر 
طەۋەپتىٌ هىلظۇى، ئۇيىڭ ئالـاى پۈۇلى 
ئۇيىڭـا َەرُىۈس نەيۈپەئەت هىلهايۈدۇ، 
هْرهوىًى بېؼىـا ًېلىدۇ، هىيانەت ًۈۈيى 
ۋەيلۇى دّزاخًىڭ ئەڭ چْ وۇرىدا، ئەڭ 

پ بىلەى ئازاپلىًىدۇ. ئۈالالٍ هاتتىى ئازا
ِإنَّ اَّللََّ ََل ُيُِّي ا َاّيْ    تائاال نۇيدان دەيۈدۇ:

ّيق خىيايەتٌە ئادەتلەيِەى، » َكّيقَن َصّي َّاَّنا َ يِ ما
ُۇياَوۈۈا چۈۈۆنِەى ًىؼۈۈىًى ئۈۈالالٍ 

ئۈالالٍ ④«َەهىوەتەى دّطت تۇتهايۈدۇ.
تائاال هىيانەت ًۈيى خائىًالريى خەلوۈى 

                                                 
 . ئايەت. 447طۈرە يىظا: ④
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. پەيـەنۈبەر ئالەم ئالدىدا رەطۋا هىلىدۇ
هىيانەت »ئەلەيُىظظاالم نۇيدان دەيدۇ: 

ًۈيى َەربىر خائىٌ ئۈچۈى بىر بۈايران 
تىٌىلىۈۈدۇ ۋە بۈۈۇ پااليىًىۈۈڭ بالىظۈۈى 

بۇيدان  ①«پااليىًىڭ خىيايىتى دېيىلىدۇ.
خائىًالر ًۆپىيىۈپ ًەتۈٌەى ئۈۈنهەتٌە 
ئالالٍ تائااليىۈڭ رەَهىتۈى، يۈطۈرىتى 
ًەلهەيدۇ. ػۇيىڭ ئۈچۈى بۇ ئۈۈنهەت 

ى ًەتظىهۇ، جېًى ًەتظىهۇ، دىًىًىڭ نېل
ًېلىچىٌى، ئۈنهىتىًىڭ طاالنىتى ئۈچۈى 
خۈۈائىًلىى هىلهاطۈۈلىوى، چېوىهچىلىوًۈۈى 
تاػلىؼۈۈى، َايۈۈات بۈۈۇ دۇييۈۈا بىۈۈلەى 
تۈُىهەيدىـايلىوىًى بىلىؼۈى، َەهىوىۈي 
َايۈۈاتلىى يېۈۈرى بْلـۈۈاى ئۈۈاخىرەتتە 
نە ِۈلۈي ئازابتىٌ هۇتۇاللهايدىـايلىوىًى 

، راطۈۈۈچىل ئۈۈۈْيالپ، ئىؼۈۈۈەيچلىٍ
ًىؼىلەردىٌ بْلۇػوا تىرىؼىؼۈى الزىۈو. 
ػۇيدان هىلـايدا ئايۈدىٌ بىۈر پۈتۈۈى 
ئۈنهەت بْلۇپ، ئالالًَىڭ رەَۈهەت ۋە 

 يۈطرىتىِە اليىى بْالاليهىس. 

 خۇالطە: 
هەدىرلىٍ ئْهۈۇرنەى هېرىًداػۈلىرىو! 
بۇ دۇييادا َېچوايدان يەرطە تاطۈادىپى 
بْلۇپ هالهايۈدۇ. َەرهايۈدان ئىۈؽ، 

ان ۋەهە ئالەنلەريىۈۈڭ يېِۈۈايە َەرهايۈۈد
ئىِىظى ئالالٍ تائااليىڭ هۈايۇيىيىتى ۋە 
تەهدىرى بىلەى بْلىۈدۇ. بېؼۈىهىسدىٌى 

نۇطىيبەتلەرنۇ ئۆزىهىسيىڭ طۈادىر -باال
هىلـاى خاتالىولىرىهىسيىۈڭ تۈپەيلىۈدىٌ 
ئالالٍ تائااليىڭ نۇػۇ دۇييادا بېٌىتٌەى 

                                                 
 ئىهام بۇخارى ۋە نۇطلىو رىۋايىتى.  ①

َاّيق َ َيّيقَوَ  ِاّيْ   هايۇيىيىتى بْيىچە ًەلِەى.
ّي َ  ِِ ِْ ِ  َخِمّيْ  فّي ِ  َخِمّيَ  اَّللَِّ َ َاّيق َ َيّيقَوَ  ِاّيْ  َعّي َِّئ ّيَن َِ  َح

ئەي ئىًظاى! طا ا يەتٌەى ياخؼۈىلىى »
ئۈۈالالٍ تەرىپىدىًۈۈدۇر. طۈۈا ا يەتۈۈٌەى 
يانۈۈۈايلىى ئۈۈۈۆز )هىلهىؼۈۈۈلىرىڭ( 

ِأ  ②«تۈپەيلىدىًدۇر.  ...َ َ َلمَّق َ َيقوّيْمُ ْ  ُاِص َب
ّيّيّيّيّيّيّيّيُ  ْ  ّيْ ّيّيّيّيّيّيّيّيُمْ  َ  َّ َلّيّيّيّيّيّيّيّيَ ا  ّيّيّيّيّيّيّيّيْ  ُلّيّيّيّيّيّيّيّيَ  ِاّيّيّيّيّيّيّيّي ِِ ُِ  ْ  ِعْنّيّيّيّيّيّيّيّيِو َ فّي

طىلەرُە نۇطىبەت يەتٌەيدە ... طىلەر »
بۈۈۇ نۇطۈۈىيبەت هەيەردىۈۈٌ ًەلۈۈدى  
دېدىڭالر. ئېيتوىًٌۈى: ئۈۇ طۈىلەريىڭ 

-بۈۇ بۈاال③«ئۆزلىرىڭالردىٌ بْلۈدى.
نۇطىيبەت، زۇلۇم ۋە ئىؼـالىيەتتىٌ يەيە 
ػۇ هايۇيىيەتٌە ئەنەل هىلىۈؽ بىۈلەى 
هۇتۈۈۈۈۇلىهىس. بۈۈۈۈۇ هۈۈۈۈايۇيىيەت 

ىرىهىسؿۈۈۈۈا تەۋبە هىلىۈۈۈۈپ، خاتالىول
ًېظۈۈۈىلىهىسيى داۋاالپ طۈۈۈاهايتىپ، 
ًەلِۈطى ئۈچۈى جىددىي ئىؼلەػۈتۇر. 
بۇيىۈۈڭ ئۈچۈۈۈى بىسيۈۈى خْرلىووۈۈا 
طېلىۋاتواى، ئالالٍ تائااليىڭ رەَهىتىدىٌ 
يىراهالػتۇرۇۋاتواى ئانىلالريى ۋە ئۈۇيى 
طاهايتىؼۈۈًىڭ يۈۈْللىرىًى ئەهلىهًىۈۈڭ 

ٍ يېتىؼىچە ئىساَالػوا تىرىؼۈتىو. ئۈالال
تائاالدىٌ ئۈۈنهىتىهىسُە تۈْؿرا ئۈاڭ، 
َەهىوىۈۈي ئىهۈۈاى، ًۈچلۈۈۈي ئىۈۈرادە 
بېرىؼۈۈىًى، بۈۈۇ خىظۈۈلەتلەرُە ئەنەل 
هىلىپ، جىۈددىي ئىؼۈلەپ، يىجاتلىووۈا 
ئېرىؼىؼۈۈۈٌە نۈۈۈۇۋەپپەن هىلىؼۈۈۈىًى 

 تىلەيهەى. 

                                                 
 ئايەت. -79طۈرە يىظا: ②
 ئايەت.  -465طۈرە ئالى ئىهراى: ③
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ئەرەبۈچە طۈۆز بْلۈۇپ، « ۋەهپە» 
، «تۇرؿۈۈۈۈۈاى»، «تْختىـۈۈۈۈۈاى»
ە. دېِەى نەيىلەرُە ئىۈِ« تۇرؿۇزؿاى»

دىًىي تېرنىًالردا بىۈر يەرطۈىە ئۈالالٍ 
يْلىدا ۋەهپە )يەيى بېـىؼاليظا( هىلىًظا، 
ئۈۈۇيى طېتىؼۈۈوا بْلهايۈۈدۇ. ًېرىهۈۈى 
بەلِىلەيِەى ئْرۇيالرؿۈا ئىؼۈلىتىلىدۇ. 
ػەخظلەريىڭ ئىِىدارچىلىوىۈدىٌ چىوىۈپ 
ئالالًَىڭ نۈلٌىِە ئاياليـۈاى بْلىۈدۇ. 

« ۋەهۈپە»َېچٌىهِە نىراض هالهايدۇ. 
ئۇهۇم بىلەى نۈۇئەييەى بىۈر  يۇهىرىوى

نىللەت، ئايهان، ػۈەخلەريىڭ ئْرتۈان 
پايدىلىًىؼۈۈى ئۈچۈۈۈى تۇرؿۇزۇلـۈۈاى 

  ئانهىۋى نۈلۈي َېظاپلىًىدۇ.
هۇرئۈۈاى ًەرىهۈۈدە ئۈۈالالٍ يْلىۈۈدا  

طەدىوە هىلىؼًىڭ نۇَىهلىوى تۆۋەيدىٌى 
ياخؼى ًۆرُەى يەرطە الردىٌ ئايەتتە: 

طەرپ هىلهىـۈۇچە َەرُىۈس ياخؼۈىلىووا 
يًەتٌە( ئىرىؼەلهەيظىلەر، )ئالالًَىڭ )جە

يْلىدا( نەيلى يېهىًى طەرپ هىلهۈا الر، 

ئالال ئۇيى بىلىپ تۇرؿۇچىدۇر
①. 

ػۈۈەيم نۈۈۇَەنهەد ئەلۈۈى طۈۈابۇيى 
يۈانلىى « تەپظىر ۋازىۈِ نۇيەطظۈەر»

تەپظۈۈىرىدە بۈۈۇ ئۈۈايەتًى ػۈۈەرَىلەپ 
 نۇيدان دېِەى: 

ئالالٍ پۈتۈى ياخؼى ئەنەللەريىۈڭ »
)ياخؼىلىى( دەپ « بىر»جۇؿاليهىظىىًى 

طۈپەتلىِەى بْلۇپ، ئىًظايًى جەيًەتٌە 
ۋە ئالالًَىڭ رازىلىوىـا ئىرىؼتۈرىدۇؿاى 
ياخؼۈۈىلىوالريىڭ ئىچىۈۈدە ئەڭ ياخؼۈۈى 

ًۈيدۈز ئۇخلىهاي -ًۆرىلىدىـىًى، ًىچە
تاپواى بۈايلىوىڭالردىٌ ئۈالالٍ يْلىۈدا 
طەرپ هىلىؼتۇر. ئەػۇ ياخؼۈىلىوالردىٌ 

تۈۇرۇپ ئالالٍ يْلىدا طۈەرپ هىلهۈاي 
ياخؼۈۈىلىووا ئىرىؼەلهەيظۈۈىلەر، طۈۈىلەر 
هىلـاى بۇ طۈەدىوىلەر هىيۈانەتتە ًاتتۈا 

 «.ئەجىرُە ئىرىؼتۈرىدۇ
نەزًۇر ئايەت يازىل بْلـايدا نەدىًە  

                                                 
   ئايەت.92ئىهراى طۈرىظى: ئال ①
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نۇيەۋۋەرەدە ئەبۇ تەلُە ئىظىهلىٍ بۈاي 
طۈۈاَابە رەطۈۈۇلۇلال ئەلەيُىظظۈۈاالنًىڭ 

ئى رەطۇلۇلالٍ >ياخؼى »هېؼىـا ًىلىپ: 
دىٌ طەرپ هىلهىـۇچە ًۆرُەى يەرطە الر

َەرُىۈۈۈس ياخؼۈۈۈىلىووا )جەيۈۈۈًەتٌە( 
ئىرىؼەلهەيظىلە< دېِەى ئىدىڭ. نېًىۈڭ 

بىيرى »ئەڭ ياخؼى ًۆرىدىـاى يەرطەم 
يۈانلىى بېـىهۈدۇر. دەل ئەػۈۇ « َائ

باؿًى ئالالٍ يْلىدا طۈەدىوە هىلىۈهەى. 
بۇيىڭ طاۋابىًى ئالالًَىۈڭ دەرُاَىۈدا 
ئۈنىت هىلىهەى. ئۈى رەطۈۇلۇلالٍ بۈۇ 

ئالالٍ يەُە بۇيرىظا، ػۈۇ يەرُە  باؿًى
 دېدى. « ئىؼلەتٌىٌ

ئالدىرىها! ئالۈدىرىها! »رەطۇلۇلالٍ: 
بۇ بەي ًۆپ پايدا ًەلتۈرىۈدىـاى بۈاؾ 
تۇرطۈۈا، نېۈۈًىڭچە بۈۈۇيى ئۈۈائىلە ِە 

دېدى. ئەبۇ تەلُە « هالدۇرطاڭ ياخؼى
رەطۈۇلۇلالًَىڭ يەطۈۈىُىتىِە ئاطاطۈۈەى 

 باؿًى تۇهوايلىرىـا بۆلۈپ بەردى.
ىر َەدىظۈتە رەطۈۇلۇلالٍ نەػُۇر ب 

ئۈادەم ئۆلظۈە ئۈۈچ »ئەلەيُىظظاالم: 
تۈرلۈي ئىؼىدىٌ باػوا بارلىى ئەنىلۈى 

باػۈۈوىالر پايۈۈدىلىًىپ -4تْختايۈۈدۇ. 
باػۈۈوىالر -2تۇرىۈۈدىـاى طۈۈەدىوە. 

داۋانلىى پايدىلىًىۈدىـاى نەيپەئەتلىۈٍ 
ئايىظۈۈى َەهوىۈۈدە -ئاتۈۈا-3ئىلىۈۈو. 

دۇئۈۈا هىلىۈۈپ تۇرىۈۈدىـاى  ئۈزلۈًظۈۈىس
   .①«پەرزەيت

نۈلۈي، ئاپتْنْبىۈل، -ئىظالندا ئۆي
يْل، هۇدۇن، دّختۇرخايۈا، نەًۈتەپ، 

دېِەيۈۈدەي َەرهايۈۈدان  نەدرىظۈۈە...
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يەرطىًى ئۇنۇنًىڭ پايدىلىًىؼى ئۈچۈى 
ئۈۈالالٍ يْلىۈۈدا ئۈۈاتىۋېتىؽ ئۈۈارهىلىى 

 هىلىؼوا بْلىدۇ.« ۋەهپە»
ۋەهپە ئىٌٌى تۈرلۈي بْلۇپ، بىۈرى 
ئْنۇنلۇهوۈا ئىۈِە ۋەهۈپە، يەيە بىۈرى 

طۈۈۈىيلىووا ئىۈۈۈِە ۋەهۈۈۈپەدۇر. خۇطۇ
ئْنۇنلۇهوا ئىِە ۋەهپىدىٌ پايدىلىًىؼًىڭ 
دائىرىظى ۋەهپىًىۈڭ ػۈەرتىِە بۈاؿلىى 
بْلىدۇ. خۇطۇطىيلىووا ئىِە ۋەهپە بْلظا 
ػەرتٌە ئاطاطۈەى ۋەهۈپە هىلـۇچىًىۈڭ 

-بەلِىلىِەى تۇؿوۈايلىرى يۈاًى بۈاال
 چاهىلىرىال ئۇيىڭدىٌ پايدىلىًااليدۇ.

هەدىهوۈۈى ۋەهۈۈپە، ئۇيـۇرالردىهۈۈۇ  
زانۈۈايالردىٌ تارتىۈۈپ ئۇنۇنالػۈۈواى 
خەيرلىٍ ئىؼۈالردىٌ بىرطۈى بْلۈۇپ، 
ئەرەبىظۈۈتايدىٌى ئۇيـۈۈۇرالر ۋەهپىًۈۈى 

دەپ ئاتايۈدۇ. نەطۈىلەى: « تەًٌىيە»
ئەيجاى تەًٌىيظى، ئاتۇغ تەًٌىيظۈى، 

 خْتەى تەًٌىيظى دېِەيدەي.
ئۇيـۇرالرؿۈۈا ئائىۈۈت دۇييايىۈۈڭ  

ر َەرهايظى دۆلەتلىرىدە يۇرؿۇى ۋەهپىلە
بار بْلۇپ، ئاطاطۈلىوى ئىٌٌۈى َەرەم 
زىهىًىۈۈدا. يۇرؿۇيلىـۈۈاى ًىؼۈۈىلەريىڭ 
ًاللىظىدا ۋەهپىِە هارىتا ئېًىى چۈػەيچە 
يْن، بار دېِەيدىهۇ خاتا چۈػىًىۋالـاى 

 ئەَۋالالر نەۋجۇت.
بىۈۈسدە ئىٌٌۈۈى َەرەم زىهىًىۈۈدىٌى  

ئۇيـۇرالرؿا ئائىت ۋەهپىلەريىڭ طۈايلىى 
پىًچىظۈى ئىظتاتىظتېٌىظى بْلهىظىهۇ ًۆ

نەلۇنلۇن ۋەهپىلەردۇر. نەطىلەى َەنۈهە 
ًىؼى بىلىدىـاى ياهۇپ بەَ ۋەهپىظۈى، 
ئاتۇغ تەًٌىيظى، خْتەى تەًٌىيظۈى، 
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ئاهظۇ تەًٌىيظۈى، ًۇچۈا تەًٌىيظۈى، 
ػايار تەًٌىيظى ۋە ًېۈريە تەًٌىيظۈى 
دېِەيۈۈدەي َەبىۈۈر ػۈۈەَەرُە ئائىۈۈت 
بىرهايچە ۋەهپىلەر نەۋجۇت. ۋەهپىلەريىڭ 

نۈۇًەررەنە، نەدىۈًە  ئاطاطلىوى نەًٌە
نۇيەۋۋەرە ػەَەرلىرىدە بْلۇپ، تائىم، 
جىددە ػەَەرلىرىدىهۇ ئۇيـۇر ۋەهپىلىرى 
بار. ئۇيىڭدىٌ باػۈوا يەيە پاًىظۈتايدا 
خْتەى تەًٌىظى هەػوەر تەًٌىظى دەپ 
ئىٌٌى ۋەهپىهىۈس بْلۈۇپ، ئۇالريىهۈۇ 
ئەرەبىظتايدىٌى َەنؼۈەَەرلەر يىـىۈؽ 

-84هىلىۈۈپ ًۈۈۆپ َىهۈۈهەت بىۈۈلەى 
ريىڭ باػلىرىدا ۋەتەيدىٌ هْرۇؿلۇن يىلال

يۈۈْلى ئۈۈارهىلىى َەجۈۈِە چىووۈۈاى 
َاجىالريىۈۈڭ پايدىلىًىؼۈۈى ئۈچۈۈۈى 
طېتىۋالـاى ۋە بىر هايچە يىۈل َۈاجىالر 
پايۈۈدىاليـاى بْلظۈۈىهۇ، ئەنۈۈدىلىٌتە 
هايچىلىـاى يىلالردىۈٌ بۇيۈاى ئۇيـۈۇر 

هۈات -خەلوىًىڭ بېؼىـا ًەلِەى هۈاتهۇ
ىٌ طىياطى ۋە دىًى بېظۈىهالر طۈەۋەبىد

َە  يْلىًىڭ تْطۇلۇپ هېلىؼى تۈپەيلى 
 خەلوىهىس پايدىلىًالهاي ًەلهەًتە.

ئەرەبىظتايدىٌى ئۇيـۇر ۋەهپىلىۈرى  
َەهوىدە طۆز ئېچىلـايدا َەنهە بىۈردەي 
بۈۈۇ ۋەهىۈۈلەر ئۈۈۆز رّلىرىًۈۈى جۈۈارى 
هىلدۇرالهايۋاتوايلىوى، ۋەهپىلەرُە يۈازىر 
بْلـۈۈۈاى نەطۈۈۈئۇلالر تەرىپىۈۈۈدىٌ 

توۈايلىوى َەهوىۈدە طۈيئىظتېهال هىلىًىۋا
ػۈۈىٌايەتلەريى ئۈۈا الغ ئْنۇنلىؼۈۈىپ 

 ئايلىًىپ هالدى. ًەتٌەى بىر ئەَۋالـا
ئەنىلىيەتتە بْلظا بۇ ۋەهۈپىلەر راض  

ػۇيدان نەطئۇل بْلـۈايالر تەرىپىۈدىٌ 

طۈيئىظتېهال هىلىًىپ ًىتىۋاتاندۇ  ياًى 
َەهىوەت باػۈوىچىهۇ  بۈۇ َەهۈتە نەى 
ە ئۇزۇى يىلالردىٌ بېرى ئىٌٌى َەرەنۈد

نۇطاپىر بْلۇپ، ياػۈاپ ًەلۈِەى بىۈر 
ئۇيـۈۈۇر بْلۈۈۇغ طۈۈۈپىتىو بىۈۈلەى 
ًۈۈۆزەتٌەيلىرىهًى طۈۈەنىهىلىٍ بىۈۈلەى 
خەلوىو بىلەى ئْرتاهلىؼىؼًى نۇَىو دەپ 

 هارايهەى.
بْلـاى نەطئۇلالر « يازىر»ۋەهپىلەرُە 

ئۆزى خالىـايچە ۋەهپىِە ئىِە بْلىۋالـاى 
ًىؼىلەر بْلهاطتىٌ، نەٌَىهە ػەرئىيًىڭ 

ىي هۈۈارارى بىۈۈلەى تەيىۈۈًلەيِەى رەطۈۈه
ًىؼىلەر بْلۇپ، بۇالريىڭ نەطۈئۇلىيەت 
دائىرىظىهۇ يازىر بْلۈۇپ تەيىۈًلەيِەى 
ۋەهپىًىڭ ئەطۈلى ۋەهپۈى هىلـۇچىظۈى 
بْلـاى خەير طۈۈيەر ًىؼۈىًىڭ ۋەهۈپە 
َۆججىتىدە بەلِىلىۈِەى ػۈەرتلىرىدىٌ 

 َالوىپ ًىتەلهەيدۇ.
ػەرئىي نەٌَىهە ۋەهۈپە ئىؼۈلىرىدا  

رتىِە خىالپلىى هىاللهايدۇ. ۋەهپىًىڭ ػە
بۇيەردىٌى نەطىلە، ئۇيـۇرالر ئىچىۈدىٌ 
چىووۈۈاى طۈۈاخاۋەتلىٍ ًىؼۈۈىلەر ۋەهۈۈپە 
هىلـاى ۋاهىتتا يېسىپ هالدۇرؿاى ػەرتلەر 
َۈۈۈازىرهى ئۇيـۇرالريىۈۈۈڭ هىۈۈۈيىٌ 
ػۈۈارايىتلىرىـا نۈۈاض ًەلهىِەيلىٌۈۈتىٌ 
ۋەهپىلەردىٌ تْلۇن پايدىلىًالهاطۈلىوتەي 

 هەًتە.ئەَۋالالر داۋانلىؼىپ ًەل
ئىٌٌۈۈۈى َەرەنۈۈۈدىٌى ئۇيـۈۈۈۇر  

 244)تۈرًىظتاى( ۋەهپىلىۈرى ئالۈدى 
يىللىۈى  44-34يىللىى بْلظا، هالـىًى 

-تارىخوا ئىِە. ئەيًى چاؿًىۈڭ ػۈەرت
ػارائىتى ۋە ئېُتىياجىـۈا ًۈۆرە ۋەهۈپە 
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هىلىًـۈۈاى ئۈۈۆي يۈۈاًى زىهىۈۈٌ ئەرزاى 
باَالىى، ًۆپ پۇلـا يارىهايدىـاى ئاددى 

ىڭ ػۈەرتلىرىًىهۇ جايالر بْلـاچوا ۋەهپىً
ػۇيدان ئاددىيال يېسىپ هْيـاى بْلىؼى 
نۇنٌىٌ. ۋاهىتًىڭ ئۆتىؼى بىۈلەى بەزى 
ۋەهپىلەريىڭ ئْريى ئىٌٌى َەرەندە ئەڭ 
هىههەت باَۈالىى زىهىًالرؿۈا ئايلىًىۈپ 
هالـاى. َازىر هىههىتى )يەرلىٍ پۇلۈدا( 
نىليارتوا يېوىًلىؼىپ هالـاى ۋەهپىلەرنۈۇ 

ە يْهۈۈۇرى بۈۈار، ًېرىهۈۈى پەۋهۇلئۈۈادد
بْلظىهۇ، چىوىو هىلىدىـاى يەر يْن، بار 
دېيىلظۈۈە ۋەهپىًىۈۈڭ ػۈۈەرتىِە تۈۈْؿرا 
ًەلهەيۈۈدىـاى ئەَۈۈۋالالر نەۋجۈۈۇت. 
ۋەهۈۈپىلەردىٌ خەلوىهىسيىۈۈڭ يْرنۈۈال 
پايدىلىًالهاطلىوىدا بىر هۈايچە تۈرلۈۈي 
ئانىلالر بْلۇپ، ئاطاطۈلىوى ۋەهپىًىۈڭ 
هۇرۇلـاى چېـىۈدا بىٌىۈتىلِەى ػۈەرتى 

ِە نەطۈئۇل بْلـايالريىۈڭ بْلظا، ۋەهپى
نىللىي ۋە دىًىي رَّىًىۈڭ طۇطۈلىوىدا 

 دېظەي خاتاالػواى بْلهايهىس.
ۋەهپىًىڭ ػۈەرتى ئىًتۈايىٌ نۈۇَىو 
ئْرۇيدا تۇرىدۇ. ػۈۇ ا نەى بۈۇيەردە 
بەزى ۋەهپىلەريىڭ ػەرتىًى ئْهۈۇرنەيلەر 
  بىلەى ئْرتاهلىؼىؼًى نۇياطىپ ًۆردۈم.

ئْريى نەطجىدىلُەرەم دائىرىظۈىدىٌ 
نىتىۈر ئەتراپىۈدا ًىلىۈدىـاى  34راى ئا
دېِەى جايدا َەرەنۈِە ئەڭ « َەجلە»

يېوىٌ ئْرۇيدا بْلۇپ، َۈازىرهى جەبەل 
ئۇنەر )ئۆنەر تېـۈى( يۈانلىى بۈيۈۈي 
هۇرۇلۈۈۇغ پىاليۈۈى ئىچىۈۈِە ًىرىۈۈپ 

يىۈل 454ًەتٌەى، بۇيدىٌ تەخهىۈًەى 
خْتەيلىٍ ئەَۈهەد ئۈاخۇيلۇهۇم  بۇرۇى

ـۈاى دېِەى ًىؼى تەرىپىدىٌ ۋەهپە هىلىً
خْتەى تەًٌىيظۈىًىڭ ۋەهۈپە هىلىۈًىؽ 

 ػەرتىدە نۇيدان يېسىلـاى:
بۇ جاي ئۈالالٍ رىساطۈى ئۈچۈۈى »

ۋەهۈۈپە هىلىًۈۈدى، پايدىلىًىۈۈدىـايالر 
خْتەيدىٌ َە  هىلىؽ يىيىتىدە نەًٌىِە 
ًەلِەى ًەنبەؿەل َاجىالردۇر. پەهەتۈال 
َە  نەۋطۈۈۈۇنىدە تۇرااليۈۈۈدۇ، َە  
نەۋطۈۈۈنى ئاخىرالػۈۈوايدا تەًٌىيىۈۈدىٌ 
چىوىپ ًېتىؼى ًېرەي. ئىلىۈو تەَظۈىل 
هىلىۈۈؽ، نەطۈۈجىدىلُەرەندە ئىبۈۈادەت 
هىلىؽ يىيىتى بىلەى تۈۇرۇپ هالـۈايالر 
َە  نەۋطۈۈۇنىدىٌ باػۈۈوا ۋاهىتتىهۈۈۇ 

-تۇرطۈۈا بْلىۈۈدۇ. تىجۈۈارەت، َۈۈۆيەر
ًەطىپ بىلەى ػۇؿۇللىًىدىـايالريىڭ بۈۇ 
رىباتتا تۇرۇغ َەهوۈى يۈْن. ئەَلۈى 

لظۈا خْتەى نۇيوەرىس بْلۇپ ًەتٌەى بْ
ئەَلى ًاػـەر، ئۇالرنۇ نۇيوەرىس بْلظۈا 
نۈۈاۋەرائۇيًەَىر خەلوۈۈى، )ئْتتۈۈۇرا 
ئاطىيالىوالر( ئۇالرنۇ بْلهىظۈا، ئەَلۈى 
نەًٌە ئْلتۇرطا بْلىدۇ. بۈۇ ۋەهپىًۈى 
ئْريىۈۈدىٌ يۈۈۆتٌىِەى، طۈيئىظۈۈتېهال 
هىلـاى، ۋەهۈپە هىلـۇچىًىۈڭ ػۈەرتىِە 
ئۇيـۇى بْلهىـاى َالۈدا پايدىلىًىؼۈوا 

ەرُە ئالالًَىۈڭ لەيىتۈى رۇيـاى ًىؼىلۇئ
بْلظۈۈۈۈۇى، هىيۈۈۈۈانەتتە ئۈۈۈۈۆزۈم 

 «.َېظاپلىؼىهەى
يۇهىرىدىٌى خۈْتەى تەًٌىيظۈىًىڭ  

ػۈۈۈەرتىدۇر. باػۈۈۈوا ۋەهپىلەريىۈۈۈڭ 
بىرىِە يېوىٌ -ػەرتلىرىهۇ ئاطاطەى بىر

 بْلۇپ، ًۆپ پەرهلەيهەيدۇ.
بۇ يەردە نىظۈال طۈۈپىتىدە نەًۈٌە 
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يانى بىۈلەى « هەػوەر رىبات»ػەَرىدە 
بايالر ۋەهپىظىًىڭ هىظوىچە نەػُۇر نۇطا 

تۈۈارىخىًى ئْهۈۈۇرنەيلەرُە طۇيۇػۈۈًى 
 نۇياطىپ ًۆردۈم. 

« نۇطۈا بۈاي»ۋەتىًىهىس تارىخىدا  
دەپ تْيۇلـاى نۇطا ػەيم ئابدىرۇطۇل 
هەػوىرى ئەڭ نەػُۇر بايالردىٌ بىۈرى 

ئۈۈْؿلى ۋە  6بْلۈۈۇپ، بۈۈۇ ًىؼۈۈىًىڭ 
ئىٌٌى هىۈسى بْلـۈاى. ئْؿۇللىرىًىۈڭ 

 ئىظهى: 
ىٌ، باَۈائۇددىٌ، نۇَەنهەد َۇطۈەي

بۇلُەطۈۈۈەى، ْئىهۈۈۈام نۈۈۈۇَەنهەد، ئ
 َىظانىدىٌ، ئابدۇلال.

هىسلىرىًىۈۈڭ ئىظۈۈهى: َۈۈۇنەيرا ۋە 
 َۇبەيرا. 

ُەطۈەى ئْبۇلئْؿلى -4نۇطا بايًىڭ 
َەرەنًىۈۈڭ  يىلۈۈى نەطۈۈجىدى-4944

بىًۈۈايى  3ػۈۈۇبەيٌە نەَەللىظۈۈىدىٌ 
طېتىۋالـاى بْلۇپ، نۇطا بايًىڭ چۈْڭ 

ى بىًۈاي 2ئْؿلى نۇَەنهەد َۇطۈەيىٌ 
« هەػوەر تەًٌىيىظۈى»يىللىرى -4946

يانىدا ۋەهۈپە هىلـۈاى. بۈۇ ۋەهپەيىۈڭ 
َە  نەۋطۇنىدا ئەَلى »ػەرتى بْلظا، 

هەػوەر پايدىلىًىدۇ، باػوا ۋاهىتتا يىۈل 
ئۈۈْؿلى ۋە  5بۈۈْيى نۇطۈۈا بايًىۈۈڭ 

ئۇالريىۈۈڭ ئْؿۈۈۇللىرى پايدىلىًىۈۈدۇ. 
بىر تۇهواى ۋە  5يازىرى بْلظا، نەزًۇر 

ىچىۈۈۈدىٌ ئْؿۈۈۈۇللىرى ئ ئۇالريىۈۈۈڭ
 «تەيىًلىًىدۇ.

بۇ ۋەهپىِە تەلئەت باي بىر نەزُىل  
ئىِىدارچىلىى هىلـاى. بەزى طۈەۋەپلەر 
تۈپەيلىۈۈدىٌ طۈۈەئۇدى ئەرەبىظۈۈتاى 

يىلى ۋەهپىًى تەلئەت -4994َۆًۈنىتى 
بايدىٌ تارتىۋېلىپ، ۋەهپىلەر ئىدارىظىـا 
ئۆتٌۈزىۋالـۈۈاى. ۋەهپىًىۈۈڭ هىههىتۈۈى 
 َەهوىدە بىسدە رەطهى نەلۇنۈات يۈْن،
ًىؼىلەردىٌ ئا لىؼىهچە ۋەهپىِە ئايىۈت 
ئىٌٌى بىًا بْلۇپ، َۆًۈنەت هۇرۇلۇغ 

 444پىاليىـا ئۇدۇل ًىلىپ يىوىلـاى ۋە 
نىليۇى )طۈەئۇدى رىيۈالى( ئەتراپىۈدا 

 باَااليـاى ئىٌەى.
دەپ تْيۇلـۈاى « هەػوەر رىبۈات» 

نۇطۈۈۈابايالر ۋەهپىظۈۈۈىًى ئەطۈۈۈلىِە 
ًەلتۈرۈغ ئۈچۈى ۋەتەيدىٌ نۇطابايًىڭ 

ىلىرىدىٌ بىۈرەيلەى ًىلىۈپ، بىۈر يەۋر
هايچە يىل ۋەهۈپىلەر ئىدارىظۈى بىۈلەى 
نەٌَىهە ئارىظىدا يْل نا ـاى بْلظىهۇ 
هايتۇرۇپ ئااللهىـاى. چۈيٌى، نەٌَىهە: 

باػتا ئىظۈهى يېسىلـۈاى نۇطۈا بۈاي »
ئائىلىظىًىڭ َەنهىظى بىر يەرُە ًىلىۈپ 
بىر ًىؼۈىًى ۋەًىۈل هىلىؼۈى ًېۈرەي 

ىۈڭ ئىظۈهى َەندە بۈارلىى تۇؿوايالري
ئەيِە ئېلىًـاى، تەطتىواليـاى تۇؿوايلىى 
ئىظۈۈپات خېتۈۈى، بۈۈۇالردىٌ باػۈۈوا 
تۇؿوايلىرى يْن دەيدىـاى ئىظپات خېتى 
ئېلىپ ًىلىؼًى تەلەپ هىلـۈاى بْلۈۇپ، 

َەرهايظۈى نۇطاباي جەنەتى دۇييايىۈڭ 
چېچىلىۈۈپ ًەتۈۈٌەى، َەتتۈۈا  جايلىرىـۈۈا

بىرىًۈى تْيۇنايۈدىـاى، -بەزىلىرى بىر
دىردىهۇ نۇياطۈىۋەتلىرى تْيۇؿاى تەهۈ

ياخؼى ئەنەض بْلـاچوۈا بۈۇ ۋەهپىًۈى 
ئەطۈۈلىِە ًەلتۈۈۈرۈغ تْلىهۈۈۇ هىۈۈيىٌ 

 بْلىدىـايلىوى ئېًىى.
ئۇيـۈۈۇر خەلوىًىۈۈڭ ئىٌٌۈۈى َەرەم  
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دىيارىدا ًۆپلىِەى ۋەهپىلىۈرى بۈارلىوى 
ئۈۈۆنرە -ئەرەبىظۈۈتايدا ياػۈۈىـاى، َە 

ئىبۈۈادەتلىرى ئۈچۈۈۈى ئەرەبىظۈۈتايدا 
ريىڭ زىيۈۈۈارەتتە بْلـۈۈۈاى ًىؼۈۈۈىلە

ًۆپىًچىظۈۈىِە نەلۈۈۇم. يەيە يۇرؿۈۈۇى 
 ًىؼىلەر خەۋەرطىس. 

طۈۈەئۇدى ئەرەبىظۈۈتايدىٌى ئۇيـۈۈۇر 
 ۋەهپىلىرىًىڭ بەزىظى تۆۋەيدىٌىچە:

نەًۈۈٌە نۈۈۇًەررەنە ػۈۈەَرىدىٌى  
 ۋەهپىلەر:

  َنۈۈۈۈۇَەنهەد يۈۈۈۈاهۇپ بە
ۋەهپىظۈۈى، ئەڭ چۈۈْڭ، هىههىتۈۈى ئەڭ 
يۇهىرى ۋەهۈپە بْلۈۇپ َېظۈاپلىًىدۇ، 

 بىًاطى بار. بىرهايچە يەردە تارنان
  ئۈۈارتۇغ ۋەهپىظۈۈى، ئۈۈۇزۇى

نۇددەتلىٍ نەبلەؾ طالـايالر تەرىپىۈدىٌ 
نىُهايخايا بىًا هىلىًـاى بْلۇپ، چۈْڭ 

هەۋەتلىٍ َەػەنەتلىٍ  25يْل ئۈطتىدە 
 بىًا.
  خْتەى ۋەهپىظۈى، نەطۈجىدى

َەرەم ئالدىۈۈۈدىٌى جەبەل ئۈۈۈۇنەر 
ػىرًىتىًىڭ هۇرۇلۇػى ئۈچۈى چېوىلـاى 

ٌە َەطظۈىدار بْلۇپ، هىههىتى ػۈىرًەت
بْلۈۈۇپ ًىرىۈۈپ، پۈۈاي چۈۈېٌىِە 

 ئاياليدۇرۇلـاى.
  ًېۈۈۈريە ۋەهپىظۈۈۈى، بۇنۈۈۈۇ
يۈۈانلىى چۈۈْڭ « ػۈۈىرًەت نەًۈۈٌە»

ػىرًەتٌە پاي چېٌىـا نەبۈلەؾ طۈالـاى 
بْلۇپ، ػۇ پۈاي چېٌىۈدىٌ ًەلۈِەى 
پايدىـا نىظلىلە نەَەللىظىدە ًىچىٍ بىر 

 بىًا طېتىۋېلىًـاى.

  ،دى بەرخۇدا»ئۇجات ۋەهپىظى
دەپهۇ ئاتىلىدۇ. بۈۇ « ىَاجىو ۋەهپىظ

تەًٌىۈۈيە َەرەنۈۈدىٌ بىۈۈر ًىلۈۈْنىتىر 
ًىلىدىـاى يەردە نەيؼۈىيە نەَەللىظۈىدە 
بْلۇپ، ئىٌٌى دۇًٌايلىى ئۈچ هەۋەت 

 بىًا.
 ،نەطۈۈاكى  هەػۈۈوەر ۋەهپىظۈۈى

 344نەَەللىظىِە جايالػۈواى بْلۈۇپ، 
ًۇۋادىرات نىتىر ئەتراپىۈدا ًىلىۈدىـاى 

 ًىچىٌرەي بىر ۋەهپە َېظابلىًىدۇ.
 نەريەنخۈاى »لىى رىبۈات، هاؿى

يۈانلىى ئايالًىۈڭ ۋەهپىظۈى « لەؿهەى
بْلۈۈۇپ، ئۈۈْريى َەرەنۈۈِە يۈۈېوىٌ، 
نۇَەنهەد ئەنىٌ تۈاۋان يۈانلىى بىۈر 

 ئۇيـۇر ئىِىدارچىلىى هىلىدۇ.
 ،نەطۈۈلىلە  ًۇچۈۈار ۋەهپىظۈۈى

يىۈل بۈۇرۇى  45نەَەللىظىدە بْلۇپ، 
ًىؼىلەر ًْيا يازىر ئۈطتىدىٌ نەٌَىهىِە 

ەنەلۈۈدىٌ ئەرىۈۈس طۈۈۇيۇپ يۈۈازىريى ئ
هالدۇرؿايدىٌ بىرى ۋەهپىلەر ئىدارىظۈى 

 ئىِىدارچىلىى هىلىپ ًېلىۋاتىدۇ.
  ػايار ۋەهپىظى، بۇنۈۇ ًۇچۈار

ۋەهۈۈپىِە تۇتۈۈاغ بْلۈۈۇپ، نەًٌىۈۈدە 
هىظۈىو ًىؼۈىلەر  بىۈر ياػايدىـاى ئۈاز

 ئْلتۇرىدۇ.
 هۈۈاغ ۋەهپىظۈۈى، بۇنۈۈۇ اهار

َەرەنِە يېوىٌ يەردە بْلۇپ، بىلىؼىهچە 
نەبۈۈلەؾ باػۈۈوا ػۈۈىرًەت تەرىپىۈۈدىٌ 

 طېلىًىپ نىُهايخايىـا ئاياليدۇرۇلـاى.
  لْپ ۋەهپىظى، بۇنۇ نەطۈلىلە

نەَەللىظۈۈىدە بْلۈۈۇپ، ًىچىٌۈۈرەي 
بْلظىهۇ، يازىر بْلـۈاى ًىؼۈى ًىراؿۈا 
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 بىرىپ پايدىلىًىدۇ.
نەدىۈۈًە نۈۈۇيەۋۋەرە ػۈۈەَىرىدىٌى 

 ۋەهپىلەر:
  خْتەى ۋەهپىظۈى، نەػۈرەكىيە

نەَەللىظىِە جايالػواى بْلۈۇپ، يىۈل 
اى ًۈتۈۈۈغ ئْريىۈۈدا بۈۈْيى نىُهۈۈ

هْللىًىلىدۇ، نىُهاى طۈپىتىدە ًەلۈِەى 
ئۇيـۇرالرؿۈۈۈۈۈا رانىۈۈۈۈۈساى، َە  
نەۋطۇنلىرىدىٌ باػوا ۋاهىتتۈا َەهظۈىس 

 ئېچىپ بىرىلىدۇ.
  ًېريە ۋەهپىظى، ئْريى ياخؼۈى

جايدا ۋە ئىٌٌى ئايرىو ئْرۇيدا نىُهاى 
ًۈتۈغ بْلۈۇپ، ۋەهۈپە هىلـۇچىًىۈڭ 
 ػەرتىِە ئاطاطەى ًېۈريەلىٌتىٌ باػۈوا

 ًىؼىلەريىڭ پايدىلىًىؽ َەهوى يْن.
  هەػوەر ۋەهپىظى، بۇ ۋەهپىهۈۇ

بىر هايچە يىل بۈۇرۇى ۋاپۈات بْلـۈاى 
ػۈەيم نۈۇَەنهەد »هەػوەر ئۈاۋاتلىى 
يىۈۈڭ ئْؿۇللىرىًىۈۈڭ «طۈۈادىى ئابۈۈادى

باػوۇرۇػۈۈىدا بْلۈۈۇپ، ئۇيـۇرالريىۈۈڭ 
 پايدىلىًالهايۋاتوايلىوىًى ئا لىدىو.

بۇيىڭدىٌ باػوا يەيە تايىم، جىۈددە 
ػۈۈەَەرلىرىدە ئۇيـۇرالرؿۈۈا ئايىۈۈت 
ًۆپلىِەى ۋەهپىلەر بْلۇپ، ئاطاطۈلىوى 
ئۇيـۇرالردىٌ يىران، يازىر بْلـايالريىڭ 
ًْيترّللىوىدا بْلۈۇپ، ًۈۆپ ًىؼۈىلەر 
بىلظىهۇ يازىرالردىٌ َېظاپ طْرايدىـاى 

 ئادەم يْن.
دەر َەهىوەت، طەئۇدى ئەرەبىظتايدا  

ئۇيـۇر خەلوىِە ئائىۈت ػۈۇيچە ًۈۆپ 
ەر بۈار، َەنهىظۈىًىڭ هىههىتۈى ۋەهپىل

بىرەر نىليارت دّلالردىٌ ئاػىدۇ. ۋەهپە 

هىلىًـۈۈاى ۋاهىتتىٌۈۈى طۈۈاخاۋەتلىٍ 
ًىؼۈۈۈىلەريىڭ ياخؼۈۈۈى يىيىتۈۈۈى، 
ئالىجاياپلىوىدىٌ ئاددى بْلظىهۇ ئۈالالٍ 
يْلىۈۈدا ۋەهۈۈپە هىلىًـۈۈاى تەًٌىۈۈيەلەر 
بۈُۈۈۈيٌى ًۈۈۈيلەردە ۋەهپىلەريىۈۈڭ 
 ػەرتلىرىًىڭ ئېـىرلىوى، نەطئۇل بْلـاى
ًىؼۈۈۈىلەريىڭ دىًىۈۈۈي ۋە نىللىۈۈۈي 
طەزُۈرلىٌىًىڭ ئاجىس بْلىؼى، ۋەهپىًىڭ 
ئەطۈۈلى ئىِىلىۈۈرى بْلـۈۈاى ئۇيـۈۈۇر 
خەلوىًىڭ َەهىوىۈي ئېُتىيۈاجىًى َۈېع 
هىاللهاطلىوى، ئەرەبىظتايدا بْلظۇى ياًى 
ۋەتەيدە بْلظۇى ۋەهپىلەريىڭ َەهىوىۈي 
ئىِىظۈۈى بْلـۈۈاى ئۇيـۈۈۇر خەلوىًىۈۈڭ 

پلەر بىپەرۋالىوۈۈى دېِەيۈۈدەي طۈۈەۋە
تۈپەيلىدىٌ نەزًۈۇر ۋەهۈپىلەر رّلىًۈى 
جارى هىلدۇرالهاي ًەلهەًتە. ًۈۆپلىِەى 
ۋەهپىلەريىڭ ًېرىهى پەۋهۇلئاددە يۇهۇرى 
بْلۇػىـا هارىهۈاي، چىوىۈو هىلىۈدىـاى 
ئۈۈۈْرۇى يۈۈۈْن. ۋەتەى ئىچۈۈۈى ۋە 
طۈۈىرتىدىٌى خەلوىهىسيىۈۈڭ ئىوتىظۈۈاتوا 
بْلـاى ئېُتىياجىًىڭ يۇهۇرى بْلىؼۈىـا 

ەريىڭ ًېرىهىدىٌ ئۇيـۇر هارىهاي، ۋەهپىل
خەلوىًىڭ ئۆي هىيىًچىلىوۈى بْلظۈۇى، 
نائارىپ ئىُتىياجى بْلظۇى، َې  بىۈرى 
ئۈچۈى پايدىلىًىؽ ئىهٌۈايىيىتى يۈْن. 
ئىًؼۈۈائالالٍ بىۈۈر ًۈۈۈيلەر ًىلىۈۈپ، 
خەلوىهىسيىۈۈۈۈڭ ۋەتەى ئىچۈۈۈۈى ۋە 
طۈۈىرتىدىٌى بايلىولىرىۈۈدىٌ تْلۈۈۇن 
پايدىلىًىؼۈۈىـا نۇيەطظۈۈەر هىلىؼۈۈىًى 

 ەيهىس.ئالالَتىٌ تىل
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ئۈۈالالٍ يْلىۈۈدا خۈۈالىع خىۈۈسنەت 
هىلهاهچى بْلـۈاى َەر بىۈر ئىلـۈار ۋە 
ئەهىللىى نۇطۈۇلهايًىڭ، ئەڭ ئۈاۋۋال 

، دۇييۈۈا ًىئۈۈۆزى ياػۈۈاۋاتواى زانۈۈاي
طىياطىتىًى، ئىظالم دۇيياطىًىڭ َەهىوىي 
ئەَۈۈۋالى ۋە ئۈۈاچچىى َەهىوەتلىرىًۈۈى 

تاػۈۈوى ياخؼۈۈى چۈػىًىؼۈۈى ًېۈۈرەي. 
ىلىۋاتوۈاى ى ئىظالنىي ئەنهۈا هًۆرۈيۈػ
َەرىٌەتلىۈۈرى ئىظۈۈالنـا ۋە -طۈۈۆز

نۇطۇلهايالرؿا زىيايلىى بْلـۈاى يۈاداى 
ًىؼۈۈىلەر بىۈۈلەى، تاػۈۈوى ًۆرۈيۈػۈۈى 
ئىظالنىي بْلهىظىهۇ ئىظالنـا ۋە پۇتۇى 
دۇييا نۇطۇلهايلىرىـا جۈاى ًۆيۈدۈرۈپ 
خىسنەت هىلىؼوا تىرىؼىۋاتواى َەهىوىۈي 
دّطتالر ئارىظۈىًى پەرن ئېتەلەيۈدىـاى 

طەتٌە ئىِە بْلۇػى ًېرەي. پارا-ئەهىل
چۈۈيٌى زانۈايىهىسدىٌى َەهىوىۈۈي جەڭ 

طۈەۋىيە -پاراطۈەت ۋە ئۈاڭ-َېٌهەت
 جېڭىدىٌ ئىبارەتتۇر.
 باطوۇچلىرى ًىڭئىظالم تارىخى

ئىظالم تارىخىـۈا يەزەر تاػۈاليدىـاى 
بْلظان، پەيـەنبەر ئەلەيُظظاالم نەدىًە 
نۇيەۋۋەرە ػۈەَىرىدە ئىظۈالم دۆلىتۈى 

تىدا، نەزًۇر دۆلەتًىۈڭ ئېالى هىلـاى ۋاه
تۆت ئەتراپۈى نەًۈٌە نۇػۈرىٌلىرى، 
نەدىًە يەَۇدىلىرى، رۇم ئېهپىرىيظىدىٌ 
ئىبارەت خرىظتىياى دۇيياطۈى، پۈارىع 
ئىهپېرىيىظىدىٌ ئىبارەت ئاتەػپەرەطۈلەر 
ۋە باػوىهۇ َەرخىل ئىظالم دۈػهەيلىرى 
بىلەى تْلۇن هْرػالـاى َالەتتە ئىۈدى. 

اَابە پەيـەنۈۈبەر ئەلەيُظظۈۈاالم، طۈۈ
ًىۈۈرانالر، تۈۈابىئېًالر ۋە ئۇالريىۈۈڭ 
ئىسباطارلىرى هاتارلىى بارلىى ئىلِىۈرى 
ئۆتٌەى طۈالىِ ًېؼۈىلەريىڭ ًۈچلۈۈي 

ئۇالر، -ئىهايى، ئالى َىههىتى طايىظىدە
ئادەتتىٌ تاػۈوىرى نۈۇۋەپپەهىيەتلەريى 
هْلـا ًەلتۈرۈپ، بارلىى دۈػهەيلىرىًىڭ 
ئۇطتىدىٌ ؿالىب ًۈېلىؽ بىۈلەى بىۈر 

چاههۈۈان تېسلىٌىۈۈدە ئىظۈۈالم ۋاهىتتۈۈا، 
دۆلىتىًىۈۈڭ دائىرىظۈۈىًى ًېڭەيتىؼۈۈتە، 
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ػۇيچە ًۈچلۈي رۇم ئىهپېرىيىظى بىلەى 
پارىع ئىهپېرىيىظىدىٌ ئىبارەت ئىٌٌۈى 
چْڭ ئېهپىرىيەيى ئاؿدۇرۇپ تاػالػتا ۋە 
يەيە بىر ئەطىرُە يەتهىِەى هىظوا ۋاهىت 

چْڭ هىتئەطۈىًىڭ  3ئىچىدە، دۇييايىڭ 
الم دۆلىتىًىۈڭ ئاطاطلىى هىظۈهىـا ئىظۈ

بۈۈايرىوىًى ئېِىۈۈس تىٌلەػۈۈتە ؿەلىۈۈبە 
 هىلـايلىوىًى ًۆرىهىس. 

نەزًۇر ئىظالم دۆلىتىًىڭ هۇرۇلـىًىـۈا 
يىل تْػواى بْلۈۇپ،  4395نايا َازىر 

نىالدىۈۈۈيە يىلۈۈۈى پەيـەنۈۈۈبەر -622
ئەلەيُېظظۈۈاالم بىۈۈلەى باػۈۈاليـاى بۈۈۇ 

چۈْڭ طۈاَابە  تۈۆتئۇزۇى تۈارىم: 
ىًى ئۈۆز ًېرانالريىڭ خىالپەت دەۋېرلىر

يىللىۈۈى ئۈۈالتۇى  44ئىچىۈۈِە ئالـۈۈاى 
-754يىلۈۈى باػۈۈلىًىپ -664دەۋرى، 
يىل ئەتراپىدا داۋام هىلـاى  94يىلىـىچە 

-4344ئەنەۋىلەر خەلىپىلىٌۈى دەۋرى، 
يىۈل ئەتراپىۈدا داۋام  544يىللىرىـىچە 

هىلـۈۈاى ئابباطۈۈىيالر خەلىپىلىٌۈۈى ۋە 
-4923طەلچۇهالر پادىؼاَلىوى دەۋرى، 

يىۈۈل ئەتراپىۈۈدا داۋام  624يىلىـىۈۈچە 
هىلـاى ئْطۈهايىيالر خەلىپىلىٌۈى دەۋرى 
هاتارلىى تارىخى باطوۇچالريى بېؼۈىدىٌ 

يىلىـۈۈا ًەلِەيۈۈدە -4924ًەچۈۈۇرۇپ، 
)ئْطۈۈهايىيالر خەلىۈۈپىلىٌىِە خۈۈاتىهە 
بېرىلِەيدىٌ ًېيىٌ( ئىظالم تارىخىًىۈڭ 

زۇلهەتلىٍ بەتلىرى باػاليـاى. -هارا ـۇ
هىتى بۇ دەۋىردە بۈارلىى ئىظۈالم ئۈۈن

چاهىظىس، يېتىو َۈالەتتە -ًۈچظىس، ئىِە
ئىًتۈۈايىٌ ئېـىۈۈر دەرىجىۈۈدە خْرلۈۈۇن 
چىٌىدۇ. طىياطىي جەَەتتىٌ باػوىالريىڭ 

نەٌَۇنلىوىـۈۈا، ئىوتىظۈۈادىي جەَەتۈۈتىٌ 
تاال ـا، ئىجتىهائىي جەَەتۈتىٌ -بۇالڭ

-َەرتۈرلۈي ئېـىر بېظۈىهالرؿا، يېڭۈى
بىرىدىٌ هېيىٌ طىًاهالرؿا -يېڭى ۋە بىر

دۇ. خۇالطە هىلىۈپ ئېتوايۈدا دۇچ ًېلى
پۇتۇى ئىظالم دۇيياطى بىۈر ئەطۈىردىٌ 
بۇيۈۈاى تارىخىۈۈدىٌى ئەڭ هېۈۈيىٌ ۋە 
نۇطۈۈۈىبەتلىٍ ًۈۈۈۈيلىرىًى ياػۈۈۈاپ 

   ًېلىۋاتىدۇ.
يىلۈۈۈۈۈى ئْطۈۈۈۈۈهايىيالر -4924

خەلىپىلىٌىًىۈۈڭ دۇييۈۈا خەرىتىظۈۈىدىٌ 
ئۆچۈرۈلۈػۈۈىِە ئەُىؼۈۈىپ، پۈتٌۈۈۈل 
ئىظالم دۇيياطى بىۋاطىتە ۋەيا ۋاطىتىلىٍ 

ا ؿەرب ئەللىرىًىڭ نۇطتەنلىٌىظىِە َالد
ئايلىًىپ هالىدۇ. ئۇالر، بىۈر تەرەپۈتىٌ 
خىرىظۈۈتىيايالر بىۈۈلەى يەَۇدىيالريىۈۈڭ 
ئاػٌارا ۋە يۇػۇرۇى دۈػۈهەيلىٌلىرىِە 
ۋە َەرخىۈۈل پىتۈۈًە ئىـۋالىرىـۈۈا دۇچ 
ًەلظۈۈە، يەيە بىۈۈر تەرەپۈۈتىٌ دىًظۈۈىس 
ًْنهۇيىظتالر، پاػىظتالر، ًانۈالىسنچىالر 

الم دۈػۈۈهەيلىرىًىڭ ۋە باػۈۈوىهۇ ئىظۈۈ
ئىظۈۈتىال هىلىۈۈؽ، بېظۈۈىو ئىؼۈۈلىتىؽ، 

ئاػۈٌارا -نەجبۇرالغ هاتارلىى ئۇچۇن
زىيايٌەػلىٌلىرىِە ئۇچرايدۇ. ئىٌٌىًچى 

-4954دۇييۈۈا ئۇرۇػۈۈىدىٌ ًېۈۈيىٌ 
يىلالردىٌ باػۈالپ، ًۈۆپىًچە ئىظۈالم 
دۆلەتلىرى نىڭبىر نۇػۈەهوەتتە تاػۈوى 
ًۆرۈيۈػتىٌى نۇطتەهىللىولىرىـا هىظهەى 

ەى بْلظىهۇ، دىًًۈى دۆلەتۈتىٌ ئېرىؼٌ
ئايرىؼًى نەهظەت هىلىدىـاى دىًظىسلىى 
ئېوىهلىرىًىڭ هْرال ًۈچى ۋە َەرخىۈل 
زّراۋايلىولىرى ئارهىلىى پۈتۈى ئىظۈالم 
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دۇيياطىدىٌى َاًىهىيەت ۋە ئىوتىظۈادىي 
ًۈچ ئاػۇ ئۈېوىو نەيظۈۇپلىرىـا ۋەيۈا 
ئۇالريىڭ طىسىپ بەرُەى طىسىوى بۇيىچە 

رؿا ئۆتۈپ ًېتىۈدۇ. َەرىٌەت هىلـۇچىال
ًۈيىهىسدىهۇ ئىظالم دۇيياطىـا هارىتىلـاى 

يۇػۈۇرۇى دۈػۈهەيلىٌلەر ۋە -ئاػٌارا
ًۆزُە ًۆرۇيهەيدىـاى َەرخىل بېظىهالر 
ئاػۇ پېتى داۋام هىلىؽ بىۈلەى بىۈرُە، 
تاػۈۈوى ًۆرۈيۈػۈۈى ئىظۈۈالنىي ئەنهۈۈا 
ئەنىلىيىتى دىًظىس بْلـاى َۈاًىهىيەتلەر 

 يەيىال دەۋېر طۈرنەًتە. 
يادىٌى نۇطۇلهايالر طايى ۋە دۇي

 ئەَۋالى
دۇييادىٌى نۇطۇلهايالر طايى، ئْنۇم 

% 23دۇييۈۈۈا يْپۇطۈۈۈىًىڭ يۈۈۈۈزدە 
 7ئىِىلەيدىـاى بْلۇپ، دۇييا يْپۇطىًىڭ

نىليۈۈۈاردتىٌ ئاػۈۈۈوايلىوى تەخهىۈۈۈٌ 
هىلىًىۋاتواى بۇُۈيٌى ًۈيۈدە، ئْنۈۇم 

 744نۇطۇلهايالر طايىًىڭ بىر نىليۈارد 
ى تەخهىۈٌ نىليْى ئەتراپىۈدا ئىٌەيلىٌۈ

هىلىًهاهتا. دۇييادىٌى ئْنۇم نۇطۈۇلهاى 
% ئاطۈىيا هىتئەطۈىدە، 69يْپۇطىًىڭ 

% ياۋرّپا 43% ئاكرىوا هىتئەطىدە، 27
% ئانېرىٌا، ًايادا 44هىتئەطىدە، هالـاى

ۋە ئاۋطترالىيە هىتئەلىرىدە ياػۈايدىـاى 
بْلۈۈۈۇپ، ًۆپچىلىۈۈۈٍ ئاَالىظۈۈۈى 
نۇطۇلهايالردىٌ تەرًىپ تاپواى ئىظۈالم 

ىرىۈۈدە ياػۈۈاۋاتواى نۇطۈۈۇلهايالر دۆلەتل
طايى ئْنۈۇم نۇطۈۇلهاى يْپۇطۈىًىڭ 
ئۈۈۈۈچتە ئىٌٌىًۈۈۈى ئىِىلەيۈۈۈدۇ ۋە 

 244)بىۈۈر نىليۈۈارد  4.244.444.444
نىليۇى( ئەتراپىدىٌى يْپۇطۈوا تۈْؿرا 

 544ًېلىدۇ. هالـاى ئۈچتە بىرى بْلـاى 
نىليۈۈْى ئەتراپىۈۈدىٌى نۇطۈۈۇلهايالر، 

تەرەپلىرىۈۈۈدىٌى -دۇييايىۈۈۈڭ تەرەپ
 ئاز طايلىىى بْلهىـاى ئەللەردە نۇطۇلها

نۇطۈۈۇلهايالر طۈۈۈپىتىدە َەر تۈرلۈۈۈي 
ػارائىت ۋە ئېـىر بېظىهالر -هېيىٌ ػەرت

ئاطۈۈۈتىدا ياػۈۈۈايدۇ. نەطۈۈۈىلەى: 
طايلىى نۇطۇلهايالر،  َىًدىظتايدىٌى ئاز

%يى 44َىًدىظتاى ئْنۇنىي يْپۇطىًىڭ 
نىليْى  488تەػٌىل هىلىدىـاى بْلۇپ، 

هىٌ هىلىًىۈدۇ. ئەتراپىدا ئىٌەيلىٌى تەخ
خىتۈۈاي تېررّتْرىيەطۈۈى ئىچىۈۈدىٌى 
نۇطۇلهايالر، خىتاي ئْنۇم يْپۇطۈىًىڭ 

%يى تەػۈٌىل هىلىۈدىـاى بْلۈۇپ، 44
نىليۈۈْى ئەتراپىۈۈدا ئىٌەيلىٌۈۈى،  434

نىليۈۈْى ئەتراپىۈۈدىٌى  444ئۈۈۇالردىٌ 
نۇطۈۈۇلهايالريىڭ خۈۈۇيسۇ نىللىتىۈۈدىٌ، 

نىليۈۈْى ئەتراپىۈۈدىٌى  34هالـۈۈاى 
ى نۇطۈۈۈۇلهايالريىڭ تۈۈۈۈري هۈۈۈا

طىظتېهىظىدىٌى ئۇيـۇر، هازان، هىرؿىس 
هاتۈۈارلىى نىللەتلەردىۈۈٌ ئىٌەيلىٌۈۈى 

نىليْى  47تەخهىٌ هىلىًىدۇ. رۇطىيەيىڭ 
ًۋادرات ًىلْنېتىرلىۈى تېررّتْرىيەطۈى 
ئىچىۈۈدە چىچەيىظۈۈتاى، داؿىظۈۈتاى ۋە 

 ًىڭئىظالم دۆلىتى 8ئەيِۇػىيا هاتارلىى 
نۇطۈۇلهايالر  ئاز طايلىىنۇطۇلهايلىرى 

دىٌ باػۈوا ئۇيىڭۈياػۈايدۇ. طۈپىتىدە 
نىليْى ئەتراپىدا  6رۇطىيەيىڭ ئۆزىدىهۇ 

نۇطۈۇلهاى بۈار بْلۈۇپ،  ئاز طۈايلىى
ئۈاز رۇطىيە تەۋەلىٌىۈدىٌى ئْنۈۇنىي 

 24نۇطۈۈۇلهايالريىڭ طۈۈايى  طۈۈايلىى
ئۈاز نىليْيدىٌ ئاػۈىدۇ. تاياليۈدتىٌى 
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 5نۇطۈۈۇلهايالريىڭ طۈۈايى  طۈۈايلىى
 نىليْى، كىلىپپىٌ 4نىليْى، طېرىاليٌىدا 

دا ئۈزلۈًظىس بىرنانىليْى،  6ئاراللىرىدا 
ئاز هىرؿىًچىلىووا ئۇچراۋاتواى رَّىًِىيا 

 2نۇطۈۈۇلهايلىرىًىڭ طۈۈايى  طۈۈايلىى
ئۈاز ياۋرّپا دۆلەتلىرىدىٌى  28نىليْى، 
 25نۇطۈۈۇلهايالريىڭ طۈۈايى  طۈۈايلىى

نىليْى، ئانېرىٌا هْػها ػۈىتاتلىرىدىٌى 
 44نۇطۈۇلهايالريىڭ طۈايى  ئاز طايلىى
ًايۈۈادادا بىۈۈر نىليۈۈْى،  نىليۈۈْى،

ئاكرىوا  28نىڭ ۋە  544دە ئاۋىظتىرالىيە
 ئۈۈۈاز طۈۈۈايلىىدۆلەتلىرىۈۈۈدىٌى 

نىليۈۈْى  74نۇطۈۈۇلهايالريىڭ طۈۈايى 
 ئەتراپىدا ئىٌەيلىٌى تەخهىٌ هىلىًىدۇ. 

 ئاز طۈايلىىيۇهىرىدا باياى هىلىًـاى 
نۇطۇلهايالريىڭ ًۆپىًچىظۈى ئۈۆزلىرى 
ياػۈۈاۋاتواى دۆلەتلەردىٌۈۈى نۇطۈۈۇلهاى 

لهىـۈۈاى َۈۈاًىهىيەتلەر ۋە نىللەتۈۈلەر بْ
تەرىپىدىٌ يەًلىًىؽ، ًەنظىتىلىؽ بىلەى 
بىر ۋاهىتتا، َەر تۈرلۈۈي زّراۋايلىوۈالر 
ۋە ئېـىر بېظىهالرؿا ئۇچرىهاهتۈا. بەزى 
دۆلەتلەردە ئۇالريىڭ دىًىۈي، طىياطۈىي 

َْهۈۇهلىرى، َەتتۈا -ئىجتىهائىي َەن
لىرىهۈۈۈۇ ئېتىۈۈۈراپ َْهۇهًىؼۈۈۈىلىٍ 

 يبەزى دۆلەتلەردە دىًى هىلىًهايدۇ. يەيە
 نائارىپ هەتئىي چەًلىًىؽ بىۈلەى بىۈر

نۇطۇلهايچە ئىظۈىو هْيۈۇغ،  ،ۋاهىتتا
نۇطۇلهايچە ًېيىًىؽ، طاهال هْيۈۇغ، 

ئىچهەًۈتە -ٌۈاٍ، يۈېهەيىئىظالنىي ي
َۈارانًى ئۈايرىؽ ۋە باػۈوىهۇ -َاالل

نۇطۈۈۇلهايلىى َاياتًىۈۈڭ َەنهىظۈۈى 
 ئاز طايلىىچەًلەيِەى بْلۇپ، ًۆپۈيچە 

هايالر بىۈلەى ئۈۇالر ياػۈاۋاتواى نۇطۇل
َاًىهىيەتلەر ئْتتۇرىظىدا بەزى بىر خىل 
طۈرًىلىؼلەر نەيدايـا ًېلىپ تۇرىدۇ. بۇ 
طۈرًىلىؼلەريى باَۈايە هىلـۈاى زالىۈو 

ئۈۈۆز تەۋەلىٌىۈۈدىٌى -َۈۈاًىهىيەتلەر
نۇطۇلهايالرؿا هاراتوۈاى بېظۈىهلىرى ۋە 
زّراۋايلىولىرىًۈۈى تېخىىهۈۈۇ ًۈۈۈچەيتىؽ 

 ئۈاز طۈايلىى، نەزًۇر بىلەى بىرۋاهىتتا
نۇطۇلهايالريى دۇيياؿا تېررّرىظت هىلىپ 

 ئۈاز طۈايلىىًۆرطىتىؼٌە تىرىؼۈىدۇ. 
نۇطۈۈۇلهايالريىڭ ئاػۈۈۇ ئېچىًىؼۈۈلىى 
ئەَۋالىۈۈدىٌ خەۋەردار بْلـۈۈاى ئىظۈۈالم 
دۇيياطى طۇًۇت ئىچىدە ئېڭىرهاػۈتىٌ 

  باػوا چارە تاپالهايۋاتىدۇ.
يىلۈۈى ئانېرىٌۈۈا هْػۈۈها -2444 

طېًتەبىر ۋەهەطى يۈۈز -44ػىتاتلىرىدا 
بەرُەى ۋە پۈتۈى دۇييا نۇطۇلهايلىرىـا 
تېررّرىظت يەزىرى بىۈلەى هارايۈدىـاى 
ئەَۋال پەيۈدا بْلۈۇپ، نۇطۈۇلهايالر 
بىلەى نۇطۈۇلهاى ئەنەطۈلەر ئارىظۈىدا 
بىرخىل ئۈايرىهىچىلىى ۋە دۈػۈهەيلىٍ 

تۇيـۈۈۇلىرى ئەۋ  ئېلىؼۈۈوا -َۈۈېع
ئاز باػلىـايدىٌ بۇياى پۈتۈى دۇييادىٌى 

نۇطۈۈۇلهايالرؿا هارىتىلـۈۈاى  ايلىىطۈۈ
بېظۈۈىهالر ئاالَىۈۈدە ئېـىرالػۈۈهاهتا. 

-ًۈۈۈۈيىهىسدە نۇطۈۈۈۇلهايالريىڭ َەن
َْهۇهلىرىًى هْؿدايدىـاى ۋە ئۇالريىۈڭ 
ئارهىظىدا تۇرىۈدىـاى بىۈرەر ًۈچلۈۈي 
َۈۈاًىهىيەت بْلهىـۈۈايلىى طۈۈەۋەبىدىٌ 

 ئۈۈاز طۈۈايلىىدۇييۈۈادىٌى بۈۈارلىى 
پەريۈۈادلىرى -نۇطۈۈۇلهايالريىڭ يۈۈالە

ًۈۈۈيِە ئەۋ  ئېلىۋاتوۈۈاى -دىًٌۈيۈۈ
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بْلظىهۇ يەيىۈال جاۋابظۈىس هالىۈدىـاى 
ئەَۋال َەر يەردە ئْنۇنلىؼىؽ بىۈلەى 
بىرۋاهىتتا يْرنال بىر ئەَۋالـا ئايلىًىۈپ 

 هالهاهتا. 
 خەلوئارالىى ئىظالم تەػٌىالتلىرى 
بۈۈۈارلىى ئىظۈۈۈالم دۆلەتلىۈۈۈرى 
نەطۈۈئۇللىرىًىڭ، ئىظۈۈالم دۇيياطۈۈى 

ىٌىًى بۈۈاراۋەرل-ئارىظۈۈىدا بىرلىۈۈٍ
ًۈۈۈچەيتىؽ ۋە ئېۈۈسىلِەى نۇطۈۈۇلهاى 
ئانهىظىًى َېهايە هىلىؽ هاتارلىى ئالىي 

-4969نەهظەت ۋە نۇددىئاالر ئۈچۈى 
يىلۈۈى نۈۈاراًەغ پۈۈايتەختى راباتتۈۈا 
چاهىرىلـاى، بىرىًچى يۆۋەتلىٍ ئىظۈالم 

 ب د تدۇييۈۈا هۈۈۇرۇلتىيى جەريايىۈۈدا )
ئىظۈۈالم دۇيياطۈۈى ( »رىياطۈۈەتچىلىٌىدە

يىلى -4972ۋە « ىَەنٌارلىى تەػٌىالت
جىۈۈددە ػۈۈەَىرىدە خەلوئۈۈارا ئىظۈۈالم 
تەرەهويۈۈات بايٌىظۈۈى هاتۈۈارلىوالريى 
هۇرۇپ، ئاطۈىيا، ئاكرىوۈا ۋە ياۋرّپۈا 

ئىظالم دۆلىتىًى  57هىتئەدىٌ  3هاتارلىى 
رەطهى ئەزا طۈپىتىدە هْبۈۇل هىلـۈاى 
بْلظىهۇ، نەزًۇر تەػٌىالتًىڭ هۇرۇلـاى 

الم ئىظ»ًۈيىدىٌ ئېتىبارەى ًۈيىهىسؿىچە 
دۇيياطى ۋە نۇطۇلهايالر ئانهىظۈى دۇچ 

« ًېلىۋاتواى هىيىًچىلىوالريى َەل هىلىؽ
دېِەيۈۈۈدىٌ ئىبۈۈۈارەت ئۆزىًىۈۈۈڭ 
هۇرۇلۈػۈۈىدىٌى ئاطاطۈۈلىى ؿايىظۈۈىِە 
خىسنەت هىلىؼتىٌ ئاجىس ًېلىۋاتوۈايلىوى 
ۋە بۈۈۇ َەهۈۈتە ئۈۈۆز رّلىًۈۈى جۈۈارى 
هىلدۇرالهايۋاتوايلىوى ًۆز ئالۈدىهىسدىٌى 

بْلۇغ بىلەى بىر ئاچچىى بىر َەهىوەت 
يىلۈۈۈى طۈۈۈەئۇدى -4962ۋاهىتتۈۈۈا، 

ى وئەرەبىظۈۈۈۈۈۈتاى پادىؼۈۈۈۈۈۈاَلى
رىياطۈۈەتچىلىٌىدە نەًۈۈٌە نۈۈۇًەررەنە 

ئىظۈالم دۇييۈا »ػەَىرىدە هۇرۇلـۈاى 
تەػۈۈٌىالتىـا ئْخؼۈۈاغ، « بىرلىِۈۈى

تەرەپلىرىدە ئْخؼاغ -دۇييايىڭ تەرەپ
بْلهىـاى ۋاهىتالردا تەطۈىع هىلىًـۈاى 

ظۈالم يەچچە ئْيلىـۈاى خەلوئۈارالىى ئى
تەػۈۈٌىالتلىرى ۋە جەنىئىيەتلىرىهۈۈۈۇ، 
ئۆزلىرىِە تىِىؼلىٍ رّللىرىًى تْلۈۇن 
جۈۈارى هىلدۇرۇػۈۈوا هۈۈادىر بۇاللهۈۈاي 

 ًەلهەًتە. 
دۇييا طىياطىتى ۋە خەۋىپظىسلىٍ 

 تەػٌىالتى
يىلۈى -4948يىلى باػلىًىپ -4944

ئاخىرالػواى بىرىًچى دۇييۈا ئۇرۇػۈىدا 
 9ئۆلِەيلەريىڭ طايى بەزى نەيۈبەلەردە 

ىليْى دېيىلظە، يەيە بەزى نەيۈبەلەردە ن
نىليۇيـىچە چىوىدۇ. ئەنهۈا يارىۈدار  37

نىليۈۈْى  24بْلـۈۈۇچىالر طۈۈايىًىڭ 
ئەتراپىدا ئىٌەيلىٌى ئېًىى بْلۇپ، بۈۇ 

ئېچىًىؼلىى ۋەهەلەرُە خۈاتىهە  خىلدىٌى
بېۈۈرىؽ ۋە دۇييۈۈا تىۈۈً  ئانايلىوىـۈۈا 

يىلۈى -4949ًاپالەتلىٍ هىلىؽ ئۈچۈى 
بىرىًچى يۆۋەتلىۈٍ  پارىصدا چاهىرىلـاى

نىللەتلەر »تىچلىى هۇرۇلتىيى جەريايىدا: 
يۈۈانلىى بىۈۈر تەػۈۈٌىالت « هۈۈايۇيى

دۆلەت ئەزا  58هۇرۇلۈۈۇپ، ئۇيىڭـۈۈا 
هىلىًىۈۈدۇ. ئەنهۈۈا نەزًۈۈۇر تەػۈۈٌىالت 

يىلىـا ًەلِەيدە ئىٌٌىًچى دۇييا -4939
ئۇرۇػىًىڭ پارتىلىؼىًىڭ ۋە بۇ ئۇرۇػتا 

نىليۈۈْى ئەتراپىۈۈدا ئىًظۈۈايًىڭ  78
ىًىۈۈڭ ئالۈۈدىًى ئااللهىـۈۈايلىوى ئۆلۈن
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لىۈۈدۇ. ىرۇطۈۈەۋەبىدىٌ ئەنەلۈۈدىٌ هالد
ئۈۈۆًتەبىر ًۈۈۈيى -24يىلۈۈى -4945

ئانېرىٌۈۈا هْػۈۈها ػۈۈتاتلىرىًىڭ طۈۈاى 
كرايظىظۈۈٌْ ػۈۈەَىرىدە چاهىرىلـۈۈاى 

چلىۈى ًئىٌٌىًجى يۆۋەتلىۈٍ دۇييۈا تى
ب د »هۈۇرۇلتېيى جەريايىۈدا َۈازىرهى 

دۇييا تىًچلىوىًۈى )بىخەتەرلىٌىًۈى « ت
ۋە خەلوئۈۈارادا ئىوتىظۈۈادىي، هْؿۈۈداغ( 

 ئىجتىهائىي ۋە نەدەيىي نەيدايلىرىۈدىٌى
َەنٌارلىوًى ًۈچەيتىؽ هاتۈارلىى ئۈالى 
نەهظەتلەر ئۈچۈى هۇرۇلـۈاى بْلۈدى. 
تەػۈۈٌىالتوا ئەزا دۆلەتلەريىۈۈڭ طۈۈايى 

بْلۈۇپ، نايۈا  54دەطلەپٌى يىلۈالردا 
ئەزاطى بار بىر تەػٌىالتوا  493بۈُۈى 

خەلوئۈۈارا ئاياليۈۈدى. ب.د.ت ُە تەۋە 
دۆلەتۈۈتىٌ  45خەۋپظۈۈىسلىٍ ًېڭىؼۈۈى 

تەػۈۈٌىل تاپوۈۈاى بْلظۈۈىهۇ، دائىهىۈۈي 
ئەزالىۈۈى دەرىجىظۈۈى ۋە نۈۈۇتلەن رەت 

دۆلەتٌە  5هىلىؽ )ۋېتْ( َەهوى پەهەتال 
)ئانېرىٌا، رۇطىيە، خىتاي، ئەيِلىيە ۋە 
كرايظۈۈىيەُە( بېرىلِەيلىٌۈۈى ئۈچۈۈۈى، 

 5پۈتۈى دۇييايىڭ تەهۈدىرىًى نەزًۈۇر 
ظۈۈۈۈىسلىٍ بىۈۈۈۈلەى( دۆلەت )ئادالەت

بەلِىلەپ، )دۇييايى بارناهلىرى ئارىظىدا 
ئْيًۇتۇپ( ًەلهەًۈتە. ػۈۇ طۈەۋەبتىٌ 

 تەييىبتۈرًىيە جۇنُۇر رەئىظى رەجەپ 
تىٌ چۈْڭ، بۈۇ  5ئەردّؿاى، بۇ دۇييا 

دۆلەتًىۈۈۈڭ خالىـۈۈۈايچە  5دۇييۈۈۈايى 
باػوۇرىدىـاى َەهوى يْن، خەۋپظىسلىٍ 
ًېڭىؼى ئىچىدە ئىظالم دۆلەتلىرىًىڭهۈۇ 

ۇػۈۈى ًېۈۈرەي دەيۈۈدۇ. چۈۈۈيٌى بْل
 5َەرهايۈۈدان بىۈۈر هارارؿۈۈا نەزًۈۈۇر 

دۆلەتتىٌ بىرەرطى هارػىلىى ًۆرطەتظە، 
ئۇ هۈارار ئەنەلىيلەػۈهەيدۇ. ئۈايالرچە 
بەلٌۈۈى يىلۈۈالرچە نۈۈۇزاًىرە هىلىًـۈۈاى 
هارارالر، بىر طېٌۇيتتا بىٌارچى بْلىدۇ. 

يىلۈدىٌ  6طۇرىيە زېهىًلىرىدا ئۈۆتٌەى 
م هىلىؼۈى بىرى ئىچٌى ئۇرۇػۈًىڭ داۋا

نىڭۈۈدىٌ ئۈۈارتۇن طۈۈۇرىيە  644ۋە 
نىليۇيۈۈدىٌ  2خەلوىًىۈۈڭ ئۈلۈۈۈنىِە ۋە 

ئارتۇن ًىؼىًىڭ ياردا بْلۇػى، يەچۈچە 
ئۈۈْى نىليۈۈۇى ئىًظۈۈايالريىڭ طەرطۈۈاى 

دۆلەتًىۈۈڭ  5بْلۇػۈۈـىهۇ ئەيە ئاػۈۈۇ 
ئۈطتىِە هۇرۇلـاى( ئۆز  لىٍ)ئادالەتظىس

ئۈۈارا ئىچٌۈۈى نەيۈۈپەئەت طْهۇػۈۈى 
 طەۋەبچى بْلۇپ ًەلهەًتە. 

نەزًۇر چْڭ دۆلەتلەريىڭ، دۇييايىۈڭ 
بۈۈۇ ئادالەتظۈۈىس تۈۈۇزۇنىِە ئەنەلىۈۈي 
َەرىٌىتۈۈى ئۈۈارهىلىى هارػۈۈى چىوىۈۈؽ 
ئېُتىهالى بْلـاى، بارلىى هېًى هىسزىۈى 
ۋە َېظظياتچاى نۇطۇلهايالريى ئىظالنىي 
جېُاد يانى بىلەى بىۈريەرُە جۈۇؿالپ، 
ئەڭ باػتا ئۆز ئۈارا ئىچٌۈى ئۈۇرۇغ 

ىًى ئۈۆزلىرى چىوىرىؽ ئارهىلىى ئۆزلىر
، تۈۈۈُىتىؽئۈۈارهىلىى هىۈۈرؿىٌ هىلىۈۈپ 

ئاخىرىدا چۈاال هالـۈايلىرىًى بىۋاطۈىتە 
 تۈۈُىتىؽبْنباردىهاى هىلىؽ ئارهىلىى 

طىياطىتىهۇ يەچچە ئْى يىلالردىٌ بېۈرى 
   داۋام هىلىپ ًەلهەًتە.

تۈرًىيە جۇنُۇرىيىتى ۋە نىللىي 
 رەغ َەرىٌىتىۆً

يىلى نۇطتاپا ًانال ئاتاتۈري -4923
ەتچىلىٌىدە دىًظىسلىى ئاطاطۈلىرى رىياط
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ئۇطۈۈۈتىِە هۇرۇلـۈۈۈاى تۈۈۈۈرًىيە 
جۇنُۇرىيىتى، بۇ دۆلەتًىڭ ئاطاطۈلىى 
ًىهلىٌىۈۈۈِە تۈۈۈۈري نىللەتچىلىۈۈۈٍ 
ئىدىيەطىًىال طىڭدۈرۈپ تْختىهاطۈتىٌ، 
تۈۈۈرًىيەيى َەر تەرەپۈۈتىٌ ؿەربًىۈۈڭ 
ئايرىلهاض بىر پارچىظىـا ئاياليۈدۇرۇغ 
ۋە ؿەرب نەدەيىيىتىًۈۈۈۈى تْلۈۈۈۈۇن 

غ ػۈۈېرىٌ خىيۈۈاللىرىًىهۇ ئۆزلەػۈۈتۈرۈ
ئاتاتۈرًچىلەريىڭ ئىچٌۈى ئىدىيىظۈىِە 
طىڭدۈرۈۋەتٌەى بْلۇپ، ياۋرّپۈادىٌى 
دىًظۈۈىسلىى طىياطۈۈىتى تۈۈۈرًىيەدىٌى 
دىًظىسلىى طىياطۈىتى ئالدىۈدا تْلىهۈۇ 
ئۈۈۈاددى َېظۈۈۈابلىًاتتى. چۈۈۈۈيٌى 
ياۋرّپادىٌى دىًظىسلىى پەهەتۈال دىًًۈى 
طىياطۈۈۈەتتىٌ ۋە دۆلەت ئىؼۈۈۈلىرىدىٌ 

چۈى بْلظۈا، تۈۈرًىيەدىٌى ئايرىؽ ئۈ
دىًظۈۈۈىسلىى طىياطۈۈۈىتى باػۈۈۈوىالرؿا 
يْلباػچىلىى هىلىؽ ئېُتىهۈالى بْلـۈاى 

 رەَبەرلەريۈۈۈىبۈۈۈارلىى نۇطۈۈۈۇلهاى 
تەلتۈًۈۈۈض يۈۈْن هىلىؼۈۈًى نەهظۈۈەت 
هىالتتى. ػۇ طەۋەبتىٌ، تۈرًىيەدە ئىۈس 
دېرەًظۈۈىس يْهۈۈاپ ًەتۈۈٌەى ۋە يۈۈا 

ئاػٌارا ئۆلۈم جازاطى ئېجۈرا -ئْچۇن
زاتالريىڭ طۈايى بەًهۈۇ هىلىًـاى دىًىي 

يىلى بارلىى ئىهام خاتىپ -4934ًۆپ. 
-4932دىًى نەًتەپلىرى تاهىۋېتىلِەى. 

چە ئەزاى ئْهۇغ چەًلىًىپ، ئەرەبيىلى 
يىلـىۈۈچە  48تۈۈۈرًىيە نەطۈۈجىدلىرىدە 

تۈۈۈرًچە ئەزاى ئْهۇلـۈۈاى. ئايالالرؿۈۈا 
بۇرۇت َەتتۈا -َېجاب، ئەرلەرُە طاهال

ئىظۈۈالنىي ًېيىهلەرنۈۈۇ چەًلەيۈۈِەى. 
يىللىرىـا ًەلِەيۈدە نىللەتچۈى -4954

طۈى هۈايۇيلۇن «دېهۇًراتىيە پارتىيە»
طايالم ئارهىلىى َاًىهىيەتٌە چىووايۈدىٌ 
ًېيىٌ، ًۆپلىِەى نەيدايالردا ئىظۈالَات 

يىلۈى -4964ئېلىپ بېرىلـاى بْلظىهۇ، 
ناي ًۈيى نەيدايـا ًەلِەى َەربى -27

ئىًوىالب يەتىجىظىدە نەزًۇر ئىظالَاتچى 
ۋە تۈرًىيەيىڭ باغ  رەَبىرىڭ يىيەپارتى

نىًىظتىرى ئەدياى نەيدەرىع بىۈريەچچە 
يۇهىرى دەرىجىلىۈٍ نەطۈئۇلالر بىۈلەى 
بىرُە دارؿا ئېظىلـاى. تۈۈرًىيەدە يۈۈز 
بەرُەى َەربۈۈۈۈى ئىًوىالپالريىۈۈۈۈڭ 
َەنهىظىًىڭ بىردىًبىر طەۋەبى ئىظالنىي 
نەيۈۈدايالردىٌى ئىظۈۈالَاتًى تْطۈۈۇغ 

-42يىلۈى -4974بْلـاى. نەطۈىلەى: 
طۈىًتەبىر ۋە -42يىلۈى -4984نارت، 
 28ئايًىۈۈۈۈڭ -2يىلۈۈۈۈى -4997

ًۈيلىرىۈۈدىٌى َەربۈۈى ئىًوىالبالريىۈۈڭ 
َەنهىظۈۈى ئىظۈۈالنىي ئىظۈۈالَاتالريى 
چەًلەغ ئۈچۈى ئېلىپ بېرىلـاى. لېٌىٌ 
ئالالًَىۈۈۈڭ ئىرادىظۈۈۈى ئۇالريىۈۈۈڭ 
ئىرادىظۈۈۈىدىٌ ئۈطۈۈۈتۈى بْلـۈۈۈاچ، 
تۈۈۈرًىيەدىٌى يْػۈۈۇرۇى ئىظۈۈالنىي 

لهاى َەرىٌەتۈۈۈۈۈلەر ۋە نۇطۈۈۈۈۈۇ
طىياطۈۈەتچىلەريىڭ ئۇزۇيـۈۈا طۈۈْزۇلـاى 
طۈۈۈۈەنىهىي ئەنهۈۈۈۈا تْختاۋطۈۈۈۈىس 
تىرىؼۈۈچايلىولىرى ؿەلىۈۈبە هىلۈۈدى. 
يەتىجىۈۈدە تۈۈۈرًىيەدىٌى دىًظۈۈىسلىى 
ئاطاطلىرى تەدرىجى َالدا ئاجىسلىؼىپ، 
ئۇيىڭ يۆلىًىؽ لىًىيەطۈى ئۆزُىرىۈپ، 

 َازىرهى يېڭى تۈرًىيە ئْتتۇرؿا چىوتى.
ى پرّكلېظظۈۈْر يەجهىۈۈدىٌ ئەرباهۈۈا

يىللىرى طىياطۈىي نەيدايۈدىٌى -4965
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ئىًوىالبىي َەرىٌىتىًى باػالغ بىلەى بىر 
ئىدىيىظۈىًى « نىللىي ًۈرەغ»ۋاهىتتا 

ئْتتۇرىـا هْيىۈدۇ. ئۇيىۈڭ نەزنۈۇيى: 
تۈۈۈرًىيە ئۆزىًىۈۈڭ ئۈۈادەم ًۈۈۈچى ۋە 
ئىوتىظادىي نەيبەلىرىِە تايًىؽ ئارهىلىى 
باػوا تەرەهوى تاپواى دۆلەتۈلەر بىۈلەى 

هوۈى هىلىؼۈى ۋە باػۈوا ئْخؼاغ تەرە
دۆلەتلەرُە بېوىًهاطتىٌ، نۇطتەهىل َالدا 

بىس  ػۇيداهالئالـا ئىلِىرىلىؼى ًېرەي. 
نۇطۇلهاى بْلۈۇغ طۈۈپىتىهىس بىۈلەى 
ئىظۈالم دىًىـۈا ۋە ئىظۈالم ئۈۈۇنهىتىِە 
خىسنەت هىلىؼىهىس ًېرەي، دېِەيلەردىٌ 
ئىبارەت بْلۇپ، ئاػۇ ئىدىيىًى هْبۈۇل 

-4974رلىٌتە هىلـاى ًىؼىلەر بىلەى بى
يۈى «نىللىي يىۈسام پارتىيىظۈى»يىلى 

هۇرۇپ چىوىۈدۇ. نەزًۈۇر پارتىيىًىۈڭ 
ئىظۈۈالنـا خىۈۈسنەت هىلىۈۈؽ ؿايىظۈۈى 

بىر يىل ئىچىۈدە -ئاػٌارىاليـاى َاناى
َەرخىۈۈۈل تۈۈۈۆَهەتلەر ئۈۈۈارهىلىى 

ئۆًتەبىر -44يىلى -4972تاهىۋېتىلىدۇ. 
« نىللىي طاالنەتلىٍ پارتىيىظۈى»ًۈيى 

تىيە هۇرۇػۈوا يانى بىۈلەى يېڭۈى پۈار
نەجبۇر بْلـۈاى يەجهىۈدىٌ ئارباهۈاى، 

يىلىۈۈدىٌى بۇلەيۈۈت ئەجەۋىۈۈت -4974
-4975َۆًۈنىتى بىلەى ػېرىٌلىؼىدۇ. 

پۈۈارتىيە  5يىلىـىۈۈچە -4977يىلىۈۈدىٌ 
نىللەتچىلەر »بىرلىٌىدىٌ تەرًىپ تاپواى 

َۆًۈۈۈۈنىتى بىلەيهۈۈۈۇ « بىرلىٌۈۈۈى
-42يىلۈۈۈى -4984ػېرىٌلىؼۈۈۈىدۇ. 

ەتىجىظۈىدە طىًتەبىر َەربى ئىًوىالبۈى ي
« نىللىۈۈي طۈۈاالنەتلىٍ پارتىيىظۈۈى»

-49يىلى-4983تاهىۋېتىلِەيدىٌ ًېيىٌ 

« پاراۋايلىى پارتىيىظۈى»ئىيۇل ًۈيى 
يىلىۈدىٌى ئۈانهىۋى -4994هۇرۇلىدۇ. 

طۈۈايالندا پارالنېًتوۈۈا ًىرىؼۈۈتە ؿەلىۈۈبە 
-4995هىلـاى پۈاراۋايلىى پارتىيىظۈى 

ئْرۇيدۇهوا ئىِە  458يىلىدىٌى طايالندا 
هىلىى ئەڭ ًۆپ ئاۋاز ئالـاى بْلۇغ ئار

بىرىًچۈۈى پۈۈارتىيە بْلـۈۈاى بْلظۈۈىهۇ، 
َۆًۈۈۈنەت هۈۈۇرۇغ َەهوۈۈى ئۇيىۈۈڭ 
هارػىظىدا بىرلەػٌەى تەرەپٌە بېرىلىدۇ. 
ئەنها ئۇالر يەيىال َۆًۈۈنەت هۇرۇػۈتا 

-8يىلۈى -4996نەؿلۇب بْلىۈدۇ ۋە 
« تْؿرا يْل پارتىيىظۈى»ئىييۇل ًۈيى 

بىلەى بىۈرلىٌتە هايتىۈدىٌ َۆًۈۈنەت 
ۇغ َەهوىِە ئىِە بْلـاى يەجهىدىٌ هۇر

ئەرباهاى، تۈرًىيەيىڭ باغ نىًىظتىرلىى 
ىيەيىڭ ۋەزىپىظىًى ئۇطتىِە ئالىدۇ. تۈرً

نەطئۇللىرى ئۇيىۈڭ َۆًۈۈنەت  َەربىي
تۇتۇػتا نەؿلۇب بْلىدىـايلىوىًى ًۈتۈپ 

ۋاتواى بىر پەيتتە، ئۈۇ بىۈر يىۈل ۇرۇت
چْڭ ؿەلىبىلەريى هْلـا  يىتىئىچىدە ياَا

 38ۇ ۋە تۈرًىيەيىڭ هەرزلىرىًى ًەلتۈرىد
نىليۈۈارد لىراؿۈۈا  45نىليۈۈارد لىۈۈرادىٌ 

ًۈۈۈرت نەطىلىظۈۈىًى َەل  ،چۈػۈۈرىدۇ
ئىظالم دۇيياطى بىلەى  ،هىلىؼوا باػاليدۇ

تۈرًىيە  ،نۇياطۋەتًى ًۈچەيتىدۇبْلـاى 
ئىوتىظادى ًۈچلىًىؼٌە باػاليدۇ. ئۇيىڭ 
بۈۈۇيچە ًۈۈۆپ ؿەلىبىلىرىًۈۈى ًۈۈۆرُەى 

ربۈى نەطۈئۇلالر يۇهىرى دەرىجىلىٍ َە
ۋرال ًۈيى ئۇيىۈڭ ېك-28يىلى -4997

َۆًۈۈۈنىتىًى تۇيۇهظۈۈىس ئەنەلۈۈدىٌ 
هالدۇرىدۇ ۋە پارتىيىظىًى تاهاپ، ئۈۇيى 

 5َەربى طْت نەٌَىهىظۈى ئۈارهىلىى 
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پائالىيەتتىٌ چەًلەيدۇ.  ييىلـىچە طىياطى
ٌابىر ًۈيى رىجائى ېد-47يىلى -4997

هۇتۈۈاى رىياطۈۈەتچىلىٌىدە هۇرۇلـۈۈاى 
يىلۈى -2444« رتىيىظۈىپەزىلەت پا»
ئىيۈۈۇل ًۈۈۈيى تاهىۋېتىلِەيۈۈدىٌ -22

ًېيىٌ، ئۇيىڭ ئەُەػٌۈچىلىرى ئىٌٌىِە 
يىلۈى -2444بۆلۈيۈپ، بىۈر هىظۈهى 

طۈۈۈائادەت »ئىيۈۈۈۇل ًۈۈۈۈيى -24
يانى بىلەى يېڭۈى پۈارتىيە « پارتىيىظى

. ئەنهۈا ًى داۋانالػۈتۇرىدۇهۇرۇپ يْلى
ييپ ئەردّؿۈاى ۋە ئابۈدۇلالٍ ارەجەپ ت

ى يەيە بىۈر ُۈۇرۇپ ىدىٌوُۈل باػچىلى
يى «ئادالەت ۋە تەرەهوىيات پارتىيىظى»

 هۇرۇپ چىوىدۇ. 
يىلىـا ًەلِەيدە ئابۈدۇلالٍ -2443 

تۈۈۈۈرًىيە جۇنُۇرىيىتىًىۈۈۈڭ ُۈۈۈۈل 
ئۈۆز  ،طاياليـايدىٌ ًېۈيىٌ رەئىظلىوىـا

 ًىۈۈڭئۇطۈۈتازى يەجهىۈۈدىٌ ئەرباهاي
لەريۈۈى ىچەًلىه يئۈطۈۈتىدىٌى طىياطۈۈى

ۋەتٌەى بْلظىهۇ، ئاػۈۇ يىلۈى ۇهالدۇر
ئۇيىڭـۈۈۈا ئىلِىرىٌۈۈۈى پۈۈۈاراۋايلىى 
پارتىيىظۈۈىِە ئىوتىظۈۈادىي جەَەتۈۈتىٌ 
خىيۈۈايەت هىلـۈۈاى دېۈۈِەى تۈۈۆَهەت 

يىللىۈى هانۈان جازاطۈىـا  2پ ىچاپلىً
يىلى -2444َۆًۈم هىلىًىدۇ. ئۇ بْلظا 

يېؼىدا دۇييۈا بىۈلەى خْػالػۈواى  85
ئۆزىًىۈۈڭ ئىظۈۈالنىي  ِە هەدەرًۈۈۈيى

 َالۈۈۈدا نۇجادىلىظۈۈۈىًى تْختاۋطۈۈۈىس
  يەپەض ئۈزىدۇ. تۇرۇپالػداۋان

 يېڭى تۈرًىيە ۋە يېڭى لىًىيە
پەزىۈۈلەت پارتىيىظۈۈىدىٌ ئايرىلىۈۈپ 

ئەردّؿاى بىۈلەى  تەييىبچىوواى رەجەپ 
ئابۈۈۈدۇلالٍ ُۈۈۈۈل باػۈۈۈچىلىـىدىٌى 

-44يىلۈى -2444ئىٌٌىًچى ُۇرۇپ 
ئۈۈۈادالەت ۋە »ئاؿۇطۈۈۈت ًۈۈۈۈيى 

پارتىيىظىًى هۇرۇغ بىلەى « تەرەهوىيات
طۈى بىۈلەى بىرُە، ئىظالم ئېدىئْلُْىيە

يىلى نۇطتاپا ًانۈال ئاتۈاتۈري -4923
باػۈۈۈچىلىـىدا هۇرۇلـۈۈۈاى تۈۈۈۈرًىيە 
جۇنُۇرىيىتىًىڭ دىًظىسلىى ئاطاطلىرىًى 
بىرلەػتۈرۈػٌە تىرىؼىدۇ. دېهەي: ئۇالر 

ػۈۈارائىتًى ًۈۈۆزدە -زانۈۈاى ۋە ػۈۈەرت
تۇتوۈۈاى َالۈۈدا تۈۈۈرًىيەدىٌى بۈۈارلىى 
ئېوىهالريى بىۈردەي هۇچاهالػۈوا يۈْل 

يىلىدىٌى -2442دە: ئاچىدۇ ۋە يەتىجى
ًراتىٍ َالدىٌى ئانهىۋى طايالندا ْدېه

ًۆپچىلىًٌىڭ ئاۋازىًى هْلـا ًەلتۈۈرۈغ 
لەػتە ؿەلىۈبە ىئارهىلىى َاًىهىيەتًى ئىِ

رى ئېلىۈپ ېيىلدىٌ ب 44هىلىدۇ. ئۇالر 
بېرىلـاى بارلىى ئانهىۋى طۈايالنالريىڭ 
 َەنهىظىدە ئۇدا ؿەلىبە هىلىپ ًەلهەًتە. 

ال ًۈۈۈيى كىۈۈۋر-26يىلۈۈى -4954
ئىظۈۈتايبۇلدا دۇيياؿۈۈا ًەلۈۈِەى رەجەب 

يىؼۈۈۈىدىال  45ئەردّؿۈۈۈاى  تەييىۈۈۈب
طىياطۈۈەتٌە هىسزىوىؼۈۈوا باػۈۈاليدۇ ۋە 

پۈۈۈۈۈاراۋايلىى »يىلۈۈۈۈۈى -4985
يىۈڭ ئىظۈتايبۇل ػۈەَىرى «پارتىيىظى

ػۈۈۆبە رەئىظۈۈى بْلۈۈۇپ طۈۈايلىًىدۇ. 
يىلى ئىظتايبۇل ػەَەر باػلىوى -4994

بْلۇپ طايلىًىؼى ئۇيىڭ ئۈچۈۈى بىۈر 
يىۈل  4ِە يْل ئاچىدۇ. ئۇيىڭ نۆجىسى

ئىچىدە ئىظتايبۇل ػەَىرىِە ًۆرطەتٌەى 
خىسنەتلىرى خەلى ئانهىظى ئىچىۈدىٌى 
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ئْبرازىًى بەي يۇهىرى ًۆتۈرىۋېتىۈدۇ. 
ئۇيىڭ بۇيچە هىظوا ۋاهىت ئىچىدە هْلـا 
ًەلتۈرُەى يەتىجىلىۈرى ۋە ؿەلىبىلىۈرى 
َەهوىۈۈدە طۈۈْرالـايدا ئۈۈۇ، بىسيىۈۈڭ 

هىس، ئىظالندىٌ ئىهايدىٌ ئىبارەت هْرالى
ئىبارەت ئەخالهىهىس ۋە پەيـەنبىرىهىسدىٌ 
ئىبارەت يْلباػچىهىس بۈار دەپ جۈاۋاپ 

 نەطۈجىدلەر»يىلى -4998بېرىدۇ. ئۇ 
بىسيىۈڭ  يۈالىرىۇبىسيىڭ نەرًىسىهىس، ن

 ،لىرى هالوايلىرىهىسُۈنبەزيەيسىلىرىهىس، 
 «نۈۈۇئهىًلەر بىسيىۈۈڭ ئەطۈۈٌەرلىرىهىس

 يىئىرئىظالنىي ػۈې نەزنۇيىدىٌى دېِەى
ئاي هانۈان  44ى طەۋەبلىٍ ئْهۇؿايلىو

يىلـىۈچە  5 هىلىًـۈاى،جازاطىـا َۆًۈم 
پائۈۈالىيەتتىٌ چەًلەيۈۈِەى  يطىياطۈۈى
-2442 ەرچەًلىهىۈل دىٌى بۇئەردّؿاي

يىلى ئۇيىۈڭ پارتىيىظۈى َۈاًىهىيەتًى 
ًال ئەنەلۈۈدىٌ هْلـۈۈا ئالـايۈۈدىٌ ًېيىۈۈ

. ُەرچە تۈۈۈري ئەطۈۈٌەر هالدۇرۇلۈۈدى
يىظىًى تاهۈاپ نەطئۇللىرى ئۇيىڭ پارتى

ئۇيىڭ َۆًۈنىتىًى ئەنەلدىٌ هالدۇرۇػوا 
بىريەچچە يۆۋەت ئۇرۇيـۈاى بْلظۈىهۇ، 

تۈري خەلۈى  ًۆپ طايلىىبىرىًچىدىٌ 
ئانهىظىًىڭ ئۈۇيى ياخؼۈى ًۆرۈػۈى، 
ياۋرّپۈۈۈا بىرلىٌىًىۈۈۈڭ ػۈۈۈەرتلىرى، 

 ىتۈرًىيەيىۈۈۈڭ دۇييۈۈۈا دۆلەتلىۈۈۈر
-445تىسىهلىٌىدە ئىوتىظۈاد جەَەتۈتە 

ًظىلىؼۈۈى، هاتارؿۈۈا يۈ-23هاتۈۈاردىٌ 
يىلى ئەردّؿايـا هارػى ئېچىلـاى -2448

بىر هېتىهلىى داۋايىڭ ئىظۈتايبۇل پۈاي 
ئۈطۈۈتۈى -چېٌۈۈى بۈۈازىرىًى ئاطۈۈتىٌ

هېلىۋېتىؼى هاتارلىى طەۋەبلەر تۈۈپەيلى 

نەطۈئۇللىرىهۇ طۈۇًۇت  َەربىيتۈري 
. بۇ ۋەهەلەريىۈڭ دىهىلىؼوا نەجبۇر بْل

َەنهىًى ئىًچىٌە نۇالَىسە هىلـاى ًىؼى 
ىرىؼلەريىڭ پەهەتۈال ئالالًَىۈڭ بۇ ئۆزُ

ئْرۇيالػتۇرۇػۈۈى بىۈۈلەى نۈۈۇنٌىٌ 
 بْلـايلىوىًى بايوىيااليدۇ. 

ئەردّؿاى َۈاًىهىيەتٌە يىلى -2442
زانۈۈايىهىسؿىچە،  باػۈۈالپ چىووايۈۈدىٌ

ئۇيىڭـا هارػۈى پىالياليـۈاى يۈۈزلەرچە 
ئۇيىڭ  بەربات هىلىًىپ، طۇيىوەطتلەريىڭ

طان طاالنەت هېلىؼى، ئۈۇيى تەختۈتىٌ 
ۈرۈغ ئۈچۈى تۈۈزۈلِەى يەچۈچە چۈػ

ئْى هېتىهلىۈى طىياطۈىي ئْيۇيالريىۈڭ 
نەؿلۇبىيەتٌە ئۈۇچراپ ئۇيىۈڭ يەيىۈال 
َۈۈۈاًىهىيەتتە داۋام هىلىؼۈۈۈى، ئۈۈۈۇ 
َۈۈۈاًىهىيەتٌە چىووايۈۈۈدىٌ باػۈۈۈالپ 
تۈۈۈرًىيەدىٌى نۇطۈۈۇلهايالريىڭ راَەت 
يەپەض ئالىدىـاى بْلۇػى، ئايالالريىۈڭ 

، پ يۈرەلىؼۈۈىيۈۈۆُەئەرًىۈۈٌ بېؼۈۈىًى 
 ينەًتەپلىرىۈۈۈدە دىًىۈۈۈ َۆًۈۈۈۈنەت

 هاتارىدادەرىظلەريىڭ رەطهىي دەرىظلىٍ 
يْلـا هْيۇلۇػى، تۈۈرًىيەدىٌى يەچۈچە 
ئۈۈْى يىلۈۈدىٌ بۇيۈۈاى چىوىۈۈؽ يۈۈْلى 
تېپىلهايۋاتوۈۈاى ًۈۈۇرت نەطىلىظۈۈى ۋە 
َۆًۈنەت ئىچىدىٌى ئىچٌى َۆًۈۈنەت 

يىٌ ىۈۈنەطىلىظۈۈىِە ئْخؼۈۈاغ ئەڭ ه
نەطۈۈىلىلەريىڭهۇ يەيىۈۈال ئەردّؿۈۈاى 

دىٌ َەل هىلىۈۈًىؽ پىۈۈىَۆًۈۈۈنىتى تەر
تەرەپٌە هاراپ يۈزلىًىؼى هاتارلىوالريىڭ 
َەنهىظى پەهەتال ئالالًَىڭ ئىرادىظى ۋە 

 ئەلبەتتە.بْلدى، ياردىهى بىلەى 
يىلۈۈدىٌ بۇيۈۈاى ياۋرّپايىۈۈڭ  84
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ئْيۇيچۇهى بْلۇپ ًەلِەى تۈرًىيەيىۈڭ 
ئەردّؿۈۈاى رىياطۈۈەتچىلىٌىدە هْلـۈۈا 
ًەلتۈۈۈرُەى يەتىجىلىۈۈرى طۈۈەۋەبىدىٌ 

ياۋرّپايىڭ ًۈۆزىِە تېٌىلىۈپ بىردىًال 
ئۇيىڭدىٌ تە پۇ لۇن تەلەپ هىلىؼۈى، 
تۈۈارىختىٌ بۇيۈۈاى ئىظۈۈرائىلىيەيىڭ َەر 

تتىپاهدېؼى بْلۇپ ىطاَەدە ئەڭ يېوىٌ ئ
ًەلۈۈۈِەى تۈرًىيەيىۈۈۈڭ ئەردّؿۈۈۈاى 
رىياطەتچىلىٌىدە پەلەطتىٌ نەطىلىظۈىِە 
ًۆ ۈۈۈل بۆلۈۈۈپ ئېظۈۈرائىلىيەدىٌ ۋاز 
ًېچىؼۈۈٌە باػلىؼۈۈى، ئەردّؿايًىۈۈڭ 

ائىلىيە بۈاغ نېًىظۈتىرىِە هارػۈى ئىظر
َېٌايىظى، يەيە ًېلىۈپ « ۋاى نېًۇت»

دۇييايىڭ َەر تەرپىدىٌى ئۈاز طۈايلىى 
نەزلۇم نۇطۇلهايالرؿا نۈۇنٌىٌ بْلـۈاى 
هەدەر ئىِە چىوىؼوا تىرىؼىؼى، ئىظۈالم 

َۇهۈۈۈۇهلىرىًى -دۇيياطۈۈۈىًىڭ َەن
هْؿداػوا باػلىؼى هاتۈارلىوالرنۇ يەيىۈال 

ڭ يۈۈاردىهى پەهەت ۋە پەهەت ئالالًَىۈۈ
   بىلەى نۇنٌىٌ بْلىدىـاى ۋەهەلەر دۇر.

ئاپرىۈۈل ًۈۈۈيى -45يىلۈۈى -2446
ئىظۈۈتايبۇلدا ئۆتٌۈۈۈزۈلِەى تۈۈۈرًىيە 

ئىظۈۈالم دۇييۈۈا »طۈۈاَىبخايلىوىدىٌى 
يۈۈۇهىرى « َەنٌۈۈارلىى تەػۈۈٌىالتى

دەرىجىلىۈۈٍ نەطۈۈئۇلالر ئۇچرىؼۈۈىؽ 
هۇرۇلتىيىًىۈۈڭ ئىچىلىۈۈؽ نۇراطۈۈىهىدا 

 تەييىۈۈبيۇتۈۈۇن طۈۈۆزلىِەى رەجەپ 
ّؿاى، ئۆزىًىڭ ئىظۈالم دۇيياطۈىـا ئەرد

رىياطۈۈەتچىلىٍ هىلىۈۈؽ ئىرادىظۈۈىًى 
ئاػۈٌارا ئْتتۇرىـۈا هْيـۈاى -ئْچۇن

بْلدى. ئۇ ئۆزىًىۈڭ ئْتتۈۇرا ػۈەرن 
زىيۈۈۈارەتلىرى جەريايىۈۈۈدىهۇ بۈۈۈۇ 

پْزىتظىيەطۈۈىًى ئاػۈۈٌارىلىـاى ئىۈۈدى. 
طەئۇدى ئەرەبىظتاى ۋە ئىراى بىلەى بۇ 

ًۆپتۈۈۇر رىوۈۈابەتتە -َەهۈۈتە ئۈۈازدۇر
ىوىهۇ بەزى خەۋەرلەريىڭ ئۈْبسۇر بْلـايل

ئىدى. ػۈۇ  باياى هىلىًـاىناهالىلىرىدە 
طۈۈەۋەبتىٌ بۈۈۇ هېتىهوۈۈى هۇرۇلتايـۈۈا 

ػەرهتە َېچوايۈدان  ئْتتۇرا تۈرًىيەيىڭ
رّلى بْلهاطلىوى الزىو دەيدىـاى نىظۈىر 

ظۈۈى بىۈۈلەى ىرەئىظۈۈى ئابۈۈدۇكەتتاٍ ط
ئۈۈْردايىيە پادىؼۈۈاَى ئابۈۈدۇلالَهۇ 

ئەردّؿۈاى  تەييىبهاتًاػهىدى. رەجەب 
طۈۆزىًىڭ بېؼۈۈىدىال نۇيۈدان دېۈۈدى: 

ئەنۇ ىنېًىڭ دىًىو طۈيًىهۇ ئەنەض، ػۈ
بەلٌى نېًىۈڭ دىۈًىو پەهەتۈال  ،ئەنەض

ئىظۈۈالم دىًىۈۈدۇر. ئۈۈۇ يەيە ياۋرّپۈۈا 
بىرلىٌىًىۈۈڭ تۈۈۈرًىيەُە ۋە ئىظۈۈالم 
دۇيياطۈۈىـا تۇتوۈۈاى پْزىتظىيەطۈۈىًى 
ئەيىۈۈبلەپ: يېوىًۈۈدىال ۋاػۈۈىًِتْيدا 

لىوى يىـىًىۈدا ئۆتٌۈزۈلِەى ئاتْم ئاناي
طۆزلىِۈچىلەريىڭ َەنهىًىڭ پۈارىصدا ۋە 
برۇًظۈۈېلدا يۈۈۈز بەرُەى تېررّرلۈۈۇن 

ئۈۈۇزۇى -ۋەهەلىۈۈرى ئۇطۈۈتىدە ئۈۈۇزۇى
تْختىلىپ، ئىظتايبۇل، ئەيوەرە ۋە الَْر 
هاتارلىى ػۈەَەرلەردە يۈۈز بەرُەى ۋە 
يۈۈۈۈزلەرچە ًىؼۈۈۈىلەريىڭ ئۆلۈۈۈۈنىِە 
طۈۈۈەۋەبچى بْلـۈۈۈاى تېررّرلۈۈۈۇن 

ۇ ئېلىۈۈۈپ َەرىٌەتلىرىًۈۈۈى تىلـىهۈۈۈ
هْيهىـايلىوى يېهىدىٌ دېۈرەي بېرىۈدۇ  
دەپ طْرايدۇ. ئۇ ئىظالم دۇيياطى يېهە 
ئۈچۈۈۈى ئۈۈۆز ئارىظۈۈىدىٌى ئىچٌۈۈى 
نەطىلىلىرىًى َەل هىلىؽ ئۈچۈى ؿەرب 
ئەللىرىدىٌ ياردەم طْرايدۇ  دەيدۇ. ئۇ 
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يەيە: بىس باػوىالريىڭ ئىچٌى ئىؼلىرىـا 
ئارىالػۈۈهايهىس، َەتتۈۈا ئارىلىؼىؼۈۈتىٌ 

هىۈۈس. ئەنهۈۈا باػۈۈوىالر بىسيىۈۈڭ چەًلىًى
ئىچٌى ئىؼلىرىهىسؿا ئارىالػوايدا دۇييۈا 
تىچلىوى ئۈچۈى ئەنەض بەلٌۈى يېلىۈت 

نەيپەئەت -ئۈچۈى ۋە َەرتۈرلۈي پايدا
ئۈچۈى ئارىلىؼىدۇ. بۇ ئەَۋالدا ئىظالم 
دۇيياطىدا ئۈۆز ئۈارا ًېلىؼۈتۈرۈغ ۋە 

هىلىۈۈؽ َەيئىتۈۈى تەػۈۈٌىل  طۈۈۈلُى
طۈۈىدا هىلىًىؼۈۈى الزىۈۈو. ئىظۈۈالم دۇييا

نۇطتەهىل خەلوئارا طۈاهچى تەػۈٌىالتى 
)ئېًتېرپْل( هۇرۇپ ئۆز ئارا جىًايەتچى 
ئالهاػتۇرۇغ ئىؼى يْلـۈا هْيۇلۇػۈى 
الزىو. يەيە ئۇ خەلوئۈارا خەۋپظۈىسلىٍ 

دۆلەتًىۈۈڭ  5تەػۈۈٌىالتىدىٌى پەهەت 
تەهۈۈدىرىًى بەلِىلەػۈۈتەي  يىۈۈڭدۇييا

ئادالەتظىس طىظتېىهىًى ئەيىبلىِەى َالدا 
م دۆلەتلىرىۈۈۈدىًهۇ ئۇيىڭۈۈۈدا ئىظۈۈۈال

بْلۇػۈۈۈى ًېۈۈۈرەي.  يىۈۈۈڭۋەًىللەر
طتىِە هۇرۇلـۈاى بىۈر ۈئادالەتظىسلىٍ ئ

طېظتىهىًىڭ دۇيياؿۈا ئۈادالەت ئېلىۈپ 
ًېلەلىؼى نۇنٌىًهۇ  دېِەى نەزنۇيۈدا 

  طۆزلەيدۇ.
ُېسىتۈى « يېڭۈى ػۈەپەن»تۈرًىيە 

نۇخبىرى ئۆزتۈري بۇ َەهتە يۈرُۈزُەى 
ئْبسّر ناهالىظىدە نۇيۈۇالريى يازىۈدۇ: 

ئىظۈۈالم دۇييۈۈا َەنٌۈۈارلىى »بىسيىۈۈڭ 
دىٌۈى ئەڭ چۈْڭ ۋە ئەڭ «تەػٌىالتى

ًۈچلۈي دۆلەتًىڭ تۈرًىيە ئىٌەيلىٌىًى 
تەًىتلەغ بىۈلەى بىۈرُە، تۈرًىيەيىۈڭ 

هىلىۈؽ  باػۈالنچىلىىئىظالم دۇيياطىـا 
نەطىلىظىًىڭ ئۇيدان ئاطۈايال نۈۇنٌىٌ 

بْلىدىـاى بىۈر نەطۈىلە ئەنەطۈلىٌىًى 
ۈيٌى بەزىبىۈر ئۇيتۇناطلىوىهىس الزىو. چ

نەطئۇللىرى تۈرًىيەيىڭ رّلىًۈى  ئەرەب
 ئېتىراپ هىلىؼًى خالىهايدۇ. 

« ئۈادالەت ۋە تەرەهوىيۈات»ئۇ يەيە 
-پارتىيە َۆًۈنىتىًىڭ دۇييايىڭ تەرەپ

تەرەپلىۈۈرىِە نەطۈۈجىد بىًۈۈا هىلىؼۈۈوا 
باػلىؼى، تۈۈرًىيە دىيۈايەت ئىؼۈلىرى 
باػۈۈوايلىوىًىڭ بالوۈۈاى ۋە بْطۈۈًىيە 

ە دۆلەتۈۈۈلەردە هاتۈۈۈارلىى بىۈۈۈريەچچ
ئىؼخايىالريى ئېچىؼى ۋە چْڭ ئۈاًىلىى 
رّللىرىًى ئْيًاػوا باػلىؼى، يەيە ػۈۇ 
دىيايەتًىۈۈۈڭ پۈتۈۈۈۈى ياۋرّپۈۈۈادىٌى 
نەطۈۈجىدلەرُە نائاػۈۈلىى ئىهۈۈانالريى 
ئەۋەتىؽ هاتۈارلىى خەلوئۈارالىى دىًۈى 
پائالىيەتلىرى، ئەنەلىيەتتىهۇ تۈرًىيەيىڭ 
 ئىظالم دۇيياطىـا باػچىلىى رّلىًى جارى

 هىلدۇرۇۋاتوايلىوىًى ًۆرطىتىدۇ.
هاتار دۆلىتىدىٌى َەند ئىبًى خەلىۈپە 

دىًالر تارىخى ۋە طىياطىي  ئۇيىۋېرطتېتى
ئەخۈۈۈالن ئۇطۈۈۈتازى نْرىتايىيەلىۈۈۈٍ 
نۇتەپەًٌۈۈۇر نۈۈۇَەنهەت نۇختۈۈار ئەل 
ػىًوىتى، تۈرًىيە َەهوىۈدە تْختىلىۈپ 
نۇيۈۈدان دەيۈۈدۇ: "تۈۈۈرًىيە ئىظۈۈالم 

ؼى ًېرەي، دۇيياطىـا رىئاطەتچىلىٍ هىلى
َەنۈۈهە يەرطۈۈە ئۆزىًىۈۈڭ ئەطۈۈلىِە 
هايتوايدەي تۈرًىيەنۇ ئىظالنـا هۈايتتى. 
ياۋرّپا ئەللىرى تۈرًىيە بىلەى هْػۈۇپ 
پۈتۈى ئىظالم دۇيياطىـا دۈػۈهەيلىٌىًى 
ئاػٌارىلىۋاتواى بىر نەزُىلۈدە، ئىۈراى 
 ،ؿەرب دۇيياطى بىلەى بىۈرُە بْلۈۇپ

ئىظۈۈالم دۇيياطۈۈىـا دۈػۈۈهەيلىٌلىرىًى 
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ػۈۈتۇرىۋاتىدۇ. تۈۈۈرًىيە دېۈۈِەى داۋانال
نۇطۈۈا ئەلەيُظظۈۈاالم بۈۈْۋان ۋاهتىۈۈدا 
پىرئەۋيًىڭ طارايىدا چْڭ بْلـايۈدەي، 
ياۋرّپايىڭ هْيًىۈدا تۈۇرۇپ تەرەهوۈى 

 هىلـاى بىر دۆلەت.
دېهەي: ئۈالالٍ تائۈاال تۈۈرًىيەيى  

ئىظالم دۇيياطۈىـا باػۈچىلىى هىلىؼۈوا 
تەهدىر هىلىۋەتٌەيلىٌى ئېًىۈى. ئەنهۈا 

ياطۈۈىًىڭ َۈۈازىرؿىچە بۈۈۇ ئىظۈۈالم دۇي
َەهىوەتلەريۈۈى چۈػۈۈۈيۈپ يېتەلىِىًۈۈى 
يْن. ئۇ يەيە طۆزىًى داۋانالػۈتۇرۇپ، 
ئېرايۈۈۈدەي بىۈۈۈر ئۈۈۈازؿۇى دۆلەت 
نەطۈۈۈئۇللىرىًىڭ ئۈۈۈۆز خەلوىًىۈۈۈڭ 
ئەرًىًلىٌىًۈۈى چەًلىؼۈۈى، نىظۈۈىردىٌى 

« نۇطۇلهاى هېرىًداػالر تەػۈٌىالتىًى»
 تەييىبرەجەپ  ػۇيداهالياناى ًۆرۈػى، 
ئۈۈۈۆچ ًۆرۈػۈۈۈى،  ئەردّؿۈۈۈايًىهۇ

ئەردّؿايًىۈۈڭ هايچىلىۈۈٍ تۈۈْؿرا يْلۈۈدا 
ئىٌەيلىٌىًى ئىظپاتاليدۇ، دېدى. ياۋرّپا 
ۋە ئانېرىٌۈۈۈا هْػۈۈۈها ػۈۈۈتاتلىرىًىڭ 
تۈۈۈرًىيەُە هاراتوۈۈاى طىياطۈۈەتلىرىِە 
هارايدىـاى بْلظۈان، ئۈۇالر تۈارىختىٌ 
بۇياى تۈري نەطۈئۇللىرىدىٌ ئْخؼۈاغ 
طۈۈەۋىيىدىٌى دّطۈۈتلۇن پْزىتظىيەطۈۈى 

ى يېهە دېظە خۈْغ دەپ بەلٌ ،ئەنەض
تۇرىدىـاى ئاطتىٌ هْللۇن پْزىتظىيەطى 
بىلدۈرۈػىًى خااليدۇ. ئەنهۈا َۈازىرهى 

تەڭ -ئەردّؿۈۈاى َۆًۈۈۈنىتى تە ۈۈِە
تۇرىهەى دېِەيدىٌ ًېيىًال نۇياطۈىۋەتتە 
چاتۈۈان چىوىۋاتىۈۈدۇ. ئەنەلىيەتتىهۈۈۇ 

يىلى -2446ياۋرّپالىوالريىڭ تۈرًىيەدە 
ئىييۈۈۈۇل يۈۈۈۈز بەرُەى ۋەهەدە -45

بًىۈۈۈڭ تۈۈۈۈرًىيەُە تۇتوۈۈۈاى ؿەر
پْزىتظىيەطىهۇ ياۋرّپايىۈڭ تۈۈرًىيەُە 
هاراتوۈۈاى دۈػۈۈهەيلىٍ طىياطۈۈىتىًى 
ئىظپاتالػوا يېتىپ ئاػىدۇ. بۈۇ يۈۆۋەت 

ئاپرېۈۈۈل ًۈۈۈۈيى -46تۈۈۈۈرًىيەدە 
ئۆتٌۈزۈلىۈۈدىـاى رەئىظۈۈلىٍ تۈۈۇزۇنًى 
يْلـا هْيۈۇغ نەطىلىظۈىدە ئْنۇنًىۈڭ 
رايىًى ئۈېلىؽ طۈايلىهى َارپىظۈىدىهۇ 

ىيە ۋە ُْلاليدىيە هاتۈارلىى نەيلى ُېرناي
ياۋرّپا دۆلەتلىرىًىڭ تۈرًىيەُە هارػۈى 
تۇتواى پْزىتظىيەطى َەيۈراى هۈاالرلىى 
بْلۇپ، ئۆزلىرىًىڭ َەهىوىي دۈػهەيلىٍ 

ئاػۈۈٌارا -طىياطۈۈەتلىرىًى ئۇچۈۈۇن
 ئْتتۇرىـا هْيـاى بْلدى. 

پاًىظتايلىى طىياطى ئْبسّرچى ئىجاز 
ي زاًانۇ ئەردّؿايًىڭ تۈرًىيەيى ًۈچلۈۈ

ئۈنهەتٌە ئاياليدۇرؿايلىوىًى ئەطٌەرتىپ 
 تەييىۈۈبنۇيۈۈدان دەيۈۈدۇ: رەجەپ 

ئەردّؿايًىڭ ئىلِىرىدىٌ باػالپ، تۈري 
ئەطٌەرلىرىًىڭ ۋە دىًظىسالريىڭ بارلىى 
تىرىؼچايلىولىرى ئۇطتىدىٌ ؿالىپ ًېلىپ 
بۈۈارلىى طۈۈايالنالردا تْلۈۈۇن ئۇتۈۈۇپ 
چىوىؼى پەهەتال ئالالًَىۈڭ يۈاردىهى ۋە 

نۇنٌىٌ بْلىدىـاى بىۈر  يالبىلەَېٌهىتى 
ۋەهە بْلۇپ، بۇالريى باػوا طەۋەبلەرُە 
باؿلىـىلى بْلهايدۇ. ئۈۇ يەيە طۈۆزىًى 
داۋانالػتۇرۇپ، ئەردّؿايًىڭ پەلەطۈتىٌ 
نەطىلىظۈۈۈىِە، ئىۈۈۈِە چاهىظۈۈۈىس 

دىٌى بىچۈۈارە بىرنۈۈاطۈۈۈرىيەلىٌلەرُە، 
ًِىيۈۈۈۈۈا نۇطۈۈۈۈۈۇلهايلىرى ۋە ىرَّ

طۈۈۈْنالىيەلىٌلەر هاتۈۈۈارلىى بۈۈۈارلىى 
رُە ئەنەلىۈي يۈاردەم هۈْلىًى بىچارىلە
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طْيۇػى ۋە ئۇيىڭ نەيلۈى طىياطۈى ۋە 
ئىوتىظادى بەدەللىرىًۈى تۆلەػۈٌە رازى 
بْلۇػى، زادى يىهىلەريى ئىپادىلەيۈدۇ  

 3يىلۈدىٌ بۇيۈاى  6تۈرًىيە ئۈۆتٌەى 
نىليۈۈْى طۈۈۈرىيەلىًٌى َېچٌىهًىۈۈڭ 

ػۈۈۇيدان ياردىهىظۈۈىس بېوىۋاتىۈۈدۇ. 
تىررۇرلۈۇن دائىؽ هاتارلىى  تۇرۇهلۇن

َۇجۇنلىرىـۈۈۈۈا  ػۈۈۈۈٌىالتلىرىًىڭتە
ئۇچراۋاتىدۇ. نايا نۇػۇ هىلهىؼۈالريىڭ 
َەنهىظى يېڭۈى تۈرًىيەيىۈڭ ئىظۈالم 
دۇيياطىـا باغ بْلۈۇغ طۈاالَىيىتىًى 
تْلۈۈۇن ئىظۈۈپاتاليدۇ. ئەنىلىيەتتىهۈۈۇ 
ئەردّؿايًىۈۈۈڭ ؿەلىۈۈۈبە هىلىؼۈۈۈىًى 
خالىهايۈۈدىـايالريىڭ َەنهىظۈۈى ئىظۈۈالم 

  دۈػهەيلىرىدىٌ ئىبارەت، دەيدۇ.
ئاپرىۈۈل ًۈۈۈيى -46يىلۈۈى -2447

تۈرًىيەدە ئېلىپ بېرىلـۈاى تۈۈرًىيەدە 
پارالنېًۈۈۈت طىظۈۈۈتېهىًى ئەنەلۈۈۈدىٌ 
هالدۇرۇپ، رەئىظلىٍ تۈۇزۇنًى يْلـۈا 

 48هْيۈۈۇغ ۋە ئاطاطۈۈى هايۇيًىۈۈڭ 
ناددىظۈۈىًى ئۈۈۆزُەرتىؽ نەطىلىظۈۈىدە 
خەلى ئانهىظىًىڭ رايىًى ئېلىؽ ئۈچۈى 
بېلەت تاػۈالغ طۈايلىهىدىٌ ياَۈايەت 

يىڭ بەي بىئۈارام بْلۈۇپ ًۆپ دۆلەتلەر
ًېتىؼۈۈىدىٌى ئاطاطۈۈلىى طۈۈەۋەب: 
تۈرًىيەيىڭ تېخىىهۇ ئالـا ئىلِىرىلىؼى، 
طۈۈايائەتتە، ئېًىۈۈرُىيەدە، هاتًاػۈۈتا ۋە 
باػۈۈوىهۇ ئىوتىظۈۈادىي، ئىجتىهۈۈائىي 
نەيدايالريىڭ َەنهىدە ئالـا ئىلِىۈرىلەپ 

هىلىۈپ ًېتىؼۈىًىڭ ئالۈدىًى  يتەرەهوى
 ئااللهىـايلىوىدىٌ ئىبارەت ئىدى.

ُەرچە نەيلى تۈرًىيە ئىچىۈدىٌى ۋە 

يۈۈا طۈۈىرتىدىٌى بۈۈارلىى تۈۈۈرًىيە 
دۈػهەيلىرى ػۈۇيچە ًۈۆپ يالـۈاى ۋە 

-ئاطاطظىس تەػۋىواتالر ئارهىلىى پىتۈًە
ئىـۋا تارهىتىؼۈوا ۋە نەزًۈۇر طۈايالنـا 
تْطوۇيلۇن هىلىؼوا تىرىؼواى بْلظۈىهۇ 
يەيىال ئالالًَىڭ ًەرىهى، ئىًايىتى بىلەى 

هىلىۈدۇ ۋە يېڭۈى  َەن تەرەپ، ؿەلىبە
تۈرًىيە يْلىدىٌى بۈارلىى تْطۈالـۇالر 

 تْلۇن يْن هىلىًىدۇ.
 ،تْلىهۇ ئەپظۇطلىًارلىى ۋەهە ػۇًى

پۈتۈى ئىظالم دۇيياطىـا ئىۈِە چىوىؼۈوا 
-ۋە بۈۈارلىى نۇطۈۈۇلهايالريىڭ دەرت

ئەلەنلىرىِە هىظهەى بْلظۈىهۇ دەرنۈاى 
 تەييىۈببْلۇػوا تىرىؼۈىۋاتواى رەجەپ 

پەۋهۇلئۈۈاددە ئەردّؿايـۈۈا ئْخؼۈۈاغ 
خۇطۇطىيەتلىرىِە ئىِە بىۈر  رەَبەرلىٍ

نۇئهىٌ، نۇطۇلهايًى نۈۇرتەد هاتارىـۈا 
چىوىرىۈۈپ، دۈػۈۈهەيلىٍ پْزىتظىيەطۈۈى 
تۇتىدىـاى ئەهىلظىس، ياداى ۋە ئەخهەن 
نۇطۇلهايالرنۇ يْن ئەنەض. بۇ ئەَۋال 
نۇطۈۈۇلهايالريىڭ بېؼۈۈىـا ًېلىۈۈدىـاى 
نۇطىبەتلىٍ ئېـىر ًۈيلەريىۈڭ يەيىهۈۇ 

بارلىوىدىٌ دېرەي بەرطە ًېرەي.  داۋانى
 ،ئالالٍ َەنهەيلەيِە َىدايەت ئاتا هىلىپ

   (ئانىٌ) .هەلب ًۆزىهىسيى ئېچىۋەتٌەي
 نەيبەلەر:

احلركااااااامي ايف اااااااملعاص ة /ركاااااااام ا  م ااااااار     ااااااام    
 عبداجللال الساد

عمعاام ة مدعااص /ركااام    اا     44ال دالااص لالميةاااص 
 الرتك  محز  /كني

 ااارع ع واااد لا اااي ا    ااا  ر  /قريااار عاااا /ركاااام عاااا
 جمغممي
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بۈارلىى  زانۈايالرداى وۈئايالالر هەدىه
ئاپەتًىڭ نەيبەطۈى -جاَالەت ۋە بااليى
پەهەتۈۈۈال جىًظۈۈۈى دەپ هارىلىۈۈۈپ، 

نۇياطۈۈىۋەتتە هْللىًىۈۈدىـاى ًېًىۈۈسەي 
ئىظۈالم  نۇئۈانىلە هىلىًۈاتتى.طۈپىتىدە 

دىًى ئايالالريى بۇ ۋەزىيەتتىٌ هۇتوۇزۇپ 
ئابرۇيىًى هايتۇرۇپ چىوىپ، ئۇالرؿا ئۆز 

  بەردى.
ئەُەر بىۈۈس ئايالالريىۈۈڭ ئىظۈۈالندىٌ 

وى زانايدىٌى تارىخىـا هارايۈدىـاى بۇرۇي
بْلظان، ًۆپلىِەى نىللەتلەر ئارىظۈىدا 
ئايالالريىڭ هايچىلىٍ ۋەَؼى دەرىجىۈدە 
خارلىى نۇئانىلىظۈىِە دۇچۈار بْلۈۇپ 
هالـايلىوىًى ًۆرۈپ َەيۈراى هۈالىهىس. 

دا ۋە ئْتتۈۇرا بْلۇپهۇ يەَۈۇدى دىًىۈ
ئەطىردىٌى بەزى ؿەرپ جەنئىيەتلىرىۈدە 
ئۇزۇى يىلالر ئايال ًىؼىًىڭ رۇَى بۈار 
يْهلىوى تاالغ تارتىؽ هىلىًـاى بْلۇپ، 
ئايالالريى خۈْرالغ ۋە پەض ًۈۆرۈغ 

 ئەۋ  ئالـاى ئىدى.

ئۇالر: ئەُەر ئايال ًىؼۈىًىڭ رَّۈى 
بار دېيىلظۈە ئۇيۈداهتا ئۇيىۈڭ رَّۈى 

ػۈوا يەرطۈىًىڭ ئىًظاى رَّىهۇ ياًى با
رَّىهۈۈۈۇ دەپ، دە تەالغ هىلـۈۈۈاى. 
ئاخىرىدا ئۇالر ئايال ًىؼىًى خْرالػۈتا 
ئەڭ ئەػەددى بْلـاى ئىپپەت ًېهىرىًۈى 

 ئىجاد هىلـاى ئىدى.

بۈُۈۈۈيٌى زانۈۈايىهىسدا طۈۈايائەت 
كرايظىيە ئەرًىًلىٍ ئىًوىالبى ، ئىًوىالبى

يۈز بىرىپ، ئىًظاى ئۈۆز ئەرًىًلىٌىًۈى 
ېۈيىٌ ًاپىتالىظۈت هْلـا ًەلتۈرُەيدىٌ ً

تۈزۈنىًىڭ ئىِىدارچىلىوىًىڭ داۋانلىۈى 
َالدا ئىلِىرلىؼىؼۈىِە نۈاض ًېلىؼۈى 

-ئۈچۈۈۈى تەهەززالىۈۈى بْلـۈۈاى طۈۈْدا
طايائەت َالىتى ػۈەًىللەيِەى بْلۈۇپ، 
ئايالالر بۇ جەنئىيەتلەردە ئۆز هارىؼىًىڭ 
نەيدايلىرىـا ئېلىپ چىوىلۈدى. بۇيۈدان 
بىر ۋەزىيەتتە َىجۈاب تەبىئىۈي َالۈدا 

تەطۈىرى  يۇپۇز ۋە ئْچۇن بېظىهالريىڭ
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 ئاطتىدا هالدى.

  

  َىجاب ئىجتىهائىي ًىيىههۇ 

َىجۈۈاپ َەهوىۈۈدىٌى َەر خىۈۈل  
پەتىۋاالر ًۆپىيىپ نۇطۇلهايالر ئارىظىدا 

تارتىؼۈۈوا طۈۈەۋەپ بْلهاهتۈۈا. -تۈۈاالغ
بْلۇپهۈۈۈۈۈۇ ػۈۈۈۈۈەيخۇلئەزَەريىڭ 
"كرايظۈۈىيىلىٌلەريىڭ ئۈۈۆز دۆلىتىۈۈدە 

ەيۈرى َىجابًى چەًلەغ َەهوى بۈار، ؿ
دۆلەتۈۈۈلەردە ياػۈۈۈىـاى نۇطۈۈۈۇلهاى 
ئايالالريىڭ ئۈۇ دۆلەتلەريىۈڭ هايۇيىـۈا 
بْيظۇيۇػۈۈى ئىظۈۈالم ػۈۈەرىئىتىًىڭ 

هىِە ًنەجبۇر هالـۇچىًىڭ َۆ»َۆًهىدە 
، دەپ بەرُەى پەتىۋاطۈۈۈى «ًىرىۈۈۈدۇ

نۇطۇلهايالر ئانهىظى ئارىظىدا هۈاتتىى 
 ؿْلـۇال پەيدا هىلدى.

ُەرچە نەخظۇض َۈالەت -بۇ پەتىۋا
ئىظالم تەتوىواتچىظۈى -لظىهۇئۈچۈى بْ

ئىظالنًىڭ  دًّتۇر نۇَەنهەد ػەَرۇريىڭ
باػاليـۇچ زانايىۈدىٌى ۋەهەلىٌۈلەر ۋە 
ئۆزىًىۈۈڭ هۇرئۈۈاى ًەرىهًۈۈى تەپظۈۈىر 
هىلىؼۈۈتىٌى چۈػەيجىظۈۈىسُە تايىًىۈۈپ: 

َىجۈۈۈاب ئىظۈۈۈالنًىڭ ئاطاطۈۈۈى »
ػەرتلىرىدىٌ ئەنەض، بەلٌى ئىجتىهۈائى 

  دېِەى طۆزىِە ناض ًېلىدۇ.« ئەيئەيە

يەردە ئىًظۈۈۈايًىڭ ئەهلىۈۈۈِە بۈۈۈۇ 
  ًېلىدىـاى طْئال تۈۋەيدىٌىچە:

َىجۈۈۈاپ ًېۈۈۈيىؽ ئايالالريىۈۈۈڭ 
ئىلِىرىلىؼۈۈى ۋە ئىلهىۈۈي طۈۈاَەلەردە 

 تەرەهوى هىلىؼىـا تْطالـۇ بْالندۇ 

َىجۈۈاپ ئايۈۈالالريى جاَۈۈالەت ۋە 
تەرەهوىياتظۈۈىسلىى هەپىظۈۈىِە هانۈۈاپ 

 هْيدى، دېِەى ئىددىئا تْؿرىهۇ 

يىؼى يۈاًى ئايال ًىؼىًىڭ َىجاب ًې
ًېيهەطۈۈلىٌى َېچواچۈۈاى نىللەتلەريىۈۈڭ 
تەرەهوىياتًىڭ ياًى تەرەهوىياتظىسلىوىًىڭ 
طەۋەبى بْلهىـۈاى يۈاًى ػۈۇ نەلۈۇم 
ًىيىهًى ًەيِەى ئايالًىڭ جاَۈالىتى ۋە 

يۈاًى  زانايًىڭ ئارهىظىدا هالـايلىوىًىۈڭ
تەرەهوىياتچىلىوىًۈۈڭ ۋە نەدەيىيەتلىۈۈٍ 
ئىٌەيلىٌىًىۈۈڭ بەلِىظۈۈى بْلهىـۈۈاى. 

چىلىـاى ؿەرپ ئاياللىرىًىڭ ًېيىۈًىؽ هاي
يْطۇيىًى ۋە ػەًلىًى دّراپ ًېلىۋاتواى 
ػۈۈەرن ئايۈۈاللىرى َىجۈۈاپلىى ئەنەض، 
ئەنهۈۈۈا دۇييۈۈۈادىٌ پەهەت يۈۈۈۈزەًى 

  ًۆرۈيىؼىًى بىلىدۇ خاالض.

ػۇيىڭدەي يْرؿۇيلىـۈاى َىجۈاپلىى 
ئايالالر ئىلو ۋە نەدەيىيەت طۈاَەلىرىدە 

ىلىۈپ ۋە يەيە پەهەتال ئەرلەر نْيۇپۇل ه
ًېلىۋاتواى طاَەلەردە ئۆز ئۈطتۈيلىٌىًى 
ياناياى هىلىۈپ يۈۇهىرى دەرىجىۈلەرُە 

  ئېرىؼتى.

هەدىهٌى زانايۈدىٌ بىۈرى ئىًظۈاى 
جەنئىيەتلىرى ئۆزىِە خاض ًىيىهلەريۈى 
ًىيىپ ًەلۈِەى ۋە ًىيىۈًىؽ يْطۈۇيى 

ئۈۈادەتلىرىِە هۈۈاراپ َەرخىۈۈل -ئۈۈۆرپ
بْلۇپ ًەلِەى ۋە ًۆپلىِەى ئەَۋالۈدا 

ئۇالريىۈۈڭ ئىجتىهۈۈائى  ًىۈۈيىو ػۈۈەًلى
 ئْريىًى ًۆرطىتىپ بېرەتتى.

ئاياللىرىًىڭ ًىيىهۈى ە وىيْهظۇل تەب
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طىًىڭ ئاياللىرىًىڭ ًىيىهىِە تەبىوەبايالر 
ئْخؼۈۈۈىهايتتى. ػۈۈۈۇيىڭدەي يۈۈۈاغ 
هىسالريىڭ ًىيىهۈى هېۈرى ئايالالريىۈڭ 
ًىيىهىِە ئْخؼىهىـايدەي، ئەرلەريىڭهۈۇ 
ًىيىهلىرى ئەطىرلەردىٌ بىرى ئْخؼىهاي 

ِەى بْلۈۇپ، ئْطۈهايلى دەۋرىۈدە ًەل
دّپپۈۈا ًەيۈۈِەى بْلظۈۈا نۇطۈۈتەنلىٌە 
دەۋرىدە ػەپٌە ًەيِەى ئىدى. دېُوايالر 

  بْلظا دّپپا بىلەى ًۇپايە هىلـاى.

ئْنۇنەى هىلىۈپ ئېيتوايۈدا، پۈتۈۈى 
نىللەتلەريىڭ نىللى ًىيىهى دەۋلەتلەريىڭ 

  ئْخؼاػهاطلىوىدەي َەر خىل بْلىدۇ.

 

  غ:َىجاپ َەهوىدە ًۆز هارا

طۈۈرىيەيىڭ  بىر هايچە يىل ئىلِىرى
َەلەپ ػۈۈەَىرىدە نېًىۈۈڭ "نىۈۈرا " 
رّنايىهًى باَاالغ ئۈچۈۈى َەر ئايۈدا 
بْلىۈۈۈدىـاى ئەدەبىيۈۈۈات يېـىًۈۈۈى 
ئۆتٌۈزۈلدى. بۇ يېـىًـۈا بىۈر هۈايچە 
نەػُۇر ئەدەبىياتچى هاتًاػواى ئىۈدى. 
نەى يېـىًـا هاتًاػۈوۇچىالردىٌ پەهەتۈال 

رىظۈتىٌ طىًارىظت يازؿۇچى يىُۈات طى
باػۈۈۈوىالريى تْيۇنۈۈۈايتتىو. رّنۈۈۈاى 

ئاخىرلىؼۈۈاي  نۇَۈۈاًىهەَەهوىۈۈدىٌى 
نېًىۈڭ َىجۈابىو تْؿرىظۈىدا  دېِەيدە

هْيۇلـاى تەيوىدى بىۈر طۈْئال نېًۈى 
ئەجەپلەيۈدۈردى. بۈۈۇ طۈۈْئالًى َەلەپ 
ئۇيىۋەرطىتىظىدە ئۇطتازلىى هىلىۈدىـاى 
بىر دًّتۇر ئايال هْيـاى بْلۈۇپ، ئۈۇ 

ان هىلىۈپ طْئالىدا نا ۈا "طۈىس هايۈد

ئۆزىڭىس َىجاپلىى ۋە َىجۈاپلىى بىۈر 
نۇَىتتا ياػۈاپ تۈْرۇپ بۈۇ رّنۈايًى 
يازالىدىڭىس  دېدى. نەى جاۋاپ بېرىۈپ 
بْلـۇچە يېًىهدا ئىًجىًىرلىٍ كاًْلتېتىدە 
ئۇطتازلىى هىلىدىـاى بىر دًّتۇر ئۈۆزى 
جاۋاپ بېرىؽ ئۇچۈى نەيدىٌ رۇخظەت 
طْراپ نۇيدان دېدى: "َىجاپ بىۈلەى 

تًىڭ يىهە نۇياطىۋىتى بار  بۈۇ ئىجادىيە
ئايالًىڭ ئەهلى بۇ ًىيىهًى ًەيِەيهۈۇ  

ئىجادىيەتًىۈڭ -پىٌىۈر طىس ًىيىو بىلەى
 ئارىظىدا هايداههۇ نۇياطىۋەت هۇرىظىس 

 نەريەنًۈۈۈى ئەزرا بۈۈۈۇ طۈۈۈۇئالىڭىس

جاَالەتلىٍ دەپ ئەيىپلىِەيۈدەي ئىۈؽ 
 بْلىدۇ، چۈيٌى ئۇ َىجاپلىى ئىدى.

ْلظۈا بۇ جاۋابًى بەرُەى دًّتۈْر ب
  خىرىظتىياى ئىدى.

ػۈۈەرىئىتىدىٌى  َىجابًىۈۈڭ ئىظۈۈالم
 ئْريى:

ػەرىئەتٌە ئاطاطەى ئەطلىدە َىجۈاب 
َىهۈۈايە هىلىۈۈؽ ۋە  َۈۈۆر ئايۈۈالالريى

ًېًىسەًلەردىٌ پەرهلىى هىلىؽ ئۈچۈۈى 
  پەرىس هىلىًـاى.

تائاال ئەَۈساب طۈرىظۈىًىڭ ئالالٍ  
ئۈى »نۇيۈدان دەيۈدۇ:  ئايىتىدە-59

ياللىرىڭـۈۈا، پەيـەنۈۈبەر! ئېيۈۈتوىٌ ئا
هىسلىرىڭـا ۋە نۈۇئهىٌ ئايالالرؿۈا ئۈۆز 

ًۆًظىلىرىِە يۆُۈۋالظۇى.  ياؿلىولىرىًى
ياخؼى.  بۇ ئۇالريىڭ تْيۇلۇػى ئۈچۈى

ػۇيىڭ بىلەى باػۈوىالريىڭ )چاخچۈان 
دۇچۈۈار  هىلىۈۈپ( ئەزىۈۈيەت بېرىؼۈۈىِە
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  «بْلهايدۇ.

بۇ ئايەتتە پەيـەنبەرئەلەيُىظظاالنًىڭ 
يالالرؿا ػۇ هىسلىرى ۋە نۇنىًە ئا-ئايال

 زانايۈۈدا يۆُۈيۈۈۈغ ئۈچۈۈۈى ئْچۈۈۇن

بۇيرۇن بْلۇپ، ئالىهالر بۇيى زانۈايالر 
َەنۈۈهە ئايالالرؿۈۈا پۈتۈۈۈى  بۈۈْيىچە

ئْنۈۇنىي پەرىۈس  نۈطۈلهاى جەنئىيەتتە
  هىلىپ بىٌىتتى.

ئايەتتىٌى بۇ بۈۇيرۇهتىٌ نەهظۈەت، 
ئايۈۈالالريى َىهۈۈايە هىلىۈۈؽ ۋە ئۈۈۇيى 
تەۋراتتۈۈا ًۆرطۈۈىتىلِەى َۈۈْزۇرلىًىؽ 

 تىظى ياًى طْدا طېتىى ۋاطىتىظۈىۋاطى

  چىوىؼتۇر. ۋەزىيىتىٌ هۇتوۇزۇپ

-3طۈەپىرىًىڭ  ئەػۈئىيا تەۋراتًىڭ
 بۆلۈنىدە نۇيدان دېيىلِەى:

رەب دېۈۈدى: "طۈۈاَيۇى هىسلىۈۈرى 
هۈۈانىتىًى ئۇطۈۈتۈى هىلىۈۈپ، -هەددى

بْيۇيلىرىًى طْزۇپ، ًۆزلىرىًى هىظۈىپ 
نېڭىؼۈۈى، نېڭىؼۈۈلىرىدا بەللىرىًۈۈى 

ىٌ ئۈۈۈاۋاز ۋە پاچاهلىرىۈۈۈد تْلـۈۈۈاپ
رەب ئۈۈۇالريى  چىوارؿۈۈايلوى ئۈچۈۈۈى،

چاچظىس هىلۋىتىدۇ ۋە يالىڭاچلىۋىتىۈدۇ. 
رەب ئۈۈۇ ًۈۈۈيى ئۈۈۇالردىٌ خەلخۈۈال، 

-تىريۈۈان، بْيۈۈۇى، بىۈۈلەي زىبۈۈۇ
ۈزۈي ۋە يەهىؼۈلەيِەى ئزىًەتلىرىًى ۋە 

ًىيىهلىرىًۈۈى تارتىۋالىۈۈدۇ ۋە خۈۈۇغ 
 پۇراهًى طېظىوچىلىووا ئالهاػتۇرۋېتىدۇ."

ىًىڭ ل ًىؼۈۈَۈۈازىرهى ًۈيۈۈدە ئايۈۈا
 ُىۈرىو زىۈًەت ۋە-هْللىًىدىـاى زىبۈۇ

هارايۈۈدىـاى بْلظۈۈان،  بۇيۇنلىرىـۈۈا

بۇيىڭۈۈۈدىٌ نەهظۈۈۈەتًىڭ ئْچۈۈۈۇن 
 ئىٌەيلىٌىًى بايوىيااليهىس. ئۇ بْلظۈىهۇ

رۇغ ئارهىلىى ئۈۆز ۇت-ػْيدان نېڭىؽ
ُۈزەللىٌىًى ياناياى هىلىۈپ ئەرلەريىۈڭ 

 دىووىتىًى هْزؿاغ.

دېهەي، هەدىهوۈى زانايۈدىٌ بېۈرى 
لالر جاَالەتٌە ًۈنۈلۈۈپ ًەتۈٌەى ئايا

نەخلۇن دەپ هارىلىپ، جەنئىيەت ئۈۇيى 
َْزۇرلىًىؽ ۋاطتىظى هىلىپ هْللىًىۈپ 
 ًەلِەى ئىدى. لېٌىٌ ئىظالم ئايالالريىڭ

َاياتوۈۈا ئاًتىۈۈپ َۈۈالەتتە هاتًىؼۈۈىؽ 
َْهۇهىًى بېرىپ، ئۇالريى تەرەهوىيۈات 

 پەللىظِە ًۆتۈرۈپ چىوتى.

 ئىظۈۈالم دىًۈۈى ئايۈۈالالريى بۈۈايالر
تۈزۈنىًىڭ ئىجتىهائىي، ئىوتىظۈادىي ۋە 
طىياطۈۈىي چەًلىهىظۈۈىدىٌ هۇتوۈۈۈزۈپ 

بۇ تۈزۈم بْلظا پاَىؼۈىچىلىًٌى  چىوتى.
ئەنرى دەپ ئىجرا هىلىپ ًەلِەى  دىًًىڭ
 ئىدى.

"يالىڭاچ  تەۋراتتا نۇيدان دېيىلِەى:
بْلۇػىڭىس ئۈچۈى، طىس چۈۈنبىلىڭىسيى 
ئېچىۋىتىڭ، ًاطىڭىسيى ۋە پۈاچىوىڭىسيى 

تىۈۈڭ، دەريۈۈادىٌ بۈۈۇ َۈۈالەتتە ئېچىۋى
 ئۆتۈڭ."

ئايالالرؿا تەۋراتتا نۇػۇيدان خىتۈاب 
هىلىًـاى. چۈيٌى ئۇالر َېچواچاى ئەرلەر 
بىۈۈلەى ئْخؼۈۈاغ ئىًظۈۈاى طۈۈۈپىتىدە 
نۇئانىلە ًۆرنىِەى، بەلٌى ئۇالر پاَىؼە 
دەپ پەض ًۈۈۆرۈلِەى بْلۈۈۇپ بْيىۈۈڭ 
طەۋەبى ئەرلەر جەنئىيىتىًىڭ ئايۈالالريى 
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ۇ نە ِۈلۈي نەلئۈۇى، َەر هايچە هىلظىه
نە ِۈلۈۈۈي خاتاالػۈۈوۈچى ُۇياٌَۈۈار 

نېٌرىۈۈدىٌ َەزەر -پاَىؼۈۈە، َىۈۈيلە
هىلىًىؼوا تىِىؼلىٍ نەخلۇن دەپ هاراپ 
تەۋراتوا ئۆز خاَىؼى بْيىچە ئْيۈدۇرنا 

  بْلـاى. ًىرُۈزۈػىدىٌ ئەنىرلەريى

ئەنهۈۈا ئايالالريىۈۈڭ جەنئىيەتۈۈتىٌ 
پۈتۈيلەي ئۇزاهلىؼىؼۈىًى تەػۈەببۇض 

اتوۈۈاى بەزى ًىؼۈۈىلەريىڭ هىلىۈۈپ ًېلىۋ
دەلىل هىلىۈپ ًەلتۈرۋاتوۈاى ئەَۈساب 
 طۇرىظۈۈۈۈۈىدىٌى "ئەُەر طۈۈۈۈۈىلەر

ئۇالردىٌ)پەيـەنبەريىڭ ئاياللىرىدىٌ( بىر 
يەرطۈۈە طۈۈْرىهاهچى بْلظۈۈا الر پەردە 
ئارهىظۈۈىدىٌ طۈۈْرا الر، بۈۈۇ بْلظۈۈا 
طۈۈىلەريىڭ هەلۈۈبىڭالر ۋە ئۇالريىۈۈڭ 
هەلبلىرى ئۈچۈى ئەڭ پاي ياخؼۈىدۇر" 

ئايىتىۈدىٌ نەهظۈەت، دېِەى َىجۈاپ 
پەيـەنبەريىۈۈۈڭ ئايۈۈۈاللىرى بىۈۈۈلەى 
طۆزلەػۈۈۈٌەيدە پەردە ئارهىظۈۈۈىدىٌ 

ئۈالالٍ  ئەنرىدۇر. بۇ بْلظا لىؼىؽزطۆ
تائۈۈاال پەيـەنۈۈبەر ئەلەيظىظظۈۈاالنًىڭ 
ئاياللىرىًىڭ ئۇ ۋاپات بْلـايدىٌ ًېۈيىٌ 
ئۆيلىًىؼىِە بْلهايۈدىـايلىوىـا َۆًۈۈم 
هىلـايلىوىدىٌ ئىبۈارەت بْلۈۇپ، ئەُەر 

هظۈۈەت ئايۈۈالالريى پەردە ئارهىظۈۈىـا نە
ئېلىؽ بْلظا ئىدى، ئائىؼە رەزىيەلالَۇ 

ت ئىؼۈۈلىرىـا ئەيُۈۈا َېچواچۈۈاى دۆلە
 .  ئارالػهىـاى بْالتتى

َىجاپ تْؿرىظىدا يېهە ئۈچۈى 
 بۇيچە ؿْلـۇال پەيدا هىلىًدى  

 زانۈۈايىهىسدا َىجۈۈاپ ئايۈۈالالريى 

ئاالَىۈۈدە َىهۈۈايە هىلىۈۈؽ ًىيىهىۈۈدىٌ 
ىپلىًٌىڭ ۋاطتىظۈىـا َالوىپ نۇتەئەطظۈ

ئايلىًىۈۈۈپ هالهاهتۈۈۈا. َىجابًىۈۈۈڭ 
ئۈۇيى  هْللىـۇچىلىرى ۋە دۈػۈهەيلىرى

ئۆزىًىڭ نەياطۈىدىٌ بۇرنىلىۈۋەتهەًتە. 
ػۈۈۈۇ ا ئايالالريىۈۈۈڭ ئەرًىۈۈۈًلىٌىِە 
تەػەببۇض هىلىۋاتواى بىر هظىو ئايۈالالر 
تەرىپىدىٌ َىجاپ نەدەيىيەتظۈىسلىًٌىڭ 
بەلِىظى دەپ داۋا هىلىًظۈا، يەيە بىۈر 

 ەپۈۈتىٌ ؿەربۈۈتە بەزىۈۈلەر تەرىپىۈۈدىٌتەر

نۇتەئەطظۈۈىپلىًٌىڭ ۋە تېرۆرچىلىوًىۈۈڭ 
 بەلِىظى دەپ داۋا هىلىًهاهتا.

ػۇيىڭ ئۈچۈى كرايظىيەُە ئْخؼۈاغ 
بەزى دۆلەتۈۈلەر َىجۈۈابًى چەًلىۈۈدى. 
َىجۈۈاپ زانۈۈايىهىسدىٌى نەدەيىيەتلىۈۈٍ 
ئالەنًىۈۈۈڭ يەزىرىۈۈۈدە دۆلەتلەريىۈۈۈڭ 
تەرەهوىياتىًىڭ هايچىلىٍ ئىٌەيلىٌىًىۈڭ 

ئىظالم ػەرىئىتىًى بۇرنىالپ ؿەربًۈى  ەۋ
بەزى  رازى هىلىؼۈۈًى نەهظۈۈەت هىلـۈۈاى

دۆلەتلەريىۈۈڭ تەرەهوىيۈۈات ئۈۈۆلچىهىِە 
 ئاياليدۇرۇلهاهتا.

بۈۈۇ رّلًۈۈى بْلظۈۈا كېيىظۈۈبۇي ۋە 
يۇتىيۇپالردا يەخ نەيدايدا َىجۈابلىرىًى 
ئېلىپ تاػۈلىۋېتىؽ ئۈارهىلىى نەخپۈى 

-ؿەرەزُە خىسنەت هىلىۋاتواى بەزى هىس
الر جارى هىلۈدۇرىۋاتواى بْلۈۇپ، ئايال

بۇنۇ پۇل تېپىؼًىڭ يېڭى ۋاطىتىظى ۋە 
ئەيًى ۋاهىتتا ؿەرپتىٌۈى بەزى َىجۈاپ 
 دۈػهەيلىرىًى رازى هىلىؼتىٌ ئىبارەتتۇر.
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ػىۋېتظىيە ياۋرّپادىٌى ئۇيـۇرالرؿۈا    
ئائىۈۈت ناتېرىيۈۈالالر بىۈۈر هەدەر ًۈۈۆپ 
طاهلىًىۋاتواى دۆلەتلەريىڭ بىرى بْلۇپ، 

ىيۈالالر ئاطاطۈەى ػىۋېتظۈىيە بۇ ناتېر
دۆلەتلىۈۈۈٍ ئارخىپخايىظۈۈۈى، لۇيۈۈۈد 

ػىۋېتظىيە  ًۇتۇپخايىظى، ئۇيىۋېرطىتېتى
نىظظىيْيېرالر ئارخىپخايىظى، ػىۋېتظىيە 
نۇزىٌا ئارخىپخايىظى هاتارلىى بىر هايچە 
ئْرۇيـۈۈا نەرًەزلەػۈۈٌەى. بۇالريىۈۈڭ 

 ئۇيىۋېرطۈۈۈىتېتىلۇيۈۈۈد  ئىچىۈۈۈدىٌى
ًۇتۇپخايىظۈۈۈى بىۈۈۈلەى ػىۋېتظۈۈۈىيە 

ىظظۈۈىيْيېرالر ئارخىپخايىظۈۈى ئىظۈۈالم ن
دىًىـا نۇياطىۋەتلىٍ بىر تۈرًۈم دىًىۈي 
ًىتابالر طاهلىًىۋاتواى ئْرۇيالر بْلۈۇپ، 
بۈۈۇ دىًىۈۈي ًىتابالريىۈۈڭ ئارىظۈۈىدىٌ 

پارچىـا يېوىٌ هْل بىۈلەى  44تەخهىًەى 
تۈۈاپوىلى  ًۆچۈۈۈرۈلِەى هۇرئۈۈايالريى

بْلىۈۈدۇ. ُەرچە بۈۈۇ هۇرئايالريىۈۈڭ 
ردا ًۆپىًچىظۈۈۈۈۈىًىڭ هاچۈۈۈۈۈۈايال

ًۆچۈرۈلِەيلىٌىِە نۇياطىۋەتلىٍ ئېًىى 

يىلًانىلىرىًى بىلِىلى بْلهىظىهۇ، ئەنها 
بۇ هۇرئايالريى طېتىۋالـاى ۋە طۈاهلىـاى 
تۈرًْلَْ ُۇيًار ياررىڭًىڭ ۋە ػۈىۋېت 
نىظظۈۈىيْيېرلىرىًىڭ تە رىتاؿلىرىًىۈۈڭ 
جەيۇبىدا ئېلىپ بارؿاى پائالىيەتلىرىًىۈڭ 

ىى ۋاهىتلىرىـۈا ئاطاطۈەى نەلۈۇم طۈۈايل
نەلۇناتالرؿۈۈا ئىۈۈِە بۈۈْلـىلى بْلىۈۈدۇ. 
چۈيٌى بۇ هْليازنا هۇرئايالريىۈڭ بىۈر 
هىظهىًى ُۇيًار ياررىڭ ئۆزىًىڭ تۇيجى 
هېتىهلىى هەػۈىوەرُە هىلـۈاى طۈەپىرى 
جەريايىدا هەػوەردىٌى ًىتابپۇرۇػالردىٌ 
طېتىۋالـاى بْلظا، يەيە بىۈر هىظۈهىًى 
هەػۈۈۈوەر،يەًەى ۋە يېڭىُېظۈۈۈارالردا 

ېلىۈۈپ بارؿۈۈاى ػۈۈىۋېت پائۈۈالىيەت ئ
 نىظظىيْيېرلىرى طېتىۋالـاى.

-4894ْيېرلىرى يػىۋېت نىظظى
يىلىـىچە هەػۈوەريى -4938يىلدىٌ 

نەرًەز هىلىپ تۇرۇپ تە رىتاؿًىۈڭ 
جەيۇبىۈۈدىٌى رايۈۈْيالردا ئاًتىۈۈپ 
پائۈۈالىيەتلەردە بْلـۈۈاى. ػۈۈىۋېت 
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نىظظۈۈۈىيْيېرلىرى ئارىظۈۈۈىدىٌى 
يۈۈازؿۇچىالر تەرىپىۈۈدىٌ يېسىلـۈۈاى 

ىتۈابالردىٌى نەيۈبەلەرُە تارىخىي ً
ئاطاطۈۈۈۈۈاليـايدا ػۈۈۈۈۈىۋېت 
نىظظۈۈۈىيْيېرلىرىًىڭ پائۈۈۈالىيىتى 

يىلالردىٌ ًېۈيىٌ ئاطاطۈەى -4934
تەهىب، بېظىو ۋە ًْيترّل ئاطۈتىدا 

 َەر خىۈلئۇالريىڭ بْلـاى بْلۇپ، 
پائۈۈۈالىيەتلىرى زّر دەرىجىۈۈۈدە 
چەًلەيِەى. ػۇ ا بۇالريىۈڭ هۈْل 
يازنۈۈا هۇرئۈۈايالريى طېتىۋېلىؼۈۈىًى 

يىلالردىٌ بۈۇرۇى بْلـۈاى -4934
دەپ پەرەز هىلىؼوا بْلىدۇ. ئۇيىۈڭ 
ئۈطتىِە ئەيًۈى چاؿۈدىٌى لۇيۈد 

ًىڭ بۇيرۇتىؼى بىلەى ئۇيىۋېرطىتېتى
نەخظۇض ئۇيـۇر تىلى ئۆُىًىؽ ۋە 
هْليازنۈۈا طۈۈېتىۋېلىؽ ئۈچۈۈۈى 
هەػوەرُە بارؿاى ُۇيًار ياررىڭًىۈڭ 

يىلىـا تۈْؿرا -4929طەپىرى دەل 
ريى بۈۇ يۈۇهتىال ،ًېلىدۇ. دېۈهەي

ئالـايۈۈدا بۈۈۇ هْليازنۈۈا  يەزەرُە
 444ئاز َېظابلىـايدىهۇ  هۇرئايالريى

يىؼۈۈٌە ېيىللىۈۈى تارىخوۈۈا ئىۈۈِە د
 بْلىدۇ.

بۈُۈيٌى ًۈيۈدە بۈۇ هْليازنۈا 
پارچىظۈۈى لۇيۈۈد 9هۇرئايالريىۈۈڭ 
ًۇتۇپخايىظۈۈىًىڭ  ئۇيىۋېرطۈۈىتېتى

 ُۇيًار ياررىڭًىڭ يانىـا بېـىؼاليـاى
ئۇيـۇرالرؿۈۈا  ُۇيًۈۈار ياررىڭًىۈۈڭ»
« ىۈۈت هۈۈْل يۈۈازنالر تۈۈْپلىهىئائ

يەيە  ،هاتارىدا طاهلىًىۋاتواى بْلظۈا
پارچىظۈۈۈۈى نىظظۈۈۈۈىيْيېرالر  4

ئارخىپخايىظۈۈۈىًىڭ ناتېرىيۈۈۈالالر 
ئانبىرىۈۈدا طۈۈاهاليهاهتا. لۇيۈۈد 

ُۇيًۈۈۈار »دىٌى ئۇيىۋېرطۈۈۈىتېتى
ياررىڭًىڭ ئۇيـۇرالرؿا ئائىت هۈْل 

يىڭ نۇيدەرىجىظى «يازنالر تْپلىهى
لۇيۈۈۈۈۈۈد ئۇيىۋېرطۈۈۈۈۈۈىتېتى 

يىظۈۈىًىڭ تۈۈْر بېۈۈتىِە ًۇتۇپخا
بْلۈۈۇپ، بۈۈۇ يەردىۈۈٌ  هْيۇلـۈۈاى

پۈارچە هۈْل يازنىًىۈڭ  564ىئجەن
 .تىسىهلىٌىًى ًۆرُىلى بْلىدۇ

 ئۇيىۋېرطۈۈىتېتىلۇيۈۈد  هۇرئۈۈاى،-4
 ًۇتۇپخايىظىًىڭ تْر بېۈتىِە هْيۇلـۈاى

 .[45تىسىهلىٌتىٌى يْنۇرى:]ياررىڭ پرّ
بۇ هۇرئاى ػىۋېتظىيە نىظظۈىيْيېرى 

دىٌ ُۇيًۈۈۈار َېرنايظۈۈۈْى تەرىپىۈۈۈ
-4347طېتىۋېلىًـاى بْلۇپ، َىجىرىيە 

-29يىلى جانۈادىيەلئەۋۋەل ئېيىًىۈڭ 
 (ئايۈدا-6يىلى -4929نىالدىيە )ًۈيى 

يەًەيۈۈدە هۈۈْل بىۈۈلەى ًۆچۈرۈلۈۈۈپ 
هۇرئايًىۈۈڭ ئېِىسلىٌۈۈى  .تاناناليـۈۈاى

طايتىهېتىر  45طايتىهېتىر، ًە لىٌى 23.5
 بەت. 87ًېلىدۇ، جەنئى 

لۇيۈۈد ئۈيۋېرطۈۈىتىتى  هۇرئۈۈاى،-2
 ۇپخايىظىًىڭ تْر بېۈتىِە هْيۇلـۈاىًۇت

تىسىهلىٌتىٌۈۈۈۈى يْنۇرى:]ياررىۈۈۈۈڭ 
بەت 335[.بۇ هۇرئۈاى جەنئۈى 446پرّ

طۈۈايتىهېتىر، 24بْلۈۈۇپ، ئېِىسلىٌۈۈى 
طايتىهېتىر. بۈۇ هۇرئۈايًى  44ًە لىٌى 

ئايًىۈڭ -8يىلۈى-4929ُۇيًار ياررىڭ 
ًۈۈۈيى هەػۈۈوەردە ًىتۈۈابپۇرۇغ -46

 طەرُە طېتىۋالـاى. 5رّزىئاخۇيدىٌ 
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-4347بۇ هۇرئاى َىجىۈرىيە ئەنها 
 (يىللىۈرى4894-4889نىالدىۈيە )يىلى

ئەتىراپىدا نۈۇَەنهەد يۈطۈۈپ َۈاجى 
ئىبًۈۈى تۈۈاجى تەرىپىۈۈدىٌ ًەػۈۈهىريىڭ 

 طرىًاُار دېِەى يېرىدە ًۆچۈرۈلِەى.
 ئۇيىۋېرطۈۈىتېتىلۇيۈۈد  هۇرئۈۈاى،-3

 ًۇتۇپخايىظىًىڭ تْر بېۈتىِە هْيۇلـۈاى
تىسىهلىٌتىٌۈۈۈۈى يْنۇرى:]ياررىۈۈۈۈڭ 

 .[444پرّ
بەت بْلۇپ،  344هۇرئاى جەنئى بۇ 

 44طايتىهېتىر، ًە لىٌى 46،5ئېِىسلىٌى 
طايتىهېتىر ًېلىدۇ. بۇ هۇرئايًى ُۇيًۈار 
يارىڭ ئىظتايبۇلدىٌ طېتىۋالـاى بْلۇپ، 

-4869نىالدىيە )يىلى-4286َىجىرىيە 
 ًۆچۈرۈلِەى. (يىللىرى 4874
لۇيۈۈد ئۇيۋېرطۈۈىتىتى  هۇرئۈۈاى،-4

 ۇلـۈاىًۇتۇپخايىظىًىڭ تْر بېۈتىِە هْي
تىسىهلىٌتىٌۈۈۈۈى يْنۇرى:]ياررىۈۈۈۈڭ 

 .[254پرّ
بەت بْلۈۇپ، 296بۇ هۇرئاى جەنئى 

خْتەى هەؿىسىِەيېسىلـۈاى. هۇرئايًىۈڭ 
طۈايتىهېتىر، ًە لىٌۈى 28،5ئېِىسلىٌى 

طۈۈايتىهېتىر ًېلىۈۈدۇ.بۇ هۇرئۈۈايًى 48
يىلى هەػوەردىٌ  4934ُْطتاق ئالبېرت 

طۈۈېتىۋالـاى بْلۈۈۇپ، ًېۈۈيىٌ ُۇيًۈۈار 
 ىلـاى.ياررىڭـا تەهدىو ه

 ئۇيىۋېرطۈۈىتېتىهۇرئۈۈاى، لۇيۈۈد -5
ًۇتۇپخايىظىًىڭ تْر بېۈتىِە هْيۇلـۈاى 
تىسىهلىٌتىٌۈۈۈۈى يْنۇرى:]ياررىۈۈۈۈڭ 

 [.284پرّ
بەت بْلۇپ،  444بۇ هۇرئاى جەنئى 

طۈايتىهېتىر، ًە لىٌۈى 22،5ئېِىسلىٌى 
طايتىهېتىر ًېلىۈدۇ. بۈۇ هۇرئۈايًى  45

-4934-4924داۋىۈۈد ُْطتاكظۈۈْى 
دىٌ طۈېتىۋالـاى يىللىرى ئارلىودا يەرًەي

 ئۇيىۋېرطۈىتېتىبْلۇپ، ًېۈيىٌ لۇيۈد 
 ًۈتۈپخايىظىـا تەهدىو هىلـاى. 

 ئۇيىۋېرطۈۈىتېتىلۇيۈۈد  هۇرئۈۈاى،-6
ًۇتۇپخايىظىًىڭ تْر بېۈتىِە هْيۇلـۈاى 
تىسىهلىٌتىٌۈۈۈۈى يْنۇرى:]ياررىۈۈۈۈڭ 

 [.289پرّ
بەت -248بۈۈۇ هۇرئۈۈاى جەنئۈۈى 

طۈايتىهېتىر، 24،5ئېِىسلىٌۈى  بْلۈۇپ،
ًېلىۈدۇ. بۈۇ  طۈايتىهېتىر 48ًە لىٌى 

هۇرئايًىڭ ئۈاخىرهى ئىِىظۈى هْبظۈاى 
َۈۈاجى بْلۈۈۇپ، هۇرئايـۈۈا ئۆزىًىۈۈڭ 
ئىهساطىًى هالدۇرؿاى. ًېيىٌ بۇ هۇرئاى 
نىظظىيْيېر الغ ئېرىۈڭ َۆُبەرىيًىۈڭ 
هْلىـا ئۈۆتٌەى بْلۈۇپ، الغ ئېرىۈڭ 

يىلۈى دەپ -4943َۆُبەرىي هۇرئايـۈا 
 تانـىظىًى باطواى.

 ئايەتلىرى-رەطۈبۇ هۇرئايًىڭ بەزى 
تەرجىهە هىلىًىپ، تەپظىرلىرى يايۈداغ 

تەرجىهە ۋە تەپظىر تىلىۈدىٌ  بېرىلِەى.
هارىـايدا هۇرئاى ئۇيـۈۇرالر تەرىپىۈدىٌ 

بەلٌۈۈۈى ئەزەربەيجۈۈۈايلىوالر  ،ئەنەض
تەرىپىدىٌ ًۆچۈرۈلۈۈپ، بىۈر هىظۈىو 

ئايەتلەريىۈۈڭ تەپظۈۈىرلىرى -طۈۈۈرە
ًىرُۈزۈلۈپ يېسىلـاى بْلۇػى نۇنٌىٌ، 

 دېِەى پەرەزُە ًېلىهىس.
 ئۇيىۋېرطۈۈىتېتىلۇيۈۈد  هۇرئۈۈاى،-7

 ًۇتۇپخايىظىًىڭ تْر بېۈتىِە هْيۇلـۈاى
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تىسىهلىٌتىٌۈۈۈۈى يْنۇرى:]ياررىۈۈۈۈڭ 
 [.334پرّ

بەت بْلۇپ، 459بۇ هۇرئاى جەنئىي 
 44طايتىهېتىر، ًە لىٌۈى  45ئېِىسلىٌى 

طايتىهېتىر ًېلىدۇ.بۇ هۇرئۈايًى داۋىۈد 
ُْطتاكظۈۈْى يەرًەيۈۈدىٌ طۈۈېتىۋالـاى. 

ًىؼۈًىڭ ئىهساطۈى بىر هايچە  هۇرئايـا
بۈۇ »هالدۇرۇلـاى بْلۈۇپ، بىرطۈىدە 

هۇرئايًىۈۈۈۈڭ ئىِىظۈۈۈۈى نەيٌۈۈۈۈى 
تْختىئاخۇيدۇرنەى، ًىهٌى بۇ هۇرئايًى 

« نېًىڭ دېظە ئاؿسى هۈۇرۇپ ًەتظۈۇى
هۇرئۈاى »دەپ يېسىلـاى. يەيە بىرطىدە 

ئْهۇؿۇچى نەيٌى ئابدۇراخهايۈدۇرنەى، 
ىو بۈۇ هۇرئۈايًى پنېًىڭ ئىٌٌۈى تۈالى

ى. ئەنهۈا بۈۇ دەپ يېسىلـۈا« ئْهۇدى
هۇرئايًىۈۈڭ ًىۈۈو تەرىپىۈۈدىٌ هاچۈۈاى 
ًۆچۈۈۈرۈلِەيلىٌىِە دائىۈۈر َېچوايۈۈدان 

 ئۇچۇر هالدۇرۇلهىـاى.
هۇرئۈۈاى، لۇيۈۈد ئۇيۋېرطۈۈىتىتى -8

 ًۇتۇپخايىظىًىڭ تْر بېۈتىِە هْيۇلـۈاى
]ياررىۈۈڭ  تىسىهلىٌتىٌۈۈى يْنۈۈۇرى:

 [.376پرّ
بەت 66بۈۈۈۇ هۇرئۈۈۈاى جەنئۈۈۈى  

 بْلۇپ،خۈۈْتەى هەؿىۈۈسىِە يېسىلـۈۈاى.
طۈۈايتىهېتىر، ًە لىٌۈۈى 48 لىٌۈۈىئېِىس
 طۈايتىهېتىر ًېلىۈۈدۇ. بۈۈۇ هۇرئۈۈايًى42

ُْطتاق راًېت ۋە ئايالى خايًۈا راًېۈت 
يىلۈۈى يەرًەيۈۈدىٌ طۈۈېتىۋالـاى -4924

نىالدىيە )يىلى-4346َىجىرىيە  بْلۇپ،
ئەتىراپىۈۈدا  (يىللىۈۈرى-4888-4889

ًۆچۈۈۈرۈلِەى بْلۇػۈۈى نۈۈۇنٌىٌ دەپ 

 .پەرەز هىلىًىدۇ

 ېرطۈۈىتېتىئۇيىۋلۇيۈۈد  هۇرئۈۈاى،-9
 ًۇتۇپخايىظىًىڭ تْر بېۈتىِە هْيۇلـۈاى

]ياررىۈۈڭ  تىسىهلىٌتىٌۈۈى يْنۈۈۇرى:
 .[545پرّ

بەت بْلۇپ،  444بۇ هۇرئاى جەنئىي 
طۈايتىهېتىر، ًە لىٌۈى 36.5ئېِىسلىٌى 

طايتىهېتر ًېلىدۇ، بۈۇ هۇرئۈايًى 22،5
نىظظىيْيېر طىِلىرد نۈْېٌ طۈېتىۋالـاى 

يەدىٌ طۈېتىۋالـايلىوى ئېظۈىدە  بْلۇپ،
يەًەى،  هەػۈوەر، ىـاى. ئەنهۈا ئۈۇهاله

ياًى يېڭىُىظاردىٌ طېتىۋالـاى بْلۇػۇم 
نۈۈۇنٌىٌ دەپ هارايۈۈدۇ. ئۈۈۇ ئۆلۈۈۈپ 

يىلى بۇ -4989ًېتىؼتىٌ ئىلِىرى يەيى 
 .هۇرئايًى ُۇيًار ياررىڭـا َەدىيە هىلـاى

نىظظۈۈىيْيېرالر ئارخىپخايىظۈۈىدىٌى 
ئۇيـۇرالرؿا ئائىۈت ناتېرىيۈالالر تېخۈى 

تۈۈۈۈرلەرُە تْلۈۈۈۇن تىسىهلىًىۈۈۈپ، 
ئايرىلهىـاى بْلظىهۇ، ئەنها ئارخىپخايۈا 

 پۈۈارچە هْليازنۈۈا4ًاتْلىِىۈۈدىٌ بۈۈۇ 
 هۇرئايًى ًۆرُىلى بْلىدۇ.

نىظظىيْيېرالر ئارخىپخايىظىدىٌى بۈۇ 
پارچە هۇرئاى ئۈۈچ خىۈل ئۆلچەنۈدە 4

بْلۇپ، ئىٌٌۈى دايىظۈىًىڭ َەجىهۈى 
ئاطاطەى ئْخؼايدۇ. َەر ئىٌٌىلىظىًىڭ 

 يتىهېتىر،طۈۈا46 ئېِىسلىٌۈۈى تەخهىۈۈًەى
طۈۈايتىهېتىر ئەتىراپىۈۈدا  42ًە لىٌۈۈى 

ًېلىدۇ. يەيە بىرى ئْتتۇراَال چْ لۇهتا 
ئېِىسلىٌۈۈۈى  بْلۈۈۈۇپ، تەخهىۈۈۈًەى

طۈايتىهېتىر 48طايتىهېتىر، ًە لىٌۈى 22
ئەتىراپىۈۈدا ًېلىۈۈدۇ. بۈۈۇالر ياَۈۈايىتى 
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نۈۈۈۇًەنهەل ۋە پۈۈۈاًىس طۈۈۈاهاليـاى، 
َېچوايدان يەرلىرى يىرتىلىپ ًەتهىِەى. 

ًىڭ َەجىهى بىۈر هەدەر تۆتىًچى هۇرئاي
 44چْڭ بْلۇپ، تەخهىًەى ئېِىسلىٌۈى 

 طۈايتىهېتىر، 34طايتىهېتىر، ًە لىٌۈى 
طۈۈايتىهېتىر ئەتىراپىۈۈدا  44هېلىًلىوۈۈى 

ًېلىدۇ. ئەنها هۇرئايًىڭ نۇهاۋىظۈىدىٌ 
ئىۈ  ۋاراهلىۈرىـىچە ًۈْيىراپ  تارتىپ

َەتتا بىۈر هۈايچە ۋاراهلىۈرى  ًەتٌەى،
ى ۋە هۇرئۈاى هۈاتتى يىرتىلىپ ًەتٌەى.

هېلىٌ هەؿەز بىلەى نۇهاۋىاليـاى بْلۇپ، 
نۇهاۋىًىڭ ئۈطتىدە چْڭ بىۈر يېرىۈى 
بار. يېرىوًىۈڭ ػۈەًلىدىٌ هارىـايۈدا، 
يېرىوًىۈۈڭ ئۆتٌۈۈۈر بىۈۈر تىـًىۈۈڭ 
ئۇرۇلۇػىدىٌ هالـايلىوىًى پەرەز هىلـىلى 

 بْلىدۇ.
ئارخىپخايۈۈۈا خادىهىًىۈۈۈڭ بايۈۈۈاى 

ئۈۇرۇغ  هىلىؼىچە، هۇرئايًىڭ ئىِىظۈى
ىِە هىلىۈۈ  ئۇرؿۈۈاى نەزُىلىۈۈدە ئۈۈۆز

ًىڭ هىلىچىًۈى نۇػۈۇ هۇرئۈاى دۈػهەي
ئىٌەى، هىلى  هۇرئايًىۈڭ  بىلەى تْطواى

ئەُەر بۈۈۇ  نۇهاۋىظۈۈىًى ًېظۈۈىۋېتىپتۇ.
بايۈۈايًى راطۈۈت دەپ ئْيلىظۈۈان، بۈۈۇ 
هۇرئايًى يۈاهۇپ بەَ دەۋرىۈدە يۈاًى 
ئۇيىڭدىٌ بالدۇر ًۆچۈرۈلِەى بْلۇػۈى 
نۇنٌىٌ، دەپ پەرەز هىلىؼۈوا بْلىۈدۇ. 

ۇپبەُدىٌ ًيىًٌۈى دەۋرلەردە چۈيٌى ياه
يۈز بەرُەى ئۇرۇػالردا ئاطاطەى هىلىۈ  

 ًۆپ ئىؼلىتىلهىِەى.

هايائەت طىسيى -ػۈًۈر
 بەختلىٍ هىلىدۇ
هايۈائەت » پەيـەنبەر ئەلەيُىظظاالم: 

دېِەى. ئىًظۈايًىڭ  «تۈُىهەض بايلىوتۇر
يەپظۈۈىًى هايۈۈائەتتىٌ باػۈۈوا يەرطۈۈە 
تْيـۇزالهايدۇ. هايائەت هىلهىـاى ًىؼى 
َەرُىس بەختلىۈٍ بْاللهايۈدۇ. ئۈالالٍ 
تائااليىۈۈڭ بەرُىۈۈًىِە رازى بْلۈۈۇپ 
هايۈۈائەت هىلـۈۈاى ئۈۈادەم ئەڭ بۈۈاي 
ئادەندۇر. طىس طۈىسُە ئاتۈا هىلىًـۈاى 
هۈۈانىتىڭىسُە، نۈۈال  نۈۈۈلٌىڭىسُە، 

ىۈۈسُە، تۇرالـۇ ىسؿۈۈا ۋە پەرزەيتلىرىڭ
هۈۈابىلىيىتىڭىسُە هايۈۈائەت هىلىؼۈۈىڭىس 

يىۈۈڭ «هۇرئۈۈاى ًەرىۈۈو»الزىۈۈو. بۈۈۇ 
طۈا ا ئاتۈا هىلـۈايًى  نەى»: بۇيرۇهىدۇر

هْبۇل هىلـىۈٌ ۋە ػۈۈًۈر هىلـۈۇچىالردىٌ 
 «.بْلـىٌ

دۇييۈۈادىٌى نۈۈۇنٌىٌ »ئۆلىهۈۈاالر 
بْلهايدىـاى ناتېهاتىٌا طىسُە بېرىلِەى 

دەيۈدۇ. « يېهەتلەريى طاياپ چىوىؼتۇر
تېخًىٌۈا تەرەهوىۈي  –دېهىظىهۇ، پەى 

هىلىپ َەنهە يەرطىًى طاياپ چىوالىـاى 
تەهدىردىهۇ، هۇنًىڭ طۈايىًى، دېڭىۈس 
دّلوۈۈۇيلىرىًى طۈۈاياپ بېرەلەيۈۈدىـاى 
ناتېهاتىٌۈۈا بْلهىـايۈۈدەي، ئۈۈالالٍ 
تائااليىۈۈۈڭ يېهەتلىرىًۈۈۈى طۈۈۈاياپ 

هتۈۇر. تېخًىٌا يْ –بېرەلەيدىـاى پەى 
ئەَۈۈۈۋال ػۈۈۈۇيدان تۇرطۈۈۈىهۇ،  
ئىًظۈۈايالريىڭ تْلىظۈۈى ئۈۈۆزىِە ئاتۈۈا 
هىلىًـاى يېهەتلەريىڭ هەدرىًى بىلهەيدۇ، 
َەتتۈۈا َۈۈېع هىلهايۈۈدۇ. پەهەت ػۈۈۇ 
يېهەتلەريىۈۈڭ بىرەرطۈۈىدىٌ ئايرىلىۈۈپ 

 هالـاى چاؿدىال ئۇيىڭ هەدرىًى بىلىدۇ.
 

 يانلىى ًىتابتىٌ( «رېتظىپى 44بەخت  طائادەتًىڭ ») 
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نەدرىظە دېِەى طۆز ئەطۈلى ئەرەبۈچە 
بْلۇپ، نەًتەپ نەيىظىدە چۈػىًىلىدۇ. 

بۇ طۈۆز  ىهۇبىس ئۇيـۇرالريىڭ ئارىظىد
ئۈْرۇيلىرىًى دىًى تەلىو تەربىيە ئېلىؽ 
ئەنهۈا بۈۇ ًۆرطىتىپ ًەلهەًتە ئىدى. 

ز دىًى تەلىو تەربىيە ئۈېلىؽ ئۈْريى طۆ
دېِەى ئۇهۇندىٌ يىراهالػهىـاى ئاطاطتا 
زاناى ۋە ػارائىتًىڭ ئۆزُىرىؼى َەندە 
ػۈۈۇ زانايۈۈدىٌى دىًـۈۈا هارىتۈۈا يانۈۈاى 
ؿەرەزلىٍ ًىؼۈىلەريىڭ نەهظۈەتلىرىًىڭ 
رەزىللىؼىؽ طۈەۋەبى بىۈلەى ًېيىًٌۈى 
دەۋرلەردە )بىسيىۈۈڭ دەۋرىهىۈۈسدە( يەر 

يۇهتىظى دېۈِەى  ئاطتى دىًى ئْهۇتۇغ
 دىـاى بْلدى.لىئۇهۇندا چۈػىًى

ئەنەلىيەتۈۈتە يەر ئاطۈۈتى دىًۈۈى  
دىۈٌ  ئْهۇتۇغ يۇهتىظى دېِەى طۈۆز

دۈػهەيلىرىًىڭ ئىجۈاد هىلـۈاى طۈۆزى 
بْلۇپ، بۇ طۆزلىرى ئارهىلىى دىًًىۈڭ 
ػۈۈۇيدان هاتهۈۈال نۇَىتتۈۈا تەرەهوۈۈى 
هىلىۈۈدىـايلىوى، َەنۈۈدە ػۈۈۇ نۇَىتتۈۈا 

لىۈۈٍ ئۈۈادەم تەربىيەلەيِەيلەريىۈۈڭ خەتەر
بْلۈۈۇپ يېتىؼۈۈىپ چىوىۈۈدىـايلىوىًى، 
بۇالردىٌ َەر ۋاهىت نىللەت ۋە دۆلەتٌە 

خەتەر ًېلىدىـايلىوىًى خەلوىهىسُە -خېيىو
بىۈس  َېع هىلدۇرۇپ، ئىظۈالم دىًىًۈى

ياػۈۈاۋاتواى زېهىًۈۈدىٌ ئۆچۈۈۈرنەًچى 
ئۇالريىڭ نەدرىظىلەريى . بْلۇػواى ئىدى

 خەلوىهىسُە طەت ًۆرطىتىپ يْن هىلىؼوا
ۇيۇػۈۈى نۇيۈۈدان ئۈۈۈچ طۈۈەۋەپٌە ئۇر

 باؿلىًىدۇ دەپ ئْياليهەى.
بىۈۈس نىللەتًىۈۈڭ ئارىظۈۈىدىٌ -4

هەدىهدىٌ تارتىپ )َۈازىرنۇ ػۈۇيدان( 
ئۈۆزلىرىِە دۈػۈۈهەى بْلۈۇپ ًەلۈۈِەى 
نەػُۇر )ئابدۇهادىر دانۈْلالم، طۈابىت 

نۈۈۇَەنهەد ئەنىۈۈٌ بۈۈۇؿرا، دانۈۈْلالم، 
خەلپىۈۈۈتىهِە ئْخؼۈۈۈىـاى(  دهەَۈۈۈئە

لەردە يېتىؼۈىپ ًىؼىلىرىهىس ػۇ نەدرىظى
 چىوواى.

ئۈۈۇالر دىًًىۈۈڭ ػۈۈۇئارلىرىًىڭ -2 
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َەنهىظۈۈىًى چەًۈۈلەپ يەيىۈۈال دىًًۈۈى 
تەلتۆًۈۈۈض يْهىتالهىۈۈدى. بۇيىۈۈڭ 
طۈۈەۋەبىًى نەدرىظۈۈە دەپ هارىۈۈدى. 
ئەنەلىيەتتىهۇ دىًًى ًېيىًٌى ئەۋالدالرؿا 

بىر نەيبە ػۇ نەدرىظە -طۇيۇػتا بىردىٌ
 ئىدى.
ئۈۈۈۈۈۇالر ئۇيـۈۈۈۈۈۇرالريى -3 

هىلىۈۈؽ ئۈۈارهىلىى  ئاطظىهىلياتظۈۈىيە
ئۇيـۇرالريىۈۈڭ نىللۈۈى نەدەيىيىتىًۈۈى 
يْهىتىپ، ئۇالريىڭ نۇيبەت تۇپراهلىرىـا 
ػۈۈۇ زېهىًًىۈۈڭ ئەطۈۈلى خەلوىۈۈدەي، 

ئىِە  تەرۇزطىس َالدا-َېچوايدان دەخلى
بْلۇػًى ئارزۇ هىلىپ تاالي بەدەللەريۈى 
تۆلىِەى بْلظىهۇ، َېچبىۈر ئۈيۈۈنىًى 
ًۆرەلهىۈۈۈۈۈدى. طۈۈۈۈۈەۋەب، دەل 

تارهالـاى دىٌ ئۈارهىلىى نەدرىظىلەردىٌ 
ئۇ خەلۈى ئۈۆز نەدەيىيىتىًۈى هۈۇرۇپ 
چىوواى ئىدى. يۇهىرىدىٌى طەۋەبلەريىڭ 
ئارهۈۈا ًۆرۈيۈػۈۈىًىڭ ًۈچلۈۈۈًلىٌى 
طەۋەپلىٍ، نەدرىظە َايۈاتىًى باػۈتىٌ 
ًەچۈرُەيلەريىۈۈڭ ئىظۈۈهى دۈػۈۈهەى 

دەپ ئاتالـۈاى « ياۋا نۈْلال»تەرەپتىٌ 
ئىدى. نەدرىظۈە ۋە نەدرىظۈە ئەَلۈى 

يىڭ َەر هېتىهلىى يۈېـىٌ ۋە دۈػهەيلەر
تازىالغ َەرىٌەتلىرىدە َۇجۇم يىؼايىـا 
ئاياليـاى ئىدى. ػۇ طەۋەپلىٍ نەدرىظە 
ۋە نەدرىظۈۈۈە ئەَلۈۈۈى ئۈۈۈاجىسلىوتىٌ 
ًۈچلۈًلۈًٌە يۈًظىلىؽ ئۈچۈى، بىۈر 
نەزُىل ئۆزىًى نەخپى تۇتۇػى ًېۈرەي 

ػۈۈۇ نەزُىلۈۈدە دۈػۈۈهەيلەرنۇ . ئىۈۈدى
ىۈٌ نەدرىظىلەريى هايۇيظىس يەر ئاطتى د

ئۈۈۈۆُىتىؽ يۇهتىظۈۈۈى دەپ ئاتۈۈۈاپ 

ًۈۈۆپ طۈۈايدىٌى . ئۈلِۈۈۈرُەى ئىۈۈدى
ًىؼىلەر دۈػهەيًىڭ تەػۋىى هىلىۋېرىؼى 
يەتىجىظىدە ًېيىًٌى )يەر ئاطۈتى دىۈٌ 
ئۆُىتىؽ يۇهتىظۈى( نەياطۈى بۈْيىچە 

 چۈػىًىدىـاى بْلۇپ ًەتٌەى ئىدى.
دىًى تەلىو تەربىيە هىيىًلىؼۈىۋاتواى  

دەۋىۈۈردە، بۈۈۇ طۈۈۆز ُەرچە دىۈۈٌ 
يلىرى تەرىپىۈۈدىٌ ئْتتۇرىـۈۈا دۈػۈۈهە

چىوىرىلـۈۈاى بْلظۈۈىهۇ ئەنەلىۈۈيەتٌە 
ئۇيـۇيدەي هىالتتى. چۈۈيٌى، بىۈس يەر 
ئۈطتىدە، َەتتۈا يەچۈچە هەۋەت بىًۈا 
ئۈطتىدە ئْهۇطۈاههۇ خۈۇددى يۈْرۇن 
چۈػهەيدىـاى يەر ئاطتىدىٌىدەي يەيىۈال 

ًۈيۈدۈز يْرۇهلۈۇهتىٌ نەَۈرۇم -ًېچە
َالەتتە، نەخپى َەم هارا ـۇ ئۈۆيلەردە 

ئۆيًىۈڭ َەنۈهە . ئْلتۇرۇپ ئْهۇيتتۇن
دېرىسىظىِە ئاۋاز ۋە چىران يۇرۇهىًىۈڭ 
طىرتوا چىوىپ ًەتهەطلىٌى ئۈچۈى هېلىٌ 

ػۈۇيدان . بىر يەرطۈىلەريى تۇتۈاتتۇن
نەخپى تۇرۇپهۇ يەيە ئۈۆي ئىچىۈدىٌى 
بالىالريىڭ ئاۋازىًىڭ هېلىٌ تانالردىٌ ۋە 
نەٌَەم ئېتىلِەى دېرىسىلەردىٌ طۈىرتوا 

طۈۈلىٌى ئۈچۈۈۈى، ئۈۈۆي چىوىۈۈپ ًەتهە
ۋە يۇهۇػۈى  ئىچىدە جېدەل چىوارؿۈاى

ئاۋازدا پاراڭ هىلـۈاى بۈالىالر ئۈچۈۈى 
بېرىلىدىـاى جازاالر بۈار ئىۈدى. بەزى 
بالىالريىڭ تۈۈزۈنِە خىالپلىۈى هىلىۈپ 
ئەتىِەيۈدىٌ ًەچٌىۈۈچە ئۈۈۆرە تۈۈۇرۇپ 
ئْهۇؿىًى، بەزىلەريىڭ ئىٌٌى ئۈچ ًۈى 

ئارهىۈۈدىٌ تانۈۈان ئېتىۈۈپ -ئارهۈۈا
هىلـىًى، َەتتا بەزىلەريىۈڭ يۆۋەتچىلىٍ 

نەدرىظۈۈىلەردىٌ َەيۈۈدەلِىًى َۈۈېلىُەم 
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 ئېظىهدە بار. 
دىًًىڭ پۈتۈى دۇيياؿا تېِىؼٌۈطۈىس  

ۋە جاپايىۈڭ  بىر يۈېهەت ئىٌەيلىٌىًۈى
تېِى ئالتۇى دېِەى َېٌهەتلىٍ طۆزيى 
ياخؼۈۈى چۈػۈۈۈيۈپ ًەتهىۈۈِەى بەزى 
 ًىؼىلىرىهىس ئْيالپ هېلىؼۈى نۈۇنٌىٌ.

ا هىلىۈۈپ، ئۇيۈۈدان جۈۈازاالريى ئىجۈۈر
َەيدىۋەتهىظۈۈۈە ًەتهىِۈۈۈۈدەي يەر 
ئەنەطۈۈۈٌەيـۇ، تۈۈۈۈرنە َايۈۈۈاتىـىال 
ئْخؼۈۈايدىٌەيـۇ، نەدرىظۈۈە َايۈۈاتى 

 دېِەى! 
ئەنەلىيەت ئۇالر ئْيلىـايًىڭ تۈپتىٌ  

ئەًظىچە ئىدى. بەلٌى، بىۈس نەدرىظۈە 
ۋە  َايۈۈاتىًى ئۆزىهىسيىۈۈڭ طۈۈەيلىِاَى

جەيًىتى، طۈىرتًى بْلظۈا، تۈرنىۈدەي 
ى بىس نەدرىظۈىدە َېع هىالتتۇن؛ چۈيٌ

ػۈۈۈۈۇ جاپۈۈۈۈا نۇػۈۈۈۈەهوەتلەرُە 
ئۇطتازلىرىهىسيىڭ يېتەًلىؼۈى ۋە تەلىۈو 

ئاطتىدا طەبىر هىلىۈپ،  تەربىيە بېرىؼى
ئۆزىهىسيىڭ ئىًظايلىوىًى هۇرۇپ چىوواى، 
ًەلِۈطى ؿايە يىؼايلىرىهىسيى تىٌلىِەى 

َايۈۈاتلىوتىٌى ئۈۈادا هىلىؼۈۈوا . ئىۈۈدۇن
تىِىؼلىٍ بۇرچىهىسيى تْيۇؿاى ئىدۇن. 

هىدىٌ نۇَىو بۈْلـىًى رەببىهىسيۈى َەن
ػۇ نەدرىظۈىلەردە تۇيۈۇغ ئۈارهىلىى 
ئۆزىهىسيى هايتىدىٌ تْيۇؿۈاى ئىۈدۇن. 
بىس ئەيە ػۇ نەدرىظە َاياتى ئۈارهىلىى 
خەلوىهىسيىڭ دىًًى هْؿداػتا هايچىلىۈٍ 
ئاۋايِۈۈارت، هْرههۈۈاض بۈۈاتۇر خەلۈۈى 
ئىٌەيلىٌىًى بىلِەى ئىۈدۇن؛ چۈۈيٌى، 

بايوىلىۈپ  ئۆيىًى بىۈسلەرُە بەرُەيۈلەر
هالظا ئۆيلىرىًىڭ يىوىلىدىـايلىوىًى، بۈار 

ئىوتىظۈۈۈۈۈۈادىًىڭ جەرىهۈۈۈۈۈۈايىِە 
-تۆلىًىدىـايلىوىًى، ئۆزلىرىًىڭ تۈۈرنە

زىًدايالرؿا تاػۈلىًىدىـايلىوىًى ئْبۈداى 
ػۈۈۇيداهتىهۇ ئۈۈۇالر يەيىۈۈال  بىلەتتۈۈى.

رەببىۈۈۈدىٌ ئانۈۈۈايەت طۈۈۈۈپىتىدە 
تاپؼۇرۇۋالـاى ئىظالم دىًىـۈا ًەلۈِەى 

ەتلەريى، ئۈۆزلىرىِە خىرىع ۋە نۇطۈىب
ًەلهەًچى بْلـاى نۇطىبەتلەردىٌ ئېـىۈر 
دەپ هاراپ، ئانايەتًى طۈان طۈاالنەت 
ًېيىًٌى ئەۋالدالرؿا تاپؼۇرۇغ ئۈچۈى، 
بارلىوىًى دّؿۈا تىٌۈٌەى جاطۈارەتلىٍ 

 ًىؼىلەر ئىدى.
نەدرىظۈۈۈە َايۈۈۈاتىًى تېخىهۈۈۈۇ  

ئىچٌىرىلەپ ئىساَلىظۈان، بۈۇ ناًۈاى 
هۈايلىى ئارهىلىى تاۋاليـۈاى طۈاؿالم ئى

يۇرؿۇيلىـاى ًىؼىلەريى چۈػەيدۈرۈػۈٌە 
تۈۈْؿرا ًېلىۈۈدۇ. ئەنهۈۈا نەى ۋاهىۈۈت 

الت ًەبۈى تاۋاليـۈاى ْئېتىبارى بىلەى پ
ػۇ خەلى ئارىظىدىٌ ئۆزىًىڭ بارلىوىًى 
ػۇ نەدرىظە طەۋەپلىٍ دىًًىڭ ًەلِۈطى 

ئايۈۈا ۋە -تەرەهوىياتىـۈۈا ئاتىـۈۈاى ئاتۈۈا
 ئۇطتازدىٌ ئىبارەت ئىٌٌۈى ئىًظۈايًىڭ

ظە َاياتى بىلەى نۇياطىۋەتلىٍ ػۇ نەدرى
ئۈۈازران ئۈۈارتۇهچىلىولىرىًى ئىۈۈساَالپ 

ئايۈا -ئۆتۈػًى تْؿرا ًۈۆردۈم. ئاتۈا
ئىًظايـا يىظبەتەى تۇيجى ۋە ئۆنۈرلۈي 

ًۆپىًچە بالىالر ػۇ تۈۇيجى . ئۇطتازدۇر
ۋە ئۆنۈرلۈي ئۇطتازىًىڭ َايۈاتلىوتىٌى 
هىسىوىؼى ۋە ؿايە يىؼايى بىلەى ئۆزىًىڭ 

ؼۈايىًى تىٌلەيۈدۇ. ًەلِۈطى ؿۈايە يى
جۈنلىدىٌ نەى ػۈۇالريىڭ بىۈرى. نەى 
نەدرىظۈۈە َاياتىۈۈدىٌ ئىٌٌۈۈى يىللىۈۈى 
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-َاياتىهًى ئۆتٌۈزۈپ بْلـۈۇچە ئاتۈا
تەلىۈۈو  ئايانًىۈۈڭ ئۈۈاچچىى ۋە تۈۈاتلىى

تەربىيە ئىؼلىؼۈى ئۈارهىلىى ئْهۇػۈًى 
داۋانالػۈۈتۇرؿايهەى. ئىٌٌۈۈى يىلًۈۈى 
نەجبۇرى ئْهۇغ بىلەى ئۆتٌۈزُەيۈدىٌ 

-انًىۈڭ دىًۈى تەلىۈوئاتۈا ئاي، ًېيىٌ
تەربىيەُە بْلـۈاى تەلپۈيۈػۈى نىًىۈڭ 
 هىسىوىؼىو ۋە ؿايەم بْلۇپ ئۈۆزُەرُەى

چە ػۇ ى. نەى نۇػۇ ئىدىيىِە ًەلِئىدى
جاپاًەػۈۈلەر هۈۈايچە هېۈۈتىو نىًىۈۈڭ 
ئْهۇػۇندىٌ ئۈنىدطىسلەيِەى بْلظىهۇ، 

ئۆتهۈػى يەيىال  ئەنها ئۇالريىڭ ئاچچىى
ا ئۇالريى ئۆزلىرىًىڭ ًۆزلىِەى يىؼۈايىـ

نەى ئۈۈارهىلىى يېتىؼۈۈتىٌ ئىبۈۈارەت 
نەهظەتلىرىدىٌ ۋاز ًەچٌىلى هْيهىـۈاى 
ئىدى. ئۇالريىۈڭ بۈارچە نەهظۈەتلىرى 
ئۆزى هىلهۈاي يۈاًى هىاللهۈاي بۈْغ 

ًەلِۈطۈۈۈى  هۇيۈۈۈۇۋەتٌەى يەرلەردە
ئەۋالدلىرىًى يېتىؼتۈرۈغ ئىدى. ئۈۇالر 
دۇييا ۋە ئاخىرەتلىٍ بۈيۈي يىؼايلىرىـا 

ي بىۈس ئۆزى خەجلىۈهە، يېتىؽ ئۈچۈى
ئۈچۈى خەجلەيتتى. ئۆزى يىهەي بىۈسُە 
يىدۈرەتتى. بىس ئائىلىدە بْلظۈان بىۈس 

يىۈۈتىو ئىؼۈۈالريى -هىلىۈۈدىـاى يۈُۈۈۈر
بالىلىرى نەدرىظلەرُە . ئۆزلىرى هىالتتى

بارنايدىـاى ًىؼىلەريىڭ بۈالىلىرى ئاتۈا 
ئايىلىرىـا ياردەنلىؼىپ، ئاتا ئايىظۈىًىڭ 
هْلىًى خېلى طۇؿۇتاتتى. ئاتۈا ئۈايىهىس 

باالم بْلـاى بْلظا : ػۇالريى ًۆرُەيدە
يېًىهۈۈدا تۈۈۇرۇپ نا ۈۈا ئىؼۈۈلىرىهدا 
ياردەنلىؼۈۈىپ نا ۈۈا َەنۈۈراٍ بْلـۈۈاى 
بۇالتتى دەپ ًۆ لىدە ئۆزىِە پىچىرالپ 

-طۆزلەيتتى؛ چۈيٌى، َەرهايدان ئاتۈا
ئايا ئۆز بالىظۈىًىڭ هېؼۈىدا تۈۇرۇپ، 
ئۆزىِە ياردەنلىؼىؼىىًى ئۆزىِە َەنراٍ 

دۇ. ئەُەر بْلىؼۈۈۈىًى ئۈۈۈارزۇ هىلىۈۈۈ
ئەنەلىيەتتە ػۈۇيدان بْلظۈا ئۈالەنچە 

نەدرىظۈىدىٌ هايتوۈاى  خۇػال بْلىدۇ.
ۋاهىتلىرىهدا دادانـا ياردەنلىؼىپ ئېتىۈس 
ئىؼۈۈۈۈۈلىرىًى هىلىؼۈۈۈۈۈىپ بەرُەى 
ۋاهىتلىرىهۈۈدا: نا ۈۈا ئىۈۈؽ هىلىؼۈۈىپ 
بەرنىظىڭىسنۇ هېؼىهدا ئْلتۇرۇپ پۈاراڭ 
هىلىپ بەرطۈىڭىس، ئْيًىـۈۇ ىس ًەلظۈە 

ىس َارنۈايهەى بۈاالم. هېؼىهدا ئْيًىظىڭ
ئاتۈۈا ئايۈۈا بالىـۈۈا ػۈۈۇيدان ئۈۈانران 

ئەنها بالىالر بۇيى بالىظى . ًېلىدىٌەيهىس
بْلـايدا چۈػىًىدۇ، ئەنها ئۈۇ ۋاهىتتۈا 
. ًۆپىًچىلەر ًېچىٌٌەى بْلىدۇ دەيتتۈى

دېهەي ػۇ جاپاًەػلەر ئارزۇطى ئۈچۈى 
تاتلىى بالىلىرى بىلەى بىرُە ياػاػۈتەي 

ٌەى ئىۈدى. ۋاز ًەچۈ خۇػاللىولىرىدىٌ
َەتتۈۈا بەزىۈۈلەر ػۈۈۇ پەرىؼۈۈتە ًەبۈۈى 
ئىًظايالريىڭ ًۆ لىًى ئاياپ هْيهاطۈتىٌ 

ياػىًىپ هالدىال  ئى  ئاؿرىتواى هىياپەتتە:
طىلىهۇ بالىلىرىًى ئْهۈۇتىهەى دېۈهەي 
ئۆزلىرىًىڭ ئىؼلىرىـا ياردەنلەػتۈرطۈىلە 
بْلهاندۇ. َازىر ۋەزىيەت طەل ًەطٌىٌ، 

ئۆزلىرى بالىلىرى تۇتۇلۇپ هالظا جاپايى 
تارتوايلىرى ئۈاز ًەلِەيۈدەي، َەنۈهە 
يەرطۈۈىلىرىدىٌ ئايرىلىۈۈپ هالىۈۈدىال 
دىِەيدەي، ئا لىهاهوۈا ػۈېٌەر ئەنهۈا 

ئۇالريىۈڭ  زەَەرلىٍ طۆزلەريى هىالتتى.
ئۇ ًىؼىلەرُە طۈًۈتتىٌ ئۆزُە جۈاۋابى 

ئۇالريىۈڭ ػۈۇ يادايالرؿۈا . يْن ئىدى
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طۈًۈت ئىچىدە بەرُەى جۈاۋابى يۈېهە 
جۈاۋاپ َە! طۈۈًۈت دېِەى تەطىرلىٍ 

بۇالريىۈۈڭ ًۆرۈيۈػۈۈىدە ۋە يادايالرؿۈۈا 
. نۇئانىلە هىلـايدىٌى ئەخالهىدىال ئىدى

هْللىرى تىًىهظىس -ئەنها ئۇالريىڭ پۇت
ئېرىۈۈى ۋە -ئېتىۈۈس. َەرًەت هىالتتۈۈى

ئائىلە ئىؼلىرىًىڭ َەنهىظى ػۇ نْنۈاي 
بىلەى بْۋايـا هاراػلىى ئىۈدى. بۈارچە 

ئىۈؽ ًىؼىلەر ئېتىسدا بالىلىرى بىۈلەى 
هىلظۈۈا بۈۈۇالر ئىٌٌەيۈۈلەى يۈۈالـۇز 

َەنۈۈهە ئۈۈادەم ئىؼۈۈىًى . ئىؼۈۈلەيتتى
تۈُىتىپ ئۆيلىرىِە هايتوىًىۈدا نْنۈاي 

بىۈر بىۈرىِە تەطۈەللىي  بىلەى بۈْۋاي
بەرُەچ ًە رى ًەتٌەى ئېتىسدا يۈالـۇز 

تْۋا بۈۇالريى هىيًىهايۈدىـاى . هاالتتى
يېهىهۇ بار دەيظىلە  ئېتىۈسدىٌ َېرىۈپ 

ٌى هْي ًالىالرنۇ ئېچىپ هايتظا ئېـىلدى
تۆت ًۆزى بىلەى نۇػۈۇ ئىٌٌىيلەيًۈى 

بىچارە دادام ناؿۈدۇر  .طاهالپ تۇراتتى
هالهىـاى پۇت هْللىرىًى يەيە َەرىٌەتٌە 
ًەلتۈرۈپ ػۈۇ تىلظۈىس بىچارىلەريىۈڭ 

ظىًى بېظىوتۇرطا، ئايام رەَهەتلىٍ ۋىؿەل
ئەطلىدە دادام يېرىپ بېرىدىـاى ئْتۇيًى 

رىپ، ًەچلىٍ َارؿىًىـا هارىهاي ئۆزى يې
تاناهوۈۈا تۇتۈۈۇغ هىالتتۈۈى. بۇالرؿۈۈا 
تۇرنۇغ خاپىلىوى ػۈۇيچە بېظۈىهالريى 

ئۈۇالر يەيىۈال  ،ئېلىپ ًەلِەى بْلظىهۇ
بىسيى ئْهۇتۇػتىٌ بۇػاػهىـاى ئىۈدى. 
بىۈۈۈر يەچۈۈۈچە هېۈۈۈتىو نەدرىظۈۈۈىدە 
خەجلەيدىـاى پۇلۇم ئۈچۈى طايدۇهتىٌى 
بۇؿدايًىڭ ئازلىوىـا هارىهاي، نىًىڭ بىر 

ى پۇلۇنـۈۈا يۈۈارىـۇدەي ئىٌٌۈۈى ئۈۈايلى

بۇؿۈۈدايًى ئېلىۈۈپ چىوىۈۈپ ئاػۈۈلىوچىـا 
ئەرزاى طېتىپ پۇلىًى نا ۈا تۇتوۇزؿۈاى 
ئىدى. نەًتەپۈتە ئْهۇيۈدىـاى بۈالىالر 
بْلظۈۈا بىۈۈسلەردىٌ تانۈۈانەى پەرهلىۈۈى 
ئْهۈۈۇغ پۇرطۈۈىتىِە ئىۈۈِە ئىۈۈدى. 

ئْهۈۇغ پۈۇلىًى َۆًۈۈنەت  ئۇالريىڭ
ًۆتۈرۈپ ئْهۇتاتتى. يەيە ًېلىپ ئۈۇالر 

ۈرُەيدىٌ ًېۈيىٌ ئۈايلىوى ئْهۇغ پۈتت
ئىٌٌى ئۈچ نىڭ طۈْنلۇن نائاػۈلىى 
خىۈۈسنەتلەرُە ئېرىؼۈۈەلەيتتى. ئەنهۈۈا 
بىسلەريى ئاتا ئايىهىس ئۆز يېًىدىٌ پۈۇل 
چىوىرىۈۈپ ئْهۇتوايًىۈۈڭ ئۈطۈۈتىِە َەر 
ۋاهىت بىسلەريى تۈۈرنە َايۈاتى يۈاًى 
بْلهىظۈۈا ئىوتىظۈۈادى جۈۈازاالر ًۈتۈۈۈپ 
تۇراتتى. بىس ػۇ نەدرىظىلەردە ئْهۈۇغ 

ەريايىۈۈدا ػۈۈۇ جاپاًەػۈۈلەريىڭ ئۈۈۆز ج
ئېتىوۈۈادى، دىًۈۈۈى ۋە ئەۋالدلىرىـۈۈۈا 
هايچىلىٍ طەنىهى ئىٌەيلىٌىًى ًۈۆزىهىس 
بىلەى ًۆرُەى ۋە َېع تۇيـۇلىرىهىسدا 

 َېع هىلـاى ئىدۇن.
يەيە طۆزلىظەم طۆزلەػٌە تىِىؼۈلىٍ 
 بەي ًۈۈۆپ خىظۈۈلەتلىرى تۇرۇپتۈۈۇ،

طۆزلىِىًىو ػۈۇ جاپاًەػۈلەر  يۇهىرىدا
طىًىڭ ئارىظىدىٌ تانچىدۇر تارتواى جاپا

خۈۈاالض. نۇػۈۈۇيدان ئىخالطۈۈهەى 
جاپاًەػلەر بارلىوىدىٌ ًېچىپ نەدرىظىِە 
بەرُەى ئەۋالدالر ئىچىۈۈدىٌ ػۈۈۇيدان 

ئاتۈا ئايىظۈىـا ئْخؼۈاغ ، ػىجائەتلىٍ
چىدانلىى ئۇطتازالر يېتىؼىپ چىوىدىٌەى 
)ئالالٍ بىسيىهۇ ػۇيدان ئۇطۈتازالريىڭ 

 ۇى(.جۈنلىظىدىٌ بْلۇػوا يېظىپ هىلظۈ
ئۇالر ئىظۈالنًىڭ تۈارهىلىؽ نەيبەطۈى 
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بْلـۈۈاى نەدرىظۈۈًىڭ تەرەهوىيۈۈاتى ۋە 
ُۈللىًىؼى ئۈچۈى بارلىوىًى بېـىؼالػۈوا 
َەر ۋاهىت تەييۈار ئىۈٌەى .بىۈس ػۈۇ 
يېتىؼٌەى پىداًارالريىڭ طەۋەبى بىۈلەى 
نۇػۈۈۇ ًۈۈۈيِە ئىهۈۈايىهىس ۋە طۈۈاؿالم 

بىۈس ئۈۇ  ئەهىدىهىس بىلەى ئۇالػوايهىس.
سلەريى نەدرىظە َايۈاتى ئۇطتازالريىڭ بى

ئارهىلىى تەربىيەلەغ باطۈوۇچىدا ئۈۈى 
تىًظىس هىلـاى خىسنەتلىرىدىٌ ئۇالريىۈڭ 

ئۈۇ  طاداهىتىًى َېع هىلـۈاى ئىۈدۇن.
پەيـەنۈۈۈبەر ۋارىظۈۈۈلىرى هەَرىتۈۈۈاى 
طْؿۇهالردا هْللىرى ۋە پۇتلىرى تْ الپ 
ًەتۈۈٌەى، بۈۈۇرۇت طۈۈاهاللىرىدا هىۈۈراۋ 

رىۈدە باؿلىـاى َەتتا نۇز تۇتواى َالەتلى
ئەتۈۈتىِەى طۈۈائەت ئىٌٌۈۈى ئۈۈۈچلەردە 
َەنهە ئىًظۈايًىڭ تۈاتلىى ئۇيوۈۇدىٌى 
َالىتىدىٌ پايدىلىًىپ بىۈسلەرُە ئىهۈاى 
ئېتىوۈۈۈۈادىهىسيى، هۇرئۈۈۈۈايىهىسيى، 
َەدىظۈۈۈۈىهىسيى ۋە ئۆزىهىسيىۈۈۈۈڭ 
ًىهلىٌىهىسيى هەيەردىٌ ًېلىۈپ هەيەرُە 
ًېتىدىـايلىوىهىسيى، ئۇيـۇرالريىڭ نىۈڭ 

تىوۈاد هىلىۈپ يىلالردىٌ بۇياى دىًـۈا ئى
ًەلۈۈِەى ئېتىوۈۈادچى بىۈۈر خەلۈۈى 
ئىٌەيلىٌىًۈۈۈى، ػۈۈۈۇ طۈۈۈەۋەپتىٌ 
َازىرؿىچىلىٍ باطهىچىالرؿا بْي ئەُهەي 
ئۆزىًىڭ دىٌ بىلەى بىر ُەۋدە بْلۈۇپ 
ًەتۈۈۈٌەى نەدەيىيىتىًۈۈۈى طۈۈۈاهالپ 
ًېلىۋاتوۈۈايلىوىًى بىلۈۈدۈرۈغ ئۈچۈۈۈى 
َېچًىېهىِە پەرۋا هىلهايهىس ئْلتۇرؿۈاى 

 يىۈۈڭنەدرىظۈۈلەرُە ًېلەتتۈۈى .ئۇالر
بەزىلىرى طْؿۇهًىڭ تەطىرىدە، بەزىلىرى 
ًۈۈۈى ًۈۈۈيلەپ ياػتىظۈۈىس يۈرُەيلىۈۈٍ 

طۈۈەۋەبى بىۈۈلەى ئۈۈۆزلىرىِە َەرخىۈۈل 
طاهايهاض ًېظەللەريى َەنراٍ هىلىۋالـاى 
ئىدى. ئۈۇالر ػۈۇ دىًًىۈڭ بۆػۈۈًى 
َېظۈۈۈابلىًىدىـاى نەدرىظۈۈۈىلەردىٌى 
ئْهۇؿۇچىالريى هاتارؿا هْػۇپ، نىللەتًى 

ئۈچۈى، ئارها  ئۈنهەتًى يۈًظەلدۈرۈغ
طەپتە ئۈى تىًظىس خىۈسنەت هىلىۈدىـاى 
يانظىس هەَرىهۈايالر ئىۈدى. ئۇالريىۈڭ 
هىلـۈۈاى خىسنەتلىۈۈرى ئۈچۈۈۈى نائۈۈاغ 
بېرىلهەيتتى. ئەًظىچە ئۈۆز يايلىرىۈدىٌ 
پۇل چىوىرىپ ئۈاجىس ئْهۇؿۇچىالريىۈڭ 
َالىدىٌ خەۋەر ئۈاالتتى. نەًۈتەپلەردە 
دەرض ئۆتىۈۈۈۈدىـاى ئۈۈۈۈادەتتىٌى 

نائاػى ئۈادەتتە ئۈۈچ  ئْهۇتوۇچىالريىڭ
نىۈۈڭ طۈۈْندىٌ بەغ نىۈۈڭ طۈۈْنـىچە 
چىوىدۇ. ئۇيدىٌ باػوا ئۇالريىڭ تەنىًات 
پۇلى َېيۈت بۈايرانلىى پۈۇلى، هىۈؽ 
پەطلىدە ئىظىًىؽ پۇلى، ئاؿرىپ هالظۈا 
داۋالىًىؽ پۇلى دىِەيۈدەي بىرنۈۇيچە 

ئۇالريىۈڭ ًۈيلۈۈي  پۇللىرى بْلىۈدۇ.
ئىؼلەيدىـاى طائەتلىرى، ئايدا ئالىدىـاى 

م ئېلىؼۈۈلىرى ۋە تەتىللىۈۈرى ئېًىۈۈى دە
بەلِىلەيِەى بْلىدۇ. ػۇيداهتىهۇ بۈۇالر 
خىسنەتلىرىًى هاهؼىـاچ هىلىدۇ. بىسيىۈڭ 
ئۇطۈۈتازلىرىهىسچۇ  ئۈۈۇالر َېچًىۈۈېهىِە 
هاهؼىهايدۇ. ئۇالريىڭ دەم ئېلىؼى ئېـىر 
ًىظۈۈەل يۈۈاًى دىۈۈٌ دۈػۈۈهەيلىرىًىڭ 
ۋەزىيەتًى هاتتىى ًْيترّل هىلـاى بىۈر 

لىدۇ خۈاالض. دېۈهەي، يەچچە ًۈيال بْ
نەدرىظۈۈۈە ئۇطۈۈۈتازلىرى دۇييۈۈۈالىى 
ئىهتىيازلىرىدا نەًتەپ ئْهۇتوۇچىلىرىًىڭ 
بەَرىهەى بْلـاى َېچوايظى ئىهتىيازدىٌ 
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ئۈۈۇالر پەهەت  بەَۈۈرىهەى بْاللهايۈۈدۇ.
رەببىًىۈۈڭ رەَهىتىًۈۈى ۋە نەؿپىرىتىًۈۈى 
ًۆزلەيدۇ خاالض. ئۇيىڭ ئۈطتىِە ئۇالر 
ًۈيۈۈۈدە دېِۈۈۈۈدەي ئۇطۈۈۈتازالريىڭ 

بەزىلىرىًىڭ بۈار يۈْهىًى  ۇلـايلىوى،تۇت
دۈػهەيِە جەرىهۈايە بېۈرىؽ بەدىلىۈِە 
هۇتۇلـايلىوى، بەزىلىرىًىڭ بْلظۈا بىۈر 
يەچۈۈچە يىللىۈۈى هاناهوۈۈا ئېلىًـۈۈايلىى 

ػۈۇيدان . خەۋىرىًى ئۈا الپ تۇرىۈدۇ
تۇرطىهۇ ئۇطۈتازالر دەرض تْختىتىؼۈوا 

ۋە: دۈػۈهەى بىسيۈى َەر  هْػۇلهايتتى
دۇ. بىۈۈس ۋاهىۈۈت هْرهۇتهۈۈاهچى بْلىۈۈ

 دۈػۈۈهەى ًۈۈۈتٌەى يەردىۈۈٌ چىوىۈۈپ
هْرهۇيچىهىسيى ئىظپاتلىظان بْلهايۈدۇ، 
َەم يەيە بۇ ئْهۈۇ ئْهۇتۈۇغ َۈازىر 
بىسيىۈۈڭ بىۈۈردىٌ بىۈۈر هىالاليۈۈدىـاى 
ئىؼىهىس، ػۇ ا بۇيى هىاللىـاى ۋاهىتتۈا 
پۇرطەت بىلىۈپ هْلۈدىٌ بەرنەطۈلىٍ 
ًېرەي دەپ، ئالالَوا تەۋەًٌۇل هىلىۈپ 

ى. َۈۈۆرنەتٌە دەرطۈۈًى داۋانالػۈۈتۇراتت
طۈۈازاۋەر بۈۈۇ هەَرىهۈۈايالريى دۇييۈۈا 
هىيىًچىلىولىۈۈرى طۈۈىرتىدىٌ جىظۈۈهىًى 

دىۈٌ دۈػۈهەيلىرىًىڭ َىۈيلە ، تاۋلىظا
نىلۈۈلەت ۋە  يەيۈۈرەڭ ۋە بېظۈۈىهلىرى

ئۈنهەتًىڭ زۇلۇم ئاطتىدا ئىڭراػۈلىرى 
ئىچٌۈۈى هىظۈۈهىًى تۈۈاۋاليتتى. ئۈۈۇالر 
طۈۈىرتىدىٌ ًەلۈۈِەى بۈۈارچە نەئىؼۈۈەت 

ەتچۈايلىى بىۈۈلەى هىيىًچىلىولىرىـۈا هايائ
تاهابىۈۈل تۇرطۈۈا، ئىچٌۈۈى هىظۈۈهىًى 
هىيًاۋاتوۈۈۈاى هىيىًچىلىولىرىـۈۈۈا تەۋبە 
ئىظۈۈۈتىـپار بىۈۈۈلەى، ۋە ئالالًَىۈۈۈڭ 
رەَهىتىِە هارىتۈا ئۈنىۈدۋارلىى َۈېع 

تۇيـۇطۈۈى بىۈۈلەى تاهابىۈۈل تۈۈۇراتتى. 
دېهەًٌى بىسيىۈڭ نىلۈلەت ئىچىۈدىٌى 
 ئىهايلىوالريى ئەيە ػۇ نەدرىظە تاۋلىـاى.

ۇر ئۇطۈتازلىرىهىسنۇ ئەيە هەدىهٌى نەػُ
ػۈۈۇ نەدرىظۈۈىدە يېتىؼۈۈىپ چىووۈۈاى. 
تارىخىهىسؿا هاراپ باهىۈدىـاى بْلظۈان 
َەر يۇرتتۈۈا نەػۈۈُۇر نەدرىظۈۈىلەريىڭ 
. ئىظهىًىڭ تىلـا ئېلىًـايلىوىًى ًۈۆرىهىس

نەدرىظۈۈە ئۇيـۈۈۇر نۇطۈۈۇلهايلىرىًىڭ 
َاياتىدىٌى نۇَىو ئْرۇيالريىۈڭ بىۈرى 
بْلۈۈۈۇپ طۈۈۈايىلىدۇ. َەر ۋاهىۈۈۈت 

ايالر ئۈۈۆز دىًىًۈۈى خۈۈاتىرجەم نۇطۈۈۇله
ئۈۈازادە ئۆُىًەلهەطۈۈلىٌى ۋە -ئەرًىۈۈٌ

ئۆُىتەلهەطۈۈلىٌى نۈۈۇنٌىٌ. دەل ػۈۈۇ 
ۋاهىتتا بىسيىۈڭ دۇييۈا ۋە ئاخىرەتلىۈٍ 
چىوىؽ يْلىهىس ػۇ نەدرىظلەر ئۈارهىلىى 

   .هْلـا ًېلىدۇ
ػۈۇيى  تائۈاالدىٌ ئاخىرىدا ئۈالالٍ

تىلەيهەى: ئې رەببىو ئۆزىًىڭ بارلىوىًى 
ًىڭ بىسُە ئانايەت هىلـاى بېـىؼالپ طىلى

دىًلىرىًۈۈى طۈۈىلىدىٌ ئالـۈۈاى ئەطۈۈلى 
َالىتىۈۈدە ًىيىۈۈًٌىلەرُە يەتٌۈۈۈزۈغ 
ئۈچۈى ئۆزىًىۈڭ هْلىۈدىٌ ًېلىؼۈىچە 

ئايىلىرىهىسؿۈا، -خىسنەت هىلـۈاى ئاتۈا
ئۇطۈۈتازلىرىهىسؿا، ئْهۇؿۇچىالرؿۈۈا ۋە 
ػۈۈۇالرؿا ياردەنۈۈدە بْلـۈۈاى َەر بىۈۈر 
نەدرىۈۈع طۈۈۆيەر ًىؼۈۈىلىرىهىسدىٌ 

َىۈۈدايەت ۋە نەؿپىۈۈرەت،  اَاياتلىرىـۈۈ
ئالىي رەَهەت ۋە جەيًەتتە  نەرَۇنلىرىـا

 ناهام ئاتا هىلـايال... )ئانىٌ( 
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َايات بىر دېڭىس، ئىًظاى ئۇ دېڭىسدا 
، دىًىي طەيياًٍېهىدە يْلـا چىوواى بىر 

ئېتىواد ئۇ ًېهىًىڭ ًاپىتايى. ًاپىتايظىس 
ًېهىًىۈۈڭ نەيۈۈسىلِە يېتىۈۈپ بېرىؼۈۈى 

ي، دىًىي ئېتىوادطىس ئىهٌايظىس بْلـىًىدە
ئاناى يېتىۈپ -ئادەنهۇ نەيسىلىِە تېًى 

بارالهايدۇ. ئۇيۈدان بْلـايۈدا دىًىۈي 
تىيۈاجى ۋە ُئېتىواد ئىًظۈايًىڭ زۆرۈر ئې

ئايرىاللهۈۈۈاض َايۈۈۈات هْنايۈۈۈدايى. 
هۇنايدايظىس ئەطٌەر ئۇرۇػتا تەنتىۈرەپ 
هالـىًىدەي، دىًىي ئېتىوادطىس ئۈادەنهۇ 

 ىدۇ.ْدۇهۇپ هالَىدا اََايات جە ِ
پىٌىر ياًى بىر  دىًىي ئېتىواد پەهەتال 

يەزەرىيىۋىي ًۈۆز هاراػۈال بْلهاطۈتىٌ، 
بەلٌۈۈى ئۈۈۇ، ئىًظۈۈايًىڭ هەلۈۈبىِە 
نۇياطىۋەتلىٍ َايات نىسايى ۋە ئەخالن 
ئۆلچىهىِە ئاالهىۈدار ئىۈدېئْلُْىيىلىٍ 
هۈۈايۇى نەيبەطۈۈىِە ئىۈۈِە ئىوۈۈرار ۋە 

ىۈيەت ئۈْزۇهى. َتەطتىوتىٌ ئىبارەت رّ
د تۇؿهۈا ئىوتىۈدارى يۈْن دىًىي ئېتىوا

ئادەم بْلهايدۇ، چۈيٌى دىًىۈي ئېتىوۈاد 
 َّىۈيًەم بْلظا بْلهايدىـاى رئىًظايدا 

 پئۈۈْزۇن، يۈۈاًى خۇطۇطىيالػۈۈتۇرۇ
ۋە رَّىيىتى ئادەنًىڭ ئۆزلۈي  ،ئېيتوايدا

تەبىئىتىًىۈۈڭ بىۈۈر هىظۈۈهى، ػۈۈۇيداهال 
نەيبەطۈى ۋە  ئىًظايىيەت نەدەيىيىتىًىڭ

 ًىدۇر.ۈبۆػ

تىلـايۈۈدىٌ بىۈۈرى ئىًظۈۈايىيەت يارى
ئۈزۈلهەي ًېلىۋاتواى تارىخًىڭ ئْچۈۇن 

، ػۈاَىتٌىئېٌرايى ػۈۇيىڭـا جۈايلىى 
ئىًظايىيەت ئۈۆزلىرى ئىختىۈرا هىلـۈاى 
باتىۈۈل دىۈۈٌ بْلظۈۈۇى يۈۈاًى ئۈۈالالٍ 
تەرىپىدىٌ ًەلِەى طاناۋى دىٌ بْلظۇى 
َې  بىر ۋاهىت دىًىي ئېتىوادتىٌ خۈالى 
هالـاى ئەنەض. تۈۇيجى نەدەيىيەتًىۈڭ 

چىهۈۈۇ تانۈۈانەى رۇۋە خېهىرتۇئاطاطۈۈى 
دىًىي ئەهىۈدە، دىًىۈي پىرىًظۈىپ ۋە 

َاياتًىڭ َەندە دىًىي ئاطاطوا تايىًىدۇ، 
هىظهىدا تەطىرى ًۈچٌە ئىِە. بۈۇ  َەر
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هۇرئاى »َەهىوەتًى جايابى ئالالٍ تائاال 
دە: ئۆز ۋاهتىدا پەرۋەردىِارىۈڭ «ًەرىو

ئادەم يەطلىًى ئۇالريىڭ )ئاتىلىرىًىۈڭ( 
دى ۋە ئۈۈۈۇالريى پۇػۈۈۈتىدىٌ چىوۈۈۈار

 :نەى ›ئۈۈۆزلىرىِە ُۈۈۇۋاٍ هىلىۈۈپ
« طىلەريىڭ پەرۋەدىِارىڭالر ئەنەطۈهۇ 

دېدى )يەيى ئالالٍ ئۆزىًىڭ ئۇالريىۈڭ 
پەرۋەردىِارى ئىٌەيلىٌىِە ۋە بىرلىٌىِە 
ئادەم باللىرىًى ئىورار هىلدۇردى، ئۈۇالر 
ئىوۈۈرار هىلىۈۈپ بۈۈۇيى ئۈۈۆز ئۈطۈۈتىِە 

َەئە، طۈەى بىسيىۈڭ »ئالدى(. ئۇالر: 
ۋەردىِارىهىسدۇرطۈۈەى، ُۇۋاَلىۈۈى پەر

دېِەى ئايەتلەر بىلەى  ①«دېدى‹بەردۇن
بايۈۈاى هىلـۈۈاى بْلظۈۈا، پەيـەنۈۈبەر 

َەر هايۈدان بۈْۋان »ئەلەيُىظظاالم: 
« ئىظۈۈالم دىًۈۈى ئۈطۈۈتىِە تۇؿۇلىۈۈدۇ

دېِەى، ػۇيىڭدەي يەيە بىۈر َەدىۈع 
نەى »دا جايابى ئالالٍ تائۈاال: يطىدۇهۇ

ىۈٌ بەيدىلىرىهًىڭ َەنهىظىًى تۈْؿرا د
ئۈطتىدە ياراتتىو

 دېِەى.  ②

ئىراهلىى ئالىو نۇطا طاۋى ئۆزىًىڭ  
يانلىى ئەطىرىدە، « ئەرەب پەلظەپىظى»

ىظظاالندىٌ ئىٌٌى ئەطۈىر ُئىيظا ئەلەي
ًېيىٌ ئۆتٌەى دىئۈُْېًېع الرػۈىلًىڭ 

ۇر پەيالطۈۈۇپالريىڭ ُەر هايظۈۈى نەػۈۈَ
َاياتى ۋە ئىدىيىظى خاتىرىلەيِەى بىۈر 

ەپىًىڭ دۇيياؿۈا ۇر ئەطىرىدە، پەلظُنەػ
ًېلىؼىًى هەدىهىي ػەرن نەدەيىيىتىًىۈڭ 

                                                 
 ئايەت. -472طۈرە ئەئراق،  ①
 ئىهام بۇخارى رىۋايىتى. ②
 

ايە نىراطى دەپ بىلِەيلىٌىًى، بۈۇ َػا
خىۈۈل هۈۈاراغ يۇرؿۈۈۇى ئۆلىهاالريىۈۈڭ 

ڭ ىئېرىؼۈٌەيلىٌىًى، ػۈۇي لىؼىـاتەطتىو
بىلەى بىرلىٌٌە ًەلۈِەى پىٌىۈر يەيۈى 

بۇرۇى باي  ىٌهەدىهىي ػەرن ُرېتظىيىد
ۋە طۈۈەلتەيەتلىٍ نەرىپەتًۈۈى يارىتىۈۈپ 

ەى دېۈۈِەى خۇالطۈۈە ًېلىۈۈپ ئۈۈۆتٌ
چىووايلىوىًى ۋە بۇ نەرىۈپەت تْيۇيـۈاى 

دىًىۈۈي  َۈۈائەنەلىۈۈي پەيۈۈلەر ۋە بىبا
تەتوىواتالريىۈۈڭ نېۋىظۈۈى ئۈطۈۈتىِە 

تىلـۈا ئالىۈدۇ.  َىدەهۇرۇلـايلىوىًى ئاال
َەتتۈۈا پەى تْؿرىظۈۈىدا ُەپ بْلـايۈۈدا 
نىظىرلىوالريىڭ ناتېهاتىٌا ۋە نېخايىٌىًى 

ىًى، خىهىيىًى ئەڭ بالدۇر بەرپا هىلـايلىو
ًەػۈۈپ هىلىۈۈپ تېببىۈۈي ئىلىهًۈۈى 
ػۈۈەًىللەيدۈرُەيلىٌىًى دەپ ئۆتىۈۈدۇ. 
يەيە يېسىى تْؿرىظۈىدا ُەپ بْلـايۈدا، 
يېسىوًى بىرىًچى بْلۇپ نىظۈىرلىوالريىڭ 
ئىجۈۈاد هىلـۈۈايلىوىًى، ًۇتۇپخۈۈايىالريى 
ئاچوايلىوىًى تەًىتلەغ بىۈلەى بىۈرُە، 
ئەنەلىۈۈي پاًىۈۈت طۈۈۈپىتىدە، بۈۈۇ 

يىللىى  6444ىسيالىرىًى نەدەيىيەتًىڭ ئ
تارىخوۈۈا ئىۈۈِە نىظۈۈىر ئېُرانلىۈۈرى 
نْنيالىرىۈۈۈۈۈدىٌ ًۆرۈۋېلىؼۈۈۈۈۈوا 
بْلىدىـايلىوىًى ًۆرطۈىتىدۇ ۋە دىًىۈي 
يەزەرىيىلەريىڭ بەرپا بْلۇػىدا ػەرهًىڭ 
ؿەربًىڭ ئالدىدا ئىٌەيلىٌىًى ئىلِىۈرى 
طۈرىدۇ. نۇئەللىپ ئۆزىًىڭ بۇ پىٌرىًى 
ە دەلىللەپ، هەدىهىي ػۈەرهلىولەر بىۈسُ

يانۈاى ۋە -ئىالَىي طۈۈپەت، ياخؼۈى
تەهدىر َەهوىدىٌى ئاهىاليە هاراػۈالريى 
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هالدۇرؿاى. ًېيىٌ يۇياى پەيالطۈْپلىرى 
هايتۈا تىلـۈا ئېلىًـۈاى -ئارىظىدا هايتا

يەرطۈۈىلەر دەل نۇػۈۈۇ هاراػۈۈالريىڭ 
ئىًٌاطى دەپ ًۆرطۈىتىدۇ. نۇئەللىۈپ 
ئۆزىًىڭ بۇ پىٌىرىًى پاًىۈت جەَەتۈتە 

يىۈۈل  3344 تېخىهۈۈۇ ًۈچلەيۈۈدۈرۈپ،
بۇرۇيوى نىظۈىردا ئەۋ  ئالـۈاى ًۈۆپ 
ئىالَلىى دىًىـۈا ئۈۆًتە هْپۈۇپ بىۈر 
ئىالَلىى تەلىهۈاتىًى تىٌلىۈِەى، ئۈۇ 

« ئۈاتْى»ئىالٍ دەل هۇياغ ئىالَۈى 
دەپ ئۈۈېالى هىلـۈۈاى ۋە بۈۈۇ ئىالَوۈۈا 
نەدَىيە ئْهۇپ ئْتلۇن ػۈېئىر يازؿۈاى 
ئەخًاتْيًىڭ پارچىلىرىدىٌ بىۈر هۈايچە 

 ًەلتۈرىدۇ.نىظرا يەهىل هىلىپ 

ئەنەلىيەتتىهۇ، جايابى ئالالٍ تائۈاال  
ئىًظايالرؿا بۇ دۇييايى ُۈللەيدۈرطۈۇى، 
باػوىالرؿا پايدىلىى ئەنەلىي پائۈالىيەت 
بىلەى نەدەيىيەت بەرپۈا هىلظۈۇى دەپ، 

ئىدراي، هۈابىلىيەت -بەغ ئەزا، ئەهىل
ۋە تۈرلۈي ئىوتىدار ئاتا هىلـۈاى. ػۈۇ 
 طۈۈەۋەبلىٌهۇ جايۈۈابى ئۈۈالالٍ تائۈۈاال
ئۆزىًىۈۈڭ پەيـەنبەرلىرىًۈۈى يەزەرىيەيۈۈى 
ئەنەلىۈۈيەتٌە بىرلەػۈۈتۈرُەى ئاطاطۈۈتا 
ئىًظايالرؿا تْؿرا يۈْلًى ًۆرطەتظۈۇى، 
ئەنِەي ۋە ًەطىپ ئارهىلىى جەنئىۈيەت 
ئۈچۈى، باػوىالر ئۈچۈۈى، ًېيىۈًٌىلەر 
ئۈچۈى ياخؼى ئىؼالردا يەنۇيە بْلظۇى 
دەپ، ئۇالريىڭ َەر بىرىًۈى ئۈۆزُىچە 

وتىدار ئىِىظۈى هىلىۈپ هابىلىيەت ۋە ئى
ئەۋەتٌەى. نەطىلەى، يۇٍ ئەلەيُىظظاالم 

ئًْيۈايالردا -ًېهە ياطاغ بىلەى دېڭىس
ئۈزۈػۈۈۈۈًى تەلىۈۈۈۈو بەرُەى، داۋۇد 

تۆنۈر ئېۈرىتىؽ -ئەلەيُىظظاالم پْالت
جەَەتۈۈتە ئەنەلىۈۈي ئەنۈۈِەي بىۈۈلەى 
ػۇؿۇلاليـاى، ئىبۈراَىو ئەلەيُىظظۈاالم 
ًەئبىًى هايتىدىٌ تۇرؿۈۇزۇپ چىووۈاى، 

ىڭدەي پەيـەنبىرىهىۈۈس َەزرىتۈۈى ػۈۈۇي
نۈۈۇَەنهەد ئەلەيُىظظۈۈاالنهۇ بۈۈالىلىى 
چاؿلىرىدا هْي باهوۈاى بْلظۈا، يۈاغ 
هۇرانىـا يەتٌەيدە ػانـا بېرىپ تىجارەت 
هىلـۈۈاى، هۇبۈۈا نەطۈۈجىدى ۋە نەدىۈۈًە 

ياطاغ  هاتارلىى نەطجىدلەريىنەطجىدى 
جەريايىدا ئانهىًىۈڭ ئالۈدىـا ئۆتۈۈپ 

يىـۈا تاػالريى يۈۈدۈپ هۇرۇلۈۇغ ئْر
 تْػىـاى.

ئىًظۈۈايًىڭ يارىتىلىؼۈۈىًىڭ ؿايىظۈۈى  
ئۆزىًىڭ ياراتوۇچىظى ۋە ئىِىظى بۈيۈي 
ئالالٍ تائاالؿا ئىبادەت هىلىؽ بْلـايلىوى 
ئۈچۈى، جايابى ئالالٍ تائۈاال ئەطۈلىدە 
ئۇالريى ئْخؼاغ ئەهىدىِە نەيظۇپ بىر 
پۈتۈى ئۈنهەت هىلىپ ياراتواى. بۇيىۈڭ 

ئىچىۈؽ، -ئىًظايـا يېيؽ ،بىلەى بىرُە
يىٌۈۈاَلىًىؽ ۋە يەطۈۈىل هالۈۈدۇررۇغ 
هاتارلىى ػەَۋەت ۋە َەۋەطٌە نايىللىى 
ًۈۈۈۈچى، َەر خىۈۈۈل ئۈۈۈاپەتلەرُە، 
دۈػهەيلىٌٌە ۋە زۇلۇنـا هارػى تۇرۇغ 
ئۈچۈۈۈى نۈۈۇداپىئەلىًىؽ، هْؿۈۈدىًىؽ 
ًۈچى، ؿەزەپلىۈًىؽ، يەپۈرەتلىًىؽ ۋە 

يەپۈۈرەت -ًۈۈۈرەغ هىلىؼۈۈتەي ؿەزەپ
ًۈۈۈچى، َۈۈېع هىلىۈۈؽ، چۈػۈۈىًىؽ، 
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غ تەپەًٌۈۇر هىلىؼۈتەي ئەهىۈل ئْيال
ًۈۈۈۈچى ئاتۈۈۈا هىلـۈۈۈاى. ئىًظۈۈۈاى 
رَّىيىتىدىٌى بۇ خىۈل كۇيٌظۈىيىلەريى 

ًالطظۈىٍ پەلظۈەپە »كارابى ئۆزىًىڭ: 
يۈۈانلىى ئەطۈۈىرىدە « رىًظۈۈىپلىرىىپ

ئۈۈْزۇهلىًىؽ كۇيٌظىيىظۈۈى، طۈۈېسىؽ 
 كۇيٌظىيىظى، خۈاَىؽ كۇيٌظىيىظۈى،

ۇر كۇيٌظىيىظۈۈى، تەپەًٌۈۈۇر ۋۋتەطۈۈە
خىۈۈۈۈل دەپ بەغ  كۇيٌظىيىظۈۈۈۈى

كۇيٌظۈۈىيىِە خۇالطۈۈىلىـاى ۋە بۈۈۇ 
كۇيٌظىيىلەريىڭ َەرُىس بىر دەرىجىۈدە 
ئەنەطلىٌىًى ئْتتۇرىـا هْيـاى. نايا بۇ 
كۇيٌظىيىلەر ئىًظايًىڭ ئۆنۈر نەيسىلىًى 
بېظۈۈىپ، َايۈۈات طەًَىظۈۈىدە يْنۈۈۇر 
ًۆرطىتىؼۈۈى، نۈۈاددىي ۋە نەيىۈۈۋى 

ًانۇللۇهىًى تەدرىجىۈي يېتىلدۈرۈػۈى ات
ايۈدىـاى پائۈال ئۈچۈى ًەم بْلظا بْله

ًۈچٌە ئىِە ئاًتىپ ئانىل َېظابلىًىدۇ. 
ئىًظاى ئۆز تەبىئىتىدىٌى بۇ ئاالَىۈدە 
طۈپەتلەريىڭ رّلىًى جارىي هىلدۇرۇػۈتا 
ئىرادە ئەرًىًلىٌىِە ئىِە بْلۇپ، ئۆزى 

. چۈۈيٌى اليدۇخالىـايچە تەطەررۇپ هىال
بۇ طۈۈپەتلەريى ئىًظۈاى خاراًتېرىـۈا 

ى ئالالٍ نۇجەطظەنلەػتۈرُەى زات جاياب
ئىًظايالريىڭ بۇ طۈپەتلەريى تەطۈەررۇپ 
هىلىؼىدا َې  بىرىِە بىۈرەر نەجبۈۇرىي 
بەلِىلىهە ياًى چەًلىهە هْيهىـاى. ئەنها 
پەيـەنبەر ۋە ًىتاپ ئەۋەتىپ، ػۈەرىئەت 

يانۈاى -ۋە هايۇى بەلِىۈلەپ، ياخؼۈى
يْلالريى ئېًىۈى ًۆرطۈىتىپ، هايظۈىًى 
ز تاللىۋېلىؽ ئىختىيارلىوىًى ئۇالريىڭ ئۆ

ئىۈۈرادە ئەرًىۈۈًلىٌىِە تاپؼۈۈۇرؿاى. 
ػۇيىڭدەي، ئۇالريىڭ ئەهىل، ئىۈدراي، 

نۈۇَەببەت، -تۇيـۈۇ، طۈۆيِۈ-َېع
ػۈۈەَۋەت، -يەپۈۈرەت، َەۋەض-ؿەزەپ
ئىظۈتېدات، -ئىظتەي، هابىلىيەت-ئارزۇ
نىودار، طۈەۋىيە ۋە  لىرىهۇۋۋەت-ًۈچ

بىرىۈدىٌ پەرهلىۈى -تۈر جەَەتتە بىۈر
يارىتىلـاى، َەنۈدە زانۈاى، ناًۈاى ۋە 

ۇَىۈۈت رېتىهۈۈى بىۈۈردەي بْلهىـۈۈاى. ن
ػۇ الػوا َەر دەۋردە يېتىؼٌەى ئەهىۈل 
ئىِىلىۈۈۈرى، دايىؼۈۈۈهەى ۋە يېتۈۈۈۈي 
ػەخىظلەريىڭ ًائىًۈات ۋە ًائىًۈاتتىٌى 
نەۋجۈۈۇداتالريى چۈػۈۈىًىپ تەتوىۈۈى 

-هىلىؼى، هايۇيىيەتلەريى بايوىؼى بىۈر
بىرىۈۈدىٌ پەرهلىۈۈى ئىپۈۈادىلەيِەيلىٌى 

ىوۈاد ئۈچۈى ئۇالريىڭ دۇييا هارىؼى، ئېت
هارىؼى، تۇرنۈۇغ هارىؼۈى َەر خىۈل 
تۈردە ػەًىللەيِەى. ػۈۇ طۈەۋەبلىٍ، 

ئاطۈتا ئېتىوۈاد -ئىًظايالر ئېڭىدا ئاطتا
ئىختىالپلىرى پەيدا بْلۇپ، بەزىظى ئۆز 
كىترىتى)يارىتىلىؼۈۈۈۈتىٌى ئەطۈۈۈۈلى 
َالىتى(يىڭ تەهەززاطى بۈْيىچە جايۈابى 
ئالالٍ تائاال تەرىپىدىٌ ًەلِەى طاناۋى 

هىلىپ ًەلۈِەى، بەزىظۈى دىًـا ئېتىواد 
ئۆزىًىڭ تەبىئىي خاراًتېرىـا يات َالدا، 
ئْت، يۇلتۇز، ئاي ۋە ًۈيِە ئْخؼۈاغ 

ېرت ػەيئىلەرُە ئېتىواد ٌتەبىئەتتىٌى ًْي
هىلـۈۈۈاى، يەيە بەزىظۈۈۈى ئۈۈۈۆزلىرى 
ياطىۋالـاى تاغ بۇتالرؿا ئېتىواد هىلـاى. 
دېۈۈهەي، ئىًظۈۈايالريىڭ ًۈۈۆپ هىظۈۈهى 

پىتۈرىتىِە  جايابى ئالالًَىڭ ئىًظۈايلىى
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نۇياطىپ ػەًىلدە ًۆرطەتٌەى يْلۈدىٌ 
چەتًەپ ئېتىواد، ئاڭ، پىٌىر، چۈػەيچە 
ۋە ًۆز هاراغ جەَەتتە َەر خىل خاتۈا 
ۋە تۇيۇن يْلـا ًىرىپ هالـاى. بۇيىۈڭ 
يەتىجىظۈۈۈىدە ئۈۈۈۇالر ئېتىوۈۈۈادى 
ئْخؼۈۈۈىهايدىـاى، ئەهىدىظۈۈۈى پەرن 
هىلىدىـاى يۇرؿۇى بۆلەًلەرُە ئايرىلىۈپ 

ا ئىًظايالر تارىخىۈدا ًەتٌەى. ػۇ الػو
ئۈزۈلهەي ًېلىۋاتواى ئېتىواد تْهۇيۇػى، 
دىًىۈۈۈي ًۈۈۈۈرەغ ۋە َەر خىۈۈۈل 
ئىۈۈدېئْلُْىيىلىٍ پىٌىۈۈر ؿەۋؿۈۈالىرى 
بېظۈۈىلهاي ًەلۈۈدى ۋە ًېلىۋاتىۈۈدۇ. 
بۇيىڭۈۈدىٌ ػۈۈۇيى ًۈۈۆرۈۋېلىؽ تەض 
ئەنەطۈۈٌى، تۈۈْؿرا ۋە دۇرۇض ئېتىوۈۈاد 
بىلەى ئىًظۈايالر ئۆزلىرىًىۈڭ چەًلىۈٍ 

ل نەيۈۈپەئەت ئەهلۈۈى بىۈۈلەى َەر خىۈۈ
تْهۇيۇػى ئاطاطۈىدا ػۈەًىللەيدۈرُەى 
باتىل)طۈۈۈاختا( ئېتىوۈۈۈاد ۋە نەزَەپ 
ئېوىهلىۈۈرى ئارىظۈۈىدىٌى ًۈۈۈرەغ تۈۈا 
هىيانەتٌىچە ئۈزلۈًظۈىس داۋانلىؼۈىدۇ. 
ػۈۈۇيدان، پىتۈۈًە ۋە زىيايٌەػۈۈلىٍ 
يْهۇلۇپ، ئىًظايالر ئۆزلىرىًىڭ دۇييا ۋە 
ئاخىرەتلىۈۈٍ ئىظۈۈتىوبالىدىٌ خۈۈاتىرجەم 

ەزىيەت ػۈەًىللەيِەى ۋە بْالاليدىـاى ۋ
پۈتۈى دۇييۈادا ئْنۇنًىۈڭ تىًچلىوۈى 

، پۈاراۋايلىى ۋە ٌە ئىِە هىلىًىپًاپالەت
خاتىرجەنلىۈۈٍ طۈۈاهاليـايـا هەدەر بۈۈۇ 
ًۈرەغ ئۈزلۈًظىس داۋانلىؼۈىدۇ. بۈۇ 

هۈۇر ئۈاى »َەهتە جايابى ئالالٍ تائاال 
 ەتاًى پىتًدە نۇيدان دېِەى: «ًەرىو

يۈالـۇز )زىيايٌەػلىٍ( تۈُەپ زېهىًۈدا 

ئالالًَىڭ دىًى َۈاًىو بْلـايـۈا هەدەر 
ئۇالر بىلەى ئۇرۇػۇ الر

① . 

جايابى ئۈالالٍ تائۈاال ًائىًۈات ۋە  
ًائىًاتتىٌى جايلىى ۋە جايظىس پۈتۈۈى 
ػەيئىلەريى يْهتىٌ يارىتىۈپ، نۈۇتلەن 
هايۇى، ئىًچىٌە ئىًتىسام، زىل هۇرۇلهۈا 
ۋە طىظۈۈۈتېهىالريى ئْرۇيالػۈۈۈتۇرۇپ، 

ەتۈۈۈى ئۈچۈۈۈۈى ئىًظۈۈۈايًىڭ نەيپەئ
بْيظۇيدۇرۇپ بەرُەى. بۇ َەهتە جايابى 

ئۈالالٍ ئالالٍ تائاال نۇيدان دەيۈدۇ: 
ئاطهايالريى ۋە يەر يۈۈزىًى ياراتوۈاى، 
بۇلۇتتىٌ يانـۇر ياؿدۇرۇپ بەرُەى، ػۇ 

بىلەى طۈىلەرُە رىسىۈى هىلىۈپ  يانـۇر
يۇرؿۇى نېۋىلەريى ئۆطۈتۈرۈپ بەرُەى 
ۋە طۈۈىلەرُە ًېهىلەريۈۈى ئۈۈۆز ئەنۈۈرى 

ە دېڭىۈۈسدا هاتًايۈۈدىـاى هىلىۈۈپ بۈۈْيىچ
بەرُەى، طۈۈۈۈىلەرُە دەريۈۈۈۈاالريى 
بْيظۈۈۇيدۇرۇپ بەرُەى زاتتۈۈۇر. ئۈۈۇ 
طىلەر)يىڭ نەيپەئەتلىًىؼىڭالر( ئۈچۈۈى 
ئاي بىلەى ًۈيًى نۇيتىسىو طەير هىلىۈپ 
تۇرىدىـاى هىلىپ بەردى، يەيە طۈىلەرُە 
ًېچە بىلەى ًۈيۈدۈزيى بْيظۈۇيدۇرۇپ 

بەردى
②. 

اليېتالردىٌ پ-ػۇيىڭ ئۈچۈى طەييارە 
ئاًتىۈپ -ْيئاتْم، ئېلېٌترّى ۋە رادى تا

نىٌرّ ناددىالرؿا چۈاؿلىى ًائىًۈاتتىٌى 
پۈتۈۈۈۈى ػۈۈۈەيئىلەر ئۆزلىرىًىۈۈۈڭ 

ًىڭ ؿايىظۈى ۋە َېٌهىتىۈدىٌ ىيارىتىلىؼ

                                                 
 .ئايەت - 493 ە،طۈرە بەهەر ①
 ئايەتلەر. -33، -32 ،طۈرە ئىبراَىو ②
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ئىبۈۈارەت ئىًظۈۈايـا خىۈۈسنەت هىلىۈۈؽ 
ۋەزىپىظۈۈىًى ئۆزلىرىًىۈۈڭ ناَىيتىۈۈدە 
هْيۇلـاى بىر هىظىو هايۇى ۋە ئىًتىۈسام 

هىلۈدۇرۇپ ًەلۈدى ۋە  يبْيىچە جۈارى
ًائىًات  تائاال ًېلىۋاتىدۇ. جايابى ئالالٍ

ۋە ًائىًاتتىٌى ػەيئىلەريىڭ جۈنلىۈدىٌ 
ئىًظايالريىڭهۇ ئْنۇنى يىؼايى بْلـۈاى 
يەيى ػۈەيئىلەريىڭ ئىًظۈايـا خىۈسنەت 
هىلىؼى، ئىًظۈايًىڭ ئۈۇ ػۈەيئىلەردىٌ 
نۇياطۈۈۈىپ ػۈۈۈەًىلدە پايۈۈۈدىلىًىپ 

ئۈچۈۈى پەرۋەردىِارىـا ئىبادەت هىلىؼى 
ئۇالر ئارىظىدا ناطۈلىى، ئۇيـۇيلۈۇن، 
َەنٌارلىى ۋە ئاالهە تۇرؿۇزؿۈاى. ػۈۇ 
طەۋەبلىٍ ئىًظاى ًائىًاتتىٌى زەررىدىٌ 
طەييارىالرؿىچە پۈتۈى ػۈەيئىلەر بىۈلەى 
ئاالهە هىلىؼوا، َەم ئۇالريىۈڭ طۈىرىًى 

 بىلىپ پايدىلىًىؼوا َاجىتى بار. 

ئىًظايىيەت يارىتىلىۈپ يەر ػۈارىدا  
باػۈلىـايدىٌ بېۈرى ئۇالريىۈڭ ياػاػوا 

ياػاغ ئەَۋالى بىر يەچچە باطوۇچالريى 
بېظىپ ئۆتۈپ بۈُۈۈيِە هەدەر يېتىۈپ 
ًەلدى ۋە يەتىجىدە ئاجايىپ ًەػۈپىيات 
ۋە ئىختىراالريۈۈى بارلىووۈۈا ًەلتۈۈۈردى. 
چۈيٌى ئىًظاى ًائىًاتتىٌى ػەيئىلەريىڭ 
جەۋَىرى ۋە ئاطاطى. ػۇيىڭ ئۈچۈۈى 

ەر ئىًظۈايًىڭ ًائىًاتتىٌى پۈتۈى ػەيئىل
خىسنىتۈۈى ئۈچۈۈۈى يارىتىلـۈۈايلىوى ۋە 
ئىًظايـا بۇ ػەيئىلەردىٌ پايدىلىًىؽ ۋە 
ئىدارە هىلىؽ هۈابىلىيتى بېرىلِەيلىٌۈى 
بىر َەهىوەت. جايابى ئالالٍ ئىًظايالرؿا 

تۇيـۈۇ ئاتۈا -ئىدراي، َۈېع-ئەهىل
هىلىۈۈؽ ئۈۈارهىلىى باػۈۈوا َەرهايۈۈدان 
نەخلۇهالردىٌ ئۈطتۈى هىلىپ ياراتوۈاى. 

ًظۈۈۈاى ًائىًۈۈۈاتتىٌى پۈتۈۈۈۈى ئى
نەخلۇهاتالريىڭ ئۇلۇؿى، ئەۋزىلى، هابىل 
ۋە ئىظۈۈتېداتلىوى. ئىًظۈۈايًىڭ باػۈۈوا 
نەخلۇهالردىٌ بۇ هەدەر ئاالَىدە ئىهتىياز 
ۋە ئارتۇهچىلىوالرؿۈۈا ئىۈۈِە بْلۇػۈۈًىڭ 
َېٌهىتى ۋە بۇيىڭ بەدىلىِە ئۈۇالردىٌ 
تەلەپ هىلىًـاى ۋەزىپىظى جايابى ئالالٍ 

ېرىۈدا هْيـۈاى تۈْؿرا ئۇالريىڭ خاراًت
دىًىي ئېتىواد ئاطاطىدا، ئۇ زاتوا خالىع 
ئىبادەت ۋە نۈۇتلەن ئىتۈائەت هىلىۈپ 
بْيظۇيۇػتىٌ ئىبارەت. ػۇ طۈەۋەبلىٍ 
جايۈۈابى ئۈۈالالٍ ئىًظۈۈايىيەت تۈۈارىخى 
باػلىًىؽ بىۈلەى تەڭ ئۇالرؿۈا تۈْؿرا 
يْلـا يېتەًلىِۈچى پەيـەنبەر ۋە ًىتۈاب 
 ئەۋەتىپ نۇتلەن ئىتۈائەت هىلىۈؽ ۋە
بْي طۇيۇغ نەزنۇيىۈدا ئىپۈادىلەيِەى 

بىر ئىالَلىى  ئىظالم ئېتىوادىدىٌ ئىبارەت
ئاطاطى ئۈطتىِە هۇرۇلـاى ئىظالم دىًى 

ۋە  ًۆرطەتهىظۈۈى بۈۈْيىچە ئىبۈۈادەت
بەيدىچىلىٍ هىلىؽ يْللىرىًى ًۆرطىتىپ 

 ًەلِەى.

ئەطلىدە، تۈْؿرا ئەهىۈدىًى هْبۈۇل 
هىلىؽ ئۈچۈى ئۈۇيى بىلىؼۈٌە تۈْؿرا 

ى ئەهىۈدە ۋە ئەهىۈدىِە ًېلىدۇ. چۈيٌ
ئۇالػتۇرىدىـاى يْل َەر خىل بْلۈۇپ، 
تۈرلۈي ئۇطۇل ۋە نېتۈْدالردىٌ خۈالى 
ئەنەض. پەيـەنبەر ئەلەيُىظظۈاالم بۈۇ 



 

75 
 

َەهىوەتًۈۈى ئۈۈۈنهىتىِە تەلىۈۈو بېۈۈرىؽ 
نەهظىتىدە، بىر ًۈيى بىر هايچە طاَابە 
ًىرانالر ئارىظىدا تۈۇرۇپ، تۈۈز بىۈر 

ًىڭ طىسىوًى طىسؿايدىٌ ًېيىٌ ئۇ طىسىو
ئەتراپىـا بىر هايچە طىسىوالريى طۈىسىپ 

طۈىسىى  تۈْؿرابۈۇ »نۇيدان دېِەى: 
َەن يْل، ئەتراپىدىٌى طىسىوالر بْلظا 
باتىل يْل، بۇ باتىۈل يْلالريىۈڭ َەر 
بىرىًىڭ بېؼىدا ػەيتاى تۇرؿاى بْلۇپ، 
)تْؿرا َەن يْلدا نا ـاى( نۇطۇلهايًى 
ئازدۇرۇغ ئۈچۈى ئۇ باتىۈل يْلالرؿۈا 

 .①«چاهىرىدۇ

ػۇ طەۋەبلىٌهۇ جايابى ئۈالالٍ يەر  
ػارىدا، تۇيجى ئىًظاى َەزرىتى ئۈادەم 

النًى يارىتىؽ بىلەى تەڭ ئۇ ائەلەيُىظظ
زاتًۈۈى پەيـەنۈۈبەر هىلىۈۈپ ئەۋەتۈۈٌەى. 
َەزرىتى ئادەم ئەلەيُىظظاالندىٌ ًېۈيىٌ 
ئىًظۈۈايالريىڭ ًۆپىيىؼۈۈى ۋە تۇرنۈۈۇغ 
ئۈۈۈۈۈۈادىتىًى ػۈۈۈۈۈۈەًىللەيدۈرۈپ 

ۈًظۈۈىس جەنئىيەتلىؼىؼۈۈىِە ئۈۈۇالپ ئۈزل
َالۈۈدا پەيـەنبەرلەريۈۈى ئەۋەتىۈۈپ ۋە 
ًىتۈۈابالريى يازىۈۈل هىلىۈۈپ ئىًظۈۈايالر 
ئۆزلىرىًىڭ ئىدىيە بىرلىٌۈى ئاطاطۈىدا، 
دۇييا ۋە ئاخىرەتلىٍ َايۈات يىسانۈى، 

طۈائادىتىًى -تۇرنۇغ ئادىتى ۋە بەخت
هْلـا ًەلتۈرۈػى ئۈچۈى، دىۈٌ يۈانى 
بىۈۈلەى ئۇالريىۈۈڭ ئېتىوۈۈاد هارىؼۈۈىًى 

ىًظۈۈۈايىيەت تۇرؿۈۈۈۇزۇپ بەرُەى. ئ
تارىخىًىڭ َەر باطوۇچىدا پەيـەنۈبەرلەر 

                                                 
 ئىهام ئەَهەد، يەطائى ۋە دارنى رىۋايىتى. ①

تىظۈۈۈى بىۈۈۈلەى ئىًظۈۈۈايىيەتٌە ىۋاط
 يەتٌۈزۈلِەى دىًًىڭ ئاطاطۈى ئىظۈالم
بْلۈۈۇپ، پۈتۈۈۈى پەيـەنۈۈبەرلەر ئۈۈۆز 
ئۈنهەتلىرىًى ئىظۈالم دىًۈى ئاطاطۈىدا 
تْؿرا يْلـا يېتەًلەپ ًەلِەى. جايۈابى 

دە «هۇرئۈۈاى ًەرىۈۈو»تائۈۈاال ئۈۈالالٍ 
تىۈۈل دىۈۈًالردىٌ بانۇيۈۈدان دەيۈۈدۇ: 

بۇرۇلۇپ ئىظۈالم دىًىـۈا يۈۈزلەيِىٌ، 
ئالالًَىڭ دىًىـا )ئەُەػٌىًٌى( ئۈالالٍ 
ئىًظايالريى ػۇ دىٌ بىۈلەى ياراتوۈاى، 
ئالالًَىۈۈڭ ياراتوىًىۈۈدا ئۈۈۆزُىرىؽ 

بْلهايدۇ
ئىًظۈاى ئەطۈلى  ،دېۈهەي ②

يارىتىلىؼىدىًال دىًىي خۈاراًتېر بىۈلەى 
 يارىتىلـاى.

راًتېريى ئىًظاى تەبىئىتىدىٌى بۇ خا 
ئۆزُەرتىؽ ئۈچۈۈى تارىختۈا تۈرلۈۈي 

وەطتلەر پىالياليدى، َەر خىل ئېوىو ىطۇي
ۋە ًۆزهۈۈاراغ ئاطاطۈۈىدا هۈۈايۇى ۋە 
يىسانالر تۇرؿۇزۇلۈدى. َەتتۈا ئىًظۈاى 
َەرە بىۈۈلەى ئىٌٌۈۈى تىلىۈۈو هىلىۈۈپ 

، هۈْزۇن ٌە تاػاليدىتاػاليدى، ئْرەً
ؿۇزۇلۈۈۇپ ۇرزۇهتۈۈا ئْلتْهېوىلىۈۈپ، ه

تاػۈاليدى. بۈۇ ئارهىدىٌ ًۆيدۈرۈلۈپ 
يىۈڭ «هۇرئاى ًەرىو»ئېچىًىؼلىى ۋەهە 
« ئەطُابۇل ئۇخدۇد»بۇرۇ  طۈرىظىدە 
ئْنۈۇنى ػۈەًىلدە  دېِەى ئىظىو بىلەى

 تىلـا ئېلىًىدۇ. 

بۈۈۇ پاجىئەلىۈۈٍ ۋەهە بۈُۈيٌىۈۈدەي 
نەدەيىيەتلىٍ، طاپاطى ئۈطتۈى ئىًظايالر 

                                                 
 ۈ ئايەت. 34طۈرە رۇم  ②
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ػۈۈەًىللەيدۈرُەى جەنئىيەتتىهۈۈۇ يۈۈۈز 
ٌىۈدىٌ بەرنەًتە، بەلٌۈى ئەيًۈى چاؿدى

تۈرًۈۈۈنلەپ، َەطظۈۈىلەپ ئېؼۈۈىپ 
نىليْيلىـۈۈاى ئىًظۈۈايالريىڭ، َەتتۈۈا 

ۋېتىؽ ۇنىللەتلەريىڭ تۇخۇنىًى هۇرۇتۈ
نەهظىتىدە َەر خىل باَايە ۋە طەۋەبلەر 

-24ئْيدۇرۇلهاهتا. ئالىدىـاى بْلظان 
ئەطىريىڭ باػۈلىرىدا بْلؼۈىۋىٌالردىٌ 
ًېۈۈيىٌ دەۋر بېؼۈۈىـا چىووۈۈاى لېۈۈًىٌ 

ېرىلـاى دىٌتۈاتْر يېتەًچىلىٌىدە ئېلىپ ب
لى ْتىًىۈۈڭ هۈۈايلىى هۈۈىطۈتالىٌ َاًىهىي

ئاطتىدا يۇرؿۈۇى ئىًظۈايالريىڭ هېًۈى 
َەر هايظۈى ئاهواى بْلظۈا، ئارهىۈدىٌ 

دۆلەتلەردىٌۈۈى زالىهالريىۈۈڭ هۈۈايلىى 
هايچىلىـۈاى خەلوًىۈڭ  هانچىظى ئاطتىدا

ًۈۈۈلى ًۈۈۆًٌە طۈۈْرۇلدى. بۈُۈۈۈيٌى 
ًۈۈۈيىهىسُە يەزەر طۈۈالىدىـاى بْلظۈۈان 

پىدە تۆَهەتچىلىۈٍ، ىتەر دۇييايىڭ َەر
ئەطەبىي نىللەتچىلىٍ، نۇتەئەطظىپلىٍ، 

ؿەرەز ۋە نەيپەئەت تْهۇيۇػۈى  يطىياطى
، ىيەئاطۈۈۈتىدا پەلەطۈۈۈتىٌ، بْطۈۈۈً

چېچەيىظۈۈتاى، ئاكـايىظۈۈتاى، ئىۈۈران 
هاتۈۈارلىى دۆلەتۈۈلەردە يۈۈۈز بەرُەى ۋە 

يانىدا ئْيًىلىۋاتوۈاى « ئەرەب باَارى»
ئْيۈۈۇى ۋە هۈۈايلىى ۋەهەلەر  يطىياطۈۈى

 .  ڭ ًۆ لىًى ؿەغ هىلىدۇدەنًىئا

دېهەًٌى، ئىًظايىيەت تارىخىۈدىٌى  
ېۈۈدىيىلىٍ ىئەڭ ئېچىًىؼۈۈلىى بۈۈۇ تراُ

طۈىتەنلەر، جايۈابى -َادىظە ۋە زۇلۇم
يىڭ ئىًظايًىڭ ۋە ػۇيداهال تائاال ئالالٍ

پۈتۈى نەخلۇهاتالريىڭ َايات يىسانىًۈى 
طائادىتىًى ًاپالەتلەيدۈرۈغ -ۋە بەخت

ي ناَىيىتىۈدە ئۈچۈى، ئۇالريىڭ ئۆزلۈۈ
هْيـۈۈاى طۈۈاپ تەۋَىۈۈد ئەهىدىظۈۈىًىڭ 
رَّىۈۈدىٌ چەتۈۈًەپ، پەيـەنۈۈبەرلەر 

تىظى بىۈلەى ًۆرطۈەتٌەى تۈْؿرا ىۋاط
يْلۈۈدىٌ ئېسىۈۈپ، هۈۈۇرۇن داۋراڭ ۋە 
طەپظەتىلەر بىلەى ئْيًالـۈاى تۈرلۈۈي 
ئْيۇيالريىڭ نْللۇن نەَظۇلىدىٌ باػوا 

 يەرطە ئەنەطلىٌى ئاچچىى َەهىوەت.

ەهىۈل ۋە ػۇيىڭ ئۈچۈى طۈاؿالم ئ 
طاؿالم پىٌىر ئىِىظى بْلـاى َەرهايدان 
ًىؼۈۈى ۋە ػەخىظۈۈلەريىڭ ئۈۈْيالپ 

ػىِە ئەرزىيدىـاى نۇتلەن َەهىوەت ۈًۈر
 تائۈۈاال ػۈۈۇًى، جايۈۈابى ئۈۈالالٍ

ئىًظايالريىڭ خاراًتېرىدا هْيـاى تۈْؿرا 
دىًىي ئېتىواد ئاطاطىدا، ئالالَوا خالىع 
ئىبادەت ۋە نۈۇتلەن ئىتۈائەت هىلىۈپ 

نۇيىۈۈدا ئىپۈۈادىلەيِەى بْيظۈۈۇيۇغ نەز
ئىظالم ئېتىوادىدىٌ ئىبارەت بىر ئىالَلىى 
ئاطاطى ئۈطتىِە هۇرۇلـاى ئىظالم دىًى 

ۋە  ئىبادەت-ًۆرطەتهىظى بْيىچە ئەنەل
بەيدىچىلىٍ هىلىؼتىٌ باػوا َەرهايۈدان 

الر ئىًظايالرؿا دۇييا ۋە ىيىسام ۋە طىظتېه
 طۈۈۈائادەت ۋە-ئۈۈۈاخىرەتتە بەخۈۈۈت

بۈۇ  ۇ.لهەيۈدخاتىرجەنلىٍ ئېلىۈپ ًېلە
ئەطۈۈال ئىًٌۈۈار هىلـىلۈۈى بْلهايۈۈدىـاى 

 ۇر.ترېئاللىو
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ئابدۇطاتتار نەۋلىۋى ئۇطتاز نەرَۇم    
طەئۇدى ئەرەبىظتايدا ئۆتٌەى ئۇيـۇرالر 

ًۈۈۆزُە ًۈۈۆرۈيِەى  ئىچىۈۈدە ئاالَىۈۈدە
ػەخظۈۈۈلەردىٌ بْلۈۈۈۇپ، طۈۈۈەئۇدى 
ئەرەبىظتايدىٌى ئۇيـۇرالرؿا نىللىۈي ۋە 

بْلۈۇغ، َەر  دىًىي ئىؼالردا باػالنچى
هايظى دۆلەتلەردە ئْهۇۋاتوۈاى ئۇيـۈۇر 
ئْهۇؿۇچىالرؿۈۈا ئاتىۈۈدارچىلىى هىلىۈۈؽ 

ئىسلىۈرى -هاتارلىى ئۇيتۇلهۈاض ئىۈؽ
 بىلەى ياد ئېتىلهەًتە.

نەرَۈۈۇم ئابدۇطۈۈاتتار نەۋلىۈۈۋى  
يىلى ئۇيـۇر ئېلىًىۈڭ خۈْتەى -4949

ۋىاليىتىدە دۇيياؿۈا ًەلۈِەى بْلۈۇپ، 
ًىچىۈۈٍ يېؼۈۈىدىٌ باػۈۈالپال دىًىۈۈي 

ەدرىظىلەردە ئىلىۈو تەَظۈىل هىلىۈؽ ن
بىلەى بْلـاى. ًېيىًچە ئىلىۈو تەَظۈىل 
هىلىؽ ئۈچۈۈى َىًدىظۈتايـا چىوىۈپ، 
ًەػهىر، بْنباي ۋە دىيۇبەيدى هاتارلىى 
ػۈۈەَەرلەردە تۈۈۇرۇپ ئىلىۈۈو تەَظۈۈىل 
هىلـاى. ئۆتٌەى ئەطىريىڭ ئْتتۇرىلىرىدا 

دە ئْهۈۇغ «ئۇيىۋېرطۈتېتىيۇبەيد ىد»
يۈا ۋەتەيۈِە پۈتتۈرُەيدىٌ ًېۈيىٌ، ئا

هۈۈايتىؽ ئىهٌۈۈايىيىتى بْلهىـۈۈايلىوتىٌ، 
طەئۇدى ئەرەبىظتايـا ًېلىپ، تىجۈارەت 
بىۈۈلەى ػۈۈۇؿۇلاليـاى ۋە بۈۈۇ جايۈۈدا 

 ئۆيلىًىپ پەرزەيتلىٍ بْلـاى. 
ئابدۇطاتتار نەۋلىۋى طاۋاهداػۈلىرى 

يىلى َىًدىظتايدىٌ -4949بىلەى بىرُە 
ئايرىلىپ طەئۇدى ئەرەبىظتايىًىڭ نەدىًە 

ەَىرىِە ًېلىپ يەرلىؼۈىدۇ. نۇيەۋۋەر ػ
نەۋلىۋى نەدىًىۈدە بىۈر هۈايچە يىۈل 
تۇرؿايدىٌ ًېۈيىٌ، جىۈددە ػۈەَىرىِە 
ًۆچۈپ ًېلىپ، تۇرنۈۇغ هۇرىۈدۇ ۋە 
جىۈۈددە ػۈۈەَىرىًىڭ بۈۈاب نەًۈۈٌە 
رايْيىدىٌى چْڭ بازاردا ًىچىٌٌىًە بىر 
ئايان ًىيىو طېتىؽ دۇًىًى ئېچىپ، ػۇ 
دۇًايدا ئايان ًىۈيىو طۈېتىؽ بىۈلەى 

 تەنىٌ ئېېتىؼٌە باػاليدۇ.  َاياتىًى
 نەۋلىۋىًىڭ پائالىيەتلىرى 

نەرَۈۈۇم ئابدۇطۈۈاتتار نەۋلىۈۈۋى 
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ئۇيـۇرالر نەطىلىظىِە ئەڭ زّر ًۆ ۈۈل 
بۆلۈپ، خەلوى ئۈچۈى جاى ًۆيۈدۈرۈپ 
ئىؼلىِەى ًىؼىلەريىڭ بىرى ئىدى. ئۈۇ 
َەنىؼە خەلوىًى يېۈتەًلەغ ۋە ئۇالرؿۈا 
يْل ًۆرطىتىؽ دېِەيدەي پەزىلەتلىۈٍ 

 بىلەى ػۇؿۇللىًاتتى.ئىؼالر 
-4983نەرَۇم ئابدۇطاتتار نەۋلىۋى 

يىلۈۈۈى طۈۈۈەئۇدى ئەرەبىظۈۈۈتايىدىٌى 
ئۇيـۇرالردىٌ ئىئايە تْپالپ پاًىظتايًىڭ 

لپىًدى ػەَىرىِە بېرىپ، ئۇ جايۈدا اراۋ
ئايۈۈا ۋەتەيۈۈدىٌ چىووۈۈاى ئۇيـۈۈۇر 

هْپۇػلىرى ئۈچۈۈى -َاجىالريىڭ يېتىپ
بىردىًبىۈۈر پايۈۈاٍ بْلۈۈۇپ ًېلىۋاتوۈۈاى 

ػەبًەم »خْتەى ۋەهىپ بىًاطى نەػُۇر 
، ئۈۈۇيى طۈۈېتىۋېلىپيۈۈى «هْيالـۇطۈۈى

ئۇيـۈۈۇر َۈۈاجىالر ئۈچۈۈۈى ۋەهىۈۈپ 
يىلۈۈى -4984هىلىۈۈۋەتٌەى. ئۈۈۇ يەيە 

ئۇيـۈۈۇر »طۈۈەئۇدى ئەرەبىظۈۈتايىدىٌى 
يى ئۈۆزى بۈاغ «ئْهۇؿۇچىالر كْيدى

بْلۇپ هۇرؿاى ۋە َاياتىًىڭ ئاخىرىـىچە 
نەزًۈۈۇر كْيۈۈدىًىڭ نۈۈالىيە ئىؼۈۈلىرىـا 

 ئىؼلىِەى.  نەطئۇل بْلۇپ
نەرَۇم ئابدۇطاتتار نەۋلىۋى ئۇيـۈۇر 
پەرزەيتلىرىًىڭ بىلىو ئۈېلىؽ ئىؼۈلىرىـا 
ياَايىتى زّر ئەَهىۈيەت بېرىۈدىـاى ۋە 
ئىلىهًىۈۈڭ هەدرىۈۈِە يەتۈۈٌەى ًىؼۈۈى 
بْلـۈۈۈايلىوتىٌ، ئۆزىًىۈۈۈڭ ياػۈۈۈىًىپ 
هالـايلىوىـا هارىهاي پاًىظتاى، تۈۈرًىيە 
ۋە نىظىر هاتارلىى دۆلەتلەرُە بېرىۈپ، 

ايالردا ئىلىو تەَظۈىل هىلىۋاتوۈاى ئۇ ج
ئۇيـۇر ئْهۇؿۇچىالردىٌ َۈال طۈْراپ، 
ًەنلىرىًى تْلۇهالپ بېرىىپ، دەرتلىرىًى 

 ئا الپ تۇراتتى. 
نىظۈۈۈىر ۋە پاًىظۈۈۈتاى هاتۈۈۈارلىى 
دۆلەتلەردە ئىلىو تەَظىل هىلـاى ئۇيـۇر 
ئْهۇؿۇچىلىرىًىڭ ئېيتىؼۈىچە، نەرَۈۇم 

يىلىًىۈڭ -4986ئابدۇطاتتار نەۋلىۈۋى 
يًىدە، نىظىريىڭ هاَىرە ػۈەَىرىِە نابە

ۋە پاًىظتايًىڭ الَْر، ئىظالم ئابۈاد ۋە 
ػۈۈەَەرلىرىِە نەخظۈۈۇض  راۋالپىًۈۈدى

ئۇيـۇر ئْهۇؿۇچىالريى يْهالغ ئۈچۈۈى 
بېرىۈپ، ئۇالريىۈڭ  بىر هۈايچە هېۈتىو

ناددىي هىيىًچىلىولىرىًى َەل هىلـايلىوى 
ۋە نەيىۋى جەَەتۈتىٌ ئۇالرؿۈا نەدەت 

 يدۇ.بەرُەيلىٌىًى طۆزلە
نىظۈۈۈىردا ئْهۇؿۈۈۈاى ئۇيـۈۈۈۇر 
ئْهۇؿۇچىالريىڭ ئەطلىهىلىرىدە، نەرَۇم 

يىلى بىر -4988ئابدۇطاتتار نەۋلىۋىًىڭ 
يىلۈۈى يەيە بىۈۈر هېۈۈتىو -4994هېۈۈتىو 

نىظىرؿا بېرىپ، ئۇيـۇر ئْهۇؿۇچىالريىڭ 
بىۈۈرىلەپ ًىرىۈۈپ -ياتاهلىرىـۈۈا بىۈۈر

ئۇالردىٌ َۈال ئەَۈۋال طۈْرىـايلىوى، 
ئْهۇؿۇچىالريىڭ ناددىي هىيىًچىلىوى بار 

هىيىًچىلىولىرىًى َەل هىلىپ بەرُەيلىٌى 
ۋە بارلىى ئۇيـۇرالريى يىـىپ، هۈاَىرە 
ػەَىرىًىڭ يىۈل دەرياطۈى بْيىۈدىٌى 
چْڭ رېظۈتْرايالريىڭ بىرىۈدە نېُهۈاى 

   هىلـايلىوى هەيت هىلىًـاى.
نەرَۈۈۇم ئابدۇطۈۈاتتار نەۋلىۈۈۋى 

 ئاپرىل ًۈيى ئەتىِەى-44يىلى -2447
ەرەبىظتايىًىڭ جىددە طەَەردە طەئۇدى ئ

 ػۈۈۈۈۈەَىرىدىٌى دۆلەت َەربۈۈۈۈۈى
ئالەنۈدىٌ  يېؼۈىدا 98خايىظىدا دّختۇر
 ئۆتتى.
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 تەھرىر ئىالۋىسى:

 ۋەتىٌىوىسًىاڭ ئەسساالهۇ ئەلەيكۇم قەدىرلىك ئوقۇرهەًلىرىوىس، ژۇرًىلىوىسًىڭ ئالدىٌقى سااًلىرىد   

ى ئىاادۇ ب  ااۇ ئىچااى ۋە سااىرتىد  يائاااە ئاالتكەى ئللىوااالىرىوىسًى قىسااقىچە توًۇئاا ۇرۇە  ەلاا ە   

ساًىدىي  ائاالە هۇھاارىرەت ە يائااۋ تقاى ۋە  ەل ىلىاك هاۇۋەيەەقىًەتكە سااھىم ئللىواالىرىوىس،        

ئۇًد قال ھەر ساھەدە ئۇتۇ  قاز ًغاى قېرىٌد ئلىرىوىسًى توًۇئ ۇرۇش ئۈچۈى هەخسۇش سەھىەە 

   ئارر ت ۇ ب
... 

 لەَەت هازنا،-ئۆلۈًٌە تەخت ياطاپ ئالتۇى، تىرىٌٌە ُۆر
 ئەهىلدىٌ بۇ هەدەر ئازنا.-ياات يەطىلى طەى، ئىدرئادەنس

 ًْتتىٌ،-َاياتلىى پەطلى هاى ئەيلەپ يۈرەي باؿرىًى ًْت
 .يەپەطتىٌ تْختىـاى دەندە نىؼىلداپ نەرطىيە يازنا

...
نەرَۈۈۈۇم ئۇطۈۈۈتاز  ①يېوىًۈۈۈدا     

َۈۈاجىو بۈۈدۇلُېٌىهخاى نەخظۈۈۇم ائ
يېسىۈۈۈپ َەهوىۈۈۈدىٌى ئەطۈۈۈلىهەنًى 

ۇيۇهظۈۈىسال ، تتانانلىـايۈۈدىٌ ًېۈۈيىٌ
                                                 

 يىلًى دېهەًچى-2447 ①

 نۈۈۇَەنهەد ئەلۈۈىنەػۈۈُۇر ػۈۈائىرىهىس 
رىئال َېٌهەتلەرُە تْيۇيـۈاى  زۇيۇيًىڭ

يۇهىرىۈۈدىٌى ػۈۈېئىرىي نىظۈۈرالىرىًى 
-34هارىظام يېوىًوۈى ئەطلەپ هالدىو. 

ئەللىرىۈدە ئىظۈالم نابەيًىۈدە  يىل 35



 

84 
 

ئۇزۇى يىل ئىلىۈو تەَظۈىل هىلـۈاى، 
نۇَاجىرەتتىٌى ئۇيـۇر جانائەتچىلىٌىِە 

هىلىۈۈپ، ئۈۈۇالر دۇچ  دىًىۈۈي خىۈۈسنەت
ًەلِەى نەطىلىلەر َەهوىۈدە ئىسدىًىۈپ 
ًېلىۋاتواى بىر هىظىو ياغ ۋە ئْتتۈۇرا 

خىلۈۈى  ئۆلىهۈۈالىرىهىس-يۈۈاغ ئۈۈالىو
خەلوىهىۈس ًۆلەنلىؼىؼٌە هاراپ نېڭىپتۇ. 

ئۇالريىڭ نەلۇم بىر هىظهىًى تْيۇطىهۇ، 
لېٌىٌ نۇتلەن ًۆپ هىظهى يەيىۈال ئەل 

تتە ئاۋانـا يىظبەتەى ياتْيۇغ َۈالە –
تۇرناهتۈۈا ئىۈۈٌەى. ػۈۈۇيىڭ ئۈچۈۈۈى 

َايۈات  ،"ئۆلِەيدە ياطىٌ ئْهۇؿايۈدىٌ
ۋاهتىدا هەدرىًى بىلۈِەى ئەۋزەل" دەپ 

دە، دەررۇ هْلۇنـۈۈۈا هەلەم -هارىۈۈۈدىو
 ئالدىو. 

ئۈنىۈۈدىو ػۈۈۇًى، هەدىردايلىرىهىۈۈس 
ًۆنۈلۈۈۈپ هالهىظۈۈۇى، ئەل، ۋەتەى، 
خەلوىهىۈۈس بۈۈۇالريى تْيۇطۈۈۇى، يۈۈاغ 

ئىلُۈۈام ئۈۈۆُەيچىلىرىهىس ػۈۈۇالردىٌ 
 ئالظۇى... 

ئاۋىساا ىر لىًە ئۇيغااۇر راهائەتچىلىكىٌىااڭ 

دىٌىاااى يىاىى ساااى ئا دۇسااااالم ئا ااادۇ ەًى 

 ئالىنب  

يىلۈى -4973ئابدۇطاالم هارىُۈاجىو 
 ەياَيظۈۈۈىد ۇتۈۈۈۇبىه نچىًىۈۈۈڭۈرۈئ

نەرىپەتپەرۋەر، هْيۇن دىًىۈي نۇَىتوۈا 
ئىِە بىر ئائىلىۈدە دۇيياؿۈا ًەلۈِەى. 

ىظىًىڭ يئا-ئاتانەلۇم نەزُىلدىٌ ًېيىٌ 
ِە ًۆچۈۈپ خْتەيبْلـاى  ۇرتىي ەطلىئ

ًېلىپ، ئائىلە تەربىيىظى ۋە ئىپتىۈدائىي 
ئايىظۈىدىٌ -دىًىي تەربىيەلەريۈى ئاتۈا

ئالـۈۈاى. ػۈۈۇيداهال هۇرئۈۈاى ًەرىهًۈۈى 
ُاجىهًىڭ هْلىدا ىدادىظى ئابدۇؿەيى هار

 يادها ئېلىپ تۈُەتٌەى. 
يەيۈۈى تْهوۈۈۇز ياػۈۈوا  يىلۈۈى-4982

ىهًۈى تْلۈۇن ًىرُەى يىلى هۇرئاى ًەر
 خْتەيدىٌىيادها ئېلىپ بْلـايدىٌ ًېيىٌ 

 نۈۈۇَەنهەد هۇربۈۈاى دانۈۈْلال َۈۈاجىو،
، نەرَۇم َاجىو ئابدۇلئەَەدخاى نەخظۇم

 نۈۈۇَەنهەد ئەلۈۈى ئۈۈاخۇى خەلپىۈۈتىو،
 ...نۇَەنهەد زاًىۈر ئۈاخۇى خەلپىۈتىو

تىلى  ئەرەبئۆلىهاالردا  نەػُۇر هاتارلىى
ەريۈۈى ئۆُىًىؼۈۈٌە ئىلىهل دىًىۈۈي ۋە

  .باػلىـاى
يىلۈۈى پاًىظۈۈتايـاى چىوىۈۈپ، -4985

ئالۈۈدى بىۈۈلەى پاًىظۈۈتايًىڭ الَۈۈۇر 
ػەَىرىدىٌى ئىهام نەۋدۇدىۈي ئىظۈالم 

ئْهۇؿۈۈاى. تۈۈۆت يىۈۈل ئىًىظۈۈتىتْتىدا 
پاًىظۈۈتايًىڭ پۈۈايتەختى يىلۈۈى -4989

ئىظالم ئابادتىٌى خەلوئارا ئىظالم ئۈالىي 
هىلىًىۈپ،  هْبۇلبىلىو يۇرتىـا ئْهۇػوا 

ەرىئەت ۋە ًىۈڭ ػۈنەزًۇر ئىلىۈو يۇرتى
دا ئىظۈۈالم ۋە ئەرەب تىۈۈېلتۇاًكهۈۈايۇى 

ئەللىرىدىٌ ًەلۈِەى دًّتۈْر َۈطۈەيٌ 
َانىد َەطظاى، دًّتْر َەطەى ػاپىئىي 
هاتارلىى ئىظۈالم دۇيياطۈىدا بەلِىلىۈٍ 

ئىلىو  بىۋاطتە دىٌتەطىرُە ئىِە ئالىهالر
ئالـاى َەندە ئْهۇغ جەريايىدا ئىهۈام 
نەۋدۇدىي، نۈۇَەنهەد ئىوبۈال، ئىهۈام 

ەى بەيًا، ػەَىد طەييىد هۇتۇبتەي َەط
ئىظالم نۇتەپەًٌۇرلىرىًىۈڭ تەطۈىرىِە 

خْتەيۈدە ئالـۈاى چْ وۇر ئۇچرىـاى ۋە 
ئەيئەيىۋى ئىظالم ئېوىهى بىلەى يېوىًوۈى 
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زاناى ئىظالم ئېوىهىًۈى بىرلەػۈتۈرۈپ، 
ئۆزىۈۈدە ئىلـۈۈار ئىظۈۈالم ئىدىيەطۈۈى 

خەلوئارا ئىظۈالم ئۈالىي ۋە  يېتىلدۈرُەى
لِىلەيۈۈۈِەى بە دابىلىۈۈۈو يۇرتىۈۈۈ

 ،دەرطۈۈلىٌلىەريى تْلۈۈۇن ئۆُىًىۈۈپ
طاَەطى بْيىچە بۈاًالۋۇرلۇن ػەرىئەت 

يىلىۈۈدىٌ -4994ئۇيۈۈۋايى ئالـۈۈاى. 
 يەيە ػۇ ئۇيىۋېرطتېتتايىلىـىچە -4998

ئظالم هايۇيؼۇياطلىوى بۈْيىچە تۇؿۈۇت 
 ئەرەبچەًۈۈلەغ نەطىلىظۈۈى َەهوىۈۈدە 

ظىرتاتظىيە ناهالىظى يېسىۈپ، ظتىلىدا دى
 يى ئالـاى.ناُىظتىرلىى ئۇيۋا

پاًىظۈۈتايدا  ئابدۇطۈۈاالم هارىُۈۈاجىو
ئْهۇغ جەريايىدا باػوا ئْهۇؿۇچىالرؿۈا 

ئۇالريىڭ ناددىي، ۋە  يېتەًچىلىٍ هىلـاى
نەيىۋىي هىيىًچىلىولىرىًى نۇياطۈىۋەتلىٍ 
ًىؼىلەر بىلەى ئاالهىلىؼىپ َەل هىلىؼوا 

 تىرىؼواى.
ئاۋطۈۈتىرالىيە جەيۈۈۇبى يىلۈۈى -4999

لىپۈى بىۈلەى ئىظالم جەنئىيىتىًىۈڭ تەً
َۈازىر  ًەلِەى،ًۆچۈپ  ُەئاۋطتىرالىيە

ئاۋطۈۈتىرالىيەيىڭ ئادىاليۈۈد ػۈۈەَىرىدە 
 ەنەًتىپىۈۈۈد« ُۈۈۈاردىٌ ًۈۈۈْلى »

ۋە نۇدىرلىى ۋەزىپىظىًى  ئْهۇتوۇچىلىى
ئادىاليۈۈد  ،هىلـايًىۈۈڭ طۈۈىرتىدا ئۈۈادا

ئىظۈۈالم ئاۋطۈۈتىرالىيە ػۈۈەَىرىدىٌى 
جەنئىيىۈۈتىِە هاراػۈۈلىى نەطۈۈجىديىڭ 

   ًى ئۆتەپ ًەلهەًتە.ئىهانلىى ۋەزىپىظى
ُە ئاۋطۈتىرالىيە ُاجىوئابدۇطاالم هارى

ًۆچۈپ بارؿايۈدىٌ ًېيىًهۈۇ َەرخىۈل 
ًۇرطالردا ئْهۇپ ئىلهىۈي ئىوتىۈدارىًى 

 تْلۇهالپ نا ـاى. 
ئاۋطتىرالىيەدىٌى  ُاجىوئابدۇطاالم هارى

ئۇيـۈۈۇر جانائەتچىلىٌىًىۈۈڭ دىًىۈۈي، 
ئىجتىهۈۈائىي ئىؼۈۈلىرىـا يېتەًچىلىۈۈٍ 

ۇچ ًەلۈۈِەى دىًىۈۈي هىلىۈۈدۇ. ئۈۈۇالر د
 ،نەطۈۈىلىلەرُە تۈۈْؿرا پەتىۈۈۋا بېرىۈۈدۇ

 ،تەبلىۈف هىلىۈدۇ-جانائەتچىلىٌٌە ۋەز
يۈۈۈْل ًۆرطۈۈۈىتىدۇ. بۈۈۈالىلىرىًى 

ىي ئاهۈۈتەربىيەلەيۈۈدۇ. َەرخىۈۈل ئىجتى
َەندە ػەرهىي تۈرًىظتاى پائالىيەتلەرُە 

ئۇيـۇر تەػٌىالتلىرىًىڭ پائۈالىيەتلىرىِە 
ئاًتىۈۈپ هاتًىؼۈۈىدۇ ۋە يېتەًچىلىۈۈٍ 

 ُاجىوهىظوىظى، ئابدۇطاالم هارى هىلىدۇ.
ئاۋطۈۈۈۈۈتىرالىيەدىٌى ئۇيـۈۈۈۈۈۇر 
جانائەتچىلىٌىًىۈۈڭ دىًىۈۈي ئېتىوۈۈادىًى 
طاهالپ، نىللىۈي ًىهلىٌىًۈى هْؿۈداپ 
هېلىؼۈۈتا ئاالَىۈۈدە خىۈۈسنەت هىلىۈۈپ 

 ًەلهەًتە. 
نەًۈۈۈٌە،  ُۈۈۈاجىوئابدۇطۈۈۈاالم هارى

تەيۋەيلەردە ئۆتٌۈزۈلِەى خەلوئۈارالىى 
-2446يىـىًالرؿا ئىؼتىراي هىلـۈاى ۋە 

ئايدا تۈرًىيەيىۈڭ ئىظۈتايبۇل -4يىلى 
ػەرهىي تۈرًىظتاى "ػەَىرىدە هۇرۇلـاى 
يىۈۈڭ هۇرؿۈۈۇچى "ئۆلىهۈۈاالر بىرلىٌۈۈى

ئەزالىرىۈۈدىٌ بىۈۈرى بْلۈۈۇپ، نەزًۈۈۇر 
 بىرلىًٌىڭ باياياتچىظى بْلـاى.

ئەرەبۈۈچە،  ُۈۈاجىوئابدۇطۈۈاالم هارى
ِىلىسچە تىلالريى پىؼؼۈىى ئۇردۇچە، ئىً

ىيە ناهالىظى ىرتاتظظدىظ ئۇيىڭ بىلىدۇ.
ئۇيـۇر تىلىـا تەرجىهە هىلىًىۈپ يەػۈىر 

 هىلىًىؽ ئالدىدا تۇرناهتا.



 

82 
 

رّزا تۇتۈۈۇغ ئۈچۈۈۈى ًالىًۈۈدار   .4
ئەنەض، بەلٌى ئاي ًۈۆرۈغ ئېتىبارؿۈا 

 ئېلىًىدۇ.
رۇػۈتىٌ ْرانىساى رّزىظىـا تۈاڭ ي .2

 ئاۋۋال يىيەت هىلىؽ ػەرتتۇر.
ىلىى ئىپادىلەغ يىيەتًى ئېـىس ئاره .3

ػۈۈۈۈۈەرت ئەنەض، بەلٌۈۈۈۈۈى رّزا 
تۇتىۈۈدىـايلىوىًى ًۈۈۆ لىِە ًەلتۈۈۈرۈغ 

 يېتەرلىٌتۇر.
يەپلى رّزا ئۈچۈى ػۈۇ ًۈيًىۈڭ  .4

يىۈۈيەت هىلظۈۈىهۇ  ەپېؼۈۈىٌ ۋاهۈۈتىـىچ
 يېتەرلىٌتۇر.

ئۈاز نىوۈداردا بىريەرطۈە يېۈۈيىؽ  .5
بىلەيهۇ، َەتتا بىرەر دايە يۇهۇت يېيىؽ 
 يۈۈاًى بىرتۈۈانچە يانـۇريىۈۈڭ ُالۈۈدىٌ
 ئۆتۈپ ًېتىؼى بىلەيهۇ رّزا بۇزۇلىدۇ.

رّزا تۇتوىًى ئېظىدە يْن َالۈدا  .6
ئىچىۈپ هْيـۈاى  بىر يەرطە يەپ يۈاًى

 ًىؼىًىڭ رّزىظى بۇزۇلهايدۇ.
رّزا تۇتوۈۈاى ًىؼۈۈىًىڭ ُېلىـۈۈا  .7

تۈْزاى ًىرىۈپ -چىۋىٌ يۈاًى چۈاڭ

 ًەتظىهۇ، ئۇيىڭ رّزىظى بۇزۇلهايدۇ.
ئۈۈۆزىِە ئەتىۈۈر چۈۈېچىؽ يۈۈاًى  .8

پۈۈۈۇراغ بىۈۈۈلەى رّزا ُۈۈۈۈللەريى 
 بۇزۇلهايدۇ.

ئۇػؼان تاغ ياًى ًىچىٍ چالها  .9
چاؿلىى يەرطۈىلەريى يۇتۈۇپ طۈالـاى 
ًىؼۈۈىًىڭهۇ رّزىظۈۈى بۇزۇلىۈۈدۇ ۋە 
 ئۇيىڭـا بىر ًۈيلۈي هازا الزىو ًېلىدۇ.

َانىلىدار ۋە باال ئېهىتىۈدىـاى  .44
ئايالالر ئەُەر رّزا تۇتظۈا ئۆزلىرىًىۈڭ 

ىـا يۈۈاًى بالىلىرىًىۈۈڭ تەى طۈۈاهلىو
زىيايلىى بْلۇػۈىدىٌ ئەيظىرىظۈە رّزا 

 تۇتهايدۇ ۋە ًېيىٌ هازاطىًى تۇتىدۇ.
رانىۈۈساى ًۈيدۈزىۈۈدە ئېُۈۈتىالم  .44

بْلۈۈۇپ هالـۈۈاى ًىؼۈۈىًىڭ رّزىظۈۈى 
بۇزۇلهايدۇ. ئۇيىڭـا ؿۇطۈۇل هىلىۈؽ 
پەرز بْلىدۇ. ػۇَاناى ؿۇطۇل هىلظىهۇ 

 رّزىظى بۇزۇلهايدۇ.
رّزا تۇتىدىـاى ًۈيًىۈڭ دۆلەت  .42
ىٌ بەلِىلىًىؼى ػۈەرت ئەنەض، تەرەپت

بەلٌى ئايًى ًۆرُەى َەربىر ًىؼۈىًىڭ 
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 رّزا تۇتۇػى پەرزدۇر.
ػەي ًۈيىدە )يەيۈى ًىؼۈىلەر  .43

ػەباى ئېيىـا تەۋەنۇ ياًى رانىسايـىهۈۇ 
-دەپ ػەي هىلىۈپ هالىۈدىـاى ًۈۈى

ًۈيىۈدە( رّزا تۇتۈۇغ -34ػەبايًىڭ 
 نەًرۇَتۇر.

دۈػەيبە ۋە پەيؼەيبە ًۈيلىرىدە  .44
تۇتۇػۈوا ئۈادەتلەيِەى ًىؼۈىًىڭ  رّزا

رّزا تۇتىدىـاى ًۈۈيى ػۈەي ًۈۈيىِە 
تْؿرا ًېلىپ هالـاى بْلظا، بۇ ًۈيۈدە 

 رّزا تۇتۇػى نەًرۇٍ طايالهايدۇ.
رانىساى ًۈيدۈزىدە ئىختىيارطىس  .45

هۇطواى ًىؼىًىڭ رّزىظى بۇزۇلهايۈدۇ. 
ئەنها هەطتەى هۇطواى ًىؼىًىڭ رّزىظى 

 بۇزۇلىدۇ.
زىۈۈدە هۈۈاى رانىۈۈساى ًۈيدۈ .46

ئالۈۈۈدۇرؿاى ًىؼۈۈۈىًىڭ رّزىظۈۈۈى 
 بۇزۇلهايدۇ.

رانىۈۈساى ًۈيدۈزىۈۈدە جىًظۈۈىي  .47
نۇياطىۋەتتە بْلـاى ًىؼىًىڭ رّزىظۈى 
بۇزۇلىدۇ، بۇيدان ًىؼىِە هازا بىۈلەى 

الزىو ًېلىدۇ. ئەر بۇ ئىؼۈًى  ًاپارەت
ئايالىًىڭ رازىلىوى بىلەى هىلـاى بْلظا، 

ئايال َەر ئىٌٌىظىِە هازا بىۈلەى -ئەر
ًېلىۈۈدۇ. ئەُەر ئايالىًىۈۈڭ  ارەتًاپۈۈ

ئىختىيارىظىس نەجبۇرالپ هىلـاى بْلظا، 
ئەر ًىؼىِىال ًېلىدۇ، هازا َەر  ًاپارەت

بىر هۈۇل -ًاپارەتئىٌٌىظىِە ًېلىدۇ. 
ئازات هىلىؽ، هۇل تاپالهىظۈا ئىٌٌۈى 
ئاي ئۈۈزنەي رّزا تۇتۈۇغ، ئۇيىڭـۈا 
ًۈۈۈچى يەتهىظۈۈە ئۈۈاتهىؽ نىظۈۈٌىًِە 

 ارەتتۇر.بىرۋاخ تانان بېرىؼتىٌ ئىب
ئًْۇل طۈالدۇرۇپ داۋالىۈًىؽ . 48

)ؿىساليدۇرىدىـاى ئًْۈۇل بْلهىظۈىال( 
 رّزىًى بۇزنايدۇ.

رانىۈۈساى ًۈيدۈزىۈۈدە يېۈۈيىؽ . 49 
يۈۈاًى ئىچىۈۈؽ ئۈۈارهىلىى رّزىظۈۈىًى 

بۇزؿۈۈاى ًىؼۈۈىِە َەيەكىۈۈي نەزَىبۈۈى 
 ًېلىدۇ. ًاپارەتبْيىچە هازا بىلەى 

َەيس )ئايلىى ئۈادەت( يۈاًى . 24 
لەى رانىۈۈساى تۇؿۈۈۇت طۈۈەۋەبى بىۈۈ

رّزىظىًى تۇتالهىـۈاى ئايۈالالر ًېۈيىٌ 
رّزىًىۈۈڭ هازاطۈۈىًى تۇتىۈۈدۇ. بىۈۈران 
ئْهۇيالهىـۈۈاى يانازلىرىًىۈۈڭ هازاطۈۈىًى 

 ئْهۇنايدۇ.
يۈۈاًى تۇؿۇتلۈۈۇن  َەيۈۈسدار. 24

ئەنەض.  جايىسئايالالريىڭ رّزا تۇتۇػى 
 تۇتواى تەهدىردىهۇ َېظاباليهايدۇ.

رانىۈۈساى ًۈيدۈزىۈۈدە َەيۈۈس . 22 
اًى تۇؿوۈۈاى ئايالالريىۈۈڭ ًۈۈۆرُەى يۈۈ

رّزىظۈۈى بۇزۇلىۈۈدۇ. ئۈۈۇالر ًېۈۈيىٌ 
 هازاطىًى تۇتىدۇ.

طۇَۇرلۇن يەۋاتوۈاى ۋاهىتتۈا . 23 
بانداتوا ئەزاى ئْهۇلـاى بْلظا، يېيؼًى 
دەرَال تْختىتىپ يىيەت هىلىؽ ًېرەي، 

 تۇتواى رّزا دۇرۇطتۇر.
جىًابەتتىٌ پاي بْلۇغ يانۈاز . 24 

زا ئْهۇغ ئۈچۈى ػۈەرتتۇر، ئەنهۈا رّ
تۇرۇغ ئۈچۈى ػەرت ئەنەض. ػۈۇ ا 
جىًۈۈابەت بىۈۈلەى رّزىًۈۈى باػۈۈلىـاى 
ًىؼىًىڭ رّزىظى دۇرۇطتۇر. نۇيۈدان 
ًىؼىًىڭ ياناز ئْهۇغ ئۈچۈى ؿۇطۈلى 

 هىلىؼى پەرزدۇر.
نۇطۈۈۈۈۈۈۈۈاپىرالريىڭ رّزا . 25 

تۇتهاطۈۈلىوىـا رۇخظۈۈەت بۈۈار. ئەنهۈۈا 
طۈۈەپەردە هىيىًچىلىۈۈى بْلهىظۈۈا، رّزا 

ّر تۈۈۇتوىًى ئەۋزەلۈۈدۇر. بىۈۈران ز
هىيىًچىلىوالرؿۈۈۈۈا دۇچ ًېلىۈۈۈۈدىـاى 
طۈۈەپەرلەردە بْلـۈۈاى ًىؼۈۈىًىڭ رّزا 
تۇتهىـىًى ئەۋزەلدۇر. نۇطاپىريىڭ رّزا 
تۇتهاطۈۈۈلىوى ئۈچۈۈۈۈى، طۈۈۈەپەر 

ًىلۈْنېتىردىٌ ًۈۆپ  94نۇطاپىظىًىڭ 
 بْلۇػى ػەرتتۇر.

يۈۈاًى ئۈۈاجىسلىى  رىلىۈۈىېه. 26 
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 رّزا تۇتالهىـۈاى ًىؼۈىلەر يلىدىٌەپۈت
 يەدۇٌىٌ تْيـبىر نىظ ىۈچۈئ ًىۈيلۈً

 ە بېرىدۇ.تانان كىدي
ًېظۈۈۈۈەل ًىؼۈۈۈۈىًىڭ رّزا . 27 

تۇتهاطلىوىـا رۇخظەت بار، ئەنهۈا رّزا 
تۇتهاطلىووا رۇخظەت هىلىًـاى ًېظەلًىڭ 
ئادەتتىٌى باغ ئاؿرىوى، چىؽ ئاؿرىوى 
ۋە ًۆز ئاؿرىوىـۈا ئْخؼۈىـاى يېًىۈٍ 
ًېظەللەردىٌ بْلهاطۈتىٌ، بەلٌۈى رّزا 

ېتىۈدىـاى تۇتظا تېخىهۇ ئېـىرلىؼۈىپ ً
 ئېـىر ًېظەللەردىٌ بْلۇػى ػەرتتۇر.

نىظۈۈۈۋاي رّزا تۇتوۇچىـۈۈۈا . 28 
هىلىؽ، طەپەرُە چىوىؽ، َاۋا هىسىۈپ 
ًەتٌەيدە طۇ بىلەى ئۆزىًى طْۋۇتۇغ 
هاتارلىى ئىؼالريى هىلىؼۈوا رۇخظۈەت 

 هىلىًىدۇ
رانىۈۈساى رّزىظۈۈىًى هەطۈۈتەى . 29 

بۇزىۋەتٌەى ًىؼىًىڭ جازاطى بىر ًۈى 
 ۇػتۇر.ى رّزا تۇتئۈچۈى ئاتهىؽ ًۈ

رانىسايًىڭ هازاطۈىًى تۇتۇػۈتا . 34
ئارهىدىٌ ئۈزنەي تۇتۇغ ػەرت -ئارها

پارچە تۇتظۈىهۇ -ئەنەض. بەلٌى پارچە
 بْلىدۇ.
پەهەت رانىسايًىۈۈڭ  ًاپۈۈارەت. 34

رّزىظىًى هەطتەى بۇزؿايلىى ئۈچۈۈيال 
رّزىظۈى  ًاپارەتالزىو ًېلىدۇ. ئەنها 

ـۈا هازا رّزا ۋە يەپلى رّزىالريى بۇزؿاي
 ًەلهەيدۇ. ًاپارەت

يەپلى ئۈچۈۈى رّزا تۇتۈۇپ، . 32 
ئۇيى بۇزؿاى ًىؼى ئۈچۈۈى َەيەكىۈي 
نەزَىبىدە هازا ًېلىۈدۇ. ئەنهۈا باػۈوا 
ئۈچ نەزَەبتە، بۇ رّزا ئىختىيارىي رّزا 
بْلـايلىوتىٌ، ئۈۇيى بۇزؿۈاى ًىؼۈىِە 

 ًەلهەيدۇ.

رّزا َېيتىًىڭ بىرىًچى ًۈيىدە . 33 
ى ًۈيىۈدىٌ ۋە هۇرباى َېيتىًىڭ بىرىًچ

تۆتىًجى ًۈيىِىچىلىۈٍ رّزا تۇتۈۇغ 
 َاراندۇر.

رانىسايدىٌ باػوا ئايالردا يالـۇز . 34
جۈنە ًۈيىدە ياًى يالـۇز ػەيبە ًۈيىدە 

 رّزا تۇتۇغ نەًرۇَتۇر.
ئىپتار هىلهاطتىٌ ئۈۇالپ رّزا . 35 

 تۇتۇغ نەًرۇَتۇر.
رّزىدار ًىؼۈىًىڭ ًۈيۈدۈزدە . 36 

ػۈۈەَۋەتتىٌ خۈۈالىي َالۈۈدا ئايۈۈالىًى 
ۇالريىۈۈڭ يۈپ هْيۇػۈۈى بىۈۈلەى ئۆطۈۈ

رّزىظۈۈۈى بۇزۇلهايۈۈۈدۇ. ئۈۈۈۆزىًى 
تۇتالهايۈۈدىـاى ًىؼۈۈىًىڭ ئايۈۈالىًى 

 هۇچاهلىؼى نەًرۇَتۇر.
رّزا تۇتوۈۈۈاى ًىؼۈۈۈۈىًىڭ . 37 

ًۈيدۈزدە ئۈۆز تۈۈًرۈًىًى يۇتۇػۈى 
 بىلەى رّزىظى بۇزۇلهايدۇ.

رّزا تۇتوۈۈۈاى ًىؼۈۈۈۈىًىڭ . 38 
ًۈيدۈزدە ًۆزىِە طۈرنە تارتىؼۈى ۋە 
 دّرا تېهىتىؼى بىلەى ئۇيىۈڭ رّزىظۈى
بۇزۇلهايۈۈدۇ. ػۈۈۇيىڭدەي داۋالىۈۈًىؽ 
نەهظۈۈىتى بىۈۈلەى بەدىۈۈًىِە ئۇًۈۈۇل 
طالدۇرۇػۈۈۈى بىلەيهۈۈۈۇ رّزىظۈۈۈى 

 بۇزۇلهايدۇ.
. رّزا تۇتوۈۈۈۈاى ًىؼۈۈۈۈىًىڭ 39 

ًۈيدۈزدە ئېـىسىـا، بۇريىـا ۋە هۇلىوىـا 
دّرا تېهىتىؼى بىلەى رّزىظى بۇزۇلىدۇ، 
ػۇيىڭدەي ئالدى ۋە ًەيًىدىٌ ئىبارەت 

دّرا هْيۇػۈى ئىٌٌى ئەۋرەت ئەزاطىـا 
 بىلەيهۇ رّزىظى بۇزۇلىدۇ.

رّزا تۇتوۈۈۈاى ًىؼۈۈۈىًىڭ . 44 
بىۈلەى ئۇيىۈڭ  ًۈيدۈزدە يۇيۇيۇػۈى
 رّزىظى بۇزۇلهايدۇ.


