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 تّرجىًّ قىهغۇچىذىٍ

 

ثىسگٗ لۇرئبْ ۋٖ  لب خبضحۇروي، ئۇجىّي ھِٗذۇضبٔب ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى 

ھٗدىص ئبرلىٍىك ھٗلىمٗجٕي ثىٍدذۈردى، ھٗر زاِدبْ ھٗلىمٗجدحٗ چىدڭ جۇرىدذىغبْ 

جٗلددۋادارالرٔي ثدددبر لىٍىدددپ، ھٗق ٔددۇرىٕي ئىسچىدددً داۋاَ لىٍدددذۇردى. ثدددبرٌىك 

ٔىڭ رٖھّىحي، پٍٗغِٗجٗرٌٗرگٗ، غۇٔذالال ئۇالرغب ھٗلىمىٌ جۈردٖ ئٗگٗغىٍٗٔٗرگٗ 

 ! ِٗغپىرىحي ۋٖ ضبالٍِىرى ثوٌطۇْ

ھبزىر پۈجدۈْ دۇَٔدبدا، جۈٍِىدذىٓ دىَدبرىّىسدا ِۇضدۇٌّبٔالر ئىطدالَ روھىدذىٓ 

ئۇالرغددب ئددۆزىٕي  ، غددۇٔىڭ ثىددٍْٗ ئۇٔحۇِبلحددبٔددي »ٍىرالٍىػددىپ،  جٗدرىجىددٌ

ئۆز دٖرگبھىذىٓ ئىٕطدبٔىَٗجىٗ جدوغرا ٍدوي  ثۇٔىڭ ٔٗجىجىطىذٖ «. ئۇٔحۇٌذۇرِبلحب

ثىدرٌٗپ -ٕىدڭ ثىٕبضدي ثىدرئىطدالَ دىٕى-وۆرضىحىع ئۈچدۈْ ٔبزىدً لىٍغدبْ دىدٓ

ٍىمىٍىپ، ھبزىرغب وٌٗگٗٔذٖ ئۆزىٕىدڭ زېّىٕغدب ٔبزىدً ثوٌغدبْ چبغدذىىي ضدبپٍىمي، 

ٔبِبٍدبْ لىالٌّدبً لبٌّبلحدب. ئدۆزى ئٗلىدذٖ  ٔۇرأىٍىمىٕيضۈزۈوٍۈوي، ئىٍغبرٌىمي ۋٖ 

لىٍىۋاجمددبْ دىٕٕددي چۈغددٍّٗٔٗذىغبٔالر وۈٔطددبٍىٓ غددىذدٖت ثىددٍْٗ وددۆپٍّٗٗوحٗ. 

، ئٗخاللطددىسٌىك، غبٍىطددىسٌىه ۋٖ پٗزىٍٗجطددىسٌىه ئٗۋ  ىطددىسٌىهئٗلىذئٗۋالدالردا 

ئبٔىالرٔىڭ ثدبٌىالردىٓ ودۈجىْٗ ئۈِىدذٌىرى ھبرالىٗغدٍىه، زٖھٗرٌىده -ئېٍىپ، ئبجب

ۋٖ ثبغمب جىٕبٍٗت جۈجۈٍٔىرى ئىچىذٖ جۇٔجۇلّبلحدب. ئىٕطدبْ جٗثىئىدحىگٗ  ٍىهچېىىّ

ئېڭددي ئوٍغبٔغددبْ ھٗق دىٕٕددي ۋٖ ھٗلىمٗجٕددي ئىددسدٖظ  - ئبِددبٔٗت لوٍۇٌغددبْ ئددب 

ىٕىدڭ لبٔدذالٍىمىٕي، لبٔدذاق ٔبزىً لىٍغبْ ھٗق دىٕٕىدڭ ئٗضدٍي ھبٌىح وىػىٍٗر 

ثۈگۈٔىىذٖن ۋٍٖرأٗ ھبٌٗجىٗ چۈغۈپ لبٌغبٍٔىمىٕي ئبڭمىراٌّدبً، دىدٓ ٔبِىدذا  ثوٌۇپ

خىً پىىىر ئېمىٍّىرى ۋٖ جبھدبٌٗت پىرٌىرىٕىدڭ ثىدذئٗت  ئوجحۇرىغب چىمىرىٍغبْ ھٗر

خٌٗمىّىسٔددي دوزاخمددب ۋٖ ثٗخحطددىسٌىىىٗ ضددۆرٖۋاجمبْ  ئٗگىػددىپ، ضددۇٌۇوٍىرىغب

 ّبلحب.حثبرغبٔچٗ ئۇٌغبٍ ٕيٌىك ۋٖ خبجب ٍوٌغب ِېڭىع ئېمىّىدىٕطىس

لوٌىڭىسدىىي ثۇ وىحبة دٖي ِۇغدۇٔذاق ئٗلىدذٖ لباللٍىمىٕىدڭ ئبضدبرٖجٍىرىگٗ     

ثوٌددۇپ، ئبڭطددىسٌىك پبجمىمىددذا ئىڭراۋاجمبٔالرغددب جددوغرا ٍددوي وۆرضىحىػددىٗ  ثٗٔددذ

 الٔغبْ ثوٌۇپ، ئولۇپ  چىمىػىڭىسغب ھٗلىمٗجْٗ ئٗرزىَذۇ.غىػېث
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ئىّبٔي ِٗضئۇٌىَٗت جۇٍغۇضي ثىسٔي ثۇ وىحبثٕي ضىسگٗ جؤۇغحۇرۇغمب ئۈٔذىذى.   

ئٗڭگۈغددحٗر لددوٌىڭىسدا، ئۇٔىڭددذىٓ پبٍذىٍىٕبِطددىس، ثبغددمب لېرىٕذاغددٍىرىڭىسٔىّۇ 

ضدىسٔىڭ لبٔدذاق ، ثدۇ ئۇخالۋېرِٖطدىسپبٍذىالٔذۇراِطىس، ٍبوي غٗپٍٗت ئۇٍمدۇڭىسٔي 

ئبدٍِٖىىىڭىسگٗ ثبغٍىك ِۇضۇٌّبٍٔىك ثۇرچىڭىسٔي جؤۇغبْ ٍدبوي جؤۇِىغبٍٔىمىڭىسغدب 

 .لبراغٍىك

 ! ھِّٗىّىسگٗ ھىذاٍٗت، ئىّبْ ۋٖ ئب  ئبجب لىٍغبً  
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 ئبپتورَىڭ تّرجىًىھبني

 يۇھّيًّد قۇتۇبُىڭ دِسهّپكي ھبيبتي .1

پ ئىجراھىُ ئبئىٍىطىذٖ دۇَٔبغب ٍىٍي ئبپرېٍذا ھب  لۇجۇ -0909ِۇھِّٗٗد لۇجۇة 

ٍىدً،، -0911وٌٗذى. ئۇالر ثٗظ لېرىٕذاظ ثوٌۇپ، ئٗ  چوڭي ٔٗفىطدٗ لۇجدۇة  

ئۇٔىڭ وىچىىي ضٍَٗىذ لۇجۇة، ئۇٔىڭ وىچىىدي ئِٗىدٕٗ لۇجدۇة، ئۇٔىدڭ وىچىىدي 

ِۇھِّٗٗد لۇجۇة، ئۇٔىڭ وىچىىي ھِٗىذٖ لۇجۇة ئىذى
①
. 

رگٗٔدذىٓ وېدَىٓ ئٗدٖثىَدبت ِۇھِّٗٗد لۇجدۇة جوٌدۇق ئوجحدۇرا ِٗوحٗپٕدي پۈجحۈ

فبوۇٌحېحىغب وىرىپ، ئٗرٖة جىٍي ۋٖ ئٗرٖة ئٗدٖثىَبجي ئۆگىٕىػىٗ لىسىممبْ ثوٌطىّۇ، 

ثىراق ئبوىطي ضٍَٗىذ لۇجۇثٕىڭ ئبرزۇضي ثوٍىچٗ ئىٕگٍىس جىٍي فبوۇٌحېحىغدب وىدردى. 

ھِٗذٖ لدبھىرٖ ئۇٔىۋېرضدىحېحىٕىڭ ئٗدٖثىَدبت فدبوۇٌحېحىٕي پۈجحدۈرۈپ، ِبئبرىدپ ۋٖ 

ٌوگىَٗ پٍٗٔىرى ثوٍىچٗ ئۇلدۇظ پۈجحدۈرۈظ دىپٍدوِي ئدېٍىع ثىدٍْٗ ثىدرگٗ پىطخو

ئۇٔۋأىڭغدب ئېرىػدحي. ِدۇھِّٗٗد لۇجدۇة ِبئبرىدپ ِىٕىطدحىرٌىمىذا « ثبوالۋۇرٌىك»

 ۋٖزىپٗ ئۆجىذى.

 ئوقۇبّتهىرى-. يۇھّيًّد قۇتۇبُىڭ ئبزاة2

ىُ ِۇھِّٗٗد لۇجۇثٕىڭ ثېػىغب ئېغىر جبپب ۋٖ ضىٕبلالر وٌٗدذى. ئدۇ ئىىىدي لېدح

«جبغۇجالر»
②
 جٗرىپىذىٓ جۈرِىگٗ لبِبٌذى. 

ٔىدڭ ِىڭٍىغدبْ « ِۇضدۇٌّبْ لېرىٕذاغدالر»ٍىٍدي -0954ثىرىٕچي لېدحىُ: ئدۇ 

ئٗزاٌىرى لبجبرىذا لبِبلمب ئېٍىٕذى. ثىراق ئۇٔىڭغب ھۆوۈَ وېطىًٍّٗ ثىر ٔٗچچٗ ٍىدً 

 لبِبٌغبٔذىٓ وېَىٓ لوٍۇپ ثېرىٍذى.

ٍىٕغبْ ثوٌۇپ، ئۇٔىدڭ ثدۇ لېحىّمدي ٍىٍي لبِبلمب ئې-0965ئىىىىٕچي لېحىُ: ئۇ 

ِۇغٗلمٗجٍىرى ئبٌذىٕمي لېحىّذىٓ ٔٗچچٗ ھٗضطدٗ ئېغىدر -ئولۇثٗت ۋٖ جبپب-ئبزاة

ثوٌذى. چۈٔىي ئۇ ئبغۇ ھبدىطىذٖ لبِبلمدب ئېٍىٕغدبْ جدۇٔجي ئدبدَٖ ثوٌدۇپ، ئۇٔىدڭ 

ودۈٔي ئىدذى. ضدٍٗىذ لۇجدۇة ئىٕىطدي -2ئبٍٕىدڭ -8ٍىٍي -0965لبِبٌغبْ ۋالحي 

                                                 
①

، ۋٖ ئبئىػدٗ دٖپ ئٗضىردىىي جبھىٍىَٗت ٔبٍِىك وىحبثحب ئۈچ لىدس لېرىٕذاغدٕىڭ ئىطدّي خبجدب ھبٌدذا ئدبِىٕٗ، فدبجىّٗ-21 

 ضوراٍّىس. غٕيۇثوٌٍېسىٍغبْ. ئولۇرٍِٗٔٗرٔىڭ ۋالىپ 
②

 ٔىڭ غٗرىئىحىگٗ لبرىػي چىممۇچىالر. 
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ضۇٔۇپ، ِىطىر « خېحي»ڭ جۈرِىگٗ لبِبٌغبٍٔىمىغب لبرىحب ٔبرازىٍىك ِۇھِّٗٗد لۇجۇثٕى

خۇضۇضْٗ ضبلچي ثبغٍىمي ئٗھّٗد راضدىخٕىڭ جٗوػۈرۈغدىٕي -ثبظ جٗپحىػىٕىڭ

ئٗٔگٍىَٗ ضبلچىٍىرى »جٌٗٗپ لىٍذى. ھِٗذٖ ئۇالرغب ٍبزغبْ خېحىذٖ ِۇٔذاق دېذى: 

چبغددذا ئۇٔىددڭ  ٔددي لبِبلمددب ئبٌغددبْ« ثىرجىرأددذ رۇضددىً»ئىٕگٍىددس ِۇجٗپٗوىددۇرى 

ِۇجٗپٗوىددۇر ثوٌطددبن « رۇضددىً»لٍٗٗردىٍىىىٕددي ئبئىٍىطددىگٗ خٗۋٖر لىٍغددبْ. 

ِددۇ ِۇجٗپٗوىددۇر ئۇٔددذالحب ٔېّىػددمب ئددۇٔي ئبئىٍىطددىگٗ خٗۋٖر « ِددۇھِّٗٗد»

ٍٗجحٗ وۈٔذىٓ وېَىٓ ئۇالر ضٍَٗىذ لۇجۇثٕىڭ خېحىگٗ لبرىحدب، ئدۇٔي «. لىٍّبٍطىٍٗر؟

 ى.لبِبلمب ئبٌغبٍٔىمي جوغرىٍىك جبۋاپ ثٗرد

ِۇھِّٗٗد لۇجۇة جۈرِىذٖ ئىٕحبٍىٓ ئېچىٕىػٍىك ئبزاثالرٔي ثېػىذىٓ وٗچۈردى. 

ھٗجحب ِۇھِّٗٗد ضوراق جٗرٍبٔىذا ئۆٌۈپ وېحىپحۇ، دېگْٗ خٗۋٖرٌٗر وٗ  جبرلىٍىدپ 

وٗجحددي. وىػددىٍٗر ئٌِٗٗىددٌ ئٗھددۋإٌي ئۇلددۇپ ِۇھِّٗٗدٔىددڭ جۈرِىددذٖ جىرىدده 

 دٖپ ئبجىذى.« ذجىرىه غٗھى»ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍگٗٔذىٓ وېَىٓ ئۇٔي 

گٗرچٗ ِددۇھِّٗٗد لۇجددۇة ضددوجالّٔىغبْ ۋٖ لبِبلمددب ئددېٍىع جوغرۇٌددۇق ھۆوددۈَ 

 – 71چىمىرىٍّىغبْ ثوٌطدىّۇ، ثىدراق ئدۇ ٍٗجدحٗ ٍىدً ئٗجراپىدذا جۈرِىدذٖ ٍېحىدپ 

 ٍىٍالرٔىڭ ثېػىذا جۈرِىذىٓ چىمحي.

 . يۇھّيًّد قۇتۇة سّئۇدى ئۇَىۋېرسىتېتىذا ئوقۇتقۇچي1

ِدۇوٗررِٖٗگٗ -ٓ لوٍۇپ ثېرىٍگٗٔذىٓ وېدَىٓ، ِٗودىِٗۇھِّٗٗد لۇجۇة جۈرِىذى

« ئۇِّۇٌمددۇرا»ھددبزىرلي  –جبٍالغددمبْ پبدىػددبھ ئبثددذۇي ئٗزىددس ئۇٔىۋېرضددىحېحي 

ثىٍْٗ غۇ چبغذا ئولۇجمۇچىٍىدك لىٍىدپ ثېدرىع جوغرۇٌدۇق جوخحدبَ -ئۇٔىۋېرضىحېحي

ٍىٍىذىٓ ثۇٍبْ جب ھبزىرغىچٗ ئبغدۇ ِٗوحٗپدحٗ -0972ئىّساٌىذى. ِۇھِّٗٗد لۇجۇة 

 ولۇجمۇچىٍىك لىٍىپ وېٍىۋاجىذۇ.ئ

ِۇھِّٗٗد لۇجدۇة جۈرِىدذىٓ چىمىدپ جدوً لىٍدذى. ثدۇ چبغدذا ئۇٔىدڭ ٍېػدي 

ئٌٍٗىىحىٓ ھبٌمىپ وٗجىْٗ ئىذى. ئۇٔىڭ ثىرلبٔچٗ ثبٌىطدي ثوٌدۇپ، ئٗ  چوڭىٕىدڭ 

 «.ئۇضبِٗ»ئىطّي 

 َىڭ ئوقۇغۇچىسي«سّييىذ قۇتۇة». يۇھّيًّد قۇتۇة ئبكىسي 4

ئبثجددبش »ت پٍٗٔىددرى ضبھٗضددىذىىي ئۇضددحبزى ضددٍَٗىذ لۇجۇثٕىددڭ ئٗدٖثىَددب

ثوٌدۇپ، ِدۇھِّٗٗد لۇجۇثٕىدڭ ئۇضدحبزى ئٗدٖثىَدبت پٍٗٔىدرى « ِۇھِّٗٗد ئٗلمدبد

ثوٍىچٗ جبالٔحٍىك ٍبزغۇچي ئىجراھىُ ئبثذۇي لبدىر ِبزىٕي ئىذى. چدۈٔىي ِدۇھِّٗٗد 
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ٔي ھبزىرلي زاِبْ ئٗدىجٍىرى ئىچىدذىىي ئٗ  جدبالٔحٍىك وىػدي « ئىجراھىُ»لۇجۇة 

 لبراٍححي.دٖپ 

غۇٔذالحىّۇ ِدۇھِّٗٗد لۇجۇثٕىدڭ ھٗلىمىدٌ ئۇضدحبزى ٍٗٔىدال ئۇٔىدڭ ئبوىطدي 

ضٍَٗىذ لۇجۇة ئىذى. چۈٔىي ئبوىطىٕىڭ ئوثرازى ئۇٔىڭ لٌٗجىدذٖ ئبالھىدذٖ ئدورۇْ 

 ئبٌغبْ.

ٔددبٍِىك وىحددبثىٕي « وىچىدده فېٍَٗجددوْ»-ِددۇھِّٗٗد لۇجددۇة جددۇٔجي ئٗضددىرى

ضدۆزىذٖ ئبوىطدىغب ئبجدبپ ٍبزغدبْ  ئبوىطىغب جٗلذىُ لىٍدذى. ئدۇ وىحبثٕىدڭ وىدرىع

ِبڭب ئولدۇظ ۋٖ ٍېسىػدٕي ئدۆگٗجىْٗ ئۆضدّۈرٌۈن »ثېغىػٍىّىطىذا ِۇٔذاق دٍٖذۇ: 

چبغٍىرىّددذىٓ ثبغددالپ ِبڭددب چوڭمددۇر ِېھددرى ثىددٍْٗ وۆڭددۈي ثددۆٌگْٗ، ِبڭددب دادا، 

لېرىٕذاظ ھَٗ دوضث ثوٌغبْ ئبوبِٕىڭ ِٗٔذىٓ وۈجىْٗ ئۈِىذىٕي ئبلالظ ئۈچۈْ ثۇ 

 «.جٗلذىُ لىٍذىُ وىحبثٕي ئبوبِغب

 . يۇھّيًّد قۇتۇبُىڭ ئىهًي َّتىجىهىرى5

ِۇھِّٗٗد لۇجۇثٕىڭ ئٗدٖثىٌ ٔٗجىجىٍىرى خېٍدي ثدۇرۇٔال جبِدبئٗت ثىدٍْٗ ٍدۈز 

وۆرۈغىْٗ. ئۇ ئٗدٖثىَبجمب وۆڭدۈي ثۆٌۈغدىٗ ثبغدٍىغبٔذىٓ جبرجىدپ ِبلدبٌٗ ٍېسىػدمب 

« ٔىددَٗتِٗدٖ»ۋٖ « رىطددبٌٗ»وىرىػددىْٗ ثوٌددۇپ، ئۇٔىددڭ ثىددر لىطددىُ ِبلددبٌىٍىرى 

 لبجبرٌىك داڭٍىك ئٗدٖثىٌ ژۇرٔبٌالردا ئېالْ لىٍىٕغبْ.

غۇٔذالال ئۇ ٍبظ ۋالىحٍىرىذىال غېئىرىَٗت ثىٍّٗٔۇ غدۇغۇٌالٔغبْ ثوٌدۇپ، ئۇٔىدڭ 

جٗ ئدېالْ لىٍىٕغدبْ ثوٌطدىّۇ « ِٗدٖٔىدَٗت»ۋٖ « رىطبٌٗ»وۆپٍىگْٗ لٗضىذىٍىرى 

 وي ئۈزگْٗ.ثىراق، ئۇ ئۇزاق ئۆجًّٗ غېئىرىَٗت ثىٍْٗ غۇغۇٌٍىٕىػحىٓ ل

ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ِۇھِّٗٗد لۇجۇة ئىطالِىٌ ئىذىَٗ جٗرٖپىٗ ٍۈزٌٗٔگْٗ ثوٌۇپ، 

ئىطالِىٌ وىحبثالرٔي ٍېسىع ۋٖ جٗجمىمبت ثىٍْٗ غۇغۇٌالٔذى. ھِٗدذٖ ئدۇ ٔىػدبٔي 

 ئېٕىك، ضبٌّىمي زور ئىطالَ وىحبثٍىرىذىٓ ئوْ پبرچٗ وىحبة ٍبزدى.

 ڭ جىسىٍّىىي:جۆۋٖٔذىىىٍٗر ئۇٔىڭ ثىر لىطىُ وىحبثٍىرىٕى

. ِبجېرىَبٌىسِچىالر ثىٍْٗ ئىطالَ ئوجحۇرىطىذىىي ئىٕطبْ. ثۇ ئبپحورٔىڭ ئىطالَ 0

ٍىٍدي ٔٗغدر لىٍىٕغدبْ. ئدبپحور ثدۇ  -0950ھٗلمىذٖ ٍبزغبْ جۇٔجي وىحبثي ثوٌدۇپ، 

 وىحبثٕي غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ٍبزغبْ وىحبثٍىرىٕىڭ ئبضبضي دٖپ لبراٍذۇ.

 . خبجب چۈغٗٔذۈرۈٌگْٗ ئىطال2َ

 وھىَٗت ۋٖ جِٗئىَٗت. ر1

 . پٍٗغِٗجٗردىٓ چبلٕىغبْ ٔۇرالر4



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

10 

 

 . ئٗٔئٗٔٗ وۈرىػي5

 لىطىُ، -0. ئىطالِٕىڭ جٗرثىَٗ ٍوٌي  6

 . ئىطالَ ضٗٔئىحىٕىڭ پىرىٕطىپٍىرى7

 . ئىٕطبٔىَٗت ھبٍبجىذىىي جٗرٖلمىَبت ۋٖ جۇرغۇٍٔۇق8

 . ئىٕطبٔىَٗت روھىَىحي ھٗلمىذٖ جٗجمىمبجالر9

 َٗت.ئٗضىردىىي جبھىٍى -21. 01

 . ثىس ِۇضۇٌّبّٔۇ؟00

ِۇھِّٗٗد لۇجۇة جۈرِىذىٓ لوٍۇپ ثېرىٍگٗٔذىٓ وېدَىٓ ئۇٔىۋېرضدىحېححب جدۇرۇظ 

جٗرٍبٔىذا ٍٗٔٗ ثىرلبٔچٗ پبرچٗ وىحبة ٍبزدى. ثدۇ وىحدبثالر ئبپحورٔىدڭ لٌٗىّدي جدبزا 

 پىػمبْ ِٗزگىٍٍٗردٖ ٍېسىٍذى.

 . لۇرئبْ ھٗلمىذٖ جٗجمىمبجالر0

 لىطىُ، -2. ئىطالِٕىڭ جٗرثىَٗ ٍوٌي  2

 . ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھبزىرلي ئٗھۋاٌي 1

 . جۈزىحىػىٗ جېگىػٍىه چۈغٗٔچىٍٗر4

 . ھبزىرلي زاِبٔذىىي ئىذىَٗۋى ئېمىّالر5

ئىطددالَ « »غٗرلػۇٔبضددالر ۋٖ ئىطددالَ»ٍددۇلىرىمىالردىٓ ثبغددمب ئددبپحور ٍٗٔٗ 

ي دېگْٗ ئىىىي پبرچٗ وىحبثىٕي ٔٗغرگٗ جبپػدۇرغبٍٔىمىٕ« جبرىخىٕي لبٔذاق ٍبزىّىس

 ئېالْ لىٍذى.

ئۇضددحبز ِددۇھِّٗٗد لۇجددۇة ھددبزىر ئىطددالَ دٖۋٖجچىٍىددرى ۋٖ پبئبٌىَٗجچددبْ 

ِۇجٗپٗوىۇرالرٔىڭ ئٗ  ئبٌذىٕمىطي  ثېػي، ھېطبثٍىٕىذۇ. ئۇ ئىطالَ دۇَٔبضىذىىي 

ئىچي ۋٖ ضىرجىذىىي وۆپٍىگْٗ ئىطالَ لۇرۇٌحبٍٍىرىغب لبجٕىػىپ ودۆپٍىگْٗ ئىطدالَ 

ىٍددذى. ھِٗددذٖ ٔۇرغۇٍٔىغددبْ لىّّٗجٍىدده جٗجمىمددبت ٔٗجىجىٍىرىٕددي جٗلددذىُ ل

 ٌېىطىٌَٗىرىٕي ضۆزٌىذى.

 . سّييىذ قۇتۇبُىڭ ئىُىسي يۇھّيًّد قۇتۇبقب بّرگٌّ ببھبسي6

ضٍٗىذ لۇجۇة ئىٕىطىٕي ئۆزىٕىڭ وېَىٕىي ئىسثبضدبرى دٖپ جؤىغبچمدب، ئۇٔىڭغدب 

ّىٕي ٔبٍِىك غدېئىرالر جدوپٍى« ٔبٌِٗۇَ ضبھىً»ئبالھىذٖ ٔٗزىرى ثىٍْٗ لبراٍححي. ئۇ 

ٔٗغر لىٍغبْ چبغذا ئۇٔي ئىٕىطي ِۇھِّٗٗد لۇجۇثمب جٗلذىُ لىٍدذى. ئدۇ ئىٕىطدىغب 

 ئبجبپ ٍبزغبْ ثېغىػٍىّىطىذا ِۇٔذاق دٍٖذۇ:
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 برا،دٍٗر ئدي ھٗرپدْٗ وٗثدٕىُ ضدئى»

 ھېطالردىٓ چبلٕبٍذۇ ضىرٌىك ِۇئِّٗب.                            

 

 ىڭ،دبۋازى ئۇٔدذۇر ئدّطبٌىدىب جىدِۇزى

 ٍۇق وۈٍي ثبر.دچبڭمبق دىً لبٔىذۇ ِۇڭ

 

 ۇغ ئبرزۇ ھَٗ ئبرِبٍٔىرىّٕىڭ،دۇ ئۇٌدغ

 ْٗ ئىذىڭ لٌٗجىُ لېحىذا.دي ضدضۈرىح

 

 ۆپ،دٍىرى ودٗن ئۇزاق داۋأدرىُ ثدضٗپى

 غېّىُ ٍوق چۈٔىي ضْٗ غبٍَٗ ٍېٕىّذا.

 

 ذ،دطمب دٖپ ئۈزِىذىُ ئۈِىدىُ لىدھبٍبج

 چۈٔىي ضْٗ وېٍىطْٗ ِېڭىپ ئىسىّذا.

 

 ٍۇَ ضْٗ دوضحۇَ ضْٗ ئۈزۈٌّٗش رىػحٗ،ئوغ

 .«ٖڭ ثېحىذدذٖ ِېھرىدىڭدىطبَ لٌٗجدٍبغ

ضٍَٗىذ لۇجۇثٕىڭ ئبرزۇضي ِۇھِّٗٗد لۇجۇة ئبرلىٍىك ئٌِٗٗگٗ ئبغدحي.  ،دېّٗن

 -ثبضبر ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ھبٍبجىذىىي ئىعِرىٕي ئۇزۇْ لىٍذى. ئبوىطىغب ئىسئۇٔىڭ ئۆ 

 ىردٖ ئبوىطىغب ۋارىطٍىك لىٍذى. ئىسٌىرىٕي داۋاِالغحۇردى. ئىذىَٗ ۋٖ پىى

 ،بپبجىٕي جوٌۇق ثېرىػىٕي ضدوراٍّىسجىٓ ئۇٔىڭ ِۇوئبپحورٔىڭ ئِٗگىىي ئۈچۈْ، 

 ئبِىٓ!
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 رىص سۆزىك

 

 ،ٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ ثبغالٍّْٗٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ  

 

ۋاجىذۇ، ثدۇ ئىطالَ دۇَٔبضي ئٗ  ٍبِبْ ثىر دٖۋرىٕي ثېػىذىٓ وٗچۈرى ۈٍٔٗردٖو ثۇ

 دٖۋرىٕي گبڭگىراظ دٖۋرى دٖپ ئبجبظ ِۇِىىٓ. 

لبزاالر وٌٗگْٗ -ئىطالَ دۇَٔبضىٕىڭ ثېػىغب ثۇرۇّٔۇ ٔۇرغۇْ وىرىسىطالر ۋٖ ثبالٍي

-دۇَٔبٌىرىذىٓ ۋٖ ٍدۇرت-ثوٌۇپ، ِۇضۇٌّبٔالر زېّىٍٕىرىذىٓ، خبجىرجٍِٗىىىذىٓ، ِبي

ۇٍبْ ھبزىرلىذٖن ئېغىدر ودۈٔگٗ ِبوبٍٔىرىذىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌغبْ. ثىراق ئۇالر جبرىخحىٓ ث

 لبٌغبْ ئِٗٗش.

ئبپٗت ثوٌۇپ، ٍېڭدي لۇرۇٌغدبْ -ٌىه وىرىسىطي ثىر چو  ثبالٍيدِٗضىٍْٗ: ِۇرجٗ 

دۆٌٗجٕي ثۆغۈوىذٖ ئۇجۇلحۇرۇپ لوٍۇغمب جبش لبٌذى. ثىراق ئىالھىٌ لدبٔۇٔىَٗجٍٗرٔي 

ُ ، ئٗرٖة ٍىددرىٍېڭىددذىغبٍٔىميوددۆز ئبٌددذىغب وٌٗحددۈرگْٗ وىػددي ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ 

لىٍدچٗ غدٗن  ٍېڭىٍىدذىغبٍٔىمىغب ِٗروٗزٌٗرٔىدڭ ٗرٌىرىدذىىيٍ ثدۇ-ئبرىٍىٕىڭ ئۇٍٗر

لىٍّبٍححي. ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھٗلىمٗجىٗ ثوٌغبْ ئىػٗٔچىطي، دىٕغب ثوٌغبْ ئىخالضي، 

لب چىڭ ثبغٍىٕىػي ِۇرجٗدٌٗرٔي ئۇرۇغمب ئۈٔذىگْٗ ٔبھٗق ئىػٗٔچىذىٓ ٔٗچدچٗ 

ھٗۋٖضدحىٓ ثبغدمب -جٗدٌٗرٔىدڭ ھدبۋاٍيھٗضطٗ ئبرجۇق ئىذى. ئۇٔىڭ ئۈضدحىگٗ ِۇر

ئدۇالردىٓ رازى   لىّّٗجىٗ ئىگٗ ئېٕىك ٍِٗذأي ٍوق ئىذى. ضبھبثىٍٗر  ٌھٗلىمى

  ثوٌطۇْ، ٔىڭ وۈجۈٌّىگْٗ ئٗھۋإٌىڭ ٍۈز ثېرىػىذىٓ ئٗٔطدىرٖپ، ئٗثدۇ ثٗودرى 

ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطۇْ، گٗ ئۇرۇغٕي وېچىىحۈرۈظ ھٗلمىذٖ ِٗضدٍىھٗت ثېرىػدي 

ىڭ غٌٗىجٗ لبزىٕىذىغبٍٔىمىغب ئىػٗٔچ لىالٌّىغبٍٔىمىذىٓ ئِٗٗش، ثٌٗىي ِۇضۇٌّبٔالرٔ

ٍېحٗرٌىه لوغۇْ جٗغىىٍٍٗغىٗ ۋالىث چىمىدرىع ئۈچدۈْ ئىدذى. ئٗثدۇ ثٗورىٕىدڭ 

ٕي لۇدرٖت جبپمۇزۇظ ۋٖدىطدىگٗ ثوٌغدبْ چوڭمدۇر ىٔىڭ دىِٕۇضحٗھىَٗ ئىّبٔي، 

بزاغدب جبرجىػدٕىڭ گىػٍىه جېٔىڭ ئِٗرىگٗ لبرغي چىممبٔالرٔي جئىػٗٔچىطي ۋٖ 

جٗخىرضىسٌىىىٕي چوڭمۇر ھېص لىٍىػي ضبھبثىٍٗرگٗ جٗضدىر وۆرضدىحىپ، ئدۇالرٔي 

ئۆز ۋٖدىطي ثدوٍىچٗ دىٕغدب ٔۇضدرٖت ئبجدب  ئٗثۇ ثٗورىٕىڭ ئٗجراپىغب ئۇٍۇغحۇردى. 

 لىٍذى. 
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ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطۇْ، ٔىڭ ئۆٌحۈرۈٌۈظ پىحٕىطي ۋٖ ثۇ پىحدٕىگٗ   ئوضّبْ   

ئۇٔىڭذىٓ   ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطۇْ، ثىٍْٗ ِۇئبۋىَٗ   ي ئٗگىػىپ وٌٗگْٗ ئٌٗ

رازى ثوٌطۇْ، ئوجحۇرىطىذىىي جولۇٔۇغالر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثېػىغب وٌٗگْٗ ٍٗٔٗ ثىدر 

چو  ثبال ثوٌذى. ثۇچبغذا ئىطالَ دۆٌىحي ٍېدحىٍىع ثبضدمۇچىذا جۇرۇۋاجمدبْ ثوٌدۇپ، 

ۋاجمدبْ ئىػدالرٔي ٔٗزٖرگٗ ئٗجراپحب دۈغٍّٗٔٗر جوال ئىذى. ثىدراق غدۇ ودۈٍٔٗردٖ ثوٌۇ

ئبخىرٌىػدىذىغبٍٔىمىذىّۇ غدٗن ٍدوق ئىدذى. ثدۇ لېحىّمدي  وىرىسىطٕىڭئبٌغبٔذا ثۇ 

ئىخحىالپ غۇٔچٗ ئېغىر ثوٌۇپ، ِۇضۇٌّبٔالردا ثۆٌۈٔۈظ پٍٗذا لىٍغبْ ثوٌطىّۇ، ثىراق 

ئۇ ئىطالِٕي لۇدرٖت جبپمۇزۇغمب وىدُ ثبغدچىٍىك لىٍىدع ھٗلمىدذىىي ئىخدحىالپ 

ٔالرٔىڭ جۇرِۇغىذا ئىطالَ دىٕي ئبضبش لىٍىٕبِذۇ، ٍبوي ئىطدالِغب ئىذىىي، ِۇضۇٌّب

ٍبت ٔٗرضىٍٗر ئبضبش لىٍىٕبِذۇ؟ دېگْٗ ِٗضدىٍٗ ھٗلمىدذىىي ئىخدحىالپ ئِٗٗش 

ئىذى. ثۇ زاِبٔالردا ھٗلىمٗجىٗ ئىدگٗ ثوٌدۇظ، ئدۆز ئٗلىذىطدىذٖ چىدڭ جدۇرۇظ ۋٖ 

ودۈچ ٍدوق  ٔدذاقھېچمبئٗلىذٖ ئبضبضىذا ٍبغبغحب ِۇضۇٌّبٔالردىٓ ئېػىپ چۈغىْٗ 

ئىذى. ئىالھىٌ لبٔۇٔىَٗجٍٗرگٗ لبرىغبٔدذا، ودۈچ جدوپالظ، جٍَٗدبرٌىك لىٍىدع، جٗ  

لىٍىػددمب ثۇٍرۇغددبٍٔىك ٔۇلحىطددىذىٓ  ضددٗۋٖة پىالٔدي جددۈزۈظ لبجددبرٌىك ئىػددالر 

ئبالھىذٖ ئېحىجبرغب ئېٍىٕىذىغبْ ثوٌطىّۇ، ثىراق ثدۇ خىٍدذىىي ِدبددىٌ جٍَٗدبرٌىمالر 

ٌگىٍٗغحٗ ثىردىٕجىر ھٗي لىٍغۇچي ئبِىدً ئِٗٗش. ھٗي غٌٗىجٗ ۋٖ ِٗغٍۇثىَٗجٕي ثٗ

 لىٍغۇچي ئبِىً ئۆز ٍِٗذأىذا چىڭ جۇرۇظ ۋٖ ئٗلىذىگٗ ضبدىك ثوٌۇغحۇر. 

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثېػىغب  يپبراوٗٔذىچىٍىى ِوڭغۇٌالرٔىڭئٗھٍىطٌٗىپ ئۇرۇغٍىرى، 

، ٍٗٔٗ ثىر چو  ثدبال ثوٌدۇپ وٌٗگٗٔدذٖ، ثىدر ِٗزگىدً ئىطدالَ جٌٗحۆودۈش ٍولۇٌدۇپ

ِۇضۇٌّبٔالر پۈجۈًٍٔٗ ۋٍٖراْ ثوٌىذىغبٔذٖن وۆرۈٔذى. ثىراق ئٌِٗٗىٌ ٔٗجىجٗ ئۇٔذاق 

ٔىڭ ٍبردىّي ئبخىرى وٌٗذى. دٖضدٍىپىذٖ ِٗغٍدۇپ ثوٌدۇظ، ئدبخىردا ثوٌّىذى. 

غٌٗىجٗ لىٍىع ئىالھىٌ لبٔۇٔىَٗجحۇر. ۋۇجدۇد ئبٌىّىدذىىي ھېچمبٔدذاق ٔٗرضدٗ ثدۇ 

ىذٖ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئٗھدۋاٌي ٔبچدبر ئىدذى. لبٔۇٔىَٗجٕىڭ ضىرجىذا لبٌّبٍذۇ. دٖضٍىپ

ئىخدحىالپالر ثىدٍْٗ ثوٌدۇپ -خۇراپدبت، جٗپدرىمٗ-ِٗئطىَٗت، ثىدذئٗت-ئۇالر گۇٔبھ

ٔىڭ دىٕىغب ٍبردَٖ ثېدرىع ۋٖ دىٕٕدي لدۇدرٖت جدبپمۇزۇظ ثىدٍْٗ ودبرى وېحىپ، 

ثوٌّىغبْ ئىذى. غدۇڭب دۈغدّْٗ لوغدۇٔي ثىدر ِٗھٗي ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ زېّىٕىٕدي 

ئددۇالردىٓ ھددبوىّىَٗجٕي جبرجىۋاٌددذى. ثىددراق ئٗلىددذٖ چددوغي ثٗي ثېطددىۋېٍىپ، 

ئىػدرٖجىٗ ثېدرىٍىع جۇِدبٍٔىرى ئبضدحىذا -لوٍۇۋېحىع، پبضطىپٍىك ۋٖ ٍبوي ئٍٗدع

ٍۆگىٍىپ لبٌغبْ ثوٌطىّۇ ٍٗٔىال ئۆچّىگْٗ ئىذى. ھٗلىمٗجىٗ لبٍحىػٕي جٗغٗثجۇش 

لدبٍحۇرۇپ وٌٗدگْٗ لىٍىذىغبْ رٖھجٗرٌٗر ئوجحۇرىغب چىمىپ، وىػىٍٗرٔي جدوغرا ٍوٌغدب 
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ٔىدڭ ٍدبردىّي وٌٗدذى. ھبِبْ ئٗلىذٖ چوغي لبٍحب ٍېٍىٕجىدذى. غدۇٔىڭ ثىدٍْٗ 

ٔىددڭ ٍوٌىددذىٓ ٍىددرالالپ وٗجىٍٗٔىىىڭددالر ئۈچددۈْ »ضددبالھىذدىٓ وىػددىٍٗرگٗ: 

دېگٗٔدذٖ  « ٔىڭ ٍوٌىغب لبٍحّىغۇچٗ غٌٗىجٗ لبزىٕبٌّبٍطدىٍٗر.ِٗغٍۇپ ثوٌذۇڭالر، 

ۋٖ  غٌٗذىغٗغدٍىرىئىٍّدي وبالِچىالرٔىدڭ  ئىجٕي جٍّٗىَدَٗ ئىطدالَ ئٗلىذىطدىٕي

« ئىطالِغب ئۇۋاي ثوٌدذى.»ئبزغۇٍٔۇلٍىرىذىٓ جبزىالغٕي جٗغٗثجۇش لىٍغبٔذا  لوجۇز: 

دٖپ چۇلبْ وۆجۈرگٗٔذٖ ِۇضۇٌّبٔالر ئۇالرغب ئٗگىػىپ ئٗلىذٖ ۋٖ ئٌِٗٗىَٗجحٗ دىٕغدب 

وٌغبْ ٔىڭ ٍبردىّىگٗ ئېرىػىپ، ئۆزٌىرىذىٓ ٔٗچچٗ ھٗضطٗ وۆپ ثضبدىك ثوٌذى. 

 وبپىرالر ئۈضحىذىٓ غٌٗىجٗ لبزأذى. 

ثىرىگٗ جىغ جٗڭٍٗپ، دۈغّْٗ ثىٍْٗ ثىر ثوٌۇپ،  -ِۇضۇٌّبٔالر ئۆزئبرا ثۆٌۈٔۈپ ثىر

ھدبالٌٕي -ئۆزٌىرىگٗ ٍٗجىۈچٗ ئٗضىىٍىه لىٍىذىغبْ دۈغٍّٗٔٗرگٗ ضىر ثېرىپ، ھبراَ

ڭ ٔىدڭ ئِٗدرىگٗ خىالپٍىدك لىٍدذى. ثۇٔىدئىػرٖجىٗ ثېرىٍىپ  -ئىٍغىّبً ئٍٗع

ئىالھىٌ جبزاضي ضۈپىحىذٖ ئىطپبٔىَٗ لوٌذىٓ وٗجحدي. ئىطدپبٔىَٗ ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ 

لوٌىغب لبٍحىپ وٌّٗىذى. ثىراق ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ودۈچي جېخدي جدۈگٗپ وٗجّىدگْٗ 

ئىذى. ئىطپبٔىَٗ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لوٌىذىٓ وٗجىْٗ ۋالىححب ثىر ٍبظ ئىطالَ دۆٌىحدي 

ۇ دۆٌٗت ِۇضۇٌّبٔالرٔي جۆت ئٗضىر لوغذاپ، لۇدرٖت جېپىػمب لبراپ ِبڭغبْ ثوٌۇپ، ث

ٍېحىدپ  پېحىرثورگالرغىچٗ، ئبفېٕبخىرىطحىَبْ دۇَٔبضىٕىڭ ئىچىگٗ لبراپ وېڭىَىپ، 

ٔىڭ ئىسٔي ثىٍْٗ ٔٗچچٗ ِىٍَوْ ئدبدَٖ ثدۇ دۆٌٗجٕىدڭ ثبردى. ٍبۋروپب ۋٖ ئبضىَبدا 

 لوٌىذا ِۇضۇٌّبْ ثوٌذى. 

ٌددگْٗ وىرىددسىص ٍددۇلىرىمي  ٌددېىىٓ ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ ثېػددىغب ثۈگددۈْ وۈٔددذٖ وٗ

 . دٖردٌىىحۇرئېغىر ۋٖ  ھِّٗىطىذىٓ وىرىسىطالرٔىڭ

ئدۆز دىٕىٕدي ٍٗٔٗ ثىدر لېدحىُ لدۇدرٖت  ھبِبْ ئۆجۈپ وېحىدذۇ،  وىرىسىطّۇثۇ 

 جبپمۇزىذۇ. ِْٗ ثۇٔىڭذا لىٍچٗ غٗن لىٍّبٍّْٗ. 

ئبالھىذٖ خبراوحېرىٕي چۈغىٕىػدىّىس وېدرٖن.  وىرىسىطٕىڭثىراق ثىس ثۇ لېحىّمي 

ثۇرۇٔمي وىرىسىطالردىٓ ئۇزۇْ داۋاَ لىٍغدبٍٔىمىٕي،  وىرىسىطٕىڭۇٔذىال ٔېّىػمب ثۇ غ

ٔىدڭ ئىسٔدي ثىدٍْٗ ٔىجدبت جدبپمىٍي لبٔذاق لىٍغبٔذا ثدۇ وىرىسىطدحىٓ لۇجۇٌدۇپ 

 ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ثىٌٍٍّٗٗىس. 

ٍىٍٍىدددرى، داۋاَ لىٍغدددبْ  - 0290 - 0196ئىىىدددي ٍدددۈز ٍىدددً  ِىالدىدددَٗ 

 ِوڭغدۇٌالروٍٕٗىذٖ  -ٍۈز ثٗرگٗٔذٖ، ثۇ ئۇرۇغالرٔىڭ ئبٌذى ئٗھٍىطٌٗىپ ئۇرۇغٍىرى 

ِٗئطددىَٗت، ثٗي -خۇراپددبت، گۇٔددبھ-ثبضددحۇرۇپ وٌٗگٗٔددذٖ ِۇضددۇٌّبٔالر ثىددذئٗت

ئىطدالِذىٓ چٗجدٕىگْٗ  ھٗلىمىدٌۋٖ ضدٗۋٖة لىٍّبضدٍىمٍىرى ثىدٍْٗ  لوٍۇۋېحىع
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اِدي ئىذى. ثىراق ئدۇالر ئىطدالِٕي ئٗلىدذٖ، ھۆوۈِرأٍىدك جدۈزۈِي ۋٖ ھبٍدبجٍىك ٔىس

ئبٌذىددذا  ِوڭغددۇٌالرلىٍىػددحب ئىخددحىالپ لىٍّددبٍححي. ِۇضددۇٌّبٔالر ئٗھٍىطددٌٗىپ ۋٖ 

ِٗغٍۇپ ثوٌغبٔذا ِٗغٍۇپ ثوٌۇغٕىڭ ضٗۋٖثىٕي ئىطالَ دىٕىغب ئٗلىذٖ لىٍغبٍٔىمىدذىٓ 

ٍبوي ئىطالِٕي ھبٍبجٍىك ٔىساِي لىٍغبٍٔىمحىٓ وۆرِىدذى  دۈغدٍّٗٔىرىٕىڭ ئٗلىدذٖ، 

، «دۈغٍّٗٔٗردٖ ھٗلىمٗت ثبر»  ٍبوي ھېچمبچبْ: پىىىر، جۈزۈٍِىرىگٗ وۆز جىىّىذى

دٖپ « ھبٍبجٍىك ٔىساِي ثوٌۇغحب ئىطالَ دىٕىدذىٓ ثبغدمب ھٗلىدمٗت ثدبر ئٗلىذٖ ۋٖ»

ٔبزىً لىٍغبْ غٗرىئٗت ثوٍىچٗ ھۆوۈَ لىٍىػحب غٗن لىٍّىذى،  ئوٍٍىّىذى. ئۇالر 

 دٖجبالظ لىٍّىذى. چدۈٔىي، غدٗرىئٗت ثدوٍىچٗ ھۆودۈَ لىٍىدع ِۇضدۇٌّبٍٔىمٕىڭ

ئبٍرىٍّبش ثىر جٗروىجي لىطّي ئىذى. ثٌٗىدي غدٗرىئٗت ثدوٍىچٗ ھۆودۈَ لىٍىدع 

جٌٗىپددي ئىددذى.  ثىۋاضددىحِٗۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ جؤۇغددىذا ِۇضددۇٌّبْ ثوٌۇغددٕىڭ 

  ئٌِٗٗىَٗجحىّۇ غۇٔذاق، 

غۇڭالغمب ئۇالر دۈغدٍّٗٔىرى ئبٌذىدذا خېٍدي ئدۇزاق ِٗزگىدً ِٗغٍدۇپ ثوٌغدبْ 

ٔىڭ ِۇٔۇ ذىٓ جۆۋْٖ چبغٍىّىذى. ئۇالردا ثوٌطىّۇ جْٗ ثٗرِىذى. ئۆزىٕي دۈغّٗٔ

ِن  َ ﴿ ضۆزى ئۆز ئىپبدىطىٕي جبپّبلحب ئىدذى: ُِوْيِِ ِْ ُتْنوُُْا   ِ َِ ََْْوْا ََُُوا  َونَُْووُُُا  ْعَ ْْ  ﴾َوََل َتِهنُوا  َوََل َت
ئّىٓ ثوٌطبڭالر ۇثوغىػىپ لبٌّبڭالر غېھىث ثوٌغبٔالر ئۈچۈْ لبٍغۇرِبڭالر، ئٗگٗر ِ﴿

 .①﴾رئۈضحۈٍٔۈن لبزىٕىطٍٗ
ئّىٓ ئىددذى. ِٗغٍددۇپ ثوٌغبٍٔىرىددذىّۇ دۈغددٍّٗٔىرىٕي لىٍددچٗ وددۆزگٗ ۇئددۇالر ِدد

جؤۇغي جوغرا ئِٗٗش ئىدذى. ئۇالرٔىدڭ -ئىٍّبٍححي. چۈٔىي، دۈغٍّٗٔٗرٔىڭ ئٗلىذٖ

پبئبٌىَٗجٍىرىّۇ جدوغرا ئِٗٗش ئىدذى. ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ جؤۇغدىذا -ئٗخالق ۋٖ ئىع

 وىرېطدحمبٍٗر ثوٌطدب، پئىذى. ئٗھٍىطدٌٗىدىٕطىس ۋٖ ھٗزارٖجطىس ٍبۋاٍىالر  ِوڭغۇٌالر

 چولۇٔىذىغبْ ِۇغرىىالر، ئٗخاللطىس، ئبثرۇٍطىس دٍٖۈزٌٗر ئىذى.

ئٗھٍىطٌٗىپ ئۇرۇغٍىرىذا ئٗھۋاٌذا چو  ئۆزگىرىع ثوٌذى. ِۇضۇٌّبٔالر  وېَىٕىي

پبئبٌىَٗجحىال ئِٗٗش ثٌٗىدي ئىدذىَٗدىّۇ ئىطدالِٕىڭ ِبھىَىحىدذىٓ لدبجحىك -ئىع

 ٍىرالٍىػىپ وٗجحي. 

دىدٓ ثبغدمب «  ال اٌٗ اال »ئىطالِٕىڭ ئبضبضي ۋٖ ئٗ  چو  رۇوٕي ثوٌغدبْ 

ِٗثۇد ٍوق،ٔىڭ ئۇلۇِي ئۆزگىرىپ، جىٍدذا جدوال دېَىٍىدذىغبْ، ئٌِٗٗىَٗجدحٗ  ثٗرھٗق

لدب ضدبپ ئىجرا لىٍىّٕبٍذىغبْ لۇرۇق ضۆزگٗ ئبٍٍىٕىدپ لبٌدذى. ئۇٔىدڭ ئۈضدحىگٗ 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -019ضۇرٖ ئبي ئىّراْ،  



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

17 

 

ِبغبٍىخالرغب چولۇٔۇظ ۋٖ ثبغمب ثىر -دىٍٍىك ثىٍْٗ ئىجبدٖت لىٍىػٕىڭ ئورٔىذا ِبزار

 جبالً خۇراپبجٍىك ئىطالَ ئٗلىذىطىٕي چىرِىۋاٌذى. 

وٗ  ِٗٔىگٗ ئىگٗ ئىجدبدٖت دىٕدي پبئدبٌىَٗجٍٗرگىال چٗوٍىٕىدپ لبٌدذى. دىٕدي 

پبئبٌىَٗجٍٗرٔي ئبدا لىٍغبْ وىػي ئىجبدٖت لىٍىع ۋٖزىپىطدىٕي جوٌدۇق ئدبدا لىٍغدبْ 

ٗر لوٍۇٌّىذى. ئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ دىٕي پبئدبٌىَٗجٍٗر ھېطبثٍىٕىپ، ئۇٔىڭغب ثبغمب جٌٗٗپٍ

ئٌِٗٗىٌ جۇرِۇغحىٓ جبِبِْٗ چٗجٕىحىٍدذى. گوٍدب دىٕدي پبئبٌىَٗجٍٗرٔىدڭ دۇَٔدبٌىك 

ئىػالر ثىٍْٗ لىٍچٗ ِۇٔبضدىۋىحي ٍدولحٗن لىٍىۋېحىٍدذى. جدوغرا چۈغىٕىٍطدٗ ئبٌغدب 

، ئۈٔددذىگۈچي وددۈچ ثوٌىددذىغبْ لددبزا ۋٖ لٗدٖر ئِٗددگٗن لىٍىػددمب، ئبوحىپٍىممددب

ھٗرىىٗجچبٍٔىممب ۋٖ ضٗۋٖة لىٍىػمب پۇجالغمۇچي ضٌٗجىٌ وۈچىٗ ئبٍٍىٕىپ لبٌدذى. 

ثۇٔىڭغب ٍبٔذىػىپ جىٓ، ضېھىر لبجبرٌىك ضىرٌىك وۈچٍٗرٔي ئىػٍىحىع لىسغىٍٕىمدي 

ِۇضدۇٌّبٔالرٔي وبئىٕبجٕىدڭ لدبٔۇٔىَىحي ثدوٍىچٗ ئىدع   ۋٖھدبٌٗٔىيوۆجۈرۈٌدذى. 

لدب ذىٓ لىٍغبٔدذىٓ وېدَىٓ ئبٔد لىٍىپ، ھٗر لبٔدذاق ئىػدحب جېگىػدٍىه ضدٗۋٖة

غّبضدٍىممب ٔىدڭ ئدبدٖجحىٓ جبغدمىرى لدبٔۇٔىَٗجٍىرىٕي لوغاللىٍىػمب،  جٗۋٖوىۈي

َُِ اْ ﴿ئىذى:  ثۇٍرۇغبْ ِْ تَوْنُصُرو   لََّو يَوْنُصورُْتْا َويُوَِّتوْ  َنْدوَم   ٔىدڭئّىٍٕٗر ضدىٍٗر ۇِ ئي﴿ ﴾ِ 

ىّىڭالرٔددي ثٗرلددبرار ضددىٍٗرگٗ ٍددبردَٖ ثېرىددذۇ. لٗد دىٕغددب ٍددبردَٖ ثٗرضددٗڭالر، 

جبئبال ئۆزى ضدبٌغبْ ھٗرلبٔدذاق  ٔذىٍىرى داۋاٌىٕىڭالر، ٔىڭ ثٗئي » .①﴾لىٍىذۇ

«ثىر وېطٌٗگٗ دورىطىٕي ثىٍٍٗ لوغۇپ ضبٌغبْ
②
. 

ثىر ثىرىگٗ چىڭ ثبغالٔغبْ دۇَٔب ۋٖ ئبخىرٖت چۈغٗٔچىطدي ثۇرِىٍىٕىدپ، دۇَٔدب 

سدىگٍٗٔٗر ئدبخىرٖجٕي ثىدرىگٗ لبرغدي لوٍۇٌدذى. دۇَٔدب ئىد -ثىٍْٗ ئدبخىرٖت ثىدر 

جبغددالٍذىغبْ، ئددبخىرٖت ئىددسدىگٍٗٔٗر دۇَٔددبٔي جبغددالپ ئۇدۇٌٍددۇق جۇرِۇغددمب 

 لبٔبئٗجٍىٕىذىغبْ ثوٌذى. 

لىٍىدع جبغدٍىٕىپ  ئبۋاتئبخىرٖجٕي دٖپ دۇَٔبغب ضٗي لبراٌغبٔذا ثوٌطب، زېّىٕٕي 

ىدٌ، لبٌذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ وىػىٍٗر ٍولطۇٌٍۇق، ٔبدأٍىك، وېطٌٍٗىه ۋٖ ئىٍّىٌ، ئٗلٍ

ِبددىٌ ھٗزارٖت لباللٍىمىغدب پېحىدپ لبٌدذى. ھِّٗىدذىٓ ٍبِدبْ ثدوٌغىٕي غدۇوي، 

جٗلذىرگٗ جْٗ ثٗرِٗضٍىىحىٓ ثبغدمب »وىػىٍٗر ثۇ ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي جٗلذىر، 

دٖپ جؤددۇپ لبٌددذى. جېخىّددۇ ٍبِددبْ ثددوٌغىٕي غددۇوي، وىػددىٍٗرٔىڭ « چددبرٖ ٍددوق

اش ئٗٔئٗٔىٍٗرگٗ ئبٍٍىٕىدپ لبٌدذى. جۇرِۇغىذا روھ ٍولىٍىپ، پۈجۈْ ھبٍبجٍىك ئبجب ِىر

ئٗٔئٗٔىٍٗر ھبٍبجٍىمٕي وؤحروي لىٍىذىغبْ جبٍٔىك ئٗلىدذىٕىڭ جٗروىجدي ثوٌغدبٍٔىمي 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -7ضۈرٖ ِۇھِّٗٗد،  
②
 رىۋاٍٗت لىٍغبْ ِۇفرٖدجٗ ئٗدٖثۇيثۇخبرى ئٗي  
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ئۈچۈْ ئِٗٗش، ثٌٗىي ئٗٔئٗٔٗ ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ لوغذىٍىذىغبْ ثوٌدذى. ئىجدبدٖجّۇ 

ضبلالغدّۇ  ئدبثرۇٍىٕيئٗٔدئٗٔٗ،  ھىجدبثىّۇئٗٔئٗٔٗ، ِٗضدٍٗوّۇ ئٗٔدئٗٔٗ، ئبٍدبٌالر 

لدب لىٍىٕغدبْ ئدبڭٍىك ئىجدبدٖت ٍدبوي ھبٍدبجٍىمٕي ودؤحروي لىٍىدذىغبْ  ،ٗٔئٗٔٗئ

 ئٗلىذىٕىڭ ثىر لىطّي ثوٌۇغحىٓ ثٗورٖن ئٗٔئٗٔٗ. 

ٍېڭي ئٗھٍىطٌٗىپ ئۇرۇغٍىرى ٍۈز ثٗرگٗٔذٖ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھبٌي ئٗٔٗ غدۇٔذاق 

 ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ٍىّىرىٍىع، جۈگىػىع ئېھحىّبٌٍىمي چو  ئىذى. 

ئٗضددىر ئبرىٍىمىددذا خىرىطددحىَبٔالر ئىطددالَ  -09ئٗضددىر ثىددٍْٗ  -07ِىددالدى 

ئٌٍٗىرىگٗ ھۇجۇَ لوزغبپ وٌٗگٗٔذٖ، غىّبٌي ئبفرىمب، ئوجحۇرا ئبفرىمب، ِىطىر، ضۇداْ، 

ھىٕذىطحبْ، ِبالٍطدىَب، ھىٕدذؤېسىَٗ، فىٍىپدپىٓ ۋٖ ئورۇضدالرٔىڭ لوٌىغدب چۈغدۈپ 

 يىّدبٍٔىمالرٔي وۆرضدٗجىٍٗٔىىلبٌغبْ ئوجحۇرا ئبضىَب ِۇضۇٌّبٍٔىرىٕىڭ ٔۇرغدۇْ لٗھر

جدبرى  ثٗجٍىددرىگٗ خبجىرىٍٗٔددذى. ثىددراق ثدۇ لٗھرىّددبٍٔىمالر ٍېڭىٍىددپ چېىىددٕگْٗ 

ثوٌدۇپ لبٌدذى. ئٗلىدذٖ  يجٗڭچىٕىڭ جٗضٍىُ ثوٌۇظ ئبٌذىذىىي ئبخىرلي لبرغىٍىم

ثوٌۇغي ۋٖ جٗضدٍىُ ثوٌۇغدي جۇرغدبْ گٗپ  ِٗغٍۇپثېطىٍىپ لبٌغبچمب، وىػىٍٗرٔىڭ 

 ئىذى. 

لٍىمي ئىچىذٖ جۇرۇۋاجمبْ ِۇضۇٌّبٔالر گۈزٖي ٍبۋروپب ھٗزارىحي ثىٍْٗ ھٗزارٖت لبال

ئۇچراغددمبٍٔىمحىٓ روھددي جٗھٗجددحٗ غىىٗضددحىٍىٕىپ، غٗرثٍىىٍٗرٔىددڭ پىىىددر ۋٖ 

جۈزۈٍِىرىگٗ ِٗپحۇْ ثوٌۇپ، دىٓ، ئٗخالق ۋٖ ئٗٔدئٗٔىٍٗردىٓ چىمىدپ وٗجىٍٗٔىىدي 

 ھٗلمىذٖ وۆپ ضۆزٌىٕىۋاجىذۇ. 

ھٗزارٖت پٗرلدددي  ،ي ضدددۆزٌٗر جدددوغرا. ئِّٗدددبھٗزارٖت پٗرلدددي جوغرىطدددىذىى

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ غٗرثٍىىٍٗر ئبٌذىدذىىي روھىدٌ ِٗغٍدۇثىَىحي ۋٖ ٍىّىرىٍىػدىذىىي 

ثىردىٕجىر ضٗۋٖة دٖپ لبراظ ئٌِٗٗىدَٗجىٗ ئۇٍغدۇْ ئِٗٗش. ئۇٔىدڭ ئۈضدحىگٗ ثدۇ 

، ئۈٔۈٍِدۈن چدبرٖ جېپىػدٕي ٍوغدۇرۇپضٗۋٖثٍىرىٕي  ھٗلىمىٌلبراظ ِٗغٍۇثىَٗجٕىڭ 

 . ئبزدۇرۇۋېحىذۇضۈرگٍٗٔىىي ئۈچۈْ ثىسٔي لبجحىك  وٍٕٗىگٗ

ِۇضۇٌّبٔالر ثىرىٕچي لېدحىُ ثدبظ وۆجۈرگٗٔدذٖ دۇَٔبٔىدڭ ثبغدمب جبٍٍىرىدذىىي 

ئىگٗ ئِٗٗش ئىذى. ِۇضۇٌّبٔالر  گٗوىػىٍٗر ئىگٗ ثوٌغبْ ِبددىٌ ھٗزارٖت ۋٖ ثىٍىّ

دىّىٌ لٗ»پٗٔگٗ ئېرىػّٗوچي ثوٌطب، ئىىىي ٍېٕىذىىي -ِبددىٌ ھٗزارٖت ۋٖ ئىٍىُ

پبرش ۋٖ رۇِذىٓ ئۆگىٕىػىٗ ِٗججۇر ثوالجحي. ئۇالر ئٌِٗٗىَٗجحىّۇ غۇٔذاق « دۆٌٗت

ئّىٓ ۇۋالىث ثبظ ئٗگّىدذى، جدب  لبٌّىدذى. ئدۇالر ِدجىر لىٍذى. ثىراق ئۇالر ھېچ

 ثوٌغبٍٔىمٍىرى ئۈچۈْ ئۆزٌىرىٕي ھبِبْ ٍۇلىرى ھېص لىٍذى. 



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

19 

 

ثىٍىٍّىرىٕدي ئۆگىٕىۋېٍىػدمب ِۇضۇٌّبٔالر ئۆز ئٗجراپىذىىي ثۇجپٗرٖش وبپىرالرٔىڭ 

ئېھحىَبجٍىك ئىذى. ثىراق ئۇالر ثدۇ ِوھحدبجٍىمحىٓ ئدۆزىٕي جدۆۋْٖ ھدېص  ٔبھبٍىحي

لىٍّبٍححي. ثٌٗىي ئۇالر ئدۆزٌىرىٕي ئىسزٖجٍىده ھدېص لىالجحدي. چدۈٔىي ئىدسزٖت ۋٖ 

ئّىٕالرغب ِٗٔطۇپ ئىذى. وبپىرالر گٗرچٗ ۇٔىڭ پٍٗغِٗجىرىگٗ، ِلب ۋٖ ھۆرِٗت 

 ٍّٗرگٗ ۋٖ ثبٍٍىمالرغب ئىگٗ ثوٌطىّۇ، ھۆرِٗجٍٗغىٗ ئٗرزىٍّٗححي. دۇَٔبٌىك ثىٍى

ِۇضۇٌّبٔالر ئۆز ئٗجراپىذىىىٍٗردىٓ ثىٍىُ ئبٌغبٔذا ئىّبْ ثىدٍْٗ ئدۆزىٕي ٍدۇلىرى 

ھېص لىٍىع ِٗۋلٗضىذٖ چىڭ جۇرغبْ ئىذى. ئۇالرٔىدڭ ثدۇ ِٗۋلٗضدي جۆۋٖٔدذىىي 

 ئىىىي جٗھٗجحٗ ئبالھىذٖ وۆزگٗ چېٍىمىذۇ: 

ۇٌّبٔالر وبپىرالرغب ھبجٗجّْٗ ثوٌۇغٕىڭ ثېطدىّي ئبٌذىدذا روھىدٌ ثىرىٕچي، ِۇض

 ثوٌّىذى.  ِٗغٍۇپجٗھٗجحٗ لىٍچٗ 

لوٍدۇق ٍدۆجىٗپ  -ئىىىىٕچي، ِۇضۇٌّبٔالر وبپىرالرٔىڭ ھِّٗٗ ٔٗرضىٍىرىٕي لبرا 

لبرىٕي ئېٕىك پٗرق ئېحىپ، ئىطالَ ئٗلىذىطىگٗ زىدث  -وٌّٗىذى. ثٌٗىي ئۇالر ئبق 

گٗ الزىّي ثوٌىذىغبٍٔىرىٕي لوثۇي لىٍذى. پبٍذىطي ٍدوق ٍدبوي وٌٍّٗٗذىغبْ، ئۆزٌىرى

ئىطالِىٌ ئٗلىذىگٗ زىدث وېٍىدذۇ دٖپ لبرىغدبٍٔىرىٕي غدبٌٍىۋٖجحي. ثۇٔىدڭ جېپىده 

ِىطبٌي غۇوي، ئۇالر ٍۇٔبٍٔىمالرٔىدڭ ثىٍىٍّىرىٕدي لوثدۇي لىٍدذى. ثىدراق ئۇالرٔىدڭ 

دٖ گۇِراھٍىممدب غٗرق ِٗغھۇر ئٗپطبٔىٍىرىٕي لوثۇي لىٍّىذى. چۈٔىي ثۇ ئٗپطبٔىٍٗر

 ثوٌغبْ ثۇجپٗرٖضٍىه جبھىٍىَىحي جٗضۋىرٌٗٔگْٗ ثوٌۇپ، ئولۇغۇچىٍىىي ٍوق ئىذى.

 ئِّٗب ئبخىرلي ِٗزگىٍذىىي لوثۇي لىٍىع ھٗرىىىحىذٖ جۈپحىٓ ئۆزگىرىع ثوٌذى. 

ٍۈزٖوي لبرىغبٔذا ئىىىي لېحىٍّىك لوثۇي لىٍىػٕىڭ ئوخػبظ ثوٌّبضٍىمي لوثدۇي 

ثۇي لىٍذۇرغۇچىالر ئوجحۇرىطىذىىي ھٗزارٖت پٗرلىذىٓ وېٍىپ لىٍغۇچىالر  ثىٍْٗ لو

چىممبٔذٖن وۆرۈٔطىّۇ، ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئۇٔدذاق ئِٗٗش. ثٌٗىدي ثدۇ ئوخػبغّبضدٍىك 

جۇٔجي لېحىٍّىك لوثۇي لىٍىع ھٗرىىىحي ثىٍْٗ ئىىىىٕچي لېحىٍّىك لوثۇي لىٍىع 

ٕچددي ھٗرىىىحىٕىددڭ ِٗۋلٗضددي ئوخػددبظ ثوٌّىغددبٍٔىمحىٓ وېٍىددپ چىممددبْ. ثىرى

لېحىٍّىك لوثۇي لىٍىػحب گٗرچٗ ِۇضدۇٌّبٔالر لوثدۇي لىٍغدۇچىالر ثوٌطدىّۇ، ٍٗٔىدال 

ئۆزىٕي ٍۇلىرى ھېص لىٍغبْ. چۈٔىي ئۇ چبغذا ئىّبْ ثىٍْٗ ئۆزىٕي ٍدۇلىرى ھدېص 

لىٍىع وٍٗپىَبجي لوٍۇق ثوٌۇپ، ِۇغۇ وٍٗپىَبت ئۇالرٔىڭ ٍِٗدذأىٕي ثٌٗگىٍٍٗححدي. 

ثوٌطددب، ئٗلىددذٖ ثېطددىٍىپ لبٌغددبْ ۋٖ ئىىىىٕچددي لېحىٍّىددك لوثددۇي لىٍىػددحب 

لبغػبلالغمبْ ثوٌۇپ، ئۆزىٕي ٍۇلىرى ھېص لىٍىع وٍٗپىَبجي ٍوق ئىدذى. ثٌٗىدي، 

زىَدبٕٔي، -ِٗغٍۇثىَٗت، جب  لدېٍىع ۋٖ غٗرثٍىىٍٗرٔىدڭ ھِٗدّٗ ٔېّىطدىٕي پبٍدذا

ئىطالِغب ئۇٍغۇْ وېٍىذىغبْ، وٌٍّٗٗدذىغبٍٔىمىٕي ئبٍرىّبضدحىٓ لوثدۇي لىٍىدع ثدبر 
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ٔىدڭ دىمدمٗت « ِۇضدۇٌّبٔالر زاِبٔىۋىالغدمبْ»ثدۇ چبغدذا ئىطدالَ  ئىذى. چۈٔىي

ٔىدڭ ٍدوٌىٕي ِٗروىسىگٗ ئبٍٍىٕبٌّىغبْ ثوٌدۇپ، ئۇالرٔىدڭ ضدبغالَ ئٗلىذىدذىٓ ۋٖ 

 جٗججىمٍىغبٍٔىمحىٓ ھبضىً ثوٌىذىغبْ ئۆزٌۈن ۋۇجۇدى لبٌّىغبْ ئىذى.    

گىٍٍىرىدذىىي ھبِبْ جب  ئبجىذۇ دېگٗٔذٖن، ِۇضۇٌّبٔالر ھبٍبجىٕىدڭ ئدبخىرلي ِٗز

ئېغىر وۈٍٔٗر ئبخىرٌىػىػمب ثبغدٍىذى. ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ٍۇرجىغدب ئىطدالَ لبٍحدب ٔدۇر 

چېچىپ، وىػىٍٗر  ثوٌۇپّۇ زىَبٌىٌ ٍبغالر، ئىطالِغب لبٍحىپ، دىٕٕىڭ جۇٔجي لېدحىُ 

 ئىسدٖغىٗ ثبغٍىذى. ٔبزىً ثوٌغىٕىذٖن غۇثبرضىس، ضۈپطۈزۈن ثوٌۇغىٕي

وىرگْٗ ھٗرلبٔذاق ثىر جبٍذا ئىطالَ ئوٍغىٕىع جبرىخحب ئىطالِٕىڭ دائىرىطىگٗ  

ھٗرىىٗجٍىرى، ئىطالِغب دٖۋٖت لىٍغۇچىالر ۋٖ ِۇضدۇٌّبْ ٍبغدالر ثبرٌىممدب وٌٗدذى. 

ٔىدڭ ۋٖدىطدىگٗ ثىٕدبئْٗ ِۇضدۇٌّبٔالر ئۇالر ئىطالَ ئٌِٗٗىَٗجحٗ جٗججىمٍىٕىدپ، 

بٍدبْ ِۇضدۇٌّبٍٔىمىٕي ٔبِ ھٗلىمىدٌلۇدرٖت جېپىپ، ھۆودۈِراْ ثوٌدۇپ، ئۆزٌىرىٕىدڭ 

ََِلُْوا  ﴿ لىٍىذىغبْ وۈٍٔٗرٔي وۈجّٗوحٗ. وْنُ ْا َو َِنُوا  ِِ َََم  لَُّو  لَِّذيَ  آ َْل ِ َو ِِو    لصَّولِل ََنوَُّهْا  ِْ ْْ لََ ْسوَُ
ووَن َّ َلُهووْا ِليونَوُهُا  لَّووِذ   ِِْهْا َولَُ َل ت وْ  دَوووِّْ ََْا  لَّووِذيَ  ِِ ْْ ووَُ ْْ لَنوَّ   ْرَتَضوو  ْعَْرِض َتَلول   ووْ  ََوْدووِم َفووْاِِِهْا َلُهووْا َولَُ َِّومت ُهْا ِِ

َِ َِوو  َ ووْ ً ل َِن  ََل ُيْكوورُِتا نًوول يَوْدُِّووُمُو ِْ ئىچىڭالردىىددي ئىّددبْ ئېَحمددبْ ۋٖ ٍبخػددي  ﴿ ﴾َن

ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍغبْ وىػىٍٗرگٗ، ئدۇالردىٓ ثدۇرۇْ ئدۆجىٍٗٔٗرٔي زېّىٕدذا ھۆودۈِراْ 

ْ دىٕىٕي چولۇَ لىٍغبٔذٖن، ئۇالرٔىّۇ چولۇَ ھۆوۈِراْ لىٍىػٕي، ئۇالر ئۈچۈْ جبٌٍىغب

ِۇضحٗھىَٗ لىٍىپ ثېرىػدٕي ۋٖ ئۇالرٔىدڭ لورلۇٔچىطدىٕي ئبِبٍٔىممدب ئبٍالٔدذۇرۇپ 

ثېرىػٕي ۋٖدٖ لىٍذى، ئۇالر ِبڭدب ئىجدبدٖت لىٍىدذۇ، ِبڭدب ھدېچ ٔٗرضدىٕي غدېرىه 

 .①﴾وٌٗحۈرٍِٗذۇ
داۋأدالر ِېڭىػدٕي  ٍوٌذا ِېڭىػمب جوضبٌغۇ ثوٌىدذىغبْ داۋأدالر ودۆپ، ثىدراق ثدۇ

 ۇ.چٗوٍىٌٍَّٗٗذ

ثىر جٗرٖپحىٓ وىػىٍٗر ئىطالِٕىڭ ِبھىَىحىٕي ثىٍٍّٗذۇ، ئېحىمبدى جؤۇغحب ٍبوي 

ئٌِٗٗىٌ ِٗضٍٗوحٗ ثوٌطۇْ ئوخػبغال ئىطالِذىٓ لبجحىك ٍىرالٍىػىۋاجىذۇ. ٍٗٔٗ ثىر 

ھۇجۇَ وىػىٍٗرگٗ  ثوٌۇپّۇ ٍبغالرغب، دىٕىذىٓ چىمىپ غٗرثىٗ  ئىذىَٗۋىجٗرٖپحىٓ 

ىرىدذىٓ لۇجۇٌۇغدٕي چىراٍٍىدك وۆرضدىحىۋاجىذۇ. ئٗگىػىػٕي، ئٗخاللٕىڭ چٗوٍىّىٍ

ئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ ھٗرلبٍطي جبٍالردا دىٓ دۈغٍّٗٔىرى دٖۋٖجچىدٍٗرگٗ زىَبٔىٗغدٍىه 

 لىٍىپ، وۈچىٕىڭ ثېرىچٗ دٖۋٖت ٍوٌىغب جوضبق لۇرۇۋاجىذۇ. 

 ثبر.  خٗۋٖرٌٗر خۇظغۇٔذالحىّۇ 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -55ضۈرٖ ٔۇر،  
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 خٗۋٖر جوضبلالردىٓ چو .  ھېص لىٍىػىّچٗ خۇظ

ھٗرلبٍطي جبٍٍىرىذا ثۇ وۈٍٔٗردٖ ِٗۋجۇت ثوٌۇپ جۇرۇۋاجمدبْ  ئىطالَ دۇَٔبضىٕىڭ

ھبدىطدىذۇر.  ٌئىطالَ ئوٍغىٕىع ھٗرىىىحي ئۆزىگٗ خبش ِٗٔىگٗ ئىگٗ ثىر جدبرىخى

ئىطالَ ئوٍغىٕىع ھٗرىىىحي ثىر جٗرٖپحىٓ خىرىطحىَبْ ۋٖ ٍٗھۇدىٌ لىطبضدچىٍىرى 

ىمىدرىع ئۈچدۈْ ئىىىي ئٗضىرگٗ ٍېمىٓ ۋالىححىٓ ثۇٍبْ ِۇضدۇٌّبٔالرٔي دىٕدذىٓ چ

وۆپ جىرىػچبٍٔىمالرٔي وۆرضٗجىٗٔذىٓ وېدَىٓ ثبرٌىممدب وٌٗدگْٗ ثوٌطدب، ٍٗٔٗ ثىدر 

جٗرٖپحىٓ ئىٕطبٔىَٗت غٗرثٕىڭ لۇرغبق ِبددىٌ ھٗزارىحىذىٓ ئۈِىذضىسٌىٕىپ، ٍېڭي 

 ثىر لۇجمۇزغۇچىغب وۆز جىىىۋاجمبْ جبرىخي ثۇرۇٌۇظ پٍٗحىذٖ ثبرٌىممب وٌٗذى.

ب ئىٕئددبَ لىٍغددبْ دىٕغددب راضددحچىٍٍىك ثىددٍْٗ ئۇالرغدد ِۇضددۇٌّبٔالر پٗلٗت 

-لوٌٍىرىذىىي زٖٔجىدر-لبٍحمبٔذىال، وىرىسىطحىٓ لۇجۇٌۇپ، ثوٍۇٍٔىرىذىىي جبلبق، پۇت

 غٗرىپىٕي ئٗضٍىگٗ وٌٗحۈرٌٍٖٗذۇ.-وىػٍٗٔٗردىٓ ئبجراپ غبْ

ئددبداٌٗجٕي ثٗرپددب لىٍىددع ئۈچددۈْ ٔبزىددً لىٍغددبْ ئىالھىددٌ ٍددوٌال  پٗلٗت 

لۇجمدۇزۇپ، ھدبزىرلي زاِدبْ جبھىٍىَىحىٕىدڭ ِدۇرٖوىٗپ  ئىٕطبٔىَٗجٕي وىرىسىطحىٓ

َِ ﴿ِۈغددىۈٌچىٍىىىٕي ھٗي لىالالٍددذۇ.   ََ ََِدُهووُا  ْلِ َُوولَن َو ْلِل وو ََْلنَوول  نَوولِ  َونَُْو ََْنل َِلْلَِّو وت وو ُْ َْْنل ُر وو َْ َلَقووْم َنْر
س ثىدس ھٗلىدمٗجْٗ پٍٗغِٗجٗرٌىرىّىسٔدي روغدْٗ ِدۆجىسىٍىرىّى﴿ ﴾لِ َوُقاَم  لنَّولُس َِلْلِقْسو ِ 

ثىٍْٗ ئٗۋٖجحۇق ۋٖ ئدۇالر ثىدٍْٗ ثىٍدٍٗ، ئىٕطدبٔالر ئدبداٌٗجٕي ثٗرپدب لىٍطدۇْ دٖپ 

  .①﴾وىحبثٕي ۋٖ لبٔۇٕٔي چۈغۈردۇق
چدېچٗوىٗ پدۈروٗٔگْٗ، ئبضدبْ ِدبڭغىٍي ثوٌىدذىغبْ ٍوٌدذىىي -ٌېىىٓ ثۇ گدۈي

، جىىٗٔدٍٗر، لدبٔالر، ودۆز ٍبغدالر ۋٖ ئدبزاثالر. ئۇوۆڭۈٌٍۈن ضبٍبھٗت ئِٗٗش. ثٌٗىي 

ٌغبْ ٍوٌذىىي ِۇغٗلمٗجٍىه ضدٗپٗردۇر. ِدۇئّىٕالر دىٕٕدي ئىطدىٗٔجىگٗ ثىٍْٗ جو

ئبٌغبْ دۈغٍّٗٔٗرگٗ ۋٖ ٍوٌذىىي داۋأالرغدب پٗرۋا لىٍّدبً غدۇ ِۈغدىۈي ضدٗپٗرگٗ 

ئبجٍىٕىذۇ. ھٗجحب ئىطالَ لبٍحىذىٓ لۇدرٖت جبپىدذۇ. پٍٗغِٗدجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالِٕىڭ 

ٍّىدك غېرىجٍىدك ٍولىٍىدذۇ: جۆۋٖٔذىىي ھٗدىطىذٖ خٗۋٖر ثېرىٍگْٗ ئىىىىٕچي لېحى

ئىطالَ غېرىجٍىك ثىٍْٗ ثبغالٔذى، ٍٗٔٗ ثىر لېحىُ غېرىجٍىػىذۇ، غېرىجالغمبٔالرغب »

«ثوٌطۇْ ۇثبرٖنِ خۇظ
②
 ۇثدبرٖنِ خدۇظغېرىجالرغدب »جىرِىسىَٕىدڭ رىۋاٍىحىدذٖ:  .

 دٖپ ثبر.« ثوٌطۇْ، ئۇالر وىػىٍٗر ثۇزغبْ ضۈٕٔىحىّٕي جۈزٍٖذۇ.

                                                 
①
 ئبٍٗت. -25، ھٗدىذضۈرٖ  
②
 ۇضٍىُ رىۋاٍٗت لىٍغبْ.ِ 
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ڭ پٍٗغِٗدجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالِٕىڭ دٖۋرىدذىىي ٍدۇلىرى ثۇ وىحبثحب ِۇضۇٌّبٔالرٔى 

پٌٍٗىددذىٓ جۆۋٖٔددذىىي ھٗدىطددحٗ خٗۋٖر ثېددرىٍگْٗ وۆپددۈوحٗن ھددبٌٗجىٗ چۈغددۈپ 

ضددىٍٗرگٗ ثددبرٌىك »لېٍىػددىذىىي ضددٗۋٖثٍٗرٔي وۆرضددىحىپ ثېرىػددىٗ جىرىػددحىُ. 

غۇ وۈٍٔٗردٖ ضبٔىّىسٔىڭ »ِىٍٍٗجٍٗر ثىر ٌولّب جبئبِغب ئوالغمبٔذٖن ئوٌىػىپ وېٍىذۇ، 

دېَىٍگٗٔذٖ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: « ئبزالپ وٗجىٍٗٔىىىذىٓ غۇٔذاق ثوالِذۇ؟

ثٌٗىي غۇ وۈٍٔٗردٖ ضىٍٗرٔىڭ ضبٔىڭالر وۆپ، ثىراق ضدٌٗذىىي وۆپدۈوىٗ ئوخػدبپ 

«لبٌىطىٍٗر، دېذى
①
. 

ٍٗٔٗ ِۇضۇٌّبٔالر جبرىخي جٗرٍبٔالردا ٔۇرغۇْ جبالپٗجٍٗرگٗ ئۇچرىغبٔدذىٓ وېدَىٓ، 

 ٍورۇجۇپ ثٗرِٗوچي ثوٌذۇَ. جۇرۇۋاجمبٍٔىمىٕيبٍطي ئٗھۋاٌذا ھبزىرلي ۋالىححب ل

ئبخىردا ئىطالَ ئوٍغىٕىع ھٗرىىىحي، ثۇ ھٗرىىٗجٕىڭ جبرىخي ثېػدبرىحي، لوٌغدب 

وٌٗحۈرگْٗ ٔٗجىجىٍىرى ۋٖ لوٌغب وٌٗحۈرۈغىٗ جىگىػدٍىه ٔٗجىجىٍىرىٕدي وۆرضدىحىپ 

جٗغدٕب ثوٌۇۋاجمدبْ ثېرىػىٗ ئۇرۇٔذۇَ. ثۇ ئبرلىٍىك ئىطدالِٕي ئٌِٗٗىٍَٗغحۈرۈغدىٗ 

ٔېّىػدمب ِۇضدبپٗ »ثٗرِٗوچدي ثوٌدذۇَ:  جدبۋاةٍبغالرٔىڭ جۆۋٖٔذىىي ضوئبٌٍىرىغب 

ئۇزىراپ وېحىذۇ؟، لۇدرٖت جېپىع ٔېّىػمب وېچىىىپ وېحىدذۇ؟، دٖۋٖت لىٍىػدٕىڭ 

 «ٍوٌي ٔېّٗ؟ جوغرا ٍوي لٍٗٗردٖ؟

َُطَْدُ  َوَِل تَووْاِِ ِق  ﴿ ْْ َِل   ْصََلَح  ِْ ُنرِيُم ِ َلَّ  ْْلِ  وېٍىػىچِْٗٗ پٗلٗت لوٌۇِذىٓ ﴿ ﴾ِ َلَّ َِللَّووِ ِ 

ٔىددڭ ٍددبردىّي ثوٌغبٔددذىال ِددۇۋٖپپٗلىَٗت جۈزٖغددٕىال خددبالٍّْٗ، ِْٗ پٗلٗت 

  .②﴾لبزىٕبالٍّْٗ
لب جٗغٗوىۈر ئېَحىّْٗ. وٗجىدۈزۈپ ثۇ ئۇرۇٔۇغٍىرىّذا ئۇجۇق لبزأغبْ ثوٌطبَ، 

ٍوٌغددب ضېٍىػددٕي  جىددٓ جددوغرالوٍغدبْ ثوٌطددبَ، لوٌۇِددذىٓ وٌٗگىٕددي غددۇٔچىٍىه، 

 ضوراٍّْٗ.

ِۇئّىٕالرغب  ئىطالَ ئېىىٕسارٌىمىذا جٗر جۆوۈۋاجمبٔالرٔي جوغرا وۆز لبراغمب ۋٖ  

 ٔېطدىپجبپػۇرغبْ ئبِبٔٗجٕي ئبدا لىٍىع ئۈچۈْ ئٗضدحبٍىذىً ھٗرىدىٗت لىٍىػدمب 

 !لىٍغبً

 لۇجۇپِۇھِّٗٗد __                                                

  

                                                 
①
 ثىٍْٗ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. ئىطٕبدئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد ضٗھىھ  
②
 ئبٍٗت. -88ضۈرٖ ھۇد،  
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 سىس بىر ئّۋالد كىطىهّرگّ َّزِريىسهى

 
ضدىٍٗرٔىڭ ٍبخػدىٍىرىڭالر »پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثۇ وىػدىٍٗر ھٗلمىدذٖ: 

«ِېٕىڭ دٖۋرىّذىىىٍٗردۇر
①
ٔىڭ جوٌۇق ِۇئٍٍَٗٗٔٗغحۈرۈغىگٗ دېگْٗ. ئۇالر پبن  

َِ َِوولْلَلْدُروِ  وَ ﴿ئېرىػددىْٗ:  ُُِرو ووْ  لِْنَّوولِس تَووْا َِ ْر ُنْفِر وو َِّ ووَر ُن َِ َِللَّوووِ تْنووُُْا َف وْ نُووا ََووِ   ْلُلْنَ ووِر َوتُوْيِِ  َِ َهووْا ﴾ تَونوْ
ضىٍٗر ئىٕطبٔالر ِٗٔپٗئٗجي ئۈچۈْ ئوجحۇرىغدب چىمىرىٍغدبْ، ٍبخػدىٍىممب ثدۇٍرۇپ، ﴿

 .②﴾لب ئىّبْ ئېَحىذىغبْ ئٗ  ٍبخػي ئۈِّٗجطىٍٗرٍبِبٍٔىمحىٓ جوضىذىغبْ، 
 رىٕيئىددذىٌَٗىئددۇالر ئىددذىَٗ ثىددٍْٗ ئٌِٗٗىَٗجٕددي ثىرٌٗغددحۈرۈپ، ئىطددالَ 

 ئٌِٗٗىَٗجىٗ ئبٍالٔذۇرۇپ، رېئبٌٍىمٕي ئىذېئبٌٍىك دٖرىجىطىگٗ وۆجۈردى.

ئىذېئبي رېئبٌىسَ، ٍبوي رېئبٌىطحىه ئىذېئبٌىسَ ِۇغۇ دىٕٕىڭ ئٗ  گٗۋدىٍىده ثىدر 

 ئبالھىذىٍىىىذۇر. 

َىٓ ثوٌغدبْ، ىدھىٕذى دىٕدي، ثدۇددا دىٕدي، خىرىطدحىَبْ دىٕدي جٗجدجىمالظ ل

دىٌ ئٌِٗٗىددَٗجٍٗرگٗ ضددٗي لبراٍددذىغبْ روھددبٔىٌ ئىٕطددبٔىٌ زۆرۈرىددَٗجٍٗر ۋٖ ِددبد

جۈزۈپ، وىػىٍٗرٔي رٖھىّطىسٌٗرچٗ ٍۇلىرىغب جبرجىپ، ھدبۋا ثوغدٍۇلىذا  ئىذىٌَٗٗرٔي

ئېطىٍذۇرۇپ لوٍذى، ئىطالَ دىٕي ئۇٔدذاق لىٍّىدذى. ئىطدالَ دىٕدي جىطدّبٔىٌ 

 جٌٗٗپٍٗرٔي ۋٖ ِبددىٍَىمٕي وۆوىٗ وۆجۈرِىذى، ئىٕطدبٕٔي زۆرۈرىدَٗت دائىرىطدىذٖ

ئبٌىٌ ئۇپۇلالردا پٗرۋاز لىٍىػدحىٓ  ئبغۇرۇدىغبْئىػمب  ئىذېئبٌٍىمٕيلبِبپ لوٍّىذى، 

ئدبرا ِبضالغدحۇردى. غدۇٔىڭ ثىدٍْٗ  -جوضّىذى، ثٌٗىي ِبددا ثىٍْٗ روھٕدي ئدۆز 

ضددٗي لبرىّبٍددذىغبْ  ئىددذېئبٌٍىممبئٌِٗٗىددَٗجىٗ ضددٗي لبرىّبٍددذىغبْ ئىددذېئبٌٍىك، 

رىخحىىي ئٗٔٗ غدۇ ِىطٍىطدىس وىػدىٍٗر ئٌِٗٗىَٗجٕىڭ ئۇچرىػىػي ٔٗجىجىطىذٖ جب

 ۋۇجۇدلب وٌٗذى.

ثىس غۇ وىػىٍٗر ثىٍْٗ جؤۇغۇپ، ھبزىرلي ئٗھدۋاٌىّىسدا ئۇالرٔىدڭ ثىدسگٗ ئدۈٌگٗ 

ثوٌىددذىغبْ جٗرٖپٍىرىٕددي جېپىددپ چىمىددپ، ئۆزىّىسٔىددڭ ئىطددالَ ھٗلىمىحىددذىٓ 

                                                 
①
 ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
②
 ئبٍٗت. -001ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
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ٍىرالالغدددمبْ ٍدددبوي ٍىرالالغدددّىغبٍٔىمىّىسٔي جٗوػدددۈرۈپ ثېمىػدددمب ئىٕحدددبٍىٓ 

 َبجٍىمّىس. ھحىېئ

ئبغۇ ِىطٍىطدىس وىػدىٍٗرٔىڭ ضدىّبٌىرىٕي ضىسىػدحىٓ ثدۇرۇْ، ئۇالرغدب جٗضدىر 

وۆرضىحىپ، ئۇالرٔي جدبرىخحىىي ئٗ  ٍدۇلىرى چولمىغدب وۆجدۈرگْٗ ئدبِىٍالر ثىدٍْٗ 

 جؤۇغۇپ چىمبٍٍي.

ئٗرٖثٍٗرٔىڭ زېّىٕي ثىر، جىٍي ثىر، ِٗدٖٔىَىحي ثىر، جبرىخي ثىر، ِٗٔپٗئىحي ثىدر 

ِۇغددۇٔذاق ثىددرٌىىٍٗر ِىٍددٍٗت »جٕىددڭ ئىجحىّددبئىٌ پٍٗٔىددرى ئىددذى. جبھىٍىَٗ

دېَىػىذۇ. ثىدراق ئٗرٖثدٍٗردٖ ئٗٔٗ غدۇٔذاق ثىدرٌىىىٗ ودېٍىع « غٗوىٍٍٗٔذۈرىذۇ

ئبِىٍٍىرى ثبر ثوٌطىّۇ، ئدۇزۇْ زاِدبٔالردىٓ ثىدرى ثىدرٌىىىٗ وٌٗدًّٗ چېچىالڭغدۇ 

ٗثىٍىدٍٗرگٗ ھبٌٗجحٗ جۇرۇپ وٌٗذى. ئۇالر ِىٍٍٗت ثوٌۇپ ئۇٍۇغدّىغبٕٔىڭ ئۈضدحىگٗ ل

ثۆٌۈٔۈپ، ئىالھىٌ ھىذاٍٗجحىٓ ٍىرالالغدمبْ جدبھىٍىَٗجىٗ ۋٖ لدبْ لىطبضدالرغب ٍَٗ 

ۋٖ لٗثىدٍٗ  غدٗخصھدبٌٗجحىٓ  ثوٌۇپ وٌّٗٗوحٗ ئىذى. ئىطدالَ ئدۇالرٔي ئٗٔٗ غدۇ

ضۈپىحىذٖ ئِٗٗش، ثٌٗىي جبرىخحىىي ئٗ  وبجحب ئۈِّٗت ضۈپىحىذٖ ٍۈوطدٌٗذۈردى. 

وْ  ﴿غۇٔذاق گۇۋاھٍىدك ثٗردى: چىمبرغبْ  ئوجحۇرىغبثۇ ئۈِّٗجٕي  َِ ْر ُنْفِر َِّو وَر ُن تْنوُُْا َف وْ
َِ َِللَّوووِ  نُووا ََووِ   ْلُلْنَ ووِر َوتُوْيِِ  َِ َهووْا َِ َِوولْلَلْدُروِ  َوتَونوْ ُُِرو ضددىٍٗر ئىٕطددبٔالر ِٗٔپٗئٗجددي ﴾ ﴿لِْنَّوولِس تَووْا

لدب ئۈچۈْ ئوجحۇرىغب چىمىرىٍغبْ، ٍبخػدىٍىممب ثدۇٍرۇپ ٍبِدبٍٔىمحىٓ جوضدىذىغبْ، 

 .①﴾ِّٗجطىٍٗرۈئېَحىذىغبْ ئٗ  ٍبخػي ئئىّبْ 
ِّٗت لبٔذاق غٗوىٍٍٗٔذى؟ ثدۇ ئۈِّٗجٕىدڭ غٗوىٍٍىٕىػدي ۋٖ ۈثۇ جٗڭذاغطىس ئ

 ثبظ وۆجۈرۈغىگٗ لبٍطي ئبِىٍالر جٗضىر وۆرضٗجحي؟

غٗن ٍولىي، ثۇ ئۈِّٗت ئدۆزى غٗوىٍٍىٕىػدحىٓ ثىدر لدبٔچٗ ئٗضدىر ثۇرۇٔدذىٓ 

ېرىَبٌالرٔىدڭ ئۆزىدذىٓ غدٗوىٍٍٗٔذى. ثبغالپ ٍٗر غبرىذا ٍبغبپ وېٍىۋاجمبْ خبَ ِبج

ثىراق ثىر ضېھرىٌ وۈچ ئبزغىٕٗ ۋالىث ئىچىدذٖ ِۇغدۇ خدبَ ِبجېرىَدبٌالردىٓ جبھدبْ 

جبرىخىذا ِىطٍي ودۆرۈٌّىگْٗ ثىدر ِٗھطدۇالجٕي پىػػدىمالپ ئىػدٍىذى. ٔٗچدچٗ 

ئٗضددىر ِبثٍٕٗىددذٖ وېرٖوطددىس جبغددالٔذۇلالرغب ئبٍٍىٕىددپ وٗجددىْٗ ئبغددۇ خددبَ 

 ذاغطىس ِٗھطۇالت  ئىػٍٗپ چىمبرغبْ گىگبٔث وۈچ ٔېّىذۇ؟ِبجېرىَبٌالردىٓ جٗڭ

غٗن ٍولىي، ثۇ گىگبٔث وۈچ ھِّٗىذىٓ ئبۋۋاي ئىٕطبٔىَٗجٕي ئىالھىٌ ۋٖھىَٕىڭ 

وۆرضٗجّىطي ثوٍىچٗ لبٍحب لۇرۇپ چىمىع ئۈچۈْ ٔبزىً ثوٌغبْ ثۈٍۈن وىحبة لۇرئدبْ 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -001ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
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َُِّ  ِىَ  َندوْ ﴿وٗرىّذۇر:  َِ يَوْهِم  ِل َِّ َىَذ   ْلُقْرآ ثۇ لۇرئبْ ھٗلىمٗجْٗ ئٗ  جدوغرا ٍوٌغدب ﴿ ﴾َامُ ِ 

  .①﴾ثبغالٍذۇ
ِ و ا  ﴿ َِ ِْوَ   لۇرئبْ ھٗلىدمٗجْٗ ٌٗۋھۇٌّٗھپدۇزدا ثىسٔىدڭ ﴿ ﴾َوِ َُّو ِِ  ُنمت  ْلِ َُولِن لَوَميْوَنل َلَد

 .②﴾دٖرگبھىّىسدا ٍۇلىرى ِٗرجىۋىٍىه ھېىّٗجٍىه وىحبثحۇر
رٔىڭ ئبدٍِٖىىىٕي ئۆزگٗرجىدپ، لۇرئبْ ئبدٍِٖٗرگٗ لبٔذاق جٗضىر وۆرضىحىذۇ؟ ئۇال

لۇرئدبْ ئىٕطدبٔالرٔىڭ فىحرىحىٕدي  ،ثبغمب ِٗخٍۇلمدب ئبٍالٔدذۇرۇپ لوٍبِدذۇ؟ ٍولطدۇ

ئٗ  چىراٍٍىدك »ٍبراجمبْ وۈٔىطدىذٖ  ئۆزگٗرجىع ئۈچۈْ ئِٗٗش، ثٌٗىي ئۇالرٔي 

ِو : ﴿لبٍحۇرۇظ ئۈچۈْ ٔبزىدً ثوٌغدبْ ھبٌىحىگٗ «غٗوىٍذٖ ٍبرىحىٍغبْ َِطَوَر  ِِطْوَرَ   لَّوِو  لَُّ
 َِ َُْلوا يُ   ْلَق تُا َوَلِ  َّ َنْتََووَر  لنَّولِس ََل يَوْد ِْْق  لَِّو َذِلَك  لمت َْ َهل ََل تَوِِّْميَل ِل َْ وْ ََ  فىحرىحىگٗٔىڭ ﴿ ﴾ لنَّلَس 

ٔىدڭ ٍبراجمىٕىدذا ثىدٍْٗ ٍبراجمدبْ،  فىحدرٖتئىٕطدبٔالرٔي غدۇ  ئٗگٗغىىٕىي، 

ۇر، ٌدېىىٓ ئىٕطدبٔالرٔىڭ جوٌىطدي ئۆزگىرىع ثوٌّبٍذۇ، ئىطدالَ دىٕدي جدوغرا دىٕدذ

 .③﴾ثىٍٍّٗذۇ
ضْٗ ِبگٕىحٕىڭ جۆِۈرٔي جدبرجمىٕىٕي وۆرگّٗٔدۇ؟ ضدېٕىڭچٗ ِبگٕىدث جۆِۈرٔىدڭ 

خبراوحېرىٕي ئۆزگٗرجىۋېحِٗذۇ؟ ٍولطۇ ِبگٕىث جۆِۈرٔىڭ زٖررىچىٍىرىٕي لبٍحب رٖجٍٗپ، 

ىث جون دٖ، جۆِۈردىٓ ثۇرۇْ چىمّىغبْ ِبگٕ  -جۈگىحىذۇ  چېچىالڭغۇٌۇلىٕيىچٗ رزٖر

ٔىددڭ وىحبثىددذا ٔبزىددً لىٍىٕغددبْ ثددۇ دىددٓ ئىٕطددبٔىَٗت چىمىددذۇ.  ئېٕېرگىَٗضددي

روھىَىدحىگٗ ئٗٔٗ غددۇٔذاق جٗضددىر وۆرضددىحىذۇ. لۇرئددبْ ئىٕطددبٔىَٗت روھىَىددحىگٗ 

ضىڭىپ وىرىدپ، روھىدَٗت زٖررىچىٍىرىٕدي لبٍحدب رٖجدٍٗپ، چېچىٍىدپ گدبڭگىراظ 

 ػۇِۇي وۈچٍٗرگٗ ئبٍالٔذۇرىذۇ. ئىچىذٖ زاٍٗ ثوٌۇۋاجمبْ خبَ ِبجېرىَبٌالرٔي ئبٌِٗ

لۇرئبٕٔىڭ چېچىالڭغۇ خبَ ِبجېرىَبٌالرٔي وۈچىٗ ئبٍالٔذۇرۇغدحىىي ضدىرى زادى 

لٍٗٗردٖ؟ لۇرئبٕٔىددڭ ِۆجىسىٍىدده جىسىمىددذىّۇ؟ وۈچٍددۈن ثبٍبٔىددذىّۇ؟ روغددْٗ 

ِٗٔىطىذىّۇ؟ لۇرئبٕٔىڭ ئدبخىرٖت ۋٖ ئدبخىرٖت وۆرۈٔۈغدٍىرى ھٗلمىدذٖ ضدۆزٌٗپ 

ذاجمبٍٔىمىددذىّۇ؟ لۇرئبٕٔىددڭ لددبٔۇٍٔىرى، ٍوٌَددورۇلٍىرى ۋٖ وۆڭددۈي جددبرٌىرىٕي جىغىٍ

ٔىدڭ جۈزۈٍِىرىذىٓ؟ لىططدىٍىرى، جِٗطدىٍٍىرى، ئىجرٖجٍىده ھىىبٍٗجٍىرىدذىّۇ؟ 

ئٗزىّىحىٕددي ۋٖ چٗوطددىس ِۆجىسىٍىدده لددۇدرىحىٕي دائىددُ ئٗضددٍٗجىٍٗٔىىىذىّۇ؟ 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -9، ئىطراضۈرٖ  
②
 ئبٍٗت. -4، زۇخرۇفضۈرٖ  
③
 ئبٍٗت. -11رۇَ، ضۈرٖ  
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ٖ ئدۆز ٔۆۋىحىدذ ھٗرپديغۈثھىطىسوي، ضىر ئبغۇٔىڭ ھِّٗىطىذٖ لۇرئبٕٔىڭ ھٗرثىدر 

 ئۆزگٗ خبش ِٗٔٗ ثېرىپ، ئۆزگٗ خبش جٗضىر وۆرضىحىذۇ. 

جىٓ ثبغمب ِٗثۇد ثٗرھٗق ٍدوق دېدگْٗ  -ئۇٌۇھىَٗت جېّىطي ٍٗٔي :ثىراق ثىس

 جېّب لۇرئبٔذىىي ئٗ  چو  جېّب، دېطٗن خبجبالغمبْ ثوٌّبٍّىس.

دېددگْٗ وىحبثحددب ِۇٔددذاق دېددگْٗ ئىددذىُ: لۇرئددبْ « لۇرئددبْ جٗجمىمددبجي»ِْٗ 

غددېرىه وٌٗحۈرىددذىغبْ ِۇغددرىىالرغب خىحددبة لىالجحددي. غددۇ لددب دٖضددٍىپىذٖ 

ِٗروٗزٌىده  ِٗضىٍىطىٕيِۇغرىىالرٔىڭ ئٗلىذىطىٕي جوغرىالظ ئۈچۈْ ئۇٌۇھىَٗت 

ثبٍددبْ لىٍغددبْ.  ثوٌۇپّددۇ ِٗوىىددذٖ ٔبزىددً ثوٌغددبْ ضددۈرىٍٗردٖ، ٍددۈزٖوي لبرىغبٔددذا 

ۋٖ ئىّدبٔي  غۇٔذالحٗن ثىٍىٕىذۇ. ثىراق ِٗدىٕىذٖ ٔبزىً ثوٌغدبْ لۇرئدبْ ضدۈرىٍىرىذٖ

ٍوٌىددذا ئددۇرۇظ  ِّٗت، ئىطددالِىٌ دۆٌٗت، ۈِۇضددحٗھىٍِٗىٕىپ، ئىطددالِىٌ ئدد

لىٍىذىغبْ ئىطالِىٌ لوغۇٔغب ئبٍٍىٕىدپ ثوٌغدبْ ِۇئّىٕالرغدب لبرىحىٍغدبْ ضدۆزٌٗردٖ 

ئۇٌددۇھىَٗت ِٗضىٍىطددىٕىڭ ئىسچىددً جٗوىحٍىٕىػددي ثددۇ ِٗضددىٍىٕىڭ ئىٕحددبٍىٓ 

ٕىڭ لۇرئبٔدذا ِٗروٗزٌىده ثبٍدبْ ِۇھىٍّىمىٕي چۈغٗٔذۈرىذۇ. ئۇٔدذالحب ثدۇ ِٗضدىٍى

لىٍىٕىػىذىىي ضٗۋٖة لۇرئبٕٔي جۇٔجي لېحىُ ئبڭٍىغبٔالرٔىدڭ ئىٕىدبر لىٍغبٍٔىمىدذا 

ئِٗٗش، ثٌٗىي ثۇ ِٗضىٍىٕىڭ ئىٕطدبٔالرٔىڭ لٌٗجٍىرىٕدي ٍبخػدىٍىممب ئبچىدذىغبْ، 

ٍبخػددىٍىك ئۈضددحىگٗ جٗرثىٌٍَٗٗددذىغبْ، ٍبخػددي ٔٗجىددجٗ چىمىرىددذىغبْ ئددبچمۇچ 

ٍېحىٍذۈرۈغددحٗ ئۇٌدۇھىَٗت ِٗضىٍىطددىذٖن خبضددىَٗجٍىه  لٌٗجٍٗرٔدديثوٌغبٍٔىمىدذا  

 ئبچمۇچٕىڭ جېپىٍّىغبٍٔىمىذا.

ئىٕىبر لىٍغبٔالرغىّۇ ھٗلىمٗجىٗ ثبغالظ ئۈچۈْ ِۇغۇ ِٗضدىٍٗ ثىدٍْٗ خىحدبة 

لىٍىٕىذۇ. ِۇئّىٕالرغىّۇ ئوخػبغال ئىّبٕٔي چوڭمۇرالغحۇرۇظ ۋٖ ٍېڭىالظ ئۈچدۈْ 

ۇ. چددۈٔىي ئىّددبْ ِىطٍىطددىس ئوزۇلحددۇر. ِۇغددۇ ِٗضددىٍٗ ثىددٍْٗ خىحددبة لىٍىٕىددذ

واِلِو َو ْلِ َُولِن ﴿ِۇئّىٕالرغب لبرىحىٍغبْ ِۇٔۇ ئبٍٗجىٗ لدبرا :  ُْ نُوا  َِللَّوِو َوَر َِنُوا  آِِ يَول نَيوهَهول  لَّوِذيَ  آ
واِلوِ  ُْ َََْو  َر  ََ ََّ ئۇٔىڭغب ٔبزىدً  ٔىڭ پٍٗغِٗجىرىگٗ ۋٖ لب، ئي ِۇئّىٕالر ﴿ ﴾ لَِّذ  َُوو

  .①﴾ۋٖ ئىٍگىرى ٔبزىً لىٍغبْ وىحبثالرغب ئىّبْ وٌٗحۈرۈڭالرلىٍغبْ وىحبثمب 
ٔىي ئدۇالر ئىّدبْ ِٗبٔب ثۇ ئبٍٗت ِۇئّىٕالرغب ئىّبْ وٌٗحۈرۈڭالر دٖۋاجىذۇ، ۋٖھدبٌ

وٌٗحۈرۈغٕي جٌٗٗپ لىٍغبْ ثۇ ئبٍٗت ٔبزىً ثوٌغبٔذا ئبٌٍىجۇرۇْ ئىّبْ ئېَحىپ ثوٌغدبْ 

ئىّدبٕٔي  لٌٗجٍىرىدذىىيىدۋاجمىٕي ئىذى. دېّٗن، ثۇ ئبٍٗجحٗ ئدۇالردىٓ جٌٗٗپ لىٍىٕ

 جېخىّۇ لٗدىرٌٗظ ۋٖ ئىّبٕٔي زىَبدٖ لىٍىػحۇر. 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -016ضۈرٖ ٔىطب،  
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ئىّبْ ِۇغدرىىالرغب جٗضدىر وۆرضدىحىپ، ئدۇالرٔي گوٍدب ٍېڭىدذىٓ جۇغۇٌغبٔدذٖن 

ثبغمىچٗ ثىر ئبدِٖگٗ ئبٍالٔذۇردى. ئۇالر ئىّدبْ ئېَحىدپ ثوٌغبٔدذىٓ وېَىّٕدۇ، ٍٗٔٗ 

ٗجىجىدددذٖ ئدددۇالر لۇرئبٕٔىدددڭ ئىّدددبْ ئۇالرغدددب ئىسچىدددً جٗضدددىر وۆرضدددٗجحي. ٔ

ْر ﴿ِۇئٍٍَٗٗٔٗغحۈرۈغىگٗ ئىگٗ ثوٌغبْ ِىطٍىطىس وىػدىٍٗرگٗ ئبٍالٔدذى:  َِّو وَر ُن ُتْنوُُْا َف وْ
وْ  لِْنَّوولسِ  َِ ضددىٍٗر ئىٕطددبٔالر ِٗٔپٗئٗجددي ئۈچددۈْ ئوجحۇرىغددب چىمىرىٍغددبْ ئٗ  ﴿ ﴾ُنْفِر

 .①﴾ٍبخػي ئۈِّٗجطىٍٗر
رى ثىٍْٗ ٍوي جېپىپ، ۇٔىڭ ٔ لٌٗجٍٗرئبچمۇچىذۇر.  لٌٗجٍٗرٔىڭغۇٔذاق. ئىّبْ 

جوغرا ٍۆٔىٍىػىٗ ٍۈزٌٗٔگْٗ ۋالحىذا ئىّبْ خبضىَٗجٍىه ئبچمۇچحۇر. ثۇٔىدڭ ضدٗۋٖثي 

ئىجدبدٖت لىٍىدع  فىحرىحىدذٖغۇوي، وۆپ لېحىُ ئېَحىدپ ئدۆجىىٕىّىسدٖن ئىٕطدبْ 

خۇضۇضىَىحي ثبر. پٗلٗت ئىجبدٖت لىٍىٕىذىغبْ ِٗثۇد ئوخػىّبٍذۇ. ھبٍدبجٍىك ٍدوٌي 

-گۈزٌٍٖىده، جدوغرا-ھبراَ، ضدٗجٍىه-ِٗثۇد ثوٌغبٔذا ھبالي پ ثوٌىذۇ. ِٗثۇدلب لبرا

ثبغمب ٔٗرضٗ ِٗثۇد  ٔبجوغرا. ئېٕىك ثبٍبْ لىٍىٕغبْ ئىالھىٌ ٍوي ھبٍبجٍىك ٍوٌي ثوٌىذۇ.

ثوٌغبٔذا، ھبٍبجٍىك ٍوٌىٕي غۇ ِٗثۇد ثٌٗگىٍٍٗذۇ. ِٗثۇد ٍٍِٗي ئوچۇق ئبغدىبرىالٔغبْ 

 ٍوغددۇرۇٔغبْغدوئبر ۋٖ ٔبِالرٔىددڭ جدېگىگٗ ھٗۋٖش ثوٌطدۇْ ٍددبوي جۈرٌدۈن -ھدبۋاٍي

خبھىػالر ثوٌطۇْ ثٗرىجىدر ئوخػدبظ. غۇڭالغدمب جۈرٌدۈن جدبھىٍىَٗجٍٗر غدٗوٍْٗ 

خبھىػدي ٍدبوي  غٗخطدٕىڭھٗۋٖش ثوٌۇغحب ئوخػبظ. ثىر -ئوخػىّىطىّۇ ھبۋاٍي

-خبھىػي ۋٖ ٍبوي پۈجۈْ ئىٕطبٔالرٔىڭ خبھىػي ثٗرىجىر ھبۋاٍي غٗخطٕىڭثىر جوپ 

 ھٗۋٖضحۇر.

ٔٗرضدىٍٗرٔي،  وېٍىذىغبْھىٌ ٍوي ٍبراجمبْ ِٗخٍۇلٍىرىٕي، ِٗخٍۇلالرغب ِبش ئىال

ِٗخٍۇلالرٔي جۈزٍٖذىغبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ئىٕچىىىٍٗپ ثىٍىذىغبْ زات جٗرىپىذىٓ ٔبزىدً 

لىٍىٕغبْ. ثۇ زات ثۈگۈْ وۈٔذٖ ثوٌۇۋاجمبْ ئىػالرٔي جوٌۇق ثىٍىذۇ. ئۇ زاجمب ھېچمبٔذاق 

 غٗخطدٕىڭبزىر ٍدۈز ثٗرگْٗ ثوٌطدىّۇ جٗضدىرى ئىع ِٗخپىٌ لبٌّبٍذۇ. ئۇ زات، ھ

ئۆِرىددذىٓ ھبٌمىَددذىغبْ ثىددر زاِددبٔالردىٓ وېددَىٓ ئبغددىبرىٍىٕىذىغبْ ئىػددالرٔىڭ 

جٗضددىرىٕىّۇ ثىٍىددذۇ. ئددۇ زات ھېىّٗجٍىدده ئبدىددً ثوٌددۇپ، خبھىػددالر ئددۇ زاجٕىددڭ 

ھۆوۈِدذٖ ئدۆز ِٗٔپٗئٗجٍىدرى ۋٖ  ،ئبدىٍٍىمىٕي ثۇزاٌّبٍدذۇ. ئدۇ ثىھدبجٗت زاجحدۇروي

دۇر. ئىٕطدبٕٔي ۋٖ  ٍېگبٔٗ-بجٍىرىٕىڭ جٗضىرىگٗ ئۇچرىّبٍذۇ. ئۇزات  ٍٗوىٗھحىَېئ

ٍبراجمدبْ ثوٌغبچمددب، ئىٕطدبٕٔىڭ ھبٍددبجٍىك ٍدوٌىٕي ثٌٗگىددٍٗظ  پۈجدۈْ وبئىٕددبجٕي 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -001ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
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وُر تَوَِّولَرَل  لَّوُو َرنه ﴿ثوٌۇغدي ھٗلٍىمحدۇر:  ِٗٔطدۇپلدب ھولۇلىٕىڭ ثىر  ْْوُق َو ْعَِْ َْ َنََل لَوُو  ْل
  .①﴾ٔىڭ ئىٍىىذىذۇرٍبرىحىع ۋٖ ئِٗىر لىٍىع راضححىٕال ﴿ ﴾ ْلَدلَلِل  َ 

ئىالھىٌ ٍوي ئٗٔٗ غۇ زات جٗرىپىذىٓ ٔبزىً لىٍىٕغدبْ ثوٌغبچمدب، ئىٕطدبٔىَٗجٕىڭ 

 روھىَىحىٕي جۈزٖپ، ھبٍبجٍىمٕي ئىطالھ لىٍىذۇ. 

ٔىڭ ثبرٌىمي ۋٖ  ثىرٌىىىٕي ئېٕىك ثىٍگٗٔذىال ئىالھىدٌ ٍوٌدذا چىدڭ ئىٕطبٔالر 

ٔىدڭ لدب جبپػدۇراالٍذۇ. ئىٕطدبْ  ٍېگدبٔٗ-غۇ چبغذىال ئۆزىٕي ٍٗوىٗجۇراالٍذۇ. 

زىَبْ وٌٗحۈرگۈچي، جبْ ثٗرگۈچي، جبْ ئبٌغۇچي، -لۇدرٖجٍىه رىسىك ثٗرگۈچي، پبٍذا

پۈجۈْ وبئىٕبجٕىڭ ئىػدٍىرىٕي جٗدثىدر ثىدٍْٗ ثبغدمۇرغۇچي، خدبٌىغىٕىٕي لىٍغدۇچي 

ېچٕٗرضددىگٗ ئىددگٗ دىددٓ ثبغددمب ٔٗرضددىٍٗرٔىڭ ئٌِٗٗىَٗجددحٗ ھئىىٍٗٔىىىددگٗ، 

ٔىڭ خبھىػدي ثوالٌّبٍذىغبٍٔىمىغب، ئۇالر ئىگٗ ثوٌغبٔذٖن وۆرۈٔگْٗ ٔٗرضىٍٗرگىّۇ 

ۋٖ جٗلذىرى ثىٍْٗ ئىگٗ ثوٌغبٍٔىمىغب جٗزَ لىٍىپ ئىػٗٔگٗٔذٖ، ئٗٔٗ غدۇ چبغدذىال 

ٔىدڭ جٗلدذىرى ۋٖ ٔىدڭ ٍدوي وۆرضىحىػدىگٗ ئۇٔدبپ، ِۇضۇٌّبْ ثوٌىذۇ. ٍٗٔي 

ٔٗھىٍَىرىٕدي لوثدۇي لىٍىدپ، ھبٍدبجٍىك ٍدوٌىٕي -ِٗرىخبھىػىٕي ئېحىراپ لىٍىپ، ئ

 جىٓ ئبٌىذۇ. 

ٍٗر غبرىذا ئىالھىٌ ٍوٌٕي ثٗرپب لىٍىع، وىػىٍٗرٔىڭ ثٗرپب لىٍىدع لىسغىٍٕىمدي 

ٍبوي ئۆزٌىرىٕي غۇ ٍوٌغب جبپػۇرۇغي ثىٍٗٔال ئىػمب ئبغّبٍذۇ. پۈجۈْ ئىٕطبٔالرٔىڭ ثىر 

َولَوْا ﴿جٗلذىرىگٗ ئبٍٍىٕىدپ ثوٌغدبْ: ٔىڭ خبھىػي ۋٖ دىٕذا ثوٌّبضٍىمي ئبٌٍىجۇرۇْ 
َْقَ  وووَا َرَهوووَك َولِوووَذِلَك َف وووْ  َرِِ َِ ووو َ  ِ َلَّ  َِ َُِْ ْْ ُِ  َِ ََ لُوووا ًَ َوََل يَو وووَم ِِ ًْ َو  ووو َِّ ئٗگٗر ﴿ ﴾ُهووواْ َ ووولَر َرَهوووَك َلَ َدوووَل  لنَّووولَس ُن

پٗرۋٖردىگبرىڭ خبٌىطب ئىذى، پۈجۈْ ئبدٍِٖٗرٔي ئٌٗۋٖجحٗ ثىر دىٕدذا لىالجحدي، ئدۇالر 

وغرىطىذا داۋاٍِىدك ئىخدحىالپ لىٍىػدمۇچىالردۇر، پٗلٗت پٗرۋٖردىگبرىڭٕىدڭ دىٓ ج

ئدۇالرٔي غدۇ ئىخدحىالپ ئۈچدۈْ  ثۇٔىڭذىٓ ِۇضحٗضٕب.  ئېرىػىٍٗٔٗررٖھّىحىگٗ 

 .②﴾ٍبراجحي
ٔىڭ ثىرٌىىي ۋٖ ثبرٌىمىغدب ئىػدٍّٗٔٗذىغبْ، ئىّدبٕٔي ٍبِدبْ دېّٗن، جبھبٔذا 

ئېچىپ، ئىالھىٌ ٍوٌغب لبرغي جۇرىذىغبْ  جٗ  ، ئىّبٔغب ۋٖ ئىّبْ ئٗھٍىگٗوۆرۈدىغبْ

ٔىڭ ثدبرٌىمي ئبدٍِٖٗر ثبر. غۇ جٗھٗجحىٓ ٍٗر غبرىذا ئىالھىٌ ٍوٌٕي ثٗرپب لىٍىع 

ودبپىرالر ثىدٍْٗ جىھدبد  وۆرۈدىغدبْٔىڭ ٍدوٌىٕي ٍبِدبْ ۋٖ ثىرٌىىىگٗ جبٔىذىغبْ، 

ْ جىھدبد لىٍىػمب ئېھحىَبجٍىك ثوٌىذۇ. ٍٗر غبرىذا ئىالھىٌ ٍوٌٕي ثٗرپب لىٍىع ئۈچۈ

                                                 
①
 ئبٍٗت. -54، ئٗئرافضۈرٖ  
②
 ئبٍٗجٍٗر. -009ۋٖ  -008ضۈرٖ ھۇد،  
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ھبالۋٖجٍٗردىٓ ِٗھرۇَ ثوٌۇغمب ۋٖ ئۆٌۈغىٗ - ھۇزۇروۈٌپٗجٍٗرگٗ، -لىٍغبْ وىػي ئبزار

دۇچ وېٍىذۇ. ئىٕطبْ لٌٗجدي ئٗٔٗ غدۇٔذاق خٗجٗرٌىده جٗ  لبٍٕبٍِىرىغدب وىرىػدحٗ 

زىَددبْ -ٔىددڭ ثددبرٌىمي ۋٖ ثىددرٌىىىگٗ، جىرىٍددذۈرگۈچي ۋٖ ئۆٌحۈرگددۈچي، پبٍددذا

ۋٖ وٗ  لىٍغۇچي ئىىٍٗٔىىىگٗ ٍٗٔٗ ثىدر لېدحىُ ٍٗجىۈزگۈچي، رىسىمٕي جبر لىٍغۇچي 

ئىّددبْ وٌٗحۈرۈغددىٗ ئېھحىَددبجٍىك ثوٌىددذۇ. ئۇٔددذاق ثوٌّىغبٔددذا ئىّبٔددذا ئبضددبٔال 

 جٗۋرىٕىپ، ٍوٌىٕي داۋاِالغحۇراٌّبٍذۇ. 

زىَبٕٔي، ھبٍبجٍىمٕي، ئۆٌۈِٕي، رىسىمٕىدڭ وٗ  ٍدبوي -ٔىڭ لوٌىذا، پبٍذاجٗلذىر 

غدۇٔذاق ئىػدٗٔچ جٗۋرىٕىدپ لبٌغدبْ ھبِدبْ  حٗلٌٗجدثٌٗگىٍٍٗدذۇ.  جبر ثوٌۇغىٕي 

ٔىڭ رٖھّىحىگٗ لٗدٍِٖٗر جېَىٍىپ، جٗۋرٖٔگۈچي وٍٕٗىگٗ ٍېٕىپ وېحىذۇ. پٗلٗت 

، ئىّددبٔىٕي ِۇضددحٗھىٍِٗٗپ، ٍېڭىددذىٓ ٍوٌغددب چىممددبٔالر ثۇٔىڭددذىٓ ئېرىػددىپ

لدب جبپػۇرۇغدٕىڭ  لٌٗجٕدي ِٗضىٍىطديِۇضحٗضٕب. غدۇٔىڭ ئۈچدۈْ ئۇٌدۇھىَٗت 

 ن، جىھبدلب جٍَٗبرٌىك لىٍىػٕىڭ ئبٌذىٕمي غٗرجي ثوٌذى.ئبچمۇچي ثوٌغبٔذٖ

پبراغٗت ِٗزگىٍىذٖ، ئىٕطدبْ لٌٗجىدذٖ جدوغرا ٍوٌدذا -راھٗت ،جىٕچٍىك ِٗزگىٍىذٖ

زُيتوَ  ﴿چىڭ جۇرۇغحىٓ ضۇضالغحۇرىذىغبْ راھٗجپٗرٖضدٍىه خبھىػدي پٍٗدذا ثوٌىدذۇ: 
وَ   لنتَسولِر َو ْلَِّنِو َ  وَ  ُِبه  لكََّهَا ِ  ِِ ِْ َو ْعَُ ولِم لِْنَّلِس  َِ ْ وِل  ْلُلَسواَّ َْ ِْ َو ْل َِضَّو وَ   لوذََّىِب َو ْل ِِ ِر  ْلُلَقْنطَوَرَِ ِِ  ْلَقنَول

ُْوَ ل َِ  لومه َ ل َْ َُلُع  ْل َِ ْرِث َذِلَك  َْ ئبٍبٌالر، ئوغۇٌالر، ئدبٌحۇْ، وۈِۈغدحىٓ جوپالٔغدبْ ودۆپ ﴿ ﴾َو ْل

ۈي جبرجىددذىغبْ ِددبٌالر، ئبرغىّددبلالر، چددبرۋىالر ۋٖ ئېىىددٍٕٗردىٓ ئىجددبرٖت وۆڭدد

ٔٗرضددىٍٗرٔىڭ ِددۇھٗثجىحي ئىٕطددبٔالرغب چىراٍٍىددك وۆرضددىحىٍذى. ئددۇالر دۇَٔددب 

 .①﴾جىرىىچىٍىىىذٖ ِٗٔپٗئٗجٍىٕىذىغبْ ثبلبضي ٍوق غٍٗئىٍٗردۇر
لىٍىػدٍىرى ئبٌذىدذا  جٌٗدپئىٕطبْ لٌٗجدي ثدۇ ٔٗرضدىٍٗرٔىڭ لىسىمحۇرۇغدي ۋٖ 

گٗ، دۇَٔددب ھبٍبجىٕىددڭ ٔىددڭ ثددبرٌىمي ۋٖ ثىددرٌىىىثٗرداغدٍىك ثېرٌٍّٖٗددذۇ، پٗلٗت 

 ئبخىرلي ٔٗجىجٗ ئِٗٗضٍىىىگٗ ئىػٗٔگٗٔذىال ثٗرداغٍىك ثېرٌٍٖٗذۇ.

ٔىدڭ جٗلۋاٌىدك ثوٌىدذۇ. جٗلۋاٌىدك وىػدىٕي  لٌٗجحٗئىّبْ ثىٍْٗ ئبۋات ثوٌغبْ 

ئِٗرى ۋٖ ٔٗھىٍَىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىع الٍبلىحىگٗ ئىدگٗ لىٍىدذۇ. دۇَٔدب ھبٍبجىٕىدڭ 

ٍحدب جىرىٍىػدىٗ، ھېطدبة ثېرىػدىٗ، ٔدېّٗجىٗ ئبخىرلي ٔٗجىدجٗ ئِٗٗضدٍىىىگٗ، لب

ئېرىػىػىٗ ٍبوي ئبزاثمب لېٍىػمب ئىػىٕىع ھبٍبجٍىك ِىسأىٕي ۋٖ لىّّٗت لبراغدٕي 

پددبراغٗت  ھېططددىٌئۆزگٗرجىددذۇ. غددۇٔىڭ ثىددٍْٗ ھددبزىرلي جبھىٍىَٗجحىىىددذٖن، 

ھدبالۋٖجىٗ چۆودۈظ ثىردىٕجىدر  - ھدۇزۇرھبٍبجٍىمٕىڭ ٔىػبٔىغب ئبٍٍىٕىدپ لبٌّبٍدذۇ. 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -04ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

30 

 

ٌىَٗجىٗ ۋٖ ئددۆزگٗرِٗش جورِۇزٌىغددۇچي غِٗددگٗ ئبٍٍىٕىددپ لبٌّبٍددذۇ. ئددبدٍِٖٗر پبئددب

« ھبٍبجٍىك پۇرضىحي لىطمب ئۆِۈر ثىدٍْٗ چٗوٍىٕىدذۇ، لوٌدذىٓ وٗجطدٗ وٌٍّٗٗدذۇ»

دېگْٗ جؤۇغحب ثوٌۇپ لبٌطب، ثۇ چبغدذا ئىّىدبٔمٗدٖر پۇرضدٗت لوٌدذىٓ وېحىػدحىٓ 

ھېطدبثٍىٕىذۇ. ثدۇ ئٗھۋاٌدذا  «چېچٍٗٔىه، ئٌِٗٗىَٗجچىٍىه»ثۇرۇْ ٍبغ چبٍٕىۋېٍىع 

ھبالي دېگْٗ ئۇلدۇَ ٍولىٍىدذۇ. پۇرضٗجپٗرٖضدٍىه وىػدىٍٗرٔىڭ غبٍىطدىگٗ  -ھبراَ 

َِ ﴿:  ھۇزۇرٌىٕىددذۇئىچىددپ  -ئبٍٍىٕىددذۇ. ئددۇالر ھددبٍۋأالردٖن ٍٗپ  ُدووا ووُرو  يَوََُلُوَّ ََ َو لَّووِذيَ  َت
ََِْوووًا  َلُهوواْ  َِ َتَلوول تَْاُتووُل  ْعَُ وولُم َو لنَّوولُر  ُْا وددبپىرالر ھبٍددبجي دۇَٔبٔىددڭ ٌٗززٖجٍىرىددذىٓ ﴿ ﴾َويَووْاُت

ثٗھرىّْٗ ثوٌىذۇ ۋٖ چبھبرپبٍالردٖن ٍٗپ ئىچىذۇ. ئبخىرٖجحٗ ئۇالرٔىڭ جدبٍي دوزا  

  .①﴾ثوٌىذۇ
َرَىوو﴿ ُْوواًل  َ  وْ ُِ ْلَنلُىْا  ُْوواُلُىْا ََوومَّ ُِ ِْ ِهْا َُوولرً  ُتََّلوول َُِضووَ ْ   ووْاَ  ُُْصوو َْ ووُرو  َِتيَلتِنَوول  ََ َِّ  لَّووِذيَ  َت ودُووا  ۇلِوو ل ِ 

نَّوول ر َتْ ووِر  َِ ُُْهْا  ووُنْمِف َْ لِ   َْ ََِلُْووا   لصَّوولِل َِنُووا  َو ِ  ًلوول َو لَّووِذيَ  آ َِ   ًَ َِيوو ََ  َِ َّووَو َتوول َِّ  ل َُِهوول   ْلَدووَذ َن ِ  ْْ ووْ  َت ِِ

ُُْهْا ِ ووَل  َ ِْوو ًَل  ووَرَ  َوُُووْمِف َُِطهَّ   ٌ ِِ َهوول َنْزَو  ِِ َهوول نَََووًم  َلُهووْا  غۈثھىطددىسوي، ثىسٔىددڭ ﴿ ﴾ ْعَُْوَهوولُر َفللِووِميَ  

لىٍغبٔالرٔي دوزاخمب وىرگۈزىّىس، ئۇالرٔىدڭ جېرىٍىدرى پىػدىپ  ئبٍٗجٍىرىّىسٔي ئىٕىبر

 جۈگىگْٗ چبغذا ئبزاثٕي جېحىحىع ئۈچدۈْ ئورٔىغدب ثبغدمب جېدرٖ ٍٗڭگۈغدٍٍّٗىس، 

ھٗلىمٗجْٗ غبٌىجحۇر، ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍغۇچىذۇر، ئىّبْ ئېَحمدبْ ۋٖ ٍبخػدي 

ٍغدبٔالرٔي ئبضدحىذىٓ ئۆضدحٗڭٍٗر ئېمىدپ جۇرىدذىغبْ جٗٔددٕٗجٍٗرگٗ ئٌٍِٗٗٗرٔدي لى

وىرگۈزىّىس، ئۇالر جٕٗٔٗجٍٗردٖ ِٗڭگدۈ لبٌىدذۇ، جٕٗٔٗجدحٗ ئۇالرغدب پدبن جدۈپحىٍٗر 

 .②﴾ثوٌىذۇ، ئۇالرٔي جٕٗٔٗجٕىڭ ِٗڭگۈٌۈن ضبٍىطىگٗ داخىً لىٍىّىس
ٖ ئددبٍٗجحٗ دېددَىٍگْٗ لبٍحددب جىددرىٍىع، ِۇوبپددبجٍىٕىع ۋ ٍددۇلىرىميئددبدٍِٖٗر 

ثٌٗگىدٍٗپ ثٗرگْٗ ھدۇدۇدالردا ِٗھرۇٍِدۇق  جبزاٌىٕىػالرغب ئىػٗٔگْٗ چبغدذا، 

ثوٌّدبً جوخحىَبالٍدذۇ. چدۈٔىي ئۇالرغدب غۇٔىطدي ئېٕىدك ٌِٗدۇِىي،   ھېططىَبجىذا

لب ئىحدبئٗت لىٍىدع ٍۈزىطدىذىٓ ئدۆزىٕي جدبرجىع وۆڭۈي جبرجمبْ ثىر ھبالۋٖجحىٓ 

ٔېّٗجٍىده -بدٖت ھېطدبثٍىٕىپ، ٔدبزۇثىىبرغب وٗجٍّٗذۇ. ثٌٗىي ئۇ ۋٖزٔىٍىه ثىر ئىجد

جٕٗٔٗجٍٗرگٗ ئىگٗ لىٍىذۇ ھېطبثحب وۆڭۈٌٕىڭ وٍٕٗىگٗ وىرِىگْٗ وىػي پبٍذا جبپمبْ 

ھدبالۋٖجىٗ - ھدۇزۇرلدب ئىحدبئٗت لىٍىدع ٍۈزىطدىذىٓ لوٌدذىٓ وٗجدىْٗ ثوٌىذۇ. 

. ٍٗٔٗ ثىر جٗھٗجحىٓ وۆڭۈٌٕىڭ وٍٕٗىگٗ وېرىپ ئٗضىىٍىه لىٍطب، رٖضۋا ئېچىّٕبٍذۇ

ئبزاثمب لبٌىذىغبٍٔىمىٕي جٗضٗۋۋۇر لىٍىع وۆڭۈٌٕىڭ وٍٕٗىگٗ وىرِٗضٍىىٕي  لىٍغۇچي

                                                 
①
 ئبٍٗت. -02ضۈرٖ ِۇھِّٗٗد،  
②
 ئبٍٗجٍٗر.- 57ۋٖ -56ضۈرٖ ٔىطب،  
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ھبالۋٖجىٗ ھبٍۋأذٖن ئۆزىٕي ئۇرۇغحىٓ ضبلٍىٕىپ لېٍىػمب - ھۇزۇرپبٍذا ھېطبثالغمب، 

 ثوٌىذۇ ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ئىّبْ ئۇرغۇجمبْ جٗلۋاٌىك وۈچىَىذۇ.  ضٗۋٖة

لدب ۋٖ »رگْٗ وىحدبة غۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىٕطبٔالرغب ھبٍدبجٍىك ٍدوٌىٕي ضدىسىپ ثٗ

ٔي ِٗروٗزٌىده ثبٍدبْ لىٍغدبْ. ثدۇ وىحدبثحىىي « ئبخىرٖت وۈٔىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرۈظ

وىحبثٕىڭ ِٗروىسى ٍبدروضي ثوٌغبْ  ِٗزوۇرجۈزۈٍِٗر ھِّٗىطي -ٍوٌَورۇلالر ۋٖ لبٔۇْ

ٔىدڭ وٗ ثبغالٔغدبْ. ثدۇ جبٍدذا « لب ۋٖ ئدبخىرٖت ودۈٔىگٗ ئىّدبْ وٌٗحدۈرۈظ»

ٖ ئددۇ جېّىالرٔىددڭ ئىٕطددبْ روھىَىحىٕىددڭ لۇرۇٌّىطددىغب وىحبثىٕىددڭ جېّىٍىرىٕددي ۋ

ثبٍبْ لىٍىػٕىڭ ئورٔي ٍدوق. ِْٗ ثدۇ ِٗضدىىٍىٕي  جٗپطىٍىٌوۆرضٗجىْٗ جٗضىرىٕي 

ثبغمب وىحبثالردا ثبٍدبْ لىٍدذىُ
①

-. ٌدېىىٓ لۇرئدبْ ئۆزىٕىدڭ  ٍوٌَدورۇلٍىرى، لدبٔۇْ

رٔىدڭ جۈزۈٍِىرى ۋٖ ئىٍھبِجٗخع ِٗزِۇٍٔىرى ثىدٍْٗ جدبرىخحىىي ِىطٍىطدىس روھال

ٍېحىٍىػىذٖ ئٗ  چو  ئبِىً ثوٌغبٍٔىمىٕي ِۇئٍٍَٗٗٔٗغحۈرۈظ ئۈچۈْ، غۇ روھالرٔي 

ٍېحىٍذۈرگْٗ ئدبِىٍالرٔي ثبٍدبْ لىٍغبٔدذا لۇرئبٕٔىدڭ جٗضدىرى ئۈضدحىذٖ لىطدمىچٗ 

 جوخحبٌّبلچىّْٗ.

ثىس لۇرئبٕٔي جىٍغب ئبٌغبٔذا ھٗدىطٕىّۇ لوغۇپ جىٍغب ئبٌىّىس. ھٗدىدص لۇرئبٕٔىدڭ 

ََ ﴿ٌۇلٍىّىطي، ثبٍبٔي ۋٖ جٗپطىالجىذۇر: ئىساھبجي ۋٖ جو َت َِول ُُوو ََْلَنل ِ لَْ وَك  لوذتْتَر ِلَُُِّوو تَ  لِْنَّولِس  َونَُْو
ثىس ضدبڭب لۇرئدبٕٔي ئىٕطدبٔالرغب چۈغدۈرۈٌگْٗ غدٗرىئٗجٕي ثبٍدبْ لىٍىدپ ﴿ ﴾ِ لَوْ ِهاْ 

 .②﴾ثٗرضۇْ دٖپ ٔبزىً لىٍذۇق
ردٖن. لۇرئددبْ ھٗدىطددٕىڭ جېّىٍىددرى لۇرئددبْ جېّىٍىددرى ثىددٍْٗ ئبضبضددْٗ ثىدد

، ئددۇٔي ئىٕطددبْ غددٗرھٍٗپھِٗددّٗ جٗرٖپددحىٓ جوٌددۇق  ِٗضىٍىطددىٕيئۇٌددۇھىَٗت 

ٍبخػدي ودۆرۈظ، ٍبِدبْ ودۆرۈظ، لورلدۇظ، ئۈِىدذ لىٍىدع، ھېطدمب  روھىَىدحىگٗ

ئىػىٕىع، غٍٗجىٗ ئىػىٕىع
③
لبجبرٌىك ھِّٗٗ وېدرىع ئېغىسٌىرىدذىٓ وىرگدۈزدى.  

، لورلمبْ، لىسىممبْ، ٍۈوطٌٗگْٗ، لۇرئبْ روھىَٗجىٗ ئبٌذىٕي لىٍغبْ، ئبرلىٕي لىٍغبْ

چۈغىۈٍٔٗغىْٗ، جىُ جۇرغبْ، ھٗرىىٗت لىٍغبْ، ئبراَ جبپمدبْ، چدۆچىگْٗ، ٍدبٌغۇز 

لبٌغبْ، جوپالغمبْ، خۇظ ثوٌغبْ، خبپب ثوٌغبْ ھِّٗٗ ئٗھۋاٌذا خىحبة لىٍذى. لۇرئبْ 

غددۇٔذاق وٗ  جوخحبٌغددبْ ثوٌطددب، ھٗدىددص ئىّددبٔي  ِٗضىٍىطددىذٖئۇٌددۇھىَٗت 

ئبٍذىڭالغحۇرۇغحب، وىػىٍٗرٔي ثۇ دۇَٔبدا ئىّبْ ئبضبضىذا ئبٍرىػدحب،  چۈغٗٔچىٍٗرٔي

                                                 
①
 دېگْٗ وىحبثالر وۆزدٖ جۇجۇٌىذۇ. « ٌ جٗرثىَٗ ٍوٌيئىطالِى»ۋٖ « لۇرئبْ جٗجمىمبجي» 
②
 ئبٍٗت.-44، ٔٗھً ضۈرٖ 
③
ِىگٗ ِدۇراجىئٗت ۈ: لبرِۇ لبرغي ضدىسىمالر دېدگْٗ ثۆٌدوىحبثٕىڭخبٌىطىڭىس :" ئىطالِي جٌٗىُ جٗرثىَٗ پىرىٕطىپي" ٔبٍِىك  

 لىٍىڭ.
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ئىطددالِىٌ جِٗئىَٗجحىىددي ئىّبٔغددب ئباللىددذار ھۆوددۈٍِٗردٖ زۆرۈرىددَٗت ِىمذارىددذا 

ھۆوۈَ جېّىطدىذا لىطدمىچٗ جوخحبٌغدبْ ثوٌطدب، -لبٔۇْلىطمىچٗ جوخحبٌذى. لۇرئبْ 

ثبٍبْ لىٍدذى.  جٗپطىٍىٌھبرإِي روغْٗ -ھٗدىص ثۇ ھٗلحٗ وٗ  جوخحىٍىپ، ھبالي

وۆرۈٔۈغٍٗرٔي وٗ  جٗضۋىرٌىگْٗ ثوٌطب، ھٗدىص  جٌٗپىبرلۇرئبْ ئبخىرٖت ھٗلمىذٖ 

ثۇٔىڭغددب روثىددرو ھبٌددذا وىػددىٕي جٗٔددٕٗجىٗ ٍېمىٕالغددحۇرغۇچي ئٌِٗٗددٍٗرگٗ 

لىسىمحۇرىذىغبْ، دوزاخمب دۇچبر لىٍغدۇچي ئٌٍِٗٗٗردىدٓ لورلۇجىدذىغبْ ِۇپٗضطدٗي 

 ثبٍبٔالرٔي ثٗردى. 

ق، ئبغددۇ ِىطٍىطددىس وىػددىٍٗرٔي ٍېحىٍذۈرۈغددحٗ لۇرئبٕٔىددڭ جٗضددىر غددۇٔذا 

وۆرضٗجىٍٗٔىىي ئۈضدحىذٖ جوخحدبٌغىٕىّىسدا، ھٗدىدص جوغرىطدىذىّۇ جدوخحىٍىّىس. 

ثىراق، ئبغدۇ وىػدىٍٗرٔىڭ روھىَىحىٕدي ٍۈوطدٌٗذۈرۈپ، ٍدۇلىرى چٗودىٗ، ٍدۇلىرى 

وٌطدىّۇ، ث چولمىغب ٍٗجىۈزۈغحٗ چو  جٗضىر وۆرضدٗجىْٗ ٍٗٔٗ ثىدر ئبِىدً ثدبر. ئدۇ

 ِٗۋجدۇت ئوجحۇرىطىذاپٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئۇٌۇغ وىٍّىىي ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ 

ثوٌۇپ جۇرغبٍٔىمىذۇر. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍدۇلىرى پٌٍٗىدگٗ ٍٗجدىْٗ غدۇ 

ثوٌۇپ جۇرغدبٍٔىمي ئۇالرٔىدڭ ئىٕطدبٔىَٗت جبرىخىدذا  ِٗۋجۇتوىػىٍٗر ئوجحۇرىطىذا 

ۈوطىٍىػىگٗ وۆرۈٔٗرٌىه جٗضىر وۆرضٗجىْٗ. غدۇڭب ِىطٍي وۆرۈٌّىگْٗ دٖرىجىذٖ ٍ

 لوغۇِچٗ جوخحىٍىّىس. ّۇثۇ ھٗلحى

پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئٗجراپىذىىي وىػىٍٗرٔىڭ روھىٌ لۇرۇٌّىطىغب جبرىخحب 

لبٍحب جٗورارالّٔبٍذىغبْ دٖرىجىذٖ چوڭمۇر جٗضىر وۆرضٗجحي. پٍٗغِٗجٗرٌىه ئِٗدذى 

ق وىٍّىدده ئددبرلىٍىك جٗضددىر وۆرضىحىػددّۇ جٗورارالّٔبٍددذىغبٍٔىمي ئۈچددۈْ ثۇٔددذا

جٗورارالّٔبٍذۇ. ئٌّٗىطبلحىٓ جب لىَدبِٗجىىچٗ ثۇٔدذاق ئۇٌدۇغ، ِدۇوِّٗٗي وىٍّىده 

 جٗپطددىٍىٌۋۇجۇدلددب وٌٍّٗٗددذۇ. ثددۇ ٍٗردٖ ئددۇ وىٍّىىٕىددڭ ئددبٌىٌ ئٗزِٖىحىٕددي 

وىٍّىدده لبٔچىٍىغددبْ وىٍّىىٕددي ئددۆزىگٗ  ئددورٔي ٍددوق. ئددۇ غٗرھىٍَٗغددٕىڭ

ىغددبْ ئٗزىّٗجٍٗرٔددي ئددۆزىگٗ ِۇجٗضطددٍِٗىگْٗ. ثددۇ ِۇجٗضطددٍِٗىگْٗ، لبٔچىٍ

ئٗزىّٗجٍٗرٔىڭ ثىرٖرضي ثىر ئبدِٖذٖ جېپىٍىپ لبٌطب، ئۇ جدبرىخىٌ ثۈٍدۈن غٗخطدىٗ 

ئبٍٍىٕىذۇ. غدۇٔذاق ئٗزىّٗجدحىٓ ٔٗچچىطدي ِىطٍىطدىس ٍدۇلىرى ضدٗۋىَٗ ثىدٍْٗ 

 جٗرثىَٗچىٍىددهپٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالِٕىڭ وىٍّىىىددذٖ ِۇجٗضطددٍِٗٗٔگْٗ 

لوِبٔذأٍىك وىٍّىىدي، روھدبٔىٌ  ھٗرثىٌضىَبضىٌ رٖھجٗرٌىه وىٍّىىي، وىٍّىىي، 

ئبثىذٌىك وىٍّىىي، ئٗرٌىه وىٍّىىدي، دادىٍىدك وىٍّىىدي، ثۇرادٖرٌىده وىٍّىىدي، 

-ئبرا ِۇۋازىٕىحىٕي ضبلٍىغبْ ھبٌذا ثىدر-دٖۋٖجچىٍىه وىٍّىىي. ِبٔب ثۇ وىٍّىىٍٗر ئۆز

ثىدر ئٗزىدّٗت ۋۇجۇدلدب ودېٍٗر؟  ثىرىگٗ چىڭ ثبغٍىٕىپ جٍِٗٗٔگْٗ ثوٌطب، لبٔذاق
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جبرىخحىىي ئٗ  وبجحب ئٗزىّٗت ثبرٌىممب وٌٗدذى. ثدۇ وبجحدب ئٗزىّٗجٕىدڭ جٗضدىرىّۇ 

غۇٔذاق وبجحب ثوٌذى. ئٗثۇ ضۇفَبْ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغحىٓ ئىٍگىرى ِۇغدۇ ئٗزىّٗجٕىدڭ 

ئٗ  چوڭمۇر جٗضىر ثېرىذىغبْ ثىر جٗرىپىٕدي جؤۇغدحۇرۇپ ِۇٔدذاق   -ثىر جٗرىپىٕي 

ھېچىىّٕىددڭ ئٗگٗغددىۈچىٍىرى ئددۇٔي ِۇھِّٗٗدٔىددڭ ضددبھبثىٍىرى »دېددگْٗ: 

ثدۇ راضدث ئېَحىٍغدبْ ضدۆز.  .«ِۇھِّٗٗدٔي ٍبخػي وۆرگٗٔذٖن ٍبخػي وۆرٍِٗدذۇ

پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ وىٍّىىي غۇٔذاق جٗزثىذار وىٍّىده. ئدۇٔي ٍبخػدي 

ۇپ، ئدۆچ وۆرگٍٗٔٗرِۇ غبٍٗت دٖرىجىذٖ لبجحىك ٍبخػي وۆرىذۇ. وۆڭۈي وۆزى وور ثوٌ

 وۆرگٍٗٔٗرِۇ چٗوطىس ئۆچ وۆرىذۇ. 

پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ٍبخػدي ودۆرۈپ ئۇٔىڭدذىٓ ئبٍرىٍّدبً ٍبغدىغبٔالر 

ئۇٔىڭذىٓ چوڭمۇر جٗضىرٌٗٔذى. ئۇالر لۇرئبٕٔىڭ ثۇٌىمىذىٓ لېٕىپ ئىچحدي، ٍدۇلىرى 

 چولمىغب چىمّىمىّۇ ئبضبْ ثوٌذى. لۇرئبْ پٗضٍىٍّٗذىغبْ ِٗٔٗ ثۇٌىمىذۇر. ھٗرثىدر

ئبدَٖ ثۇ ثۇاللحىٓ لبچىطىغب ٍبرىػب ضۇ ئبٌىذۇ. ثۈٍۈن روھمب ھِٗراھ ثوٌۇپ وېڭٍٗگْٗ 

ۋٖ ضۈزۈٌگْٗ روھالر لۇرئبْ ثۇٌىمىذىٓ جېخىّۇ لېٕىپ ئىچىدع، لۇرئبٔغدب ئٗ  وٗ ، 

 ئٗ  چوڭمۇر ئِٗٗي لىٍىع ئىمحىذارىغب ئىگٗ ثوٌذى. 

ثىددس »ْٗ: ضددبھبثىٍٗرٔىڭ ثىددرى پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالِغب ِۇٔددذاق دېددگ

جۇرغبٔذىىي  ھۇزۇرٌىرىذالبٍحىپ، ئۆز ئىػىّىس ثىٍْٗ ِٗغغۇي ثوٌغبٔذا  ھۇزۇرٌىرىذىٓ

پٍٗغِٗدجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالَ ِۇٔدذاق دېدگْٗ: « ھبٌىحىّىسٔي ضدبلالپ لبالٌّدبٍّىس.

 ھۇزۇرۇِدذاجېٕىّٕىڭ ئىگىطي ثوٌغبْ زات ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ٔبۋادا ضىٍٗر ِېٕىدڭ »

ٔي داۋاٍِىك ٍبد ئېحٌٗىطدٗڭالر، ئدۆٍٍىرىڭالردا لالپ، جۇرغبٔذىىي ھبٌىحىڭالرٔي ضب

ۋٖ ٍوٌٍىرىڭالردا پٗرىػحىٍٗر ثىٍْٗ لوي ئېٍىػىپ وۆرۈغىْٗ ثوالجحىڭالر. ثىراق، ئدي 

«پبت ئٗضٍىگٗ وٌٗحۈرۈپ جۇرۇڭالر -ھٗٔسٌٖٗ غۇ ھبٌٗجٕي پبت 
①
. 

ر چىممبٔدذا، پٍٗغِٗدجٗ ھۇزۇرىدذىٓثۇ، ضبھبثىٍٗر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ 

ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ جٗضىرى جۈگٍٗححي دېگٍٗٔىه ئِٗٗش. ِۇٔدذاق چوڭمدۇر جٗضدىر 

ئدۇالردىٓ رازى ثوٌطدۇْ، ٔىدڭ   ھٗرگىسِۇ جۈگىٍّٗدذۇ. ثٌٗىدي ثدۇ، ضدبھبثىٍٗر 

پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ثىرگٗ جۇرغبٔدذا چوڭمدۇر جٗضدىرٌىٕىپ، ئدۆزٌىرىٕي 

ىٍغبٍٔىمىٕي ئوچۇق جبوبرٌىغبٍٔىمىذۇر. ثبغمب ثىر ئبدِٖگٗ ئبٍٍىٕىپ لبٌغبٔذٖن ھېص ل

دٖرھٗلىددمٗت، ئۇالرٔىددڭ ثۈٍددۈن روھددحىٓ لوثددۇي لىٍغددبْ ٔددورى ئۇالرٔىددڭ روھىٕددي 

ضۈزۈٌذۈرۈپ، پٗرۋاز لىٍذۇرۇپ، ضۇ ئدۈزگْٗ وىػدي گٗۋدىطدىٕىڭ  ضدۇدا ٌٍٗدٍٗپ، 

ئدۇالر ئۆزٌىرىٕىدڭ  .ٍېٕىىٍٗپ لبٌغبٍٔىمىٕي ھدېص لىٍغبٔدذٖن ھدبٌٗجىٗ وٌٗحدۈرگْٗ

                                                 
①
 ِۇضٍىُ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
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دٖ، -ۇرِۇغىغب لبٍحمبٔذا، ئۇالرٔىڭ روھىغب ٌىك لبچىالٔغبْ ٔور ضۇضالغمبْوۈٔذىٍىه ج

جۇرغددبْ ھددبٌٗت ثىددٍْٗ لبٍحىددپ  ھۇزۇرىددذائددۇالر پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالِٕىڭ 

ثوٌغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍغدبْ. ثىدراق جدبرىخي پبوىدث  پٗرلٍىكچىممبٔذىىي ھبٌٗجٕىڭ 

ٌّىغدبْ. ئۇالرٔىدڭ پٍٗغِٗدجٗر غۇوي، ئۇالرٔىڭ روھىذىىي ئېٕېرگىَٗ ھٗرگىسِدۇ ٍولب

چىممبٔذىٓ وېَىٕىدي ئۆزگىرىػدٕي ھدېص لىٍىػدي  ھۇزۇرىذىٓئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ 

پٗلٗت پٗرۋاز لىٍىع ئىمحىذارىٕي جېخىّۇ ئبغۇرۇغمب ئىٕحىٍگٍٗٔىىي ئىدذىىي، غدۇ 

ئىمحىذارٔي ٍولبجمبٍٔىك ئِٗٗش ئىذى. ئۇالر ئىٕطبٔىَٗت جبرىخىذا وۆرۈٌۈپ ثبلّىغبْ 

  .رۋاز لىٍىۋٖردىدٖرىجىذٖ پٗ

غددۇٔذالحىّۇ، ِۇغددۇ دىٕٕددي زېّىٕددذا ثٗرپددب لىٍىددع ئۈچددۈْ پٍٗغِٗددجٗر 

ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئۆز وىٍّىىي ثىٍْٗ ِٗۋجدۇت ثوٌدۇپ جۇرۇغدي غدٗرت ئِٗٗش. 

ئٗگٗر ِۇغۇ غٗرت جېپىٍّىطب، ئىطالَ دىٕي زېّىٕذا ئۆرٖ ثوٌّبٍذىغبْ ثوٌطب ئىدذى، 

طدبالَ دۇَٔدبدىٓ وٗجىٗٔدذىٓ وېدَىٓ ثدۇ جبئبال وىػىٍٗرٔي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىط 

ھېچىىّٕي وۈچي ٍٗجٍّٗذىغبْ  دىٕٕي ثٗرپب لىٍىػمب جٗوٍىپ لىٍّىغبْ ثوالجحي. 

ئىػمب جٗوٍىپ لىٍّبٍذۇ. پٍٗغِٗدجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالِٕىڭ وىٍّىىدي ئىطدالَ دىٕدي 

ثىٍْٗ  جٗرجىّىھبٌٍىرىزېّىٕذا ٔۇلطبٔطىس ئۆرٖ ثوٌغۇدٖن دٖرىجىذٖ ھٗدىطٍىرى ۋٖ 

ۇت ثوٌۇپ جۇرىذۇ. ثىس پٗلٗت پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئٗجراپىذىىي ئبٌىٌ ِٗۋج

ئۈٌگىٍٗردٖ وۆرۈٔٗرٌىه ثوٌغبْ ثىر ئٌِٗٗىٌ ئٗھۋإٌي چۈغٗٔذۈرِٗوچي ثوٌدۇۋاجىّىس. 

ثۇ ئٗھۋاي وېَىٕىي جبرىخحدب  ئۇٔدذاق ِدۇوِّٗٗي جٗورارالّٔىغدبْ ثوٌطدىّۇ، ئِّٗدب 

الد وىػىٍٗر ئىچىدذىىي ئدبٍرىُ غٗخطدٍٗردٖ ئىطالَ جبرىخىذا ئۆجىْٗ ھٗر ثىر ئٗۋ

 ھبزىرِۇ وۆپٍٗپ جېپىٍىذۇ.  غٗخطٍٗرئۈزۈًٌّٗ داۋاَ لىٍىپ وٌٗذى. ثۇٔذاق 

ثۇ ِىطٍىطىس وىػىٍٗرٔىڭ ئۆضۈپ ٍېحىٍىػدىگٗ پٍٗغِٗدجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالِٕىڭ 

وۆرضٗجىْٗ جٗضىرى ٍېڭىٍىمٕىڭ وؤىٍىممب وۆرضٗجىْٗ جٗضىرى ئىذى. ھٗرلبٔدذاق 

ىٍىمحىٓ جبٍٔىمراق، ئبوحىپراق ۋٖ ِٗزِۇجراق ثوٌىذۇ. ثۇٔذاق ئىع ئىٕطبْ ٍېڭىٍىك وؤ

روھىَىحىٕىڭ خبراوحېرىذىّۇ ۋٖ ِبددىٌ وبئىٕبجٕىدڭ خبراوحېرىدذىّۇ ثدبر. ِٗضدىٍْٗ: 

ٍېڭىذىٓ چٗوىىٍٗپ ئېٍىٕغبْ ئووطىگېٓ گبزى ھبۋادىىي ئووطىگېٓ ثىٍْٗ جٗروىت 

ئېٍىػحب ئدبوحىپراق ثوٌىدذۇ. ٍېڭدي جٗھٗجحٗ جبِبِْٗ ئوخػبظ ثوٌطىّۇ، ئِّٗب ئوت 

دٖۋرىٕي ثبغٍىغبْ ٍبوي ٍېڭىٍىممب وۆچىْٗ روھالر ثبغدمب روھالردىدٓ جدبٍٔىمراق ۋٖ 

ئددبوحىپراق ثوٌىددذۇ. ثددۇ ھبدىطددىٕي جۆۋٖٔددذىىي ئىىىددي ٔۇلحىددذىٓ چۈغددٗٔذۈرۈظ 

 ِۇِىىٓ:
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ٍېڭددي جٗۋٌٍٖددۇت  ثوٌۇپّددۇ ئىطددالِىٌ رٖۋىػددحىىي، روھىَٗجٕددي لبٍحددب  -  0

دٖ، روھىَٗت ھبٍدبجي ودۈچىٗ جوٌدۇپ، ٍېڭىٍىٕىدذۇ. چٗوىىٍٗٔدگْٗ  - لۇراغحۇرىذۇ

 ئووطىگېّٕۇ غۇٔذاق ثوٌىذۇ. 

ٍېڭي جٗۋٌٍٖۇت دۇچ وېٍىذىغبْ رٖھىّطدىس وۈچٍدۈن رىمدبثٗت روھىَٗجٕدي   - 2

ۋٖ ضبپالغحۇرىذۇ. ٍېڭىٍىدك ثىدٍْٗ رىمدبثٗت جَٗ ثوٌطدب،  ئۆجىۈرٌٗغحۈرىذۇجېخىّۇ 

رٔىدڭ لبٔچىٍىده ئبوحۇئدبي ثوٌدۇپ وېحىػدىٕي ئٌِٗٗىٌ ھٗرىىٗت لىٍىۋاجمدبْ روھال

 جٗضٗۋۋۇر لىٍىع جٗش ئِٗٗش.

ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ٍٗٔٗ، ٍېڭىذىٓ ٍېحىٍىۋاجمبْ ثۇ وىػدىٍٗر ثىدر جٗرٖپدحىٓ  ٍېڭدي 

ٔېّٗجٕىڭ لٗدرىگٗ جوٌۇق ٍېحٗجحي. ئۇالر ثۇرۇْ جبھىٍىَٗت ئىچىذٖ ٍبغدبپ ئبٔدذىٓ 

غب وۆچۈغدٕىڭ ٔٗلٗدٖر چدو  ئىطالِغب وۆچىْٗ ثوٌغبچمدب، جدبھىٍىَٗجحىٓ ئىطدالِ

ئۇٔىڭدذىٓ رازى   وۆچۈظ ئىىٍٗٔىىىٕي ئٌِٗٗىٌ ھدېص لىٍغدبْ ئىدذى. ئدۆِٗر 

« جبھىٍىَٗجٕي ثىٍّىدگْٗ وىػدي ئىطدالِٕي ثىٍٍّٗدذۇ.»ثوٌطۇْ، ِۇٔذاق دٍٖذۇ: 

غۇٔذاق، جبھىٍىَٗت ثىٍْٗ ئىطدالِٕىڭ پٗرلىٕدي ثىٍگٗٔدذىال ئبٔدذىٓ ئىطدالِٕىڭ 

ر ٍٗٔٗ ثىدر جٗرٖپدحىٓ ٍېڭدي ئىطدالَ ثىٕبضدىٕي ثىدر لٗدرىگٗ ٍٗجىىٍي ثوٌىذۇ. ئۇال

خىع، ثىر خىػحىٓ ثىٕب لىٍىپ، ثىٕب لىٍىػٕىڭ جبپبضىٕي ٍٗجىۈچٗ جبرجىدپ، ٍېڭدي 

ثىٕبٔىددڭ پۈجۈغددىٕي زارىمىددپ وددۈجىْٗ ثوٌغبچمددب، ثىٕددبٔي زٖخّٗجددىٗ ئۇچراجّددبً 

ئدۇالر ِۇھبپىسٖت لىٍىػحب چىڭ جۇراجحي. ثىٕبغب ثىر وىػي چېمىٍطب ٍبوي جىجىٍىطب، 

چىذاپ جۇراٌّبٍححي. ثىٕب ئۇالرٔىڭ ۋۇجۇدى ثىٍْٗ ثىرٌىػىپ، گىرٌٖىػدىپ وٗجدىْٗ 

 دٖپ ھېص لىالجحي. ِٗۋجۇجٍۇلىذائىذى. ئۇالر ئۆز ِٗۋجۇجٍىمىٕي ثىٕبٔىڭ 

ئىطدالِغب ئٗٔٗ غدۇٔذاق ھېدرىص ئىدذى. پٍٗغِٗدجٗر  وىػدىٍٗرئبغۇ ِىطٍىطىس 

ئۆزٌىرى ضبٌغبْ ثىٕبٔىڭ ضبپطبق ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ رٖھجٗرٌىىي ۋٖ ٍېحٗوچىٍىىىذٖ 

ٔىڭ دىٕىٕي ثٗرپب لىٍىع جۇرۇغىغب جوٌىّۇ ھېرىص ئىذى. غۇٔذالحىّۇ ثىس زېّىٕذا 

، غدٗرت ۇئۈچۈْ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھبٍبت ثوٌۇغي غٗرت دېٍّّٗىس. غد

وېَىٕىىٍٗرٔي ثۇ دىٕٕي ثٗرپب لىٍىػمب جٗوٍىدپ لىٍّىغدبْ ثدوالجحي  ثوٌغبْ ثوٌطب، 

ٗلٗت جبرىخحب ِىطٍي وۆرۈٌّىگْٗ ئبغۇ جدبرىخي ئٗھدۋإٌي چۈغدٗٔذۈرِٗوچي ثىس پ

ثوٌۇۋاجىّىس. ثۇ ثىسگٗ ِۇٔذاق ثىر ضدوئبٌٕي لوٍىدذۇ: ضدبھبثىٍٗردٖن وىػدىٍٗر لبٍحدب 

جٗورارالّٔىطب  ٍبوي ھبزىرلي ٌٗھسىغىچىٍىه جٗورارالّٔىغبْ ثوٌطب، ئۇالرٔىڭ ئىطالَ 

ۋٖ لبٔددذاق لىّّىحددي ثوٌطددۇْ؟ لبٍحددب ۋٖ ِۇضددۇٌّبٔالرغب ٔىطددجٗجْٗ ٔددېّٗ روٌددي 

جٗورارالّٔبٍذىغبْ ٔٗرضىٕىڭ گېپىٕي لىٍىپ ئوٌحۇرۇغٕىڭ پبٍذىطدي ثدبرِۇ؟ جبرىخحدب 

جٗورارالّٔبٍذىغبْ ثۇ وىػىٍٗر ئۆزىگٗ خبش غبرائىحمب ئىدگٗ ثوٌغدبْ ۋٖ ثدۇ غدبرائىث 
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ئۇالرٔىڭ ٍېحىٍىػىگٗ چوڭمدۇر جٗضدىر وۆرضدٗجىْٗ ثوٌطدب، ِٗضدىٍْٗ: پٍٗغِٗدجٗر 

ثوٌدۇپ  ِٗۋجدۇتٍھىططبالَ ئۆزىٕىڭ ئۇٌۇغ وىٍّىىي ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ئبرىطدىذا ئٌٗٗ

جٗضىرى لوغدۇٌۇپ وٌٗدگْٗ ثوٌطدب، ئىطدالِٕىڭ  جٗۋٌٍٖۇجٕىڭجۇرغبْ، ثۇٔىڭغب ٍېڭي 

 ئۈِىدذثوٌۇغدىذىٓ لبٔدذالّۇ  ِٗۋجدۇتضۈرىحىٕىڭ ٍٗٔٗ ثىر لېدحىُ  جٗزثىٍىهئبغۇ 

 وۈجىىٍي ثوٌطۇْ؟ 

ېدرىع زۆرۈر. چدۈٔىي، ئدۇ ضدوئبي ضدبھبثىٍٗرٔىڭ ث جدبۋاةثىسٔىڭچٗ ثۇ ضوئبٌغب 

ئٗھۋاٌىٕي ۋٖ ضبھبثىٍٗردىٓ وېَىٕىىٍٗرٔىڭ ئٗھۋاٌىٕي ثىٍدگْٗ وىػدىٍٗردٖ ِۇٔدذاق 

ئىطالَ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالِٕىڭ ۋٖ »ثىر ۋٖضۋٖضىٍىه خىَبٌٕي پٍٗذا لىٍىذۇ: 

ب ثىدر جوغرا ٍوي جۇجۇپ ِبڭغبْ خٌٗىپىٍٗرٔىدڭ دٖۋرىدذىٓ ئىجدبرٖت ئبغدۇ لىطدمىغىٕ

ۋٖ  غٗرلػۇٔبضدالردٖي غدۇ چبغدذا ٔىجىدص « دٖۋرىذٖ ٍبغدبپ ئبخىرالغدمبٔىىْٗ.

چىمىپ، ئىطالِٕىڭ لبٍحىذىٓ رېئبي جۇرِۇغمب ٍېٕىدپ  ئوجحۇرىغبئۇالرٔىڭ غبٍىىٍىرى 

ئۈِىذضىسٌٗٔذۈرۈظ ئۈچۈْ ئبغۇ خىَدبٌٕي جٗوىحٍٍٗدذۇ. ثدۇ  وىػىٍٗرٔيوېٍىػىذىٓ 

ىٕي ئبٍذىڭالغدحۇرۇظ وېدرٖن: لبٍحدب ضوئبٌغب جدبۋاة ثېدرىع ئۈچدۈْ ِۇٔدۇ ِٗضدىٍ

جٗورارالّٔبٍذىغىٕي ٍبوي ھېچجوٌّىغبٔذا ھدبزىرغىچٗ جٗورارالّٔىغىٕدي زادى ٔدېّٗ؟ 

ئىطالِٕي رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرىذىغبْ ئبالھىدذىٍىىٍٗرِۇ؟ ٍدبوي، ضدبھبثىٍٗرٔىڭ غدۇ 

رېئبٌٍىممددب ئبٍالٔددذۇرغبٍٔىمىّۇ؟  ىٍٗرٔي ِىطٍىطددىس ٍددۇلىرى دٖرىجىددذٖئبالھىددذىٍى

ضبھبثىٍٗرگٗ خبش ثوٌغبْ غبرائىث جٗورارالّٔبٍذۇ. غدۇ غدبرائىث زادى لبٔدذاق روي 

ئوٍٕىغبْ؟ ئىطدالِٕي رېئبٌٍىممدب ئبٍالٔذۇرىدذىغبْ ئبضبضدي ئبالھىدذىٍىىٍٗرٔي غدۇ 

غددبرائىث پٍٗددذا لىٍغددبّٔۇ؟ ٍددبوي، ئددۇ ئددۆزگىچٗ غددبرائىث ئبغددۇ ئبالھىددذىٍىٍٗرٔي 

بّٔۇ ِېددٕىڭچٗ ِٗضددىٍٗ ئِٗددذى ِىطٍىطددىس دٖرىجىددذٖ رېئبٌٍىممددب ئبٍالٔددذۇرغ

ئبٍذىڭالغحي. ئىطدالِٕي رېئبٌٍىممدب ئبٍالٔذۇرىدذىغبْ ئبضبضدي ئبالھىدذىٍىىٍٗرٔىڭ 

ٔىددڭ جٗلددذىرى ۋٖ ھِّٗىطددي لۇرئددبْ ۋٖ ھٗدىطددحىٓ ئېٍىٕىددذۇ. ثددۇ ئىىىىطددي 

 ضدبِبۋىخبھىػي ثىٍْٗ ِۇضدۇٌّبٔالر ھبٍبجىدذا داۋاٍِىدك لوغذىٍىدذۇ. ئىٍگىرىىدي 

ۋٖ زاٍٗ ثوٌغدبْ، ئىٍگىرىىدي پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىدڭ ضدۈٕٔٗجٍىرىذىٓ وىحبثالر ثۇرِىالٔغبْ 

لۇرئبْ ۋٖ ھٗدىطدحٗ خبجىرٌٗٔگٍٗٔىرىدذىٓ ثبغدمب ھېچٕٗرضدٗ ضدبلٍىٕىپ لبٌّىغدبْ 

ََّْلنَول ﴿لۇرئبْ ۋٖ ھٗدىطٕي ضبلالغمب ئۆزى وېپىً ثوٌذى:  ئٗھۋاي ئبضحىذا،  وُ  َُو ْْ ِ َّول َُ
 َِ ُِِ ا وول َْ س ھٗلىددمٗجْٗ لۇرئددبٕٔي ٔبزىددً لىٍددذۇق، ئددۇٔي چولددۇَ ثىدد﴿ ﴾ لووذتْتَر َوِ َّوول لَووُو َل

 .①﴾لوغذاٍّىس

                                                 
①
 ئبٍٗت. -9، ھىجرضۈرٖ  
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ِبٔب ثۇ ئىىىي ِٗٔجٗدٖ  ئىطالِٕي لبٍحب لۇرۇغمب لىسىمىذىغبْ ۋٖ غۇٔىڭغب ئىدرادٖ  

، ئىطددالِىٌ غددٗخصثبغٍىغددبْ ھٗرلبٔددذاق دٖۋرىددذىىي وىػددىٍٗرگٗ ئىطددالِىٌ 

ِدبددا جېپىٍىدذۇ.  جبِبئٗت، ئىطالِىٌ دۆٌٗت لۇرۇغمب وېرٖوٍىه ثوٌغبْ ھٗرلبٔدذاق

ضبھبثىٍٗرٔىڭ ئۆزگىچٗ غبرائىحي پٗلٗت ئىطالِٕىڭ لۇرئدبْ، ھٗدىطدحىٓ ئېٍىٕغدبْ 

ئبضبضٍىك ئبالھىذىٍىىٍىرىٕي ِىطٍىطىس دٖرىجىذٖ رېئبٌٍىممب ئبٍالٔدذۇردى. جبرىخحدب 

جٗورارالّٔبٍذىغىٕي ئىطالِٕىڭ ئبالھىذىٍىىٍىرى ئِٗٗش، ثٌٗىدي ئبغدۇ ِىطٍىطدىس 

 دٖرىجٗ. 

اق ثىر ضوئبٌّۇ ثبر: ئٍٕٗي زاِبٔذا ئىػدمب ئبغدمبْ ِىطٍىطدىس دٖرىدجٗ ٍٗٔٗ ِۇٔذ

جٗورارالّٔبٍذىغبْ ئۆزگىچٗ غبرائىححىٓ جۇغۇٌغدبٍٔىمحىٓ جٗورارالّٔىطدب، ئۇٔدذالحب ثدۇ 

دٖرىجٗ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھبٍبجىذا لبٔذاق لىّّٗجدىٗ ئىدگٗ؟ ئدۇ ضدۆزٌٗپ ئېغىسىٕدي 

 ّىحىگىال ئىگىّۇ؟ ثوٌۇظ لىّ« چۈظ غېرىٓ»جبجٍىك لىٍىذىغبْ ثىر 

ھٗرگىسِۇ ئۇٔذاق ئِٗٗش. ئدۇ ِىطٍىطدىس دٖرىدجٗ ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ئىطدالِٕي 

رېئبٌٍىممب ئبٍالٔذۇرۇغىذىىي جبٍٔىك ئۈٌگٗ ثوٌۇظ لىّّىدحىگٗ ئىدگٗ. ِۇضدۇٌّبٔالر 

جٗھٗجدحىٓ ضدبھبثىٍٗر ٍٗجدىْٗ  ئوِۇِىٌئىطالِٕي ئىػمب ئبغۇرۇغمب ئۇرۇٔغبٍٔىرىذا 

ِّٗب ئٌِٗٗىَٗجحٗ ٍۈوطًٌّٗٗ لبٌّبٍذۇ. جدبرىخىٌ پبوىدث دٖرىجىگٗ ٍېحٌّٗىطىّۇ، ئ

ئىّدبْ ٔدۇرى پدبرالپ،  لٌٗجٍىرىدذٖغۇوي، ھٗر ثىدر ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالر ئىچىدذىٓ 

پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالِٕىڭ وىٍّىىىددذىٓ ۋٖ جددبٍٔىك ئددۈٌگىٍٗردىٓ ضددبھبثىٍٗر 

ضدبھبثىٍٗر  پبٍذىالٔغبٔذٖن پبٍدذىٍىٕىپ، روھىَىحىٕىدڭ چوڭمدۇر لبجٍىرىدذا ثىۋاضىحٗ

جۇٔجي لېحىُ ثېػىذىٓ ئۆجىۈزگْٗ ٍېڭىٍىمالرٔي ھېص لىٍىپ، لۇرئبْ ۋٖ ھٗدىطحىٓ 

ئۇٌۇغ ضبھبثىٍٗر لېٕىپ ئىچىٗٔدذٖن ئىچىدپ، ئدۆز ۋۇجۇدٌىرىدذا ضدبھبثىٍٗر ئىػدمب 

ئبغۇرغبْ خۇضۇضىَٗجٍٗرٔي ئىػمب ئبغۇرۇپ، ئبغۇ ئبٌىٌ ٍۇلىرى ضٗۋىَٗگٗ ٍٗجدىْٗ 

  ئۈزۈًٌّٗ چىمىۋاجىذۇ. غٗخطٍٗر

جددوغرا، ئبغددۇٔذاق وىػددىٍٗر پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالِٕىڭ ئٗجراپىددذىىىٍٗرگٗ 

 ئوِدۇِىٌلبرىغبٔذا جوٌىّدۇ ئدبز. ٌدېىىٓ، ِۇضدۇٌّبٔالر ٍۈوطىٍىػدىٗ ئۇرۇٔغبٍٔىرىدذا 

جٗھٗجحىٓ ئبغۇ ئبٌىٌ دٖرىجىگٗ ٍېحٌّٗىگْٗ جٗلدذىردىّۇ ٍۈوطدًٌّٗٗ لبٌّبٍدذۇ. 

َِّ ﴿ۇرۇّٔبضٍىك جۆۋٖٔگٗ جبرجىدذۇ: چۈٔىي، ئۇرۇٔۇظ ھبِبْ ٍۇلىرىغب جبرجىذۇ. ئ َو ْلَدْصوِر ِ 
َْقت َوتَوَا َصوْا  َِللصَّوِّْرِ  َْلِ  َوتَوَا َصوْا  َِولْل ُْا   لصَّلِل ََِل َُِنا  َو َِ  ُفْسرر ِ َلَّ  لَِّذيَ  آ َِ َل َُْسل زاِبْ ثىٍْٗ ﴿ ﴾ ْْلِ

ثىدرىگٗ ھٗلٕدي  -لٗضِٗىي، ئىّبْ ئېَحمدبْ، ٍبخػدي ئٌٍِٗٗٗرٔدي لىٍغدبْ، ثىدر 
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جٗۋضىَٗ لىٍىػدمبْ وىػدىٍٗردىٓ ثبغدمب  ثىرىگٗ ضٗۋرٔي -ۋضىَٗ لىٍىػمبْ، ثىر جٗ

 .①﴾ھِّٗٗ ئبدَٖ چولۇَ زىَبْ ئىچىذىذۇر
وىػدىٍٗر ِۇضدۇٌّبٔالر  ِىطٍىطدىس ثىدر ئٗۋالد ھېٍىمديثۇ ٔۇلحىدذىٓ لبرىغبٔدذا، 

ھبٍبجىذا ِۇھىُ روي ئوٍٕبٍذۇ. خىَبٌىٌ ثوٌّىغبْ، لدۇرۇق غدوئبر ثوٌّىغدبْ ئٌِٗٗىدٌ 

ثوٌددۇپ جۇرۇغددي ئىطددالَ دىٕىٕددي ئٌِٗٗىددَٗجىٗ  ِٗۋجددۇتگىٍٗرٔىددڭ رېئبٌٍىمحددب ئۈٌ

ئبٍالٔذۇرۇغددمب ثٗي ثددبغالپ، ِۇغددۇ ٍوٌددذا جىرىػددچبٍٔىك وۆرضددٗجىٍٗٔٗرگٗ جددۈرجىٗ 

ٌ دۇَٔددبدا ئىػددمب ىثوٌىددذۇ. ئددۇالر ئىطددالِٕىڭ ئبضبضددي ئبالھىددذىٍىىٍىرىٕي رېئددبٌ

ْٗ ِىطٍىطدىس دٖرىجىدگٗ ئبغۇرغبٔذىٓ وېدَىٓ، جدۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالر ٍٗجدى

ٍېحٌّٗٗضٍىىىٕىڭ وبراٍىحي چبغٍىك. ھٗرلبٔذاق ثىر جبھىٍىَٗت دٖۋرىذٖ، جۈٍِىذىٓ 

ھبزىرلي زاِبْ جبھىٍىَىحي دٖۋرىذٖ ئىطدالِٕىڭ ئبضبضدي ئبالھىدذىٍىىٍىرىٕي  ئٗ  

جۆۋْٖ دٖرىجىذٖ ثوٌطىّۇ، ئىػدمب ئبغۇرۇغدٕىڭ ئدۆزىال، ھٗرلبٔدذاق جدبھىٍىَٗجىٗ 

ورٖپ ئىٍگىرىٍٗغددحۇر. ِىطٍىطددىس ئددبٌىٌ دٖرىجىددگٗ ٍېددحىع لبرىغبٔددذا چددو  ضددٗ

پٗزىٍٗجحٗ ئبٌىٌ ِبلبَ جېپىػحۇر. ثدۇ جٗھٗجدحٗ ھٗروىدُ ئىمحىدذارىغب ٍبرىػدب ئىدع 

دٖ، ئدبز ضدبٔذىىي ئدبدٍِٖٗر ئدبٌىٌ دٖرىجىدگٗ ٍېحىدذۇ، لبٌغدبٔالر ئدبٌىٌ  -وۆرىذۇ 

ٍّٗدذىغبْ لٗدٍِٖٗر ثىٍْٗ ٍېمىٍٕىػدىذۇ. ھدېچىىُ ودۈچي ٍٗج پٗرلٍىكدٖرىجىگٗ 

ئىػمب جٗوٍىپ لىٍىّٕبٍذۇ. غۇٔذاق، ئبغۇ ِىطٍىطىس وىػىٍٗرٔىڭ جدبرىخي رېئدبٌٍىك 

ثوٌۇپ جۇرۇغي ۋۇجۇدالرغب ثىر ِٗھٗي جبرلبٌغبٔذىٓ وېَىٓ ٍولبپ  ِٗۋجۇتضۈپىحىذٖ 

چددۈظ ثوٌددۇظ ئۈچددۈْ ئِٗٗضددحۇر، ثٌٗىددي، لبٍحىٍىٕىددذىغبْ  غددېرىٓوېحىددذىغبْ 

 ئٌِٗٗىَٗت ثوٌۇظ ئۈچۈٔذۇر. 

ٗجىىچٗ ثددبلىٌ لبٌىددذىغبْ وىحبثىددذا ِۇضددۇٌّبٔالردىٓ پٍٗغِٗددجٗر لىَددبِ 

 ئىدسدٖپئۈٌگٗ لىٍىپ، ئبغدۇ ِىطٍىطدىس وىػدىٍٗرٔىڭ ئىسىدذىٓ  ئٌٍٗٗھىططبالِٕي

وا  لَّوَو َو ْل َووْاَم . ﴿ِېڭىػٕي جٌٗٗپ لىٍدذى ُِ َِ يَوْر ْ  ِلَلوْ  َتول َسوَن َِ وَاَ   ْْ واَِ  لَّوِو ُن ُْ ِِو  َر َِ َلُ وْا  َلَقوْم َتول
ٔي وۆپ ٔي، ئبخىرٖت وۈٔىٕي ئۈِىذ لىٍغبْ ۋٖ  - ضىٍٗرگٗ﴿ ﴾َوذََتَر  لََّو َتَِ ًر  ْْلِفَر 

 .②﴾ئٌٗۋٖجحٗ ٍبخػي ئۈٌگىذۇر رٖضۇٌۇٌالھٍبد ئٗجىٍٗٔٗرگٗ 
ِِو  ﴿   َِ َر ِ لَوْ ِهْا َوََل َيِ وُمو َِ َِْ  َىل  َِ ِّها ِْ ِِْهْا ُي ْ  دَوِّْ ِِ َِ يَلل ول َو لَِّذيَ  تَوَِّواَُّرو   لمَّ َر َو ْْلِ لَّ ِِ ًْ و َِ ل َِ ُصوُمورِِىْا 

 ِْ َْ ِسِو َُِاولَِ َك ُىُا  ْلُل َْ ْ  َوَِْ  يُاَق ُ حَّ َُو َِ َِِهْا َفَصلَص َُِسِهْا َوَلْا َتل َْ  نَُْو ََ  َِ َِ ُنوُتا  َويُوْيثُِرو ولُرو   ُْا َِ َو لَّوِذيَ  
 َْ ْفَا َُِنل  لَِّذيَ   َِْر لََنل َوِْلِ َِ رََوََّنل  ْ  ْ  ََوْدِمِىْا يَوُقاُلا َِنُوا  رََوَّنَول ِِ َّوِذيَ  آ ِنَول ِ وَل  ِل َُْا ِِو  دُو ِِ َوََل َتْ َدوْل  يَلول َل َِلْْلِ َِّوُقُا

                                                 
①
 .ئبٍٗجىىچٗ-1ٗجحىٓ ئبٍ -0، ئٗضرضۈرٖ  
②
 ئبٍٗت.-20ضۈرٖ ئٗھساة،  
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ٍېٕىغب  ئٗٔطبرىَالرِٗدىٕىذٖ ٍٗرٌىه ثوٌغبْ، ئىّبٔي وۈچٍۈن ثوٌغبْ ﴿ ﴾ِ ََّك رَُرو   َرِِ ا  

ھىجرٖت لىٍىپ وٌٗگٍٗٔٗرٔي دوضث جۇجىذۇ، ئۇالرغدب ثېدرىٍگْٗ ٔٗرضدىٍٗر ئۈچدۈْ 

رٌىك لىٍّبٍددذۇ، ئددۇالر ِوھحددب  جۇرۇلٍددۇق ِۇھبجىرالرٔىددڭ ِٗٔپٗئٗجىٕددي ئىچددي جددب

ضدبلالٔغبٔالر  ثېخىٍٍىمىدذىٓئۆزٌىرىٕىڭ ِٗٔپٗئٗجىذىٓ ئٗال ثىٍىذۇ، ئۆز ٔٗپطدىٕىڭ 

ِٗلطٗجىٗ ٍٗجىۈچىٍٗردۇر. ئۇالردىٓ وېَىٓ وٌٗگٍٗٔٗر: پٗرۋٖردىگدبرىّىس ثىدسگٗ ۋٖ 

ىسغب ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، دىٍٍىرىّىدسدا ثىسدىٓ ئىٍگىرى ئىّبْ ئېَحمبْ لېرىٕذاغٍىرىّ

ِۇئّىٍٕٗرگٗ لبرغي دۈغٍّٗٔىه پٍٗذا لىٍّىغىٓ، پٗرۋٖردىگدبرىّىس ضدْٗ ٔبھدبٍىحي 

 .①﴾ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىطْٗ، ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔطْٗ دٍٖذۇ
ثۇ ھٗلحٗ جېخىّۇ وۆپ ضۆزٌٍّٗىس. غۈثھىطىسوي، ھدبزىرلي زاِبٔدذىىي ئىطدالَ  

ئبالھىذىٍىىٕي ِۇوِّٗٗي ئىػمب ئبغۇرۇغدحب ئدبٌىٌ ئوٍغىٕىع ھٗرىىىحي  ئىطالِىٌ 

 دٖرىجىگٗ ٍېحٌّٗىطىّۇ، ھٗر ھبٌذا وبِبٌٗت دٖرىجىطىگٗ  ٍېمىٕالۋاجىذۇ. 

ثٗرگْٗ ئىىىىٕچدي  ثېػبرٖتئىطالَ ھبزىر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ھٗدىطحٗ 

ئىطدالَ غېرىجٍىدك ثىدٍْٗ . »وٗچۈرۈۋاجىدذۇلېحىٍّىك غېرىجٍىك دٖۋرىٕي ثېػىذىٓ 

 خددۇظ ِۇثددبرٖنالٔذى، ٍٗٔٗ ثىددر لېددحىُ غېرىجٍىػددىذۇ، غېرىجالغددمبٔالرغب ثبغدد

«ثوٌطۇْ
②
ئىىىىٕچي لېحىٍّىك غېرىجٍىك ھِّٗٗ جٗھٗجحىٓ ثىرىٕچدي لېحىٍّىدك  .

غېرىجٍىممب ئوخػىّىطىّۇ، ئېٕىمىي ئبضبضٍىك وۆپ ئىػالردا ئوخػبٍذۇ. ِٗضىٍْٗ: 

ۇغدحب ھۆودۈِراْ ئورۇٔدذا ٔىڭ ٍدوٌي ئٌِٗٗىدٌ جۇرِثىرىٕچي لېحىٍّىك غېرىجٍىمحب 

ٔىددددڭ ثددددبرٌىمي، ثىددددرٌىىىگٗ، ِددددۇھِّٗٗد »ئِٗٗش ئىددددذى، وىػددددىٍٗر 

ئىػددٍّٗٔٗححي. ھددبزىرلي « ئٌٍٗٗھىططددبالِٕىڭ ھٗق پٍٗغِٗددجٗر ئىىٍٗٔىىىددگٗ

ٔىدددڭ ثدددبرٌىمي، ثىدددرٌىىىگٗ، ِدددۇھِّٗٗد »غېرىجٍىمحدددب ئدددبدٍِٖٗر گٗرچٗ 

بھبدٖجىٗ، ئېغىسٌىرىذا  وٌٗىّٗ غ« ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗق پٍٗغِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىگٗ

ئىمرار لىٍىػمبْ ثوٌطىّۇ، پۈجۈْ دۇَٔبدىىي ثىر ِىٍَدبردجىٓ ئدبرجۇق ئدبدَٖ وٌٗىدّٗ 

غبھبدٖجٕي ھٗروۈٔي ئېغىسٌىرىذىٓ چۈغۈرٍِٗۋاجمبْ ثوٌطىّۇ، ئِّٗدب ئدۇالر وٌٗىدّٗ 

ٔىڭ غدٗرىئىحىٕي ٔىڭ ٍوٌىغب ثوٍطۇٔۇپ، »غبھبدٖجٕىڭ ئبضبضٍىك جٗلٗززاضىٕي 

ي رٖت لىٍىۋاجىذۇ. ِبٔدب ثدۇ، ثۈگدۈْ وۈٔدذىىي ئىطدالِٕىڭ ثېػدىغب ٔ«لبٔۇْ لىٍىع

 -غېرىجٍىمحۇر. گٗرچٗ لۇرئدبْ ِىٍَدؤالپ ثېطدىٍىۋاجمبْ، رادىَدو  ھٗلىمىٌوٌٗگْٗ 

                                                 
①
 ئبٍٗجٍٗر.-01ۋٖ  -9، ھٗغرضۈرٖ  
②
 ِۇضٍىُ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
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لىدرائٗت ئبڭٍىحىٍىۋاجمدبْ، ئبڭٍىغۇضدي ثبرالرغدب ھٗدىدص ۋٖ دىٕدي  جېٍېۋىسىَىٍٗردٖ

 !دٖرضٍٗر ثىٍْٗ لوغۇپ چۈغٗٔذۈرۈٌىۋاجمبْ ثوٌطىّۇ

 ىجٍىمحىىي ھٗرىىٗت ئىطالھبت ثوٌۇغحىٓ ثٗورٖن ٍېڭىٍىممب وۆچۈظ ثوٌىذۇ.غېر

ضىٍٗرگٗ ثبرٌىك ِىٍٍٗجٍٗر ثىر ٌولّب جبئبِغدب ئوالغدمبٔذٖن ئوٌىػدىپ وېٍىدذۇ، » 

دېَىٍگٗٔدذٖ، « غۇ وۈٍٔٗردٖ ضبٔىّىسٔىڭ ئبزالپ وٗجىٍٗٔىىىذىٓ غۇٔذاق ثوالِذۇ؟»

ضدىٍٗرٔىڭ ضدبٔىڭالر ودۆپ، ثىدراق  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ثٌٗىي غۇ وۈٍٔٗردٖ

«ضٌٗذىىي وۆپۈوىٗ ئوخػبپ لبٌىطىٍٗر، دېذى
①
. 

ِبٔددب ثددۇ ھٗدىطددحٗ دېددَىٍگْٗ وۆپۈوٍىػددىپ وېددحىع ِٗضددچىحٍٗردىىي، 

 ٌېىطددىٌَٗٗردىىي  دىٕددي دٖرضددٍٗر ئددبرلىٍىك ئىطددالَ -رادىَددوالردىىي، وىحددبة 

ّبٍذۇ، ثٌٗىدي ٔٗضىھٗت لىٍىع ثىٍٗٔال ئوڭػبٌ -ھٗلىمٗجٍىرىٕي چۈغٗٔذۈرۈپ ۋٖز 

ثېطىٍّىرىذىٓ ئبجرىحىۋېٍىپ، « ئٌِٗٗىٌ»وۆپۈوٍىػىپ وٗجىٍٗٔٗرٔي جبھىٍىَٗجٕىڭ 

ئىطددالَ جوغرىطددىذا »ئىطددالَ ھٗلىمٗجٍىددرى ثىددٍْٗ ٍېڭىددذىٓ ٍېحىػددحۈرۈپ، 

ضدۆزٌٍٗذىغبْ، پىىىدر لىٍىدذىغبْ، ئىطدالِذىٓ پٗخىرٌىٕىدذىغبْ، ئىطدالِٕي ئدبرزۇ 

الرٔدي « رۇظ ئۈچۈْ ھٗرىىٗت لىٍّبٍذىغبْلىٍىذىغبْ، ئِّٗب ئىطالِٕي ئىػمب ئبغۇ

 ئۆزگٗرجىٗٔذىال، دىٕٕىڭ غېرىجٍىمي ئبخىرٌىػىذۇ.

ئددوْ ئددۈچ ئٗضددىردىٓ ثۇٍددبْ جٗورارالّٔىغددبْ جددۇٔجي ئٗۋالد ِۇضددۇٌّبٔالرٔي  

ٍېحىٍذۈرۈغددىٗ ئىىىددي خۇضۇضددىَٗت ئبالھىددذٖ ھٗضطددٗ لوغددمبْ. ئۇٔىددڭ ثىددرى 

ىٕىع ھٗرىىىحىٕىددڭ وۈٔددذىىي ئىطددالَ ئددوٍغ ىيٍېڭىٍىممددب وۆچددۈظ. ثۈگددۈٔ

لىٍىۋاجمبٍٔىرى ئٌِٗٗىَٗجحٗ غېرىجٍىك ئىچىذىىي ٍېڭي ئبپىرىذىٍىىحۇر. غۇٔىڭ ئۈچۈْ 

ثۇ ھٗرىىٗجٍٗردٖ ِۇغۇ خۇضۇضىَٗت ئىطالِٕىڭ ئىىىىٕچي لېحىٍّىك غېرىجٍىمىٕدي 

ٍولۇجۇظ ئۈچدۈْ جدۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالردٖن جىھدبد لىٍىۋاجمدبْ وىػدىٍٗرٔىڭ 

پٍٗغِٗدجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالِٕىڭ ئۇٌدۇغ  ئوٍٕبٍدذۇ. ٍٗٔٗ ثىدرى روھىَىحىذٖ پبئبي روي

وىٍّىىي ثىٍْٗ ئبدٍِٖٗر ئبرىطىغب ھبزىر ثوٌۇغي. ثۇ خۇضۇضدىَٗت لىَدبِٗت لدبٍىُ 

ثوٌغۇچٗ جٗورارالّٔبٍذۇ. ثىراق ثىس غدۇٔذاق دېٌٍَّٗٗىسودي، ٍېڭىٍىممدب وۆچۈغدٕىڭ 

ذىٓ ۋاز جٗضددىرىذٖ دىٕٕددي چوڭمددۇر چۈغددىٕىپ، غددبوىٍىٕي لوغٍىػددىپ ِېغىسىدد

وٗچٍّٗذىغبْ، دىٕٕي لۇدرٖت جبپمۇزۇپ،  غٗرىئٗجٕي لبٍحب لدبٔۇْ لىٍىػدٕي ئىػدمب 

ئبغددۇرۇظ ئۈچددۈْ غېرىجٍىددك ِٗزگىٍىددذٖ لبٔددذاق جٗ  لىٍىددع وېرٖوٍىىىٕددي 

ثىٍْٗ  ئٌٍٗٗھىططبالَثىٍگٍٗٔٗرٔىڭ دىٍٍىرىذا ھٗلىمٗت ئوجي ٍېٍىٕجبپ، پٍٗغِٗجٗر 

ئدۇالر خدۇددى جدۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالر ثىٍٍٗ ٍبغىغبْ دٖرىجىگٗ ثېرىپ ٍېحىذۇ. 

                                                 
①
 ئٗھّٗد ۋٖ ئٗثۇ داۋۇد رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
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پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ثىدرگٗ ٍبغدىغبٔذٖن جۇٍغۇغدب وېٍىدذۇ. پٍٗغِٗدجٗر 

وٌٗگْٗ ئٗٔٗ غۇ  ئۆگىٕىػحىٓ جٗرجىّىھبٌٍىرىٕيئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗدىطٍىرى ۋٖ 

 ثىۋاضددىحٗئۇالرٔىّددۇ پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالِذىٓ  ھېططددىَبجيثىددرگٗ ٍبغددبظ 

 ٌٗٔگْٗ جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالر ٍٗجىْٗ ئبٌىٌ دٖرىجىٍٗرگٗ ٍٗجىۈزىذۇ. جٗضىر

ھبضددىً وددبالَ، ھددبزىرلي زاِددبْ ئىطددالَ ئددوٍغىٕىع ھٗرىىىحددي ئىطددالِىٌ 

ئىػددمب ئبغۇرۇغددحب جددۇٔجي ئٗۋالد ِۇضددۇٌّبٔالرغب ٍېمىٕالغددحي.  ئبالھىددذىٍىىٍٗرٔي

 ذىٓ ۋاز ودېچىع، ئۈچۈْ ثبرٌىمى ھبزىرلي زاِبْ ئىطالَ ئوٍغىٕىع ھٗرىىىحي 

ٔىدڭ ٍوٌىذا چىٓ ئىخالش ثىٍْٗ جىھبد لىٍىدع، دۇَٔدبٌىك راھٗجدحىٓ وېچىدپ، 

ضبۋاثىٕي ئۈِىذ لىٍىپ غېھىث ثوٌۇظ ٍوٌىغب ِېڭىع، ئېغىدر ئبزاثالرغدب چىذاغدٍىك 

ثېرىع لبجبرٌىك جٗھٗجٍٗردٖ وىػىٍٗرگٗ ئٌِٗٗىٌ ئۈٌگٗ وۆرضىحىپ، ھېٍىمدي ئدبٌىٌ 

 دٖرىجىٕي ئٗضٍٗجحي. 

 رېئدبٌىسٍِىكسٔي ٍٗٔٗ ثىدر لېدحىُ خۇالضىٍىطدٗن، ئىطدالِٕىڭ ئىدذېئبي ضۆزىّى

خۇضۇضىَىحىٕي ئىػمب ئبغۇرغبْ جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالر ئۇالر ٍٗجىْٗ دٖرىجىدگٗ 

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئۈٌگىٍىرىذۇر. وېَىٕىىٍٗر ٍۈوطىٍىػدىٗ  وېَىٕىيٍٗجّٗوچي ثوٌغبْ 

 ٍبوي ٍٗجّٗضٍىه ئبٍرىُ ِٗضىٍٗ.  ئۇرۇٔطىال ٍۈوطىٌٍٍٗٗذۇ. ئبٌىٌ دٖرىجىگٗ ٍېحىع

ضۆزىّىسٔي لبٍحب ثىر لېحىُ خۇالضىٍىطٗن، ئىطالِٕىڭ ئبضبضي ئبالھىدذىٍىىٍىرى 

ِۇضددۇٌّبْ ثوٌّددبلچي ثوٌغددبْ  ھٗلىمىددٌضددبھبثىٍٗرگىال خددبش ئِٗٗش، ثٌٗىددي 

ئىػمب ئبغۇراالٍذۇ ۋٖ ئىػدمب ئبغۇرۇغدي  ئبالھىذىٍىىٍٗرٔيھٗرلبٔذاق ثىر وىػي غۇ 

ٔىڭ ئبٌذىذا ۋٖ ئۆزىٕىدڭ ئىٕطدبٔىٍَىمي ٗجحٗ وِٗچىٍىه ئۆجىۈزضٗ، الزىُ. ثۇ جٗھ

ئبٌذىذا ئېغىر گۇٔبھ ئۆجىۈزگْٗ ثوٌىدذۇ. ِۇضدۇٌّبٔالر ئىطدالِىٌ ئبالھىدذىٍىىٍٗرٔي 

 ضبلالپ لبالالٍذۇ.  ِٗۋجۇجٍۇلىٕيئىػمب ئبغۇرغبٔذىال ئۆز 

ئىػدمب  ئبالھىدذىٍىىٍٗرٔيجۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالرغب خبش ثوٌغىٕي ئىطدالِىٌ 

ئددبدٍِٖٗرگٗ پٗرز  ئبغۇرۇغددحىىي ِىطٍىطددىسٌىىحۇر. ثۇٔددذاق ئددبٌىٌ دٖرىجىٕددي 

ثوٌۇپ جۇرِبٍذىغبْ جۆۋْٖ  ِٗۋجۇتپٗلٗت ئىطالِىٌ ھبٍبت ئۇٔىڭطىس  لىٍّىغبْ. 

 ھٗلىمىٌدٖرىجىٕي پٗرز لىٍغبْ. ئبٌىٌ دٖرىجىٕي ئىخحىَبر لىٍغۇچىالرغب لبٌذۇرغبْ، 

لدب ئدۇٔي ٍىرى ھٗلىمٗت ٔۇرى ثىٍْٗ ٔۇرٌىٕىپ، ئبٌغبْ، وۆڭۈٌ جٗرثىَٗضيئىطالَ 

وۆرگٗٔذٖن ئىجبدٖت لىالالٍذىغبْ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالِغب ئۇٔىڭغدب زاِبٔدذاظ 

 ثوٌغبٔذٖن ئٗگىػٌٍٗٗذىغبْ وىػىٍٗر ئبٌىٌ دٖرىجىٕي ئىػمب ئبغۇراالٍذۇ.

ئىطالِىٌ ئبالھىذىٍىىٍٗر ئٗ  جۆۋْٖ چٗوحٗ ئىػمب ئبغمبْ چبغدذىّۇ، ھبٍدبجٍىك 

جۈزۈٌىددذۇ. جددبرىخحىىي ھېچمبٔددذاق ثىددر جددبھىٍىَٗت، جۈٍِىددذىٓ ھددبزىرلي زاِددبْ 
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جبھىٍىَىحي ھبٍبجٍىمٕي ئۇٔچىٍىه جۈزىٌٍَّٗٗذۇ. ئىطدالِىٌ ئبالھىدذىٍىىٍٗر جدۆۋْٖ 

چٗوددحىٓ ٍددۇلىرى دٖرىجىددذٖ ئىػددمب ئبغددمبٔذا ثوٌطددب، ٍٗر غددبرى جددۇٔجي ئٗۋالد 

ٔدٕٗجىٗ ئبٍٍىٕىدذۇ. ِۇضدۇٌّبٔالر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لوٌىذا جٕٗٔٗجىٗ ئبٍالٔغبٔذٖن جٗ

 ھبِبْ غۇٔذاق ثوٌۇغىٕي ئبرزۇ لىٍىپ وٌٗذى.

*** 

 ئٗ  ٍدۇلىرى دٖرىجىدذٖ ئورۇٔدذاپ،  ئبالھىذىٍىىٍٗرٔيثىس جۆۋٖٔذٖ ئىطالِىٌ 

وْ  لِْنَّولسِ ﴿جبئبالٔىڭ:  َِ ْر ُنْفِر َِّ َر ُن ئىٕطدبٔالر ئىچىدذىٓ چىممدبْ ئٗ  ٍبخػدي ﴿ ﴾ُتْنُُْا َف وْ

جددۇٔجي ئٗۋالد ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ جددۈپ  ئېرىػددىْٗھبضددىغب دېددگْٗ ثب ①﴾ئددۈِّٗت

ثٌٗگىٍىرىٕي  ٍورۇجۇپ ثٗرِٗوچىّىس. ئېطىّىسدٖ ثوٌطۇٔىي، ثىس ثۇ ٍٗردٖ لىطدمىچٗ 

ٍورۇجّبلچي ثوٌۇۋاجمىٕىّىس ئىطالِىٌ ِٗۋجۇجٍۇلٕىدڭ ھٗرثىدر ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالردا 

ىٍىىٍٗر جۇٔجي ئٗۋالد گىػٍىه ئبضبضي ئبالھىذىٍىىٍىرى ثوٌۇپ، ثۇ ئبالھىذېثوٌۇغمب ج

ئىىىىٍىطدىٕي  ھٗرِۇضۇٌّبٔالردا ِىطٍىطىس دٖرىجىذٖ ئىػمب ئبغدمبْ. ثىدس ثۇٔىدڭ 

ٍورۇجّبلچي، ثىراق ئبضبضي ٍورۇجّبلچي ثوٌغىٕىّىس ٍٗٔىال ئىطالِىٌ ِٗۋجۇجٍۇلٕىدڭ 

ئىطالِىٌ ِٗۋجۇجٍۇق غۇ ئبالھىدذىٍىىٍٗرگٗ  ھٗلىمىٌئبالھىذىٍىىٍىرىذۇر. چۈٔىي، 

چٗجٕىگٗٔذٖ ھبزىرلىدذٖن ئېغىدر  جٗدرىجىٌپ، ِۇضۇٌّبٔالر ئۇٔىڭذىٓ لبراغٍىك ثوٌۇ

، جدۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ھٗرثىدر جدۈپ ثٌٗگىطدي جٗثىئىَىيوۈٔگٗ لبٌغبْ. 

ئۈضددحىذٖ وددۆپ ضۆزٌٗغددىٗ ضددٗھىپىّىس جددبرٌىك لىٍىددذۇ. غددۇڭب ئۇالرٔىددڭ جددۈپ 

. ثٌٗىي، گٗۋدىٍىه ثىرٌٗپ ضۆزٌىٍّّٗىس -ثٌٗگىٍىرىٕي جبرى  جٗجمىك لىٍغبٔذٖن ثىر 

ثٌٗگىٍىرىٕددي جددبٌالپ، وىحبثىّىسٔىددڭ جېّىطددي ثىددٍْٗ ِبضالغددحۇرۇپ، لىطددمبرجىپ 

 لوٍىّىس. جۆۋٖٔذىىي ثٌٗگىٍٗرٔي جبٌٍىذۇق:  ئوجحۇرىغب

 ئٗگىػدىع ۋٖ  ٌئىّبٔذا راضحچىً ثوٌدۇپ، لۇرئدبْ ھٗدىطدىٗ ھٗلىمىد  - 0

 ٍوٌىذا چىٓ ئىخالش ثىٍْٗ جىھبد لىٍىع. 

 رٖۋىػحٗ ئىػمب ئبغۇرۇظ. ٌڭ ِٗٔىطىٕي ھٗلىمىٔى« ئۈِّٗت»  - 2

 ئىالھىٌ ئبداٌٗجٕي ئىػمب ئبغۇرۇظ.  - 1

 ئىّبٔىٌ ئٗخاللالر.   - 4

 ۋٖدىگٗ ۋاپب لىٍىع.   - 5

ئبٔذىٓ وېَىٓ، جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالردا ئىػمب ئبغّىغبْ ثوٌطدىّۇ، وېَىٕىدي 

ۈضدحىذٖ جدوخحىٍىّىس. ثدۇ ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالردا ئىػمب ئبغمبْ ئىىىي ئبالھىدذىٍىه ئ

                                                 
①
 ئبٍٗت. -001ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
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پٗٔگٗ ۋٖ ھٗزارٖجىٗ ٍۈرۈظ لىٍىدع ئبالھىذىٍىىىدذۇر.   -ئىىىي ئبالھىذىٍىه ئىٍىُ 

ثۇ ئىىىىطي لۇدرٖت جبپمبٔدذىٓ وېَىٕىدي زاِدبٔالردا ئىػدمب ئبغدىذىغبْ ثوٌغبچمدب، 

وېَىٕىي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالردا ئىػمب ئبغمبْ. ثىدراق، ثدۇ ئىىىىطدىٕىڭ دٖضدٍٗپىي 

الَ جبرىخٕي ۋۇجۇدلب وٌٗحۈرگْٗ جدۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالر ضدبٌغبْ. ئۇٌٍىرىٕي ئىط

وېَىٕىي ِۇضۇٌّبٔالر جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالر پۈجۈْ ٍٗرغدبرى ِىمَبضدىذا پٍٗدذا 

 لىٍغبْ زور لوزغىحىػٕىڭ جٗضىرىذٖ ثۇ ئىىىي ئبالھىذىٍىىٕي ۋۇجۇدلب چىمبرغبْ.

*** 

 

 هللائّگىطىص ۋِ  يقىقىئىًبَذا راستچىم بونۇپ، قۇرئبٌ ھّدىسكّ ھّ .1

 يونىذا چىٍ ئىخالش بىهٌّ جىھبد قىهىص

ثۇ، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ جۈپىي ئبالھىذىٍىىٍىرى ثوٌدۇپ، ئدۇالر غدۇ ئبالھىدذىٍىىٍىرى 

وْ  ﴿:  ئېرىػدىْٗجبئبالٔىڭ جۆۋٖٔذىىي ٍبخػي ثبھبضدىغب  ثىٍْٗ  َِ ْر ُنْفِر َِّو وَر ُن ُتْنوُُْا َف وْ
َِ َِوولْلَلْدُروِ  وَ  ُُِرو َِ َِللَّوووِ لِْنَّوولِس تَووْا نُووا ََووِ   ْلُلْنَ ووِر َوتُوْيِِ  َِ َهووْا ضددىٍٗر ئىٕطددبٔالر ِٗٔپٗئٗجددي ﴿ ﴾تَونوْ

لدب ئۈچۈْ ئوجحۇرىغب چىمىرىٍغبْ، ٍبخػدىٍىممب ثدۇٍرۇپ ٍبِدبٍٔىمحىٓ جوضدىذىغبْ، 

  .①﴾ئىّبْ ئېَحىذىغبْ ئٗ  ٍبخػي ئۈِّٗجطىٍٗر
ي ضدۈپٗجٍٗرگٗ ثىسٔي جب  لبٌذۇرىذىغىٕي جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ٍدۇلىرىم

ئىگٗ ثوٌغبٍٔىمي ئِٗٗش. چۈٔىي، ثۇ ضۈپٗجٍٗر لۇرئبْ ۋٖ ھٗدىص ۋۇجۇدلب چىمبرغبْ 

ھٗرلبٔذاق ئۈِّٗجحٗ ثوٌۇغمب جىگىػٍىه ضدۈپٗجٍٗردۇر. ثىسٔدي جدب  لبٌذۇرىدذىغىٕي 

ضۈپٗجٍٗرٔي رېئبٌٌ جۇرِۇغىذا ھٍٗراْ لبالرٌىك  ِٗزوۇرجۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 

 ي ئىػمب ئبغۇرغبٍٔىمىذۇر. دٖرىجىذٖ ِۇوِّٗٗ

يُ  ﴿ئۈچۈْ ضبپ لىٍىػمب چبلىرىذۇ:  لۇرئبْ ھِّٗٗ ئبٍٗجٍىرىذٖ دىٕٕي  َِّو  لومت َنََل ِل
َْلِلصُ   .②﴾لب خبضحۇرثىٍىڭالروي ضبپ دىٓ ﴿ ﴾ ْل
ًِْصول لَوُو  لومتي َ ﴿ ْْ ُِ َُِّْوَم  لَّوَو  ِْ َن وْرُ  َن ِِ ْ ئېَحمىٕىدي ِْٗ دىٕٕدي ضدبپ لىٍغدب﴿ ﴾ُدْل ِ ُتو  ُن

 .③﴾لب ئىجبدٖت لىٍىػمب ثۇٍرۇٌذۇَھبٌذا 
ِِْص َ  َلُو  لمتي َ ﴿ ْْ ُِ َُاُه   .①﴾لب ئىخالش ثىٍْٗ ئىجبدٖت لىٍىڭالر﴿ ﴾َو ْل

                                                 
①
 ئبٍٗت. -001ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
②
 ئبٍٗت. -1ضۈرٖ زۇِٗر،  
③
 ئبٍٗت. -00ضۈرٖ زۇِٗر،  
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وولرَ ﴿ ََ نَو ُِ يَ   ِِْصوو َ  لَووُو  لوومت ْْ ُِ َّووَو  ووُرو  ِ َلَّ لِ َوْدُِّووُمو   ل ِِ وول ُن لددب ئددۇالر پٗلٗت ئىجددبدٖجٕي ﴿ ﴾َوَِ

لىددال ئىجددبدٖت لىٍىػددمب د لىٍغددبْ ھبٌددذا خددبٌىص لىٍغددبْ، ھٗق دىٕغددب ئېحىمددب

  .②﴾ثۇٍرۇٌذى
ئىٕطددبْ لٌٗجىددذٖ « ئىخددالش»ثٗٔددذىٍٗرٔي ثۇٍرۇۋاجمددبْ  ثددۇ ئددبٍٗجٍٗردٖ 

ٔىڭ ثبرٌىمي، ثىرٌىىىٕي، غېرىىىٕىڭ ٍولٍۇلىٕي جۇٍغۇال ئِٗٗش، ھَٗ  ٍوغۇرۇٔغبْ

 ا لٌٗىجذٖ جٗضحىك لىٍىدپ، ئېغىسىدذا ئىمدرار لىٍىػدال ئِٗٗش. ثدۇ، ٍدبٌغۇز ھبٌدذ

جبئبالٔىڭ ئۆز ثٗٔذىٍىرىگٗ لىسىمحۇرۇظ، ئۈٔذٖظ، چىراٍٍىك وۆرضىحىع ٍوٌي ثىدٍْٗ 

ئِٗٗش،  ثٌٗىددي وٗضددىىٓ ثددۇٍرۇق جٌٗٗپپۇزىددذا لوٍغددبْ جٌٗىپىٕددي ئورۇٔذاغددمب 

لب خبٌىص لىٍغبْ، ھٗق دىٕغب ئېحىمبد لىٍغبْ ئۇالر پٗلٗت ئىجبدٖجٕي »ٍٗجٍّٗذۇ: 

ئىخالش لىٍىػمب ثۇٍرۇغدبْ ئدبٍٗجٍٗرٔي «  ذى.لىال ئىجبدٖت لىٍىػمب ثۇٍرۇٌھبٌذا 

ثبرٌىك ئىجدبدٖجٕي ثىدرال »جٗھٍىً لىٍغبْ وىػىٍٗرگٗ ئبٍبٔىي، ئىخالضمب ثۇٍرۇغبٍٔىك 

دېگٍٗٔىىحۇر. ئۇٔذالحب، ئىخالش لىٍىدع ئٗلىدذىگىال ِۇٔبضدىۋٖجٍىه « لب لبرىحىڭ

 ثوٌددۇپ لبٌّبضددحىٓ، ثٌٗىددي ٍٗٔٗ ئٗلىددذىگٗ ثبغالٔغددبْ ِددۇئٍَْٗٗ ِٗضددٍٗوىٗ

ِۇٔبضىۋٖجٍىىحۇر. ھِّٗىگٗ ٌِٗۇِىي، ئىجبدٖت جۇٍغۇ ٍبوي ئٗلىذىال ئِٗٗش، ثٌٗىدي 

 ئٗلىذىذىٓ ئۇرغۇپ چىممبْ ۋٖ جۇٍغۇالر ئۈضحىگٗ لۇرۇٌغبْ ئٌِٗٗىٌ ِٗضٍٗوحۇر. 

ئىخالش ثىٍْٗ ئىجبدٖت لىٍىع دېگٍٗٔىه ئىجبدٖجىٗ غدېرىه ئبرىالغحۇرِبضدٍىك 

. جٗۋھىذ وبِبٌٗت دٖرىجىٍىرىگٗ ئۆرٌٗغىٗ جٗۋھىذجۇر ٌدېگٍٗٔىىحۇر. ِبٔب ثۇ ھٗلىمى

ئِٗٗش، ثٌٗىددي جددۇٔجي ئىّبٔغددب ئېرىػىػددىٗ الزىّددذۇر. وبِددبٌٗت دٖرىجىٍىددرىگٗ 

ثوٌغبٔدذىٓ وېدَىٓ،  ئېرىػدىپئۆرٌٗظ وٗضىىٓ جٌٗٗپپۇز ثىٍْٗ ثۇٍرۇٌغدبْ ئىّبٔغدب 

ِۇضحٗھٗة ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىع ثىٍْٗ ئىػمب ئبغىذۇ. ثىس ثدۇ ھٗلدحٗ جدۇٔجي ئٗۋالد 

  ّبٔالرٔىڭ ھبٍبجي جوغرىطىذا ضۆز ئبچمىٕىّىسدا لىطّْٗ جوخحىٍىّىس.ِۇضۇٌ

 

بَّذىهّردىٍ تّنّپ قىهىُغىُي قبَذاق ئىببدِت، قبَذاق قىهغبَذا ضېېرىكتىٍ 

 خبنىي بونغىهي بونىذۇ؟

ٔىڭ لۇرئبٔذىىي چۈغٗٔذۈرۈغٍىرىگٗ ئبضبضالٔغبٔذا، ئىجبدٖت جۆۋٖٔذىىي ئدۈچ 

 ِٗزِۇٕٔي ئۆز ئىچىگٗ ئبٌىذۇ: 

 دٖپ ئٗلىذٖ لىٍىع.  ٍېگبٔٗ -جبئبالٔي زاجحب، ٔبِذا ۋٖ ضۈپٗجحٗ ٍٗوىٗ   - 0

                                                                                                                            
①
 ئبٍٗت.-29، ئٗئرافٖ ضۈر 
②
 ئبٍٗت. -5ضۈرٖ ثٍَٗىٕٗ،  
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لددب جبئددبال ثٗٔددذىٍىرىگٗ پٗرز لىٍغددبْ ئىجددبدٖت پبئددبٌىَٗجٍىرىٕي ثىددرال   - 2

 لبرىحىع.

ئددبٍٗ ىثٌٗگىٍىدگْٗ ھددبالي، ھددبراَ، ِۇضدحٗھٗة، ِٗوددرۇھ، ِۇثبھالرغددب ر  - 1

 لىٍىع. 

ٖخٍىگٗ ئۇچرىطب، ئىّبْ دٖخٍىدگٗ ئۇچراٍدذۇ. ِۇغۇ ئۈچ ئىػٕىڭ لبٍطي ثىرى د 

ٔىدڭ غدٗرىئىحىٕي . چىمىرىۋېحىدذۇِٗئطىَٗجٕي ھبالي ضبٔبظ ئىّبٔذىٓ  -گۇٔبھ 

ئېحىراپ لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ غٗرىئٗجىٗ لبرغي چىمّىطدىال، گۇٔدبھ لىٍىدپ ضدېٍىع 

ئورۇٔدذا  ثدبراۋٖرٔىڭ غٗرىئىحي ثىدٍْٗ ثىٍْٗ ئىّبٔذىٓ ئبجراپ وٗجٍّٗذۇ. ئِّٗب 

ىذىغبْ ٍبوي غٗرىئٗجىٗ زىث وېٍىذىغبْ لبٔۇٔالرٔي جۈزۈپ، غدٗرىئٗجٕي ئېحىدراپ جۇر

ََ  لَّوُو ﴿ثۇ ھٗلحٗ ِۇٔذاق دٍٖذۇ:  لىٍّىطب غٗوطىس وبپىر ثوٌىذۇ.  ََ ُ ْا ََِلل نَُْو ْْ َوَِْ  َلْا َي
 َِ ُِِرو ٔبزىددً لىٍغددبْ ئددبٍٗجٍٗر ثددوٍىچٗ ھۆوددۈَ  وىٍّٗروددي، ﴿ ﴾َُِاولَ ِووَك ُىووُا  ْلَ وول

َِ ﴿ .①﴾ئۇالر وبپىرالردۇر ٍذىىْٗ،لىٍّب ََ  لَّوُو َُِاولَ ِوَك ُىوُا  ل َّولِلُلا ََ ُ ْا ََِلل نَُْوو ْْ  ﴿ ﴾َوَِْ  َلْا َي

َوَِوْ  لَوْا ﴿ .②﴾ٔبزىً لىٍغبْ ئبٍٗجٍٗر ثوٍىچٗ ھۆوۈَ لىٍّبٍذىغبْ وىػىٍٗر زاٌىّدالردۇر
 َِ ووُقا ِْ ََل َّووُو َُِاولَ ِووَك ُىووُا  ْل ََ  ل ََ ُ ووْا ََِلوول نَُْووو ْْ ٔبزىددً لىٍغددبْ ئددبٍٗجٍٗر ثددوٍىچٗ ھۆوددۈَ  ﴿ ﴾َي

 .③﴾لىٍّىغبٔالر پبضىمالردۇر
لىٍّبضدٍىمٕىڭ دىٕدذىٓ چىمىرىۋېحىدذىغبٍٔىمي جۆۋٖٔدذىىي  ئېحىراپغٗرىئٗجٕي 

ِْ َِوِو ﴿ئبٍٗجٍٗردٖ جېخىّۇ ئوچۇق ثبٍبْ لىٍىٕغبْ:  َِول لَوْا يَوْاَذ يِ   وَ   لومت َُا  َلُهوْا ِِ َنْم َلُهْا ُ ورََتلُر َ وَر
رۇخطددٗت لىٍّىغددبْ ٔٗرضددىٍٗرٔي دىددٓ لىٍىددپ ثېىىددحىْٗ  ئۇالرٔىددڭ ﴿ ﴾ لَّوووُ 

 .④؟﴾ٌىرى ثبرِۇدِٗثۇ
ِووِو َنْولِ َوولرَ ﴿  ووْ  ُلُو ووْ  َرَتُ ووْا َوََل تَوَُِِّّدووا  ِِ ََ ِ لَووْ ُ ْا ِِ َِ وول نُُْوو َِ ضددىٍٗر پٗرۋٖردىگددبرىڭالر ﴿ ﴾ تَُِِّّدووا  

ٔي لوٍدۇپ ئٗگىػىڭالر جٗرىپىذىٓ ضىٍٗرگٗ ٔبزىً لىٍىٕغبْ وىحبثمب، ٍٗٔي لۇرئبٔغب 

 .⑤﴾دوضحالرغب ئٗگٗغّٗڭالر ئبزدۇرۇدىغبْضىٍٗرٔي 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -44، ِبئىذٖضۈرٖ  
②
 ئبٍٗت. -45، ِبئىذٖضۈرٖ  
③
 ئبٍٗت. -47، ِبئىذٖضۈرٖ  
④
 ئبٍٗت. -20، غۇراضۈرٖ  
⑤
 ئبٍٗت. -1، ئٗئرافضۈرٖ  
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ٔبزىددً لىٍغددبْ لۇرئبٔغددب  »، «دىددٓ»ئىىىددي ئددبٍٗجحٗ دېددَىٍگْٗ:  ٍددۇلىرىمي 

ئېحىمبدلب ۋٖ ئىجبدٖت پبئبٌىَٗجٍىرىگىال  لبرىحىٍغدبْ ثوٌّبضدحىٓ، ثٌٗىدي « ئٗگىػىع

حىمبدجب، ئىجبدٖت پبئبٌىَٗجٍىرىذٖ ۋٖ ھبراَ ِٗضىٍىطىگىّۇ لبرىحىٍغبْ. ئې -ٍٗٔٗ ھبالي 

لدب غدېرىه ٔىڭ ضۆزىذىٓ ثبغمب ٔٗرضىٍٗر ئبضدبش لىٍىٕطدب، جۈزۈِذٖ  -لبٔۇْ 

ثدۇ ِٗضدىٍىٕي وٌٗحۈرگٍٗٔىه ۋٖ ئبزدۇرغۇچي دوضحالرغب ئٗگٗغدىٍٗٔىه ثوٌىدذۇ. 

ََ ﴿ضۈرٖ ٔٗھٍىٕىڭ جۆۋٖٔذىىي ئبٍىحىذٖ جېخىّۇ ئبٍذىڭالغحۇرۇپ ِۇٔذاق دٍٖدذۇ:  َودَول
ِوو لَّوو ووْ  ُلُو نَوول ِِ ِْ رَّ َِ َُُِوول َوََل  ووُ  َوََل آََل ْْ ووْ  َ ووْ رر َُ ِووِو ِِ ووْ  ُلُو َََِّووْمَُل ِِ وول  َِ َّووُو  ووْ  َ ووْ رر ِذيَ  َنْ وورَُتا  لَووْا َ وولَر  ل  ﴾ِو ِِ
ٔي لوٍۇپ ثوۋىٍىرىّىس  -خبٌىغبْ ثوٌطب، ثىس ۋٖ ثىسٔىڭ ئبجب  ِۇغرىىالر: ِۇثبدا ﴿

ھدبراَ لىٍّىغدبْ ٔٗرضدىٕي ھدبراَ  ق. ھېچٕٗرضىگٗ ئىجدبدٖت لىٍّىغدبْ ثوالجحدۇ

  .①﴾دېذى - دېّىگْٗ ثوالجحۇق
ٍٗٔٗ ضۈرٖ ٔىطبدا ئىّبٕٔىڭ راضث، ٍبٌغبٍٔىمىٕي ئبٍرىَذىغبْ ضدىٕبق جېػدىٕي  

َِ ﴿روغٍٗٔٗغحۈرۈپ ِۇٔذاق دٍٖذۇ:  ََ ِ لَْ وَك َوَِول نُُْو َِ َِنُوا  ََِلول نُُْو َِ نَُوَُّهوْا آ َُُلوا َْ ََ نَلَوْا تَووَر ِ لَو   لَّوِذيَ  يَو
 ِْ ُِ َن ووْ طَل َُووُرو  َِووِو َويُرِيووُم  لكَّ ِْ َيْ  ووُرو  َن ِِ وولَتُلا  ِ لَوو   لطَّوولُ اِ  َودَووْم ُن َْ َُ ِْ يَو َِ َن ِْووَك يُرِيووُمو ووْ  دَوِّْ ووََلًَل ِِ ََ َُّهْا   ُيِضوو

ضبڭب ٔبزىً لىٍىٕغبْ وىحبثمب ٍٗٔي لۇرئبٔغب ۋٖ ضٗٔذىٓ ثۇرۇْ ٔبزىً لىٍىٕغدبْ ﴿ ﴾ََِد ًم 

حدۈردۈَ دٖۋاٌغدبْ وىػدىٍٗرٔي وۆرِىدذىڭّۇ؟ ئدۇالر ئٗرزىٕدي وىحبثالرغب ئىّدبْ وٌٗ

غٍٗحبٕٔىڭ ئبٌذىغب ئىٍىپ ثبرِبلچي ثوٌۇۋاجىدذۇ  ھدبٌجۇوي، ئدۇالر غدٍٗحبٕٔي ئىٕىدبر 

َِ ﴿ ﴾لىٍىػمب ثۇٍرۇٌغبْ. غٍٗحبْ ئۇالرٔي چوڭمۇر ئبزدۇرۇغٕي خبالٍذۇ نُوا َِوََل َوَرَتوَك ََل يُوْيِِ
ِِ َلوووول َ ووووَ َر  ُلوووواَل  َْ ت َّوووو  ُي ِْ ًللَِ ْتُلا  َتْسوووو وووول َدَضووووْ َ  َوُيَسوووو لَّ وووول ِِ ًِ َر َِ َُِسووووِهْا  ِِوووو  نَُْو وووونَوُهْا ثُوووواَّ ََل َيِ ووووُمو    ﴾ََو وْ

پٗرۋٖردىگبرىڭ ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئۇالر ئۆز ئبرىطدىذىىي دٖجبالغدحب ضدېٕي ھۆودۈَ ﴿

چىمىرىػمب جٗوٍىپ لىٍّىغدۇچٗ، ئبٔدذىٓ ضدېٕىڭ چىمبرغدبْ ھدۆوّىڭگٗ ئۇالرٔىدڭ 

 ثوٍطدۇّٔىغۇچٗۇَ ثوٌطىّۇ ٍولدبٌّىغۇچٗ ۋٖ ئدۇالر پۈجدۈًٍٔٗ دىٍٍىرىذىىي لىٍچٗ غ

  .②﴾ئىّبْ ئېَحمبْ ثوٌّبٍذۇ
ي ئددبٍٗجٍٗر  ئۇٔددذاق ئددبٍٗجٍٗر لۇرئبٔددذا ثٗن وددۆپ، دىددٓ ئبٍددبْ ىددذىىٍۇلىر

ٔي زاجحدب، ٔبِدذا، ضدۈپٗجحٗ، ثوٌۇۋاجىذۇوي، ثٗٔذىٍٗردىٓ جٌٗٗپ لىٍىٕغبْ ئىجبدٖت 

ٗ دٖپ ئٗلىددذٖ لىٍىددپ، ثددبرٌىك ئىجددبدٖت گددبٔېئىالھٍىمحددب، پٗرۋٖردىگبرٌىمحددب ٍ

ٔىڭ غٗرىئىحىگٗ رىئبٍٗ لىٍىع، غٗرىئٗجحىٓ لب لبرىحىع، پبئبٌىَٗجٍىرىٕي ثىرال 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -15، ٔٗھًضۈرٖ  
②
 .ئبٍٗجىىچٗ -65ئبٍٗجحىٓ،  -61ضۈرٖ ٔىطب،  
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ِۇضدۇٌّبْ ثوٌۇغدحىٓ ثدۇرۇْ، لۇرئبٕٔىدڭ  ِوڭغۇٌالرثبغمىٕي لبٔۇْ لىٍّبضٍىمىذۇر. 

حۈرۈپ ئبرا ثىرٌٗغد -ھۆوۈٍِىرى ثىٍْٗ ثبغمب ِٗٔجٌٗٗردىٓ ئېٍىٕغبْ ھۆوۈٍِٗرٔي ئۆز 

ٔىدڭ دٖپ ئبجبٌغبْ ثىر خىً لبٔۇٕٔي ٍوٌغب لوٍغبْ. ثۇٔذاق لىٍىع ثىٍْٗ « ٍبضبق»

غددٗرىئىحىٕي پۈجددۈًٍٔٗ چٗجددىٗ لېمىددپ، ئددۆز ئبٌددذىغب لددبٔۇْ جددۈزۈظ دىٕددذىٓ 

ئوخػددبظ. ئٗٔٗ غددۇ خىددً ٍوضددۇٔذىىي ئىجددبدٖت وىػددىٍٗرٔي  چىمىرىۋېحىػددحٗ

ٗ غدۇ ئٗ  جدۆۋْٖ چٗوحىىدي غېرىىحىٓ لۇجمۇزۇپ ِۇضۇٌّبٍٔىممب ئبٍالٔذۇرىدذۇ. ئٗٔ

ثوٌۇپ جۇرِبٍذۇ.  ِٗۋجۇتۋٖ ئٌِٗٗىَٗجحىّۇ  لٌٗجحىّۇئىخالش ثوٌۇپ، ئۇٔىڭطىس دىٓ 

جٗضحىك لىٍىدپ، جىٍٍىرىدذا ئىمدرار  لٌٗجٍىرىذٖئِّٗب ئبٌىٌ دٖرىجٗ ثٗٔذىٍٗرٔىڭ ئۆز 

ئىجبدٖجٍىرىگٗ ثدبغٍىمحۇر.  -لىٍغبْ غٗرىئٗجىٗ رىئبٍٗ لىٍىع لىسغىٍٕىمىغب ۋٖ جبئٗت 

 -ِّٗب ٍبرىحىػحب، ئىذارٖ لىٍىػحب، رىسىك ثېرىػحٗ، جىرىٍذۈرۈغحٗ، ئۆٌحۈرۈغحٗ، پبٍذا ئ

ٔىدڭ ٔىڭ غېرىىي ثبر دٖپ ئٗلىذٖ لىٍىع، ٍبوي ئىجبدٖجٕي زىَبْ ٍٗجىۈزۈغحٗ 

ٔبزىً لىٍغبْ غٗرىئٗجحىٓ ثبغمىٕي لبٔۇْ لىٍىع، ٍدبوي  غٍٗرىگٗ لبرىحىع، ٍبوي 

                     ثوٌۇظ دىٕذىٓ چىمىرىۋىحىذىغبْ وبپىرٌىمحۇر.غٗرىئٗجحىٓ ثبغمب لبٔۇٔغب رازى 

*** 

ئىخالش ِۇغۇ ئۈچ ِٗزِۇٕٔي ئدۆز ئىچىدگٗ ئبٌغدبْ ئىدىْٗ ئۇٔدذالحب، لۇرئدبْ ۋٖ 

ھٗدىطٕي لبٔۇٔي ئبضبش لىٍىع ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغىذا چولۇَ لىٍىػمب 

ۇرئبٔغدب رىئدبٍٗ لىٍىدع ئىطدالَ ٔبزىً لىٍغبْ ل گىػٍىه ثىر ئىػىغب ئبٍٍىٕىذۇ. ېج

ئٗلىذىطي ئۇٔىڭطىس پۈجٍّٗذىغبْ ثىدر ئبضدبش ثوٌغدبٔىىْٗ
①

، ئۇٔدذالحب لۇرئدبْ ۋٖ 

جٗلٗززاضدىغب ئبٍٍىٕىدذۇ.  ثىۋاضىحٗھٗدىطٕي لبٔۇٔي ئبضبش لىٍىع ِۇضۇٌّبٍٔىمٕىڭ 

ئىٕطبٔالر ھبٍبجىذا ھٗرلبچبْ ھۆوۈَ لىٍىػمب جىگىػٍىه ئىػالر ٍۈز ثېرىدپ جۇرىدذۇ. 

لبٍطي ِٗٔجٗدىٓ ئېٍىٕىدذۇ؟ ثدۇ ٍٗردٖ پٗلٗت ئىىىىدال ِٗٔدجٗ ثدبر: ثىدرى، ھۆوۈَ 

َ  ﴿ٔىڭ ھۆوّي، ٍٗٔٗ ثىرى، جبھىٍىَٗجٕىڭ ھۆوّي.  َسُ  ِِ ِْ َِ َوَِْ  َن ُغا ِْ يَوِّوْ ُْْ َا  ْلَ لِىِْ َّ َِ َن
 َِ ْ ًلول ِلَقوْامر يُاِدنُوا ُِ  ھٗلىمىدٌئدۇالر جبھىٍىَٗجٕىدڭ ھدۆوّىٕي جٌٗٗپ لىالِدذۇ؟ ﴿ ﴾ لَِّو 

 ②﴾دىّٕۇ ئبدىً وىُ ثبر؟ۇئّىٕالرٔىڭ ٔٗزىرىذٖ ھۆوۈِذٖ ِ
ۋٖ  ٔىدڭ دٖرگبھىدذىٓ  لۇرئدبْ، ھٗدىدصئۇٔذالحب، وىػىٍٗر ئۆز ھۆوۈٍِىرىٕي  

لۇرئددبْ، ھٗدىطددٕي ئبضددبش لىٍغددبْ ئىجحىھبدٌىرىددذىٓ، ئبٌّىطددب،  فمىھػۇٔبضددالر

                                                 
①
 ثۆٌدۈِىگٗدېدگْٗ « ئۇلدۇِي ئىٌٍٍٗالھٕىدڭالئىدالھٗ :»وىحبپٕىڭدېگْٗ « ىٍٗرچثوٌغبْ چۈغٗٔ زۆرۈرىحىع جۈز» خبٌىطىڭىس: 

 ِۇراجىئٗت لىٍىڭ.
②
 ئبٍٗت. -51، ِبئىذٖضۈرٖ  
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ۇ. لۇرئدبْ جبھىٍىَٗجحىٓ ھۆوۈَ ئبٌغبْ ثوٌىذۇ. ثۇٔذاق لىٍطب، دىٕذىٓ چىمىپ وېحىذ

زۆرۈر غدٗرجي،  ِٗۋجۇجٍىمىّىسٔىدڭۋٖ ھٗدىطٕي لبٔۇٔي ئبضبش لىٍىدع ئىطدالِىٌ 

ئددۆزىگٗ ۋٖ ئددۆزگىگٗ  ِۇضددۇٌّبٍٔىمىّىسٔىڭ ِددۇھىُ ثٌٗگىطددي. ثىددس ثددۇ ثٌٗگىٕىددڭ

غٗرىئٗجحىٓ ثبغمىٕي لبٔۇْ لىٍىع دٖرىجىطىگٗ ثېرىپ ٍٗجّىگْٗ گۇٔبھ ئٗلىذىگٗ 

 .دٖخٍي لىٍّبٍذۇ

الردا جېپىٍغبٍٔىمىغددب ئِٗٗش، ثٌٗىددي ئۇالرٔىددڭ لۇرئددبْ جددۇٔجي ئٗۋالد ِۇضددۇٌّبٔ

ھٗدىطٕي ئىجدرا لىٍىػدحب ئدبٌىٌ دٖرىجىدگٗ ٍٗجىٍٗٔىىىدگٗ، وىػدىٍٗر جۇرِۇغدىذا 

جىٕبٍٗجٕىڭ پٗۋلۇٌئبددٖ ئبزاٍغبٍٔىمىغب ھٍٗراْ لبٌىّىس. وېَىٕىي ضٗھىپىٍىرىّىسدٖ ثۇ 

 ھٗلحٗ ثىر لبٔچٗ ِٔٗۇٔىٍٗرٔي وۆرضىحىپ ئۆجىّىس. 

 جىھبد لىٍىػّۇ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثىر ئبضبضي ثٌٗگىطىذۇر.ٍوٌىذا  

و﴿ ُْ َِ َِللَّوِو َوَر نُوا ََوَذ نر نَلِو ار تُوْيِِ وْ   َََْو  ِتَ ولَرَر تُوْنِ و ُ ْا ِِ َِنُوا  َىوْل َنُللهُ وْا  َِ يَل نَيوهَهل  لَّوِذيَ  آ اِلِو َوُتَ لِىوُمو
َُِسووُ ْا َذِلُ وو َا ِلُ ْا َونَُْو ِْ َّووِو َِووَا ووِِّ ِل  ل َْ َِ ِِو   َُْلووا ِْ ُتْنووُُْا تَوْد وور  َلُ وْا ِ  ئددي ِددۇئّىٕالر ضددىٍٗرگٗ ﴿ ﴾ْا َف وْ

ۋٖ  ضىٍٗرٔي لبجحىك ئبزاثحىٓ لۇجۇٌذۇرىذىغبْ ثىر جىجدبرٖجٕي وۆرضدىحىپ لوٍدبٍّۇ 

ٔىڭ ٍوٌىذا ِېٍىڭالر ثىٍْٗ ۋٖ جېٕىڭالر ئۇٔىڭ پٍٗغِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبٍطىٍٗر، 

الر ضددىٍٗر ئۈچددۈْ غددۇٔذاق لىٍىددع ثىددٍْٗ جىھددبد لىٍغبٍطددىٍٗر. ئٗگٗر ثىٍطددٗڭ

  .①﴾ٍبخػىذۇر
ِٗضدئۇٌىَٗت ثدبٍرىمي وۆجدۈرگٗٔىىْٗ،  ٌِۇضۇٌّبٔالر ئىّبْ ثبٍرىمىٕي ۋٖ ئىّبٔى

ثوٌددۇپ جۇرۇغددىٕىڭ زۆرۈر غددٗرجىگٗ  ِٗۋجددۇتئۇٔددذالحب جىھددبد ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ 

لب ثوٍطۇٔۇغمب ، جۇرۇۋٖرٍِٗذۇٔىڭ ٍوٌىذا رۇش ئبٍٍىٕىذۇ. چۈٔىي، ھِّٗٗ ئبدَٖ 

، ِۇضددۇٌّبٔالرٔي ئددۆز دىٕىٕددي خددبجىرجَٗ ثٗرپددب لىٍغىٍددي ثوٌۇۋٖرٍِٗددذۇرازى 

 .لوٍۇۋٖرٍِٗذۇ

﴿ ًْ َّوو ُْاَُُ ْا َتل ًْ َتَلول يُوَقوولِت َّوو ُْا   ْلُلْكوورِِت َ  َتل ِۇغددرىىالر ضددىٍٗرگٗ ثىددرٌىىحٗ ھۇجددۇَ ﴿ ﴾َودَولِت

   .②﴾لىٍغبٔذٖن ضىٍٗرِۇ ئۇالرغب ثىرٌىىحٗ ھۇجۇَ لىٍىڭالر

﴿ َِ ََ ُلا َُا  َوََل يَو َُطَل ْْ   ِِ ََْ  ِليِنُ ْا ِ  َّ  يَوُرلهوُتْا  َِ ُْاَُُ ْا  وۇپپدبرالر لوٌىدذىٓ وٌٗطدىال ﴿ ﴾يُوَقلِت

 .③﴾لٗدٖر ضىٍٗر ثىٍْٗ داۋاٍِىك ئۇرۇغىذۇ لبٍحۇرۇۋٖجىٗٔگٗضىٍٗرٔي دىٕىڭالردىٓ 

                                                 
①
 ئبٍٗجٍٗر. -00ۋٖ  -01، ضٗفضۈرٖ  
②
 ئبٍٗت. -16ضۈرٖ جٗۋثٗ،  
③
 ئبٍٗت. -207ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
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َّووِ ﴿ ْهوُو ِل يُ  ُت َِ  لومت ْ  َوَيُ ا َن ُِِوْ  َِ َّ  ََل َتُ ا َِ ُْاُىْا   پىحٕٗ جۈگىگْٗ، دىدٓ پۈجدۈًٍٔٗ ﴿ ﴾َودَلِت

 .①﴾ئۈچۈْ ثوٌغبٔغب لٗدٖر وبپىرالر ثىٍْٗ ئۇرۇغۇڭالر
َّوَُوُهاْ ﴿ َّو  تَوَِِّّوَ  ِِ َِ ََْنَك  ْل َوُهاُل َوََل  لنََّصلَر     ََ ضْٗ ٍٗھۇدىَالر ۋٖ ٔبضبراالرٔىڭ ﴿ ﴾َوَلْ  تَوْر

 .②﴾دىٕىغب وىرِىگۈچٗ ئۇالر ھٗرگىسِۇ ضٗٔذىٓ رازى ثوٌّبٍذۇ
والُُو َوََل دَلتِ ﴿ ُْ ورََّم  لَّوُو َوَر َِ َِول   َِ ُِوا رت َْ َِ َِللَِّو َوََل َِولْل َوْاِم  ْْلِفوِر َوََل ُي ُنا وقت ُْا   لَِّذيَ  ََل يُوْيِِ َْ َِ ِليوَ   ْل يَوِميُنا

 َِ ََْ  َيمر َوُىْا َصلِ ُرو  َْ َي َْ َّ  يُوْدُطا   ْلِ  َِ َ   لَِّذيَ  ُنوُتا   ْلِ َُلَن  لدب ىحدبثحىٓ ضىٍٗر ئٗھٍي و﴿ ﴾ِِ

ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗغِٗجىرى ھبراَ لىٍغبْ  ۋٖ ئبخىرٖت وۈٔىگٗ ئىػٍّٗٔٗذىغبٔالر ثىٍْٗ، 

ٔٗرضىٍٗرٔي ھبراَ ثىٍٍّٗذىغبٔالر، ھٗق دىٕغب ئېحىمبد لىٍّبٍدذىغبٔالر ثىدٍْٗ، جدبوي 

 .③﴾ئۇالر ضىٍٗرگٗ ثوٍطۇٔۇپ، خبر ھبٌذا جىسٍٗ جۆٌىگٗٔگٗ لٗدٖر ئۇرۇظ لىٍىڭالر
ئىطددالِذىىي جىھددبد  ،ثٗزى ِۇضددۇٌّبٔالر لوٍددۇۋٖجىْٗي دٖۋرىّىسدىىددي ثٗ

 - ثبغمىالرٔىڭ ھۇجۇِىغب ئۇچرىغبٔذا ئۆزىٕي ِۇداپىئٗ لىٍىع ئۈچۈْ ئېٍىپ ثېرىٍىذۇ

ِِو  ﴿دٖۋاجىذۇ. ئۇالر جۆۋٖٔذىىي ئبٍٗجحىىي ثبضمۇچٍۇق ھۆوۈِگٗ ئېطىٍىۋاٌغبْ:  ُْا   َودَولِت
ُْاَُُ ْا َوََل  َّووِو  لَّووِذيَ  يُوَقوولِت ووِِّ ِل  ل ووبه  ْلُلْدَُووِمي َ َْ ِْ َّووَو ََل ُي َِّ  ل ضددىٍٗرگٗ ئددۇرۇظ ئبچمددبْ ﴿ ﴾ تَوْدَُووُمو  ِ 

ٍوٌىددذا جىھددبد لىٍىڭددالر جبجددبۋۇز لىٍّددبڭالر، جبجددبۋۇز  ئددبدٍِٖٗرگٗ لبرغددي 

ذا ىدھدبٌجۇوي، ئدۇالر ثىدس ٍۇلىر .④﴾ھٗلىمٗجْٗ دوضدث جۇجّبٍدذۇ لىٍغۇچىالرٔي 

، ٍدبوي، ئدۇ ئدبٍٗجٍٗرٔي  ثوٌۇۋاٌغدبْش وٌٗحۈرگْٗ ِٗزِۇٔي ئوچۇق ئبٍٗجٍٗرٔي ئۇلّدب

ثبضمۇچٍۇق ھۆوۈٍِٗرگٗ ثوٍطدۇٔذۇرۇپ چۈغدٗٔذۈرگْٗ. ثدۇ ھٗلحىىدي ِۇٔدبزىرىٕي 

لوٍددۇپ جۇرضددبق، ِۇضددۇٌّبٔالر ئىطددالَ ثددبٍرىمي ئبضددحىذا جىھددبد لىٍىػددٕي جٗرن 

ئٗجىىٕىذىٓ وېدَىٓ، ھبزىرلىدذٖن ٍبِدبْ ودۈٔگٗ لبٌغدبٍٔىمي لىَدبِٗجىىچٗ جىھدبد 

 ئٗ  ٍبخػي پبوىححۇر. ۈوىگٗزۆرۈرٌلىٍىػٕىڭ 

ِۇضۇٌّبٔالر ئۆزىٕي لوغذاظ ئۈچۈْ ثوٌطدۇْ، ٍدبوي ئدۆزىٕي ِدۇداپىئٗ لىٍىدع  

َّووِ ﴿ ئۈچۈْ ثوٌطۇْ ثٗرىجىر يُ  ُتْهُو ِل َِ  لمت ْ  َوَيُ ا َن ُِِوْ  َِ َّ  ََل َتُ ا پىحدٕٗ جدۈگىگْٗ، دىدٓ ﴿ ﴾َِ

 ۇ.جىھبد لىٍّبً جۇراٌّبٍذ ⑤﴾ئۈچۈْ ثوٌغبٔغب لٗدٖر پۈجۈًٍٔٗ 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -19ضۈرٖ ئٗٔفبي،  
②
 ئبٍٗت. -021رٖ، ضۈرٖ ثٗلٗ 
③
 ئبٍٗت. -29ضۈرٖ جٗۋثٗ،  
④
 ئبٍٗت. -091ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
⑤
 ئبٍٗت. -19ضۈرٖ ئٗٔفبي،  
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ٍوٌىذا چىٓ ئىخالش  ثىسٔي جب  لبٌذۇرىذىغىٕي جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 

ثىٍْٗ جىھبد لىٍغبٍٔىمي ئِٗٗش،  ثدۇ ھٗر ثىدر ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ئىطدالِىٌ 

لب ھٍٗدراْ لدبالرٌىك دضبلٍىػىذىىي زۆرۈرىَٗت، ثٌٗىي ئۇالرٔىڭ جىھب ِٗۋجۇجٍۇلٕي

 دٖرىجىگٗ ٍٗجىٍٗٔىىىذۇر.

ئىذېئبٌىسِٕىڭ رېئبٌىسِغب ئبٍالٔغبْ وۆرۈٔۈغىٕي وۆرۈظ ئۈچدۈْ ئبغدۇ ئِٗذى ثىس 

 ِىطٍىطىس ثىر ئٗۋالد وىػىٍٗرٔىڭ ۋٖلٌٗىىىگٗ ٍېٕىپ وېٍىّىس.

جۈٍِىطي،  -ئۇالر پۈجۈْ ئۆِرىذٖ لۇرئبْ ثوٍىچٗ ٍبغىذى. لۇرئبٕٔىڭ ھٗرثىر ضۆز 

 ېٕېدرگىَٗگٗئئۇالرٔىدڭ روھىٕدي  ھٗرثىر ٍوٌَورۇلي، ھٗرثىر ئِٗدر ٍدبوي ٔٗھىٍَىدرى

جوٌذۇرۇپ، ئۇالرٔي لۇرئبْ ِٗزِۇٔىٕي جوٌۇق ئىػدمب ئبغۇرۇغدمب ھٗرىىٗجٍٗٔدذۈردى. 

ئۇالر لۇرئبٕٔي ٔولدۇي ئدوٍٍىٕىع ئۈچدۈْ ٍدبوي لۇرئبٕٔىدڭ ثبالغىحىدذىٓ ئېطدحېحىه 

ٍٗودۈٍٔٗظ  ٔٗزٖرىٌَٗٗرٔديزولٍىٕىع ئۈچۈْ، ٍبوي پٌٗطٗپىۋى، ئٗلٍىدٌ، خىَدبٌىٌ 

ۋاي جٗضدىرٌٗٔذۈرۈپ، ئبٔدذىٓ ئٌٍٍٍٗٗىحىدپ، روھىدٌ ئۈچۈْ ۋٖ ٍبوي روھىَٗجٕي  ئبۋ

جٗضٌٍٗىٌ جېپىع ئۈچۈٔال ئولۇِدبٍححي. ثٌٗىدي لۇرئبٕٔىدڭ ِٗزِدۇٔىٕي چۈغدٗٔگْٗ 

ھبِبْ ئىجرا لىٍىػمب ثبغالٍححي. ضبھبثىٍٗر ئۆزٌىرى جوغرىطىذا ِۇٔدذاق دېَىػدىذۇ: 

ْ ئدبٍٗجحىٓ ، ثٌٗىي ئٗ  وۆپ ثوٌغبٔدذا ئدوئۆگٍّٗٔٗححۇقثىس لۇرئبٕٔي ثىرالال وۆپ »

ئِٗٗي لىٍىدپ ِبڭدبجحۇق، غدۇٔذاق لىٍىدپ،  ئۆگٗٔگٍٗٔىرىّىسگٗئبغۇرۇۋٖجٍّٗححۇق، 

«ئۆگىٕٗجحۇقلۇرئبْ ئولۇظ ثىٍْٗ لۇرئبٔغب ئِٗٗي لىٍىػٕي جٗ  
①
 . 

ثۇ لۇرئبٕٔي زېّىٕذا ٔبھبٍىحي چو  ثىدر ئىػدٕي ۋۇجۇدلدب چىمىدرىع ئۈچدۈْ  

و وتَر ْ ﴿ ٔبزىً لىٍغدبْ: ُْ َِّ دُوْرآًُول  ْتوَا َِوِو  ْلَلوْاَت  َولَوْا َن َُ َنْو ُدطتَدوْ  َِوِو  ْعَْرُض َنْو ُت ِۇثدبدا ﴿ ﴾َِوِو  ْلِ َِّول

ثىرٖر لۇرئبْ ثوٌۇپ، ئۇٔي جىالۋٖت لىٍىدع ثىدٍْٗ جدبغالر ٍۆجىىٍىدذىغبْ، ٍدبوي ٍٗر 

ٍېرىٍىذىغبْ ۋٖ ٍبوي ئۆٌۈوٍٗر ضۆزٌٍٗذىغبْ ثوٌغبْ جٗلذىردىّۇ ئدۇالر چولدۇَ ئىّدبْ 

 . ②﴾ئېَحّبٍححي
رىىالر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالِذىٓ جدبغالرٔي ٍدۆجىٗظ، ٍٗرٔدي ٍېدرىع، ِۇغ

ِددۆجىسىٍٗرٔي جٌٗٗپ لىٍىددپ، ِۇغددۇ  ھېططددىٌئۆٌددۈوٕي ضددۆزٌىحىع دېگٗٔددذٖن 

ئۇالرغدب  . جۇرۇۋاٌذىِۆجىسىٍٗر ئىػمب ئبغّىطب، ئىّبْ ئېَحّبٍّىس دٖپ  ھېططىٌ

ئورٔىغددب ِددۆجىسىٍٗرٔي چۈغددۈرۈپ ثېرىػددٕي خبٌىّددبً، ئۇٔىددڭ  ھېططددىٌئبغددۇ 

لۇرئبْ وٗرىّٕي ٔبزىً لىٍىپ ثٗردى.  -لىَبِٗجىىچٗ ثبلىٌ لبٌىذىغبْ ثۈٍۈن ِۆجىسٖ 

ثىس ھبزىر ٔٗلىً وٌٗحۈرگْٗ ئبٍٗجٕىڭ ئىػبرٖت ِٗزِۇٔي غۇوي، لۇرئبْ جبغ ٍۆجىٗظ، 

                                                 
①
 ثٗت. -81جىٍذ،  -0، جٗرىرجٗپطىر ئىجٕي  
②
 ئبٍٗت. – 10، رٖئذضۈرٖ  
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زېّىٓ ٍېرىع ۋٖ ئۆٌۈوٕي ضۆزٌىحىػحىٓ چوڭراق ثىدر ئىػدٕي ۋۇجۇدلدب چىمىرىدذۇ. 

ي چو  ثىٍگْٗ ثىٍْٗ لۇرئبٕٔىڭ لىٍىدذىغىٕي ثۇٔىڭدذىّٕۇ ٔبداْ ئبدٍِٖٗر ثۇ ئىػالرٔ

چددو  ئىػددحۇر. غۈثھىطددىسوي، لۇرئبٕٔىددڭ لىٍىددذىغىٕي ئٗ  گددۈزٖي غددٗوىٍذىىي 

ٔىڭ ٔٗزىرىدذٖ ئدۇالر جٗضدٗۋۋۇر لىٍغدبْ ثۇ،  .ٔي ثبرٌىممب وٌٗحۈرۈغحۇر« ئىٕطبْ»

ٗۋالد ر ٔٗرضىٍٗردىٓ چوڭراق ئىػدحۇر. لۇرئدبْ وٗرىدُ ئٌِٗٗىَٗجدحٗ جدۇٔجي ئۇِٗزو

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ روھىَىحىگٗ جٗضىر وۆرضىحىپ، ئدۇالرٔي ٍېڭىدذىٓ لدۇرۇپ چىمحدي، 

ئبرا ئۇچراغمبْ ئبجبٍىپ ثىر جبرى  ثبرٌىممب  -ٔٗجىجىذٖ رېئبٌٍىك ثىٍْٗ ئىذېئبٌٍىك ئۆز 

 وٌٗذى. 

لۇرئبْ ئۇالرغب ئۇٌدۇھىَٗت ِٗضىٍىطدي ھٗلمىدذٖ ضدۆزٌٗپ، ثدۇ ِٗضدىٍىٕي ھٗر 

َىددحىگٗ وىرگددۈزۈپ، ئۇالرٔىدڭ لٌٗددت جددبرٌىرىٕي چٗوحددي. جٗرٖپدحىٓ ئۇالرٔىددڭ روھى

 جٗۋھىذوٗ ٍۈزٌٗٔذۈردى.  ھٗلىمىٌجبزا ٌٗرزىگٗ وٌٗگٗٔذٖ ئۇالرٔي  لٌٗجٍىرى

ٔىدڭ ٍدبرىحىع، ٔىدڭ وبئىٕدبجحىىي ِدۆجىسىٍىرى ھٗلمىدذٖ، لۇرئبْ ئۇالرغب 

جىرىٍددذۈرۈظ، ئۆٌحددۈرۈظ، رىسىددك ثېددرىع، ئىددذارٖ لىٍىددع، غددبٍىجٕي ثىٍىددع 

وَ  ﴿ردىىي لۇدرىحي ھٗلمىذٖ ضۆزٌٍٗححي: لبجبرٌىمال و َّ ِِ َْ ٌُ  ْل وِر ْْ وَا  ُي وبت َو لنوَّ َْ َِّ  لََّو َِلِلُق  ْل  ِ
َدَل  لَّْ َل  َِ ْصَِّلِح َو َِ َِلِلُق  ْْلِ َْ ت َذِلُ ُا  لَُّو ََِاَّ  تُوْيَُِ ا َ   ْل ٌُ  ْلَل تِ  ِِ ِر ْْ ََ َو ْلَقَلورَ  ْلَل تِ  َوُِ وْل َ ًنل َو لكَّ َْ 

َُْلوولِ   لْ  ِِوو  ُ  َدووَل َلُ ووُا  لنهُ وواَم لَُِوْهَُووُمو  ََِهوول  َِ ِْوو ِا َوُىووَا  لَّووِذ   َِ  ْلَد َِيوو ْسووَِّلًُل َذلِووَك تَوْقووِميُر  ْلَد ووِر دَووْم ُِ ْْ َِّووورت َو ْلَِّ
َُِلْسوَُوَقَر  َر  وَم ِِ َر َو  و َْ ْ  َُو َُْكَاُتْا ِِ َِ َوُىَا  لَِّذ  َن َُْلا َْْنل  ْْليَلِ  ِلَقْامر يَوْد َْْنل  ْْليَولِ  ِلَقوْامر َِصَّ َِصَّو َوُِْسوَُوْالَع  دَوْم 

ْنووُو َفِضوورً  نَوول ِِ ِْ نَوول َِووِو َُوَِّوولَ  ُتوولت َ ووْ رر ََِاْفَر ِْ وولًر ََِاْفَر َِ ووَللِر  ووَ   لسَّ ِِ ََ ََ َِ َوُىووَا  لَّووِذ  نَُْووو َقُهووا َْ ِّ وول يَو َِ ْنووُو  ِِ ٌُ ووِر ْْ ُُ  
ِ  لَ  َا  َِِْْدَهل ِدنوْ   ْ ِل ِِ ْْ َ   لنَّ ََُكولَِور  ُْ ُوُرو  َُُِوَر ِتًِّل َوِِ ُِ وَر  ُِْكوًَُِِّهل َوَ  وْ  َِ َِّول َِ َو لره ََّيْوُُوا َْنَولنر َو ل ْ  َن نَّل ر ِِ َِ ْ  َو  َُِ 

 َِ نُووا ِِوو  َذِلُ ووْا َْليَوول ر ِلَقووْامر يُوْيِِ  َِّ دأالرٔددي ۋٖ ئددۇرۇلچىالرٔي ثىدد  ﴾ ﴿ِ لَوو  َثَلوورِِه ِ َذ  نَْثَلووَر َويَن ووِو ِ 

ىىٕي ئۆٌۈوحىٓ ۋٖ ئۆٌۈوٕي جىرىىحىٓ چىمبرغۇچي ۇر، جىرجئۇرغۇزغۇچي ھٗلىمٗجْٗ 

جددبڭٕي  ٔىددڭ ئىجبدىحىددذىٓ لبٔددذالّۇ ثددبظ جبرجىطددىٍٗر؟ ۇر، جددئٗٔٗ غددۇ 

وېچىٕدي ضدىٍٗر ئۈچدۈْ ئىطدحىراھٗت لىٍىدپ ٍدبراجحي، ۋالىدث  ٍورۇجمۇچىذۇر، 

ٔىدڭ ھېطبثٍىػىڭالر ئۈچۈْ لۇٍبظ ثىٍْٗ ئبٍٕي ٍبراجحي، ثدۇ غبٌىدت، ثىٍگدۈچي  

، لۇرۇلٍۇق ۋٖ دېڭىسٔىڭ لبراڭغۇٌۇلٍىرىذا ٍوي جېپىػىڭالر ئۈچدۈْ رۇغىذۇرئورۇٔالغحۇ

ٔىڭ ئۇٌۇغٍۇلىٕي ثىٍىذىغبْ لٗۋَ ئۈچۈْ ضىٍٗرگٗ ٍۇٌحۇزالرٔي ٍبرىحىپ ثٗردى،  

ضدىٍٗرٔي ثىدر  ٔىڭ لۇدرىحىٕىڭ دٌٖىٍٍىرىٕي ھٗلىمٗجْٗ ئوچۇق ثبٍبْ لىٍذۇق. 

غددحىذا، ئبٔبڭالرٔىددڭ ثٗچچىذأىددذا ئىٕطددبٔذىٓ ٍددبراجحي، ضددىٍٗرٔي ئبجبڭالرٔىددڭ پۇ

لبرارالغحۇردى، چۈغىٕىذىغبْ لٗۋَ ئۈچدۈْ ئدبٍٗجٍٗرٔي ھٗلىدمٗجْٗ ئوچدۇق ثبٍدبْ 

ثۇٌددۇجحىٓ ٍددبِغۇر ضددۈٍىٕي چۈغددۈردى، غددۇٔىڭ ثىددٍْٗ ثددبرٌىك  لىٍددذۇق. 
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 -ئۆضۈٍِۈوٍٗرٔي ئۈٔذۈردى، ئۆضدۈٍِۈوٍٗردىٓ ٍېػدىً ٍدبپرالالرٔي چىمدبردى، ثىدر 

ْ دأالرٔدددي ٍېحىػدددحۈردى، خورِدددب دٖرىخىٕىدددڭ ثىدددرىگٗ ِىٕگىػدددىپ وٗجدددىٗ

چېچٗوٍىرىذىٓ ٍٗرگٗ ٍېمىٓ ضبڭگىالپ جۇرىذىغبْ خورِب ضبپبلٍىرىٕي ٍېحىػحۈردى، 

ثىددرىگٗ  -ٍذٖ، ھٗجىّددذٖ، جِٗددذٖ ثىددر ىئۈزۈٍِددۈن ثددبغالرٔي ٍېحىػددحۈردى، غددٗو

 ئوخػبٍذىغبْ ۋٖ ئوخػىّبٍذىغبْ زٍٖحۇْ، ئبٔبر دٖرٖخٍىرىٕي ٍېحىػحۈردى،  ئۇالرٔىڭ

ٔىدڭ ھٗر ثىرىٕىڭ ٍېڭي جۇجمبْ ِېۋىطىگٗ ۋٖ پىػمبْ ِېۋىطىگٗ لبراڭالر ئدۇالردا 

ٔىڭ لۇدرىحىٕي وۆرضىحىذىغبْ ئوچۇق دٌٖىٍٍٗر ثبرٌىمىغب ئىػىٕىذىغبْ لٗۋَ ئۈچۈْ 

 .①﴾ثبر
ْ  ََووْ ِ  َِووْرثر َولَ ﴿ ِِو ِِ ِِ  َُُطُا َرًَ ُُْسِق ُ ْا ِِلَّل  َِّ َلُ ْا ِِ   ْعَُ لِم َلِدِّوْ وْ  َوِ  ولرَِِ َ  َوِِ ولًِغًل لِْكَّ َْ مر لَِّونًول َفلِلًصول 

ًْ ِلَقووْامر يَوْدِقُْوا  ِِو  َذلِووَك َْليَو  َِّ َسوًنل ِ  َِ وَ ًر  َوِرْزدًوول  َْ ْنووُو  ِِ َِ وُذو ِْ نَوولِن تَوَّ َْ ِْ وِل َو ْعَ وو  َرَهوَك ِ لَوو  َثَلوَر ِ   لنَّ َِ َِ َوَنْو
َِ َُوُ اتًل َوِِ  َ   ْلِ َِّل ِذ  ِِ ِْ ِِ  تَّ ِل َن ْْ وَُِّل َرَتوِك  لنَّ ُْ    ُِْ و ْْ وْ  ُتولت  لََّلوَر ِ  َِل َِ ثُواَّ ُتِْو  ِِ َ   لكََّ ِر َوِِلَّل يَوْدِرُ وا

ًْ ِلَقووووْامر يَوُوَ  ِِوووو  َذلِووووَك َْليَوووو  َِّ ََلر  لِْنَّوووولِس ِ  ِِ ووووِو ِ وووو َُِْووووا  نَْلَا ُُووووُو  ْْ ُِ َِهوووول َ ووووَر ن   ووووْ  َُُطُا ِِ ٌُ ووووُر ْْ َِ ُذلُووووًَل َي ووووُرو َّ ََ﴾ 
چبھبرپبٍالرٔىدڭ  ئىجرٖت ثبر، ضدىٍٗرٔي ئۈچۈْ ھٗلىمٗجْٗ ثىرچبھبرپبٍالردا ضىٍٗر ﴿

ۋٖ لبٔذىٓ ئبٍرىٍىپ چىممبْ پبوىس ۋٖ جٍِٗىه ضۈت ثىٍْٗ  جېسٖوحىٓلبرٔىذىىي ِبٍبق، 

ضۇغىرىّىس، خورِىذىٓ ئۈزۈِذىٓ غدبراثالر ۋٖ پدبوىسٖ ٍېّٗوٍىىٍٗرٔدي ٍبضبٍطدىٍٗر، 

ٔىددڭ ثىرٌىىىٕددي  ئٗلٍىٕددي ئىػددٍىحىذىغبْ لٗۋَ ئۈچددۈْ ثۇٔىڭددذا ھٗلىددمٗجْٗ

وۆرضددىحىذىغبْ دٌٖىددً ثددبر. پٗرۋٖردىگبرىددڭ ھٗضددٗي ھٗرىطددىگٗ ئىٍھددبَ ثىددٍْٗ 

جبغالرغب، دٖرٖخٍٗرگٗ ۋٖ وىػىٍٗر ٍبضىغبْ ئۆٍٍٗرگٗ ئۇۋا جۈزگىٓ ئبٔذىٓ ›ثىٍذۈردى: 

وېَىٓ جۈرٌۈن گۈي چېچٗوٍٗرٔي ٍېگىٓ پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ٍوٌٍىرىغدب ئىحبئٗجٍّٗٔىده 

خىً رٖڭٍىده  -لبرٔىذىٓ ئىٕطبٔالرغب غىپب ثوٌىذىغبْ خىٍّۇ ئۇٔىڭ ‹ ثىٍْٗ وىرگىٓ

پىىىدر لىٍىدذىغبْ لٗۋَ  چوڭٍۇلىٕئىڭ لۇدرىحىٕىڭ ئىچىٍّىه چىمىذۇ، ثۇٔىڭذا 

 .②﴾ئۈچۈْ ئىجرٖت ثبر
َِِ و  ر ثُواَّ ﴿ ًْ ِِ  دَوَر رر  ََ َْْنلُه ُُْط َد َِ ِِ  ر ثُاَّ    ْ ْر ِِ ََلَل ُْ   ْ ِِ َِ َُْسل َْْقَنل  ْْلِ َْْقنَول  َوَلَقْم َف َْ َِ  ًْ ََْقو ََ  َْ و ََ َْْقنَول  لنهْط َف

ََُِّووو ًْْقووول آَفوووَر َِو َُْكوووْاَُلُه َف ًلووول ثُووواَّ َن ْْ ََِ َسوووْاَُل  ْلِد َووولَم َل ووول  ًِ َِ َل  َْ َْْقنَووول  ْلُلْضوووَغ َْ َِ  ًْ ُِْضوووَغ  َْ ََْقووو َسوووُ   ْلَد ِْ َّوووُو َن لَرَل  ل
ولِلِق  َ  َْ حۇق، ئبٔذىٓ ئۇٔي ثىدر ثىس ئىٕطبٕٔي ھٗلىمٗجْٗ الٍٕىڭ جٗۋھىرىذىٓ ٍبراج﴿ ﴾ ْل

ٌٗخدحٗ لبٔغدب ئبٍالٔدذۇردۇق،  ئبثىّٗٔىٕيپۇخحب لبرارگبھحب ئبثىّٗٔي لىٍذۇق، ئبٔذىٓ 

ئبٔذىٓ ٌٗخحٗ لبٕٔي پبرچٗ گۆغىٗ ئبٍالٔذۇردۇق، ئبٔذىٓ پدبرچٗ گۆغدٕي ضدۆڭٗوىٗ 

                                                 
①
 .ئبٍٗجىىچٗ -99ئبٍٗجحىٓ  -95ضۈرٖ ئٗٔئبَ،  
②
 .ئبٍٗجىىچٗ -69ئبٍٗجحىٓ  -66، ٔٗھًضۈرٖ  
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ئبٍالٔذۇردۇق، ئبٔذىٓ ضۆڭٗوىٗ گۆظ لؤذۇردۇق، ئبٔذىٓ ئۇٔي جبْ وىرگۈزۈپ ثبغمب 

 .①﴾ئۇٌۇغذۇر بٍالٔذۇردۇق، ئٗ  ِبھىر ٍبراجمۇچي ِٗخٍۇلمب ئ
ََوو﴿ ْنووَمُه َِِلْقووَم رر  َِ ََْل ُل وَُتووله َ ووْ رر  وول تَووو وولُم َوَِ َِ َُ  ْعَْر وول تَِغوو  ِلووُل ُتووله نُُْوََوو  َوَِ ْْ وول َت َِ َّووُو يَوْدَْووُا  لِلُا  ْلَغْ ووِب  ل

َْرَّ  َِْ  َن ْنُ ْا  َا ر  ِِ َْ  َِ َِ  ْلَ ِِّ ُر  ْلُلَُوَدل َهولِر  َو لكََّهلَل ولِرن  َِللنوَّ َْ ار َِللَّْ وِل َو ْْ ُِْسوَُ َهَر َِوِو َوَِوْ  ُىوَا  َِ ََ َوَِْ    ْلَقْا
َِول ََِقو وُر  َِّ  لَّوَو ََل يُوَغ وت وِر  لَّوِو ِ  ِْ وْ  َن َوُو ِِ ََُ ُا ْْ َِِو َي ْْ ْ  َف ْ  ََوْ ِ  َيَمْيِو َوِِ َُِدقتَِّل   ِِ َُِسوِهاْ َلُو  َِول َِاَُْو وُرو   َّو  يُوَغ وت َِ  ْامر 

َر ُىوَا  لَّوِذ  يُورِيُ ُا  ْلَِّوورْ  وْ  َو  ِوِو ِِ وْ  ُلُو ََِرلَّ َلُو َوَِول َلُهوْا ِِ َََِل  ُْاًر   ََِلًدول َويُوْنِكوُ  َوِ َذ  َنرَ َل  لَُّو ََِقْامر  َق َفْاًِول َو
ولُ  ِْ ََُِووِو َويُوْر وْ  ِف  ِِ ُْ ْلوِمِه َو ْلَلََلًَِ و َْ ووُم َِ َْ ََ َوُيَسوِّتُح  لرَّ َْلَن  لَوتَقول و َِوْ  َيَكولُر َوُىووْا   لسَّ ََِق َِوُ ِصو ُب ََِهوول   لصَّوَا 

 َِ ول َْ ِِوو   لَّوِو َوُىووَا َ ووِميُم  ْلِل  َِ  ھٗرثىددر ھبِىٍىددذار ئبٍبٌٕىددڭ لورضددىمىذىىىٕي ﴿ ﴾ُيَ ولِلُلا

 ثىٍىذۇ، ثٗچچىذأالرٔىڭ وىچىىٍٗپ وٗجىٍٗٔىىي ٍبوي ٍوغىٕبپ وٗجىٍٗٔىىىٕىّۇ 

ِٗخپىدٌ ۋٖ ئبغدىبرا  چٍِٗىىحدۇر. ٔىڭ دٖرگبھىذا ھِٗدّٗ ٔٗرضدٗ ئۆٌثىٍىذۇ، 

ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ثىٍگۈچىذۇر. ھِّٗىذىٓ ثۈٍۈوحۇر، ھِّٗىذىٓ ئۈضدحۈٔذۇر. 

ضدۆز لىٍغدبْ، ئبغدىبرا ضدۆز لىٍغدبْ، وېچىطدي  ٍوغدۇرۇْضىٍٗرٔىڭ ئىچىڭالردىٓ 

ئۈچددۈْ ئېَحمبٔددذا  ٍوغددۇرۇٔغبْ، وۈٔددذۈزى ئبغددىبرا ٍۈرگٍٗٔٗرٔىددڭ ھِّٗىطددي 

ٔىدڭ ئِٗدرى ثدوٍىچٗ ئدۇٔي وٍٕٗىدذٖ  -بدِٖٕىدڭ ئبٌدذى ئوخػبغحۇر. ھٗرثىدر ئ

لوغذاٍذىغبْ ٔۆۋٖجچي پٗرىػدحىٍٗر ثدبر. ھٗرلبٔدذاق ثىدر لٗۋَ ئۆزىٕىدڭ ئٗھدۋاٌىٕي 

ثىددرٖر لٗۋِٕددي ھددبالن  ئۇٔىددڭ ئٗھددۋاٌىٕي ئۆزگٗرجٍّٗددذۇ،  ئۆزگٗرجّىگددۈچٗ، 

ي لىٍىدذىغبْ لىٍّبلچي ثوٌطب، ئۇٔىڭغب لبرغي جۇرغىٍي ثوٌّبٍذۇ، ئۇالرغب ئبزاثٕي دٖپئ

لورلۇجۇظ، ئۈِىدذ جۇغدذۇرۇظ ئۈچدۈْ ضدىٍٗرگٗ  جىٓ ثبغمب ئىگىّۇ ثوٌّبٍذۇ، 

ٔددي چبلّددبلٕي وۆرضددىحىذۇ، لوٍددۇق ثۇٌددۇجالرٔي پٍٗددذا لىٍىددذۇ. گۈٌددذۈرِبِب 

جىددٓ لورلددۇپ جٗضددجىھ ثىددٍْٗ جٗضددجىھ ئېَحىددذۇ، پٗرىػددحىٍٗرِۇ  ِٗدھىددٌَٗٗظ

بٌىغبْ ئبدِٖٕي ھدبالن لىٍىدذۇ، چبلّبق چۈغۈرۈپ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۆزى خ ئېَحىذۇ، 

 .②﴾ٔىڭ جٗدثىرى وۈچٍۈوحۇرجوغرىطىذا دٖجبالظ لىٍىۋاجىذۇ،  ئۇالر 
چوڭمدۇر  لٌٗجٍىرىٕىدڭجوٌدذۇرۇپ،  ئېٕېرگىَٗگِٗبٔب ثۇ ئبٍٗجٍٗر ئۇالرٔىڭ روھىٕي 

دٖ، ئدۇالر لۇرئبٔغدب ئدبۋاز  - لبجٍىرىغب ضىڭىپ وېرىپ، ۋۇجۇدىٕي ٌٗرزىگٗ وٌٗحدۈردى

َِ رََوَُّهوْا ثُواَّ  لَّ ﴿ لوغحي: َكوْا ْْ ُُِْواُل  لَّوِذيَ  َي ْنوُو  َََِولَُِ  تَوْقَكوِدره ِِ ََُكولًَِهل  ُِ وِميِ  ِتَُلًَول  َْ َسوَ   ْل ِْ ََ َن ََّ ِْو ُ  ُو َُو  َت
وووْ  َيَكووولرُ  َِ َّوووِو يَوْهوووِم  َِوووِو  َّوووِو َذلِوووَك ُىوووَم   ل ُوُهْا ِ لَووو  ِذْتوووِر  ل ُْووواُلُىْا َودُوُْوووَا ضدددۆزٌٗرٔىڭ ئٗ   ﴿ ﴾ُِ

ثوٌغبْ لۇرئبٕٔي ٔبزىً لىٍذى، لۇرئبٕٔىدڭ ثٗزىطدي ثٗزىطدىگٗ ئوخػدبپ  چىراٍٍىمي

                                                 
①
 ئبٍٗجىىچٗ. -04ئبٍٗجحىٓ  -02ۇْ، ضۈرٖ ِۇئّىٕ 
②
 ئبٍٗجىىچٗ.-01ئبٍٗجحىٓ -8ضۈرٖ رٖئذ،  
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وېحىددذۇ، ثٗزى ِٗزِددۇٍٔىرى جٗورارٌىٕىددذۇ، لۇرئددبْ جىددالۋٖت لىٍىٕغددبْ چبغددذا 

ٔىدڭ پٗرۋٖردىگبرىذىٓ لورلىذىغبْ وىػدىٍٗرٔىڭ ثٗدٍٖٔىدرى جىحرٍٖدذۇ، ئبٔدذىٓ 

ٔىددڭ ٗ غددۇ زىىددرى ئۈچددۈْ ئۇالرٔىددڭ ثٗدٍٖٔىددرى ۋٖ دىٍٍىددرى ٍۇِػددبٍذۇ، ئٗٔ

 .①﴾ئۇٔىڭ ثىٍْٗ خبٌىغبْ ئبدِٖٕي ھىذاٍٗت لىٍىذۇھىذاٍىحىذۇروي، 
ٔىڭ ئۇالر لۇرئبٕٔىڭ چبلىرىمىغب ھٗر جٗھٗجحىٓ ئبۋاز لوغحي، ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرى 

لب ئىحبئٗت لىٍدذى، ٔي الٍىمىذا ئۇٌۇغٍىذى، ئٗزىّىحي ثىٍْٗ ٌىك جوٌذى. ئۇالر 

ۋٖ ٍبِددبْ وددۆرۈظ، ئبزادىٍىدده ۋٖ  لورلددۇظ ۋٖ ئۈِىددذ لىٍىددع، ٍبخػددي وددۆرۈظ

 لب ثبغالٔذى. ٗھسىذٌٖ ھٗرلبجحىمچىٍىك، وٗڭرىٍىه ۋٖ جبرچىٍىمالردا 

َهوولِر َْليَول ر ِعُولِو   ْعَْلَِّولِن  لَّوِذيَ   ﴿ وَللَو ِ  َو ْعَْرِض َو ْفوََُِلِ   لَّْ وِل َو لنوَّ ْْوِق  لسَّ ِِو  َف  َِّ َّووَو ۇِ  َِ  ل ُتوُرو
ًِل َودُوُداًل  وَ  َِقِ ِدَ ل لََُك  َْ وِّْ ُْ ًَِِل  َْْقوَ  َىوَذ  ََول َِل َف ِْْق  لسََّللَو ِ  َو ْعَْرِض رََوََّنل  َِ ِِ  َف ََ َُّرو ُناَِِهْا َويَوَُو ُِ   َْ نَول ََ

َُْصوولرر رََوَّنَوول ِ ُوَّ  ووْ  َن ََيْوَُووُو َوَِوول لِْ َّوولِلِل َ  ِِ ووْ  تُووْمِفِل  لنَّوولَر َِوَقووْم َنْف َِ َُِنلِليًوول يُونَوولِل  ََووَذ َن  لنَّوولِر رََوَّنَوول ِ َّووَك  ووِلْدَنل  َْ نَوول 
و تَ لتَِنل َوتَوَاِوَّنَو َْ ََنَّول  وْر  َت َوَنل وََت َِْر لََنل ُذَُُا َِنَّل رََوََّنل َِلْ  َِت ُنا  ََِرَتُ ْا  ِْ آِِ ِِ َن يَلل ََوْمتَوَنل ِلْْلِ َِول َو َِوَ   ْعََْووَر ِر رََوَّنَول َوآتِنَول  ل 

ََُِوول يَوووْاَم  ْلقِ  ْْ َِْك َوََل ُت وو ُْ ووََُ لَن َلُهووْا رََوهُهوواْ َََْوو  ُر ْْ ِْووُا  ْلِل َدوولَل َِل ْْ ِْ ِ َّووَك ََل ُت وو َِ غۈثھىطددىسوي، ﴿ ﴾َ ل

ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىدڭ ٍبرىحىٍىػدىذا، ودېچٗ ثىدٍْٗ وۈٔدذۈزٔىڭ ٔۆۋٖجٍىػدىپ 

ئٗلىددً ئىگىٍىددرى ئۈچددۈْ ئٌٗددۋٖجحٗ روغددْٗ دٌٖىٍددٍٗر ثددبر، ئددۇالر ئددۆرٖ  جۇرۇغددىذا

ٔدي ئٗضدٍٗپ جۇرىدذۇ، ئبضدّبٔالرٔىڭ ۋٖ جمبٔدذىّۇ جۇرغبٔذىّۇ، ئوٌحۇرغبٔدذىّۇ، ٍب

زېّىٕالرٔىددڭ ٍبرىحىٍىػددي جوغرىطددىذا پىىىددر ٍۈرگۈزىددذۇ.  ئددۇالر ئېَحىدددذۇ،: 

ثۇٔي ثىىبر ٍبراجّىذىڭ. ضْٗ پبوحۇرضدْٗ، ثىسٔدي دوزا  ئبزاثىدذىٓ  پٗرۋٖردىگبرىّىس

ٌۋٖجحٗ ضْٗ وىّٕي دوزاخمب وىرگۈزىذىىٗٔطْٗ، ئۇٔي ئٗ پٗرۋٖردىگبرىّىسضبلٍىغىٓ.  

ثىس  پٗرۋٖردىگبرىّىسخبر لىٍغبْ ثوٌىطْٗ، زاٌىّالرغب ھېچمبٔذاق ٍبردِٖچي ثوٌّبٍذۇ. 

دٖپ ئىّبٔغددب « رٖثجىڭالرغددب ئىّددبْ ئېَددحىڭالر»ھٗلىددمٗجْٗ ثىددر چبلىرغۇچىٕىددڭ 

پٗرۋٖردىگبرىّىس ثىسٔىڭ گۇٔدبھٍىرىّىسٔي  چبلىرغبٍٔىمىٕي ئبڭٍىذۇق، ئىّبْ ئېَححۇق،

ٍىمٍىرىّىسٔي ٍولمب چىمبرغىٓ، ثىسٔي ٍبخػىالرٔىڭ لبجبرىدذا ِٗغپىرٖت لىٍغىٓ، ٍبِبٔ

ردىگبرىّىس ثىسگٗ پٍٗغِٗجٗرٌىرىڭ ئدبرلىٍىك ۋٖدٖ لىٍغدبْ ٖلٗثسى روھ لىٍغىٓ.  پٗرۋ

ٔٗرضىٕي ثٗرگىٓ، لىَبِٗت وۈٔي ثىسٔي رٖضۋا لىٍّىغىٓ. ضْٗ ھٗلىمٗجْٗ ۋٖدٖڭگٗ 

 .②﴾ئىجبثٗت لىٍذى خىالپٍىك لىٍّبٍطْٗ. ئۇالرٔىڭ دۇئبضىٕي پٗرۋٖردىگبرى

                                                 
①
 ئبٍٗت.-21ضۈرٖ زۇِٗر، 
②
 ئبٍٗجىىچٗ. -095ئبٍٗجحىٓ-091ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
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جبئبالٔي جىً ثىٍٗٔال جٗضۋى ضىَرىپ، ۋٖزىپٗ ئولۇپ ٍبد ئٗجّىگْٗ.  ضبھبثىٍٗر 

لۇرئبْ ئۇالرغب ھٗرلبٔذاق ئٗھۋاٌذا ئۇٌۇھىَٗت ِٗضىٍىطي ثىٍْٗ خىحدبة لىٍغبچمدب، 

نُواَِِهاْ ﴿: ئددۇالر ھٗر ٌٗھسىددذٖ ُِ َََْوو   ًِوول َودُوُدواًل  َو ىّۇ، ئددۆرٖ جۇرغبٔددذىّۇ، ئوٌحۇرغبٔددذ﴿ ﴾ِدَ ل

 ٔي ئٗضٍٗپ جۇرغبْ. ئۇالر ثىرٖر ٔٗرضىگٗ ئېرىػّٗوچي ثوٌطب،  .①﴾ٍبجمبٔذىّۇ

ٔىدڭ لوٌىدذا ئۇٔىڭ ٍوٌىٕي لىٍىپ ثېرٖجحي. ئۇالر ثىرٖر ٔٗرضىذىٓ لورلطب، جٗلذىر 

خبٌىغبْ وىػىٕىڭ رىسلىٕي وٗ ،  ئىذى. ئۇالر رىسلىٕىڭ وٗ  ثوٌۇغىٕي ئىسدىطٗ، 

 لىالجحي. ئدۇالر پٗرزٖٔدحىٗ ئېرىػدّٗوچي ثوٌطدب، خبٌىغبْ وىػىٕىڭ رىسلىٕي جبر 

خبٌىغدبْ  خبٌىغبْ وىػىگٗ پٗرزٖٔدث ثېرٖجحدي. ئدۇالر دۈغدٍّٗٔىرىذىٓ لورلطدب، 

وىػىٍٗرٔي خبٌىغبْ وىػىٍٗرگٗ ئۆزى ئىرادٖ لىٍغبْ ثىدر ھېىّٗجٕىدڭ جٗھٗجىدذىٓ 

ال جٗلذىر لىٍغدبْ ئۇضدۇي ثىٍٗٔد جٗلذىر لىٍغبْ ٌٗھسىذٖ،  ِۇضٌٍٗٗت لىالجحي. 

پبدىػدبھٍىمٕىڭ ئىگىطدي  دۈغّٕٗٔىڭ چبڭگىٍىذىٓ لۇجۇٌۇپ چىممىٍي ثدوالجحي. 

ئىذى، خبٌىغبْ ئبدِٖگٗ پبدىػبھٍىمٕي ثېرٖجحي، خبٌىغدبْ ئبدِٖدذىٓ پبدىػدبھٍىمٕي 

جبرجىپ ئبالجحي، خبٌىغبْ ئبدِٖٕي ئٗزىس، خبٌىغبْ ئبدِٖٕي خبر لىالجحي. ھِّٗٗ ئىع 

َِوْ  ﴿ىر ئىدذى: ھِّٗىگٗ لبد ٔىڭ لوٌىذا ثوٌۇپ،  ْْوَك  ْْوِك تُووْيِت   ْلُل َِللِوَك  ْلُل دُوِل  لَُّهواَّ 
َََْو  ُتو وُر ِ َّوَك  َْ وْ َِوْ  َتَكولُر َِ َوِمَل  ْل َه  َِوْ  َتَكولُر َوتُوِذ َه  َْْك ِِلَّْ  َتَكلُر َوتُِدو َُِع  ْلُل لت َ وْ رر دَوِمير  تُواِلُ  َتَكلُر َوتَوْن

َِوْ  َتَكولُر  لَّْ َل ِِ   لنوََّهلِر َوُتاِلُ    و ت َوتَووْرُزُق  َْ وَ   ْل ٌُ  ْلَل توَ  ِِ وِر ْْ َ   ْلَل تِ  َوُت ِِ َّ َْ ٌُ  ْل ِر ْْ لنوََّهلَر ِِ   لَّْ ِل َوُت
َسلنر  ِِ خبٌىغدبْ ئدبدِٖگٗ  ئېَحمىٕىي، پبدىػبھٍىمٕىڭ ئىگىطي ثوٌغبْ ئدي ﴿ ﴾ََِغْ ِر 

پ ئبٌىطْٗ، خبٌىغبْ پبدىػبھٍىمٕي ثېرىطْٗ، خبٌىغبْ ئبدِٖذىٓ پبدىػبھٍىمٕي جبرجى

ئبدِٖٕي ئٗزىس لىٍىطْٗ، خبٌىغبْ ئبدِٖٕي خبر لىٍىطْٗ. ھِّٗٗ ٍبخػىٍىك ضدېٕىڭ 

لوٌۇڭذىددذۇر، ضددْٗ ھٗلىددمٗجْٗ ھِّٗىددگٗ لبدىرضددْٗ. وېچىٕددي وۈٔددذۈزگٗ  

وىرگۈزىطْٗ، وۈٔذۈزٔي وېچىگٗ وىرگۈزىطْٗ، جبٍٔىمٕي جبٔطىسدىٓ چىمىرىطدْٗ، 

ۈ  خبٌىغدبْ وىػدىٍٗرگٗ ھېطبثطدىس رىسىدك جبٔطىسٔي جبٍٔىمحىٓ چىمىرىطْٗ، ئۆز

 .  ②﴾ثېرىطْٗ

غۇ ھٗلىمٗجٕي چوڭمۇر ھېص لىٍغبْ. ثۇ  لٌٗجٍىرىجۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 

لب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ھٗلىمٗجٕي ھېص لىٍىػٕىڭ  .ھېص لىٍىع ٔٗجىجٗ ثٗرگْٗ

 ثبغمب ٔٗجىجىطىّۇ ثبرِۇ؟ 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -090ضۈرٖ ئبي ئىّراْ، 
②
 ئبٍٗجٍٗر. -27ۋٖ  -26ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
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ٗٔدذٖ ئدۆز ئىگىطدىٕىڭ ئبٌذىدذا ٔىڭ ئىالھٍىمي غۇٔذاق وٗ  ۋٖ چو  ثوٌطب، ث

لبٔذاق ٍِٗذأذا جۇرىذۇ؟ جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ئٗجراپٍىدك 

ثىٍگۈچي، ئىدذارٖ لىٍغدۇچي، لوغدذىغۇچي، ٔدبزارٖت لىٍغدۇچي، خدبٌىغۇچي، ئىدگٗ 

ئبٌذىددذا  ثوٌغددۇچي، زورٌىَددبٌىغۇچي، ِٗغپىددرٖت لىٍغددۇچي، رٖھىددُ لىٍغددۇچي 

ھدېص لىٍىػدي ئدۇالرٔي غدۇٔذاق ِىطٍىطدىس ھدبٌٗجىٗ  ٌىدثٗٔذىچىٍىىىٕي ھٗلىم

ئىالھحۇر، ئۇالر ثٗٔذىذۇر. ئۇالر ئۆزىٕىڭ پۈجۈْ ۋۇجدۇدىٕي،  ھٗلىمىٌ وٌٗحۈرگْٗ. 

لٌٗجىٕي، روھىٕي ئۆز ئىگىطىگٗ راضحچىٍٍىك ثىٍْٗ جبپػۇرۇپ، ئىگٗ ثوٌغۇچي زاجٕىڭ 

غذا ئۇالر غۇٔذاق ثىدر ئبٌذىذا جوٌۇق ئىحبئٗجٍّٗٔىه ثىٍْٗ ثبظ ئېگىپ جۇرىذۇ. ثۇ چب

لب ٍبخػي ثٗٔذىچىٍىه لىٍغدبٔالرال ٍۇلىرى پٌٍٗىگٗ ٍېحىذۇوي، ثۇ پٌٍٗىگٗ پٗلٗت 

 ھٗلىمىٌثىراق ئۇ روھىَٗجٕىڭ  ،ٍېحٌٍٗٗذۇ. ثۇ، ھٗلىمٗجْٗ ھٍٗراْ لبالرٌىك ثىر ئىع

جبٍىغددب جددوغرا  -ِددبھىَىحي. خددۇددى ثىددر ئۈضددىۈٔٗ ھِٗددّٗ ضددبٍّبٍٔىرى جددبٍي 

ضددىٍىك ئبٍٍىٕىددپ، ھٗرىىىحىٕددي جوضبٌغۇضددىس  جٗثىئىددٌئبٔددذىٓ  لۇراغددحۇرۇٌغبٔذىال

گىػدٍىه ېداۋاِالغحۇرۇپ ِبڭبٌىغبٔذٖن، روھىَٗت ٍبراجمۇچىٕىدڭ ئبٌذىدذا ئۆزىٕىدڭ ج

ئورٔىددذا جۇراٌىغبٔددذىال ئبٔددذىٓ ئۆزىٕىددڭ ئٗ  ِددۇوِّٗٗي، ئٗ  ئددبٌىٌ، ئٗ  گددۈزٖي 

ي جېگىػدٍىه ئدورٔي ھبٌىحىٕي داۋاِالغدحۇراالٍذۇ. ئىٕطدبٕٔىڭ ٍدبراجمۇچي ئبٌذىدذىى

ََوُموَ ﴿ٔدېّٗ؟  ِِ ِ َّوُو َلُ وْا  وْ طَل ًْ َوََل تَوَُِِّّدوا  ُفطُوَا ِ   لكَّ َّو ِْْا َتل و ِِو   لست َِنُوا   ْلُفُْوا   ُِِِّو    يَول نَيوهَهول  لَّوِذيَ  آ  ﴾ 
ضىٍٗر ثوٍطۇٔۇظ ئىچىگٗ پۈجۈًٍٔٗ وىرىڭالر، غدٍٗحبٕٔىڭ ٍوٌٍىرىغدب  ِۇئّىٍٕٗرئي ﴿

 .①﴾ضىٍٗرگٗ ئبغىبرا دۈغّٗٔذۇرئٗگٗغّٗڭالر، غٍٗحبْ 

ۋۇجۇدۇڭالرٔىڭ ھٗرثىدر پبرچىطدي  ر،لب ثوٍطۇٔۇڭالپۈجۈْ ۋۇجۇدۇڭالر ثىٍْٗ   

ئٗٔٗ غددۇٔذاق ِۇضددۇٌّبْ  ،لددب ثوٍطۇٔطددۇْ ِبٔددب ثددۇ، ِۇضددۇٌّبْ ثوٌغددبٍٔىمحۇر

ثوٌغىٕىڭالردا ئٗ  ئىٍغبر ھدبٌٗجحٗ، ئٗ  پٗزىٍٗجٍىده ھدبٌٗجحٗ، زېّىدٓ ئۈضدحىذىىي 

ثوٌىذىغبْ ئٗ  ئبٌىٌ ضۈرٖجحٗ ثوٌىطىٍٗر  پٗرىػحىٍٗر ثىٍْٗ لوي  ىپٔېطئىٕطبٔالرغب 

لددب ئٗ  ئۇٔددذالحب  ،ئېٍىػددىپ وۆرۈغۈغددىٗ ٍېمىٕالغددمبْ ئىٕطددبْ ثوٌىطددىٍٗر

ثٗٔذىچىٍىه لىٍغبْ ثىر ئىٕطبٕٔىڭ ئىٕطدبٔىَٗت جبرىخىدذىىي ئٗ  وبجحدب ئىٕطدبٔغب 

ٗٔدذىچىٍىه ئدبرلىٍىك ثۇ وبجحب ئىٕطبٕٔي ئدۆزىگٗ ث ئبٍٍىٕىػي ئٗجٗثٍىٕٗرٌىىّۇ؟ 

وَ   ْلَلْسوِ ِم ﴿ٍېمىٕالغحۇرغبٍٔىمي ھٗلمىذٖ ِۇٔذاق دٍٖدذۇ:  وَر  ََِدِّْوِمِه لَوْ ًَل ِِ ْْ َِ  لَّوِذ  َن ل َْ وِّْ ُْ
ووِل ُ   ْلَِِّصوو ووْ  آيَلتِنَوول ِ َّووُو ُىووَا  لسَّ ْالَووُو لُِنرِيَووُو ِِ َِ ووَر ِم ِ لَوو   ْلَلْسووِ ِم  ْعَْدَصوو   لَّووِذ  ََلرَْتنَوول  َْ ثددبرچٗ  ﴿ ﴾ رُ  ْل

ٔۇلطبٔذىٓ پبوحۇر، ئۇ ئۆز لۇدرىحىٕىڭ دٌٖىٍٍىرىٕي وۆرضىحىع ئۈچدۈْ، ثٗٔذىطدىٕي 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -218ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
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ٍٗٔي ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ثىر وېچىدذٖ ِٗضدجىذى ھٗراِدذىٓ ئٗجراپىٕدي 

ھِّٗىٕدي  لىٍغبْ ِٗضجىذى ئٗلطبغب ئېٍىپ وٌٗدذى. ھٗلىدمٗجْٗ  ثٗرىىٗجٍىه

 .①﴾ئبڭالپ جۇرغۇچىذۇر، وۆرۈپ جۇرغۇچىذۇر
ِٗجىٗ رلدب ٍېمىٕالغدحۇرىذىغبْ، ٍۈوطدٌٗذۈرىذىغبْ، ھدۆّٗن، ثٗٔذىچىٍىه دې

ئددۆز ثٗٔددذىٍىرىٕي ئۇالرٔىددڭ ثٗٔددذىچىٍىه  ضددبزاۋٖر لىٍىددذىغبْ لوراٌددذۇر. ئۇٌددۇغ 

لدب ئٗ  ثٗٔدذىچىٍىه لىٍغدبٔالر ئٗ  ِىمذارىغب لبراپ ھۆرِٗجىٗ ضبزاۋٖر لىٍىدذۇ. 

ْنووَم ﴿ھۆرِٗجٍىدده ثوٌىددذۇ:  َِ َِّ َنْتووَرَُِ ْا  َّووِو نَتْوَقوولُتاْ ِ  ٔىددڭ ئٗ  جٗلددۋادار ثوٌغددبٔالر ﴿ ﴾ ل

ٔىددڭ دٖرگبھىددذا ھۆرِٗجٍىدده .②﴾ھېطبثٍىٕىطددىٍٗردٖرگبھىددذا ئٗ  ھۆرِٗجٍىدده 

زېّىٕذا، ھٗرلبٔذاق ۋٖزىدَٗت، ھٗرلبٔدذاق ئٗھۋاٌدذا  -ھېطبثالٔغبْ وىػي ئبضّبْ 

ٔي ئددۇالردىٓ رازى ثوٌطدۇْ، ثددۇ  ھٗلىدمٗجْٗ ھۆرِٗجٍىىحدۇر. ئۇٌددۇغ ضدبھبثىٍٗر 

دىٕذا ئىخدالش  ،لب راضحچىٍٍىك ثىٍْٗ ثٗٔذىچىٍىه لىٍىپئبڭمىرىغبْ، غۇڭب ئۇالر 

 ئٗ  ٍبخػي وىػىٍٗرگٗ ئبٍالٔغبْ.  ،لىٍىپ

*** 

لۇرئبْ ئۇالرغب ئبخىرٖت وۈٔي جوغرىطدىذا ِۆجىسىٍىده، پبضدبھٗجٍىه ئىجدبرىٍىرى 

ٍححي. ئدۇالر ٌٗرزىگٗ ضبٌغۇدٖن ضۆزٌٗ لٌٗجٍٗرٔيثىٍْٗ، ئىٕچىىٗ جٗضۋىرٌىرى ثىٍْٗ 

جۇٍغدۇ ثىدٍْٗ ٍبغدبٍححي.  وۆرۈۋاجمبٔدذٖنلىَبِٗجٕي غۇ جۇرلىدذا ئدۆز ودۆزى ثىدٍْٗ 

، لۇرئدبْ ضدبڭب لىَدبِٗت وۆرۈٔۈغدٍىرىٕي جٗضدۋىرٌٗپ ۇلۇرئبٕٔىڭ خۇضۇضىَىحي غد

ھبٍبجٍىك ئدبٌٍىجۇرۇْ ئبخىرٌىػدىپ  ئۆجىۈزۈۋاجمبْثٗرگىٍي جۇرغبٔذا، ھبزىر ثېػىڭذىٓ 

ٍالٔغبٔددذٖن، ئىددٕچىىٗ، جددبٍٔىك جٗضددۋىرٌىٕىۋاجمبْ ئب ئۆجّۈغددٕىڭ خددبجىرىٍىرىگٗ

نَّول ر َوُ و ار َِولِتِه َ  ﴿وۆرۈٔۈغٍٗر ھبزىر ٍۈز ثېرىۋاجمبٔذٖن جۇٍغۇغب وېٍىطْٗ:  َِ   ِِ َِّ  ْلُلَِّق َ    ِ
ووو ِا ُتُْووا  َو ْ ووَرَُا  َىِن  ًووول ََِلوول ُتْنوووُُ  ِْ ََووَذ َن  ْلَ  وووُررر ََِلوول آتَوولُىْا رََوهُهوووْا َوَودَوولُىْا رََوهُهوووْا  ُْ َََْوو   َُِِّ  ِووو َ    َِ ْا تَوْدَلُْووا

ْقنَوول َِِهووْا  َْ ِر نَْل يَلوول َِِْ ُهْا ُذرتيوَّووُُوُهْا  َِنُووا  َو توََِّّوَدووُوْ وو  ر َو لَّووِذيَ  آ َِ ووارر  ُْ نَوولُىْا َِ ِْ ْر َوَزوَّ َُاَِ ووْ  َِْصوو نَوولُىْا ِِ وول نَلَُوْ ُذرتيوَّووَُوُهْا َوَِ
وِرمر ََِلول َتَسوَب  ِْ وْ  َ وْ رر ُتوله   وول ََل َََلِِْهوْا ِِ ًْ ِِ َهول َتْا  َِ َُا َِ يَوَُونَولَز ول َيْكوَُوُها لَّ وار ِِ ْْ ْر َوَل وَمْلَُلُىْا َََِلِتَهو ِْ َرِىوو    َوَن

َََْو َِّوَل ََوْدُضوُهْا  ِ  َوَندوْ َِْ نُوا ِ  َلُهْا َتواَُوَُّهْا ُلْيلُوي   َْْلل َْْ ِهْا ِ  ََ ِِ َهل َوََل تَْاثِ ا  َوَيُطاُ   َِ دَولُلا َلْغا   َر يَوََُسولَرُلا    ََوْدو
ووْ  دَوِّْوو ووُلاِم ِ َّوول ُتنَّوول ِِ ََووَذ َن  لسَّ نَوول َوَودَلَُوول  َْ وْ ََ َّووُو  ََِلوو َّ  ل َِِق َ   ُِْكوو ِِوو  َنْىِْنَوول  َُاُه ِ َّووُو ُىووَا  ْلَِّوووره ِ َّوول ُتنَّوول دَوِّْووُل  ُل َُووْم

ِِ اُ  جٗلدۋادارالر ھٗلىدمٗجْٗ جٗٔدٕٗجٍٗردٖ ۋٖ ٔدېّٗت ئىچىدذٖ ثوٌىدذۇ، ئدۇالر ﴿ ﴾ لرَّ

، پٗرۋٖردىگدبرى ئدۇالرٔي دوزا  ھۇزۇرٌىٕىذۇْٗ ٔٗرضىٍٗر ثىٍْٗ پٗرۋٖردىگبرى ثٗرگ

                                                 
①
 ٍٗت.ئب -0ضۈرٖ ئىطرا،  
②
 ئبٍٗت. -01ضۈرٖ ھۇجۇرات،  
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ِۇوبپدبجي ئۈچدۈْ وۆڭۈٌٍدۈن  ئٌٍِٗٗىرىڭالرٔىدڭئبزاثىذىٓ ضبلالٍذۇ، ئۇالرغب: لىٍغبْ 

ئۈضحىذٖ ٍۆٌٗٔگْٗ ھبٌذا  جٗخحٍٗر. ئۇالر لبجبر جىسىٍغبْ دېَىٍىذۇٍٗڭالر ۋٖ ئىچىڭالر، 

ب جۈپ لىٍىدپ ثېرىّىدس. ئدۆزٌىرى ئىّدبْ ئوٌحۇرىذۇ، غٗھال وۆزٌۈن ھۆرٌٗرٔي ئۇالرغ

ئېَحمبْ، ئٗۋالدٌىرىّۇ ئٗگىػىپ ئىّبْ ئېَحمبٔالرٔىڭ ئٗۋالدٌىرىٕي ئۇالر ثىدٍْٗ جٗ  

دٖرىجىذٖ لىٍىّىدس، ئۇالرٔىدڭ ٍبخػدي ئٌٍِٗٗىرىٕدي لىٍچىّدۇ وېٍّٗحىدۋٖجٍّّٗىس، 

ھٗرلبٔددذاق ئددبدَٖ ئۆزىٕىددڭ لىٍّىػددىغب ِٗضددئۇٌذۇر. ئددۇالر وۆرۈۋاجمددبْ ٔېّٗجٕىددڭ 

ئۈضددحىگٗ ٍٗٔٗ ئددۇالرٔي وددۆڭٍي جبرجمددبْ ِېددۋٖ ۋٖ وددۆڭٍي جبرجمددبْ گددۆظ ثىددٍْٗ 

ئبرا ًِٗ لبچىالٔغبْ جبِالرٔي جۇجىػدىذۇ، ًِٗ  -جِٗىٍٍّٕٗىس، ئۇالر جٕٗٔٗجحٗ ئۆز 

ئىچىع ثىٍْٗ ئۇالردىٓ ثىھدۇدٖ ضدۆز ۋٖ گۇٔدبھ ضدبدىر ثوٌّبٍدذۇ، گوٍدب ضدٗدٖپٕىڭ 

ٕىدپ ٍدۈرۈپ ئۇالرٔىدڭ خىسِىحىٕدي ئىچىذىىي گدۆھٗردٖن غىٍّدبٔالر ئدۇالرٔي ئبٍٍى

ثىرىگٗ لبرىػىپ پبرا  ضېٍىػىذۇ، ئۇالر ئېَحىذۇ: ثىس ھٗلىمٗجْٗ  -لىٍىذۇ. ئۇالر ثىر 

ثىدسگٗ ِٗرھِٗٗت  ٔىدڭ ئبزاثىدذىٓ لورلدبجحۇق، دۇَٔبدىىي چبغذا ئبئىٍىّىسدٖ 

لب ئىجدبدٖت لىٍذى، ثىسٔي زٖھٗرٌىه ئبزاثحىٓ ضبلٍىذى، ثىس ھٗلىمٗجْٗ ئىٍگىرى 

 .①﴾ِېھرىجبٔذۇرھٗلىمٗجْٗ ئېھطبْ لىٍغۇچىذۇر، ٔبھبٍىحي  الجحۇق، لى
ُلامر ََل ََلِرلر َوََل َترِيار ِ ُوَّهُ  ﴿ ْْ ْ  َي ِل ار َوِ لٍّ ِِ َِ ُلامر َو َْ   ِِ َِ َْلُن  لكتَلل َِل َنْص  َِ َلل َْلُن  لكت ْا  َوَنْص

   َْ ََ  َِ َرِِ َ  وََتلُُا  ُيِصرهو ُُِوْ ًِل َنِ َّل َتلُُا  دَوَِّْل َذِلَك  َِ َل َنل وَُتنَّل تُوَر ًَل َو ُوْ ًَِذ  ِِ َِ َن ْنِ   ْلَدِ  ِا وََتلُُا  يَوُقاُلا ِْ ْل
ْدُْ  َِ َِ ِ َل  ِِ َقلِ  يَوْامر  َُا َِّ  ْعَوَّلِ َ  َو ْْلِفرِيَ  َلَلْ ُلا َِ ُدْل ِ  َُُِل  ْعَوَُّلا َِ َنَوآََل ُداثُا َِ ثُاَّ ِ َُّ ْا نَيوهَهل  لضَّلله  امر َلَلِّوْ ا

ِل ِا َِ  َْ َ   ْل َْْ ِو ِِ ََ  َِ ََِكلِرَُا  َِ َهل  ْلُُِّطا نوْ ِِ َِ ََِلللُِ ا ْ  َزدهامر  ْ  َ َ رر ِِ ِِ َِ ُْا َِ َْلِت َُا َِ ُ ْرَن  ْلِه ِا  ْلُلَ ذت َكلرَُِا
َُُلُهْا يَوْاَم  لمتي ِ  لبٔذاق ئبدٍِٖٗر؟ ئۇالر ئبجٗغٍىه  ثٗخحطىسٌٗرثٗخىحطىسٌٗر، ﴿ ﴾َىَذ  ُُو

ڭ، زىَبدٖ ھبرارٖجٍىه لبٍٕبلطۇٔىڭ ۋٖ لبرا جۈجۈٔذىٓ ثوٌغبْ ضبٌمىّٕۇ ئِٗٗش، غبِبٌٕى

وۆروِّٗۇ ئِٗٗش ضبٍىٕىڭ ئىچىذٖ ثوٌىذۇ، چۈٔىي ئۇالر ثۇٔىڭذىٓ ئىٍگىرى 

غٗھۋٖجىٗ چۆِگْٗ ئىذى، ئۇالر چو  گۇٔبھحب چىڭ جۇرغبْ ئىذى. ئۇالر: ثىس ئۆٌۈپ 

 -س چولۇَ جېرىٍذۈرۈٌِٗذۇق؟ ئبجب جوپىغب ۋٖ لۇرۇق ضۆڭٗوىٗ ئبٍالٔغبْ چبغذا ثى

؟ دٍٖححي. ئېَحمىٕىي، ئىٍگىرىىىٍٗر ۋٖ وېَىٕىىٍٗر جىرىٍذۈرۈٌِٗذۇثوۋىٍىرىّىسِۇ 

ٌِٗۇَ وۈٕٔىڭ ِۇئٍَْٗٗ ۋالحىذا جوپٍىٕىذۇ. ئبٔذىٓ ضىٍٗر، ئي لبٍحب جىرىٍىػٕي ئىٕىبر 

لىٍغۇچي گۇِراھالر چولۇَ زٖلمۇَ دٖرىخىذىٓ ٍٍٗطىٍٗر، ئۇٔىڭذىٓ 

ىرىڭالرٔي جوٌذۇرىطىٍٗر، ئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ ھبرارىحي ٍۇلىرى ثوٌغبْ لبٍٕبلطۇٔي لورضبلٍ

                                                 
①
 ئبٍٗجىىچٗ.-28ئبٍٗجحىٓ  -07ضۈرٖ جۇر،  
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جٗغٕب ثوٌغبْ جۆگىٍٗردٖن ئىچىطىٍٗر. ِبٔب ثۇ، ئۇالرٔىڭ لىَبِٗت وۈٔىذىىي 

 .①﴾زىَبپىحىذۇر
ٌددېىىٓ، ضددٗگٗن وددبٌٍىالر ثبغددمىالرغب  ۇلۇرئبٕٔىددڭ خۇضۇضددىَىحي غدد ق،غددۇٔذا

چۈغدىٕىذۇ، لۇرئبٔدذىٓ ثٗودرٖن، چوڭمدۇرراق لبرىغبٔذا لۇرئبْ ضدۆزٌىرىٕي ثٗودرٖن 

لدب چىدٓ ئىخدالش ثٗورٖن لوثۇي لىٍىدذۇ.  ئېٕېرگىَٗضىٕيجٗضىرٌىٕىذۇ، لۇرئبْ 

ٔىڭ وبالِىذىٓ ثٗورٖن جٗضدىرٌىٕىذۇ، ھٗرثىدر ضدۆزٔي  لٌٗجٍٗرثىٍْٗ ثوٍطۇٔغبْ 

ثوٌطدب، ِۈگدذٖظ  لٌٗجٍٗرغٗخطْٗ ئۆزىگٗ لبرىحىٍىۋاجمبٔذٖن ھېص لىٍىذۇ. غبپىً 

ذٖ ٍىرالحىٓ ٔبئېٕىك ثىر ضبدأي گۇڭگدب ئبڭٍىغبٔدذٖن خۇغَبلّبضدٍىك ئىچىدذٖ ئىچى

 ثوٌىذۇ.  پوزىحطىَٗضىذٖلبراپ ثېمىع 

ضبھبثىٍٗر ئبخىرٖت ھبزىر ٍۈز ثېرىۋاجمبٔذٖن جۇٍغدۇ ئىچىدذٖ ٍبغدىذى. لىَدبِٗت 

ثىدٍْٗ وۆرۈۋاجمبٔدذٖن ٍبغدىذى. جٕٗٔٗجٕىدڭ ٔېّٗجٍىدرى  ۆزىو ئۆزوۆرۈٔۈغٍىرىٕي 

ۆز ئبٌذىذا زاھىر ثوٌذى. ئۇالر ثۇ ٔدېّٗجىٗ ئىػدحىَبق ثدبغالپ، دۇَٔبٔىدڭ ئۇالرٔىڭ و

ھبالۋٖجٍىرىددذىٓ ئىجددبرٖت ئېغىددر ٍددۈوٕي جبغددالپ، جبٔغددب ئٗضددمبجىذىغبْ  - ھددۇزۇر

ََّ ِل  لُوَّْقَا ﴿ ئوزۇلٍۇلٕي ئېٍىپ، جېس ٍوٌغب چىمحي: َر  ل َِّ َف وْ َِِْ ََوَُّلو    ئېٍىۋېٍىڭالرئوزۇق ﴿ ﴾َوتَو

دوزاخٕىدڭ لورلۇٔچٍدۇق ئدبزاثٍىرى ئدۇالرٔي  .②﴾ۇق جٗلۋادارٌىمحدۇرئٗ  ٍبخػي ئدوز

چۆچۈجحي، ئۇالر دوزاخمب چۈغۈپ وېحىػحىٓ ئٗٔطىرٖپ، ٍېٍىٕجدبپ جۇرغدبْ ئدوجحىٓ 

ھبالي ئىػالرٔىڭ ئؤذا جولمۇزىٕي ھبراِغدب »ئبِبي ثبر ئٗ  ٍىراق وېحىػىٗ ئۇرۇٔذى. 

 « چۈغۈپ لېٍىػحىٓ لورلۇپ جٗرن ئېحٗجحۇق.

بھبثىٍٗرٔىڭ جۇٍغۇضىذا ئبخىرٖت وۈٔىٕىڭ جٗضىرى ھبِبْ ثدبر ئىدذى. غۇٔذاق، ض

جوزأغدب ئبٍٍىٕىدپ وېحىدذىغبْ ٍدولىال   -ثۇ، پٗلٗت ۋالىحٕىڭ ئۆجۈغي ثىٍْٗ چدب  

جٗضىر ثوٌّبضحىٓ ثٌٗىي ھٗر ٌٗھسٖ ئۇالرٔىڭ ودۆز ئبٌذىدذىٓ وٗجٍّٗدذىغبْ ِدۇلىُ 

ئدبخىرٖت وۆرۈٔۈغدٍىرىٕىڭ جٗضىر ئىذى. ئۇالر ھٗرلبچبْ  وۆزىگٗ وۆرۈٔۈپ جۇرغدبْ 

دوزاخمددب  ،جٗضددىرى ثىددٍْٗ جٗٔددٕٗجىٗ ٍېمىٕالغددحۇرىذىغبْ ئٌٍِٗٗٗرٔددي لىالجحددي

ٍېمىٕالغددحۇرىذىغبْ ئىػددالردىٓ ضددبلٍىٕبجحي. غددۇڭب ئددۇالر جۆۋٖٔددذىىي ئددبٍٗجٍٗردٖ 

ًِول َودُوُدوۇ لَّوِذيَ   ﴿ ٔي ٍبد ئېحىپ جۇراجحي:جٗضۋىرٌٗٔگٗٔذٖن، ھٗرزاِبْ  َِ  لَّوَو ِدَ ل اًل  ُتوُرو
لََُك َِ  َْ وِّْ ُْ ًَِِل  َْْقوَ  َىوَذ  ََول َِل َف ِْْق  لسََّللَو ِ  َو ْعَْرِض رََوََّنل  َِ ِِ  َف ََ َُّرو ُناَِِهْا َويَوَُو ُِ   َْ ََ ََوَذ َن  لنَّولِر َو ِقنَول 

َُْصلرر رََوَّنَ  ْ  َن ََيْوَُُو َوَِل لِْ َّلِلِل َ  ِِ َِْ  ُتْمِفِل  لنَّلَر َِوَقْم َنْف نُوا  رََوََّنل ِ ََّك  ِْ آِِ ِِ َن يَلول َُِنلِليًل يُونَولِل  ِلْْلِ ِلْدَنل  َْ ل ِ ُوََّنل 

                                                 
①
 ئبٍٗجىىچٗ. -56ئبٍٗجحىٓ  -40ضۈرٖ ۋالىئٗ،  
②
 ئبٍٗت. -097ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
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َِوَ   ْعََْووَر ِر رََوَّ  و تَ لتَِنل َوتَوَاِوَّنَول  َْ ََنَّول  وْر  َت َونَول وََت َِْر لَنَول ُذَُُا َِنَّل رََوََّنل َِلْ  َِت َِْك َوََل ََِرَتُ ْا  و ُْ َََْو  ُر ََوْمتَوَنل  َِول َو نَول َوآتِنَول 
ََُِل يَواْ  ْْ ِْوُا  ْلِل َدوللَ ُت ْْ ِْ ِ َّوَك ََل ُت َِ ئۇالر ئۆرٖ جۇرغبٔذىّۇ، ئوٌحۇرغبٔذىّۇ، ٍبجمبٔدذىّۇ ﴿ ﴾َم  ْلِقَ ل

ٔي ئٗضٍٗپ جۇرىذۇ، ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕالرٔىڭ ٍبرىحىٍىػي جوغرىطدىذا پىىىدر 

ردىگددبرىّىس ثددۇٔي ثىىددبر ٍبراجّىددذىڭ. ضددْٗ ٍٖۈرگۈزىددذۇ.  ئددۇالر ئېَحىددذۇ،: پٗرۋ

ردىگددبرىّىس ضددْٗ وىّٕددي ٖثىسٔددي دوزا  ئبزاثىددذىٓ ضددبلٍىغىٓ.  پٗرۋپبوحۇرضددْٗ، 

دوزاخمددب وىرگۈزىذىىٗٔطددْٗ، ئددۇٔي ئٌٗددۋٖجحٗ خددبر لىٍغددبْ ثوٌىطددْٗ، زاٌىّالرغددب 

ردىگبرىّىس ثىس ھٗلىمٗجْٗ ثىر چبلىرغۇچىٕىڭ ٖپٗرۋ ھېچمبٔذاق ٍبردِٖچي ثوٌّبٍذۇ.

ىمىٕي ئبڭٍىدذۇق، ئىّددبْ دٖپ ئىّبٔغدب چبلىرغددبٍٔ‹ رٖثجىڭالرغدب ئىّدبْ ئېَددحىڭالر›

ئېَححدددۇق، پٗرۋٖردىگدددبرىّىس ثىسٔىدددڭ گۇٔدددبھٍىرىّىسٔي ِٗغپىدددرٖت لىٍغىدددٓ، 

ٍبِبٍٔىمٍىرىّىسٔي ٍولمب چىمبرغىٓ، ثىسٔي ٍبخػىالرٔىڭ لبجبرىذا لٗثسى روھ لىٍغىدٓ.  

پٗرۋٖردىگبرىّىس ثىسگٗ پٍٗغِٗجٗرٌىرىڭ ئدبرلىٍىك ۋٖدٖ لىٍغدبْ ٔٗرضدىٕي ثٗرگىدٓ، 

ٔدي رٖضدۋا لىٍّىغىدٓ. ضدْٗ ھٗلىدمٗجْٗ ۋٖدٖڭدگٗ خىالپٍىدك لىَبِٗت ودۈٔي ثىس

 .①﴾لىٍّبٍطْٗ
ضبھبثىٍٗر ھٗرلبٔذاق ثىدر ئىػدٕي لىٍّدبلچي ثوٌغبٔدذا ئدۆزىگٗ ِۇٔدذاق ضدوئبي 

ئۇٔىدڭ ثٗدىٍىدگٗ جٗٔدٕٗت  ٔدي رازى لىٍىدذىغبْ ئىػدّۇ؟ لوٍبجحي: ثۇ ئىع 

ِېٕي دوزاخمدب  ئۇٔىڭ ضٗۋٖثىذىٓ ٔي ٔبرازى لىٍىذىغبْ ئىػّۇ؟ ثىرٖرِۇ؟ ٍبوي 

 وىرگۈزِٖذۇ؟

ضبھبثىٍٗر ھٗرلبچبْ ئۆزٌىرىگٗ ِۇٔذاق ضوئبي لوٍۇپ جۇراجحي: ھبزىر ِۇغۇ ئورۇٔذا 

ٔېّىٕي جٌٗٗپ لىٍىذۇ؟ ثدۇ ضدوئبٌغب جدبۋاة جبپمدبْ ھبِدبْ جٗٔدٕٗجىٗ  ِٗٔذىٓ 

 ثٗجدبئۇٔىڭدذىٓ جٌٗٗپ لىٍغدبْ ئىػدٕي  ئىػحىَبق جبرجىپ، دوزاخحىٓ لېچىدپ، 

اۋاٍِىك ٍبد ئېحىع ئٗٔٗ غۇٔذاق ثوٌىدذۇ. ثۇٔدذاق ٍدبد ئېدحىع ٔي دوٌٗحۈرٖجحي. 

وىػىٕي ٍبخػىٍىممب ئبٌذىرىحىذۇ. ۋٖزىپٗ ئولۇپ، جٗضدۋى ضدىَرىپ لوٍدۇظ ثىٍٗٔدال 

 ٔي داۋاٍِىك ٍبد ئېحىع ِٗججۇرىَىحي ئبدا جبپّبٍذۇ.   

لۇرئبْ ئۇالرغب غٍٗحبٕٔىڭ ئبدَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍٗٔىدي ۋٖلٌٗىىٕدي ضدۆزٌٗپ، 

ٌَ نَََووَاْيُ ْا ﴿ ٔي ئېسىپ وېحىػحىٓ ئبگبھالٔذۇراجحي:ئۇالر ُِ َتَلل َنْفَر ُِنَونَُّ ُا  لكَّْ طَل َْ يَل ََِن  آَلَم ََل يَو
ْ وووُ  ََل  َِ وووْ   وووْاآتِِهَلل ِ َّوووُو يَووووَر ُتْا ُىوووَا َودَِِّ ُْوووُو ِِ َْ وووُهَلل لُِ رِيَوُهَلووول  َْ ُهَلووول لَِِّل ََنوْ َُِع  ِْ يَوْنووو وووَ   ْلَ نَّووو ْْنَووول تَووووَرْوَُوُهْا ِ َّووو ِِ َد َِ ل 

 َِ نُوا َّوِذيَ  ََل يُوْيِِ ِِ َ  َنْولِ َولَر ِل َ ل ئبٔبڭالرٔي ئدبزدۇرۇپ  -ئي ئبدَٖ ثبٌىٍىرى غٍٗحبْ ئبجب ﴿ ﴾ لكَّ

جٕٗٔٗجددحىٓ چىمىرىۋٖجىٗٔددذٖن، ضددىٍٗرٔىّۇ ئبزدۇرِىطددۇْ، غددٍٗحبْ ئۇالرٔىددڭ 

                                                 
①
 ئبٍٗجىىچٗ. -094ئبٍٗجحىٓ  -090ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
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ئىدذى.  ضدبٌذۇرۇۋٖجىْٗئٗۋرٖجٍىرىٕي ئۆزٌىرىگٗ وۆرضدىحىع ئۈچدۈْ وىَىٍّىرىٕدي 

غددٍٗحبْ ۋٖ ئۇٔىددڭ لددوي ئبضددحىذىىىٍىرى ضددىٍٗرٔي وۆرٌٍٖٗددذۇ، ضددىٍٗر ئددۇالرٔي 

وۆرٌٍّٖٗطىٍٗر، غۈثھىطىسوي، ثىس غٍٗحبٔالرٔي ئىّبْ ئېَحّبٍدذىغبٔالرٔىڭ دوضدحي 

ََ ََِِِّلوول َنْ ووَايْوَُِن ﴿ .①﴾لىٍددذۇق ووَ   ْلُلْن َوورِيَ  دَوول ََ ِ َّووَك ِِ َِ دَوول َدَُووا ُِْ ْرُِوو  ِ لَوو  يَوووْاِم يُوِّوْ ََ َن َِّ َلُهووْا  دَوول ُدووَم َعَدوْ
ََوْ  َ وَللًِِْ  ََوْ  نَْيَلولُِِهْا َو َِِهوْا َو ْْ وْ  َف وْ  ََووْ ِ  نَيْوِميِهْا َوِِ ََِك  ْلُلْسوَُِق َا ثُواَّ َْلتِ َوونوَُّهْا ِِ ِهْا َوََل َتِ وُم َنْتََووَرُىْا ِصَر 

، لبٍحب جىرىٍذۈرۈٌىذىغبْ وۈٔگىچٗ ِۆھٍٗت ثٗرگىدٓ وىػىٍٗرئىجٍىص: ِبڭب ﴿ ﴾َ ولِترِي َ 

ضددبڭب ِددۆھٍٗت ثېرىٍىددذۇ، دېددذى. ئىددجٍىص ئېَححددي: ضددېٕىڭ ِېٕددي : دېددذى. 

ئبزدۇرغبٍٔىمىڭذىٓ ئۇالرغب ۋٖضۋٖضٗ لىٍىدع ئۈچدۈْ چولدۇَ ضدېٕىڭ جدوغرا ٍوٌدۇ  

ئۈضحىذٖ ئوٌحۇرىّْٗ، ئبٔدذىٓ ئۇالرغدب چولدۇَ ئبٌذىدذىٓ، ئبرلىطدىذىٓ، ئوڭىدذىٓ، 

گٗ غدۈوۈر لىٍغدۇچىالر ضوٌذىٓ ھۇجۇَ لىٍىدّْٗ، ئۇالرٔىدڭ وۆپچىٍىىٕىدڭ ٔېّىدحى

 .②﴾ئِٗٗضٍىىىٕي وۆرىطْٗ

ول َوَعُ ﴿ ًَ ُرو َْ َِ َِّولِلَل َُِصو ًِّل  َِ وْ   ِِ َِّ وَذ ِْ ََ َعَتَّ َِرِيًم  َلَدَنُو  لَُّو َودَول َِ ِ َلَّ َ ْ طَلًُل  َُا ِْ َيْم َّنوَُّهْا َوَعَُِنوت َوونوَُّهْا َوِ  و َِ
َِ  ْعَُ وولِم وَ  َُْ َِّووُتُ  َّ آَذ  ُِووَرُوَُّهْا َِو َّووِو َِوَقووْم َوَْل ووْ  ُلوِِ  ل َِ َولِ  وول ِِ ووْ طَل ووِذ  لكَّ ِْ ووْ  يَوَّ َّووِو َوَِ ْْووَق  ل َِّ َف ووُر َْ ُوَغ وت ُِووَرُوَُّهْا َِو َْل

ُِ ِ َلَّ  ُوُرورً  وْ طَل ُِِِّ ًنل يَِدُمُىْا َويَُلنت ِهْا َوَِل يَِدُمُىُا  لكَّ ٔىدڭ ٔدي لوٍدۇپ ئدۇالر ﴿ ﴾َفِسَر ُفْسَر ًُل 

غدٍٗحبٕٔي رٖھّىحىدذىٓ  بْ غدٍٗحبٔغب ئىجدبدٖت لىٍىدذۇ. ئىجبدىحىذىٓ ثبظ جبرجم

ِْٗ ئٌٗدۋٖجحٗ ضدېٕىڭ ثٗٔذىٍىرىڭدذىٓ ِدۇئٍَْٗٗ »ٍىراق لىٍذى، غٍٗحبْ ئېَححي: 

، غۇٔذالال چولدۇَ ئدۇالرٔي ئدبزدۇرىّْٗ، ئدۇالرٔي خدبَ ئىگىٍٍّْٗٗضبٔذىىىٍٗرٔي 

ػمب ثدۇٍرۇٍّْٗ، خىَبي لىٍذۇرىّْٗ، ئۇالرٔي چولۇَ چبھبرپبٍالرٔىڭ لۇاللٍىرىٕي ٍېرى

ٔدي ثدۇٍرۇٍّْٗ. وىّىدي  ئۆزگٗرجىۋېحىػدىٗٔىڭ ِٗخٍۇلدبجىٕي ئۇالرٔي چولۇَ 

لوٍۇپ غٍٗحبٕٔي دوضث جۇجىذىىْٗ، ئۇ ئوپئوچۇق زىَدبْ جبرجمدبْ ثوٌىدذۇ، غدٍٗحبْ 

ئۇالرغدب  ئۇالرغب ٍبٌغبْ ۋٖدىٍٗرٔي ثېرىذۇ ۋٖ ئۇالرٔي خدبَ خىَبٌغدب ضدبٌىذۇ، غدٍٗحبْ

 . ③﴾ىٍىذۇپٗلٗت ٍبٌغبٕٔىال ۋٖدٖ ل

غٍٗحبْ ضبھبثىٍٗرگٗ ئۇالرٔىڭ ئبٌذىذىٓ، وٍٕٗىذىٓ، ئوڭىذىٓ، ضدوٌذىٓ ھۇجدۇَ 

ِٗئطدىَٗجٍٗرٔي ۋٖضۋٖضدٗ لىٍدذۇرۇپ، غدٗھۋٖجٍىرىٕي لوزغىغدبْ  -لىٍىپ، گۇٔدبھ 

ھبٌٗجحٗ وۆرۈٔٗجحي. غۇڭب ئۇالر دائىُ ضدٗگٗن جدۇرۇپ، غبپىدً ثوٌّىغدبْ ئبدِٖدذىٓ 

 -ئددۆزٌىرىگٗ ٍددېمىٓ ٍوالجّددبٍححي. جددبئٗت ثبغددمىٕي ئبزدۇراٌّبٍددذىغبْ غددٍٗحبٕٔي 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -27، ئٗئرافضۈرٖ  
②
 چٗ.ئبٍٗجىى -07ئبٍٗجحىٓ  -04، ئٗئرافضۈرٖ   
③
 ئبٍٗجىىچٗ. -021ئبٍٗجحىٓ  -007ضۈرٖ ٔىطب، 
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لب ٍېمىٍٕىػىپ، غٍٗحبٕٔىڭ ٍوٌىٕي جبرالغحۇراجحي، ٍدبوي ئېحىدپ ئىجبدٖجٍٗر ثىٍْٗ 

لوٍددبجحي. غددٍٗحبْ ئۇالرغددب چۈِۈٌىٕىددڭ لىّىرٌىػددىذىّٕۇ خۇپىَددبٔٗ ھددبٌٗجحٗ 

وَُِدْذ َِل﴿ رىػدبجحي.ىٍېمىٕالغّبلچي ثوٌطب، ئۇالر ثدۇ ٍوٌٕىّدۇ ئېحىۋېحىػدىٗ ج ْْ وَ  َِل لَّوِو ِِ
ْْطَ  و ُْ َِ ِ ََّلول  َََْو  َرَتِهوْا يَوَُواَتَُّْوا َِنُوا  َو َََْو   لَّوِذيَ  آ   ِ ْْطَل ُْ ََ َلُو  ِِ ِا ِ َُّو لَْ  ِِ  لرَّ َََْو   لَّوِذيَ  يَوَُوَالَّْاَُوُو  لكَّْ طَل لُُُو 

 َِ ُِْكورُِتا پبٔدبھ غىٕىپ ېلدب ضدلوغالٔذى غٍٗحبٕٔىڭ ۋٖضۋٖضىطىذىٓ ﴿ ﴾َو لَِّذيَ  ُىوْا َِوِو 

جىٍىگىٓ غۈثھىطىسوي، ِۇئّىٕالرٔىڭ ۋٖ پٗرۋٖردىگبرىغدب جٗۋٖوىدۈي لىٍغۇچىالرٔىدڭ 

ئۈضددحىذىٓ غددٍٗحبْ ھۆوۈِرأٍىددك لىالٌّبٍددذۇ. غددٍٗحبْ پٗلٗت ئددۆزىٕي دوضددث 

جۇجىذىغبٔالر ۋٖ ئۆزىٕىڭ ئىغۋاضدي ثىدٍْٗ ِۇغدرىه ثوٌدۇپ وٗجىٗٔدٍٗر ئۈضدحىذىٕال 

 .①﴾ھۆوۈِرأٍىك لىٍىذۇ
*** 

َِ  لَِّذيَ  ُىْا ﴿ب ئىّبٔىٌ ئٗخاللالر جوغرىطىذا ضۆزٌٍٗححي: لۇرئبْ ئۇالرغ ُنا ََْح  ْلُلْيِِ وْ َدْم نَِ
 ِِ َُوُرو َِ َو لَِّذيَ  ُىوْا ِل ُْا َِ َِ َِل َََّتل َِ َو لَِّذيَ  ُىْا لِْ َُا ُِْدِر ََِ   لَّْغِا  َََْو  ِِ  َصََلتِِهْا َو لَِّذيَ  ُىْا  َِ ِ َلَّ  ُِِ ا ول َِ ِهْا 

ِهووْا نَ  ِِ َِ َو لَّووَنْزَو  ََِلووِ   َْوَُوغَوو  َورَ َر َذلِووَك َُِاولَ ِووَك ُىووُا  ْلَدوولُلو َُِْوواِِ َ   ووُر  ُوَُّهْا َ  وْ ََْ ووْ  نَْيَلوولُُوُهْا َِووِْ َِ وول  َِ ِذيَ  ُىووْا ْو 
 َِ َِ ُنولَِ َك ُىُا  ْلَا رِثُا ُِِ ا ل َْ َْ  َصََْا تِِهْا ُي ََ َِ َو لَِّذيَ  ُىْا  َُا ََْهِمِىْا رَ  وْرَلْوَس ُىوْا ِعََِلَُلتِِهْا َو َِ َِ  ْل  لَّوِذيَ  يَرِثُوا

 َِ ِۇئّىٕالر ھٗلىمٗجْٗ ثٗخحىٗ ئېرىػحي، ئۇالر ٔبِبزٌىرىدذا ئٍّٗىٕىدپ ﴿ ﴾ِِ َهول َفللِوُمو

جۇرغۇچىالردۇر، ئۇالر ثىھۇدٖ ضۆز، ثىھۇدٖ ئىػحىٓ ٍىراق ثوٌغۇچىالردۇر، ئۇالر زاودبت 

ردۇر، پٗلٗت ثٗرگدددۈچىٍٗردۇر، ئدددۇالر ئٗۋرٖجٍىرىٕدددي ھبراِدددذىٓ ضدددبلٍىغۇچىال

خوجۇٍٔىرىذىٓ، چۆرىٍىرىذىٓ ثبغمىالرغب ٍېمىٕالغدّىغۇچىالردۇر، ثۇٔىدڭ ضدىرجىذىٓ 

جىٕطدددددي جٌٗٗپٕدددددي لبٔذۇرۇغدددددٕي جٌٗٗپ لىٍغدددددۇچىالر ھٗددىدددددذىٓ 

ئبغمۇچىالردۇر.ِۇئّىٕالر ئۆزٌىرىگٗ جبپػۇرۇٌغبْ ئبِدبٔٗجٍٗرگٗ ۋٖ ثٗرگْٗ ئٗھدذىگٗ 

ئٗرودبْ ثىدٍْٗ ئدبدا  -لحىدذا جٗئدذىً ئبٍٗ لىٍغدۇچىالردۇر، ئدۇالر ٔبِدبزٌىرىٕي ۋاىر

ٔېّٗجٍىه جٕٗٔٗجٕىڭ ۋارىطٍىرىذۇر، ئۇالر ٍۇلىرى  - لىٍغۇچىالردۇر، ئٗٔٗ غۇالر ٔبزۇ

 .②﴾فىردٖۋش ۋارىطٍىك لىٍىذۇ، فىردٖۋش ِٗڭگۈ لبٌىذۇ -دٖرىجىٍىه جٕٗٔٗت 
َََْوو   ْعَْرِض َىْاًُوول َوِ َذ  َفوو﴿  َِ َلِ   لَّووِذيَ  َيْلُكووا ِْ َِّوولُل  لوورَّ َِ َِ َو ًِل َو لَّووِذيَ  يَِِّ ُُووا ووََل َْ َِ دَوولُلا   ُْا لَِِّوُهُا  ْلَ وولِى

َِ َ َر  ََوَذ ََوَهل َتول  َِّ َهونََّا ِ  َِ ََوَذ َن  ََنَّل  َِ رََوََّنل  ْصِرْ   ًِل َو لَِّذيَ  يَوُقاُلا ُْ ًَّم  َوِدَ ل ُِْسوَُوَقر   ِلَرَتِهْا  ولَرْ   َْ ًِول ِ ُوََّهول 
ًِل َو لَِّذيَ  ِ َذ  نَُوْ  ََِ   لَّوِو ِ َلًهول آَفوَر َوَُِقل  َِ َُا ًِل َو لَِّذيَ  ََل َيْم َِ ََوْ َ  َذِلَك دَوَا  َوََل ََُقا  َلْا ُيْسِرُِا  َوَلْا يَوْقُُوُرو  وََتل

ًِل ُيَضل َْْق نَثَل َدْل َذِلَك يَو َْ َِ َوَِْ  يَو َُُْا َْقت َوََل يَو َِرََّم  لَُّو ِ َلَّ َِلْل ََ  لَُِّ   َْ َِ  لنوَّ ُْا ِْ يَوْقُُو َِو ََْا َلُو  ْلَدوَذ ُن يَووْاَم  ْلِقَ ل
                                                 

①
 ئبٍٗجىىچٗ. -011ئبٍٗجحىٓ  -98، ٔٗھًضۈرٖ  
②
 ئبٍٗجىىچٗ. -00ئبٍٗجحىٓ  -0، ِۇئّىٕۇْضۈرٖ  
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 َِ َْ تَ لتِِهْا  َُ  لَُّو  ل َُِاولَِ َك يُوَِّمت ًْ َََلًَل َصلِل ََِلَل  ََِ  َو َِْ  تَلَن َوآ َُِهلًُل ِ َلَّ  ِِ ِو  ُْْم  ْْ َُوارً  َوَي َِ  لَّوُو َ  َسَنل ر وََتول
َُّو يَوُُانُ  َِِْ ل  ًْ ََِلَل َصلِل ًِول  َرِِ ًلل َوَِْ  تَلَن َو َِورهو  ِتَر  َِرهو  َِللَّْغِا  َِ  لَهوَر َوِ َذ   َُلًَل َو لَِّذيَ  ََل َيْكَهُمو َِ ِ َل   لَِّو 

َِ رََوَّنَول َىو َُْلَ لًُل َو لَِّذيَ  يَوُقاُلا َهل ُصل ل َو َْ وْ ََ رهو   ِْ نَوَو لَِّذيَ  ِ َذ  ذُتتُرو  َِتيَلِ  َرَتِهْا َلْا َي ِِ وْ  َنْزَو  ل َوُذرتيَّلتِنَول ْب لَنَول ِِ
ِِ َهوول تَ   َِ َْقَّووْا َْ ََِلوول َصووَِّوُرو  َويُو َِ  ْلُغْرَِوو ََْو وول ُنولَ ِووَك ُيْ وو ًِ َِل ُْْلَِّقوو َ  ِ  ْْنَوول ِل َد ِْ ووُ  ر َو  َْ ََ َن ِِ َهوول دُووورَّ ًِل َفللِووِميَ   ووََل َْ ًْ َو ِْ َّوو

ًِول ُِْسوَُوَقر   َوَُِقل ُسوَنْ   ىرى زېّىٕدذا ثٗٔدذىٍ وۆرۈدىغبْٔىڭ ٍبخػي ِٗرھِٗٗجٍىه ﴿ ﴾َِ

ئۆزىٕي جۆۋْٖ جۇجۇپ، جِٗىىٍٕىه ثىٍْٗ ِبڭىذۇ، ٔبدأالر ئۇالرغب ٔبغبٍبْ ضۆز لىٍطدب، 

ئۇالر: ضىٍٗرگٗ ئبِبٍٔىك جىٍٍّٗىس، دٍٖذۇ. ئۇالر وېچىٍٗرٔي پٗرۋٖردىگبرىغدب ضدٗجذٖ 

پٗرۋٖردىگبرىّىس ثىسدىٓ »لىٍىع ۋٖ لىَبِذا جۇرۇظ ثىٍْٗ ئۆجىۈزىذۇ. ئۇالر ئېَحىذۇ: 

َ ئدبزاثىٕي دٖپئدي لىٍغىدٓ، جٗھِٕٕٗٔٗىدڭ ئدبزاثي ھٗلىدمٗجْٗ ضدېٕىڭ جٗھٕٗٔٗ

دۈغٍّٗٔىرىڭذىٓ ئبٍرىٍّبٍدذۇ، جٗھٗٔدَٕٗ ھٗلىدمٗجْٗ ٍبِدبْ لبرارگدبھحۇر، ٍبِدبْ 

ئۇالر خىراجٗت لىٍغبٔذا ئىطراپچىٍىمّۇ لىٍّبٍذۇ، ثېخىٍٍىمّدۇ لىٍّبٍدذۇ، « جبٍذۇر.

ثىر ِٗثۇدٔي غېرىه لىٍّبٍدذۇ، لب ئىىىىٕچي ئوجحۇرا ھبي خىراجٗت لىٍىذۇ، ئۇالر 

ھبراَ لىٍغبْ ٔبھٗق ئبدَٖ ئۆٌحۈرۈظ ئىػىٕي لىٍّبٍذۇ، زىٕب لىٍّبٍذۇ، وىّىي ثۇ  

گۇٔبھالرٔي لىٍىذىىْٗ، ئدبخىرٖجحٗ ئدۇ جبزاغدب ئۇچراٍدذۇ. لىَدبِٗت ودۈٔي ئۇٔىڭغدب 

ھٗضطىٍٗپ ئبزاة لىٍىٕىذۇ، ئۇ ِٗڭگۈ ئبزاة ئىچىذٖ خبرالٔغبْ ھبٌذا لبٌىذۇ. پٗلٗت 

ۇالرٔىڭ ئىچىذىٓ ثۇ دۇَٔبدىىي چېغىذا جٗۋثٗ لىٍغبْ، ئىّدبْ ئېَحمدبْ ۋٖ ٍبخػدي ئ

ئۇالرٔىدڭ گۇٔدبھٍىرىٕي ٍبخػدىٍىممب  ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍغبٔالرال ثدۇ ھبٌدذا لبٌّبٍدذۇ، 

جوٌىّۇ ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىذۇر ۋٖ ِٗرھِٗٗت لىٍغۇچىذۇر. وىّىي  ئبٌّبغحۇرىذۇ، 

لب ٍۈزٌٗٔگْٗ ثوٌىدذۇ. ، ئۇىٍىٕي جۈزٍٖذىىْٗ، گۇٔبھٍىرىغب جٗۋثٗ لىٍىذىىْٗ ۋٖ ئِٗ

ئۇالر ٍبٌغبْ گۇۋاھٍىك ثٗرٍِٗذۇ، ٍبِبْ ضۆزٔي ئدبڭالپ لبٌغدبْ چبغدذا ئبٌىَجبٔدبثٍىك 

ٔٗضدىھٗت  -ثىٍْٗ ئۆجۈپ وېحىذۇ، ئۇالرغب پٗرۋٖردىگبرىٕىدڭ ئدبٍٗجٍىرى ثىدٍْٗ ۋٖز 

ىدسگٗ ئبٍدبٌٍىرىّىس ۋٖ ئي پٗرۋٖردىگدبرىّىس ث›لىٍىٕطب، گبش، وور ثوٌۇۋاٌّبٍذۇ، ئۇالر: 

ئٗۋالدٌىرىّىس ئبرلىٍىك غدبدٌىك ثېغىػٍىػدىڭٕي جىٍٍّٗىدس، ثىسٔدي جٗلۋادارالرٔىدڭ 

دٍٖذۇ. ئٗٔٗ غۇالر ضٗۋرٌىه ثوٌغبٍٔىرى ئۈچۈْ جٗٔدٕٗت ثىدٍْٗ ‹ لىٍغىٓ پېػۋاضي

ِۇوبپبجٍىٕىذۇ. ئۇالر جٕٗٔٗجحٗ دۇئب ۋٖ ضبالَ ثىٍْٗ لبرغي ئېٍىٕىذۇ، ئۇالر جٕٗٔٗجدحٗ 

 .①﴾گۈزٖي جبً ٔېّىذېگْٗگۈزٖي لبرارگبھ،  ٔېّىذېگٌْٗىذۇ، جٕٗٔٗت ِٗڭگۈ لب
َويْول  ﴿لۇرئبْ ضبھبثىٍٗرگٗ ٍٗٔٗ جبھىٍىَٗت ئٗخاللٍىرى جوغرىطىذا ضدۆزٌٍٗححي:  

ِسووُرِو ْْ َِ َوِ َذ  َتوولُلاُىْا َنْو َوزَُُوواُىْا ُي َََْوو   لنَّوولِس َيْسووَُوْاُِا وو َ   لَّووِذيَ  ِ َذ   ْتَُوولُلا   َِ َت ُْْلَط ئۆٌچِٗددذٖ ۋٖ ﴿ ﴾ِل

                                                 
①
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ئۇالر وىػىٍٗردىٓ ئۆٌچٗپ ئبٌغبْ چبغٍىرىذا جوٌدۇق  !جبرازىذا وَٗ ثٗرگۈچىٍٗرگٗ ۋاً

  .①﴾ئبٌىذۇ، وىػىٍٗرگٗ ئۆٌچٗپ، ٍبوي جبرجىپ ثٗرگْٗ چبغٍىرىذا وَٗ ثېرىذۇ
َْ  ََِدلِم  ْلِلْسِ  ِ  َوتَوْاتُ ﴿ ََ  َِ َها ل َْ َِ  ْلَ ُِ َا َوََل َت ََ َتَلَّ ََْل ََل ُتْ ِرُِا َِ  ْلَلول ِّهوا ِْ ول َوُت وَر َث َنْتوًَل َلل  َِ  لُوه ُْا

ول ل  َِ ِّ ول   -ھٗرگىس ئۇٔذاق ئِٗٗش، ضىٍٗر ٍېحىّٕدي ھدۆرِٗت لىٍّبٍطدىٍٗر، ثىدر ﴿ ﴾ُِ

 -ٔبْ ثېرىػىٗ جٗرغىت لىٍّبٍطىٍٗر. ِىراضٕي ھبالي  -ثىرىڭالرٔي ِىطىىٕگٗ ئبظ 

ٔبھدبٍىحي دوضدث  ھبراَ دېّٗضدحىٓ ھٗدٖپ ٍٍٗطدىٍٗر، ِدبٌٕي ھېرىطدٍىك ثىدٍْٗ

 .②﴾جۇجىطىٍٗر
ووَُوْغَن ﴿ ْْ ِْ َرآُه   َِ لََ ْطغَوو  َن َُْسوول َِّ  ْْلِ ئىٕطددبْ ئددۆزىٕي ثددبً  غۈثھىطددىس -غددٗن ﴿ ﴾َتووَلَّ ِ 

 .③﴾ھٗددىذىٓ ئبغىذۇ ثوٍطۇٔۇغحىٓ ثبظ جبرجىپ،، راضححىٕال ضبٔبپ  ئبٌالھمب

ََوووومَّلَ ﴿ وووولًَل َو َِ َلووووَ   َِ َر  لَّووووِذ   ََ َر ُلَلوووو ََ َِللَووووُو َنْفَْووووَمهُ َويْوووول  ِلُ وووولت ُىَلوووو  َِّ َسووووُب َن ْْ وىػددددىٍٗرٔي ﴿ ﴾ُه َي

ئٍٗىجٍىگۈچي ضۇخٗٔچىگٗ ۋاً ئۇ ِبي جوپٍىذى ۋٖ ئۇٔي ٍبخػىٍىك ٍوٌٍىرىغب ضدٗرپ 

لىٍّبً ضبلالظ ئۈچۈْ ضبٔىذى، ئۇ ِېٍي ئۆزىٕي دۇَٔدبدا ِٗڭگدۈ لبٌذۇرىدذۇ، دٖپ 

 .④﴾ئوٍالٍذۇ

َِِه  ر َىلَّلزر َِكَّ ﴿ ََِلَّ ر  َر َوََل ُتِطْ  ُتلَّ  َِول َِ َذ   ِْ َتول َُُُلٍّ ََوْدَم َذلِوَك زَُِو ار َن ُِْدَُمر نَثِ ار  ْ ِر  َْ ْْ َِنَّلعر ِل لرر ََِنِل ار 
ِِ ُر  ْعَوَّلِو  َ  ول َْ ََ َن َْْ ِو آيَلتُوَنل دَول ََ   َْ لٗضِٗخور، پٗش، غٍٗۋٖجخور، ضدۇخٗٔچي، ﴿ ﴾َوََِن َ  ِ َذ  تُوُوْ

ئۇٔىدڭ ئۈضدحىگٗ ھبراِدذىٓ ثوٌغدبْ  ثېخىً، ھٗددىذىٓ ئبغمۇچي، گۇٔبھىبر، لوپبي،

ئبدِٖگٗ ئىحبئٗت لىٍّىغىٓ ثىسٔىڭ ئبٍٗجٍىرىّىس ئۇٔىڭغب ئولۇپ ثېرىٍطٗ، ئۇٔىڭ ِدبي 

 - ھېىبٍىٍىرىددذۇرثددۇ، ثۇرۇٔمىالرٔىددڭ ›ِددۈٌىي ۋٖ ئوغددۇٌٍىرى ثوٌغددبٍٔىمي ئۈچددۈْ  -

 .⑤﴾دٍٖذۇ
ئدبٍٗ ىىٌ ردېّٗن، ضبھبثىٍٗر لۇرئبْ وٗرىّذٖ ثۇٍرۇٌغبْ ئىّبٔي ئٗخاللالرغب لٗجئ

لىالجحي. لۇرئبْ وٗرىّذٖ جوضۇٌغبْ جدبھىٍىَٗت ئٗخاللٍىرىدذىٓ لٗجئىدٌ ٍبٔدبجحي، 

غددۇٔىڭ ئۈچددۈْ ئۇالرٔىددڭ جۇٍغۇضددىذا ئىّددبٔي ئٗخاللددالر وٌٗىددّٗ غددبھبدٖجحىٓ 

ئبٍرىٍّددبٍححي. چددۈٔىي، ئىّددبٔي ئٗخاللددالر ئۇالرٔىددڭ چۈغٗٔچىطددىذٖ وٌٗىددّٗ 

 حىّۇ غۇٔذاق، غبھبدٖجٕىڭ ثىر جٗلٗززاضي ئىذى.  ئٌِٗٗىَٗج

*** 

                                                 
①
 ئبٍٗجىىچٗ. -1ئبٍٗجحىٓ  -0، ِۇجٗففىفىَٓضۈرٖ  
②
 چٗ.ئبٍٗجىى -21ئبٍٗجحىٓ  -07،فٗجرضۈرٖ  
③
 ئبٍٗت. -7ۋٖ -6ضۈرٖ ئٌٗٗق،  
④
 ئبٍٗجىىچٗ. -1ئبٍٗجحىٓ  -0، ھۇِٗزٖضۈرٖ  
⑤
 ئبٍٗجىىچٗ. -05ئبٍٗجحىٓ  -01ضۈرٖ لٌَٗٗ،  
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لوثددۇي  ٍوضددۇٔذالبٍطددي  ٍوٌَددورۇلٍىرىٕيضددبھبثىٍٗرٔىڭ لۇرئددبْ ۋٖ ھٗدىطددٕىڭ 

جٗرجىّىھبي وىحبثٍىرىدذا ئۇالرٔىدڭ ِىطٍىطدىس  -لىٍغبٍٔىمىٕي ثىٍگىٕىّىسدٖ، جبرى  

لىالرِىسِدۇ؟ ضدبھبثىٍٗرٔىڭ  جٗئٗججۈپئىسٌىرىٕي وۆرضٗن، ٍٗٔٗ  -ئۈٌگىٍىه ئىع 

ٍٗرٔي ِېھّبٔغددب جٗلددذىُ لىٍىددپ، ِېھّبٕٔىددڭ ئددۇالردا ئىٍىىددذىىي ئددبزغىٕٗ ٔٗرضددى

ِېھّبٔغب جٗلذىُ لىٍغبْ ٔٗرضىذىٓ ثبغمب ٔٗرضىٕىڭ ٍولٍۇلىٕي ودۆرۈپ لبٌّبضدٍىمي 

َََْو  ﴿: جبئبالٔىڭ ئۇالر جوغرىطدىذا   ئۈچۈْ چىراغٕي ئۆچۈرۈۋٖجىٍٗٔىىىذىٓ  َِ َويُووْيثُِرو
  ْ َِ َِِهووْا َفَصلَصوو َُِسووِهْا َولَووْا َتوول ِوھحددب  جۇرۇلٍددۇق ثبغددمىالرٔىڭ ِٗٔپٗئٗجىٕددي  ئددۇالر﴿ ﴾نَُْو

دېدگْٗ ئدبٍٗجٕي ٔبزىدً لىٍغبٍٔىمىدذىٓ  .①﴾ئۆزٌىرىٕىڭ ِٗٔپٗئىحىذىٓ ئٗال ثىٍىدذۇ

 جٗئٗججۈپ لىالرِىسِۇ؟

ِۇغدۇ »ثىر ضدبھبثىٕىڭ جٗڭٕدي ودۆرۈپال ٍٗۋاجمدبْ خدورِىٍىرىٕي جبغدٍىۋېحىپ، 

دٖپ، « ىّْٗخددورِىٕي ٍٗپ ثددوٌغىچٗ ٍبغىطددبَ ثٗن ئددۇزۇْ ٍبغددبپ وٗجددىْٗ ثددوٌ

 جٗئٗججدۈپجٕٗٔٗجٕي ضېغىٕىپ جٗڭگبھمب ئۆزىٕي ئېحىپ غدېھىث ثوٌغبٍٔىمىدذىٓ 

 لىالرِىسِۇ؟ 

ثىر ضبھبثىٕىڭ جدوً وېچىطدي جٗ  ضدىگٕبٌىٕي ئدبڭالپ، جٕٗٔٗجٕدي ئىدسدٖپ 

ئورٔىذىٓ دٖش جۇرۇپ، جٗڭدذٖ غدېھىث ثوٌغبٔدذا، ئدۇٔي پٗرىػدحىٍٗرٔىڭ غۇضدٍي 

 ِۇ؟ لىالرِىس جٗئٗججۈپلىٍذۇرغبٍٔىمىذىٓ 

ثىر ضبھبثىٕىڭ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالَ ئۇٔىڭغدب ثىدر ئۈٌدۈظ ئوٌجدب جٗلطدىُ 

دٖپ، ئبخىرٖجٕىڭ « ِْٗ ثۇٔي دٖپ ضبڭب ثٍٗئٗت لىٍغبْ ئِٗٗش»لىٍىپ ثٗرگٗٔذٖ 

لدب ئېَحمدبْ ئىّبٔدذا راضدحچىً ِۇوبپبجىٕي ئىسدٖپ، ئوٌجىٕي ئدبٌغىٍي ئۇٔىّدبً، 

 جٗئٗججدۈپرزۇضىغب ٍٗجىٍٗٔىىىذىٓ رىع ئبىثوٌۇپ، غېھىث لىٍىٕىپ، جٕٗٔٗجىٗ و

 لىالرِىسِۇ؟ 

ئۆِٗرٔىددڭ ثىددر لىددرى خوجۇٕٔىددڭ ئددبچ لبٌغددبْ ثددبٌىٍىرىٕي ئددۇخٍىحىع ئۈچددۈْ 

، ئدۆز لدوٌي ئٗوېٍىدپگوٌالۋاجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ، ٍىغالپ، ئۆزى ثېرىپ ئۇٕٔي ٍدۈدۈپ 

، ئدۇالرٔي جوٍغدۇزۇپ ئۇخالجمبٔدذىٓ وېدَىٓ ٍېگدۈزۈپثىٍْٗ جبئبَ ئېحىپ، ثبٌىالرغدب 

 لىالرِىسِۇ؟  جٗئٗججۈپئبٔذىٓ لبٍحىپ وٗجىٍٗٔىىىذىٓ 

ٔىڭ ئبٌذىغب گۇٔبھىٕي ٍۇِبً ثېرىػحىٓ لورلدۇپ، ئۇٍمۇضدي لېچىدپ،  ِبئىسٔىڭ 

پٍٗغِٗدددجٗر ئٌٍٗٗھىططدددبالِذىٓ ھٗد ٍۈرگدددۈزۈپ لوٍۇغدددٕي لدددبجحىك جٌٗٗپ 

ٔىڭ ئبٌدذىغب گۇٔدبھحىٓ خدبٌىٌ ثېرىػدٕي ئىدسدٖپ، لىٍغبٍٔىمىذىٓ  غبِىذىَٗٔىڭ 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -9، ھٗغرضۈرٖ  
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ھٗد ٍۈرگۈزۈغٕي لبجحىك جٌٗٗپ لىٍىۋٖرگٍٗٔىىىدذىٓ  ئبجرىغۇچٗطي ئِٗچٗوحىٓ ثبٌى

 لىالرِىسِۇ؟  جٗئٗججۈپ

رٖثىئٗ ئىجٕي ئبِىرٔىڭ جبھىٍىَٗجٕىڭ لوٌىذىىي ھولۇلحىٓ ئىّبْ ثىدٍْٗ ئدۆزىٕي 

ئٗزىس، ئبٌىٌ ھېص لىٍغبْ ھبٌذا رۇضحِٕٗىڭ لېػدىغب وېرىدپ، ئۇٔىڭدذىٓ لورلّدبً، 

ْ ئۆٌچٗپ لىٍچٗ ٔٗزىرىگٗ ئىٍّبً، گىٍٍِٗىرىٕي ئېػىىىگٗ ٔىڭ ِىسأي ثىٍٗئۇٔي 

ٍدۈزىگٗ ھٗق  وبجحىجېػىٕىڭ، ٍٔٗسىٍىرى ثىٍْٗ ضبٔجىپ، ثۇ جبھىٍىَٗت دٖضطىحىپ

 لىالرِىسِۇ؟  جٗئٗججۈپضۆزٔي جبراڭٍىك ئېَحمبٍٔىمىذىٓ 

ئىجٕي ئبضٕىڭ لوغۇٔي رۇِالرٔىڭ لورغبۋىذا لبٌغبٔذا، ئۇ خٌٗىپىذىٓ ٍدبردَٖ  ئِٗر

ِىدڭ ئِٗٗش،  ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطۇْ، ئۇٔىڭغب ئوْ  ب، خٌٗىپٗ ئۆِٗرٔىڭ ضورىط

غِٗجٗر دٗش، پٍٗددَۈزِۇ ئِٗددٗش، ثٗغددِٗددڭّۇ ئدٗش، ِىددِٗددئ  ِىدڭ ٗظدث

ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئۇٌۇغ، ثۈٍۈن ضبھبثىٍىرىذىٓ پٗلٗت جۆت وىػىٕي ٔٗچدچٗ ِىدڭ 

 لىالرِىسِۇ؟  ججۈپجٗئٗوىػىٍىه ٍبردِٖچي لوغۇٕٔىڭ ئورٔىذا ئٗۋٖجىٍٗٔىىىذىٓ 

ئىطالِٕىڭ ئبغۇ لىطمىغىٕب ۋالىدث ئىچىدذٖ ٍٗر غدبرىغب وٗ   جبرلىٍىدپ، ئبغدۇ 

رىُ ئٗضدىر ئىچىدذىال غٗرثدحٗ ئووَدبٔغىچٗ، ېدِىطٍىطىس وىػىٍٗرٔىڭ لوٌي ثىٍْٗ ٍ

 لىالرِىسِۇ؟  جٗئٗججۈپغٗرلحٗ ھىٕذىطحبٔغىچٗ ٍېحىپ وٌٗگٍٗٔىىىذىٓ 

ْ، ِىڭٍىغددبْ ئددبدٖجحىٓ جبغددمىرى ئبغددۇ لىطددمىغىٕب ۋالىددث ئىچىددذٖ ٍددۈزٌىگٗ

لىالرِىسِددۇ؟   جٗئٗججددۈپجددوپي ثىددٍْٗ ٍددۈز ثٗرگٍٗٔىىىددذىٓ  -ئىػددالرٔىڭ جددوپ 

جبرىخچىالر ۋٖ جٗرجىّىھبي ٍبزغۇچىالر ثۇٔذاق ھبدىطىٍٗرٔىڭ وۆپٍۈوىذىٓ لبٍطدىٕي 

دٖپ لبٍطددىٕي لوٍۇغددٕي ثىٌٍٗددًّٗ، لبٍطىطددىٕىڭ لبٍطىطددىذىٓ چددو  ۋٖلٗ 

ئدبدٖجحىىىچٗ ثبٍدبٔالر ثىدٍْٗ ئۆجدۈپ وېحىػدىٗ ِٗججدۇر ئىىٍٗٔىىىٕي ئبٍرىَبٌّدبً 

 ثوٌىذۇ.

*** 

ضددبھبثىٍٗر ئۆزٌىرىٕىددڭ ئىٕطددبٍٔىمىذىٓ ھبٌمىددپ، پٗرىػددحىٍٗرگٗ ئبٍٍىٕىددپ 

ھٗرلبٔذاق ئبدَٖ ثبٌىطدي خبجدبٌىك »وٗجىّٗٔۇ؟ ئۇالر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ 

«ئۆجىۈزىذۇ
①
 دېگْٗ ضۆزىذىٓ ھبٌمىپ وٗجىّٗٔۇ؟  .

ئىٕطبْ ئىذى. ئۇالردىّۇ ئىٕطبٔىٌ ئىطحٗوٍٗر،  ٔذاق ئِٗٗش ئۇالرِۇھٗرگىسِۇ ئۇ

ئىٕطبٔىٌ جٌٗپۈٔۈغٍٗر ثبر ئىذى. ثىراق ئۇالردىىي ئىٕطبٔىٌ ئىطدحٗوٍٗر ئٗ  ئدبٌىٌ 

ھدبالۋٖجحىٓ ۋاز وېچٌٍٗٗدذىغبْ  - ھدۇزۇردٖرىجىذٖ ضۈزۈٌگْٗ، ئٗ  ٍۇلىرى چٗوحٗ 

                                                 
①
 رىۋاٍٗت لىٍغبْ.دارىّىٌ ۋٖ  ِبجٗئٗھّٗد، ئٗثۇ داۋۇد، ئىجٕي  
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وٌىدذىغبْ ئٗ  ئدبٌىٌ ِبلبِغدب ھبٌغب ٍٗجىْٗ ئىذى. غۇڭب ئدۇالر ئىٕطدبٔغب ٔېطدىپ ث

ٍٗجىْٗ ئىذى. غۇٔذالحىّۇ ئۇالر ٍٗٔىال ئىٕطبْ ئىذى. ئۇالرٔىڭ ئىچىدذٖ ئوغرىٍىدك 

چىپ جبزاالٔغبٔالر، جٗڭدذىٓ ىلىٍىپ جبزاالٔغبٔالر، زىٕب لىٍىپ جبزاالٔغبٔالر، ھبراق ئ

، جٗڭٕدي ئېرىػدىٍٗٔٗرٔىڭ ِٗغپىدرىحىگٗ لېچىع گۇٔبھي ئۆجىۈزگٗٔذىٓ وېَىٓ 

جبرجمبْ ۋٖ جٗڭگٗ ئېغىرٌىك لىٍغبٔالر، جٗڭذىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌغبٔالر ثبر ئىدذى.  وېَىٓ

َِوْ  يُرِيوُم ﴿ئۇالر ھٗلمىذٖ جۆۋٖٔذىىي ئدبٍٗجٍٗر ٔبزىدً ثوٌغدبْ:  وْنُ ْا  ُْوَ ل َوِِ َِوْ  يُرِيوُم  لومه وْنُ ْا  ِِ

 . ①﴾ڭالرثٗزىٍىرىڭالر دۇَٔبٔي وۆزٌىذىڭالر، ثٗزىٍىرىڭالر ئبخىرٖجٕي وۆزٌىذى﴿ ﴾ ْْلِفَرََ 
َِْ  يُرِيُم  ْْلِفَرََ ﴿ ْنُ ْا  ُْوَ ل َوِِ َِْ  يُرِيُم  لمه ْنُ ْا  ٔىڭ ٍوٌىدذا جىھدبد لىٍىػدمب ضىٍٗرگٗ ﴿ ﴾ِِ

  .②﴾چىمىڭالر دېَىٍطٗ، ٔېّىػمب ٍۇرجۇڭالردىٓ ئبٍرىٍغۇڭالر وٌٍّٗٗذۇ
َِِلْنُ اْ ﴿ ِِّ ِل  لَِّو  َْ   ِِ َُِقا   َِ لُُِوْن ََْا ُُْا َىُيََلِر ُتْم ولُ  َىل نَُْو َْ ضىٍٗر غۇٔذاق وىػىٍٗروي، ﴿ ﴾َِْ  يَوِّْ

ِدبي ضدٗرپ لىٍىػدمب چبلىرىٍطدبڭالر، ئدبراڭالردا ثېخىٍٍىدك  -ٔىڭ ٍوٌىدذا پدۇي 

  .③﴾لىٍىذىغبٔالر ثبر
وْ  ﴿ ِْ  ْلُدْسوَرَِ ِِ ََ ول َْ ِِو   رِيَ  َو ْعََُْصولِر  لَّوِذيَ   توََِّّوُدواُه  ِِ َََْو   لنَِِّّو ت َو ْلُلَهول َِيووُ  َلَقوْم تَولَن  لَّوُو  َِول َتولَل َي ََوْدوِم 

َّو َِ َُوا   ِْ  لَّووِذيَ  ُفْت َََْو   لَََّلثَو و ا  َو َََْوْ ِهْا ِ َّوُو َِِهووْا رَُرو   َرِِ ُهْا ثُوواَّ تَولَن  ونوْ َِرِيوقر ِِ َََْووْ ِهُا دُوُْواُن  ولَدْ   ََ   ِ َذ  
ِْ ََل َِ  َُُسُهْا َو َنها  َن َْْ ِهْا نَُْو ََ ََلَدْ   َِّْ  َو ُِ َِّ  لَّوَو  ْعَْرُض ََِلل َر ُوا  ِ  َََْوْ ِهْا لَِ َُُا َ   لَّوِو ِ َلَّ ِ لَْ وِو ثُواَّ تَولَن  َْْ اَ ِِ

ِِ اُ  ھٗلىمٗجْٗ پٍٗغِٗجٗر ٔىڭ ۋٖ ئۇٔىڭغدب لىَىٕچىٍىدك پٍٗحىدذٖ  ﴿ ﴾ُىَا  لُوَّواَّ ُن  لورَّ

ئٗگٗغىْٗ ِۇھبجىرالر ۋٖ ئٗٔطبرالرٔىڭ جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍدذى. ئٍٕٗدي زاِبٔدذا 

رىطىذىىي ثىر جۈروۈَ وىػىٍٗرٔىڭ دىٍٍىرى ھٗلحىٓ ثۇرۇٌدۇپ وېحىػدىٗ ئۇالرٔىڭ ئب

ئۇالرغدب جوٌىّدۇ  ئۇالرٔىڭ جٗۋثىطىٕي لوثدۇي لىٍدذى.  جبش لبٌغبٔذىٓ وېَىٓ، 

ِٗرھِٗٗجٍىه ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔذۇر. جىھبدلب چىمّىغبْ ئۈچ وىػىٕىڭ جٗۋثىطىٕىّۇ 

ٌغدبْ، ئۇالرٔىدڭ جدبٍٔىرى لوثۇي لىٍذى. غدۇٔچٗ وٗ  زېّىدٓ ئۇالرغدب جدبر جۇٍۇ 

لۇجۇٌدۇظ ِدۇِىىٓ  غٗزىپىدذىٓٔىدڭ لب جٗۋثٗ لىٍّبً جۇرۇپ، ضىمىٍغبْ، ئۇالر 

 ثوٌۇغديئِٗٗضٍىىىگٗ ئىػٗٔگْٗ ئىذى. ئبٔدذىٓ ئۇالرٔىدڭ جٗۋثٗ لىٍغدۇچىالردىٓ 

جٗۋثىٕددي ثٗوّددۇ لوثددۇي  ئددۇالرٔي جٗۋثىددگٗ ِددۇۋٖپپٗق لىٍددذى.  ئۈچددۈْ، 

 .④﴾ۇرلىٍغۇچىذۇر، ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔذ

                                                 
①
 ئبٍٗت. -052ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
②
 ئبٍٗت. -18ضۈرٖ جٗۋثٗ،  
③
 ئبٍٗت. -18ضۈرٖ ِۇھِّٗٗد،  
④
 ئبٍٗجٍٗر. -008ۋٖ  -007ضۈرٖ جٗۋثٗ،  
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َو لَّوِذيَ  ِ َذ  ﴿ئۇالرٔي جۆۋٖٔذىىي ئدبٍٗجحٗ ضدۈپٗجٍىگٗٔذٖن ئىدذى:  ٌېىىٓ ئۇالر، 
ُُاَن ِ َلَّ  وُر  لوذه َِ ََُرو  لِوُذُُاَِِهْا َوَِوْ  يَوْغ وَُوْغ ْْ ََُسُهْا ذََتوُرو   لَّوَو َِل َُْلا  نَُْو ًْ َنْو َ  َك ِِ ُْا  َِل َََْو  َِوَد   لَّوُو َولَوْا ُيِصورهو  

ُْا  َُِهول  ْعَُْوَهولُر َفللِوِميَ   َِل َِوَد ْْ وْ  َت نَّول   َتْ وِر  ِِ َِ وْ  َرَتِهوْا َو وَرَ  ِِ َِ َِْغ ُىْا  ُِ  ََ و َِ َِ ُنولَ ِوَك  َُْلوا ِِ َهول َوُ وَا َوُىوْا يَوْد
 َ  ِْ ُر  ْلَدلِِ ِْ جٗلۋادارالر ٍبِبْ ثىر گۇٔبھ لىٍىپ ضبٌطب، ٍبوي ئۆزٌىرىگٗ زۇٌدۇَ لىٍطدب ﴿ ﴾َن

ئۈچددۈْ ِٗغپىددرٖت جٌٗٗپ لىٍىددذۇ، گۇٔددبھٕي  ٔددي ٍددبد ئېحىددذۇ، گۇٔددبھٍىرى

جىددٓ ثبغددمب وىددُ ثددبر؟ ئددۇالر لىٍّىػددٍىرىٕي ثىٍىددپ جددۇرۇپ وٗچۈرىددذىغبْ 

داۋاِالغحۇرِبٍذۇ. ئۇالرٔىڭ ِۇوبپبجي پٗرۋٖردىگبرى جٗرىپىذىٓ ثوٌغبْ ِٗغپىدرٖت ۋٖ 

ئبضحىذىٓ ئۆضحٗڭٍٗر ئېمىپ جۇرىذىغبْ جٗٔدٕٗجٍٗردۇر، ثدۇ ٍٗرٌٗردٖ ئدۇالر ِٗڭگدۈ 

 .①﴾ذۇ، ٍبخػي ئىع لىٍغۇچىالرٔىڭ ئېرىػىذىغبْ ضبۋاثي ٔېّٗ دېگْٗ ٍبخػي؟لبٌى
ئۇالر ئِٗٗي لىالجحي ٔبۋادا پېػىٌٍٗىىىٗ ٍوٌۇلدۇپ، ئدبٌىٌ دٖرىجىدذىٓ چۈغدۈپ 

دٖ،  -وٗجطٗ، چۈغدىۈٍٔۈوىٗ ثدوً ثٗرًِٗ، لبٍحدب ئۆرٌٗغدىٗ ھٗرىدىٗت لىالجحدي 

  .ئۆرٌٍٗححي

  
 ۋىطتّ ئىطقب ئبضۇرۇشرِ يَىڭ يَّىسىُي ھّقىقى«ئۈيًّت»  - 2

ثىدر،  ِٗدٖٔىَىحديئٗرٖثٍٗرٔىڭ زېّىٕي ثىر، جىٍي ثىر،  ،ذا ئېَحمىٕىّىسدٖنىٍۇلىر

ئبرِبٍٔىرى ثىر ئىذى. غۇٔذالحىّۇ ئۇالر ٔٗچدچٗ  -ثىر، ئبرزۇ  ئىذىَٗضيجبرىخي ثىر، 

لٗثىٍىٍٗرگٗ چېچىٍىپ وٗجىْٗ ثوٌۇپ ثىرٌىػٌٍّٗٗححي. ئۇالر جدبھىٍىَٗت ئىچىدذٖ 

ئبدٍِٖٗرٔي ثىرٌٗغحۈرىذىغبْ ثىرٖر ِٗضىٍٗ ئبضبضىذا ثىدرٌىىىٗ وٌٗدگْٗ ٍبغبۋاجمبْ 

ثوٌطب، جبِبِْٗ ئىّىبٔىَٗت ثبر ئىذى. ِٗضىٍْٗ: پبرضالر ۋٖ رۇِالرٔىڭ ئٗرٖة ٍىرىُ 

ئبرىٍىذىىي ئىػغبٌىَىحىگٗ لبرغي جۇرۇغٕي ِٗلطٗت لىٍغبْ ِىٍٍٗجچىٍىه، ٍبوي ئبز 

ثىدٍْٗ، ودۆپ ضدبٍٔىمالرٔىڭ  ۈزۈۋېٍىػديوىرگضبٍٔىك ئبدٍِٖٗرٔىڭ ثدبٍٍىمٕي لوٌغدب 

ٍولطۇٌٍۇق دٖردىذٖ ئىڭرىػي ئوجحۇرىطىذىىي پٗرلٕي ئبزاٍحىع ئۈچدۈْ ثىرٌىػدىع 

ۋٖ ٍبوي جبھىٍىَٗت ھٗزارىحىٕىڭ ِۇئٍَْٗٗ ثبضمۇچىذا وىػىٍٗرٔي ثىرٌٗغحۈرىذىغبْ 

ىك ئۇٔذاق ٍبوي ِۇٔذاق ضٗۋٖثٍٗر ثىٍْٗ ثىرٌىه ھبضىً لىالالٍححي. ثىراق، لٗثىٍىۋازٌ

جبال ، ھٗرثىر لٗثىٍىٕىڭ ئۆز ۋارى، ئۆز وبرى ثوٌۇپ وېحىػي،  -لىطبضخورٌۇق، ثۇال  

ثبغمب لٗثىٍىٍٗرٔي وَٗ ضۇٔذۇرۇپ، ئۆزىٕي ِٗغدرۇر جۇجۇغدٍىرى ئدۇالرٔي ثىدرٌىىىٗ 

وٌٗگىٍي لوٍّبٍححي. ھٗجحبوي ٔولۇي ئورجبق ِٗٔدپٗئٗت ئبضبضدىذا ثىرٌىػدىع، ھٗ  

                                                 
①
 ئبٍٗجٍٗر. -016ۋٖ  -015ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

69 

 

زگىٍىددذىىي پۇرضدددٗجحىٓ پبٍدددذىٍىٕىع ٍىٍٍىدددك جوپٍىػدددىع ِٗ ِٗۋضددۇِىذىىي

 ھېچىىّٕىڭ ٍبدىغب ٍٗجٍّٗححي. 

ئىطددالَ دىٕددي ئددۇالرٔي ئٗٔٗ غددۇ ھددبٌٗجحىٓ ضددۈزۈۋاٌذى. ئىطددالِٕىڭ ئددۇالرٔي 

ضۈزۈۋېٍىػي جبرىخحىىي ھٗرلبٔذاق ثىر جبھىٍىَٗجحٗ پٍٗذا ثوٌۇغي ِدۇِىىٓ ثوٌغدبْ 

ىٗ وٌٗحۈرىدذىغبْ ِىٍٍىٌ ئۇٍۇغۇظ، ثىر داھىَٕىڭ رٖھجٗرٌىىىدذٖ دۆٌٗجٕدي ثىدرٌىى

ۋٖجٗٔپٗرۋٖرٌىه ئۇٍۇغۇغدي ئۈچدۈْ ئِٗٗش ئىدذى. ثٌٗىدي ئدۇالردىٓ جدبرىخحىىي 

جبئبالٔىدڭ جۆۋٖٔدذىىي چدو   ِىطٍي وۆرۈٌّىگْٗ ثىر ئۇٍۇغّىٕي جٗغدىىٍٍٗظ، 

وَر ﴿لۇرۇپ چىمىع ئۈچۈْ ئىدذى:  ئۈِّىحيثبھبضىغب الٍىك ثوٌغىذٖن ئٗلىذٖ  ُتْنوُُْا َف وْ
ووْ  لِْنَّووو َِ ْر ُنْفِر وو َِّ َّووووِ ُن َِ َِلل نُووا ََووِ   ْلُلْنَ وووِر َوتُوْيِِ  َِ َهووْا َِ َِووولْلَلْدُروِ  َوتَونوْ ُُِرو ضدددىٍٗر ئىٕطدددبٔالر ﴿ ﴾لِس تَووْا

ِٗٔپٗئٗجي ئۈچۈْ ئوجحۇرىغب چىمىرىٍغبْ، ٍبخػىٍىممب ثۇٍرۇپ ٍبِبٍٔىمحىٓ جوضىذىغبْ، 

 .①﴾لب ئىّبْ ئېَحىذىغبْ ئٗ  ٍبخػي ئۈِّٗجطىٍٗر

ۇپ وٗجدىْٗ ھبٌىحىدذٖ، ٍبخػدي ئدۈِّٗت ثوٌدۇظ پىرْٖ ثوٌ -ئٗرٖثٍٗرٔىڭ جىرٖ 

ئۈچۈْ ھبضدىً لىٍغدبْ چدو  ئۆزگىرىػدٍىرىٕي ِدۇالھىسٖ لىٍغدبْ وىػدي ئۇالرٔىدڭ 

لىطمىغىٕب ۋالىث ئىچىذٖ غۇٔچٗ چو  ئدۆزگىرىع ھبضدىً لىٍغبٍٔىمىدذىٓ ھٍٗدراْ 

 لبٌىذۇ. 

ٗر ئٗرٖثٍ»چۈغٗٔذۈرىذىغبٔالر   ِبجېرىَبٌىسِچٗئٗرٖة ِىٍٍٗجچىٍىرى ۋٖ جبرىخٕي 

رۇَ ۋٖ پبرضالرٔي ئبراٌدذىٓ لدوغالظ ئۈچدۈْ ٍدبوي وِٗدجٗغٌٍٗٗر ثبٍالرغدب لبرغدي 

ضوجطىَبٌىطحىه لوزغىال  وۆجۈرۈظ ئۈچۈْ ِىٍٍىٌ ثىرٌىىٕي ئىػمب ئبغۇرۇغدمب ئدبز 

 . ثۇ ثىر لۇرۇق ثبھبٔٗ. وۆرضحىػىذۇدٖپ ٍولىال  ثبھبٔىٍٗرٔي « لبٌغبْ ئىذى

چبغٍىك ئىع ٍوق. چۈٔىي، ئبجدبٌّىع  ثۇ ھٗلحٗ گٗپ لىٍىپ ئېغىسٔي ئۇپراجمبٔغب

ِىٍٍىٌ ئۇٍۇغۇغٕىڭ چېچىٍىپ وٗجىْٗ ئٗرٖة لٗثىٍىٍىرى ئوجحۇرىطىذا ھېچمبٔذاق 

ئددبالِىحي وۆرۈٌّىددذى، ھددېچىىُ ثددۇ ھٗلددحٗ ئېغىددس ئېچىددپ ثبلّىددذى. ٔٗچددچٗ 

ضوجطىَبٌىطدحىه »ئٗرٖة ٍېرىُ ئبرىٍىذا ٍبوي ثبغمب جبٍالردا ثوٌطۇْ  چٗئٗضىرٌٗرگى

ڭ ھېچمبٔذاق ئبالِىحي وۆرۈٌّىدذى. پۈجدۈْ ئبرإٌىدڭ وِٗجٗغٌٍٗىدرى ٔى« ئىٕمىالة

ئىدٕمىالة لىٍىػدي ئۇٍبلحدب جۇرضدۇْ، ثىدرٖر  ٌثىرٌىػىپ ثبٍالر ئۈضدحىذىٓ ضدىٕىپى

لٗثىٍىٕىڭ وِٗجٗغٌٍٗىرىّۇ ثىرٌىػىپ ثبٍالر ئۈضحىذىٓ لوزغىال  وۆجۈرۈپ ثبلّىذى. 

 ئۇٍۇغۇغدىذٖنٔىدڭ « ّٗتِىطٍىطىس ئۈِ»ثوٌغبْ  ئۈِّىحيئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ ئٗلىذٖ 

ئۇٍۇغدۇظ جبرىخىدذا ۋٖ ھٗجحدب ھدبزىرلي زاِبٔدذىىي « ِىٍٍىدٌ»ثۇٔذاق ئۇٍۇغدۇظ 

                                                 
①
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ئىجحىّبئىٌ ئېمىّالر ئبضبضدىذىىي ئۇٍۇغۇغدالردىّۇ وۆرۈٌدۈپ ثبلّىدذى. غدۇٔىڭ 

دېدَىع جبرىخحدب « ئٗرٖثٍٗر ئۇٔذاق ٍبوي ِۇٔذاق ئۇٍۇغۇظ ئبٌذىذا جۇراجحي»ئۈچۈْ، 

 ىٌ ئۇٍۇغۇغٕي چۈغٗٔذۈرۈپ ثېرٌٍّٖٗذۇ. ِىطٍي وۆرۈٌّىگْٗ ئىطالِ

*** 

ئىٕطبٔالر ئىچىذىٓ ئٗ  ٍبخػي ئۈِّٗجٕي روٍبپمدب چىمبرغدبْ ئبغدۇ ِىطٍىطدىس 

 ئۇٍۇغۇظ لبٔذاق ۋۇجۇدلب وٌٗذى؟ 

ئېٕىمىددي، ثددۇ ئۇٍۇغددۇظ ئٗرلَٗ ئىجٕددي ئٗرلِٕٗىددڭ ھوٍٍىطددىذا پٍٗغِٗددجٗر 

ٗچچىددال ئبدِٖددذىٓ ئۇٍۇغددمبْ ئبغددۇ ثىددر ٔ ِٗخپىددٌئٌٍٗٗھىططدبالِٕىڭ ئٗجراپىغددب 

ثبغددالٔذى. ئۇالرٔىددڭ ھِّٗىطددي جددبھىٍىَٗجٕي جبغددالپ، جددبھىٍىَٗت ثىٍٗٔىددي 

جۇغمبٔددذارچىٍىك ۋٖ دوضددحٍۇق ِۇٔبضددىۋٖجٍىرىٕي ئددۈزۈپ، وٌٗىددّٗ غددبھبدٖجٕىڭ 

چبلىرىمىغب ئبۋاز لوغدۇپ، وٌٗىدّٗ غدبھبدٖجٕي دىٍدي ثىدٍْٗ، جىٍدي ثىدٍْٗ، پۈجدۈْ 

ىَٗت ثىدٍْٗ ئدۆزٌىرى ئوجحۇرىطدىذىىي ۋۇجۇدى ثىٍْٗ جٗضحىك لىٍىپ، ئۇٔي جبھىٍ

ٍوي ئبٍرىّىطي ۋٖ پبٔبگبھمب ئبٍالٔذۇرغبْ ئىذى. ئۇالر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ 

ئٗجراپىغب ئۇٍۇغمبٔذا، ثۇرۇْ وۆرۈپ ثبلّىغبْ، ئٗلىذىٕىڭ ضىرجىذا جېپىٍّبٍذىغبْ ثىدر 

ئىذى. ئدۇالر  خىً ٍېڭىچٗ ِۇٔبضىۋٖت ثىٍْٗ ئۇٍۇغۇپ، ثىر جْٗ، ثىر جبٔغب ئبٍالٔغبْ

 ٔي دٖپ ثىرٌٗغىْٗ ئىذى، پٍٗغِٗجٗرٔي دٖپ ثىرٌٗغىْٗ ئىذى. 

وىػىٍٗر جبھىٍىَٗجحىّۇ ثىرٌىػىذۇ،  دوضحٍىػىذۇ. ثىراق ئۇالر ٔېّىٕدي ئبضدبش 

« ئورجبق ِٗٔپٗئٗت»لىٍىپ ثىرٌىػىذۇ؟ غۈثھىطىسوي ئۇالر جۇغمبٔذارچىٍىمٕي ٍبوي 

رٌىػدىذۇ. غدۇٔىڭ ئۈچدۈْ ثۇٔدذاق ئىػرٖجٕي ئبضبش لىٍىپ ثى -ٔي ۋٖ ٍبوي ئٍٗع 

ثىرٌىػىػٍٗر ھٗرلبٔچٗ چىڭىپ وٗجطىّۇ، ثىر گٗۋدىٍىػىع دٖرىجىطدىگٗ ثېرىدپ 

ٍېحٌٍّٗٗذۇ. ِۇٔذاق ِۇٔبضىۋٖجٍٗردٖ جٍٗٔٗر ثىرٌىىىٗ وٌٗگْٗ، ٍبوي پىىىر ثىرٌىىىٗ 

« ِْٗ»ئوجحۇرىطددىغب جوضددبق پٍٗددذا لىٍىددذىغبْ  لٌٗددجٍٗروٌٗددگْٗ جٗلددذىردىّۇ، 

ىىٕدي ھدېص لىٍغدۇدٖن ثىدر جدبَ ىٌ« ِْٗ»بٔذاق ئبدَٖ ئۆزىٕىدڭ جۈگىٍّٗذۇ. ھٗرل

ٔىدڭ « ِْٗ»ضولىذۇ. ثۇٔىڭ ثىٍْٗ جۈرٌۈن جٗٔدٍٗر ثىرٌىػدىذۇ، ثىدراق ھِّٗىطدي 

ئٗجراپىغب ضولۇٌغبْ ئبغۇ جبِٕىڭ دائىرىطىذٖ ثوٌىذۇ. غدۇڭب ثۇٔدذاق جٗٔدٍٗر ثٗودرٖن 

ىذۇ. ئىٕطدبٔالر ئدۆزى ئبرا جېپىػىذۇ، ضۈروىٍىع پٍٗذا ثوٌ -ٍېمىٍٕىػىپ لبٌطب، ئۆز 

ئٗجراپىغب ضولۇۋاٌغبْ ضبخحب جبِالرٔي ئېرىحىپ، پۇت جېپىػىػٕي جبِبِْٗ ٍوق لىٍىپ، 

ثىرخىً ِۇٔبضىۋٖت ثبر، ئۇ ثوٌطدىّۇ  ئبٍالٔذۇرۇۋېحٌٍٗٗذىغبْثىر گٗۋدىگٗ  لٌٗجٍٗرٔي

ئٗلىذٖ ِۇٔبضىۋىحىذۇر چۈٔىي ثۇ ِۇٔبضىۋٖت ئىٕطبْ ثىٍْٗ ئىٕطبْ ئوجحۇرىطىذىىي 

ٔىدڭ رازىٍىمىٕدي دٖپ ٔدي دٖپ، ِۇٔبضىۋٖت ثوٌّبضحىٓ، ثٌٗىي  ىٌَٗىهجۇغراپ
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ئورٔىحىٍغددبْ ِۇٔبضددىۋٖجحۇر. ثددۇ خىددً ِۇٔبضددىۋٖجحٗ ِۇٔبضىۋٖجٍٗغددىۈچىٍٗر ثىددر 

وىجىرٌىرىٕي جبغدالپ، ئبضدّبٔذىٓ  ٍوغۇرۇْگٗۋدىٍىػىػحىٓ جوضىذىغبْ ئبغىبرا ۋٖ 

ٓ ۋاز وٗچدىْٗ ثوٌىدذۇ. ئۈزۈٌگْٗ زېّىٕي ِٗغدغۇالجالر ۋٖ ٍدۈزٖوي ِٗغدغۇالجالردى

پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئٗجراپىدذىىي وىػدىٍٗرٔي ئٗٔٗ غدۇ خىدً ئىالھىدٌ 

ِۇٔبضىۋٖت ثىرٌىىىٗ وٌٗحۈردى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر دوضحٍىػىپ ثىدر گٗۋدىٍىػدىپ 

ٍبخػددي وددۆرۈظ ِۇٔبضددىۋىحي  ئٌٍٗٗھىططددبالِٕيوٗجحددي. ئۇالرٔىددڭ پٍٗغِٗددجٗر 

ّۇ چىڭىححي. ٔٗجىجىدذٖ جدبرىخحىٓ ثىدرى جىٍدالردا ئبرىٍىرىذىىي ِۇٔبضىۋٖجٕي جېخى

 داضحبْ ثوٌغبْ ئبغۇ ئبجبٍىپ ثۇرادٖرٌىه ۋۇجۇدلب وٌٗذى. 

ئدۇالردىٓ رازى ثوٌطدۇْ، ٍوٌدذا ِبڭغبٔدذا، ئىىىىٍَٕٗٔدي ٍوٌٕىدڭ   ضبھبثىٍٗر 

ئوجحۇرىطىذىىي ثىر جۈپ دٖرٖ  ئبٍرىۋٖجىْٗ ثوٌطب، غۇ ثىر ٌٗھسىذىىي ئبٍرىٍىػحىّۇ 

ثىدددر ضدددبھبثٗ پٍٗغِٗدددجٗر . ي ضېغىٕىػدددىپ ضدددبالَ لىٍىػدددبجحيثىرىٕددد -ثىدددر 

دۇَٔبدا ئبٍرىٍىػمب جبلٗت لىالٌّبٍححي. ئۇ ئدبخىرٖجحٗ پٍٗغِٗدجٗر  ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ

ئدۇ  ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوالٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي ئدوٍالپ ٍىغدالپ جبغدٍىذى. 

َِوَ   لَّوِذيَ  َوَِوْ  ُيِطو﴿وىػىٕىڭ ھٗلمىذٖ ِۇٔۇ ئبٍٗجٕي ٔبزىً لىٍدذى:  واََ َُِاولَ ِوَك  ُْ ِ   لَّوَو َو لرَّ
ُسَ  ُنولَِ َك َرِِ ًقول َِ ِْ َ  َو يِق َ  َو لكهَهَم ِر َو لصَّلِل َ   لنَِِّّ ت َ  َو لصتمت َْْ ِهْا ِِ ََ لدب وىٍّٗرودي ﴿ ﴾نَُ َا  لَُّو 

 ىْٗئېرىػدٔىڭ ٔېّىدحىگٗ ۋٖ پٍٗغِٗجٗرگٗ ئىحبئٗت لىٍىذىىْٗ، ئۇالر ئبخىرٖجحٗ 

پٍٗغِٗددجٗرٌٗر، ضددىذدىمالر، غددېھىحٍٗر ۋٖ ٍبخػددىالر ثىددٍْٗ ثىٍددٍٗ ثوٌىددذۇ. ئددۇالر 

  .①﴾ٍبخػي ھِٗراھالر ٔېّىذېگْٗ
پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالَ ِٗدىددٕىگٗ ھىجددرٖت لىٍىددپ وٌٗگٗٔددذٖ ئٗۋش ۋٖ 

ئدبرا لېرىٕدذاظ لىٍىدپ لوٍدذى. غدۇٔىڭ ثىدٍْٗ ئدۇالر  -خٗزرٖ  لٗثىٍىطىٕي ئۆز 

بغمب ھېچ وىػىگٗ ٌِٗۇَ ثوٌّىغبْ ئۇزۇْ ٍىٍٍىك دٖجبالغدٍىرى، جىٓ ثئوجحۇرىطىذا 

غۇٔذاق ثىرٌىده  ئوجحۇرىطىذادۈغٍّٗٔىىٍىرى ضۇغب ضبٌغبْ چبٌّىذٖن ئېرىپ، ئۇالر  

َو ذُْتوُرو  ُ َلوَ   لَّوِو ﴿ئۇالرغب ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ِىٕدٕٗت ثبٍدبْ لىٍدذى:  ھبضىً ثوٌذىىي، 
ووَم ًر َِوواَ  َْ ُُْا َِن َلُِووِو ِ ْفَا ًُوولَََْووْ ُ ْا ِ ْذ ُتْنووُُْا َن ْْ ٔىددڭ ضددىٍٗرگٗ ثٗرگْٗ ﴿ ﴾لََّا ََوووْ َ  دُوُْوواَُِ ْا ََِاْصووَِّ

ئدبراڭالرٔي  ئبرا دۈغّْٗ ئىذىڭالر،  -ٔېّىحىٕي ئٗضٍٗڭالر ئۆز ۋالحىذا ضىٍٗر ئۆز 

  .②﴾ئبرا لېرىٕذاظ ثوٌذۇڭالر -ٔىڭ ٔېّىحىٕي ثىٍْٗ ئۆز ثىرٌٗغحۈردى. 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -69ضۈرٖ ٔىطب،  
②
 ئبٍٗت. -011ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
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 -ٍھىططبالَ ِۇھبجىرالر ثىدٍْٗ ئٗٔطدبرالرٔي ئدۆز ئبٔذىٓ وېَىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٗٗ

ئبرا لېرىٕذاظ لىٍىپ لوٍذى. جبرىخحب ِىطٍي وۆرۈٌّىگْٗ ثۇ ئبجبٍىپ لېرىٕذاغٍىمحب 

ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗغِٗجىدرى وٗضدىىٓ ثۇٍرۇِىغدبْ ئٗھدۋاي ئبضدحىذا ئدۆز   ئٗٔطبرىَالر

زىذٖ جېخدي ِۈٌىىٕىڭ ٍېرىّىٕي چىٓ وۆڭٍىذىٓ چىمىرىپ ِۇھبجىرالرغب ئۆجۈٔذى. ثٗ

ئدۇالر ھٗلمىدذٖ ِۇٔدۇ ئدبٍٗجٕي ٔبزىدً  ِۇھبجىرالرٔي ئۆزٌىرىذىٓ ئبرجۇق وۆردى. 

َِ ِِ  ُصُمورِ ﴿لىٍذى:  َر ِ لَْ ِهْا َوََل َيِ ُمو َِ َِْ  َىل  َِ ِّها ِْ ِِْهْا ُي ْ  دَوِّْ ِِ َِ يَلل ًْ َو لَِّذيَ  تَوَِّواَُّرو   لمَّ َر َو ْْلِ و َِ ل َِ ِىْا 
 َِ وول ُنوتُووا  َويُوووْيثُِرو لَّ ِِ  َِ ووا ُْ ِْ َْ ِسووِو َُِاولَ ِووَك ُىووُا  ْلُل َْ ْ  َوَِووْ  يُوواَق ُ ووحَّ َُو َِ َِِهووْا َفَصلَصوو َُِسووِهْا َولَووْا َتوول  ﴾َََْوو  نَُْو

ِٗدىٕىذٖ ٍٗرٌىه ثوٌغبْ، ئىّبٔي وۈچٍۈن ثوٌغبْ ئٗٔطبرالر ٍېٕىغب ھىجرٖت لىٍىدپ ﴿

ي وٌٗگْٗ ِۇھبجىرالرٔي دوضث جۇجىذۇ. ئۇالرغدب ثېدرىٍگْٗ ٔٗرضدىٍٗر ئۈچدۈْ ئىچد

جبرٌىك لىٍّبٍذۇ، ئۆزٌىرى ِوھحب  جۇرۇلٍۇق ِۇھبجىرالرٔىڭ ِٗٔپٗئٗجىٕي ئۆزٌىرىٕىدڭ 

ضدبلالٔغبٔالر ِٗلطدٗجىٗ  ثېخىٍٍىمىدذىِٓٗٔپٗئٗجىذىٓ ئٗال ثىٍىذۇ. ئۆز ٔٗپطىٕىڭ 

  .①﴾ئېرىػىۈچىٍٗردۇر
 ثىرئٗلىذٖ ِۇٔبضىۋىحي پٍٗذا لىٍغبْ چوڭمۇر، ضۈزۈن، ِۇضحٗھىَٗ،  غۈثھىطىسوي

دٖرىجىطىگٗ ٍٗجىْٗ ِۇٔذاق ِۇھٗثجٗجٕي ثبغمب ِۇٔبضدىۋٖجٍٗر پٍٗدذا  ٗۋدىٍىػىعگ

لىالٌّبٍذۇ. چۈٔىي، ئٗلىدذٖ ِۇٔبضدىۋىحي جدبھىٍىَٗجحىىي ئدبدٍِٖٗر ئدۆز ئٗجراپىغدب 

 ٌىه جېّىٕىڭ دٖخٍىطىگٗ ئۇچرىّبٍذۇ. « ِْٗ»ضولۇۋاٌغبْ ضبخحب 

ىرلىدٌ لېرىٕذاغدٍىك ئِٗٗش، ِىٍٍىدٌ، ٍدبوي ئ ٌئىطالِىٌ لېرىٕذاغٍىك ضىٕىپى

لېرىٕذاغٍىمّۇ ئِٗٗش. ثٌٗىي دۆٌٗت جٗۋٌٖىىىذىٓ، ئېرىمحىٓ، جىٍذىٓ، ئىجحىّبئىٌ 

ثۇ لېرىٕذاغٍىك ھٗلمىذٖ ِۇٔدذاق  ئورۇٔذىٓ ھبٌمىغبْ ئىطالِىٌ لېرىٕذاغٍىمحۇر. 

َِ ِ ْفوَاَ  ﴿دٍٖذۇ:  ُنا ثدۇ لېرىٕذاغدٍىمحب  .②﴾ئبرا لېرىٕذاغحۇر -ِۇئّىٕالر ئۆز ﴿ ﴾ِ ََّلل  ْلُلْيِِ

 ثىرىگٗ ثبغٍىٕىذۇ.  -پٗلٗت ئىّبْ ئبرلىٍىمال ثىر  ٍٗرلٌٗج

پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ جبغىطي ھِٗسٖ ثىٍْٗ ئبزادگٗردىطدي زٍٖىدذٔي، ئٗثدۇ 

ثٗورى ثىٍْٗ زٍٖىذٔىڭ ئوغٍي خبرىجٗٔي، ئىجٕي رٖۋاھٗجٗي خٗضئٌِٗ ثىٍْٗ ثىالي 

پٗرلٍٗر ئٗلىدذٖ  ، ِىٍٍىٌٌئبرا لېرىٕذاظ لىٍىپ لوٍذى. ئىرلى -ئىجٕي رٖثبھٕي ئۆز 

ثوجىطىذا ئېرىپ، ھٗثٗغىطحبٍٔىك ثىالي، رۇٍِۇق ضۇھٍٗت، ِىٍٍىحي پبرش ضدٌّٗبْ 

ئۇالردىٓ رازى ثوٌطدۇْ، ثىدٍْٗ   ئٗثۇ ثٗورى،ئۆِٗر، ئوضّبْ ۋٖ ثبغمب ضبھبثىٍٗر 

ضدٌّٗبْ ئبئىٍىّىسٔىدڭ ثىدر »ثىرٌىػىپ وٗجحي. ھٗجحب پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ : 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -9، ھٗغرضۈرٖ  
②
 ئبٍٗت. -01، ھۇجۇراتضۈرٖ  
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«ئٗزاضي
①
  ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطۇْ، ئٗثۇ ثٗودرى ۋٖ ثىدالي   ر دېذى. ئۆِٗ .

ئٗثۇ ثٗورى ثىسٔىڭ خوجىّىس، ئۇ »ئۇالردىٓ رازى ثوٌطۇْ، ھٗلمىذٖ ِۇٔذاق دېذى: 

 «.خوجىّىس ثىالٌٕي ئبزاد لىٍذى

َِْ  لِْنَّولسِ ﴿ِبٔب ثۇ، ٍبراجمۇچىطىٕىڭ:  ْر ُنْفِر َِّ َر ُن ئىٕطدبٔالرٔىڭ ِٗٔپٗئىحدي ﴿﴾ ُتْنُُْا َف وْ

دېدگْٗ ثبھبضدىغب  .②﴾ئوجحۇرىغب چىمىرىٍغبْ ئٗ  ٍبخػي ئۈِّٗت ثوٌدذۇڭالرئۈچۈْ 

 ئۈِّٗجحۇر. ئېرىػىْٗ

 ھٗلىمىدٌِبٔب ثدۇ، جدبرىخحىىي ھېچمبٔدذاق ثىدر ئۇٍۇغۇغدحب ئىػدمب ئبغدّىغبْ  

 ِٗٔىذىىي ئۈِّٗجحۇر.

ِۇٔبضدىۋٖجىٗ  ھٗلىمىدٌرٖۋىػحٗ لۇرۇپ چىمىذىغبْ  ھٗلىمىٌِبٔب ثۇ، ئۈِّٗجٕي 

 ۈِّىحىذۇر.ئىگٗ ئٗلىذٖ ئ

ئورجدبق زېّىٕغدب، »جبھىٍىَٗجٕىڭ ئىجحىّبئىٌ پٍٗٔىرى ئدۈِّٗجٕي  ِىٍٍٗجٕدي،: 

دٖپ « ئورجددبق جىٍغددب، ئورجددبق ِٗٔددپٗئٗجىٗ ئىددگٗ ثىددر ئىرلحىىددي وىػددىٍٗر جددوپي

ذۇ. ثۇ خىٍدذىىي ِۇٔبضدىۋٖجٍٗردٖ ئىٕطدبْ جدبٌالظ ئٗروىدٍٕىىىگٗ ئىدگٗ ىجؤۇغحۇر

ھېچمبٔدذاق  ،بٍۋأبت جوپ غٗوىٍٍٗٔذۈرىذۇئِٗٗش. ثۇ ِۇٔبضىۋٖجٍٗر ثىٍْٗ پٗلٗت ھ

ئبدِٖٕىڭ ِۇئٍَْٗٗ ثىر زېّىٕذا جۇغۇٌۇغٕي جدبٌالظ ئٗروىٍٕىىدي ثوٌّبٍدذۇ. غدۇڭب، 

ثىرىدذىٓ ئدبرجۇق ودۆرۈظ ھبِدبلٗجٍىىحۇر.  -ئبدٍِٖٗرٔي جۇغۇٌغبْ ٍېرىگٗ لبراپ ثىر 

غددۇٔىڭذٖن، ثىددر ئبدِٖٕىددڭ ئددۆزى جۇغۇٌغددبْ جبٍددذىىي جىٍٕددي لوٌالّٔبضددٍىك 

ثىرىدذىٓ ئدبرجۇق  -ٍٕىىىّۇ ثوٌّبٍذۇ. غدۇڭب جىدً پٗرلىّدۇ ئدبدٍِٖٗرٔي ثىدر ئٗروى

وۆرۈغددىٗ ئبضددبش ثوالٌّبٍددذۇ. جۇغۇٌۇغددحىٕال ِددۇئٍَْٗٗ ثىددر ئىرلمددب جٗۋٖ ثوٌددۇظ 

 -ئوخػبغال وىػىٕىڭ ئىخحىَبرى ئِٗٗش. ۋٖھبٌٗٔىي، ئىرلمب لبراپ ئبدٍِٖٗرٔي ثىر 

ٗرلبٔذاق ثىر جبھىٍىَٗت دٖۋرىذٖ، ثىرىذىٓ ئبرجۇق وۆرۈظ ھبِبلٗجٍىىي جبرىخحىىي ھ

ئورجدبق »جۈٍِىذىٓ ھبزىرلي زاِدبْ جبھىٍىَىحىدذٖ ئىسچىدً داۋاَ لىٍىدپ وٌٗدذى. 

چدۆپ ضدۇ لبجدبرٌىك  -وٌٗطٗن  پٗلٗت ھبٍۋأبجالر ئدوت  ِٗضىٍىطىگٗ« ِٗٔپٗئٗت

وٗ « ئورجددبق ِٗٔددپٗئٗت»ئورجددبق ِٗٔددپٗئٗجٍٗر ئبضبضددىذا ثىرٌىػددىپ، جوپٍىػددىپ، 

غۇڭالغددمب ٍددۇلىرىمي  ،مب جددوپالر ثىددٍْٗ دۈغٍّٗٔىػددىذۇخىددرىص لىٍغددبْ ثبغدد

ئۈِّٗت غٗوىٍٍٍّٗٔٗذۇ. ئبدٍِٖٗر پٗلٗت ئۆزٌىرى  ھٗلىمىٌِۇٔبضىۋٖجٍٗر ئبضبضىذا 

ثىرٌىده ھبضدىً لىالالٍدذۇ.  ھٗلىمىدٌلوثۇي لىٍغبْ لىّّٗت لبراغالر ئبضبضدىذىال 

                                                 
①
 رىۋاٍٗت لىٍغبْ. رٖوحِٗۇضحٗدھبوىُ  
②
 ئبٍٗت. -001ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
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ال « براظلىّدّٗت لد»ثىرىدذىٓ ئدبرجۇق ثوالالٍدذۇ. دېدّٗن،  -ِۇغۇ ئبضبضحب ثىدر 

ثىردىٕجىر ِۇٔبضىۋٖجحۇر. چۈٔىي، لىّّٗت لدبراظ  ئۈِّٗجٕي غٗوىٍٍٗٔذۈرٌٍٖٗذىغبْ

ئبضبضددىذا دۆٌٗجددحىٓ، جىٍددذىٓ، ئىددرلحىٓ، ئورجددبق ثوٌغددبْ، ئورجددبق ثوٌّىغددبْ 

ِٗٔپٗئٗجٍٗردىٓ ھبٌمىغبْ ھبٍبجٍىمٕي ثٗرپب لىٍغىٍي ثوٌىذۇ. غۇڭب ئىٕطبٔىٌ ھبٍبجٍىك 

، ئدۈِّٗت ٌولمىطدي ھېطدبثالٔغبْ ئٗلىدذٖ ھٗلىمىدِۇٔبضىۋىحىٕىڭ ئٗ  ٍۇلىرى چ

 جۇغراپىٌَٗىدهٍبخػي ئۈِّٗجٕي غدٗوىٍٍٗٔذۈرٌٍٖٗذىغبْ ثىردىٕجىدر ِۇٔبضدىۋٖجحۇر. 

ِۇٔبضىۋٖت، جىً ِۇٔبضىۋىحي، ئىرق ِۇٔبضىۋىحي، جۇغمدبٍٔىك ِۇٔبضدىۋىحي لوغدۇِچٗ 

الغطىّۇ ِۇٔبضىۋٖت ثوالالٍذۇوي، ھٗرگىسِۇ ئٗلىذٖ ثوٌّىغبْ ئٗھۋاٌذا ھِّٗىطي جوپ

ئۈِّٗت غدٗوىٍٍٗٔذۈرٌٍّٖٗذۇ. ۋٖھدبٌٗٔىي ثدۇ ِۇٔبضدىۋٖجٍٗرٔىڭ ثىدرى ثوٌّىغدبْ 

ثىرىٕي ٍۆٌٗپ جۇرىدذىغبْ  -ئىّبْ ِۇٔبضىۋىحي ئبرلىٍىمال ثىر  -جٗلذىردىّۇ، ئٗلىذٖ 

ثىددر ئٗزا ئبغرىطددب، ثبغددمب ئٗزاٌىرىّددۇ ثىئددبراَ  ،ِۇضددحٗھىَٗ ثىٕبغددب ئوخػددبٍذىغبْ

 - 4ضۈرٖ ضٗفٕىڭ  ىغبْ ئۈِّٗت غٗوىٍٍىٌٍٕٗٗذۇ. ثوٌىذىغبْ ثىر جٗٔگٗ ئوخػبٍذ

َِْرُصووا   ﴿ ئبٍىحىدذٖ ِۇٔددذاق دٍٖدذۇ:   ِ َ ل َتواَُوَُّهْا َُونوْ َول وِِّ ِِْو َصو َْ ِِو    َِ ُْا ووبه  لَّوِذيَ  يُوَقولِت ِْ َِّ  لَّوَو ُي  ِ﴾ 
ئۆزىٕىددڭ ٍوٌىددذا ِۇضددحٗھىَٗ ثىٕددبدٖن ضددٗپ ثوٌددۇپ جىھددبد  غۈثھىطددىسوي، ﴿

ِۇئّىٕالر »پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: . ①﴾لىٍغبٔالرٔي دوضث جۇجىذۇ

ئبرا وۆٍۈٔۈغدحٗ  -غٗپمٗت لىٍىػىػحب، ئۆز  -ئبرا ٍبخػي وۆرۈغۈغحٗ، ِېھرى  -ئۆز 

ئوخػددبٍذۇ، ثىددرٖر ئٗزا ئبغرىطددب، ثٗدٖٕٔىددڭ ثبغددمب جددبٍٍىرى لىسىددپ،  ٗٔددگٗج ثىددر

«ئۇخٍىَبٌّبً ثىئبراَ ثوٌىذۇ
②
.  

ٍٗردٖ ئٗٔٗ غددۇٔذاق ِۇٔبضددىۋٖجٕىڭ ئبضددبش لۇرئددبْ وٗرىددُ وددۆپٍىگْٗ ئددبٍٗج

ثوالالٍددذىغبْ، ثبغددمب ِۇٔبضددىۋٖجٍٗرٔي پبچبلٍىَبالٍددذىغبْ، ئددۆزى پبچبلالّٔبٍددذىغبْ 

 ِۇٔبضىۋٖت ئىىٍٗٔىىىگٗ ئبگبھالٔذۇرغبْ.  ِۆجىۋٖر ثىردىٕجىر

ََ َرنت ﴿ٔوھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ۋٖلٌٗىىىذٖ ِۇٔدذاق دېَىٍىدذۇ:  َِّ  َوَُولَل  ُُواح  َرَّوُو َِوَقول  ِ
لِتِل  َ  َْ َ ُا  ْل ِْ َُْ  َن َْقه َوَن ََْمَل  ْل َِّ َو ْ  َنْىِْ  َوِ  َِْن  ِِ وُر َصولِلحر    َََلول  َ  وْ وْ  َنْىِْوَك ِ َّوُو  ِِ ََ ََ يَول ُُواُح ِ َّوُو لَوْ   

 ََ َ   ْلَ لِىِْ َ  دَل ِِ َِ ِْ َتُ ا َُِ َك َن ْْا  ِ ُت  َن َِ ََ َلَك َِِو  َِل لَْ  ََ  َََِل َتْساَْلِ   َِول لَوْ  اََلَك  ْْ ِْ َن َُاُذ ََِك َن َرنت ِ ُت  َن
وورِي َ  ِْ ل َْ ووَ   ْل ْلنِوو  َنُتووْ  ِِ َِ ووْر لِوو  َوتَوْر َِ ْْووا  َوِ َلَّ تَوْغ َِ ٔددوھ پٗرۋٖردىگبرىغددب دۇئددب لىٍىددپ: ﴿ ﴾لِوو  َِووِو 

پٗرۋٖردىگبرىُ ئوغٍۇَ ِېٕىڭ ئبئىٍِٗدذىىىٍٗردىٓ ئىدذى. ضدېٕىڭ ۋٖدٖ  ئٌٗدۋٖجحٗ 

ئېَححدي: ئدي  ْٗ ئٗ  جوغرا ھۆوۈَ لىٍغۇچىطْٗ، دېدذى. ھٗلحۇر، ضْٗ ھٗلىمٗج

                                                 
①
 ئبٍٗت. -4، ضٗفضۈرٖ  
②
 ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
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، ئبئىٍٗڭذىىىٍٗردىٓ ئِٗٗش، ئۇٔىڭ ئِٗىٍي ٍبِبٔذۇر، ضْٗ ئېٕىك ثىٍّىدگْٗ ئۇٔوھ 

ٔٗرضددٗڭٕي ِٗٔددذىٓ ضددورىّىغىٓ، ِْٗ ضددېٕىڭ جددبھىٍالردىٓ ثوٌّبضددٍىمىڭٕي 

غحىٓ ٔٗضىھٗت لىٍىّْٗ. ٔوھ ئېَححي: پٗرۋٖردىگبرىُ ِْٗ ثىٍّىگْٗ ٔٗرضىٕي ضورا

ضېٕىڭ پبٔبھىڭغب ضېغىٕىّْٗ، ئٗگٗر ِبڭب ِٗغپىرٖت لىٍّىطب  ۋٖ رٖھىُ لىٍّىطب  

 . ①﴾زىَبْ جبرجمۇچىالردىٓ ثوٌىّْٗ
ٔددوھ ئٌٍٗٗھىططددبالِغب ثددۇرۇْ ئبئىٍىطددىذىىىٍٗردىٓ ھددبالن ثوٌددۇظ ھۆوددۈَ 

َّو  ﴿لىٍىٕغبٔالردىٓ ثبغمىالرٔي جوپبْ ثبالضىذىٓ لۇجمۇزۇظ ۋٖدٖ لىٍىٕغبْ ئىدذى:  َِ
وََِّق  ِ  َْ َِوْ   وْ ِ   ثْونَووْ ِ  َوَنْىَْوَك ِ َلَّ  َِ وْ  ُتولٍّ َزْو ِِ َهول ِِ ِلوْل  ِْ ْْنَول   ُرَُل َوَِلَر  لُوَّنهواُر دُو ِْ لَر َن َِ َِوَ  َذ   َُ َوَِوْ  آ َْْ وِو  ْلَقوْا ََ

ََِدُو ِ َلَّ َدِْ ول     ََِ جوپبْ ثبالضي جوغرىطىذىىي ثۇٍرۇلىّىس ٍېحىدپ وٌٗدگْٗ ۋٖ ٍٗر ﴿ ﴾َوَِل آ

ضۇ ئېحىٍىپ چىممبْ چبغذا: وېّىگٗ ھبٍۋأدبجالردىٓ ثىدر جدۈپحىٓ ئېٍىدپ،  ٍۈزىذىٓ

ئبئىٍٗڭددذىىىٍٗردىٓ ھددبالن ثوٌۇغددي ھۆوددۈَ لىٍىٕغددبٔالردىٓ ثبغددمىالر ۋٖ ئىّددبْ 

وىػدىٍٗر  ئدبزغىٕٗئېَحمبٔالر ثىٍْٗ وېّىگٗ چىممىٓ، دېذۇق. ئۇٔىڭ ثىدٍْٗ پٗلٗت 

 . ②﴾ئىّبْ ئېَححي
جۇرغددبْ ئددوغٍىٕي ٔىجددبجٍىك وېّىطددىگٗ ٔددوھ ئٌٍٗٗھىططددبالَ چٗجددحٗ لددبراپ 

ولَر ﴿چىمىۋېٍىػمب چبلىرغبْ، ئوغٍي ئۇٔىّبً جوپدبْ ثبالضدىغب غٗرق ثوٌغدبْ:  َِ َّو  ِ َذ   َِ
َْْ وِو   ََ وََِّق  َْ َِوْ   وْ ِ   ثْونَووْ ِ  َوَنْىَْوَك ِ َلَّ  َِ وْ  ُتولٍّ َزْو ِِ َهل ِِ ِلْل  ِْ َْْنل   ُرَُل َوَِلَر  لُوَّنهاُر دُو ِْ َُ َوَِو ْ َن َِوَ   ْلَقوْا َِوَ  َوَِول آ آ

وېّٗ ئۇالرٔي ئېٍىپ، جبغذٖن دوٌمۇٔالر ئىچىدذٖ ئدۈزۈپ ثدبراجحي، ٔدوھ ﴿ ﴾ََِدُو ِ َلَّ َدِْ ل  

وېّٗ ِېڭىػحىٓ ثۇرۇْ ئۆزىذىٓ ٍىرالحب جۇرغدبْ ئدوغٍىٕي: ئدي ئوغٍدۇَ ثىدس ثىدٍْٗ 

: ِېٕدي ضدۇدا غٗرق ئدۇوېّىگٗ چىممىٓ، وبپىرالر ثىٍْٗ ثوٌّىغىٓ، دٖپ جوۋٌىدذى. 

چىمىۋاٌىّْٗ، دېذى. ٔوھ: ثۈگدۈْ  حىٓ ضبلالپ لبٌىذىغبْ ثىر جبغٕىڭ ئۈضحىگٗثوٌۇغ

رٖھىددُ لىٍغددبْ ئبدِٖددذىٓ ثبغددمب ھددېچ ئددبدَٖ ئۇٔىددڭ جبزاٌىػددىذىٓ لۇجۇٌددۇپ  

دٖ، ئوغٍي غٗرق ثوٌدۇپ   -لبالٌّبٍذۇ، دېذى. ئۇالرٔىڭ ئبرىطىٕي دوٌمۇْ ئبٍرىۋٖجحي 

 .③﴾وٗجحي
لٍۇلمدب چىمىدپ، ٔىجدبت جبپمدبٔالر جېپىدپ، جوپبْ ثبالضي ئبخىرٌىػىپ وېّٗ لۇرۇ

ھبالن ثوٌغبٔالر ھبالن ثوٌغبٔذا، ٔوھ ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۆزىٕىدڭ ھدبالن ثوٌغدبْ ئوغٍىغدب 

چبلدبِٕي لۇجمۇزۇغدٕي ۋٖدٖ لىٍغدبْ جۇرۇلٍدۇق ٔېّىػدمب  -دىٓ: ثدبال ئېچىٕىپ، 

                                                 
①
 ئبٍٗجىىچٗ. -47ئبٍٗجحىٓ  -45ضۈرٖ ھۇد،  
②
 ئبٍٗت. -41ضۈرٖ ھۇد،  
③
 ئبٍٗجٍٗر. -41ۋٖ  -42ضۈرٖ ھۇد،  



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

76 

 

. ئوغٍۇِٕي غٗرق لىٍىذىال؟ ئۆزٌىرىٕىڭ ۋٖدىطي غٗوطىس ھٗق ئىذىغۇ دٖپ ضورىذى

ِۇٔبضدىۋٖت ئِٗٗش، ثٌٗىدي ئٗلىدذٖ  ھٗلىمىدٌجبئبال لبٔذاغٍىك ِۇٔبضىۋىحىٕىڭ  

وْ  ﴿ِۇٔبضىۋٖت ئىىٍٗٔىىىگٗ ئبگبھالٔذۇرۇپ:  ھٗلىمىٌِۇٔبضىۋىحىٕىڭ  ِِ ََ يَول ُُواُح ِ َّوُو لَوْ 
ُر َصلِلحر  َََلل  َ  وْ ئدي ٔدوھ ئدۇ ئبئىٍٗڭدذىىىٍٗردىٓ ئِٗٗش، ئۇٔىدڭ ئِٗىٍدي ﴿ ﴾َنْىَِْك ِ َُّو 

دېددذى. ئوغددۇي ئىّددبْ ئېَحىػددمب ئۇٔىّىغبٔددذا، ئٗلىددذٖ ِۇٔبضددىۋىحي  .①﴾ٔددذۇرٍبِب

دٖ، ٔدددوھ  -ئۈزۈٌدددذى. غدددۇٔىڭ ثىدددٍْٗ ھٗرلبٔدددذاق ِۇٔبضدددىۋٖت ئۈزۈٌدددذى 

 ثوالٌّىذى.  ئبئىٍىطىذىىىٍٗردىٓئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئوغٍي ئۇٔىڭ 

وَاَ  دَوْم َتلَُوْ  لَ ﴿:  دېَىٍىدذۇئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ۋٖلٌٗىىىذٖ ِۇٔدذاق  ْْ ُ وْا ُن
 ِِ وْ  ُلو ِِ َِ وول تَوْدُِّووُمو لَّ ووْنُ ْا َوِِ ِهْا ِ َّوول َُووَرآُر ِِ ََِدوُو ِ ْذ دَوولُلا  ِلَقووْاِِ ِِوو  ِ َْوووَر ِى َا َو لَّووِذيَ     ْ َسوَن ََْرَُوول َُِ ووْا َوََووَم  َِ َّووِو َت   ل

ُنا  َِللَّو َّ  تُوْيِِ َِ ًََم   َنُ ُا  ْلَدَم َوَُ َو ْلَِّوْغَضلُر َن نَوَنل َوََو وْ وَمهُ ََو وْ ِْ ئىجراھىُ ۋٖ ئۇٔىدڭ ثىدٍْٗ ثىٍدٍٗ ﴿ ﴾ِو َو

ثوٌغبْ ِۇئّىٕالر ضىٍٗرگٗ ھٗلىمٗجْٗ ئوثذاْ ِٔٗۇٔىذۇر. ئۆز ۋالحىذا ئۇالر لٗۋِىگٗ: 

ٔي لوٍۇپ ئىجبدٖت لىٍىۋاجمبْ ثۇجٍىرىڭالردىٓ ھٗلىمٗجْٗ ثىس ضىٍٗردىٓ ۋٖ ضىٍٗر 

ه جبوي ضىٍٗر ٍدبٌغۇز ثىدر ، ثىسٔىڭ ئبرىّىسدىىي ئبداۋٖت ۋٖ ئۆچٍّٗٔىجۇداِىس -ئبدا 

  .②﴾لب ئىّبْ ئېَحمىٕىڭالرغب لٗدٖر ئٗثٗدىٌ ضبلٍىٕىپ لبٌىذۇ، دېذى
وُذو  ﴿جبئبال ِۇئّىٍٕٗرٔي ئبگبھالٔذۇرۇپ ِۇٔدذاق دٍٖدذۇ:   ِْ َِنُوا  ََل تَوَّ يَول نَيوهَهول  لَّوِذيَ  آ

َََْوو ووَر  َْ ِّها   ْلُ  َْ ووَُ ْْ   ِِ ِْ  آََوولرَُتْا َوِ ْفووَا َُُ ْا َنْولِ َوولَر ِ  َِ دُووْل ِ  ووْنُ ْا َُِاولَ ِووَك ُىووُا  ل َّوولِلُلا ووْ  يَوَُوووَالَُّهْا ِِ ِِ َوَِ يَلوول    ْْلِ
ُُُلاَىل َوِتَ لَرَ  تَ  َُوَرِوْ َ   دوْ َا  ِْ ََِك َرُتُ ْا َوَن ُُِ ْا َو ُُِتْا َوِ ْفَا ُُُ ْا َوَنْزَو  ُُِتْا َونََْوَنل َِ آََل َِ َتَسولَلَىل َوََِسولِتُ  َتل َكوْا ْْ

ََْاَُوَهل رِِه َو لَّووُ  تَوْر ِْ َّو  يَوْاِتَ   لَّوُو َِوَا َِ وِِّ ِِْو َِوَُوَرَُّصوا   َْ ِِو   َهللر  ُْاِلِو َوِِ َ   لَِّو َوَر َِبَّ ِ لَْ ُ ْا ِِ  ََل يَوْهوِم   ْلَقوْاَم َن
وِق  َ  ِْ ََل ئي ِۇئّىٍٕٗر ئٗگٗر ئبجىٍىرىڭالر، لېرىٕذاغدٍىرىڭالر ئىّبٔدذىٓ ودۇپرىٕي ﴿ ﴾ ْل

وضث جۇجّبڭالر، ئىچىڭالردىٓ وىٍّٗروي، ئدۇالرٔي دوضدث ئبرجۇق وۆرضٗ، ئۇالرٔي د

ئٗگٗر ضىٍٗرٔىڭ ئبجبڭالر، ئوغۇٌٍىرىڭالر، »جۇجىذىىْٗ، ئۇالر زاٌىّالردۇر. ئېَحمىٕىي، 

جۇغمبٍٔىرىڭالر، ھِٗذٖ ئۇالردىٓ ثبغدمىالر،  -لېرىٕذىػىڭالر، خوجۇٍٔىرىڭالر، ئۇرۇق 

رلىدذىغبْ جىجدبرىحىڭالر، ٍبخػدي ِبٌٍىرىڭالر، ئبلّدبً لىٍىػدىذىٓ لو -جبپمبْ پۇي 

ٍوٌىدذا  ٔىدڭ پٍٗغِٗجىرىدذىٓ ۋٖ دىٓ، ئۆٍٍىرىڭالر ضىٍٗر ئۈچۈْ  وۆرۈدىغبْ

ٔىڭ ئِٗرى وٌٗگۈچٗ وۈجۈڭالر، ھبٌذا جبوي  ئۇجىھبد لىٍىػحىّٕۇ ضۆٍۈٍِۈن ثوٌطب، 

  .③﴾پبضىك لٗۋِٕي ھىذاٍٗت لىٍّبٍذۇ 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -46ضۈرٖ ھۇد،  
②
 ئبٍٗت. -4، ِۇِحٗھىٕٗضۈرٖ  
③
 ئبٍٗجٍٗر. -24ۋٖ  -21ضۈرٖ جٗۋثٗ،  
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ي ثىر پٌٍٗىگٗ لوٍۇٌغبْ. ثٌٗىدي ثۇ ئبٍٗجحٗ لبٔذاغٍىك ِۇٔبضىۋٖجٍىرىٕىڭ ھِّٗىط

ۋٖ ئۇٔىددڭ  جبھىٍىَٗجٕىددڭ ثددبرٌىك ئۇٍۇغددحۇرغۇچي ئددبِىٍٍىرى ثىددر پٌٍٗىددذٖ، 

ٍوٌىذا جىھدبد لىٍىدع ٍٗٔٗ ثىدر پٌٍٗىدذٖ لوٍۇٌغدبْ.  پٍٗغِٗجىرىٕىڭ ِۇھٗثجىحي، 

وېَىٕىي پٌٍٗٗ ئبٌذىٕمي پٌٍٗىٕي ثېطىپ وٗجىْٗ. ثۇ ئىالھىٌ ئدۆٌچِٕٗي ثۇزغدبٔالر 

 اثالر ثىٍْٗ ئبگبھالٔذۇرۇٌغبْ. ئبز دٖردٌىه

ئبٔىغدب  -ئىطالَ دىٕي ِېھرىجبٍٔىك ۋٖ ئىٕطبٔپٗرۋٖرٌىه خۇضۇضىَىحي ثىٍْٗ ئبجدب 

ئٗضدّب رٖزىٌَٗالھدۇ » گٗرچٗ دىٕطىس ثوٌطىّۇ، ٍبخػىٍىك لىٍىػحب چىدڭ جۇرىدذۇ.

رٖھىُ لىالِذىّْٗ دٖپ  ئٗٔھب پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ِۇغرىه ئبٔبِغب ضىٍٗر

دېگْٗ« رٖھىُ لىٍىڭ ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ: ھٗئٗ، ضىٍٗرٔذاضورىغب
①
ثىراق  .

ٍبخػدىٍىك لىٍىددع ثبغدمب گٗپ، ئۈِّٗجٕىددڭ غٗوىٍٍىٕىػدىگٗ ئبضددبش ثوٌىددذىغبْ 

ٍبخػي وۆرۈظ ٍٗٔٗ ثبغمب ثىدر گٗپ. ئٗلىدذٖ رىػحىطدي ئۈزۈٌگٗٔدذٖ ئٗلىدذىٕىڭ 

غددبْ دوضددحٍۇق ضبٍىطددىذا ِىٍددٍٗت غٗوىٍٍٗٔذۈرۈغددٕىڭ جددبٍٔىك ئېٍېّېٕحددي ثوٌ

رىػحىطي جبِبِْٗ ئۈزۈٌۈپ وېحىذۇ. ئٗلىذىدذىٓ ثبغدمب ِۇٔبضدىۋٖجٍٗر ئٗلىدذٖ ثىدر 

َر ﴿ ِۇٔبضىۋٖجٍٗر ثوالالٍذۇ. ثوٌۇظ غٗرجي ثىٍْٗ لوغۇِچٗ لِم ََوْدُضوُهْا َنْولَو  َِوَِّوْد َِ َوُنوُلا  ْعَْر
ېمىٓ ثوٌۇغدمب ثىرىگٗ ئٗ  ٍ -جۇغمبٔالر ثىر  -ٔىڭ ھۆوّىذٖ ئۇرۇق ﴿ ﴾ِِ  ِتَُولِن  لَّووِ 

  .②﴾ھٗلٍىمحۇر
وْ  لِْنَّولِس﴾﴿ٕىڭ ئبٌالھ َِ ْر ُنْفِر َِّو َر ُن  ئوجحۇرىغبئۈچۈْ  ِٗٔپٗئٗجيئىٕطبٔالرٔىڭ ﴿ ُتْنُُْا َف وْ

، ئېرىػددىْٗدېددگْٗ ثبھبضددىغب  ③﴾چىمىرىٍغددبْ  ئٗ  ٍبخػددي ئددۈِّٗت ثوٌددذۇڭالر

 وٌٗگْٗ.  جبرىخحب ِىطٍي وۆرۈٌّىگْٗ ئۈِّٗت ئٗلىذٖ ِۇٔبضىۋىحي ئبضبضىذا ۋۇجۇدلب

جوغرا، ثۇرۇّٔۇ ئٗلىذٖ ِۇٔبضىۋىحي ئبضبضىذا ٔۇرغۇْ ئۈِّٗجٍٗر ۋۇجۇدلدب وېٍىدپ، 

 لٗۋٍِىددرىگىالٍبخػددي ئددۈِّٗجٍٗر ثوٌغددبْ. ٌددېىىٓ ئىٍگىرىىددي پٍٗغِٗددجٗرٌٗر ئددۆز 

پٍٗغِٗجٗر لىٍىٕىپ ئٗۋٖجىٍگٍٗٔىىي ضٗۋٖثٍىه، ئۇ ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ ھٗجّىّۇ، روٌىّۇ 

ٗد ئٌٍٗٗھىططدبالَ پۈجدۈْ  ئىٕطدبٔالرغب پٍٗغِٗدجٗر چٗوٍىه ثوٌغبْ. ئِّٗب ِۇھِّٗ

لىٍىٕغبچمب، ئۇٔىڭ ئۈِّىحىّۇ ٍبراجمۇچي زاجٕىڭ گدۇۋاھٍىمي ثىدٍْٗ جدبرىخحىىي ئٗ  

ٍبخػي ئۈِّٗت ثوٌۇپ لبٌغبْ. وىّذٖ وىُ ثۇ ھٗلىمٗجحىٓ غٗوٍٗٔطٗ، غۇ ئدۈِّٗت 

ھبٌمىغددبْ چددو  ئۇٍۇغۇغددالرٔي  ِٗدٖٔىددَٗتثىددٍْٗ جددبرىخحىىي ئىددرق، جىددً، 

ووِّۇٔبضدي، ئبِېرىىدب  ثىرىحبٔىَٗرىُ دۆٌىحي،  لٗدىّىيېٍىػحۇرۇپ ثبلطب ثوٌىذۇ. ض

                                                 
①
 ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
②
 ئبٍٗت. -75ضۈرٖ ئٗٔفبي،  
③
 ئبٍٗت. -001ضۈرٖ ئبي ئىّراْ  
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ئىححىپبلي  لبجبرٌىمالر غۇٔذاق ئۇٍۇغۇغالرٔىڭ ئٗ   ضوۋېثلوغّب غحبجٍىرى، ضبثىك 

ئبٔددب »رىّددذا  لٗدىّىدديئبٌددذىٓ لبجبردىىىطددي ھېطددبثٍىٕىذۇ. ھِّٗىددگٗ ئبٍددبٔىي، 

ِىٍٍٗجٍٗر جوٌۇق ثېمىٕذىٍىك ئورۇٔذا جۇراجحي. جوٌۇق خوجىٍىك ئورٔىذا، ثبغمب « دۆٌٗت

ثبراۋٖرٌىدده ئبضبضددىذا ثىددرٌىىىٗ وٌٗحۈرىددذىغبْ  -ثددۇ دۆٌٗجددحٗ ِىٍٍٗجٍٗرٔددي جٗ  

ٍوق ئىذى. ھٗجحب وؤطحبٔحىٓ خىرىطحىَبْ دىٕىغب وىرىپ، ِىدالدى « لېرىٕذاغٍىك»

ٍىٍي خىرىطحىَبْ دىٕىٕدي ئىّپېدرىَٗ دىٕدي لىٍىدپ ثېىىدحىْٗ چبغدذىّۇ  - 125

جۇرِدددۇظ وۆرۈٔۈغدددٍىرىذٖ  ئىّپېرىَٗضدددىٕىڭىرىطدددحىَبْ لېرىٕذاغدددٍىمي رۇَ خ

ِۇٔبضىۋٖجٍٗر ھبِبْ ثۇرادٖرٌىه ۋٖ ثدبراۋٖرٌىىحىٓ جبِدبِْٗ ٍىدراق  ئوِۇٍِىػبٌّىذى.

ٔدي «ئبٔدب دۆٌٗت»ھبِبْ ِٗروٗز، لبٌغبٔالر « ئبٔب دۆٌٗت»ئىذى. ئىّپېرىَٗ ھبٍبجىذا 

« ئبٔدب دۆٌٗت»غبْ لوغدۇِچىالر ئىدذى. ئىمحىطبد ۋٖ ئبدَٖ وۈچي ثىٍْٗ جِٗىٍٍٕٗذى

ئٗغرٖپٍىرى راھٗت پبراغٗجىٗ چۆوىْٗ   - ئٗوبثىرثېَىغبْ، ئۇٔىڭ ھۆوۈِذارٌىرى ۋٖ 

ئىذى. ثېمىٕذى ِىٍٍٗجٍٗر ِۇلٗددٖش ئىّپېرىَٗٔىڭ ئبرزۇٌىرى، ھٗۋٖضٍىرى ٍوٌىدذا 

ئبٔدب دۆٌٗجدىٗ جٗۋٖ ثوٌدۇظ »، ئِّٗدب ئۇالرٔىدڭ ٍدۇ -جبْ جىىىپ ئۇرۇظ لىالجحدي 

گٗ ثٗدٖي جۆٌٗظ ئۈچۈْ ثېمىٕذى ثوٌۇظ ۋٖ ئۆزىٕي ثېغىػالغحىٓ ثبغدمب « رىپيغٗ

 ووِّۇٔبغدبووِّؤبضدىغب وٌٗطدٗن، ثدۇ  ثىرىحدبٔىَٗھېچمبٔذاق ھولۇلي ٍوق ئىذى.  

دٖپ ٔبَ لوٍۇٌغبْ « خٌٗك ئىححىپبلي ثىرىحبٔىَٗ»ثبغمىالرٔي ثىخۇدالغحۇرۇظ ئۈچۈْ 

ئوجحۇرىطدىذىىي « ِۇضدحٍِٗىىىٍٗر» ثىدٍْٗ« ئبٔدب دۆٌٗت»ثوٌطىّۇ، ئٌِٗٗىَٗجدحٗ 

ِۇٔبضىۋٖت ثبراۋٖرٌىده ِۇٔبضدىۋىحي ئِٗٗش. ثىدس جۆۋٖٔدذىىي ثىدر ۋٖلٗٔدي ودۆرۈپ 

ثبلطبلال ثۇ ھٗلحٗ وۆپ ضۆزٌٗغٕىڭ ئورٔي لبٌّبٍذۇ. ثۇ، ئىىىىٕچي دۇَٔدب ئۇرۇغدىذا 

ئولجېػدي »ٍۈز ثٗرگْٗ ۋٖلٗ. ئۇ چبغذا ضدٗھراٍي وٗثىرٔىدڭ ئٗجراپىدذىىي جدبٍالر 

ثىدٍْٗ « ئىححىپبلذاغالر»ثوٌغبٔغب لٗدٖر  ِٗغٍۇپٔىڭ لوِبٔذأي روِىً « ىدۆٌٗجٍىر

ئوجحۇرىطىذا لوٌذىٓ لوٌغب ئۆجۈپ جۇراجحي. جۇثرۇق غٗھىرى غۇ « ئولجېػي دۆٌٗجٍٗر»

ئىىىي خىً وۈچ ئوجحۇرىطىذا ئٗ  وۆپ خبِحبالظ ثوٌغبْ غٗھٗر ئىذى. ثىر لېدحىُ 

ثېطددىّي ثىددٍْٗ ثددۇ غددٗھٗردىٓ  رىٕىددڭدائىرىٍى ثىرىحددبٔىَٗگېرِددبٔىَٗ دائىرىٍىددرى 

چېىىٕذى. ئبدٖجحٗ چېىىٕىپ چىممبْ دۆٌٗت دۈغّٕٗٔي ئىّىبٔمٗدٖر چو  زىَبٔغدب 

ئۇچرىحىع ئۈچدۈْ چېىىٕىػدحىٓ ثدۇرۇْ ِىٕدب وۆِدۈپ لوٍدبجحي. وېدَىٓ وٌٗدگْٗ 

دائىرىٍٗر ئىّىدبٔمٗدٖر زىَدبٕٔي ئدبزاٍحىع ئۈچدۈْ ِىٕدب ودۆِگْٗ جبٍالرغدب غدبظ 

. ئِّٗب غۇ لېحىّمي جٗڭذٖ ئٗٔگٍىَٗ لوٍۇۋېحٗجحيجۆگىٍٗرٔي  ئېػٗوٍٗرٔي ۋٖ ضبرا 

ئورٔىغدددب  لوٍۇۋېحىػدددٕىڭدائىرىٍىدددرى ئدددبدىحىٕي ثدددۇزۇپ، ئېػدددٗن، جدددۆگىٍٗرٔي 

ِىٕب وۆِۈٌگْٗ جبٍالردا ئبٌذىذا ِدبڭغۇزۇپ،  ئبرِىَٗضىٕيھىٕذىطحبٕٔىڭ گۇرۇپپوۋوً 
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ٍٍّٗددّْٗ،  وۆِددۈٌگْٗ ِىٕددبالرٔي پددبرجالجحي.  ثۇٔىددڭ ضددٗۋٖثىٕي ھددبزىرغىچٗ ثى

ئبخجبرات غٌٗىدجٗ خٗۋىرىٕدي  ھٗرثىٌجٌٗحۆوۈش غٌٗىجٗ لبزأذى. « ئىححىپبلذاغالر»

ِۇٔذاق جبرلبجحي: دۈغّْٗ دائىرىٍىرىٕي ٍېڭىپ، جۇثرۇلٕي ئىگىٍىدذۇق. ودۆپ زىَدبْ 

 ئبخىرى ٍولبٌذى.  ئبرِىَٗضيجبرجّىذۇق. ھىٕذىطحبْ گۇرۇپپوۋوً 

ٗن، ئددۇ جددبٍالردىىي ئىرلددي وٌٗطدد ِٗضىٍىطددىگٗئبِېرىىددب لوغددّب غددحبجٍىرى 

لوغددّب غددحبت پۇلراٌىرىٕىددڭ . ئددبٍرىّچىٍىك غددٗرِٗٔذىچىٍىىٍىرى وۇپددبٍٗ لىٍىددذۇ

ئېحىمبدى  خىرىطحىَبْ، ثىر، دۆٌىحي ثىر ثوٌطىّۇ، ئبغخبٔب، وىٕوخبٔب ۋىۋىطدىىٍىرىغب 

دٖپ ٍېسىٍغبْ. ثىر جوپ ئدبق « ئىحالر ثىٍْٗ لبرا جٍٗٔىىٍٗرٔىڭ وىرىػي چٗوٍىٕىذۇ»

 -ئٗجراپىغب ئوٌىػىۋېٍىپ، ئۇٔي ٍٗرگٗ ٍىمىحىپ، جېپىپ  ٍٗٔىىٕىڭج لبرار ثىر جٍٗٔىىٍٗ

ٔدي « ِدۇلٗددٖش ئدۇرۇظ»دٖضطٗپ، ئۆٌحۈرۈپ لوٍىذۇ. ئبق جٍٗٔىه ضبلچي ئدۇالر 

« پبظ ثوٌّىغبْ»جۈگىحىپ، لېچىپ وٗجىۈچٗ وٍٕٗىٕي لىٍىپ جۇرىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ 

 ثېرىپ جۇرىذۇ.  ٍٗٔٗ ثىر ئٗٔسٖ وۆپىَىذۇ. ثۇٔذاق ئىع ئۇدا ٍۈز

ھولۇق  ھٗلىمىٌئىححىپبلىغب وٌٗطٗن،  ضوۋېثئبجبٌّىع ئېحىمبدٔي ئبضبش لىٍغبْ 

پٗلٗت ئىطّي ثبر، جىطّي ٍدوق « ضوۋېحالر»ئبٔب دۆٌٗت رۇضىَىٕىڭ لوٌىذا. لبٌغبْ 

ثېمىٕذىالر ثوٌۇپ، ضىَبضدىٌ، ِِٗدۇرىٌ ئىػدالردا ِدۇلٗددٖش ھولۇلدذار داھىَٕدي 

ىػحىٓ ثبغمب ھېچمبٔذاق ئىع لىالٌّبٍذۇ. داھىٌ ئۆٌدۈپ، ِبخحبظ، ثۇٍرۇق ئىجرا لىٍ

ئۇٔىڭ لٗثرىطىٕي ووالغدمب، ئۇٔىڭغدب ئٗ  ٍبِدبْ ئبجدبلالرٔي لوٍۇغدمب « ئبٔب دۆٌٗت»

ٍېڭي ھولۇلذارٔىڭ ثۇٍرۇلىٕي ئىجرا لىٍىع ثىٍْٗ ئبٌذىراظ ثوٌۇپ  ضوۋېحالرثۇٍرۇضب، 

دٖرىجىدگٗ ثېرىدپ  وېحىذۇ. ِٗضىٍْٗ: ضحبٌىٕغب غدۇٔذاق لىٍدذى. جٗڭطدىسٌىه غدۇ

ٔىدڭ ثبضحۇرۇغدىغب ئۇچراغدحىٓ ثدۇرۇْ ضبٔبئٗجٍٗغدىْٗ « ٍېڭي ئېحىمبد»ٍٗجحىىي، 

ٍۆجىٗپ وېٍىٕذى. ھولدۇلٕي چبڭگىٍىدذا جۇجمدبْ  رۇضىَٗگٗضوۋېحٍٗرٔىڭ زاۋۇجٍىرى 

 جېخىّۇ وۈچٍٗذى، جېخىّۇ چوڭبٍذى.  رۇضىَٗ

رىٕذاغدٍىك ئِّٗب ئىطالِىٌ ئٗلىذىٕي ئبضبش لىٍغدبْ ئۇٍۇغۇغدحب ئىطدالِىٌ لې

ئٗ  ئبضبضٍىك، ئٗ  وۈچٍۈن ِۇٔبضىۋٖت ثوٌىذۇ. ِۇغۇٔذاق لېرىٕذاغٍىك لبٔچىٍىده 

ِٗٔىدذىىي ئدۈِّٗت غدۇٔچٗ ئىػدمب ئبغدىذۇ. ئۈِّٗجٕىدڭ  ھٗلىمىٌئىػمب ئبغطب، 

 ٔىڭ ِىسأىذىىي ۋٖزٔي غۇٔچٗ ثوٌىذۇ. دۇَٔبدىىي جبرىخي ۋٖزٔي ۋٖ ئبخىرٖجحٗ 

الر ئىطددالَ لېرىٕذاغددٍىمىٕي ئٗ  زور غۈثھىطددىسوي، جددۇٔجي ئٗۋالد ِۇضددۇٌّبٔ

ٔىڭ ٔٗزىرىذىّۇ ھٗرلبٍطدي ئٗۋالدالردىدٓ دٖرىجىذٖ ئىػمب ئبغۇردى. غۇڭب ئۇالر 
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«ئٗ  ٍبخػىٍىرىڭالر ِىٕىدڭ ئٗضدرىّذىىىٍٗردۇر» ۋٖزٔىٍىىرٖن ثوٌذى.
①
جدبرىخي . 

 جۆھپىطي ۋٖ ئورٔىّۇ چو  ثوٌذى.  

ھبٍبجٍىمٕىددڭ ھِٗددّٗ  جددۇٔجي ئٗۋالد ِۇضددۇٌّبٔالر ئىطددالَ لېرىٕذاغددٍىمىٕي

 ضبھٌٗىرىذٖ ئىػمب ئبغۇردى. 

الر ئوجحۇرىطذا، ئبٔدذىٓ َئىطالَ لېرىٕذاغٍىمي ِۇھبجىرالر ئوجحۇرىطىذا، ئٗٔطبرى

ٔىدڭ ئوجحۇرىطدىذا جىٍدالردا داضدحبْ ثوٌغدۇدٖن،  ئٗٔطدبرىَالروېَىٓ ِۇھبجىر ۋٖ 

َا ََووْ َ  دُوُْواَِِهْا لَوْا َونَلَّو﴿دٖرىجىدذٖ ئىػدمب ئبغدحي:  ئٗرزىگۈدٖنِىٕٕٗت ثبٍبْ لىٍىػىغب 
 َِ   َ َِيووو ََ ووونَوُهْا ِ َّوووُو  َّوووَو نَلَّوووَا ََو وْ وووَ  ََووووْ َ  دُوُْووواَِِهْا َوَلِ ووو َّ  ل ووول نَلََّْ َِ ِل ًدووول  َِ ِِووو   ْعَْرِض  ووول  َِ ْقوووَ   ََ  ﴿ ﴾ِ ووو ا  نَُْو

ٍۈزىذىىي پۈجۈْ ثبٍٍىمٕي ضٗرپ  -ِۇئّىٕالرٔىڭ دىٍٍىرىٕي ثىرٌٗغحۈردى، ضْٗ ٍٗر 

ئۇالرٔي ئىٕدبق لىٍدذى.  ىٍٍىرىٕي ثىرٌٗغحۈرٌٍّٖٗححىڭ  ٌېىىٓ لىٍىپّۇ ئۇالرٔىڭ د

  .②﴾غبٌىت، ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍغۇچىذۇر ، غۈثھىطىسوي
ئدبرا وېپىدً  -ئبرا وېپىً ثوٌۇغحب ئىػمب ئبغحي. ئدۆز  -ئىطالَ لېرىٕذاغٍىمي ئۆز 

ثوٌددۇظ جبٍٔىٕىۋاجمددبْ ئۈِّٗجٕىددڭ جددۈپ ثٌٗگىطددىذۇر. ثددۇ ثٌٗددگٗ جددۇٔجي ئٗۋالد 

الر ِۇھبجىرالرغدب جبرىخحدب وۆرۈٌدۈپ ثبلّىغدبْ دٖرىجىدذٖ َضۇٌّبٔالرٔىڭ ئٗٔطبرىِۇ

 -وېپىً ثوٌۇغٍىرىذا ئٗ  ٍبرلىٓ ئىپبدىٍٗٔذى. ثۇ خىً وېپىً ثوٌدۇظ ئدبئىٍٗ، لدبْ 

لېرىٕذاغالر ثىٍْٗ چٗوٍٍّٗٔٗذۇ. ثٌٗىدي ئىطدالِىٌ جِٗئىَٗجٕىدڭ ھِّٗىطدىگٗ 

ىٍىددپ ثېرىددذىغبْ زاوددبجالرغىال ذۇ. ثٍٗحۇٌّددبي ھددبجٗجٍّٗٔٗرگٗ چىمىددُ لىددوېڭىَ

ذۇ. ثدۇ ىدئېھطبٔالرغىچٗ وېڭىَ -ٍوٌىذىىي ھِّٗٗ خٍٗر  چٗوٍٍّٗٔٗذۇ. ثٌٗىي 

خىددً وېپىٍٍىدده ئىطددالِىٌ جِٗئىَٗجٕىددڭ ئىچىددذىىي ھددبجٗجٍّٗٔٗرگٗ ٍددبردَٖ 

ثېرىػددىىال چٗوٍٍّٗٔٗددذۇ. ثٌٗىددي ئىمحىطددبدى ٍبردِٖددذىٓ ثبغددمب ِٗلطددٗجٍٗر ۋٖ 

بٌىذۇ. غۈثھىطىسوي، ثۇ وېپىٍٍىه ثبٍٕىڭ، وِٗجٗغٌٕٗىڭ، دائىرىٍٗرٔىّۇ ئۆز ئىچىگٗ ئ

ھِٗددّٗ ئبدِٖٕىددڭ لددبٍٔىرى، ِددبٌٍىرى ۋٖ ئددبثرۇٍٍىرىٕي   -وۈچٍۈوٕىددڭ، ئبجىسٔىددڭ 

ئدي ئىٕطدبٔالر لدبٍٔىرىڭالر، ِدبٌٍىرىڭالر، »ئوخػبظ ضبلالغمب وېپىٍٍىده لىٍىدذۇ. 

ثوٌغبٔددذٖن ِۇغددۇ ئبٍددذا، ِۇغددۇ وۈٔددذٖ، ِۇغددۇ غددٗھٗر ھۆرِٗجٍىدده  ئددبثرۇٍٍىرىڭالر

«ھۆرِٗجٍىىحۇر
③
.  

                                                 
①
 ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
②
 ئبٍٗت. -61ضۈرٖ ئٗٔفبي،  
③
 ٔۇجۇلٍىرىذىٓ. ھٗججىذىىيثۇ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ۋىذاٌىػىع  
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ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لبٍٔىرى جٗ  دٖرىجىذىدذۇر. ئٗ  جدۆۋْٖ ثىدر ِۇضدۇٌّبٕٔىڭّۇ »

«ئٗھذىطي لوغذىٍىذۇ
①
.   

 ،زېّىدٓ ٍۈزىدذٖ ٍبخػدىٍىمٕي جبرلىحىػدمب ،ثۇخىً وېپىً ثوٌۇغۇظ ٍبخػىٍىممب

َِ َو ْللُ ﴿ئددبدٍِٖٗرٔي ئىٕطددبٔغب الٍىددك ئورۇٔغددب ٍۈوطٌٗذۈرۈغددىٗ وېپىددً ثوٌىددذۇ:  نُووا ْيِِ
َِ  لصَّوووََل  ََووِ   ْلُلْنَ وووِر َويُِق ُلووا  َِ َهوووْا َِ َِوولْلَلْدُروِ  َويَونوْ ُُِرو َر يَوووْا نَوولُ  ََوْدُضووُهْا َنْولِ َووولُر ََوْدوو ََ َو ْلُلْيِِ َََّتووول َِ  ل ََ َويُوْيتُووا

واَلوُ  ُْ َِ  لَّوَو َوَر ثىدرى ثىدٍْٗ دوضدححۇر.  -ِۇئّىٓ ئٗرٌٗر، ِۇئّىٓ ئبٍبٌالر ثىدر ﴿ ﴾َوُيِط ُدوا

ر وىػىٍٗرٔي ٍبخػي ئىػالرٔي لىٍىػمب ثۇٍرۇٍدذۇ، ٍبِدبْ ئىػدالردىٓ جوضدىذۇ، ئۇال

  .②﴾ٔىڭ پٍٗغِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىذۇلب ۋٖ ٔبِبز ئولۇٍذۇ، زاوبت ثېرىذۇ، 
ثۇٔذاق ٍۇلىرى دٖرىجىذىىي وېپىً ثوٌۇغۇغمب ئٗلىذٖ ئۈِّىحىدذىٓ ثبغدمب ھدېچ 

وېپىدً ثوٌۇغدۇظ ئبضبضدىغب  يئدۈِّىحوىػىٕىڭ لۇرثي ٍٗجٍّٗذۇ. چۈٔىي، ئٗلىذٖ 

لۇرۇٌغبْ. وېپىً ثوٌۇغۇظ ئٗلىذٖ ئۈِّىحىٕىڭ روھىٌ ۋٖ ئٌِٗٗىٌ لۇرۇٌّىطىٕىڭ ثىر 

لىطّي. جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالر ثۇخىدً وېپىدً ثوٌۇغۇغدٕي ئىٕطدبْ  جٗروىجي

ئىػمب ئبغۇراالٍذىغبْ ئٗ  ٍۇلىرى دٖرىجىذٖ ئىػمب ئبغدۇردى. ئىمحىطدبدى وېپىدً 

ِۈٌۈوٍىرىٕىڭ ٍېرىّىٕي ِۇھبجىرالرغب ئۆجۈٔۈپ ثٗردى.  -الر ِبي َطبرىثوٌۇغۇغحب، ئٗٔ

ئىطدالَ ئېٍىدپ وٌٗدگْٗ لىّدّٗت لبراغدالر ۋٖ پىرىٕطدىپٍٗرٔي ضبلالغدمب وېپىدً 

وېٍىڭ ثۇرادىرىُ، ئىّبٔىٌ ِٗٔىٍٗرٔي لبٔدذاق »ثىرىگٗ  -ثوٌۇغۇغحب، ِۇضۇٌّبٔالر ثىر 

ئۇالردا جىٕبٍٗت ۋٖ جبجدبۋۇز ئٗ   دېَىػحي.« ئىػمب ئبغۇرۇغٕي ِۇزاوىرٖ لىٍىػبٍٍي

ئددبز وۆرۈٌددذى، لددبٔالر، ِددبٌالر ۋٖ ئددبثرۇٍالر ئٗ  ثٗن ضددبلالٔذى. ثددۇرادٖرٌٗر ئددبرا 

ھېططىَبجمب ئٗ  ثٗن ھۆرِٗت لىٍىٕذى. ثۇ ھٗلحٗ ِۇٔدذاق ۋٖلٌٗٗر ثوٌدۇپ ئدۆجحي: 

وىػدىگٗ: ھًٗ لدبرا خوجۇٕٔىدڭ ئدوغٍي، دېدذى. ئۇٔىڭغدب  ٍٗٔىدهج لبرائٗثۇ زٖر ثىر 

: ئۇٔىڭ ئبٔىطىٕي چىػدٍٗپ جدبرجحىڭّۇ؟ ضدٗٔذٖ جېخدي ئٌٍٗٗھىططبالَِجٗر پٍٗغٗ

ٍىمي وىػىٕىڭ لېػىغب ثېرىدپ، ِٗڭسىٕدي ېجبھىٍىَٗت ثبرئىىْٗ، دېذى. ئٗثۇ زٖر ھ

لٗثىٍىطدىذىٓ ثوٌغدبْ ئدۆِٗر  لۇرٍٖعٍٗرگٗ لوٍۇپ: ِٗڭسىّگٗ دٖضطىگىٓ دېذى. 

 دېذى.   « ثىسٔىڭ خوجىّىس ثىالي»لبرا لۇي ثىالٌٕي 

ٔذاق ئىددىْٗ، جددۇٔجي ئٗۋالد ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالَ غددۇ

 ثوٌۇغددئىددڭ ٔٗزىرىددذىىي ئٗ  ۋٖزٔىٍىدده وىػددىٍٗر گۇۋاھٍىددك ثٗرگٗٔددذٖن 

ئٗجٗثٍىٕٗرٌىه ئىع ئِٗٗش. غۇٔىڭذٖن، جبرىخمب ئٗ  چو  جٗضدىر وۆرضدٗجىْٗ، 

                                                 
①
 ثىٍْٗ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. ضٗٔٗدضٗھىھ  ِبجٗئٗھّٗد، ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ ئىجٕي  
②
 ئبٍٗت. -70ضۈرٖ جٗۋثٗ،  
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غۇوي، جۇٔجي  ئٗجٗثٍىٕٗرٌىه ئِٗٗش. ثۇٔىڭ پبوىحي ثوٌۇغيئٗ  ئبوحۇئبي وىػىٍٗر 

ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالر دۇَٔب جبرىخىذا ِىطٍي وۆرۈٌّىگْٗ دٖرىجىذٖ زېّىٕغب وېڭٍٗذى. 

وۈچ جٗھٗجحىىدي ئۈضدحۈٍٔۈن ئِٗٗش.  زورٌدۇق  ھٗرثىٌ ِٗٔجٗضيػٕىڭ ىثۇ وېڭىَ

ِٗٔجٗضي  وېڭىَىػٕىڭع دىٓ دۈغٍّٗٔىرىٕىڭ ئىػي، ثٌٗىي ثۇ ىوۈچ ثىٍْٗ وېڭىَ

ۋٖ ئۇالرٔىدڭ  ثۈٍۈوٍدۈويٌٗحۈرگْٗ جوغرا ئېحىمبدٔىڭ ئىطالِىٌ ئۈِّٗجٕي ثىرٌىىىٗ و

چىمىع ٔۇلحىطىٕىڭ چوڭٍىمىذۇر. ئبغۇ ئىّبٍٔىك وىػدىٍٗر ھٗرخىدً غدٗوىٍذىىي 

جۈگىحىپ، ٔبھبٍىحي وٗ  ثىدر پدبرچٗ زېّىٕدذا دۆٌٗت، ھۆودۈِٗت،  ٔبھٗلچىٍىىٍٗرٔي

 غدٗوٍىذىىي جدبھىٍىَٗجٕىال ئِٗٗش، ثٌٗىدي ئٗلىدذٖ، جدۈزۈَ ۋٖ ئٗٔدئٗٔٗ ھٗرثىٌ

 ٔىػبٔىٕي ٍوق لىٍذى.  -غٗوٍىذىىي جبھىٍىَٗجٕىّۇ جٌٗحۆوۈش جبزىالپ ٔبِۇ 

جٗھٗجحىىدي ئۈضدحۈٍٔىىي ثوٌطددىال،  ھٗرثىدٌئدبدٖجحىىي ئىٕطدبٔىٌ وۈچٍٗرِدۇ 

دۆٌٗجٍٗرٔي ئٗلىذٖ ۋٖ ئٗٔئٗٔىٍىرى ثىٍْٗ لوغدۇپ ٍولىحبالٍدذۇ. ِٗضدىٍْٗ: ٔېفدبي، 

لىٍددذى. جددۇٔجي ئٗۋالد  لبجددبرٌىمالر ثىددر ِٗزگىددً غددۇٔذاق گىحٍېددرچىڭگىسخددبْ، 

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ِىطٍىطىسٌىىي ئۇٔذاق ۋٍٖدراْ لىٍىػدحب ئِٗٗش، ثٌٗىدي ئۇالرٔىدڭ 

ِىطٍىطىسٌىىي غۇٔچٗ وٗ  جبٍالرغب جوغرا ئٗلىذىٕي ۋٖ ئٗلىذٖ جىٍىٕي زورٌۇق وۈچ 

 .ئىػٍٗجّٗضحىٓ جبرلبجمبٍٔىمىذا

وق لىٍدذى. ۋٖضٍي ثىٍْٗ لوغۇپ ٍد -ئٗضٍي  ئىّپېرىَٗضىٕيِۇضۇٌّبٔالر پبرش 

وۆپٍىگْٗ ثدۆٌٗوٍىرىٕي  ئىّپېرىَٗضىٕىڭرۇَ   -ئٍٕٗي زاِبٔذىىي ئٗ  چو  دۆٌٗت 

فٗجھي لىٍذى. ثىراق ھېچىىّٕي ئىطالَ ئٗلىذىطىٕي لوثۇي لىٍىػدمب زورٌىّىدذى. 

جدۈزۈَ،  -جوغرا ئٗلىدذىٕي لوثدۇي لىٍىػدحىٓ جوضدىذىغبْ لبئىدذٖ  وىػىٍٗرٔيئۇالر 

راۋاْ وددۈچٍٗرٔي پبچبلٍىغبٔددذىٓ وېددَىٓ، غددٗوىٍذىىي زو ھٗرثىددٌھۆوددۈِٗت ۋٖ 

ھېچىىّٕي جوغرا ئٗلىدذىگٗ زورٌىّبضدٍىك ھٗلمىدذىىي ئىالھىدٌ ئِٗرىٕدي ئىجدرا 

َّووِ ﴿لىٍىع ئۈچۈْ غۇٔذاق لىٍذى:  ْهوُو ِل يُ  ُت َِ  لومت ْ  َوَيُ وا نَو ُِِوْ  َِ َّو  ََل َتُ وا َِ ُْاُىْا  پىحدٕٗ ﴿ ﴾َودَلِت

 . ①﴾ر ئۇالر ثىٍْٗ ئۇرۇغۇڭالرلب ثوٌغبٔغب لٗدٖجۈگىگْٗ، دىٓ پۈجۈًٍٔٗ 
ْ  َِللَّوِو َِوَقوِم  ﴿ َُْر َِللطَّولُ اِ  َويُووْيِِ ََِلْ  َيْ  َ   ْلَغ ت  يِ  َدْم تَوَِّو ََّ   لرهْ ُم ِِ َُْلَسوَك َِولْلُدْرَوَِ ََل ِ ْتَر َه ِِ   لمت ْْ

ِْوو ا   ََ ووِل     َْ َّووُو  ََُِْصوولَم َلَهوول َو ل رالظ ٍولحددۇر، ھىددذاٍٗت دىٕغددب وىرىػددىٗ زو﴿ ﴾ ْلووُاثْوَق  ََل  

جىدٓ ثبغدمب ثدبرچٗ ِٗثدۇدالرٔي ئىٕىدبر گۇِراھٍىمحىٓ ئېٕىك ئبٍرىٍدذى، وىّىدي 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -19ضۈرٖ ئٗٔفبي،  



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

83 

 

 لب ئىّبْ ئېَحىذىىْٗ، ئۇ ضۇّٔبش ِٗھىَٗ جدۇجمىٕي جۇجمدبْ ثوٌىدذۇ. لىٍىپ، 

  .①﴾ئبڭالپ جۇرغۇچىذۇر، ثىٍىپ جۇرغۇچىذۇر
  ِدۆجىسٖ غدۇوي، جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لوٌىذا ئىػمب ئبغدمبْ ئٗ  چدو

ئىطالَ ئٗلىذىطىٕي لوثۇي لىٍىػمب زورالّٔىغبٔالر ئۆز ئىخحىَبرٌىمي ثىدٍْٗ ئىطدالَ 

دىٕىغب وىرىدپ، ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ وٌٗگٍٗٔىىىدذىٓ خۇغدبي ثوٌدذى، ِۇضدۇٌّبٔالرٔي 

ٍبخػي وۆردى. ئىطالِىٌ ئۈِّٗجٕىڭ ثىدر پبرچىطدىغب، ئىطدالِىٌ لوغدۇٕٔىڭ ثىدر 

ٌىٕدي جدبرى لىٍدذۇردى. غدۇٔىڭذٖن ئدۇالر ٍٗٔٗ ٍېڭدي ثۆٌىىىگٗ ئبٍٍىٕىپ، ئدۆز رو

ئٗلىذىٕىڭ جىٍىٕي لوٌالٔذى، وۆپٍىرى ئۆز جىٍىٕي ئۇٔحۇپ وٗجحي. فٗجھدي لىٍىٕغدبْ 

ئٌٍٗٗرٔىددڭ خٌٗمددي وېڭٍّٗىچىٍىدده ۋٖ ئىػددغبٌىَٗت ئۈچددۈْ ئِٗٗش، ثٌٗىددي ٔددۇر 

جبرلىحىع، ئبداٌٗت جدبرلىحىع، ئِٗىٍٕىده جدبرلىحىع، ئٗلىدً ودۆزٌىرىٕي ئېچىدپ، 

روھىَٗجٕي جبٔالٔذۇرغۇچي ئبٌىٌ لىّّٗت لبراغدالرٔي جدبرلىحىع ئۈچدۈْ غدٗھٗر 

فٗجھي لىٍىدذىغبْ ئٗلىدذٖ ئۈِّىحىٕىدڭ ِٔٗدۇٔىٍىرىٕي ئدۆز ودۆزى ثىدٍْٗ ودۆرگْٗ 

ثوٌغبچمددب، فٗجھددي لىٍغۇچىالرٔىددڭ ئٗلىذىطددىٕي لوثددۇي لىٍددذى. غددٗن ٍددولىي، 

ئىػغبٌىَٗجچي،  ھٗرثىٌِۇضۇٌّبٔالر جبرىخحىىي جبھىٍىَٗت ئۇٍۇغّىٍىرىغب ئوخػبظ 

ٍبوي وېڭٍّٗىچي ۋٖ ٍبوي ثبغمىالردىٓ ٍۇلىرى ئورۇٔذا جۇرۇغٕي ئىطحىگۈچي ثوٌطدب 

 ئبغّىغبْ ثوالجحي.  ئىذى، ثۇ ئىع ھٗرگىسِۇ ئٌِٗٗگٗ

 
 ئىالھىي ئبدانّتُي ئىطقب ئبضۇرۇش  -  3

ئىطالِىٌ ئۈِّٗجٕي ئىالھىٌ ئدبداٌٗجٕي ئىػدمب ئبغۇرۇغدمب ثۇٍرىدذى. ثدۇٔي  

َُِسوُ ْا ﴿ئىّبٔغب ثبغٍىذى.  ىٌھٗلىم َْ  نَُْو ََ َِّو َوَلْا  ُا  دَواَّ ِِ َ  َِلْلِقْسِ  ُ َهَم َر ِل َُِنا  ُتُا يَل نَيوهَهل  لَِّذيَ  آ
َّوووُو َنْولَوو  َِِهَلووول َِوووََل تَوَُِِّّدوووا   ْلَهوووَا   َِِق وووًر  َِلل ِْ َيُ وووْ  َ ِن  ووول َنْو  وووَرَِ َ  ِ  ِْ َنِو  ْلَا لِووَمْيِ  َو ْعَدوْ ْْوووُاو  َنْو  َن ِْ تَو تَوْدوووِمُلا  َوِ 

وواِلِو َو لْ  ُْ َّووِو َوَر نُووا  َِلل َِنُووا  آِِ َِ َفِِّ ووًر  يَوول نَيوهَهوول  لَّووِذيَ  آ َِ ََِلوول تَوْدَلُْووا َّووَو َتوول َِّ  ل َُووا  َِووِْ َََْوو  تُوْدِر  ََ ََّ ِ َُوولِن  لَّووِذ  َُووو
َُورْ  وْ  دَوِّْوُل َوَِوْ  َيْ  ِِ ََ ََ ُْاِلِو َو ْلِ َُلِن  لَِّذ  نَُْو وََلًَل  َر ََ ََولَّ  ِِْو َو ْل َووْاِم  ْْلِفوِر َِوَقوْم  و ُْ َِللَّوِو َوَََِلًَِ ُِوِو وَُتُُِِّوِو َوُر

ئي ِۇئّىٕالر خۇداٌىك ئۈچۈْ گۇۋاھٍىدك ثېرىػدحٗ، ئۆزۈڭالرٔىدڭ ٍدبوي ئبجدب ﴿ ﴾ََِد وًم 

ئبٔبڭالرٔىڭ ٍبوي جۇغمبٍٔىرىڭالرٔىدڭ زىَىٕىغدب گۇۋاھٍىدك ثېرىػدىٗ جدوغرا وٌٗدگْٗ 

ئددبداٌٗجٕي ثٗرپددب لىٍىػددمب جىرىػددىڭالر، گۇۋاھٍىددك ثېرىٍگددۈچي ثددبً  جٗلددذىردىّۇ،

ئۇالرغب ضدىٍٗردىٓ  ثوٌطىّۇ، وِٗجٗغٗي ثوٌطىّۇ ھبِبْ ئبدىً گۇۋاھچي ثوٌۇڭالر، 

خبھىػددىڭالرغب ئٗگىػددىپ ھٗلىمٗجددحىٓ ثۇرۇٌددۇپ  -ثٗوددرٖن ٍېمىٕددذۇر. ٔٗپطددي 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -256ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
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ثدبظ جبرجطدبڭالر،   وٗجّٗڭالر، ئٗگٗر جىٍىڭالرٔي جوٌغىطدبڭالر ٍدبوي گدۇۋاھٍىمحىٓ

ھٗلىمٗجْٗ ضىٍٗرٔىڭ لىٍّىػىڭالردىٓ خٗۋٖردار ثوٌدۇپ جۇرغۇچىدذۇر.  ئۇٔذالحب 

 ٔبزىً لىٍغبْ وىحبثمب ۋٖ ئىٍگىرى  ٔىڭ پٍٗغِٗجىرىگٗ ۋٖ لب، ئي ِۇئّىٕالر 

ٔىدڭ پٗرىػدحىٍىرىٕي، ٔي، ٔبزىً لىٍغبْ وىحبثالرغب ئىّبْ وٌٗحۈرۈڭالر، وىّىي 

ِٗجٗرٌىرىٕي ۋٖ ئبخىرٖت وۈٔىٕي ئىٕىدبر لىٍىدذىىْٗ، ئدۇ لدبجحىك وىحبثٍىرىٕي، پٍٗغ

  .①﴾ئبزغبْ ثوٌىذۇ
َََْو  نَ ﴿ ُِ دَووْامر  َّوِو ُ وَهَم َر َِلْلِقْسوِ  َوََل َيْ وِرَِنَُّ ْا َ وَنت ُا  دَواَّ ِِ َ  ِل َُِنا  ُتُا وِمُلا  يَل نَيوهَهل  لَِّذيَ  آ َْ َلَّ تَوْدوِمُلا   

َرُن لُِْوَّْقَا  وَ  َِ ُىَا َندوْ َِّ  لََّو َفِِّ ور  ََِلول تَوْدَلُْوا ٔىڭ ھٗلٍىرىٕي ئدبدا ئي ِۇئّىٍٕٗر ﴿ ﴾ توَُّقا   لََّو ِ 

لىٍىػمب جىرىػىڭالر، ئدبدىٍٍىك ثىدٍْٗ گۇۋاھٍىدك ثېدرىڭالر، ثىدرٖر لٗۋِدگٗ ثوٌغدبْ 

ئدددۆچٍّٗٔىىىڭالر ئۇالرغدددب ئبدىدددً ثوٌّبضدددٍىمىڭالرغب ضدددٗۋٖة ثوٌّىطدددۇْ، 

جىٓ لورلدۇڭالر، الر، ثۇ جٗلۋادارٌىممب ئٗ  ٍېمىٕذۇر، دۈغّىٕىڭالرغىّۇ ئبدىً ثوٌۇڭ

 .②﴾ھٗلىمٗجْٗ لىٍّىػىڭالردىٓ خٗۋٖرداردۇر 
ّبضدىذۇر. ئدبداٌٗجٕي ثٗرپدب ېَئبداٌٗجٕي ثٗرپب لىٍىدع ئىطدالِىٌ ئۈِّٗجٕىدڭ ض

ثدۇ، ئىطدالِىٌ ئۈِّٗجٕىدڭ ئىٕطدبٔىَٗجىٗ . لب ئٗلىذٖ لىٍىػمب ثبغالٔذىلىٍىع 

ٗوچىٍىدده لىٍىػددحىىي روٌىٕددي جددبرى لىٍددذۇراٌىغۇدٖن رٖھجٗرٌىدده لىٍىددع ۋٖ ٍېح

ٌىٕىػىٕىڭ زۆرۈر غٗرجىذۇر. ھبٍبجٍىمحدب زوراۋأٍىدك ۋٖ جبجدبۋۇزچىٍىك پٍٗدذا ٗجٗرثىَ

ھٗۋٖضٍٗر ئۈضحىذىٓ غبٌىت ودېٍىع، ٔٗپطدي خبھىػدمب چٗن  -لىٍىذىغبْ ھبۋاٍي 

حۇرۇٌغبْ ۋٖ چېٕىمحۇرۇغمب ئېھحىَبجٍىك ثوٌىذۇ. روھىَٗت چېٕىم جٗرثىٌَٗٗظلوٍۇظ 

ۋٖ جٗرثىٌَٗٗٔگٗٔذىال ھٗلىٗ ثوٍطۇٔىذۇ، ھٗلدحىٓ چٗجٕىٍّٗدذۇ، ئدبداٌٗت ِىسأىغدب 

 چىڭ ئېطىٍىپ، ئوڭغب ٍبوي ضوٌغب ئېغىپ وٗجٍّٗذۇ. 

جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالر ئىالھىدٌ ئدبداٌٗجٕي ئىػدمب ئبغۇرۇغدحب ئٗ  ٍدۇلىرى 

ب ئېػدىپ ثبلمدبْ چولمىغب ٍٗجىْٗ ثوٌۇپ، جبھبْ جبرىخىدذا ئۇٔدذاق ئدبداٌٗت ئىػدم

ئِٗٗش. ھٗجحددب ھددبزىرلي زاِبٔددذىىي ئددۆزىٕي ئٗ  ٍددۇلىرى ئددبداٌٗت چولمىطددىغب 

چىممددۇچي ھېطددبثالٍذىغبْ دېّووراجىدده جۈزۈٍِٗرِددۇ ئۇٔددذاق ئددبداٌٗجٕي ئىػددمب 

 ئبغۇراٌّىذى. 

ئىطالِىٌ ئۈِّٗجٕي ئىٕطبٔىَٗجٕىڭ دۇَٔدبدىىي ٍېحٗوچىطدي، ئدبخىرٖجحىىي  

پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالِٕي ِٗضدئۇي لىٍدذى.  ىٗجٗرثىٌَٗٗغگۇۋاھچىطي لىٍىپ 

                                                 
①
 ئبٍٗجٍٗر. -016ۋٖ  -015ضۈرٖ ٔىطب،  
②
 ئبٍٗت. -8، ِبئىذٖضۈرٖ  
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َََْوْ ُ ْا َ وِه ًم ﴿ ُْاَُ  َِ  لرَّ َْ   لنَّلِس َوَيُ ا ََ ُا  ُ َهَم َر  َْطًل ِلَُُ ُا ًْ َو َِّ َْْنلُتْا ُن َد َِ غدۇٔىڭذٖن، ﴿ ﴾وََتَذِلَك 

 ثوٌۇغديوىػىٍٗرگٗ غبھىث ثوٌۇغۇڭالر ئۈچۈْ ۋٖ پٍٗغِٗجٗرٔىڭ ضىٍٗرگٗ غدبھىث 

  .①﴾ىٍٗرٔي ٍبخػي ئۈِّٗت لىٍذۇقئۈچۈْ ثىس ض
ئىطالِىٌ ئۈِّٗجٕي ئۇالرٔىڭ زېّىٕذىىي روٌىٕي جدبرى لىٍدذۇرۇظ ئۈچدۈْ  

لددب ئٗ  دٖضددٍٗپحٗ پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالِٕي  . جٗرثىٌَٗىددذىئبجبٍىددپ 

ٔىڭ رازىٍىمىٕي ئىسدٖغحىٓ ثبغمب ھېچمبٔدذاق ئىدع ضدېٕىڭ ئىحبئٗت لىٍىع ۋٖ 

َََْووْ ِهْا َنْو ﴿: جٗرثىٌَٗىددذىئىخحىَبرىڭددذا ئِٗٗش، دٖپ  ووِر َ ووْ ر  َنْو يَوُُوواَن  ِْ ووَ   ْعَ ََ لَووَك ِِ لَووْ 
ََوُهاْ  ٍدب ئۇالرٔىدڭ  ئي ِۇھِّٗٗد ھېچ ئىع ضېٕىڭ ئىخحىَبرىڭدذا ئِٗٗش، ﴿ ﴾يُوَدوذت

جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىذۇ، ٍبوي ئۇالر زاٌىُ ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۇالرٔي ئبزاثمدب دۇچدبر 

 .②﴾لىٍىذۇ
﴿ َِ ِْ َتل وَللِر َِوَُوْاتِ وَ   َوِ  ِِو   لسَّ ًَّلل  و ُْ ِِو   ْعَْرِض َنْو  ًقول  ََ ِْ تَوَُِِّْغوَ  َُو وَُطَْدَ  َن ْْ   ِِ َُوُهْا َِوِْ َر  َْ َْْ وَك ِ  ََ ُهْا َتُِّوَر 

ْر  ئي ِۇھِّٗٗد ئۇالرٔىڭ ئىطالِذىٓ ٍدۈز ئدۆرۈگٍٗٔىىي ضدبڭب ئېغىدر وٌٗدگْٗ ﴿﴾َِتيَو

بٔغب چىمىػمب غوجب جېپىدپ ثىدر ثوٌطب، ئۇٔذالحب ٍٗر ئبضحىغب وىرىػىٗ ٍوي، ٍبوي ئبضّ

  .③﴾ِۆجىسٖ وٌٗحۈرٌٖىطٗ  وٌٗحۈرگىٓ
ََْْوُا َِلْلُلْهَُووِمي َ ﴿ َِوْ  َيَكوولُر َوُىوَا َن َّووَو يَوْهوِم   َِِّّْوَ  َوَلِ و َّ  ل ِْ ووْ  َن َِ غۈثھىطددىسوي، ﴿ ﴾ِ َّوَك ََل تَوْهوِم  

 ئۆزى خبٌىغبْ ئدبدِٖٕي ضْٗ خبٌىغبْ ئبدىّىڭٕي ھىذاٍٗت لىالٌّبٍطْٗ، ٌېىىٓ 

  .④﴾ھىذاٍٗت جبپمۇچىالرٔي ئوثذاْ ثىٍىذۇ ھىذاٍٗت لىٍىذۇ، 
ٔىڭ ثۇ دىٕٕي لۇدرٖت جبپمۇزىذىغبٍٔىمىغب، ضٗپٗرگٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ 

جىدٓ ثبغدمب ھدېچ وىػدىذىٓ چىممبْ وىػىٕىڭ ھٗجحب ضدٗٔئب دېدگْٗ جدبٍغىچٗ 

ىك جٗزَ لىالجحدي. لورلّبً ِبڭبٌىغۇدٖن ئبِبٍٔىمىٕىڭ ثوٌىذىغبٍٔىمىغب ۋٖھىٌ ئدبرلىٍ

جبئبال پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب ِٗوىىذىىي جٗرثىَٗ ِٗزگىٍىذٖ ئۇ  غۇٔذالحىّۇ 

ھبٍبت چبغذا غٌٗىجٗ ئبجب لىٍىػٕي ثىر لېحىّّۇ ۋٖدٖ لىٍّىدذى. ثٌٗىدي پٍٗغِٗدجٗر 

ََ  لَِّذ  ُ ُمُىاْ ﴿ئٌٍٗٗھىططبالِغب ِۇٔذاق ۋٖھىٌ ٔبزىً ثوٌذى:  َِل ُُرِيَونََّك ََوْد  ِْ َنْو َُوَُوَاِوَّ َونَّوَك  َوِ 
َسولنُ  ِْ نَول  ْل َْ وْ ََ ُُ َو َْْ َك  ْلوَََِّل ََ ََّلل  ئۇالرغب ثىس ۋٖدٖ لىٍغدبْ ئبزاثٕىدڭ ثٗزىطدىٕي ضدبڭب ﴿ ﴾َِِْ

وۆرضٗجطددٗوّۇ، ٍددبوي ضددېٕي ِۇغددرىىالرغب ئددبزاة وېٍىػددحىٓ ثددۇرۇْ لٗثددسى روھ 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -041ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
②
 ئبٍٗت. -028ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
③
 ئبٍٗت. -15ضۈرٖ ئٗٔئبَ،  
④
 ئبٍٗت. -56، لٗضٗشضۈرٖ  
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ۇٌىَىحىّىس لىٍطبلّۇ، ضېٕىڭ ِٗضئۇٌىَىحىڭ پٗلٗت جٗثٍىغ لىٍىػحۇر، ثىسٔىڭ ِٗضدئ

  .①﴾ھېطبة ئېٍىػحۇر
ثٗرگْٗ ٍوٌَدورۇلي ئٗٔٗ غددۇٔذاق ئىددذى.  ئٌٍٗٗھىططددبالِغبٔىدڭ پٍٗغِٗددجٗر 

ٔٗجىجىذٖ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ وۆڭٍىذٖ دٖۋٖجٕي ٍٗجىۈزۈغحىٓ ثبغمب ھېچ 

ئىػىٕىڭ  ئۆز ئىخحىَبرىدذا ئِٗٗضدٍىىي، ھىدذاٍٗجىٗ ثبغٍىغۇضدي ثدبر ئدبدٍِٖٗرٔي 

ڭ ئۆز لوٌىذا ئِٗٗضٍىىي ِۇلىّالغحي. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ھىذاٍٗت لىٍىػٕى

ثٗزى وىػىٍٗرٔىڭ ھىذاٍٗت جېپىػىغب غۇ دٖرىجىذٖ لىسىممدبْ ئىدذىىي، ئۇالرٔىدڭ 

ھىذاٍٗجحىٓ ٍۈز ئۆرۈگٍٗٔىىىذىٓ غَٗ لىٍىپ ئۆزىٕي ھبالن لىٍغۇدٖن ثوٌۇپ وٗجىْٗ: 

﴿ ِْ َََْووو  آثَووولرِِىْا ِ  َسوووَك  َْ َّوووَك ََووولِف   َُو ََْد ًَل َِو ووو َْ وووِميِ  َن َْ نُوووا  ََِهوووَذ   ْل ئٗگٗر ئدددۇالر ئىّدددبْ ﴿ ﴾لَوووْا يُوْيِِ

ئېَحّىطب، ئٗپطۇضٍىٕىپ، ئۇالرٔىڭ ئىّبٔذىٓ ٍۈز ئۆرۈگٍٗٔىىىدذىٓ ئدۆزۈڭٕي ھدبالن 

  .②﴾ِۇِىىٓ لىٍىۋېحىػىڭ
ئۈچۈْ ثبرٌىمىذىٓ  ثۇ ئىالھي ٍوٌَورۇلٕي ئبڭمىرىپ،  ئٌٍٗٗھىططبالَپٍٗغِٗجٗر 

ئددۇالردىٓ رازى   رى پٌٍٗىددگٗ ٍٗجحددي. ضددبھبثىٍٗرٔىّۇ ۋاز وېچىػددحٗ ئٗ  ٍددۇلى

جبِدبِْٗ ۋاز  ٔېطىۋىطىذىٓ، ئۆز جٗرثىٌَٗٗپثوٌطۇْ، غۇٔذاق ۋاز وېچىع ئۈضحىگٗ 

وېچٌٗىگۈدٖن دٖرىجىگٗ ٍٗجىۈزدى. ثۇ، ئىطالِىٌ ئۈِّٗت لۇدرٖت جبپمبٔذا ئۇالرغدب 

ىددذى. جبپػددۇرۇٌىذىغبْ ۋٖزىپىٕددي ئورۇٔددذاظ جٍَٗبرٌىمىٕىددڭ ثىددر لىطددىّي ئ

پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ ئٗۋٖجىٍىػي ۋٖ وىحبثالرٔىڭ ٔبزىً لىٍىٕىػىٕىڭ غبٍىطي ٍٗر ٍۈزىذٖ 

ئۈچۈْ ثبرٌىمىذىٓ، ھٗجحدبوي ٍوٌٍدۇق  ئبداٌٗجٕي ثٗرپب لىٍىػحۇر. ثۇ غبٍٗ وىػىٍٗر 

ٔىڭ رازىٍىمىٕي ئىسدٖغٕي ئٗ  ئبٌىٌ ٔىػبْ، لىسىمىػٍىرىذىّٕۇ ۋاز وٗچىٗٔذىال، 

ٗرىدىٗت لىٍىػدٕي خۇغدبٌٍىك دٖپ ثىٍگٗٔدذىال ئبٔدذىٓ ٔىڭ رازىٍىمي ئۈچۈْ ھ

 ئٌِٗٗگٗ ئبغىذۇ. 

ئىطالِىٌ ئۈِّٗجٕي زېّىٕذا لۇدرٖت جېپىع، ئىٕطبٔىَٗجىٗ رٖھجٗرٌىه لىٍىدع 

ۋٖ ئۆز ئىچىذىال ئِٗٗش، ثٌٗىي ئۆزگىٍٗر ئىچىذىّۇ ئىالھىٌ ئبداٌٗجٕي ثٗرپب لىٍىع 

ٔبزىدً ثوٌغدبْ دٖضدٍٗپىي  الٍبلىحىگٗ ئىگٗ لىٍىدع ئۈچدۈْ، لۇرئبٕٔىدڭ ِٗدىٕىدذٖ

ئبٍٗجٍىرى ۋٖ پٍٗغِٗدجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالِٕىڭ ھٗدىطدٍىرىذٖ لدبراجّىٍىمي وۈچٍدۈن 

َِ َِلْلَغْ وِب ﴿جٗرثىٌَٗٗر ئېٍىپ ثېرىٍدذى:  نُوا ُْْلَِّقو َ   لَّوِذيَ  يُوْيِِ ِِ وِو ُىوًم  ِل  لوا َذلِوَك  ْلِ َُولُن ََل رَيْوَب 
نَوو وول َرَزدوْ لَّ ََ َوِِ َِ  لصَّووََل ِْووَك َوَِوولْْلِفَرَِ ُىووْا َويُِق ُلووا ووْ  دَوِّْ ِِ ََ َِ وول نُُْوو ََ ِ لَْ ووَك َوَِ َِ َِ ََِلوول نُُْوو نُووا َِ َو لَّووِذيَ  يُوْيِِ ُقووا َِ لُىْا يُوْن

                                                 
①
 ئبٍٗت. -41، رٖئذضۈرٖ  
②
 ئبٍٗت. -6، وٗھفضۈرٖ  
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 َِ ئٌٗىف، الَ، ِىُ. ثۇ وىحبثحب ھېچ غٗن ٍوق، ئۇ جٗلۋادارالرغدب ٍېحٗوچىدذۇر. ﴿ ﴾يُاِدنُوا

ِۈٌۈوحىٓ خۇدا  -ْٗ ِبي ئۇالر غٍٗجىٗ ئىػىٕىذۇ، ٔبِبزٔي ئبدا لىٍىذۇ، ئۇالر ثىس ثٗرگ

ٍوٌىغب ضٗرپ لىٍىدذۇ. ئدۇالر ضدبڭب ٔبزىدً لىٍىٕغدبْ وىحبثمدب، ضدٗٔذىٓ ئىٍگىرىىدي 

پٍٗغِٗددجٗرٌٗرگٗ ٔبزىددً لىٍىٕغددبْ وىحبثالرغددب ئىػددىٕىذۇ ۋٖ ئددبخىرٖجىٗ غٗوطددىس 

  .①﴾ئىػىٕىذۇ
وا ﴿وۆپ جٗورارٌىٕىدذۇ:  ،ِٗدىٕىذٖ وېَىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ ٍوٌَورۇقِۇٔذاق  ُْ َِوَ   لرَّ َُ آ

ووورت  ََ ِِْو ََل ُُو ووو ُْ َّوووِو َوَََِلًَِ ُِوووِو وَُتُُِِّوووِو َوُر وووَ  َِلل َِ َِ ُتوووَل آ نُوووا وووْ  َرَتوووِو َو ْلُلْيِِ ََ ِ لَْ وووِو ِِ َِ ِْوِ ََِلووول نُُْووو ووو ُْ وووْ  ُر ووومر ِِ َِ  ﴾ُق ََووووْ َ  َن
پٍٗغِٗددجٗر پٗرۋٖردىگددبرى جٗرىپىددذىٓ ئۇٔىڭغددب ٔبزىددً لىٍىٕغددبْ وىحبثمددب ئىّددبْ ﴿

ٔىدڭ لدب، ۋٖ بْ وٌٗحدۈردى، ئۇالرٔىدڭ ھِّٗىطدي وٌٗحۈردى، ِۇئّىٍٕٗرِۇ ئىّد

ٔىدڭ پٗرىػحىٍىرىگٗ، وىحبثٍىرىغب ۋٖ پٍٗغِٗجٗرٌىدرىگٗ ئىّدبْ وٌٗحدۈردى. ئدۇالر: 

   .②﴾پٍٗغِٗجٗرٌىرىٕىڭ ھېچجىرىٕي ئبٍرىۋٖجٍّّٗىس، دٍٖذۇ

ُْاِلِو َو ْلِ َُلِن  لَِّذ  ُوَ ﴿ ُنا  َِللَِّو َوَر َُِنا  آِِ وْ  دَوِّْولُ يَل نَيوهَهل  لَِّذيَ  آ ِِ ََ ََ ُْاِلِو َو ْلِ َُلِن  لَِّذ  نَُْو َْ  َر ََ  ََ ََّ﴾ 
ئۇٔىڭغب ٔبزىدً لىٍغدبْ وىحبثمدب ۋٖ  ٔىڭ پٍٗغِٗجىرىگٗ ۋٖ لب، ئي ِۇئّىٕالر ﴿

 .③﴾ٔبزىً لىٍغبْ وىحبثالرغب ئىّبْ وٌٗحۈرۈڭالر ئىٍگىرى 
ٖجٍىه ھِّٗىگٗ ٌِٗۇَ ثوٌغىٕىذٖن، ئدبداٌٗت ثٗرپدب لىٍىدع ئٗلىدذىگٗ ِۇٔبضدىۋ

لددب ۋٖ ئۇٔىددڭ پٗرىػددحىٍىرىگٗ، وىحبثٍىرىغددب، ئىّددبْ دېددگْٗ ٔددېّٗ؟ »ثوٌىددذۇ. 

پٍٗغِٗجٗرٌىرىگٗ ۋٖ جٗلدذىرگٗ ئىّدبْ وٌٗحدۈرۈظ، دٖپ جدبۋاة ثٗردى پٍٗغِٗدجٗر 

«ئٌٍٗٗھىططبالَ
④
.   

غۈثھىطىسوي، ئۆز پٍٗغِٗجىرىگىال ئىػىٕىپ، ثبغمب پٍٗغِٗجٗرٌٗرگٗ ئىػىٕىػدٕي 

دٖ،  -پٍٗغِٗجٗرٔىڭ ئۈِّٗجٍىرىگٗ ٔبھبٍىحي ئۆچ ثوٌىدذۇ  رٖت لىٍغبْ ئۈِّٗت ثبغمب

، خۇضۇِٗجچىٍٗرگٗ ئبٍٍىٕىذۇ. ثبغدمب پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىدڭ ئدۈِّٗجٍىرىگٗ ئٗ  جٗرٖپجبز

ٍۈرگۈزىدذۇ. ِٗضدىٍْٗ: ئدورٖن ئىگىٍىدرى دٖپ ئبجبٌغدبْ  ئېىطپىالجبجطىَٗ ۋٖھػىٌ

ذاق لىٍددذى. ئىَطددب ئٌٍٗٗھىططددبالِغب ئىػددٗٔگْٗ ِددۇئّىٍٕٗرگٗ غددۇٔ ٍٗھددۇدىَالر

 ، ٔبضبراالر لوٌىغب چۈغۈپ لبٌغبْ ِۇضۇٌّبٔالرغب ھېٍىھَٗ غۇٔذاق لىٍىۋاجىذۇ.ٍٗھۇدىٌ

                                                 
①
 ئبٍٗجىىچٗ. -4ئبٍٗجحىٓ  -0ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
②
 ئبٍٗت. -285ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
③
 ئبٍٗت. -016ضۈرٖ ٔىطب،  
④
دېگْٗ ھٗدىطحىٓ ئېٍىٕغبْ. ثۇخبرى ۋٖ ِۇضدٍىُ رىدۋاٍٗت « .ئۈچۈْ وٌٗذى.. ئۆگىحىعثۇ جىجرىئىً، ضىٍٗرگٗ دىٕىڭالرٔي » 

 لىٍغبْ.
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ثۇٔذاق خۇضۇِٗجچىٍٗرٔىڭ ئىٕطبٔىَٗجىٗ رٖھجٗر ثوٌۇظ ضبالھىَىحي ٍوق. غدۇڭب 

، ٔبضبراالرغب رٖھجٗرٌىه ضبالھىَىحي ثٗرِىگْٗ. ئدۈچ ئٗضدىردىٓ ثۇٍدبْ ٍٗھۇدىٌ 

. ٍٗھدۇدىَالر گدبھ ئبغدىبرا، گدبھ پٗردٖ وىرگۈزۈۋاٌدذىلوٌىغب ٔبضبراالر رٖھجٗرٌىىٕي 

ئبرلىطىذا جۇرۇپ لوِبٔذأٍىك وبٌحىىي پۇالڭالجحي. ثۇ جٗرٍبٔذا ٍٗر غدبرىذا ئدبداٌٗت 

ثوٌذى. ئۇالرٔىڭ ثۇ ئورۇٔغب ئىدگٗ  ئېىطپىالجبجطىَٗثوٌۇپ ثبلّىذى، پٗلٗت زۇٌۇَ ۋٖ 

ئىٕطدبٔىَٗجىٗ رٖھدجٗر ۋٖ   ٔىڭ ھېىّىحدي ثدبر، ئٌٗدۋٖجحٗ. ئِّٗدبثوٌۇغىذىّۇ 

چىمبرغدبْ ئدۈِّٗت ھِٗدّٗ پٍٗغِٗدجٗرٌٗرگٗ  ئوجحۇرىغدبٍېحٗوچي ثوٌدۇظ ئۈچدۈْ 

ئىػىٕىذۇ. ئۇالرٔىڭ لٌٗجىذٖ ثبغمىالرغب ٔىطجٗجْٗ جبرىخي ئۆچٍّٗٔىه ۋٖ پىرىٕطىپ 

 ٕىددڭ ِددۇھىُ ثىددر ِٗزِددۇٔي.ئددۆچٍّٗٔىىي ثوٌّبٍددذۇ. ِبٔددب ثددۇ، لۇرئددبْ ٍوٌَورۇلى

 دٖرضٍىرىگٗ لبراپ ثبلطب  ثوٌىذۇ. ئىػّٗٔىطٗ  لۇرئبْ 

وٗجدىْٗ جۇغّدب  ئۆگىٕىدپِٗدىٕىذىىي ٍٗھدۇدىَالر ٍبِبٍٔىممدب، چىذىّبضدٍىممب 

ِىددجٗزى ۋٖ پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالِٕىڭ ئىطددھبلٕىڭ ٔٗضددٍىذىٓ چىمّددبً، 

ئىطّبئىٍٕىڭ ٔٗضٍىذىٓ چىمىپ لبٌغبٍٔىمىغب لبرىحدب وۆڭۈٌٍىرىدذٖ لوزغبٌغدبْ لبپمدبرا 

جۈرجىىطىذٖ ئىطالِغب، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب ۋٖ ئىطالَ دىٕىغدب ئبداۋٖجٍٗرٔىڭ 

لىالجحددي. ۋٖھىددَگٗ غددٗن وٌٗحددۈرٖجحي،  ضۇٍىمٗضددثئٗگٗغددىٍٗٔٗرگٗ جوخحىّددبً 

پٍٗغِٗدددجٗر ئٌٍٗٗھىططدددبالِٕىڭ ئىػدددٗٔچٍىىٍىىىگٗ غدددۈثھٗ جۇغدددذۇراجحي. 

ٗرٔي لوزغبٍححي. ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبرىطىذا ئىطالَ ئبٌٍىجۇرۇْ ٍوق لىٍغبْ وؤب ئبداۋٖجٍ

ئىجٕي ئۇثًٗ ثبغچىٍىمىذىىي ِۇٔبپىمالر ثىٍْٗ جىً ثىرىىحۈرۈپ  ھئۇالر ٍٗٔٗ ئبثذۇٌال

پبضددبت پٍٗددذا لىالجحددي. ِۇغددرىىالر ثىددٍْٗ جىددً  -ِۇضددۇٌّبٔالر ئبرىطددىذا پىحددٕٗ 

ثىرىىحۈرۈپ، ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرغي جۇراجحي. پٍٗغِٗدجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالِغب ئٗزىدَٗت 

 ٌّبٔالرغب ئبزار ثېرٖجحي. ٍٗجىۈزٖجحي. ِۇضۇ

جدبرى ، ۋٖ جٗرجىّىھدبي وىحدبثالردا ٔۇرغدۇْ ۋٖلٌٗٗر  ،ثۇ ھٗلحٗ لۇرئبْ، ھٗدىدص

َىٓ غبرائىححب ِۇضۇٌّبْ لىَبپىحىگٗ وىرىۋاٌغدبْ ىبجىرىٍٗٔذى. ِۇغۇٔذاق جۇِبٍٔىك لخ

ثىر ِۇٔبپىك ئوغرىٍىك لىٍىپ،  ئدوغرىٍىمىٕي ٍوغدۇرۇظ ئۈچدۈْ غدبٍىىٍىرى ثىدٍْٗ 

ئدوغرى دٖپ ثوھحدبْ چبپٍىدذى.  ٍٗھۇدىَغبئىػٍىحىپ، ِٗدىٕىذىىي ثىر ئۇضحبجٍىك 

ھٗرلبٔذاق ثىر ۋالىححب، ھٗر لبٔذاق ثىر خٌٗك ئىچىذٖ ِۇغۇٔذاق ثىر ۋٖلٗ ٍۈز ثٗرضٗ، 

ٍبلىطىذىٓ جۇجۇٌۇپ، جېگىػدٍىه جبزاغدب  غٗخطٕىڭلوزغىغبْ  غٗزىپىٕيخٌٗمٕىڭ »

ىگٗ ھۆوددۈِراْ خٌٗمٕىددڭ ثوٌغبٕٔىددڭ ئۈضددح خٌٗمددحىٓجبرجىٍىددذۇ. ئددوغرى دۈغددّْٗ 

ِٗٔپٗئٗجىگٗ چېحىٍىذىغبْ جىٕبٍٗجٕي ئۆجىۈزگٍٗٔىىي ئۈچۈْ ٔٗچچٗ ھٗضطٗ ئېغىر 

 زٖرثىگٗ ئۇچرىّىطىال ثوٌغىٕي. ثۇٔىڭذىٓ ئبرجۇق ئبداٌٗجٕي وۈجىىٍي ثوٌّبٍذۇ. 
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ۋٖلٗٔددي جٗوػدۈرۈپ ئېٕىمالٔغدبْ ئٗھۋاٌغددب  ِٗزودۇرپٍٗغِٗدجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالَ 

لچي ثوٌۇپ جۇرغبٔذا، جېخي ھدېٍىال ِۇضدۇٌّبٔالرغب لبرغدي ئبضبضْٗ ھۆوۈَ چىمبرِب

 ھٗلىمىدٌئدبلالپ،  ٍٗھدۇدىَٕيئبغىبرا ۋٖ خۇپىَبٔٗ جىٕبٍٗجٍٗرٔي لىٍىدپ ٍدۈرگْٗ 

جبزاٌىّدبلچي ثوٌغدبْ  ٍٗھدۇدىَٕيجىٕبٍٗجچىٕي جوردىٓ چۈغۈرۈپ لوٍۇپ، ثىگۇٔدبھ 

 ذى: ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئٍٗىجٍٗپ، ضۈرٖ ٔىطبٔىڭ ِۇٔۇ ئبٍٗجٍىرى ٔبزىً ثوٌ

وولًِِن  َ ﴿ َْ ْْ َّووُو َوََل َتُ ووْ  ِل ُ َا ََوووْ َ   لنَّوولِس ََِلوول َنرَ َل  ل ْْ َْقت لِووَُ ََْلنَوول ِ لَْ ووَك  ْلِ َُوولَن َِوولْل َِِر   َفِصوو ًللِ َّوول نَُْو ووَُوْغ ْْ َو 
ََُسوهُ  َِ نَُْو َُولُُا ْْ ََوِ   لَّوِذيَ  َي  َْ َُارً  َرِِ ًلول َوََل ُتَ ولِل  َ َِ َِّ  لََّو َتل َِ َفاَّ ًُول نَثِ ًلول  لََّو ِ  َِوْ  َتول وبه  ِْ َِّ  لَّوَو ََل ُي ْا ِ 

 َِ ووَ   ْلَقووْا وو  ِِ ََ َِوول ََل يَوْر  َِ ََِدُهووْا ِ ْذ يُوَِّو تُُووا َّووِو َوُىووَا  ووَ   ل ِِ َِ َُا ْْ ووَ   لنَّوولِس َوََل َيْسووَُ ِِ َِ َُا ْْ َّووُو ََِلوول  َيْسووَُ َِ  ل وََتوول
ووللَ  َِ ِْ طًوول َىوول نَُْوووُُْا َىووُيََلِر  ُِ  َِ َِووْ  يَوْدَلُْووا ِْ َنْم  وو َِ ُهْا يَوووْاَم  ْلِقَ ل ََوونوْ َّووَو  َُ  ل ََِلووْ  ُيَ وولِل ُْوَ ل  َِ  لوومه َْ َوول ِِوو   ْل ُهْا  ََوونوْ ْلُُْا 

َُارً   َِِر  لََّو َيِ ِم  لََّو َ  َسُو ثُاَّ َيْسَُوْغ َْ ُْاًر  َنْو َيْ ِْْا َُو َْْ ِهْا وَِت ًَل َوَِْ  يَوْدَلْل  ََ  ُِ ِ ْثًلول َرِِ ًلول َوَِوْ  َيْ ِسوْب َيُ ا
ًْ َنْو ِ ْثًلول ثُواَّ يَووْرِم َِوو ِ  ًلوول َوَِوْ  َيْ ِسوْب َفِط  َوو َِ ِْ ًلول  ََ َِ  لَّوُو  ِسووِو وََتول َْ َََْو  َُو ََّلول َيْ ِسوُُِّو  ََُلووَل َِِْ ِْ ِو ََرِي ًول َِوَقوِم  

و ًََِ َلُُُو َلَهلَّْ  َِل ِْ َْْ َك َوَر ََ َِْضُل  لَِّو  ُِِِّ ًنل َوَلْاََل  ََُسوُهْا َوَِول َُوْهَُلًُل َوِ ْثًلل  َِ ِ َلَّ نَُْو ْها ْهاَل َوَِول ُيِضو ِْ ُيِضو ُهْا َن ونوْ ِِ  ْ
 َِ َِ وول لَووْا َتُ ووْ  تَوْدَْووُا وََتوول َِ ََّلووَك  ََ َْ َو ْ َلوو ِْ َْْ ووَك  ْلِ َُوولَن َو ْل ََ َّووُو  ََ  ل ََ ووْ  َ ووْ رر َونَُْووو َْْ ووَك َيُضوورهوََُك ِِ ََ َّووِو  ْضووُل  ل

ٔىڭ وۆرضٗجىىٕي ثوٍىچٗ ھۆوۈَ رىطىذا ئي ِۇھِّٗٗد ضېٕي وىػىٍٗر ئب﴿ ﴾ََِ  ًلول

لىٍطۇْ دٖپ، ضبڭب ھٗلىمٗجْٗ ھٗق وىحبثٕي ٔبزىً لىٍذۇق. خبئىٕالرٔىڭ جٗرىپىٕدي 

ھٗلىددمٗجْٗ ٔبھددبٍىحي ِٗغپىددرٖت  جىددٓ ِٗغپىددرٖت جىٍىگىددٓ. ئددبٌّىغىٓ. 

لىٍغۇچىددذۇر، ٔبھددبٍىحي ِېھرىجبٔددذۇر. گۇٔددبھ لىٍىددع ثىددٍْٗ ئددۆزٌىرىگٗ خىَددبٔٗت 

جٗرىپىٕدي ئدبٌّىغىٓ. خىَدبٔٗجىٗ ئدبدٖجٍٗٔگْٗ، گۇٔبھمدب چدۆِگْٗ  لىٍغۇچىالرٔىڭ

ھٗلىددمٗجْٗ دوضددث جۇجّبٍددذۇ. ئددۇالر، خىَددبٔٗجٍىرىٕي ئىٕطددبٔالردىٓ  وىػددىٕي 

رازى  دىددٓ خىجىددً ثوٌددۇپ ٍوغددۇرِبٍذۇ  ئددۇالر خىجىددً ثوٌددۇپ ٍوغددۇرىذۇ، 

غدبْ ثوٌّبٍذىغبْ ضدۆزٔي ٍٗٔدي ثوھحدبْ چدبپالظ، ٍبٌغدبْ گۇۋاھٍىدك ثېدرىع ۋٖ ٍبٌ

 ئۇالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئىذى. ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي  لٗضِٕٗي پىالٍٔىغبْ چبغذا، 

، ھبٍدبجي دۇَٔدبدا ئۇالرٔىدڭ ٗرويضىٍ وىػىٍٗرجبِبِْٗ ثىٍگۈچىذۇر. ضىٍٗر غۇٔذاق 

لب لبرغي ئۇالرٔىڭ جٗرىپىٕي ئبٌىذۇ؟ ٍبوي جٗرىپىٕي ئبٌذىڭالر، لىَبِٗت وۈٔي وىُ 

؟ وىّىي ثىرٖر ٍبِبٍٔىك ٍبوي ئۆزىگٗ ثىدرٖر زۇٌدۇَ لىٍىدپ وىُ ئۇالرغب ھبِىٌ ثوٌىذۇ

ٔىدڭ ِٗغپىدرٖت لىٍغدۇچي، ، ئدۇجىٓ ِٗغپىرٖت جٌٗٗپ لىٍطب، لوٍۇپ، ئبٔذىٓ 

ٔبھبٍىحي ِېھرىجبْ ئىىٍٗٔىىىٕي وۆرىذۇ. وىّىي لٗضحْٗ ثىرٖر گۇٔبھ لىٍطدب، ئدۇٔي 

ئىددع ھِّٗىٕددي ثىٍگۈچىددذۇر، ھددېىّٗت ثىددٍْٗ  ئۆزىٕىددڭ زىَىٕىغددب لىٍىددذۇ. 

لىٍغۇچىذۇر. وىّىي ثىر وىچىه گۇٔبھ، ثىر چو  گۇٔبھ لىٍىپ لوٍۇپ، ئۇٔي ثىگۇٔدبھ 

ئبدِٖگٗ چبپٍىطب، ئۇ، غۇ ثوھحبٕٔي ۋٖ ئوپئوچدۇق ثىدر گۇٔدبھٕي ئدۆزىگٗ ٍۈوٍىۋاٌغدبْ 
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ٔىدڭ پٗزٌدي ۋٖ رٖھّىحدي ثوٌّىطدب ئىدذى، ثوٌىذۇ. ئي ِدۇھِّٗٗد ئٗگٗر ضدبڭب 

ي ئبزدۇرۇغدٕي لٗضدحٍٍٗححي  ئدۇالر پٗلٗت ئۇالردىٓ ثىر گۇرۇھ ئدبدَٖ چولدۇَ ضدېٕ

ضددبڭب وىحددبثٕي ۋٖ  ئددۆزٌىرىٕي ئبزدۇرىددذۇ، ضددبڭب لىٍددچٗ زىَددبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗددذۇ. 

ٔىڭ ضبڭب ھېىّٗجٕي ٔبزىً لىٍذى، ضبڭب ضْٗ ثىٍّىگْٗ ٔٗرضىٍٗرٔي ثىٍذۈردى. 

  .①﴾پٗزٌي چوڭذۇر
ٖ ئدۆچ ٍبخػدي ودۆرۈظ ۋ. ثۇ، ئىطالِىٌ ئۈِّٗجىٗ ٔبھبٍىحي چو  دٖرش ثوٌدذى

، جٗرٖپجدددبزٌىك .پٗش لىالٌّبٍدددذىىْٗ -ودددۆرۈظ ئدددبداٌٗت ِىسأىٕدددي ئېگىدددس 

ِٗٔپٗئٗت ئۇٔىڭغدب دٖخٍدي لىالٌّبٍدذىىْٗ. ھٗجحدب  جۇغراپىٌَٗىهجۇغمبٔذارچىٍىك، 

ئٗلىذىطي ثىدر وىػدىٍٗرگٗ ٍدبْ ثېطدىپ، ئٗلىذىطدي ئوخػدىّبٍذىغبٔالرغب زۇٌدۇَ 

ٌىّالر ثوٌغدبْ جٗلدذىردىّۇ ِۇٔدۇ لىٍىّٕبٍذىىْٗ، گٗرچٗ ئۇالر ثبغمب جٗھٗجٍٗردٖ زا

ئٌِٗٗىٌ ٍوٌَورۇلمب لبرا : ثىر جىٕبزا ئدۆجحي، پٍٗغِٗدجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالَ ھدۆرِٗت 

« ٔىدڭ پٍٗغِٗجىدرى، ئدي ٍٗھۇدىٌجىٕبزىذىىىطي »ثىٍذۈرۈپ ئورٔىذىٓ جۇردى. 

«جدددبْ ئِٗٗضدددّۇ؟ ٍٗھدددۇدىٌ»دېدددذى ضدددبھبثىٍٗر. 
②
پٍٗغِٗدددجٗر  - دېدددذى، 

 ئٌٍٗٗھىططبالَ. 

لٗرز ئېٍىدپ،  ٍٗھۇدىَدذىٓثىدر  ئٌٍٗٗھىططبالَىَٗگٗ لبرا  پٍٗغِٗجٗر ِۇٔۇ جٗرث

لٗرز ضۈٍٍٗپ وېٍىدپ، لدبجحىك  ٍٗھۇدىٌلىَىٕچىٍىك جۈپٍٍٗي ۋالحىذا لبٍحۇراٌّىذى. 

ضۆزٌٗرٔي لىٍذى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍبلىطىذىٓ جۇجۇپ ودۆزى ئبٌىَىدپ 

غدب لىٍىدچ ئۇرِدبلچي ٍَٗھۇدىئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطدۇْ،   لبٌغىچٗ ضىمحي. ئۆِٗر 

ِۇٔددذاق »ئددۇٔي جوضددۇپ ِۇٔددذاق دېددذى:  ئٌٍٗٗھىططددبالَ، پٍٗغِٗددجٗر ثوٌۇۋىددذى

لىٍّبضٍىمىڭ وېرٖن ئىدذى، ئدي ئدۆِٗر ِېٕدي لٗرزٔدي ۋالحىدذا لبٍحۇرۇغدمب، ئدۇٔي 

 .«چىراٍٍىك ضۈٍٍٗغىٗ ثۇٍرۇغۇ  وېرٖن ئىذى

غدددۇٔذاق ۋٖ ئۇٔىدددڭ پٍٗغِٗجىدددرى جدددۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدددۇٌّبٔالرٔي ئٗٔٗ   

، ئۇالرٔي ٍٗر ٍۈزىذٖ لۇدرٖت جېپىع، ئىٕطبٔىَٗجىٗ رٖھجٗرٌىه لىٍىدع جٗرثىٌَٗٗپ

ۋٖ لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرغب گۇۋاھ ثوٌۇظ ضبالھىَىحىگٗ ئىگٗ لىٍىدذىغبْ ثدۇ ثٌٗگىدگٗ 

  ئبداٌٗجپٗرۋٖرٌىىىٗ، ئېرىػحۈردى.

ََ وَ ﴿ ُِا   لصَّووََل ِِوو   ْعَْرِض َندَوول َِ َّنَّوولُىْا   ِْ َّووِو  لَّووِذيَ  ِ  ََووِ   ْلُلْنَ ووِر َوِل َِووُرو  َِوولْلَلْدُروِ  َوَُوَهووْا   ََ َوَن َََّتوول آتَوووُا   ل
ُْ  ْعُُِوارِ   ٔىڭ ٍبردىّىگٗ ئېرىػىػىٗ ھٗلٍىك ثوٌغبٔالر غۇٔذاق وىػدىٍٗروي،﴿ ﴾ََلِدَِّو

ئٗگٗر ئۇالرٔي ٍٗر ٍۈزىذٖ ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئىگٗ لىٍطبق، ٔبِدبزٔي ئدبدا لىٍىدذۇ، زاودبت 

                                                 
①
 ئبٍٗجىىچٗ. -001ئبٍٗجحىٓ  -015ضۈرٖ ٔىطب،  
②
 ثۇخبرى رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
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ىػالرغب ثۇٍرۇٍذۇ، ٍبِبْ ئىػالردىٓ جوضىذۇ. ئىػدالرٔىڭ ئدبلىۋىحي ثېرىذۇ، ٍبخػي ئ

 .①﴾لب ِٗٔطۇپحۇر
َََْوووووْ ُ ْا َ وووووِه ًم ﴿ ووووواَُ  ُْ َِ  لرَّ َََْووووو   لنَّووووولِس َوَيُ وووووا ُوووووا  ُ وووووَهَم َر  وووووطًل ِلَُُ ُا َْ ًْ َو ووووو َِّ ْْنَووووولُتْا ُن َد َِ  ﴾وََتوووووَذِلَك 

ٔىدڭ ضدىٍٗرگٗ غۇٔىڭذٖن، وىػىٍٗرگٗ غبھىث ثوٌۇغۇڭالر ئۈچدۈْ ۋٖ پٍٗغِٗدجٗر ﴿

 .②﴾غبھىث ثوٌۇغي ئۈچۈْ ثىس ضىٍٗرٔي ٍبخػي ئۈِّٗت لىٍذۇق
ئٍٕٗي ۋالىححدب لدۇدرٖت جبپمدبْ ۋٖ جٗڭذاغطدىس ھولدۇق ودۈچىگٗ ئىدگٗ ثوٌغدبْ 

ئۇالردىٓ رازى ثوٌطدۇْ، لدوٌي ثىدٍْٗ ئىػدمب ئبغدمبْ ئىالھىدٌ   ضبھبثىٍٗرٔىڭ 

ئِٗددددذى  ئددددبداٌٗجٕي جٗججىمالغددددٕىڭ ئددددبٌىٌ ِٔٗددددۇٔىٍىرىٕي وددددۆرۈۋاجىّىس،

 ئورٔي ثبرِۇ؟  جٗئٗججۈپٍىٕىػٕىڭ

ِىطىرٔىڭ ۋاٌىَطي ئِٗرى ئىجٕي ئبضٕىڭ ئوغٍي ثىر لىجحي  ٍٗرٌىه ِىطدىرٌىك، 

ٍبظ ثىٍْٗ ِۇضبثىمىٍٗغحي. لىجحي ٍېڭىۋاٌذى، ئِٗرى ئىجٕي ئبضٕىڭ ئدوغٍي ئدۇٔي 

ھبضب ثىٍْٗ ئۇردى ۋٖ ِۇٔدذاق دېدذى: ئِٗدذى ثوٌدذىّۇ، ِْٗ ئۇٌدۇغ ئبدٍِٖٗرٔىدڭ 

لىجحىٕىددڭ دادىطدي غددۇ ھبِددبْ ئوغٍىٕىدڭ جبٍددبق ٍېگٍٗٔىىىددذىٓ  ھېٍىمددي ئدوغٍي 

جبٍذا جوخحىٍىپ ئۆجۈغىٗ  ثۇ .غىىبٍٗت لىٍىع ئۈچۈْ ِٗدىٕىگٗ لبراپ ٍوٌغب چىمحي

 گىػٍىه ثىر ٔۇلحب ثبر.ېج

لىجحىالر رۇٍِۇلالر ثىٍْٗ ئېحىمبدجب  خىرىطحىَبْ ئېحىمبدىغب، ئوخػبظ ثوٌطدىّۇ، 

ىجددحىالر ئورجددودووص ِٗزھىپىددذٖ، رۇٍِددۇلالر وبجوٌىدده ئوخػددىّبٍححي. ل ِٗزھىپددي

ِٗزھىپىددذٖ ئىددذى. رۇٍِددۇلالر ِٗزھٗپ ئوخػددىّىغبٍٔىمي ئۈچددۈٔال لىجحىالرٔددي 

ئبزاثالٍححي، ئۇالرغب زٖرثٗ ثېرٖجحي، ثٗزىٍىرىٕي ئۆٌحۈرٖجحي. ھبزىر لبھىرٖٔىڭ جٗٔۇثىذا 

روبۋٔىدڭ ئٗضدٍي ِبرى جىرجىىص چېروبۋى دٖپ ئبجىٍىذىغبْ ثىر چېروبۋ ثبر. ثدۇ چې

دېدگْٗ « لۇرثبْ ثوٌغدبْ جىدرجىص»ثوٌۇپ، ثۇ ضۆز « ِبر جىرجىص»جوغرا ئىطّي 

دۆٌٗجٕىدڭ . ئېٍىدپ ثېرىالجحدي ٍوضدۇٔذاِٗٔىذٖ. ثۇ چېروبۋدا ئىجبدٖت ئىىىي خىدً 

ثددوٍىچٗ ئبغددىبرا ئېٍىددپ ثېرىالجحددي، چېروبۋٔىددڭ ٍٗر ئبضددحي ئۆٍىددذٖ  ِٗزھىپددي

ثدوٍىچٗ ئېٍىدپ ثېرىالجحدي.  ِٗزھىپديرٔىدڭ رۇٍِۇلالردىٓ خۇپىَدبٔٗ ھبٌدذا لىجحىال

 وۆرضٗ، لبجحىك زٖرثٗ ثېرٖجحي.  ثٗدِٗزھٗپٍٗرٔيرۇٍِۇلالر 

ٔىددڭ لبِچىطددىٕي ٍېَىػددي « وبجحددب دۆٌٗت»ِىطددىردىىي لىجحددي پۇلراالرٔىددڭ 

ئىع ئىذى. لىجحىالر غىىبٍٗت لىٍّبٍححي. غىىبٍٗت لىٍىدّْٗ دېطدىّۇ  ئبدٖجحىىي

                                                 
①
 ئبٍٗت. -40ضۈرٖ ھٗ  
②
 ئبٍٗت. -041ضۈرٖ ثٗلٗرٖ  
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چىٍىرىٕي ِرٌۇلمب وۆٔۈپ وٗجىْٗ ثوٌۇپ، ٍېگْٗ لبئۇالر خو ؟وىّگٗ غىىبٍٗت لىٍىذۇ

. ثۇٔىڭذىٓ لىجحىالرٔىڭ رۇَ ھۆوۈِرأٍىمي ضىڭذۈرۈۋېحٗجحيئىع ثوٌّىغبٔذٖوال  ھېچ

ئبضحىذا لبجحىك خورالٔغبٍٔىمىٕي وۆرۈۋاٌغىٍي ثوٌىذۇ. ھبال ثۈگۈْ وۈٔگٗ وٌٗگٗٔذٖ ثىر 

ىْٗ ثىر ھبضدىذىٓ لىجحي ٔٗچچٗ ِىڭ ِىً ٍوٌٕي ثېطىپ ثبٌىطىٕىڭ ئۇچىطىغب جٗگ

 غىىبٍٗت لىٍىػمب وېحىۋاجىذۇ. ثۇ، ٔېّىٕي چۈغٗٔذۈرىذۇ؟ 

ثۇ، لوغّبق ئۇلۇِٕي چۈغدٗٔذۈرىذۇ: ئۇٔىدڭ ثىدرى، ھېٍىمدي لىجحىدذا ھدۆرِٗت 

، لبِچددب ٍٗپ خورالٔغددبٍٔىرىٕي ئۇٔحددۇپ، ھبضددب ئددۇجۇٍغۇضددي ئوٍغبٔددذى. غددۇڭب 

ۇْ ئۇٔىڭ غدىىبٍىحىٕي ٍېگٍٗٔىىىذىٓ غىىبٍٗت لىٍىػمب وېحىۋاجىذۇ. ٍٗٔٗ ثىرى، ثۇر

ئبڭالٍذىغبْ ئورۇْ ٍوق ئىذى، ئِٗذى ثبر ثوٌذى. ِبٔب ثۇ ئٗھۋاي غۇٔىڭغب گدۇۋاھىي، 

ئۆِٗرٔىڭ لوٌىذا جٗججىمالٔغبْ ئىالھىٌ ئبداٌٗت وىػدىٍٗرٔىڭ ھدۆرِٗت جۇٍغۇضدىٕي 

ئوٍغبجحي. ئبداٌٗت ثٗرپب ثوٌطب، وىػىٍٗر غىىبٍٗت لىٍغۇدٖن پبٔبھگبھ جبپطب، ئدۇالردا 

ھبدىطدىٕىڭ  ِٗزوۇرجۇٍغۇضي ئوٍغبّٔبً لبالجحىّۇ؟ ثىراق ثۇٔىڭٍىك ثىٍٗٔال  ھۆرِٗت

 چۈغٗٔذۈرىذىغىٕي جېخي جۈگىّىذى. 

ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطۇْ، لىطبش ئېٍىػمب ثۇٍرىذى ھېٍىمدي ئدبدِٖگٗ   ئۆِٗر 

ھبضىٕي ثېرىپ، ئۇٔىڭغب ئۇٌۇغالرٔىڭ ئوغٍىٕي ئۇرغىٓ دېذى. ئۆِٗر ۋاٌىَطي ئِٗدرى 

ئدي ئِٗدرى »لدبراپ، جىٍدالردا داضدحبْ ثوٌغدبْ ِۇٔدۇ ضدۆزٔي دېدذى:  ئىجٕي ئبضمب

لبچبٔذىٓ ثىرى وىػدىٍٗرٔي لدۇي لىٍىۋاٌدذىڭالر؟ ئدۇالرٔي ئدبٔىٍىرى ھدۆر جۇغمدبْ 

 «  ئىذىغۇ

ِبٔب ثۇ ِۇضدۇٌّبٔذىٓ ِۇضدۇٌّبٔغب، ئٗرٖثدحىٓ ئٗرٖثدىٗ لىطدبش ئېٍىدپ ثېدرىع 

ْ لبٌغۇچىٍىده ٔېّىطدي ئِٗٗش. غۇٔذاق ثوٌطب ئىذى، ثۇٔچىٍىه ئبداٌٗجٕىڭ ھٍٗدرا

 ثبر؟ دٍٖذىغبٔالر چىمبجحي. 

 غۈثھىطىسوي، ئىالھىٌ ئبداٌٗجٕي جٗججىمالظ ئٗ  ٍۇلىرى پٌٍٗىگٗ وۆجۈرۈٌذى. 

ئۇٔىڭ ٍۈزىٕي ھۆرِٗجٍىه لىٍطۇْ، ٔىڭ جۆِدۈر وىَىّدي ئوغرىالٔدذى.    ئٌٗي

 لبزىطدي غدۇرٍٖھٕىڭ ٍٗھدۇدىَٕي، جېپىۋېٍىدپئۇٔي ثىر ٍٗھۇدىَٕىڭ ٍېٕىذىٓ  ئٌٗي

 غۇ وۈٍٔٗردٖ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ خٌٗىپىطي ئىذى.   ئٌٗيلېػىغب ئېٍىپ وٌٗذى. 

 جبٍذا جوخحىٍىپ ئۆجۈغىٗ جىگىػٍىه ثىر ٔۇلحب ثبر. ثۇ 

ئۇٔىڭ ٍۈزىٕي ھۆرِٗجٍىه لىٍطۇْ، ئۆزىٕىدڭ جۆِدۈر وىَىّىٕدي ئېٕىدك    ئٌٗي

رٌۇق ثىٍْٗ ، لبزىٕىڭ لېػىغب ثېرىپ ٍۈرِىطىّۇ، جۆِۈر وىَىّىٕي زوئۇجؤۇغبْ ئىذى. 

 لبِىحىۋېحىػدىٗ، ھٗجحدب جىٕدبٍٗجچي ئدوغرىٕي جٗرگٗۋ لىٍىدع ئۈچدۈْ ئېٍىۋېٍىػمب

، لبزىغب ھٗق جٌٗٗپ دٖۋاضي لىٍىػمب ِٗججۇر ثوٌۇۋاجىذۇ. ِبٔب ئۇھٗلٍىك ئىذى. ثىراق 
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ثۇ، ئىالھىٌ ئبداٌٗجٕي جٗججىمالغٕىڭ وَٗ ئۇچراٍذىغبْ ئبٌىٌ ِٔٗۇٔىطىذۇر. ثىراق ثۇ 

 ٗگٗ ئوخػبغال جېخىّۇ وٗ  ۋٖ چوڭمۇر ِٗٔىگٗ ئىگٗ.  ۋٖلٗ ٍۇلىرىمي ۋٖل

غۇرٍٖھ خٌٗىپىٕي ئٗثۇي ھٗضْٗ دٖپ ھۆرِٗت ٔبِي ثىدٍْٗ چدبلىردى، ثۇٔىڭغدب 

ثىٍْٗ دٖۋاالغمۇچي ٍٗھۇدىَٕىدڭ ئدبچچىمي وٌّٗىدذى. ئٌٗىٕىدڭ ئدبچچىمي  ئٌٗي

، ئدۇ، ھٗلىمٗت ئۈچۈْ، ئىالھىٌ ئبداٌٗت ئۈچدۈْ ئبچچىمالٔغدبْ ئىدذى. ئۇوٌٗذى. 

ئىىىىّىسٔي ھۆرِٗت ٔبِىّىس ثىٍْٗ چبلىرغىٓ  ٍبوي  ھٗرٍب »زىغب ِۇٔذاق دېذى: لب

غدۇٔذىٓ وېدَىٓ لدبزى غدۇرٍٖھ « ھۆرِٗت ٔبِىّىس ثىٍْٗ چبلىرِب ھېچمبٍطىّىسٔي

ئۇٔىڭ ٍۈزىٕي ھۆرِٗجٍىده    ئٌٗيخٌٗىپىذىٓ ٔېّٗ دٖپ وٌٗگٍٗٔىىىٕي ضورىذى. 

 دېذى.  - ّىغبْ ۋٖ ثٗرِىگْٗ،لىٍطۇْ،: ثۇ جۆِۈر وىَىُ ِېٕىڭ، ِْٗ ئۇٔي ضبج

 .ٍٗھۇدىَذىٓخٌٗىپىٕىڭ گېپىگٗ ٔېّٗ دٍٖطْٗ؟ ضورىذى غۇرٍٖھ  - 

دېدذى   -ثۇ جۆِۈر وىَىُ ِېٕىدڭ، ِېدٕىڭچٗ خٌٗىپىّدۇ ٍبٌغدبْ ئېَحّىغبٔدذۇ  - 

لىٍىپ ئىىىدي ودېّىگٗ  ٍٗھۇدىٍَىمىٕي ٍٗھۇدىٌئوٍٕبغمبٔذٖن لىٍىپ. ثۇ  ٍٗھۇدىٌ

 ٖن. جٗ  دٖضطىّٗوچي ثوٌۇۋاجطب وېر

 پبوىحىڭىس ثبرِۇ، خٌٗىپٗ؟ ضورىذى غۇرٍٖھ خٌٗىپىگٗ لبراپ.   - 

 ئٌٗديئىالھىٌ ئبداٌٗت ئٗٔٗ غۇٔذاق ثوٌىذۇ. دٖۋاگٗر پبوىث وٌٗحۈرۈغي وېدرٖن. 

، دۇَٔدبٌىك ئدۇئۇٔىڭ ٍۈزىٕي ھۆرِٗجٍىه لىٍطۇْ، لٗجئىٌ  ٍبٌغبْ ضۆزٌىٍّٗححي.   

ى. وىػدىٍٗر ئۇٔىدڭ ثٍٗحۇٌّدبي ِبجبالرٔي چو  ثىٍىذىغبْ وىػي ئِٗٗش ئىذ -ِبي 

لوٌىذا جۇرۇپ، ضوغۇلحىٓ ضبلٍىٕىع ئۈچۈْ وىَىُ وىَىػىٗ ھٗلٍىك جۇرۇپ، جوڭدۇپ 

ئېٍىدپ  ئٗدىَىٍىّٕديجىحرٖپ وٗجىٍٗٔىىىٕي ودۆرگْٗ. ئدۇ غدۇچبغذا: ِٗدىٕىدذىٓ 

چىممبْ، غۇٔىال وىًَٗ، ضىٍٗرٔىڭ ِېٍىڭالرٔي وېٍّٗحىدۋٖجًّٗ، دېدگْٗ. ئِٗدذى 

ضدىغّبٍذۇ. ثىدراق  ئٗلىٍگٗدېَىع  ،ُ ئۈچۈْ ٍبٌغبْ ئېَحىۋاجىذۇئۇٔي ثىر جۆِۈر وىَى

، لبزىغب دٖۋا لىٍغدبْ ئىدىْٗ، پبوىدث وٌٗحۈرۈغدي وېدرٖن. گٗرچٗ دٖۋا لىٍغدۇچي ئۇ

ئۇٔىڭ ٍدۈزىٕي ھۆرِٗجٍىده لىٍطدۇْ، ثوٌغدبْ    ئٌٗيخٌٗىپٗ ثوٌغبْ جٗلذىردىّۇ، 

 جٗلذىردىّۇ.

جدبۋاثي جېخىّدۇ ھٍٗدراْ  ئۇٔىڭ ٍدۈزىٕي ھۆرِٗجٍىده لىٍطدۇْ، ٔىدڭ   ئٌٗي

 لبالرٌىك:

ئۈچدۈْ ثبرٌىمىدذىٓ ۋاز وٗچدىْٗ ِدۇئّىٓ ئٗٔٗ    -ِېٕىڭ پدبوىحىُ ٍدوق   - 

ئبچچىمالّٔىدذى، لبزىغدب: ِْٗ خٌٗىدپٗ جۇرضدبَ،  ئٌٗديغۇٔذاق ئبلىۆڭۈي ثوٌىدذۇ. 

 پوزىحطىَٗضدديِېٕىڭددذىٓ پبوىددث جٌٗٗپ لىالِطددْٗ؟ دېّىددذى. غددۇرٍٖھٕىڭ 
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وخػبغال ھٍٗراْ لبالرٌىك ثوٌذى. دٖۋاگٗر خٌٗىپىٕىدڭ ئ پوزىحطىَٗضىگٗخٌٗىپىٕىڭ 

 .غب ثۇٍرۇپ ثٗردىَپبوىحي ثوٌّىغبٍٔىمي ئۈچۈْ جۆِۈر وىَىّٕي ٍٗھۇدى

جۆِۈر وىَىّٕي ئېٍىپ وٗجحي. ئۇٔىڭ ثۇ ئىػالرغب زادىال ئىػٗٔگۈضدي  ٍٗھۇدىٌ  

وٌٍّٗٗححي. ئۇ ٔٗچچٗ لٗدَٖ ِبڭغبٔدذىٓ وېدَىٓ ٍېٕىدپ وېٍىدپ، ِۇٔدذاق دېدذى: 

ىپٗ ِېٕىڭ ئۈضحۈِذىٓ ئۆزىٕىڭ لبزىطدىغب ئٗرز لىٍدذى، لدبزى ئۇٔىدڭ زىَىٕىغدب خٌٗ

ھۆوددۈَ لىٍىۋاجىددذۇ؟ غۈثھىطددىسوي ثددۇ، پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىددڭ ئٗخاللددي گۇۋاھٍىددك 

جىٓ ثبغمب ِٗثۇد ثٗرھٗق ٍوق، جۆِۈر وىدَىُ ضدېٕىڭ، ضدْٗ ودۈٌرٖ  ثېرىّٗٔىي، 

ىدپ ئېٍىۋاٌغدبْ ئىدذىُ. جۆگٗڭٕي لوٍۇپ ثٗرگٗٔذٖ، ِْٗ ئۇٔي جۆگىگٗ ئٗگىػدىپ ثېر

ئۇٔىڭ ٍۈزىٕي ھۆرِٗجٍىه لىٍطۇْ، ِۇٔذاق دېذى: ضدْٗ ئىطدالَ دىٕىغدب    ئٌٗي

    .وىرگٗٔذىىىٓ، جۆِۈر وىَىُ ضېٕىڭ ثوٌطۇْ

ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطۇْ، ٔىڭ ۋٖلٌٗىىىگٗ لبٍحىدپ   ثىس ٍٗٔٗ ثىر لېحىُ ئۆِٗر 

 وېٍىّىس:

ئي ئىٕطبٔالر ِېٕىڭ ضۆزۈِٕي : »ئۆِٗر ثىر وۈٔي خۇججٗ ئولۇۋېحىپ ِۇٔذاق دېذى

ضدٌّٗبْ پبرىطدي ئۇٔىڭغدب ئېحىدراز ثىٍدذۈرۈپ « ئبڭالڭالر ۋٖ ِبڭب ئىحبئٗت لىٍىڭالر

ثۈگۈْ ثىسٔىڭ ضبڭب ثوٍطۇٔۇظ ۋٖ ئىحبئٗت لىٍىع ِٗججۇرىَىحىّىس »ِۇٔذاق دېذى: 

 .«ٍوق

ئٍٕٗي چبغذا ثٗزى وىػىٍٗر ھٍٗراْ ثوٌغبْ ٍبوي چۆچۈگْٗ ثوٌۇغي وېرٖن وىّّۇ 

ۆِٗرگٗ ِۇغۇٔذاق ضۆز لىالٌىطۇْ ئۆِٗرٔىڭ جْٗ لۇرۇٌۇغىٕىڭ چوڭٍىمىدذىّٕىىىٓ، ئ

ٍبوي ئۇٔىڭ ئبۋازىٕىدڭ ثوٍِىمىدذىّٕىىىٓ، ٍدبوي ئۇٔىدڭ لدبجحىك لوٌٍۇلحدب ِٗغدھۇر 

ثوٌغبٍٔىمىذىّٕىىىٓ ۋٖ ٍبوي ثبغمب ضٗۋٖثٍٗردىّٕىىىٓ، ئٍٗحبۋۇر، وىػىٍٗر ئۆِٗردىٓ 

ٌٍٗھىططبالِٕىڭ ثىر ٔٗۋرٖ جۇغمىٕي،ئٗجىۋارٌىك ثٗن ئٍّٗىٕٗجحي. ھٗجحب پٍٗغِٗجٗر ئٗ

ثىدر »ئۇٔىڭ ٍۈزىٕي ھۆرِٗجٍىه لىٍطۇْ، ِۇٔدذاق دٍٖدذۇ:    ئٌٗيلىسىٕىڭ ئېرى 

وۈٔي ئۆِٗرٔىڭ ئبرلىطىذىٓ وېحىپ ثبراجحۇق، ئۇ ثىر ئىع ثىٍْٗ وٍٕٗىگٗ لبرىۋىذى، 

ٖت ئبجدب ئۆِٗرگٗ ئٗٔٗ غدۇٔذاق ھٍٗدۋ « ٍۈرىىىّىس ثوغۇزىّىسغب لبپٍىػىپ لبٌذى.

ِبڭدب ئىحدبئٗت »لىٍغبْ ئىذى. ئۇ، غۇ ھٍٗۋىحي ثىٍْٗ ئورٔىذىٓ جۇرۇپ وىػدىٍٗرگٗ 

ثۈگدۈْ ثىسٔىدڭ ضدبڭب ثوٍطدۇٔۇظ ۋٖ ئىحدبئٗت »دېطٗ، ضٌّٗبْ ئۇٔىڭغب: « لىٍىڭالر

 دٖۋاجىذۇ. « لىٍىع ِٗججۇرىَىحىّىس ٍوق

ب، ئۆِٗرٔىڭ ئبچچىمي وٌٍّٗٗۋاجىذۇ. ئۆِٗرٔىڭ ئورٔىدذا ھٗرلبٔدذاق وىػدي ثوٌطد

ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗغِٗجىرى  ئبچچىمٍىٕىػمب ھٗلٍىك ئىذى. ئۆِٗر وىػىٍٗردىٓ پٗلٗت 

پٗرز لىٍغبْ ئىػالرٔي جٌٗٗپ لىٍىۋاجمبْ ئىىْٗ، ئۇٔىڭ جٌٗىپدي ِۇٔدذاق ضٗۋٖثطدىس 
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ودۆرگْٗ  جٗرثىَٗضيرٖت لىٍىٕطب، ئۇ ئبچچىمٍىٕىػي ھٗلٍىك ئىذى. ٌېىىٓ ئىطالَ 

ِۇغددۇٔذاق ئېحىددراز ثىٍذۈرۈغددىذٖ ٍوٌٍددۇق  ئددۆِٗر ئبچچىمالّٔبٍۋاجىددذۇ، ضددٌّٗبٕٔىڭ

 ِۇِىىٓ دٖپ، ثوٍطۇّٔبضٍىمٕىڭ ضٗۋٖثىٕي ضوراۋاجىذۇ:  ثوٌۇغيضٗۋٖثي 

 ٔېّىػمب؟   - 

ضېٕىڭ ثوٍۇ  ئېگىس، ثبغمب ِۇضۇٌّبٔالر لبجبرىذا ئبٌغبْ جؤۇ  ضدېٕىڭ ِۇٔدذاق   - 

ىىٕدي ئۇزۇْ وىَىػىڭگٗ ٍٗجٍّٗذۇ، غۇڭب ئۇچبڭذىىي جؤٕىدڭ لٍٗٗردىدٓ وٌٗگٍٗٔى

 دېذى ضٌّٗبْ.   -ثىٍّىگۈچٗ ئىحبئٗت لىٍّبٍّىس 

ِبٔب ئِٗذى ِٗضىٍٗ ئبٍذىڭالغحي. لبرىغبٔذا ضٌّٗبْ ئۆِٗر ثىرٖر ِېحىدر رٖخحٕدي 

ثبغمب ِۇضۇٌّبٔالردىٓ ئبرجۇق ئېٍىۋاٌغبْ ئوخػبٍذۇ دېگْٗ ثٗدگۇِبٔغب، ٍبوي غدۇٔذاق 

 غۈثھىگٗ وېٍىپ لبپحۇ

ثىراق ئۇ، ٍٗٔىدال  .ىمٍىٕىػمب ھٗلٍىك ئىذىثۇ ئٗھۋاٌذا ئۆِٗر ئبچچىمالٔطب، ئبچچ

 ئبچچىمالّٔبٍۋاجىذۇ. ئوغٍي ئبثذۇٌالٔي چبلىرىپ: 

خۇدا ھٗلمي، جوغرا جبۋاة ثٗر ِېٕىڭ وىَگىٕىُ ضېٕىڭ جؤۇڭّۇ، ئِٗٗضدّۇ؟    - 

 دٍٖذۇ ئۆِٗر.  -

ھٗئٗ ئۇ ِېٕىڭ جؤۇَ، ِْٗ ئۇٔي خٌٗىپىٕىدڭ وىَىۋېٍىػدىغب ثېرىدپ جۇرغدبْ،   - 

ىپىٕىڭ ثبغمب ِۇضۇٌّبٔالر لبجبرىذا ئبٌغبْ جدؤي ثدوٍي ئېگىدس ثوٌغبچمدب، چۈٔىي، خٌٗ

 دېذى ئبثذۇٌال ئىجٕي ئۆِٗر.   -ئۇٔىڭغب جوغرا وٌٍّٗٗذىىْٗ 

 دٍٖذۇ، ضٌّٗبْ.  -ئِٗذى ضۆزۈڭٕي ئبڭالٍّىس، ثۇٍرۇلۇڭغب ئىحبئٗت لىٍىّىس   - 

حي. چۈٔىي، ثدۇ ئۆِٗرِۇ، ضٌّٗبّٔۇ ئوخػبغال ئبداٌٗجٕىڭ ٍۇلىرى پٌٍٗىطىگٗ چىم

، غٗزٖپٍٍّٗٔٗۋاجىددذۇئىىىىطددىٕىڭ ھېچمبٍطىطددي ئۆزىٕىددڭ غٗخطددىَىحي ئۈچددۈْ 

ئىػالرٔي چىمىع ٔۇلحىطي لىٍّبٍۋاجىذۇ. ضٌّٗبْ دۇَٔبغب لىسىمّبضٍىمحب  ٌغٗخطى

ئبدٖجحىٓ جبغمىرى ِٗغھۇر ثوٌغبْ ئۆِٗر ئىجٕي خٗجحبثٕىڭ پبوٍىمىغب غٗن لىٍّبٍذۇ. 

ئدبٌىٌ دٖرىجىدذٖ ئىجدرا لىٍىٕطدىىْٗ، ئىالھىدٌ  ٔىڭ غدٗرىئىحي ئٗ ، ئۇثىراق 

 ئبداٌٗت گۇِبٔالردىٓ، غۈثھىٍٗردىٓ خبٌىٌ ھبٌذا ئوپئوچۇق جٗججىمالٔطىىْٗ دٍٖذۇ. 

ئۆِٗرِۇ ئۆزىٕي ٍۇلىرى ئورۇٔغب لوٍۇۋاٌّبٍدذۇ، ئدبدٖجحىىي ثىدر پۇلرأىدڭ پدۇلراالر 

ْ ئدبزارالر رٖت لىٍىػدىذىٓ ئدۆزىگٗ ٍٗجدىٗ ٍوضدۇٔذائبٌذىذا ئىحبئٗت لىٍىػٕي غدۇ 

، ئىالھىٌ ئبداٌٗجٕي ئٗ  ئبٌىٌ دٖرىجىدذٖ ئۇثىٍْٗ ھېطبثٍىػىپ ئوٌحۇرِبٍذۇ. ثٌٗىي 

ٍۈرگۈزۈغٕي وۆزٌٗپ، ئۆزىٕىڭ ثىٍّٗضحىٓ پۇلراالرٔىڭ ئىحدبئٗجحىٓ ثدبظ جبرجىػدىٕي 

وٌٗحۈرۈپ چىمبرغبْ ثىرٖر خبجبٌىك ئۆجىۈزۈپ لوٍغبٍٔىمىدذىٓ ئٗٔطدىرٖپ ضدٌّٗبٕٔي 

ٔىڭ دىٕىغب غۈثھٗ ئبرىٍىػىپ لبٌّىطدىىْٗ ئىىىىٍىطي  ھٗرضۆزٌىحىذۇ. دېّٗن، 



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

96 

 

دٍٖذۇ. ھٗر ئىىىىٍىطي غۇٔذاق ٍۇلىرى چولمىغب ٍٗجىٗٔىي، ئۇٔىڭ ئبٌذىذا ھبزىرلي 

ئبدٍِٖٗرٔىڭ ئدبداٌٗت ھٗلمىدذىىي غدېرىٓ چۈغدٍىرى جوٌىّدۇ وىچىده وۆرۈٔىدذۇ. 

رٌىٕىدپ ئىالھىٌ ئبداٌٗجٕىڭ ثدۇ دٖرىجىدذٖ جٗججىمٍىٕىػدي غدۇٔىڭذىٓ ثۇٍدبْ جٗورا

 ثبلّىذى. 

ثۇ ھٗلحٗ ٍٗٔىّدۇ ودۆپ جوخحىٍىػدٕىڭ ھدبجىحي ثدبرِۇ؟ ھدبجىحي ثدبرالر جدبرى  

 !وىحبثٍىرىغب ِۇراجىئٗت لىٍطۇْ

 
 تّقّززاسىذىكي ئّخالق َىڭ«ال ئىالھّ ئىههّنالھ» - 4   

ئىطالَ دىٕىٕىڭ روغْٗ ئبالھىذىٍىىي غۇوي، ئىٕطبٕٔىڭ پۈجۈْ ئىػىٍىرىٕي ئدۆز 

ٗخاللىٌ پىرىٕطىپالرٔىڭ ِۇوِّٗٗي ثوٌۇغدي، ۋٖ ثدۇ ئٗخاللىدٌ ئىچىگٗ ئبٌىذىغبْ ئ

 پىرىٕطىپالرٔىڭ ئىّبٕٔىڭ ھٗلىمىحىگٗ زىچ ثبغٍىٕىػىذۇر. 

ئٗگىػىع جوغرىطىذا ضۆزٌىگىٕىّىسدٖ ئٗخدالق  ھٗلىمىٌثىس لۇرئبْ، ھٗدىطىٗ 

ثىٍْٗ ئىّبٕٔىڭ ِۇٔبضىۋىحىگٗ ئىػبرٖت لىٍىپ ئۆجىْٗ ئىذۇق. ثىراق ثۇ ِٗضدىٍىٕي 

وېرٖن. ثوٌۇپّۇ ھبزىرلىذٖن ئٗخالق ئىّبٔذىٓ جبِبِْٗ  ٍورۇجۇغىّىسۇ ثٗورٖن جېخىّ

ضۈرٖ رٖئذٔىڭ ِۇٔدۇ ئدبٍٗجٍىرىگٗ  .ئبٍرىٍىپ وېحىع ئبٌذىذا جۇرغبٔذا جېخىّۇ غۇٔذاق

 :لبرا 

ََْل  ِ ََّلول يَوَُو﴿ َْقه َتَلْ  ُىَا َن ْ  َرَتَك  ْل ََ ِ لَْ َك ِِ َِ ُْ َُْا َنََّلل ُن ََِلْ  يَوْد َِ ََِدْهوِم َن ُوا ذَتَُّر ُنولُوا  ْعَْلَِّولِن  لَّوِذيَ  يُِا
و َْ َِ رََوَُّهوْا َوَي َكوْا ْْ ِْ يُاَصوَل َوَي َِوَر  لَّوُو َِوِو َن َِول َن  َِ ُْا َِ  ْلِل ََولَق َو لَّوِذيَ  َيِصو ُقُضا َسولِن  لَِّو َوََل يَونوْ ِْ واَر  ْل ُْ  َِ ُِا ل

ِو َرَتِهوْا وَ  ِْ َُِْغَلَر َو َْ َو لَِّذيَ  َصَِّوُرو    و تَ  ِْ  لسَّ َسوَن َْ َِ َِلْل ًْ َويَوْمرَُرو ََََلُِ َو ور   َو ِْ نَولُىْا  ول َرَزدوْ لَّ ََُقوا  ِِ ََ َونَُْو ُِا   لصَّوََل َندَول
ِهوْا َوُذرتيَّولتِهِ  ِِ ْ  آََولًِِهْا َوَنْزَو  َوَهل َوَِْ  َصََْح ِِ ُُْا ِر َيْمُف ََْم نَّلُ   َِ َُْقَِّ   لمَّ ِر  َِ ْا َو ْلَلََل ُنولَِ َك َلُهْا  ُْا ُْ يَوْمُف ًَِ و

ََْهووَم  لَّوووِ   َِ ُقُضووا َُْقَِّوو   لوومَّ ِر َو لَّووِذيَ  يَونوْ َََْووْ ُ ْا ََِلوول َصووَِّوْرُتْا َِوون َا  ووََلم   َْ ووْ  ُتوولت ََوولنر  ووْ  ََوْدووِم ِِ ََلِدووِو َََْووْ ِهْا ِِ ِِ 
ِِوو   ْعَْرِض ُنولَ ِوو  َِ ِسووُمو َْ ِْ يُاَصووَل َويُو َّووُو َِووِو َن ووَر  ل َِ وول َن َِ  َِ وواُر  لوومَّ رِ َويَوْقطَُدووا ُْ ُْ َوَلُهووْا  ئددي ﴿ ﴾َك َلُهووُا  لَّْدنَوو

ِددۇھِّٗٗد پٗرۋٖردىگبرىددڭ جٗرىپىددذىٓ ضددبڭب ٔبزىددً لىٍىٕغددبْ ٔٗرضددىٕىڭ ھٗق 

ٔىدڭ ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىدذىغبْ ئدبدَٖ دىٍدي ودور ئدبدِٖگٗ ئوخػدبظ ثوالِدذۇ؟ 

ٔىدڭ ٔٗضدىھٗت ئبٌىدذۇ، ئدۇالر  -ئبٍٗجٍىرىذىٓ پٗلٗت ئٗلىدً ئىگىٍىدرىال پٗٔدذ 

 -ٔىددڭ خىددع ذىطددىگٗ ۋاپددب لىٍىددذۇ، ثٗرگْٗ ۋٖدىطددىٕي ثۇزِبٍددذۇ. ئددۇالر ئٗھ

جىدٓ وٌٗحۈرىدذۇ،  ثٗجدبرٖھىُ لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت ئِٗرىٕدي  -ٍٗ َئٗلرىجبالرغب ضى

لورلىذۇ، لبجحىك ھېطبة ئېٍىٕىػحىٓ لورلىذۇ. پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ رازىٍىمىٕي ودۆزٌٗپ 

ِۈٌدۈوحىٓ  -رىسىك لىٍىپ ثٗرگْٗ ِدبي  ضٗۋرى لىٍغبٔالر، ٔبِبزٔي ئبدا لىٍغبٔالر، ثىس

ضدٗرپ لىٍغدبٔالر ۋٖ ٍبخػدىٍىمي ئدبرلىٍىك  ٍوضدۇٔذاۋٖ ئبغىبرا  ٍوغۇرۇٍْوٌىذا  
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ٍبِبٍٔىمٕي دٖپئي لىٍىذىغبٔالر ئٗٔٗ غۇالرٔىڭ ئدبخىرٖجٍىىي ٍبخػدي ثوٌىدذۇ. ئدۇالر 

ٕىدڭ ِٗڭگۈ جۇرىذىغبْ جٕٗٔٗجىٗ وېرىذۇ. ئۇالرٔىڭ ئبجىٍىرى، خوجدۇٍٔىرى ۋٖ ئٗۋالدى

ئىچىذىىي ٍبخػىالرِۇ جٕٗٔٗجىٗ وېرىذۇ. پٗرىػحىٍٗر ئۇالرٔي ِۇثبرٖوٍٗظ ئۈچدۈْ 

ىٕي دوضدث جۇجمدبٍٔىمىڭالر ئۈچدۈْ رجٕٗٔٗجٕىڭ ھٗرثىر دٖرۋازىطىذىٓ وېرىپ: ضٗۋ

ئوثدذاْ  ٔېّىدذېگْٗضىٍٗرگٗ ئبِبٍٔىك ثوٌطدۇْ ئبخىرٖجٍىىىٕىدڭ ٍبخػدي ثوٌۇغدي 

ٔىدڭ ٗٔذىٓ وېدَىٓ ثۇزغدبٔالر، لب ثٗرگْٗ ۋٖدىطدىٕي ِۇضدحٗھىٍِٗىگدٍٖذۇ. 

رٖھىُ لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت ئِٗرىٕي جۇجّىغدبٔالر، ٍٗر ٍۈزىدذٖ ثۇزغۇٔچىٍىدك  -ٍٗ ىَض

 .①﴾ئٗٔٗ غۇالر ٌٗٔٗجىٗ دۇچبر ثوٌىذۇ ۋٖ ئبخىرٖجٍىىي ٍبِبْ ثوٌىذۇ -لىٍغبٔالر 
ِْ يُاَصوولَ ﴿:ثددۇ ئددبٍٗجٍٗردٖ َّووُو َِووِو َن ووَر  ل َِ وول َن َِ  َِ ُْا  -الر ئبٌالھٕىددڭ خىددع ئددۇ﴿ ﴾َو لَّووِذيَ  َيِصوو

ٍٗ َضى. ②﴾رٖھىُ لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت ئِٗرىٕي ثٗجب وٌٗحۈرىذۇ  -ئٗلرىجبالرغب ضىٍَٗ 

ثوٌۇظ، ٔبِبز ئولدۇظ، زاودبت  ضٗۋرچبْٔىڭ رازىٍىمىٕي ئىسدٖپ  ،رٖھىُ لىٍىع -

جىدٓ لورلدۇظ، لدبجحىك ھېطدبة ثېرىع، ٍبِبٍٔىمىٕي ٍبخػىٍىك ثىدٍْٗ ٍۇٍدۇظ، 

 جبرٌىك ئٗخاللالر ٔبھبٍىحي روغْٗ وۆرضىحىپ ثېرىٍذى.ئېٍىٕىػحىٓ لورلۇظ لب

پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب پٗرۋٖردىگبرى جٗرىپىذىٓ ٔبزىً لىٍىٕغبْ ٔٗرضدىٕىڭ 

ئدبٍٗ لىٍىػدٕىڭ ىھٗلٍىمىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرۈظ ھٗلمىدذٖ ضدۆزٌٗۋېحىپ، ئٗخاللمدب ر

ىددك ئٗخاللٕىددڭ ئىّبٕٔىددڭ جٗلٗززاضددي ئىىٍٗٔىىىٕددي ئېٕ لوٍۇٌۇغددي ئوجحۇرىغددب

جىٓ ثبغمب ِٗثۇد ثٗرھٗق ٍوق، ِدۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططدبالَ چۈغٗٔذۈرىذۇ. ٍٗٔي 

ئبٍٗجحٗ دېدَىٍگْٗ ئٗخاللدالر  ِٗزوۇرٔىڭ پٍٗغِٗجىرى دٖپ ئىػٗٔگْٗ وىػىذٖ 

 ثوٌۇغي وېرٖن. 

، ئبٍٗجٍٗر ئىچىذٖ ئبالھىذىرٖن ِٗٔٗ ثېرىذىغبْ ثىر ئبٍٗت ثبر. ئۇ ثوٌطدىّۇ ِٗزوۇر

﴿ َِ َِ ُووا َِ  ْلِل ََوولقَ  لَّووِذيَ  يُِا ُقُضووا َّووِو َوََل يَونوْ ٔىددڭ ئٗھذىطددىگٗ ۋاپددب لىٍىددذۇ، ئددۇالر ﴿ ﴾َدْهووِم  ل

دېددگْٗ ئددبٍٗت. لۇرئبٕٔىددڭ ھٗلٍىمىٕددي ثىٍددگْٗ  ③﴾ثٗرگْٗ ۋٖدىطددىٕي ثۇزِبٍددذۇ

ئبدٍِٖٗرٔىڭ ثىرىٕچدي ضدۈپىحي ئٗٔٗ غدۇ. ثدۇ ثىدسگٗ جۆۋٖٔدذىىي ئىىىدي ئىػدٕي 

 وۆرضىحىپ ثېرىذۇ:

جبئبالٔىڭ ئىٕطدبْ فىحرىحىدذىٓ ئبٌغدبْ  ٗ ئىػىٕىع لۇرئبٕٔىڭ ھٗلٍىمىگ  - 0

َََْوو  ﴿ئٗھذىطددىٕىڭ جٗلٗززاضددىذۇر.  ووْ   ُُهووارِِىْا ُذرتيوَّووَُوُهْا َوَنْ ووَهَمُىْا  ووْ  ََنِوو  آَلَم ِِ َوِ ْذ َنَفووَذ َرَهوَك ِِ

                                                 
①
 ئبٍٗجىىچٗ. -25ئبٍٗجحىٓ  -09، رٖئذضۈرٖ  
②
 ئبٍٗت. -20، رٖئذضۈرٖ  
③
 ئبٍٗت. -21، رٖئذضۈرٖ  
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َُِسووِهْا نََلْسووُ  َِووَرَتُ ْا دَوولُلا  ََوَْوو  َ ووِهْمَُل ثددبٌىٍىرىٕي  ئددۆز ۋالحىددذا پٗرۋٖردىگبرىددڭ ئددبدَٖ﴿ ﴾نَُْو

ئۇالرٔىڭ پۇغحىذىٓ چىمبردى ۋٖ ئۇالرٔي ئۆزٌىرىگٗ گدۇۋاھ لىٍىدپ: ِْٗ ضدىٍٗرٔىڭ 

پٗرۋٖردىگددددبرىڭالر ئِٗٗضددددّۇ؟ دېددددذى. ئددددۇالر: ھٗئٗ، ضددددْٗ ثىسٔىددددڭ 

  .①﴾پٗرۋٖردىگبرىّىسدۇرضْٗ، گۇۋاھٍىك ثٗردۇق، دېذى
لدب رٔىڭ لوٍۇٌغبْ ئٗخاللالر ِبھىَٗجحٗ ِۇئّىٕال ئوجحۇرىغبئبٍٗجحٗ  ِٗزوۇر  - 2

ثٗرگْٗ چىٓ ۋٖدىطي. ئىّبٔي ثدبرالر ثدۇ ۋٖدىدگٗ ۋاپدب لىٍىدذۇ، ئىّبٔطدىسالر ئدۇٔي 

 ثۇزىذۇ. 

ِبٔب ثۇ، ئىطالِذىىي ئٗخاللٕىڭ ِبھىَىحىذۇر. غۈثھىطىسوي، ئىٕطبْ خبراوحېرىذا 

ئٗخالق ثبر. ٍٗٔي ئىٕطبٕٔىڭ ثبرٌىك پبئبٌىَٗجٍىرى ٌِٗدۇَ ئبدٍِٖٗرٔىدڭ جدوغرا ٍدبوي 

ٓ لٗجئىَٕٗزٖر ٌِٗۇَ ئٗخاللي لىّّٗجىٗ ئىگٗ ثوٌىذۇ. ثدۇ ئٗخاللدي خبجب دېَىػىذى

لىّّٗجٍٗر ئىٕطبٕٔىڭ ھبٍۋأغب ئوخػبظ ثىرال خىً جٗثىئٗجىٗ ئِٗٗش، ثٌٗىي لوظ 

ئىددگٗ ثوٌغددبٍٔىمحىٓ ۋٖ ئبٌذىددذىىي ئىىىددي ٍددوٌٕي جؤددۇپ، ثىرىٕددي  خبراوحېرغددب

ئىٕطدبٔغب ٍبخػدي ٍدوي ثىدٍْٗ ﴿ ﴾ْي ِ َوَىوَميْوَنلُه  لنَّْ ومَ ﴿جبٌٍىغبٍٔىمىذىٓ وېٍىپ چىمىذۇ: 

 .②﴾ٍبِبْ ٍوٌٕي وۆرضٗجّىذۇلّۇ
َُوارً ﴿ َِّول َت َِّل َ ولِتًر  َوِ  غۈثھىطىسوي، ئىٕطبٔغب ثىدس ٍبخػدي، ٍبِدبْ ﴿ ﴾ِ َّل َىَميْوَنلُه  لسَِِّّ َل ِ 

، ِۇئّىٓ ثوٌۇپ ٍبخػي ٍوٌذا ِېڭىپ غۈوۈر لىٍغۇچىذۇر، ٍبوي ئۇٍوٌٕي وۆرضٗجحۇق. 

 .③﴾ىذۇرلىٍغۇچ وۇفرىٍىك
ولَىل﴿ َّْ َِوْ  َل َِوْ  زَتَّلَىول َودَوْم َفولَن  َْوَح  وْ ُُِ اَرَىل َوتَوْقَا َىل دَوْم نَِ َْاَّ َىل َِاَْلَهَلَهل  َر َوَِل  َْ ئىٕطدبٔغب ﴿ ﴾َوَُو

ٍبخػي، ٍبِبٍٔىمٕي ثىٍذۈرگْٗ زات ثىٍْٗ لٗضِٗىي، روھىٕدي پدبن لىٍغدبْ ئدبدَٖ 

 .④﴾چولۇَ ِۇرادىغب ٍېحٌٍّٗٗذۇِۇرادىغب ٍېحىذۇ. روھىٕي ثۇٌغىغبْ ئبدَٖ  چولۇَ
ئىٕطبْ ھٗرلبٔذاق ئٗھۋاٌذا ٍبخػي ٍوٌدذا، ٍدبوي ٍبِدبْ ٍوٌدذا ِېڭىػدٕي ئدۆزى 

 جبٌالٍذۇ. گبھىذا ٍبِبْ ٍوٌٕي ٍبخػي دٖپ ئوٍالپ، زىَبْ جبرجىپّۇ لبٌىذۇ. 

ِِو   لْ ﴿ وْد ُوُهْا  َْ ََولَّ  ََْللًَل  لَِّذيَ   َِ ُدْل َىْل ُُوَنِّتُ ُ ْا َِلْعَْفَسرِيَ  َن ِسوُنا ْْ َِ نَُوَُّهوْا ُي َسوُِّا ْْ ُْوَ ل َوُىوْا َي َِ  لومه َْ َول
ضىٍٗرگٗ ئٌٍِٗٗىرى جٗھٗجحىٓ ئٗ  زىَبْ جبرجمۇچىالرٔي ئېَحىپ ثېرٍٍٖىّۇ؟ ﴿ ﴾ُصن ل

                                                 
①
 ئبٍٗت.-072، ئٗئرافضۈرٖ  
②
 ئبٍٗت. -01، ثٌٗٗدضۈرٖ  
③
 ئبٍٗت. -1ضۈرٖ ئىٕطبْ، 
④
 ئبٍٗجىىچٗ. -01ئبٍٗجحىٓ  -7ضۈرٖ غِٗص،  
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ئۇالر ھبٍبجي دۇَٔبدا لىٍغبْ ئٌٍِٗٗىرى ٍولمب چىممبْ، ئِّٗب ئدۆزٌىرى ئوثدذاْ ئىدع 

 .①﴾لىٍذۇق دٖپ ئوٍٍىغبْ ئبدٍِٖٗردۇر
ىٕطبٕٔىڭ جوغرا ٍوي جبٌٍىّىغبٍٔىمي ئۇٔىدڭ جدبٌالظ ئٗروىٍٕىىىٕدي ٍولمدب ٌېىىٓ ئ

لىّّٗجٕىدڭ ئىٕطدبْ پبئبٌىَىحىدذىٓ ئبٍرىٍّبٍدذىغبٍٔىمىٕي  ٌچىمبرِبٍذۇ ۋٖ ئٗخاللى

لىّّٗجٕىڭ ثبرٌىمىغدب ھدېچىىُ،  ٌٍولمب چىمىراٌّبٍذۇ. ئىٕطبْ پبئبٌىَىحىذٖ ئٗخاللى

ثبغددمب غددۈثھٗ جۇغددذۇرغۇچىالرِۇ غددٗن ھٗجحددبوي ِبجېرىَبٌىطددحالر، دىٕطددىسالر ۋٖ 

لىّّٗجٕىدڭ  ٌئىٕطدبْ پبئبٌىَىحىدذٖ ئٗخاللىد ِٗضدىٍٗلىٍّبٍذۇ. غۇڭب ثۇ ٍٗردىىي 

« ئۆٌچَٗ»لىّّٗجٕي ئۆٌچٍٗذىغبْ  ٌثبرٌىمي ٍبوي ٍولٍىمي ئِٗٗش. ثٌٗىي ئٗخاللى

 ٔي وىُ ثېىىحىپ ثېرىذۇ ِٗضىٍىطي. 

لبٔۇٔىٕي ئېحىراپ لىٍّبٍذىغبٔالر  ِبجېرىَبٌىطحالر، جٗرٖلمىَپٗرۋٖرٌٗر، غٗرىئٗجٕىڭ

ۋٖ ئۇالرٔىڭ پىىىرداغٍىرى ئۆز خبھىػٍىرىغب جوغرا وېٍىذىغبْ جۈرٌۈن ودۆز لبراغدالردا 

ثوٌذى
②

 ال ثٌٗگىٍٍٗذۇ، دٍٖذۇ:ٔي جبھبٕٔي ٍبراجمبْ « ئۆٌچَٗ»جبئبال . ئِّٗب 

رُ ﴿ ُْْق َو ْعَِْ َْ  .③﴾ىٍىىذىذۇرٔىڭ ئٍبرىحىع ۋٖ ثۇٍرۇظ راضححىٕال ﴿ ﴾َنََل َلُو  ْل
ٔىدڭ ئىٕطدبٔالرٔىڭ ئىٕطدبْ فىحرىحىٕدي لۇرئبٕٔىڭ ِٗزِۇٔىغب ئبضبضالٔغبٔذا 

ٔىڭ غېرىىي ٍولٍۇلىغب گۇۋاھ لىٍغبْ ۋٖ ثدۇ ھٗلدحٗ پٗرۋٖردىگبرى ئىىٍٗٔىىىگٗ ۋٖ 

ئٗھدذىٕي ئىجدرا  ِٗزوۇرچىڭ ۋٖدٖ ئبٌغبْ. ئبٔذىٓ وېَىٓ پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔي ئٗۋٖجىپ 

 ردىٓ ۋٖدٖ ئبٌغبْ. لىٍىع جوغرىطىذا ئىٕطبٔال

لدب ئىجدبدٖت لىٍىػدي ۋٖ ئىحدبئٗت ئىٕطبٔالر غۇ ۋٖدىٕىڭ جٗلٗززاضي ثدوٍىچٗ 

ئدبٍٗ لىٍىػدي وېدرٖن. ىجىدٓ لوثدۇي لىٍىدپ ئۇٔىڭغدب رٔدي « ئۆٌچَٗ»لىٍىػي، 

لدب ثٗرگْٗ ئىّبٍٔىمالر غۇ ۋٖدىگٗ ۋاپب لىٍىدذۇ، ۋٖدىٕدي ثۇزِبٍدذۇ. ئىّبٔطدىسالر 

رٖھىدُ لىٍىػدحىٓ  -ٍٗ ىَٔىڭ ضېَىٓ ثۇزىذۇ. ۋٖدىطىٕي ِۇضحٗھىٍِٗىگٗٔذىٓ و

 ئىجبرٖت ئِٗرىٕي جۇجّبٍذۇ، ٍٗر ٍۈزىذٖ ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍىذۇ. 

ال ثٌٗگىٍٍٗذۇ. ِدبۋۇ ھدبالي، ِدبۋۇ خۇالضٗ غۇوي، ئٗخاللي ئۆٌچِٕٗي پٗلٗت 

ھبراَ، ِبۋۇ چىراٍٍىك، ِبۋۇ ضٗت، ِبۋۇ دۇرۇش، ِبۋۇ دۇرۇش ئِٗٗش دېگْٗ ضدۆزٔي 

ٍٗددذۇ. ئىّددبٍٔىمالر ئددۆز ئىّبٔىٕىددڭ جٗلٗززاضددي ثددوٍىچٗ ِۇغددۇ ال دېٌَٗپٗلٗت 

 ئبٍٗ لىٍىذۇ. ىئۆٌچٍِٗٗرگٗ ر

                                                 
①
 ئبٍٗجٍٗر. -014ۋٖ  -011، وٗھفضۈرٖ  
②
 ِۇراجىئٗت لىٍىڭ.وىحبثمب ٔبٍِىك « ئېمىّالر ئىذىَٗۋىثۇ ئٗضىردىىي »جٗپطىالجي ئۈچۈْ خبٌىطىڭىس  
③
 ئبٍٗت. -54، ئٗئرافرٖ ضۈ 
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ھددبزىرلي زاِددبْ جددبھىٍىَىحىگٗ ٔىطددجٗجْٗ ئبالھىددذىرٖن ئٗھّىددَٗجىٗ ئىددگٗ، 

ئٗخاللمب ِۇٔبضىۋٖجٍىه ِۇٔدذاق ثىدر ضدۆز ثدبر: ثدۇ ودۈٍٔٗردٖ وىػدىٍٗرٔىڭ، ٍدبوي 

ئىػٍىرى، ئۆزگىرىػچبْ ِبددىٌ ۋٖزىَٗجٕىدڭ  ئبٍالٔذۇرۇۋاٌغبْووٌٍېىحىپٕىڭ ئبدٖجىٗ 

ئددبرا ِۇئددبِىٍٗ لىٍىػىػددىٕي ئوڭبٍالغددحۇرىذىغبْ  -ئىٕىبضددٍىرى، ٍددبوي ئددۆز 

. داۋاِدي ٍدوق، جؤۇٌۇۋاجىدذۇِٗٔپٗئٗجپٗرٖضٍىىٍٗر غٗرة دۇَٔبضدىذا ئٗخدالق دٖپ 

ئبوحۇئدبٌٍىمي ٍدوق ثدۇ ٔٗرضدىٍٗر ئٗخدالق  ھٗلىمىٌضبثبجي ٍوق، ئىٕطبٔالر ھبٍبجىذا 

ٍبخػي دٖپ ثۇٍرۇغبْ ئىػالرٔي  ٔىڭ ئٗ  دٖضٍٗپحٗ ئىٕطبٔالردىٓ ٌّبٍذۇ. ثوال

ٔىڭ رازىٍىمي ئۈچۈْ لىٍىع ھٗلمىدذٖ ئبٌغدبْ چىدڭ ۋٖدىطدىگٗ رىئدبٍٗ لىٍىدع 

ئبٍٗ لىٍىع ثىٍْٗ ئىػمب ىٔىڭ ئِٗىرٌىرىگٗ رِٗٔپٗئٗت  ھٗلىمىٌئٗخالق ثوٌىذۇ. 

َِنُوووووا  ﴿ئبغدددددىذۇ.  َِّ َنْىوووووَل  ْلُقوووووَر  آ وووووَللِر َو ْعَْرضِ َولَوووووْا َن وووووَ   لسَّ َََْوووووْ ِهْا ََورََتووووول ر ِِ نَووووول  ْْ َُ ََ  ﴾َو توََّقوووووْا  َل
پٍٗغِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىدبر لىٍغدبٍٔىمحىٓ ھدبالن ثوٌغدبْ غدٗھٗر ئبھبٌىطدي ئىّدبْ ﴿

زېّىٕٕىدڭ  -ئېَحمبْ ۋٖ جٗلۋادار ثوٌغدبْ ثوٌطدب ئىدذى، ئٌٗدۋٖجحٗ ئدۇالرٔي ئبضدّبْ 

 .①﴾پبراۋأٍىمٍىرىغب ِۇٍٗضطٗر لىالجحۇق
نَّوولِ   لن وو ِا ﴿ َِ ْْنَوولُىْا  وو تَ لتِِهْا َوَعَْلَف َْ ُهْا  ََوونوْ َِنُووا  َو توََّقووْا  َلَ ََّْرَُوول  َِّ َنْىووَل  ْلِ َُوولِن آ ُِا  َولَووْا َن َولَووْا نَُوَُّهووْا َندَوول

وو ْ  ووْ  َِوووْاِدِهْا َوِِ ووْ  َرَتِهووْا َعََتُْووا  ِِ ََ ِ لَووْ ِهْا ِِ َِ وول نُُْوو ُِْ  ووَل َوَِ ََ َو ْْلِ ووْارَ  ِِْهوواْ   لُوَّ ُِ ووِ  َنْر ْْ ئٗگٗر ئٗھٍددي ﴿ ﴾َت

چٗوٍىدگْٗ  ئىّدبْ ئېَحطدب ۋٖ  ھٗلىمىدٌلدب ۋٖ ئۇٔىدڭ پٍٗغِٗجىدرىگٗ وىحبة 

ئىػالردىٓ پٗرھىس لىٍطب ئىذى، ئۇالرٔىدڭ گۇٔدبھٍىرىٕي ثىدس چولدۇَ وٗچۈرٖجحدۇق، 

ٔېّٗجٍىده جٗٔدٕٗجىٗ وىرگۈزٖجحدۇق. ئٗگٗر ئدۇالر جٗۋراجمدب،  -ئۇالرٔي چولۇَ ٔدبزۇ 

ۋٖ پٗرۋٖردىگبرى جٗرىپىذىٓ ٔبزىً لىٍىٕغبْ ثبغمب وىحبثالرغب ئِٗٗي لىٍطدب  ئىٕجىٍغب

  .②﴾ئىذى، ئۇالر چولۇَ ئۈضحىٍىرىذىٓ ۋٖ ئبضحىٍىرىذىٓ رىسىك ٍٗر ئىذى
 :ٔىڭ ئبِبٔىحي دٖپ جؤۇٍذۇئبٍٗ لىٍىػٕي ىئىّبٍٔىمالر ئٗخاللمب ر

ِْ تُووووووَيلهو   ْعََِلَُوووول ِ ﴿ ُِرُُتْا َن َّووووَو يَووووْا َِّ  ل  ِ  َِ ُ ُلووووا  َِلْلَدوووووْم ْْ ِْ َت َ ْلووووُُْا ََوووووْ َ   لنَّووووولِس َن َِ  ﴾ِ لَوووو  َنْىَِْهووووول َوِ َذ  
ضىٍٗرٔي ئبِبٔٗجٍٗرٔي ئىگىطىگٗ لبٍحۇرۇغمب، وىػىٍٗر ئبرىطدىذا  غۈثھىطىسوي ﴿

 .③﴾ھۆوۈَ لىٍغبٔذا ئبدىً ھۆوۈَ لىٍىػمب ثۇٍرۇٍذۇ
بٍحۇرۇغدمب ئدبٍٗ لىٍىدع ئىگىطدىگٗ لىٔىڭ دٖرگبھىذىٓ وٌٗدگْٗ ئٗخاللمدب ر

ٔىددڭ ئىالھٍىمىٕددي ئىمددرار لىٍغبٍٔىمٕىددڭ جىگىػددٍىه جددۇٔجي ئبِددبٔٗجحۇر. ثددۇ، 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -96، ئٗئرافضۈرٖ  
②
 ئبٍٗجٍٗر. -66ۋٖ  -65، ِبئىذٖضۈرٖ  
③
 ئبٍٗت. -58ضۈرٖ ٔىطب،  
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جٗلٗززاضدىذۇر. ثددۇ چدو  ئبِددبٔٗجٕي ئىگىطددىگٗ لدبٍحۇرۇظ ئىٕطددبٕٔىڭ ئددۆزىگٗ ۋٖ 

ئبٌىدذۇ. ئٗخدالق دېدگْٗ  ٗئىچىگ ئۆزئۆزگىٍٗرگٗ چېحىٍىذىغبْ ثبرٌىك ئبِبٔٗجٍٗرٔي 

 . ۇئٗٔٗ غ

گٗ ٔىطددجٗجْٗ ئبالھىددذىرٖن ئٗھّىددَٗجىٗ ئىددگٗ، ھددبزىرلي زاِددبْ جددبھىٍىَىحى

ئٗخاللي ئبِبٔٗجٍٗر ثٗزىجىر  ِٗزوۇرئٗخاللمب ِۇٔبضىۋٖجٍىه ٍٗٔٗ ِۇٔذاق ثىر ضۆز ثبر: 

ِۇئبِىٍىٍٗرگىال خبش ثوٌّبضدحىٓ، ثٌٗىدي ِۇئدبِىٍٗ جۈرٌىرىٕىدڭ ھِّٗىطدىٕي ئدۆز 

ثىٍْٗ لىٍغبْ ئىچىگٗ ئبٌىذۇ. غۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىٕطبٕٔىڭ ئۆز ئىرادىطي ۋٖ ئىخحىَبرى 

ئىػالرٔىڭ ھېچمبٍطىطدي ئٗخاللىدٌ ئبِبٔٗجٕىدڭ ضدىرجىذا لبٌّبٍدذۇ. ضىَبضدٗت، 

پىىىر، ئىػٍٗۋاجمبْ ۋٖ ئدبراَ ئېٍىۋاجمدبْ  -ئىمحىطبد، ئىجحىّبئىَٗت، ضٗٔئٗت، ئوً 

ۋالىددحالر ِبٔددب ثۇالرٔىددڭ ھِّٗىطددي ئٗخددالق دائىرىطددىگٗ وېرىددذۇ. ھِّٗىطددي 

ي دائىرىطىگٗ وېرىذۇ. ثۇ ۋٖدىٕدي ئىّدبٍٔىك لب ثٗرگْٗ چىٓ ۋٖدىطئىٕطبٔالرٔىڭ 

 وىػىٍٗر ئىّبٔىٕىڭ جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ ئىجرا لىٍىذۇ.  

ًِل َو لَّووذِ ﴿ ووََل َْ َِ دَوولُلا   ُْا َََْوو   ْعَْرِض َىْاًُوول َوِ َذ  َفوولَِِّوُهُا  ْلَ وولِى  َِ َلِ   لَّووِذيَ  َيْلُكووا ِْ َِّوولُل  لوورَّ َِ َِ َو يَ  يَِِّ ُُووا
ُْ ًَّم  َودِ  ُِْسوِلَرَتِهْا  ولَرْ   َْ ًِول ِ ُوََّهول  َِ َ َر  ََوَذ ََوَهل َتول  َِّ َهونََّا ِ  َِ ََوَذ َن  ََنَّل  َِ رََوََّنل  ْصِرْ   ًِل َو لَِّذيَ  يَوُقاُلا َُوَقر   َ ل

ًِل َو لَِّذيَ  ََل  َِ ََوْ َ  َذِلَك دَوَا  ََُقا  َلْا ُيْسِرُِا  َوَلْا يَوْقُُوُرو  وََتل ًِل َو لَِّذيَ  ِ َذ  نَُْو ََِ   لَّوِو ِ َلًهول آَفوَر َوََل َوَُِقل  َِ َُا َيْم
 ََ ًِل ُيَضل َْْق نَثَل َدْل َذِلَك يَو َْ َِ َوَِْ  يَو َُُْا َْقت َوََل يَو َِرََّم  لَُّو ِ َلَّ َِلْل ََ  لَُِّ   َْ َِ  لنوَّ ُْا ِْ يَوْقُُو َِو ْا َلُو  ْلَدوَذ ُن يَووْاَم  ْلِقَ ل

َِْ  تَلَن َوآَِ  َُِهلًُل ِ َلَّ  ِِ ِو  ُْْم  ْْ َُوارً  َوَي َِ  لَّوُو َ  َسَنل ر وََتول َِ َْ تَ لتِِهْا  َُ  لَُّو  ل َُِاولَِ َك يُوَِّمت ًْ َََلًَل َصلِل ََِلَل  َ  َو
َِ  لَهوَر َوِ َذ  َُلًَل َو لَِّذيَ  ََل َيْكَهُمو َِ َُّو يَوُُاُن ِ َل   لَِّو  َِِْ ل  ًْ ََِلَل َصلِل ًِول َِرهو  َِللَّْغِا  َرِِ ًلل َوَِْ  تَلَن َو َِورهو  ِتَر 

َِ رََوَّنَول َىو َُْلَ لًُل َو لَِّذيَ  يَوُقاُلا َهل ُصل ل َو َْ وْ ََ رهو   ِْ نَول َوُذرتيَّلتِنَول َو لَِّذيَ  ِ َذ  ذُتتُرو  َِتيَلِ  َرَتِهْا َلْا َي ِِ وْ  َنْزَو  ْب لَنَول ِِ
وول ُنولَ ِووَك ُيْ ووََ  ًِ َِل ُْْلَِّقوو َ  ِ  ْْنَوول ِل َد ِْ ووُ  ر َو  َْ ََ َن ِِ َهوول دُووورَّ ًِل َفللِووِميَ   ووََل َْ ًْ َو ِْ َّوو ِِ َهوول َت  َِ َْقَّووْا َْ ََِلوول َصووَِّوُرو  َويُو َِ  ْلُغْرَِوو ْو

ًِول ُِْسوَُوَقر   َوَُِقل ُسوَنْ   ثٗٔدذىٍىرى زېّىٕدذا  وۆرۈدىغبْٔىڭ ٍبخػي ِٗرھِٗٗجٍىه ﴿ ﴾َِ

ب، ئۆزىٕي جۆۋْٖ جۇجۇپ، جِٗىىٍٕىه ثىٍْٗ ِبڭىذۇ، ٔبدأالر ئۇالرغب ٔبغبٍبْ ضۆز لىٍطد

ئۇالر: ضىٍٗرگٗ ئبِبٍٔىك جىٍٍّٗىس، دٍٖذۇ. ئۇالر وېچىٍٗرٔي پٗرۋٖردىگبرىغدب ضدٗجذٖ 

پٗرۋٖردىگبرىّىس ثىسدىٓ »لىٍىع ۋٖ لىَبِذا جۇرۇظ ثىٍْٗ ئۆجىۈزىذۇ. ئۇالر ئېَحىذۇ: 

جٗھَٕٗٔٗ ئدبزاثىٕي دٖپئدي لىٍغىدٓ، جٗھِٕٕٗٔٗىدڭ ئدبزاثي ھٗلىدمٗجْٗ ضدېٕىڭ 

ٗھٗٔدَٕٗ ھٗلىدمٗجْٗ ٍبِدبْ لبرارگدبھحۇر، ٍبِدبْ دۈغٍّٗٔىرىڭذىٓ ئبٍرىٍّبٍدذۇ، ج

ئۇالر خىراجٗت لىٍغبٔذا ئىطراپچىٍىمّۇ لىٍّبٍذۇ، ثېخىٍٍىمّدۇ لىٍّبٍدذۇ، « جبٍذۇر.

لب ئىىىىٕچي ثىر ِٗثۇدٔي غېرىه لىٍّبٍدذۇ، ئوجحۇرا ھبي خىراجٗت لىٍىذۇ، ئۇالر 

ّبٍذۇ، وىّىي ثۇ ھبراَ لىٍغبْ ٔبھٗق ئبدَٖ ئۆٌحۈرۈظ ئىػىٕي لىٍّبٍذۇ، زىٕب لىٍ 

، جبزاغدب ئۇچراٍدذۇ. لىَدبِٗت ودۈٔي ئۇٔىڭغدب ئدۇگۇٔبھالرٔي لىٍىذىىْٗ، ئبخىرٖجحٗ 
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ھٗضطىٍٗپ ئبزاة لىٍىٕىذۇ، ئۇ ِٗڭگۈ ئبزاة ئىچىذٖ خبرالٔغبْ ھبٌذا لبٌىذۇ، پٗلٗت 

ئۇالرٔىڭ ئىچىذىٓ ثۇ دۇَٔبدىىي چېغىذا جٗۋثٗ لىٍغبْ، ئىّدبْ ئېَحمدبْ ۋٖ ٍبخػدي 

ئۇالرٔىدڭ گۇٔدبھٍىرىٕي ٍبخػدىٍىممب  بٔالرال ثدۇ ھبٌدذا لبٌّبٍدذۇ، ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍغ

جوٌىّۇ ِٗغپىرٖت لىٍغۇچىذۇر ۋٖ ِٗرھِٗٗت لىٍغۇچىذۇر. وىّىي  ئبٌّبغحۇرىذۇ، 

لب ٍۈزٌٗٔگْٗ ثوٌىدذۇ. گۇٔبھٍىرىغب جٗۋثٗ لىٍىذىىْٗ ۋٖ ئِٗىٍىٕي جۈزٍٖذىىْٗ، ئۇ، 

ئدبڭالپ لبٌغدبْ چبغدذا ئبٌىَجبٔدبثٍىك ئۇالر ٍبٌغبْ گۇۋاھٍىك ثٗرٍِٗذۇ، ٍبِبْ ضۆزٔي 

ٔٗضدىھٗت  -ثىٍْٗ ئۆجۈپ وېحىذۇ، ئۇالرغب پٗرۋٖردىگبرىٕىدڭ ئدبٍٗجٍىرى ثىدٍْٗ ۋٖز 

ئي پٗرۋٖردىگدبرىّىس ثىدسگٗ ئبٍدبٌٍىرىّىس ۋٖ ›لىٍىٕطب، گبش، وور ثوٌىۋاٌّبٍذۇ، ئۇالر: 

الرٔىدڭ ئٗۋالدٌىرىّىس ئبرلىٍىك غدبدٌىك ثېغىػٍىػدىڭٕي جىٍٍّٗىدس، ثىسٔدي جٗلۋادار

دٍٖذۇ. ئٗٔٗ غۇالر ضٗۋرٌىه ثوٌغبٍٔىرى ئۈچۈْ جٗٔدٕٗت ثىدٍْٗ ‹ لىٍغىٓ پېػۋاضي

ِۇوبپبجٍىٕىذۇ. ئۇالر جٕٗٔٗجحٗ دۇئب ۋٖ ضبالَ ثىٍْٗ لبرغي ئېٍىٕىذۇ، ئۇالر جٕٗٔٗجدحٗ 

 .①﴾گۈزٖي جبً ٔېّىذېگْٗگۈزٖي لبرارگبھ،  ٔېّىذېگِْٗٗڭگۈ لبٌىذۇ، جٕٗٔٗت 
پبئبٌىَٗجٍٗردٖ پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ ئِٗدرىگٗ ئبضدىٍَىك دٖرۋٖلٗ وىػىٍٗر ئٌِٗٗىٌ   

لىٍىذۇ. ثۇ ئبضىٍَىمالر ئىّبٔىٌ ئٗخاللالرغدب ٔبھدبٍىحي ثٗن ِۇٔبضدىۋٖجٍىه ثوٌىدذۇ. 

ِٗئطىَٗجٍٗرٔي  -ِٗئطىَٗجٍٗرٔي ھبالي ضبٔىّىطب، گۇٔبھ  -غۇٔذالحىّۇ ئۇالر گۇٔبھ 

 ٓ چىمىپ وٗجٍّٗذۇ.ئىّبٔذى لبٔۇٔالغحۇرۇۋاٌّىطىالٔىڭ ئِٗرىگٗ ئبٌّبغحۇرۇپ 

ئدبٍٗ ىٌېىىٓ ثۇ، ئٗخاللٕىڭ ئىّبٔغب زىچ ثبغٍىٕىػٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ئٗخاللمب ر

لبئىددذٖ  لىٍىػددٕىڭ وٌٗىددّٗ غددبھبدٖجٕي ئىمددرار لىٍىددع ئۈضددحىگٗ لۇرۇٌغددبْ جددۈپ

ئىىٍٗٔىىىٕي ٍولمب چىمىراٌّبٍذۇ. وٌٗىّٗ غبھبدٖجٕي ئىمرار لىٍغبْ وىػي ئٗخاللمدب 

ئبٍٗ لىٍّىطب وٌٗىّٗ غدبھبدٖجىٗ ئىمدرار لىٍغدبْ ى. ئٗخاللمب ررىئبٍٗ لىٍىػي وېرٖن

ئددۆز رٖھّىحددي ثىددٍْٗ ئىّددبْ  ثوٌّبٍددذۇ. گۇٔددبھ ئۆجىددۈزۈپ ضددبٌغبْ ثٗٔددذىٕي 

ِٗغپىرٖت لىٍىدذۇ، خبٌىطدب ئۇٔىڭغدب  دائىرىطىذىٓ چىمىرىۋٖجٍّٗذۇ، خبٌىطب ئۇٔىڭغب

ي ئدددبزاة لىٍىدددذۇ. گۇٔبھىدددبر گۇٔدددبھىٕي ھدددبالي ضبٔىّىطدددىال، جىٕدددبٍٗجٕ

ئۇٔي دوزاخحب ِٗڭگۈ لوٍّبٍذۇ. ٌېىىٓ ثۇ: گۇٔبھ ئۆجىۈزۈظ   لبٔۇٔالغحۇرۇۋاٌّىطىال

ٔىڭ ٔٗزىرىذٖ ھدېچگٗپ ئِٗٗش، گۇٔدبھ ئۆجىدۈزۈظ ۋٖ ئۆجىۈزِٗضدٍىه ئىّبٔغدب 

زىَدبدٖ ثوٌىدذۇ، گۇٔدبھ لىٍطدب  -ٔىطجٗجْٗ ثٗرىجىر، دېگٍٗٔىه ئِٗٗش. ئىّبْ وَٗ 

دٖ ثوٌىدذۇ. ئىّدبْ جبرازىطدي ثىدر خىدً ئىجدبدٖت لىٍطدب زىَدب -، جدبئٗت وېّىَىذۇ

ئدبٍٗ لىٍىدع ۋٖ لىٍّبضدٍىممب لدبراپ ىٔىدڭ ئِٗدرىگٗ ر، ئدۇ. ثٌٗىي جۇرۇۋٖرٍِٗذۇ

                                                 
①
 ئبٍٗجٍٗر. -76ۋٖ  -61ضۈرٖ فۇرلبْ،  
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ٍۇلىرىالپ ۋٖ جۆۋٍٖٔٗپ جۇرىذۇ. ثۇٔي دٌٖىٍٍٗغىٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇٔۇ 

زىٕبخور ِۇئّىٓ ھبٌٗجحٗ جۇرۇپ زىٕدب لىٍّبٍدذۇ، ئدوغرى ِدۇئّىٓ »ھٗدىطي وۇپبٍٗ: 

«ھبٌٗجحٗ ئوغرىٍىك لىٍّبٍذۇ
①
.  

ھٗدىددص ٍٗٔٗ ئىّددبْ ثىددٍْٗ ئٗخاللٕىددڭ ئوجحۇرىطددىذا ئبٍرىٍّددبش  ِٗزوددۇر

ِۇٔبضىۋٖجٕىڭ ثبرٌىمىٕي ثبٍبْ لىٍىػدمب  ئىطدالِىٌ ئۈِّٗجٕىدڭ ئىالھىدٌ ئدۈِّٗت 

ئىىٍٗٔىىىٕددي  ئددۈِّىحيۋٖ ئٗخددالق  ئددۈِّىحيثوٌددۇظ ضددۈپىحي ثىددٍْٗ ئٗلىددذٖ 

ئددبٍٗ لىٍىددع ئىّبٕٔىددڭ راضددحٍىمىٕي ىالرغددب رچۈغٗٔذۈرۈغددىٗ  ئىّددبٔىٌ ئٗخالل

ضددىٕبٍذىغبْ ضددىٕحبظ ثوٌددۇپ، ئٗخاللمددب رىئددبٍٗ لىٍّىغددبْ ئبدٍِٖٗرٔىددڭ ئىّددبٔىُ 

 راضحچىً دٖپ دٖۋا لىالٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي دٌٖىٍٍٗغىٗ وۇپبٍٗ لىٍىذۇ. 

*** 

 جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالر ثۇ ھٗلىمٗجٕي چوڭمۇر ۋٖ ئبوحۇئبي چۈغٗٔگْٗ ئىذى. 

ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطدۇْ، پٍٗغِٗدجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالِٕىڭ ئٗخاللدي    ئبئىػٗ

 ٔېّىدذېگْٗدٍٖدذۇ. ثدۇ، « ئۇٔىڭ ئٗخاللي لۇرئدبْ ئىدذى»جوغرىطىذا ضوراٌغبٔذا: 

پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئٗخاللدي  ٗ!لىطمب ئىجبرٖ، ٘ ٔېّىذېگْٗپبضبھٗجٍىه 

رۇغبْ ۋٖ جوضمبْ ئىػدٍىرىٕىڭ ئۆزى ٔبزىً لىٍغبْ وىحبثحب ثۇٍ لۇرئبْ ئىىْٗ. ٍٗٔي 

ھِّٗىطي پٍٗغِٗدجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالِٕىڭ ھبٍبجىدذا ئٌِٗٗىٍَٗغدىْٗ. پٍٗغِٗدجٗر 

ئٌٍٗٗھىططبالَ لۇرئبٕٔىڭ جىرىده چۈغٗٔذۈرۈغدىگٗ ئبٍالٔغدبْ ئىدىْٗ. پٍٗغِٗدجٗر 

ئدۇالردىٓ   ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىّبٔي ئٗخاللالر ثىٍْٗ ئٗخاللٍىٕىػحب ضبھبثىٍٗرگٗ 

. غدۇڭب جٗرثىدٌَٗىگْٗۈٌگٗ ثوٌۇپ، ئۇالرٔىّۇ غۇ ئٗخاللالر ثدوٍىچٗ رازى ثوٌطۇْ، ئ

ئۇالردا ھبٍبجٍىمٕىڭ ھٗرلبٍطدي ضدبھٌٗىرىذٖ ئبجبٍىدپ ئدبٌىٌ ئٗخاللدي لىّّٗجدٍٗر 

 ثبرٌىممب وٌٗگْٗ: 

ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطۇْ، خٌٗىپٗ ثوٌغبٔذا ئۇ وىػىٍٗرگٗ ِۇٔدذاق   ئٗثۇ ثٗورى 

ْ ئددبراڭالردىىي ئٗ  ٍبخػددي وىػددي ِْٗ ثددۇ ئىػددمب لوٍۇٌددذۇَ، ِٗ»دٍٖددذۇ: 

ئِٗٗضّْٗ، جوغرا لىٍطدبَ، ِبڭدب ٍبردٍِٖىػدىڭالر  خبجدب لىٍطدبَ، ِېٕدي جۈزىحىدپ 

ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطدۇْ، خٌٗىدپٗ ثوٌغبٔدذىّۇ،    خٗجحبةئۆِٗر ئىجٕي « لوٍۇڭالر

غۇ ِٗزِۇٔذا ضۆز لىٍغبْ. ۋٖھبٌٗٔىي، جبرىخحدب پۇلراٌىرىغدب:  خبجبالغطدبَ، جۈزىحىدپ 

الر، دېددگْٗ ھۆوۈِددذار چىمىددپ ثبلمددبْ ئِٗٗش. پددۇلراالر ھۆوۈِددذارٌىرىغب لوٍددۇڭ

زاِبٔذا ثوٌطۇْ، ٍدبوي  لٗدىّىيِٗججۇرىٌ ثېطىُ ئىػٍىحىپ، جۈزٖجىۈزۈپ وٌٗگْٗ. 

                                                 
①
 ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
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ھددبزىرلي زاِبٔددذا ثوٌطددۇْ، پۇلراٌىرىٕىددڭ ثېطددىّىغب جىددس پۈوددۈپ، ِٗججۇرالٔغبٔددذا 

ضدبزاۋٖر  ِٗدھىدَٗگٗ  ئدبٌىٌ خبجبٌىمٕي جۈزىحىػٕي لوثۇي لىٍغدبْ ھۆوۈِدذارالر ئٗ

ثوٌىذۇ. ضىَبضٗت ثبثىذا ِېٕي جۈزىحىپ لوٍۇ  دٍٖذىغبْ ھۆوۈِذار پٗلٗت ئىّدبٍٔىك 

ھۆوۈِذارالر ئىچىذىٓ چىمىذۇ. ثۇٔذاق ئىػٕي پٗلٗت جدۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالرال 

 لىالالٍذۇ.

ر ئٗگٗ»ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطۇْ، ثىر وۈٔي پۇلراٌىرىغب ِۇٔذاق دېدذى:   ئۆِٗر 

ثىدٍْٗ لٗضدِٗىي، ِۇثدبدا   ،«ِٗٔذٖ ئٗگرىٍىىٕي ثبٍمىطبڭالر، رۇضالپ لوٍدۇڭالر

ضېٕىڭذٖ ئٗگرىٍىىٕي ثبٍمىطبق ئۇٔي لىٍىچٕىدڭ ثىطدي ثىدٍْٗ رۇضدالپ لدوٍىّىس، 

ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطۇْ، ٔىڭ ثۇ ضۆزگٗ ئبچچىمي   دېذى ئۇٔىڭغب ضٌّٗبْ. ئۆِٗر 

، ئدۇ، ِٗٔطۇپحۇرويلب ضبٔب  -ذۇ جىّي ھِٗ»وٌّٗىذى، ثٌٗىي ئۇ ِۇٔذاق دېذى: 

ئۆِٗرٔىڭ پۇلراٌىرى ئىچىذٖ ئۇٔي لىٍىچ ثىٍْٗ رۇضالپ لوٍىدذىغبْ وىػدىٍٗرٔي ثدبر 

. ثۇٔذاق ئٗخاللمدب پٗلٗت غۇضىَبضٗت ثبثىذىىي ئىّبٔىٌ ئٗخالق ئٗٔٗ   .«لىٍذى

 جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالرال لبدىر ثوالالٍذۇ. 

، ئۆزىٕىدڭ ضىَبضدىحىٕي ثبٍدبْ لىٍىدپ ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطدۇْ  ئٗثۇ ثٗورى 

وۈچٍۈوحدۇر، ئۇٔىدڭ  ھۇزۇرۇِدذائبراڭالردىىي ئبجىس وىػي ِېٕىڭ »ِۇٔذاق دېگْٗ: 

ئدبجىسدۇر،  ھۇزۇرۇِدذاھٗلمىٕي ئېٍىدپ ثېدرىّْٗ. ئدبراڭالردىىي وۈچٍدۈن وىػدي 

ثدۇ، ئدبۋاَ خٌٗمٕدي ووٌدذۇرٌىحىع « ئۇٔىڭذىٓ ثبغمىالرٔىڭ ھٗلمىٕي ئېٍىۋېرىّْٗ.

لوٍۇٌغبْ لۇرۇق غوئبر ئِٗٗش ئىدذى. ثٌٗىدي ئٌِٗٗىَٗجدحٗ ئىجدرا  رىغبئوجحۇئۈچۈْ 

ضىَبضٗت چىرىغي ئىذى. ئىّبٔغب رىئبٍٗ لىٍىذىغبْ ضىَبضىٌ  ھٗلىمىٌلىٍىٕىذىغبْ 

 ئٗخالق ئٗٔٗ غۇٔذاق وۈچٍۈوىٗ ٍبْ ثبضّبٍذۇ، ئبجىسٔي ثوزٖن لىٍّبٍذۇ. 

زىگٗ جبپػدۇرۇپ ثېدرىّْٗ، ثبظ ئېپىطىوپ ثٍٗحۇي ِۇلٗددٖضٕىڭ ئبچمۇچىٕي ئۆِٗرٔىڭ ئۆ

. ئددۆِٗر ئددبچمۇچٕي جبپػددۇرۇۋېٍىع ئۈچددۈْ ٍوٌغددب چىممبٔددذا، ئددۇالغ جۇرۇۋاٌددذىدٖپ چىددڭ 

ٍېحىػّىگٍٗٔىىحىٓ ئۆِٗر خىسِٗجچىطدي ثىدٍْٗ ثىدر ئۇالغمدب ٔۆۋٖجٍىػدىپ ِىٕىػدٕي لدبرار 

لىٍذى. ئۆِٗر ِىٕگٗٔذٖ، خىسِٗجچىطي پىَدبدٖ ِبڭدذى. خىسِٗجچىطدي ِىٕگٗٔدذٖ،  ئدۆِٗر 

ٖ ِبڭذى. ئدۇ ئىىىىطدي ثٍٗحۇٌّۇلٗددٖضدىٗ وىرگٗٔدذٖ ِىدٕىع ٔدۆۋىحي خىدسِٗجچىگٗ پىَبد

وٌٗذى، ئۆِٗر خىسِٗجچىگٗ ٔۆۋىحىٕي ثېرىپ، ئۆزى ئۇٔىڭ وٍٕٗىدذىٓ پىَدبدٖ ِېڭىػدحب چىدڭ 

جۇردى، ئۇ ئىىىىطي غٗھٗرگٗ غۇ ھدبٌٗجحٗ وىدردى. جبھبٔدذىىي ئىػدالرٔي چۈغدىٕىذىغبْ 

، وٍٕٗىدذىٓ پىَدبدٖ ِدبڭغىٕىٕي خىسِٗجچدي دٖپ گۇِدبْ ئۇالغمب ِىٕگىٕىٕي خٌٗىپٗ وىػىٍٗر

 ھٗش لىٍىػحي. -ئٗھۋإٌي ثىٍگٗٔذٖ ھٍٗرأۇ  ھٗلىمىٌلىٍىػحي، ئۇالر 

*** 
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پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇئّىٕالرغب ثٗرگْٗ ئٗھذىٍىرىگٗ رىئبٍٗ لىٍّبٍدذىغبْ 

وٌىدذا ٍ »وبپىرالر ثىٍْٗ ئۇرۇظ لىٍىػدمب وېحىۋاجمدبْ لوغدۇٔىغب ِۇٔدذاق دٍٖدذۇ: 

لب ودبپىر ثوٌغدبٔالر ثىدٍْٗ ئدۇرۇظ لىٍىڭدالر، ٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ غبزات لىٍىڭالر 

غبزات لىٍىڭدالر، ئبٌدذىّبڭالر، ئۆٌدۈوٕي پدبرچىٍىۋٖجّٗڭٍٗر، ثدبٌىالرٔي، لېرىالرٔدي، 

«ئبٍبٌالرٔي ئۆٌحۈرِٗڭالر
①
. 

پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالَ ثددۇ ھٗدىددص ئددبرلىٍىك وىػددىٍٗر ئٗخددالق ثىددٍْٗ 

ٍدوق  ثوٌۇپّدۇ ھدبزىرلي زاِدبْ جبھىٍىَىحىدذٖ، دٖپ لبرىغدبْ ئۇرۇغدمب  ِۇٔبضىۋىحي

ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطۇْ،   ئٗخالق لوٌالّٔىطي ثېىىحىپ ثېرىۋاجىذۇ. ئٗثۇ ثٗورى 

ٌٗر ثىدٍْٗ ئدۇرۇظ لىٍىۋاجمدبْ دٔىڭ ئِٗرىذىٓ ٍېٕىۋاٌغبْ ِدۇرجٗخٌٗىپٗ ثوٌغبٔذا 

 لوغۇٔىغب ٍٗٔٗ غۇ ۋٖضىَٗجٕي لىٍىذۇ. 

ٔىڭ ٍۈزىٕي ھۆرِٗجٍىه لىٍطدۇْ، ثىدٍْٗ ئۇٔىڭغدب ئدۆوحٗ لوپمدبٔالر ئۇ  ئٌٗي 

ثوٌىدذۇ. وٗچ وېرىدپ  ٍېدحىُ -ئبرىطىذا ئۇرۇظ ثوٌۇپ، ھٗر ئىىىي جٗرٖپحىٓ ئۆٌۈَ 

ئىىىدي  ھٗرئۇٔىدڭ ٍدۈزىٕي ھۆرِٗجٍىده لىٍطدۇْ،   ئۇرۇظ جوخحىغبٔدذا ئٌٗدي 

دٖپدٕٗ لىٍىدۋېٍىع  جٗرٖپٕىڭ ئۆٌۈوٍىرىگٗ ٔبِبز چۈغۈرىذۇ، دۈغّٕٗٔىڭ ئۆٌۈوٍىرىٕي

ئۈچۈْ ئۇالرغب جبپػۇرۇپ ثېرىدذۇ. خدبۋارىجالر ئٌٗىٕىدڭ ِۇٔدذاق لىٍىػدىغب لبرغدي 

ئۇٔىدڭ ٍدۈزىٕي ھۆرِٗجٍىده   چىمىپ، لبرغي جٗرٖپحىىىٍٗرٔي وبپىر دٍٖذۇ. ئٌٗي 

لىٍطددۇْ، ثۇٔىڭغددب لوغددۇٌّبً ِۇٔددذاق دٍٖددذۇ: ئددۇالر ثىددسگٗ لبرغددي چىممددبْ 

 لېرىٕذاغٍىرىّىسدۇر. 

   ئٗۋالدٌىرىغب پٗلٗت ئىّبٍٔىك وىػىٍٗرال لبدىر ثوالالٍذۇ. ئٗٔٗ غۇ جٗ

ئوھۇد ئۇرۇغىذا دٖضٍىپىذٖ ٍٗڭگْٗ ِۇئّىٕالر وېَىٓ ٍېڭىٍىپ لىٍىپ، ٍٗجّىدع 

ِۇضۇٌّبْ غېھىث ثوٌىذۇ. جۈٍِىذىٓ، غدېھىحٍٗرٔىڭ خوجىطدي ھِٗسِٖدۇ غدېھىث 

ىذۇ. ٍبرىدذارٔىڭ ثوٌىذۇ. غۇ چبغذا ثىر ِۇضۇٌّبْ ثىر ٍبرىذارٔىڭ لېػىذىٓ ئۆجۈپ لبٌ

جېٕي ئبِبْ لبالرِىىىٓ دٖپ ئۇٔىڭغب ثىر جدبَ ضدۇ جٗڭٍٍٗدذۇ. ٍبرىدذار: ئدبۋۇ ٍٗردٖ 

لېرىٕذىػىُ پبالٔي ثبر، ضۇٔي غۇٔىڭغب ثٗر دٍٖذۇ. ضۇ ثٗرگدۈچي ضدۇٔي ئىىىىٕچدي 

وىػىگٗ جٗڭٍٍٗذۇ. ئىىىىٕچي وىػي: ئدبۋۇ ٍٗردٖ لېرىٕذىػدىُ پدبالٔي ثدبر، ضدۇٔي 

، گٗذاق لىٍىددپ ضددۇٔي ئىىىىٕچىطددي ئۈچىٕچىطددىغددۇٔىڭغب ثٗر دٍٖددذۇ. غددۇٔ

، جۆجىٕچىطي ثٗغىٕچىطىگٗ ئۆجۈٔىذۇ. ثۇ ئبدٍِٖٗر جدبْ گٗئۈچىٕچىطي جۆجىٕچىطى

جبٌىػىۋېحىپّۇ ثۇرادىرىٕي ئۆزىذىٓ ئٗال ثىٍىپ، ثىدر ئوخػدبظ ضدۆزٔي دٍٖدذۇ. ضدۇ 

ثٗغىٕچىطىذىٓ ثىرىٕچىطىگٗ ٍبٔىذۇ. ثۇ چبغذا ثىرىٕچىطي جدبْ ئدۈزۈپ وېحىدذۇ. 

                                                 
①
 ِۇضٍىُ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
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ىٕچىطىگٗ ٍبٔىذۇ. ئىىىىٕچىطىّۇ جبْ ئۈزۈپ وېحىذۇ. ئدۈچىٕچي، جدۆجىٕچي، ئىىى

ثٗغىٕچىطىّۇ غۇٔذاق جبْ ئۈزۈپ وېحىذۇ. ھېچمبٍطىطي ئدۆزىٕي لېرىٕذىػدىذىٓ 

ئٗال ثىٍىػىٗ رازى ثوٌّبً جٗ  غدېھىث ثوٌىدذۇ. ثدۇ زادى لبٔدذاق ئٗخدالق؟ جىدً 

 ئبجبٌغۇٌىرىذا ثۇ ئٗخاللٕي ٔېّىذٖپ ئبجبٍذۇ؟ 

*** 

جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئدبٌىٌ ئٗخاللٍىرىٕدي ضدۆزٌٗپ، لٗغٗز ثوٍدبپ ثىس 

ئوٌحۇرِبلچي ئِٗٗضّىس. جبرى  ۋٖ جٗرجىّىھبي وىحبثٍىرى ھٗر جٗھٗجحىىي ئبجبٍىپ 

ِٔٗۇٔىٍٗرگٗ ثبً. ثىس پٗلٗت جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئىّبْ ھٗلىمىحي ثىدٍْٗ 

حۇرىطىذىىي زىچ ِۇٔبضدىۋٖجٕي ھدېص دىٕىّىسٔىڭ ئٗخاللي لىّّٗت لبراغٍىرى ئوج

 لىٍغبٍٔىمىٕي ٍورۇجۇپ ثٗرِٗوچىّىس. 

جبئبال جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالرغب: ئىّدبْ ئېَحمدبْ ۋٖ ٍبخػدي ئٌٍِٗٗٗرٔدي  

لىٍغبٔالر ِۇئّىٓ ثوٌىذۇ، دٍٖذۇ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِّۇ ئۇالرغب غۇٔذاق جٌٗىُ 

ثىٍىذۇ. ئۇالرٔىدڭ جؤۇغدىذا « چىٍٍىمىٕيئٌِٗٗىَٗجدىٕٕىڭ »ثېرىذۇ. ٔٗجىجىذٖ ئۇالر 

 ئٌِٗٗىَٗجحىّۇ غدۇٔذاق، ِدۇئّىٓ ئبدِٖٕىدڭ دىٕغدب ئِٗٗي لىٍّبضدٍىمي ِدۇِىىٓ 

ثوٌۇغىغب  پٗرلٍىكئِٗٗش، وىػىٍٗر دىٕٕىڭ جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ لىٍغبْ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ 

چۈغدٗٔگٗچىٗ،  ھٗلىمىدٌثوٌىذۇ. ئۇالر دىٕٕدي ِۇغدۇٔذاق  پٗرلٍىكلبراپ، ئىّبٔذا 

الٌىغبٍٔىىي دىٕدي ئٌٍِٗٗٗرٔىدڭ ھِّٗىٕدي لىٍىدپ، ودۈچي ٍٗجىٍٗٔىىدي دىٕدي لى

َِوول ﴿جبئبالٔىددڭ:  ئٗخاللالرٔىددڭ ھِّٗىٕددي ئٌِٗٗىَىددحىگٗ جٗجددجىمالپ،  َّووَو  َِوولتوَُّقا   ل
وَُطَْدُُاْ  ْْ دېگْٗ ئِٗرىٕدي  .①﴾لب جٗلۋادارٌىك لىٍىڭالر ٍېحىػىچٗجبلىحىڭالرٔىڭ ﴿ ﴾ 

ئورۇٔدذاظ ثىٍٗٔدال  پٗرزٔديئدۇالر جدۆۋْٖ چٗوحىىدي ئىجرا لىٍّبلچي ثوٌغبْ. غۇڭب 

 ٔٗپدٍٗئٌٍِٗٗٗرٔىّدۇ لىٍغدبْ.  ٔٗپدٍٗثوٌذى لىٍّبضحىٓ، ئۆز ئىخحىَدبرٌىمي ثىدٍْٗ 

ئٌٍِٗٗٗرگٗ خۇددى پٗرھىسٌٗرگٗ، ۋاجىجالرغب رىئبٍٗ لىٍغبٔذٖن لبجحىك رىئبٍٗ لىٍغبْ. 

ٓ ئبٍرىۋٖجّٗضدٍىه ِبٔب ثۇ ئۇالرٔىڭ ئۆزگٗ خبش ئبرجۇلچىٍىمىذۇر. ئٌِٕٗٗدي ئىّبٔدذى

پىرىٕطىپي ۋٖ ئىّبٔي ئٗخاللالرٔي ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئىجرا لىٍىع پىرىٕطدىپي ئۇالرٔىدڭ 

جؤۇغددىذا ِۇٔددبزىرٖ جٌٗٗپ لىٍّبٍددذىغبْ، ئوچددۇق ِٗضددىٍٗ ئىددذى. چددۈٔىي ئددۇ، 

ئٌِٗٗىَٗجحٗ ِۇغدۇ دىٕٕىدڭ ِۇٔدبزىرٖ جٌٗٗپ لىٍّبٍدذىغبْ ئوچدۇق ِٗضدىٍىٍىرىٕىڭ 

پ ٔۇلحىطدىذىٓ غدۇالرغىال خدبش جؤدۇظ ئِٗٗش، لبجبرىذىٓ ئىذى. ثدۇ، پىرىٕطدى

                                                 
①
 ئبٍٗت. -06ضۈرٖ جٗغبثۇْ،  
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غۇالرغىال خبش ئىّحىَبز ئِٗٗش. وېَىٕىي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالرِۇ غدۇٔذاق جؤۇغدحب 

 ثوٌۇغي ۋٖ غۇ ٍوٌذىٓ چىمىپ وٗجّٗضٍىىي وېرٖن.

 

 ۋِدىگّ ۋاپب قىهىص  - 5

ََلَىوْمُتْا َوََل ﴿جبئبال ِۇٔذاق دٍٖدذۇ:   َِ ََوْدوَم تَواِْت وِمَىل َودَوْم َوَنْوُِوا  ََِدْهوِم  لَّوِو ِ َذ   ُقُضوا   ْعَْيَلول  تَونوْ
ووو َلَهووول ِِ َْ ُووا  َتوووللَُِّ  َُوَقَضووْ  َ  َِ َوََل َتُ ُا َدُْوووا َْ ووول تَو َِ َّوووَو يَوْدَْووُا  َِّ  ل ووو ًَل ِ  َِ َََْووْ ُ ْا َت َّوووَو  ْْووُُُا  ل َد َُْ لثًووول َِ َر َن ْ  ََوْدووِم دُوووواَّ

 ِْ َنُ ْا َن َِ نَْيَللَُُ ْا َلَفًَل ََو وْ ُذو ِْ َِول   تَوَّ  ِْ َِو ُْاُتُا  لَُّو َِِو َولَُ َِّو وتَن َّ َلُ ْا يَوْاَم  ْلِقَ ل ْر ِ ََّلل يَوِّوْ َِّ ْ  ُن ْ  ِىَ  َنْرََ  ِِ َِّ َِ ُن َتُ ا
َِو ْ  َِوْ  َيَكولُر َويَوْهوِم   ًَ َوَلِ وْ  ُيِضوله  وَم ِِ ًْ َو  َِّو َُْ وْا ُن َِ َوَلْا َ لَر  لَّوُو َلَ َد َُا َُِْ ْْ ِِ ِو َت ول  َيَكو ُتْنُُْا  ََلَّ لُر َوَلُُْسواَُل َّ 

ََّ دَوَمم  ََوْدوَم ثُوُِّاتَِهول َوتَوُذوُدا   لسهوارَ  َِ وَنُ ْا َِوَُو ُذو  نَْيَللَُُ ْا َلَفًَل ََو وْ ِْ َوَاََل تَوَّ ُُْا وِِّ ِل ُتْنُُْا تَوْدَل َْ ََوْ    ََِلول َصوَمْلُتْا 
َّووِو َثَلنًوو ََِ وو ا  َوََل َتْكووَُوُرو  ََِدْهووِم  ل ََووَذ ن   َّووِو َوَلُ ووْا  َِ  ل َُْلووا ِْ ُتْنووُُْا تَوْد وور  َلُ ووْا ِ  َّووِو ُىووَا َف وْ ْنووَم  ل َِ ِْوو ًَل ِ ََّلوول   ﴾ل َد

ٔىدددڭ ئٗھذىطدددىگٗ ۋاپدددب لىٍىڭدددالر، ضدددىٍٗر ئٗھدددذٖ جۈزۈغدددىٍٗٔىرىڭالردا ﴿

ٔدي گدۇۋاھچي لٗضىّىڭالرٔي پۇخحىٍىغبٔذىٓ وېَىٓ ثۇزِبڭالر، چدۈٔىي، ضدىٍٗر 

پ جۇرىددذۇ. ضددىٍٗر پىػػددىك لىٍّىػددىڭالرٔي ثىٍىدد لىٍددذىڭالر. غۈثھىطددىسوي، 

پبرچٗ لىٍىدۋٖجىْٗ خوجۇٔدذٖن ثوٌّدبڭالر. ثىدر  -ئىگىرىٍگْٗ ٍىپٕي چۇۋۇپ پبرچٗ 

جبِددبئٗ ٍٗٔٗ ثىدددر جبِدددبئٗدىٓ وددۆپ ثوٌغدددبٍٔىمىڭالر ئۈچدددۈْ لٗضدددىّىڭالرٔي 

ھٗلىدمٗجْٗ ضدىٍٗرٔي ثۇٔىدڭ ثىدٍْٗ  لىٍىۋاٌىطدٍٗر،  ۋاضىحىطيئبٌذاِچىٍىمٕىڭ 

ٔبھٗلٕي لىَبِٗت وۈٔي ضىٍٗرگٗ چولۇَ  -ػمبْ ھٗق ضىٕبٍذۇ، ضىٍٗر دٖجبالظ لىٍى

خبٌىغبْ ثوٌطب ئىذى، پۈجدۈْ ئىٕطدبٔالرٔي ئٌٗدۋٖجحٗ  ئېٕىك ئبٍرىپ ثېرىذۇ. ِۇثبدا 

خبٌىغبْ ئدبدِٖٕي گدۇِراھ لىٍىدذۇ، خبٌىغدبْ ئدبدِٖٕي  ثىر دىٕذا لىالجحي، ٌېىىٓ 

ق لىٍىٕىطدىٍٗر. ھىذاٍٗت لىٍىذۇ، لىَبِٗت وۈٔي پۈجۈْ لىٍّىػىڭالر ئۈضحىذٖ ضورا

لٗدىّىڭالر ئىطالَ دىٕىذا ِۇضدحٗھىَٗ ثوٌغبٔدذىٓ وېدَىٓ جېَىٍىدپ وٗجّٗضدٍىه 

لىٍىۋاٌّدبڭالر،  ۋاضىحىطديئدبراڭالردا ئبٌدذاِچىٍىمٕىڭ  -ئۈچۈْ لٗضىّىڭالرٔي ئۆز 

ٔىڭ ٍوٌىذىٓ جوضمبٍٔىمىڭالر ئۈچۈْ ئبزاثٕي جېحىَطىٍٗر، چو  ئبزاثمدب وىػىٍٗرٔي 

ئٗھذىطىٕي ئٗرزىّٗش ٔٗرضىگٗ ضدېحىۋٖجّٗڭالر  ئٗگٗر  ٔىڭلبٌىطىٍٗر. ضىٍٗر 

ٔىڭ دٖرگبھىذىىي ضبۋاة ضىٍٗر ئۈچۈْ پبٔىٌ دۇَٔبٔىڭ ٔٗرضىٍىرىذىٓ ثىٍطٗڭالر 

 .①﴾ئبرجۇلحۇر
ۋٖدىٍىرىٕدي ۋٖ لٗضدٍِٗىرىٕي ئٗرزىدّٗش   -ئٗھٍي وىحبثٕىڭ ئدۆز ئٗھدذى  

ئددۈِّٗجٕي ٔٗرضددىٍٗرگٗ ضددېحىۋٖجىٍٗٔىىي ھٗلمىددذٖ خٗۋٖر ثېرىددپ، ئىطددالِىٌ 

                                                 
①
 ئبٍٗجىىچٗ. -95 ئبٍٗجحىٓ -90، ٔٗھًضۈرٖ  
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ٍېحٗوچي ۋٖ ٍوٌجبغچي، لىَدبِٗت ودۈٔي ھِٗدّٗ ئدۈِّٗجٍٗرگٗ گدۇۋاھچي ثوٌۇغدمب 

چىمبرغبٔددذىٓ وېددَىٓ، ۋٖدىددگٗ ۋاپددب لىٍىػددٕي ئىطددالِىٌ ئۈِّٗجٕىددڭ ۋۇجۇدىددذا 

ئورٔبغمبْ ثٌٗگىٍٗر ئىچىدذىىي ثىدر ثٌٗدگٗ لىٍىػدٕي ئىدرادٖ لىٍدذى. ئىطدالِىٌ 

لىٍدذى. ۋٖدىدگٗ ۋاپدب لىٍىددع ۋٖدىٍىدرىگٗ ۋاپددب  -ئدۈِّٗت ئٌِٗٗىَٗجدحٗ ئٗھدذى 

ئىطالِىٌ ئۈِّٗجٕىڭ ئٗجراپىذىىي جبھىً خٌٗمٍٗر ئبرىطىذا ئىطدالِىٌ ئدۈِّٗجىٗ 

 خبش ئٗخاللمب ئبٍالٔذى. 

جؤۇغدددحۇرغىٕىّىسدٖن، جدددۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدددۇٌّبٔالر پٍٗغِٗدددجٗر  ٍۇلىرىدددذا

لوثددۇي  جٗرثىَٗضددىٕيئٌٍٗٗھىططددبالِٕىڭ لۇرئددبْ وٗرىددُ ثددوٍىچٗ ئېٍىددپ ثبرغددبْ 

 غبٔذىٓ وېَىٓ، لۇرئبْ ۋٖ ھٗدىطىٗ ٔبھبٍىحي چىڭ ئېطىٍذى. لىٍ

پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالَ لددۇرٍٖع ِۇغددرىىٍىرى ثىددٍْٗ جددۈزگْٗ ھددۇدٍٖجىَٗ 

ِۇغرىىالر جٗرىپىذىٓ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالِٕىڭ »ضۈٌھىطىٕىڭ ثىر ِبددىطىذا 

ِۇضدۇٌّبٔالرٔي ثبرغدبْ  لۇرٍٖػدٍٗرگٗلېػىغب وٌٗگٍٗٔٗر ئۇالرغب لبٍحۇرۇپ ثېرىٍىذۇ، 

دٖپ ثٌٗگىٍٗٔذى. ِۇضۇٌّبٔالر ثدۇ وېٍىػدىّذىٓ لدبجحىك « ئۇالر لبٍحۇرۇپ ثٗرٍِٗذۇ

 جٗڭطىسٌىه ھېص لىٍذى.

ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطۇْ، ٔىدڭ ئىچدي ضدىمىٍىپ وېحىدپ پٍٗغِٗدجٗر   ئۆِٗر 

 ئبي لوٍغىٍي جۇردى: وئٌٍٗٗھىططبالِغب ض

 ثىس ِۇئّىٓ ئِٗٗضّۇ؟  - 

 ئٌٗۋٖجحٗ ِۇئّىٓ.   - 

 ئۇالر وبپىر ئِٗٗضّۇ؟    - 

 ئٌٗۋٖجحٗ وبپىر.  - 

 ئۇٔذالحب ٔېّىػمب دىٕىّىسٔي پٗضٍٗغحۈرىّىس؟  - 

ِبڭدب  لدب ئبضدىٌ ثوٌّدبٍّْٗ، ٔىدڭ ئٌٗچىطدي، غۈثھىطىسوي ِْٗ » - 

«وېطىپ جبۋاة ثٗردى پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ -ٍبردَٖ ثېرىذۇ 
①
.  

لدب ئبٍدبْ ئىدذى. ىٍىك ئىىٍٗٔىىي ھۇدٍٖجىَٗ ضۈٌھىطىٕىڭ ِۇضۇٌّبٔالرغب پبٍذ

پبراضىحي ثىدٍْٗ  -ثىراق ضبھبثىٍٗر غبٍىجٕي ثىٍٍّٗذىغبْ چٗوٍىه ئىٕطبٔىٌ ئٗلىً 

جبئدبال ِۇٔدۇ  ھۇدٍٖجىَٗ ضۈٌھىطىٕي ئوچۇق جٗڭطىسٌىه دٖپ لبرىغبْ. ثدۇ ھٗلدحٗ 

َْقت لَ ﴿ئبٍٗجٕي ٔبزىً لىٍغدبْ:  يَول َِولْل ِْ واَلُو  لره ُْ ِْ َ ولَر  لَّوُو َلَقوْم َصوَمَق  لَّوُو َر وَر َم ِ  َْ َُوْمُفُْ َّ  ْلَلْسوِ َم  ْل
و ًْ ُْ وْ  ُلوِِ َذلِوَك َِو ََِ َدوَل ِِ َُْلوا   َِول لَوْا تَوْد ِْوَا  َِ َِوَد ُِا ول َْ ُ ْا َوَُِقصترِيَ  ََل َت َْ ْتِق َ  رُُرو َْ ُِ ِن َ    ﴿ ﴾ل َدرِيًِّولآِِ

                                                 
①
 ثٍٗھٗلي رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
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ىطب ئِٗىدٓ راضث چۈظ وۆرضٗجحي. خۇدا خبٌ ھٗلىمىٌپٍٗغِٗجىرىگٗ ھٗق رٖۋىػحٗ 

ثوٌغبْ، ثبغٍىرىڭالرٔي چۈغۈرگْٗ ۋٖ لىرلىغبْ ھبٌدذا لورلّدبً چولدۇَ ِٗضدجىذى 

 ضددۈٌھىذىىي ضددىٍٗر ثىٍٍّٗددذىغبْ پبٍددذىٕي ثىٍىددذۇ،  ، وىرىطددىٍٗرھٗراِغددب 

 .①﴾ثۇٔىڭذىٓ ثۇرۇْ ٍېمىٓ ثىر غٌٗىجىٕي ِۇٍٗضطٗر لىٍذى
ر ضېپىذىٓ پۇت ئٗھذىٕبِىٕىڭ ضىَبضىٌ لۇرۇِبً جۇرۇپ، ئٗثۇ جٗٔذٖي ِۇغرىىال

لوٌٍىرىغددب جبلددبق ضددېٍىٕغبْ ھبٌددذا ِۇغددرىىالر ضددېپىذىٓ چىمىددپ پٍٗغِٗددجٗر 

ئٌٍٗٗھىططبالِغب ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرگٗ لوغۇٌۇۋاٌّبلچي ثوٌذى. ئدۇٔي ثدۇ ھبٌدذا ودۆرگْٗ 

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لبٍغۇضي ۋٖ جٗڭطىسٌىه جۇٍغۇضدي جېخىّدۇ ئبغدحي. ئدۆِٗر ئبٌدذىغب 

پ ئدۆزىٕي ئٗضدىرٌىىحىٓ لۇجمدۇزۇظ ئۈچدۈْ چىمىپ، ئٗثۇ جٗٔذٌٖگٗ ئۇرۇظ لىٍىد

لىٍىچ جبغالپ ثٗرِٗوچدي ثوٌدذى. پٍٗغِٗدجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالَ ِۇغدرىىالر ثىدٍْٗ 

جددۈزگْٗ ئٗھذىطددىذٖ چىددڭ جددۇرۇپ، ئددۆِٗرٔي ئۇٔددذاق لىٍغىٍددي لوٍّىددذى. ثددۇ 

ئېچىٕىػٍىك ِٗٔسىرىٕي وۆرگْٗ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ٍۈرىىي ئېچىػىپ ضٗدپبرٖ ثوٌدۇپ 

 ئٌِٗٗىٌ دٖرش ثوٌذى.  جٗرثىَٗضىذىىيۋٖدىگٗ ۋاپب لىٍىع  وٗجحي. ٌېىىٓ ثۇ،

ٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ جۈزۈٌىدذۇ. ثدۇ ئٗھدذى ِدۇئّىٓ ِۇضۇٌّبٔالر جۈزگْٗ ئٗھذى 

ٔىڭ ثىر لىطّىذۇر. ثدۇ ئٗھدذىگٗ « چىٓ ئٗھذى»ٔىڭ ئبٌذىذا رىئبٍٗ لىٍىذىغبْ 

ۇ. پبٍدذا دٖخٍدي لىالٌّبٍدذ« ِٗٔدپٗئٗت»ٍېمىٓ ٍبوي ٍىراق، ئبغىبرا ٍبوي ِٗخپىٌ 

جبپطب ئٗھذىگٗ رىئبٍٗ لىٍىذىغبْ، زىَبْ جبرجطب رىئبٍٗ لىٍّبٍدذىغبْ ئىدع ثوٌّبٍدذۇ 

ئۇٔذاق لىٍىع جبھىٍىَٗجٕىڭ ئٗھذى جۈزگٗٔذىىي ئبدىحىذۇر. جبھىٍىَٗت ئٗھدذى 

جۈزگٗٔذىّۇ ۋاپب لىٍىع ٔىَىحي ثىٍْٗ جۈزٍِٗدذۇ. ئٗھدذىٕي ثۇزۇغدمب ئبِدبي ثوٌدۇپ 

چىمىدذىغبْ ئىدع ثوٌطدب، ئٗھدذى غدۇ ھبِدبْ لٗغٗز لبٌطب، ئٗھذىٕي ثۇزضب پبٍذا 

ٍۈزىذىىي ضىَبھمب ئبٍٍىٕىدذۇ، خدبالش. ھدبزىرلي زاِدبْ جبھىٍىَىحىٕىدڭ خٌٗمئدبرا 

ئٗھذىٍىرى ثۇٔىڭغب ئٗ  ئوچۇق ثىر ِىطبي. ئۇالرٔىڭ ئٗھدذى جۈزۈغدىّۇ ٔبھدبٍىحي 

ىٕدي ٔىڭ ئٗھذىطىگٗ ۋاپب لىٍىدذىغبْ ۋٖدئوڭبً، ثۇزۇغّۇ ٔبھبٍىحي ئوڭبً، ئِّٗب 

 ثۇزِبٍذىغبْ ِۇئّىٍٕٗرال ِٗٔپٗئٗجٕىڭ غىذىمٍىػدىغب ئۇچرىّبٍدذۇ. ئدۇالر پٗلٗت 

پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالِغب ۋٖ ئىطددالِىٌ ئددۈِّٗجىٗ  رازىٍىمىددٕىال وۆزٌٍٗددذۇ. 

وَا رر ﴿ثېرىپ ِۇٔدذاق دٍٖدذۇ:  ٍوٌَورۇق َْ َََْو   ُِِّْوْذ ِ لَوْ ِهْا  ًْ َِل وْ  دَووْامر ِفَ لَُو ِِ َّ َِ ول َْ َِّول َت َِّ  لَّوَو ََل  َوِ   ِ
وولًِِن  َ  َْ ووبه  ْل ِْ ئٗگٗر ضددْٗ ئٗھددذى جددۈزگْٗ لٗۋِددذىٓ خىَددبٔٗت ئددبالِٗجٍىرىٕي ﴿ ﴾ُي

                                                 
①
 ئبٍٗت. -27،  فٗجىھضۈرٖ  
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ھٗلىدمٗجْٗ خدبئىٕالرٔي  ضٗزضٗ ، ئٗھذىطىٕي ئۇالرغب ئوچۇق جبغالپ ثٗرگىٓ 

  .①﴾دوضث جۇجّبٍذۇ
 -ئٗخدالق ھٗجحدب ِۇئّىٕالرغدب ثٗرگْٗ ئٗھدذى  ٌئىّدبٔى ۋٖدٖدىىي -ئٗھذى 

گٗ رىئبٍٗ لىٍّبٍذىغبْ، ھٗدىطىال خىَبٔٗت لىٍىػٕىال ئوٍالٍذىغبْ ودبپىرالر ۋٖدىٍىرى

ثىٍّٗٔۇ ئٗٔٗ غۇٔذاق ثوٌىذۇ. ئبۋۋاي ئٗھذى ئۇالرغب ئوچۇق جبغالپ ثېرىٍىذۇ، ئبٔذىٓ 

 جٗ  ئېالْ لىٍىٕىذۇ. ئٗھذى لىٍىػمبْ ِٗزگىٍذٖ ئۇالر ئبٌذأّبٍذۇ.

پ ئدۇٔي ئدۆز ئٌِٗٗىَىدحىگٗ ئىطالِىٌ ئدۈِّٗت ئىالھىدٌ ٍوٌَدورۇلىٕي ئبڭمىرىد

 جٗججىمٍىذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ھبٍبجىذا ئبجبٍىجبجالر ۋۇجۇدلب وٌٗذى. 

ئٗثۇ  ئۇثٍٗذٖ ئىجٕي جٗرراھ غبِٕي فٗجھي لىٍىپ، ئدۆز دىٕىٕدي ئدۆزگٗرجّىگْٗ 

غددبٍِىمالردىٓ جىددسٍٗ ئبٌىذىغبٔددذا، غددبٍِىمالر ئۇٔىڭغددب ئددۇالرٔي رۇٍِۇلالرٔىددڭ 

ٓ ۋٖ ثوزٖن لىٍىػٍىرىذىٓ ھىّبٍٗ لىٍىػدٕي غدٗرت لىٍدذى، پبراوٗٔذىچىٍىىٍىرىذى

لوثددۇي لىٍددذى. ھىرٖلٍددي غددبِٕي ِۇضددۇٌّبٔالردىٓ  غددٗرجٕيئٗثددۇ ئۇثٍٗددذٖ ثددۇ 

ٍېحىپ وٌٗدذى،  ئۇثٍٗذٖگٗچو  لوغۇْ جٍَٗبرٌىغبٍٔىك خٗۋىرى ئٗثۇ  لبٍحۇرۇۋېٍىػمب

ىرٖلٍىٕىڭ ھ»ئٗثۇ ئۇثٍٗذٖ غبٍِىمالرغب جىسٍىطىٕي ٍبٔذۇرۇپ ثېرىپ ِۇٔذاق دېذى: 

ثىسگٗ لبرغي جٍَٗبرٌىك وۆرۈۋاجمبٍٔىمىٕي ضدىٍٗرِۇ ئبڭٍىدذىڭالر، ضدىٍٗرٔي ھىّدبٍٗ 

لىٍىع غٗرجىٕي لوثۇي لىٍغبْ ئىدذۇق، ھىّدبٍٗ لىٍىػدمب لدبدىر ثوالٌّبٍذىغبٔدذٖن 

ثدوٍىچٗ  غدٗرت ھېٍىمئىڭ ٍبردىّي ثىٍْٗ ئۇالرٔي ٍېڭٌٗىطٗن، جۇرىّىس. ٔبۋادا 

 « ئىع لىٍىّىس

برىخحب غۇٔذاق ۋٖلٗٔىدڭ ثوٌغدبٍٔىمىٕي ئدبڭالپ ثبلمدبّٔۇ؟ غٌٗىدجٗ ثىرٖر وىػي ج

لبزأغبْ فٗجھي لىٍغۇچي لوغۇٕٔىڭ لوِبٔذأي فٗجھي لىٍىٕغدبْ غدٗھٗر خٌٗمىدذىٓ 

جدبرى  ثٗجٍىرىٕدي  ،جىسٍٗ ئبٌىذۇ. ئبٔذىٓ وېَىٓ جىسٍىٕي ئۇالرغدب لدبٍحۇرۇپ ثېرىدذۇ

ىطدىسوي ثدۇ، جدبرىخحىىي ئبخحۇرۇغٕي خبٌىغدبٔالر ئدبخحۇرۇپ ثبلطدب ثوٌىدذۇ. غۈثھ

 ِىطٍىطىس ثىر ۋٖلٗدۇر. 

ٔي ودۆزٌٗپ، ودۆز « ِٗٔپٗئٗت»ئٗثۇ ئۇثٍٗذٖ ثۇ ئىػٕي ٍىراق وٌٗگۈضىذىىي ثىر 

ئبٌذىذىىي ِٗٔپٗئٗجٕي لۇرثبْ ثېرىع ئۈچدۈْ لىٍغدبْ ئِٗٗش. ھٗرگىسِدۇ ئۇٔدذاق 

ئِٗٗش. ئۇ ھىرٖلٍىٕىڭ ٍوپۇرۇٌۇپ وٌٗگْٗ لوغۇٔىٕي ٍېڭىػدىٗ جٗزَ لىالٌّىغدبْ. 

ثٌٗىي ئدۇ، « ھىّبٍٗ لىٍىػمب لبدىر ثوالٌّبٍذىغبٔذٖن جۇرىّىس.»ئۇٔىڭ گېپي ئوچۇق: 

پبٍددذا » جٗرثىَٗضددىٕىڭپٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالِٕىڭ لوٌىددذا ئبٌغددبْ ئىطددالَ 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -58ضۈرٖ ئٗٔفبي،  
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پىرىٕطىپىٕي چىمىع « جبپمبٔذىّۇ، زىَبْ جبرجمبٔذىّۇ ئوخػبغال ۋٖدىگٗ ۋاپب لىٍىع

ُا  تَ ﴿ٔۇلحىطي لىٍغبْ:  وَنُ ْا َوََل َتُ ُا َِ نَْيَلولَُُ ْا َلَفوًَل ََو وْ وُذو ِْ َُْ لثًول تَوَّ َر َن ْ  ََوْدوِم دُوواَّ َلَهل ِِ َْ للَُِّ  َُوَقَضْ  َ 
ْر  َِّو وْ  ُن ْ  ِىَ  َنْرََو  ِِ َِّ َِ ُن ِْ َتُ ا  -ضىٍٗر پىػػىك ئىٍگىرىٍىگْٗ ٍىپٕدي چدۇۋۇپ پدبرچٗ ﴿ ﴾َن

جبِدبئٗدىٓ ودۆپ پبرچٗ لىٍىۋٖجىْٗ خوجۇٔدذٖن ثوٌّدبڭالر. ثىدر جبِدبئٗ ٍٗٔٗ ثىدر 

  .①﴾لىٍىۋاٌىطىٍٗر ۋاضىحىطيثوٌغبٍٔىمىڭالر ئۈچۈْ لٗضىّىڭالرٔي ئبٌذاِچىٍىمٕىڭ 
ٔىڭ جٗلذىرى ثىٍْٗ ئٗثۇ ئۇثٍٗذىٕىڭ ِۇغۇ ئىطالِىٌ ئٗخاللمب رىئبٍٗ لىٍىػي 

ٔىڭ ٍبردىّي ثىٍْٗ ھىرٖلٍىٕىڭ لوغدۇٔىٕي ٍٗڭدذى. ٍبخػي ٔٗجىجٗ ثٗردى. ئۇ، 

لبٍحب جىسٍٗ جبپػۇردى. ئبٔدذىٓ  ،ٓ وۆڭٍىذىٓ رازى ثوٌۇپوىػىٍٗر  ئۇٔىڭغب ٍٗٔٗ چى

وېَىٓ ئۇالر ِۇغۇٔذاق ثۈٍۈن ئٗخاللٍىدك وىػدىٍٗرٔي ٍېحىػدحۈرگْٗ دىٕغدب لبٍىدً 

 ٔىڭ دىٕىغب وىردى. جۈروۈٍِٗپ  -ثوٌۇپ، جۈروۈَ 

ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطدۇْ، ئۆزىٕىدڭ پدبرش ئۇرۇغدىذىىي لوِبٔدذأىغب   ئۆِٗر 

الر ئٗجَٗ وبپىرٌىرىٕىدڭ ثىدرى ثىدٍْٗ ئوٍٕبغطدب، ئدۇ، ثدۇٔي ثىرىڭ»ِۇٔذاق دٍٖذۇ: 

ِۇضۇٌّبٕٔىڭ ئبِبٍٔىك ئٗھذىطي ثٗرگٍٗٔىىي دٖپ ئوٍالپ لبٌغبْ ثوٌطب، ثۇ ئٗھذىٕي 

  .«ھېطبة لىٍىپ ثٗرگىٓ

ٍۇلىرى پٌٍٗٗ ثدۇ ئٌِٗٗىَٗجدحٗ ئبِدبٍٔىك ئٗھذىطدي ثوٌّىطدب،  ٔېّىذېگْٗجوۋا  

ئبِبٍٔىك ئٗھذىطي ثېرىۋاجىذۇ دٖپ ئوٍالپ  پٗلٗت ثىر پبرش ِۇضۇٌّبْ ئٗضىٗر ِبڭب

ٍدب  -دٖۋاجىدذۇ « ثۇ ئٗھذىٕي ھېطبة لىٍىپ ثٗرگىٓ»لبٌغبٔغىال، ئۆِٗر لوِبٔذأىغب: 

ثددۇ پٗلٗت ئٌِٗٗىَٗجددحٗ ثوٌّىغددبْ ئٗھددذىٕي ھېطددبة لىٍىػددال ئِٗٗش، ثٌٗىددي، 

دۈغددّٕٗٔىڭ ِۇضددۇٌّبْ ئٗضددىٗر ئبِددبٍٔىك ئٗھذىطددي ثٗردى، دېددگْٗ گۇِددبٔىٕي 

ثىرٖر وىػي جبرىخحب غۇٔذاق ۋٖلٗٔىدڭ ثوٌغدبٍٔىمىٕي  لىٍذۇرۇغحۇرغب ھېطبة لوِبٔذأ

 ئبڭالپ ثبلمبّٔۇ؟

ِۇئبۋىَٗ رۇٍِۇلالر ثىٍْٗ جىٕچٍىك وېٍىػىّي ئىّساٌىغبْ ِٗزگىٍذٖ، ِۇئبۋىَٗٔىدڭ 

ئبٍغدبلچىٍىرى رۇٍِۇلالرٔىددڭ جىٕچٍىددك وېٍىػدىّىذىٓ پبٍددذىٍىٕىپ، ِۇضددۇٌّبٔالرغب 

ٍَٗبرٌىك لىٍىۋاجمبٍٔىك خٗۋىرىٕي ئېٍىپ وٌٗذى. ِۇئبۋىَٗ جۇٍۇلطىس ھۇجۇَ لىٍىػمب ج

جۇٍۇلطددىس ھۇجددۇَ لوزغىّددبلچي ثوٌددذى. ٌددېىىٓ  پۈجحۈرگددۈچٗئددۇالر جٍَٗددبرٌىمىٕي 

ِۇئبۋىَٗٔىڭ ِٗضٍىھٗجچىٍىرى ئۇٔذاق لىٍىػمب لوغۇٌّبً، ِۇٔذاق دېَىػدحي: ٍدبوي 

وي ثوٌّىطدب، ٔىڭ ئِٗرى ثوٍىچٗ ئۇالرغب ئٗھذىطىٕي ئبغىبرا جبغالپ ثٗرگىدٓ ٍدب

 « ضبلالپ  جۇرۇپ، ئٗھذىٕىڭ ۋالحي ئبخىرالغمبٔذىٓ وېَىٓ ئۇالر ثىٍْٗ ئېٍىػمىٓ.

                                                 
①
 ئبٍٗت. -92، ٔٗھًضۈرٖ  
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ئۇٔىدڭ لوغدۇٔىٕي غٌٗىدجىگٗ ئېرىػدحۈردى  ضدْٗ  ِۇئبۋىَٗ ضبلالپ جدۇردى، 

ضددبالھىذدىٓ زاِبٔىطددىذا لىٍغددبٍٔىرىٕي ضېٍىػددحۇرۇپ  ئٗھٍىطددٌٗىپٍٗرٔىڭثۇٔىڭغددب 

ثىٍْٗ جىٕچٍىك ئٗھذىطي جدۈزگْٗ ِٗزگىٍدذٖ،  ئٗھٍىطٌٗىپٍٗرثبلمىٓ. ِۇضۇٌّبٔالر 

ئبٌدذاِچىٍىك لىٍىدپ ِۇضدۇٌّبٔالرغب جۇٍۇلطدىس ھۇجدۇَ لىٍدذى، ِۇضدۇٌّبٔالر  ئۇالر

ِٗضددچىحىٗ وىرىۋاٌطددىّۇ ثبضددحۇرۇپ وىرىددپ، لىٍىددچ ئؤددبٍححي. خىرىطددحىَبْ 

ِٗٔجٌٗىرىٕىڭ رىۋاٍٗجٍىرى دېَىٍگٗٔذٖن، ئبجالر جىسىغىچٗ لدبْ وٗچحدي وبپىرالرٔىدڭ 

وبپىرالر ھٗلمىذٖ ضۆزٌىگْٗ ِۇٔۇ ضۆزىذٖ راضث ئېَحىدذۇ:  ىطي ئوخػبظ، ھِّٗ

﴿ َِ ًْ َوُنولَ ِووَك ُىووُا  ْلُلْدَُووُمو وو َِّ ُِووْيِِ ر ِ َل  َوََل ِذ ِِوو    َِ  وددبپىرالر ِددۇئّىٕالر ھٗلمىددذٖ ٔٗ﴿ ﴾ََل يَوْردُوُِّووا

، ٔٗ ئٗھدددذىگٗ رىئدددبٍٗ لىٍّبٍدددذۇ، ئٗٔٗ غدددۇالر ھٗددىدددذىٓ جۇغمبٔچىٍىممدددب

 .①﴾رئبغمۇچىالردۇ
غۇ ئٗھۋاٌذىّۇ ٍٗٔٗ ضبالھىذدىٓ ئدۆزىگٗ ٔدۆۋٖت وٌٗگٗٔدذٖ ئدۇالرٔي ئوخػدبظ 

جبزاغب جبرجىػٕي خبٌىّىذى. ثٌٗىدي ئۇالرغدب ئىطدالِٕىڭ ٍدوي لوٍدۇظ پىرىٕطدىپي 

 .ثوٍىچٗ ِۇئبِىٍٗ لىٍذى

 

 پٌّ ھّرىكىتي -ئىسالو ئىهىى   - 6

رى ئۈضدحىذٖ ثۇ ٍٗرگٗ وٌٗگۈچىٍىه ئىطالِىٌ ئۈِّٗجٕىدڭ ئٗ  ٍدبرلىٓ ثٌٗگىٍىد

 دٖۋرٌٗرٔىدڭ» جٗرثىدٌَٗٗپجوخحبٌذۇق. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۆز لوٌي ثىدٍْٗ 

دٖپ جٗرىددپٍىگْٗ جددۇٔجي ئٗۋالد ِۇضددۇٌّبٔالرغب « ئٗ  ٍبخػىطددي ِېٕىددڭ دٖۋرىددُ

ضدۆزٌىرىّىسدٖ غدۇٔي جٗوىحٍىدذۇلىي، ثدۇ  ٍۇلىرىميضۆزىّىسٔي ِٗروٗزٌٗغحۈردۇق. 

غىال خددبش ئِٗٗش، ثٌٗىددي ھٗر زاِبٔددذىىي ثٌٗگىددٍٗر جددۇٔجي ئٗۋالد ِۇضددۇٌّبٔالر

ئىطددالِىٌ ئددۈِّٗجحٗ غددۇٔذاق ثٌٗگىددٍٗر ثوٌۇغددي وېددرٖن. لبٍطددىجىر دٖۋرىددذىىي 

ئىطالِىٌ ئۈِّٗت غۇ ثٌٗگىٍٗردىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌطب، گۇٔبھىبر ثوٌىذۇ. ثۇ ثٌٗگىٍٗرٔي 

 ئۆزىذٖ ھبزىرالظ ۋٖ ضبلالظ جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭال ئبالھىذىٍىىي ئِٗٗش.

غدۇٔذاق ثٌٗدگٗ ثوٌۇغدي  ئٗۋالدلدبئىّبٍٔىك ثوٌۇغٕي ودۆزٌىگْٗ ھٗرثىدر  ھٗلىمىٌ

ئبالھىددذىٍىىي غددۇوي، ئددۇالر  وېددرٖن. جددۇٔجي ئٗۋالد ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ ِىطٍىطددىس

ئىطالِىٌ ئۈِّٗجٕىڭ ثٌٗگىٍىرىٕي ئىػمب ئبغۇرۇغحب پٗرز لىٍىٕغبْ جۆۋْٖ دٖرىجىدگٗ 

چٗوىٗ ٍېدحىع ئۈچدۈْ جىرىػدچبٍٔىك وۇپبٍىٍىٕىپ لبٌّبضحىٓ، ثٌٗىي ئٗ  ٍۇلىرى 

وۆرضىحىپ، وىػىٕىڭ خىَبٌىغىّۇ وٌٍّٗٗذىغبْ ئٗ  ٍۇلىرى پٌٍٗىگٗ ٍٗجحي. ثۇٔدذاق 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -01ضۈرٖ جٗۋثٗ،  



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

113 

 

ٍۇلىرى پٌٍٗٗ ئٌِٗٗىَٗجحٗ چۈغىۈٍٔىػدىپ، پٗرز لىٍىٕغدبْ دٖرىجىدذىّٕۇ ٔٗچدچٗ 

 ھٗضطٗ جۆۋٍٖٔٗپ وٗجىْٗ ئبدٍِٖٗرٔىڭ خىَبٌىغب جېخىّۇ وٌٍّٗٗذۇ. 

ثوٌۇغٕىڭ زۆرۈر غدٗرجي ھېطدبثٍىٕىذىغبْ ثبغدمب « ِّٗتئىطالِىٌ ئۈ»ثۇ ٍٗردٖ 

وۆرضدىحىپ ئدۆجىىٕىّىسدٖن، ثدۇ  ٍۇلىرىدذائىىىي ثٌٗگٗ ھٗلمىذٖ جوخحبٌّبلچىّىس. 

ئىىىي ثٌٗگٗ جٗثىئىَىي جبرىخٕي ۋۇجۇدلب وٌٗحۈرگْٗ جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالردىٓ 

 وېَىٓ ثبرٌىممب وٌٗذى. 

ىىىحددي ٍېددحىٍىع ۋٖ غددٗوىٍٍىٕىع پْٗ ۋٖ ھٗزارٖت ھٗر -، ئىٍىددُ جٗثىئىَىددي

چىمّبٍددذۇ. چددۈٔىي، ثددۇ ئىىىددي ھٗرىددىٗت ِۇلىٍّىممددب ۋٖ  ئوجحۇرىغددبثبضددمۇچىذا 

ئېػىٕذى وۈچىٗ ئېھحىَدبجٍىك ثوٌىدذۇ. ٍېدحىٍىع ثبضدمۇچىذا ھِٗدّٗ ودۈچ ئدۇي 

پْٗ ۋٖ  -ضېٍىػمب لبرىحىٍغبٍٔىمحىٓ ئېػىٕذى وۈچ ثوٌّبٍذۇ. ئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ ئىٍىدُ 

ٗجىجٗ ٍبرىحىػمب ئۈٔذٍٖذىغبْ لىّّٗت لبراظ، پىرىٕطدىپ ۋٖ ھٗزارٖت ضبھٗضىذٖ ٔ

ئىىىي ھٗرىىٗجٕدي  ھېٍىميپىىىرٌٗرٔىڭ ٍېحىٍىػىگىّۇ خېٍي ۋالىث وېحىذۇ. ثىراق 

جىىىٍگْٗ ۋٖ غبرائىث  ٔۇلحىطىذىٕالجٗۋٌٍٖۇت لىٍغبْ ئۇرۇق ئٌِٗٗىَٗجحٗ ثبغٍىٕىع 

ر ِٗزگىً ھېچىىّٕىڭ پىػىپ ٍېحىٍگۈچٗ ٍوغۇرۇٔۇپ جۇرغبْ. ثۇ خۇددى جۆرٌّٖٗ ثى

وۆزىگٗ وۆرۈًّٔٗ ئٗزاٌىرىٕي جوٌۇق ٍېحىٍذۈرگٗٔذىٓ وېَىٓ جۇغۇٌغبٔذٖوال ثىر ئىدع 

 ثىۋاضدىحٗثوٌغبْ. جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالر ثۇ ئىىىي ثٌٗگىٕدي ئىػدمب ئبغۇرۇغدمب 

ثوٌغدبْ. چدۈٔىي، ثىرىٕچىدذىٓ « دادا»لبجٕبغّىغبْ ثوٌطدىّۇ، ئٌِٗٗىَٗجدحٗ ئدۇالر 

ۇدلب وٌٗحۈرگْٗ غٌٗىجىٍىه جبرىخٕي ئۇالر ثبغدٍىغبْ. ئىىىىٕچىدذىٓ وېَىٕىىٍٗر ۋۇج

جوغرا ھٗرىىٗت ثبغالظ ٔۇلحىطىٕي ئۇالر ثٌٗگىٍىگْٗ. ثۇ ئىىىي ئىع ِۇضۇٌّبٔچٗ 

چىمىػىغب ٔبھدبٍىحي چدو  جٗضدىر  ئوجحۇرىغبپْٗ ۋٖ ھٗزارٖت ھٗرىىىحىٕىڭ  -ئىٍىُ 

 وۆرضٗجىْٗ. 

ٗزارٖت ھٗرىىىحىٕدي ثبغٍىَبٌىػددي پْٗ ۋٖ ھ -ھٗرلبٔدذاق ثىدر ئدۈِّٗت ئىٍىدُ 

ِۇِىىٓ. چۈٔىي ثۇ، ثىر جٗرٖپحىٓ ئىٕطبْ فىحرىحي، ٍٗٔٗ ثىر جٗرٖپدحىٓ ئىٕطدبٔالرغب 

ُتوَل  ُُِلومه َىوُيََلِر ﴿جىرىػچبٍٔىك وۆرضٗجىْٗ ِىمذاردا ثېرىٍىذىغبْ ثىر ئىالھىدٌ ضدوۋغب: 
ََطَلُر َرَتوَك   َِ ََطَلِر َرَتَك َوَِل َتل   ْ ْْ ُوارً َوَىُيََلِر ِِ  ھِّٗٗ ئبدِٖگٗ پٗرۋٖردىگبرىڭٕىدڭ ئبجدب﴿ ﴾َِ

ئبجددب لىٍغىٕددي ھددېچ ئبدِٖددذىٓ ِٗٔئددي  پٗرۋٖردىگبرىڭٕىددڭلىٍغىٕىددذىٓ ثېرىّىددس، 

 .①﴾لىٍىّٕبٍذۇ

                                                 
①
 ئبٍٗت. -21، ئىطراضۈرٖ  
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﴿ َِ ُسووا َْ ِِ َهوول ََل يُوِّْ ِِ َهوول َوُىووْا  َلوولَلُهْا  َْ ُْوَ ل َوزِيَنَُوَهوول ُُوووَا ت ِ لَووْ ِهْا َن ََ  لوومه َْ َوول َِ يُرِيووُم  ْل ھبٍددبجي ﴿ ﴾َِووْ  َتوول

زىٕٕىحىٕي وۆزٌٍٗذىغبْ وىػىٍٗرگٗ ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕىدڭ  -دۇَٔبٔي ۋٖ ئۇٔىڭ زىجۇ 

دۇَٔدبدىال جوٌدۇق ثېرىّىدس، دۇَٔدبدا ئۇالرٔىدڭ ئٗجرىدذىٓ ھېچٕٗرضدٗ  ئٗجرىٕي ثدۇ

 .①﴾وېٍّٗحىٍٍّٗذۇ
ئِّٗب ھٗرىىٗجٕي جوغرا ثبغدٍىغبٔذىال، ئبٔدذىٓ ثبغدمب ھٗرىىٗجٍٗردىدٓ روغدْٗ 

پْٗ ھٗرىىىحدددي ۋٖ دۇرۇش ھٗزارٖت  -ۇرىدددذىغبْ دۇرۇش ئىٍىدددُ پٗرلٍىٕىدددپ ج

 ھٗرىىىحىٕي ۋۇجۇدلب وٌٗحۈرگىٍي ثوٌىذۇ. 

پْٗ  -ثىس ثۇ ٍٗردٖ ِۇغۇ ھٗلدحٗ جوخحبٌّدبلچىّىس. گٗپٕدي ِۇضدۇٌّبٔچٗ ئىٍىدُ 

 ھٗرىىىحىذىٓ ثبغالٍّىس. 

*** 

ىدث. پبو ٌجبھىٍىَٗت دٖۋرىذىىي ئٗرٖثٍٗر ثىٍىّطىس خٌٗك ئىذى. ثۇ ثىر جبرىخى

ئٗرٖثٍٗر غىّبي ۋٖ جٗٔۇثحىىي ھٗزارٖت ِٗروٗزٌىرىگٗ ثېرىپ، وېٍىپ جۇراجحي. پبرش 

ثىٍّٗٔۇ ضۈروىٍىػٍىرى ثبر ئىذى. ئٍٕٗي زاِبٔدذا ثدۇ ئىىىدي  ئىّپېرىٌَٗىرىۋٖ رۇَ 

ئىّپېرىَٗدٖ ھٗرخىً ئىٍىّالر ثوٌطىّۇ، ثىراق ئٗرٖثٍٗر غۇ ئىٍّىدٌ ِٗرىپٗجٍٗرٔدي 

 -ر دۇَٔبٔىڭ ثىر چېحىذٖ، جبرىخٕىڭ گىرۋىىىذٖ لبْ جٗھطىً لىٍّىذى. چۈٔىي، ئۇال

 -جبپبخۇرالر،   ھٗجۋىٌ لىٍىػىػالر، ئۇغػبق جىجبرٖت، ئوٍۇْ  -لىطبضالر، پٗخرى 

غبراثالر ثىٍْٗ وۈْ ئۆجىۈزٖجحي. ئٗرٖثٍٗرٔىڭ لٗثىٍىۋازٌىك ھبٍبجىدذا  -جبِبغب، ھبراق 

دالظ ئىدذى. ئدۇالر ئٗ  چو  لىٍىذىغبْ ئىػي غدېئىر ئېَدحىع ۋٖ ٔٗضدٗثٕبِٗ ٍدب

ھٗرخىً ئۇضٍۇثحىىي غېئىرالرٔي ئېَحىػدىپ، غدېئىرىٌ پبضدبھٗت ثىدٍْٗ پٗخىدر 

لىٍىػبجحي، ٔٗضٗثٕبِىٍٗرٔي ٍبدالپ، ثبغمب لٗثىٍىٍٗر ثىٍْٗ زىذدىَٗجٍىػىپ لبٌغبٔذا 

. وٌٗحۈرۈغدٗجحيلبرغي جٗرٖپٕىڭ ٔٗضٗة جٗھٗجحىىي ٔوِۇضٍىرى ثىدٍْٗ ھبلدبرٖت 

ٌ ثدبالغٗجحٗ ۋاٍىغدب ٍېحىدپ، پىىىرىدٌ روھىدٌ جٗھٗجدحٗ ئٗرٖثٍٗر جبھىالٔٗ غېئىرى

ٍېحىٍىپ، ضۆزِْٗ ثوٌۇپ وٗجىْٗ ثوٌطىّۇ، ثىدراق ئۇالرٔىدڭ ئىسچىدً داۋاَ لىٍغدبْ 

ِدبجىرا ۋٖ  -ۋٖ لٗثىٍىۋازٌىممب ئٗگىػىپ وٌٗگْٗ دٖجبالظ، جېذٖي  لٗثىٍىۋازٌىمٍىرى

لب « ئۇٍۇغۇظ»ٔٗضٗثٍٗر ثىٍْٗ پٗخىرٌىٕىػٍىرى ئۈِّٗت غٗوىٍٍٗٔذۈرۈظ ئۈچۈْ 

ئددورۇْ لبٌذۇرِىددذى. ھددبٌجۇوي، لبٍطددي ثىددر ئىٍّىددٌ ٍددبوي ھٗزارٖت ھٗرىىىددحىگٗ 

ئۈِّٗجٕىڭ غٗوىٍٍىٕىػي ئبضبضٍىك غٗرجحۇر. غۇٔىڭ ئۈچۈْ ئٗرٖثٍٗر ثىدر ٔٗچدچٗ 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -05ضۈرٖ ھۇد،  
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ئٗضىرغىچٗ ھېچمبٔذاق ثىٍىُ ئىسدٖغدىٗ ٍدۈزًٌّٗٔٗ ضبۋاجطدىس ٍبغدىذى. ثدۇ ثىدر 

 جبرىخي پبوىث.

ئىٍّىٌ ھٗرىىٗت ئېٍىپ ثېرىػمىال ئِٗٗش، ثٌٗىي جوغرا ئىطالَ وېٍىپ، ئۇالرغب 

 ئىٍّىٌ ھٗرىىٗت ئېٍىپ ثېرىػمب وېحٗرٌىه ھِّٗٗ ٔٗرضىٍٗرٔي ثٗردى. 

زېّىٕٕدي گۈٌٍٗٔذۈرۈغدٕىڭ ثىدر لدوراٌي ثوٌطدۇْ ئۈچدۈْ  فىحرىحىگٗئىٕطبْ  

ٔي ئبِبٔٗت لوٍذى. ثوٌۇپّۇ، ِبددىٕىدڭ خۇضۇضدىَٗجٍىرىٕي « ِٗرىپٗت لىسىمىػي»

وٌٗدذى. ثدۇ لىدسىمىع  ئىگىدٍٗپئبضبضدٍىك ئدورۇٕٔي  فىحدرٖجحٗلىسىمىػي ثىٍىع 

وٌٗدذى.  ئىگىٍٗپدىّۇ ئبضبضٍىك ئورۇٕٔي « پْٗ -ئىٍىُ »ئىطحىالھىٌ ِٗٔىذىىي 

 -ئېَحمىٕىّىدسدٖن، ئۇٍۇغۇغدمب، ِۇلىٍّىممدب، جىدٕچ  ٍۇلىرىدذاثىراق ثدۇ لىدسىمىع 

براالٍددذۇ. ئٗرٖثٍٗرٔىددڭ ئبِبٍٔىممددب ئېرىػددىٗٔذىال ئۆزىٕىددڭ پبئددبٌىَىحىٕي ئېٍىددپ ث

ھېچمبٍطىطي ٍوق ئىذى. غۇ  ئېٍېّېٕحالرٔىڭلٗثىٍىۋازٌىك جبھىٍىَٗت ِۇھىحىذا  ثۇ 

 ِٗرىپٗجّۇ ٍوق ئىذى.  -ضٗۋٖثٍىه ئۇالردا ئىٍىُ 

ھِّٗىطي ثبر ثوٌذى. ھِّٗىذىٓ ئبۋۋاي  ئېٍېّېٕحالرٔىڭئىطالَ وٌٗگٗٔذٖ ِۇغۇ 

ثېرىدذىغبْ ِۇھىدث پٍٗدذا ثوٌدذى. پٗٔگٗ ئوجحۇرىغب چىمىع ئىّىدبٔىَىحي  -ئىٍىُ 

پْٗ ھٗرىىىحدي  -پٗٔذىٓ جبِدبِْٗ ٍبجالغدمبْ ثىدر خٌٗمدحٗ ئىٍىدُ  -ٌېىىٓ ئىٍىُ 

 فىحرٖجٕيئېٍىپ ثېرىع ئۈچۈْ ئۇٍۇغۇظ، ِۇلىٍّىك ۋٖ خبجىرجٍِٗىىحىٓ ثبغمب ٍٗٔٗ 

غٗپٍٗجحىٓ ئوٍغىحىپ، ئۇٔي ئِٗگٗن لىٍىع ۋٖ ٔٗجىجٗ ٍبرىحىػدمب ئۈٔذٍٖدذىغبْ زور 

وېرٖن ئىذى. ئىطالَ جبرىخحب وۆرۈٌۈپ ثبلّىغبْ ِىطٍىطىس  ثوٌۇغيروھىٌ  ئىٕحىٍىع

ئىٕحىٍىع روھىٌ ثېغىػٍىذى. غۇٔىڭ ثىدٍْٗ ثدۇ ٍېڭدي ئۇٍۇغدّىٕىڭ گٗۋدىطدىگٗ 

ئۈگىٍىرى ھٗرىىٗجىٗ وٌٗذى. ثۇ  -ٔبھبٍىحي زور ثىر ئېٕېرگىَٗ جبرلىٍىپ، ئۇٔىڭ ئۈگٗ 

 ٗرىىٗت لىٍذى. ئىٌ ھبٌذا ثىٍىُ ئىسدٖغىٗ ھىجٗث فىحرٖتچبغذا 

غٗپٍٗت ئۇٍمۇضىذىٓ ئوٍغىحىپ ئۇٔي جوغرا ئىٕحىٍىػدىٗ  فىحرٖجٕيئىطالَ دىٕىذا 

ثوٌدۇپال لبٌّبضدحىٓ،  ئېٕېرگىَٗضديۋٖ دۇرۇش ھٗرىىٗجىٗ ضبٌىذىغبْ ئىٕحىٍذۈرۈظ 

ثٌٗىي ٍٗٔٗ ثىٍىُ ئىسدٖغىٗ ئېٕىك ٍوٌَورۇق ثبر. ئىطالَ دىٕي ئىٕطبْ ھبٍبجىغب زۆرۈر 

اق ئىػحب غدۇٔذاق لىٍىدذۇ. ھبٍدبجٍىك ئىػدٍىرىذا ئىٕطدبٔالر ئدۆز ثوٌىذىغبْ ھٗرلبٔذ

وۈچىگٗ جبٍىٕىپ جوغرا ثىٍىّگٗ ئېرىػٌٍّٗٗذىغبْ ِٗضىٍىٍٗردٖ، ِٗضىٍْٗ: ئېحىمبد، 

ھبراَ لبجبرٌىمالردا، ثىٍذۈرۈغٕي ئىالھىٌ ۋٖھىٌ ئۈضحىگٗ ئبٌىدذۇ. ئىٕطدبٔالر  -ھبال 

غبْ ِٗضىٍىٍٗردٖ ۋٖھىدٌ ئىالھىدٌ ئۆز وۈچىگٗ جبٍىٕىپ جوغرا ثىٍىّگٗ ئېرىػٌٍٗٗذى

ثېرىع ۋٖ جوغرا ِېحود ثٌٗگىدٍٗپ ثېدرىع ثىٍٗٔدال وۇپبٍىٍىٕىدذۇ. ِدبددىٌ  ٍوٌَورۇق

 فىحرىحىگٗئىٕطبْ  وبئىٕبجٕي جؤۇظ ۋٖ ِبددىٕىڭ خۇضۇضىَٗجٍىرىٕي ئىگىٍٗغحٗ، 
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ئبِبٔٗت لوٍغبْ ئىمحىذار ئبرلىٍىك ئٗلٍىدٌ ۋٖ جىطدّبٔىٌ جىرىػدچبٍٔىمٍىرى ثىدٍْٗ 

ئىٍّىدٌ »ا ثىٍىّگٗ ئېرىػٌٍٗٗذۇ. غۇٔىڭ ئۈچۈْ ۋٖھىٌ ئىالھىٌ ثۇ جٗھٗجدحٗ جوغر

ٌٗرٔددي ۋٖ ھٗرلبٍطددي پٗٔددٍٗردٖ ِددۇئٍَْٗٗ ثىٍىّددگٗ ئېرىػددحۈرىذىغبْ « ٔٗزٖرىددَٗ

دٖرضٍٗرٔي ثٗرِىذى، پٗلٗت ٍوٌَدورۇق ثٗردى ۋٖ جدوغرا ِېحدود ثٌٗگىدٍٗپ ثٗردى. 

ذىّۇ، ھٗدىطدحىّۇ ثٗن ودۆپ. پْٗ ئۆگىٕىع ھٗلمىذىىي ٍوٌَورۇلالر لۇرئبٔ -ئىٍىُ 

دٖپ ئولۇغمب ثۇٍرۇظ ثىٍْٗ ثبغالٔذى. ثۇٔدذاق ثبغدالظ « ئولۇ»لۇرئبْ ۋٖھىَطي 

ئولۇٍبٌّبٍذىغبْ، ٍبزاٌّبٍذىغبْ ثىر ضبۋاجطىس ِىٍٍٗجىٗ ٔىطدجٗجْٗ ٔبھدبٍىحي روغدْٗ 

وِا َرَتوكَ ﴿لبٍحب جىٍغب ئبٌدذى:  -ِٗٔىگٗ ئىگٗ. جۇٔجي ۋٖھىٌ ئىٍىّٕي لبٍحب  ْْ وَرْن َِل  لَّوِذ    دوْ
َِول لَواْ   َِ َُْسول َّوَا  ْْلِ ََ َِْا  َّوَا َِولْلَق ََ وَرْن َوَرَهوَك  ْعَْتوَرُم  لَّوِذ   َََْوقر  دوْ   ْ ِِ َِ َُْسل ٍبراجمدبْ ﴿ ﴾ يَوْدَْواْ َفََْق َفََْق  ْْلِ

پٗرۋٖردىگبرىڭٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ ئولدۇغىٓ ئدۇ، ئىٕطدبٕٔي ٌٗخدحٗ لبٔدذى ٍدبراجحي. 

ٗرٍِٖىىحددۇر. ئددۇ، لٌَٗٗ ثىددٍْٗ خٗت ٍېسىػددٕي ئولددۇغىٓ، پٗرۋٖردىگبرىددڭ ئٗ  و

  .①﴾ئۆگٗجحي، ئىٕطبٔغب ثىٍّىگْٗ ٔٗرضىٍٗرٔي ثىٍذۈردى
ٔىڭ وبئىٕبجحىىي ئدبالِٗجٍىرىگٗ وىػدىٍٗرٔىڭ غۇٔذىٓ وېَىٓ ۋٖھىٌ ئىالھىٌ 

گٗ ئبئىدث وبئىٕدبت ِدۆجىسىٍىرىٕي، « پْٗ -ئىٍىُ »دىممىحىٕي جبرجحي، ثۇ جٗرٍبٔذا 

ٓ ۋٖ جۆرٌّٖىٕىددڭ غددٗوىٍٍىٕىع ثبضددمۇچٍىرىٕي ِىطددبي زېّىدد -ثوٌۇپّددۇ ئبضددّبْ 

ووَللَو ِ  َو ْعَْرضِ ﴿وٌٗحددۈردى:  ِِوو   لسَّ وولَذ   َِ ئېَحمىٕىددي ئبضددّبٔالردىىي ۋٖ ﴿ ﴾دُووِل  ُْ ُووُرو  

 .②﴾زېّىٕذىىي ٔٗرضىٍٗرٔي وۆزىحىڭالر
﴿ َِ َوََل تُوِِّْصوُرو َُِسُ ْا نَِ ُْْلاِدِن َ  َوِِ  نَُْو لب چىٓ ىٕذا ۋٖ ئۆزٖڭالردا زېّ﴿ ﴾َوِِ   ْعَْرِض آيَل   ِل

ٔىڭ لۇدرىحىٕي ۋٖ ثىرٌىىىٕي وۆرضدىحىذىغبْ ٔۇرغدۇْ ئېحىمبد لىٍىذىغبٔالر ئۈچۈْ 

  ③﴾ئبالِٗجٍٗر ثبر، ثۇٔي وۆرِِٗطىٍٗر؟
وو﴿ َِ ِِ َهوول َزْو َدووَل  َِ ووْ  ُتوولت  لََّلووَر ِ   ووَ  َونَُْوَهوولرً  َوِِ ِْ ِِ َهوول َرَو  َدووَل  َِ َِوومَّ  ْعَْرَض َو ْ ِ   ثْونَوووْ ِ  يُوْغِكوو  َوُىووَا  لَّووِذ  

 َِ وُرو َّ ََ ِِو  َذلِوَك َْليَول ر ِلَقوْامر يَوَُو  َِّ َهولَر ِ  ٍٗر ٍدۈزىٕي ضدوزۇپ وٗ  ٍدبراجحي، ٍٗر  ﴿ ﴾ لَّْ َل  لنوَّ

چىػي  -ٍۈزىذٖ جبغالرٔي ۋٖ دٖرٍبالرٔي ٍبراجحي، ِېۋىٍٗرٔىڭ ھٗر ثىر جۈرىٕي ئٗروٗن 

 جٗپٗوىۇروىرىػحۈردى. ثۇالردا، ئىىىي جىٕطٍىك لىٍىپ ٍبراجحي. وېچىٕي وۈٔذۈزگٗ 

  .④﴾ٔىڭ لۇدرىحىٕي وۆرضىحىذىغبْ دٌٖىٍٍٗر ثبرلىٍىذىغبْ لٗۋَ ئۈچۈْ 

                                                 
①
 ئبٍٗجىىچٗ. -5ئبٍٗجحىٓ  -0ضۈرٖ ئٌٗٗق،  
②
 ئبٍٗت. -010ضۈرٖ ٍۇٔۇش،  
③
 ئبٍٗجٍٗر. -20ۋٖ  -21، زارىَبتضۈرٖ  
④
 ئبٍٗت. -1، رٖئذضۈرٖ  
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َْْقنَول  لنه ﴿ َِِ و  ر ثُواَّ َف ًْ ِِ  دَوَر رر  ََ َْْنلُه ُُْط َد َِ ِِ  ر ثُاَّ    ْ ْر ِِ ََلَل ُْ   ْ ِِ َِ َُْسل َْْقَنل  ْْلِ َْْقنَول َوَلَقْم َف َْ َِ  ًْ ََْقو ََ  َْ و ََ ْط
ََُِّووولَرلَ  ْلدَ  ًْْقووول آَفوووَر َِو َُْكوووْاَُلُه َف ًلووول ثُووواَّ َن ْْ ََِ َسوووْاَُل  ْلِد َووولَم َل ووول  ًِ َِ َل  َْ َْْقنَووول  ْلُلْضوووَغ َْ َِ  ًْ ُِْضوووَغ  َْ َسوووُ   ََْقووو ِْ َّوووُو َن  ل

ولِلِق  َ  َْ ثىس ئىٕطبٕٔي ھٗلىمٗجْٗ الٍٕىڭ جٗۋھىرىذىٓ ٍبراجحۇق، ئبٔذىٓ ئۇٔي ثىدر ﴿ ﴾ ْل

ٌٗخدحٗ لبٔغدب ئبٍالٔدذۇردۇق،  ئبثىّٗٔىٕيۇق، ئبٔذىٓ پۇخحب لبرارگبھحب ئبثىّٗٔي لىٍذ

ئبٔذىٓ ٌٗخحٗ لبٕٔي پبرچٗ گۆغىٗ ئبٍالٔذۇردۇق، ئبٔذىٓ پدبرچٗ گۆغدٕي ضدۆڭٗوىٗ 

ئبٍالٔذۇردۇق، ئبٔذىٓ ضۆڭٗوىٗ گۆظ لؤذۇردۇق، ئبٔذىٓ ئۇٔي جبْ وىرگۈزۈپ ثبغمب 

 .①﴾ئۇٌۇغذۇر ِٗخٍۇلمب ئبٍالٔذۇردۇق، ئٗ  ِبھىر ٍبراجمۇچي 
جبئبالٔىڭ وبئىٕدبجحىىي ِدۆجىسىٍىرىگٗ  بْ وٗرىّٕىڭ وۆپٍىگْٗ ئبٍٗجٍىرىذٖ لۇرئ

، ثۈٍۈوٍۈوىگٗئىػبرٖت لىٍىٕىذۇ، ثۇ ئىػبرٖجٍٗر ثىٍْٗ ئىٕطبْ لٌٗجىٕي ٍبراجمۇچىٕىڭ 

ئۇٔىڭ ِۆجىسىٍىه لۇدرىحىگٗ، وبئىٕبجٕىڭ ھِّٗٗ ئىػٍىرىٕي ثىٍىذىغبٍٔىمىغب، ٔبزارٖت 

ثۈٍۈن ٍبراجمۇچي زاجحىٓ  لٌٗجٍٗرٔيذىغبٍٔىمىغب ئوٍغىحىپ، لىٍىذىغبٍٔىمىغب، ئىذارٖ لىٍى

ئٍّٗىٕىذىغبْ ۋٖ ئۇٔىڭغىال ئىجبدٖت لىٍىذىغبْ لىٍىع، ٍٗٔي ئېحىمدبدٔي جدوغرىالظ 

ئۆگىٕىػدىٗ غٗوطدىس « پْٗ -ئىٍىدُ »ِٗلطٗت لىٍىٕىذۇ، ثىراق ثۇ ئىػدبرٖجٍٗردٖ 

پىىىدر ٍۈرگدۈزۈظ،  يچۈغۈِذىىئبٍٗجٍٗرٔىڭ ئبخىرلي  ِٗزوۇرثبر. چۈٔىي،  ٍوٌَورۇق

ٔىدڭ ٔدي جؤدۇظ ۋٖ پٗٔطدىس ئىػدمب ئبغدّبٍذۇ.  -وۆزۈجۈظ، ئوٍٍىٕىع ئىٍىُ 

« پْٗ -ئىٍىُ »ٍۈرگۈزۈظ ٔۇلحىطىذىٓ  لۇدرىحىٕىڭ ضىرٌىرىٕي ثىٍىع ئۈچۈْ پىىىر

ثبغٍىٕىذۇ. ِۇضۇٌّبٔالر ئٌِٗٗىَٗجحىّۇ ئىٍىدُ ئىسدٖغدٕي غدۇ ٔۇلحىدذىٓ ثبغدٍىغبْ 

 ئىذى. 

جىىٕىّىسدٖن، ئٗرٖثددٍٗر ثبغددمب ئىػددالر ثىددٍْٗ ثوٌددۇپ ئېَحىددپ ئددۆ ٍۇلىرىددذا

وٗجىٍٗٔىىحىٓ، ئۇالردا ئىٍّىٌ دٖضّبٍٗ ٍوق ئىذى. ثۇ ئٗھۋاٌذا ِۇضدۇٌّبٔالر ثبغدمب 

ِىٍٍٗجٍٗرٔىڭ ثىٍىٍّىرىٕي ئىگىٍٗظ ئېھحىَبجىٕي ھېص لىٍذى. ئدۇالر جدبھىٍىَٗت 

ٖ غبٌىدت ئورۇٔدذا پٗٔدذ -ۋالحىذا ئۇٔذاق ھېص لىٍّىغبْ ئىذى. ئٍٕٗي ۋالىححب ئىٍىُ 

ٍۇٔبْ ۋٖ الجىٓ جىٍٍىرى ثوٌغبٍٔىمحىٓ ِۇضۇٌّبٔالر غۇ ئىىىي خىً جىٍٕي  جۇرۇۋاجمىٕي

پْٗ ثىٍىٍّىرىٕدي ئٗرٖة جىٍىغدب ئۆرىدذى.  -ئۆگىٕىػىٗ ٍۈزٌىٕىپ، ئدبخىرى ئىٍىدُ 

 ئۇالرٔىڭ ئىٍّىٌ ھٗرىىىحي ِبٔب ِۇغۇ ٔۇلحىذىٓ ثبغالٔذى. 

ؤۇٌغدبْ ٔٗرضدىٍٗرٔىڭ ھِّٗىٕدي جٗرجىدّٗ پْٗ دٖپ ج -ئۇالر غۇ زاِبٔذا ئىٍىُ 

ئۆگىٕىػحٗ چىڭ جۇردى. ثۇ ئٗھۋاٌذا ثۇٔذاق لىٍىع  ضۈپىحىذٖلىٍىپ، ئۇٔي غبگىرت 

ئىٌ ئىع ئىذى. ئۇالر ٔبھبٍىحي جىسال ئۆزٌىرىذٖ ئىٍّىٌ ضٗزگۈرٌۈن ئىمحىدذارىٕي ىجٗث

                                                 
①
 ئبٍٗجىىچٗ. -04ئبٍٗجحىٓ  -02، ِۇئّىٕۇْضۈرٖ  
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ٔي پېٕىددذٖ ضددبلٍىٕىپ وېٍىۋاجمددبْ ثٗزى خبجددبٌىمالر -ٍېحىٍددذۈرۈپ، ٍۇٔددبْ ئىٍىددُ 

جۈزىحىػىٗ ثبغٍىذى. لۇرئبٔدذا وبئىٕدبت ِدۆجىسىٍىرىٕي ئدوٍٍىٕىع، پىىىدر لىٍىدع 

ھٗلمىذٖ ٍوٌَورۇق ثوٌۇپال لبٌّبضحىٓ، ثٌٗىي جېخىّۇ ِۇھىّي ئىسدىٕىع ِېحودى ثبر 

 ئىذى. 

پْٗ ٔولۇي پٌٗطٗپىۋى ٔٗزٖرىٌَٗٗردىٓ ئىجبرٖت ئىدذى.  -ٍۇٔبٍٔىمالردىىي ئىٍىُ 

غب « ئٗلىً»ىسدىٕىپ، ٔٗزٖرىَٗٔي پٌٗطٗپىۋىٍَٗغحۈرۈپ، ئۇالر ٔٗزٖرىَٗ جوغرىطىذا ئ

جوغرىالظ ثىٍْٗ ثوٌذى لىالجحي. ٔٗزٖرىَٗٔي ئٗلىً ئېحىراپ لىٍطىال، ئٌِٗٗىَٗجدحٗ 

ثوٌۇظ، ثوٌّبضٍىمىذىٓ ٍبوي ئٌِٗٗىَٗجحٗ جوغرا ثوٌۇظ، ثوٌّبضٍىمىذىٓ لٗجئىَدٕٗزٖر 

ىچٗ ثىدر ٍۈزٌىٕىػدىٗ جوغرا ٔٗزٖرىدَٗ ھېطدبثٍىٕبجحي. ٌدېىىٓ لۇرئدبْ وٗرىدُ ثبغدم

ٍوٌَورۇق ثٗردى. لۇرئبْ وٗرىُ ٔولۇي ٔٗزٖرىَٗ جٗرىپىگىال ئِٗٗش، ثٌٗىي ئٌِٗٗىدٌ 

پٕٗٔىددڭ ِٗٔپٗئٗجٍىدده جٗرىددپىگٗ ِېڭىػددمب ٍوٌَددورۇق ثٗردى:  -جٗرٖپددىٗ، ئىٍىددُ 

و ت ﴿ َْ ََِا ِد ُ  لِْنَّلِس َو ْل ِْ ُدْل ِىَ   ََِ   ْعَِىَّ مبْ ئدبً جوغرۇٌدۇق ضٗٔذىٓ ٍېڭي چىم﴿ ﴾َيْساَُلاََُك 

ۋٖ ھٗجٕىڭ ۋالىحٍىرىٕي ھېطبثالظ  وىػىٍٗرٔىڭضورىػىذۇ، ئۇالرغب ئېَحمىٕىي، ئبً 

  .①﴾ئۈچۈٔذۇر
ُِِِّْصووَرًَ ِلََُُِّْوغُووا ﴿ َهووولِر  َْ  لنوَّ ْْنَوول آيَوو َد َِ َّْ ووِل َو َْ  ل ْاَُووول آيَوو َْ ََِل َهوولَر آيَوَُوووْ ِ   ْْنَوول  لَّْ ووَل َو لنوَّ َد َِ ووْ  َرَتُ وووْا  َو َِْضووًَل ِِ

ِصو ًَل وَ  َْ َْْنلُه تَو َِصَّو َسلَن وَُتلَّ َ ْ رر  ِْ َََمَل  لستِن َ  َو ْل َُْلا   ودېچٗ ثىدٍْٗ وۈٔدذۈزٔي وبِدبٌي ﴿ ﴾لَُِوْد

لددۇدرىحىّىسٔي وۆرضددىحىذىغبْ ئىىىددي ئددبالِٗت لىٍددذۇق، وېچىٕىددڭ ئددبالِىحىٕي 

، پٗرۋٖردىگبرىڭالرٔىڭ پٗزٌىٕي جٌٗٗپ لىٍىػىڭالر ئۈچدۈْ، ٍىٍالرٔىدڭ وۆجۈرۈۋٖجحۇق

ضبٔىٕي ۋٖ ھېطبثىٕي ثىٍىػىڭالر ئۈچۈْ وۈٔذۈزٔىڭ ئدبالِىحىٕي ٍورۇلٍدۇق لىٍدذۇق. 

  .②﴾دىٕي ۋٖ دۇَٔبۋى ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي جٗپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍذۇق
َِ ثُوواَّ تُ ﴿ وول يَوْدِرُ ووا لَّ ووَ ِر َوِِ ووَ   لكَّ َِ َُوُ اتًوول َوِِ ووَ   ْلِ َِّوول ووِذ  ِِ ِْ ِِ  تَّ ووِل َن ْْ وو  َرَهووَك ِ لَوو   لنَّ َِ ووْ  ُتوولت َوَنْو ِْوو  ِِ

ََلر  لِْنَّولسِ  ِِ وِو ِ و َُِْا  نَْلَا ُُُو  ْْ ُِ َِهل َ َر ن   ْ  َُُطُا ِِ ٌُ ُر ْْ َُِّل َرَتِك ُذُلًَل َي ُْ    ُِْ ْْ ًْ  لََّلَر ِ  َِل ِِو  َذلِوَك َْليَو  َِّ  ِ 
 َِ وُرو َّ ََ پٗرۋٖردىگبرىڭ ھٗضٗي ھٗرىطىگٗ ئىٍھبَ ثىٍْٗ ثىٍذۈردى: جبغالرغب، ﴿ ﴾ِلَقْامر يَوَُو

دٖرٖخٍٗرگٗ ۋٖ وىػىٍٗرٔىڭ ٍبضىغبْ ئۆٍٍىرىگٗ ئۇۋا جۈزگىٓ، ئبٔذىٓ وېدَىٓ جۈرٌدۈن 

چددېچٗوٍٗردىٓ ٍددېگىٓ، پٗرۋٖردىگبرىڭٕىددڭ ٍوٌىغددب ئىحبئٗجٍّٗٔىدده ثىددٍْٗ  -گددۈي 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -089ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
②
 ئبٍٗت. -02، ئىطراضۈرٖ  
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خىدً  -وىرگىٓ. ھٗضٗي ھٗرىطىٕىڭ لبرٔىذىٓ ئىٕطبٔالرغب غىپب ثوٌىذىغبْ خىٍّدۇ 

  .①﴾ىٍىذىغبْ لٗۋَ ئۈچۈْ ئىجرٖت ثبررٖڭٍىه ئىچىٍّىه چىمىذۇ، ثۇٔىڭذا پىىىر ل
ِۇضددۇٌّبٔالر ئىطددالِىٌ جٗجمىمددبت ِېحودىغددب ئٗگىػددىپ، ئىٍّىددٌ جٗجمىمددبت 

ضبھٗضددىذىٓ ئىٍّىددٌ جٗجددرىجٗ  ٔٗزٖرىددَٗۋىٍۈزٌىٕىػددىٕي ٔولددۇي پٌٗطددٗپىۋى، 

پْٗ  -ضبھٗضدىگٗ ثۇرىددذى. جٗجمىمدبت ِودىددذىىي ثدۇ چددو  ئىٍگىدرىٍٗظ ئىٍىددُ 

لوٌغب  وٌٗحۈرگْٗ ثۈٍۈن ٔٗجىجىٍىرىٕىڭ ثبغٍىٕىػي  ردٖدٖۋرٌٗجٗجمىمبجىٕىڭ وېَىٕىي 

پْٗ جٗجمىمبجىذا جٗجرىجىچىٍىىىٗ ِۇضۇٌّبٔالر ئدۇي ضدبٌذى.  -ئىٍىُ . ثوٌۇپ لبٌذى

گىٕىپ، ھبزىرلي زاِبٔذىىي چو  ۆثۇ ھٗلىمٗجٕي ِۇضۇٌّبٔالردىٓ جٗجرىجىچىٍىىٕي ئ

 .لوٌغب وٌٗحۈرگٍٗٔٗر ئېحىراپ لىٍىذۇ ئىٍگىرىٍٗغٍٗرٔيضٗورٖپ 

، ٔددبٍِىك MaKing of Humanity«  غدديۇئىٕطددبٔىَٗت لۇرۇٌ»ثرٍفوٌددث 

پېٕىّىدس ئٗرٖثدٍٗرگٗ ئۇالرٔىدڭ ھٍٗدراْ  -ثىسٔىدڭ ئىٍىدُ »وىحبثىذا ِۇٔذاق دٍٖذۇ: 

ثىدسگٗ جٗلدذىُ لىٍغبٍٔىمىغدب لٗرزدار ئِٗٗش، ثٌٗىدي  ٔٗزٖرىٌَٗٗرٔيلبالرٌىك ٍېڭي 

لٗرزدار. ودۆرۈپ جدۇرۇپحىّىسوي، پٕٗٔي ۋۇجۇدلب وٌٗحدۈرگٍٗٔىىىگٗ  -ئۇالرٔىڭ ئىٍىُ 

ئِٗٗش ئىددذى. ٍۇٔددبٍٔىمالر ئددېمىُ  ِٗۋجددۇتپْٗ  -دۇَٔددبدا ئىٍىددُ  لٗدىّىددي

غٗوىٍٍٗٔذۈرۈپ، ئبثطحراوث ھۆودۈٍِٗرٔي ٍٗودۈٍٔٗپ، ٔٗزٖرىدَٗ غدٗوىٍٍٗٔذۈردى. 

ثېطىمٍىك ثىٍْٗ ئىسدىٕىع، ئىجبثىٌ ثىٍىٍّٗرٔي جدوپالظ، ئىدٕچىىٗ  -ثىراق ئېغىر 

جٗجمىددك لىٍىددع ۋٖ جٗجرىجىچىٍىدده دېگٗٔددٍٗر  جٗپطددىٍىٌ ِددۇالھىسٖ ٍۈرگددۈزۈظ،

دٖۋاجمدبْ ٔٗرضدٗ ٍېڭدي « پْٗ -ئىٍىُ »ٍۇٔبٍٔىمالرغب جبِبِْٗ ٍبت ئىذى ثىس ھبزىر 

 ئوجحۇرىغدبئىسدىٕىع روھىٌ ۋٖ ٍېڭي جٗوػۈرۈظ ئۇضۇٌىٕىڭ ٔٗجىجىطىذٖ ٍبۋروپدبدا 

«چىمحي. ثۇ روھ ۋٖ ئۇضۇٌٕي ٍبۋروپبغب ئٗرٖثٍٗر ٍٗجىۈزدى
②
. 

پْٗ ھٗرىىىحىذٖ روٍبپمدب چىمبرغدبٍٔىرى ٍۇٔبٍٔىمالرٔىدڭ  -ٌّبٔالرٔىڭ ئىٍىُ ِۇضۇ

خبجددبٌىمٍىرىٕي جددۈزىحىع، ئبٌگېجراغددب ئوخػددبظ ٍېڭددي پٍٗٔٗرٔددي ئىجددبد لىٍىددع، 

جٗرٖلمىَبجىٕي  خىّىَٗٔىڭِبددىٕىڭ وۆپٍىگْٗ خۇضۇضىَٗجٍىرىٕي ثبٍمبپ، فىسىىب ۋٖ 

بٍمبظ ۋٖ ھٗضْٗ ئىجٕي ھٍٗطدِٕٗىڭ زور دٖرىجىذٖ ئبٌغب ضۈرۈظ، لبْ ئبٍٍىٕىػٕي ث

ٔۇر ئىٍّىذىىي ئىخحىراضي ثىٍٗٔال چٗوٍىٕىدپ لبٌّبٍدذۇ. جٗجرىجىچىٍىده ثوٌّىطدب 

ئبٌغب ئىٍگىرٌىٌٍَّٗٗذۇ. ثۇ ٍوٌٕي ئىٕطدبٔىَٗجىٗ ِۇضدۇٌّبٔالر  ھٗلىمىٌپْٗ  -ئىٍىُ 

                                                 
①
 ئبٍٗجٍٗر. -69ۋٖ  -68، ٔٗھًضۈرٖ  
②
دېدگْٗ « ٍدېڭىالظ چۈغدٗٔچىٕيِذىىي دىٕدي ئىطدال»ئۇضحبز ئبثجبش ِٗھّۇد جٗرجىّٗ لىٍغدبْ ِدۇھِّٗٗد ئىمجبٌٕىدڭ:  

 ئېٍىٕغبْ.وىحبثحىٓ 
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ضوۋغب لىٍذى. ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ جۆھپىطي ثۇال ئِٗٗش، ثۇ ٍٗردٖ جېخىّۇ ِدۇھىُ ثىدر 

 ٗرضٗ ثبر. ٔ

لۇرئبْ وٗرىّذٖ ھبٍبجٍىمٕىڭ ِۇوِّٗٗي ٍوٌي ثبر. ثدۇ ٍدوي ھبٍبجٍىمٕىدڭ ھِٗدّٗ 

ٔىّۇ ئۆز ئىچىگٗ ئبٌىذۇ. ثۇ ٍوٌذا ھٗرثىدر « پْٗ -ئىٍىُ »لىطىٍّىرىٕي، جۈٍِىذىٓ 

پْٗ  -لىطىُ ئۆزىٕىدڭ جىگىػدٍىه ئورٔىغدب لوٍۇٌىدذۇ. ِبٔدب ثدۇ، ئىطدالِىٌ ئىٍىدُ 

ُ لىٍغدبْ ئٗ  ِدۇھىُ ضدوۋغب. ثىدس زاِدبٔىّىسدىىي ھٗرىىىحي ئىٕطبٔىَٗجىٗ جٗلذى

پْٗ ھٗرىىىدحىگٗ لبرىطدبلال،  -ھبزىرلي زاِبْ جبھىٍىَىحي ئېٍىپ ثېرىۋاجمبْ ئىٍىدُ 

 ِٗزوۇر ضوۋغىٕىڭ لىّّىحي ئبالھىذٖ ئبٍبْ ثوٌىذۇ. 

ثىرىددذىٓ  -ئىٕطددبْ ِددبھىَٗجحٗ پددبرچىٍىرى ئۆزئددبرا جوٌۇلٍىػددىذىغبْ،  ثىددر 

ۇر. ثۇ ثىرٌىىحٗ ثىر پبرچٗ ثبغمب پبرچىالردىٓ ئبٍرىٍىپ وٗجطٗ، ئبٍرىٍّبٍذىغبْ ثىرٌىىح

ٍبوي ئىٕطبٔالر لٗضحْٗ ئبٍرىۋٖجّٗوچي ثوٌطب، ثىر پۈجۈْ گٗۋدىذٖ چبجدبق چىمىدذۇ. 

چۈٔىي، ثۇ گٗۋدٖ ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئبٍرىٍّبٍذۇ. پٗلٗت ئۇٔىڭذا وبغىال وۆرۈٌىذۇ. وبغىال 

  ٗج –وۆرۈٌطٗ، چبجبق چىمىػي جۇرغبْ گٗپ 

ثىرىدذىٓ  -ھىٌ ٍوي ئىٕطبٕٔي ئٗٔٗ غۇ ِبھىَىحي ثوٍىچٗ پدبرچىٍىرىٕي ثىدر ئىال

ئبٍرىۋٖجّٗضحىٓ ثىر پۈجۈْ گٗۋدٖ دٖپ جؤۇٍذۇ. ثۇٔىڭذىٓ ھٍٗدراْ لبٌّدب  چدۈٔىي، 

ثىٍىذىغبْ زاجٕىدڭ جٗرىپىدذىٓ  فىحرٖجٕيۋٖ  ئىالھىٌ ٍوي ئىٕطبْ فىحرىحىٕي ٍبراجمبْ

و﴿ٔبزىً لىٍىٕغبٔدذۇر:  َِ ِِّ ورُ َنََل يَوْدَْوُا  َْ ِٗخٍۇلدبجٕي ٍبراجمدبْ زات ﴿ ﴾ْ  َفَْوَق َوُىوَا  لَِّط وُا  ْل

ثىٍِّٗذۇ؟ ئۇ، غٍٗئىٍٗرٔىڭ ٔدبزۇن جٗرٖپٍىرىٕدي ثىٍگۈچىدذۇر، ھِّٗىدذىٓ جوٌدۇق 

  .①﴾خٗۋٖرداردۇر
 -ئىٍىُ »  ثىرىٕچىذىٓ ئىػىٕي ثىر جٗرٖپ لىٍغبٔذا« پْٗ -ئىٍىُ »ئىالھىٌ ٍوي 

جٗرٖپٍىرىذىٓ ئبٍرىۋٖجٍّٗذۇ، ئۇٔي ِۇضحٗلىً ثىدر ٔي ئىٕطبْ ھبٍبجىٕىڭ لبٌغبْ «پْٗ

غدوئبرىٕي وۆجدۈرۈپ « پْٗ -پْٗ ئۈچدۈْ ئىٍىدُ  -ئىٍىدُ »ٔٗرضٗ دٖپ لبرىّبٍذۇ، 

چىمّبٍذۇ. ثۇٔذاق ئىػٕي ھبزىرلي زاِبْ جبھىٍىَىحي جىك لىٍىذۇ. ئىىىىٕچىدذىٓ  

 ٌِٗٔىددۋىلبٌغددبْ ٍۈزٌىٕىػددٍٗرگٗ ۋٖ ِددبددىٌ،  فىحرٖجٕىددڭئىٍّىددٌ پبئددبٌىَٗجٕي 

ئېھحىَبجالرٔىددڭ لبٌغبٍٔىرىغددب لبرغددي لوٍّبٍددذۇ. ثۇٔددذاق ئىػددٕي ھددبزىرلي زاِددبْ 

 -پٕٗٔدي دىٕدذىٓ ئبٍرىۋېحىدپ، ئىىىىطدىٕي ثىدر  -جبھىٍىَىحي لىٍىۋاجىذۇ. ئىٍىدُ 

پْٗ ئىسدىگٍٗٔٗر دىٕٕدي جبغٍىطدۇْ، دىدٓ ئىدسدىگٍٗٔٗر  ،ثىرىگٗ لبرغي لوٍۇۋاجىذۇ

 پٕٗٔي جبغٍىطۇْ دٖۋاجىذۇ. 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -04ضۈرٖ ِۈٌۈن،  
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ََ ﴿ٔىڭ زېّىٕذىىي خٌٗىپىٕي دٖپ جؤۇٍذۇ: ئىٕطبٔىَٗجٕي ئىطالَ دىٕي  َوِ ْذ دَول
 ًْ و ََ َِل  ِِ   ْعَْرِض َفِْ  ل َِ ِْ ِ ُت   َْْلََلًَِ  ئۆز ۋالحىذا پٗرۋٖردىگبرىڭ پٗرىػحىٍٗرگٗ: ِْٗ ﴿ ﴾َرَهَك ِل

 .①﴾ٍٗر ٍۈزىذٖ خٌٗىپٗ ٍٗٔي ئورۇٔجبضبر ٍبرىحىّْٗ، دېذى
ََ ِ َلَّ ﴿ٍبرىحىٍددذى:  لددب ئىجددبدٖت لىٍىددع ئۈچددۈْئىٕطددبْ  ُْوو َْْقووُ   ْلِ وو َّ َو ْْلِ وول َف َوَِ

 ِِ  .②﴾جبٔالرٔي، ئىٕطبٔالرٔي پٗلٗت ِبڭب ئىجبدٖت لىٍىع ئۈچۈٔال ٍبراجحىُ﴿ ﴾لِ َوْدُُِّمو
ئىجبدٖت

③
َِّ َصوََلِت  ﴿ئىٕطبٕٔىڭ ثبرٌىك پبئبٌىَٗجٍىرىٕي ئدۆز ئىچىدگٗ ئبٌىدذۇ:   دُوْل ِ 

ْْ َووولَ  َوََِلووولِت  لِ  ئېَحمىٕىدددي ِېٕىدددڭ ٔدددبِىسىُ، ﴿ ﴾َّوووِو َرنت  ْلَدووولَلِل َ  ََل َ ووورِيَك لَووووُ َوُُُسوووِ   َوَِ

 لۇرثبٍٔىمىُ، ھبٍبجىُ ۋٖ ِبِبجىُ  ثبرٌىك ئىػدٍىرىُ، ئبٌٍِٗٗرٔىدڭ پٗرۋٖردىگدبرى 

  .④﴾ٔىڭ غېرىىي ٍولحۇرئۈچۈٔذۇر. 
ٔىڭ پٗزٌىدذىٓ جٌٗٗپ لىٍغبْ ئىجبدٖجٍٗر ئىچىذٖ زېّىٕٕي گۈٌٍٗٔذۈرۈظ ۋٖ  

ِِ َهول﴿ئىسدٖپ ضٗئَي ئىجحىھبت لىٍىػدّۇ ثدبر: رىسىك  وَُوْدَلرَُتْا  ْْ وَ   ْعَْرِض َو  َُْكوَاُتْا ِِ  ﴾ُىوَا َن
ضددىٍٗرٔي زېّىٕددذىٓ ٍددبراجحي، ضددىٍٗردىٓ زېّىٕٕددي ئددبۋات لىٍىػددٕي جٌٗٗپ  ﴿

 .⑤﴾لىٍذى
ُْا  ِِ ْ ﴿ ََِنلِتَِِّهل وَُت   ِِ ُِْكا   َدَل َلُ ُا  ْعَْرَض َذُلاًَل َِل َِ ضىٍٗرگٗ  ﴿ ﴾ِرْزِدوِو َوِ لَْ وِو  لنهُكوارُ  ُىَا  لَِّذ  

ٔىدڭ ثٗرگىدٓ ئٗجراپىدذا ِدېڭىڭالر،  زېّىٕٕي ِېڭىػمب ئبضبْ لىٍذى، زېّىٕٕىدڭ

  .⑥﴾ٔىڭ دٖرگبھىغب لبٍحۇرۇٌىطىٍٗررىسلىذىٓ ٍٗڭالر، ضىٍٗر جىرىٍگٗٔذىٓ وېَىٓ 
ٕدي پْٗ زېّىٕٕي گۈٌٍٗٔذۈرۈغٕىڭ، رىسىدك ئىسدٖغدٕىڭ، خٌٗىپىٍىده روٌ -ئىٍىُ 

پْٗ ئۆزى ٔىػبْ ئِٗٗش، ثٌٗىي ِٗزوۇر  -جبرى لىٍذۇرۇغٕىڭ زۆرۈر لوراٌي. ئىٍىُ 

 ٔىػبٔالر ئۈچۈْ خىسِٗت لىٍىذۇ. 

ٔىددڭ ثىددرٌىىىگٗ ئٗلىددذٖ ئېَحىددپ ئددۆجىىٕىّىسدٖن، ئىٕطددبٔىَٗت  ٍۇلىرىددذا

ٔبزىدً لىٍغدبْ  لىٍىػٕي، دىٕي پبئدبٌىَٗجٍٗرٔي، ٍٗر غدبرىٕي گۈٌٍٗٔذۈرۈغدٕي ۋٖ 

ىػىپ، زېّىٕذا ئدبداٌٗت ثٗرپدب لىٍىػدٕي ئدۆز ئىچىدگٗ ئبٌىدذىغبْ وٗ  لبٔۇٔغب ئٗگ

 ِٗٔىذىىي ئىجبدٖجىٗ ٍبرىحىٍغبْ:

                                                 
①
 ئبٍٗت. -11ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
②
 ئبٍٗت. -56، زارىَبتضۈرٖ  
③
ِدۇراجىئٗت  ثۆٌدۈِىگٗدېدگْٗ « ئۇلدۇِيئىجبدٖجٕىدڭ :»وىحبثٕىدڭٔدبٍِىك « چۈغٗٔچىٍٗرجۈزىحىع زۆرۈر ثوٌغبْ »خبٌىطىڭىس 

 لىٍىڭ.
④
 ئبٍٗجٍٗر. -061ۋٖ  -062ئبَ، ضۈرٖ ئٗٔ 
⑤
 ئبٍٗت. -60ضۈرٖ ھۇد،  
⑥
 ئبٍٗت. -05، ِۈٌهضۈرٖ  
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َِ لِ َوُقوووواَم  لنَّوووولُس َِلْلِقْسوووو ِ ﴿  ََ ََِدُهووووُا  ْلِ َُوووولَن َو ْلِل وووو ََْلنَوووول  نَوووولِ  َونَُْو ََْنل َِلْلَِّو وت وووو ُْ َْْنل ُر وووو َْ ثىددددس ﴿ ﴾َلَقووووْم َنْر

ْ ِۆجىسىٍٗر ثىٍْٗ ئٗۋٖجحۇق ۋٖ ئدۇالر ثىدٍْٗ ھٗلىمٗجْٗ پٍٗغِٗجٗرٌىرىّىسٔي روغٗ

 .①﴾ثىٍٍٗ ئىٕطبٔالر ئبداٌٗجٕي ثٗرپب لىٍطۇْ دٖپ، وىحبثٕي، لبٔۇٕٔي چۈغۈردۇق
پْٗ ثىر ئىٕطبٔىٌ پبئبٌىَٗت ثوٌغبٍٔىمحىٓ وٗ  ِٗٔىذىىي ئىجبدٖجٕىڭ ثىر  -ئىٍىُ 

لىطدىٍّىرى گىػٍىه ئورۇْ جۇجىذۇ. ئىجبدٖجٕىڭ لبٌغدبْ ېلىطىّي ثوٌۇپ، ئىجبدٖجحٗ ج

ئىٍىدُ »ثىٍْٗ ئۆزئبرا ثبغٍىٕىدذۇ. غدۇٔىڭ ئۈچدۈْ پٍٗغِٗدجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالِٕىڭ: 

«جٌٗٗپ لىٍىع ھٗر لبٔدذاق ِۇضدۇٌّبٔغب پٗرز
②
دېدگْٗ ضدۆزىٕي ئدۇچراجمىٕىّىسدا  

ھٍٗراْ لبٌّبضٍىمىّىس وېرٖن. ثۇ ھٗدىطٕىڭ ِٗزِۇٔي ثٗوّدۇ ئوچدۇق پٗرز دېدگْٗ 

 ئِٗٗش، ثٌٗىدي ئىطدالِىٌ ئبجدبٌغۇدا پٗرز ٌِٗۇَ ثىر ئىػٕي ئدبدا لىٍىدپ لوٍۇغدال

ٔىڭ رازىٍىمىٕي ئىدسدٖپ لىٍىٕىدذىغبْ لب ٍېمىٕالغحۇرىذىغبْ، دېگْٗ ئىٕطبٕٔي 

لدب پٕٗٔىڭ ئىطالِذىىي ئورٔي ئٗٔٗ غدۇٔذاق ئدۇ، ئىٕطدبٕٔي  -ئىجبدٖجحۇر. ئىٍىُ 

 .ئىجبدٖجحۇر ٔىڭ رازىٍىمىٕي ئىسدٖپ لىٍىٕىذىغبٍْېمىٕالغحۇرىذىغبْ، 

لدب غىال لبرىحىٍغدبْ دٖپ لبٌّبضدٍىك وېدرٖن. « دىٕي ئىٍىُ»ر ھٗدىص ِٗزوۇ

ھبرإِي ثىٍىع ئۈچۈْ، لىٍىػمب ۋٖ  -جوغرا ئىجبدٖت لىٍىػٕي ثىٍىع ئۈچۈْ، ھبالي 

لىٍّبضٍىممب جىگىػٍىه ئىػالرٔي ثىٍىع ئۈچدۈْ ھٗرثىدر ِۇضدۇٌّبٔغب دىٕدي ئىٍىدُ 

ىث. غۇٔذالحىّۇ ِٗزوۇر ھٗدىص ئۆگىٕىع پٗرز. ثۇ، ِۇٔبزىرٖ جٌٗٗپ لىٍّبٍذىغبْ پبو

سىپ ثٗرگْٗ ھۇدۇددىٓ ھبٌمىپ وٗجّىگْٗ ھٗرلبٔدذاق ئىٍىّغدب لبرىحىٍىدذۇ. ېض 

لبٍىً ثوٌّىطىڭىس، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ جۆۋٖٔذىىي ئىالھىٌ پٗرِدبٔالرٔي لبٔدذاق ئىجدرا 

 :لىٍغبٍٔىمىغب لبراپ ثېمىڭ

وووووو ْ ﴿ َر َوِِ ووووووْ  دُووووووواَّ ووووووَُطَْدُُْا ِِ ْْ وووووول   َِ وووووومهو  َلُهووووووْا  َِ ََووووووُموَُّتاْ  َوَن َّووووووِو َو ََووووووُموَّ  ل َِ َِووووووِو  ْ ووووووِل تُوْرِىُِّووووووا َْ  ﴾رََِوووووولِخ  ْل
دۈغٍّٗٔىرىڭالر ثىٍْٗ ئۇرۇظ لىٍىع ئۈچۈْ، لوٌۇڭالردىٓ وېٍىػچٗ لوراي وۈچي، ﴿

ٔىڭ دۈغّىٕىٕي، ئۆزۈڭالرٔىدڭ دۈغدّىٕىٕي جٗ  ئېحي جٍَٗبرالڭالر ثۇٔىڭ ثىٍْٗ 

  .③﴾لورلۇجىطىٍٗرۋٖ ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب دۈغٍّٗٔٗرٔي 
، ِبجېّبجىىدب، ِېخبٔىىدب لبجدبرٌىك خىّىدَٗپٕٗٔىدڭ فىسىىدب،  -ثۇ وۈٍٔٗردٖ ئىٍىُ 

 ٍدۇلىرىميجدۇرۇپ  ئدۆگًّٗٔٗٔٗچچٗ ئوْ جۈرٌىرى ثبر. ِۇضۇٌّبٔالر ثدۇ ئىٍىّالرٔدي 

 ٔىڭ جۆۋٖٔذىىي ئِٗرىٕي لبٔذاق ئورۇٔذاٍذۇ؟:وٌٗحۈرٌِٖٗذۇ؟  ثٗجبئبٍٗجىٗ ئِٗٗي 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -25، ھٗدىذضۈرٖ  
②
 ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. ِبججٗئىجٕي  
③
 ئبٍٗت. -61ضۈرٖ ئٗٔفبي،  
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َدَل َلُ ُا  ْعَ ﴿ َِ وْ  ِرْزِدووِ ُىَا  لَِّذ   ََِنلِتَِِّهل وَُتُْوا  ِِ   ِِ ُِْكا   ضىٍٗرگٗ زېّىٕٕدي  ﴿ ﴾ْرَض َذُلاًَل َِل

ٔىدڭ ثٗرگْٗ رىسلىدذىٓ ِېڭىػمب ئبضبْ لىٍذى. زېّىٕٕىڭ ئٗجراپىدذا ِدېڭىڭالر، 

 .①﴾ٔىڭ دٖرگبھىغب لبٍحۇرۇٌىطىٍٗرٍٗڭالر، ضىٍٗر جىرىٍگٗٔذىٓ وېَىٓ 
پٗٔطىس رىسىك جېپىپ ٍېگىٍي ثوالِذۇ؟  -ىٍىُ پٗٔطىس ِبڭغىٍي ثوالِذۇ؟ ئ -ئىٍىُ 

ْنووُ ﴿ٔىدڭ ِۇٔدۇ ضدۆزىگٗ لدبرا   ِل ًدول ِِ َِ ِِو   ْعَْرِض  وَللَو ِ  َوَِول  ِِو   لسَّ َِول  َر َلُ وْا  َّْ و َْ  ﴿ ﴾َو

ئبضّبٔالردىىي ۋٖ زېّىٕذىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطدىٕي ضدىٍٗرگٗ ثوٍطدۇٔذۇرۇپ 

 .②﴾ثٗردى
طددىس ثددوً ضددۇٔذۇرغىٍي ثوالِددذۇ؟ پٗٔ -جبھبٔددذىىي ٔٗرضددىٍٗرٔي ئىٍىددُ  

ئىٕطبٔىَٗت ثىر ئىػمب ۋۇجۇدلب وٗي دېطٗ، ئۇ ئۆزىچٗ ۋۇجۇدلب وېٍِٗذۇ؟ ٍبوي، ثبظ 

 پْٗ وېرٖن ثوالِذۇ؟ -ئٗگذۈرۈظ ئۈچۈْ ئىٍىُ 

ئؤٍىغبْ دٌٖىٍٍٗر غۇٔي وٗضدىىٓ دٌٖىٍدٍٗپ جدۇرۇپحىىي، ھٗدىطدحٗ دېدَىٍگْٗ 

ىي ھٗرلبٔذاق پبٍذىٍىك ثىٍىّٕي ئۆز دىٕي ئىٍىّگىال لبرىحىٍغبْ ئِٗٗش، ثٌٗ« پٗرز»

ئىچىگٗ ئبٌىذۇ. ثىراق ئىٍىّالر پٗرھىسٌىه دٖرىجىطىذٖ پٗرق ئېحىذۇ، ثٗزى ئىٍىّالر 

پٗرز ئٍٗىٓ ثوٌىذۇ، ثٗزىٍىرى پٗرز وۇپبٍٗ ثوٌىذۇ. ثىراق ئىٍىُ ئۆگىٕىع ھٗر ھبٌٗجحٗ 

 اضث. ثوٌىذۇ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِٗزوۇر ھٗدىطي ثٗرھٗق ر« پٗرز»

پٗٔگٗ ئٗٔٗ غۇٔذاق لبراغحب ثوٌغبٍٔىمىدذىٓ جۆۋٖٔدذىىي  -ئىطالَ دىٕىٕىڭ ئىٍىُ 

 ِۇھىُ خۇالضىٍٗرٔي چىمىرىػمب ثوٌىذۇ:

پٕٗٔىڭ ئېحىمبدلب دۈغدّْٗ ثوٌۇغدي ۋٖ دىٕغدب دۈغدّْٗ  -خۇالضٗ: ئىٍىُ   - 0

ئىىىىطدي ئىٕطدبْ  پّٗٔدۇ ھٗر -ثوٌۇغي ِۇِىىٓ ئِٗٗش. چۈٔىي، دىّٕدۇ ئىٍىدُ 

ئىٕطدددبٕٔىڭ دۇرۇش  فىحدددرٖجحٗئىطدددحٗوحۇر. ضدددبغالَ  جٗثىئىدددٌذىىي ۋۇجۇدىددد

ئىػمب ئبغۇرۇغحب ئۆزئبرا ھِٗىبرٌىػىذىغبْ، ئۆزئبرا جوٌۇلٍىػىذىغبْ غۇ  ِٗۋجۇجٍۇلىٕي

 ئىىىي  جۈپىي ئىطحٗن ثوٌىذۇ.

ئىجبدٖت ئبرلىٍىك ٍبراجمۇچىغب ٍدۈزٌىٕىع ئىطدحىىي ثوٌىدذۇ فىحرىحىذٖئىٕطبْ 
③
 .

َُِسِهْا نََلْسوُ  َِوَرَتُ ْا دَولُلا  ََوَْو  َ وهِ َوِ ْذ َنَفَذ َرَه ﴿ َْ  نَُْو ََ ْ   ُُهارِِىْا ُذرتيوََُّوُهْا َوَنْ َهَمُىْا  ْ  ََِن  آَلَم ِِ  ﴾ْمَُلَك ِِ
 پۇغدحىذىٓ ئبجىٍىرىٕىدڭئۆز ۋالحىدذا پٗرۋٖردىگبرىدڭ ئدبدَٖ ثدبٌىٍىرىٕي ئۇالرٔىدڭ ﴿

رٔىڭ پٗرۋٖردىگدبرىڭالر چىمبردى ۋٖ ئدۇالرٔي ئدۆزٌىرىگٗ گدۇۋاھ لىٍىدپ: ِْٗ ضدىٍٗ

                                                 
①
 ئبٍٗت. -05، ِۈٌهضۈرٖ  
②
 ئبٍٗت. -01، جبضىَٗضۈرٖ  
③
 ِۇراجىئٗت لىٍىڭ. ثۆٌۈِىگٗدېگْٗ « دىٕطىسٌىك:»وىحبثٕىڭٔبٍِىك « ئېمىّالر ئىذىَٗۋىىي ثۇ ئٗضىردى»خبٌىطىڭىس: 
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ئِٗٗضّۇ؟ دېذى. ئۇالر: ھٗئٗ، ضدْٗ ثىسٔىدڭ پٗرۋٖردىگبرىّىسدۇرضدْٗ گۇۋاھٍىدك 

  .①﴾ثٗردۇق، دېذى
ِٗرىپٗجىٗ لىدسىمىع، ِدبددىٌ وبئىٕدبت ثىدٍْٗ جٗضدىرى ِۇٔبضدىۋٖجحٗ  -ئىٍىُ 

ۋٖ  ثېدسٖظثوٌۇغۇپ، ِٗرىپٗت ِېۋىٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ھبٍبجٍىمٕي ئوڭبٍالغحۇرۇظ، 

ىحرىحىدذٖ راھٗجپٗرٖضدٍىه ۋٖ فىحرىحىدذۇر. ئىٕطدبْ فٍٗغحۈرۈظ ھَٗ ئىٕطدبْ گۈزٌٖ

ٍبخػىالپ، زۆرۈرىَٗجحىٓ زىٕٕٗجىٗ ٍۈوطىٍىع ئىطحىىي ثبر.   ۋاضىحىٍىرىٕيپبراغٗت 

 زادى ٔېّٗ؟  زىحالغحۇرۇۋاجمىٕيثىرىگٗ  -ئۇٔذالحب ِٗزوۇر ئىىىي ئىطحٗوٕي ثىر 

ق لىٍذى. چۈٔىي، چېروبۋٔىدڭ لوٌىدذا ٍبۋروپبدا ھبزىرلي زاِبْ جبھىٍىَىحي غۇٔذا

پٗٔددگٗ لبرغددي جددۇرۇپ، ئددبٌىّالر جبوبرٌىغددبْ ئىٍّىددٌ  -ثۇرِىالٔغددبْ دىددٓ ئىٍىددُ 

ٍۈرگۈزۈپ، ئۇالرٔي جؤۇرغدب  ئېىطپىالجبجطىَٗھٗلىمٗت چېروبۋغب ٍبلّىغبچمب ئۇالرغب 

جىرىه ضېٍىپ وۆٍذۈردى. جبھىٍىَٗت ثۇٔىڭغب ئىٕىبش لبٍحۇرۇظ ئۈچۈْ خبجب دىٕٕي 

پٗٔدگٗ لبرغدي  -زٖجىٕٗٔىڭ ئورٔىذا دىٕٕي جبِبِْٗ رٖت لىٍدذى، دىٕٕدي ئىٍىدُ جۈ

لوٍددذى. ئٌِٗٗىَٗجددحٗ ثددۇ ئٗ  چددو  ضددٗۋٖة ئِٗٗش ئىددذى. ئددبۋۋاي ٍبۋروپبٔىددڭ 

ئبٌىٍّىرى ۋٖ ِۇجٗپٗوىۇرٌىرى، ئبٔذىٓ ٍبۋروپبٔىڭ ئبۋاَ خٌٗمي دىٕٕدي جبغدٍىۋٖجىْٗ 

ىدپ، ٍېڭدي ھبٍدبجٍىك ٍدوٌٍىرىٕي غدۇ چبغذىال، ٍبۋروپب ٍۇٔدبْ، رۇَ ِىراضدٍىرىغب لبٍح

ئىٕطدبْ ثىدٍْٗ »غۇٔىڭ ثىٍْٗ ٍبۋروپبدا ٍۇٔدبْ جبھىٍىَىحىدذىىي  .ِىراضحىٓ ئبٌذى

 لبٍحب لوزغبٌذى.« ئىالھ ئوجحۇرىطىذىىي وؤب دۈغٍّٗٔىه

ٍۇٔددبْ ئٗپطددبٔىٍىرى ئىٕطددبْ ثىددٍْٗ ئىددالھ ئوجحۇرىطددىذىىي ِۇٔبضددىۋٖجٕي 

ىٍىع ِۇٔبضدىۋىحي دٖپ جٗضدۋىرٌٍٗذۇ. دۈغٍّٗٔىػىع، لبرغىٍىػىع ۋٖ ٍبِبٍٔىك ل

ٔي جبٌىػىػىذىٓ لورلدۇپ، ئىٕطدبٔىَٗجٕي « ئىالھٍىك ئورٔي»ئىالھ ئىٕطبٔىَٗجٕىڭ 

ئىطدپبجالظ ئۈچدۈْ ئىالھدالر ئۈضدحىذىٓ  ِٗۋجۇجٍدۇلىٕيثبضحۇرىذۇ. ئىٕطبٔالر ئۆز 

ثددۇ « ثروِىطددَوش ئٗپطبٔىطددي»ئىطددَبْ وۆجۈرىددذۇ ۋٖ ئددۆوحٗ لوپىددذۇ. ثوٌۇپّددۇ 

ٔبھبٍىحي ئىٕچىىٗ جٗضۋىرٌٍٗذۇ. ثدۇ ئٗپطدبٔىذٖ ئېَحىٍىػدىچٗ: چدو  ِۇٔبضىۋٖجٕي 

ئىٕطددبٕٔي ثىددر چبڭگددبي الٍددذىٓ ٍبراجمددبّٔىع. ئبٔددذىٓ ئددۇٔي « زىددۋىص»ئىددالھ 

ثوٌغبْ ِۇلٗددٖش ئوت ثىدٍْٗ راۋرۇش لىٍغدبّٔىع. ئبٔدذىٓ  ضىّۋوٌيِٗرىپٗجٕىڭ 

غدٗخص  بٔىۋىئٗپطدئۇٔي زېّىٕغب ٍبٌغۇز جبغدالپ زۇٌۇِبجالرغدب غٗرق لىٍغدبّٔىع. 

ثروِىطَۇضٕىڭ ئىٕطبٔغب ئىچي ئبغرىپ ئىالھ زىۋىطحىٓ ِۇلٗددٖش ئوجٕي ئدوغرىالپ 

ئدبجىس وېٍىدپ،  لبٍحۇرۇۋېٍىػمبثٗرگّٗٔىع. ئىالھ ِۇلٗددٖش ئوجٕي ٍٗٔٗ ثىر لېحىُ 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -072، ئٗئرافضۈرٖ  
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، ثىروِىطَۇضمب ثىر لبرچىغىٕي ِۇئٗوىٗي لىٍغدبّٔىع. لبرچىغدب غٗزٖپٍىٕىپلبجحىك 

چولۇالرِىع، وېچىطي ئۇٔىڭغب ٍېڭي جىگٗر ئۈٔٗرِىع،  وۈْ ثوٍي ئۇٔىڭ جىگىرىٕي

ئٗجىطي ٍٗٔٗ لبرچىغب ئۇٔىڭ جىگىرىٕي چولدۇالرِىع، ثىروِىطدَۇش ئٗٔٗ غدۇٔذاق 

ِٗڭگۈٌۈن ئبزاثمب لبٌغبّٔىع. ِٗرىپٗت ٔۇرىغب ئىگٗ ثوٌغبْ ئىٕطبْ ئِٗدذى ثٗزىجىدر 

ي ئىالھىددٌ خۇضۇضددىَٗجٍٗرگٗ ئىرىػددىّٗٔىع. زىددۋىص ئىٕطددبٔغب ثىددر ئبٍددبٌٕ

ئىٕطبْ  .ئٗۋٖجىّٗٔىع، ئۇ ئبٍبي ثىٍْٗ ثىر ضبٔذۇق ھٗدىَٗٔي ثىٍٍٗ ئٗۋٖجىّٗٔىع

ضددبٔذۇلٕي ئېچىددپ لددبرىغۇدٖن ثوٌطددب، ضددبٔذۇلمب ٌىددك جوغددمۇزۇٌغبْ ٍبِددبٍٔىمالر 

ئىالھ ئىٕطدبٔذىٓ ئٗٔٗ  .ضبٔذۇلحىٓ لېچىپ چىمىپ ٍٗر ٍۈزىگٗ جبرلبپ وٗجىّٗٔىع

 غۇٔذاق ئۆچ ئبٌغبْ ئىّىع. 

ئىالھ ئوجحۇرىطىذىىي ِۇٔبضىۋٖت ئٗٔٗ غدۇٔذاق دۈغٍّٗٔىػدىع ئىٕطبْ ثىٍْٗ 

ِۇھٗثجٗجٕىڭ ضبٍىطدي  -ِۇٔبضىۋىحي. ثۇ ِۇٔبضىۋٖجحٗ دوضحٍۇلٕىڭ ئٗضىرى، ِېھرى 

ِٗرىپٗت ئىالھدحىٓ ثۇٌىۋاٌغدبْ  ئېرىػىٍْٗوق. ِۇغۇ ِۇٔبضىۋٖت ضبٍىطىذا ئىٕطبْ 

ىذۇ. جدبھىٍىَٗت ِۇغدۇ ٔٗرضٗ ثوٌىذۇ. ئىالھ ئۇٔي ئۆز رازىٍىمي ثىٍْٗ ثٗرِىگْٗ ثوٌ

 -ِۇٔبضىىۋٖجحىىي ئۆچٍّٗٔىه ئوجىغب ٍبغ چېچىدپ، دىدٓ ثىدٍْٗ ئىٍىدُ  ئٗپطبٔىۋى

. دىٕطدىس ٍدبزغۇچي گوٌَدبْ ھېىطدىٍي ئۆزىٕىدڭ ٍىرالالغدحۇرۇۋاجىذۇپٕٗٔي جېخىّۇ 

ئىٕطددبٔىَٗت »ٔددبٍِىك وىحبثىددذا ِۇٔددذاق دٍٖددذۇ: « ٍېڭددي دۇَٔددبدىىي ئىٕطددبْ»

لب ثوٍطدۇٔبجحي، ئِّٗدب ھدبزىر ئىٕطدبٔىَٗت ٌىرىذٖ ثىٍىّطىسٌىه ۋٖ ئبجىسٌىك دٖۋر

ثىٍىّگٗ ئېرىػىپ ِۇھىحٕي ودؤحروي لىٍغدبْ  ئىدىْٗ، ثىٍىّطدىسٌىه ۋٖ ئدبجىسٌىك 

دٖۋرٌىرىذٖ ئىالھمب ٍۈوٍٗپ لوٍغبْ ٍۈوٕي ئۆز ئۈضحىگٗ ئېٍىپ، ئىالھمب ئبٍٍىٕىدذىغبْ 

 جبھىٍىَٗت ئٗٔٗ غۇٔذاق جؤۇغحب ثوٌۇۋاجىذۇ. « ۋالىث وٌٗذى.

ضٗۋٖثٍٗرٔي وۆرضٗجطۇْ، ئدۇ ئىٕطدبٔىَٗجىٗ ئېغىدر  -ىٍىَٗت لبٔذاق ثبھبٔٗ جبھ

پْٗ جٗھٗجحٗ ئىٍگىدرىٍٗجىْٗ  -زىَبٔىٗغٍىه لىٍذى.  گٗرچٗ ئىٕطبٔىَٗجٕي ئىٍىُ 

ثوٌطىّۇ، جبھىٍىَٗت ئۆزئبرا ھِٗىبرٌىػىذىغبْ ئىجبدٖت ئىطحىىي ثىٍْٗ ِٗرىدپٗت 

ثىرىددذىٓ ئبٍرىۋېحىددپ،  - ئىطددحىىىذىٓ ئىجددبرٖت جددۈپىي ئىىىددي ئىطددحٗوٕي ثىددر

، ئىىىي خىً فىحرٖتئىىىىطىٕي ئۆزئبرا لبرغي لوٍذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئىىىي خىً 

ئېھحىَبجٕي پبرچىالۋېحىپ، ئىٕطبٔالرٔي ھبِدبْ ئىىىىطدىٕىڭ ثىدرىگٗ ئېرىػدىىٍي 

پْٗ جٗرٖلمىَدبجي ئدبرلىٍىك ٔۇرغدۇْ  -لوٍّىذى. ھبزىرلي زاِبٔذا ئىٕطبٔالرغب ئىٍىُ 

 ثٗخحطدىسٌىىىٍٗبرىحىپ ثٗرگْٗ ثوٌطىّۇ، ئِّٗب ئۇالرٔي ئبزدۇردى ۋٖ لوالٍٍىمالرٔي 

پٕٗٔدي لٗضدحْٗ ئېحىمبدلدب لبرغدي  -ئۇچراجحي. ھبزىرلي زاِبْ جبھىٍىَىحي ئىٍىدُ 

لوٍددۇپ، ھېچمبٔددذاق ئٌِٗٗىددٌ ئۇلددۇِي ۋٖ ِٗۋجۇجٍددۇلي ثوٌّىغددبْ ئددبزغۇٍٔۇلالرٔي 
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ٕي ٍبراجحي، جٗثىئٗجٕىدڭ جٗثىئٗت ھِّٗٗ ٔٗرضى»راۋاجالٔذۇردى. ِٗضىٍْٗ: دارۋىٓ 

دېدذى. ِبجېرىَبٌىطدحالر ھېچمبٔدذاق ثىدر ئىٍّىدٌ « ٍبرىحىع ئىمحىذارى چٗوطدىس

دٖپ دٖۋا لىٍدذى« ِبددا ِٗڭگۈ ٍولبٌّبٍدذۇ»پبوىحطىس ھبٌذا: 
①

. ٔوپۇزٌدۇق ئىٍّىدٌ 

پبت ضۈٔئىٌ ھۈجٍٗرٖ ٍېحىػحۈرگٍٗٔىه ھٗلمىدذٖ خٗۋٖر ثېرىػطدٗ،  -ژۇرٔبٌالر پبت 

خٗۋٖرٔىدڭ ٍبٌغدبٍٔىمىٕي  ِٗزودۇرىٓ وېَىٓ ٔوپۇزٌدۇق گېدسىحٍٗر ثىر ِٗھٗي ئۆجىٗٔذ

 خٗۋٖر لىٍذى 

پْٗ ھٗرىىىحي جوغرا ِېحودلدب ئىدگٗ ثوٌدۇظ ئبالھىدذىٍىىىٕي  -ئىطالِىٌ ئىٍىُ 

داۋاِالغدحۇرۇپ، ئىٕطددبٔغب لىطدىٍّىرى ئۆزئددبرا زىددچ ثبغالٔغدبْ، پبئددبٌىَىحي ئۆزئددبرا 

 .مٗت ثددوٍىچٗ ِۇئددبِىٍٗ لىٍىددذۇِبضالغددمبْ ثىددر گٗۋدٖ ثوٌۇغددحىٓ ئىجددبرٖت ھٗلىدد

ئىٕطبٔىٌ ئىطحٗوٍٗر ۋٖ ئىٕطبٔىٌ پبئبٌىَٗجٍٗرٔي ئۆزئبرا زىحالغحۇرِبً ثىر ٍۆٔىٍىػىٗ 

ضددبٌىذۇ. چددۈٔىي، ثددبرٌىك ئىٕطددبٔىٌ ئىطددحٗوٍٗر ۋٖ ئىٕطددبٔىٌ پبئددبٌىَٗجٍٗر وٗ  

ِٗٔىذىىي ئىجدبدٖجىٗ جٗۋٖدۇر. ئىجدبدٖت ٍٗر ٍۈزىدذٖ خٌٗىدپٗ ثوٌۇغدٕي، زېّىٕٕدي 

ٌ ٍوٌٕىڭ جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ گۈٌٍٗٔذۈرۈغٕي ۋٖ ئىٕطبٔىَٗجٕي ئىٕطبٔغب الٍىك ئىالھى

ئورۇٔغب، ئىٕطبٔىَٗجىٗ جبپػۇرۇٌغبْ ِۇھىُ ۋٖزىپىگٗ ٍۈوطٌٗذۈرۈغدٕي ئدۆز ئىچىدگٗ 

ئبٌىذۇ. ئىٕطدبٔىَٗجىٗ غدۇٔذاق ثىدر چدو  ئبِدبٔٗت جبپػدۇرۇٌغبٔىي، ئبضدّبٔالرِۇ، 

 ئېٍىػحىٓ لورلمبْ.زېّىّٕۇ، جبغالرِۇ ئۇ ئبِبٔٗجٕي ئۈضحىگٗ 

*** 

 ثوٌّبٍذۇ.  ۋاضىحٗپْٗ ئٗخاللٕي ثۇزۇغمب  -خۇالضٗ: ئىٍىُ   - 2

 ئوجحۇرىطدىذاثىٍْٗ ئىٕطدبْ  ئىالھىٌ ٍوٌذا ئىٕطبٔىَٗجٕىڭ ھِّٗٗ پبئبٌىَىحي 

پّٗٔدۇ ثىدر جۈرٌدۈن ئىٕطدبٔىٌ  -ئورٔىحىٍغبْ ئٗخاللىٌ ئٗھذىگٗ ثوٍطۇٔىذۇ. ئىٍىُ 

 ي ثۇزۇغمب ئىػٍىحىػىٗ ثوٌّبٍذۇ. پبئبٌىَٗت، غۇڭب ئۇٔي ئٗخاللٕ

لىٍذۇرۇغدٕىڭ ثىردىٕجىدر  جٗرٖلمىدٌپٕٗٔدي  -ھبزىرلي زاِبْ جبھىٍىَىحي ئىٍىُ 

پٕٗٔدي ئٗخاللٕدي ثۇزۇغدمب ۋٖ ئېحىمبدلدب لبرغدي  -ِٔٗۇٔىطي، غدۇٔىڭذٖن ئىٍىدُ 

جۇرۇغمب ئىػٍىحىػٕىڭ ثىردىٕجىر ِٔٗۇٔىطدي. ثۇٔىدڭ ئٗ  ئوچدۇق ِىطدبٌي غدۇوي، 

ذارٌىمحىٓ ضبلٍىٕىع دورىٍىرىٕيجبھىٍىَٗت ھبِىٍى
②
ئىػٍىحىػٕي ئوڭبٍالغدحۇرۇپ،  

ٔورِبي ئېھحىَبجذىٓ ودۆپ ئدبرجۇق ئىػدٍٗپچىمىرىپ، ثبھبضدىٕي ئٗرزأالغدحۇردى. 

ھٗرلبٔذاق ثىر ئبٍبي خبٌىطىال ھبِىٍىذارٌىمحىٓ ضبلٍىٕىع دورىطدىغب ئېرىػدٌٍٗٗذۇ. 

                                                 
①
ھدبزىرلي ئدبٌىّالر  ئىىٍٗٔىىىٕديوبئىٕبجٕىڭ ٍېڭىذىٓ پٍٗذا ثوٌغبٍٔىمي ۋٖ ٍولحىٓ ثبر لىٍىٕغبٍٔىمي، غۇٔذالال ئٗزٌٖدي ئِٗٗش  

 ئىطپبجٍىذى. ٍولبٍذىغبٍٔىمىٕىّۇئِٗٗش،  ثٌٗىي  ِٗڭگۈٌۈوّۇىڭغب ئوخػبظ لوٍذى. غۇٔ ئوجحۇرىغبئىطپبجالپ 
②
 دأچٗ دورا غٗوٍىذٖ ٍبضىٍىذۇ. خۇضۇضْٗ 
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لۇجۇالالٍدذۇ. دوخحدۇرالر  ٔبزارٖت لىٍىػدىذىٓ دوخحۇرالرٔىڭئبٌذىغب ئىػٍىحىپ،   ئۆز

ئبٌّبً ئىػٍىحىع  ِٗضٍىھٗجٕيھبِىٍىذارٌىمحىٓ ضبلٍىٕىع دورىٍىرىٕي دوخحۇرٔىڭ 

 دوخحۇرالرٔىدڭ»خٗجٗرٌىه دٖپ جۇرضىّۇ، ھبِىٍىدذارٌىمحىٓ ضدبلٍىٕىع دورىٍىدرى 

دٖپ ضددېحىٍىۋاجىذۇ. ثۇٔددذاق لىٍىػددٕىڭ « ِٗضددٍىھٗجىٕي ئبٌّىطددىڭىسِۇ ثوٌىددذۇ

ىدسالر ٔدبجوغرا جىٕطدىٌ ِۇٔبضدىۋٖجٕىڭ ٔٗجىجىطدىذىٓ ِٗلطىحي ثٗوّدۇ ئېٕىدك. ل

خددبجىرجَٗ ثوٌطددب، ئٗخاللىددٌ لبالٍّىمددبٔچىٍىك ٍددبِراپ وٗجددىْٗ ھددبزىرلي زاِددبْ 

جبھىٍىَىحىذٖ ئۇالرٔي ٍبِبْ ٍوٌغب ِېڭىػحىٓ جوضۇپ لبٌىذىغبْ ٔدېّٗ ثدبر دٍٖطدىس؟ 

مب دېّٗن، غٍٗحبٔالر وٗ  دائىرىدذٖ پبھىػدىٕي ئوِۇِالغدحۇرۇظ ِٗلطدىحىٕي ئىػد

ئبغۇرِبلچي
①
 . 

پٕٗٔدي ئٗخاللٕدي ثۇزۇغدمب ئىػٍىحىػدحٗ ھبِىٍىدذارٌىمحىٓ ضدبلٍىٕىع  -ئىٍىُ 

، ضىٕموٍغۇ ۋٖ ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب جېٍېۋىسىَٗدورىٍىرىال ئىػٍىحىٍگىٕي ٍوق. وىٕو، رادىَو، 

ٍېڭىٍىٕىددپ جۇرىددذىغبْ ٔٗرضددىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطددىٕي ئىٕطددبٔىَٗجىٗ جددوغرا ٍددوي 

جوغرا ٍۈزٌىٕىػىٗ ثبغالغمب ئىػٍىحىع ِۇِىىٓ ئىذى. وۆرضىحىع ۋٖ ئىٕطبٔىَٗجٕي 

ثىددراق ھددبزىر ئددۇ ٔٗرضددىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطددي لٗضددحٗٔگٗ ئٗخاللٕددي ثۇزۇغددمب 

ئىػٍىحىٍىۋاجىذۇ. وۆپ ھدبٌالردا ئٗخاللٕدي ثۇزۇغدحىٓ چۈپرٖٔدذىٍىه، لىطدٍّٗٔىه، 

ئدبٌىٌ  وىػدىٍٗرٔيثۇرٔىٕىدڭ ئدۇچىٕىال ودۆرۈظ ۋٖ ئىرادىطدىسٌىىٍٗرٔي جبرلىحىدپ، 

 وٍٗردىٓ وبغىال لىٍىپ، پٗضىٗغٍىىىٗ ثبغالغمب ھبٌمىپ وېحىۋاجىذۇ.جىٍٗ

*** 

 پْٗ ٍبِبٔغب ٍبٔحبٍبق ثوٌّبٍذۇ. -خۇالضٗ: ئىٍىُ   - 1

ٔدي ودۆز ئىطالِىٌ ٍوٌذا ھِّٗٗ ئبدَٖ ٍبخػىٍىك لىٍىػدمب، ھٗرثىدر ئىػدىذا 

 لب ٍۈزٌٗٔذۈرۈغىٗ ثۇٍرۇٌىذۇ:ئبٌذىغب وٌٗحۈرۈغىٗ ۋٖ ھٗرثىر پبئبٌىَىحىٕي 

َّوِو َرنت  ْلَدولَلِل َ  ََل َ ورِيَك لَووُ ﴿ َ لَ  َوََِللِت  ِل ْْ َِّ َصََلِت  َوُُُسِ   َوَِ ئېَحمىٕىدي، ِېٕىدڭ ﴿ ﴾ُدْل ِ 

ٔددبِىسىُ، لۇرثددبٍٔىمىُ، ھبٍددبجىُ ۋٖ ِبِددبجىُ  ھِٗددّٗ ئىػددٍىرىُ، ئبٌٍِٗٗرٔىددڭ 

  .②﴾ٔىڭ غېرىىي ٍولحۇرئۈچۈٔذۇر.  پٗرۋٖردىگبرى 
 -ىَٗجٕىڭ ثىر جۈرٌۈن پبئبٌىَىحي. غدۇٔذاق ئىدىْٗ، ئىٍىدُ پّٗٔۇ ئىٕطبٔ -ئىٍىُ 

پْٗ ٔٗجىجىٍىرىٕي ٍبِبٍٔىممب ئىػٍىحىػحىٓ ئىطالِىٌ ئٗلىذٖ ۋٖ ئىطالِىٌ ئٗخدالق 

 جوضىذۇ. 

                                                 
①
دېدگْٗ « روٌدي ثۇزۇغدحىىيٍبۋروپدبٔي  ٍٗھۇدىَالرٔىدڭ:»وىحبثٕىڭٔبٍِىك « ئېمىّالر ئىذىَٗۋىثۇ ئٗضىردىىي »خبٌىطىڭىس: 

 ِۇراجىئٗت لىٍىڭ. ثۆٌۈِىگٗ
②
 ئبٍٗجٍٗر. -061ۋٖ  -062ضۈرٖ ئٗٔئبَ،  
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ھدبزىرلي زاِدبْ  جۇرۇۋاجمدبْپْٗ جٗرٖلمىَبجىذا ئىٕطدبٔىَٗجٕىڭ ئبٌذىدذا  -ئىٍىُ 

ھٗر  وېٍىذىغبْلىٍىػحىٓ ئبجىس  ئىٕطبْ جٗضٗۋۋۇر ئېٕېرگىَٗضىٕيجبھىٍىَىحي ٍبدرو 

ٍىٍي، لىرىك ٍىدً ئىٍگىدرى  - 0986خىً ٍبِبٍٔىمالرغب ئىػٍىحىۋاجىذۇ. ثۇٔىڭذىٓ  

ٔبگبضبوي ۋٖ خىروضىّب ئبرىٍىغب جبغدالٔغبْ ئىىىدي  ئدبجوَ ثوِجدب ئدۆزى  ٍبپؤىَٗٔىڭ

چۈغىْٗ جبٍٕىڭ ئٗجراپىذىىي ٔبھدبٍىحي وٗ  ثىدر دائىرىدذٖ ھبٍدبجٍىك ئىسٔدبٌىرىٕي 

جىٓ ۈرۈپ جبغٍىذى. ثۇ جبٍالردا لبچبٔغىچىٍىه ھبٍبجٍىك پٍٗذا ثوٌّبٍذۇ، ثۇٔي ئۆچ

ثبغمب ھېچ وىػي ثىٍٍّٗذۇ. ئبغۇ ئبجوَ ثوِجىذىٓ جبرلبٌغدبْ ٔدۇر جدب ھبزىرغىچىٍىده 

ٔبھدبٍىحي وٗ  ثىددر دائىرىدذٖ ئېچىٕىػددٍىك ضدبراڭٍىك وېطددىٍىٕي پٍٗدذا لىٍّبلحددب. 

ىي ۋٍٖددراْ لىٍغددۇچ لوراٌالرٔىددڭ وددۈچىگٗ ۋٖھددبٌٗٔىي ئددۇ ئددبجوَ ثوِجددب زاِددبٔىّىسدى

ضېٍىػحۇرغبٔذا زِٖجىرٖن ئبٌذىذىىي ئوٍۇٔچۇق جبپبٔچىطىغب ئوخػدبٍذۇ ھٗلىدمٗجْٗ 

ثۇٔذاق لىٍىػٕىڭ زۆرۈرىَىحي ٍوق ئىذى. ھبزىرلي زاِبْ جبھىٍىَىحىٕىڭ ئۇرۇغدٍىرى 

رِدۇ لبٔذاق ِٗلطٗجحٗ ئېٍىدپ ثېرىٍىۋاجمدبٍٔىمحىٓ لٗجئىَدٕٗزٖر، ئٗٔئٗٔىدۋىٌ لوراٌال

ٔٗچچٗ ئؤّىڭ ثٌٗىي ٔٗچچٗ ِىٍَوْ ئبدِٖٕىڭ جېٕىٕي ئېٍىپ، لوراٌغب ئىگٗ ثوٌغبْ 

 ۋٖ لوراي ئىػٍىحىػٕي ثىٍگٍٗٔٗرگٗ غٌٗىجٗ ئىٍىپ وېٌٍٍٗٗذۇ 

ٍددبدرو ٍِٗذأىددذىىي ھٗرثىددٌ ھددبزىرٌىمالر ِۇضبثىمىطددىگٗ وددۆپ ِىمددذاردىىي 

جحىٓ ٍولطدۇٌٍۇق ۋٖ ئىمحىطبد ئىػدٍىحىٍىۋاجىذۇ. ثدۇ ئىمحىطدبدالر پۈجدۈْ ئىٕطدبٔىَٗ

ودۆپ جدۆۋْٖ جۇرِۇغدحب  دٖرىجىطدىذىِٓوھحبجٍىمٕي وۆجۈرۈۋېحىػدىٗ، ئبدىّىٍَىده 

ٍبغددبۋاجمبٔالرٔي ئېطددىً جۇرِۇغددمب ئىددگٗ لىٍىػددمب ٍېحٗجحددي. ھددبٌجۇوي، ھٗرثىددٌ 

ھددبزىرٌىمالر ِۇضبثىمىطددي جوخحىّبٍۋاجىددذۇ، جوٍّبٍۋاجىددذۇ، ھٗي لىٍغددۇچ ٔٗجىجىددگٗ 

 .ئېرىػٌٍّٗٗۋاجىذۇ

*** 

پْٗ ھٗرىىىحىٕىڭ ئٗ  چو  ئبالھىذىٍىىي  ثدۇ ئبالھىدذىٍىه  -ِىٌ ئىٍىُ ئىطال

پْٗ وٗ  ِٗٔىددذىىي  -، غددۇوي، ئىٍىددُ ثٌٗگىطدديئىطددالِىٌ ئۈِّٗجٕىددڭ ثىددر 

پْٗ ھٗرىىىحدي  -ئىجبدٖجٕىڭ ئبٍرىٍّبش ثىر لىطّي. چولدۇِىي ئىطدالِىٌ ئىٍىدُ 

پْٗ ھٗرىىىحدي  -جوغرا ئٗلىذىٕىڭ ضبٍىطىذا ئۆضحي. غۇڭب ئٗلىدذٖ ثىدٍْٗ ئىٍىدُ 

ئوجحۇرىطىذا ٔٗزىرىذىّۇ، ئٌِٗٗىَٗجحىّۇ ھېچمبٔذاق زىدذدىَٗت وۆرۈٌّىدذى. دىٕدي 

 -پٗٔگٗ زىث وېٍىذىغبْ ٔٗرضٗ ٍوق. جوغرا ئىٍىدُ  -ھٗلىمٗجٍٗر ئىچىذٖ جوغرا ئىٍىُ 

پْٗ ئىچىذىّۇ ثۇ دىٕٕىڭ ِٗزِۇٔىغب زىث وېٍىذىغبْ ٔٗرضٗ ٍوق. ِۇضۇٌّبٔالر ئىٍىدُ 

ۈْ ئٗلىذىطىٕي ثىر چٗجىٗ لبٍرىپ لوٍۇغمب، ٍبوي ئٗلىذىدذىٓ پْٗ ئۆگىٕىع ئۈچ -

 -جبِبِْٗ ۋاز وېچىػىٗ ھبجٗت ثوٌّبٍذۇ. دىٕٕدي ضدبلالپ لدېٍىع ئۈچدۈْ ئىٍىدُ 
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پٕٗٔىڭ ٔٗجىجىٍىرىٕي جبغٍىۋېحىػىٗ ھبجٗت ثوٌّبٍذۇ. ِۇضدۇٌّبْ  -پٕٗٔي ۋٖ ئىٍىُ 

دٖت لىالالٍدذۇ. ثٌٗىدي ئىجب ھٗلىمىٌلب پْٗ ئۆگىٌٍٕٗٗذۇ ۋٖ  -ثىرال ۋالىححب ئىٍىُ 

ئىٍىُ جٌٗٗپ لىٍىدع »پْٗ ئۆگىٕىػىٗ ئۈٔذٍٖذۇ:  -ِۇضۇٌّبٕٔىڭ دىٕي ئۇٔي ئىٍىُ 

«ھٗرثىر ِۇضۇٌّبٔغب پٗرھىس
①
پْٗ ئۆگىٕىدپ، پٕٗٔدي  -جوغرا ِٗلطٗت ثىٍْٗ ئىٍىُ  

ئىٍىُ ثىٍْٗ دىٕي ئىٍىّي ثىرٌٗغحۈرگْٗ ئبٌىُ دىٕٕىڭ ِبخحىػىغب ضبزاۋٖر ثوٌىذۇ ۋٖ 

َك  ﴿لبجبرىذىٓ ئورۇْ ئبٌىذۇ: « ئٗلىً ئىگىٍىرى»لورلىذىغبْ  ٌھٗلىمىجىٓ  ْْ ِ ََّلل َي
ََْلوولرُ  َِّوولِلِه  ْلُد َِ ووْ   َّووَو ِِ ٔىددڭ ئددبٌىُ جىددٓ پٗلٗت ٔىددڭ ثٗٔددذىٍىرى ئىچىددذٖ ﴿ ﴾ ل

 .②﴾ثٗٔذىٍىرىال لورلىذۇ
َِ ََِدْهِم  لَِّو وَ ﴿ ِْ ِ ََّلل يَوَُذَتَُّر ُنوُلا  ْعَْلَِّلِن  لَِّذيَ  يُاُِا َِوَر  لَّوُو َِوِو َن َِول َن  َِ َِ  ْلِل ََلَق َو لَِّذيَ  َيِصُْا ُقُضا ََل يَونوْ

َسووولنِ  ِْ ووواَر  ْل ُْ  َِ ُِا ووول َْ َِ رََوَُّهوووْا َوَي َكوووْا ْْ ٔىدددڭ ئبٍٗجٍىرىدددذىٓ پٗلٗت ئٗلىدددً ﴿ ﴾يُاَصوووَل َوَي

ٔىڭ ئٗھذىطىگٗ ۋاپدب لىٍىدذۇ، ثٗرگْٗ ٔٗضىھٗت ئبٌىذۇ، ئۇالر  -ئىگىٍىرىال پٗٔذ 

رٖھىدُ لىٍىػدحىٓ  -ٍٗ َئٗلرىجبالرغب ضدى -ٔىڭ خىع ثۇزِبٍذۇ، ئۇالر  ۋٖدىطىٕي

  .③﴾لورلىذۇ ئېٍىٕىػحىٓئىجبرٖت ئِٗرىٕي ثٗجب وٌٗحۈرىذۇ، لبجحىك ھېطبة 
پْٗ ثىددٍْٗ دىٕٕىددڭ ئوجحۇرىطددىذا  -ٍبۋروپددب چېروبۋٌىرىٕىددڭ ضبٍىطددىذا ئىٍىددُ 

الر ٍدۈز ثٗرِىدذى. ئۆچٍّٗٔىه، جولۇٔۇظ ٍۈز ثٗردى. ئىطالَ جبرىخىذا ئۇٔذاق ئىػد

چۈٔىي ئىطالَ دىٕىذا ئۇٔذاق جولۇٔۇغمب ضٗۋٖثّۇ ٍوق، ھبجٗجّۇ ٍدوق. ثٌٗىدي ثىدر 

ئبدَٖ ھَٗ دىٕي ئبٌىُ، ھَٗ ِېذىحطىٕب ئبٌىّي، ئبضحرؤوَ ٍبوي فىسىه ٍبوي خىّىده 

ثوالالٍذۇ. ثۇٔىڭذىٓ ئۆز وۆڭٍىذٖ زىذدىَٗت ھېص لىٍّبٍذۇ، دۆٌٗجٕىڭ ٍدبوي ثبغدمب 

 طىّىغب ئۇچرىّبٍذۇ.ثىرٖر وىّٕىڭ ثې

غۇٔىطدي دىممٗجدىٗ ضدبزاۋٖروي، ھٗضدْٗ ئىجٕدي ھٍٗطدَٗ ئٗ  لۇرغدبق جېّدب 

ٔىدڭ ٔدبِي ھېطبثٍىٕىذىغبْ ٔۇر ئىٍّي جوغرىطدىذا لٌَٗٗ جٗۋرٖجىٗٔدذٖ ضدۆزىٕي 

جىدٓ ِدۇۋٖپپٗلىَٗت ضدبٔب ئېَحىدذۇ،  -لدب الٍىمىدذا ھِٗدذۇ ثىٍْٗ ثبغالٍذۇ، 

جىٍٍٗذۇ
④

جىدٓ لورلدۇظ  لٌٗجحٗسىّىٕي غىذىمالپ ې، ۋٖھبٌٗٔىي دارۋىٓ ئىٕطبْ ض

ھبٍبجٍىك ئىٍّدي، جىرىىٕىدڭ   -جۇٍغۇضي پٍٗذا لىٍىع خبراوحېرىغب ئىگٗ ثىر جېّىذا  

ئۆٌۈوٕىددڭ ئىچىددذىٓ چىمىػددي، جددبٍٔىك ِٗۋجۇدىَٗجٕىددڭ  جددۈرٌٗرگٗ ثۆٌۈٔۈغددي 

                                                 
①
 ئٗٔٗش رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇدىٓ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. ِبجٗئىجٕي  
②
 ئبٍٗت. -28، فبجىرضۈرٖ  
③
 ئبٍٗجىىچٗ. -20ئبٍٗجحىٓ  -09، رٖئذضۈرٖ  
④
بدا ٍبۋروپد ئٗضىرگىچٗ -09ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ  ئۇرۇٍٔۇق ٔٗزٖرىٌَٗىرىٕىڭٔٗزٖرىٌَٗىرى ئىٍّي ِبھبرىحي ۋٖ  ھٍٗطِٕٗىڭئىجٕي  

 لىٍىٕىپ وٌٗگْٗ. دٖرش
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جٗثىدئٗت »ئبٌّبٍدذۇ، ئٗوطدىچٗ  ٔي ثىدر لېحىّّدۇ جىٍغدب ٍېسىۋېحىپّۇجوغرىطىذا 

دٍٖدذۇ. « رضىٕي ٍبرىحىدذۇ، جٗثىئٗجٕىدڭ ٍدبرىحىع ئىمحىدذارى چٗوطدىسھِّٗٗ ٔٗ

 .دٍٖذۇ« جٗثىئٗت لبرىغۇالرچٗ ئىع لىٍىذۇ»ئبٔذىٓ وېَىٓ ئۇ ٍٗٔٗ: 

ھىدددذاٍٗجٍىه ئىٍّىدددٌ ھٗرىدددىٗت ثىدددٍْٗ ئدددبزغۇْ ئىٍّىدددٌ ھٗرىىٗجٕىدددڭ 

ئوجحۇرىطىذىىي پٗرق ٔبھبٍىحي چو  ثوٌذى. ھىذاٍٗجٍىه ئىٍّىٌ ھٗرىدىٗت پۈجدۈْ 

پْٗ ۋٖ  -روپبٔي غٗپدٍٗت ئۇٍمۇضدىذىٓ ئوٍغىحىدپ، ئىٍىدُ ۋب ٔۇر جبرلىحىپ، ٍبدۇَٔبغ

ھٗزارٖت ئۆگىحىپ، ئوجحۇرا ئٗضىرٔىڭ زۇٌّٗجٍىرىذىٓ لۇجمۇزۇپ چىمحي.  ٍبۋروپب ٔدۇر 

پْٗ  -ِٗٔجىَىٕي لوثۇي لىٍغىٍي ئۇٔىّبً جووۇر ھٗزارٖجىٗ ثېرىٍذى، ئدبزغۇْ ئىٍىدُ 

ضبٍٗ جبغدالپ، دۇَٔدبٔي خېٍدي ودۆپ ٔٗپدىٗ  ھٗرىىىحي ثۈگۈْ وۈٔذٖ پۈجۈْ دۇَٔبغب

 .ئېرىػحۈرىۋاجمبْ ثوٌطىّۇ، ٌېىىٓ ئۇ، دۇَٔبٔي ئېغىر دٖرىجىذٖ چىرىحّٗوحٗ

پْٗ ھٗرىىىحدي ھدبزىرلي زاِدبْ جبھىٍىَىحىٕىدڭ ضبٍىطدىذا  -ئىطالِىٌ ئىٍىُ 

پْٗ ھٗرىىىحىدذٖن، ئٗخاللٕدي ثۇزۇغدمب، ٍٗر  -ئىٍىدُ  جۇرۇۋاجمدبِْٗۋجۇت ثوٌۇپ 

پْٗ  -ٍٔىك ئدۇرۇلىٕي چېچىػدمب ٍۈزٌّٗٔىدذى. ثدۇ، ئىطدالِىٌ ئىٍىدُ ٍۈزىگٗ ٍبِدب

 -ھٗرىىىحىٕىڭ غۇٔذاق لىٍىػحىٓ ئبجىس وٌٗگٍٗٔىىىذىٓ ئِٗٗش. ھٗرلبٔذاق ئىٍىُ 

پْٗ غٍٗحبٔالرٔىڭ لوٌىغب چۈغۈپ لبٌطب، ئٗخاللٕي ثۇزۇغدمب ۋٖ ٍبِدبٍٔىك ئدۇرۇلىٕي 

الر غۇ زاِبٕٔىڭ ثىٍىّذأٍىرى وبھىٍٕىرى  ئۇ پىرئٗۋْجېرىػمب ئىػٍىحىٍىػي ِۇِىىٓ. 

ٔىدڭ  وىػىٍٗرٔيئىذى، ئۆزىذىىي ثىٍىّٕي ئېحىمبدى ئبزغۇٍٔۇلالرٔي جبرلىحىػمب، 

چولۇٔذۇرۇغدمب ئىػدٍٗجحي. ٍٗھدۇدىَالر ثىٍىّىٕدي وىػدىٍٗرگٗ  پىرئٗۋىٕگٗئورٔىذا 

ئىػددٍٗجىٕٗٔىڭ ئورٔىددذا ضددېھرىگٗرٌىىىٗ ئىػددٍٗجحي ثۇٔىددڭ  پبٍددذىٍىك ئىػددالرغب

پْٗ  -پْٗ ھٗرىىىحدي ھٗلىدمٗت ئىسدٖغدىٗ، ئىٍىدُ  -ِىٌ ئىٍىُ ئٗوطىچٗ ئىطال

ٔٗجىجىٍىرىٕي وىػىٍٗرگٗ پبٍذىٍىك ئىػالرغب ئىػٍىحىػىٗ ٍۈزٌىٕىدپ، وىػدىٍٗرٔىڭ 

پْٗ  -ئٗلىذىطددي ۋٖ ئٗخاللىٕددي ضددبلالپ لبٌددذى. چددۈٔىي، ئىطددالِىٌ ئىٍىددُ 

ٍوٌٕىدڭ  ٔىڭ دٖرگبھىذىٓ ٔبزىً لىٍىٕغدبْھٗرىىىحي دىٕٕىڭ ثىر لىطىّي ثوٌۇپ، 

  ھۆوّىگٗ ثوٍطۇٔبجحي.
     

 ئىساليىي ھّزارِت ھّرىكىتي - 7 

ھٗزارٖت ھٗرىىىحي دېگٗٔذٖ ِبددىٌ ۋٖ جٗغىىٍىٌ ھٗزارٖت وۆزدٖ جۇجۇٌىذۇ. ثدۇ 

ھٗزارٖت  ِٗٔىدۋىٌچىمحي.  ئوجحۇرىغبھٗزارٖت جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالردىٓ وېَىٓ 

ضٍٗپىي ِٗزگىٍدذىال ۋٖ ثٌٗىدي ِٗدىٕىذٖ ئىطالِىٌ جِٗئىَٗت ثبرٌىممب وٌٗگْٗ دٖ
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ِٗوىىذٖ ئىطالِىٌ جبِبئٗت ثبرٌىممب وٌٗگٗٔذىال ثبر ئىذى. ثدۇ ِٗضدىٍىذٖ ودۆپرٖن 

 جوخحىٍىػمب جوغرا وېٍىذۇ:

ھبٍبجٍىمٕىدڭ ِدبددىٌ ۋٖ جٗغدىىٍي جٗرٖپٍىرىدذىىي  ۆزض ثۇدېگْٗ « ھٗزارٖت»

ٌدۇغٗت ِٗدٖٔىَٗت دېگْٗ ِٗٔىذٖ وۆپ ئىػٍىحىٍىپ وٌٗذى. ثۇ ِٗٔٗ غۇ ضدۆزٔىڭ 

ِٗٔىطىگٗ ٍېمىٓ وېٍىدذۇ. ھٗزارٖت دېدگْٗ غدٗھٗرٌىىٍٗرٔىڭ لىٍىمدي دېگٍٗٔىده 

ثوٌۇپ غٗھٗرٌٗغّٗن دېگْٗ ِٗٔىذٖ. ٌېىىٓ ئىطالَ دىٕي ئۆزگٗ خبش ئبجبٌغۇالرٔي 

ٍبضبپ، ئبجبٌغۇالرغب خبش ِٗٔىٍٗرٔدي ثېرىدپ ئىػدٍٗجحي. ِٗضدىٍْٗ: دۇئدب لىٍىدع 

ۇغب ئبٍالٔذۇرۇپ، ئۆزگٗ خبش رٖت ضۆزىٕي ِٗخطۇش ئبجبٌغ« ضٗالت»ِٗٔىطىذىىي 

جٗرجىپىٗ ئىدگٗ ثىدر خىدً ئىجدبدٖت پبئدبٌىَىحىگٗ  ٔبِبز،غدب خدبش ٔدبَ لىٍىدپ  -

دېدگْٗ ضدۆزٔي ٌِٗدۇَ « زٖودبت»ئىػٍٗجحي.  پدبوٍىٕىع، ئۆضدۈظ ِٗٔىطدىذىىي 

ِىمذاردىىي ِبٌٕي ِۇئٍَْٗٗ غٗوىً ثىٍْٗ ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ئورۇٔالرغب ثېرىع دېدگْٗ 

ۇغب ئبٍالٔذۇردى. ثوٍطۇٔۇظ، ئٗلىذٖ لىٍىع، ئٗرز ثىدرجٗرٖپ ِٗٔىذىىي خبش ئبجبٌغ

ٔىدڭ دٖرگبھىدذىٓ ٔبزىدً ثوٌغدبْ دېدگْٗ ضدۆزٔي « دىٓ»لىٍىع ِٗٔىطىذىىي 

ِۇئٍَْٗٗ ثىر دىٕغب خبش ٔبَ لىٍىپ ئىػٍٗجحي. غۇٔىڭغب ئوخػبظ، ھٗزارٖت ضۆزى 

ۇدا غٗھٗرٌىػىع دېگْٗ ِٗٔىذٖ ثوٌطىّۇ، ثىراق ئدۇ ضدۆز ئىطدالِىٌ خدبش ئبجدبٌغ

دېدگْٗ خدبش « ٍٗر غبرىٕي ئىالھىٌ ٍوٌٕىڭ جٗلٗززاضدي ثدوٍىچٗ گۈٌٍٗٔدذۈرۈظ»

ِٗٔىذٖ ئىػٍىحىٍذى. غۇڭب ثۇ ضۆز ِٗدٖٔىَٗجٕىڭ ِبددىٌ ۋٖ جٗغىىٍي جٗرٖپٍىرىٕدي 

لبراغالرٔي جٗ  ئۆز ئىچىگٗ ئبٌىذۇ. ٍٗٔي ثۇ ضۆز  ۋٖ دىٕذىٓ ئبٍرىٍّبٍذىغبْ لىّّٗت

، دٖپ Culture  ضدٗلبفٗتئبٍرىدپ، ثىرىٕدي ھبزىرلي زاِبْ جبھىٍىَىحي ئىىىىگٗ 

ئبجبپ، ئۇٔىڭذىٓ لىّّٗت لبراظ، پىىىدر ۋٖ ئٗلىدذٖ دېدگْٗ ِٗٔىٍٗرٔدي ِٗلطدٗت 

، دٖپ ئبجبپ، ئۇٔىڭذىٓ ِدبددىٌ ۋٖ Civilizationلىٍغبْ  ٍٗٔٗ ثىرىٕي ھٗزارٖت  

جٗغددىىٍىٌ ِٗدٖٔىددَٗت دېددگْٗ ِٗٔىٕددي ِٗلطددٗت لىٍىۋاجمددبْ ھٗر ئىىىىٍددي 

 ئىچىگٗ ئبٌىذۇ. ِٗدٖٔىَٗجٕي ئۆز

ھبزىرلي زاِبْ جبھىٍىَىحي ئۇٔذاق ئبٍرىغدبْ ثىدٍْٗ ثدۇ ئبٍرىػدٕىڭ ھېچمبٔدذاق 

ئٌِٗٗىٌ لىّّىحي ٍوق. چۈٔىي، ئىٕطدبٔالر ھبٍبجىٕىدڭ جٗضدىرىگٗ ئۇچراٍدذىغبْ ۋٖ 

جٗضىر وۆرضىحىذىغبْ ِۇئٍَْٗٗ لىّّٗت لبراغالرغب ثبغالّٔىغبْ ِبددىٌ گدۈٌٍىٕىع 

بددىٌ ِٗۋجۇدىَٗجحٗ ئۆزىٕي وۆرضٗجًّٗ، ثوغدٍۇلحب ِٗۋجۇت ئِٗٗش. غۇٔىڭذٖن ِ

 ئدۇِۇئٌٍٗٗق جۇرىذىغبْ لىّّٗت لبراغدالرِۇ ِٗۋجدۇت ئِٗٗش. غدۇٔذاق ئىدىْٗ، 

ئىىىىطددىٕي پٗلٗت ٔٗزٖرىددَٗ جٗھٗجددحىال ئددبٍرىغىٍي ثوٌغددبْ ثىددٍْٗ ئٌِٗٗىَٗجددحٗ 

غبْ، ئبٍرىغىٍي ثوٌّبٍذۇ. ثۇٔذاق ئبٍرىع ٔٗزٖرىدَٗ ثىدٍْٗ ئٌِٗٗىَٗجٕدي ئبٍرىۋېحىدذى



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

132 

 

 ٔٗزٖرىَٗٔىدڭئىذېئبي ثىر الٍىھٗ جدۈزۈپ ئٌِٗٗىدَٗجىٗ جٗججىمالٍدذىغبْ،  ٔٗزٖرىَٗدٖ

 .ئٌِٗٗىَٗجىٗ ئۇٍغۇْ وٌّٗىگىٕىذىٓ ئىچي ضىمىٍّبٍذىغبْ جبھىٍىَٗجىىال ٍبرىػىذۇ

ثىس ئبجبٌغۇ جٗھٗجحٗ ٍبۋروپب جبھىٍىَىحي ثىٍْٗ ثىدر ئېمىّدذا ِېڭىػدمب ِٗججدۇر 

 ِٗٔىدۋىٌلىّّٗت لبراغالرٔي ِٗزِدۇْ لىٍغدبْ « ھٗزارٖت»ئِٗٗضّىس. ثىسٔىڭچٗ: 

ِٗدٖٔىددَٗت ثىددٍْٗ ِددبددىٌ ۋٖ جٗغددىىٍي ِٗدٖٔىَٗجٕددي ِٗروٗز لىٍغددبْ ِددبددىٌ 

ئۆزگٗرِٗش لىّّٗت « ئىطالِىٌ ھٗزارٖت»ِٗدٖٔىَٗجٕي جٗڭال ئۆز ئىچىگٗ ئبٌىذۇ. 

ٌذا لبراغالرغب ۋٖ ئۆزگىرىػچبْ ِبددىٌ ۋٖ جٗغىىٍىٌ غٗوىٍٍٗرگٗ ئىگٗ. ٔورِبي ئٗھۋا

ئبغددۇ لىّددّٗت لبراغددالر ثىددٍْٗ ئۆزگىرىػددچبْ ِددبددىٌ غددٗوىٍٍٗرٔىڭ ثىددر 

دٖپ ئبجىطبق جوغرا ثوٌىذۇ. لىّّٗت لبراظ « ئىطالِىٌ ھٗزارٖت»گٗۋدىٍىػىػىٕي 

ئۆزگىرىپ ئىطالَ روھىذىٓ ٍىرالٍىػىپ وٗجطٗ، ِدبددىٌ  ۋٖ جٗغدىىٍي گدۈٌٍىٕىع 

ب ثوٌّبٍذۇ. ثٌٗىدي جدبھىٍىَٗت ئىالھىٌ ٍوي ثوٍىچٗ لۇرۇٌّىطب، ثۇٔي ئۇٔذاق ئبجبغم

ھٗزارىحي دٖپ ئبجبظ وېرٖن. ھٗرھبٌذا ِبددىٌ ِٗدٖٔىَٗت ئدۆزىگٗ ھِٗدراھ ثوٌدۇپ 

وٌٗگْٗ لىّدّٗت لبراغدالردىٓ ئبٍرىالٌّبٍدذۇ. ھٗزارٖجدىٗ ثبھدب ثېرىػدحٗ ِدبددىٌ 

ِٗدٖٔىَٗجٕىال ئِٗٗش، ھٗر ئىىىىٍدي ِٗدٖٔىَٗجٕدي جٗ  ٔٗزٖردٖ جۇجدۇظ وېدرٖن. 

راغٕي ئٗ  ئبٌذىٕمي، ئٗ  ِۆجىۋٖر ئۆٌچَٗ لىٍىع وېرٖن. ثۇٔىدڭ ثٌٗىي لىّّٗت لب

ٔبھبٍىحي ئبددىٌ ۋٖ ئٌِٗٗىدٌ ضدٗۋٖثي غدۇوي، ئىٕطدبٔىَٗت ئٗ  ئدبددىٌ ِدبددىٌ 

ٔددي ئىػددمب ئبغددۇرۇپ «ئىٕطددبٍٔىك»ِٗدٖٔىددَٗت ثىٍّٗٔددۇ ئٗ  ئددبٌىٌ دٖرىجىددذٖ 

 ئېرىػدىْٗب ثىراق ھٗرلبٔچٗ ٍۇلىرى ِبددىٌ ۋٖ جٗغدىىٍي جٗرٖلمىَبجمد .ٍبغىَبالٍذۇ

ٔددي ئىػددمب ئبغددۇرۇپ « ئىٕطددبٍٔىك»جٗلددذىردىّۇ، لىّددّٗت لددبراظ ثوٌّىطددب، 

 ٍبغىَبٌّبٍذۇ. 

ئۇالردىٓ رازى ثوٌطۇْ، ثىٍْٗ ھبزىرلي زاِبْ ٍبۋروپب جدبھىٍىَىحي   ضبھبثىٍٗر 

 ڭئىىىىطدىٕى ئۇئىچىذٖ ٍبغبۋاجمبٔالرٔي ضېٍىػحۇرضبلال ثۇ ٔۇلحىذا گٗپ وېطىٍىذۇ. 

جۇٍغدۇالر « ئىٕطدبٔىٌ»؟ لبٍطىطدي «ئىٕطدبْ»غدٗوىٍذىىي  لبٍطىطي ئٗ  ئدبٌىٌ

« ئىٕطدبٔىٌ»ئٗخاللالر ثىدٍْٗ، « ئىٕطبٔىٌ»پىىىرٌٗر ثىٍْٗ، « ئىٕطبٔىٌ»ثىٍْٗ، 

 غب الٍىك ھبالي ئِٗگٗن ثىٍْٗ ٍبغىذى؟ « ئىٕطبْ»وٗ  ٔٗزٖر ثىٍْٗ، 

جبۋاة ثٗوّۇ ئېٕىك، ٔبھبٍىحي وٗضىىٓ. غۈثھىطىسوي، ئٗ  جۆۋْٖ دٖرىجىدذىىي 

ددىٌ ھٗزارٖجىٗ ئىگٗ ثوٌغدبْ ضدبھبثىٍٗر پۈجدۈْ ئىٕطدبٔىَٗت ثوغۇٍٔىرىٕىدڭ ئٗ  ِب

وبجحىطىذۇر. ھبزىرلي زاِبْ جبھىٍىَىحي ئىچىدذٖ ٍبغدبۋاجمبٔالر گٗرچٗ ئىٕطدبٔىَٗت 

جبرىخحىىي ئٗ  ٍۇلىرى ِبددىٌ ھٗزارٖجىٗ ئىگٗ ثوٌغبْ ثوٌطىّۇ، ثىراق جبرىخىذىىي 

ثوغۇٔالرٔىدڭ ثىدرى ضدۈپىحىذٖ ٍبغدبۋاجىذۇ.   ئٗ  ٍبِبْ ثوغۇْ دېّىگٗٔذىّۇ، ٍبِدبْ
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چۈٔىي، ئۇالر ِٗٔپٗئٗجپٗرٖضٍىىحىٓ ثبغمب ھېچمبٔذاق لىّّٗت لبراغدٕي ثىٍدّٗش 

ثوٌۇۋاٌغبْ. غۇڭب ثىس ثۇ ھٗزارٖجٕي جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالردا ئىػدمب ئبغدمبْ، ئٗ  

ھٗزارٖجدىٗ ئبٌىٌ لىّّٗت لبراغالرغب ۋٖ ٍۈوطٗن پىرىٕطىپالرغب ئىگٗ ثوٌغدبْ ئدبٌىٌ 

روثىرو لىٍىپ، چۈغىۈْ ھٗزارٖت دٖپ ئبجبٍّىس. ثۇ ٔۇلحىدذىٓ ثىدس ئىػدٗٔچ ثىدٍْٗ 

دٍّٖىسوي، ئىطالِٕىڭ ئدۆزى ھٗزارٖت، ئىطدالَ جِٗئىَىحدي ِدبددىٌ ِٗدٖٔىدَٗت 

جٗھٗجددحٗ لبٔچىٍىدده ٍۈوطددٌٗگْٗ ثوٌۇغددحىٓ لٗجئىَددٕٗزٖر، ئددۇ ثىددر ھٗزارٖجٍىدده 

 جِٗئىَٗت. 

دىٌ ۋٖ ِٗٔىۋىٌ ئېھحىَبجٍىرىٕي جٗڭپۇ  ھبٌٗجحٗ، حرٖت ِبدفىئىَىي، ضبغالَ ىجٗث

زىحالغحۇرِبضددحىٓ جٗ  لبٔذۇرۇغددمب جېرىػددىذۇ. جددۇپراق ثىددٍْٗ ئىالھىددٌ روھددحىٓ 

ٍبرىحىٍغبْ ئىٕطبٔغب ٔىطجٗجْٗ ئۆز فىحرىحىدذىىي ِۇغدۇ جبوبِۇٌٍۇلٕىدڭ ئٌِٗٗىَٗجدحٗ 

ََ َرَهَك ﴿ئىػمب ئېػىػي ئۇٔىڭ ضبغالٍِىمٕىڭ ئبالِىحىذۇر:  وْ  ِ ْذ دَل ِْ ِ ُت  َفلِلق  َََكًر  ِِ َْْلََلًَِ  ِل
ِمي َ  ِِ وول َْ وو  َِوَقُدووا  لَووُو  ووْ  ُروِِ ِِ ووِو ِِ ووُ   ْْ ََ ُُُو َوَُو وواَّيْو َْ َذ   وو  ر َِووِْ ئددۆز ۋالحىددذا پٗرۋٖردىگبرىددڭ ﴿ ﴾ِِ

ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ الٍذىٓ ثىر ئدبدَٖ ٍدبرىحىّْٗ، ئدۇٔي ِْٗ »پٗرىػحىٍٗرگٗ ئېَححي: 

 .①﴾رگۈزگْٗ ۋالحىّذا ئۇٔىڭغب  ضٗجذٖ لىٍىڭالرراۋرۇش ٍبراجمبْ، ئۇٔىڭغب جبْ وى
ئىٕطددبْ فىحرىحىٕددي ئبضددبش لىٍىددذىغبْ ئىطددالَ دىٕددي جىطددّبٔىٌ ۋٖ روھىددٌ 

جٌٗٗپٍٗرٔي جٗ  لبٔذۇرۇپ، دۇَٔب ۋٖ ئبخىرٖجىٗ جٗ  ئٗھّىَٗت ثېرىػىٗ چبلىرىدذۇ: 

َََّتلََ ﴿ ََ َوآُتا   ل   .②﴾ٕي ثېرىڭالرٔبِبزٔي ئبدا  لىٍىڭالر، زاوبج﴿ ﴾َوَنِد ُلا   لصَََّل
ُْا  َو ْ َرَُا ﴿   .③﴾ٍٗڭالر ۋٖ ئىچىڭالر﴿ ﴾وَُت
ُْوَ ل﴿ وَ   لوومه ََ َُِصوو ََِّك ِِ َّووُو  لومَّ َر  ْْلِفووَرََ َوََل تَووْن ِِ َلوول آتَولَل  ل ضددبڭب ثٗرگْٗ ثددبٍٍىك  ﴿ ﴾َو َْوَُوِ  

 .④﴾ثىٍْٗ ئبخىرٖت ٍۇرجىٕي جىٍىگىٓ، دۇَٔبدىىي ٔېطىۋٖڭٕىّۇ ئۇٔحۇِىغىٓ
برغب لوٍطىّۇ،  غدۇٔذاق لبراغالرٔي ئبٌذىٕمي لبج ي ِٗٔىۋىٌ لىّّٗتئىطالَ دىٕ 

گىػٍىه، ثىراق ثبغمب جٗرٖپٍٗرگىّۇ ضدٗي لبرىّبٍدذۇ، ثبغدمب جٗرٖپدٍٗردٖ ېلىٍىػمب ج

ُِوبه ﴿ِٗھرۇٍِۇلمب چبلىرِبٍذۇ. ثٌٗىي، ھِّٗىطىگٗ ئۆز ھٗلمىٕي ثېرىدذۇ:  زُيتوَ  لِْنَّولِس 
َ   لنتَسلِر َو لْ  ْرِث َذلِوكَ  لكََّهَا ِ  ِِ َْ ِْ َو ْعَُ لِم َو ْل َِ ْ ِل  ْلُلَساَّ َْ ِْ َو ْل َِضَّ َ   لذََّىِب َو ْل ِِ ِر  ْلُلَقْنَطَرَِ ِِ  َِِّن َ  َو ْلَقَنل

َِّذيَ   توَّقَ  ْ  َذِلُ ْا ِل ْ رر ِِ َْ َُُِوِّتُ ُ ْا َِ ُِْسُ   ْلَلتِن ُدْل َن ْنَمُه  َِ ُْوَ ل َو لَُّو  َِ  لمه َ ل َْ َُلُع  ْل نَّول   َتْ وِر  اْ َِ َِ ْنَم َرَتِهْا  َِ   

                                                 
①
 ئبٍٗجٍٗر. -72ۋٖ  -70، ضبدضۈرٖ  
②
 ئبٍٗت. -001ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
③
 ئبٍٗت. -10، ئٗئرافضۈرٖ  
④
 ئبٍٗت. -77، لٗضٗشضۈرٖ  
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َ   لَِّو َو لَُّو ََِص ر  َِلْلِدَِّللِ  ِِ  ِ َا  َْ َُِطهََّرَ  َوِر   ٌ ِِ َهل َوَنْزَو  َُِهل  ْعَُْوَهلُر َفلِلِميَ   ْْ ْ  َت َِنَّول ِِ َِ رََوَّنَول ِ ُوَّنَول آ  لَِّذيَ  يَوُقاُلا
ََوووَذ َن  لنَّووو َونَووول َوِدنَووول  َِْر لَنَووول ُذَُُا لرِ َِووولْ  َْ ووو ْْ َِرِيَ  َِلْعَ ِقووو َ  َو ْلُلْسوووَُوْغ َِ  ﴾لِر  لصَّووولَِرِيَ  َو لصَّووولِلِد َ  َو ْلَقووولُُِِ َ  َو ْلُلْن

وۈِۈغحىٓ جوپالٔغبْ وۆپ ِبٌالر، ئبرغىّبلالر، چدبرۋىالر  -ئبٍبٌالر. ئوغۇٌالر، ئبٌحۇْ ﴿

رغب ۋٖ ئېىىٍٕٗردىٓ ئىجبرٖت وۆڭۈي جبرجىذىغبْ ٔٗرضدىٍٗرٔىڭ ِدۇھٗثجىحي ئىٕطدبٔال

چىراٍٍىك وۆرضىحىٍذى. ئۇالر دۇَٔب جىرىىچىٍىىىذٖ ِٗٔپٗئٗجٍىٕىذىغبْ ثبلبضدي ٍدوق 

ٔىڭ دٖرگبھىذا ثوٌطب لبٍحىذىغبْ گۈزٖي جدبً ثدبردۇر. ئېَحمىٕىدي، غٍٗئىٍٗردۇر  

ضىٍٗرگٗ ئۇالردىّٕۇ ٍبخػي ثوٌغبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ئېَحىپ ثېرٍّٖۇ؟ جٗلۋادارالر ئۈچۈْ 

ضحىذىٓ ئۆضحٗڭٍٗر ئېمىپ جۇرىذىغبْ جٗٔدٕٗجٍٗر ثوٌدۇپ، ئب ھۇزۇرىذاپٗرۋٖردىگبرى 

ٔىدڭ ئۇالر جٕٗٔٗجٍٗردٖ ِٗڭگۈ لبٌىذۇ. جٕٗٔٗجٍٗردٖ پدبن جدۈپحىٍٗر ثدبر ۋٖ ٍٗٔٗ 

ثٗٔذىٍىرىٕىڭ ھِّٗٗ ئىػٍىرىٕي ثىٍىدپ جۇرغۇچىدذۇر. جٗلدۋادارالر:  رىساضي ثبر. 

ىرىّىسٔي ِٗغپىدرٖت پٗرۋٖردىگبرىّىس، ثىس غۈثھىطىس ئىّبْ ئېَححۇق، ثىسٔىڭ گۇٔدبھٍ

لىٍغىٓ، ثىسٔي دوزا  ئبزاثىذىٓ ضبلٍىغىٓ، دٍٖذۇ. جٗلۋادارالر ضٗۋرى لىٍغۇچىالردۇر، 

ِدبٌٍىرىٕي  -لىٍغۇچىالردۇر، ٍبخػىٍىك ٍوٌٍىرىغب پدۇي  لب ئىحبئٗتراضحچىٍالردۇر، 

  .①﴾ئېَحمۇچىالردۇرضٗرپ لىٍغۇچىالردۇر ۋٖ ضٗھٗرٌٗردٖ ئىطحىغپبر 
رٖپٕىڭ ثىرىٕي ٍوق لىٍىدع ھېطدبثىغب ٍٗٔٗ ثىدر جٗرٖپدىٗ ئىٕطبٔىَٗت ئىىىي جٗ

ثېرىٍىپ وٗجطٗ، ئىٕطبٔالر ھبٍبجىذا چبجبق چىمىذۇ. ٍٍِٗي ئدۇالر راھىدجالر، ھىٕدذى 

ۋٖ ثۇددىطحالردٖن، ِبددىٌ جٗرٖپىٗ ضٗي لبراپ ِٗٔىۋىٌ جٗرٖپىىال  ِۇرىحٍىرىدىٕي 

جٗرٖپىىدال ئېغىدپ، ئېغىپ وٗجطۇْ  ٍبوي ھبزىرلي زاِدبْ جبھىٍىَىحىدذٖن ِدبددىٌ 

 ئوخػبظ.  ِٗٔىۋىَٗجىٗ ضٗي لبرىطۇْ ثٗرىجىر

ٍْٗ لبراٍذۇ، ٔٗجىجىدذٖ ئٗ  ئدبٌىٌ ىئىطالَ دىٕي ھِّٗٗ جٗرٖپىٗ جٗ  ئېحىجبر ث

جٗڭپۇڭٍۇلٕي ئىػدمب ئبغدۇرغبْ ئدبٌىٌ ئىٕطدبْ ئبپىرىدذٖ ثوٌىدذۇ. غدۇٔىڭ ئۈچدۈْ، 

لىّّٗت لبراغدالر ۋٖ ئىطالِىٌ جِٗئىَٗجٕىڭ ھبٍبجىذا ِبددىٌ ِٗدٖٔىَٗجٕىڭ ئبٌىٌ 

ٍۈوطٗن پىرىٕطىپالر ئۈضحىگٗ لۇرۇٌغدبْ ِٗٔىدۋىٌ ِٗدٖٔىَٗجدحىٓ وېدَىٓ ۋۇجۇدلدب 

ئىددع ئىددذى ۋٖ ھَٗ غددۇٔذاق ثوٌددۇظ ضددبغالَ جِٗئىَٗجٕىددڭ  جٗثىئىددٌوېٍىػددي 

ثٌٗگىطي ئىذى. ئىطالِىٌ ھٗزارٖت لۇرۇغمب خېٍي ئۇزاق ۋالىث وٗجىْٗ ثوٌطدىّۇ، 

ۋٖ ھٗزارٖت لىسىمىػدي ثوٌّىغدبْ ئٗرٖثدٍٗرگٗ ِبددىٌ ھٗزارٖت ئبضبضدي ثوٌّىغدبْ 

ئىدع ئىدذى. روھدالر ئىطدالَ وٌٗگٗٔدذىال ئۆزگىرىدپ،  جٗثىئىدٌٔىطجٗجْٗ ثۇ ثىر 

جٗ  ھٗرىدىٗت لىٍىػدمب ثبغدٍىذى.   ٗھٗجدحٗج ھٗرثىدٍْٗ  جبوبِۇٌٍۇليئۆز  فىحرٖت

                                                 
①
 ئبٍٗجىىچٗ. -07ئبٍٗجحىٓ  -04ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
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ِبددىٌ ھٗزارٖت ٍېڭدي جٗۋٌٍٖۇجٕىدڭ جٗضدىرى ثىدٍْٗ جبٔالٔدذى. ئىطدالَ ٍېڭدي 

 ٕىڭ ۋۇجۇدىغب ٔبھبٍىحي زور ھبٍبجىٌ وۈچ ثېغىػٍىذى. جٗۋٌٍٖۇجى

ئېَحىددپ  پْٗ ھٗرىىىحددي ھٗلمىددذٖ جوخحددبٌغىٕىّىسدا -ذا ئىٍىددُ ىددثىددس ٍۇلىر

پٗٔدگٗ ۋٖ ِدبددىٌ  -ئۆجىىٕىّىسدٖن، ئىطالِذىٓ ثۇرۇْ ئٗرٖثٍٗرٔىڭ ھبٍبجىذا ئىٍىُ 

پْٗ ۋٖ  -ىدُ ھٗزارٖجىٗ وېحٗرٌىه ئبِىٍالر ٍوق ئىذى. ٍبوي ٔبھبٍىحي وَٗ ئىذى. ئىٍ

ھٗزارٖت ئۇٍۇغۇغمب، ِۇلىٍّىممب ئېھحىَبجٍىك ئىذى ۋٖ ٍٗٔٗ ٔبھبٍىحي چو ، ھبٍدبجي 

وۈچىٗ جوٌغبْ ئىٕحىٍىع وېرٖن ئىذى. ئىطالَ ثۇ غدبرائىحالرٔي جوٌدۇق ھبزىرٌىدذى. 

لبراغدالرٔي ِٗزِدۇْ لىٍغدبْ ِٗٔىدۋىٌ ِٗدٖٔىدَٗت ئىػدمب  غۇٔىڭ ثىٍْٗ لىّّٗت

ٖٔىَٗجّۇ ۋۇجۇدلدب وٌٗدذى. ِۇضدۇٌّبٔالر ئىٍىدُ پْٗ ئبغمبٔذىٓ وېَىٓ ِبددىٌ ِٗد

ھٗرىىىحىٕي ثبغالغحب ٍۇٔبٍٔىمالرغب غبگىرت ثوٌغبٔدذٖن ِدبددىٌ ھٗزارٖت لۇرۇغدٕي 

ثبغالغحب پبرضالر ۋٖ ۋىسأحىٍَىىٍٗرگٗ غبگىرت ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ئۆزىگٗ خبش ئىٍّىٌ 

 ۋٖ ئٌِٗٗىٌ ئبرجۇلچىٍىمٍىرىٕي لوٌغب وٌٗحۈردى. 

ئۇٔىڭددذىٓ رازى ثوٌطددۇْ، گٗ دىددۋاْ   وۆپٍٗگٗٔددذٖ ئددۆِٗر ئٗضددىٗر ضددبٔي 

ِٗھىىّىطي لۇرۇظ جٗوٍىپي ثېرىٍذى. ئۆِٗر ثۇ جٗوٍىپٕي لوثۇي لىٍدذى. دېدّٗن، 

ٍېڭددي لۇرۇٌغددبْ دۆٌٗت ئددۆزى ئېھحىَددبجٍىك ثوٌغددبْ جٗغددىىٍي جددۈزۈٍِٗرٔي 

ئىىىىٍّٗٔٗضحىٓ لوغٕىٍىرىذىٓ لوثۇي لىٍذى.  ھِّٗىگٗ ئبٍدبٔىي دىدۋاْ دېدگْٗ 

 برضچٗ ضۆز، پ

ئبضدحب ئدۆزگٗ خدبش ئبرجۇلچىٍىمالرغدب ئىدگٗ ثوٌدۇپ  -ٍېڭي جِٗئىَٗت ئبضدحب 

غدٗھٗر لۇرۇٌۇغدي، ثىٕبودبرٌىك، ٍدوي  .ثبغمىالرغب ھبجىحي چۈغدٍّٗذىغبْ ثوٌدذى

ٍبضبظ، ئبِّىۋىٌ خىسِٗجٍٗرٔي جۈزۈٍِٗغحۈرۈظ ۋٖ ثبغمب جٗھٗجٍٗردٖ ئۆزىگٗ خبش 

 ٍوي جۇجۇپ ِبڭذى. 

پْٗ ۋٖ ِدبددىٌ  -ّبٔالرٔىڭ ٍۇٔبٍٔىمالر، رۇٍِۇلالر ۋٖ ئىٍىدُ جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌ

ِٗدٖٔىَٗت جٗھٗجحٗ ئۆزىگٗ وېرٖوٍىه ثوٌغبْ ٔٗرضىٍٗرٔي لوثۇي لىٍىپ، ثبغمىالرغب 

ھبجىحي چۈغّىگۈدٖن دٖرىجىذٖ ئۆزىگٗ خبش ئبرجۇلچىٍىمالرغب ئىگٗ ثوٌغبٍٔىمي ۋٖ 

 ،مٍىرى ھٗلمىدذٖ جوخحدبٌغىٕىّىسداثۇ جٗھٗجحٗ وېَىٓ ٍبۋروپبٌىمالرغب ئۇضحبز ثوٌغبٍٔى

ِۇٔذاق ثىر ٔۇلحىغب دىممٗت لىٍىع وېدرٖن: جدۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالر ٍبجالرٔىدڭ 

ٔٗرضىٍىرىٕي لوثۇي لىٍغبٔذا، ئۆزىٕي ئبٌىٌ ۋٖ ئىسزٖجٍىده ھدېص لىٍىدع ٍِٗذأىدذا 
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ِْ ُتْنوووُُ ﴿جۇرغدددبْ:   ِ َِ ََْْوووْا ََُُوووا  َونَُْووووُُُا  ْعَ ْْ ِن  َ َوََل َتِهنُوووا  َوََل َت ُِوووْيِِ ثوغىػدددىپ لبٌّدددبڭالر، ﴿ ﴾ْا 

 .①﴾لبٍغۇرِبڭالر، ئٗگٗر ِۇئّىٓ ثوٌطبڭالر ئۈضحۈٍٔۈن لبزىٕىطىٍٗر
ِن  َ ﴿ ُْْلْيِِ ُْاِلِو َوِل َُ َوِلَر ََّ َِّو  ْلِد لب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗغِٗجىرىگٗ ۋٖ ِدۇئّىٍٕٗرگٗ غٌٗىجٗ ﴿ ﴾َوِل

 .②﴾ِٗٔطۇپ
الر ۋٖ پبرضدالردىٓ ئۆگىٕىۋاجمبٔدذا جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالر ٍۇٔدبٍٔىمالر، رۇٍِدۇل

ئۆزٌىرىٕي ئۇالردىٓ جۆۋْٖ چبغٍىّبٍححي، ئۇالرغدب ھدبجٗجّْٗ ثوٌغدبٍٔىمٍىرى ئۈچدۈْ 

خورٌۇق ھېص لىٍّبٍححي. ثٌٗىي ئۇالر: ثىسٔىڭ ئىّبٔىّىس ثبر، ئۇالرٔىڭ ئىّبٔي ٍدوق، 

سِىدس، غۇٔذاق ئىىْٗ ثىس ئۇالرغب ھبجٗجّْٗ ثوٌطبلّۇ ٍٗٔىال ئىّدبٔىّىس ثىدٍْٗ ئٗزى

ھۆرِٗجٍىىّىس، دٖپ جؤۇٍححي. ئۇالرٔىڭ روھىذا ئٗٔٗ غدۇٔذاق ئىّدبٔىٌ ئۈضدحۈٍٔۈن 

جوٌددۇپ جبغددمبچمب، ئٗجراپىددذىىي جبھىٍىَٗجٕىددڭ ٔٗرضددىٍىرى ئۇالرٔىددڭ وددۆزىٕي 

لبِبغددحۇراٌّىذى، ئبزدۇراٌّىددذى. ئددۆزىگٗ پبٍددذىٍىك دٖپ لبرىغددبٍٔىرىٕي ئددۆزىٕي 

ب ۋٖ ئٗلىذىگٗ زىث دٖپ لبرىغدبٍٔىرىٕي ئىسزٖجٍىه ھېص لىٍىع ثىٍْٗ ئبٌذى. دىٕىغ

ئبٌّىذى
③

.  چۈٔىي، ئۆزىٕي ئبٌىٌ ھېص لىٍىع ٍِٗذأىذا جۇرۇظ ئۇالرغب جبٌالظ ۋٖ 

غبٌالظ پۇرضىحي ثٗردى. ئۆزىٕي ئدبجىس ھدېص لىٍىدع، ودۆز لبِىػدىع وىػدىگٗ 

 -جبٌالظ پۇرضىحي ثٗرٍِٗذۇ. جبٌالظ ئىّىبٔىَىحىّۇ ثٗرٍِٗذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ضېرى 

ٕي لوغۇپ ئېٍىػمب، ضېرىگٗ لبرىغبٔذا پۈچٗوٕي وۆپرٖن ئىٍىػمب جوغرا وېٍىذۇ. پۈچٗو

پۈچٗوٕىڭ چىمىّي ئبز، ئبٌّبلّۇ ئبضدبْ غدۇڭب جدۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالر  چۈٔىي،

ٍۇٔبٍٔىمالرٔىددڭ وددۆپٍىگْٗ ئٗضددٗرٌىرىٕي جٗرجىددّٗ لىٍغددبْ ثوٌطددىّۇ ٍۇٔددبْ 

رىگٗ لىٍدچٗ وۆڭدۈي ثۆٌّىدذى. ئٗپطبٔىٍىرىٕي جٗرجىّٗ لىٍّىذى. ٍۇٔبْ ئٗپطبٔىٍى

ثٌٗىي ٍۇٔبْ ئٗپطبٔىٍىرىٕي ٍۆجىٗغىٗ ۋٖ ئېحىجبر ثېرىػىٗ ئٗرزىٍّٗذىغبْ غېرىه ۋٖ 

خۇراپبت دٖپ لبرىذى
④
. 

جٗھٗجحىّددۇ ئددۆزىگٗ  ٌجددۇٔجي ئٗۋالد ِۇضددۇٌّبٔالر ِددبددىٌ ۋٖ جٗغددىىٍى  

ت، ئېھحىَبجٍىك ٔٗرضىٍٗرٔي ٍبجالردىٓ لوثدۇي لىٍدذى. ٍبجالرٔىدڭ غدېرىه، خۇراپدب

ثۇجپٗرٖضٍىىىٗ ئېٍىػىپ وٗجىْٗ ٔٗرضدىٍىرىٕي ۋٖ پىىدرى ئدبزغۇٍٔۇق ۋٖ ِٗضدٍٗن 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -19ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
②
 ئبٍٗت. -8، ِۇٔبفىمۇْ ٖضۈر 
③
ٌٗطٗپىٕي پبٍذىٍىك دٖپ لوثۇي لىٍىپ ئبٌذأذى، ثۇ ثىر ِٗلطٗجطىس ئۆجىۈزۈٌگْٗ خبجدبٌىك، ثدۇ ھٗلدحٗ وېدَىٓ ِۇضۇٌّبٔالر پ 

 جوخحىٍىّىس.
④
گۈٌٍىٕىع دٖۋرىذٖ دېگْٗ ضۆزىگٗ لبرا! : ٍۇٔبْ ئٗپطدبٔىٍىرىٕي ئولۇِىغدبْ وىػدي ئٗدىدت  ھۈضٍٗىٕٕىڭ جبھبثۇٔىڭغب لبرغي  

 ثوالٌّبٍذۇ.
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ئبزغۇٍٔۇلٍىرىٕي لوثۇي لىٍّىذى. ئبٔذىٓ وېَىٓ ئۇالر ٍبجالردىٓ ئبٌغدبْ ٔٗرضدىٍٗرٔي 

لوثۇي لىٍغدبْ، ئبضدبش ۋٖ ِېحدود لوثدۇي لىٍّىغدبْ،  ۋاضىحٗ ٍبجالردىٓ ئبضبضٍىمي 

ب ِبضالغحۇرۇپ، ِٗدٖٔىدَٗت ئٗگٗغدىۈچىٍىرىگٗ ٔبھبٍىحي جىسال ئۆزىگٗ خبش ِېحودل

ئِٗٗش، ِٗدٖٔىَٗجىٗ ئۇي لوٍغۇچىالرغب ئبٍالٔذى
①
. 

ثبغمىالرٔىڭ ٔٗرضدىٍىرىٕي لوثدۇي لىٍغبٔدذا ئۆزٌٗغدحۈرۈپ ئۆزىٕىدڭ لىٍىدۋېٍىع 

ٔبھبٍىحي چو  ئٗھّىدَٗجىٗ ئىدگٗ. ئۆزٌٗغدحۈرۈپ ئۆزىٕىدڭ لىٍىدۋېٍىع ئىٕطدبٔىٌ 

پْٗ ۋٖ ِبددىٌ ھٗزارٖت ٔٗجىجىٍىرىدذىٓ  -ئىٍىُ جىرىػچبٍٔىمٕىڭ ِٗھطۇٌي ثوٌغبْ 

پبٍذىٍىٕىػٕي چٗوٍىٍّٗذۇ. ثىراق ئۆزٌٗغدحۈرۈظ جٗرٍبٔىدذا وىٍّىىىٕدي ٍولىحىدپ 

ثوٌۇپ وېحىػحىٓ جوضىذۇ. ئۆزىگٗ خبش ئٗلىذىگٗ، ئۆزىگٗ خدبش  ئبضطىّىٍَبجطىَٗ

 ھبٍبجٍىك ٍوٌىغب ئىدگٗ ثوٌدۇظ ئۆزٌٗغدحۈرۈپ ئۆزىٕىدڭ لىٍىۋېٍىػدٕىڭ ئٗ  وۈچٍدۈن

ضٗۋٖثىذۇر. ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔذا ثدۇ جٗھٗجدحٗ ٍدۇلىرى چولمىغدب چىممىٍدي ثوٌىدذۇ. 

چۈٔىي، ِۇضۇٌّبٕٔىڭ جوغرا ئٗلىذىطي ۋٖ جوغرا ھبٍبجٍىك ٍوٌي ثوٌىذۇ. جۇٔجي ئٗۋالد 

ِۇضددۇٌّبٔالردٖن ِۇضددۇٌّبْ ثوٌغبٔددذىال ئٗ  ٍددۇلىرى دٖرىجىددذىىي ئۆزٌٗغددحۈرۈپ 

وٌىدذۇ. ثدۇ ئدبرلىٍىك ِٗدٖٔىدَٗت لوثدۇي ئۆزىٕىڭ لىٍىۋېٍىػٕي ئىػمب ئبغدۇرغىٍي ث

ثوٌۇغددحىٓ  ئبضطىّىٍَبجطددىَٗلىٍىددع جٗرٍبٔىددذىىي وىٍّىىٕددي ٍولۇجددۇظ ۋٖ 

ضددبلالٔغىٍي ثوٌددۇپال لبٌّبضددحىٓ، ثٌٗىددي ٍٗٔٗ ٔبھددبٍىحي جىددسال ئددۆزگٗ خددبش 

ئبرجۇلچىٍىمالرٔي لوٌغب وٌٗحۈرۈپ، لىطمب ۋالىث ئىچىذىال غبگىرجٍىمحىٓ ئۇضدحبزٌىممب 

پْٗ ۋٖ  -ٌىذۇ. جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالر ئٗٔٗ غۇٔذاق لىٍغبْ. ئىٍىدُ ئبٍالٔغىٍي ثو

ِبددىٌ ھٗزارٖت ضبھٌٗىرىذٖ ئېھحىَبجٍىك ثوٌغبْ ٔٗرضىٍىرىٕي ثبغمىالردىٓ لوثدۇي 

 لىٍىپ، لىطمىغىٕب ۋالىث ئىچىذٖ ئۆز ئۇضحبزٌىرىٕي غبگىرجٍىممب لوثۇي لىٍغبْ. 

ۈرۈپ ئۆزىٕىددڭ لىٍىددۋېٍىع ثددۇ ثٗھطددىّىسدٖ ئىطددالِىٌ ھٗزارٖجٕىددڭ ئۆزٌٗغددح

جٗھٗجحىىي ئبجبٍىپ ئۇجدۇلٍىرى ئدبٔچٗ ِدۇھىُ ئِٗٗش. ئٗ  ِدۇھىّي ئىطدالِىٌ 

 ھٗزارٖجٕىددڭ ئددۆزىگٗ خددبش ئبالھىددذىٍىىٍىرى ثىددٍْٗ ئىطددالِىٌ ئۈِّٗجٕىددڭ ثىددر

ثٌٗگىطىگٗ ئبٍالٔغبٍٔىمي. ھٗر لبٔذاق ثىدر ھٗزارٖجدحٗ ِدبددىٌ ِٗدٖٔىدَٗت ثىدٍْٗ 

ىك ٔىػدبٔىٕي چۈغدىٕىع ئوجحۇرىطدىذا زىدچ ثدبغٍىٕىع ئىٕطبٔىٌ ھبٍبجٕي ۋٖ ھبٍبجٍ

 -ودېچٗن، ٍدېّٗن   -ثوٌىذۇ. ئىٕطبٔىَٗت ِۇئٍَْٗٗ ئورجبق خبھىػالرغب ۋٖ وىَىُ 

ئىچّٗن، جۇراٌغۇ جبً ۋٖ جٗ  لوراٌي لبجبرٌىك ِۇئٍَْٗٗ ئورجبق ئېھحىَبجالرغب ئىگٗ 

ٍىمالرٔىدڭ ثوٌۇغدي ثوٌغبٍٔىمحىٓ، ھٗر لبٍطي ھٗزارٖجٍٗر ئوجحۇرىطىذا ٔۇرغدۇْ ئورجبل

                                                 
①
لېحىٍّىك لوثۇي لىٍىدع ھٗرىىىحىدذٖ ِۇضدۇٌّبٔالر لدبٍّۇلۇپ ٍىٍحىسىٕدي ۋٖ وىٍّىىىٕدي ٍولىحىدپ ثۇٔىڭغب لبرغي ئبخىرلي  

 لوٍذى.
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جٗثىئىٌ. ھٗزارٖت خبضٍىمىٕي ثېىىحىػحٗ ثۇ ئورجدبق جٗرٖپدٍٗر ٔٗزٖردٖ جۇجۇٌّبٍدذۇ. 

ثٌٗىي ھبٍبجٍىممب جٗضىر وۆرضدىحىپ ئورجدبق ئبالھىدذىٍىىٍٗرگٗ خبضدٍىك جبِغىطدي 

ثېطىٍغبْ، ئىٕطبْ ۋٖ ئىٕطبٔىٌ ھبٍبت ٔىػبٔي ھٗلمىذىىي چۈغٗٔچىٕىڭ جٗضىرىگٗ 

ٗزٖردٖ جۇجۇٌىدذۇ. ِٗضدىٍْٗ: ئدۆً، پىرىٕطدىپ جٗھٗجدحىٓ ئۇچراٍذىغبْ جدبٌالظ ٔ

ئېَحمبٔذا، ئۇ ثىر ئىٕطبٕٔىڭ جۇراٌغۇضي ۋٖ ئبراِگبھي. ثىراق ئىطالِىٌ ئۆٍٍٗر ثىدٍْٗ 

ھبزىرلي زاِبْ جبھىٍىَىحىٕىڭ ئۆٍٍىرىگٗ غۇٔذاق ثىر لبرىطدبلال چۈغدٗٔچىٍٗردٖ زور 

پٗرق ثددبرٌىمي ثددبرٌىمي، ثۇٔىڭغددب ئٗگىػددىپ ِٗضددٍٗوحىّۇ چددو   پٗرلٍٗرٔىددڭ

«. ضدبلٍىغۇچي»ئٗخالق ۋٖ ئدبثرۇٍالرٔي  - ئٗدٖپ. ئىطالِىٌ ئۆٍٍٗر ئبغىبرىٍىٕىذۇ

وۆرگٗزِٗ »ھبزىرلي زاِبْ جبھىٍىَىحىذىىي ئۆٍٍٗر ضبلالغمب جىگىػٍىه ٔٗرضىٍٗرٔي 

ئىطالِىٌ ئۆٍٍٗردٖ ئٗر ِېھّبْ ئبٍبي خوجدبٍىٕٕي «. ئبغىبرىٍىغۇچي»ۋٖ « لىٍغۇچي

غددۇڭب ئىطددالِىٌ «. ٍۆگىٍىدذىغبْ ِٗھددرَٖ»بي خوجددبٍىٓ وۆرٍِٗدذۇ. چددۈٔىي، ئبٍدد

، لبرغددي ئېٍىٕىددذىغبْ، ِېھّبٕٔىددڭ ئبٌددذىغب جبئددبَ وۈجۈٌىددذىغبْئددۆٍٍٗردٖ ِېھّددبْ 

لوٍۇٌىذىغبْ ئۆً ئبٍرىُ ثوٌىدذۇ. ِېھّدبْ ئۆٍدذىىىٍٗرگٗ وۆرۈٍّٔٗدذۇ، ئۆٍدذىىىٍٗر 

ىدذىغبْ ئدبزادٖ ِېھّبٔغب وۆرۈٍّٔٗذۇ. ئۆٍذىىىٍٗرٔىڭ ئٗر ِېھّبٔالرغب وۆرۈًّٔٗ جۇر

خددبش جۇراٌغددۇٌىرى ثوٌىددذۇ. ئىطددالِىٌ ئددۆٍٍٗردٖ ٍبجددبق ئددۆً ئٗ  ئىچىىرىطددىگٗ 

وېچٗن ضبٌىذىغبْ ئورۇْ. ئۇغػبق  -ئورۇٔالغحۇرۇٌىذۇ. چۈٔىي، ٍبجبق ئۆٍٍٗر وىَىُ 

 دېذٖوٍٗر ئىسٔي ضورىّبً ٍبجبق ئۆٍگٗ وىرٌٍّٖٗذۇ: -ثبٌىالر ۋٖ لۇي 

َُِنا  لِ ﴿ وْ  يَل نَيوهَهل  لَِّذيَ  آ َِورَّ  ر ِِ وْنُ ْا ثَوََلَث  ُْوَا ِِ ُْ ُْغُوا   ْل ََْ ْ  نَْيَللُُُ ْا َو لَّوِذيَ  لَوْا يَوِّوْ َِ ُُْ ُا  لَِّذيَ   َ ْسَُْاِذ
ََوْارَ  ر لَ  َِ  ْلِدَكولِر ثَوََلُث  ْ  ََوْدِم َصوََل َ   ل َِّه َرَِ َوِِ َِ ثَِ لََُ ْا ِِ ََْ ِر َوِِ َ  َتَضُدا َِ  ْل ََ دَوِِّْل َصََل َََْوْ ُ ْا  ُ وْا لَوْ 

َّووُو َلُ ووُا  ْْليَوول َر َتووَذِلَك يُوَِّووو تُ   ل َََْوو  ََوْدوو َََْووْ ُ ْا ََوْدُضووُ ْا   َِ َِاَّ ُِووا نَوولح  ََوْدووَمُى َّ  ُِ َََْووْ ِهْا  ِْوو ا  َوََل  ََ َّووُو  ِ  َو ل
ِ وو ا   ئددي ِددۇئّىٕالر ضددىٍٗرٔىڭ لددۇٌٍىرىڭالر، چددۆرىٍىرىڭالر ۋٖ ئىچىڭالردىىددي ﴿ ﴾َِ

ر ٔبِبز ثبِذاجحىٓ ثۇرۇْ، چۈغدحٗ وىَىّىڭالرٔدي ضدبٌغبْ ثبالغٗجىٗ ٍٗجّىگْٗ ثبٌىال

چېغىڭالردا ۋٖ خۇپحٗٔذىٓ وېَىٓ ٍېٕىڭالرغب وىرضٗ ضىٍٗردىٓ ئىجبزٖت ضورىطدۇْ، 

ثۇ ئۈچ ۋالىث ضىٍٗرٔىڭ ئٗۋرىحىڭالر ئېچىٍىپ لبٌىذىغبْ ۋالىححۇر. ثۇ ئدۈچ ۋالىحدحىٓ 

ّدۇ ھدېچ گۇٔدبھ ثوٌّبٍدذۇ. ثبغمب ۋالىحالردا ئىجبزٖجطىس وىرضٗ، ضىٍٗرگىّۇ، ئۇالرغى

ضدىٍٗرگٗ  ودېٍىع لىٍىدپ جۇرىطدىٍٗر.  -ثىرىڭالر ثىدٍْٗ ثېدرىع  -ضىٍٗر ثىر 

ھِّٗىٕي ثىٍگۈچىذۇر، ھدېىّٗت ثىدٍْٗ  ئبٍٗجٍٗرٔي ئٗٔٗ غۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىذۇ. 

 .①﴾ئىع لىٍغۇچىذۇر

                                                 
①
 ئبٍٗت. -58ضۈرٖ ٔۇر،  
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ثۇٔىڭغب روثىرو ھبٌذا ھبزىرلي زاِدبْ جدبھىٍىَىحي ثىٕبوبرٌىمىدذا ئدۇخالظ ئدۆٍي 

رٖن ٍورۇق ۋٖ ھبۋاٌىك ثوٌىذۇ، دېگْٗ ثبھبٔٗ ثىٍْٗ ٍوٌغب لبرىحىپ ضدېٍىٕىذۇ. ثدۇ، ثٗو

ٍبٌىڭبچٍىٕىع ۋٖ ئٗۋرىحىٕي ثبغمىالرغب وۆرضىحىع لىسىمىػىٕي ٍوغۇراٌّبٍذىغبْ ثىر 

ٍولىال  ثبھبٔٗ. ثۇ جدبھىٍىَٗجحٗ پدبن ٔٗرضدىٍٗرٔي ضدبلالظ ئۇلدۇِي ثوٌّىغبچمدب، 

 ضٍىمي ئېٕىك. ٔىڭ ثوٌّب« ِٗھرَٖ»ضبلٍىٕىذىغبْ 

ثۇ پٗلٗت ثىس چۈغٗٔذۈرِٗوچي ثوٌغبْ ِٗضدىٍىٕي ئبٍذىڭالغدحۇرۇپ ثېرىدذىغبْ 

 ثىر ِىطبي، خبالش.

ِددبددىٌ ھٗزارٖجٕىددڭ غددٗوٍي ٔىػددبْ ئِٗٗش، ثٌٗىددي ئددۇ، ئبغددۇ ھٗزارٖت 

، خددبالش. چۈغددٗٔچٗ ھٗزارٖجٕىددڭ ۋاضددىحٗچۈغددٗٔچىٍىرىٕي ئىپبدىٍٍٗددذىغبْ ثىددر 

ٔچىٕىڭ وٍٕٗىذٖ جۇرىدذۇ. ئىخحىرأىڭّدۇ ئدۆزىگٗ ئۆٌچىّي. ئىخحىرا چۈغٗ ھٗلىمىٌ

خبش ئۆٌچٍِٗىرى ۋٖ ئىٕطبٔىَٗت جٗرٖلمىَبجىذا ئدۆزىگٗ خدبش ۋٖزٔدي ثدبر. ٌدېىىٓ 

ئىخحىددرا ِٗڭگددۈ ئددۆٌچَٗ ثوالٌّبٍددذۇ. چددۈٔىي، ئىخحىددرا چۈغددٗٔچىٕي ئىػددمب 

خبالش. ثۇٔدذاق ئۇضدحبجٍىك ثىدر لٗۋِگىدال خدبش « ئۇضحبجٍىك»ئبغۇرۇغحىىي ثىر 

ٌىي ئىّبٍٔىك ۋٖ ئىّبٔطىس وىػدىٍٗرٔىڭ ھِّٗىدگٗ ثېدرىٍگْٗ ئىالھىدٌ ئِٗٗش، ثٗ

ْْ ُوارً ﴿ضوۋغبجحۇر:  َِ ََطَولُر َرَتوَك   َِ ََطَولِر َرَتوَك َوَِول َتول وْ   ثۇالرٔىدڭ ۋٖ ﴿ ﴾ُتوَل  ُُِلومه َىوُيََلِر َوَىوُيََلِر ِِ

ئۇالرٔىدددڭ ھٗر ئىىىىطدددىگٗ پٗرۋٖردىگبرىڭٕىدددڭ ئبجدددب لىٍغىٕىدددذىٓ ثېرىّىدددس، 

  .①﴾لىٍىّٕبٍذۇ ِٗٔئيىگبرىڭٕىڭ ئبجب لىٍغىٕي ھېچ ئبدِٖذىٓ پٗرۋٖرد
ٔدي ئدۆٌچَٗ لىٍطدبق، ثدۇرۇْ « چۈغدٗٔچٗ»ھٗزارٖت خبضٍىمىٕي ثٌٗگىٍٗغدحٗ 

پْٗ ھٗرىىىحىٕىڭ ِىطٍىطىس ئىىٍٗٔىىىٕي ھېص لىٍغىٕىّىسدٖن،  -ئىطالِىٌ ئىٍىُ 

س. زېّىٕدذا ثۇ ٍٗردٖ ئىطالِىٌ ھٗزارٖت ھٗرىىىحىٕىڭّۇ ِىطٍىطدىسٌىىىٕي ثبٍمدبٍّى

« ئىٕطدبْ»خٌٗىپٗ ثوٌۇغدٕىڭ ِٗزِدۇٔىٕي ئىػدمب ئبغدۇرۇظ ئۈچدۈْ ھٗر لبٔدذاق 

ًْ ﴿«: گۈٌٍٗٔذۈرىددذۇ.»زېّىٕٕددي  وو ََ ِِوو   ْعَْرِض َفِْ  وول   َِ ل َِ ُتوو    ِ ِْ َْْلََلًَِ وو ََ َرَهووَك ِل ئددۆز ﴿ ﴾َوِ ْذ دَوول

 ۋالحىددذا پٗرۋٖردىگبرىددڭ پٗرىػددحىٍٗرگٗ ِْٗ ٍٗر ٍۈزىددذٖ ئورۇٔجبضددبر ٍددبرىحىّْٗ،

 .②﴾دېذى
ِِ َهل﴿  َُوْدَلرَُتْا  ْْ َ   ْعَْرِض َو  َُْكَاُتْا ِِ ضىٍٗرٔي جۇپرالحىٓ ٍدبراجحي، ضدىٍٗردىٓ  ﴿ ﴾ُىَا َن

  .③﴾زېّىٕٕي ئبۋات لىٍىػٕي جٌٗٗپ لىٍذى

                                                 
①
 ئبٍٗت. -21، ئىطراضۈرٖ  
②
 ئبٍٗت. -11ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
③
 ئبٍٗت. -60ضۈرٖ ھۇد،  
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ِۇضددۇٌّبٔالرِۇ، جددبھىٍىٌ ِىٍٍٗجٍٗرِددۇ ئوخػبغددال زېّىٕٕددي ئددبۋات لىٍىػددمب 

ػچبٍٔىمالرٔي وۆرضٗجطدىّۇ، ثىدراق لبجٕىػىپ، ئىجبد ۋٖ ئىخحىراالردا ئوخػبظ جىرى

زېّىٕٕي ئىالھىٌ ٍوٌٕىڭ جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ گۈٌٍٗٔدذۈرۈظ ِۇضدۇٌّبٔالرغىال خدبش 

ثوٌغبْ ثىر ئبالھىذىٍىه. ِۇغۇ ٔۇلحىذىٓ لبرىغىٕىّىسدا، ئىطدالِىٌ ھٗزارٖجٕىدڭ جْٗ 

ثىددٍْٗ روھ، دىددٓ ثىددٍْٗ دۇَٔددب، لىّددّٗت لددبراظ ثىددٍْٗ ئٗخددالق وۆرۈٔٗرٌىدده 

ْ ِۇوِّٗٗي ثىر گٗۋدٖ ئىىٍٗٔىىىٕي وۆرىّىس. ئىطدالِىٌ ھٗزارٖجٕىدڭ جٗڭپۇڭالغمب

  -غٗھٗر لۇرۇٌۇغىذا ِٗضچىث ئبضبضٍىك ثىٕب ۋٖ ثدبظ ئورگدبْ ثوٌىدذۇ. ِٗضدچىث 

وىچىىٍٗر ثىٍىدُ ئىگىٍٍٗدذىغبْ  -ئىجبدٖت لىٍىع ئورٔي، ٍىغىٍىع ئورٔي، ۋٖ چو  

وىػدىٍٗر ِٗضدچىححٗ ِٗوحٗپ. لىطمىطي ِٗضچىححٗ دۇَٔب ئدبخىرٖجىٗ جۇجىػدىذۇ. 

ٔي ۋٖ ئبخىرٖت وۈٔىٕي ئٗضٍٍٗذۇ. ثۇٔىڭٍىك ثىٍْٗ زېّىٕٕي گۈٌٍٗٔذۈرۈغدحىٓ ۋاز 

وېچىپ، ئبخىرٖجٍىه ئٌٍِٗٗٗرگىال چٗوٍٍّٗٔٗذۇ. ثٌٗىي ئۇالر ئبخىرٖجىٗ ثبغالٔغدبْ 

دٖ، ئۇالرٔىڭ لىٍغدبْ ھِٗدّٗ ئىػدي وٗ   -ثىٍْٗ دۇَٔبغب ٍۈرۈظ لىٍىذۇ  لٌٗجٍىرى

ئېٍىدپ، لبٌغدبْ « ئدوزۇق»ثوٌىدذۇ. وىػدىٍٗر ِٗضدچىححىٓ « تئىجدبدٖ»ِٗٔىذىىي 

ُوُهْا َِوذِْتِر  لَّوِو َنََل َِوذِْتِر  لَّوِو ﴿ئىػٍىرىٕي وۆڭٍي ئبراِىدذا لىٍىۋاٌىدذۇ.  َِنُوا  َوَتْطَلوِ  ه دُوُْوَا  لَّوِذيَ  آ
ىدذۇ، ٔي ٍبد ئېَحىع ثىٍْٗ ئبراَ جبپئىّبْ ئېَحمبٔالرٔىڭ دىٍٍىرى ﴿ ﴾َتْطَلوِ  ه  ْلُقُْوانُ 

 .①﴾ٔي ٍبد ئېَحىع ثىٍْٗ ئبراَ جبپىذۇثىٍىڭالروي دىٍالر 
ِٗضچىث ٍٗٔٗ وىػىٍٗر ئۆزئبرا جؤۇغىذىغبْ، دوضحٍۇق، ثۇرادٖرٌىه ِۇٔبضدىۋىحي 

 ئورٔىحىذىغبْ جبً. 

وېچىٍىه »ثۇٔىڭغب روثىرو ھبٌذا ھبزىرلي زاِبْ جبھىٍىَىحىٕىڭ غٗھٗر لۇرۇٌۇغىذا 

بجىرخبٔىالر غدٗھٗر ِٗروىدسىگٗ لۇرۇٌىدذۇ. ئدۇالر ثدۇ ، جبٔطىخبٔىالر ۋٖ جىَ«وۇٌۇثالر

جبٍالرٔي ئبراَ ئىٍىع ئورٔي، وىػدىٍٗرٔي ئٗجىٍىده خىدسِىحىگٗ روھالٔذۇرىدذىغبْ 

 ئوزۇق دٖپ لبراٍذۇ. 

 ثۇ ئىىىي ھٗزارٖجٕىڭ پٗرلىگٗ لبرا !

ئىطددالِىٌ ھٗزارٖت زېّىٕٕددي گۈٌٍٗٔذۈرىددذىغبْ ئىٕطددبٔىٌ پبئبٌىَٗجٍٗرٔىددڭ 

پْٗ ۋٖ ضددبٔبئٗت ثىٍّٗٔددۇ  -، جىجددبرٖت لىٍىددذۇ، ئىٍىددُ ھِّٗىطددىٕي لىٍىددذۇ

غۇغۇٌٍىٕىذۇ. ھٗر لبٍطدي ضدبھٌٗٗردٖ وٗ  دائىرىٍىده ئىػدٍٗپچىمىرىع ثىٍّٗٔدۇ 

ھبراِغب، ئٗخاللي لىّّٗت لبراغدالرغب  -ِٗغغۇي ثوٌىذۇ. ثىراق ھِّٗٗ ئىػحب ھبالي 

َدوَل لَ ﴿ۋٖ ئىّبٕٔىڭ جٗلٗززاضىغب رىئبٍٗ لىٍىذۇ.  َِ ََِنلِتَِِّهول ُىَا  لَّوِذ   ِِو   ُكوا   ِْ ُ وُا  ْعَْرَض َذلُواًَل َِل

                                                 
①
 ئبٍٗت. -28، رٖئذضۈرٖ  
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وْ  ِرْزِدووِو َوِ لَْ وِو  لنهُكووارُ  ضددىٍٗرگٗ زېّىٕٕددي ِېڭىػددمب ئبضددبْ لىٍىددپ ثٗردى،  ﴿ ﴾وَُتُْوا  ِِ

ٔىڭ ثٗرگْٗ رىسلىذىٓ ٍٗڭالر، ضىٍٗر جىرىٍگٗٔذىٓ زېّىٕٕىڭ ئٗجراپىذا ِېڭىڭالر، 

 .①﴾ٔىڭ دٖرگبھىغب لبٍحۇرۇٌىطىٍٗروېَىٓ 
ُْوَ ل﴿ وَ   لوومه ََ َُِصوو ََِّك ِِ َّووُو  لومَّ َر  ْْلِفووَرََ َوََل تَووْن ِِ َلوول آتَولَل  ل ضددبڭب ثٗرگْٗ ثددبٍٍىك  ﴿ ﴾َو َْوَُوِ  

  .②﴾ئۇٔحۇِىغىٓثىٍْٗ ئبخىرٖت ٍۇرجىٕي جىٍىگىٓ، دۇَٔبدىىي ٔېطىۋٖڭٕىّۇ 
جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالر ھٗر لبٍطي جٗھٗجٍٗردٖ ٔبھبٍىحي جبٔالٔغدبْ ئىدذى. 

جۇڭگودىٓ ٍبۋروپبغىچٗ پۈجۈْ دۇَٔبٔىڭ ضودىطي ئۇالرٔىدڭ لوٌىدذا ئىدذى، ثۇٔىڭغدب 

ئٗگىػددىپ دېڭىددس ٍددوٌٍىرى، ئبضددىَب ۋٖ ئبفرىمىددذىىي لۇرۇلٍددۇق ٍوٌٍىرىّددۇ ئۇالرغددب 

جؤۇغٍۇق ئىدذى. ئٍٕٗدي ۋالحىدذا ِدۇِىىٕچىٍىىي ثدبر ثوٌغدبْ ضدبٔبئٗجّۇ ئىطدالَ 

ٍىدُ ئدۆگىٕىع ئدورۇٍٔىرى دىٕدي ِٗروٗزٌىرىدذٖ گدۈٌٍٗٔگْٗ ئىدذى. ئى دۇَٔبضدٕىڭ

لبجبرٌىك  ّىَٗ، ِبجېّبجىىبىثىٍىٍّٗردىٓ ثبغالپ ِېذىحطىٕب، ئبضحرؤوِىَٗ، فىسىىب، خ

ئىدذى. ِبٔدب ثدۇ،  ۋاتھٗرلبٍطي ضبھٌٗٗردىىي ئولۇغۇچي ۋٖ ئولۇجمۇچىالر ثىٍْٗ ئدب

. ثۇٔددذاق وۆرۈٔۈغددٍىرىذۇر« ھٗزارٖت»ئىطددالِىٌ ئددۈِّٗت ۋۇجۇدلددب وٌٗحددۈرگْٗ 

ثىٍْٗ لۇدرٖت جبپمبْ ھٗر لبٔذاق ثىر ِىٍٍٗت لىالٌىػي  ۋاضىحٗلبٍطي ثىر ئىػالرٔي 

ِۇِىىٓ. ِىٍٍٗجٍٗر ئبرا ئٗۋزٌٍٖىده ئىٕطدبٔىٌ لىّّٗجدحٗ ئِٗٗش، ثٌٗىدي ِدبددىٌ 

دا ثوٌۇغي ِۇِىىٓ. ٌېىىٓ ئىطالِىٌ ھٗزارٖجٕىدڭ ئدۆزىگٗ « ِىمذارى»ھٗزارٖجٕىڭ 

ِىٍٍٗت لىالالٍدذىغبْ ئىػدالرٔي  خبش ئبالھىذىٍىىي لۇدرٖت جبپمبْ ھٗر لبٔذاق ثىر

لىٍغبٍٔىمىذا ئِٗٗش، ثٌٗىي ثۇ ھٗزارٖجٕىدڭ ئىالھىدٌ ٍوٌٕىدڭ جٗلٗززاضدي ثدوٍىچٗ 

ۋۇجۇدلددب وٌٗگٍٗٔىىىددذٖ. ئىطددالِىٌ ھٗزارٖت ئبٌِٗػددۇِۇي وٗ  جىجددبرٖت ثىددٍْٗ 

جبٌٍىّدبً ودۆپرٖن  ۋاضىحِٗٗغغۇي ثوٌذى. ثىراق ئۇ، ھبزىرلي زاِبْ جبھىٍىَىحىذٖن 

جدبال  لىٍّىدذى، جبھبٔگىرٌىده  -ٕي ئوٍالپ، ثبغمب ِىٍٍٗجٍٗرٔي ثدۇال  پبٍذا جېپىػ

لىٍّىذى. ثٌٗىي جىجبرٖجچىٍٗر ثبرغبٔال ٍېرىگٗ ئىطالِىٌ ضىَّب، ئىطالِىٌ پدبوٍىك 

ۋٖ ئىطالِىٌ ئٗخاللالرٔي ثىرگٗ ئېٍىپ ثدبردى. ھىٕدذؤېسىَٗ ۋٖ ثبغدمب ودۆپٍىگْٗ 

ذى. ئىطالِىٌ ھٗزارٖت ضبٔبئٗت ثىٍْٗ ئبفرىمب ئٌٍٗىرىگٗ ئىطالَ ئٗٔٗ غۇٔذاق جبرلبٌ

غۇغۇٌٍىٕىپ، وىػىٍٗرگٗ پبٍدذىٍىك ئىػدالرغب، ٍدوي لوٍۇٌغدبْ دائىرىدذٖ جۇرِۇغدٕي 

پبراۋأالغحۇرۇغمب ۋٖ گۈزٌٍٖٗغحۈرۈغىٗ وۈچ چىمبردى. ئىطالِىَٗجحٗ خېٍي ٍدۇلىرى 

ورََّم زِ ﴿زىٕٕٗت ۋٖ گدۈزٌٍٖىىىٗ ٍدوي لوٍۇٌىدذۇ.  -دٖرىجىذىىي زىجۇ  َِ َِوْ   ِو  دُوْل  َْ  لَّوِو  لَُّ ينَو

                                                 
①
 ئبٍٗت. -05، ِۈٌهضۈرٖ  
②
 ٍٗت.ئب -77، لٗضٗشضۈرٖ  
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ًْ يَوووووْاَم   ُْوَ ل َفلِلَصوووو َِ  لوووومه َْ َوووول ِِوووو   ْل َِنُووووا   َّووووِذيَ  آ ووووَ   لوووورتْزِق دُووووْل ِىووووَ  ِل ٌَ ِلِدَِّوووولِلِه َو لطَّ تَِّوووولِ  ِِ ِْ َنْفووووَر وووو َِ  ﴾ْلِقَ ل
، پبن رىسىمالرٔي وىُ غېرىٓثٗٔذىٍىرى ئۈچۈْ ٍبراجمبْ ٌىجبضالرٔي،  ئېَحمىٕىي ﴿

ىي، ئۇالر ثدۇ دۇَٔدبدا ِدۇئّىٕالر ئۈچدۈْ ٍبرىحىٍغدبْ. گٗرچٗ ھبراَ لىٍذى؟ ئېَحمىٕ

 .①﴾ئۇالرغب وۇپپبرالر غېرىه ثوٌطىّۇ.ئبخىرٖجحٗ ثوٌطب، ِۇئّىٍٕٗرگىال
وووو  َ ﴿  َِ َوِِ ووووا ُْ وووو َ  تُرِي ِِ   َ َلوووول َِ ِِ َهوووول  َِ َوَلُ ووووْا  ُْا َهوووول تَوووْاُت نوْ ُِِ  َوِِ ِِ َهوووول ِلْ ر  َوَِنَوووول ََْقَهوووول َلُ ووووْا   َو ْعَُ ووولَم َف
َِ َتْسورَ  ِدبٌالرٔي ضدىٍٗرٔىڭ ِٗٔپٗئٗجٍىٕىػدىڭالر ئۈچدۈْ ٍددبراجحي.  -چدبرۋا  ﴿ ﴾ُِا

ئۇالرٔىدڭ ٍدۇڭي ۋٖ جېرىطدي ثىدٍْٗ ئىططىٕىطدىٍٗر، ئدۇالردىٓ پبٍذىٍىٕىطدىٍٗر ۋٖ 

ئۇالرٔي ٍٍٗطىٍٗر. ئۇالرٔي وٗچحٗ ئوجاللحىٓ لبٍحۇرۇپ وٌٗگْٗ ۋٖ ئٗجىگٗٔذٖ ئوجاللمب 

  .②﴾ٕٕٗت ثوٌىذۇئېٍىپ چىممبْ ۋالحىڭالردا ضىٍٗرگٗ زى
ئىطدددالِىٌ ھٗزارٖت ضدددبٔبئٗت ثىدددٍْٗ غدددۇغۇٌالٔغبٔذا ھدددبزىرلي زاِدددبْ 

جبھىٍىَىحىددذىىي وبپىحددبٌىسَ لىٍىۋاجمبٔددذٖن وىػددىٍٗرٔي پٗضىٗغددٍىىٍٗر ثىددٍْٗ 

غۇغۇٌٍىٕىػددمب ئۈٔذىٍّٗددذۇ. ضددبٔبئٗت ثىددٍْٗ غددۇغۇٌالٔغۇچىالرٔي ھددبراَ پبٍددذىغب 

بٍذىطددىس ئىػددالرغب ضددٗرپ ئېرىػددحۈرۈظ ئۈچددۈْ وىػددىٍٗرٔىڭ ئىمحىطددبدىٕي پ

لىٍذۇرِبٍذۇ. وىػدىٍٗرٔي دۇَٔدبٌىك جۇرِدۇظ ثىٍٗٔدال وبغدىال لىٍىدپ، ئدبخىرٖجٕي 

ئۇٔحۇٌذۇرِبٍددذۇ. ضددبغالَ ئٗلىددذٖ جددبرلىحىع، ئىٕطددبٔىَٗجٕي لددبراڭغۇٌۇلحىٓ ٔۇرغددب 

چىمىرىع، ئىالھىٌ ئبداٌٗت ثٗرپب لىٍىع ۋٖ ئبداٌٗت ٍوٌىذا جىھبد لىٍىع لبجدبرٌىك 

 ئبٌىٌ جىٍٗوٍٗرٔي ئىػمب ئبغۇرۇغٕي ئۇٔحۇٌذۇرِبٍذۇ. ئىٕطبٔغب الٍىك

ذا ثبٍدبْ ىدپْٗ ثىٍّٗٔدۇ غدۇغۇٌٍىٕىذۇ. ثىدراق ٍۇلىر -ئىطالِىٌ ھٗزارٖت ئىٍىُ 

پٕٗٔدي ئٗلىدذىٕي ثدۇزۇظ، ئٗخاللٕدي ثدۇزۇظ، زېّىٕغدب  -لىٍغىٕىّىسدٖن، ئىٍىدُ 

 ئٗضىىٍىه جبرلىحىػمب دٖضحٗن لىٍّبٍذۇ. 

ۋٖ ضددٗٔئٗت ثىٍّٗٔددۇ غددۇغۇٌٍىٕىذۇ. ثددۇ  ئىطددالِىٌ ھٗزارٖت ئٗلٍىَچىٍىدده

ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطىذٖ ئىالھىٌ ٍوٌغب رىئبٍٗ لىٍىذۇ. ھبزىرلي زاِبْ جبھىٍىَىحىذٖن، 

ئٗلٍىَچىٍىه دىٕطدىسٌىممب ئېٍىدپ ثبرِبٍدذۇ. ضدٗٔئٗت ئدۆزىٕي پٗضٍٗغحۈرۈغدىٗ، 

 ئٗخاللٕي ثۇزۇغمب ۋٖ پىىىرىٌ ۋٍٖرأچىٍىممب ئېٍىپ ثبرِبٍذۇ. 

جددحٗ ٍٗٔٗ ٍددۇلىرىمىالردىٓ ثبغددمب ٍٗٔٗ ثبغددمب ِىٍٍٗجددٍٗردٖ ئىطددالِىٌ ھٗزارٖ

جېپىٍّبٍذىغبْ ئبالھىذٖ ئورگبٔالر ۋٖ ئبالھىذٖ جدۈزۈٍِٗر ثدبر. ِٗضدىٍْٗ: ثٍٗحۇٌّدبي، 

ِۇھحٗضددىپٍىه جددۈزۈِي، ٍبخػددىغب ثددۇٍرۇپ ٍبِبٔددذىٓ جوضددۇظ جبِددبئىحي، ئٗۋلددبپ 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -12، ئٗئرافضۈرٖ  
②
 ئبٍٗجٍٗر. -6ۋٖ  -5 ضۈرٖ ٔٗھً، 
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ىمٕي ضددبلالظ، لبجددبرٌىمالر. ۋٖخددپٗ لىٍىٕغددبْ ٔٗرضددىٍٗر ئىٍىددُ جددبرلىحىع، ضددبلٍ

ئبجىسالرٔىددڭ ھبٌىددذىٓ خٗۋٖر ئددېٍىع لبجددبرٌىك ٍبخػددىٍىمالرغب ئىػددٍىحىٍىذۇ. 

ٍىغىٕچبلالپ ئېَحمبٔذا، ئىطالِىٌ ھٗزارٖجٕىدڭ ئٗ  چدو  ئبالھىدذىٍىىي زېّىٕٕدي 

لىٍىػدٕي ٔىػدبْ لىٍغبٍٔىمىدذا ئِٗٗش، ثٌٗىدي زېّىٕٕدي ئىالھىدٌ ٍوٌٕىدڭ  ۋاتئب

 بْ لىٍغبٍٔىمىذا. لىٍىػٕي ٔىػ ئبۋاتجٗلٗززاضي ثوٍىچٗ 

*** 

ئىٍگىرىىددي ثٗجٍىرىّىددسدٖ ئىطددالِىٌ ئۈِّٗجٕىددڭ ئٗ  گٗۋدىٍىدده ثٌٗگىٍىددرى 

ئٗ  ئددبٌىٌ  ضددېَّبالرٔيئۈضددحىذٖ جوخحبٌددذۇق. جددۇٔجي ئٗۋالد ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ ثددۇ 

دٖرىجىذٖ ئىػمب ئبغۇرغبٍٔىمىٕي جٗوىحٍىذۇق. ۋٖ ھَٗ غۇٔي جٗوىحٍىذۇلىي، ھٗرثىر 

ۇلحىطىذىٓ جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالرغىال خدبش ثوٌّبٍدذۇ، ثٌٗگٗ ثٌٗگٗ ثوٌغبٍٔىك ٔ

ثٌٗىي ئۇ ئىطالِىٌ ئۈِّٗجٕىڭ ھبٍبجىذا داۋاٍِىػىذۇ، ٍدبوي داۋاٍِىػىػدي وېدرٖن. 

جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ئبالھىدذىٍىىي ئۇالرٔىدڭ ھبٍبجىدذا ثدۇ ثٌٗگىٍٗرٔىدڭ 

رىجىددذٖ ئىػددمب جېپىٍغبٍٔىمىددذا ئِٗٗش، ثٌٗىددي ثددۇ ثٌٗگىٍٗرٔىددڭ ِىطٍىطددىس  دٖ

ئبغدمبٍٔىمىذا، ئىطدالِٕىڭ ئىدذېئبٌٍىمي ثىدٍْٗ رېئبٌٍىمىٕىدڭ ثىدرال ۋالىححدب ئىػدمب 

 ئبغمبٍٔىمىذا. 

لبٍطي ثىر ضدٗۋٖة ٍدبوي ودۆپٍىگْٗ ئٌِٗٗىدٌ ضدٗۋٖثٍٗر جدۈپٍٍٗي، ئىطدالِىٌ 

ئۈِّٗت پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ۋٖ جوغرا ٍوٌذا ثوٌغبْ خٌٗىپىٍٗرٔىڭ زاِبٔىدذا 

رغبْ ِىطٍىطىس دٖرىجىٕي ضبلالپ لبالٌّىذى. ثٌٗىي وۆپ جٗھٗجدٍٗردٖ ئىػمب ئبغۇ

ئبغددۇ ئددبٌىٌ دٖرىجىددذىٓ جددۆۋٍٖٔٗپ وٗجحددي. ثددۇ جددۆۋٍٖٔٗظ ئىطددالَ دىٕىٕىددڭ 

ئبخىرالغمبٍٔىمىذىٓ دېرٖن ثٗرٍِٗذۇ. ثۇ،  ثٗزى ٍبخػي ٔىَٗجٍىه وىػدىٍٗرٔىڭ ثدۇ 

ۈغددٍّٗٔىرى جۆۋٍٖٔٗغددحىٓ لورلددۇپ لىٍغددبْ خىَددبٌي ۋٖ رٖزىددً ٔىَٗجٍىدده دىددٓ د

وىػددىٍٗرٔي دىٕٕىددڭ لبٍحىددذىٓ ھبٍبجٍىمحددب ھۆوۈِددذار ئورۇٔغددب ئىددگٗ ثوٌۇغددىذىٓ 

ئۈِىذضىسٌٗٔذۈرۈظ ِٗلطدىحىذٖ لوزغىغدبْ ثىدر خىَدبي، خدبالش. ثدۇ دۈغدٍّٗٔٗر 

غۇٔذاق دٍٖذۇ: ضىٍٗر ٍېڭىذىٓ لبٍحىپ وېٍىػىٕي وۈجۈۋاجمبْ ئىطدالَ لٍٗٗردٖ؟ ئدۇ 

 .جىْٗثىر ئىىىي ئٗۋالد ٍبغبپال وٌّٗٗضىٗ وٗ

ٔبۋادا ئىطالِىٌ ئۈِّٗت ئىطالِٕىڭ ٔورِبي دٖرىجىطىٕي ضبلالپ لبالٌىغبْ ثوٌطب 

ئىددذى، ئىددذېئبي دٖرىجىددذىٓ جۆۋٍٖٔٗغددٕىڭ وددبراٍىحي چددبغٍىك ئىددذى. ئىددذېئبي 

ثددۇٔي  دٖرىجىددگٗ ٍېددحىع ھِٗددّٗ ئٗۋالد ِۇضددۇٌّبٔالرغب پٗرز لىٍىّٕىغددبْ. 

 جٗرثىٌَٗىگْٗالَ ئۆز لوٌي ثىٍْٗ ھېچىىّگٗ پٗرز لىٍّىغبْ. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططب

ئبغۇ جٗڭذاغطىس وىػىٍٗر ثۇ ئىذېئبي دٖرىجىٕدي ئدۆز ئىخحىَدبرٌىمي ثىدٍْٗ ئىػدمب 
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پٗرز لىٍغدبْ جدۆۋْٖ دٖرىجىٕدي ضدبلالپ  ئبغۇرغبْ. ٔدبۋادا ئىطدالِىٌ ئدۈِّٗت 

لبالٌىغبْ ثوٌطب ئىذى، زېّىٕذا وۆپ ٍبخػىٍىمالر ضبلٍىٕىپ لبٌغدبْ ثدوالجحي  جدبرى  

ىٌ ئۈِّٗجىٗ ٔىطجٗجٗٔال ئِٗٗش، ثٌٗىي پۈجدۈْ ئىٕطدبٔىَٗجىٗ ٔىطدجٗجْٗ ئىطالِ

ئىطددالِىٌ ئددۈِّٗجٕي ۋۇجۇدلددب  ِبڭغددبْ ثددوالجحي.  ٌىٕىددَٗدٖثبغددمىچٗ ثىددر 

چىمبرغبٔذىٓ ثبغالپ، پۈجۈْ ئىٕطبٔىَٗجٕىڭ ئبلىۋىحىٕي ئىطالِىٌ ئۈِّٗجىٗ ثبغالپ 

ئورۇٔذىطددب،  وٌٗددذى. ئىطددالِىٌ ئددۈِّٗت ئددۆز ۋٖزىپىطددىٕي جٌٗٗپددىٗ الٍىددك

ِۇضۇٌّبٔالرِۇ ۋٖ ثبغمب ئىٕطبٔالرِۇ خوپٍۇق وۆردى. ئٗگٗر ئدۇالر ئدۆز ۋٖزىپىطدىٕىڭ 

ھۆددىطددىذىٓ چىمبٌّىطددب، زېّىٕددذا جددبھىٍىَٗت ئوجحۇرىغددب چىمحددي، زېّىٕٕددي 

 جبھىٍىَٗت ثېطىپ وٗجحي. 

جبرى  غۇٔي ئىطپبجٍىذىىي، ئىطالِىٌ ئۈِّٗت پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ۋٖ 

وٌدذا ثوٌغدبْ خٌٗىپىٍٗرٔىدڭ زاِبٔىدذا ئىػدمب ئبغدمبْ ئىدذېئبي دٖرىجىدذىٓ جوغرا ٍ

جددۆۋٍٖٔٗپال لبٌّبضددحىٓ ثٌٗىددي وددۆپٍىگْٗ ضددبھٌٗٗردٖ ئٗ  جددۆۋْٖ چٗوحىىددي پٗرز 

دٖرىجىذىّٕۇ جۆۋٍٖٔىذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ِۇضۇٌّبٔالرغب ۋٖ ثبغمب ئىٕطبٔالرغب ٔۇرغدۇْ 

 خبپىٍىمالر ٍٗجحي.

ئۈِّٗجٕىڭ ئۇزاق جبرىخحىىي ئبزغۇٍٔۇق ضىسىمىٕي جۆۋٖٔذىىي پٗضٍىذٖ ئىطالِىٌ 

 وۆرضىحىپ ئۆجىّىس.
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 نىُىيّسيئبزغۇَهۇق 

 

وىػىٕي جب  لبٌذۇرىذىغبْ ئبجبٍىپ  ئېگىس چولمىذىٓ ثۇ وۈٍٔٗردىىي پبجمبلمب چۈغۈغىىچٗ

 ئۇزۇْ ثىر ِۇضبپٗ ثبر. 

رى چولمىالرغب ئۆرٌىگْٗ ثىدر ثوٌّىغبْ ئبغۇ ٍۇلى ٔېطىپجبرىخحب ھېچمبٔذاق ثىر ئۈِّٗجىٗ 

 -ئۈِّٗت، لبٔذالالرچٗ ھدبزىرلي زاِبٔدذا ھېچمبٔدذاق ثىدر ِىٍدٍٗت جبرجىدپ ثبلّىغدبْ خدبر 

زٖثۇٍٔۇق ۋٖ چۈغدىۈٍٔۈن ئبزگىٍىغدب چۈغدۈپ وٗجحدي؟ ثدۇ، ئىطدالِىٌ ئدۈِّٗجىٗ ٔىطدجٗجْٗ 

 ئىٌ ئىػّۇ؟ ىجٗث

ضبٔبلطدىس  -ىٍٗپ، ضبْ ئىگ جېررىحورىٌَٗٗرٔيجبرىخحب ٔٗچچٗ ئٗضىر لۇدرٖت جېپىپ، وٗ  

 -غٗرٖپٍٗرٔي لۇچمبٔذىٓ وېَىٓ، ئىدس  -ئىگٗ ثوٌۇپ، ثۈٍۈن غبْ  ۋاضىحىٍىرىغبلۇۋۋٖت  -وۈچ 

جىسىذىٓ جبِبِْٗ ٍولبٌغبْ ٔۇرغۇْ ِىٍٍٗجٍٗر ثبر. ِٗضىٍْٗ: جدبرىخحىىي ئٗ  چدو  ئىّپېدرىَٗ 

ئٗٔٗ  ّپېرىَٗضديئى، ثۇ ئىّپېرىَٗ ثىٍْٗ خوجىٍىك جبالغدمبْ پدبرش ئىّپېرىَٗضيثوٌغبْ رۇَ 

ّىرىٍىع ثوٌطۇْ ھِّٗىطي ئدۆزگٗرِٗش ئىالھىدٌ ىغۇٔذاق ٍولبٌذى. لۇدرٖت جېپىع ٍبوي ٍ

لبٔۇٔىَٗجٍٗر ثوٍىچٗ ۋٖ ِۇغۇ لبٔۇٔىَٗجٍٗرٔي ئىٕطدبٔالر ھبٍبجىدذا ئىجدرا لىٍىدذىغبْ  ئىالھىدٌ 

ُقُصوهَ ﴿خبھىع ثدوٍىچٗ داۋاِالغدحي:  َّول َُوْاِت   ْعَْرَض َُونوْ ُْْ ِلوِو َنَولَوْا يَووَرْو  َن َُِدقتوَب ِل ُ وُا ََل  ْْ َّوُو َي َِِهول َو ل َِْر  وْ  َن ل ِِ
َسوولنِ  ِْ وورِيُ   ْل َْ ئۇالرٔىددڭ ٍېرىٕددي چۆرىطددىذىٓ جبراٍحىددپ ثېرىۋاجمددبٍٔىمىّىسٔي ئددۇالر ﴿ ﴾َوُىووَا 

ٔىڭ ھۆوّىگٗ ھېچ وىػي لبرغي جۇراٌّبٍدذۇ، خبٌىغبٔچٗ ھۆوۈَ لىٍىذۇ،  وۆرٍِٗۋاجبِذۇ؟ 

 .①﴾رجېس ھېطبة ئبٌغۇچىذۇ 
َّووِو تَ ﴿ َّووِو تَوِّْووِميًَل َولَووْ  َتِ ووَم ِلُسوونَِّ   ل َْووْ  َتِ ووَم ِلُسوونَِّ   ل وونََّ   ْعَوَّلِوو َ  َِو ُْ َِ ِ َلَّ  ووِايًَل َِوَهووْل يَوْن ُووُرو ئددۇالر پٗلٗت ﴿ ﴾ْْ

ٔىدڭ لبٔۇٔىَىحىدذٖ ھٗرگىسِدۇ ئىٍگىرىىي ئۈِّٗجٍٗرگٗ لوٌٍىٕىٍغدبْ لدبٔۇٔىَٗجٕىال وۈجىدذۇ، 

   .②﴾ٔىڭ ٍوٌىذا ھٗرگىس ٍۆجىىٍىػٕىّۇ وۆرٍِٗطْٗي وۆرٍِٗطْٗ، ھېچمبٔذاق ئۆزگىرىػٕ
ئىطددالِىٌ ئۈِّٗجىىچددۇ؟ ئۇالرغىّددۇ جددبھىٍىَٗجىٗ ئىجددرا لىٍىٕغددبْ لددبٔۇٔىَٗت ئىجددرا 

 لىٍىٕغبّٔىذۇ؟  

*** 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -40، رٖئذضۈرٖ  
②
 ئبٍٗت. -41، فبجىرضۈرٖ  
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ٌذۇْ جبرى  جٗجمىمبجىذا غۇٔذاق لبراٍذۇوي، ثبرٌىك دۆٌٗجدٍٗر ثىدر خىدً خٗئىجٕي 

لبٔۇٔىَىحىدذۇر. دۆٌٗجدٍٗر « لېدرىع»ۇ لبٔۇٔىَٗت ٔي دٖۋرى لىٍىذۇ. ث« لبٔۇٔىَٗت»

ئبضحب وۈچىَىپ، غدٗۋوىحي ئېػدىپ ثبرىدذۇ.  -ئبجىس ھبٌٗجحٗ ثبرٌىممب وېٍىپ، ئبضحب 

رىغبٔذٖن لېرىَذۇ. غٗۋوىحي ضوٌىػىذۇ، ېٔوپۇزىّۇ چوڭىَىذۇ. ئبٔذىٓ وېَىٓ ئبدَٖ ل

ٗٔگٍىددَٗ دٖ، زاۋاٌٍىممددب ٍددۈز جۇجىددذۇ. زاِددبٔىّىسدىىي ئ -وددۈچي ئبجىسٌىػددىذۇ 

لبٍحدب ٔٗلىدً  -ٌدذۇٕٔىڭ ِٗزودۇر پىىرىٕدي لبٍحدب خٗجبرىخچىطي جدوۋىٕجي ئىجٕدي 

ٌذۇٕٔىڭ ثۇ پىىدرى جدبھىٍىَٗت دۆٌٗجٍىدرىگٗ جدوغرا وېٍىػدي خٗوٌٗحۈرىذۇ. ئىجٕي 

ئبضبضدىغب لۇرۇٌىدذۇ. « خٌٗدك»ِۇِىىٓ. چۈٔىي، جبھىٍىَٗت دۆٌٗجٍىرى ِۇئٍَْٗٗ 

بٔذٖن لېرىَدذۇرىغېل غٗخصٔىڭ لبٔۇٔىَىحي ثوٍىچٗ خٌٗك 
①

. غدۇٔذاق ئىدىْٗ، 

ِۇئٍَْٗٗ ِٗزگىٍذىٓ وېَىٓ لېرىَذىغبْ خٌٗك لۇرغبْ دۆٌٗجٍٗرِۇ جبزا ۋاٍىغب ٍېحىپ، 

رىدپ ٍولىٍىػدي ِدۇِىىٓ. ٌدېىىٓ ېِٗڭگۈ ٍولبٌّبٍذىغبٔذٖن وۆرۈٔگٗٔذىٓ وېَىٓ، ل

« ئٗلىدذٖ»ئۈضحىگٗ لۇرۇٌّبٍذۇ. ثٌٗىدي « خٌٗك»ئىطالِىٌ ئۈِّٗت ِۇئٍَْٗٗ ثىر 

ٗ لۇرۇٌىذۇ. ئٗلىذٖ داۋاٍِىػىع خۇضۇضىَىحىگٗ ئىگٗ. ِبٔدب ثدۇ، ئىطدالِىٌ ئۈضحىگ

ئددۈِّٗت ثىددٍْٗ ثبغددمب جددبھىٍىٌ ئۈِّٗجٍٗرٔىددڭ ئبضبضددٍىك پٗرلددي. ِۇغددۇ پٗرق 

ئىطالِىٌ ئۈِّٗجٕي جدبھىٍىٌ ئدۈِّٗجٍٗرگٗ ئىجدرا لىٍىٕىدذىغبْ لدبٔۇٔىَٗجٍٗردىٓ 

ٌ ئۈِّٗجٕىدڭ ئدبلىۋىحىٕي ثبغمب ثىر خىً لبٔۇٔىَٗجىٗ ثوٍطۇٔذۇرغبْ، ھَٗ ئىطدالِى

 ثبغمب ئۈِّٗجٕىڭ ئبلىۋىحىگٗ ئوخػىّبٍذىغبْ لىٍغبْ. 

ٌذۇْ ھِّٗٗ ِىٍٍٗجدٍٗرگٗ ئىجدرا لىٍىٕىدپ، ئدۇالرٔي ِٗۋجۇجٍۇلىدذىٓ خٗئىجٕي 

ئىطالِىٌ ئۈِّٗجٕىڭ  - ئۈِّىحيئٗلىذٖ « لبٔۇٔىَٗت»ٍولىحىذۇ، دٖپ پٗرٖز لىٍغبْ 

. ئىطدالِىٌ ئدۈِّٗت جدب ھدبزىرغىچٗ جبرىخي رېئبٌٍىمىغدب جدۈپحىٓ جدوغرا وٌٍّٗٗدذۇ

چۈغىۈٍٔىػىػددىٗ ِبٍىددً ثوٌددۇپ وېٍىۋاجمددبْ ثوٌطددىّۇ، ٌددېىىٓ ئۇالرٔىددڭ جددبرىخي 

پبت ٍۇلىرىغب ئۆرٌٗظ چۇلبٍٔىرى وۆجۈرۈٌۈپ  -جولبً. پبت  -ثٗوّۇ ئٗگرى  ٌىٕىَٗضي

ٍٗرٔي ثوٍطۇٔذۇرغۇچي ضدبالھىذدىٕٕىڭ زاِبٔىطدىذا، پجۇرىذۇ. ِٗضىٍْٗ: ئٗھٍىطٌٗى

زٔىددڭ زاِبٔىطددىذا، ٍبۋروپبٔىددڭ ئىچىىرىطددىگٗ ۇجۇرٔي ثوٍطددۇٔذۇرغۇچي لالِوڭغددۇٌ

وېڭىَىع ھٗرىىىحىگٗ رٖھجٗرٌىه لىٍغبْ ِۇھِّٗٗد فبجىھٕىڭ زاِبٔىطىذا غدۇٔذاق 

ثوٌذى. ٍٗٔٗ ثىر ٔۇلحىذىٓ ئېَحمبٔدذا ئىطدالِىٌ ئدۈِّٗجىٗ ودۆپٍىگْٗ وېطدٌٍٗىه، 

ٌطدىّۇ، ٍٗٔىدال ئدوْ جدۆت چۈغىۈٍٔۈن، ئىچىىرى ۋٖ جبغمىرى جبالپٗجٍٗر ٍٗجىْٗ ثو

                                                 
①
 .ئېَحبٌّدبٍّىس ثۇ لدبٔۇٔىَٗت دٖپ وېطدىپ ،وۈچٍٗٔذۈرىذىغبْ جبرىخي ئبالِٗجٍٗر ِٗۋجۇت ثوٌطىّۇ جٗخّىٕىّىسٔيگٗرچٗ ثۇ  

غدي ۇطدٗي ثوٌېئېٍىپ ثبرىدذىغبْ وگىرداثىغب  ٍولۇٌۇغمبپ وٗجىْٗ راھٗت پبراغٗت ئۇالرٔي رىٍىېغۇٔذالحىّۇ وۈچٍۈن دۆٌٗجٍٗر ث

 ِۇِىىٓ.
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ثوٌدۇپ جۇرِبلحدب. جبرىخحدب ھېچمبٔدذاق ثىدر  ِٗۋجدۇتئٗضىردىٓ وېَىّٕۇ داۋاٍِىدك 

ئۈِّٗت ِۇٔذاق ئۇزاق ِۇددٖت ٍبغبپ ثبلّىغبْ. ئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ ئىطالِىٌ ئۈِّٗت 

ھبزىرلي ئۆجىۈٔچي ِٗزگىٍذٖ ٍېڭي ثىر جٗۋٌٍٖۇدٔىڭ جوٌغىمىٕي ٍٗۋاجمبٔذٖن لىٍىدذۇ. 

ٗجٕىددڭ غددۇٔچٗ پىػددىٌٗچىٍىىٍٗرگٗ ئددۇچراپ جۇرۇپّددۇ ھددبزىرلي ئىطددالِىٌ ئۈِّ

ٌٗھسىغىچىٍىه ضبلٍىٕىپ لبٌغبٍٔىمىٕىڭ ئۆزىال ئۇالرٔىڭ ئىجٕي خٌٗذۇْ پٗرٖز لىٍغبْ 

لېرىٍىددك ضددٗۋٖثىذىٓ ٍولۇٌددۇظ لددبٔۇٔىَىحىگٗ ثوٍطددۇّٔبٍذىغبٍٔىمىغب دٌٖىٍددذۇر. ثددۇ 

ئوٍغىٕىع ھٗرىىٗجٍىدرى دٌٖىٍگٗ ئىطالَ دۇَٔبضىٕىڭ ھٗر لبٍطي جبٍٍىرىذا ئىطالَ 

، ٍبۋروپب فىٕالٔذىَٗ، وورېَٗۋۇجۇدلب وېٍىۋاجمبٍٔىمىذٖن ئىىىىٕچي پبوىحٕي  ٍبپؤىَٗ، 

ۋٖ ئبِېرىىىذٖن ثۇرۇْ ئىطالَ دىٕي جبرلىٍىپ ثبلّىغدبْ جدبٍالردىىي خٌٗمٍٗرٔىدڭ 

ٍۈزٌٗپ، ِىڭالپ ئىطالَ دىٕىغدب وىرىۋاجمبٍٔىمىدذٖن ئدۈچىٕچي پدبوىحٕي لوغطدبق، 

ۇٌۇظ لبٔۇٔىَىحىٕي ِۇضۇٌّبٔالرغب جٗججىمالغمب لىٍچٗ ئورۇْ لبٌّبٍدذۇ. ثدۇ لىرىپ ٍول

لبٔۇٔىَٗجٕي جوغرا دٖپ پٗرٖز لىٍغدبْ جٗلدذىردىّۇ ِدۇئٍَْٗٗ ثىدر خٌٗدك ئۈضدحىگٗ 

 ئِٗٗش، ثٌٗىي ئٗلىذٖ ئۈضحىگٗ لۇرۇٌغبْ ئۈِّٗجىٗ ھٗرگىس جوغرا وٌٍّٗٗذۇ. 

*** 

ىددذىٓ ثددۇ وددۈٍٔٗردٖ جددۆۋْٖ غددۇٔذالحىّۇ ئىطددالِىٌ ئۈِّٗجٕىددڭ ٍددۇلىرى پٌٍٗ

 چۆوۈۋاجمبٍٔىمي ثىر پبوىث. ثۇ پبوىث وىػىٍٗرٔىڭ ثېػىٕي ئبٍالٔذۇرىۋاجىذۇ. 

، دۆٌٗجددٍٗر، ئىّپېددرىٌَٗٗرغددٗۋوٗجٍىه  -غددۇٔذاق، ئىطددالِىٌ ئددۈِّٗت غددبٔۇ 

جۈزۈٍِٗر ۋٖ ِىٍٍٗجٍٗر ٍولبٌغبٔذٖن ٍولبٌّىذى. ٌدېىىٓ ِۇٔدذاق ثىدر ضدوئبي ھېٍىّدۇ 

ِّٗت لبٔذاق چۈغىۈٍٔٗغدحي؟ ٔېّىػدمب چۈغىۈٍٔٗغدحي؟ جبۋاثطىس: ئىطالِىٌ ئۈ

ٔېّىػمب ئبٌىٌ دٖرىجىٕي ضدبلالپ لبالٌّىدذى؟ ٔېّىػدمب ئٗ  جدۆۋْٖ دٖرىجىٕىّدۇ 

ضبلالپ لبالٌّىذى؟ جۆۋْٖ دٖرىجىدذىّٕۇ جدۆۋٍٖٔٗپ وٗجّٗضدٍىه وېدرٖن ئىدذىغۇ؟ 

بغۇرۇپ ئىػمب ئ ِٗۋجۇجٍۇلىٕيجۆۋْٖ دٖرىجىٕي ثوٌطىّۇ ضبلالپ لبالٌىغبْ ثوٌطب، ئۆز 

 لۇدرٖت جبپبالٍححىغۇ؟ 

وۆڭۈٌگٗ ِۇٔذاق ضدوئبٌالر وېٍىۋاجىدذۇ: ئۇٔدذالحب، ئىطدالَ لٍٗٗردٖ؟ ئىطدالِٕىڭ 

ئىطالِىٌ ئۈِّٗجٕىڭ ھبٍبجىذىىي روٌي ٔېّٗ؟ ٔېّىػمب ئىطالَ ئىطالِىٌ ئۈِّٗجٕي 

ئبضدحب دىٕدذىٓ  -چۈغىۈٍٔىػىػحىٓ ضبلالپ لبالٌّىذى؟ ئىطالِىٌ ئۈِّٗت ئبضحب 

ٍىٌ ئۈِّٗجٍٗرگٗ ئوخػبظ ثوٌۇپ وٗجطٗ، ثٗزى جٗھٗجدٍٗردٖ جېخدي چىمىپ، جبھى

ثىددٍْٗ  ئددۈِّىحيجددبھىٍىَٗت ِىٍٍٗجٍىرىددذىّٕۇ ٔبچبرٌىػددىپ وٗجطددٗ، ئٗلىددذٖ 

جبھىٍىَٗت ئۈِّىحىٕىڭ ٔېّٗ پٗرلي ثبر؟ ئۇٔذالحب، دىٕٕىڭ لىّّىحي ٔېّٗ؟ ئٌِٗٗىٌ 

 جۇرِۇغحىىي روٌي ٔېّٗ؟ وېَىٕىي ضوئبٌٕىڭ جبۋاثي ِۇٔذاق: 
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دىٕددذارالرٔىڭ لبٔددذاق ثوٌۇغددىذىٓ لٗجئىَددٕٗزٖر ئددۆز ئبٌددذىغب ھٗرىددىٗت  دىددٓ

زېّىٕدذىىي جٗلدذىرى جدبرى  -ٔىدڭ ئبضدّبْ ئِٗٗش. « ئبپپدبرات»لىٍىذىغبْ 

ثوٌۇپ، ھِّٗٗ ٔٗرضٗ ئۆزىگٗ ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ئورثىحىذا ِبڭىدذۇ، ئۇٔىڭدذىٓ لىٍچىّدۇ 

ْٗ ۋالىححددب پۈجددۈْ وبئىٕبجٕىددڭ جۈزۈٌّىطددىٕي ثٌٗگىٍٗٔددگ چٗجٕىٌٍَّٗٗددذۇ. 

ھِٗدّٗ  ئۆزگٗرجىٗٔگٗ لٗدٖر غۇٔذاق ثوٌىذۇ. خۇددى غۇٔىڭغب ئوخػبظ، ئٗگٗر 

ئىٕطددبٔالرٔي ھىددذاٍٗجىٗ زورالغددٕي خبٌىغددبْ ثوٌطددب ئىددذى، ھددېچىىُ لبرغددىٍىك 

ئىٕطدبٔالرٔي ھۆرِٗجٍىدذى.  لىالٌّبٍححي، چۈغىۈٍٔٗغٍّٗححي، ئبزِبٍححي. ٌېىىٓ 

ّىذى،  ثٌٗىدي ئىٕطدبٕٔي ھىدذاٍٗت ٍدوٌي، ئىٕطبٕٔي ئۆزى خبٌىّىغبْ ئىػمب زورٌى

ٍبوي ئبزغۇٍٔۇق ٍوٌىذىٓ ئىجبرٖت ئىىىي ٍوٌٕىڭ ثىرىٕي جبٌالغمب لبدىر لىٍذى. ثۇٔىڭ 

ثٗدىٍىگٗ ئىٕطبْ ئۆز ئِٗىٍىٕىڭ ِٗضئۇٌىَىحىٕي ئۈضحىگٗ ئبٌذىغبْ ثوٌذى. ئىٕطدبْ 

براپ، دۇَٔدب ۋٖ ئۆزىٕىڭ ئىالھىٌ لبٔۇٔىَٗجٍٗر ثوٍىچٗ ئېٍىپ ثبرغبْ پبئبٌىَٗجٍىرىگٗ لد

ئىالھىدٌ لدبٔۇٔىَٗجٍٗرٔي ئىٕطدبٔغب  ثوٌدذى.  ئېرىػدىذىغبْئبخىرٖجحٗ ٔٗجىجىگٗ 

ئېچىپ ثېرىپ، ئىٕطبٕٔي ئىالھىٌ لبٔۇٔىَٗجٕىدڭ ٔۇرىغدب ئبضبضدْٗ ٍدوي جبپىدذىغبْ، 

 لېٍىپالغدحۇرىذىغبْئىالھىٌ لبٔۇٔىَٗجٕىڭ جٗلٗززاضي ثدوٍىچٗ  ٌىٕىَٗضىٕيِېڭىع 

َِّ  لَّوَو ََل ﴿لىٍذى:  َُِسوِهاْ ِ  َِول َِاَُْو وُرو   َّو  يُوَغ وت َِ َِول ََِقوْامر  وُر  ھٗرلبٔدذاق ثىدر لٗۋَ ئۆزىٕىدڭ ﴿ ﴾ يُوَغ وت

  .①﴾ئۇالرٔىڭ ئٗھۋاٌىٕي ئۆزگٗرجٍّٗذۇ ئٗھۋاٌىٕي ئۆزگٗرجّىگۈچٗ 
وول َِاَ ﴿ َِ ووُرو   َّوو  يُوَغ وت َِ َََْوو  دَوووْامر  ًْ نَُ َلَهوول  ووًر  ُ َلوو َُِغ وت َّووَو لَووْا يَووُك  َِّ  ل َُِسووِهاْ َذلِووَك َِووَا ئۇالرغددب ئددبزاة ﴿ ﴾ُْو

 ٔبزىً ثوٌۇغي غۇٔىڭ ئۈچۈٔىي، ثىرٖر لٗۋَ ئۆزٌىرىٕىڭ ھبٌىحىٕي ئۆزگٗرجّىگۈچٗ 

  .②﴾ئۇالرغب ثٗرگْٗ ٔېّىحىٕي ئۆزگٗرجٍّٗذۇ
ِر ََِلول َتَسوَِّْ  نَيْوِم   لنَّولِس لِو ﴿ ْْ َََسلُل ِِ   ْلَِّورت َو ْلَِّ ََِلُْوا  ۇَ َهَر  ْل ََ  لَّوِذ   َِ يَقُهوْا ََوْدو ُدوا َُّهوْا يَوْرِِ  ﴾َلَد

ئىٕطبٔالرٔىڭ لىٍغبْ گۇٔدبھٍىرى جۈپٍٍٗىدذىٓ لۇرۇلٍۇلحدب ۋٖ دېڭىدسدا ئدبپٗت ٍدۈز ﴿

لىٍطۇْ دٖپ لىٍّىػٍىرىٕىڭ ثىدر لىطدّىٕىڭ جبزاضدىٕي  ئۇالرٔي جٗۋثٗ ثٗردى، 

  .③﴾ئۇالرغب جېحىححي

                                                 
①
 ئبٍٗت. -00، رٖئذضۈرٖ  
②
 ئبٍٗت. -51ضۈرٖ ئٗٔفبي،  
③
 ئبٍٗت. -40ضۈرٖ رۇَ،  
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َََْوو ْ ﴿ نَوول  ْْ َُ ََ َِنُووا  َو توََّقووْا  َل َِّ َنْىووَل  ْلُقووَر  آ ووَللِر َو ْعَْرضِ َولَووْا َن ووَ   لسَّ غددٗھٗرٌٗرٔىڭ ﴿ ﴾ِهْا ََورََتوول ر ِِ

ئبھبٌىطي ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ گۇٔبھالردىٓ ضبلالٔغبْ ثوٌطب ئىدذى، ئٌٗدۋٖجحٗ ئدۇالرٔي 

  .①﴾زېّىٕٕىڭ پبراۋأٍىمٍىرىغب ِۇٍٗضطٗر لىالجحۇق -ئبضّبْ 
َْْ ِهْا نََْوَا ﴿ ََ َنل  ْْ َُ َِل ذُتتُرو  َِِو َِو َْلَّل َُُسا   َذ  ُىوْا َِو ًْ َِوِْ ُِا  ََِلل ُنوتُوا  َنَفوْذَُلُىْا ََوْغَُو َِِر َّ  ِ َذ   َِ َن ُتلت َ ْ رر 

 َِ ُِْسوا ئۇالر ئۆزٌىرىگٗ لىٍىٕغبْ ٔٗضىھٗجٕي ئۇٔحۇغبْ چبغذا، ئۇالرغب پبراۋأٍىمٕىڭ ﴿ ﴾ُِِّْ

 ٔدېّٗجٍٗردىٓھِّٗٗ ئىػىىٍىرىٕي ئېچىۋٖجحۇق، ئدۇالر جدبوي ئدۆزٌىرىگٗ ثېدرىٍگْٗ 

 .②﴾ۇراَ جۇرغبٔذا ئۇالرٔي ئۇغحۇِحۇت جبزاٌىذۇق، ئۇالر ھٗضرٖجحٗ لبٌذىخ -خۇغبي 
ئىٕطبٔالر ھبٍبجىذىىي ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ ئوخػبغدال دىّٕدۇ دىٕدذارالرٔىڭ دىٕغدب 

ٍۈزٌىٕىػي، ٍبوي دىٕذىٓ ٍۈز ئۆرۈغىگٗ ۋٖ دىٕٕىڭ جٗلٗززاٌىرىغب رىئبٍٗ لىٍىع، ٍبوي 

دىدٓ ثىدٍْٗ ھبٍبجٍىمٕىدڭ ثبغدمب ٍدوٌي رىئبٍٗ لىٍّبضٍىممب لبراپ ھٗرىىٗت لىٍىذۇ. 

ئوجحۇرىطىذىىي پٗرق غۇوي، دىٓ ِۇضدحٗلىً ِٗۋجۇجٍۇلمدب ئىدگٗ ثىدر جدوغرا ٍدوي. 

دىٕذىٓ وېٍىپ چىممبْ ٔٗجىجىدٍٗر ثبغدمب ٍدوٌالردىٓ وېٍىدپ چىممدبْ ھٗرلبٔدذاق 

ٔٗجىجىٍٗردىٓ ٍۇلىرى ثوٌىدذۇ. غدۇڭب دىٕغدب ئٗگىػدىع، دىٕدذىٓ ثبغدمب ٍوٌالرغدب 

رٖن. چۈٔىي ثبغمب ٍوٌالرٔىڭ دۇَٔدب ۋٖ ئدبخىرٖجحىىي ٔٗجىجىطدي ئٗگٗغّٗضٍىه وې

ٍبخػي ثوٌّبٍدذۇ، ئدبلىۋىحي ثٗن ٍبِدبْ ثوٌىدذۇ. ٍٗٔٗ ثىدر پٗرلدي غدۇوي، ٍٍِٗدي 

غٗخطي روھ ثوٌطۇْ، ٍبوي ِىٍٍٗت روھىٌ ثوٌطۇْ، دىٕغب جوٍۇٔغبْ روھالر ثۇزۇٌۇغمب 

لبرىغبٔذا ثۇزۇٌۇغي ئبضدحب  دۇچ وٌٗگٗٔذٖ ئٗلىذٖ ئۈضحىگٗ ٍىٍحىس جبرجّىغبْ روھالرغب

ثوٌىذۇ. چۈٔىي، دىٕغب جوٍۇٔغدبْ روھالرٔىدڭ لۇرۇٌّىطدي ِۇضدحٗھىَٗ، ثبغٍىٕىػدي 

وۈچٍۈن ثوٌىذۇ. ئۈچىٕچي ثىر پٗرلي غۇوي، روھىَٗت ثۇزۇٌغبٔذا دىٓ ئٗ  ئۈٔۈٍِۈن 

ھٗرھبٌذا ئىٕطبْ روھىَىحىٕىڭ ٍۈزٌىٕىػي، ٍبوي ٍۈز  چبرٖ. چۈٔىي، دىٓ جوغرا چبرٖ.

جٗوٍىپٍٗرٔىددڭ جٗلٗززاضددىغب ئِٗٗي لىٍىػددي، ٍددبوي جٗوٍىددپٍٗردىٓ ۋاز  ،ئۆرۈغددي

 وېچىػي ئبضبش ثوٌىذۇ. 

 ئىطددالِىٌ ئددۈِّٗجىٗ لىَددبِٗت وددۈٔي چولددۇَ ِۇٔددذاق ضددوئبٌالر لوٍۇٌىددذۇ: 

ضىٍٗرٔي ِۇغۇ دىٕغب گۇۋاھچي ثوٌۇغۇڭالر ئۈچدۈْ، دىدٓ ئدبرلىٍىك لىَدبِٗت ودۈٔي 

ئۈچۈْ ئوجحۇرىغب چىمبرغبْ ئىدذى، دىٕٕدي   ھِّٗٗ ئىٕطبٔالرغب گۇۋاھچي ثوٌۇغۇڭالر

ضىٍٗرٔي ئىالھىٌ ٍدوٌٕي ئٌِٗٗىدٌ جۇرِۇغدحب ئىػدمب  لبٔذاق زاٍٗ لىٍىۋٖجحىڭالر؟ 

 :ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ پٗرھىس لىٍغبْ جٗوٍىپٍٗردىٓ لبٔذاق لۇرۇق لبٌذىڭالر؟

                                                 
①
 ئبٍٗت. -96، ئٗئرافضۈرٖ  
②
 ئبٍٗت. -44ضۈرٖ ئٗٔئبَ،  
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َََْووووو   لنَّووووول﴿  ُوووووا  ُ وووووَهَم َر  وووووطًل ِلَُُ ُا َْ ًْ َو ووووو َِّ ْْنَووووولُتْا ُن َد َِ َََْوووووْ ُ ْا َ وووووِه ًم وََتوووووَذِلَك  ووووواَُ  ُْ َِ  لرَّ  ﴾ِس َوَيُ وووووا
غۇٔىڭذٖن، وىػىٍٗرگٗ غبھىث ثوٌۇغدۇڭالر ئۈچدۈْ ۋٖ پٍٗغِٗجٗرٔىدڭ ضدىٍٗرگٗ ﴿

 .①﴾غبھىث ثوٌۇغي ئۈچۈْ ثىس ضىٍٗرٔي ٍبخػي ئۈِّٗت لىٍذۇق
﴿ َِ ْاَ  ُتْسواَُلا َْ ٗ ئٌٗدۋٖجحٗ لۇرئبْ ضبڭب ۋٖ ضدېٕىڭ لٗۋِىڭدگ﴿ ﴾َوِ َُّو َلذِْتر  َلَك َوِلَقْاَِِك َو

 .②﴾ئۇٌۇغ غٗرٖپحۇر، ضىٍٗر وٌٗگۈضىذٖ ثۇ ٔېّٗت ھٗلمىذٖ ضورىٍىطىٍٗر
*** 

 ٖئىطالِىٌ ئۈِّٗجٕىڭ ھبٍبجىدذا ئدبزغۇٍٔۇق خېٍدي ثدۇرۇٔال ئدۇِٗۋىٍَٗر دٖۋرىدذ

 ٌىٕىَٗضدىٕىڭثبغالٔغبْ. ثىس ثۇٍٗردٖ ئىطالِىٌ ئۈِّٗجٕىڭ جبرىخىٕي ۋٖ ئدبزغۇٍٔۇق 

گٗ ٍوي ثٌٗگىٍىرىٕي وۆرضدىحىپ ثېرىدذىغبْ جىدس ٕي ضۆزٌىٍّّٗىس. پٗلٗت ثىسىجبرىخ

ضىسِىالرغىال وۇپبٍىٍىٕىّىس. ئىٍگىرىىدي ثٗجٍىرىّىدسدٖ جدۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالر 

جوغرىطددىىذا لىطددمىچٗ جوخحددبٌغىٕىّىسدا، دىٕىّىسٔىددڭ جددوغرا جٗججىمٍىٕىػددىٕىڭ 

ئىذۇق.  ضۈرىحىٕي وۆرضىحىپ ثېرٌٍٖٗذىغبْ ئبضبضٍىك ثٌٗگىٍٗر ثىٍٗٔال وۇپبٍىٍٗٔگْٗ

ئۈضحىذٖ ثىسٔي زاِبٔىّىسدىىي ٍبِبْ ئٗھۋاٌغب چۈغۈرۈپ  ٌىٕىَٗضيئِٗذى ئبزغۇٍٔۇق 

لوٍغددبْ ضددٗۋٖثٍٗرٔي جؤۇغددىّىسغب ٍددبردىّي ثوٌغىددذٖن دٖرىجىددذٖ لىطددمىچٗ 

جٗجمىك  جٗپطىٍىٌجوخحىٍىّىس. چۈٔىي ثىسٔىڭ ئبضبضٍىك ٔىػبٔىّىس ئىطالَ جبرىخٕي 

ىىي ئٗھۋاٌىّىسٔىڭ ئبضبضٍىك جٗرٖپٍىرىٕي ۋٖ لىٍىع ئِٗٗش، ثٌٗىي ھبزىرلي زاِبٔذ

ٍورۇجۇپ ثېرىذىغبْ ثىر ضۈرٖت ضىسىع ئبرلىٍىك ٔىجبجٍىك  ئبزغۇٍٔۇلٍىرىٕيئبضبضٍىك 

 ٍوٌي جېپىع. 

*** 

ئددبزغۇٍٔۇق ئددۇِٗۋىٍَٗر دٖۋرىددذىٓ ثبغددالٔذى. ثددۇ ئبزغۇٍٔۇلحددب ٍوٌددذىٓ چىمىددپ 

رۇٕٔي ئىگىٍٍٗذۇ. ٍۇلىرى وېحىػىٗ لبرىغبٔذا ٍۇلىرى پٌٍٗىذىٓ جۆۋٍٖٔٗظ ئبضبضي ئو

پٌٍٗٗ ھبۋاضدىذا ٍبغدبپ، ٍدۇلىرى پٌٍٗىٕىدڭ خۇغدپۇرىمىذىٓ جىدٓ ئبٌغبٔالرٔىدڭ ثدۇ 

جۆۋٍٖٔٗغحىٓ ئىچي ضىمىٍىذۇ. غٗن ٍولىي، جوغرا ٍوٌذا ثوٌغدبْ خٌٗىپىٍىده ثىدٍْٗ 

جٗھٗجددحىٓ، خۇضۇضددْٗ ضىَبضددىٌ جٗھٗجددحٗ وىػددىٍٗر پٍٗغِٗددجٗر  ئوِددۇِىٌ

ِىگْٗ ٍېڭي ثىر ٔۇلحىغب ٍۆجىٌٗگْٗ خٌٗىپىٍىىٕىدڭ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ دٖۋرىذٖ وۆر

جدوال چٗجدٕىگْٗ  -ٔبھبٍىحي چو  پٗرق ثبر. ٌدېىىٓ ئىدع جېخدي ئدبز  ئوجحۇرىطىذا

ثوٌطىّۇ، ٍٗٔىال ئۆز دائىرىطىذىٓ چىمىپ وٗجّىگْٗ. خٌٗىپىٍىىٕىڭ پبدىػدبھٍىممب 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -041ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
②
 ئبٍٗت. -44، زۇخرۇفضۈرٖ  
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 ئبٍٍىٕىددپ لېٍىػددي ئۇغددحۇِحۇت ٍددۈز ثٗرگْٗ جددۇٔجي ئددۆزگىرىع ثوٌددذى. دٖرۋٖلٗ

ِۇئٍَْٗٗ ھبوىّىَٗت غٗوٍىٕي ئېٕىك ثٌٗگىٍٍٗذىغبْ ئبٍٗت ۋٖ ھٗدىص ٍوق
①

 . 

وىػىٍٗرٔىڭ ثۇ ھۆوۈِذارغب ثوٍطۇٔۇغي پٗرز ثوٌىذۇ. لۇرئبْ ۋٖ ھٗدىطحٗ غۇٔذاق 

ئۇٔىڭدذىٓ رازى ثوٌطدۇْ،ِۇ غدۇ   ثبٍبْ لىٍىٕغبْ. جۇٔجي خٌٗىپٗ ئٗثدۇ ثٗودرى 

ٍطدبَ، ضدىٍٗر ِبڭدب ئىحدبئٗت لدب ئىحدبئٗت لىِْٗ »ِٗزِۇٔذا ِۇٔدذاق دېدگْٗ:  

لب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗغِٗجىدرىگٗ ئبضدىٍَىك لىٍطدبَ، ضدىٍٗرٔىڭ ِبڭدب لىٍىڭالر، ئٗگٗر 

 ئىحبئٗت لىٍىع ِٗججۇرىَىحىڭالر ٍوق. 

غددٗن ٍددولىي، ِۇضددۇٌّبٔالر ٍددۇلىرى پٌٗددٍٗ دٖۋرىددذٖ لوٌالٔغددبْ ھددبوىّىَٗت 

ِۇضدۇٌّبٔالرٔي  جۈزۈٌّىطي ئٗ  ئبدىً، ئٗ  جوغرا جۈزۈَ ئىذى. چدۈٔىي، ئدۇ جدۈزۈَ

ِۇئٍَْٗٗ ثىر جِٗٗجىىدال چٗودٍٗپ لوٍّبضدحىٓ، ئىّبٍِىممدب ٍبراٍدذىغبْ وىػدىٕي 

جبٌالغمب وٗ  پۇرضٗت ٍبرىحىپ ثٗردى. غۇٔذالحىّۇ وىػىٍٗر جۇٍۇلطىس وٌٗدگْٗ ثدۇ 

ئۆزگىرىػٕي ئبخىرى لوثۇي لىٍذى. چۈٔىي، ئٗ  جدوغرا، ئٗ  ئبدىدً جدۈزۈِٕي دٖپ 

 ۈزۈَ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ِۇلىٍّىك پبٍذىٍىمراق ئىذى. ثۆٌۈٔۈغىٗ لبرىغبٔذا، ٍېڭي ج

                                                 
①
ٔىدڭ ثۇ ِۇغۇ ٔۇلحىذا وۆپٍىگْٗ گۇِراھالر ئېسىپ وېحىۋاجىذۇ. ئىطالِذا ھۆوۈِرأٍىك جۈزۈِي ٍدوق دٖۋاجىدذۇ. ثدۇ ئدبرلىٍىك  

ئبلالۋاجىددذۇ. ئدۇالر ئدۆز وۆڭۈٌٍىرىددذٖ غدۇٔي ئوثددذاْ  لبچۇرغدبٍٔىمىٕيئِٗدرى ثدوٍىچٗ ئىطددالَ ھۆودۈِىحي لۇرۇغدحىٓ ئددۆزىٕي 

ۈِرأٍىك جۈزۈِي ئدۇالر ضدىرجحىٓ ئىّپدورت لىٍىدپ ئىػدمب ئبغدۇرِبلچي ثوٌۇۋاجمدبْ جدۈزۈٍِٗرگٗ چۈغىٕىذۇوي، ئىطالِٕىڭ ھۆو

ٔىڭ غدٗرىئىحي ھۆوۈِرأٍىدك لىٍغدبْ جۈزۈِدذىٓ ھۇجۇِغب ئۇچراپ، ٍٗٔٗ ثىر جٗرٖپحىٓ  ئىذىَٗۋىئوخػىّبٍذۇ. ثىر جٗرٖپحىٓ 

ھۆوۈِذار خٌٗىپٗ ثوٌطۇْ، ٍدبوي  -ىذىٓ جولۇٌغبْ ثۇ ٔىڭ دىٕي ئۈضحئۇزۇْ ِٗزگىً ٍىرالٍىػىپ وٗجىْٗ وىػىٍٗر ئبٌذىٕىپ، 

 ٔىڭ غٗرىئىحىٕي ئىجرا لىٍطىال لبٔۇٍٔۇق ھۆوۈِذار ثوٌىذۇ. پبدىػبھ ثوٌطۇْ، 

ئىػىٕىپ لبٌىذۇ. دىٕٕي ئىجبدٖت ۋٖ دىٕي پبئبٌىَٗت ٍدبوي ضىَبضدىٌ، ئىمحىطدبدىٌ، ئىجحىّدبئىٌ ئٌِٗٗىدَٗت ثىدٍْٗ  ثٗجٕبِغب

ٍبۋروپبٔىڭ ثۇرِىالٔغدبْ چېرودبۋ دىٕىغدب  دىٕىٕىّۇٔٗضىھٗجٍٗر جوپي دٖپال چۈغىٕىذۇ. ئىطالَ -ٗٔذِٖۇٔبضىۋىحي ٍوق ئٗخاللىٌ پ

وېرٖوىي، ئىٕطدبٔىَٗت ئدۆزى جدۈزگْٗ جدۈزۈٍِٗردٖ ھدبوىّىَٗت غدٗوٍي ھولدۇق  جۇجىػىّىسئوخػىحىپ لبٌىذۇ. غۇٔي ئٗضحٗ 

ئوخػدىّبٍذۇ. ِۇضدحٗثىث  ٔۇلحىئىٕٗزٖرِدۇضدۇٌي ۋٖ ِٗٔجٗضىگٗ لبراپ ئوخػبظ ثوٌّبٍذۇ. ثۇٔىڭغب ئٗگىػىپ لبٔۇْ جدۈزۈظ ئۇ

پبدىػددبھٍىك چٗوٍىّىددگٗ ئۇچراٍددذىغبْ پبدىػددبھٍىممب ئوخػددىّبٍذۇ. جۇِھددۇرىَٗت پبدىػددبھٍىممب ئوخػددىّبٍذۇ. دىىحددبجور 

 ثىدرال ثوٌىدذۇ. ِٗٔجىئىدٌئِّٗب ئىطالَ دىٕىذا ھبوىّىَٗجٕىڭ غٗوٍي ھٗر خىً ثوٌطدىّۇ ھولدۇق  .ئوخػىّبٍذۇ دېّووراجىَٗگٗ

 جېپىٍّىغبٔدذاثوٌىذۇ. لۇرئبْ، ھٗدىطدٕىڭ ئوچدۇق ھدۆوّي  ِٗٔطۇپلب چۈٔىي، ئىطالِذىىي ھبوىّىَٗت ئىٕطبٔغب ئِٗٗش، 

چٗوٍىّىطدىگٗ  ھۆوۈٍِىرىٕىدڭ ئدبَلىٍىذۇ. ثىراق ئۇالرٔىڭ ئىجحىھبجي غٗرىئٗجٕىڭ ِٗلطدٗجٍىرى ۋٖ ئىجحىھبت  فمىھىػۇٔبضالر

ئٗگٗر »ٔىدڭ وىحدبثي ۋٖ پٍٗغِٗجٗرٔىدڭ ضدۈٕٔىحىگٗ ثوٍطدۇٔىذۇ: جۇداٌىمحدب  ئۇچراٍذۇ. غۇٔىڭ ئۈچۈْ لبٔۇْ جۈزۈظ ئبخىرى

 لدبۋٖ پٍٗغِٗجٗرگٗ ِۇراجىئٗت لىٍىڭالر، ئٗگٗر ضىٍٗر  لبضىٍٗر ثىرٖر غٍٗئىذٖ ئىخحىالپ لىٍىػىپ لبٌطبڭالر، ثۇ جوغرىذا 

 ئبٍٗت، -59 ضۈرٖ ٔىطب  .«ئىػىٕىذىغبْ ثوٌطبڭالر ھٗلىمىٌۋٖ ئبخىرٖت وۈٔىگٗ 

رۋٖلٗ، ئىطالِىٌ ئۈِّٗت دۇرۇش ھبٌىحىٕي ضبلالپ لبٌغبٔذا، خٌٗىپىٕي ئٗروىٓ جبٌالٍذۇ. ٌېىىٓ ثۇ ئٗروىٓ جبٌالغٕىڭ ئۆزىال دٖ 

. لبٔۇٍٔىػددبالٍذۇٔبزىدً لىٍغددبْ غددٗرىئٗت ثدوٍىچٗ ھۆوددۈَ لىٍغبٔددذىال  ، ھۆوۈِددذار پٗلٗت لبٔۇٔالغددحۇراٌّبٍذۇ ھۆوۈِدذارٔي

ئۇٔىدڭ ھۆودۈِىحي ئىطدالَ  ٍۈرگۈزِىطدٗبْ جٗلذىردىّۇ، غدٗرىئٗت ثدوٍىچٗ ھدبوىّىَٗت ھۆوۈِذار ئۈِّٗت جٗرىپىذىٓ جبٌالٔغ

ھولدۇق ِٗٔجٗضدىگٗ لدبراپ ئۆزگىرىدذىغبْ ھدبوىّىَٗت غدٗوٍىگٗ  ضىَبضىَىطديھۆوۈِىحي ثوٌّبٍدذۇ. غدۇٔىڭ ئۈچدۈْ غٗرة 

لدب «ٗت ثوٍىچٗ ھۆوۈَ لىٍىدعغٗرىئ»ھۆوۈِٗجىٗ لبٔۇٍٔۇق ضبالھىَٗت ثېرىذىغبْ  ضىَبضىَىطيِٗروٗزٌٗغىْٗ ثوٌطب، ئىطالَ 

غدٗرىئٗجٕي ئٗ  ِدۇوِّٗٗي جٗججىمالٍدذىغبْ  خٌٗىپىٍىىٕىدڭِٗروٗزٌىػىذۇ. گٗرچٗ جبرىخي جٗجرىجىٍٗر جدوغرا ٍوٌدذا ثوٌغدبْ 

ئٗۋزٖي جۈزۈَ ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجٍىغبْ ثوٌطىّۇ، ثىراق غدٗرىئٗت ثدوٍىچٗ ھدبوىّىَٗت ٍۈرگدۈزگْٗ ھٗر لبٔدذاق ھدبوىّىَٗت 

 ھبوىّىَٗت ثوٌۇغىذىٓ لٗجئىَٕٗزٖر لبٔۇٍٔۇق ھۆوۈِٗت ثوٌىذۇ. لبٍطي غٗوىٍذىىي
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ثىس ثۇ ٔۇلحىذا ئدۇزۇْ جوخحبٌّدبٍّىس. چدۈٔىي، ئۇِٗۋىٍَٗرٔىدڭ لىٍغىٕدي ئدبٍٗت، 

 ِٗۋجدۇتھٗدىطىٗ ئوچۇق زىث ئِٗٗش ئىذى. ثىراق، ثدۇ چبغدذا ئٍٕٗدي ۋالحىدذا 

ۇظ ثوٌغبْ ٌِٗۇَ ضٗۋٖثٍٗر جۈپٍٍٗي ئىطالِىٌ جِٗئىَٗجٕىڭ ھبٍبجىذا جدبرىخي ثۇرۇٌد

ھبضىً ثوٌذى. ئبزغىٕٗ ٍىٍالردا ئىطالَ ٍٗر غبرىٕىڭ وۆپٍىگْٗ جبٍٍىرىغب جبرلبٌدذى. 

ضبٔبلطىس وىػىٍٗرگٗ پٍٗغِٗجٗر  -گۇرۇھ ثوٌۇپ وىرگْٗ ضبْ  -ٔىڭ دىٕىغب گۇرۇھ 

 جٗرثىٌَٗىددٕىعطددىپ ثوٌغددبْ ېئٌٍٗٗھىططددبالِٕىڭ ئبٌذىددذا جٗرثىددٍَٗٔگٍٗٔٗرگٗ ٔ

ۈْ ھبٍبجٍىمٕىدڭ ھٗر لبٍطدي ضدبھٌٗٗردٖ، طىپ ثوٌّىذى. غدۇٔىڭ ئۈچدېپۇرضىحي ٔ

ثوٌۇپّۇ ضىَبضىٌ ضبھٗدٖ جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالر دٖۋرىذىىىذٖن ئبٌىٌ دٖرىجىذٖ 

ِېڭىػددىٕي وددۈجىىٍي ثوٌّددبٍححي. چددۈٔىي، ئددبٌىٌ دٖرىجىددذىىي ضىَبضددىٌ جددۈزۈَ 

ِٗضىٍىطي ثىرال ھۆوۈِذارغب لبراغٍىك ِٗضىٍٗ ئِٗٗش. ثٌٗىي پۈجۈْ جِٗئىدَٗجىٗ 

ئىَٗجٕىڭ ھۆوۈِذارٔي ٔبزارٖت لىٍىدپ، ھۆوۈِدذارٔي غدٗرىئٗجىٗ خىالپٍىدك ۋٖ جِٗ

لىٍغىٍي لوٍّبً ئۇٔي ئىالھىٌ ھٗلىمٗجىٗ لدبٍحۇرۇپ وېٍىػدىگٗ ثدبغٍىك ِٗضدىٍٗ. 

ثۇٔذاق لىٍىع ئۈچدۈْ ضىَبضدىٌ ئدۇٌٕي ِۇضدحٗھىٍِٗٗپ، ئدۇٔي رىئدبٍٗ لىٍىػدمب 

ىٕطب، وىػىٍٗرٔىڭ لٌٗجدي گىػٍىه ئبدٖجىٗ ئبٍالٔذۇرۇپ، ثۇ ئبدٖجىٗ خىالپٍىك لىٍېج

ٌٗرزىددگٗ وٌٗگددۈدٖن ثىددر ۋٖزىددَٗت غٗوىٍٍٗٔذۈرۈغددىٗ جددوغرا وېٍىددذۇ. جددوغرا 

خٌٗىپىٍىىٕىڭ خېٍي ئۇزۇْ ِٗزگىً داۋاٍِىػىػي غۇٔذاق لىٍىػمب ٍېحٗجحي. ٌېىىٓ 

ٔىڭ جٗلذىرى ثىدٍْٗ ِۇضدۇٌّبٔالر ئىچىىدرى جٗھٗجحىىدي ٍٗھدۇدىٌ ۋٖ ثبغدمب 

ئۇٔىڭدذىٓ رازى ثوٌطدۇْ، ٔىدڭ   ٍْٗ ئوضّبْ پىالٍٔىػي ثى ضۇٍىمٗضحچىٍٗرٔىڭ

ئۇٔىدڭ ٍدۈزىٕي   ئۆٌحۈرۈٌۈظ پىحٕىطىگٗ دۇچ وٌٗذى. ثۇٔىڭغدب ئٗگىػدىپ ئٌٗدي 

ئۇٔىڭدذىٓ رازى ثوٌطدۇْ، ئوجحۇرىطدىذا   ھۆرِٗجٍىه لىٍطۇْ، ثىدٍْٗ ِۇئدبۋىَٗ 

ئىخحىالپ جۇغۇٌۇپ لوراٌٍىك ئۇرۇظ لىٍىع دٖرىجىطىگٗ ثېرىپ ٍٗجحدي. ودۆپٍىگْٗ 

  ٍٗر ئىخحىالپٕىڭ وېڭىَىپ وېحىػىذىٓ ئٗٔطىرٖپ ثىحٗرٖپ جۇردى. ئٌٗي ضبھبثى

ئۇٔىڭ ٍۈزىٕي ھۆرِٗجٍىه لىٍطۇْ، ئۆٌحۈرۈٌگٗٔذىٓ وېَىٓ، ئۇِٗۋىٍَٗر ئوچۇق ئبٍٗت 

ۋٖ ھٗدىطىٗ زىث ئىع لىٍّىغبْ ئٗھۋاي ئبضحىذا، ِۇضدۇٌّبٔالر ِدۇلىٍّىمٕي دٖپ، 

پٍٗدذا لىٍغدبْ ئۆزگىرىػدىٗ رازى  پىحٕىٕي ئبخىرالغحۇرۇظ ِٗلطىحىذٖ ئدۇِٗۋىٍَٗر

 ِٗۋجدۇتثوٌذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئىىىي خىً جۇِبْ پٍٗدذا ثوٌدذى. ئٍٕٗدي ۋالحىدذا 

ضىَبضىٌ غبرائىحمب لبرىغبٔذا ٔبھدبٍىحي جٗثىئىدٌ پٍٗدذا ثوٌغدبْ ثدۇ  جۇرۇۋاجمبْثوٌۇپ 

ئىىىي جۇِبْ ۋالىحٕىڭ ئۆجىػي ثىٍْٗ ئىطالِىٌ ئۈِّٗجٕىڭ ھبٍبجىغب ٔبھبٍىحي چدو  

 ر وۆرضٗجحي. جٗضى
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ثىرىٕچي جۇِبْ: ِىراضخورٌۇق جۈزۈِىذىىي پبدىػبھٍىك خٌٗىپىٍىىٕىدڭ ئدورٔىٕي 

 ئبٌذى. 

ِۇضدۇٌّبٔالر ھۆوۈِدذارالرٔي ٔدبزارٖت لىٍىػدٕي  ئوِۇَِۈزٌدۈنئىىىىٕچي جۇِبْ: 

 ئبضحب جبغٍىۋېحىپ، ئۆزىٕىڭ غٗخطي ئىػٍىرى ثىٍْٗ ثوٌۇپ وٗجحي  -ئبضحب 

ي جۇِبٔذا لۇرئبْ، ھٗدىطٕىڭ ئوچدۇق ھدۆوّىگٗ ئېَحىپ ئۆجىىٕىّىسدٖن، ثىرىٕچ

زىث وېٍىذىغبْ ئىع ٍوق. ٔبۋادا ئىطالِىٌ ئۈِّٗت ھۆوۈِذارالرٔي ٔبزارٖت لىٍىػٕي 

ۋٖ ٍبخػىغب ثۇٍرۇپ، ٍبِبٔذىٓ جوضۇغٕي داۋاِالغدحۇراٌىغبْ ثوٌطدب ئىدذى، ثىرىٕچدي 

ٍححي. چۈٔىي، جۇِبْ ئىطالَ ضىَبضىَطىغب ۋٖ ئبۋاَ ِۇضۇٌّبٔالرغب چو  زىَبْ ضبالٌّب

ٔىدڭ غدٗرىئىحىٕي ئىجدرا لىٍىدذىغبْ ھدبوىّىَٗت ذا ثبٍبْ لىٍغىٕىّىسدٖن ىٍۇلىر

 ٔىڭ غٗرىئىحىٕي ئىجرا لىٍىع. غٗوٍي ئبٔچٗ ِۇھىُ ئِٗٗش، ئٗ  ِۇھىّي 

ََوو﴿  َِ َهووْا َِ َِوولْلَلْدُروِ  َويَونوْ ُُِرو َر يَووْا نَوولُ  ََوْدُضووُهْا َنْولِ َوولُر ََوْدوو َِ َو ْلُلْيِِ نُووا ََ َو ْلُلْيِِ َِ  لصَّووََل ِ   ْلُلْنَ ووِر َويُِق ُلووا
واَلوُ  ُْ َِ  لَّوَو َوَر ََ َوُيِط ُدا َََّتل َِ  ل ثىدرى ثىدٍْٗ  -ِۇئّىٓ ئٗرٌٗر، ِۇئّىٓ ئبٍبٌالر ثىدر ﴿ ﴾َويُوْيُتا

دوضححۇر، ئۇالر ٍبخػدي ئىػدالٔي لىٍىػدمب ثۇٍرۇٍدذۇ، ٍبِدبْ ئىػدالردىٓ جوضدىذۇ، 

 ٗتئىحدبئ پٍٗغِٗجىدرىگٗٔىدڭ لدب ۋٖ . ٔبِبزٔي جوٌۇق ئبدا لىٍىذۇ، زاوبت ثېرىدذۇ

  .①﴾لىٍىذۇ
جېٕىّٕىددڭ ئىگىطددي ثوٌغددبْ زات ثىددٍْٗ لٗضددِٗىي، ئددۇالرٔي ھٗق ئۈضددحىگٗ »

 .②«ِٗججۇرى جۇرغۇزۇڭالر ھٗلحىٓ چٗجٕىگىٍي لوٍّبڭالر
ثٗرگْٗ چىػددٍىگٗن  ثېػددبرٖتثىددر جٗرٖپددحىٓ پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالَ 

پبدىػبھٍىك
③

جٕىڭ ھۆوۈِذارالرٔي ٔدبزارٖت لىٍّبضدٍىمي، ، ٍٗٔٗ ثىر جٗرٖپحىٓ ئۈِّٗ

ِۇضددۇٌّبٔالر ھبٍبجىددذا ئددۇِٗۋىٍَٗر دٖۋرىددذىٓ ثبغددالٔغبْ ثددۇ ئىىىددي ئىػددٕىڭ 

 جېرىٍذى.  ثٗجحٗرٌٗر -جۈپٍىػىػىذىٓ ھِّٗٗ ثبالٍي 

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ضىَبضىٌ ضدبھٗدىىي ٍبخػدىغب ثدۇٍرۇپ، ٍبِبٔدذىٓ جوضۇغدحىٓ 

خبجب ئٗگىػىػحىٓ ثوٌغدبْ  پوزىحطىَٗضىگٗجوخحىػي ضبھبثىٍٗرٔىڭ پىحٕىگٗ جۇجمبْ 

ئىخحىالپٕىدڭ  پوزىحطىَٗضديثوٌۇغي ِدۇِىىٓ. ضدبھبثىٍٗرٔىڭ ئٍٕٗدي ۋالحىدذىىي 

وېڭىَىپ وٗجّٗضٍىىي ئۈچۈْ جۇجۇٌغدبْ جدوغرا پوزىحطدىَٗ ئىدذى. ثىدراق، ثۇٔىڭغدب 

ئوخػددىّبٍذىغبْ ئٗھددۋاٌالردا ئۇالرغددب ئٗگٗغّٗضددٍىه وېددرٖن ئىددذى. ئِّٗددب 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -70ضۈرٖ جٗۋثٗ،  
②
 رىۋاٍٗت لىٍغبْ.جىرِىسىٌ ئٗثۇ داۋۇد ۋٖ  
③
 چىػدٍىگٗنخٌٗىپىٍىه ِٗٔذىٓ وېَىٓ ئوجحۇز ٍىً داۋاٍِىػىذۇ، ئبٔدذىٓ وېدَىٓ »پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دېگْٗ: 

 رىۋاٍٗت لىٍغبْ.  جٗثٗرأىٌ«. ىذۇپبدىػبھالر ٍِٗذأغب وېٍ
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ِذارالرغب لبرىحب ٔٗضىھٗت لىٍّبضٍىك، ٔبزارٖت لىٍّبضٍىك، ھٗلمٗ ِۇلىّالغمبْ ھۆوۈ

لبٍحۇرِبضددٍىك ئېغىددر خبجددبٌىك ئىددذى. ثددۇ ئېغىددر خبجبٌىممددب ئددۇِٗۋىٍَٗر ئٗ  چددو  

ضٗۋٖثچي ثوٌذى، ئۇالر ضىَبضىٌ رٖلىجٍىرىگٗ لوپبي ِۇئدبِىٍٗ لىٍىدپ، وىػدىٍٗرٔي 

ذا ثوٌغبْ خٌٗىپىٍىده دٖۋرىدذٖ ئېحىراز ثىٍذۈرۈغحىٓ ٍۈرٖوئبٌذى لىٍىۋٖجحي. جوغرا ٍوٌ

ثبغالٔغبْ ضىَبضىٌ لبئىذىٍٗر ٍىٍحىدس جبرجىدپ، ِۇضدحٗھىٍِٗىٕىپ، ھۆوۈِدذارِۇ ۋٖ 

پۇلراِۇ رىئبٍٗ لىٍىذىغبْ ئبدٖجىٗ ئبٍٍىٕىپ ثوٌغىچٗ ٍولدبجحي. غدۇڭب ثدۇ خبجبٌىمٕىدڭ 

ِٗضئۇٌىَىحىٕي ئۇِٗۋىٍَٗر ئۈضحىگٗ ئېٍىػي وېدرٖن. ئدۇِٗۋىٍَٗر ئدۆز ِٗضدٍىىىٕي 

ظ ئۈچدۈْ لبٔدذاق ثبھدبٔىٍٗرٔي وۆرضىحىػدحىٓ لٗجئىَدٕٗزٖر، ثدۇ، ئدبزغۇٍٔۇق ئبلال

ئٗ  خٗجٗرٌىه ثىر ثبغٍىٕىػي ثوٌذى. ثۇ ئبزغۇٍٔۇق ۋالىحٕىڭ ئۆجىػي  ٌىٕىَٗضىٕىڭ

ثىٍْٗ جېخىّۇ وېڭٍٗذى. جوغرا ٍوٌذا ثوٌغبْ خٌٗىپىٍٗر ِبڭغبْ رۇش ٍوٌذىٓ جېخىّۇ 

 ٍىرالالغحي. 

ٗر ِبڭّىغددبْ ٍددوٌالردا ِېڭىددپ، ثٍٗحۇٌّبٌٕىددڭ جددوغرا ٍوٌددذا ثوٌغددبْ خٌٗىددپىٍ

 ئىچىع ئۇِٗۋىٍَٗر ثبغٍىغبْ ئۈچىٕچي ئبزغۇٍٔۇق.  -ئىمحىطبدىٕي ٍٗپ 

 -ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطۇْ، خٌٗىپٗ ثوٌغبٔذا ِۇضۇٌّبٔالر ئۇٔىڭغدب ثدبال   ئۆِٗر 

چبلىٍىرىٕىڭ جۇرِۇغىٕي لبِذىغۇدٖن ثىر ٔٗچچٗ جٗڭگٗ ِبئدبظ جوخحىحىدپ ثٗردى. 

ئبزدىٓ لىطىپ، ھٗپحىٕىڭ ئبخىرىذا ئدۆِٗرگٗ  -ئبٍبٌي وۈٔذىٍىه ئوزۇلحىٓ ئبز ئۇٔىڭ 

ئبغۇرۇپ لبالٌىغبْ ئىىٗٔطْٗ، »پىحىر ٔبْ لىٍىپ ثٗرِٗوچي ثوٌغبٔذا، ئۆِٗر ئبٍبٌىغب: 

 دېگْٗ ئىذى. « ئبرجۇق ئىىْٗ. ئبرجۇلىٕي ثٍٗحۇٌّبٌغب لبٍحۇرىۋٖت

ٍغبق ثوٌغبچمدب، ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ضي ئبٌغبْ ئۆِٗرٔىڭ دىٍي ئوٗثۇ، ئىطالَ جٗرثىَ

ِۈٌىىذىٓ ثىر جٗڭگىٕىّۇ ھٗلطىس ئېٍىػحىٓ لورلمبٍٔىمىذىٓ ثوٌۇۋاجمبْ ئىع ئىذى. 

ِبٔددب ثددۇ دىٍددي ئوٍغددبلٍىك، ئىطددالَ جددۇٔجي ئٗۋالد ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ روھىَىحىددذٖ 

 ٍېحىٍددذۈرگْٗ ئبجبٍىددپ ِٔٗۇٔىٍٗرٔىددڭ ثىددرى. ثددۇ، ثىددر ئبٌىَجبٔددبثٍىك. ثددۇٔي 

رز لىٍّىغددبْ. ثٌٗىددي ئددۇالرٔي ٍددۇلىرى ئۇپۇلالرغددب ئۆرٌٗغددىٗ وىػددىٍٗرگٗ پٗ

رىغجٗجٍٗٔذۈرگْٗ، ئدۇالر ئدۆرٌىگْٗ. پٗلٗت ئىٍغدبر وىػدىٍٗرال لدبدىر ثوالالٍدذىغبْ 

ثٗٔددذىٍىرىگٗ پٗرز لىٍغددبْ ئددبدٖجحىىي دٖرىجىددگٗ  ِۇٔددذاق ئددبٌىٌ دٖرىجىددذىٓ 

ۇٔىڭدذىٓ جۆۋٍٖٔٗظ ٍبِدبْ ئىدع ئِٗٗش. ثدۇ جدۆۋْٖ دٖرىجىدگٗ رىئدبٍٗ لىٍىدپ، ئ

جۆۋٍٖٔٗپ وٗجّىگٍٗٔٗر ِبخحىٍىػمب الٍىك. چۈٔىي، ثۇ دٖرىدجٗ ئىٕطدبٔالر ھبٍدبجىٕي 

جٗھٗجحىٓ جوغرا ٍوٌغب ضدبالالٍذۇ. جدۆۋْٖ دٖرىجىٕدي ئورۇٔدذاپ ثوٌغبٔدذىٓ  ئوِۇِىٌ

ٔىدڭ دٖرگبھىدذا ئېھطدبْ لىٍغۇچىالرٔىدڭ ضدبۋاثىٕي وېَىٓ جېخىّۇ ئۆرٌىگٍٗٔٗر 

ىٍغىٕي ٔولۇي ئبٌىٌ دٖرىجىذىٓ ئبدٖجحىىي دٖرىجىگٗ جبپىذۇ. ٌېىىٓ ئۇِٗۋىٍَٗرٔىڭ ل



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

155 

 

ٔىدڭ زاودبت جبرلىحىػدحىىي ئِٗدرىگٗ خىدالپ جۆۋٍٖٔٗغال ئِٗٗش. ثٌٗىي ئدۇالر 

 وېٍىذىغبْ ٔۇرغۇْ ئىػالرٔي لىٍذى. 

ُوُهاْ ﴿ ِْ دُوُْووَا وو َهوول َو ْلُلَيلَََّ َْ وْ ََ   َ ِْ ََُقووَر ِر َو ْلَلَسوولِت ِ  َو ْلَدوولِِ ْْ َوِِوو   لرتدَوولِن َو ْلغَوولِرِِ َ  َوِِوو   ِ ََّلوول  لصَّووَمدَلُ  ِل
ِ ووو ا   َِ ِْووو ا   ََ َّوووُو  َّوووِو َو ل وووَ   ل ِِ ًْ َِرِيَضووو وووِِّ ِل  َّوووِو َو َْوووِ   لسَّ وووِِّ ِل  ل زاودددبت پٗلٗت پېمىرالرغدددب، ﴿ ﴾َْ

ِىطددىىٍٕٗرگٗ، زاوددبت خبدىٍّىرىغددب، دىٍٍىرىٕددي ئىطددالِغب ِبٍىددً لىٍىددع وددۆزدٖ 

ٔىڭ ٍوٌىغب، ئىجٕي ضٗثىٍَٗرگٗ ب، لٗرىسدارالرغب، جۇجۇٌغبٔالرغب، لۇٌالرٔي ئبزاد لىٍىػم

ئوثدذاْ ثىٍگۈچىدذۇر، ھدېىّٗت ثىدٍْٗ  ٔىڭ ثٌٗگىٍىّىطىذۇر. ثېرىٍىذۇ. ثۇ، 

   .①﴾ئىع لىٍغۇچىذۇر

 -ئىچىٕٗٔىڭ ضىرجىذا، وىػىٍٗرگٗ ئبجدب  -ئۇِٗۋىٍَٗر ثٍٗحۇٌّبٌذىٓ وٗڭرى ٍٗپ 

ھۆودۈِىحي ۋٖ دۆٌىدحىگٗ ِبٍىدً ضبالِالرٔي ثېرىپ ئۇالرٔي ئدۆز  -ئېھطبْ ۋٖ ضوۋغب 

لىٍّددبلچي ثوٌددذى. ئۇالرٔىددڭ ثددۇ لىٍىمىٕددي ئددبلالظ ئۈچددۈْ ٔبھددبٍىحي ثٗن 

دىٍٍىرىٕددي ئىطددالِغب ِبٍىددً لىٍىددع وددۆزدٖ »دېٌٍَٗٗددذىغىٕىّىس غددۇوي، ئددۇالر 

دېگْٗ ئبٍٗجٕي خبجب چۈغدىٕىپ، ثىدس ئىطدالَ دۆٌىحدي ثوٌغبٔدذىىىٓ « جۇجۇٌغبٔالرغب

ئبخىردا ئىطالِٕىڭ ِۇضحٗھىٍِٗٗٔگٍٗٔىىي ثوٌىدذۇ  ثىسٔىڭ ِۇضحٗھىٍِٗٗٔگىٕىّىس

دٖپ لبراپ، وىػىٍٗرٔي ثٍٗحۇٌّبٌذىٓ پۇي خٗجٍٗپ، ئدۆزٌىرىگٗ ِبٍىدً لىٍىػدٕىّۇ 

 ِٗزوۇر ئبٍٗجٕىڭ جٗھحىگٗ داخىً لىٍىػمبْ. 

ئۇالرٔىڭ غۇٔذاق چۈغٗٔگٍٗٔىىي راضدث ثوٌطدب، ثدۇ، جوٌىّدۇ خبجدب چۈغدىٕىع. 

بت ئبرلىٍىك ِبٍىدً لىٍىػدحب، ئۇالرٔىدڭ ئىطدالَ چۈٔىي، وىػىٍٗرٔىڭ دىٍٍىرىٕي زاو

دىٕىغب وىرىػي وۆزدٖ جۇجۇٌىذۇ، ٌِٗۇَ ثىر ھۆوۈِذارٔي لوٌٍىػدي ودۆزدٖ جۇجۇٌّبٍدذۇ. 

ٔددبۋادا ئددۇِٗۋىٍَٗر وىػددىٍٗرٔي ئددۆز دۆٌىددحىگٗ ۋٖ ھۆوددۈِىحىگٗ ِبٍىددً لىٍّددبلچي، 

ىػدي ئۆوحىچىٍٗرٔي لبٍىً لىٍّبلچي ثوٌطدب، ئۆزىٕىدڭ خۇضۇضدىٌ ِدۈٌىىٕي ئىػٍىح

دۇَٔب ثدبر  -وېرٖن ئىذى. ئۇالردا ئۆوحىچىٍىرىٕي ضېحىۋاالٌىغۇدٖن وۆپ ِىمذاردا ِبي 

لىٍىددع ثٗدىٍىددگٗ  زاٍٗئىددذى. ئۇالرٔىددڭ زاوبجمددب ھٗلٍىددك ثوٌغبٔالرٔىددڭ ھٗلمىٕددي 

وىػىٍٗرگٗ ٍبخػىچبق ثوٌۇغي ئىطالَ دىٕىغب جوغرا وٌٍّٗٗذۇ. ئۇٔىڭ ئۈضدحىگٗ ثدۇ، 

. ۋالىحٕىدڭ ئٗگٗغدحىُك. وېَىدٕىىٍٗر ثدۇ ٍبِدبْ ٍوٌغدب ثىر ٍبِبْ ٍوي پٍٗذا لىٍغبٍٔى

 ئۆجۈغي ثىٍْٗ ثۇ ٍبِبْ ٍوٌٕىڭ ھٗجىّي ۋٖ دائىرىطي ثبرغبٔچٗ وېڭٍٗذى.

ئددۇِٗۋىٍَٗر ئددۆزٌىرى ئددبزغۇٍٔۇق ھېطددبثٍىّىغبْ، ئٍٕٗددي ۋالحىددذا ھېچمبٔددذاق 

 لوزغىّىغبْ جۆجىٕچي ثىدر ئدبزغۇٍٔۇق ثدبر. ئدۇ ثوٌطدىّۇ، جبرازىٍىرىٕىڭِۇضۇٌّبٕٔىڭ 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -61ضۈرٖ جٗۋثٗ،  
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ثوٌۇپّددۇ، پددبرش ِۇضددۇٌّبٔالرغب ئىسچىددً ثېطددىُ «. ئٗرٖثٍٗغددحۈرۈظ»دۆٌٗجٕددي 

ئىػٍىحىپ، ئۇالرٔىڭ ئٗرٖثٍٗردىٓ جۆۋْٖ ئىىٍٗٔىىىٕدي ثىٍدذۈرۈظ ئۈچدۈْ ئدۇالرٔي 

 ِِٗۇرىٌ ِٗٔطٗپىٗ ٍېمىٓ ٍوالجّبضٍىك. 

ثٌٗىىُ ئۇِٗۋىٍَٗر ثۇ لىٍغبٍٔىرىٕي ئۆزىچٗ جوغرا دٖپ لبراٍذىغبٔذۇ. پبرضالر ثۇرۇْ 

ٗرٖثٍٗرگٗ وۆزگٗ ئىٍّبضٍىك ۋٖ ھبلبرٖت ٔٗزىرى ثىدٍْٗ لبرىغدبْ. ثۇٔىدڭ ضدٗۋٖثي ئ

غۇوي، پبرضالر لٗدىّىٌ جبرىخمدب ۋٖ ودۆپ ثبٍٍىممدب ئىدگٗ دۆٌٗت ئىدذى. ئٗرٖثدٍٗر 

ثوٌطب، پبرضالرٔىڭ ِبددىٌ ھٗزارٖت ئۆٌچىّي ثىٍْٗ ئۆٌچىگٗٔذٖ، لبالق، ٍبالڭئبٍدبغ، 

ېٍىپ، ئۆٌچَٗ ۋٖ ِىسأالردا ئۆزگىرىع ثوٌدذى. لوپبي ئبدٍِٖٗر ئىذى. ئىطالَ دىٕي و

ثىدٍْٗ ثېرىدپ پبرضدالرٔىڭ گىٍٍِٗىرىٕدي  ئۈضدحۈٍٔۈنرٖثىَئٗ ئىجٕي ئبِىر ئىّدبٔىٌ 

ئېػىىىگٗ دٖضطٗجحي، ئۇالرغب ئىّبٍٔىك وىػىٕىڭ جدبھىٍىَٗجىٗ لبراٍدذىغبْ ودۆزى 

ۇرۇپ، ثىٍْٗ لبرىذى، ئۆزىٕىڭ ئبٌىٍَىمىغدب، ئۇالرٔىدڭ جدۆۋٍٖٔىىىگٗ جٗزَ لىٍىدپ جد

دٖۋٖت لىٍدذى. ئبٔدذىٓ وېدَىٓ ثىدر وېچىدذىال  وىرىػدىٗئۇالرٔي ئىطدالَ دىٕىغدب 

ئبغدۇ ٍبالڭئبٍدبغ، « ئىٕطبٔالر ئىچىذىىي ٍبخػدي ئدۈِّٗجىٗ ئبٍالٔغدبْ»ئۆزگىرىپ، 

جوڭمبپبلالر ثىٍْٗ زور ھٗرثىٌ ئىمحىذارغب، چدو  لوغدۇٔغب، لٗدىّىدٌ ئٗٔدئٗٔىگٗ ۋٖ 

، لورۇلچىٍىدك جٗ  رٖھىّطدىسوجحۇرىطدىذا وۈچٍۈن ھدبوىّىَٗجىٗ ئىدگٗ پبرضدالر ئ

ثوٌذى. غۇٔچٗ وۈچٍۈن پبرضالر ثٗرداغٍىك ثېرٌّٖىذى. ئىّبْ ۋٖ ھٗلىدمٗت ثىدٍْٗ 

ھٗرىىٗت ثبغدٍىغبْ ِدۇئّىٕالر جبھىٍىَٗجٕىدڭ لورغدبٍٔىرىٕي ٍٗر ثىدٍْٗ ٍٗوطدبْ 

لىٍىپ، ئۇٔىڭ ئورٔىذا ئىّبٔي ئۇي ئۈضحىگٗ جۇرغبْ ٍٗٔٗ ثىر راۋالٕي لۇرۇپ چىمحدي. 

برضالر وۈجۈٌّىگْٗ ھٗرثىٌ ِٗغٍۇثىَٗجىٗ ئۇچراپ، ئدۇزاق جبرىخمدب ئىدگٗ چوڭمدۇر پ

ۋالىث ئىچىذٖ دۆٌىحدي  ئبزغىٍٕٗىٍحىسٌىرى ھٗلىمٗت جٗڭگبھىذا وېرٖوىٗ وًٌّٗٗ، 

ٔىڭ دىٕىغب وىدردى. غدۇڭب جدۇٔجي ئٗۋالد پبرضدالرٔىڭ ٍىّىرىٍىپ، زاۋاي جېپىپ، 

چي ئٗرٖثٍٗرگٗ لبرىحدب ٔبھدبٍىحي چوڭمدۇر ئىطالَ دىٕىغب وىرىپ جۇرۇپّۇ، ئىػغبٌىَٗج

ئۆچٍّٗٔىه ضبلٍىغبٍٔىمىذا غٗن ٍوق. پبرضالر رۇِالر ئبٌذىذا ٍېڭىٍىپ لبٌغبْ ثوٌطب، 

ثۇ چىٍىػىۋاجمبْ جٗڭحۇغالرٔىڭ لبرغدي جٗرٖپدحىٓ پٗغدۋا ٍېَىػدي ھېطدبثٍىٕبجحي. 

ٖثدٍٗر وېٍٗر لېحىُ ٍېڭىۋاٌىّْٗ، دٖپ وۆڭۈي ئبۋۇٔذۇرۇغدمب ثدوالجحي. ئِّٗدب ثدۇ ئٗر

 -ھِٗددّٗ ٔٗرضددىٕي ثددۇرۇْ ثوٌددۇپ ثبلّىغبٔددذٖوال ٍددوق لىٍىددۋٖجحي غددۇڭب غددبْ 

غدددٗرٖپٍٗرٔي ۋٖ غىىٗضحىٍىٕىػدددٍٗرٔي ثېػدددىذىٓ ئۆجىدددۈزگْٗ جدددۇٔجي ئٗۋالد 

ئوڭدبً ئِٗٗش ئىدذى. غدۇ ٔۇلحىدذىٓ ئدۇِٗۋىٍَٗر  ٍۇجۇۋېحٌٗىػيپبرضالرٔىڭ ثۇٔي 

ثددبظ وۆجددۈرٌّٖٗش ھددبوىّىَٗت ثېػددىغب چىممبٔددذا، پبرضددالرٔي ثوغۇغددالپ لبٍحددب 



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

157 

 

لىٍىددۋېحىع وېددرٖن دٖپ لبرىددذى. دۆٌٗجٕددي ئٗرٖثٍٗغحۈرۈغددىٗ جىرىػددحي. ٍٗٔددي 

 وىرىػىگٗ ٍوي لوٍّىذى.  ضىڭىپپبرضالرٔىڭ دۆٌٗجىٗ ھېچمبٔذاق ٍوي ثىٍْٗ 

وىرىپ، دىٕٕي ثۇزۇپ لوٍۇغدىذىٓ ئٗٔطدىرٖپ  ضىڭىپٔىڭ دىٕىغب ئۇِٗۋىٍَٗر 

ذٖ ئٗرٖة ِىٍٍٗجچىٍىده ھېططدىَبجي غۇٔذاق لىٍغبّٔۇ، ٍدبوي ئۇالرٔىدڭ وۆڭۈٌٍىرىد

ثبرِۇ؟  جبرىخٕىڭ ثٗجٍىرى ئۇٔحۇٌۇپ وٗجىْٗ ثۇ ئٗھۋاٌذا، ثىس ثۇٔىڭغب وېطىپ ھۆوۈَ 

لىالٌّبٍّىس. ثىراق، ئۇالردا ئٗرٖة ِىٍٍٗجچىٍىىي ثبر دېَىٍگٗٔذىّۇ، ثۇ ِىٍٍٗجچىٍىه 

زاِددبٔىّىسدىىي دىٕددذىٓ چىممددبْ وددبپىر ِىٍٍٗجچىٍىىٕددي ثٗججٗغددىرٖ ضددۈرىحىگٗ 

ئوخػىّبٍذۇ. ئۇ چبغذىىي ئٗرٖة ِىٍٍٗجچىٍىىدي دىٕٕدي ٍٗجىدۈزۈظ ۋٖزىپىطدىٕي 

غٗوٍىٕي ضبلالپ لېٍىع ئۈچدۈْ،  ھٗلىمىٌئٗرٖثٍٗر ئۈضحىگٗ ئبٌغبٔذىىىٓ، دىٕٕىڭ 

 ئٗرٖثٍٗر ئىع ثېػي ثوٌۇظ وېرٖن دېگٗٔذىٓ ئىجبرٖت ثوٌىذۇ.

ٔىددڭ ذا لبٔددذاق ثوٌۇغددىذىٓ لٗجئىَددٕٗزٖر، پبرضددالر ئۇِٗۋىٍَٗرٔىددڭ زاِبٔىطددى

ََ َوآتَوُا  ﴿جۆۋٖٔذىىي ھۆوّىٕي جوغرا ئىجرا لىٍىٕغبٍٔىمىٕي وۆرِىذى:  ُِا   لصَََّل ِْ تَلَُا  َوَندَل َِِْ
ِِو   لومتي ِ  ْفَا ُُُ ْا  َِِْ  ََ َََّتل ئٗگٗر ئۇالر وۇپرىدذىٓ جٗۋثٗ لىٍطدب، ٔبِدبز ئولۇضدب، زاودبت ﴿ ﴾ ل

ذۇ. ٍٗٔددي ھولددۇق ۋٖ ثٗرضددٗ، دىٕددي جٗھٗجددحٗ ضددىٍٗرٔىڭ لېرىٕذاغددٍىرىڭالر ثوٌىدد

  .①﴾ِٗججۇرىَٗجحٗ ئۇالر ضىٍٗر ثىٍْٗ ئوخػبظ ثوٌىذۇ
گٗرچٗ جۇٔجي ئٗۋالد پبرضالرٔىڭ وۆڭٍىذٖ ئبداۋٖت ضدبلٍىٕىپ لبٌغدبْ ثوٌطدىّۇ، 

ئىطددالَ روھىٕددي، ِۇئّىٕالرٔىددڭ  ھٗلىمىددٌِېددٕىڭچٗ وېَىٕىددي ئٗۋالد پبرضددالر 

 -ىالٌىغبْ ثوٌطىذى، ئبجدب ِۇئّىٕالرغب ثېغىػالٍذىغبْ لېرىٕذاغٍىك ِېھرىٕي ھېص ل

 -ٔىدڭ دىٕىغدب ئىخدالش لىٍىدپ، ئدۆچ ثوۋىٍىرىذىٓ لبٌغبْ ئدبداۋىحىٕي ئۇٔحدۇپ، 

ئبداۋٖجىٗ ۋارىطٍىك لىٍّىغبْ، دۈغٍّٗٔىىٕي داۋاِالغحۇرِىغبْ ۋٖ ئىچىي جٗھٗجحٗ 

 ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍّىغبْ ثوالجحي. 

« دىٕٕي لوغذاظ»ه ئۇِٗۋىٍَٗرٔىڭ پبرضالرغب لبراجمبْ ئبجبٌّىع ٍبخػي ٔىَٗجٍى

ئىٕىبضدددي ضدددۈپىحىذٖ پبرضدددالرٔىڭ خٌٗمچىٍٍىمدددي لوزغبٌدددذى.  ثبضحۇرۇغددىٕىڭ

لوزغىددذى.  ٔددي«ئبثجبضددىَالر ئىٕمىالثددي»ئددۇِٗۋىٍَٗرگٗ لبرغددي « خٌٗمچىٍددٍٗر»

وۆرۈٔۈغددحٗ ثىددر ِٗزگىددً ئٗرٖثددٍٗر ھددبوىّىَٗت ثېػددىذا جۇرغبٔددذٖن لىٍطددىّۇ، 

ىٕمىالثىددذۇر. پبرضددالر ئۆزىٕىددڭ ئٌِٗٗىَٗجددحٗ ئبثجبضددىَالر ئىٕمىالثددي پبرضددالر ئ

ٗئٕىدڭ ففخٌٗمچىٍٍىك زٖھىرىٕي ئىطالِىٌ دۆٌٗجٕىڭ ئىچىگٗ جبرلبجحي. ئىجٕدي ِۇلٗ

لىٍغبٍٔىرى ثۇٔىڭغب ثىر ِىطبي. ئۇالر ٍٗٔٗ ئىطالِىٌ جِٗئىَٗجىٗ پبضىمٍىك ۋٖ گۇٔبھ 

                                                 
①

 .ئبٍٗت-00 ،ضۈرٖ جٗۋثٗ 
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ِٗئطىَٗجٍٗرٔي جبرلبجحي. ثٗغػدبر ۋٖ ئٗثدۇ ٔۇۋاضدٕىڭ لىٍغدبٍٔىرى ثۇٔىڭغدب ثىدر  -

 طبي.ِى

*** 

ئبثجبضىَالر ئٗٔٗ غۇٔذاق ئوجحۇرىغب چىمحي. جٗثىئىَىي ئۇالر جدوغرا ٍوٌدذا ثوٌغدبْ 

خٌٗىپىٍىدده دٖۋرىٕددي لبٍحددب لددۇرۇظ ئۈچددۈْ ئوجحۇرىغددب چىمّىددذى. ثٌٗىددي ئددۇالر، 

ئدۇِٗۋىٍَٗر ثبغددٍىغبْ ئددبزغۇٍٔۇق ٍوٌىغددب ِېڭىددپ، ئددبزغۇٍٔۇلٕي جېخىّددۇ زوراٍححددي. 

ىممب ثددۇٍرۇپ، ٍبِددبٍٔىمحىٓ جوضددۇظ، ئىطددالِىٌ ئددۈِّٗت ئوِددۇِْٗ ٍبخػددىٍ

زور چىدڭ جۇرغدۇزۇظ ِٗججدۇرىَىحىٕي ئدبدا  -ھۆوۈِذارالرٔي ھٗق ئۈضحىذٖ زورِدۇ 

 لىٍّىغبٔذا، ئٗٔٗ غۇٔذاق ثوٌۇظ ئىالھىٌ لبٔۇٔىَٗجحۇر.

ھٗرلبٔذاق ثىر دٖۋر ٍدۇلىرى پٌٍٗىدگٗ ٍېدحىع دٖۋرىدگٗ ضېٍىػدحۇرغبٔذا جوٌىّدۇ 

ىىي ئبزغۇٍٔۇلٕىڭ ھٗجىّدي ئٗٔٗ غدۇ ٍدۇلىرى خۇٔۈن وۆرۈٔىذۇ. ئۇِٗۋىٍَٗر دٖۋرىذ

پٌٍٗٗ دٖۋرىگٗ ضېٍىػحۇرغبٔذا ٔبھبٍىحي چوڭدذٖن وۆرۈٔطدىّۇ ھٗر ھبٌدذا چٗوٍىده 

ئىذى. ئوِۇِْٗ ئىطدالِىٌ ئدۈِّٗت ھۆوۈِدذارالرٔي ھېطدبثمب ئبٌّىغبٔدذا، ئىّبٔدذا 

ٍوٌىذا چىٓ ئىخالش  ئٗگىػٗجحي ۋٖ  ھٗلىمىٌراضحچىً ئىذى. لۇرئبْ ھٗدىطىٗ 

جٗھٗجدحىٓ ئىّدبٔىٌ ئٗخاللدالر ثدوٍىچٗ ِۇئدبِىٍٗ  ئوِۇِىٌْ جىھبد لىالجحي. ثىٍٗ

لىالجحددي، ئددۈِّٗت ثوٌددۇظ ئىػددمب ئېػددىۋاجبجحي. گٗرچٗ  لىٍىػددبجحي، ۋٖدىددگٗ ۋاپددب

ھۆوۈِذارالر گبھي ئىطالِىٌ خىطٍٗجٍٗرٔي ئبزغۇٍٔۇق ثىٍْٗ خىرٌٖٗغحۈرۈپ، زۇٌدۇَ 

بٔالر زاِبٔىدذا ئىػدمب ئبغدمبٔذٖن لىٍىپ، ئىالھىٌ ئبداٌٗجٕي جدۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّ

ئىػددمب ئبغددمىٍي لوٍّبٍۋاجمددبْ  ئددۈِّٗت جددۇٔجي ئٗۋالد ِۇضددۇٌّبٔالر لىٍغبٔددذٖن، 

ھۆوۈِذارٌىرىٕي ٔبزارٖت لىٍىػمب ھېرىص ثوٌّبٍۋاجمبْ ثوٌطىّۇ، ئىطالَ روھىٌ ٍٗٔىال 

ئىدذى. ھۆوۈِدذارالرِۇ  ضدۈرۈۋاجمبِْۇضۇٌّبٔالر ئىچىدذٖ وٗ  جبرلبٌغدبْ ۋٖ ھۆودۈَ 

ئۆزىٕي ٔبزارٖت لىٍىدپ جدۇراجحي. ئىطدالِىٌ  -الرٔي پۇلراالر ٔبزارٖت لىٍغۇچٗ ئۆز ئۇ

دٖرۋازىطدىٕي   ھدبزىرلي ئىطدحبٔجۇي، وېڭىَىپ ِۇضۇٌّبٔالر وؤطحبٔحىٕپوي فٗجھٍٗر

وېڭٍٗدذى. ئىطدالَ  ئدبفرىمىغىچٗلبلحي. ئىطالَ غٗرلحٗ ھىٕذىطحبٔغىچٗ، غٗرثحٗ 

ْ، ئبالھىذٖ ئېحىجبر ثىٍْٗ لبراٍذىغبْ چدو  دۆٌىحي وۈچىَىپ، دۈغٍّٗٔٗر لورلىذىغب

وۈچىٗ ئبٍالٔذى. ثۇ جِٗئىَٗجحٗ ٍبخػدىٍىك ٍبِدبٍٔىك ئۈضدحىذىٓ غبٌىدت وٌٗدذى، 

ضىحٍِٗىرى ۋٖ دىٕغدب ِۇخبٌىپٗجچىٍىده لىٍىػدٍىرى غدۇالر  -ھۆوۈِذارالرٔىڭ زۇٌۇَ 

ئبِدبْ، ِدۇلىُ  -جٗھٗجدحىٓ جىدٕچ  ئوِدۇِىٌدائىرىطىذٖ چٗوٍٗٔذى. جِٗئىدَٗت 

ثبٍدبْ لىٍىدپ  ٍۇلىرىذا، ئىطالِىٌ ٔېّٗجٕىڭ ھۇزۇرىٕي ضۈردى. ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ثوٌۇپ

 پْٗ ھٗرىىىحي ۋٖ ھٗزارٖت ھٗرىىىحي جۇغۇٌذى.  -ئۆجىىٕىّىسدٖن ئىٍىُ 
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ئبثجبضىَالر دٖۋرىگٗ وٌٗگٗٔذٖ ئدۇِٗۋىٍَٗردىٓ لېپمبٌغدبْ ئدبزغۇٍٔۇلالر جېخىّدۇ  

لوغددۇٌذى. ِىراضددخورٌۇق  ئبزغۇٍٔۇلالرغددب ٍېڭددي ئددبزغۇٍٔۇلالر ئۆجىۈرٌٗغددحي. ثددۇ

جۈزۈِىددذىىي پبدىػددبھٍىك ضددبلٍىٕىپ لبٌغبٕٔىددڭ ئۈضددحىگٗ جددوغرا ٍوٌددذىٓ جېخىّددۇ 

چٗجٕىذى. ئۇِٗۋىٍَٗر ئۆز دۆٌىحىٕي ِۇضحٗھىٍِٗٗظ ۋٖ لۇدرٖت جدبپمۇزۇظ ئۈچدۈْ 

ئددۆز ئىچىددذىىي ئٗ  ٍددبراٍِىك، ئٗ  لددبثىٍٍىرىٕي جددبٌالپ پبدىػددبھ لىٍغددبْ ثوٌطددب، 

ٕي ٔولدۇي ثىدر ِىراضدخورٌۇلمب ئبٍالٔدذۇرۇپ، ٔدۆۋٖت ثىدٍْٗ ئبثجبضىَالر پبدىػبھٍىم

پبدىػبھ ثوٌذى. ٔبۋادا ٔۆۋٖت ئوْ ٍبغٍىك، ئوْ ئىىىي ٍبغٍىك ثبٌىالرغب وېٍىپ لبٌطب، 

ئۈچدۈْ، پبدىػدبھ ثوٌدۇظ  ۋٌٖىئٗھذٌىه. ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ثوٌىۋٖردىغۇ ثبٌىّۇ پبدىػبھ 

ٍۈز ثٗردى. ئىطالِٕىڭ  رضۇٍىمٗضحٍٗئۈچۈْ وىػىٕي غۈروٗٔذۈرىذىغبْ لورلۇٔچٍۇق 

ضىَبضددىٌ ضددبھٗدىىي خىطددٍٗجٍىرى ٔددبثۇت ثوٌددۇپ، دۆٌٗجٕىددڭ وددۈچي جٗضددىرگٗ 

ئۇچرىذى. ئبجىسالغمبْ ھۆوۈِذارالر ثبغمىالرغب ثوٌۇپّۇ جۈروٍٗرگٗ جبٍىٕىػمب ِٗججۇر 

ثوٌدذى. ثدۇ، جۈروٍٗرٔىدڭ ھددبوىّىَٗت ثېػدىغب چىمىػدىغب، ئىطدالِٕىڭ ضىَبضددىٌ 

 .ٗق ثۇزۇٌۇغىغب ضٗۋٖثچي ثوٌذىلىّّٗت لبراغٍىرىٕىڭ ِۇجٍ

ئدۇِٗۋىٍَٗر دٖۋرىددذٖ ثبغددالٔغبْ ضىَبضددىٌ رٖلىددجٍٗرگٗ لددبجحىك لوٌٍددۇق ثىددٍْٗ 

ِۇئددبِىٍٗ لىٍىددع جېخىّددۇ ئۆجىۈرٌىػددىپ، ِۇضددۇٌّبْ لىٍددذى دېطددٗ وىػددىٕىڭ 

 .لىرغىٕچىٍىمالرغب ئبٍٍىٕىپ وٗجحي ۋٖھػىٌئىػٗٔگۈضي وٌّٗىگۈدٖن 

ثبغمب وېدرىُ ِٗٔجٌٗىدرى ثىدٍْٗ ئىمحىطدبد  ئبثجبضىَالر دٖۋرىذٖ زاوبت، خىرا  ۋٖ

 -وۆپٍٗگٗٔذىٓ وېَىٓ، ئدۇِٗۋىٍَٗر دٖۋرىدذٖ ثبغدالٔغبْ ثٍٗحۇٌّبٌٕىدڭ پۇٌىغدب ٍٗپ 

ئىچىع جٗضٗۋۋۇر لىٍغۇضىس دٖرىجىدگٗ ثېرىدپ ٍٗجحدي. ئدۇِٗۋىٍَٗر رٖلىجٍىرىٕىدڭ 

رٔي ئېغىسىٕي ئېحىپ ئۇالرٔي ئۆزٌىرىگٗ ِبٍىً لىٍىع ۋٖ لوٌىغب وٌٗحۈرٌٖىگْٗ وىػىٍٗ

ضېحىۋېٍىپ، ئۆز ضېپىگٗ لوغۇۋېٍىپ ھبوىّىَىحىٕي وۈچٍٗحىع ئۈچۈْ ثٍٗحۇٌّبٌٕىڭ 

ئىمحىطدبدىٕي ئىػددٍٗجىْٗ ثوٌطددب، ئبثجبضددىٌ خٌٗىپىٍىددرى ِٗدداھ غددبئىرالرغب ثىددر 

ٔٗچچٗ ثېَىث ئولدۇپ خٌٗىپىٕدي ِبخحدبپ لدوٍغىٕىغىال ثٍٗحۇٌّبٌدذىٓ ٍدۈزِىڭالپ 

ۋٖھبٌٗٔىي، ِٗدداھ غبئىرالر ھٗلمىذٖ ثۇٍرۇپ ثٗردى. ثۇٔىڭذىٓ ئىچي ضىمىٍّىذى. 

ِٗدداھالرٔددي وۆرضددٗڭالر »پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالَ ِۇٔددذاق دېددگْٗ ئىددذى: 

«ئۇالرٔىڭ ٍۈزىگٗ جوپب چېچىڭالر
①
.  

 پىػدىۋأىڭئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطۇْ، ٔىڭ ئۆزىذىٓ ثۇرۇٔمي ئىىىدي   ئوضّبْ 

بۋاَ خٌٗدك ئِٗدذىٍىىحٗ ٍوٌىٕي ئبزراق ئۆزگٗرجىپ لوٍغىٕىغب لدوزغىال  وۆجدۈرگْٗ ئد

                                                 
①

 ِۇضٍىُ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
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چېچىٍغبٍٔىمىٕي وۆرۈپ جۇرۇپّۇ، خۇددى ثۇ ئىػدٕىڭ  -ثٍٗحۇٌّبٌٕىڭ ثىھۇدٖ ثۇزۇپ 

 پىڭ لىٍّىذى -ئۆزٌىرى ثىٍْٗ ِۇٔبضىۋىحي ٍولحٗن غىڭ 

ئددۇِٗۋىٍَٗر دٖۋرىددذٖ ثبغددالٔغبْ ئددبزغۇٍٔۇلالر ضددبلٍىٕىپ لبٌغبٕٔىددڭ ئۈضددحىگٗ، 

ېڭي ئبِىٍالر جۈپٍٍٗي ثدۇ ئبزغۇٍٔۇلالرغدب ئبثجبضىَالر دٖۋرىذٖ جېخىّۇ ئۆجىۈرٌٗغحي. ٍ

ٍېڭدي ئدبزغۇٍٔۇلالر ثىدر  -جېخىّۇ خٗجٗرٌىه ئبزغۇٍٔۇلالر وېٍىدپ لوغدۇٌذى. وؤدب 

ثوٌۇپ، ئبخىرىذا ئبثجبضىَالر ھۆوۈِرأٍىمٕي غۇالجحي. غۇ ئبزغۇٍٔۇلالرٔىدڭ ئىطدالِىٌ 

ٌّٗٗودحٗ. ئۈِّٗت گٗۋدىطىگٗ جبرلىغبْ ٍبِبْ جٗضىرٌىرى جب ھبزىرغىچٗ ضبلٍىٕىپ و

 لبٍحب ثبظ وۆجۈرۈظ ئۈچۈْ چولۇَ ثۇ ئبزغۇٍٔۇلالرٔي جبزىالغمب جوغرا وېٍىذۇ.

*** 

 ...پىحٕىطىٕىڭ ئوجحۇرىغب چىمىػي« پىرلىٍٗر»

ئۇٔىڭ ٍۈزىٕي ھۆرِٗجٍىه لىٍطۇْ، ٔىڭ دٖۋرىذىال خبۋارىجٍىك ئوجحۇرىغب   ئٌٗي 

ىٕىبضدي ضدۈپىحىذٖ مٕىدڭ ئىچىمىپ، ئۇِٗۋىٍَٗر دٖۋرىدذىّۇ داۋاِالغدحي. خبۋارىجٍ

ِۇرجىئٌٗىه ئوجحۇرىغب چىمحي. ثۇ ئىىىي پىرلىٕىڭ ئوجحۇرىغب چىمىػدىغب ئوضدّبٕٔىڭ 

لٗجٍي لىٍىٕىع پىحٕىطي ۋٖ ئٌٗي ثىٍْٗ ِۇئبۋىَٗ ئوجحۇرىطىذا ثوٌغبْ ئۇرۇظ ضٗۋٖة 

ثوٌذى. ئبثجبضىَالر دٖۋرىگٗ وٌٗگٗٔدذٖ پىدرلىٍٗر جېخىّدۇ وۆپٍٗدذى. ثدۇ لېحىّمدي 

 ىچىي ضٗۋٖثٍىرىذىٓ ثبغمب ٍٗٔٗ جبغمي ضٗۋٖثٍىرىّۇ ثبر ئىذى.ئ جٗپرىمىچىٍىىٕىڭ

پْٗ ھٗرىىىحي جبٔالٔذى. ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ٍۇٔدبٔچٗ ۋٖ  -ئبثجبضىَالر دٖۋرىذٖ ئىٍىُ 

الجىٕچٗ ئٗضٗرٌٗرٔي جٗرجىّٗ لىٍىع ھٗرىىىحىّۇ جبٔالٔذى. ٍۇٔدبٔچٗ ۋٖ الجىدٕچٗ 

غۇْ پبٍذىٍىك ٔٗرضىٍٗر ثبر وېرٖن ثوٌىذىغبْ ٔۇر ھٗلىمىٌئٗضٗرٌٗردٖ ِۇضۇٌّبٔالرغب 

ئىذى. ٌېىىٓ ِۇضۇٌّبٔالر ٌِٗۇَ ثىر پىىىرٔي ئۆزىگٗ پبٍدذىٍىك دٖپ ئدوٍالپ، ئدۇٔي 

ئٗرٖثچىگٗ ئبغذۇردى. ئۇالر ئبٌذأغبْ ئىذى. ئۇ پىىىردىٓ ٔۇرغۇْ ٍبِبٍٔىمالر وېٍىپ 

 چىمحي. ئۇ پىىىر ٍۇٔبْ پٌٗطٗپىطىذۇر.

ثوٌطدىّۇ، ثٗرىجىدر جدبھىٍىَٗجچٗ  ٍۇٔبْ پٌٗطٗپىطي غۇٔچٗ چبلٕبق ۋٖ ٍدبٌحىراق

ئىطدالِغب  ۋالىدث ھېچپىىىر لىٍىذىغبْ پٌٗطٗپٗ ئىذى. ثۇٔذاق جبھىٍىَٗت پىىرى 

لۇرئدبْ   - ِٗٔجٗضيئبرىالغّبضٍىمي وېرٖن ئىذى. ئىطالَ ئۆزىٕىڭ ئىىىي ضۈزۈن 

ۋٖ ھٗدىطحىٓ ٔۇر ئېٍىپ، ئۆز ئبٌذىغب ٍورۇلٍۇق چبچبجحي. جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالر 

َ ٔۇرى ثوٍىچٗ ٍبغبپ، ئبجبٍىپ ئىػالرٔي لىٍغبْ ئىدذى. ٍۇٔدبْ پٌٗطٗپىطدي ئىطال

، ئبٍالٔذۇرۇۋېحىدذىغبْھٗرلبٔذاق ٔٗرضىٕي جبٔطىس ھٗرىىٗجطدىس ضدوغۇق پىىىدرگٗ 

ئٗلىٍٕىڭ روٌىٕي چوڭبٍحىپ، ئۇٔي ھٗرلبٔذاق ئىػحب ئدبخىرلي ھۆودۈَ چىمبرغۇچىغدب 
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برٖتٔولۇي ئٗلٍىَچىٍىىحىٓ ئىج ئبٍالٔذۇرۇۋېحىذىغبْ
①

پٌٗطدٗپىٕىڭ  ِٗزوۇر. ِبٔب ثۇ، 

« ئىالھىَٗجچىٍىه»پىىىر ِۇضۇٌّبٔالر ئىچىذٖ  خىرىطحىَبٔچٗئٗ  ٍبِبْ جٗرىپي. ثۇ 

دٖپ ئبجىٍىذىغبْ ثىر ٔٗرضىٕي پٍٗذا لىٍدذى. ئىالھىَٗجچىٍىده ئٗضدٍىذٖ ئۈچٍدۈن 

، وىرېطدث، ِٗڭگدۈ خبجبٌىػدىع، «لدب ثدبال ئىطدپبجالظ»ئٗلىذىطي، ئبجبٌّىع 

ٍۇٍددۇظ. لبجددبرٌىك چېروددبۋ ئٗپطددبٔىٍىرى ثىددٍْٗ ٍۇٔددبْ پٌٗطٗپىطددىٕي گۇٔددبھىٕي 

ضددىغّبٍذىغبْ  ئٗلىٍددگٗئٗپٍٗغحۈرۈغددىٗ ئۇرۇٔددۇظ ھٗرىىىحددي ئىددذى. ٔبضددبراالر 

ئٗپطبٔىٍىرىٕي ئٗلٍىٍَٗغحۈرۈغحٗ ٍۇٔبْ پٌٗطٗپىطىٕىڭ ٍبردىّىگٗ ِوھحدب  ثوٌدۇپ، 

ىالھىَٗجچىٍىىدي لبرىغۇالرچٗ جىّىطدمىالپ، ِٗغٍدۇثىَٗجىٗ ئۇچرىدذى. ئۇالرٔىدڭ ئ

دٖضحٗن لىٍىذىغبْ ئٗثجٗظ ثىر ٔٗرضدىگٗ ئبٍالٔدذى. « ِۇلٗددٖش ِٗجّۇئٌٗٗر»

ئۆزىٕىددڭ ضددۈزۈن ِٗٔجٌٗىددرى ثىددٍْٗ ھٗرلبٔددذاق جبغددمىرى ٍددبردِٖگٗ ھددبجىحي 

چۈغٍّٗذىغبْ ضۈزۈن ثىدر ٔدۇر ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ لوٌىدذا ثوٌغدبْ ئىدىْٗ، ئۇالرٔىدڭ 

ېىىٓ ثىدر جٗرٖپدحىٓ پٌٗطددٗپٗ ِۇٔدذاق ِٗضدٍٗوىٗ ِېڭىػدي ثىھدبجٗت ئىدذى. ٌد

ِٗضحبٔىٍىىي، ٍٗٔٗ ثىر جٗرٖپحىٓ ئبثجبضدىَالر خٌٗىپىٍىرىٕىدڭ ئىطدالَ ئۆٌىّدبٌىرى 

ئىطدالَ جوغرىطدىذا ِۇٔدبزىرٖ لىٍىػىػدمب  ئوجحۇرىطدىذأبضبراالر  - ٍٗھۇدىٌثىٍْٗ 

ٌىرىٕددي ٍۇٔددبْ « زىَددبٌىٌ»وٗڭددرى ٍددوي ئېچىددپ ثٗرگٍٗٔىىددي غددۇ دٖۋرىٕىددڭ 

ۈرۈپ لوٍددذى. ئددۇالر ِۇٔبزىرىددذٖ ٍۇٔددبْ پٌٗطٗپىطددىٕىڭ پٌٗطٗپىطددىگٗ ٍۈزٌٗٔددذ

ثوٌذى. غدۇٔذاق لىٍىدپ، ٍۇٔدبْ پٌٗطٗپىطدي پۈجدۈْ ثىدر  ئېرىػّٗوچيٍبردىّىگٗ 

پىىدددرىگٗ ئبٍالٔدددذى. ٍۇٔدددبْ پٌٗطٗپىطدددي ۋٖ ٍۇٔدددبْ « دوضدددث»دٖۋرىٕىدددڭ 

ئٗلٍىَچىٍىىىٕىددڭ ثۇٌغىػددي ثىددٍْٗ ٔۇرغددۇْ پىددرلىٍٗر جۆرٌٖددذى. ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ 

ٍۇٔددبْ  وىػددىٍٗرٍىگْٗ لددبرىغۇالرچٗ جىّطىمالغددالر پٍٗددذا ثوٌددذى. پىىرىددذٖ وددۆپ

زىٍىٍٗرٔي ئٗۋرىػدىٗ ٗپٌٗطٗپىطىٕىڭ ئىطالِىٌ پىىىرگٗ ھۇجۇَ لىٍغبٍٔىمىغدب ِدوئح

زىٍىٍٗر ئٗلٍىَچىٍىه ئدبرلىٍىك لۇرئدبْ ۋٖ ھٗدىطدىٗ ثبھدب ٗلىٍىپ وۆرضىحىذۇ. ِوئح

 ٍىىٕي ئبضبش لىٍذى.ثٗردى. ھٗر لبٔذاق ئىػحب،  ھٗجحب ئٗلىذىذىّۇ ئٗلٍىَچى

ٌېىىٓ ٍۇٔبْ ئٗلٍىَچىٍىىىٕىڭ جٗضىرىگٗ ئۇچراپ جدوغرا ئىطدالَ ئٗلىذىطدىذىٓ 

ٔىددڭ چىالردىددٓ « ئىٍّددي وددبالَ»چٗجددٕىگٍٗٔٗر ٍددبٌغۇز ِددوئحىسىٍىٍٗرال ئِٗٗش. 

ضۈپٗجٍىرى ِٗضىٍىطىگٗ، لبزا ۋٖ لٗدٖر، ِٗججۇرٌۇق ۋٖ ئىخحىَدبرٌىك ِٗضدىٍىٍىرىگٗ 

ىذا ئٗلىٍٕي ئۆز ھٗجّىدذىٓ زور « ئىٍّي وبالَ»ىٕىڭ چۆوىٍٗٔٗرٔىڭ ھِّٗىطي ئۆز

دٖرىجىددذٖ ٍوغىٕىحىددپ، ئددۇٔي ۋۇجددۇد ئبٌىّىٕىددڭ ھِٗددّٗ ِٗضددىٍىٍىرىذٖ ھۆوددۈَ 

چىمىرىػٕىڭ ئبضبضي لىٍىۋاٌىذىغبْ ئٗلٍىَچىٍىىىٗ جبٍبٔذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ضدۈزۈن 

                                                 
①

 ِۇراجىئٗت لىٍىڭ. ثۆٌۈِىگٗدېگْٗ « ئٗلىٍػۇٔبضالر:»وىحبثٕىڭٔبٍِىك « ئېمىّالر ئىذىَٗۋىثۇ ئٗضىردىىي » خبٌىطىڭىس: 
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بھدبٍىحي جؤۇغالر ئۇالرٔي ئبزدۇردى. ٔ ئىذىَٗۋىئىطالِىٌ ئٗلىذىٍٗرگٗ ٍبت ثوٌغبْ 

ئۇلۇِۇغٍۇق، چۈغىٕىػٍىه ئىطالَ ئٗلىذىطي ئۇٔذاق جؤۇغدالرغب ِوھحدب  ئِٗٗش 

ئىذى. ثۇ جؤۇغالر ئىطالَ ئٗلىذىطىگٗ ھېچمبٔذاق پبٍذا ٍٗجىدۈزٍِٗال لبٌّبضدحىٓ، 

ٔىڭ رازىٍىمىٕي ِٗلطٗت  ئىذىٌَٗىرىٕيثٌٗىي ٍٗٔٗ ئىطالَ ئٗلىذىطىٕىڭ ضۈزۈن 

ضدددوغۇق، ٔولدددۇي ضدددۇثَېىحىۋىسىٍّىممب  ِٗضدددٍٗوٍىرىٕي ئىدددذىَٗۋىلىٍىدددذىغبْ 

. ضددۇثَېىحىۋىسىٍّىك ئىّبٔغددب زىددث غددۈثھىٍٗرٔي لوزغىّىغددبْ ئبٍالٔددذۇرۇۋٖجحي

جٗلددددذىردىّۇ، ئىّددددبٕٔي زىَبدىٍٗغددددحۈرٌٍّٖٗذۇ، ئىچىىددددرى ضدددددېسىّٕي 

ھٗرىىٗجٍٗٔذۈرٌٍّٖٗددذۇ، ئٌِٗٗىددٌ ٔٗجىددجٗ ثېرٌٍّٖٗددذۇ. چددۈٔىي، ئٗلٍىَچىٍىدده 

ئٗلٍىَچىٍىىٕىدڭ غبٍىطدي جدبٍٔىك  .بخىرٌىػدىذۇئىذراوحىٓ ثبغٍىٕىپ، ئىدذراوحب ئ

ئٌِٗٗىددَٗجىٗ ئبٍالّٔددبً جددۇرۇپال ئىددذراوىٌ جىرىػددچبٍٔىمالردا ئىػددمب ئبغددىذۇ. 

ئٗپطۇضىي ئىطالَ دۇَٔبضدي ئىطدالِىٌ جؤغدب ئورىٕىۋاٌغدبْ ٍۇٔدبْ پٌٗطٗپىطدىٕي 

دٖپ « ئىطالَ ئٗلىذىطىٕىڭ ئىٍّىدٌ جٗھمىمٍىٕىػدي»ٍبوي « ئىطالَ ئٗلىذىطي»

ىٍددذى. ئٗجٗثددب، پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالِٕىڭ ضددبھبثىٍىرى ئىطددالَ لوثددۇي ل

ئٗلىذىطىگٗ ئىگٗ ثوٌّىغدبّٔۇ؟ ئىطدالَ ئٗلىذىطدىٕي ئٗ  چوڭمدۇر ۋٖ ھٗلىمىحدي 

ئدۇالر ِۇغدۇ ضدوغۇق، پدۈچٗن ئىدذراوىٌ جېپىػدّبلالرغب  ؟ثوٍىچٗ چۈغّٗٔىگّٗٔۇ

ْ پٌٗطٗپىطدي ھبجٗت ثوٌّىغبْ ئىذىغۇ ضبخحب ئىطدالِىٌ جؤغدب ئورىٕىۋاٌغدبْ ٍۇٔدب

ھددېٍىھَٗ ئٗلىددذىگٗ ئېٍىػددىپ، دۇَٔبٔىددڭ ھٗرلبٍطددي جبٍٍىرىددذىىي ئىطددالَ 

  !ِٗوحٗپٍىرىذٖ ئولۇغۇچىالرغب ضىڭّٗوحٗ

جېخىّدۇ « ثدبجىٕىَچىالر»ھِّٗىذىٓ ٍبِبْ ثوٌغىٕي غۇوي، ئبثجبضىَالر دٖۋرىدذٖ 

ٌٗت وٗ  جبرلىٍىپ، ئىطالَ زېّىٍٕىرىغب چوڭمۇر ٍىٍحىس جبرجىپ، دۆٌٗت ئىچىذىىي دۆ

جېذٌٍٖىرى ۋٖ ئۆزئبرا ثوغۇغۇغدٍىرى  -ثوٌۇپ لبٌذى. ِۇضۇٌّبٔالر غۇالرٔىڭ جٗڭگٗ 

ثىٍْٗ ٔٗچدچٗ ئٗضدىر ِٗغدغۇي ثوٌدذى. ثدۇ ئىػدالرٔىڭ ھِّٗىطدىذٖ ٍبٌغبٔدذىٓ 

ِۇضۇٌّبْ ثوٌىۋېٍىپ، ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئىطدالِٕي ۋٍٖدراْ لىٍىػدمب ھٗرىدىٗت لىٍغدبْ، 

لدوٌي ثدبر ئىدذى.  ٍوغدۇرۇْدىَالرٔىدڭ ئىطالَ دۇَٔبضىغب ضولۇٔۇپ وېرىۋاٌغبْ ٍٗھۇ

ٍٗھۇدىَالر ھٗر لېحىٍّىك پبجىپبرالچىٍىمحب ئبۋاَ خٌٗمٕىڭ وبٌٍىطىذا ئۆزىٕىدڭ ٌِٗدۇَ 

 .ئٗلىذىٍىرىٕي لبٌذۇرۇپ وېحىذۇ

*** 

ٔولددۇي ئىددذراوچىٍىك ٍۇٔددبْ  ئِٗٗش ثوٌغىٕىددذٖنجىٕددبٍىحي  جٗپرىمىچىٍىىٕىددڭ

خىرىطدحىَبْ ئىالھىَٗجچىٍىىىدذٖ  پٌٗطٗپىطىٕىڭ ئېسىمحۇرىػىغب ئۇچراپ، ٔبضدبراالر

لىٍغبٔددذٖن، ٍۇٔددبْ پٌٗطٗپىطددىٕي ئىطددالَ ئىالھىددَٗجچىٍىىىگٗ ئبٍالٔددذۇرغبْ 
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زىَبٌىَالرٔي وبغىال لىٍغبْ ثوٌطب، ِۇرجىئٌٗىده پىىدرى ھٗرخىدً غدٗوىٍذٖ ئدۇزاق 

زاِددبْ داۋاِالغددمبٍٔىمي ضددٗۋٖثٍىه ئىطددالَ ئٗلىذىطددىگٗ ۋٖ ئىطددالِىٌ ھبٍبجمددب 

 پٌٗطٗپٗ جېپىػّبلٍىرىذىّٕۇ چوڭراق خٗجٗر ئېٍىپ وٌٗذى.ئٗلىذىگٗ ئېٍىػمبْ 

ئىّبْ دېگْٗ پٗلٗت لٌٗجحىال ئىػىٕىع، ٍبوي لٌٗجىذٖ ئىػىٕىپ، جىٍدذا ئىمدرار 

پىدرلىٍٗر ضدۈزۈن  ِٗزودۇرلىٍىػال دٖپ ئٌِٕٗٗدي ئىّدبْ ئۇلۇِىدذىٓ ئدبٍرىۋېحىع 

ٗۋھىددذ ئٗلىددذىٕىڭ جددوغرا ئۇلۇِىغددب لوغددمبْ ئٗ  خٗجٗرٌىدده ثىددر ئددبزغۇٍٔىمحۇر. ج

ئٗلىذىطىٕي چۈغىٕىػحىىي خٗجٗرٌىده ئدبزغۇٍٔۇق ئىطدالِىٌ ھبٍبجمدب دِٖبٌٍىممدب 

 لۇٍدۇۋٖجىْٗجٗضىر وۆرضىحٌّٗىذى. چدۈٔىي، ئىطدالَ ئٌِٗٗىدٌ ھبٍبجمدب لبرىحىدپ 

ھبٍبجىٌ وۈچىٗ ئىگٗ زور ئىٕحىٍىع، ِۇغۇ ئٗلىذىٕىڭ جٗلٗززاضي ثدوٍىچٗ ئٌِٗٗىدٌ 

ق ئىٕطبْ جٗثىئىحىٕىڭ جٗوٍىپدحىٓ ئدۆزىٕي ھٗرىىىحىٕي داۋاِالغحۇرِبلحب ئىذى. ثىرا

لبچۇرۇغمب ِبٍىً ثوٌۇغىغب ئٗگىػىپ، دىٕٕىدڭ جٗلٗززاضدي ثدوٍىچٗ ئِٗٗي لىٍىدع 

جىٓ ثبغدمب ِٗثدۇد ثٗرھٗق ٍدوق ، ئىسچىً وٍٕٗىگٗ چېىىٕذى. وىػي جٗدرىجىٌ

دٖپ ئىػٗٔگْٗ ۋٖ ئىمرار لىٍغبْ ئىىْٗ، لٌٗجىذٖ ِۇغۇ ھٗلىدمٗت ثوٌغدبْ ئىدىْٗ، 

، ئىّبْ ثوٌطىال ثبغدمب ئىػدالرٔىڭ ودبراٍىحي چدبغٍىك ِۇضدۇٌّبٔالر «جحيپۈ»ئىّبْ 

  .غۇٔىطىال گوي ثوٌذى

ٔىڭ ھبٍبجٍىممب ثٌٗگىٍٗپ ثٗرگْٗ ٍدوٌىٕي ٔىڭ غٗرىئىحىٕي ۋٖ ئىطالَ دىٕي 

ھۆوۈِذار لىٍىذىغبْ ِۇئٍَْٗٗ ثىر ئىػٕي ۋۇجۇدلب چىمىرىع ئۈچۈْ ٔبزىدً ثوٌغدبْ. 

ئٌِٕٗٗي ئىّبٔذىٓ ئبٍرىۋېحىػٕي جٗضٗۋۋۇر لىٍىػٕىڭ غۇٔذاق ِٗلطٗجٍىه ثىر دىٕذا 

ئۆزىال ھٍٗراْ لبالرٌىك ثىر ئىع. ۋٖھبٌٗٔىي، ثۇ ئىع ئىطالِىٌ ئۈِّٗجٕىڭ جبرىخىذا 

دٖپ ھېطبثٍىٕىذىغبْ وىػىٍٗردىٓ ضبدىر ثوٌدذى. دىدٓ پٗلٗت لٌٗجدحىال « ئۆٌىّب»

ئىمرارٔىدڭ ئىػىٕىع، جىٍدذىال ئىمدرار لىٍىدع، لٌٗجىدذىىي جٗضدحىك ۋٖ جىٍدذىىي 

جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ ئٌِٗٗىَٗجحٗ ھٗرىدىٗت لىٍّبضدٍىك ثوٌطدب، ثدۇ دىٕٕدي لبٔدذاق 

ئۆزىٕىڭ دىٕىٕي ۋٖ پٍٗغِٗجىرىٕي وىػىٍٗرٔي لٌٗجي ثىٍٗٔال  جٗضٗۋۋۇر لىٍغۇٌۇق؟ 

جٗضحىك لىٍغۇزۇظ جىٍي ثىٍٗٔال ئىمرار لىٍغۇزۇظ، ئبٔذىٓ ئٌِٗٗىٌ ھبٍدبجٕي لٌٗجدي 

جىٍي ثىٍْٗ ئىمرار لىٍّبٍدذىغبْ جبھىٍىَٗجٕىدڭ لوٌىغدب  ثىٍْٗ جٗضحىك لىٍّبٍذىغبْ،

 جبغالپ ثېرىع ئۈچۈٔال ٔبزىً لىٍغبّٔۇ، پٍٗغِٗجٗر لىٍغبّٔۇ؟

ٔىدددڭ غٍٗدددرىگٗ جبھىٍىَٗجٕىدددڭ ثدددۇزۇق ئٗلىدددذىٍىرىٕي ۋٖ وىػدددىٍٗرٔي 

چولۇٔذۇرىذىغبْ پٗش جۈزۈٍِىرىٕي، ئىٕطبْ ۋٖ جىٕٕىڭ ئىچىذىٓ چىممبْ غٍٗحبٔالر 

َٗجىٗ جولدۇپ ثٗرگْٗ ٔدبجوغرا ِٗضدٍٗوٍٗرٔي ٍولبجّدبً جدۇرۇپ  ھٗرلبٔذاق جبھىٍى

ٔىڭ غٗرىئىحىٕي ئبضبش لىٍغدبْ ئۇٔىڭ ئورٔىغب جوغرا ئٗلىذىٕي، ئىالھىٌ ٔىسإِي، 
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ٔىددڭ ِىسأىغددب جددوغرا جددۈزۈِٕي، ئىّددبٔىٌ ئٗخاللددحىٓ جٗپچىددرٖپ چىممددبْ ۋٖ 

جددبثىٌ ثوٍطددۇٔىذىغبْ ئٌِٗٗىددٌ ِٗضددٍٗوٍٗرٔي دٖضطددٗجًّٗ جددۇرۇپ  غددۇٔذاق ئى

 ٔٗجىجىٍىه ئىػالرٔي لىٍّبً جۇرۇپ جبھىٍىَٗجٕي لبٔذاق ئۆزگٗرجىىٍي ثوٌىذۇ؟

ئىالھىٌ جۈزۈَ لۇرۇٌغبٔذىٓ وېَىٓ، جدبھىٍىَٗت ئىالھىدٌ جدۈزۈِٕي چۇۋۇۋېحىدپ 

ئۇٔىڭ ئورٔىغب جبغۇجٕىڭ ھۆوّىٕي جۇرغۇزۇظ ئۈچۈْ جۈرٌۈن ۋاضىحىالرٔي ئىػدٍىحىپ، 

ٔىڭ غٗرىئىحي ثوٍىچٗ ھۆودۈَ لىٍّبٍدذىغبْ جبجبۋۇز،  ئىذىَٗۋىھٗرثىٌ جبجبۋۇز، 

جددۈزۈٍِٗر جبجددبۋۇزى ۋٖ ثىددذئٗت ئىػددالر جبجددبۋۇزى لبجددبرٌىك جبجددبۋۇزچىٍىمالرٔي 

لوزغبٍذۇ. ئىالھىٌ جۈزۈِٕي ِۇغۇ جبجبۋۇزچىٍىمحىٓ لبٔذاق لوغذاپ لبٌغىٍي ثوٌىدذۇ؟ 

 لٌٗجحىال ئىػىٕىپ، جىٍدذىال ئىمدرار لىٍىدپ ِۇغدۇ ئىػدالرٔي ۋۇجۇدلدب چىمدبرغىٍي

 ثوالِذۇ؟ 

ئىطالَ ئٗلىذىطىگٗ غدۇٔذاق ٍدبت ثىدر پىىىرٔىدڭ چبپٍىٕىدپ لېٍىػدي جوٌىّدۇ 

َِولُِ تُ ْا َوََل ﴿ٔىڭ ِۇٔۇ ضۆزىگٗ لبٔذاق جدوغرا وېٍىدذۇ؟ وۈٌىىٍىه ثۇ ٍبت پىىىر  ََ ََِا لَوْ 
 ِِ وووْ  ُلو ََ َِوووِو َوََل َيِ وووْم لَوووُو ِِ ووواًر  ُيْ ووو ُْ وووْ  يَوْدَلوووْل  َِ ووولُِ ت َنْىوووِل  ْلِ َُووولِن  َِ وووَ   َن وووْ  يَوْدَلوووْل ِِ َّوووِو َولِ  ووول َوََل َُِصووو ًر  َوَِ  ل

َِ َُِق وًر  َُْلوا َْ َوََل ُيْ  َِ  ْلَ نَّو ُْا ُِوْيِِ   َُِاولَ ِوَك يَوْمُف ْ  ذََتورر َنْو نُُْوََو  َوُىوَا  َْلِ  ِِ ۋٖدٖ لىٍغدبْ  ﴿ ﴾ لصَّلِل

ْٗ لوٌغدب ضبۋاة ضىٍٗرٔىڭ لۇرۇق ئبرزۇٍۇڭالر ۋٖ ئٗھٍي وىحبثٕىڭ لۇرۇق ئبرزۇضي ثىٍ

وٌٍّٗٗذۇ. وىّىي ثىر ٍبِبٍٔىك لىٍىدذىىْٗ ثۇٔىدڭ ئۈچدۈْ جبزاٌىٕىدذۇ. ئدۇ، ئدۆزى 

 -جىٓ ثبغمب ھېچمبٔذاق دوضث ۋٖ ھېچمبٔدذاق ِٗدٖجىدبر جبپبٌّبٍدذۇ. ئٗر ئۈچۈْ 

ئبٍبٌالردىٓ ِۇئّىٓ ثوٌۇپ جۇرۇپ ٍبخػدي ئىػدالرٔي لىٍغدبٔالر جٗٔدٕٗجىٗ داخىدً 

  .①﴾ّٕبٍذۇثوٌىذۇ، ئۇالرغب لىٍچٗ زۇٌۇَ لىٍى
ثۇ ٍبت پىىىر لۇرئبٕٔىڭ ثبغحىٓ ئدبخىرغىچٗ ئىٕطدبٔالرٔي ضدبغالَ ئېحىمبدلدب ۋٖ 

ضبغالَ ئېحىمبدٔىڭ جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ ئِٗٗي لىٍىػمب ٍۈزٌٗٔذۈرىذىغبْ جٌٗىّبجٍىرى 

 ثىٍْٗ لبٔذاق چىمىػبالٍذۇ؟

ئدددۇالردىٓ رازى ثوٌطدددۇْ، ۋٖ ٍبخػدددىٍىك لىٍىػدددحب ئۇالرغدددب   ضدددبھبثىٍٗر 

ٔٗدىٓ جېپىپ « ئىػالرٔي»ٍٔٗر رېئبٌىٌ دۇَٔبدا دىٓ ئۈچۈْ غۇٔچىال جىك ئٗگٗغىٗ

لىٍذى. ِۇرجىئىٍىه پىىدرى ثدوٍىچٗ ئۇالرٔىدڭ لىٍغدبٍٔىرى ئٌِٗٗىدٌ ھٗرىىٗجدٍٗر 

جٗوٍىدپ  ضدبھبثىٍٗر  ،ثوٌغبٍٔىمٍىرى ئۈچۈْ ئىّبٕٔىڭ ضىرجىذا لېٍىػدي وېرٖومدۇ

ٗ لىٍىپ لوٍغبّٔۇ؟ ٍدبوي ئدۇالر لىٍّىغبْ ئىػالرٔي ئۆز ئىخحىَبرٌىمي ثىٍْٗ ئبرجۇلچ

                                                 
①
 ئبٍٗجٍٗر. -024ۋٖ  -021ضۈرٖ ٔىطب،  
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ٔىدڭ دٖرگبھىدذىّۇ ئٌِٗٗطدىس ۋۇجۇدلدب ِٗزوۇر ئىػالرٔي دىٓ ثدۇ دۇَٔدبدىّۇ ۋٖ 

 وٌٍّٗٗذۇ، دٖپ جؤۇغبٍٔىمي ئۈچۈْ لىٍغبّٔۇ؟ 

 ٍبراجمبْ ئىٕطبٔىٌ روھىَٗجٕي ئبضبش لىٍىع وېرٖن.  ئىٕطبٔىٌ رېئبٌٍىمٕي ۋٖ 

، ئِّٗدب ئۇٔىدڭ ھبٍبجىدذا غدۇ ۇٍد -ضبغالَ ثىر روھ ثىر ٔٗرضىگٗ ئىػدىٕىذىىْٗ 

ئدۆزىٕي »ئىػٗٔچىگٗ داالٌٗت لىٍىذىغبْ ھېچ ٔٗرضٗ ٍوق ئىىْٗ، ثدۇ، ِۇِىىّٕدۇ؟  

وېطىٍىگٗ لبٌغبْ ئبدَٖ غۇٔذاق ثوٌۇغي ِدۇِىىٓ. ثىدراق ثدۇ، « ئىىىىگٗ ثۆٌىۋېحىع

 جٗوٍىپ ضبلىث ثوٌىذۇ.  وىػىٍٗردىٓثىٕورِبي ئٗھۋاي. ثۇٔذاق ثىٕورِبي 

جبئبال  ٍٗردىّۇ ئىّبٔغب زىث ئىػالر ثوٌۇغي ِۇِىىٓ. ثۇٔىڭغب  دٖرۋٖلٗ ئىّبْ ثبر

خبھىػددٕىڭ ٍددۇلىرى ثېطددىٍّىك  -جۆۋٖٔددذىىي ئددبٍٗجحٗ ثبٍددبْ لىٍغددبْ ٔٗپطددي 

 :ئىطحٗوٍىرى ضٗۋٖة ثوٌىذۇ

َ   لذَّ ﴿ ِِ ِر  ْلُلَقْنَطَرَِ ِِ َ   لنتَسلِر َو ْلَِِّن َ  َو ْلَقَنل ُِبه  لكََّهَا ِ  ِِ ِْ زُيتَ  لِْنَّلِس  َِ ْ وِل  ْلُلَسواَّ َْ ِْ َو ْل َِضَّ َىِب َو ْل
ُِْسوُ   ْلَلوتنِ  ْنوَمُه  َِ ُْوَ ل َو لَّوُو  َِ  لمه َ ل َْ َُلُع  ْل َِ ْرِث َذِلَك  َْ  -ئبٍبٌالر، ئوغدۇٌالر، ئدبٌحۇْ ﴿ ﴾َو ْعَُ لِم َو ْل

وۈِۈغحىٓ جوپالٔغبْ وۆپ ِدبٌالر، ئبرغىّدبلالر، چدبرۋىالر ۋٖ ئېىىدٍٕٗردىٓ ئىجدبرٖت 

جبرجىذىغبْ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ِدۇھٗثجىحي ئىٕطدبٔالرغب چىراٍٍىدك وۆرضدىحىٍذى.  وۆڭۈي

ٔىدڭ ئۇالر دۇَٔب جىرىىچىٍىىىذٖ ِٗٔپٗئٗجٍىٕىذىغبْ ثبلبضدي ٍدوق ٔٗرضدىٍٗردۇر. 

  .①﴾دٖرگبھىذا ثوٌطب، لبٍحىذىغبْ گۈزٖي جبً ثبردۇر
دٖپ ثۇ ئىػٕىڭّۇ ئۆزىگٗ ٍبرىػب ضٗۋٖثي ۋٖ ِٗٔىطي ثبر. ضٗۋٖثي غۇوي، ھدبزىر 

 خبھىع ثېطىُ لىٍىذۇ. -ئۆجىىٕىّىسدٖن، ئىٕطبْ روھىَىحىگٗ ٔٗپطي 

ِٗٔىطي غدۇوي، ئىّدبْ ٔٗپطدي خبھىػدٕىڭ ثېطدىّىغب جبلبثىدً جۇرغدۇدٖن ۋٖ 

ٔٗپطىٕىڭ ئۆجىۈر جٌٗىپىٕي رٖت لىالٌىغۇدٖن وۈچٍّٗىگْٗ. ثۇ چبغدذا ٍدۈز ثٗرگْٗ 

ئىّبٕٔىدڭ جٗضدىرى  ِٗئطىَٗت ئىّبٕٔي جۈپحىٓ ٍولمدب چىمبرِبٍدذۇ. ثىدراق -گۇٔبھ 

ۋالىحٍىك ٍولبٌغبٔذا ٍۈز ثېرىذۇ. ثۇ ھٗلحٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔدذاق دٍٖدذۇ: 

ئدوغرى ِۇئّىٍٕىده ھبٌىحىدذٖ  ،زىٕبخور ِۇئّىٍٕىه ھبٌىحىذٖ جۇرۇپ زىٕب لىٍّبٍدذۇ»

«جۇرۇپ ئوغرىٍىك لىٍّبٍذۇ
②
. 

بٕٔىڭ ۋٖ ئبجىسٌىػىػددي ئىٕطدد وۈچىَىػدديغددۇ ٔۇلحىددذىٓ لبرىغبٔددذا ئىّبٕٔىددڭ 

ھٗرلبٔذاق چبغذىىي پبئبٌىَىحي ثىٍْٗ زىچ ِۇٔبضىۋٖجٍىه ثوٌىدذۇ. گۇٔدبھ ثوٌطدىّۇ، 

چو  گۇٔبھ ثوٌطىّۇ، ٍدبوي چدو  ضدبۋاة ثوٌطدىّۇ ئىّبٔغدب لدبراپ  ،ضبۋاة ثوٌطىّۇ

 ثوٌىذۇ. 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -04ۈرٖ ئبي ئىّراْ، ض 
②
 ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
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 ثىس ثۇٔىڭذىٓ جۆۋٖٔذىىي ئىىىي ھٗلىمٗجٕي خۇالضىٍٍّٗىس: 

 ثىرىٕچي: ئِٗٗي ئىّبٔذىٓ ئبٍرىٍّبٍذۇ. 

ئىجبدٖت ثىٍْٗ زىَبدٖ ثوٌىدذۇ،  -زىَبدٖ ثوٌىذۇ. جبئٗت  -ىىٕچي: ئىّبْ وَٗ ئىى

ِٗئطىَٗت ثىٍْٗ وېّىَذۇ. ئىّبٔغب غېرىه ئبرىٍىػىپ لبٌطب جبِدبِْٗ ٍدوق  -گۇٔبھ 

 ثوٌىذۇ. 

ِۇرجىئىٍىه پىىرى ئىّبْ دېگْٗ ٔولۇي جٗضحىك، ٍبوي جٗضدحىك ۋٖ ئىمدراردىٕال 

ئىجبرٖت
①
ٔذىٓ ئبٍرىۋٖجىٗٔدذٖ ئٗٔٗ غدۇ دىٕدي ۋٖ روھدي دٖپ لبراپ، ئٌِٕٗٗي ئىّب 

 ھٗلىمٗجىٗ چېمىٍذى. 

غٗن ٍولىي، ثۇ پىىىر دىٕىّىسٔىڭ روھىذىٓ ٍىراق ثوٌغبْ پٌٗطٗپٗ ۋٖ ِٗٔحىمحىٓ 

ٍۇلمددبْ ثىددر وېطددٗي. دٖضددٍٗپىي ِددۇرجىئٗ ئېمىّىددذىىي ئۆٌىّددبالر ثددۇ پىىىرٔددي 

َدبدىىي پىىىدر دٖپ ئٌِٗٗىَٗت ثىٍْٗ ھېچمبٔذاق ئباللىطي ٍوق، ٔولۇي خىَبٌي دۇٔ

لبرىغبْ. غۇ ئۆٌىّبالرٔىڭ ئۆزى ئٌِٗٗىَٗجحٗ ِۇغۇ دىٕٕىڭ جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ ئِٗٗي 

لىٍىددذىغبْ، پٗزىٍٗجٍىدده، جٗلددۋادار ئددبٌىّالردىٓ ئىددذى. ئددۇالر ئِٗٗي لىٍىػددحىٓ 

ٍبٌحبٍّىغددبْ ۋٖ ٍبٌحىَىػددٕىّۇ جٗغددٗثجۇش لىٍّىغددبْ. ئددۇالر فمىددھ ھٗلمىددذٖ لٌَٗٗ 

دېگْٗ ِدۇوِّٗٗي  ،ثىرىذىٓ ئبٍرىٍّبٍذۇ-ىمبد ثىٍْٗ ئِٗٗي ثىرجٗۋرٖجىٍٗٔىرىذٖ ئېح

ئب  ثىٍْٗ لٌَٗٗ جٗۋرٖجىْٗ. ٌېىىٓ ٔىجىص پٌٗطٗپٗ، ِٗٔحىدك ۋٖ لدۇرۇق خىَدبٌالر 

ئبزغۇٍٔۇق، ئىسجىراپ ۋٖ ٍوچۇلالرٔي پٍٗدذا لىٍدذى. ۋالىحٕىدڭ ئۇزىرىػدي ثىدٍْٗ ثدۇ 

ٕي لبچۇرۇظ ثبغدالٔذى. پىىىرٔىڭ خٗجىرى جېخىّۇ ئېغىرالغحي. جٗوٍىپٍٗردىٓ ئۆزى

ذا وۆرضددىحىپ ئددۆجىىٕىّىسدٖن، جٗوٍىپددحىٓ ئددۆزىٕي لددبچۇرۇظ ئىٕطددبْ ىددٍۇلىر

ًِول﴿جٗثىَئىحىذٖ ثبر ئىع:  َْ ََ ْ  دَوُِّْل َِوَنِسَ  َوَلْا َُِ ْم َلُو  ََِهْمَُل ِ َل  آَلَم ِِ ثىدس ئىٍگىدرى ﴿ ﴾َوَلَقْم 

، ثدۇ جٗۋضدىَٗٔي ئبدِٖگٗ دٖرٖخٕىڭ ِېۋىطىٕي ٍېّٗضٍىىٕي جٗۋضىَٗ لىٍدذۇق، ئدۇ

 .②﴾ٍبدىذىٓ چىمبردى، ثىس ئۇٔىڭذا ھېچمبٔذاق چىڭ ئىرادٖ وۆرِىذۇق
ََُ  ﴿ٔىڭ وىحبثىذا ثۇ ئىٕطبٔىٌ وېطٌٕٗىڭ داۋاضي ضۆزٌٗٔگْٗ:  َِّ  لذتْتَر  تَونوْ َِِْ َوذَتتْر 

ِن  َ   .③﴾ٔٗضىھٗت ِۇئّىٕالرغب پبٍذا لىٍىذۇ -ٔٗضىھٗت لىٍغىٓ، ۋٖز  -ۋٖز ﴿ ﴾ ْلُلْيِِ
 -ٔٗضددىھٗت لىٍىددع ئىّددبْ ھٗلمىددذٖ ۋٖز  -ٗجحٗ وۆرضددىحىٍگْٗ ۋٖز ثددۇ ئددبٍ

ٔٗضىھٗت لىٍىػمب لبرىحىٍغبْ ئِٗٗش. چۈٔىي، ثۇ ئبٍٗت ئۇالرٔىڭ ِدۇئّىٓ دېدگْٗ 

                                                 
①
 ثۆٌدۈِىگٗدېدگْٗ « ئۇلدۇِي ئىٌٍٍٗالھۇٔىدڭالئىدالھٗ » وىحبثٕىدڭٔبٍِىك « چۈغٗٔچىٍٗرجۈزىحىع زۆرۈر ثوٌغبْ »خبٌىطىڭىس: 

 لبرا .
②
 ئبٍٗت. -005جبھب، ضۈرٖ  
③
 ئبٍٗت. -55، زارىَبتضۈرٖ  
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ٔٗضدىھٗت لىٍىدع  - ۋٖزۇ. غۇٔذاق ئىىْٗ، ثۇ ئبٍٗجحىىي ضۈپىحىٕي جىٍغب ئېٍىۋاجىذ

ىػىٍٗر ئۆز روھىَىحىذىىي ئىّبٕٔىڭ جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ ئِٗٗي لىٍىػمب لبرىحىٍغبْ. و

خبھىػٕىڭ ثېطىّي ثىٍْٗ ئِٗٗي لىٍىػدحىٓ غبپىدً ثوٌدۇپ لبٌىدذۇ. ثدۇ  -ٔٗپطي 

 لٌٗجحىىديئٗھۋاٌذا ٔٗضىھٗت لىٍىٕطىال، ئىدع ئىسىغدب چۈغدىذۇ. ئىّدبْ ئۆزىٕىدڭ 

ئٗلىذٖ ۋٖ رېئبٌٍىمحىىي ئِٗٗي ثوٌۇغحىٓ ئىجبرٖت جوغرا ھبٌىحىگٗ لبٍحىذۇ. ٌېىىٓ ۋٖز 

ػٕىڭ ئورٔىغب ِۇرجىئٌٗىده پىىدرى وېٍىدپ، غدبپىٍالرٔي جېخىّدۇ ٔٗضىھٗت لىٍى -

ئٌٍٍٍٗٗٗجحي. غبپىٍالر ِۇرجىئٌٗىه پىىرىگٗ ئبضبضٍىٕىپ، دىٍىّىدسدا ئىّدبْ ثوٌغدبْ 

ئىىْٗ، ثىس ِۇئّىٓ دٖپ خبجىرجَٗ ثوٌۇغحي ۋالىحٕىڭ ئۆجىػي ثىدٍْٗ ِۇرجىئٌٗىده 

دٖ جولطدبْ پىرضدٗٔث دائىرىطي جېخىّۇ وېڭٍٗذى. ئِٗٗي ٍۈز ئىگىٍىگْٗپىىرىٕىڭ 

ئورۇٕٔي ئىگىٍىگٗٔذٖ، ِۇرجىئٌٗىه پىىرى ٍۈزدٖ ئوْ پىرضٗٔث ئورۇٕٔي ئىگىٍٍٗححي. 

ئِٗٗي لىطمىراپ، ٍۈزدٖ ئٌٍٗىه پىرضٗٔحىٗ چۈغۈپ لبٌغبٔدذا، ِۇرجىئٌٗىده پىىدرى 

ئٌٍٗىه پىرضٗٔحٕي ئىگىٍىدذى. ئِٗٗي پۈجدۈًٍٔٗ لىطدمبرجىٍغبٔذا ھِٗدّٗ ئدورۇٕٔي 

گىدٍٗپ  وٗجحدي. ئبخىرىدذا ِۇٔدذاق دٍٖدذىغبْ ئدبدٍِٖٗرِۇ ِۇرجىئىٍىه پىىدرى ئى

جىدٓ ثبغدمب ِٗثدۇد ثٗرھٗق ٍدوق دېطدٗ، گٗرچٗ وىّدذٖوىُ »ئوجحۇرىغب چىمحي: 

وٌٗحدۈرِىگْٗ جٗلدذىردىّۇ، ئدۇ  ثٗجدبئىطالَ دىٕٕىڭ ئٌٍِٗٗىرىذىٓ ثىدر ئٌِٕٗٗدي 

   .«ِۇئّىٓ

 .بر ثوٌذىئٗٔٗ غۇ وېَىٕىي دٖۋرىذٖ ئىطالَ جېخىّۇ چو  ثبالالرغب گىرىپح

*** 

جٗضدىرىذٖ راھٗجپٗرٖضدٍىه پٍٗدذا  وۆپىَىػدىٕىڭئىمحىطبدٔىڭ غىذدٖت ثىٍْٗ 

 ثوٌذى. ثۇ، ئبثجبضىَالر دٖۋرىذىىي ٍٗٔٗ ثىر چو  ئبزغۇٍٔۇق. 

ئۇِٗۋىٍَٗر دٖۋرىٕىڭ ئبخىرٌىرىذىال راھٗجپٗرٖضٍىه ئوجحۇرىغب چىمىػمب ثبغٍىغبْ. 

چٗوٍىده ئىدذى. وىػدىٍٗرٔىڭ  ٌېىىٓ ئۇ چبغذىىي راھٗجپٗرٖضدٍىىٕىڭ دائىرىطدي

جۆۋٍٖٔىػي، ئىمحىطبدٔىڭ غىذدٖت  جٗدرىجىٌضبھبثىٍٗر ئۆرٌىگْٗ ٍۇلىرى پٌٍٗىذىٓ 

 ثىٍْٗ وۆپىَىػي راھٗجپٗرٖضٍىىىٗ ضٗۋٖة ثوٌغبْ ئىذى. 

ئۇٔىڭددذىٓ رازى ثوٌطددۇْ، ٔىددڭ دٖۋرىددذٖ غددۇ  ۋالىحمددب ٔىطددجٗجْٗ   ئددۆِٗر 

ثٗھرٍٖٕگٗ لوٍغبْ ۋاٌىَطدي خىدرا  جٗضٗۋۋۇر لىٍغۇضىس وۆپ ِبي وٌٗذى. ئۆِٗرٔىڭ 

 ِېٍىٕي جبپػۇرۇپ ثٗرگىٍي وٌٗگٗٔذٖ وىػىٍٗر غبَ ٔبِىسى ئولۇۋاجبجحي:

 دېذى ئۆِٗر ۋاٌىَطىغب. -لبٔچىٍىه ِبي ئېٍىپ وٌٗذىڭ؟  - 

 دېذى، ۋاٌىٌ.  -ثٗغَۈزِىڭ   - 

 ثٗغَۈزِىڭ لبٔچىٍىه؟ ثىٍِٗطْٗ؟  - 
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 ٍٗٔٗ ٍۈزِىڭ. ھٗئٗ، ٍۈزِىڭ، ٍۈزِىڭ، ٍۈزِىڭ، ٍۈزِىڭ،   - 

 لبپطْٗ.  ِۈگذٖپوېحىپ ئٗجٗ وٗي،    - 

ۋاٌىٌ ئٗجىطدي وٌٗدذى، ئدۆِٗر ثٗغدَۈزِىڭٕىڭ راضدث ئىىٍٗٔىىىٕدي ثىٍىدپ،  

ِۇٔجٗرگٗ چىمىپ ِۇٔذاق دېذى: ئي ئىٕطبٔالر ِدبي وۆپٍٗدذى، جىڭدالپ ئېٍىػدٕي 

خبٌىطددبڭالر، جىڭددالپ ئددېٍىڭالر. وِٗچىددٍٗپ ئېٍىػددٕي خبٌىطددبڭالر، وِٗچىددٍٗپ 

 الر. ئېٍىڭ

ئۆز ۋالحىغب ٔىطجٗجْٗ جٗضٗۋۋۇر لىٍغۇضىس دٖرىجىذىىي وۆپ ِبي ِۇضدۇٌّبٔالرٔي 

ٍددېمىٓ ثىددر دٖۋرىددذٖ  ئٌٍٗٗھىططددبالِغبثۇزاٌّىددذى. چددۈٔىي، ئددۇالر پٍٗغِٗددجٗر 

ٍبغبۋاجبجحي. ئۇالرغب ئبٍبٌي وۈٔدذىٍىه ئوزۇلىدذىٓ جدېجٗپ ئبغدۇرغبْ پىحىدر ٔبٕٔىدڭ 

ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطۇْ، ثبظ ثوٌدۇپ   ئۆِٗر  لبٍحۇرۇۋېحىذىغبْپۇٌىٕي ثٍٗحۇٌّبٌغب 

ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطدۇْ، ٍٗٔٗ چدو  ضدبھبثىٍٗر   رٖھجٗرٌىه لىٍىۋاجبجحي. ئۆِٗر 

ئۇالردىٓ رازى ثوٌطۇْ، ٔي جىجبرٖجىٗ ِبڭغىٍي لوٍّبً ئدۆز ٍېٕىدذا جۇرغدۇزۇپ،   

 ٔىڭ ھۆوّىٕي ئىٕطدبٔالر ئىچىدذٖ ئىجدرا لىٍىػدحىٓ ئىجدبرٖت ِدۇھىُ ۋٖزىپىٕدي

 ئورۇٔذاغحب ئۇالر ثىٍْٗ ھِٗىبرٌىػىۋاجبجحي.

ئِّٗددب ئۇِٗۋىٍَٗرٔىددڭ ئددبخىرلي دٖۋرىٍىرىددذٖ، ثوٌۇپّددۇ ئبثجبضددىٌ دٖۋرٌىرىددذٖ 

ئىمحىطبدٔىڭ ثۇزغۇٔچىٍىمي ھبالوٗجىٗ ضۆرٖظ دٖرىجىطىگٗ ثېرىپ ٍٗجحي
①
 . 

الرغدب ئىدگٗ ئىدذى. « ئبالھىدذٖ ئىّحىَدبز»ھۆوۈِذارالر ئبئىٍىطي ثٍٗحۇٌّبٌذىٓ 

ّبٌذىٓ ھٗددىذىٓ زىَبدٖ ئىطراپخورٌۇق ثىٍْٗ خىراجٗت لىٍغبٕٔىدڭ ضدىرجىذا ثٍٗحۇٌ

ٍىدً  -غٗخطي خٗزىٕىٍٗرٔي لۇرغبْ ئىذى. غٗخطي خٗزىٕىذىىي ِدبٌالر ٍىٍّدۇ 

ئۆزٌىرىٕىڭ خۇضۇضىٌ ِۈٌدۈوٍىرىگٗ  ۋۇزٖراالرِۇ -ئبرجۇق دۆۋىٍّٗٔٗوحٗ ئىذى. ۋٖزىر 

ھۆوۈِدذارالر جِٗٗجدي ٍبغدىغبٔذٖن  ضبالٍِىرىغب جبٍىٕىپ، -ۋٖ خٌٗىپىٍٗرٔىڭ ضوۋغب 

دۇَٔددبٌىرىّۇ ئٍٕٗددي  -ئىطددراپچىٍىك ئىچىددذٖ ٍبغددبٍححي. جىجبرٖجچىٍٗرٔىددڭ ِددبي 

ۋالحىددذىىي دۇَٔددب ئىمحىطددبدىغب لبرىغبٔددذا ھٗلىددمٗجْٗ وىػددىٕىڭ ئىػٗٔگۈضددي 

وٌّٗىگۈدٖن وۆپ ئىذى. ئٍٕٗي ۋالحىذا ٍىدراق غدٗرلحىٓ ٍىدراق غٗرثىىدچٗ پۈجدۈْ 

ٌّبْ جىجبرٖجچىٍٗرٔىددڭ لوٌىددذا ئىددذى. دېڭىسچددي دۇَٔبٔىددڭ ضودىطددي ِۇضددۇ

ضددېٕذىجبدٔىڭ ھېىبٍىطددي گٗرچٗ ثىددر ئٗپطددبٔٗ ثوٌطددىّۇ، ئٍٕٗددي زاِبٔددذىىي 

ضودىگٗرٌٗر دۇَٔبضىٕىڭ ضدۈرىحىٕي جٗضدۋىرٌٗپ ثېرٌٍٖٗدذۇ. ٍدبٔچۇلالر ئبلچىالرغدب 

جېػىپ جۇردى، ۋٖھبٌٗٔىي، دىٍالرٔي غٗپدٍٗت  -وۈِۈغٍٗر ئېػىپ  -جوٌذى، ئبٌحۇْ 

ٔىددڭ ِۇضددحٗھىَٗ ئبرغبِچىطددىٕي لوٍىددۋٖجّٗوحٗ ئىددذى. غددۇ بلحب لددوٌالر ثبضددّ

                                                 
①
 ٍۈز ثٗردى. ئىطپبٔىَبدىّۇثۇزۇلچىٍىك  غۇٔىڭغب ئوخػبظ ئىمحىطبدى 
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ضددٗۋٖثٍىه ئٗدٖثىَددبت، جددبرى  وىحبثٍىرىددذا ھېىددبٍٗ لىٍىٕغددبْ راھٗجپٗرٖضددٍىه ۋٖ 

چىرىىٍىدده جبرلبٌّبلحددب ئىددذى. ئىطددالَ غددٗرلىذىىي راھٗجپٗرٖضددٍىىٕىڭ ثىددر 

 ئٗۋرىػىىطىگٗ لبرا : 

حي ئٗھّىددَٗت ثېرٖجحددي. خٌٗىددپٗ ئبثجبضددىَالر جددوً ِۇراضددىٍّىرىغب ٔبھددبٍى»

ِٗھذىٕىڭ ئوغٍي ھبرۇْ رٖغىذٔي زۇثٍٗذٖ خبٔىُ ثىدٍْٗ ٔىىبھالٔذۇرغبٔدذا لىٍغدبْ 

ئىػٍىرىغب لبراپ، ئبثجبضىَالرٔىڭ دٖضٍٗپىي خٌٗىپىٍىرىٕىڭ لبٔچىٍىه ئىطراپخورٌۇق 

لىٍغبٍٔىمىٕي وۆرۈۋاٌغىٍي ثوٌىذۇ.  ِٗھذى جوً ودۈٔي ئىطدالَ جبرىخىدذا ئۇٔىڭدذىٓ 

ْ ھېچىىُ ئۆجىۈزۈپ ثبلّىغبْ داغذۇغىٍىك جوً زىَدبپىحي ئۆجىدۈزدى. ئدۇ، غدۇ ثۇرۇ

وۈٔىطي وىػىٍٗرگٗ وۆِۈظ جوغمۇزۇٌغبْ ئبٌحۇْ لبچىالرٔي  ئدبٌحۇْ، ئىپدبر، ئٗٔدجٗر 

زىٕدٕٗت ۋٖ  -جوغمۇزۇٌغبْ وۆِۈظ لبچىالرٔي ثٗخػٗٔذٖ لىٍذى. وېٍىٕچٗوٕي زىجۇ 

زىٕدٕٗت ۋٖ  -ٍىٕچٗن ئۈضحىذىىي زىجۇ جبۋاھىراجالر ثىٍْٗ غۇٔچٗ زىٕٕٗجٍىذىىي، وې

   .«جبۋاھىراجالرٔىڭ ئېغىرٌىمىذىٓ ِبڭبٌّبً لبٌذى

خٌٗىدپٗ ِٗئّدۇْ ثورأغدب ٍۈزِىدڭ دىٕدبر ۋٖ ئٌٍٗىده »غبثىػحي ِۇٔذاق دٍٖذۇ: 

ِىٍَوْ دىرھَٗ جوٍٍۇق ثٗردى. جوً وېچىطي ئبٌذىغب ئۈچ دأٗ ئٗٔدجٗر غدبَ ٍدبلحي. 

ٓ، زۇثٍٗددذٖ خددبٔىُ: غددۇٔچىٍىه غددبِٕىڭ ئىطددي وددۆپ چىمىددپ وٗجىٍٗٔىىددحى

 -، ئبدٖجحىىي غبِٕي وٌٗحۈرۈڭالر ئېٍىۋېحىپئىطراپخورٌۇلّۇ ٍېحٗر، ثۇ ئٗٔجٗر غبِٕي 

دېذى. ثوراْ ِٗئّۇٔغب وۆرۈٔۈظ لىٍغبٔذا، ِٗئّۇْ ئۇٔىڭغب ٍېڭدي ئىچىدذىٓ چدبچمۇ 

چىمىرىپ چبچحي. چبچمۇ ئبٌحۇٔدذىٓ جولۇٌغدبْ ثدورا ئۈضدحىگٗ چۈغدحي. ِٗئّدۇْ: 

 ٕي ھبٔىٌ خۇٍّۇ ثٌْٗٗ دٖپحىىْٗ، دٖپ ِۇٔۇ غېئىرٔي ئولۇدى: ضٗھٕي ئىج

 ثبرچىطي، - چىىيىىرىذى خېٕىّالر چوڭي، ودپبرل

 ۇْ ٍٗرگٗ جۆوۈٌذى گۆھٗر دأچىطي.دوٍب ئبٌحدگ

ضورۇٔغب ھبزىر ثوٌغبٔالردىٓ ھېچىىُ چبچمۇٔي ئبٌّىدذى. ِٗئّدۇْ: چدبچمۇ رٖت 

دأىٕدي ئبٌدذى.  ئۇزىحىدپ ثىدر لىٍىٕذىّۇ؟ دېذى. غۇٔىڭ ثىدٍْٗ زۇثٍٗدذٖ لدوٌىٕي

لبٌغددبٍٔىرىٕي ثبغددمىالر جېرىۋاٌددذى. ثددۇ لېحىّمددي جوٍغددب خٌٗىددپٗ ِٗھددذى ئددۆزىگٗ 

ِىدڭ دىٕدبر  188ئىػٍٗجىْٗ زور ِٗثٍٗغٕدي لوغدّبً ھېطدبثٍىغبٔذا ثىدر ِىٍَدوْ 

   .«خٗجٍىذى

زۇثٍٗذٖ خبٔىُ ئۆگًٗ ئوغٍي ِٗئّۇٕٔىدڭ جوٍىغدب ئوجحدۇز ثٗظ ِىٍَدوْ ثىدٍْٗ »

 .«چىمىُ وٗجىٍٗٔىىىٕي جٗزٍٍِٗذۇ ئٗجراپىذاِىٍَوْ دىرھَٗ  ئوجحۇز ٍٗجحٗ

ِٗئّددۇْ ضددېخىٍَىك ۋٖ ئىطددراپخورٌۇلحب دادىطددي ھددبرۇْ رٖغددىذٔي ثېطددىپ »

چۈغحي. ثۇٔي، ئۇٔىڭ ھٗضْٗ ئىجٕي ضدٗھٍىٕىڭ لىدسى ثدورإٔي ٔىىبھىغدب ئبٌغبٔدذا 
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ۇْ ِٗئّد»لىٍغبْ چىمىٍّىرىدذىٓ ودۆرۈۋاٌغىٍي ثوٌىدذۇ. جٗثٗرىدٌ ِۇٔدذاق دٍٖدذۇ: 

ثورإٔىڭ لېػىغب ِبڭغبٔذا ھٗضْٗ ئىجٕي ضدٗھٍىگٗ ئدوْ ِىٍَدوْ دىدرھَٗ ثدۇٍرۇپ 

 .«ثٗردى. ثۇٔىڭغب ثىر ئېمٍىّٕىڭ خىراجىٕي لوغۇپ ثٗردى

ِٗئّدۇْ ھٗضدْٗ ئىجٕدي ضدٗھٍىگٗ پدبرش ۋٖ »ئىجٕي خٌٗىبْ ِۇٔذاق دٍٖدذۇ: 

 .«ئٗھۋاز ئېمٍىّىٕىڭ ثىر ٍىٍٍىك خىراجىٕي ثېرىۋٖجىْٗ

ٕددي ضددٗھٍىٕىڭ ثددۇ جوٍددذىىي ثددۇزۇپ چېچىػددٍىرى ۋٖ ِٗضددئۇدى ھٗضددْٗ ئىج

جوٍدذا ٔٗ جدبھىٍىَٗجحٗ،  ھٗضْٗ ثۇ»ئىطراپچىٍىمٍىرىٕي جٗضۋىرٌٗپ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: 

ٔٗ ئىطالِذا ھېچمبٔذاق پبدىػبھ چېچىپ ثبلّىغبْ چدبچمۇالرٔي چدبچحي. ھٗضدْٗ 

ىرىٕي ٍبزغۇچىالرغب ئىپدبر چوِدبلٍ -ھبغىُ جِٗٗجىذىىىٍٗرگٗ، لوِبٔذأالرغب، غبئىر 

چددبچحي. ھٗرثىددر چوِبلحددب زېّىددٓ ٔددبٍِىرى، چددۆرٖ لىسالرٔىددڭ ئىطددىٍّىرى، ئددبت 

ِۈٌۈوٍٗرٔىددڭ جىسىٍّىىٍىددرى پۈجددۈٌگْٗ  -ئۇالغالرٔىددڭ ضددۈپٗجٍىرى ۋٖ ثبغددمب ِددبي 

ثبغبلچىالر ثبر ثوٌۇپ، چوِبق لوٌىغب چۈغىْٗ وىػي ئۇٔي ئېچىپ ئولۇپ، جٌٗىدَىگٗ 

. ھٗضْٗ غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ پػۇرۇۋاالجحيجبٍبرىػب چىممبٍٔىرىٕي ِٗخطۇش ۋٖوىٍذىٓ 

چدبچحي.  ودۇِىالچٍىرىٕيجىٍالالرٔي، ئىپبرالرٔي، ئِٗجٗر  -لبٌغبْ ئبدٍِٖٗرگٗ جٗڭگٗ 

ٌٗغددىٗرٌىرىگٗ ئۇالرٔىددڭ  ھٗضددٕٗٔىڭ لېػددىذا جۇرغددبْ  -ِٗئّددۇْ ۋٖ ئۇٔىددڭ الۋ 

 وۈٍٔٗردىىي چىمىٍّىرىٕي لىٍىپ ثٗردى. ھٍَٗبرالر، ھبِّبٌالر، وېّىچىٍٗر، ٌٗغىٗر

«وىچىه ھِّٗىطىٕىڭ چىمىّىٕي لىٍىپ ثٗردى -ئىچىذىىي چو  
①
. 

خۇِبرىۋىَٗٔىدددڭ لىدددسى لدددۇجرىٕٗدىٌ ئبثجبضدددىَٗ خٌٗىپىطدددي ِوئحٗزىدددذگٗ 

 !ٔىىبھالٔغبٔذىىي ئىطراپچىٍىمالرغب لبرا 

خۇِبرىۋىَٗگٗ غۇٔذاق جىدك ِدبٌالرٔي جٍَٗدبرالپ ثٗردىىدي،  ِبٌىَٗضيِىطىر »

وىػدىذٖن زور ِىمددذاردىىي ِددبٌالرٔي  ىػددىْٗئېرخۇِدبرىۋىَٗ جددۈگىّٗش ثبٍٍىممدب 

ثبغمىالرغب ثېرىۋٖردى. ئىجٕي دولّبلٕىدڭ دېَىػدىچٗ: خۇِدبرىۋىَٗ ئٍٕٗدي ۋالحىدذا 

ھېچىىُ وۆرۈپ ثبلّىغبْ ۋٖ ئبڭالپ ثبلّىغبْ وۆپ ٔٗرضىٍٗرٔي لىسى ثىدٍْٗ ثىٍدٍٗ 

 ٍوٌغب ضبٌغبْ. 

اق دٍٖدذۇ: ثېحىدذٖ ِۇٔدذ - 109ٔىڭ ثىرىٕچدي جىٍدذ « لوٌَبزِىالر»ِٗلرىسىٌ 

وىچىه ھِّٗٗ ٔٗرضدىٕي لوغدۇپ ٍوٌغدب ضدبٌذى.  -خۇِبرىۋىَٗ لىسى ثىٍْٗ چو  »

جۈٍِىذىٓ ئبٌحۇْ پۇجٍۇق، ئبٌحۇْ گۈِجٗزٌىه، ثىجبھدب گدۆھٗرٌٗر ثىدٍْٗ ودۆز لوٍدۇپ 

زىٕٕٗجٍٗٔگْٗ ئورۇٔذۇلحىٓ جۆجٕي  خۇغپۇراق ضولىذىغبْ ئبٌحۇْ ھبۋأچىذىٓ ٍۈزٔي  

                                                 
①
دېدگْٗ ئېٍىٕدذى. « جدبرىخيئىجحىّبئىٌ ۋٖ  ِٗدٖٔىٌ، دىٕىٌ، ضىَبضىٌ ئىطالِٕىڭ »ھٗضْٗ ئىجراھىُ ھٗضٕٗٔىڭ: دووحۇر 

 ٔٗغرى. -7ٍىً،  -0964ثٗجٍٗر،  -441ۋٖ  -442جىٍذ،  -2
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ىٓ ِىڭٕي ثىٍٍٗ لوغۇپ ٍوٌغدب ضدبٌذى. خۇِدبرىۋىَٗ ھٗر ثىرى ئوْ دىٕبرٌىك وِٗٗرد

ٍٗٔٗ لىسى ثبغذاجمب ثېرىع ٍوٌىذا ئۆجىذىغبْ ھٗرثىدر ئۆجٗڭدذٖ ئبراِگدبھ ۋٖ ئوردىغدب 

جٍَٗبرالغمب ثۇٍرىذى. ھٗرثىر ئبراِگبھحب لىسىغدب  چۈغىۈٔخبٔىالرٔيجٗلمبش لىٍىٕغبْ 

ىرىذٖ ضدۈرگْٗ الزىُ ثوٌىذىغبْ ٔٗرضىٍٗر جٗق لىٍىٕدذى. ئۇٔىدڭ لىدسى جدوً ضدٗپ

 .«پبراغٗجٍىرى ثىس وۆرگْٗ ِٗٔجٌٗٗردٖ جٗضۋىرٌّٗٔىگْٗ -راھٗت 

ثۇ ئبٍبٌغب ِىٍَوْ دىرھَٗ جوٍٍۇق ثېدرىٍگْٗ. ثدۇ، »ئىجٕي خٌٗىبْ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: 

ئۇٔىددڭ جبثددذۇق چىمىٍّىددرى ئبٌذىددذا ھېچٕٗرضددٗ ئِٗٗش. ثددۇ جوٍغددب جٍَٗددبرٌىك 

رى جوً جٍَٗبرٌىمىذىٓ ئبغمبْ ۋٖزىپىطىٕي ئۈضحىگٗ ئبٌغبْ ئىجٕي جٗضطبش جٗۋھى

  .«جۆت ٍۈزِىڭ دىٕبر ِۇوبپبجمب ئىرىػحي

 !ئىطپبٔىَٗدىىي راھٗجپٗرٖضٍىىٕىڭ ئٗۋرىػىىطىگٗ لبرا 

ئۇِٗۋىٍَٗر دٖۋرىذٖ ِٗئّۇْ ئىجٕي زىٕٕوْ ئٗٔذٌٖۇضٕىڭ جٌٗىحٍٗ دېدگْٗ ٍېرىدذٖ 

ثىددر ئددوردا ٍبضددبجحي. ثددۇ ئوردىغددب ثٗن جىددك پددۇي خٗجٍٗٔددذى. ئوردىٕىددڭ چىددڭ 

جحۇرىطىذا ثىر وۆٌچٗن، وۆٌچٗوٕىڭ چىدڭ ئوجحۇرىطدىذا گۈٌٍدۈن رٖڭٍىده ئٍٗدٕٗن ئو

 ئٗجراپمدبگۈِجٗز، ثۇ گۈِجٗزٔىڭ ئۈضحىگٗ ضۇ جبرجىپ چىمىرىٍىپ، گۈِجٗز ئۈضدحىذىٓ 

جٗ  ٍېَىٍىپ چۈغٗجحي. گۈِجٗز ضۇغب چىذاٍِىك لۇٍّب ِىخالرغب ثٗٔحٍٗٔگْٗ ئىذى. 

گىپ لبٌّبٍححي. گدۈِجٗزگٗ غدبَ ٍېمىٍطدب، ِٗئّۇْ گۈِجٗزدٖ ئوٌحۇرضب ئۇٔىڭغب ضۇ جې

ئبجبٍىپ وۆروَٗ ثىر ِٗٔسىرٖ وۆرۈٔٗجحي
①
 . 

ٍددددۇلىرىمىالر پٗلٗت ئبثجبضددددىَالر ۋٖ ئۇِٗۋىٍَٗرٔىددددڭ ئىطددددراپخورٌۇق ۋٖ  

راھٗجپٗرٖضٍىىٍىرىٕىڭ ئبزال ثىر لىطّي، خبالش. ئۇالرٔىڭ لىٍغبْ ئٗجىٍٗٔىدرى ثٗن 

 پبراغٗجىٗ ثېرىٍذى. -جىٗ ۋٖ راھٗت ئىػرٖ -جىك. غۇٔذاق لىٍىپ، وىػىٍٗر ئٍٗع 

*** 

 ..ھٗزارٖت جوغرا ئۇلۇِىذىٓ چٗجٕٗغىٗ ثبغٍىذى.

دٖرۋٖلٗ، ئبثجبضىَالرٔىڭ غٗرلحىىي ھٗزارىحدي، ئۇِٗۋىٍَٗرٔىدڭ ئٗٔذٌٖۇضدحىىي 

ھٗزارىحي ِىّبرچىٍىمٕىدڭ ٔدبدىر ئدۈٌگىٍىرىٕي ثبرٌىممدب وٌٗحدۈردى. گېئدوِېحىرىَٗ، 

ي ٍۇلىرى ِبھبرٖت ۋٖ جٗرٖلمىَبجالرغب غبھىث ثوٌۇپ جېخٕوٌوگىَٗ ۋٖ ثبغمب پٍٗٔٗردىى

ضدبلٍىٕىپ وٌّٗٗودحٗ. ٌدېىىٓ  ٗھدبزىرغىچ جدبجۇرغدبْ ثدۇ ئۈٌگىٍٗرٔىدڭ ئىسٔدبٌىرى 

ھٗزارٖجٕىڭ راھٗجپٗرٖضٍىىىٗ ئېغىػي، وىػىٍٗرٔي دۇَٔب ثىٍْٗ گوٌالپ، ئبخىرٖجحىٓ 

ٗغدغۇي ٍوٌىدذا جىھدبد لىٍىػدحىٓ ِ پدبراغٗت ثىدٍْٗ  -وبغىال لىٍىػي، راھٗت 

                                                 
①
دېگْٗ ئېٍىٕذى. « جبرىخيئىجحىّبئىٌ ۋٖ  ِٗدٖٔىٌ، دىٕىٌ، ضىَبضىٌ ئىطالِٕىڭ »ھٗضٕٗٔىڭ: ئىجراھىُ  ھٗضْٗ   دووحۇر 

 ٔٗغرى. -7ٍىً،  -0964ثٗجٍٗر،  -458ۋٖ  -457جىٍذ،  -1
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لىٍىػي ئىطالَ روھىغب جوغرا وٌٍّٗٗدذۇ. ثٌٗىدي ثدۇ، ثىدر ئدبزغۇٍٔۇق ئىدذى
①

. ثدۇ 

 ئبزغۇٍٔۇق ئبخىرى ھبالوٗجٍىه ٔٗجىجىٍٗرگٗ ئېٍىپ ثبردى.  

وٌٗددذى. ثۇٔىددڭ ثىددرى،  لوغددۇٌۇپراھٗجپٗرٖضددٍىىىٗ ٍٗٔٗ ئىىىددي ئددبزغۇٍٔۇق 

االرٔىدڭ لٗضدىر ٖرۋۇز -دېذٖوٍٗرٔىڭ وۆپىَىػي  ٍٗٔٗ ثىرى، خٌٗىپىٍٗرٔىڭ، ۋٖزىدر 

 ٔبۋاچىالرٔىڭ پٍٗذا ثوٌۇغىذۇر.  -ئىّبرٖجٍىرىذٖ ٔٗغّٗ 

دىددٓ دۈغددٍّٗٔىرى ثىددٍْٗ ئددۇرۇظ لىٍىددع ٔٗجىجىطددىذٖ ئىطددالَ دۇَٔبضددىذا 

ذٖن ضودىطدي لىسىدپ وٗجحدي. ثۇٔىڭدذىٓ ېددېذٖوٍٗر غىذدٖت ثىٍْٗ وۆپٍٗذى. د

ٍىه ۋٖ راھٗجپٗرٖضدد ضددۈرۈۋاجمبْر ٍبِرىددذى. جِٗئىَٗجددحٗ ھۆوددۈَ ھٗرخىددً ثددبالال

ثددۇزۇلچىٍىمالر جېخىّددۇ ئٗۋ  ئبٌددذى. دېددذٖوٍٗر پىحٕىطددي ئىمحىطددبد پىحٕىطددىگٗ 

ئوخػبغال ٍبِبْ ثوٌذى. ئٗ  ٍبِدبْ ثدوٌغىٕي غدۇوي، دېدذٖوٍٗر خٌٗىپىٍٗرٔىدڭ ۋٖ 

ۋٖزىرٌٗرٔىڭ ئوردىٍىرىذا ثۇزۇلچىٍىك روٌىٕي ئوٍٕىذى. ئوردا خوجبٍىٍٕىرى دېدذٖوٍٗر 

ِٗلطدٗجٍىه ئىػدٍىرىٕي لىالٌّىدذى. دېدذٖوٍٗر جبِبغبضىغب ِٗغغۇي ثوٌۇپ، ئبٌىٌ 

ئۆچٍّٗٔىدده ضددبلالۋاجمبْ ٍٗھددۇدىٌ ۋٖ ٔبضددبرا  ٔىجىطددالرچٗئبرىطددىذا ئىطددالِغب 

ثبر ئىذى. ثۇ دېذٖوٍٗر ئوردىدذا جۇرغدبٍٔىك پۇرضدىحىذىٓ پبٍدذىٍىٕىپ،  دېذٖوٍىرىّۇ

پٍٗذا لىٍىپ، ھۆوۈِدذارالرٔي خۇضۇضدىٌ ثدبظ  ِىىرىٍٗرٔي -ۋٖ ھىٍَٗ  ضۇٍىمٗضث

غرىمالر ثىددٍْٗ وبغددىال لىٍىددپ، پددۇلراالرٔي ثبغمۇرۇغددمب، ھۆوۈِددذارغب الٍىددك ئددب

ٔىدڭ غدٗرىئىحىٕي ئىجدرا لىٍىۋاجمدبْ ِۇضدۇٌّبْ ِٗضئۇٌىَٗجٍٗرٔي ئبدا لىٍىػمب، 

  .ھۆوۈِذارغب الٍىك ثۈٍۈن ئىػالرٔي لىٍىػمب پۇرضٗت ثٗرِىذى

ّىچدي ٔٗغ»راھٗجپٗرٖضٍىه ھبۋاضدي، دېدذٖوٍٗرٔىڭ وۆپىَىػدي ٔٗجىجىطدىذٖ، 

ئددبجٍىك ئٗ  ئېغىددر ثۇزغددۇٔچي ۋٖ وېددرٖوحىٓ چىمددبرغۇچىالر ئوجحۇرىغددب « دېددذٖوٍٗر

 ھبۋاضىذا ثۇٔذاق ئوِۇِىٌچىمحي. ئٍٕٗي ۋالحىذا ھۆوۈَ ضۈرگْٗ راھٗجپٗرٖضٍىىٕىڭ 

ھبٌدذا ثٗن چدو  ئدبزغۇٍٔۇلٕي پٍٗدذا لىٍدذى.  جٗثىئىٌ ثوٌۇغئٗغّىٍٗرٔىڭ پٍٗذا 

ٍوٌغب لوٍۇٌۇپال لبٌّبضحىٓ، ثٌٗىي ئبٍبٌالر « عٔبۋا لىٍى -ٔٗغّٗ »، «وۆڭۈي ئېچىع»

ئبرلىٍىك وۆڭۈي ئېچىع ئٍٕٗي ۋالحىذىىي ثىدر جۈرودۈَ ئبدٍِٖٗرٔىدڭ جدبْ ثدېمىع 

گٗ ئبٍالٔذى. ثۇ ھۈٔٗرۋٍٖٔٗر ئبۋازى ضدبز دېدذٖوٍٗرٔي جېپىدپ، ِٗغدىك « ھۈٔىرى»

ۇپ لوغدبلالرٔي ٍبدلدب ئبٌدذۇر -لىٍذۇرۇپ، ئٗرٌٗرٔىڭ وۆڭٍىٕي ئبچىدذىغبْ ثېَىدث 

، ثٗگ ثبٍۋٖچچىٍٗرٔىدڭضبجبجحي. ٍبوي ئۇالرٔي لېػىذا ئېٍىپ لېٍىپ، ئوٍۇٔغب ئدبِراق 

                                                 
①
 دېگٍٗٔىدهضبھٌٗىرىٕىڭ ھِّٗىطي ثۇزۇٌۇپ وٗجحي، ۋٖ ٍبوي ثىرالال ثۇزۇٌۇپ وٗجحدي  ھٗزارٖتثۇٔذاق دېگٍٗٔىه ئٌِٗٗىَٗجحٗ  

بْ ٔۇرغۇْ ٍبخػدي جٗرٖپدٍٗر ثدبر  ٍېمىٕدذا زىىىدر لىٍىٕىدذۇ،. ۋٖ ٌدېىىٓ ئِٗٗش، ئىطالِي پىرىٕطىپالر ثىٍْٗ لوغذىٍىپ لبٌغ

 ئبزغۇٍٔۇق ثٗن وۆپ ثوٌۇپ وٗجىٗٔذٖ، ئىالھىٌ لبٔۇٔىَٗت ثوٍىچٗ ِۇلٗررٖر ٍىّىرىٍىع ثوٌذى.  ھېطبثحبئبخىرلي 
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خوجبِالرٔىددڭ ئۆٍٍىرىددذٖ وۆڭددۈي ئددېچىع ضددورۇٍٔىرىٕي ئۇٍۇغددحۇراجحي. وۆڭددۈي  -

ئېچىػحب غدبراثالر ئىچىٍىدپ، ٍىدرىُ وېچىدذىٓ ئدۆجىىچٗ داۋاٍِىػدبجحي. وىػدىٍٗر 

ٍىػحىٓ وبغىال ثوٌۇپ لبالجحي. ئٗجىگىٕدي ٍوٌىذا جىھبد لى خۇدأي ٍبد ئېحىػحىٓ، 

لوپۇپال ٍٗٔٗ جېخىّۇ وۆڭۈٌٍدۈن وۆڭدۈي ئدېچىع ضدورۇٍٔىرىٕي خىَدبي لىٍىػدبجحي. 

  .ثۇٔذاق وېحىۋٖرضٗ ٍىّىرىٍىع ِۇلٗررٖر ئىذى

دٖرۋٖلٗ، ثۇ ئىػالر ثىرالال پٍٗذا ثوٌّىذى. ثٌٗىدي ثۇٔىڭغدب ئىىىدي ئٗضدىردىٓ 

، دىددٓ ضددبلٍىٕىپ لبٌددذى. ثۇٔىڭددذا ىّۇٍىّىرىٍطددوددۆپرٖن ۋالىددث وٗجحددي. دۆٌٗت 

 جۆۋٖٔذىىىذٖن ثىر ٔٗچچٗ ضٗۋٖثٍٗر ثبر ئىذى:

ثۇزۇلچىٍىدددك پبٍحٗخدددث ثبغدددذادجب خٌٗىپىٍٗرٔىدددڭ ئدددوردىٍىرى ۋٖ ثبٍالرٔىدددڭ 

ثبغددٍىٕىپ، پددبٍحٗخحىٗ وٗ  ٍبِرىددذى. ثۇزۇلچىٍىممددب لبجٕبغددمبٔالر  لٗضددىرٌىرىذىٓ

ي ئِٗذى ئىٕىبر لىٍّبٍححي. ثىراق ثوٌطۇْ، ٍبوي لبجٕبغّىغبٔالر ثوٌطۇْ ھېچىىُ ئۇٔ

لبٌغبْ جبٍالر جېخي ثۇ ٍٗرٌىه ثۇزۇلچىٍىمٕىدڭ جٗضدىرىگٗ ئۇچرىّىغدبْ ئىدذى. ئدۇ 

جددبٍالردىىي ِۇضددۇٌّبٔالر ئىّبٕٔىددڭ جٗلٗززاضددي ثددوٍىچٗ ئىطددالَ دىٕىٕددي ثٗجددب 

. ثۇزۇلچىٍىددك وېَىددٕچٗ پددبٍحٗخححىٓ لبٌغددبْ ئىمٍىّالرغددب ٍۇلۇغددمب وٌٗحۈرۈۋاجددبجحي

ػىٍٗر ٍبخػي ئىػالرغب ثۇٍرۇپ، ٍبِبْ ئىػالردىٓ جوضۇغحىٓ ٍبٌحبٍطدب، ثبغٍىذى. وى

وِر ََِلول َتَسوَِّْ  ﴿ثۇزۇلچىٍىمٕىڭ ٍبِرىػي ئىالھىدٌ لدبٔۇٔىَٗجحۇر:  ْْ ِِو   ْلَِّوورت َو ْلَِّ َََسولُل  َ َهوَر  ْل
َِ ذِ نَيْووِم   لنَّوولِس لِ ُوو ُدووا َُّهووْا يَوْرِِ ََِلُْووا  َلَد ََ  لَّووِذ   رٔىڭ لىٍغددبْ گۇٔددبھٍىرى ئىٕطددبٔال﴿ ﴾يَقُهْا ََوْدوو

ئدۇالرٔي جٗۋثٗ لىٍطدۇْ،  جۈپٍٍٗىذىٓ، لۇرۇلٍۇلحب ۋٖ دېڭىسدا ئدبپٗت ٍدۈز ثٗردى. 

 .①﴾دٖپ لىٍّىػٍىرىٕىڭ ثىر لىطىّىٕىڭ جبزاضىٕي ئۇالرغب جېحىححي
ئبثجبضدددىَالر جِٗئىَىحىدددذٖ ئٗٔٗ غدددۇٔذاق ثوٌدددذى. وىػدددىٍٗر ھٗق ٍوٌىغدددب 

ىٍحىدس جبرجىدپ ٍىّىدرىٍىع پٍٗدذا لىٍدذى. لبٍحّىغبٍٔىرىذا ثۇزۇلچىٍىك جبرلىٍىدپ ٍ

جدوپي  -ثۇزۇلچىٍىك وۆپ ضبھٌٗٗردٖ ٍىٍحىس جبرجىپ، ئىطدالِىٌ جِٗئىَٗجٕدي جدوپ 

ٔىددڭ لوٌىددذا ِوڭغۇٌالر ئىّپېرىَٗضدديثىددٍْٗ دَٖ جددبرجحي. ئددبخىرى ئبثجبضددىَالر 

ٍٗرٔىڭ لوٌي ثىٍْٗ ٍىّىرىٍذى. ٌدېىىٓ ئىطدالَ پٍىّىرىٍذى. ئٗٔذٌٖۇش ئٗھٍىطٌٗى

لبٌدذى. وىػدىٍٗرٔىڭ وۆڭۈٌٍىرىدذٖ ئىطدالَ ئٗلىذىطدىٕىڭ ٍىٍحىسٌىددرى  ضدبلٍىٕىپ

، دىٕدي خۇراپدبت -ِٗئطىَٗت، ثىذئٗت  -لۇرۇِىغبْ ئىذى. غۇٔذاق، ئٗلىذٖ گۇٔبھ 

ِٗججۇرىَٗجٍٗرٔي ئبدا لىٍّبضٍىك جۇِبٍٔىرى ئبضحىذا لبٌغبْ ئىدذى. ٌدېىىٓ ئٗلىدذٖ 

جحي. ضبالھىذدىٓ وىػىٍٗرگٗ: ئۆٌّىگْٗ ئىذى. ئٗلىذٖ چوغىغب پۈۋ دېطىال ئوت ئبال

                                                 
①
 ئبٍٗت. -40ضۈرٖ رۇَ،  
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ٔىڭ ٍوٌىغب ٔىڭ ٍوٌىذىٓ ٍىرالالپ وٗجىٍٗٔىىىڭالر ئۈچۈْ ِٗغٍۇپ ثوٌذۇڭالر، »

« ئىطدالِغب ئدۇۋاي ثوٌدذى»دېگٗٔذٖ  لوجدۇز: « لبٍحّىغۇچٗ غٌٗىجٗ لبزىٕبٌّبٍطىٍٗر

دٖپ چۇلبْ وۆجۈرگٗٔذٖ ئٗلىذٖ چوغي لبٍحىذىٓ ٍېٍىٕجبپ، ِۇضدۇٌّبٔالر ِىطدىر ۋٖ 

ئۈضدحىذىٓ غٌٗىدجٗ لبزأدذى. ھٗي لىٍغدۇچ غٌٗىدجٗ ھٗجىدٓ  ھٍىطٌٗىپٍٗرئٗغبِذا 

ر ٍېڭىٍدذى. ثۇٔىدڭ ثىدٍْٗ ِوڭغدۇٌالجېڭىذٖ لوٌغب وٌٗذى. ئٍٕٗي جبٌۇت ئۇرۇغىذا 

ر ئىطالِغب وېرىپ ئۇالرٔىڭ ھبٍبجىذا ٔبھبٍىحي چو  ثۇرۇٌدۇظ ثوٌدذى. ئدۇالر ِوڭغۇٌال

 ئبٍالٔذى.  ار لوغۇٔغبوېَىٕچٗ ئىطالِٕي ِۇداپىئٗ لىٍىذىغبْ ئٗ  جٗڭگىۋ

جۈزىگىٍي ثوٌّىغىٕىذٖن ثۇزۇٌغبچمب ٍىّىرىٍذى. ٌدېىىٓ  ئىّپېرىَٗضيئبثجبضىَالر 

ئبثجبضددىَالر ھۆوۈِرأٍىددك لىٍغددبْ جٗرٍبٔددذا ئىطددالِىٌ ئددۈِّٗجىٗ ھٗرخىددً 

لبٌغبْ ثوٌطىّۇ، ثىراق ثۇ ئۈِّٗجحٗ ٍبخػىٍىمالر جېخي ودۆپ  ضىڭىپثۇزۇلچىٍىمالر 

ي ٔٗچدچٗ ئٗضددىر ٍبغدبپ لبٍحىددذىٓ ثدبظ وۆجددۈرٌٍٖٗححي. ئىدذى، ئدۇالر ٍٗٔٗ جېخدد

ئىطالَ دۆٌىحي ٍىّىرىٍدذى. ِۇضدۇٌّبٔالر ۋٖھػدىٍَٗرچٗ ثبضدحۇرۇٌذى.  ئٗٔذٌٖۇضحب

لىطدحبلمب  -جٗپحىع ِٗھىىّىٍىرىٕىڭ ئىىىي ٍۈز ٍىٍغدب ٍدېمىٓ ٍدبۋۇزالرچٗ لېدَىٓ 

ۇٔىڭ ئورٔىدذا ٍولبجحي. ثىراق ئ ِٗۋجۇجٍۇلىٕيئېٍىػي ٔٗجىجىطىذٖ ثۇ راٍؤذا ئىطالَ 

وۈچٍۈن، ٍبظ، ٍٗٔٗ ثىر ئىطالِىٌ دۆٌٗت لٗد وۆجۈردى. ثدۇ دۆٌٗت ثٗظ ئٗضدىرگٗ 

 ٍېمىٓ لۇدرٖت ثىٍْٗ ھۆوۈَ ضۈردى. 
*** 

ئۈچىٕچي خٌٗىپىٍىىٕىڭ ئۇجۇلٍىرى ۋٖ وِٗچىٍىىٍىدرى ھٗلمىدذٖ جوخحىٍىػدحىٓ 

جدوغرا  ثۇرۇْ ئبثجبضىَالر دٖۋرىذٖ پٍٗدذا ثوٌغدبْ ٍٗٔٗ ثىدر ئدبزغۇٍٔۇلٕي ضۆزٌٗغدىٗ

ٍىّىرىٍگٗٔذىٓ وېَىّٕدۇ ضدبلٍىٕىپ  ئىّپېرىَٗضيوېٍىذۇ. ثۇ ئبزغۇٍٔۇق ئبثجبضىَالر 

لبٌذى. ثٌٗىي ٍېڭي دۆٌٗجىٗ جېخىّۇ ئىچىىرىٍٗپ وېرىدپ، ئىطدالِىٌ ئۈِّٗجٕىدڭ 

ھبٍبجىغب ٔبھبٍىحي چو  خٗجٗرٌىه جٗضىرٌٗرٔي وۆرضٗجحي. ئبخىرى ثېرىپ، ئىطالِىٌ 

 زغۇٍٔۇق ضوپىسِذۇر.ئۈِّٗجٕي ۋٍٖراْ لىٍذى. ثۇ ئب

ئبثجبضىَالر جِٗئىَىحىذٖ ٍبِرىغبْ چىرىىٍىىٕىدڭ ئىٕىبضدي ضدۈپىحىذٖ ضدوپىسَ 

« ئددۆزىٕي پددبن جۇجمددۇچىالر»پٍٗددذا ثوٌددذى. جِٗئىَٗجٕىددڭ پبضددىىٕىچىٍىمٍىرىذىٓ 

، ئبخىرٖت وۈٔىٕي ٍبد ئٗجّٗضٍىىحىٓ ئجِٗئىَٗجىٗ جبرلبٌغبْ ثۇزۇلچىٍىمحىٓ ۋٖ 

ودددۆرپىٍىرىٕي  -دٖ، ودددۈدٖ  -لۇجمۇزِدددبلچي ثوٌدددذى خبۋاجىرٌىٕىدددپ، ئدددۆزٌىرىٕي 

ٍىغىػحۇرۇپ، پبوىسٖ ٍبغبظ ئۈچۈْ ثدۇ ثدۇزۇق جِٗئىَٗجدحىٓ ضدۇغۇرۇٌۇپ چىمىدپ 

 وٗجحي.
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ضوپىسِغب گٗرچٗ ٍٗھۇدىَالر، ٔبضبراالر، ِٗجۇضىَالر ۋٖ ھىٕذىَالرٔىڭ پىىىرٌىرى، 

ضدٗۋٖثي  جٌٗمىٍٕىرى ئبرىٍىػىپ وٗجىْٗ ثوٌطىّۇ، ثىدراق ثىدس ضدوپىسِٕىڭ جدۈپىي

جِٗئىَٗجٕىڭ ثۇزۇلچىٍىمىذىٓ ئدۆزىٕي لدبچۇرۇپ، پدبوٍىك ئىدسدٖظ ئىىٍٗٔىىىٕدي 

ئىٕىددبر لىالٌّددبٍّىس. غددۇٔذالحىّۇ ضددوپىسِٕىڭ ئددۆزى ئىطددالِٕىڭ جددوغرا ٍوٌىددذىٓ 

چٗجددٕىگْٗ ثىددر ئددبزغۇٍٔۇق. ضددوپىسِذىىي روھٕددي پددبوالظ خبھىػددي، زاھىددذٌىك 

لىطدّي. ئِّٗدب  جٗروىجيثىر  خبھىػي، ئبخىرٖجٕي ٍبد ئېحىع خبھىػي ئىطالِٕىڭ

ثىٍْٗ وبرى ثوٌّبضدٍىك  ۇَٔبد ثۇضوپىسِذىىي پبضطىپٍىك، ئۆزىٕي چٗجىٗ ئىٍىع ۋٖ 

 ئىطالِٕىڭ جۈٍِىطىذىٓ ئِٗٗش.

لىٍىػحىٓ ئۆزىٕي لبچۇرۇپ، خىَبٌذىٓ  وۈرٖظضوپىسَ ِبھىَٗجحٗ رېئبٌٍىك ثىٍْٗ 

لدب ئٌِٗٗىَٗجحٗ ، خىَبٌْٗ ٍبوي «لېچىپ ثېرىپ»غب « خۇضۇضىٌ دۇَٔب»ٍبضبٌغبْ 

، جۇٍغدۇالر دۆۋىطدىگٗ لبٔبئٗجٍىٕىدپ، ھۇزۇرٌىٕىپثىٍْٗ « جۇٍغۇٌىرى»ٍېمىٍٕىػىع 

 .ئِٗٗي ٍوٌىٕي لىطمبرجىػحىٓ ئىجبرٖت

لدب ٍېحىدپ ثوٌغدبْ وىػدىٕىڭ . ۋاضىحىطديلب ٍېمىٍٕىػىػٕىڭ « ئٌٍِٗٗٗر»

ھدبجىحي چۈغدٍّٗذۇ. ضدوپىسَ ئٗٔٗ غدۇٔذاق دٖپ ثدۇ دۇَٔدبدا جبپدبٌىك  ۋاضىحىگٗ

لىٍىدپ، ئدۇٔي جدوغرا  وۈرٖظئِٗگٗن لىٍىػحىٓ ئۆزىٕي لبچۇرىذۇ. ئبزغۇٍٔۇق ثىٍْٗ 

ٔىدڭ لدب ٍٗجحدۇق، لدب ٍېمىٕالغدحۇق، ٍوٌغب لبٍحۇرۇغحىٓ ئدۆزىٕي لبچۇرىدذۇ. 

. دېگٗٔدذٖن خىَدبٌي جۇٍغۇالرغدب ئدۈزۈۋاجىّىسٔىڭ ٔۇرىدذا دٖرگبھىذا ٍبغبۋاجىّىس، 

رضٗ ٍوق دٖپ لبرىغبچمدب، ثبغدمب ئىػدالرغب لبٔبئٗجٍىٕىذۇ. ئۇالر ثۇٔىڭ ئۆزىذٖ ھېچٕٗ

 ئىٕحىٍٍّٗذۇ. 

جوغرا، ئىٕطبٔىَٗت جۇٍغۇالرغب غٗرق ثوٌدۇپ، ھوغدىغب وٌٗدًّٗ ئۆٌدۈپ وېحىػدي 

ِۇِىىٓ. روھىٌ چېدٕىمىع وىػدىگٗ ئبجبٍىدپ دۇَٔدبالرٔي وۆرضىحىػدي ِدۇِىىٓ. 

جىطّبٔىٌ ِٗغىك ثٗدٖٕٔي ِىطٍىطىس وۈچٍٗحىٗٔذٖن  ئٗلٍىٌ ِٗغدىك ئىدذراوٕي 

  ئىمحىددذارىٕي ئۆضددحۈرگٗٔذٖن ئبثطحراوحالغددحۇرۇظۋٖ  چۈغددىٕىعٔالٔددذۇرۇپ، جب

، ٔۇرالٔذۇرۇغدي، ھېططدىٌ ضۈزۈوٍٗغحۈرىػديروھىٌ ِٗغىك روھىَٗجٕي جېخىّدۇ 

جوضبلالرٔي ثدۇزۇپ جبغدالپ، چٗوطدىس وٗ  ثىدر دۇَٔبغدب ئۇالغحۇرۇغدي ِدۇِىىٓ. 

ِدۇِىىٓ. ٌدېىىٓ ثۇٔىڭذىٓ وٌٗگْٗ ِٗٔىۋىٌ راھٗت وىػىٕي جېخىّۇ لىسىمحۇرۇغي 

ٔدي لوثدۇي لىٍّبٍدذۇ. چدۈٔىي، ئىطدالَ زېّىٕدذا « غبٍىجدبٔىٍىك»ئىطالَ ثۇٔدذاق 

ََْنل َِلْلَِّو وتنَولِ  ﴿ِۇئٍَْٗٗ ئٌِٗٗىٌ ۋٖزىپىٍٗرٔي ئبدا لىٍىع ئۈچۈْ وٌٗگْٗ:  و ُْ َْْنل ُر و َْ َلَقوْم َنْر
َِ لِ َوُقواَم  لنَّولُس َِلْلقِ   ََ ََِدُهوُا  ْلِ َُولَن َو ْلِل و ََْلنَول  ثىددس ھٗلىددمٗجْٗ پٍٗغِٗجٗرٌىرىّىسٔددي ﴾ ﴿ْسو ِ َونَُْو
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روغْٗ ِۆجىسىٍٗر ثىٍْٗ ئٗۋٖجحۇق ۋٖ ئۇالر ثىٍْٗ ثىٍدٍٗ وىػدىٍٗر ئدبداٌٗجٕي ثٗرپدب 

  .①﴾لىٍطۇْ، دٖپ وىحبثٕي، لبٔۇٕٔي چۈغۈردۇق
وىػىٍٗرٔىڭ ئبداٌٗجٕي ثٗرپب لىٍىػي لۇرۇق ئبرزۇ ۋٖ غبٍىۋى لىسىمىػدالر ثىٍٗٔدال 

بدا ھېچمبٔدذاق ئىدع لدۇرۇق ئدبرزۇ ۋٖ لىدسىمىع ثىٍٗٔدال ۋۇجۇدلب چىمّبٍذۇ. دۇَٔ

پۈجٍّٗذۇ. لىسىمىػٕي ئىػمب ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ، ئبرزۇٔي ئٌِٗٗىدَٗجىٗ ئبٍالٔدذۇرۇظ 

 ئۈچۈْ جىرىػچبٍٔىك وۆرضىحىػىٗ جوغرا وېٍىذۇ. 

 ِۇضۇٌّبٔالرغب پۈجۈْ ئىٕطبٔىَٗجٕي لبراڭغۇٌۇلحىٓ ٔۇرغب چىمىرىع ئۈچدۈْ  

ِٗضدئۇٌىَىحىٕي « ئِٗٗي لىٍىع»ْ وىحبثٕىڭ جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ ئۇالرغب ٔبزىً لىٍغب

 ٍۈوٍىذى.

وَ   ل هَُْلولِ  ِ لَو   لنهوارِ ﴿ ٌَ  لنَّولَس ِِ وِر ْْ ُُ ََْلَنلُه ِ لَْ وَك ِل ئٌٗىدف، الَ، را. ثدۇ لۇرئدبْ ﴿ ﴾ لر ِتَُلن  نَُْو

، ئددۇٔي ضددبڭب وىػددىٍٗرٔي پٗرۋٖردىگبرىٕىددڭ ئىسٔددي ثىددٍْٗ وىحددبثحۇرويغددۇٔذاق 

ٔىدڭ ٍوٌىغدب ٌۇلحىٓ ٍورۇلٍۇلمب چىمىرىػىڭ ئۈچۈْ، غبٌىت ِٗدھىدٍَٗٔگْٗ لبراڭغۇ

  .②﴾ثبغٍىػىڭ ئۈچۈْ ٔبزىً لىٍذۇق
َََْوووووْ ُ ْا َ وووووِه ًم ﴿ ووووواَُ  ُْ َِ  لرَّ َََْووووو   لنَّووووولِس َوَيُ وووووا ُوووووا  ُ وووووَهَم َر  وووووطًل ِلَُُ ُا َْ ًْ َو ووووو َِّ ْْنَووووولُتْا ُن َد َِ  ﴾وََتوووووَذِلَك 

 ثوٌۇغديپٍٗغِٗجٗرٔىڭ ضىٍٗرگٗ غبھىث وىػىٍٗرگٗ غبھىث ثوٌۇغۇڭالر ئۈچۈْ ۋٖ ﴿

  .③﴾ئۈچۈْ ثىس ضىٍٗرٔي ٍبخػي ئۈِّٗت لىٍذۇق
ََوووِ   ْلُلْنَ ووورِ ﴿  َِ َهوووْا َِ َِووولْلَلْدُروِ  َويَونوْ ُُِرو ْ وووِر َويَوووْا َْ َِ ِ لَووو   ْل َُا ْ  يَوووْم ووو َِّ وووْنُ ْا ُن ضدددىٍٗرٔىڭ ﴿ ﴾َوْلوووَُُ ْ  ِِ

رغب ثدۇٍرۇپ، ٍبِدبْ ئبراڭالردا خٍٗرٌىه ئىػالرغب دٖۋٖت لىٍىذىغبْ، ٍبخػدي ئىػدال

 .④﴾ئىػالردىٓ ِٗٔئي لىٍىذىغبْ ثىر جبِبئٗ ثوٌطۇْ
َِ َِللَّوووِ ﴿  نُووا ََووِ   ْلُلْنَ ووِر َوتُوْيِِ  َِ َهووْا َِ َِوولْلَلْدُروِ  َوتَونوْ ُُِرو ووْ  لِْنَّوولِس تَووْا َِ ْر ُنْفِر وو َِّ ووَر ُن ضددىٍٗر ﴿ ﴾ُتْنووُُْا َف وْ

ىممب ثدۇٍرۇپ ٍبِدبٍٔىمحىٓ ئىٕطبٔالر ِٗٔپٗئٗجي ئۈچۈْ ئوجحۇرىغب چىمىرىٍغبْ، ٍبخػىٍ

  .⑤﴾لب ئىّبْ ئېَحىذىغبْ ئٗ  ٍبخػي ئۈِّٗجطىٍٗر جوضىذىغبْ،
دىٕي ھٗرىىٗجٕىڭ خۇالضىطي ثوٌغبْ ٍبخػي ئىػالرغب ثۇٍرۇپ، ٍبِبْ ئىػالردىٓ 

جوضۇظ رېئبٌٍىمحب ئٌِٗٗىٌ جىرىػچبٍٔىك وۆرضىحىع ثىٍْٗ ۋٖ ھبٍبجٍىمٕىڭ ئىػٍىرىغب 

 ٍْٗ ئېٍىپ ثېرىٍىذىغبْ ھٗرىىٗجحۇر.ئىجبثىٌ پوزىحطىَٗ جۇجۇظ ثى

                                                 
①
 ئبٍٗت. -25، ھٗدىذضۈرٖ  
②
 ئبٍٗت. -0ضۈرٖ ئىجراھىُ،  
③
 ئبٍٗت. -041ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
④
 ئبٍٗت. -014ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
⑤
 ئبٍٗت. -001ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
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  -ٍدوي ئبٍرىٍىدپ وېحىدذۇ. ضدوپىسَ  ئوجحۇرىطدىذاثۇ جبٍذا ضوپىسَ ثىٍْٗ ئىطالَ 

جٗغٗثجۇضدىبرٌىك ثىدٍْٗ جبلبثىدً   -پبضطىپالرچٗ ئۆزىٕي چٗجىٗ ئېٍىع. ئىطالَ 

 جۇرۇظ.

ھدبالۋٖجٍىرىگٗ ثېرىٍّٗضدٍىىىٗ ئوچدۇق دٖۋٖت  - ھدۇزۇرئىطالِذا ثۇ دۇَٔبٔىدڭ 

ِْ ﴿ىٕغبْ: لىٍ َِضَّو َ   لوذََّىِب َو ْل ِِ ِر  ْلُلَقْنَطَرَِ ِِ َ   لنتَسلِر َو ْلَِِّن َ  َو ْلَقَنل ُِبه  لكََّهَا ِ  ِِ ْ وِل  زُيتَ  لِْنَّلِس  َْ َو ْل
ُِْسوُ   ْلَلووتنِ  ْنوَمُه  َِ ُْوَ ل َو لَّوُو  َِ  لومه َْ َوول ََُِولُع  ْل وْرِث َذلِوَك  َْ ِْ َو ْعَُ ولِم َو ْل َِ وْ  َذِلُ ووْا   ْلُلَسواَّ ْ ورر ِِ َْ َُُِوِّتوُ ُ ْا َِ دُوْل َن

ووَرَ   َُِطهَّ   ٌ ِِ َهول َوَنْزَو  َُِهوول  ْعَُْوَهولُر َفللِوِميَ   ْْ وْ  َت نَّول   َتْ وِر  ِِ َِ ْنوَم َرَتِهووْا  َِ َّوِذيَ   توََّقوْا   َّووُو ِل وَ   لَّوِو َو ل ِِ  ِ وَا  َْ َوِر
َِ رََوَّنَوول  ََووَذ َن  لنَّوولرِ ََِصوو ر  َِلْلِدَِّلِل لَّووِذيَ  يَوُقالُووا َونَوول َوِدنَوول  َِْر لَنَوول ُذَُُا َِنَّوول َِوولْ  ئبٍددبٌالر، ئوغددۇٌالر، ﴿ ﴾ِ ُوَّنَوول آ

جوپالٔغبْ وۆپ ِدبٌالر، ئبرغىّدبلالر، چدبرۋىالر ۋٖ ئېىىدٍٕٗردىٓ  وۈِۈغحىٓ -ئبٌحۇْ 

ئىجددبرٖت وۆڭددۈي جبرجىددذىغبْ ٔٗرضددىٍٗرٔىڭ ِددۇھٗثجىحي ئىٕطددبٔالرغب چىراٍٍىددك 

َٔددب جىرىىچىٍىىىددذٖ ِٗٔپٗئٗجٍىٕىددذىغبْ ثبلبضددي ٍددوق وۆرضددىحىٍذى. ئددۇالر دۇ

ٔىڭ دٖرگبھىذا ثوٌطب، لبٍحىذىغبْ گۈزٖي جبً ثدبردۇر. ئېَحمىٕىدي، غٍٗئىٍٗردۇر  

ضىٍٗرگٗ ئۇالردىّٕۇ ٍبخػي ثوٌغبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ئېَحىپ ثېرٍّٖۇ؟ جٗلۋادارالر ئۈچۈْ 

بْ جٕٗٔٗجٍٗر ثوٌۇپ، ئبضحىذىٓ ئۆضحٗڭٍٗر ئېمىپ جۇرىذىغ ھۇزۇرىذاپٗرۋٖردىگبرىٕىڭ 

ٔىڭ رازىٍىمي ئۇالر غۇ جٕٗٔٗجٍٗردٖ ِٗڭگۈ لبٌىذۇ. جٕٗٔٗجٍٗردٖ پبن جۈپحىٍٗر ۋٖ 

ثٗٔددذىٍىرىٕي وددۆرۈپ جۇرغۇچىددذۇر. جٗلددۋادارالر: پٗرۋٖردىگددبرىّىس، ثىددس  ثددبر. 

غۈثھىطىس ئىّبْ ئېَححۇق، ثىسٔىڭ گۇٔبھٍىرىّىسٔي ِٗغپىرٖت لىٍغىدٓ، ثىسٔدي دوزا  

  .①﴾ٍىغىٓ، دٍٖذۇئبزاثىذىٓ ضبل
پدددبراغٗجٍىرىگٗ ثېرىٍّٗضدددٍىه، ئبزغدددب  -ضدددوپىسِذىّۇ ثدددۇ دۇَٔبٔىدددڭ راھٗت 

 لبٔبئٗجٍىٕىع دٖۋاضي ثبر. 

ھبالۋٖجٍىرىگٗ ثېرىٍّٗضٍىىحىٓ ئىٕطبْ روھىَىحىدذٖ ٔبھدبٍىحي  - ھۇزۇردۇَٔبٔىڭ 

 لٍٗٗرگٗ ئىػٍىحىٍىذۇ؟ ئېٕېرگىَٗجوپٍىٕىذۇ. ثۇ  ئېٕېرگىَٗزور ثىر 

الرٔدي رېئدبٌىٌ دۇَٔدبدا ئىػدمب « ئبٌىٌ لىّدّٗت لدبراظ»طالِذا ئى ئېٕېرگىَٗ 

ضدوپىسِذا ئبغدۇ لىّدّٗت لبراغدالرٔي روھىدٌ  ئېٕېدرگىَٗئبغۇرۇغمب ئىػٍىحىٍىذۇ  

 سىّٕىڭ ٍبٌحىراغٍىرىذا ئىػمب ئبغۇرۇغمب ئىػٍىحىٍىذۇېچبلٕبغالردا ۋٖ ئىچىىرى ض

ئىطالھ لىٍىذۇ   ئىطالَ ئٌِٗٗىَٗجٕي ئىطالھ لىٍىذۇ  غٗخطٕي ۋٖ جِٗئىَٗجٕي

غٗخطٕي ۋٖ جِٗئىَٗجٕي جىطدّبٔىٌ پٗضدٍىىحىٓ غدۇٔذاق ئدبٌىٌ ثىدر رېئبٌٍىممدب 

ثدبرٌىك   -ٍۈوطٌٗذۈرىذۇوي، ثدۇ رېئبٌٍىمحدب ئىٕطدبٕٔىڭ جىطدّي، ئٗلٍدي، روھىدٌ 

                                                 
①

 .ئبٍٗجٍٗر-06-04 ،ضۈرٖ ئبي ئىّراْ 
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ئىمحىددذارٌىرى خٌٗىپىٍىدده ۋٖزىپىطددىٕي ئورۇٔذاغددمب، زېّىٕٕددي ئىالھىددٌ ٍوٌٕىددڭ 

رىىٗت لىٍىدذۇ. ثدۇ ئدبرلىٍىك وٗ  ِٗٔىدذىىي لىٍىػمب ھٗ ۋاتجٗلٗززاضي ثوٍىچٗ ئب

. ئىٕطددبْ ئۆزىٕىددڭ ئددبٌىٌ ِٗۋجددۇجٍىمىٕي ئىػددمب ئورۇٔذىٍىددذۇ ھٗلىمىددٌئىجددبدٖت 

 ئبغۇرىذۇ. 

ضوپىسَ رېئبٌٍىمٕي ٔبچبر پېحي جبغدالپ لوٍىدذۇ، ئىطدالھ لىٍّبٍدذۇ. رېئدبٌٍىمٕي 

ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ئىطالھ لىٍىػحىٓ ئۆزىٕي لبچۇرۇپ، ئۆزىٕىال ئىطالھ لىٍّبلچي ثوٌىذۇ. 

ئىٕطبٔذا ٍبراجمبْ ِۇۋازىٕٗجٕي ٍولىحىدپ  روھىٌ جٗھٗجحٗ ئۇجۇق لبزأطىّۇ، ثىراق 

لوٍىددذۇ. ئىٕطددبٕٔىڭ ئىجددبثىٍَىمي ۋٖ ئٌِٗٗىَٗجچددبٍٔىمىٕي ٍولىحىددپ لوٍىددذۇ. ئٗ  

ئىٕطددبٔالرٔي »، «ئددبداٌٗت ثٗرپددب لىٍىددع»پٗرز لىٍغددبْ  ٍددبِىٕي غددۇوي، 

 ىپىطي ئورۇٔذاٌّبٍذۇ.ۋٖز« لبراڭغۇٌۇلحىٓ ٔۇرغب چىمىرىع

 -دٖپ ثېمىڭچۇ ٔبھبٍىحي وٗ  ثىر پدبرچٗ ٍٗرٔدي ثبغدمۇرۇپ، ئۇٔىدڭ ٍدبۋا ئدوت 

گىَبھالرٔي ئۈٔدذۈرۈپ،  -چۆپٍىرىٕي ٍۇٌۇپ، ئوضب لىٍىپ، جېرىپ، زىرائٗجٍٗرٔي، گۈي 

ثىرِۇٔچٗ ئبدٍِٖٗرٔي وۆڭۈٌٍۈن جۇرِۇغمب ئىگٗ لىالالٍذىغبْ ثىر وۈچ ثىر ثۇٌۇڭدذىىي 

لوڭغۇزالرغب،  -چۆپٍٗرگٗ، لۇرت  -ىال جېرىپ، لبٌغبْ جبٍالرٔي ٍبۋا ئوت وىچىه ئېحىسٔ

وٌٗگىٕذىٍٗرگٗ جبغالپ ثٗرضٗ، لبٔذاق ثوٌىذۇ ثۇ، وۈچٕي پبرچىالپ ٔبثۇت لىٍغبٍٔىك 

 ئِٗٗضّۇ؟ ئىطالھبجحىٓ ثبظ جبرجمبٍٔىك ئِٗٗضّۇ؟ 

ٔدي ِبٔب ثۇ، ضدوپىسِٕىڭ ودۈچٕي ٍىغىّىدس دٖپ جدۇرۇپ، ئىٕطدبٔىٌ ئېٕېرگىَىٍٗر

پبرچىالپ، ٔبثۇت لىٍغبٍٔىمىغب ئوخػبٍذۇ  ئىطالھ لىٍىّىدس دٖپ جدۇرۇپ، ئىٕطدبٔىٌ 

 ھبٍبجٕي ئىطالھ لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبٍٔىمىغب ئوخػبٍذۇ. 

جبئبالغب پٗرىػحىٍٗردٖن ئىجبدٖت لىالٌّبٍذۇ.  ئىٕطبْ ھٗرلبٔچٗ لىٍغبْ ثىٍْٗ  

﴿ َِ ُُووووُرو َْ َهووولَر ََل يَو َّْ وووَل َو لنوَّ َِ  ل ُْا وۈٔدددذۈز جٗضدددجىھ ئېَحىدددذۇ،  -ئدددۇالر ودددېچٗ ﴿ ﴾ُيَسوووِّت

  .①﴾ثوغبغّبٍذۇ
لب پٗرىػدحىٍٗردٖن ئۆزىٕىڭ ھېىّىحي ۋٖ ِٗرھِٗىحي ثىٍْٗ ئىٕطبٔىَٗجٕي  

غۇٔذاق جٗوٍىدپ لىٍّدبلچي ثوٌطدب ئىدذى،  ئىجبدٖت لىٍىػمب جٗوٍىپ لىٍّىغبْ. 

ٍدذىغبْ خبھىػدي ثدبر، دۇَٔدبٌىك ئىػدالرٔي ئوٍال -ئىٕطبٕٔي دٖضٍىپىذىال ٔٗپطي 

پىىرى ثبر جىطىّذىٓ ٍبراجّبضحىىٓ، ثٌٗىي ضۈزۈن ٔۇردىٓ ٍبراجمبْ ثوالجحي. ٌدېىىٓ 

خدبھىع  -ٔىڭ روھىذىٓ ٍبرىحىدپ، ئۇٔىڭغدب ٔٗپطدي ئىٕطبٕٔي جۇپرالحىٓ ۋٖ  

ثىٍْٗ ھٗرىىٗت لىٍىذىغبْ جٕٗٔي، ئوٍالٍذىغبْ ئٗلىٍٕدي، ئٗروىدٓ پٗۋاز لىٍىدذىغبْ 

                                                 
 ئبٍٗت. -21، ٗٔجىَبئ ضۈرٖ ①
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ّىحددي ۋٖ ِٗرھِٗىحددي ثىددٍْٗ ئىٕطددبٕٔي روھٕددي ئبجددب لىٍددذى  ئۆزىٕىددڭ ھېى

جبٍٔىك ثبغمب ِٗخٍۇلالرغىّۇ ئوخػدىّبٍذىغبْ ئدۆزىگٗ  -پٗرىػحىٍٗرگىّۇ، جبٔطىس 

خبش ثىر جۈرٌۈن ئىجبدٖجىٗ جٗوٍىپ لىٍذى. ئىٕطبٔغب خبش ئىجبدٖجحٗ ئۇٔىدڭ جېٕدي، 

ٔىددڭ ٔىددڭ رىساٌىمددي وۆزٌٗٔطددىال، ئٗلٍددي ۋٖ روھددي ثىددرالال جَٗ ثوٌىددذۇ  

رىئددبٍٗ لىٍىٕطددىال، ئىٕطددبٕٔىڭ ھٗرلبٔددذاق جىطددّبٔىٌ پبئددبٌىَىحي غددٗرىئىحىگٗ 

ئىجبدٖجحۇر  ھٗر لبٔذاق ئٗلٍىٌ پبئبٌىَىحي ئىجبدٖجحۇر، ھٗرلبٔدذاق روھدي پبئدبٌىَىحي 

 .ئىجبدٖجحۇر

َّوِو َرنت  ْلَدولَلِل َ  ََل َ ورِيَك لَووُ ﴿ َ لَ  َوََِللِت  ِل ْْ َِّ َصََلِت  َوُُُسِ   َوَِ ٕىدي، ِېٕىدڭ ئېَحمى﴿ ﴾ُدْل ِ 

ئۈچۈٔدذۇر،  ٔبِىسىُ، لۇرثبٍٔىمىُ، ھبٍبجىُ ۋٖ ِبِبجىُ ئبٌٍِٗٗرٔىدڭ پٗرۋٖردىگدبرى 

  .①﴾ٔىڭ غېرىىي ٍولحۇر
ٔىڭ رازىٍىمىغب ئٗ  لب ئٗ  ٍېمىٍٕىػىذۇ، ٕطبْ ئٗٔٗ غۇٔذاق لىالٌىغبٔذىال ىئ

ىڭ ئٗ  ٍبراجمبْ ئىٕطبٔالرٔ ضۆزىّىسگٗ  الٍىك ثوٌىذۇ، ئٗ  ٍۈوطٌٗگْٗ ثوٌىذۇ. ثۇ

لددب ئىجددبدٖت لىٍغۇچىالرٔىددڭ ئٗ  ئىجددبدٖت لىٍغددۇچىرالي ِددۇھِّٗٗد وبجحىطددي 

لددب ئٗ  ئىجددبدٖت ئبگددبھ ثوٌددۇڭالر ِْٗ »ئٌٍٗٗھىططددبالِٕىڭ ھبٍددبجي دٌٖىٍددذۇر: 

لىٍغۇچي وىػىّْٗ. ٌېىىٓ ِْٗ روزا جۇجىّْٗ ۋٖ ئېغىس ئبچىّْٗ  لىَبَ لىٍىّْٗ ۋٖ 

وىُ ِېٕىڭ ضدۈٕٔىحىّذىٓ ٍدۈز  -ْٗ. وىّذٖ ئۇخالٍّْٗ  ئبٍبٌالرٔي ٔىىبھىّغب ئبٌىّ

«ئۆرۈٍذىىْٗ، ئۇ ِبڭب ئٗگٗغىٍٗٔٗردىٓ ئِٗٗش
②
. 

 پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ لبٔذاق ئىجبدٖت لىالجحي؟ 

پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالَ پٗرۋٖردىگددبرى ثىددٍْٗ ٍددبٌغۇز ثوٌغبٔددذا، ئىجددبدٖت 

  ئبئىػددٗ لىٍىددۋېرٖجحي، ھٗجحددب ئۇٔىددڭ ِۇثددبرٖن پددۇجٍىرى ئىػػددىپ وېحٗجحددي. 

ضدېٍىٕىڭ ئىٍگىرىىدي  ٔىڭ پٍٗغِٗجىرى، ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطۇْ، ئۇٔىڭغب: ئي 

ۋٖ وېَىٕىي گۇٔبھٍىرىٕي ِٗغپىرٖت لىٍىپ ثوٌغبٔذىىىٓ، ضدٗي ٍېٕىىدرٖن ئىجدبدٖت 

دٍٖدذۇ پٍٗغِٗدجٗر  «غدۈوۈر لىٍغدۇچي ثٗٔدذٖ ثوٌّدبٍّّٗٔۇ؟»لىٍطىال، دېگٗٔدذٖ 

ئٌٍٗٗھىططبالَ
③

ٗجدىْٗ ئبثىدذال ئٗٔٗ غدۇٔذاق دېٌٍَٗٗدذۇ. . ئىجبدٖجٕىڭ جدېگىگٗ ٍ

ئىجددبدٖجحٗ ئٗٔٗ غددۇٔذاق چىددڭ جۇرىددذىغبْ پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالَ جبھددبْ 

 لىٍىػدحب،  ودۈرٖظجبرىخىذىىي ئٗ  چو  ئىجبثىٌ ودۈچ ئىدذى. دٖۋٖت ئۈچدۈْ 

ئدۇالردىٓ رازى ثوٌطدۇْ، ٔدي ھٗرلبٍطدي   ٍوٌىذا ئدۇرۇظ لىٍىػدحب، ضدبھبثىٍٗر 

                                                 
①
 ئبٍٗجٍٗر. -061ۋٖ  -062ضۈرٖ ئٗٔئبَ،  
②
 ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
③
 ثۇخبرى ۋٖ ِۇضٍىُ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
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جبئبالٔىدڭ  ، جٗرثىٌَٗٗغدحٗىٍٗر ۋٖ ئىجبثىٌ ودۈچٍٗر لىٍىدپ جٗھٗجحٗ ئبٌىٌ ئۈٌگ

ووْ  لِْنَّوولسِ ﴿ َِ ْر ُنْفِر وو َِّ ووَر ُن ضددىٍٗر ئىٕطددبٔالر ِٗٔپٗئٗجددي ئۈچددۈْ ئوجحۇرىغددب ﴿ ﴾ُتْنووُُْا َف وْ

ئدۈِّٗجٕي  ئېرىػىْٗدېگْٗ گۇۋاھٍىمىغب  ①﴾چىمىرىٍغبْ ئٗ  ٍبخػي ئۈِّٗجطىٍٗر

دۆٌٗجٕىدڭ ضىَبضدىٌ،   ٗرپدب لىٍىػدحبلۇرۇپ چىمىػحب، زېّىٕذا ئىالھىٌ ئدبداٌٗت ث

، ِۇٔحىسىٍّٗغحۇرۇغددحبئىجحىّددبئىٌ، ئٗخاللىددٌ، ھٗرثىددٌ، ِٗٔىددۋىٌ ئىػددٍىرىٕي 

ئبٍبٌٍىرى ۋٖ لىسٌىرىٕىڭ ھبٌىدذىٓ خٗۋٖر ئېٍىػدحب ۋٖ  ،خۇضۇضىٌ جۇرِۇظ ئىػٍىرىذا

ۋٖ ئىٍىدُ ئۆگىحىػدحٗ ئىجدبثىٌ ودۈچ ئىدذى. پٍٗغِٗدجٗر  وۆرضدىحىعئۇالرغب ٍدوي 

لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌغۇچٗ ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ئۈٌگىطدىذۇر. دىٕىّىسٔىدڭ  ئٌٍٗٗھىططبالَ

وا  لَّوَو َو ْل َووْاَم  ْْلِفوَر ﴿ئٌِٗٗىٌ ئىساھبجىذۇر:  ُِ َِ يَوْر ْ  ِلَلوْ  َتول َسوَن َِ وَاَ   ْْ واَِ  لَّوِو ُن ُْ ِِو  َر َِ َلُ وْا  َلَقوْم َتول
ٔي وۆپ ٍبد لىٍغبْ ۋٖ ، ئبخىرٖت وۈٔىٕي ئۈِىذ ئ  -ضىٍٗرگٗ ﴿ ﴾َوذََتوَر  لَّوَو َتَِ وًر 

  .②﴾ئٌٗۋٖجحٗ ٍبخػي ئۈٌگىذۇر رٖضۇٌۇٌالھئٗجىٍٗٔٗرگٗ 
ٔي وۆپ ٍبد ئېحىّىس دٍٖذۇ ، ئبخىرٖت وۈٔىٕي ئۈِىذ لىٍىّىس ۋٖ ئ»ضوپىالر 

، ئٌِٗٗىَٗجچىٍٍىمىٕدي، ٔېّىػمب پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئىجبثىٍَىمىٕي، ۇٍ -

لبثىً جۇرۇپ ۋٖ ئۇٔي ٍولىحىپ، ئۇٔىڭ ئورٔىغب جدوغرا ئبوحۇئبٌٍىمىٕي، ٍبِبْ رېئبٌٍىممب جب

رېئبٌٍىك لۇرۇپ چىممبٍٔىمىٕي ئۈٌگٗ لىٍّبٍذۇ؟
③
  

ِبٔب ثۇ، ئىطالَ ثىٍْٗ ضوپىسِٕىڭ پٗرلي. ئىطدالَ ئىجدبثىٌ. ضدوپىسَ ضدٌٗجىٌ. 

 - ھدۇزۇرئىطالَ ٍۈز جۇرأٗ ئېٍىػىذۇ. ضوپىسَ ئۆزىٕي لبچۇرىذۇ. ئىطالَ ثۇ دۇَٔبٌىك 

خبھىػددٕي  -رۇش لىٍىددع ئىچىددذىىي زاھىددذٌىك. ضددوپىسَ ٔٗپطددي ھددبالۋٖجٕي دۇ

ھدبالۋٖجحىٓ ۋاز ودېچىع. ضدوپىسَ ٍٗٔٗ  - ھۇزۇرئۆٌحۈرۈپ، ٔٗپطىٕي خبزاْ لىٍىپ، 

 ھٗلىمىدٌلدب جٗۋٖوىدۈي لىٍىدع . لوٍۇۋېحىدذۇجٗۋٖوىۈي لىٍىػٕىڭ ئورٔىغدب ثٗي 

ثبغٍىٕىدپ ئىّبٕٔىڭ جۈٍِىطىذىٕذۇر. جٗۋٖوىۈي لىٍىدع لۇرئدبْ وٗرىّدذٖ ئىّبٔغدب 

َِ ﴿وېٍىذۇ:  ُنا َْْ َُواَتَِّل  ْلُلْيِِ َْ   لَِّو َِو ََ   .④﴾لب جٗۋٖوىۈي لىٍطۇِْۇئّىٕالر ٍبٌغۇز ﴿ ﴾َو

                                                 
①
 ئبٍٗت. -001ىّراْ، ضۈرٖ ئبي ئ 
②
 ئبٍٗت. -20ضۈرٖ ئٗھساة،  
③
جٗۋٖ ثوٌغبْ وىػىٍٗرٔىڭ وۆپي ئبٌالھ ٍوٌىدذىىي ِۇجبھىدذالر ثوٌدۇپ، ٍٗر غدبرىٕىڭ ضوپىسِغب  وېرٖوىيغۇٔي ئېَحىپ لۇٍۇظ  

اجمدبْ. ئدۇالر غدٗوٍي ثبغمىالر ثىرىپ ثبلّىغبْ ٍٗرٌٗرگٗ، ئىطالَ دىٕىٕي جبر لىحئٌٗىرىذىىيرىمب ۋٖ ئبضىَب فھٗر جٗرٖپٍىرىگٗ  ئب

ھِّٗىطددي ئۇالرغددب  دېگٍٗٔىرىّىسٔىددڭھٗلمىددذٖ ضددوپىسَ  .زاھىددذالردۇرجٗۋٖ لىٍىٕطددىّۇ ھٗلىمٗجددحٗ  ضددوپىسىّغبجٗھٗجددحىٓ 

 لبرىحىٍغبْ ئِٗٗش. زاھىحالرغب،)
④

 ئبٍٗت -061ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
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َََْووْ ِهْا آيَلتُووُو زَ َلتْوُهووْا ﴿ ِْ َووْ   ُوُهْا َوِ َذ  ُت َْووْ  دُوُْووَا َّووُو َوِِ َِ  لَّووِذيَ  ِ َذ  ذُِتووَر  ل نُووا َََْوو  َرَت ِ ََّلوول  ْلُلْيِِ ِهووْا ِ يَللًُوول َو
 َِ ُْا ٔىدڭ ٍدبد ئېحىٍطدٗ، دىٍٍىرىدذا لورلدۇٔچ پٍٗدذا ثوٌىدذىغبْ،  پٗلٗت ﴿ ﴾يَوَُواَتَّ

ئددبٍٗجٍىرى جىددالۋٖت لىٍىٕطددب، ئىّددبٔي وۈچىَىددذىغبْ، پٗرۋٖردىگبرىغددب جٗۋٖوىددۈي 

  .①﴾لىٍىذىغبْ وىػىٍٗرال ِۇئّىٍٕٗردۇر
ٍىدذىٓ، ٔىڭ دىٕىذا ھٗرلبٔذاق ٔٗرضٗ ئبٌغب ئىٕحىٍگۈچي ئىجبثىٌ وۈچحۇر. جۈِ

جٗۋٖوىۈي لىٍىػّۇ غۇٔذاق. جٗۋٖوىۈي لىٍىع ثىدٍْٗ ثىدرگٗ ضدٗۋٖثّۇ لىٍىٕىدذۇ: 

َْ   لَّوِ ﴿ ََ َ  َِوَُواَتَّْل  ِْ ََ ََ َذ     .②﴾لىٍغىٓ جٗۋٖوىۈيلب ثىر ئىػمب ثٗي ثبغٍىطب ، ﴿ ﴾َِِْ
ثۇ ئبٍٗت ئۇرۇغمب ِۇٔبضىۋٖجٍىه ثوٌۇپ، ئۇرۇغحب ثىر ئىػمب ثٗي ثبغالظ جٍَٗبرٌىك 

ٖ ضٗۋٖة لىٍىػٕي جٌٗٗپ لىٍىذۇ. ئِّٗب ضدوپىسِٕىڭ ھٗرلبٔدذاق ئىػدي لىٍىػٕي ۋ

ضددٌٗجىٌ. جۈٍِىددذىٓ، جٗۋٖوىددۈي لىٍىددع دٖپ ئددبجىۋاٌغىٕىّۇ ضددٗۋٖة لىٍىػددحىٓ 

 ٗدٖرل ۋٖلدبزا  لوٍۇۋېحىعٍبٌحىَىػٕىڭ ثبھبٔىطي، ثٗي لوٍىۋېحىػٕىڭ چبرىطي. ثٗي 

ي ضٌٗجىٌ ئٗلىدذىٍٗرگٗ، ۋٖ ئۇٔىڭغب ِۇٔبضىۋٖجٍىه ئىجبثىٌ ئٗلىذىٍٗرٔي ثۇزۇپ، ئۇٔ

رېئبٌٍىك ئبٌذىذا پبضطىپالرچٗ لوي لوۋۇغحۇرۇپ جۇرۇغمب، رېئدبٌٍىمٕي ئۆزگٗرجىػدىٗ 

جددۇٔجي ئٗۋالد ِۇضددۇٌّبٔالرغب ِۇٔددذاق جٌٗىددُ  . ئبٍالٔددذۇرۇۋٖجحيئۇرۇّٔبضددٍىممب 

َََْ ﴿ثېرٖجحي:  َِْاََلَُل َو َِل َتََُب  لَُّو لََنل ُىَا  َْْ َُواَتَّلِ ُدْل َلْ  ُيِص َِّوَنل ِ َلَّ  َِ     لَِّو َِو نُوا ئېَحمىٕىدي، ﴿ ﴾ ْلُلْيِِ

ٔىڭ جٗلذىر لىٍغبْ ٔٗرضىطي ٍېحىذۇ، ئۇ ثىسٔىڭ ِٗدٖجىدبرىّىسدۇر. ثىسگٗ پٗلٗت 

 .③﴾لب جٗۋٖوىۈي لىٍطۇِْۇئّىٕالر 
ٔىدڭ جٗلدذىرى وٌٗطدٗ، ئۇالر ثىٍگٗٔىي، جٗڭگٗ چىمىع جدبٕٔي ئبٌّبٍدذۇ. 

ىڭ ثىدٍْٗ ئدۇالر پۈجدۈْ ودۈچي ثىدٍْٗ جٗڭدگٗ . غدۇٔئۆٌۈۋېرىدذۇلٍٗٗردٖ ثوٌطىّۇ 

 ئبجٍىٕبجحي. 

َِ ﴿ئۇالرغب ٍٗٔٗ ِۇٔذاق جٌٗىُ ثېرٖجحدي:   َُو وَِّوُقا  ِ ُوَُّهوْا ََل يُوْدِ و َْ وُرو   ََ َسوَِّ َّ  لَّوِذيَ  َت ْْ َوََل َي
ََومُ  َِ َِِو  ْ ِل تُوْرِىُِّا َْ ْ  رََِلِخ  ْل َر َوِِ ْ  دُواَّ َُطَْدُُْا ِِ ْْ َِل   َِمهو  َلُهْا  ََوُموَُّتاْ َوَن وبپىرالر لۇجۇٌدذۇق ﴿ ﴾وَّ  لَّوِو َو

ٔىڭ جبزاضىذىٓ لېچىدپ لۇجۇالٌّبٍدذۇ. دۈغدٍّٗٔىرىڭالر دٖپ ئوٍٍىّىطۇْ ئۇالر 

ئۈچۈْ لوٌدۇڭالردىٓ وېٍىػدىچٗ لدوراي ودۈچي ۋٖ جٗ  ئېحدي  ئۇرۇغۇغىڭالرثىٍْٗ 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -2ضۈرٖ ئٗٔفبي،  
②
 ئبٍٗت. -059ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
③
 ئبٍٗت. -50ضۈرٖ جٗۋثٗ،  
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دۈغددّىٕىٕي ۋٖ  ئۆزۈڭالرٔىددڭٔىددڭ دۈغددّىٕىٕي ۋٖ جٍَٗددبرالڭالر ثۇٔىددڭ ثىددٍْٗ 

  .①﴾لورلۇجىطىٍٗرۇٔىڭذىٓ ثبغمب دۈغٍّٗٔٗرٔي ئ
وبپىرالرٔي دىٕٕي ۋٍٖراْ لىٍىع، دىٕٕدي  ئۇالر جٗزِىٌ ھبٌذا غۇٔي ثىٍذىىي، 

ئۆزىٕىدڭ دىٕىغدب زېّىٕدذىٓ ئدورۇْ  ٍولۇجۇظ ِٗلطىحىگٗ ٍٗجىۈزٍِٗذۇ. ثٌٗىدي 

ئدۆزى ئدورۇْ ثٗرگٗٔدذىىىٓ، ثىدسگٗ غدۇ  دىٕغب »ثېرىذۇ. غۇٔذالحىّۇ ضبھبثىٍٗر 

دېّٗضٍٗردىٓ، وۈچىٕىڭ ٍېحىػىچٗ جىرىػچبٍٔىك « ۇپبٍٗ، ئِٗٗي لىٍّىطبلّۇ ثوٌۇرو

 وۆرضىحىپ، ضٗۋٖة لىٍىپ، وۈچ جٍَٗبرٌىذى.

ْْوُُْا َنَّو  ﴿ئۇالرغب ٍٗٔٗ غۇٔذاق جٌٗىُ ثېرٖجحي:   َهول دُو َْ وْ َْو ْ  َدْم َنَصُُِّْْا ِِ ُِِص َِّ ُُْ ْا  َنَوَللَّل َنَصلََو
ْنومِ  َِ ووْ   َََْوو  ُتوولت َ وْ رر دَووِمير   َىوَذ  دُووْل ُىوَا ِِ َِّ  لَّوَو  َُِسووُ ْا ِ  ِِ  لَّوووِ  نَُْو ْذ ِِ ِِِّووِْ  ﴾َوَِول َنَصوولََُ ْا يَووْاَم  ْلَُوَقوو   ْلَ ْلَدول

ضىٍٗرگٗ ٍٗجىْٗ ِۇضىجٗت ضىٍٗر دۈغّٗٔگٗ ٍٗجىۈزگْٗ ِۇضدىجٗجٕىڭ ٍېرىّىغدب ﴿

الر. جٗ  وېٍىذىغبْ جۇرضب، ضىٍٗر ٍٗٔٗ: ثدۇ ِۇضدىجٗت لٍٗٗردىدٓ وٌٗدذى؟ دېدذىڭ

ھٗلىدمٗجْٗ ھٗر ٔٗرضدىگٗ  ئېَحمىٕىي ئۇ، ضدىٍٗرٔىڭ ئدۆزٌىرىڭالردىٓ ثوٌدذى. 

ٔىدڭ لبدىردۇر. ئىىىي لوغۇْ ئۇچراغمبْ وۈٔىدذٖ ضدىٍٗرگٗ وٌٗدگْٗ ِۇضدىجٗت 

  .②﴾ئىرادىطي ثىٍْٗ وٌٗگٗٔذۇر
ٔىڭ جٗلذىرى ثىٍْٗ ٍۈز ثېرىػي ئىٕطدبٕٔي ئۇالر غۇٔي ثىٍذىىي، ثىر ئىػٕىڭ 

 ْ ئىػالرٔىڭ ِٗضئۇٌىَىحىذىٓ ضبلىث لىٍّبٍذۇ. خبجب لىٍىپ لوٍغب

َِول َنَصولََوُهُا ﴿ئۇالرغب ٍٗٔٗ ِۇٔذاق جٌٗىُ ثېرٖجحي:   وْ  ََوْدوِم  واَِ ِِ ُْ َّوِو َو لرَّ وََُ لَُا  ِل ْْ  لَّوِذيَ   
ََ َلُهووُا  لنَّوولُس  ِ  ََِ وو ا   لَّووِذيَ  دَوول وور   ِْ ُهْا َو توََّقووْا  َن وونوْ َسووُنا  ِِ ِْ َّووِذيَ  َن َلُدووا  َلُ ووْا َِلْفَكووْاُىْا  ْلَقووْرُح ِل َِ َِّ  لنَّوولَس دَووْم 

ْسوُِّوَنل  لَّوُو َوُ وَا  ْلاَِت ولُ  َِ ََ َلُىْا ِ يَللًُل َودَلُلا   ٔىڭ ۋٖ پٍٗغِٗجٗرٔىڭ ٍبرىالٔغبٔذىٓ وېَىٓ ﴿ ﴾َِو

چبلىرىمىغب ئبۋاز لوغمبٔالر ئىچىذىٓ ٍبخػدي ئٌٍِٗٗٗرٔدي لىٍغدبٔالر ۋٖ جٗلۋادارٌىدك 

 -ب ئېرىػىذۇ. وبپىرالر جٗرٖپذارى ثوٌغبْ ئبدٍِٖٗر ئۇالرغب: غٗن لىٍغبٔالر چو  ضبۋاثم

غۈثھىطىسوي، وىػىٍٗر ضدىٍٗرگٗ لبرغدي لوغدۇْ جوپٍىدذى، ئدۇالردىٓ لورلدۇڭالر، 

ٔېّىذېگْٗ  وۇپبٍٗ،  دېذى. ثۇ ضۆز ئۇالرٔىڭ ئىّبٔىٕي وۈچٍٗححي. ئۇالر: ثىسگٗ 

  .③﴾ٍبخػي ھبِىٌ دېذى
ذىرى ثىدٍْٗ  ِٗغٍۇثىَٗجٕىدڭ ٍدۈز ثېرىػدي ٔىدڭ جٗلدئۇالر غۇٔي ثىٍدذىىي، 

ٔىڭ جٗلذىرىٕي دٖضدحٗن لىٍىۋېٍىػدحىٓ دېدرٖن ِٗغٍۇثىَٗجىٗ جْٗ ثېرىػحىٓ ۋٖ 

                                                 
①
 ئبٍٗجٍٗر. -61ۋٖ  -59ضۈرٖ ئٗٔفبي،  
②
 ئبٍٗجٍٗر. -066ۋٖ  -065ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
③
 ئبٍٗجٍٗر. -071ۋٖ  -072ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
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ثٗرٍِٗذۇ. غۇڭب ثىرىٕچي جٗلذىرٔي ٍېڭدي جٗلدذىر ئدبرلىٍىك ئۆزگٗرجىػدٕي ئۈِىدذ 

لىٍىپ، ٍبِبْ ھبٌٕي ئۆزگٗرجىع ئۈچۈْ ئىجبثىٌ ھٗرىىٗجٍٗرٔي لىٍىع ثىٍْٗ ثىٍٍٗ 

لىٍىع وېرٖن جٗۋٖوىۈيلب 
①
  

لٗدٖر ئٗلىذىطدي ئٗٔٗ غدۇٔذاق  جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھبٍبجىدذا لدبزا ۋٖ

ئبٌغددب ئىٍگىددرىٍٗظ ئۈچددۈْ ھٗرىددىٗت لىٍىػددمب ئۈٔددذىگۈچي وددۈچ ئىددذى. ٌددېىىٓ 

ضددوپىسِٕىڭ ثٗي لوٍۇۋېحىػددي ثددۇ وددۈچٕي جٗلددذىرٔي ثبھددبٔٗ لىٍىددپ، ضددٗۋٖة 

دٖپ ِٗضئۇٌىَٗجطدىسٌىه لىٍىػدمب  « ثوٌىدذۇ پىػبٔٗڭگٗ پۈجۈٌگىٕي»لىٍّبضٍىممب  

ضددىحَٗ لبجددبرٌىك ٍبِددبْ ھددبٌٗجٍٗرٔي  -وېطددٌٍٗىه، ئددبجىسٌىك، ٍولطددۇٌٍۇق، زۇٌددۇَ 

. ضوپىسَ ٍٗٔٗ: ثدۇ دۇَٔدب ئبٍالٔذۇرۇۋٖجحيئۆزگٗرجىع ئۈچۈْ ھٗرىىٗت لىٍّبضٍىممب 

، ئدبخىرٖجٕي ئبضدبش لىٍىدع وېدرٖن، روھىَٗجٕدي دۇَٔبپٗرٖضدٍىىحىٓ ٌٗٔٗجگٗردى

مۇزۇظ ئۈچۈْ، روھىَٗجٕي پبوالپ ئبخىرٖجىٗ جٍَٗبرٌىك لىٍىع ئۈچۈْ ئۇدۇٌٍدۇق لۇج

ثوٌددذى.  جۇرِددۇظ ثوٌطددىال وۇپددبٍٗ، دٖپ زېّىٕٕددي ئددبۋات لىٍىػددمب پۇجٍىىبغددب 

دۇَٔبپٗرٖضدددٍىه لىٍّبضدددٍىك، راھٗجپٗرٖضدددٍىه لىٍّبضدددٍىك غۈثھىطدددىسوي 

 ۋاتزېّىٕٕي ئب . ٌېىىٓۇئىطالِىَٗجحىىي ئبضبضٍىك جٗغٗثجۇش. زاھىذٌىك دېگْٗ غ

لىٍغىٍي ئۇٔىّبضٍىك ئبٍرىُ ِٗضىٍٗ، دۇَٔبپٗرٖضٍىه ئبٍرىُ ِٗضىٍٗ. ثۇ ئىىىىطىٕىڭ 

ئىٕطبْ روھىَىحىگٗ ئِٗگٗن لىٍىع ۋٖ پبئدبٌىَٗت  ھېچمبٔذاق چېحىػٍىمي ٍوق. 

خدبھىع غدٗوٍىذٖ ئورۇٔالغدحۇردى. ِۇٔدۇ  -ئېٍىپ ثېرىع ئىطحٗوٍىرىٕي ٔٗپطدي 

وؤحروي لىٍىذىغبْ گٗۋدىٍىده خبھىػدالرٔي ئوجحۇرىغدب ئبٍٗت ئىٕطبٕٔي ئٗ  لبجحىك 

 لوٍذى:

﴿ ِْ َِضَّ َ   لذََّىِب َو ْل ِِ ِر  ْلُلَقْنَطَرَِ ِِ َ   لنتَسلِر َو ْلَِِّن َ  َو ْلَقَنل ُِبه  لكََّهَا ِ  ِِ ِْ  زُيتَ  لِْنَّلِس  َِ ْ وِل  ْلُلَسواَّ َْ َو ْل
ووْرثِ  َْ جوپالٔغددبْ وددۆپ ِددبٌالر،  وۈِۈغددحىٓ -ئددبٌحۇْ ئبٍددبٌالر، ئوغددۇٌالر، ﴿ ﴾َو ْعَُ ولِم َو ْل

ئبرغىّبلالر، چبرۋىالر ۋٖ ئېىىدٍٕٗردىٓ ئىجدبرٖت وۆڭدۈي جبرجىدذىغبْ ٔٗرضدىٍٗرٔىڭ 

  .②﴾ِۇھٗثجىحي ئىٕطبٔالرغب چىراٍٍىك وۆرضىحىٍذى
ثددۇ  .ثىھددۇدٖ ئىددع لىٍّبٍددذۇ ثددۇ ئىطددحٗوٍٗرٔي ثىىبرغددب ٍبراجّىغددبْ.  

ظ ثبھبٔىطي ثىٍْٗ ئۆٌحۈرۈپ لوٍطدۇْ، دٖپ ئىطحٗوٍٗرٔي ئىٕطبٔىَٗت روھٕي پبوال

لىٍىػىغب جۈرجىٗ ثوٌطدۇْ، ٍدبردَٖ  ئبۋاتٍبراجّىغبْ. ثٌٗىي ئىٕطبٔىَٗجٕىڭ زېّىٕٕي 

                                                 
①
 ثۆٌددۈِىگٗدېددگْٗ « ئۇلددۇِي لٗدٖرٔىددڭلددبزا ۋٖ » وىحبثٕىددڭٔددبٍِىك « چۈغددٗٔچىٍٗرزۆرۈر ثوٌغددبْ  جددۈزىحىع» خبٌىطددىڭىس 

 ِۇراجىئٗت لىٍىڭ.
②
 ئبٍٗت. -04ئبي ئىّراْ، ضۈرٖ  
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لىٍىدع ئىٕطدبٕٔىڭ ٍبرىحىٍىػدىذىىي جدۈپ ئدبۋات ثٗرضۇْ دٖپ ٍبراجمبْ. زېّىٕٕي 

 لىطّىذۇر: جٗروىجيِٗلطٗت ثوٌغبْ خٌٗىپىٍىىٕىڭ ثىر 

ََ َرَهووكَ ﴿ ًْ  َوِ ْذ دَوول وو ََ ِِوو   ْعَْرِض َفِْ  وول   َِ ل َِ ُتوو    ِ ِْ َْْلََلًَِ وو ئددۆز ۋالحىددذا پٗرۋٖردىگبرىددڭ ﴿ ﴾ِل

 .①﴾دېذى پٗرىػحىٍٗرگٗ ِْٗ ٍٗر ٍۈزىذٖ خٌٗىپٗ ٍبرىحىّْٗ،
ِِ َهول﴿ وَُوْدَلرَُتْا  ْْ وَ   ْعَْرِض َو  َُْكوَاُتْا ِِ ضىٍٗرٔي جۇپرالحىٓ ٍدبراجحي، ضدىٍٗردىٓ  ﴿ ﴾ُىَا َن

  .②﴾ػٕي جٌٗٗپ لىٍذىلىٍى ۋات زېّىٕٕي ئب
 خددبھىع ئىطددحٗوٍىرىٕىڭ وٍٗددٕىگٗ وېرىددپ وېحىددپ،  -جددوغرا، ثددۇ ٔٗپطددي 

وُموُل  لَّوِو َِوََل ﴿لىٍّىطدب ئىٕطدبْ ھدبالن ثوٌىدذۇ:  ثٌٗگىٍىگْٗ ھۇدۇدالرغب رىئبٍٗ ُِ ْْوَك  ِت
 .③﴾ثٌٗگىٍىگْٗ ھۇدۇدالردۇر، ئۇٔىڭغب ٍېمىٕالغّبڭالر ئٗٔٗ غۇالر ﴿ ﴾تَوْدَُُموَىل
﴿ ُِ َْْك  ٔىڭ ھۇدۇدٌىرىذۇر، ئۇٔىڭغدب خىالپٍىدك ئٗٔٗ غۇالر ﴿ ﴾ُموُل  لَِّو َِوََل تَوْقَرَُاَىولِت

  .④﴾لىٍّبڭالر
خبھىػدٕىڭ غبغدٍىمٍىرىٕي  -ئىٕطدبْ روھىَىحىدذٖ ٔٗپطدي  غۇٔىڭ ئۈچدۈْ 

جىسگىٍٍٕٗذىغبْ جىسگىٕٗوٍٗرٔي ٍبراجحي. جۈٍِىدذىٓ ئٗلىدً، ئىدرادٖ، ئىىىدي ٍدوٌٕي 

ُُِ اَرَىول َوتَوْقَا َىول دَوْم ﴿ محىذارىٕي ٍدبراجحي:جؤۇپ، ثىرىٕي جبٌالظ ئى واَّ َىل َِاَْلَهَلَهول  َْ َر َوَِول  و َْ َوَُو
وولَىل َّْ ووْ  َل َِ َِووْ  زَتَّلَىوول َودَووْم َفوولَن  َْوَح  وْ روھ ثىددٍْٗ ۋٖ ئددۇٔي چىراٍٍىددك لىٍىددپ ٍبراجمددبْ، ﴿ ﴾نَِ

ْ ٍبِبٍٔىمٕي ثىٍذۈرگْٗ زات ثىٍْٗ لٗضِٗىي، روھٕي پدبن لىٍغدب -ئۇٔىڭغب ٍبخػي 

فۇجددۇر ثىددٍْٗ  -ۋٖ پىطددمي  وددۇفرىئددبدَٖ چولددۇَ ِۇرادىغددب ٍېحىددذۇ، ٔٗپطددىٕي 

ئىٕطدبٔغب ٍبخػدي ﴿ ﴾َوَىوَميْوَنلُه  لنَّْ وَمْي ِ ﴿ .⑤﴾وِٗطىحىْٗ وىػي چولۇَ ٔبئۈِىذ ثوٌىذۇ

َُوارً ﴿ ⑥﴾ٍوي ثىدٍْٗ ٍبِدبْ ٍدوٌٕي وۆرضدٗجّىذۇلّۇ؟ َِّول َت َِّول َ ولِتًر  َوِ  وِِّ َل ِ   ﴾ِ َّول َىوَميْوَنلُه  لسَّ
ٍبِبْ ٍوٌٕي وۆرضٗجحۇق، ئدۇ ِدۇئّىٓ ثوٌدۇپ  -غۈثھىطىسوي ثىس ئىٕطبٔغب ٍبخػي ﴿

ٔىڭ ٔېّىحىگٗ غۈوۈر لىٍغۇچىذۇر. ٍبوي ٍبِبْ ٍوٌذا ِېڭىدپ ٍبخػي ٍوٌذا ِېڭىپ 

  .⑦﴾ٔبغۈوۈرٌۈن لىٍغۇچىذۇر

                                                 
①
 ئبٍٗت. -11ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
②
 ئبٍٗت. -60ضۈرٖ ھۇد،  
③
 ئبٍٗت. -229ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
④
 ئبٍٗت. -087ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
⑤
 ئبٍٗجىىچٗ. -01ئبٍٗجحىٓ  -7ضۈرٖ غِٗص،  
⑥
 ئبٍٗت. -01، ثٌٗٗدضۈرٖ  
⑦
 ئبٍٗت. -1ضۈرٖ ئىٕطبْ،  
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ئبِبٍٔىك ۋٖ ٔىجبجٍىك ثبر. ثۇ ھۇدۇدالرغب  -ثٌٗگىٍٗپ ثٗرگْٗ ھۇدۇدالردا جىٕچ  

لىٍىدع ئىٕطدبْ روھىَىحىٕدي ٍۈوطدٌٗذۈرىذۇ ۋٖ وۈچٍٗٔذۈرىدذۇ  زېّىٕٕدي رىئبٍٗ 

لىٍىػمب ٍبردَٖ ثېرىذۇ  ئىٕطبٕٔىڭ ٔٗپطي  ئبۋاتئىالھىٌ ٍوٌٕىڭ جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ 

ئىٕطبٔغب ئبخىرٖت ودۈٔىٕي، لبٍحدب جىرىٍىػدٕي،  خبھىػىٕي جىسگىٍٍٕٗذۇ. غۇڭب  -

ٌ ٍوٌٕىڭ غۇٔچٗ روغدْٗ ثوٌۇغدىغب ھېطبة ۋٖ جبزأي ئٗضٍىحىذۇ. ثۇ ٔۇلحىذا ئىالھى

خبھىػىٕي پبوالظ ۋٖ جىسگىٍٕٗغٕىڭ ئورٔىغب  -لبرىّبً، ضوپىسَ ئىٕطبٕٔىڭ ٔٗپطي 

ٔىدڭ رازىٍىمىٕدي لدب ٍېمىٍٕىػدىع ۋٖ وٗ ضدٗئَي لىٍىدذۇ. « ئۆٌحۈرۈظ»ئۇٔي 

ٔدي جٗغدٗثجۇش لىٍىدذۇ. ِۇثدبدا « جبغدالظ»ئىسدٖغٕي ثبھبٔٗ لىٍىپ، ثۇ دۇَٔدبٔي 

ثبغدٍىغبْ  غۇٔىڭغبْ ثوٌطب ئىذى، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىسٔي ئىطالَ غۇ ثوٌغب

دۇَٔب ٌٗٔٗجىٗردىذۇر، دۇَٔدبدىىي »ثوالجحي. ضوپىالر پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ: 

ٔي زىىرى لىٍىع، ٍبوي ئىٍىُ ئۆگٗجىۈچي، ثبرچٗ ٔٗرضٗ ٌٗٔٗجىٗردىذۇر، پٗلٗت 

«ٍبوي ئىٍىُ ئۆگٗٔگۈچي ثۇٔىڭدذىٓ ِۇضحٗضدٕب
①
جبئبالٔىدڭ  ضدۆزىذىٓ   دېدگْٗ 

دۇَٔددب جىرىىچىٍىىددي پٗلٗت ﴿ ﴾ََُِوولُع  ْلغُووُرورِ ﴿لۇرئددبْ وٗرىّددذٖ دۇَٔددبٔي ضددۆوۈپ: 

 ھٗدىطحٗدېگىٕىذىٓ جٗضٌٍٗىٌ جبپىذۇ. لۇرئبْ ۋٖ  ②﴾ئبٌذاٍذىغبْ ِبٌذىٕال ئىجبرٖجحۇر

دۇَٔبٔىڭ ضۆوۈٌگىٕي ۋٖ ٌٗٔٗت لىٍىٕغىٕي ثٗرھٗق راضححۇر. ٌېىىٓ دۇَٔبٔي ضۆوىْٗ 

ت ۋٖ ھٗدىطٍٗرٔىڭ ضىَبلىٕي جٗھٍىدً لىٍطدبق، غدۇ ئبٍدبْ ثوٌىدذۇوي، دۇَٔدب ئبٍٗ

پٗلٗت ئىىىي خىً ئورۇٔذا ضۆوۈٌىذۇ ۋٖ ٌٗٔٗت لىٍىٕىذۇ: ثىرىٕچي، دۇَٔب ئىٕطبٕٔي 

 لب ئىّبْ ئېَحىػحىٓ جوضۇپ وبپىر ثوٌۇغمب ئۈٔذىگٗٔذٖ ضۆوۈٌىذۇ. ئىىىىٕچي، 

َِوْ  ﴿ۆوۈٌىذۇ: ٍوٌىذا جىھبد لىٍىػحىٓ ئىٕطبٕٔي جوضمبٔذا ض وْ  ََوْدوِم ِ يَللُِوِو ِ َلَّ  َََر َِللَِّو ِِ َِْ  َت
وَ   لَّوِو َوَلُهو َْْ ِهْا َ َضوب  ِِ ِر َصْمرً  َِوَد َْ َِْ  َ َرَح َِلْلُ  ِِ َوَلِ ْ   يَلل ُِْطَلِ َ  َِلْْلِ ُُِّْْو  ََِ و ا  َذلِوَك ُنْترَِه َودَو ََوَذ ن   ْا 

  ََ َ ل َْ ِّها   ْل َْ َُ ْْ ِِرِي َ َِاَُوَُّهُا   َِّ  لََّو ََل يَوْهوِم   ْلَقوْاَم  ْلَ ول َْ   ْْلِفَرَِ َوَن ََ ُْوَ ل  لدب ئىّدبْ وىّىدي ﴿ ﴾لمه

لٌٗجي ئىّبْ ثىٍْٗ ِۇضدحٗھىَٗ جدۇرۇپ،  -ئېَحمبٔذىٓ وېَىٓ ئىّبٔىذىٓ ٍېٕىۋاٌطب 

ِٗججددۇرالظ ئبضددحىذا جددۇرۇپ، ئبغسىددذىال ئىّبٔددذىٓ ٍبٔغددبٍٔىمىٕي ثىٍددذۈرگٍٗٔٗر 

ٔىڭ غٗزىدپىگٗ دۇچدبر ثىٍْٗ وۆڭٍي ئېچىٍطب، ئۇ  وۇفرى  -ٕب ثۇٔىڭذىٓ ِۇضحٗض

ثوٌىذۇ ۋٖ چو  ئبزاثمب لبٌىذۇ. ثۇ ئبزاة ئۇالرٔىڭ دۇَٔدب جىرىىچىٍىىىٕدي ئدبخىرٖجحىٓ 

ٔىددڭ وددبپىر لٗۋِٕددي ھىددذاٍٗت لىٍّبٍددذىغبٍٔىمي وددۆرگٍٗٔىىٍىرى ۋٖ  ئددبرجۇق

 .③﴾ئۈچۈٔذۇر
                                                 

①
 رىۋاٍٗت لىٍغبْ. ِبجٗۋٖ ئىجٕي جىرِىسىٌ  
②
 ئبٍٗت. -085ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
③
 ئبٍٗجٍٗر. -017ۋٖ  -016، ٔٗھًضۈرٖ  
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ُُِتاْ ﴿ ُُِتْا َونََْونَوول َِ آََوول ِْ َتوول َِ   دُووْل ِ  َكووْا ْْ ُُُلاَىوول َوِتَ وولَرَ  َت َُوَرِوْ َ   دوْ ووَا  ِْ ََِكوو َرُتُ ْا َوَن ُ ووْا َو ُِ َوِ ْفووَا ُُُ ْا َوَنْزَو 
َّوو  َِ ووِِّ ِِْو َِوَُوَرَُّصووا   َْ ِِوو   َهووللر  وواِلِو َوِِ ُْ َّووِو َوَر ووَ   ل ووبَّ ِ لَووْ ُ ْا ِِ َِ ووْاَُوَهل َن ََ رِِه  َتَسوولَلَىل َوََِسوولِتُ  تَوْر ِْ َّووُو َِووَا يَووْاِتَ   ل

وِق  َ  ِْ ََل ئېَحمىٕىدي، ئٗگٗر ضدىٍٗرٔىڭ ئبجدبڭالر، ئوغدۇٌٍىرىڭالر، ﴿ ﴾َو لَُّو ََل يَوْهِم   ْلَقوْاَم  ْل

ِدبٌٍىرىڭالر،  -لېرىٕذىػىڭالر، خوجۇٍٔىرىڭالر، ئدۇرۇق جۇلمدبٍٔىرىڭالر، جبپمدبْ پدۇي 

ئدۆٍٍىرىڭالر ضدىٍٗر  وۆرۈدىغدبْئبلّبً لىٍىػىذىٓ لورلمبْ جىجبرىحىڭالر، ٍبخػدي 

ٔىڭ ٍوٌىذا جىھبد لىٍىػحىّٕۇ ضۆٍۈٍِۈن ٔىڭ پٍٗغِٗجىرىذىٓ ۋٖ جىٓ، ئۈچۈْ 

پبضدىك لٗۋِٕدي  ٔىڭ ئِٗرى وٌٗگدۈچٗ وۈجدۈڭالر ثوٌطب، ئۇ ھبٌذا ضىٍٗر جبوي 

  .①﴾ھىذاٍٗت لىٍّبٍذۇ
ٍوٌىذا جىھبد لىٍىػحىٓ جوضدّىغبْ  لب ئىّبْ ئېَحىػحىٓ، ٍبوي ئِّٗب دۇَٔب 

ٌَ ِلِدَِّوولِلِه ﴿ت لىٍىّٕبٍددذۇ: ئٗھۋاٌددذا، ضددۆوۈٌٍّٗذۇ ۋٖ ٌٗٔٗ ِوو  َنْفووَر َّووِو  لَُّ َْ  ل وورََّم زِينَوو َِ ووْ   َِ دُووْل 
 ِْ وو َِ ًْ يَوووْاَم  ْلِقَ ل ُْوَ ل َفلِلَصوو َِ  لوومه َْ َوول ِِوو   ْل َِنُووا   َّووِذيَ  آ ووَ   لوورتْزِق دُووْل ِىووَ  ِل  ئېَحمىٕىددي، ﴿ ﴾َو لطَّ تَِّوولِ  ِِ

ن رىسىمالرٔي وىُ ھبراَ لىٍدذى؟ پب - غېرىٓثٗٔذىٍىرى ئۈچۈْ ٍبراجمبْ ٌىجبضالرٔي، 

ئېَحمىٕىددي، ئددۇالر ثددۇ دۇَٔددبدا ِددۇئّىٕالر ئۈچددۈْ ٍبرىحىٍغددبْ  ئددبخىرٖجحٗ ثوٌطددب، 

  .②﴾ِۇئّىٍٕٗرگىال خبضحۇر
ُْوَ ل﴿ وَ   لوومه ََ َُِصوو ََِّك ِِ َّووُو  لومَّ َر  ْْلِفووَرََ َوََل تَووْن ِِ َلوول آتَولَل  ل ضددبڭب ثٗرگْٗ ثددبٍٍىك  ﴿ ﴾َو َْوَُوِ  

  .③﴾ٍۇرجىٕي جىٍىگىٓ، دۇَٔبدىىي ٔېطىۋٖڭٕىّۇ ئۇٔحۇِىغىٓ ثىٍْٗ ئبخىرٖت
لب ئبضىٌ ثوٌۇغمب ئېٍىپ ثبرىذۇ. ضدوپىالر ثدۇٔي چىدڭ جوغرا، دۇَٔبغب ثېرىٍىع 

جۇجۇۋېٍىپ، دۇَٔب غۇڭب ٌٗٔٗجىٗردٖ دېَىػىذۇ. ٌدېىىٓ گۇٔبھمدب چۈغدۈپ لېٍىػدحىٓ 

جۇرۇپ لوٍىذۇ. ثۇ خبھىػٕي ئۆٌحۈرۈۋېحىع جېخىّۇ چو  گۇٔبھمب پب -لورلۇپ ٔٗپطي 

چو  گۇٔبھ ٍبخػي ئىػالرغب ثۇٍرۇپ، ٍبِبْ ئىػالردىٓ جوضىّبضٍىك، ٔبھٗق ثىدٍْٗ 

لىٍىپ، ئۇٔي ئۇجۇلحۇرۇغمب ھٗرىىٗت لىٍّبضٍىك، زېّىٕٕي ئىالھىٌ ٍوٌٕىدڭ  وۈرٖظ

لىٍّبضٍىمحىٓ ئىجبرٖت. ئىٕطبْ ٍبخػي ئىػالرغب ثدۇٍرۇپ،  ئبۋاتجٗلٗززاضي ثوٍىچٗ 

ٔىڭ دىٕىٕي ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئېرىػحۈرۈظ ئۈچۈْ جىھدبد  ،ضۇظٍبِبْ ئىػالردىٓ جو

لىٍىدع جٗرٍبٔىدذا  ئدبۋاتلىٍىع، زېّىٕٕي ئىالھىدٌ ٍوٌٕىدڭ جٗلٗززاضدي ثدوٍىچٗ 

جىدٓ ِٗغپىدرٖت جٌٗٗپ لىٍىدذۇ ۋٖ ھٗرىىٗت لىٍىپ، خبجبٌىك ئۆجىۈزۈپ ضبٌطدب، 

 لَّوِذيَ  ِ َذ  وَ ﴿ِۇٔدذاق دٍٖدذۇ:  لبٍحب خبجبٌىك ئۆجىۈزِٗضٍىىىٗ جىرىػىذۇ. ثۇ ھٗلدحٗ 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -24ضۈرٖ جٗۋثٗ،  
②
 ئبٍٗت. -12، ئٗئرافضۈرٖ  
③
 ئبٍٗت. -77، لٗضٗشضۈرٖ  
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ُُاَن ِ َلَّ  وُر  لوذه َِ ََُرو  لِوُذُُاَِِهْا َوَِوْ  يَوْغ وَُوْغ ْْ ََُسُهْا ذََتوُرو   لَّوَو َِل َُْلا  نَُْو ًْ َنْو َ  َك ِِ ُْا  َِل َََْو  َِوَد   لَّوُو َولَوْا ُيِصورهو  
وْ  َرَتِهوْا وَ  وَرَ  ِِ َِ َِْغ ُىْا  ُِ  ََ و َِ َِ ُنولَ ِوَك  َُْلوا ُْا  َوُىوْا يَوْد ِِ َهول َوُ وَا َِل َِوَد َُِهول  ْعَُْوَهولُر َفللِوِميَ   ْْ وْ  َت نَّول   َتْ وِر  ِِ َِ

 َ  ِْ ُر  ْلَدولِِ ِْ جٗلۋادارالر ٍبِبْ ثىر گۇٔبھ لىٍىپ ضبٌطب، ٍبوي ئۆزٌىرىگٗ زۇٌۇَ لىٍطدب، ﴿ ﴾َن

ٔددي ٍددبد ئېحىددذۇ، گۇٔددبھٍىرى ئۈچددۈْ ِٗغپىددرٖت جٌٗٗپ لىٍىددذۇ. گۇٔددبھٕي 

؟ ئددۇالر لىٍّىػددٍىرىٕي ثىٍىددپ جددۇرۇپ جىددٓ ثبغددمب وىددُ ثددبروٗچۈرىددذىغبْ 

داۋاِالغحۇرِبٍذۇ. ئۇالرٔىڭ ِۇوبپبجي پٗرۋٖردىگبرى جٗرىپىذىٓ ثوٌغبْ ِٗغپىدرٖت ۋٖ 

 ِٗڭگدۈئبضحىذىٓ ئۆضحٗڭٍٗر ئېمىپ جۇرىذىغبْ جٗٔدٕٗجٍٗردۇر، ثدۇ ٍٗرٌٗردٖ ئدۇالر 

  .①﴾ٍبخػي ٔېّىذېگْٗضبۋاثي  ئېرىػىذىغبْلبٌىذۇ. ٍبخػي ئىع لىٍغۇچىالرٔىڭ 
جېٕىّٕىڭ ئىگىطي ثوٌغبْ »ۇ ھٗلحٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ث

ضدىٍٗرٔي ئېٍىدپ  زات ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ِۇثبدا ضىٍٗر گۇٔبھ لىٍّىطبڭالر ئىذى، 

جىٓ ِٗغپىرٖت جٌٗٗپ لىٍىذىغبْ ثىدر لٗۋِٕدي وېحىپ، گۇٔبھ لىٍىذىغبْ، گۇٔبھىغب 

«جحيئۇالرغب ِٗغپىرٖت لىال دٖ،  -وٌٗحۈرٖجحي 
②
.  

ئىچىگٗ ٌىك ثىر ٔٗرضٗ لبچىالٔغدبْ ضدېۋٖجٕي ثېػدىڭغب لوٍدۇپ جىدُ جۇرضدب ، 

ضېۋٖجحىٓ ثىرٖر ٔٗرضٗ چۈغۈپ وٗجّىطٗ، ضْٗ ضېۋٖجحىىي ٔٗرضىٕي ئٌِٗٗىَٗجدحٗ 

ضددبلٍىغبْ ثوٌىطددْٗ، ثىددراق ضددېۋٖجٕي ضددبلالٍّْٗ دٖپ جېگىػددٍىه ھٗرىىٗجٕددي 

ٌىدي ضدېۋٖجٕي ثېػدىڭذا وۆرضدىحىع ئِٗٗش. ثٗ لىٍّىغبْ ثوٌىطْٗ. ثۇ ِبھدبرٖت

ھٗرىدىٗت لىالٌىطدب ،  چۈغدۈرۈۋٖجًّٗوۆجۈرۈپ جۇرۇپ، ضېۋٖجحىٓ ھېچٕٗرضدىٕي 

ٔبۋادا ثىرٖر ٔٗرضٗ چۈغۈپ وٗجىدۈدٖن ثوٌطدب، چبلمدبٍٔىك ثىدٍْٗ جبٍىغدب ضدېٍىپ، 

 ھٗرىىىحىڭٕي داۋاِالغحۇراٌىطب ، ِبٔب ثۇ ِبھبرٖت.

ئىٕطدبٔغب  جمدبْ. ئىٕطبٕٔي ئٗٔٗ غۇٔذاق ِبھبرٖت وۆرضدىحىع ئۈچدۈْ ٍبرا 

ئبِبٔٗجٕي ٍۈوٍٗپ، ئدۇٔي ئبِدبٔٗجٕي وۆجدۈرۈپ، زېّىٕٕىدڭ ھٗرلبٍطدي جٗرٖپٍىدرىگٗ 

ِېڭىػمب  ٍبخػي ئىػالرغب ثۇٍرۇپ، ٍبِدبْ ئىػدالردىٓ جوضۇغدمب  ئدبداٌٗجٕي ثٗرپدب 

ٔىڭ دىٕىٕي ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئېرىػحۈرۈظ ئۈچۈْ جىھبد لىٍىػدمب  لىٍىع ئۈچۈْ ۋٖ 

. ئىٕطدبٕٔىڭ ثۇٍرۇغدبْلىٍىػدمب  ئدبۋاتي ثوٍىچٗ زېّىٕٕي ئىالھىٌ ٍوٌٕىڭ جٗلٗززاض

ئۆزىٕىڭ ِٗرھِٗىحي ثىدٍْٗ غدۇ جٗرٍبٔدذا ضدبدىر لىٍغدبْ  ئبجىسٌىمىٕي ثىٍگْٗ 

گۇٔبھالرٔي ِٗغپىرٖت لىٍىذۇ. ثٗٔدذٖ گۇٔدبھٍىرىٕي داۋاِالغحۇرِىطدىال، ِٗغپىدرٖت 

ئىٕطدبٔذىٓ  جٌٗٗپ لىٍىپ جٗۋثٗ لىٍطىال ِٗغپىرٖجىٗ ئېرىػدٌٍٗٗذۇ. ثۇٔىدڭ ثىدٍْٗ

                                                 
①
 ئبٍٗت. -016ۋٖ  -015ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
②
 ِۇضٍىُ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
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ئىػدمب ئبغدىذۇ. ھَٗ ئىٕطدبْ ٍۈوطدىٍىذۇ ۋٖ « ٔٗجىجٗ ٍبرىحىع»جٌٗٗپ لىٍىٕغبْ 

ٔىڭ رازىٍىمىغب ئٗ  ٍېمىٍٕىػىذۇ. ئِّٗب ئېسىدپ وېحىػدحىٓ ضبلٍىٕىػدٕي ثبھدبٔٗ 

لىٍىپ ٔٗجىجٗ ٍبراجمىٍي ئۇٔىّبضٍىك،  ٍبوي ٔٗجىجىٕي ِدۇِىىٕمٗدٖر جدبر دائىدرىگٗ 

ثۇ، ِٗضىٍىٕىڭ ثىر جٗرىپدي. ٍٗٔٗ ثىدرجٗرٖپحىٓ  .ٔىڭ ئِٗرىگٗ خىالپحۇرچٗوٍٗظ 

ئۇدۇٌٍدۇق جۇرِدۇظ   -لٗدٖر جدبر دائىدرىگٗ  ئېَحمبٔذا، ٔٗجىجٗ ٍبرىحىػدٕي ِدۇِىىٓ

دائىرىطىگٗ چٗوٍٗظ پۈجدۈْ دۆٌٗجٕدي ئۇدۇٌٍدۇق جۇرِدۇظ وٗچۈرىدذىغبْ ھدبٌٗجىٗ 

« ٔىدڭ دىٕىٕدي لدۇدرٖت جدبپمۇزۇظ»وٌٗحۈرۈپ لوٍىذۇ. غۇٔىڭ ثىدٍْٗ دۆٌٗجدحٗ 

ثددبٍٍىك ثوٌّددبً لبٌىددذۇ. دىٕٕددي لددۇدرٖت « ئېػددىٕذى»ٍىرىغب ئىػددٍىحىذىغبْ ئىػدد

ََِلُْوا  ﴿ٔىڭ ِۇئّىٕالرغب ئبجب لىٍغبْ ھىجىطىذۇر: جبپمۇزۇظ  وْنُ ْا َو َِنُوا  ِِ ََوَم  لَّوُو  لَّوِذيَ  آ َو
وْ  دَووِِّْْ  ََْا  لَّوِذيَ  ِِ ْْ َُ ْْ ََنوَُّهْا ِِ   ْعَْرِض َتَلل   ِْ ْْ لِ  لََ ْسَُ َْ وَن َّ َلُهوْا ِليونَوُهُا  لَّوِذ   ْرَتَضو  َلُهوْا  لصَّلِل ِهْا َولَُ َل ت

َِ َِو  َ وْ ً ل َِن  ََل ُيْكرُِتا ًنل يَوْدُُِّمُو ِْ ْ  ََوْدِم َفْاِِِهْا َن لَنوَُّهْا ِِ ئىچىڭالردىىي ئىّبْ ئېَحمبْ  ﴿ ﴾َولَُ َِّمت

ېّىٕدذا ۋٖ ٍبخػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍغبْ وىػىٍٗرگٗ، ئدۇالردىٓ ثدۇرۇْ ئدۆجىٍٗٔٗرٔي ز

ھۆوۈِراْ لىٍغبٔذٖن ئۇالرٔىّۇ چولۇَ ھۆودۈِراْ لىٍىػدٕي، ئدۇالر ئۈچدۈْ جبٌٍىغدبْ 

دىٕٕي چولۇَ ِۇضحٗھىَٗ لىٍىپ ثېرىػدٕي ۋٖ ئۇالرٔىدڭ لورلۇٔچىطدىٕي ئبِبٍٔىممدب 

ئبٍالٔذۇرۇپ ثېرىػٕي ۋٖدٖ لىٍذى، ئۇالر ِبڭب ئىجبدٖت لىٍىدذۇ، ِبڭدب ھېچٕٗرضدىٕي 

  .①﴾غېرىه وٌٗحۈرٍِٗذۇ
لۇدرٖت جبپمۇزۇغٕىڭّۇ ئۆزىگٗ خبش جٗوٍىپٍىرى ثبر. ثۇٔىڭ ئۈچدۈْ ثىدرال دىٕٕي 

ٔىڭ غٗرىئىحىٕي ھۆوۈِذار لىٍغبٔدذىٓ ثبغدمب، ضدبغالَ لب ئىجبدٖت لىٍغبٔذىٓ، 

ئىّبٕٔىڭ ئٌِٗٗىٌ جٗلٗززاضي ثوٌغبْ ثۇ ئىىىي ئىػٕي لىٍغبٔذىٓ ثبغمب ٍٗٔٗ ِبددىٌ 

َِ َونَ ﴿جٍَٗبرٌىمالرٔي لىٍىػمب جوغرا وېٍىذۇ:  ْ وِل تُوْرِىُِّوا َْ ْ  رََِلِخ  ْل َر َوِِ ْ  دُواَّ َُطَْدُُْا ِِ ْْ َِل   َِمهو  َلُهْا 
وْ  َ و َُِقوا  ِِ َُْلُهْا َوَِل تُوْن َوُهُا  لَُّو يَوْد َُْلُا ِِهْا ََل تَوْد ْ  ُلُو ََُموَُّتْا َوآَفرِيَ  ِِ ََُموَّ  لَِّو َو وِِّ ِل  لَّوِو يُووَا َّ َِِو  َْ ِِو   ْ رر 

َِ ِ لَوْ ُ ْا وَ  َُْلوا دۈغٍّٗٔىرىڭالر ثىدٍْٗ ئۇرۇغۇغدۇڭالر ئۈچدۈْ لوٌدۇڭالردىٓ ﴿ ﴾نَُْووُُْا ََل ُتْ 

ٔىڭ دۈغدّىٕىٕي وېٍىػىچٗ لوراي وۈچي ۋٖ جٗ  ئېحي جٍَٗبرالڭالر ثۇٔىڭ ثىٍْٗ 

. ئۇالرٔي لورلۇجىطىٍٗردۈغّىٕىٕي ۋٖ ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب دۈغٍّٗٔٗرٔي  ئۆزۈڭالرٔىڭۋٖ 

ٍوٌىذا ضدٗرپ لىٍغىدٕىڭالر ٍٍِٗدي  ۇ، ضىٍٗرٔىڭ جؤۇٍذ ضىٍٗر جؤۇِبٍطىٍٗر، 

 .②﴾ٔېّٗ ثوٌطب ثوٌطۇْ ضىٍٗرگٗ ئۇٔىڭ ضبۋاثي جۇٌۇق ثېرىٍىذۇ

                                                 
①
 ئبٍٗت. -55ضۈرٖ ٔۇر،  
②
 ئبٍٗت. -61ضۈرٖ ئٗٔفبي،  
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ھِٗددّٗ ئددبدَٖ ئۇدۇٌٍددۇق جۇرِۇغددحب ٍبغىطددب، ئۇدۇٌٍددۇق جۇرِۇغددمب وېحٗرٌىدده 

ٔٗرضددىٍٗرٔىال ئىػددٍٗپ چىمبرضددب، ئىطددالَ دۆٌىحددي ئددۆزىٕي داۋاٍِىددك لددۇدرٖت 

 ٍٔىرىٕي لورلۇجىذىغبْ وۈچٕي لبٔذاق جٍَٗبرالٍذۇ؟ ٔىڭ دۈغّٗجبپمۇزىذىغبْ، 

ثۇٔىڭ ئۈچۈْ وۆپ ئىػٍٗپچىمىرىپ، ئبز ئىطحېّبي لىٍىػمب جوغرا وېٍىذۇ. غۇٔذاق 

لىٍغبٔددذىال لددۇدرٖت جددبپمىٍي، داۋاٍِىددك لددۇدرٖت جددبپمىٍي ثوٌىددذۇ. ئِّٗددب جددۆۋْٖ 

ىۋېحىدذۇ. ئىطحېّبٌغب چۇغٍۇق ئبز ئىػٍٗپ چىمىرىع پۈجۈْ ِىٍٍٗجٕي وِٗجٗغٗي لىٍ

. ئبجىسٌىػدىع ثبضدّىچىٍىممب پۇرضدٗت وۈجدۈپ ئبجىسالغدحۇرۇۋېحىذۇوِٗجٗغٌٍٗىه 

 جۇرغبْ دۈغٍّٗٔٗرٔىڭ ئىػحىھبضىٕي لوزغبٍذۇ.

ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ٍٗٔٗ پدبن ئدبدٍِٖٗر جِٗئىَٗجدحىٓ ئبٍرىٍىدپ، روھٕدي پدبوالظ 

ٗت ئۈچۈْ ثىر چٗجىٗ چىمىۋاٌطب، جِٗئىَٗجدحٗ لبٔدذاق ئدبدٍِٖٗر لبٌىدذۇ؟ جِٗئىدَ

 لبٔذاق ئبدٍِٖٗرٔىڭ لوٌىغب لبٌىذۇ؟ جبھبٕٔي وىُ ضوراٍذۇ؟ 

جٗرۇزضددىس ھبٌددذا   -ِۇغددۇٔذاق چٗجددىٗ چىمىددۋېٍىع ثۇزغددۇٔچىالرٔي دٖخٍددي 

خبٌىغىٕىٕي لىٍىػمب رىغجٗجٍٗٔذۈرِِٗذۇ؟ ۋٖھدبٌٗٔىي، پدبن ئبدٍِٖٗرٔىدڭ ثىرىٕچدي 

 ۈِدذارٔي ِٗججۇرىَىحي ٍبخػي ئىػالرغب ثۇٍرۇظ، ٍبِبْ ئىػالردىٓ جوضۇظ، ھۆو

 جوغرا ھۆوۈَ لىٍىػمب ِٗججۇرالظ ئىذىغۇ؟  ثۇٍرۇغبٔذٖنۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗغِٗجىرى 

ثوٌۇغىٕي ئىٕىبر  ۋاضىحٗئىطالَ دىٕي ثٗٔذٖ ثىٍْٗ خۇدا ئوجحۇرىطىذا ھٗرلبٔذاق 

لدب ئىجدبدٖت ئباللٗ لىٍىػحىٓ، ثىدرال  ثىۋاضىحٗثىٍْٗ  لىٍىذۇ. ئىٕطبْ لٌٗجىٕي 

اق جوضدبلالردىٓ ئدبزاد لىٍىدذۇ. ئىطدالَ وىػدىٍٗرگٗ لىٍىػحىٓ جوضىذىغبْ ھٗرلبٔذ

َْْ ْسوَُِ  ُِّا  ﴿ِۇٔذاق جٌٗىُ ثېرىذۇ:  ِِ َِو ََول وَاََ  لومَّ ِع ِ َذ  َل َْ ِِ ُب َل ُت  َدرِيب  ُن َِِْ ََنت   َِّلِل   َِ اََلَك  َْ َوِ َذ  
 َِ َُّهوْا يَوْرُ وُمو ُنا  َِ  َلَد رىٍىدك ضورىطدب، ِېٕىدڭ ثٗٔدذىٍىرىُ ضدٗٔذىٓ ِْٗ جوغ﴿ ﴾ِل  َوْل ُوْيِِ

ئۇالرغب ئېَحمىٕىي، ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ ئۇالرغب ٍېمىّْٕٗ، ِبڭب دۇئدب لىٍطدب، ِْٗ دۇئدب 

لىٍغۇچىٕىڭ دۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍىّْٗ، ئۇالر جوغرا ٍدوي جېدپىع ئۈچدۈْ ِېٕىدڭ 

  .①﴾دٖۋىحىّٕي لوثۇي لىٍطۇْ ۋٖ ِبڭب ئىّبْ ئېَحطۇْ
حٕىدڭ جؤۇغدىذا غدۇ ىر ِۇرئىطالِٕىڭ ثۇ جٌٗىّبجىغدب زىدث ھبٌدذا ضدوپىسِذا پىد

ئوجحۇرىطددىذىىي  دٖرىجىددذٖ ئۇٌۇغٍىٕىددذۇوي، پىددر ئٌِٗٗىَٗجددحٗ ِددۇرت ثىددٍْٗ 

ئبٍٍىٕىپ لبٌىذۇ. ثۇ خبجبٌىك ٍۇلىرىمي خبجبٌىمالرغب لوغۇٌطدب، ضدوپىسِٕىڭ  ۋاضىحىگٗ

ئىطالِٕىڭ جۈپىي ٍوٌىذىٓ لبٔچىٍىه چٗجٕٗپ وٗجىٍٗٔىىي، ئىطالِٕىڭ غبٍىطدىٕي 

ىددذا ئىالھىددٌ ٍددوي ثددوٍىچٗ ِبڭّددبً، ئىطددالَ دىٕىغددب ٍددبت ئىػددمب ئبغددۇرۇظ ٍوٌ

                                                 
①
 ئبٍٗت. -086ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
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ٔٗرضددىٍٗرٔي لبٔچىٍىدده لوغددۇۋاٌغبٍٔىمي ئبغددىبرىٍىٕىذۇ. ثددۇ جېخددي راضددحچىً، 

ئىخالضّْٗ، پبوىسٖ ضوپىالرٔىڭ گېپي. وبززاپٍىممب، ئوجمۇٍرۇلٍىممب، خۇراپبجمب ئبٍٍىٕىپ 

ب ئِٗٗي لىٍىدپ، وٗجىْٗ ضوپىٍىمچۇ جېخي ضوپىسَ جبرىخىدذا ئىطدالَ جٌٗىّبجٍىرىغد

ٍوٌىذا جىھبد لىٍىپ، ٍبخػي ئىػالرغب ثۇٍرۇپ، ٍبِبْ  ِبٌٍىرى ۋٖ جبٍٔىرى ثىٍْٗ 

ٍوق ئِٗٗش. ثدۇالرٔي  ِۇرىحالرِۇٔىڭ دىٕىٕي جبرلبجمبْ پىر ۋٖ ئىػالردىٓ جوضۇپ 

ئبزغۇْ ضوپىالر ثىٍْٗ ثىر جبٍبلحب ھٍٗدذىگىٍي ثوٌّبٍدذۇ. ثدۇالر ضدوپىسِغب لوغدۇٌۇپ 

زاھىذالردۇر. ٌېىىٓ ضوپىسَ جبرىخىذا ثۇٔذالالر ثٗوّۇ ئدبز. ِدۇجٍٗق  ھٗلىمىٌلبٌغبْ 

دٖپ ھبٍبجٍىك وبرۋىٕىذىٓ ئبٍرىٍىدپ ثىدر « روھٕي پبوالٍّْٗ»وۆپ ضبٍٔىك ضوپىالر 

 چٗجىٗ چىمىۋاٌغبْ ضٌٗجىٌ ئبدٍِٖٗردۇر. 

ثىددس ئبثجبضددىَالر دٖۋرىددذٖ ٍددۈز ثٗرگْٗ ئبزغۇٍٔۇلالرغددب لبراٍددذىغبْ ثوٌطددبق، 

دىٕىّىسٔىڭ وۆپٍىگْٗ ضبھٌٗىرىذٖ ٔبھدبٍىحي چدو  ئدبزغۇٍٔۇلالر ٍدۈز  غۈثھىطىسوي،

ثٗرگْٗ. ِۇغۇ ئبزغۇٍٔۇلالرٔىڭ ثېطىّي ثىرٌىػىپ، ئبثجبضدىَٗ دۆٌىحىٕدي ٍولبجمدبْ. 

ئوردىٕىڭ چىرىىٍىػىػي، ئٗجٕٗثىٍَٗرٔىدڭ پبدىػدبھٕي ووٌذۇرٌىحىػدي، ھٗرخىدً 

ٌىػىػددي. غددۇ ، دۆٌٗجٕىددڭ ضىَبضددىٌ، ھٗرثىددٌ وۈچىٕىددڭ ئبجىسضۇٍىمٗضددحٍٗر

ئبزغۇٍٔۇلالرٔىڭ ثىرضىال دۆٌٗجٕي ۋٍٖراْ لىٍىػمب ٍېحٗجحي. ثدۇ ئبزغۇٍٔۇلالرغدب ثبغدمب 

ئبزغۇٍٔۇلالر وېٍىپ لوغۇٌطب، دۆٌٗجٕىڭ ٍىّىرىٍىػي ھٍٗراْ لبالرٌىك ئِٗٗش. ثٌٗىي 

ثددۇ دۆٌٗجٕىددڭ غددۇٔچٗ جىددك وېطددٌٍٗٗرٔي ٍددۈدۈپ ٍۈرۈپّددۇ، غددۇٔچٗ ئددۇزۇْ دٖۋر 

 ٌىك.ضۈرگٍٗٔىىي ھٍٗراْ لبالر

ٔىڭ لبٔۇٔىَىحي ھېچىىّگٗ، ھٗجحب ئېغىسىذا ئىّبْ دٖۋاضي لىٍغبٔالرغىّۇ ٍدبْ 

 ثبضّبٍذۇ. ئبثجبضىٌ دۆٌىحي غۇ لبٔۇٔىَٗت ثوٍىچٗ ٍىّىرىٍذى. 

ئبثجبضىٌ دۆٌىحىٕىدڭ غدىئٌٗٗردىٓ ثوٌغدبْ ۋٖزىدرى ۋٖ ثبغدذادجىىي ٍٗھدۇدىَالر 

ثىرىىحدۈرۈپ، ئدۇالرٔي ثىدٍْٗ جىدً  ِوڭغدۇٌالر ئبغدذۇرۇۋٖجىْٗئبثجبضىٌ دۆٌىحىٕدي 

دٖرٍب  -ِۇضۇٌّبٔالرٔي لىرىك وۈْ لىرغىٓ لىٍىپ، دٖرٍب  ِوڭغۇٌالرچىٍالپ وٌٗگْٗ. 

لبٔالرٔي ئبلمۇزغبٔذا ٍٗھۇدىَالرغب لىٍچٗ چىمىٍّىغبْ. غۇٔذالحىّۇ، ئبثجبضىٌ دۆٌىحي 

ٔىڭ دۈغٍّٗٔٗرٔي لورلۇجدۇظ ئۈچدۈْ ودۈچ ئىطالَ دۆٌىحي ثوٌغىٕىغب الٍىك ھبٌذا 

لىٍغددبٔالرٔي ضددىرداظ دوضددث جۇجّبضددٍىك  ضۇٍىمٗضددثظ ۋٖ ئىطددالِغب جٍَٗددبرال

ھٗلمىذىىي ئىالھي ئِٗىرٌٗرگٗ رىئبٍٗ لىٍىپ، ئدۆزىٕي ٍولىحىدپ لوٍّىغدبْ ثوٌطدب، 

وُذو  ﴿ئۇٔذاق ئىػالر ثۇ دۆٌٗجٕي ھٗرگىسِۇ ِۇٔمٗرز لىالٌّبٍححي:  ِْ َِنُوا  ََل تَوَّ يَول نَيوهَهول  لَّوِذيَ  آ
ْ  ُلوُِ ُ  ِِ ًْ َُ َِو  ُصوُمورُُىْا َنتْ َِطَل ْْ وَا ِىِهْا َوَِول ُت وْ وْ  نَِ ََنِوُهْا دَوْم ََوَمِ   ْلَِّوْغَضولُر ِِ َِول  َِّووُر ْا ََل يَوْاُلاَُُ ْا َفَِّولًَل َولهو  

 َِ ِْ ُتْنوُُْا تَوْدِقُْوا ثوٌّىغدبٔالرٔي ضدىرداظ  ئۆزۈڭالردىٓئي ِۇئّىٕالر ﴿ ﴾َدْم ََو وَّنَّل َلُ ُا  ْْليَلِ  ِ 
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ر ضىٍٗرگٗ ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍىػحب ثوظ وٌٍّٗٗذۇ. ئۇالر ضدىٍٗرٔىڭ لىٍىۋاٌّبڭالر، ئۇال

ئبرزۇ لىٍىذۇ، ئۇالرٔىڭ دۈغٍّٗٔىىي ئېغىسٌىرىذىٓ ٌِٗۇَ  لېٍىػىڭالرٔيِۇغٗلمٗجحٗ 

ثوٌددۇپ جۇرىددذۇ، ئۇالرٔىددڭ دىٍٍىرىددذا ٍوغددۇرغبْ دۈغددٍّٗٔىىي جېخىّددۇ چوڭددذۇر، 

ْ ئدبٍٗجٍٗرٔي ثبٍدبْ غۈثھىطىسوي ئٗگٗر چۈغىٕىذىغبْ ثوٌطدبڭالر ضدىٍٗرگٗ ٔۇرغدۇ

  .①﴾لىٍذۇق
َْْدِِّ مِ ﴿ مر ِل  .②﴾پٗرۋٖردىگبرىڭ ثٗٔذىٍىرىگٗ زۇٌۇَ لىٍّبٍذۇ﴿ ﴾َوَِل َرَهَك ََِ َلَّ

ئبثجبضىٌ دۆٌىحىٕىڭ چىرىىٍىػىع ضٗۋٖثىذىٓ ٍىّىرىٍىػىػي چىرىىٍىػىػدحٗ 

ئبثجبضىٌ دۆٌىحىگٗ لىطّْٗ ئورجبلالغمبْ ئىطالِىٌ ئۈِّٗجٕىڭ ئبخىرالغمبٍٔىمىذىٓ 

دېددرٖن ثٗرِىددذى. چددۈٔىي، ثىرىٕچىددذىٓ: ئىطددالَ ئىطددالِىٌ ئددۈِّٗت ئىچىددگٗ 

زور ھبٍبجىٌ وۈچ جېخي جۈگىّىگْٗ ئىذى. ئىىىىٕچىذىٓ: ئٗلىذٖ چوغي  لوٍۇۋٖجىْٗ

وۈٌٕىددڭ جېگىددذٖ لبٌطددىّۇ ئددۆچّىگْٗ ئىددذى، پددۈۋ دېطددىال ثددۇ چددوغ لبٍحىددذىٓ 

 ٍېٍىٕجبٍححي. 

لۇدرٖجٍىده لىَدبپٗت ثىدٍْٗ  ھبٍدبجي ودۈچىٗ جوٌغدبْ ئىّپېرىَٗضدىٕىڭئوضّبْ 

ئوجحۇرىغب چىمىػي ئىطالِٕىڭ ۋٖ ئىطالِىٌ ئۈِّٗجٕىڭ ھبٍدبجي ودۈچىٕي لبٍحىدذىٓ 

ٔبِبٍددبْ لىٍددذى. ئىطددالِىٌ ئددۈِّٗت ٍېڭىددذىٓ ئٗۋٖجىٍگٗٔددذٖن ٍددبوي ٍېڭىددذىٓ 

جۇغۇٌغبٔذٖن ثوٌذى. ثدۇ، راضدححىٕال ضدبھبثىٍٗر دٖۋرىدذىىىگٗ ئوخػدبٍذىغبْ ضدبپ 

جۇغۇٌۇظ ثوٌذىّۇ؟ ٍبوي ثۇٔىڭدذا ئىطدالِىٌ ئۈِّٗجٕىدڭ ئوٍغىٕىع ٍبوي ٍېڭىذىٓ 

 چىرىىٍىىٍٗر ضبلٍىٕىپ لبٌذىّۇ؟  ٍوغۇرۇٔغبْۋۇجۇدىغب 

*** 

دىٕٕىڭ خىدسِىحىگٗ چىدٓ ئىخدالش لىٍىدع، ثدۇ ٍوٌدذا جدبٍٔىرى ۋٖ ِدبٌٍىرىٕي 

ثېغىػالظ جٗھٗجحٗ، ئوضّبٔىَالر ئىچىذٖ جبثىئىَٕالردىٓ لىٍىػّبٍذىغبْ وىػدىٍٗر 

فٗجھدي لىٍىػدمب  وؤىطحبٔحىٕپۇٌٕير ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئۇِٗۋىٍَٗر دٖۋرىذٖ ثبر ئىذى. ئۇال

 جۇٔجي لېحىُ ئۇرۇٔغبْ ضبھبثٗ ۋٖ جبثىئىَٕالرٔىڭ وۈچىگٗ وۈچ ئۇٌىذى. 

ئۇالر خىرىطحىَبْ ٍبۋروپبضىغب ئىچىىرىٍٗپ وېرىپ، ٔۇرغدۇْ زېّىٕالرٔدي فٗجھدي 

ٔىدڭ ِىسأىدذا ٔىدڭ لىٍذى. ٔٗچچٗ ئوْ ِىٍَوْ وىػي ئىطالِغب وىردى. ثۇ، ئۇالر

 ضبۋاة جېپىػىغب ٍېحٗرٌىىحۇر. 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -008ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
②
 ئبٍٗت. -46، فۇضطىٍٗتضۈرٖ  
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ثبضّىچىٍىمىذىٓ ئدۇدا ثٗظ ئٗضدىر  خىرىطحىَبٔالرٔىڭئۇالر ئىطالَ دۇَٔبضىٕي 

لوغذىذى. خىرىطحىَبٔالر ثٍٗحۇٌّۇلٗددٖضٕي ئىطحىال لىٍىع ئۈچۈْ ثىرىٕچي لېحىُ 

 ٍولدبٌغۇچٗ جدۈرئٗت ئىّپېرىَٗضديغٗرلمٗ وٌٗگٗٔذٖن وېٍىػدىٗ جدبوي ئوضدّبْ 

 ٔىڭ ِىسأىذا ضبۋاة جېپىػىغب ٍېحٗرٌىىحۇر. لىالٌّىذى. ثۇ، ئۇالرٔىڭ 

ئۇالر خبِحدبالظ لىٍىػدمب ئۇچرىغبٔدذىّۇ، ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ زېّىٕىدذا ٍٗھدۇدىٌ 

دۆٌىحىٕىڭ لۇرۇٌۇغىغب ٍوي لوٍّىدذى. جوپالغدمبْ ثدۇ وٌٗگۈٔدذىٍٗر جدبوي ئوضدّبْ 

ٔىڭ لىالٌّىذى. ثۇ، ئۇالرٔىڭ  ٍولبٌغۇچٗ ئۆز دۆٌىحىٕي لۇرۇغمب ئبِبي ئىّپېرىَٗضي

 ِىسأىذا ضبۋاة جېپىػىغب ٍېحٗرٌىىحۇر. 

ٔىدڭ ئۇالر ٍٗٔٗ ئىٍىّٕي ۋٖ دىٕي ئۆٌىّبالرٔي ھۆرِٗت لىٍدذى. ثدۇ، ئۇالرٔىدڭ 

 ِىسأىذا ضبۋاة جېپىػىغب ئٗضمبجىذۇ. 

ٔىڭ ِىسأىذا چو  ئِٗٗي ھېطبثٍىٕىذىغبْ ثۇ ئىػدالر ِٗزودۇر دۆٌٗجدحٗ ٍدبوي 

ىطددىذٖ ٍبغددبۋاجمبْ ِۇضددۇٌّبٔالردا خٗجٗرٌىدده ئبزغۇٍٔۇلالرٔىددڭ دۆٌٗجٕىددڭ ضبٍ

ۋالىحٕىڭ ئۆجىػي ثىٍْٗ ثۇ ئبزغۇٍٔۇلالر ٍبِبْ ئدبلىۋٖت  .ٍۆگىٌَّٗىذى ِٗۋجۇجٍۇلىٕي

 وٌٗحۈرۈپ چىمبردى. 

دۆٌىحي ئىذى. ئىطالَ  خٌٗىپىٍىهئٗرٖثٍٗغّىگْٗ جۇٔجي  ئىّپېرىَٗضيئوضّبْ 

ئىخالش لىٍىدع، ئۆجىدۈر ئىدرادٖ ثدبغالظ، دۇَٔبضىٕي ثىرٌىىىٗ وٌٗحۈرۈظ ئۈچۈْ 

جىذدىٌ ھٗرىدىٗت لىٍىدع، ئىطدالَ دۇَٔبضدىٕي ثىدرٌىىىٗ وٌٗدگْٗ لۇدرٖجٍىده 

ئدبخىرلي دٖۋرىدذىىي  ئىّپېرىَٗضىٕىڭرٖھجٗرٌىه ئبضحىغب ئۇٍۇغحۇرۇپ، ئبثجبضىَالر 

پبرچىٍىٕىػىٕي جۈگىحىع ئۇٌۇغۋار ئىػٍىرىٕىڭ ئبٌذىذا ئٗرٖثٍٗغّٗضٍىه دٖضٍىپىذٖ 

جٗضىر پٍٗذا لىالٌّىذى. ثىراق وۈٍٔٗرٔىڭ ئۆجىػي ثىٍْٗ جولمۇز ئٗضىر ئىطالَ  ٍبِبْ

حىّطىراغٕي ھېص لىٍذى  ېدۇَٔبضىٕىڭ ٍۈرىىي ثوٌۇپ وٌٗگْٗ ئٗرٖثٍٗر ثىر خىً ٍ

ئۇالرٔىڭ ئبٔب جىٍي ۋٖ لۇرئبْ ٔبزىً ثوٌغبْ جىً ثىٍْٗ ضۆزٌىٍّٗذىغبْ ھۆوۈِذارالرٔىڭ 

ئىطدىٗٔجىگٗ ئىٍىۋاٌغدبْ  ئىّپېرىَٗضدىٕيوضّبْ ثبغمۇرۇغي ئۇالرغب ھبر وٌٗذى. ئ

. ِٗوىددبر ئبغددۇرۇۋٖجحيضىَبضددىٌ غددبرائىحالر ثددۇ خىددً ٍىحىّطىراغددٕي جېخىّددۇ 

ِٗضددىٍىٍىرىذىٓ پبٍددذىٍىٕىپ، ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ « ئٗرٖة»ۋٖ « جددۈرن»دۈغددٍّٗٔٗر 

ثىرٌىىىٕي پبرچىالغمب ِۇۋٖپپٗق ثوٌذى. غۇٔذاق لىٍىپ ئٗرٖثٍٗغّٗضدٍىه ئدبخىرى 

ضىر پٍٗذا لىٍذى. ِۇثبدا ثۇ دۆٌٗت ئٗرٖثٍىػىپ ِۇغۇ دىٕٕىڭ جىٍي ثوٌغبْ جٗ ئٗوص

ئٗرٖة جىٍي ثىٍْٗ ضۆزٌىگْٗ ثوٌطدب ئىدذى، دۆٌٗجٕىدڭ ئىچىدي ثىرٌىىدي جېخىّدۇ 

جبلبثىً جۇرۇظ ئىمحىذارىّۇ وۈچىَٗجحي.  ضۇٍىمٗضحچىٍٗرگٗوۈچٍۈن ثوٌغبْ ثوالجحي. 

ي ۋٖ ئددبۋاَ خٌٗمٕددي دىٕددي ھۆوۈِددذارالرٔ ئددۆگىٕىعئۇٔىددڭ ئۈضددحىگٗ ئٗرٖة جىددً 
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ئۆگىٕىع پۇرضىحىگٗ ئىدگٗ لىالجحدي   ثىۋاضىحٗھٗلىمٗجٍٗرٔي لۇرئبْ ۋٖ ھٗدىطحىٓ 

جۈروچىگٗ جٗرجىّٗ لىٍىٕغبْ ۋٖ جۈروچٗ ٍېسىٍغبْ دىٕدي ِبجېرىَدبٌالر لبٔدذۇراٌّىغبْ 

 ھحىَبجٕي لبٔذۇرغبْ ثوالجحي. ېئ

ثددبر ثوٌددۇپ، ثددۇ « ٍىكئېھحىَبجچددبٔ»ئوضددّبٔىَالردا ِىٍىحددبرىسِالردا ثوٌىددذىغبْ 

ئېھحىَبجچددبٍٔىك ثٗزى ۋالىددحالردا ئىطددحىجذاجٍىك دٖرىجىطددىگٗ ثېرىددپ ٍٗجددىْٗ. 

ضىَبضىٌ ئىطحىجذاجٍىك ئۇِٗۋىٍَٗر دٖۋرىذٖ ثبغدٍىٕىپ، ئبثجبضدىَالر دٖۋرىدذٖ داۋاَ 

الردا ثوٌىذىغبْ ثىر خىً ئدبزغۇٍٔۇق. « چىػٍىگٗن پبدىػبھ»لىٍذى. ئىطحىجذاجٍىك 

ىٌ ئبداٌٗجٕي جٗجدجىمالپ وىػدىٍٗرگٗ ئدبراٍِىك ثېرىدذىغبْ جدوغرا ثۇ ئبزغۇٍٔۇق ئىالھ

 ئىّپېرىَٗضىذىىيخٌٗىپىٍىىٕي رېٍىطحىٓ چىمىرىۋٖجحي. ٌېىىٓ ِېٕىڭچٗ ئوضّبٔىٌ 

ضىَبضددىٌ ِۇضددحٗثىحٍىه ئددۇِٗۋىٍَٗر ۋٖ ئبثجبضددىَالر ِۇضددحٗثىحٍىىىٕىڭ داۋاِىددال 

ذىغبْ زىَددبدٖ ئِٗٗش. ھٗرثىددٍَٗر ضىَبضددىٌ ئىػددالرٔي ثبغددمۇرغبٔذا ٍددۈز ثېرىدد

ئېھحىَبجچددبٍٔىك ئوضددّبٔىَالردىىي ِۇضددحٗثىحٍىىٕىڭ ٍٗرٌىدده ضددٗۋٖثىذۇر. دۆٌٗت 

وۈچٍۈن دۈغٍّٗٔٗرگٗ جبلبثىً جۇرۇظ ئۈچدۈْ دۈغدٍّٗٔٗرٔي ٍولۇجدۇظ ۋٖ ئدۇالرٔي 

زىَدبدٖ  ئىّپېرىَٗضىٕىڭزورٌۇق وۈچي ثىٍْٗ ثبظ ئٗگذۈرۈغي وېرٖن. ثۇِۇ ئوضّبْ 

ر ضٗۋٖثي. ثىراق ٔدېّىال دېدگْٗ ثىدٍْٗ ئىطدالَ ئېھحىَبجچبْ ثوٌۇپ وېحىػىٕىڭ ثى

روھىٌ ِۇضحٗثىحٍىىىٗ ٍوي لوٍّبٍذۇ. ھٗرلبٔذاق ئٗھۋاٌذا ھۆوۈِذار ثىدٍْٗ پدۇلراالر 

 ئوجحۇرىطىذا ئىالھىٌ ئبداٌٗجٕي جٗججىمالغٕي پٗرز لىٍىذۇ.

ۋاٌىٍَىدددك جددددۈزۈِي ۋٖزىَٗجٕدددي جېخىّددددۇ  ئىّپېرىَٗضددددىذىىيئوضدددّبْ 

ۋاٌىٍَىك جۈزۈِىذٖ ۋاٌىَالرٔىدڭ ۋٖزىدپٗ  ئىّپېرىَٗضىٕىڭ. ئوضّبْ ٍبِبٔالغحۇرۇۋٖجحي

ئۆجٗظ ِۇددىحي ئىىىي ٍىدً، ئٗ  ودۆپ ثوٌغبٔدذا ئدۈچ ٍىدً ثوٌدۇپ، ثدۇ ِدۇددٖت 

. دۆٌٗت ثۇ جۈزۈِٕي ٍوٌغدب لوٍۇغدحب لبٌذۇرۇالجحيجوغمبٔذىٓ وېَىٓ ۋاٌىٌ ھولۇلىذىٓ 

ٕدي ِۇضدحٗلىً ھولۇلٕي خٌٗىپىگٗ ِٗروٗزٌٗغدحۈرۈپ، ۋاٌىَالرٔىدڭ ئدۆز ۋىالٍٗجٍىرى

دۆٌٗت لىٍىۋېٍىػددمب پۇرضددٗت ثٗرِٗضددٍىىٕي ٔىػددبْ لىٍغددبْ ئىددذى. ئبثجبضددىَالر 

 ئىّپېرىَٗضديدٖۋرىٕىڭ ئبخىرٌىرىذا ۋاٌىَالر غۇٔذاق لىٍغبٍٔىمي ئۈچدۈْ، ئبثجبضدىٌ 

پبرچىٍىٕىددپ ئددبخىرى ۋٍٖددراْ ثوٌغددبْ ئىددذى. ثددۇ جددۈزۈَ ئٌِٗٗىَٗجددحٗ ئوضددّبْ 

، دۆٌٗجٕىڭ ِۇلىٍّىمىغب پبٍدذىٍىك ضۈرۈغىگٗئۇزۇْ ِٗزگىً ھۆوۈَ  ئىّپېرىَٗضىٕىڭ

ثوٌۇپ، دۆٌٗجٕىڭ پدۇلراٌىرى ئبٌذىدذىىي ۋٖ دۈغدٍّٗٔىرى ئبٌذىدذىىي ھٍٗۋىطدىٕي 

ئبغۇردى. ثىراق ثۇ جۈزۈِٕىڭّۇ ٍبرىّبش جٗرٖپٍىدرى چىمىدپ لبٌدذى. پٗرىػدحىذٖن 

ثوٌّىطددب ئۆزٌىرىٕىددڭ  جٗثىددئٗجىٗ، ئۆٌىّددبالردٖن ئٗخاللمددب ئىددگٗ ثوٌطددب ثىددرگٗپ،

ٗپحٗ ئۇزۇْ جۇرِبٍذىغبٍٔىمىٕي ئبٌذىٓ ثىٍگْٗ ۋاٌىَالر پۇلراالرغدب ھٗلىدمٗت ۋٖ ِٗٔط
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ئبداٌٗت ثىٍْٗ ِۇئبِىٍٗ لىٍّبٍذۇ. ثٌٗىي وۆپىٕچٗ ۋاٌىَالر ئىّىبٔمٗدٖر وۆپرٖن ِدبي 

پبراغٗجحٗ ئۆجىۈزۈظ لٗضدحىذٖ ثوٌىدذۇ.  -ئۆِرىٕي راھٗت  وېَىٕىيدۇَٔب ٍىغىپ،  -

ٕدي ٍىغىدپ ثېرىدپ، ئۆزىگىّدۇ ٔٗچدچٗ ھٗضطدٗ غۇٔىڭ ثىٍْٗ ضۇٌحبٔغىّۇ دېگىٕى

 ٔىڭ ثٗٔذىٍىرىگٗ ئۇۋاٌچىٍىك ۋٖ ئېغىرچىٍىك ضبٌىذۇ. لوغۇپ ٍىغىپ، 

جۈروٍٗر ئىطالِغب وىرىػحىٓ ثۇرۇٔمي جبھىٍىَٗت دٖۋرىذٖ فېئوداٌٍىدك جدۈزۈِىٕي 

خٌٗمٕدي  -لوٌٍىٕبجحي. ئۇالر ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبٔذىّۇ ثۇ جۈزۈِٕي ئۆزگٗرجّىدذى. ئدبۋاَ 

پٍٗددذا ثوٌغددبْ  فېئوداٌىسِددذىٓي پبغددبالرغب ثېمىٕددذى لىٍىددپ ثېرىددذىغبْ فېئددودا

ئىجحىّددبئىٌ زۇٌددۇَ ضىَبضددىٌ ِۇضددحٗثىحٍىىىٗ لوغددۇٌذى. پۇلراالرِددۇ ئبزغۇٍٔۇلحددب 

ھۆوۈِذارالردىٓ لېٍىػّىذى. پۇلراالر ھۆوۈِدذارٌىرىٕي ٍبخػدي ئىػدالرغب ثدۇٍرۇپ، 

 ئىّپېرىَٗضدىذٖبٔذا ئوضّبْ ٍبِبْ ئىػالردىٓ جوضّىغىٍي خېٍي ئۇزۇْ ثوٌذى. لبرىغ

ثۇ خبجبٌىك جۈگٍٗذىغبٔدذٖن ئِٗٗش،  ِۇھىحىذاِىٍىحبرىسَ  جۇرۇۋاجمبْثوٌۇپ  ِٗۋجۇت

ثٌٗىي جېخىّۇ ئٗدٖپ وېحىذىغبٔذٖن لىالجحي. ئِّٗب غٗخطىٌ دائىرىذٖ، ضىَبضدىٌ 

ثىٍْٗ ئباللىطي ٍوق ئىجحىّدبئىٌ ئىػدالردا ئىّبٕٔىدڭ جٗلٗززاضدي ثدوٍىچٗ ئِٗٗي 

جِٗئىَٗت چۈغىۈٍٔٗغىْٗ، ئٗخالق ثۇزۇٌغبْ ئبثجبضدىٌ دۆٌىحىٕىدڭ  لىٍىع پۈجۈْ

ئبخىرلي ِٗزگىٍٍىرىگٗ لبرىغبٔذا وۆپ ٍبخػي ئىذى. ٍبظ دۆٌٗجٕىڭ ٍېڭي جٗۋٌٍٖۇجي، 

وۈچٍۈن دۈغٍّٗٔٗرگٗ جبلبثىً جۇرۇپ، ئۆزىٕي لدۇدرٖت جبپمۇزِدبلچي ثوٌغدبْ ٍېڭدي 

ِبٔب ثۇالرٔىڭ   -بْ وٗضىىٍٕىه دۆٌٗجٕىڭ وۈچٍۈن ئىرادىطي، ِىٍىحبرىسِالردا ثوٌىذىغ

ھِّٗىطددي ئٗخاللىددٌ ۋٖ ئىجحىّددبئىٌ جِٗىىٍٕىدده پٍٗددذا لىٍىددپ، وىػددىٍٗرٔي 

ٌٗئٗة ۋٖ چىرىىٍىىٍٗر ٍوق لىٍغبْ ئىطالِىٌ روھمب  -ئبثجبضىَالر دٖۋرىذىىي ٌٗھۋٖ 

ٔٗضددىھٗت  -ضٗگٗوٍٗغددحۈرۈپ جۇرىددذىغبْ ۋٖز  ٕيٍېمىٕالغددحۇردى. ٌددېىىٓ وددبٌٍى

ھبِدبْ ثوغدبٍذۇ،  لدۇدرٖت جبپمدبٔالرِۇ ئبجىسٌىػدىذۇ. جدوغرا  ثوٌّىطب، چىڭ جۇجۇظ

ٔٗضىھٗجٕىڭ ئورٔىٕي ضوپىسَ ئىگىٍٗپ وٗجحي. ضوپىسَ  -ئىطالِىٌ غٗوىٍذىىي ۋٖز 

ئبثجبضددىَالر جِٗئىَىددحىگٗ جبرلبٌغددبْ ثوٌطددىّۇ، ثىددراق جِٗئىددَٗت ئىػددٍىرىغب 

جِٗئىدَٗت  ٗدٖجدۈروىَثوٌۇپّۇ  ئىّپېرىَٗضىذٖئبرىالغّىغبْ ئىذى. ئِّٗب ئوضّبْ 

ضوپىالرٔىڭ وؤحروٌٍىمىذا ثوٌذى، ضوپىسَ دىٕٕىدڭ ئدورٔىٕي ئىگىٍىۋاٌدذى. ثوٌۇپّدۇ 

دېدگْٗ ٍوچدۇْ « پىرى ٍوق وىػىگٗ غٍٗحبْ پىر ثوٌىذۇ»ئبخىرلي ئىىىي ئٗضىردٖ 

ضۆز جبرلبٌذى. ضوپىسَ ئبۋاَ خٌٗمٕىدڭ دىٕغدب وېدرىع ئېغىدسى ۋٖ دىٕدي پبئدبٌىَٗت 

ىدپ وٗجحدي. غدۇٔىڭ ثىدٍْٗ ئۆٌدۈن، جىرىده پىدرالر ئېٍىپ ثېرىع غدٗوٍىگٗ ئبٍٍىٕ

ھٗلمىذٖ جۈرٌۈن خۇراپىٌ ئٗلىدذىٍٗر ثبرٌىممدب وٌٗدذى. پىرغدب ئىػدىٕىع، پىرٔىدڭ 

وددبراِىحىگٗ ئىػددىٕىع، پىرٔىددڭ غددبٍىجٕي ثىٍىددذىغبٍٔىمىغب، وېطددٌٕٗي داۋاٌىّددبً 
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پ ھىرٔي ٍېػىپ، غٍٗحبٔالرٔي ئبدٍِٖٗرٔىڭ ئىچىذىٓ لدوغالېضبلبٍحبالٍذىغبٍٔىمىغب ض

 -ھېطددبثالٔذى. ِددبزاٍي « دىَبٔٗجٍىدده ثوٌددۇظ»چىمراالٍددذىغبٍٔىمىغب ئىػددىٕىع 

دىٕٕىدڭ   -ِبغبٍىخالرغب ثبغٍىٕىع، ئۇالرغب ئبجبپ ٔٗزىر ثېرىع ۋٖ لۇرثبٍٔىك لىٍىع 

ٔىددڭ وىحددبثي ۋٖ پٍٗغِٗجٗرٔىددڭ ضددۈٕٔىحىذٖ دىددٓ روھىغددب جددوغرا وٌٍّٗٗددذىغبْ، 

ڭ جؤۇغىذا دىدٓ ثوٌدۇپ لبٌدذى. ضدوپىسَ ھېطبثالّٔبٍذىغبْ ثۇ ئىػالر ئبۋاَ خٌٗمٕى

ئِٗٗي ضبھٗضىذٖ پٍٗذا لىٍغبْ زور ثوغٍۇلٕي ِۇرجىئىٍىه پىىرى ٍۆگىذى. ِۇھىّي 

پۈجىدذىغبْ  لٌٗجدحىالئىّبْ، ئىّبْ دېگْٗ جٗضحىك لىٍىع، جٗضحىك لىٍىع دېگْٗ 

ئىع. غۇٔذاق ئىدىْٗ وىػدي ئىّبٕٔىدڭ جٗلٗززاضدي ثدوٍىچٗ ئِٗٗي لىٍّىطدىّۇ، 

ۋٖلٗضي ٍوق. ِۇرجىئىٍىده پىىدرى غدۇٔذاق دٖپ ھبٍدبجٍىمٕي  ىال ھېچئىّبٔي ثوٌط

دىٕذىٓ لۇرۇلذاپ لوٍذى. ئبزغۇٍٔۇق ۋٖ ئٗٔئٗٔىٍٗرگٗ ئبرىٍىػىپ وٗجدىْٗ  ھٗلىمىٌ

 ئٌٍٍٍٗٗٗجىۈچي ئىچىىرى ضېسىّذىٓ ثبغمب دىٓ دېگْٗ ٔٗرضٗ لبٌّىذى. 

ٔىگٗ ثٗن ئٗٔئٗٔىٕىڭ روٌي ٔبھدبٍىحي چدو . جدۈروىٌ خٌٗمدٍٗر ئٗٔدئٗ جۈروىَٗدٖ

 رىئبٍٗ لىٍىذۇ. ثۇ ھٗلىمٗجٕي چۈغٗٔذۈرۈظ ئۈچۈْ ثىر ِىطبي ئبالٍٍي: 

جۈروٍٗرٔىڭ ئۆٍٍىرىگٗ وۆپىٕچٗ جبٍٕبِبز ضېٍىٕغبْ ثوٌىذۇ. ئۆٍٕىڭ ھِّٗٗ ٍېدرىگٗ 

جبٍٕبِبز ضېٍىّٕىغبْ جٗلذىردىّۇ، ئۆٍٕىڭ ئۇٌىغدب، دٖھٍىدسىگٗ جبٍٕبِدبز ضدېٍىٕىذۇ، 

ٍىٕىددڭ ضددىرجىذىال، ٍددبوي ھوٍٍىغددب وىددرىپال جۈروٍٗرٔىددڭ ئٗٔئٗٔىطددي ثددوٍىچٗ ھوٍ

، ضدىرجحب وىدَگْٗ ئدبٍىغىڭىسٔي جبٍٕبِبزغدب دٖضطددىگىٍي ضدېٍىۋېحىپئدبٍىغىڭىسٔي 

ثوٌىذىغبْ پبوىسٖ وٗغىگٗ ئبٌّبغحۇرىطىس، ضۇخبٔىغب وىرِٗوچي ثوٌطىڭىس ثۇ وٗغدٕي 

، ضدۇخبٔىذا ئىػٍىحىػدىٗ ِدبش وېٍىدذىغبْ ثبغدمب وٗغدٕي وىَىطدىس، ضېٍىۋېحىپ

ٓ چىممىٕىڭىسدا پۇجىڭىسٔي لۇرۇجمبٔذىٓ وېَىٓ، ضۇخبٔىغب وىرىػحىٓ ثدۇرۇْ ِۇٔچىذى

لوٍۇپ لوٍغبْ لۇرۇق وٗغىٕي وىَىطىس. غۇٔىطي ٔبھبٍىحي ئېٕىمىي، ثدۇ ئىطدالِىٌ 

ئٗٔئٗٔىذٖ ٔبِبز ئولۇٍذىغبْ ئۆٍٕىڭ پبوىسٖ ثوٌۇغي ِٗلطدٗت لىٍىٕغدبْ. ھٗرلبٔدذاق 

د لىٍىذىغبْ ئىطدالِىٌ ئبئىٍىدذٖ ِۇٔدذاق ئىػحب پبوىسٌىمٕي پٗرز لىٍغبْ دىٕغب ئېحىمب

ثىر ئٗٔئٗٔىٕىڭ ثوٌۇغي جبِبِْٗ ِٗٔحىمىگٗ ئۇٍغۇْ. ثىراق ضىس ثۇ وۈٍٔٗردٖ دىٕدذىٓ 

، روزا جۇجّبٍدددذىغبْ، دىٕغدددب ئولۇِبٍدددذىغبْجبِدددبِْٗ چىمىدددپ وٗجدددىْٗ، ٔبِدددبز 

مي ئٗٔدئٗٔٗ ئدۆز ىئىػٍّٗٔٗذىغبْ وبِبٌىسِچىالرٔىڭ ئدۆٍٍىرىگٗ وىرضدىڭىسِۇ ٍدۇلىر

 ىچٗ ضبلٍىٕىپ لبٌغبْ. پېح

ِۇغۇ خٌٗمحٗ ٍىٍحىدس جبرجمدبْ ئٗٔئٗٔىچىٍىده روھىٕدي چۈغدٗٔگىٕىّىسدىال،  ثىس

ئبٔذىٓ ئۇالرٔىڭ ئىطالَ ئٗٔئٗٔىٍىرىٕي ٔبھبٍىحي ئۇزۇْ ِٗزگىً ضبلالپ لبٌغبٍٔىمىٕي 

چۈغىٌٍّٕٗٗىس. ثبغمب ھېچمبٔذاق ثىدر خٌٗدك ھٗجحدب ئٗرٖثٍٗرِدۇ ئٗٔئٗٔىٕدي ئدۇالر 
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جۈروٍٗر ھۆودۈِراْ ِىٍدٍٗت ثوٌغدبٍٔىك ضدٗۋٖثٍىه  .لالپ لبالٌّىذىضبلٍىغبٔذٖن ضب

ٍبوي ھۆوۈِذار دۆٌٗجٕىدڭ خٌٗمدي ثوٌغدبٍٔىك ضدٗۋٖثٍىه  ئۇالرٔىدڭ ئٗٔئٗٔىٍىدرىگٗ 

ئىطالَ دۇَٔبضىذا ئۇزاق ِٗزگىً رىئبٍٗ لىٍىٕدذى. ثىدراق ثدۇ ئٗٔدئٗٔىٍٗر ئدبخىرلي 

وٗجحدي. غۈثھىطدىسوي،  دٖۋرٌٗردٖ روھحىٓ خبٌىٌ لۇرۇق ئىطدىىٍىحٍٗرگٗ ئبٍٍىٕىدپ

ئىطالِىٌ ئٗخاللالرٔىڭ ۋٖ ئىطالِىٌ پبئبٌىَٗت غٗوىٍٍىرىٕىڭ ئٗٔئٗٔىگٗ ئبٍٍىٕىػي 

ئٗۋالد  -ثىددر ٍبخػددي ئىددع. چددۈٔىي، ئٗٔددئٗٔىگٗ ئبٍالٔغددبْ ئىػددالر ئٗۋالدِددۇ 

ئىجحىّبئىٌ جبِغب ضۈپىحىذٖ داۋاٍِىػىذۇ. وېَىٕىي ئٗۋالدالرٔىڭ ئۇٔي لوثۇي لىٍىػي 

 ھٗلىمىدٌۋٖ ئبضدبْ ثوٌىدذۇ. ٌدېىىٓ ثدۇ ٍبخػدىٍىمٕىڭ  ثىۋاضىحّٗۇ ۋٖ ئىجرا لىٍىػ

ٍبخػىٍىك ثوالٌىػىذا ئٗٔئٗٔىٕىڭ ٍىٍحىسى ۋٖ ئىپبدىٍّٗٔىطي ثوٌغدبْ ئىّدبٔىٌ ئدب  

ثوٌۇغي وېرٖن. ئِّٗب ئب  ٍولبٌطدب، ئٗٔئٗٔىٕىدڭ جدۇٔجي ٍىٍحىدسى ثوٌغدبْ  ِٗۋجۇت

وغذاٌطدب، ثۇٔدذاق ئٗٔدئٗٔٗ ئىّبْ ٍولبٌطب، ئٗٔدئٗٔٗ ئٗٔدئٗٔٗ ثوٌغدبٍٔىمي ئۈچدۈٔال ل

وۈچٍۈن ثىر جٗضىر وۆرضٗجىۈچىٕىڭ لبرغىٍىمىغب ۋٖ ثبضحۇرۇغدىغب ئۇچرىغدبْ ھبِدبْ 

زاۋاٌٍىممب ٍۈز جۇجىذۇ. چۈٔىي، جٗڭگٗ ثٗرداغٍىك ثېرٌٍٖٗدذىغىٕي ئٗٔدئٗٔٗ ئِٗٗش. 

روھ. روھ ٍولبٌغبٔذا ثٗرداغدٍىك ثېرىدذىغبْ  ٍوغۇرۇٔغبْثٌٗىي ئٗٔئٗٔىٕىڭ ئبرلىطىغب 

لبٌّبٍذۇ. غۇڭب ودۆپٍىگْٗ ئىطدالَ ئٌٍٗىرىدذٖ لدبراجّىٍىمي وۈچٍدۈن ثوٌغدبْ ٔٗرضٗ 

ئۇچرىغدبْ ئٗٔدئٗٔىٍٗر ٍىدرىُ ئٗضدىرِۇ  ثبضحۇرۇغدىغبِۇٔحىسىُ پىىىرىٌ ھۇجۇِٕىڭ 

ثىدرٌٗپ ٍىمىٍدذى. وېَىٕىدي ضدٗھىپىٍىرىّىسدٖ ِۇغدۇ  -ثٗرداغٍىك ثېرًٌّٖٗ ثىر 

 ھٗلحٗ جوخحىٍىّىس.

ىٕدي ِىطدبٌغب « ھىجدبة» جۈروىَٗٔىدڭۈْ روغٍٗٔٗغدحۈرۈظ ئۈچد ِٗضىٍىٕيثۇ 

 ئبالٍٍي:

 غٗن ٍولىي، ھىجبة ئىطالِٕىڭ جۈٍِىطىذىٕذۇر. 

روٍٗر ئىطالَ دىٕىغدب وىرگٗٔدذىٓ وېدَىٓ دىدٓ ئدۈگٗجگْٗ خٌٗمدحىٓ روپدبظ ۈج

ثوٌۇغٕىّۇ ئۆگٗٔذى. ھٗرخىً غٗوىٍذىىي روپبغدٍىمالر ئدۇزۇْ زاِدبٔالردىٓ ثىدرى 

ىٕىپ وٌٗگْٗ ثىر جدۈپىي ئٌِٗٗدذۇرئىطالَ دۇَٔبضىذا ئىسچىً رىئبٍٗ لىٍ
①
ٌدېىىٓ  .

مي ضٗھىپىٍىرىّىسدٖ دٖپ ئدۆجىْٗ ىئىطالَ روھي ٍۇلىر ھٗلىمىٌئىطالَ دۇَٔبضىذا 

                                                 
①
ئىطددالِذىٓ ئِٗٗش، ثٌٗىددي ضددٗھراٌىك  ھىجددبثٍىٕىع: جوۋالٍددذۇوي ۇٔذاقغدد ضددۆزچىٍٗرئٗر ئبٍددبٌالردىٓ ثٗزى ئۆضددٗن  

پ لبٌغبْ ِىراضي ئدبدٖجحىٓ ثبغدمب ٔٗرضدٗ ئِٗٗش ضبلال وېَىّٕۇئٗرٖثٍٗرٔىڭ ئبدىحي ثوٌۇپ، ِۇضۇٌّبٔالر ئىطالِغب وىرگٗٔذىٓ 

. ئبئىػددٗ رٖزىٌَٗالھددۇ ئٗٔھددب ِۇٔددذاق دٍٖددذۇ: ئددبٌالھ ئۇرىٕىددذۇدٍٖددذۇ، غددۇ ئددبرلىٍىك جددبرىخي ۋٖلٌٗٗرٔددي ئىٕىددبر لىٍىػددمب 

ثدبظ پ ٍىرجىدئبٍبٌٍىرىغب رٖھّٗت لىٍطۇْ. ئۇالرٔىڭ ھٗر ثىرى ھىجدبة ئدبٍىحي ٔبزىدً ثوٌغبٔدذا وىَىٍّىرىٕدي  الرٔىڭَئٗٔطبرى

ئبدٖت ثوٌّبضدحىٓ، ئبٌالھٕىدڭ ثدۇٍرۇلي  -ئۆرپئىطالِذىٓ ثۇرۇٔمي  ھىجبثٍىٕىعٍۈزىٕي ٍۆگىۋاٌغبْ. ثۇٔىڭذىٓ ٌِٗۇَ ثوٌىذۇوي 

 ، ِۇضۇٌّبٔالر ئۇٔي ئىجرا لىٍغبْ. ثوٌۇپ
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ثىر ثۆٌۈن ئبزغۇٍٔۇلالر ضدٗۋٖثىذىٓ ئبجىسٌىػدىپ وٗجىٗٔدذىّۇ روپبغدٍىك ئٗٔدئٗٔٗ 

ٗ ضۈپىحىذٖ ضبلٍىٕىپ لبٌذى. ثۇ ئٗٔئٗٔىگٗ لبجحىك رىئدبٍٗ لىٍىٕدذى. ثدۇ ئٗٔدئٗٔىگ

پۈجۈْ ئىطالَ دۇَٔبضىذا ھېچمبٔذاق ئبٍبي لبرغدي چىمّىدذى ۋٖ لبرغدي چىمىػدمب 

جۈرئٗجّۇ لىالٌّىذى. ثۇ ئٗٔئٗٔٗ غدۇٔذاق وۈچٍدۈن رىئدبٍٗ لىٍىٕىدذىغبْ ئٗٔدئٗٔٗ 

 -ثوٌۇغىغب لبرىّبً، ئبٍبٌالرٔي ئبزاد لىٍىػٕي، ٍۈزىٕي ئېچىػٕي، ئبٍبٌالرٔىدڭ ٍىدرىُ 

ھۇجۇَ ئبٌذىدذا ٍىدرىُ  ئىذىَٗۋىلىٍىذىغبْ  ٍبٌىڭبچ ووچىغب چىمىػىٕي جٗغٗثجۇش

ٕىڭ ئبٍدبٌٍىرى ٍدۈزٌىرىٕي ئېچىدپ، ىئٗضىرِۇ ثٗرداغٍىك ثېرٌّٖىذى. ئىطالَ دۇَٔبض

وىدَىُ وىدَگْٗ »پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئوْ ئدۈچ ئٗضدىر ثدۇرۇْ دېگٗٔدذٖن: 

 غدب ئبٍالٔدذى. ثۇٔدذاق ثوٌۇغدٕىڭ« ٍبٌىڭبچالرغب،  ثٗدٍٖٔىرىٕي جوٌغبپ ِدبڭغۇچىالر

ضددٗۋٖثي غددۇوي، روپبغددٍىممب ئٗٔددئٗٔٗ ثوٌغددبٍٔىمي ئۈچددۈٔال رىئددبٍٗ لىٍىٕددذى. ثددۇ 

ئٗٔئٗٔىٕىڭ ٍىٍحىسى ثوٌغدبْ جدبٍٔىك ئىّدبْ ئٗلىذىطدي ئۇٔحۇٌدذى. ثۇٔىدڭ ثىدٍْٗ 

لىسٌىرىّىسٔددي ضېٍػددحۇرۇپ  -زاِددبٔىّىسدىىي ئېحىمددبدٌىك، ئددبڭٍىك روپددبظ خددبٔىُ 

لىٍىددپ غددۇٔچٗ ثېطددىُ  وۆرٍٍٖىچددۇ جددبھىٍىَٗت ئددۇالرٔي ئٍٗىددجٍٗپ، ِٗضددخىرٖ

لىٍىۋاجطىّۇ، گبھىذا ئبزاثالپ لبِبپ لوٍۇۋاجطدىّۇ، ئدۇالر ٍدۈزىٕي ئدبچحىّۇ؟ ٍدۈزىٕي 

ئېچىػٕي جٗغٗثجۇش لىٍىذىغبْ ئٗجٕٗثىٍَٗرٔىڭ ئبۋازىغب لۇالق ضبٌذىّۇ؟ ئٗلىذىٕي 

ِٗٔجٗ لىٍغبْ ِٗضٍٗن ثىٍْٗ ئٗٔئٗٔىٕدي ِٗٔدجٗ لىٍغدبْ ِٗضدٍٗوٕىڭ پٗرلدي ئٗٔٗ 

ىطدالَ دىٕٕىدڭ ھِٗدّٗ ئىػدٍىرىٕي ِۇغدۇٔىڭغب لىَدبش لىٍىػدمب غۇٔذاق ثوٌىذۇ ئ

ثوٌىذۇ. ئىطدالِٕىڭ ھِٗدّٗ ئىػدٍىرى، ھٗجحدب ئىجدبدٖجٍىرىّۇ ئٗٔدئٗٔٗ ثوٌغدبٍٔىمي 

ئۈچۈٔال رىئدبٍٗ لىٍىٕىدذىغبْ ئۆٌدۈن ئٗٔدئٗٔىٍٗرگٗ ئبٍٍىٕىدپ وٗجطدٗ، ئىطدالِٕىڭ 

 ٍىّىرىٍىذىغبٍٔىمي ِۇلٗررٖردۇر.

*** 

ۋرىذٖ ئوجحۇرىغدب چىمىدپ، ئىطدالِىٌ جِٗئىدَٗجىٗ دٖ ئىّپېرىَٗضىٕىڭئوضّبْ 

 ٔبھبٍىحي چوڭمۇر جٗضىر وۆرضٗجىْٗ ثىر ئىع ثبر.

ئىطالَ دۇَٔبضىذا، ثٌٗىي پۈجۈْ دۇَٔبدا جٗخّىْٕٗ ئدوْ ئٗضدىر داۋاِىدذا چدو  

 ئۆزگىرىع ثوٌّىذى.

ٗلىھٍىددرى ئددۆزٌىرى دۇچ وٌٗددگْٗ ئىػددالرٔىڭ ھِّٗىطددىذٖ فثۈٍددۈن ئىطددالَ 

جبدٖت ۋٖ ِۇئبِىٍٗ ضبھٗضىذٖ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئېھحىَبجٍىرىذىٓ ئىجحىھبت لىٍىپ، ئى

لدۇرۇپ  ضىطحېّىطدىٕيچىمىپ، ٍٗٔٗ ئېػىپ لبٌغۇدٖن چوڭمۇر ِدۇوِّٗٗي فمھدي 

چىمحددي. ئۇالرٔىددڭ غددبگىرجٍىرى ۋٖ غددٗرھي ٍددبزغۇچىٍىرى غددبخچٗ ِٗضددىٍىٍٗرٔي 

َىٓ جېخىّۇ چوڭمۇرالپ ٍېػىپ، وٌٗگۈضىذٖ ٍدۈز ثېدرىع ئېھحىّدبٌٍىمي ثوٌغدبْ لېد
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پٗرزْٖ ِۇٔدذاق ثىدر ئىدع »ِٗضىٍىٍٗرٔىڭ ٍٗغّىطىٕي ئوجحۇرىغب لوٍۇغحي. ئدۇالر 

دٖپ پٗجىددۋاالرٔي « ثوٌددۇپ لبٌطددب، ئۇٔىددڭ غددٗرىئٗجحىىي ھۆوددۈِي ِۇٔددذاق ثوٌىددذۇ

خۇالضىٍٗغددحي. ۋالىحٕىددڭ ئۆجۈغددي ثىددٍْٗ غددۇ خىددً پٗرٖزٌٗر ئٌِٗٗىَٗجددحٗ ٍددۈز 

 فٗلىھٍٗرحي چۈغّىذى. چۈٔىي، ثٗرگٗٔذٖ، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ٍېڭي ئىجحىھبدلب ھبجى

ۋٖ ئۇالرٔىڭ غبگىرجٍىرى، غدٗرھي ٍدبزغۇچىٍىرى ِۇضدۇٌّبٔالر ھبٍبجىدذا ٍېڭدي ٍدۈز 

ثېرىذىغبْ ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ ئبٌٍىجۇرۇْ پٗجىۋا پىچىدپ ثوٌغدبْ ئىدذى. غدۇڭب 

ثٗغىٕچي ئٗضىردىٓ ثبغالپ، ئىجحىھبت دٖرۋازىطىٕىڭ جبلبٌغبٍٔىمىٕي  ھىجرىَٗئۇالر 

ئبٌحٗ ئٗضىر ئۆجدۈپ وٗجحدي. ِۇضدۇٌّبٔالر جدېخىچٗ ثدۇ  -ٍذى. ٍٗٔٗ ثٗظ ئېالْ لى

لددبرارٔي ئۆزگٗرجىػددٕىڭ ھددبجىحي ٍددوق دٖپ لبرىّبلحددب ئىددذى. چددۈٔىي، ئۇالرٔىددڭ 

ئبٌذىذىىي فمھي ئۇالرغب ٍېحىپ ئبغبجحي. غۇڭب ئۇالر وؤدب فمھىغدب غدبگىرت ثوٌدۇپ، 

گٗ لوالٍٍىك ثوٌطۇْ ئۈچۈْ ٍېڭي ئۆگٗٔگۈچىٍٗرٔىڭ ثىپبٍبْ فمھي دۇَٔبضىغب وىرىػى

 ِۇخحٗضٗر  لىطمبرجىٍّب وىحبة، ٌٗرٔي چىمىرىع ثىٍْٗ وۇپبٍىٍٗٔذى. 

ھىجرىَٗ ئوْ ئىىىىٕچي ئٗضىردىٓ ثبغالپ ِېخبٔىىىٕىڭ وٗغدىپ لىٍىٕىػدىغب، 

، وٗغپىَبت ۋٖ ئىخحىراالرٔىڭ روٍبپمب ئېرىػىپئىٍّىٌ جٗجمىمبجالرٔىڭ ئىٍگىرىٍٗغىٗ 

ۋٖ  فٗلىھدٍٗر لٗدىّىديرىػٍٗرٔىڭ لٗدىّي جېسٌٗغدحي. چىمىػىغب ئٗگىػىپ، ئۆزگى

ئۇالرٔىڭ غبگىرجٍىرى، غٗرھي ٍبزغۇچىٍىرى ٍدۈز ثېرىػدٕي خىَبٌىغدب وٌٗحدۈرِىگْٗ 

ٍېڭي ۋٖزىَٗت، ٍېڭي ِۇٔبضدىۋٖجٍٗر پٍٗدذا ثوٌدذى. ثدۇ ٍېڭىٍىمالرغدب غدٗرىئٗجٕىڭ 

ۇغدۇ جٗرىپىدذىٓ چىمىرىٍّىغدبْ ئىدذى. ِ فٗلىھٍٗر لٗدىّىيِۇٔبضىپ ھۆوۈٍِىرى 

ئۆزگىرىػٍٗرگٗ لبرىحب ئىجحىھدبت دٖرۋازىطدىٕي لبٍحدب ئېچىدپ، ِۇضدۇٌّبٔالر ٍېڭدي 

غبرائىححب ئِٗٗي لىٍىػمب جىگىػٍىه ھۆوۈٍِٗرٔي ثبٍبْ لىٍىع زۆرۈر ئىذى. چدۈٔىي 

ٔىدڭ ھدۆوّىٕي ثبٍدبْ ِۇضۇٌّبٔالر ھبٍبجٍىمحب دۇچ وېٍىذىغبْ ئٗھۋاٌالرغدب لبرىحدب 

ِٗودرۇھ، ِۇثدبھالرٔي ئبٍرىدپ، ِۇضدۇٌّبٔالرٔي لىٍىپ، ھبالي، ھدبراَ، ِۇضدحٗھٗة، 

ِدۇھىُ  فمىھٕىدڭلىٍّبلچي ثوٌغبْ ئىػٍىرىذا ئېٕىدك چۈغدٗٔچىگٗ ئىدگٗ لىٍىدع 

ئىجحىھدبت دٖرۋازىطددىٕي لبٍحددب  ئىّپېرىَٗضدديۋٖزىپىطدي ئىددذى. ٌدېىىٓ ئوضددّبْ 

ئېچىػٕي رٖت لىٍذى
①
. 

، ئىجحىھددبت دٖرۋازىطددىٕي ئېچىػددٕي رٖت لىٍىػددي ئىّپېرىَٗضددىٕىڭئوضددّبْ 

ھبزىرلي ۋالىححب ِۇجحٗھىدذٌىه غدٗرجىگٗ جوغدىذىغبْ ئدبدٍِٖٗر ٍدوق دٖپ لدبراپ، 

                                                 
①
ئىجحىھدبت  جدبلىۋٖجىْٗ دٖپ لبراٍدذۇ. ثدۇ جدوغرا ئِٗٗش. ئىّپېرىَٗضيدٖرۋازىطىٕي ئوضّبْ ئىجحىھبت وۆپٍىگْٗ وىػىٍٗر  

 دئىجحىھدبغبرائىحٕىڭ جٗلٗززاضىغب ثبلّبً،  ئىّپېرىَٗضيثٗغىٕچي ئٗضىردىال لۇٌۇپ ضېٍىٕغبْ. ئوضّبْ  ھىجرىَٗ دٖرۋازىطىغب

 دٖرۋازىطىٕي لبٍحب ئېچىػمب لوغۇٌّىغبْ.
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وۆٍۈٔگٍٗٔىىحىٓ ئىذى. دېّٗن، ئۇالرٔىدڭ ٔىَىحدي ٍبخػدي  ھٗلىمىٌٔىڭ دىٕىغب 

ئىذى. ثىراق ثۇ ٍبخػي ٔىَٗت ٍبِبْ ئدبلىۋٖجٍٗرٔي وٌٗحدۈرۈپ چىمدبردى. غدبرائىث 

 ئىػالر ٍۈز ثېرىذۇ؟  پ لبٌطب ٔېّٗجوخحب دٔي جٌٗٗپ لىٍىۋاجطب، ئىجحىھبدئىجحىھب

ئىىىي ئىػٕىڭ ثىرى ٍدۈز ثېرىدذۇ: ثىدر ثوٌطدب، ھبٍدبجٍىك ۋالحدي ئدۆجىْٗ وؤدب 

لېٍىپالرغب ِٗھىۇَ ثوٌۇپ ثىر ئىسدا جوخحبپ لبٌىدذۇ، جٗرٖلمىدٌ لىٍّبٍدذۇ. ٍٗٔٗ ثىدر 

ثوٌطب ھبٍدبجٍىك لېٍىپدحىٓ چىمىدپ وېحىدذۇ، غدٗرىئٗجٕىڭ ضبٍىطدىذىّٕۇ چىمىدپ 

ثىٍْٗ وېڭٍّٗىگْٗ ضبٍٗ ئېھحىَبجذىٓ چىمبٌّبٍدذۇ. ثدۇ  دىي، ئىجحىھبوېحىذۇ. چۈٔ

ئىىىي ئىدع ثىرىٕىدڭ وٍٕٗىدذىٓ ثىدرى ٍدۈز ثٗردى. ئدبۋۋاي ھبٍدبجٍىك ثىدر ئىدسدا 

 جوخحىذى. ئبٔذىٓ غٗرىئٗجٕىڭ دائىرىطىذىٓ چىمىپ وٗجحي. 

جبرىخحىٓ خٗۋىرى ثبر وىحبثخبٍٔىرىّىس غٗرىئٗجٕىڭ دائىرىطىذىٓ چىمىپ وېحىع 

 ئوْ جۆجىٕچي ئٗضىرٔىڭ ثبغٍىرىذا، ِىدالدى ئدوْ جولمدۇزىٕچي ئٗضدىرٔىڭ ىجرىَٗھ

ٔىدڭ « ئٗجٕٗثىدَچٗ جدۈزۈٍِٗر»ئبخىرٌىرىذا ٍدۈز ثٗرگْٗ دٖپ ئوٍٍىػدي ِدۇِىىٓ. 

وىرىػدي ِۇغدۇ ئٗضدىردىٓ ثبغدالٔذى.  ضدىڭىپغٗرٖزٌىه ھبٌذا ئىطالَ دۆٌىحىگٗ 

ئېغىدس  فٗلىھدٍٗر لٗدىّىدي، ٍبۋروپب جۈزۈٍِىرى ئىطالَ دۆٌىحىگٗ ئىّپورت لىٍىٕىدپ

ئبچّىغبْ ٍېڭي ئىػالردا ِٗھىىّىٍٗرٔىڭ ھۆودۈَ چىمىدرىع ئبضبضدىغب ئبٍالٔدذى. 

، ٔبضدبراالرغب  جدۈرجىٗ ثوٌدذىٍٗھدۇدىٌثۇٔىڭغب خٌٗىپٗ ئوردىطىذىىي 
①

. ئۇالرٔىدڭ 

ثۇٔددذاق لىٍىػددحب غٗرىددسى ثددبر، ئٌٗددۋٖجحٗ. ثددۇ ٍوچددۇق ٍوغىٕددبپ ئددبخىرى ئىطددالَ 

ئدبزغۇٍٔۇلالرٔي وٌٗحدۈرۈپ چىمدبردى. ثدۇ ئىّپدورت  ىػٍىكئېچىٕجبرىخىذىىي ئٗ  

لىٍىٕغبْ جۈزۈٍِٗر پىرىٕطىپ جٗھٗجحىٓ ئىطدالَ روھىغدب ئۇٍغدۇْ ئىدذى. لۇرئدبْ، 

ھٗدىطىٗ زىث وٌٍّٗٗححدي. غدۇڭب ئٍٕٗدي زاِبٕٔىدڭ ئۆٌىّدبٌىرى ثدۇ جدۈزۈٍِٗردىٓ 

ٗت پبٍذىٍىٕىػٕي راۋا ودۆردى، ثوٌۇپّدۇ ئىجحىھدبت دٖرۋازىطدىٕي ئېچىػدمب رۇخطد

لىٍىّٕىغبْ ئٗھۋاٌذا جېخىّۇ غۇٔذاق ثوٌذى. ٌېىىٓ ثۇ، ئىىىي جٗرٖپحىٓ ئدبزغۇٍٔۇق 

پٍٗذا لىٍذى. ثىرىٕچي: ٍبجالرٔىڭ پىىرىٕي، ٍدوٌىٕي ۋٖ جۇرِۇغدىٕي لوثدۇي لىٍىدپ، 

دېگْٗ ثبھبٔٗ ثىٍْٗ ئىطدالَ وىدَىّىگٗ ئدۆجٕٗ ئبٌغدبْ « ئىطالِغب زىث وٌٍّٗٗذۇ»

ٔبھددبٍىحي  پىرىٕطددىپىٕىڭوٌددذى. ۋالىددث ثددۇ ٍبِددبلٕي ضددېٍىع پىرىٕطددىپي پٍٗددذا ث

 خٗجٗرٌىه ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجٍىذى. 

ئىطالَ غٗرىئىحي غٗرىئٗت »ئىىىىٕچي: وىػىٍٗردٖ ئبڭٍىك ٍبوي ئبڭطىس ھبٌذا 

ٔبزىً ثوٌغدبْ ۋالىحدحىٓ ثبغدالپ ئدۆزگٗرِىگْٗ ئىػدالرغب جدوغرا وٌٗطدىّۇ، ٍېڭدي 

                                                 
①
ىَالر، ئبٔدذىٓ غٍٗرى ِۇضۇٌّبٔالرٔي ٍېمىٓ دوضث لىٍّبضٍىك ھٗلمىذٖ ئبگبھالٔذۇرۇظ ثېرىپ جۇرغدبْ ثوٌطدىّۇ، ئبثجبضد  

 ۋٖ ٔبضبراالرٔي ئوردىذا جۇرغۇزدى، ثۇ، ئۇالر ئۆجىۈزگْٗ ئېغىر ثىر خبجبٌىك. ٍٗھۇدىٌئوضّبٔىَالر 
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جوغرا وٌٍّٗٗذىىْٗ  ثۇ ئىػدالرٔي ئىػالرغب، ثوٌۇپّۇ وېَىٕىي ئٗضىردىىي ئىػالرغب 

ھٗي لىٍىددع ئۈچددۈْ ِۈغددىۈٌچىٍىىٕىڭ دٖردىٕددي جبرجىددپ، ئۇٔىڭغددب ھٗي لىٍىددع 

ٌىرىٕي ئىّپدورت « لبٔۇْ»ِىٍٍٗجٍٗرٔىڭ ئىٍغبر « لىٍغبْ جٗرٖلمىٌ»چبرىطي جبپمبْ، 

دٍٖذىغبْ ثىر خبجب گۇِدبْ پٍٗدذا ثوٌدذى. ثدۇ ئبزغۇٍٔۇلٕىدڭ « لىٍىع وېرٖن ئىىْٗ

ىٕچي ئبزغۇٍٔۇلٕىڭ خٗجىرىذىٓ وَٗ ئِٗٗش. ثۇ ئىىىدي ئبزغۇٍٔۇلٕىدڭ خٗجىرىّۇ ثىر

ھٗر ئىىىىطددي ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ وېَىٕىددي ئٗۋالدٌىرىغددب ٔبھددبٍىحي ٍبِددبْ جٗضددىر 

 وۆرضٗجحي.

*** 

ئۆجىٗٔىي ضٗھىپىٍىرىّىسدٖ ئىطالِىٌ ئۈِّٗجٕىڭ ئوْ جۆت ئٗضىرٌىه جبرىخىٕي 

بق جېسٌىىىذٖ ئۆجۈپ وېحىع جبرىخىٌ چبلّبق جېسٌىىىذٖ وۆرۈپ ئۆجحۇق. ثۇٔذاق چبلّ

جوٌدۇق ضدۈرٖجٍٗپ ثېرٌٍّٖٗدذۇ. چدۈٔىي  ٌىٕىَٗضدىٕيھبدىطىٍٗرٔىڭ ٍدۈز ثېدرىع 

ھبدىطىٍٗر ثىس دٖپ ئۆجىٗٔذٖن ئۇٔذاق ٍبٌغۇز ٍۈز ثٗرٍِٗذۇ، ئبٍرىُ ئېمىٕالردا ٍدبٌغۇز 

ئبلّبٍددذۇ. ثٌٗىددي ئىٕطددبٔىٌ ھبٍبجحددب ٍددۈز ثٗرگْٗ ھبدىطددىٍٗر ئۆزئددبرا جٗضددىرىٌ 

ىۋٖجحٗ ثوٌۇغۇپ، ثىرٌىىحٗ ٔٗجىجٗ ثېرىذۇ. ٔٗجىجىٍٗرٔي ِۇئٍَْٗٗ، وۈچٍۈن ثىر ِۇٔبض

ٍبوي ثىر لبٔچٗ ضٗۋٖثٍٗردىٕال وۆرگىٍي ثوٌّبٍذۇ. جبرىخٕىڭ چبلي داۋاٍِىك غدٗوىً 

ئۆزگٗرجىپ، ئبضحب ِبڭىدذۇ. ھبدىطدىٍٗر ثىدس ضدىسغبٔذٖن جدۈز ضدىسىك ثدوٍىچٗ ٍدۈز 

ٗپ ضدىسىمالر ئىچىدذٖ ٍدۈز ثېرىدذۇ. ثدۈگرى، ِدۇرٖوى -ثٗرٍِٗذۇ. ثٌٗىدي ئٗگدرى 

جبرىخٕىڭ چبلي گبھي جىسٌىػىپ وېحىذۇ، گبھي ئبضدحىالپ لبٌىدذۇ، گدبھي جوخحدبپ 

لبٌدذىّىىىٓ دېطدٗ ٍٗٔٗ ھٗرىىٗجٍىٕىدذۇ. ئبخىرىدذا  لبٌغبٔذٖن وۆرۈٔىذۇ. جوخحدبپ

ثىددسگٗ ِۇلٗررٖرٌىدده ۋٖ ئبخىرٌىػىػددحٗن ثىٍىددٕگْٗ ٔٗجىجىددٍٗر ٍددۈز ثېرىددذۇ. ثددۇ 

ٍېڭي ضٗپٗر ، خبالش  لېٍىع ثوٌۇپ ثىر ھبٍبي ٌىٕىَٗضىذىىيڭىع ٔٗجىجىٍٗرِۇ ِې

ٍٗٔٗ ثبغٍىٕىذۇ. غۇٔذاق، ثىسٔىڭ ئۆجىٗٔىي ثٗجٍىرىّىسدٖ ضىسغبْ جىس ضىسِىٍىرىّىس 

ضۈرٖجٍٗپ ثېرٌٍّٖٗذۇ. ثىراق ِٗضدىٍىٕي ٍورۇجدۇپ ثېرىػدٕىڭ ۋٖ  ھٗلىمىٌجبرىخٕي 

ِٗضىٍىٕي ٍورۇجدۇپ ثېدرىع گٗپ ئۇزارجّبضٍىمٕىڭ ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب چبرىطىّۇ ٍوق. 

ئبٍرىُ جوخحىٍىػمب جوغرا وٌٗذى. گٗپٕي  -ھٗلمىذٖ ئبٍرىُ  ٌىٕىٌَٗٗرئۈچۈْ جبرىخىٌ 

ئۇزارجّبضٍىك ئۈچدۈْ جېدس ضدىسِىالرٔي ضىسىػدمب جدوغرا وٌٗدذى. ئۇٔحۇِبضدٍىمىّىس 

وېرٖوىي، ثىسٔىڭ ضىسغبٍٔىرىّىس جبرىخىٌ ضۈرٖجٕىڭ ئبضبضي گٗۋدىطي ئِٗٗش. ثدۇ 

ٗچچٗ ئدوْ ضدىسىمالر ضدىسىٍّبً، ٔٗچدچٗ ئدوْ ثوٍدبلالر ثېدرىًٍّٗ، ٍٗردٖ ٍٗٔٗ ٔ

چبجّىالر چېحىٍّبً لبٌذى. ئېطدىّىسدٖ ثوٌطدۇْ ثىدس ثدۇ ثٗجٍىرىّىدسدٖ ئىطدالِىٌ 

ئۈِّٗجٕىڭ جبرىخىٕي ٍبزِىذۇق، ئبزغۇٍٔۇق جبرىخىٕىّۇ ٍبزِىذۇق. پٗلٗت ثىس جبرىخي 
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مالر ئىچىذىٓ ئدۆزىّىس ثىرىگٗ وىرىػىپ وٗجىْٗ ِۇرٖوىٗپ ضىسى -ضۈرٖجحىىي ثىر 

ضۈرٖجٕىڭ ٍبرلىٓ ضىسىمٍىرى دٖپ لبرىغبْ ِۇئٍَْٗٗ ضىسىمالرٔي ئۈزۈپ ئېٍىپ، غدۇ 

دٖپ « ئددبزغۇٍٔۇق ضددىسىمي»ضددىسىمالرغب لېٕىددك رٖ  ثٗردۇق ۋٖ ئددۇٔي ِٗجددبزْٖ 

 ئبجىذۇق. 

ٍٍِٗي ٔېّىال دٍٍٖي، ئۆزئبرا جٗضىرى ِۇٔبضدىۋٖجحٗ ثوٌۇغدمبْ ئدبزغۇٍٔۇلالر جدوپي 

ۇضدۇٌّبٔالرٔي ٍىّىرىٍىػدىٗ ئېٍىدپ ثدبردى. ٍدۇلىرى پٌٍٗىدذىٓ جدۆۋْٖ ئبخىرىذا ِ

 ئبزگبٌغىچٗ. وىػىٕىڭ ثېػىٕي لبٍذۇرىذىغبْ ِۇضبپٗ.

ٍۇلىرى پٌٍٗىذٖ ٍبغىغبْ جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثىرٖرى ئۆز ئٗۋالدٌىرىٕىڭ 

 ِۇغۇٔذاق پٗضٍٗپ وېحىذىغبٍٔىمىٕي ئوٍٍىغبْ ثوٌغىَّىذى؟ 

ۋاجمبْ زاِبٔذاغددٍىرىّىس ئۆزٌىرىٕىددڭ جددبرىخحىىي غددۇ پٗضددٍٗظ ئىچىددذٖ ٍبغددب

 ِىطٍىطىس وىػىٍٗرٔىڭ ئٗۋالدٌىرى ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىػىِٕٗذىغبٔذۇ؟

ثىدرى ثىدٍْٗ ھېچمبٔدذاق ِۇٔبضدىۋىحي ٍدوق ئدبٍرىُ  -ثۇ ئىىىي ئٗۋالد گوٍب ثىر 

 ئىىىي ئۈِّٗجحٗن ثوٌۇپ وٗجحي. 

ۋٖثٍٗردىٓ ودۆرگىٍي ئبخىرلي ٔٗجىجىٍٗرٔي ِۇئٍَْٗٗ ثىدر ٍدبوي ثىدر لدبٔچٗ ضدٗ

ثىرىدذىٓ  -ٌېىىٓ ثۇ، ضدٗۋٖثٍٗرٔىڭ جٗضدىر وۆرضدىحىع جٗھٗجدحٗ ثىدر  ثوٌّبٍذۇ.

وۈچٍۈن ئىىٍٗٔىىىٕي ٍولمب چىمبرِبٍذۇ. ثىس ئبزغۇٍٔۇلٕي جۆت ٔۇلحىغب ٍبوي ئبضبضٍىك 

جۆت ضٗۋٖثىٗ ٍىغىٕچدبلالٍّىس. لبٌغدبْ ضدٗۋٖة ۋٖ ٔدۇلحىالر غدۇ جدۆت ضدٗۋٖة ۋٖ 

 ر. ٔۇلحىٕىڭ جبرِبلٍىرىذۇ

ثىرىٕچي: ۋالىحٕىڭ ئۇزىرىػي ثىدٍْٗ ئىٕطدبْ جٗثىئىحدي جٗوٍىدپٍٗردىٓ ئدۆزىٕي 

 -لٍٗث لىٍىپ ئدۆجىىٕىّىسدٖن ثدۇ وېطدٌٕٗىڭ داۋاضدي پٗٔدذٖ  ٍۇلىرىذالبچۇرىذۇ. 

ٔٗضىھٗت لىٍىع ئىدذى. ثىدراق پۈجدۈْ ئدۈِّٗجٕي ئدۆزىٕي لبچۇرۇغدحىٓ ضدبلالپ 

ىٍّىددذى. ٍددبوي ئددۈِّٗجٕي ٔٗضددىھٗت ئېٍىددپ ثېر -لددبالٌىغۇدٖن ِىمددذاردا پٗٔددذٖ 

ٔٗضدىھٗجٍٗر  -ئبزغۇٍٔۇلحىٓ ضبلالپ لبالٌىغۇدٖن جٌٗٗپىٗ الٍىدك ضدۈپٗجٍىه پٗٔدذٖ 

 ٔوپدۇشلىٍىّٕىذى. ثوٌۇپّۇ، ئىطالَ دىٕىغب ٍېڭي ٔوپۇضىال ئۆزٌۈوطىس لوغدۇٌىۋاجمبْ 

ٔٗضىھٗجٕي ضدبْ ۋٖ ضدۈپٗت  -وۆپىَىع غبرائىحىذا جېخىّۇ غۇٔذاق ثوٌذى. پٗٔذٖ 

ٔٗضىھٗت ئبزىَىدپ  -ۇرۇغمب جېگىػٍىه ثوٌۇۋاجمبٔذا ئٗوطىچٗ پٗٔذٖ جٗھٗجحىٓ ئبغ

ٔٗضىھٗجٕىڭ ئىىىي وۈغٗٔذىطي ئوجحۇرىغب چىمىپ،  -وٗجحي. دٖي غۇ ۋالىححب پٗٔذٖ 

ٔٗضىھٗجٕي جېخىّۇ ئبجىسالغحۇردى. ئۇٔىڭ ثىرى ِۇرجىئىٍىه پىىدرى  ثدۇ  -پٗٔذٖ 

ِٗٗي لىٍّدبً، لٌٗجىدذىىي ئ ھٗلىمىدٌپىىىردٖ ثٗٔذٖ ئىّبٕٔىڭ جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ 

ٔىدڭ رازىٍىمىغدب ئېرىػىػدىٕي جِٗٗ لىٍىدذۇ. ٍٗٔٗ ثىدرى: ضېسىّالرغب جدبٍىٕىپال 
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ضوپىسٍِىك. ضدوپىسِذا ثٗٔدذٖ غدٗرىئٗجٕىڭ جٗوٍىپٍىرىٕدي ئىجدرا لىٍّدبً، ۋٖزىدپٗ 

ٔىڭ ِبغبٍىخالردىٓ جٗۋٖررۈن ئىسدٖظ ئبرلىٍىك  -ئولۇظ، زىىرى ئېَحىع، ِبزار 

ػىٕي جِٗٗ لىٍىذۇ. ِۇرت ئۆزىٕي پىرىگٗ پۈجۈًٍٔٗ جبپػۇرىذۇ، پىدر رازىٍىمىغب ئېرىػى

ئۆزى خبٌىغدبْ ٔٗرضدىٍٗرٔي دِٖىدذٖ لىٍىدذۇ. ِدۇرت خدۇددى ئبضدّبٕٔىڭ  ِۇرىحمب

 -ۋٖھىَطددىٕي لوثددۇي لىٍىۋاجمبٔددذٖن پىرىغددب ئددۆزىٕي جوٌددۇق جبپػددۇرىذۇ. پٗٔددذٖ 

ئبِىً ئىّبٕٔىڭ  ٔٗضىھٗجٕىڭ وېّىَػي، ِۇرجىئىٍىه ۋٖ ضوپىسِذىٓ ئىجبرٖت ثۇ ئۈچ

جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ ئِٗٗي لىٍىػمب ٍبِبْ جٗضدىر وۆرضدٗجحي. ٍٗٔدي ئىّدبٕٔي جدوغرا 

ٍبخػي ئىػالرغب ثۇٍرۇپ، ٍبِبْ »ئٌِٗٗىٌ ضۈرٖجحٗ گٗۋدىٍٗٔگىٍي لوٍّىذى. ثوٌۇپّۇ 

ٍبخػدي ئىػدالرغب »لب چو  پۇجٍىىبغب  ثوٌدذى. ۋٖھدبٌٗٔىي « ئىػالردىٓ جوضۇظ

دىٕىّىسٔىڭ ئىجبثىٌ ھٗرىىٗجٍىرىٕىڭ جٗۋھىرى « جوضۇظثۇٍرۇپ، ٍبِبْ ئىػالردىٓ 

 .ئىذى. ثۇ جٗۋھٗر ئىالھىدٌ ٍدوٌٕي ئٌِٗٗىدَٗجىٗ جٗججىدك لىٍىػدمب ئۇالغدحۇراجحي

ئىالھىٌ ٍوٌٕىڭ ئىچىىرى ضېسىّالردىال جۇٔجۇلۇپ، جېخىّۇ زاٍٗ ثوٌۇغٕىڭ ئبٌدذىٕي 

 ئبالجحي.

ٍرۇپ، ٍبِدبْ ضىَبضىٌ ِۇضحٗثىحٍىه ضىَبضدىٌ ضدبھٗدٖ ٍبخػدي ئىػدالرغب ثدۇ

ئىػددالردىٓ جوضۇغددٕي چٗوٍىّىددگٗ ئددۇچراجحي. دىٕٕىددڭ ئبضبضددي رۇوٕددي ثوٌغددبْ 

پبئبٌىَٗت چٗوٍىّىگٗ ئۇچرىغبٔذىٓ وېَىٓ، وىػىٍٗرٔىڭ جۇٍغۇضىذا  ووٌٍېىحىۋىسٍِىك

ھبٌذا دىٕي پبئبٌىَٗجٍٗرٔىال  جٗدرىجىٌئىطالَ دىٕي غٗخطىٌ پبئبٌىَٗجىٗ ئبٍٍىٕىپ، 

مي ئدۈچ ىٍٗٔذى.  ثدۇ ضىَبضدىٌ ِۇضدحٗثىحٍىه ٍدۇلىردىٓ دٍٖذىغبْ ئىذىَٗ غدٗوىٍ

ئبِىٍغب لوغۇٌۇپ، جۆت ئېمىٓ پٍٗدذا ثوٌدذى. جدۆت ئدېمىٓ لوغدۇٌۇپ، ئٌِٗٗىَٗجدحٗ 

ثوٌطۇْ، ٍدبوي روھىَٗجدحٗ ثوٌطدۇْ دىٕٕىدڭ ئېمىٕىغدب لبرغدي چدو  ثىدر ئېمىٕٕدي 

 غٗوىٍٍٗٔذۈردى. 

ٌ لىطدددمبرجىپ ئېَحطدددبق، وېَىٕىدددي ئٗۋالدالرٔىدددڭ جۇٍغۇضدددىذا ئىطدددالِى

چۈغٗٔچىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ثۇزۇٌذى ۋٖ غبٌغۇجالغحي. وٌٗىدّٗ غدبھبدٖت ئۇلدۇِي 

ئۆزگىرىپ، ئېغىسدىال دېَىٍىذىغبْ ئىذىَٗ ۋٖ ئٌِٗٗىَٗت ثىٍْٗ ِۇٔبضىۋىحي ٍوق ثىدر 

لىٍىٕىدذىغبْ، ثوٌّىطدب  ضۆزگٗ ئبٍالٔذى. ئىجبدٖت ئۇلۇِي ئۆزگىرىپ، خۇغَبلطب ئبدا

جٍٗرگىال لبرىحىٍذى. لبزا ۋٖ لٗدٖر ئۇلۇِي ئۆزگىرىپ ئبدا  لىٍىّٕبٍذىغبْ دىٕي پبئبٌىَٗ

 -پبضطىپ وۈچىٗ ئبٍٍىٕىدپ لبٌدذى. دۇَٔدب ۋٖ ئدبخىرٖت ئۇلدۇِي ثۇزۇٌدۇپ، دۇَٔدب 

ثىرىگٗ لبرغي لوٍۇٌدذى. ثىدرىگٗ ئىػدٍىگٍٗٔٗر ٍٗٔٗ ثىدرىگٗ ضدٗي  -ئبخىرٖت ثىر 

ي لىٍىددع ئۇلددۇِ ئددبۋاتلبرىددذى. زېّىٕٕددي ئىالھىددٌ ٍوٌٕىددڭ جٗلٗززاضددي ثددوٍىچٗ 
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ئۆزگىرىپ، گۈٌٍىٕىع جوخحبپ لبٌذى. گۈٌٍىٕىع ئٗضٍىگٗ وٌٗگٗٔذىّۇ ئىالھىٌ ٍدوي 

ثوٍىچٗ ثوٌّىذى
①
.  

ئبٍٍىٕىدپ، ھٗر جٗرٖپدحىٓ  ۈرٖجىٗض ثىرئبخىردا دىٓ جېٕي ٍوق، رٖڭگي ئۆڭگْٗ 

ئىطالِٕي ٍوق لىٍىدع لٗضدحىذٖ لىٍىٕىۋاجمدبْ ۋٖھػدىٌ ھۇجۇِالرغدب ثٗرداغدٍىك 

 -ر خبراثالغددحي دېگٍٗٔىدده ئِٗٗش. پٗٔددذٖ ثېرٌّٖىددذى. ثددۇ، ھِٗددّٗ روھددال

ٔٗضددىھٗجٕىڭ ھېچمبٔددذاق جٗضددىرى ثوٌّىددذى دېگٍٗٔىىّددۇ ئِٗٗش. ِۇرجىئىٍىدده 

پىىرى ھِّٗٗ ئبدِٖٕي ھېچ ئىع لىٍغۇزِىدذى دېگٍٗٔىىّدۇ ئِٗٗش. ضدوپىسِٕىڭ 

پبضطددىپٍىمي ھِٗددّٗ ئددبدِٖٕي ھېچمبٔددذاق ئىجددبثىٌ ئىػددالرٔي لىٍغۇزِىددذى 

ئىػالرغب ثۇٍرۇپ، ٍبِبْ ئىػالردىٓ جوضۇظ ضىَبضىٌ  دېگٍٗٔىىّۇ ئِٗٗش. ٍبخػي

ضبھٗدٖ ٍبوي ئىجحىّبئىٌ ئىػالردا چدورت ٍولبٌدذى دېگٍٗٔىىّدۇ ئِٗٗش. ئۇٔدذاق 

ٍىرالالغمبْ ثوٌىّىس. ھٗرلبٍطدي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالر  ھٗلىمٗجحىٓدېطٗن، جبرىخىٌ 

ٍىدپ ٍدبرلىٓ ئىچىذٖ جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئىسىٕي ثېطىپ وېحىۋاجمدبْ ئبجب

« ِۇضۇٌّبٔالر ثۇزۇٌذى»ِٔٗۇٔىٍٗرگٗ وۆز ٍۇِغبْ ثوٌۇپ لبٌىّىس. ثىس ئوِۇِالغحۇرۇپ 

دېگىٕىّىددسدٖ وددۆپ ضددبٍٔىك  ِۇضددۇٌّبٔالرٔي ٔٗزٖردٖ جددۇجىّىس. وددۆپ ضددبٍٔىك 

ئٌِٗٗىَٗجحٗ ھٗي لىٍغۇچ ئبِىً ثوٌىذۇ. ئبز ضبٍٔىمالر لوٌىذا ھولۇق ثوٌطب ثىدر گٗپ، 

ه ئبالھىدذىٍىىٍٗرگٗ ئىدگٗ ثوٌۇغدىذىٓ لٗجئىَدٕٗزٖر ھٗي ثوٌّىطب  ئدۇالر لبٔچىٍىد

 لىٍغۇچ ئبِىً ثوالٌّبٍذۇ.

جۆۋٖٔذىىي ثٗجٍىرىّىسدٖ ِٗزودۇر ئبزغۇٍٔۇلٕىدڭ ھدبزىرلي رېئبٌٍىمىّىسغدب ئېٍىدپ 

ٔىدڭ لدبٔۇٔىَىحي جوخحىٍىّىس. ضٗۋٖثٍٗر  جٗپطىٍىٌوٌٗگْٗ ئبضبرٖجٍىرى ئۈضحىذٖ 

ِْ  لَّوِو تَوِّْوِميًَل ﴿ثېرىدذۇ:  ثوٍىچٗ ئۆزىٕىڭ ِۇلٗررٖر ٔٗجىجىٍىرىٕي ٔىدڭ ﴿ ﴾َولَوْ  َتِ وَم ِلُسونَّ

  .②﴾لبٔۇٔىَىحىذٖ ھېچمبٔذاق ئۆزگىرىع جبپبٌّبٍطْٗ
  

                                                 
①
 ِۇراجىئٗت لىٍىڭ.وىحبثمب ىٍٗر" دېگْٗ چزۆرۈر ثوٌغبْ چۈغٗٔ جۈزىحىعخبٌىطىڭىس "  
②
 ئبٍٗت. -21،  فٗجىھضۈرٖ  
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 ئبزغۇَهۇق ئبسبرِتهىرى

 

ئبٌذىٕمي ثۆٌۈِٕىڭ ئبخىرىذا ئۇزۇٔغب ضوزۇٌغبْ ئبزغۇٍٔۇلٕىڭ وېَىٕىي دٖۋرىدذىىي 

رٖجٍىرىٕي ٍۈزٖوي وۆرضىحىپ ئۆجىْٗ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ رېئبٌٍىمىغب ئېٍىپ وٌٗگْٗ ئبضب

ئىذۇق. ثۇ ثۆٌۈِذٖ وېَىٕىي ئىىىي ئٗضىر، ثوٌۇپّۇ ئدبخىرلي ثىدر ئٗضدىر ھٗلمىدذٖ 

جوخحىٍىپ، ثىر جٗرٖپحىٓ ئۆزىّىسٔىدڭ ھبزىرلىدذٖن ٍبِدبْ ھبٌغدب لبٔدذاق  جٗپطىٍىٌ

چۈغددۈپ لبٌغددبٍٔىمىّىسٔي ثبٍددبْ لىٍّددبلچىّىس  ٍٗٔٗ ثىددر جٗرٖپددحىٓ ھددبزىرلي 

ىسٔىڭ ِبھىَىحىٕي ۋٖ گٗۋدىٍىه ئبالِٗجٍىرىٕي ٍورۇجۇپ ثٗرِٗوچىّىدس. ثدۇ رېئبٌٍىمىّ

 ئبرلىٍىك ثىسگٗ ٔىجبجٍىك ٍوٌي جېپىع ِۇٍٗضطٗر ثوٌغۇضي. 

 

 ئبسبرِت: ئّقىذِ قبالقهىقي -1

وېَىٕىي ئىىىي ئٗضىرگٗ، ثوٌۇپّۇ ئبخىرلي ثىدر ئٗضدىرگٗ لبراٍدذىغبْ ثوٌطدبق، 

طالَ ھٗلىمىحىٕي لېٍىٓ ثىر جۇِبْ لبپٍىغدبْ  وۆرىّىسوي: ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئېڭىذا ئى

 ئىذىَٗضديئىطالَ ھٗلىمىحي ئٌِٗٗىٌ جۇرِۇغحىٓ وۈٔطېرى ٍىرالٍىػىۋاجمبْ. ٍٗٔي 

ثۇزۇٌغبْ، ِٗضٍٗوّۇ ثۇزۇٌغدبْ. ِٗضدٍٗوٕىڭ ثۇزۇٌۇغدي خېٍدي ثدۇرۇٔال ثبغدٍىٕىپ، 

ِۇضدددۇٌّبٔالرغب ئېغىدددر جدددبالپٗجٍٗرٔي ئېٍىدددپ وٌٗدددذى.ِوڭغۇٌالر خٌٗىپىٍىىٕدددي 

 خرىطددحىَبٍٔىرىٕىڭىۋىٍىػددىغب، ئىطددالَ ٔددۇرىٕي ئۆچددۈرِٗوچي ثوٌغددبْ غٗرة ثېط

غىذدٖت ثىٍْٗ ئېمىپ وېٍىػىگٗ ضٗۋٖة ثوٌذى.ٌېىىٓ ئۇ چبغالردا ئىذىَٗ جېخىچٗ 

ِۇٔبضدىۋٖجٍىه ئدبزغۇٍٔۇلالر ثٌٗگىٍىده  ئىدذىَٗگٗجوغرىغب ٍدېمىٓ ئىدذى. چدۈٔىي، 

ثىدراق ئۇالرٔىدڭ ھٗجّدي دائىرىذٖ چٗوٍٗٔگْٗ ئىدذى. ئدبزغۇْ پىدرلىٍٗر ئدبزدى. 

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ٍىغىٕذىطىغب ٔىطجٗجْٗ ثٗوّۇ وىچىه ئىذى. ِۇرجىئىٍىده پىىدرى 

ثبرٌىممب وٌٗذى. ٌېىىٓ ئۇ، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھبٍبجىذا خىَدبٌىٌ دۇَٔبٔىدڭ پىىىرٌىدرى 

ثوٌۇغحىٓ رېئبٌٍىممب چىمىپ ثوالٌّىغدبْ ئىدذى. چدۈٔىي، ھٗرلبٍطدي جٗھٗجدٍٗردٖ 

ٍٗٔىدال وۈچٍدۈن ثوٌدۇپ، ِۇرجىئىٍىده پىىدرى ئدۇٔي جوضدۇپ ئٌِٗٗدگٗ ئىٕدحىٍىع 

دېَىٍگٗٔذٖن، ِۇرجىئىٍىده پىىرىٕدي ئوجحۇرىغدب لوٍغبٔالرٔىدڭ  ٍۇلىرىذالبالٌّبٍححي. 

ثوٌۇپ، ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ  فٗلىھٍٗرئۆزىّۇ ئِٗٗي لىٍىػحب چىڭ جۇرىذىغبْ، ئىجبدٖجخور 

جٗرن ئٗجّىگْٗ، ئٌِٕٗٗدي  ئىٕذىۋىذۇئبي پىىرىٕىڭ جٗضىرىگٗ ئۇچرىّىغبْ. ئٌِٕٗٗي
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جٗرن ئېحىػددٕىّۇ جٗغددٗثجۇش لىٍّىغددبْ. ضددوپىٍىمّۇ ثددبر ئىددذى. ٌددېىىٓ ئددۇ، 

 ۇٌۇڭىدذاث ثىدرجِٗئىَٗجٕىڭ ئبضبضدٍىك ثٌٗگىطدي ئِٗٗش. ثٌٗىدي جِٗئىَٗجٕىدڭ 

ھبٍبجٍىك غوۋغبٌىرىذىٓ ٍىراق ھبٌدذا ئدۆز ئىجدبدىحي ثىدٍْٗ ِٗغدغۇي ئىدذى. ئِّٗدب 

ڭىَىدپ، ٍىٍحىدس جبرجىدپ وٗجىٗٔدذٖ ثوٌطدب، ئىدع ثۇزۇٌۇظ ثبغٍىٕىپ، وې ئىذىَٗدٖ

جبِبِْٗ ثبغمىچٗ ثوٌذى. ٍبٌغۇز ِٗضدٍٗوال ثۇزۇٌطدب ئدۇٔي ئوجٍدۇق خدۇججىٍٗر ٍدبوي 

جٗضىرٌىه ٔٗضىھٗجٍٗر ثىٍْٗ ٍولبجمىٍي ثوٌىذۇ. ئِّٗب ئىذىَٗ ثىدٍْٗ ِٗضدٍٗن جٗ  

ٕي جٗ  ئىىىىطدى ھٗر، ئبٔذىٓ ِٗضٍٗوٕي جۈزٖغىٗ ٍبوي ئىذىَٗٔيثۇزۇٌغبٔذا ئبۋۋاي 

جۈزٖغىٗ جوغرا وېٍىدذۇ. ثۇٔدذاق لىٍىدع ھٗلىدمٗجْٗ ئبضدبْ ئِٗٗش. ئىٍگىرىىدي 

ثۆٌۈِٕىڭ ئبخىرىذا وۆرضدىحىپ ئدۆجىىٕىّىسدٖن، چۈغدٗٔچىٍٗر جبِدبِْٗ ثۇزۇٌدذى. 

ٔىدڭ دٖرگبھىدذىٓ ٔبزىدً ثوٌغدبْ ودۈٍٔٗردىىي ئٗضدٍي ھېچجىر چۈغٗٔچٗ دىدٓ 

ٔالر لوثدۇي لىٍغدبْ ئىّدبْ چۈغٗٔچىگٗ ئوخػىّبً لبٌذى. جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّب

غۇٔذاق ثۈٍۈن ئىذىىي، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ئىٕطبٔىٌ رېئبٌٍىمٕي ٍوق لىٍىپ، ئۇٔىڭ ئورٔىغب 

ثۇرۇٔمىغب جبِدبِْٗ ئوخػدىّبٍذىغبْ ٍىپَېڭدي ثىدر ئٌِٗٗىَٗجٕدي لدۇرۇپ چىممىٍدي 

ثوالجحي ئىطالِىٌ ھبٍبت ٍوٌي غۇٔذاق ِۇوِّٗٗي ئىذىىي، ئۇ، ھبٍبجٍىمٕىڭ ھِٗدّٗ 

 -ي ۋٖ ثبرچٗ ِٗزِدۇٍٔىرىٕي ئدۆز ئىچىدگٗ ئدبالجحي. ھبٍدبجٍىمحىىي چدو  جٗرٖپٍىرىٕ

ضىرجىذا لبٌّدبٍححي.  جٗلٗززاضىٕىڭوىچىه ھٗرلبٔذاق ٔٗرضٗ ئىّبٕٔىڭ ۋٖ ئىّبٕٔىڭ 

ٔىڭ دٖرگبھىذىٓ وٌٗگْٗ غٗرىئٗجىٗ ثوٍطۇٔۇظ، وۈچىٕىڭ ئىّبٕٔىڭ جٗلٗززاضي 

وٌٗحدۈرۈظ  ثٗجدبٗ ئِٗٗي ٔبزىً لىٍغبْ غٗرىئٗجٕىڭ جٗلٗززاضدي ثدوٍىچ ثېرىچٗ 

ِِ ُدووا ﴿ئىددذى: ووَلُدا  َوَن ْْ ووَُطَْدُُْا َو  ْْ وول   َِ َّووَو  لددب جبلىحىڭالرٔىددڭ ٍېحىػددىچٗ ﴾ ﴿َِوولتوَُّقا   ل

 . ①﴾ٔىڭ ئِٗرىٕي ئبڭالڭالر ۋٖ ئىحبئٗت لىٍىڭالرجٗلۋادارٌىك لىٍىڭالر 

ػحٗ، روھىَٗجحٗ ٍۈز ثٗرگْٗ چو  ئۆزگىرى ثۈٍۈوٍۈويئۇالرٔىڭ جۇٍغۇضىذا ئىّبٕٔىڭ 

ئٌِٗٗىَٗجحٗ ٍۈز ثٗرگْٗ جوٌۇق ئۆزگىرىػحٗ ئۆز ئىپبدىطىٕي جبپبجحي. غۇٔذاق لىٍىدپ 

روھالر ثۇرۇٔمىغب زادىال ئوخػىّبٍذىغبْ ٍېڭي روھمب ئبٍٍىٕبجحي. ئٌِٗٗىدٌ جۇرِۇغدحب 

ئۆجّۈغٕىڭ ھېچٕېّىطي لبٌّدبً ٍېڭىٍىٕدبجحي. ھٗجحدب ٔٗپٗش ئېٍىػدالرِۇ، ثٗدْٖ 

خػىّبٍذۇ. ھِّٗٗ ٔٗرضٗ ٍېڭي ِٗٔىدگٗ ئىدگٗ ثوٌغدبْ، ھٗرىىٗجٍىرىّۇ ثۇرۇٔمىغب ئو

ثۇرۇٔمي وؤىٍىمحىٓ ھېچمبٔذاق ئٗضٗر لبٌّىغبْ. ھٗجحدب جدبھىٍىَٗت جۇرِۇغدىٕىڭ 

ثىددٍْٗ ضددبلٍىٕىپ لبٌغددبْ ئىٕحددبٍىٓ ئددبز ٔٗرضددىٍىرىّۇ  لوغۇٌۇغدديئىطددالِٕىڭ 

جددبھىٍىَٗجحىىي ھبٌىحىددذٖ ئِٗٗش. غددٗوٍي جددبھىٍىَٗجحىىىگٗ ئوخػىطددىّۇ، 

                                                 
①

 ئبٍٗت. – 64سۈرٖ تٗغببۇْ، 
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ِغب ئۇلۇجبِبِْٗ ثبغمىچٗ جۈش ئبٌغبْ. ھِّٗٗ ٔٗرضٗ ئىطالَ ثىٍْٗ ٍېڭي جٗۋھىرى 

 ئىگٗ ثوٌغبْ. 

ثبجۇرٌۇق جبھىٍىَٗجحٗ ثبر ٔٗرضٗ ئىذى، ئىطالَ ئۇٔي ئېٍىدپ لبٌدذى ۋٖ ئۇٔىڭغدب 

لىسىمحددۇردى. ثىددراق ئددۇ، جددبھىٍىَٗجحىىي ثددبجۇرٌۇق ئددۆز ئٍٕٗددي غددۇِۇ؟ ٍولطددۇ، 

ثوٌددۇپ، ئىطددالَ ئددۇٔي لددبجحىك « ٍىكلىسىممددبٔ»جددبھىٍىَٗجحىىي ثددبجۇرٌۇق ثىددر 

َْ  ْلَ لِىِْ َِّْ﴾ ﴿ئٍٗىجٍٍٗذۇ: ِل َّ َِ  َْ ِل َّ َْ ُْاَِِهُا  ْل ََُرو  ِِ  دُو َدَل  لَِّذيَ  َت َِ  ودبپىرالر لىسىممدبٍٔىمٕي﴿ِ ْذ 

. ئِّٗددب ئىطددالَ ①﴾جددبھىٍىَٗت لىسزىمددبٍٔىمىٕي دىٍٍىرىغددب پددۈوىْٗ چبغددذا -

ىدڭ جٗۋھىرىدذۇر، ھٗق ئۈچدۈْ ثدبجۇرٌۇق ثبجۇرٌۇلٕ - جٗغٗثجۇش لىٍغدبْ ثدبجۇرٌۇق

ئۈچۈْ خبٌىص جىھبد  وۆرضىحىػحۇر، ٔبھٗق ئۈچۈْ لىسىممبٍٔىك لىٍىع ئِٗٗش  

 غۆھرٖت ۋٖ رىَبخورٌۇق ئۈچۈْ ئِٗٗش. -لىٍىػحۇر، ٔبَ 

ضېخىٍَىك جبھىٍىَٗجحٗ ثبر ضۈپٗت ئىذى، ئىطالَ ئۇٔي ئېٍىدپ لبٌدذى، ثٌٗىدي 

ىي ضدېخىٍَىك جدبھىٍىَٗجحىىي ضدېخىٍَىممب ئۇٔىڭغب لىسىمحۇردى. ثىراق ئىطدالِذى

غٗوٍْٗ ئوخػىطىّۇ، جٗۋھىدرى ئوخػدىّبٍذۇ. جبھىٍىَٗجٕىدڭ ضدېخىٍَىمي ثىدر 

َِنُوا  ََل تُوِِّْطُْوا   رىَبخورٌۇق ثوٌدۇپ، ئىطدالَ ئدۇٔي لدبجحىك جٗٔمىحٍٍٗدذۇ: ﴿يَول نَيوهَهول  لَّوِذيَ  آ
َُِق َِ  َْْ وِو َصَمدَلِتُ ْا َِلْلَل ت َو ْعََذ  َتللَِّذ  يُوْن ََ ِر  َا  َْ ََِلََوُْوُو َتَلََوِل َصو ُ  َِللَِّو َو ْل َوْاِم  ْْلِفِر  لَلُو رًَِلَر  لنَّلِس َوََل يُوْيِِ

ول َتَسوُِّا  َو لَّوُو ََل يَوْهوِم   ْلَقوْاَم   لَّ َََْو  َ وْ رر ِِ  َِ ًْْم  ََل يَوْقوِمُرو ِِرِيَ ﴾ ﴿تُوَر ن  ََِاَصلََُو َو َِل  َِوَُورََتوُو َصو ئدي ْلَ ول

لب ۋٖ ِېٍىٕي وىػىٍٗرگٗ وۆرضىحىع ئۈچۈْ ضٗرپ لىٍىذىغبْ،  -ٍٕٗر! پۇي ّىۇئِ

ئبخىرٖت وۈٔىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرٍِٗذىغبْ وىػي لىٍغبْ ئِٗىٍىٕي ثىىبر لىٍىۋٖجىىٕىگٗ 

ئوخػبظ، ثٗرگْٗ ضٗدىمٗڭالرٔي ِىٕٕٗت لىٍىع ۋٖ ئٗزىدَٗت ٍٗجىدۈزۈظ ثىدٍْٗ 

چدب  لؤدۇپ لبٌغدبْ،  -ىگٗ جوپدب ثىىبر لىٍىۋٖجّٗڭالر. رىَبخور ئبدَٖ خۇددى ئۈضدح

لبجحىك ٍبِغۇردىٓ وېَىٓ ٍۇٍۇٌۇپ ثۇرۇٔمىذٖن ثوٌۇپ لبٌغبْ ضېٍىك جبغمب ئوخػدبٍذۇ. 

وبپىر لٗۋِٕي  ئۇالر لىٍغبْ ئٌٍِٗٗىرى ئۈچۈْ ھېچمبٔذاق ضبۋاثمب ئىگٗ ثوالٌّبٍذۇ. 

.﴾ھىذاٍٗت لىٍّبٍذۇ
② 

 -ص پدبوىسٖ خٍٗدر رازىٍىمىٕي وۆزٌٗپ، خدبٌى ئِّٗب ئىطالِذىىي ضېخىٍَىك 

غدۆھرٖت ئۈچدۈْ وبرۋأالرغدب زىَدبپٗت ثېدرىع ئِٗٗش:  -ئېھطبْ لىٍىػحۇر. ٔدبَ 

َّوووِو ََل ُُرِيوووُم  وووِو  ل ِْ ووو ًر ْ ِ ََّلووول ُُْطِدُلُ وووْا ِلَا ِْ ْسوووِ  ًنل َويَُِ ًلووول َوَن ِّتوووِو ِِ ُِ َََْووو   َِ  لطََّدووولَم  ََ ًر َوََل ﴿َوُيْطِدُلوووا ووو َِ وووْنُ ْا  ِِ
جۇرۇلٍۇق ِىطىىٕگٗ، ٍېحىّگٗ ۋٖ ئٗضىرگٗ جبئبَ ثېرىذۇ. ئۇالر ئۆزى ِوھحب  ﴿ ُ ُ ارً ﴾

                                                 
 

①
 ئبٍٗت. – 64سۈرٖ فٗتھي،  
②
 ئبٍٗت. -642سۈرٖ بٗلٗرٖ،  
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ٔىڭ رازىٍىمدي ئۈچدۈْ جبئدبَ ثېرىّىدس، ضدىٍٗردىٓ ثۇٔىدڭ ئېَحىذۇ: ضىٍٗرگٗ ثىس 

 .①﴾جٌٗٗپ لىٍّبٍّىس جٗغٗوىۈرثٗدىٍىگٗ ھېچمبٔذاق ِۇوبپبت ۋٖ 

ئىّددبْ جددۇٔجي ئٗۋالد ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ ھبٍبجىددذا ھِٗددّٗ ٔٗرضددىٕي  ،غددۇٔذاق

ٗرجحي، رېئبٌٍىمٕي جبِبِْٗ ٍېڭىٍىذى. روھىَٗجدحٗ ۋٖ ئٌِٗٗىَٗجدحٗ ٍدۈز ثٗرگْٗ ئۆزگ

ٍېڭىٍىك ۋٖ ئۆزگىرىػٍٗرٔي ئىّبْ ثىٍْٗ ِۇٔبضدىۋٖجٍىه دٖپ جؤدۇدى. ئدۇالر ثدۇرۇْ 

ئىالھ ثىر لدبٔچٗ دٖپ جؤدۇپ، زاٍٗ ثوٌغدبْ، گبڭگىرىغدبْ، جبھىٍىَٗجٕىدڭ پبجمىمىغدب 

ىرىطدددي جبراٍغدددبْ، چۈپٍٍٗٗغدددىْٗ، پبجمدددبْ، ئٗخاللدددي ثۇزۇٌغدددبْ، ٔٗزٖر دائ

 غٗخطىَٗجچىٍٗغىْٗ ۋٖ زاٌىّالغمبْ ئىذى: 

زۇٌۇَ لىٍّىطب خٗلىٗ وىػي زۇٌۇِغب ئۇچراٍذۇ ئۆزى،     

ي.دذىّىطب جىغي ثىٍْٗ چېمىٍىذۇ وۆٌىٕىڭ جېّدلوغ 
②
 

 -ٔىدڭ ٍٗودىٗ جىٓ ثبغمب ِٗثدۇد ثٗرھٗق ٍدوق دٖپ ئىمدرار لىٍىدپ، ئۇالر 

غذا، ھِّٗٗ ٔٗرضٗ ئۆزگٗردى. ئۇالر ئۆزٌىرىٕي جېپىۋاٌذى. ئىػٗٔگْٗ چب ٍېگبٔىٍىمىغب

گبڭگىرىغبٔذىٓ وېَىٓ جوغرا ٍوي جبپحي. چېىىٕگٗٔذىٓ وېَىٓ ٍۈوطدٌٗذى. ثۇزۇٌغدبْ 

ئٗخاللددي ئوڭػددبٌذى. جبرالغددمبْ ٔٗزٖر دائىرىطددي وېڭٍٗددذى. ئددبٌىٌ جىٍٗوددٍٗر 

رادٖرٌىده وۆڭۈٌٍىرىگٗ چوڭمدۇر ٍىٍحىدس جدبرجحي. غٗخطدىَٗجچٍىىحىٓ لۇجۇٌدذى. ثۇ

زاٌىٍّىمٕىڭ ئورٔىٕي ئىگىٍىذى. غۇٔذاق ثوٌغبچمب،  ئىّبْ ئۇالرٔىڭ  جۇٍغۇضىذا ِۇغۇ 

 ھٗلىمىدٌچو  ئۆزگىرىػٍٗرگٗ جٗ  ئىذى. ثٌٗىي ئىّدبْ غدۇ چدو  ئۆزگىرىػدٕىڭ 

ضٗۋٖثىبرى ئىذى. ئىّبْ لدۇرۇق ضدۆز ئِٗٗش ئىدذى. ئىّدبْ ئۆزىٕىدڭ ِٗٔىطدي، 

ئىددذى. ئىّبٕٔىددڭ ئٌِٗٗىددٌ  ِٗۋجددۇت جٗلٗززاضددي ۋٖ ئٌِٗٗىددٌ ئىپبدىطددي ثىددٍْٗ

ٔىدڭ گبٔٗ دٖپ ئٗلىذٖ لىٍىػحىٓ ثبغدالپ، ثىدرال ېٍ -ٔي ٍٗوىٗ   -ئىپبدىطي 

، ھبٍددبجٍىمٕي ھٗجگىددچٗرازىٍىمددي ئۈچددۈٔال ئددبدا لىٍىٕىددذىغبْ ٔبِددبز، زاوددبت، روزا، 

ٔىڭ دٖرگبھىدذىٓ وٌٗدگْٗ غدٗرىئٗجٕىڭ ئىٕچىىٗ جٗپطىالجٍىرى ثىٍْٗ لوغۇپ، 

ىچٗ ثٗرپب لىٍىػمىچٗ ثوٌغبْ ئبرىٍىمحىىي ھِٗدّٗ ٔٗرضدىگٗ غدبِىً جٗلٗززاضي ثوٍ

ئىذى. ئىّبٕٔىڭ ِٗٔىطي غۇ ئِٗٗضدّۇ؟ ئىّبٕٔىدڭ ثۇٔىڭدذىٓ ثبغدمىّۇ ِٗٔىطدي 

دٖرىجىٍىدرى ثدبر.  پٗرلٍىكثبرِۇ؟ جوغرا، ئىّبٕٔي رېئبٌىٌ دۇَٔبدا ئىػمب ئبغۇرۇغٕىڭ 

ٍۇلىرىطي جدۇٔجي ئٗۋالد ھِّٗىطي ئىّبٕٔىڭ ئىپبدىطي. ئٗ  جۆۋىٕي پٗرز دٖرىجٗ، 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -7-6سۈرٖ ئىٕسبْ،  
②
زۇھٍٗررئ ئىىٕرري ئٗبرري سررٌّٗبٔىي ترربھىٍىَٗت يٖۇرالررڭٖ بٍٗاۇٌسٔىرري يٖرۇازالسررىلب ئىسررىٍلبْ ِۇئٌٍٗىمىسررىڭالٓ  

 ئىٍىٕڭى.
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ِۇضددۇٌّبٔالر ئىػددمب ئبغددۇرغبْ ئددبٌىٌ دٖرىددجٗ. ئىّبٕٔىددڭ جددوغرا دٖرىجىطددي پٗرز 

گدبٔٗ ېٍ -ٔدي ٍٗودىٗ دٖرىجىذىٓ جۆۋٍٖٔٗپ وٗجّٗضٍىىي وېرٖن. پٗرز دٖرىدجٗ 

ٔىدڭ رازىٍىمدي ئۈچدۈْ ئدبدا دٖپ ئٗلىذٖ لىٍىع، ئىجبدٖت پبئبٌىَٗجٍىرىٕي ثىدرال 

وٌٗگْٗ غٗرىئٗجٕىڭ جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ ھبٍبجٍىك ثٗرپب ٔىڭ دٖرگبھىذىٓ لىٍىع، 

لىٍىػددحىٓ ئىجددبرٖت. ِۇغددۇ دٖرىددجٗ ئىػددمب ئبغددمبٔذىٓ وېددَىٓ، ئىّددبٕٔي ئىػددمب 

 ئبغۇرۇغٕىڭ ئىٕچىىىٍىه ۋٖ چوڭمۇرٌۇق دٖرىجىطي لبٔچٗ ئۆرٌىطٗ غۇٔچٗ ٍبخػي.

ىدت ٌېىىٓ وېَىٕىي دٖۋرٌٗردٖ وىػىٍٗرٔىڭ جۇٍغۇضىذا ئىّبٕٔىڭ دٖرىجىٍىرى غبٍ

ثوٌۇغمب ثبغٍىذى. وۆڭۈٌذىّۇ ۋٖ ئٌِٗٗىَٗجحىّۇ ئىّدبْ ٍوغدۇرۇٔذى، ھٗجحدب پٗلٗت 

ئېغىسدا دېَىٍىدذىغبْ، ئٌِٗٗىَٗجدحٗ ئىجدرا ثوٌّبٍدذىغبْ ثوٌدذى. ھبٍدبجٍىك ضدۇٔىڭ 

ئېمىػىغب ثېمىپ ئبلحي، وىّدذٖ وىدُ ئېمىٕغدب لبرغدي جۇرِدبلچي، ٍدبوي ئېمىٕٕىدڭ 

بلچي ثوٌطب، جوضۇق جېػىپ وٗجحدي. ئدېمىٓ ئبٌذىٕي جوضۇپ، ئۇٔي ثبغمب ٍبلمب ثۇرىّ

داي ثوالٌّىذى. خدۇددى ضدبخحب پدۇي  ھېچٕېّىگٗجۆغۈوحىٓ ئۆجۈپ وٗجحي. جوضۇق 

ضددىپىرٌىرى ثىددٍْٗ راضددث پۇٌغددب ئوخػىطددىّۇ، ئٌِٗٗىددٌ  -رٖضددىٍّىرى ۋٖ ضددبْ 

وېرٖن ضېحىۋاٌغىٍي ثوٌّىغبٔدذٖن،  -لىّّٗجىٗ ئىگٗ ثوالٌّىغبٔذٖن، ئۇٔىڭغب ٔٗرضٗ 

 ضبخحب پۇي خٗجٍىگٕٗٔىڭ جبزاضىٕي جبرجمبٔذٖن ثىر ئىع ثوٌذى.  گبھي جېخي

جۆۋٖٔدذىىي  ئىجبدٖت ثۇ دىٕٕدي جدۇٔجي لېدحىُ لوثدۇي لىٍغبٔالرٔىدڭ ئېڭىدذا 

َِّ َصوََلِت  َوُُُسوِ   ئبٍٗجٍٗردٖ جٌٗىُ ثٗرگٗٔذٖن، پۈجۈْ ھبٍبجٍىممدب غدبِىً ئىدذى:  ﴿دوْل ِ 
َِّو َرنت  ْلَدل َ لَ  َوََِللِت  ِل ْْ ئېَحمىٕىدي، ِېٕىدڭ ٔدبِىسىُ، لۇرثدبٍٔىمىُ، ﴿ َلِل َ  ََل َ رِيَك َلُو﴾َوَِ

ٔىددڭ غددېرىىي ئۈچۈٔددذۇر،  ھبٍددبجىُ ۋٖ ِبِددبجىُ ئبٌٍِٗٗرٔىددڭ پٗرۋٖردىگددبرى 

 . ①﴾ٍولحۇر
دېّٗن، ئىجبدٖت دېگْٗ ٔبِدبز، روزا، زاودبت، ھٗ  ثىٍٗٔدال چٗوٍٍّٗٔٗدذۇ. ثىدر 

لىٍىدع ئبرىٍىمىدذا وىػدي ئىجبدٖجطدىس ئىجبدٖجٕي لىٍىع ثىٍْٗ ٍٗٔٗ ثىر ئىجبدٖجٕي 

ٔبزىدً  ٔي ٍبد ئېحىع ٍۈرگْٗ ثوٌّبٍذۇ. ھبٍبجٍىمحىىي ھِّٗٗ ئىع ئىجبدٖجحۇر. 

ٔدي ٍدبد لىٍغبْ غٗرىئٗجٕىڭ جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ ئِٗٗي لىٍىػٕي جٌٗٗپ لىٍىذۇ. 

ََ ۇ﴿ لَِّذيَ   ئېحىع دائىّىٍَىك پٗرزدۇر:  ًِل َودُوُدواًل  َو َِ  لََّو ِدَ ل نُواَِِهْا﴾ُتُرو ُِ ئدۇالر ئدۆرٖ ﴿ َْو  

  .②﴾ٔي ٍبد ئېحىپ جۇرىذۇجۇرغبٔذىّۇ، ئوٌحۇرغبٔذىّۇ، ٍبجمبٔذىّۇ 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -646سۈرٖ ئٗٔئبَ،  
②
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ٔدي داۋاٍِىدك ٍدبد ئېحٗجحدي، ئۇالرٔىدڭ غۇٔىڭ ئۈچۈْ ضبھبثىٍٗرٔىڭ دىٍٍىرى 

ھبٍبجىددذىىي ھٗرثىددر ٌٗھددسٖ ئىجددبدٖت لىٍىددع ثىددٍْٗ ئددۆجٗجحي. ئددۇالر جىجددبرٖت 

، جدۇرۇۋاجىّىسھبزىر ثىس ئىجبدٖجٕىڭ ضىرجىذا »لىٍىۋاجمبٔذا ثېرىُ  -لىٍىۋاجمبٔذا، ئېٍىُ 

ٔي ٍبد ئٗجّىطدٗوّۇ ثوٌىدذۇ، ئبٌذىطدبق، لدبرا ثبضحۇرضدبق، وىػدىٍٗرٔي زىَبٔغدب 

دٖپ ئوٍٍىّبٍححي. ئدۇالر ئدبراَ « ثوٌۇۋېرىذۇئۇچرىحىع ھېطبثىغب زىَبدٖ پبٍذا ئبٌطبق 

، ئىجبدٖجٕىددڭ ۋالحددي ىّىسجددۇرۇۋاجھددبزىر ثىددس ئىجبدٖجٕىددڭ ضددىرجىذا »ئېٍىۋاجمبٔددذا 

لدب ئبضدىٍَىك لىٍطدبق، وٌٗگۈچىٍىه ضٗت ئىع لىٍطبق، ھبٍبضدىسٌىك لىٍطدبق، 

 دٖپ ئوٍٍىّبٍححي. « ثوٌۇۋېرىذۇٔىڭ ئِٗرىٕي ئۇٔحۇضبق 

ۋٖ « ئىجددبدٖت»ثبغددمىچٗ لىٍىددپ ئېَحمبٔددذا، ھبٍددبجٍىك ئۇالرٔىددڭ جؤۇغددىذا 

جٕىڭ جۈرٌىرى ئىدذى. ثٗزى دٖپ ئبٍرىٍّبٍححي. ثٌٗىي ھِّٗىطي ئىجبدٖ« ِۇئبِىٍٗ»

ئىجبدٖجٍٗر ۋالحي ئېٕىك ثٌٗگىٍٗٔگْٗ پٗرز ئىجدبدٖجٍٗر ئىدذى، ثٗزى ئىجبدٖجٍٗرٔىدڭ 

ۋالحددي ئېٕىددك ثٌٗگىٍّٗٔىددگْٗ ئىددذى. ئىٕطددبٕٔىڭ ضىَبضددىٌ، ئىمحىطددبدىٌ، 

ئىجحىّبئىٌ، ئٗخاللىٌ، ئىٍّىٌ، ِٗدٖٔىٌ پبئبٌىَٗجٍىرىٕىڭ ھِّٗىطدي ئىجبدٖجٕىدڭ 

 ٔىدڭ ٔدبِي ٍدبد ئېحىٍٗجحدي. ھِّٗىطدىذٖ ھِّٗىطىذٖ  .وىرٖجحيدائىرىطىگٗ 

ٔبزىً لىٍغبْ غٗرىئٗجىٗ رىئبٍٗ لىٍىٕبجحي. غدۇٔذاق، ئۇالرٔىدڭ جؤۇغدىذا ھبٍدبجٍىك 

دٖپ ئىىىىگٗ ئبٍرىٍّبٍححي. ھبٍبجٍىمٕىدڭ « داپ ثىٍْٗ ئۇضۇي، خۇدا ثىٍْٗ رۇضۇي»

چۈغدٗٔگْٗ ئىدذى. جدۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالر « خۇدا ثىٍْٗ رۇضۇي»ھِّٗىطي 

ئىجددبدٖت ئٗٔٗ غددۇٔذاق ئىددذى. ئۇٔىڭددذىٓ ثبغددمب ٔٗرضددىٕىڭ ئىجددبدٖت ثوٌۇغددي 

ٔبزىً لىٍغبْ غٗرىئٗجىٗ رىئبٍٗ لىٍىػدي دىٕغدب  ِۇِىىّٕۇ؟ ئۇالرٔىڭ ِۇئبِىٍىذٖ 

ئٗخاللٍىرىغب  -ئۆز ٍېٕىذىٓ ثىر ٔٗرضٗ لوغۇۋاٌغبٍٔىمىّۇ؟ ئۇالرٔىڭ ئىطالِىٌ ئٗدٖپ 

بٌغبٔذىّۇ ئٗخاللمب رىئبٍٗ لىٍىػي دىٕغب ئۆز ٍېٕىذىٓ ثىر رىئبٍٗ لىٍىػي، ھٗجحب ئبراَ ئ

ٔىددڭ پٍٗغِٗجىددرى ئۇالرغددب دىٕٕددي غددۇٔذاق ٔٗرضددٗ لوغددۇۋاٌغبٍٔىمىّۇ؟ ٍددبوي 

جىجدبرٖجحٗ راضدحچىً  -ثېرىّذا ئىػدٗٔچٍىه ثوٌدۇظ، ضدودا  -ئۆگٗجىّٗٔۇ؟ ئېٍىُ 

 ثوٌۇظ، ۋٖدىدگٗ ۋاپدب لىٍىدع، لىٍغدبْ ئىػدىٕي ئىخدالش ثىدٍْٗ پۇخحدب لىٍىدع،

ئٗخاللمدب رىئدبٍٗ لىٍىدع ِبٔدب  - ئٗدٖپِٗضٍٗوحٗ لېٍىپٕىڭ جېػىغب چىمّبضدٍىك، 

ضددبھبثىٍٗر ئددۆزى جېپىۋاٌغددبّٔۇ؟ ثۇٍرۇٌّىغددبْ ئىػددٕي ئددۆز  ھِّٗىطددىٕيثۇالرٔىددڭ 

 ئىخحىَبرٌىمي ثىٍْٗ لىٍغبّٔۇ؟ 

ئٌٍِٗٗٗرٔددي ِىطٍىطددىس دٖرىجىددذٖ وددۆپ لىٍغددبْ.  ٔٗپددٍٗجددوغرا، ضددبھبثىٍٗر 

ۇ پٗرزگٗ رىئدبٍٗ لىٍغبٔدذٖن رىئدبٍٗ لىٍغدبْ. ثدۇ ئدبرلىٍىك ِۇضحٗھٗة ئٌٍِٗٗٗرگىّ

ٔبزىدً لىٍغدبْ غدٗرىئٗجىٗ  ٍۇلىرى پٌٍٗىگٗ ئۇالغمبْ ئِّٗدب پۈجدۈْ ھبٍدبجٍىمٕي 
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ٔىڭ رازىٍىمي ئۈچۈْ ئبدا لىٍىٕىذىغبْ ئىجدبدٖجىٗ ئبٍالٔدذۇرۇظ رىئبٍٗ لىٍىذىغبْ، 

ۇ ضدۆزىٕي ئىػدمب جبئبالٔىدڭ ِۇٔدضبھبثىٍٗر ئدۆزى جېپىۋاٌغدبْ ئىػدّىذى؟ ٍدبوي 

َّوووِو َرنت  ْلَدوولَلِل َ  ََل َ ووورِيَك لَوووُو﴾ئبغدددۇرغبٍٔىمّىذى؟:  ْْ َووولَ  َوََِلوولِت  ِل َِّ َصووََلِت  َوُُُسوووِ   َوَِ  ﴿دوووْل ِ 
ئېَحمىٕىددي، ِېٕىددڭ ٔددبِىسىُ، لۇرثددبٍٔىمىُ، ھبٍددبجىُ ۋٖ ِبِددبجىُ ئبٌٍِٗٗرٔىددڭ ﴿

ًِل َودُوُداًل  ۇيَ   ﴿ لَّذِ . ①﴾ٔىڭ غېرىىي ٍولحۇرئۈچۈٔذۇر،  پٗرۋٖردىگبرى  َِ  لََّو ِدَ ل ُتُرو
نُواَِِهْا﴾ ُِ َََْو   ٔدي ٍدبد ئېحىدپ ئۇالر ئۆرٖ جۇرغبٔذىّۇ، ئوٌحۇرغبٔذىّۇ، ٍبجمبٔدذىّۇ ﴿ َو

  .②﴾جۇرىذۇ
، ۋٖدىدگٗ ۋاپدب ثۇٍرۇغدبْ ثوٌۇغمب  ئىػٗٔچٍىه، ثۇٍرۇغبْ راضحچىً ثوٌۇغمب 

ر ئىجبدٖجىٗ جٗۋِٖدۇ، ئِٗٗضدّۇ؟ . غۇٔذاق جۇرۇلٍۇق ثۇ ثۇٍرۇلالثۇٍرۇغبْ لىٍىػمب 

ٔبھدبٍىحي چىدڭ جٗوىدحٍٗپ  لبٔذالّۇ ئىجبدٖجىٗ جٗۋٖ ثوٌّىطۇْ، ۋٖھبٌٗٔىي پدبن 

ِِ جددۇرۇپ:  ََ ِ َلَّ لِ َوْدُِّووُمو ُْوو َْْقووُ   ْلِ وو َّ َو ْْلِ وول َف جىٕالرٔددي، ئىٕطددبٔالرٔي پٗلٗت ِبڭددب ﴿ ﴾﴿َِ

رىحىٍىػدىذىىي ئٗ  دٖۋاجطدب. ئىٕطدبٔالرٔىڭ ٍب ③﴾ئىجبدٖت لىٍىع ئۈچۈٔال ٍبراجحىُ

چو  غبٍٗ ئىجبدٖت لىٍىع جۇرضب، ِٗزوۇر جٗوٍىپٍٗرٔىڭ ئىجبدٖجٕىڭ ضىرجىذا لىٍىػي 

ِۇِىىّٕۇ؟ ئىجبدٖجٕىڭ ضدىرجىذا لبٌطدب، ِٗزودۇر ئدبٍٗجحىىي ھۆودۈَ لبٔدذاق ئىجدرا 

 ثوٌىذۇ؟ 

ئدۇالردىٓ رازى ثوٌطدۇْ، ٔىدڭ چۈغٗٔچىطدي جدوغرا چۈغدٗٔچٗ   ضبھبثىٍٗر 

ۈغٗٔچىٕىڭ جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ لىٍغبْ ئىػٍىرى جدوغرا ئىدع ئىذى. ئۇالرٔىڭ غۇ چ

ئىددذى. ٌددېىىٓ ئددۇالردىٓ وېددَىٓ وٌٗددگْٗ ئٗۋالدالر جٗوٍىپٍٗرٔىددڭ ۋٖزٔىٕددي 

ئبضددحب ئىجددبدٖت دائىرىطددىذىٓ  -ٍېٕىىٍىحىػددىٗ ثبغددٍىذى. جٗوٍىپٍٗرٔددي ئبضددحب 

جبراٍددذى. ئددبخىر ثېرىددپ دىٕددي  جٗدرىجىددٌچىمىرىددۋٖجحي. ئىجبدٖجٕىددڭ دائىرىطددي 

بٌىَٗجٍٗرال ئىجددبدٖت دٖپ لبرىٍىددذىغبْ ثوٌددۇپ لبٌددذى. راضددحچىٍٍىك ئىجددبدٖت پبئدد

دائىرىطىذىٓ چىمىرىۋېحىٍذى،  وىػىٍٗر راضحچىً ثوٌۇغٕي پٗرز دٖپ جؤۇِبٍدذىغبْ 

ثوٌۇپ، گۈزٖي ئٗخالق ثوٌّىطدىّۇ، ودبراٍىحي چدبغٍىك ثوٌدۇپ  الراضحچىٍٍىم .ثوٌذى

ذىٓ چىمىرىۋېحىٍدذى، ۋاپبدارٌىمٕىدڭ لبٌذى. ۋٖدىگٗ ۋاپب لىٍىع ئىجدبدٖت دائىرىطدى

وېرىىي لبٌّىدذى. ۋاپدبدارٌىك خٗجىجٕىدڭ خۇججىٍىرىدذٖ ٔٗضدىھٗت دۇردأىٍىدرىگٗ 

ئبٍالٔذىىي، وىػىٍٗرٔىڭ ئٌِٗٗىٌ پبئبٌىَىحىگٗ ئبٍٍىٕبٌّىدذى. ئىػدٗٔچٍىه ثوٌدۇظ 
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ئىجبدٖت دائىرىطىذىٓ چىمىرىۋېحىٍذى، ِۇئبِىٍىدذٖ ئۇٔىدڭ وېرىىدي لبٌّىدذى. ثىدر 

ثوٌّىطدب،  ئىػدٗٔچٍىهثوٌطب گۈزٖي ئٗخاللٍىك دٖپ جؤۇٌذى   ػٗٔچٍىهئىغٗخص 

پٍٗدذا « ئٗخاللطىس ئىطالَ»ئۇٔىڭّۇ وبراٍىحي چبغٍىك ثوٌذى. وىػىٍٗرٔىڭ ئېڭىذا 

پٍٗدذا ثوٌدذى. « ئىطالَ»ٔبزىً لىٍغبْ ئىطالِغب زىث ثىر  ، ثۇٍرۇغبْ ثوٌذى. 

« جٌٗٗپ لىٍغدبْ ئىطدالَثٗٔذىٍىرىدذىٓ  »ٔدي « ئىطدالَ»وىػىٍٗر ِۇغۇ ٍبٌغبْ

ِۇغۇ دٖپ ئىجرا لىٍذى. ِۇرجىئىٍىده پىىىدرى پٍٗدذا ثوٌدۇپ، ِۇغدۇ ھبالوٗجٍىده 

جٗضدحىك  لٌٗجىدذىالئٗلىذٖ لباللٍىمىغب ٍبٔذاغحي. ِۇرجىئىٍىىٕىدڭ ئىّدبْ دېدگْٗ 

لىٍىع، ٍبوي لٌٗجذٖ جٗضحىك لىٍىپ، ئېغىسدا ئىمرار لىٍىع، ئىّدبْ ثوٌطدىال گۇٔدبھ 

ٍېڭي « وبجحب لبئىذىطي»ق، ئِٗٗي ئىّبٕٔىڭ ضىرجىذا دٍٖذىغبْ لىٍغبٕٔىڭ زىَىٕي ٍو

 لباللٍىمالرغب ئۇي ضېٍىپ، ئٗلىذٖ لباللٍىمىٕي جېخىّۇ وېڭٍٗححي. 

 .دٖرۋٖلٗ، وىػىٍٗر گۇٔبھ لىٍىع ثىٍْٗ ئىّبْ دائىرىطىذىٓ چىمىدپ وٗجٍّٗدذۇ
ٌىػىۋاجمبْ خبٌىطب ئبزاة لىٍىذۇ، خبٌىطب رٖھىُ لىٍىذۇ. ٌېىىٓ خبجب گۇٔبھىبرالرغب 

دېدَىع، ئىّدبْ ثوٌطدىال گۇٔدبھ « پٍٗغِٗجٗرگٗ ٍبخػدي ئدۈِّٗت»ِۇضۇٌّبٔالرٔي 

ٔىڭ پٍٗغِٗجىرى ، لىٍغبٕٔىڭ زىَىٕي ٍوق دٖپ دٖۋا لىٍىع ثىر ٍبٌغبْ دٖۋادۇر. 

جبئبال ِۇٔذاق دٍٖذۇ:  ۋٖ جبرىخي ئٌِٗٗىَٗت ثۇ دٖۋأىڭ ٍبٌغبٍٔىمىٕي ئىطپبجالٍذۇ. 

َِلُِ ت ُ ﴿ ََ ََِا ْ  ُلوِِ  لَِّو َولِ  ول َوََل َُ لَْ  ُْاًر  ُيْ ََ َِِو َوََل َيِ ْم َلُو ِِ َِْ  يَوْدَلْل  َِلُِ ت َنْىِل  ْلِ َُلِن  ِصو ًر  َوَِوْ  ْا َوََل َن
 َْ َِ  ْلَ نَّو ُْا ُِوْيِِ   َُِاولَ ِوَك يَوْمُف وْ  ذََتورر َنْو نُُْوََو  َوُىوَا  لِ  ِِ َْ َ   لصَّولِل َُْلو يَوْدَلْل ِِ َِ َُِق وًر َوََل ُيْ  ۋٖدٖ  ﴾ ﴿ا

لىٍغبْ ضبۋاة، ضىٍٗرٔىڭ لۇرۇق ئدبرزۇٍۇڭالر ۋٖ ئٗھٍدي وىحبثٕىدڭ لدۇرۇق ئبرزۇضدي 

ثىٍْٗ لوٌغب وٌٍّٗٗذۇ، وىّىي ثىر ٍبِبٍٔىك لىٍىذىىْٗ، ثۇٔىڭ ئۈچۈْ جبزاٌىٕىذۇ، ئۇ 

جىٓ ثبغمب ھېچمبٔذاق دوضث ۋٖ ھېچمبٔذاق ِٗدٖجىبر جبپبٌّبٍذۇ. ئٗر ئۆزى ئۈچۈْ 

ٌالردىٓ ِۇئّىٓ ثوٌۇپ جۇرۇپ، ٍبخػي ئىػالرٔي لىٍغبٔالر جٗٔدٕٗجىٗ داخىدً ئبٍب -

 .①﴾ثوٌىذۇ. ئۇالرغب لىٍچٗ زۇٌۇَ لىٍىّٕبٍذۇ
ضورىذى پٍٗغِٗدجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالَ ثىدر  - ،وېچىٕي لبٔذاق جب  ئبجمۇزدۇ   - 

 ضبھبثىذىٓ.

 دېذى ضبھبثٗ. - ِۇئّىٓ ثوٌۇپ جب  ئبجحۇردۇَ ھٗلىمىٌ  - 

اق ھٗلىمىٕىڭ ئٌِٗٗىَىحي ثوٌىذۇ، ضدېٕىڭ ضدۆزۈڭٕىڭ ئٌِٗٗىَىحدي ھٗرلبٔذ  - 

 ٔېّٗ؟ 

                                                 
①
 ئبٍٗت.  -661سۈرٖ ٔىسب،  
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دۇَٔبٌىك راھٗجٕي وۆزٌىّىذىُ، وۈٔذۈزى روزا جۇجحۇَ، وېچىطي ثىذار ثوٌدذۇَ،   - 

رٖثجىّٕىڭ ئٗرغىٕي وۆرگٗٔذٖن ثوٌذۇَ، جٕٗٔٗت ئٗھٍىٕىڭ پبرا  ضېٍىػمبٍٔىرىٕي، 

 ثوٌذۇَ. دوزا  ئٗھٍىٕىڭ لىرلىراغمبٍٔىرىٕي وۆرگٗٔذٖن

ٔىڭ ٔۇرى ثبر ئبدَٖ ئىىٗٔطْٗ. ئىّبٕٔي جدوغرا چۈغىٕىپطدْٗ، ثدۇ دىٍىذا   - 

دٖپ جبپىٍىذى پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ  -چۈغٗٔچٗڭذىٓ ئبٍرىٍّىغىٓ 
①
. 

ٔىددڭ ئددۆزگٗرِٗش لددبٔۇٔىَىحي غددۇٔذاق ئىطددپبجٍىذىىي: جددبرىخي پبوىددث ۋٖ 

ي ئىّبٕٔىڭ جٗلٗززاٌىرىغب رىئدبٍٗ ۋٖ ئىمرار ثىٍٗٔال ئِٗٗش، ثٌٗى جٗضحىكِۇضۇٌّبٔالر 

لىٍىع ثىٍْٗ لۇدرٖت جبپحي  ئىّبٕٔىڭ جٗلٗززاٌىرىغب رىئبٍٗ لىٍّىغبٔذا زاۋاٌٍىممب ٍدۈز 

 جۇجحي.

ٔىدڭ ٍدبردىّي وېچىىحدي، ئدۇالر غدۇٔذاق دېَىػدحي: ضبھبثىٍٗرگٗ ثىر لېحىُ 

ٔىددڭ ئِٗددرىگٗ ۋٖ پٍٗغِٗجٗرٔىددڭ ھِّٗىّىددس ئددۆزىّىسٔي جٗوػددۈرۈپ ثبلددبٍٍي »

غۇٔىڭ ثىدٍْٗ ثٗزى ضدبھبثىٍٗر ئۆزٌىرىٕىدڭ « رىگٗ خىالپٍىك لىٍغبْ ئوخػبٍّىسئِٗ

ٔىدڭ ٍدبردىّىگٗ غدۇڭب »ِىطۋان لىٍىػدمب ضدٗي لبرىغدبٍٔىمىٕي ھدېص لىٍىدپ، 

دېَىػددحي. ثۇٔىڭغددب جٗجددۈر جبٔبضددىپ ھبٌددذا وېَىٕىددي ئٗۋالد « ئېرىػددٌّٗٗپحۇق

،  «ۇٌّبٔالرِۇضدد»ٔىددڭ ئِٗرىٍىرىٕددي  جٗرن ئېحىددپ ئٌِٗٗطددىس ِۇضددۇٌّبٔالر 

ثوٌۇۋاجىذۇ. ثدۇ لىٍغىٕدي ٍٗجّىگٗٔدذٖن ئىّدبْ ثوٌطدىال « ِۇضۇٌّبٔالر»ئٗخاللطىس 

 گۇٔبھ لىٍغبٕٔىڭ زىَىٕي ٍوق دٖۋاجىذۇ.

*** 

ئىٍگىرىىي ثبثالردا وېَىٕىي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئٗلىذٖ ۋٖ ِٗضٍٗن جٗھٗجحٗ 

ۋٖ ئددبخىرٖت ئۇلددۇِي، ئۇلددۇِي، دۇَٔددب  ٗدٖرل ۋٖلددبزا  ،ئوِۇَِۈزٌددۈن ثۇزۇٌغددبٍٔىمىٕي

زېّىٕٕددي گۈٌٍٗٔددذۈرۈظ ئۇلددۇِي، ئىجددبدٖت ئۇلددۇِي ۋٖ ئىّددبْ ئۇلددۇِي لبجددبرٌىك 

وۆرضىحىپ ئۆجىْٗ ئىذۇق. ثۇ ھٗلحٗ ٍٗٔٗ لبٍحب  چۈغىٕىۋاجمبٍٔىمىٕيئۇلۇِالرٔي خبجب 

ئٗلىدذٖ »ضۆزٌٗپ ئوٌحۇرِبٍّىس. ضۆزىّىسٔي غۇٔذاق خۇالضىٍٍّٗىسوي، ِۇضۇٌّبٔالر 

ٔىدڭ ئبضدبرىحىگٗ « ِٗضدٍٗن لدباللٍىمي»ىڭغب ئٗگىػىپ وٌٗگْٗ ۋٖ ثۇٔ« لباللٍىمي

چۈغۈپ لېٍىپ، ئىطالِٕىڭ ھٗلىمىحىذىٓ ٍىرالالپ وٗجحي. ثۇ ئىىىي خىً ئبضبرٖت 

 غبٍٗت خٗجٗرٌىىحۇر. ئٗ  خٗجٗرٌىىي ئٗلىذٖ لباللٍىمىذۇر. 

چۈٔىي ئٗلىذٖ لباللٍىمي ثىر جٗرٖپحىٓ ِٗضٍٗن لباللٍىمىغب ئورۇْ راضٍىطدب، ٍٗٔٗ 

ثىر جٗرٖپحىٓ ِٗضٍٗوٕي جۈزٖغىٗ پۇجٍىىبغب  ثوٌىذۇ. ئٗلىذٖ جوغرا ثوٌۇپ، ِٗضٍٗن 

                                                 
①
 ئىىٕي ئٗسبوىئ ئٗٔٗساىٓ رالۋاٍٗت لىٍلبْ. 
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لباللٍىمي ئىٕطبْ جٗثىئىحىٕىڭ جٗوٍىپدحىٓ ئدۆزىٕي لبچۇرۇغدىذىٓ وېٍىدپ چىممدبْ 

ٔٗضدىھٗت ئدبرلىٍىك  -ٔٗضدىھٗت لىٍىدع. پٗٔدذٖ  -ثوٌطب، ثۇٔىڭ چبرىطي پٗٔذٖ 

ىغىٍي ثوٌىدذۇ. ئِّٗدب ئٗلىدذٖ لدباللٍىمي غبپىٍٍىمٕي داۋاٌ ئۇٔحۇٌذۇرىذىغبْجٗوٍىپٕي 

ٔٗضىھٗت لىٍىدع ثىدٍْٗ ِٗضدىٍٗ  -وېطٌٍٗىىىٗ ئبٍٍىٕىۋاٌطب، ئبدٖجحىىىچٗ پٗٔذٖ 

ئدبۋاز  لٌٗجٕىدڭٔٗضدىھٗت  -ھٗي ثوٌّبٍذۇ. چدۈٔىي، ثدۇ چبغدذا لىٍىٕغدبْ پٗٔدذٖ 

 جوٌۇق جبزىٍىّبً ثوٌّبٍذۇ.  لٌٗجٕيلوغۇغىغب ئېرىػٌٍّٗٗذۇ. ثۇ ئىػحب 

*** 

ِٗزگىٍذىىي ِۇضۇٌّبٔالر ھبٍبجىذا ئٗ  ِۇرٖوىٗپ ِٗضىٍىگٗ ئبٍالٔغدبْ وېَىٕىي 

ئبپٗجٍىه ھۇجۇِي ئبرلىٍىك ئىالھىٌ غدٗرىئٗت  خىرىطحىَبٔالرٔىڭئٗلىذٖ لباللٍىمي 

ھۆوۈِرأٍىمحىٓ چٗجٍٗغدحۈرۈٌگٗٔذٖ ئٗ  ٍدۇلىرى چٗودىٗ ٍٗجحدي. ثىدس جبرىخٕىدڭ 

 -  ئدبخىرغىچٗ لٗدِّٖدۇ لٗدٍِٖىرىٕي ئبٌذىراجّبلچي ئِٗٗضدّىس. ثٌٗىدي ثىدس ئٗ

لٗدَٖ جبرىخمب ئٗگىػىپ ِبڭّبلچىّىس. ثىس ثۇ جبٍذا ِۇضۇٌّبٔالر ھبٍبجىدذىىي ئبغدۇ 

 لباللٍىمٕي ئۆٌچٍٗذىغبْ ئۆٌچِٕٗي ِۇئٍٍَٗٗٔٗغحۈرِٗوچي ثوٌۇۋاجىّىس. 

ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ ھٗرلبٔددذاق ئىػددحب ئبضبضددي ثوٌىددذىغبْ لۇرئددبْ ۋٖ   -ئددۆٌچَٗ 

ٍبوي ِٗضٍٗوحٗ ثوٌطۇْ ئوخػبغال ئىّبٕٔىڭ  ئىذىَٗدٖي ٍٍِٗ  -ئۆٌچَٗ  .ھٗدىطحۇر

جٗلٗززاٌىرىغب رىئبٍٗ لىٍىپ، دىٕٕي ئٌِٗٗىٌ دۇَٔبدا ئىػمب ئبغدۇرغبْ جدۇٔجي ئٗۋالد 

 ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھبٍبجىذۇر.

ثىدس لۇرئبٔغدب، ھٗدىطدىٗ ۋٖ جدۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ھبٍبجىغدب لددبٔچىىي 

جٗھٗجحٗ غۇٔچٗ ئىٍغبرٌىػدىّىس. لۇرئبٔدذىٓ،  ٍېمىٍٕىػبٌىطبق، ئٗلىذٖ ۋٖ ِٗضٍٗن

ھٗدىطحىٓ ۋٖ جدۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ھبٍبجىدذىٓ لدبٔچىىي ٍىرالالغطدبق، 

جٗجمىدك  ٌىٕىَٗضدىٕيئٗلىذٖ ۋٖ ِٗضٍٗوحٗ غدۇٔچٗ لباللٍىػدىّىس. ثىدس ئدبزغۇٍٔۇق 

 لىٍىۋاجمىٕىّىسدا، ٍدبوي ٔىجدبجٍىك ٍدوٌي ئىسدٖۋاجمىٕىّىدسدا ثدۇ ِدۇھىُ ھٗلىمٗجٕدي

ئٗضحىٓ چىمبرِبضٍىمىّىس وېرٖن. ثۇٔذىٓ وېَىٕىي ٍوٌٍىرىّىسدا ئېسىپ وٗجّٗضدٍىه 

  ئۈچۈّٔۇ ٍٗٔٗ غۇ ھٗلىمٗجٕي ئۆزىّىسدىٓ ئبٍرىّبضٍىمىّىس وېرٖن.

 

 رىي قبالقهىقارىي، ئىقتىسبدىي، ھّربىي ۋِ پىكئبسبرِت: ئىهًىي، ھّز - 2

پْٗ، ھٗزارٖت،  -ىٍىدُ ئىطالَ دۇَٔبضىٕي ئٗلىذٖ لباللٍىمىذىٓ وېٍىپ چىممبْ ئ

ھٗرثىٌ ۋٖ جٗپٗوىۇر لباللٍىمي لبجبرٌىك ھٗرخىً لباللٍىمالر ثېطدىۋاٌذى.  ،ئىمحىطبد

ئٗلىذٖ لباللٍىمىٕي ھٗرخىً ئبِىٍالر وٌٗحۈرۈپ چىمبردى. ثدۇ ئبِىٍالرٔىدڭ ئٗلىدذٖ 

لباللٍىمىٕي وٌٗحۈرۈپ چىمىرىػمب وۆرضٗجىْٗ جٗضىرى ئوخػبظ ثوٌّىذى.  گبھىذا 
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پىىرى ٔىطجٗجْٗ چو  جٗضىر وۆرضٗجحي. گبھىذا ضوپىسِٕىڭ جٗضدىرى  ِۇرجىئىٍىه

گٗۋدىٍىه ثوٌدذى، گبھىدذا جٗوٍىدپٍٗردىٓ ئدۆزىٕي لبچۇرۇغدٕىڭ جٗضدىرى ثٗودرٖن 

ثوٌذى. گبھىذا ضىَبضىٌ ِۇضحٗثىحٍىىٕىڭ جٗضىرى ثٗن وۈچٍۈن ثوٌذى. ٌدېىىٓ ثدۇ 

چىمبردى. ئٗلىدذٖ  ئبِىٍالرٔىڭ ھِّٗىطي ثىرٌىػىپ، ئٗلىذٖ لباللٍىمىٕي وٌٗحۈرۈپ

لباللٍىمي ثبغمب ضبھٗدىىي لباللٍىمالرٔي وٌٗحۈرۈپ چىمبردى. ِۇرجىئىٍىه پىىىدرى 

وىػي جٗضحىك لىٍىع ۋٖ ئىمرار لىٍىع ثىٍٗٔال ئىطدالِٕىڭ جٗلٗززاٌىرىغدب ئِٗٗي »

دٍٖدذىغبْ ِٗضحخۇغدٍۇلٕي « وٌٗحۈرِىگْٗ جٗلذىردىّۇ وبِىً ِۇئّىٓ ثوٌىذۇ ثٗجب

ٔىدڭ ئٌٍٍٍٗٗىحىػدٍىرىذٖ، ئىطدالِٕىڭ « زىىدرى ئېَدحىع»پٍٗذا لىٍذى. ضدوپىسَ 

ٔىدڭ ِٗغپىدرىحىگٗ ئېرىػدىع جٌِٗٗىرىٕدي جٗلٗززاٌىرىغب ئِٗٗي لىٍّبً جۇرۇپّۇ 

پٍٗذا لىٍذى. ضىَبضىٌ ِۇضحٗثىحٍىه ھِّٗٗ وىػىٕي ئۆزىٕىڭ غېّىٕي ٍٍٗدذىغبْ  

ٌٗحدۈرۈپ جبِبئٗجٕىڭ ِٗٔپٗئٗجىگٗ، ئۈِّٗجٕىڭ ئېھحىَبجىغدب لبرىّبٍدذىغبْ ھبٌغدب و

لوٍذى. ثۇ ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ جٗوٍىپٍٗردىٓ ئۆزىٕي لبچۇرۇظ ھِٗدراھ ثوٌدۇپ 

وٌٗذى. ثۇٔىڭ جٗضىرىذٖ ِۇضۇٌّبٔالر ئٗ  ئبز دېگٗٔذٖ ئىىىي ٍۈز ٍىٍغدب ضدوزۇٌغبْ 

 - 09 - 08ئۇزۇْ ِٗزگىٍٍىه غٗپٍٗت ئۇٍمۇضدىغب چدۆوحي. ثدۇ ئىىىدي ٍدۈز ٍىدً  

لىٍدذۇرۇپ، وۈٔطدېرى  جٗرٖلمىدٌھٗزارٖجٕدي پْٗ ۋٖ  -ئٗضىر، دٖي ٍبۋروپدب ئىٍىدُ 

پْٗ  -لۇدرٖت جېپىۋاجمبْ چبغ ئىذى. ٍبۋروپب ئىطالَ دۇَٔبضىذىٓ ئدۆگٗٔگْٗ ئىٍىدُ 

ۋٖ ھٗزارٖت ئددبرلىٍىك زۇٌّٗجٍىدده ئوجحددۇرا ئٗضددىرٔىڭ ئبضددبرٖجٍىرىذىٓ لۇجۇٌددۇپ، 

ھٗرلبٍطي جٗھٗجٍٗردٖ وۈچٍٗٔذى. گٗرچٗ ِٗٔىۋىٌ ۋٖ ئٗخاللىٌ جٗھٗجحٗ ٍٗٔىدال 

ٍبۋروپب جبزا   -ٔذاق ٔبِرات ثوٌطىّۇ. ئِّٗب ئىطالَ دۇَٔبضي دٖي ِۇغۇ ِٗزگىٍذٖ  غۇ

لدددبت  -ثىدددس وۆرضدددىحىپ ئدددۆجىْٗ لدددبجّۇ  ٍۇلىرىدددذاگۈٌٍىٕىۋاجمدددبْ ۋالىححدددب 

ِٗضحخۇغٍۇلالرٔىڭ جٗضىرىذٖ ۋٖ ضىَبضىٌ ِۇضحٗثىحٍىىٕىڭ، جٗوٍىپٍٗردىٓ ئدۆزىٕي 

پْٗ  -ىددپ لبٌددذى. ئىٍىددُ لبچۇرۇغددٕىڭ جٗضددىرىذٖ چۈغددىۈٍٔۈن پبجمىمىغددب پېح

ثىٍىٍّٗرٔىددڭ ھِّٗىطددي « دۇَٔددبٌىك»ضبھٗضددىذٖ زور وېّىددَىع ٍددۈز ثٗردى. 

ثىٍىُ ثۆغۈوٍىرىذىٓ ٍىرالالغحۇرۇٌذى. دىٕي ئىٍىدُ جٗھٗجدحٗ ھىجدرىَٗ  جٗدرىجىٌ

جددرىَٗ ثٗغددىٕچي ىثٗغددىٕچي ئٗضددىردىىي جٗپٗوىددۇر ثىددٍْٗ چٗوٍىٕىٍددذى. ھ

رلىطدي غدۇ ٍىٍحىسٔدي دوراظ. دوراظ، ئىذى. ھبزى« ٍىٍحىس»ئٗضىردىىي جٗپٗوىۇر 

 -ثبرغبٔچٗ لبجّبٌالغدمبْ دوراظ. دېدّٗن ثدۇ ئىىىدي دٖۋرىدذىىي جٗپٗوىدۇر ثىدر 

 ثىرىذىٓ ٔبھبٍىحي زور پٗرلٍىٕىذۇ. 

 -ئىطالِىٌ ئىٍىدُ « ئېچىۋېحىع»ثىرىٕچي ثۆٌۈِذٖ وۆرضىحىپ ئۆجىىٕىّىسدٖن، 

ححدب ھَٗ دىٕدي ئدبٌىُ، ھَٗ پْٗ ھٗرىىىحىٕىڭ ئىپحىخبرى ئىذى. ثىر ئبٌىُ ثىرال ۋالى
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ئبضحرؤوَ، ٍبوي فىسىه، ٍبوي خىّىه، ٍبوي ِېذىحطىٕب ئبٌىّي ثوالجحي. دىٕي ئىٍىدُ 

ثىددرىگٗ زىددث وٌٍّٗٗححددي. ٍبۋروپددبٌىمالر زۇٌّٗجٍىدده  -ثىددٍْٗ پٕٗٔىددٌ ئىٍىددُ ثىددر 

دٖۋرىددذىٓ چىمىػددمب ثبغددٍىغبٔذا ئىٍىددُ جٗھطددىً لىٍغددبْ ئٗٔددذٌٖۇش ۋٖ ثبغددمب 

پٕٗٔىدڭ ھٗر لبٍطدي  -پْٗ ثۆغۈوٍىرىذٖ ئولۇغدۇچىالر ئىٍىدُ  -جبٍالردىىي ئىٍىُ 

ئىٍىّدٍٗر دىٕدي « دۇَٔدبٌىك»جۈرٌىرىٕي ئبٍرىّبً ئۆگىٕٗجحي. ثۇ ئىٍىُ ثۆغدۈوٍىرىذٖ 

ئىٍىّٕىڭ ٍېٕىذا گٗۋدىٍىٕىپ جۇراجحي. ٍبۋروپبٌىمالر ئىٍّىدٌ جٗجرىجىچىٍىىٕدي ئٗٔٗ 

ّىَٗ، ىئبضحرؤوِىَٗ، فىسىىب، خغۇ ٍٗردىٓ ئۆگٗٔذى. ئۇالر، ِۇضۇٌّبٔالر ِېذىحطىٕب، 

ِبجېّبجىىب، ٔۇر ئىٍّدي ضبھٗضدىذٖ ٍبزغدبْ ئٗضدٗرٌٗرٔي جٗرجىدّٗ لىٍىدپ، ٍېڭدي 

گۈٌٍىٕىػٕي ثبغالغحب ِۇضدۇٌّبٔالرٔي ئۇضدحبز جدۇجحي. ٌدېىىٓ غٗپٍٗجدىٗ چدۆوىْٗ 

ئىٍىدُ ثۆغدۈوٍىرىذىٓ لوغٍىۋېحىدپ، دىٕدي  جٗدرىجىدٌِۇضۇٌّبٔالر ثدۇ ئىٍىّالرٔدي 

چٗوٍٗٔذى. دىٕىٌ ئىٍىّالرِۇ ئۆگىٕىػدىٗ جېگىػدٍىه غدٗوىٍذىٓ  ئىٍىّالر ثىٍٗٔال

وۆپ لباللالغحي. ثۇٔىڭغب ضوپىسَ روغْٗ جٗضىر وۆرضدٗجحي. ضدوپىسَ دۇَٔدب ثىدٍْٗ 

ثىرىذىٓ ئبٍرىَذۇ. ئبخىرٖت ئۈچۈْ روھٕي پبوالظ ثبھبٔىطي ثىٍْٗ  -ئبخىرٖجٕي ثىر 

ٍّٗحىددذۇ، روھٕددي دۇَٔبٌىممددب ضددٗي لبراٍددذۇ. زېّىٕٕددي گۈٌٍٗٔددذۈرۈظ روھٕددي وې

، روھٕي ثوغىذۇ دېگٕٗٔي ثبھبٔٗ لىٍىدپ، زېّىٕٕدي گۈٌٍٗٔذۈرۈغدىٗ دۇغىالغحۇرىذۇ

ضٗي لبراٍذۇ. غۇ ٔۇلحىذىٓ زېّىٕٕي گۈٌٍٗٔذۈرۈغىٗ ئباللىدذار ثىٍىٍّٗرگىّدۇ ضدٗي 

لبراپ، ھېچ ئىىىىٍّٗٔٗضحىٓ ثۇ ثىٍىٍّٗرٔي ِۇضۇٌّبٔالر ئۆگّٗٔىطدىّۇ ثوٌىدذىغبْ 

راٍذۇئبرجۇلچٗ ٔٗرضٗ دٖپ لب
①
. 

غۇٔذاق، ثۇ جٗھٗجحٗ ضوپىسِٕىڭ جٗضىرى چو  ثوٌذى. ثىدراق ٍدبٌغۇز ضدوپىسِال 

جدب وٌٗحدۈرگْٗ ٗٔىدڭ جٗوٍىپٍىرىٕدي ثجٗضىر وۆرضٗجّىذى. ئٗگٗر ِۇضدۇٌّبٔالر 

لددۇۋۋٖت  -ٔىددڭ دۈغددٍّٗٔىرىٕي لورلۇجددۇظ ئۈچددۈْ وددۈچ ثوٌطددب، جۈٍِىددذىٓ 

ۋٖ ئىگٌٍٗٗغددحٗ  ٕىعئددۆگىجٍَٗبرٌىغددبْ ثوٌطددب ئىددذى، دۇَٔددبٌىك ئىٍىٍّٗرٔددي 

دۈغددٍّٗٔٗرٔي ثېطددىپ چۈغددۈظ وېرٖوٍىىىٕددي ثبٍمىغددبْ ثددوالجحي. چددۈٔىي، ثددۇ 

جدب وٌٗحدۈرگىٍي ٗٔىدڭ ئِٗرىٕدي ۋٖ جٗوٍىپىٕدي ثئىٍىٍّٗرٔي ئۆگًّٗٔٗ جدۇرۇپ، 

ثوٌّبٍححي. ٌېىىٓ جٗوٍىدپٍٗردىٓ ئدۆزىٕي لدبچۇرۇظ ضدوپىسِغب لوغدۇٌۇپ دۇَٔدبٌىك 

ھحىَدبجٕي ھدېص ېىٍىٍّٗرگٗ ثوٌغبْ جىذدىٌ ئئىٍىٍّٗرگٗ ضٗي لبراغمب، دۇَٔبٌىك ئ

                                                 
①
ھىجرىَٗ ثٗغىٕچي ئٗضىردٖ ٍبغبپ ئۆجىْٗ ضوپىطحىه ئبٌىُ غٗزاٌىٌ پٗرز ئٍٗىٓ ۋٖ پٗرز وۇپبٍٗ ثوٌغدبْ ئىٍىّدٍٗر ھٗلمىدذٖ  

ئىٍىٍّٗرٔي پٗرز وۇپبٍٗ لبجبرىغب جىسغبْ. پٗرز وۇپبٍٗ دېگٕٗٔي ِۇضۇٌّبٔالر ئىچىدذىٓ ثىدر ثۆٌدۈن وىػدىٍٗر  جوخحبٌغبٔذا، دۇَٔبٌىك

ئبدا لىٍّىطب ھِّٗىطي جٗ  گۇٔبھىبر ثوٌىذۇ. ٌېىىٓ وېَىٕىي دٖۋرٌٗردٖ دۇَٔبٌىك ئىٍىٍّٗر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ٔٗزىرىدذىٓ چدورت 

 ضبلىث لىٍىٕذى. 
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لىٍّبضٍىممب ئېٍىپ ثبردى. ثۇ وِٗچىٍىىٍٗرٔي، ٔۇلطبٔالرٔي ِۇرجىئىٍَىده پىىىدرى 

 ٍۆگٗپ ئۈٌگۈردى. 

جٌٗحۆودۈش ٍولىحىدپ، ئدۆزٌىرى  ضٗزگۈرٌۈوىٕيئبضحب ئىٍّىٌ  -ِۇضۇٌّبٔالر ئبضحب 

ودۈٍٔٗردٖ ِٗروٗز ثوٌغدبْ  زېّىٕٕىڭ ئبٌىٍّىرى ثوٌۇپ ٍبۋروپبٌىمالرٔي غبگىرت لىٍغبْ

دائىرىٕىڭ ضىرجىغب چىمىپ لبٌذى. دىٕي ثىٍىٍّٗرِۇ ئىطالَ دۇَٔبضىٕي ئوِۇَِۈزٌۈن 

ثېطىپ وٌٗگْٗ وېّىَىع روھىٕىڭ جٗضىرىگٗ ئۇچرىذى. ثىر جٗرٖپحىٓ ئىٍىُ ٍوٌىغب 

ِددېڭىع ئبزىَىددپ، ضبۋاجطددىسٌىك، ٔددبدأٍىك وٗ  جبرلبٌددذى. ثددۇ چبغددذا ٍبۋروپددبدا 

. ٍٗٔٗ ثىر جٗرٖپحىٓ دىٕي ئىٍىٍّٗر جۈگىحىٍىۋاجبجحيىٍىپ ضبۋاجطىسٌىك ِٗوحٗپٍٗر ئېچ

ى. دىٕدي ثۇٔذىٓ ثٗظ ئٗضدىر ثدۇرۇٔمي لبجّدبي ئولۇجدۇظ غدٗوٍىٕي ئۆزگٗرجّىدذ

رى ھۇجدۇٍِىرى ۋٖ ھېچٕدېّىگٗ ئٗضدمبجّبٍذىغبْ ئىٍىّدي ئىٍىّالرغب ٍۇٔبٕٔىڭ پىىد

ٖوىٗپ، ضددوغۇق وددبالَ ئېٍىػددحۇرۇٌذى. ئۇٔىددڭ ئۈضددحىگٗ ئٗلىددذٖ دٖرضددٍىىي ِددۇر

ئىذراوىٌ جېپىػّبلالرغب ئبٍٍىٕىپ، ئٗلىذىٕىڭ جبٍٔىك ِٗزِۇٔي ٍدوق لىٍىۋېحىٍدذى. 

لىٍىذىغبْ پٌٗطٗپىۋى ِٗضدىٍىٍٗرگٗ  جېذٌٖخورٌۇقئٗلىذٖ ٔٗجىجىطىس ۋٖ ٔىػبٔطىس 

. ھِّٗىذىٓ ٍبِىٕي غۇ ثوٌذىىي، جدبٌىپالر پىىىدر لىالٌّبٍدذىغبْ ئبٍالٔذۇرۇۋېحىٍذى

ٍٗرٔي، ھبغىٌَٗٗرٔي لدبٔچٗ َالرغب ئبٍالٔذى. ِٗجىٍٕٗرٔي، غٗرھىئۆٌۈن ٍبدلب ئبٌغۇچى

  وۆپ ٍبدلب ثىٍطٗ، ِۇضحٗلىً پىىىر لىالٌّىطىّۇ غۇٔچٗ چو  ئبٌىُ ھېطبثالٔذى. 

ئىٍىّذٖ ٍىٍحىدس ثوٌدۇظ خۇضۇضدىَىحىٕي ٍولىحىدپ، ٔولدۇي ٔٗلىدً « ئۆٌىّبالر»

ِدبٍٔىك وېٍىدپ لىٍغۇچي، ئٗگٗغدىۈچىٍٗرگٗ ئبٍالٔدذى. ثۇٔىڭغدب ئدۈچىٕچي ثىدر ٍب

لوغۇٌذى. ئۇ ثوٌطىّۇ، جبٌىپالرٔىڭ ھِّٗىطىذٖ ثبر ثوٌغبْ ِٗزھٗثجبزٌىمحۇر. ھٗر ثىر 

جبٌىپ ئۆزىٕىڭ ِٗزھىپىگٗ ٍبْ ثبضدىذۇ. ئدۆز ِٗزھىپىٕىدڭ ۋٖ غدٍٗخٍىرىٕىڭ ثبغدمب 

ِٗزھٗپٍٗر ۋٖ غٍٗخٍٗردىٓ ئۈضحۈْ جۇرىذىغبٍٔىمىٕي ئىطپبجالظ ئۇٔىڭ دىٓ ئۈچدۈْ 

ھېطبثٍىٕىذۇ. ِٗزھٗپ وۈرىػدي ودۆپ ۋالىدحالردا « جىھبدى»لىٍىذىغبْ ئٗ  چو  

پۇجالرٔي ھٗرىىٗجٍٗٔذۈرۈغىٗ ھبٌمىپ وېحىدذۇ،  -لوي  جېذٌٍٖىػىػحىٓجىً ثىٍْٗ 

ثىرىٕدي ٍٗوٍىػدي وٗ  ئوِۇِالغدمبْ، ھٗجحدب  -ھٗرلبٍطي ِٗزھٗپحىىىٍٗرٔىڭ ثىدر 

ٍدذۇ. ثبغدمب ثٗزىٍٗر جېخي ثبغمب ِٗزھٗپحىىي ئىّبِالرٔىدڭ ئبرلىطدىذا ٔبِدبز ئولۇِب

ئۇٌَٗد لىٍغبْ، لدوٌىٕي ودۆورىىىگٗ لوٍغدبْ لېرىٕذاغدٍىرى ثىدٍْٗ فِٗزھٗپحىىي رٖ

ٔبِبزدا جۇرۇپ ئۇرۇغۇپ وېحىػدٍىرىچۇ جېخدي! ِۇغدۇٔذاق ئۇرۇغدمبلٍىمىٕي ئىطدالَ 

 لىٍىع دٖپ جؤۇغٍىرىچۇ جېخي!« خىسِٗت»دىٕىغب 

« ىددذىغبْوىحددبثٕي ثىٍٍّٗددذىغبْ پٗلٗت لددۇرۇق ئددبرزۇٔىال ثىٍ»ِۇضددۇٌّبٔالر 

ضبۋاجطىسالرغب ئبٍٍىٕىپ وٗجىٗٔذىٓ وېَىٓ دىٕدي ِٗوحٗپٍٗردىىدي ئولۇغۇچىالرٔىدڭ 
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ھبٌي غۇ جۇرضب، ھبٍبجٍىمٕىڭ ِٗروىسى ئدولي ۋٖ ِدبجورى ثوٌغدبْ دىٕدي ھٗلىمٗجدٍٗر 

لددۇرۇق ضٗپطددٗجىٍٗرگٗ ئبٍالّٔددبً لددبالجحىّۇ؟ ئۇٌۇغددۋار غددبٍىٍٗر جددبٍىٕي ٍددوق 

 پۈچٗوٍىىٍٗرگٗ ئبٍالّٔبً لبالجحىّۇ؟

 ھٗلىمىددٌدٖرۋٖلٗ، ھېچمبٔددذاق ثىددر دٖۋر، ھٗجحددب ئٗ  زۇٌّٗجٍىدده دٖۋرٌٗرِددۇ 

ئبزىَىػدي،  جٗدرىجىدٌئبٌىّالرٔىدڭ  ھٗلىمىدٌئبٌىّذىٓ خدبٌىٌ لبٌّىدذى. ٌدېىىٓ 

لبجّبٌٍىك ۋٖ دوراِچىٍىمٕىڭ ئوِۇٍِىػىػي ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ ئۆز جبِغىطىٕي ثبضدمبْ 

 ۋٖ ٍىگىٍٗغحىٓ دېرٖن ثٗردى.  وېّىَىع

وي، ھبزىرلي زاِبٔذا ئىطالَ ئٌٍٗىرىٕدي ۋٍٖدراْ لىٍغدبْ خىرىطدحىَبْ خۇالضٗ غۇ

ھۇجۇِي ثبغٍىٕىػٕىڭ ئبٌذىذا ئٗلىذٖ لباللٍىمىذىٓ وېٍىپ چىممبْ دىٕي ۋٖ پٕٗٔدي 

 ئىٍىُ لباللٍىمي ئىطالِىٌ جِٗئىَٗجٕي لبپٍىغبْ ئىذى. 

*** 

داظ ۋٖ ِبددىٌ ۋٖ ِٗٔىۋىٌ ھٗزارٖت لباللٍىمي ئىٍّىدٌ لدباللٍىك ثىدٍْٗ ٍىٍحىدس

ٍوٌذاظ. ھِّٗىطي ثىر ِٗٔجٗدىٓ وېٍىدپ چىممدبْ. ثىدر جٗضدىر وۆرضدٗجىۈچىٕىڭ 

جٗضىرىگٗ ئۇچرىغبْ. ئۇ ِٗٔجٗ ئٗلىذٖ لباللٍىمىذۇر. ِۇرجىئىٍىه پىىىرى وىػىٍٗرگٗ 

ِٗٔىۋىٌ ِٗدٖٔىَٗجٕدي   -ئٗخاللطىس ئىطالِٕي جٗلذىُ لىٍىپ، لىّّٗت لبراغٕي  

بْ لىّّٗت لبراغالر ھبۋا ثوغدٍۇلىذا ِدۇئٌٍٗٗق ٔبثۇت لىٍذى. ِٗضٍٗوىٗ ئبٍٍىٕبٌّىغ

ئبرالردۇر. دىٕي ھٗلىمٗت جدوغرا جؤۇٌغدبْ زاِدبٔالردا لىّدّٗت وجۇرىذىغبْ لۇرۇق غ

لبراغٕي ِٗزِۇْ لىٍغبْ ئٗخاللٕي ِٗضٍٗوىٗ ئبٍالٔذۇرۇظ دىٕىّىسٔىدڭ ئٗ  چدو  

ىدڭ ئىّبٕٔ ھٗلىمىدٌئبالھىذىٍىىي ئىدذى. جدۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالر ئٗخاللٕدي 

ئٌِٗٗىٌ ئىپبدىطي دٖپ جؤۇٍححي. ئىطالَ دىٕىغب ئٗلىدذٖ لىٍغدبْ وىػدي ِٗضدٍٗن 

جٗھٗجدحٗ چولددۇَ  ئٗخاللمددب رىئدبٍٗ لىٍىػددي وېددرٖن ئىدذى. ئٗخددالق ئىّبٔددذىٓ 

ئبٍرىٍّبٍححي. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرغب غۇٔذاق ئدۆگٗجىْٗ ئىدذى. ئبئىػدٗ 

ىططدبالِٕىڭ ئٗخاللدي جوغرىطدىذا ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌطۇْ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھ  

 دٖپ جبۋاة ثٗرگْٗ ئىذى. « ئۇٔىڭ ئٗخاللي لۇرئبْ ئىذى»ضوراٌغبٔذا: 

ئٗلىذٖ ثىٍْٗ ئٗخاللٕىڭ ئبٍرىالٌّبضٍىمي دىٕىّىسدىىي ِٗٔىۋىٌ ِٗدٖٔىَٗجٕىدڭ 

جٗۋھىرىذۇر. ئىطالِىٌ جِٗئىدَٗت ِدبددىٌ جٗھٗجدحٗ گۈٌٍىٕىدپ وېحٌّٗىطدىّۇ، 

بٌغبْ لىّّٗت لبراظ ۋٖ ئٗخاللالرٔي ھٗزارٖت جٗۋھىرى ئٗلىذٖ ۋٖ ئٗلىذىذىٓ جبرل

لىٍىپ جۇرۇپ، ھٗزارٖجٍىه جِٗئىَٗجىٗ ئبٍٍىٕبالٍذۇ. ِۇغۇ ئۆٌچَٗ ثوٍىچٗ ئېَحمبٔدذا 

جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالر پۈجۈْ  ئىٕطبٔىَٗت جبرىخىذىىي ئٗ  ئدبٌىٌ ھٗزارٖجٍىده 

ي ِبددىٌ ھٗزارٖت ثىٍْٗ ثىر ئٗۋالجحۇر. چۈٔىي، ئۇالر گٗرچٗ ئٗ  ئبددىٌ غٗوىٍذىى
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طىپ ثوٌغبْ ئٗ  ئبٌىٌ ئٗخالق ۋٖ ېِٗغغۇي ثوٌغبْ ثوٌطىّۇ، ٌېىىٓ ئىٕطبٔىَٗجىٗ ٔ

ئىٕطبٔىٌ لىّّٗت لبراغالرٔي رېئبٌىٌ دۇَٔبدا ئىػدمب ئبغدۇردى. ثىرىٕچدي ثۆٌۈِدذٖ 

ثبٍددبْ لىٍىددپ ئددۆجىىٕىّىسدٖن ئىطددالَ، ئىطددالِىٌ ئددۈِّٗت ئىچىددگٗ لبرىحىددپ 

جي ودۈچىٗ ئىدگٗ ئىٕحىٍىػدٕىڭ داۋاٍِىػىػدي ٔٗجىجىطددىذٖ زور ھبٍدب لوٍدۇۋٖجىْٗ

ِبددىٌ گۈٌٍىٕىع ئۆز لٗرٌٖىذٖ ۋۇجۇدلب وٌٗذى. غۇٔىڭ ثىدٍْٗ ثدۇرۇْ غٗوىٍطدىس 

 ثوٌغبْ ھٗزارٖت غٗوٍىٌ ِۇوٌٍِّٗٗىىىٗ ئىگٗ ثوٌذى.  ِٗۋجۇت

ئىجبدٖت ئۇلۇِي ثۇزۇٌۇپ، ئىجبدٖت پٗلٗت ئىجبدٖت پبئدبٌىَٗجٍىرىگىال چٗوٍىٕىدپ 

جدۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالر ئىّدبْ ثىدٍْٗ زىدچ ِۇٔبضدىۋٖجٍىه ئىطددالِىٌ لبٌدذى. 

ِٗضٍٗن دٖپ جؤۇغدبْ، وٗ  ِٗٔىدذىىي ئىجبدٖجٕىدڭ ثىدر جدۈرى ثوٌغدبْ ھٗرخىدً 

ِۇئبِىٍىٍٗر ئىجبدٖجٕىڭ لبجبرىذىٓ چىمىرىۋېحىٍذى. ِۇرجىئىٍىده پىىىدرى ئوجحۇرىغدب 

ۇ ثددۇزۇلچىٍىمٕي ، ثددئبٍرىۋېحىددپٔددي ئىّبٕٔىددڭ ئۇلۇِىددذىٓ « ئِٗٗي»چىمىددپ، 

چىدڭ ثبغالٔغدبْ ۋٖ ئٗلىدذىٕىڭ لبٔۇٔالغحۇردى. ثۇ ئىىىي ثۇزۇلچىٍىدك ئٗلىدذىگٗ 

ئٌِٗٗىٌ ئىپبدىطدي ثوٌغدبْ ئٗخاللٕدي ئۆزىٕىدڭ ِٗزِدۇٔي لىٍغدبْ دىٕدي ھٗزارٖت 

 جٗۋھىرىٕي ۋٍٖراْ لىٍذى. 

ثبغمىچٗ لىٍىپ ئېَحمبٔذا، ِۇضۇٌّبٔالر ئىچي ضىمىٍّبً ٍبٌغبٔچىٍىك لىٍىدذىغبْ، 

ٍّىچىٍىددك لىٍىددذىغبْ، ئبِددبٔٗجىٗ خىَددبٔٗت لىٍىددذىغبْ، ۋٖدىددگٗ خىالپٍىددك لو

لىٍىذىغبْ، ثۇرادىرىگٗ ئۆچٍّٗٔىه ضدبلالٍذىغبْ، ثدۇرادىرىگٗ زاۋاٌٍىدك جىٍٍٗدذىغبْ، 

ِۇٔددبپىمٍىك لىٍىددذىغبْ، غٍٗددۋٖت لىٍىددذىغبْ، ئددبدَٖ ٍبراجّبٍددذىغبْ، ثېخىٍٍىددك 

ٕىڭ ئبچ لبٌغبٍٔىمىٕي ثىٍىدپ جدۇرۇپ لىٍىذىغبْ، لورلۇٔچبلٍىك لىٍىذىغبْ، لوغٕىٍىرى

ثوٌۇپ لبٌغبٔدذا ئىطدالِىٌ ھٗزارٖجٕىدڭ جٗۋھىدرى  ٍۈرىۋېرىذىغبْضېطىك وېىىرىپ 

ٍولبٌذى.  چۈٔىي، ِۇضۇٌّبٔالر  ھٗزارٖجٕىڭ جٗۋھىرى، ھٗزارٖجٍىده جِٗئىَٗجٕىدڭ 

جۈۋرۈوي ثوٌغبْ ئىّبٔىٌ ئٗخاللحىٓ ۋٖ ئىٕطدبٔىٌ لىّدّٗت لبراغدالردىٓ ئبٍرىٍىدپ 

ٍٗٔٗ ثىر جٗرٖپحىٓ ضوپىسَ دۇَٔب دېگْٗ ثىر جبپ، جدبپ ئىدسدىگٍٗٔٗر ئىدحالر   لبٌذى.

ٔىدڭ ٔٗزىرىدذٖ پبغدىٕىڭ لبٔىحىچىٍىده ئېحىجبرغدب ئىدگٗ ئِٗٗش  جٗلدۋادار دۇَٔب 

ِۇئّىٕٕىددڭ ٔٗزٖر لىٍىػددىغب ئٗرزىٍّٗددذۇ
①
دېگٕٗٔددي ثبھددبٔٗ لىٍىددپ، زېّىٕٕددي  

 ٗ ضٗي لبرىذى.لىٍذۇرۇظ ۋٖ جۈزۈٍِٗغحۈرۈغى جٗرٖلمىٌگۈٌٍٗٔذۈرۈظ 

                                                 
①
لرب ئىّربْ هللاوغئالسىڭا توخابٌلىٕىّىزيا ببٍبْ لىٍڭۇلىي، لۇرئبْ ۇٖ ھٗيالس يۇَٔبٔي ئبزغۇٍٔۇلٕىي ببشٍىٕىشي ت 

ٔىري ٍوٌىٕىري هللاٍوٌىڭا تىھبي لىٍىشاىٓ توسرمبْ ابغرڭا سردوىڭۇ. ئىسرسِٕىي زنّىٕٕري  هللاوٌٗاۈرۈشاىٓ ٍبوي 

 ٔىرري رالزلىٕرري ئىررزيٖا، تىئرربرٖت ئۈاررۈْ زنّىٕٕىرري ھٗر تٗرالرر ى ٗهللاتٗلٗززاسرري برروٍىۈٗ ەۈٌٍٗٔررڭۈرۈ  ۇٖ 

 پٗرز ئىىٍٗٔىىي ھٗلمىڭٖ ئىٕىك ودرسٗتّىٍىئى ببر. لبتئاشٕىي
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ثۇ ضدوپىسٍِىك غدٗوٍىٌ ھٗزارٖجدىٗ زىَدبْ وٌٗحدۈردى. وىػدىٍٗرٔي لۇرۇٌدۇظ  

لىٍغۇزِىددذى، جددۈزۈَ جۇرغددۇزغىٍي لوٍّىددذى. چددۈٔىي، ئۇالرٔىددڭ وۆپىٕچىطددي 

وِٗجٗغٌٍٗٗغىْٗ، وِٗجٗغٌٍٗىىىٗ رازى ثوٌۇغمبْ، ثۇ رازىٍىمىغب لبٔبئٗت لىٍىع ۋٖ 

ئِٗددذى ئۇالرغددب جٗرٖلمىَددبت ۋٖ  لبزاغددب رازى ثوٌددۇظ جددؤىٕي وىَگۈزۈغددىْٗ.

جۈزۈٍِىػػٕىڭ وېرىىي لبٌّىغبْ. ئبٌحٗ وۈٍٔۈن ئبٌِٗدذٖ جۇرِۇغدۇ  لبٔدذاق ئۆجطدٗ 

ھبالۋٖجٍىه جٗٔدٕٗجىٗ وىرضدٗ   - ھۇزۇرئۆجىۋٖرِِٗذۇ خۇدأىڭ ئبٌذىغب ثبرغىٕىڭذا 

ثوٌّىذىّۇ. ضوپىسِٕىڭ ثۇ پبضطىپٍىمىغب ئۇٔىدڭ ثوغدبڭٍىمي، ضدٗۋٖة لىٍّبضدٍىمي، 

ىٍغبْ ثىٍْٗ ثٗرىجىر ثوٌغۇٌۇق ثوٌىذۇ، ئٌِٗٗىَٗجٕدي ئۆزگٗرجىػدىٗ رىغدجٗت لبٔچٗ ل

ٔىڭ جٗلذىرىگٗ لبرغي چىممبٍٔىك دېَىػٍىرى لوغۇٌۇپ، ِبددىٌ ھٗزارٖت لىٍىع 

لىسغىٍٕىمىٕي جبِبِْٗ ئۇجۇلحۇردى. ثۇٔىدڭ ثىدٍْٗ ئىٍّىدٌ ٔدبِراجٍىك ٍدۈز ثېرىدپ، 

 ئبرِبٔغب جۇغٍۇق دٖرِبْ لبٌّىذى. 

ۇِىٕىددڭ ثۇزۇٌىػددي، ِۇرجىئىٍىدده پىىرىٕىددڭ ثددۇ ثۇزۇٌۇغددٕي ئىجددبدٖت ئۇل

لبٔۇٔالغحۇرۇغي، ئىطالِٕىڭ ئٌِٗٗىَٗجچىٍٍىىىدذىٓ، ھبٍدبجٍىمٕي ئىالھىدٌ ٍوٌٕىدڭ 

لىٍىػددٕىڭ پٗرزٌىىىددذىٓ ۋٖ ئىطددالِىٌ ِددۇۋازىٕٗجحىٓ  ئددبۋاتجٗلٗززاضددي ثددوٍىچٗ 

ٍىمي ھٗزارٖت چٗجٕىگْٗ ضوپىسىٍّىك ئٗلىذٖ لباللٍىمىٕي پٍٗذا لىٍذى. ئٗلىذٖ لبالل

لباللٍىمىٕي پٍٗذا لىٍذى. ھٗزارٖت لباللٍىمي ِۇضۇٌّبٔالرٔي ھٗزارٖجٍىده وىػدىٍٗر 

لبجبرىددذىٓ چىمىرىددۋٖجحي. ئٗلىددذٖ لددباللٍىمي ئددۇالرٔي ئۆگٗٔگددۈچىٍٗر لبجبرىددذىٓ 

 چىمىرىۋٖجحي.

*** 

ئىطالَ دۇَٔبضىٕي چىرِىۋاٌغبْ ئىمحىطبدىٌ لباللٍىمٕىدڭ ئىچىدي ضدٗۋٖثٍىرىٕي 

ىػحب وۈچٗپ ضۆزٌٗغٕىڭ ھبجىحي ٍوق. جوغرا، جبغدمي ضدٗۋٖثٍٗرٔىڭّۇ ثدۇ ثبٍبْ لىٍ

لباللٍىمحب ھٗضطىطي ثدبر. ثىدراق ثدۇ لدباللٍىمٕي جبغدمي ضدٗۋٖثٍٗرگىال دۆڭدگٗپ 

 لوٍغىٍي ثوٌّبٍذۇ.

خىرىطحىَبْ ٍبۋروپبضي ئٗٔذٌٖۇضحىىي ئىطدالِىٌ دۆٌٗجٕدي ِدۇٔمٗرز لىٍغبٔدذىٓ 

ثىددٍْٗ  ۋاضددىحىٍٗرېٍىددپ، جۈرٌددۈن وېددَىٓ، ئىطددالَ دۇَٔبضددىٕي ئىطددىٗٔجىگٗ ئ

ئبجىسالغحۇردى. جۈٍِىذىٓ خٌٗمئبرا ضودىٕي ئۆزٌىرى جٗرٖپىٗ ثدۇراپ، ٍِِٗدۇوىَالر 

ضۇالٌىطىٕىڭ لوٌىذىٓ جبرجىۋېٍىػمب ئۇرۇٔذى. ٍِِٗۇوىَالر ضۇالٌىطي ئدبق دېڭىدس ۋٖ 

ۋٖ لىسىً دېڭىس ٍوٌىٕي ئىگىٍٗپ، خٌٗمئبرا ضودىٕىڭ جىسگىٕىٕي لوٌىذا جۇجۇپ، ئۆزىٕي 

ِۇضدۇٌّبٔالر  پورجۇگدبٌىٌَٗىىٍٗرئىطالَ دۇَٔبضدىٕىڭ ثبغدمب جدبٍٍىرىٕي ثېَىحدبجحي. 

ضددىسغبْ خٗرىددحىٍٗرگٗ ۋٖ ِۇضددۇٌّبْ دېڭىسچىالرٔىددڭ ٍددبردىّىگٗ جبٍىٕىددپ ئۈِىددذ 



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

221 

 

جۇِػددۇلي ٍددوٌىٕي ثبٍمىغبٔددذىٓ ثبغددالپ، ٍىددراق غددٗرلمٗ ٍددۈرۈظ لىٍىددپ، غددٗرق 

ٍىدذىٓ، ٍِِٗدۇوىَالر ضۇالٌىطدىٕي ال لىٍدذى. جۈِېزېّىٕىٕي ۋٖ ثبٍٍىمٍىرىٕي ئىطح

ِۇٔمٗرز لىٍذى. ئٌِٗٗىَٗجدحٗ غدۇٔذاق ئىػدالر ٍدۈز ثٗردى. ئىطدالَ دۇَٔبضدىٕىڭ 

ئىمحىطبدى ٔبھبٍىحي چو  جٗضىرگٗ ئۇچرىدذى. ٌدېىىٓ ھِٗدّٗ ئىػدىٕي غدۇٔىڭغب 

دۆڭگٗپ، ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئدبلٍىغىٍي ثوالِدذۇ؟ ئىطدالَ دۆٌىحدي ۋۇجۇدلدب وٌٗدگْٗ 

ٕي؟ ھٗرثىٌ، ضىَبضىٌ، ئىمحىطبدىٌ ثٗلۇۋۋٖجٍىىٍٗر ېۋۋٖجٍٗر للۇ -وۈٍٔٗردىىي وۈچ 

 لىٕي؟ ثۇ لۇۋۋٖجٍٗر ئٗضٍىذٖ پبرش ۋٖ رۇِالرٔىڭ لوٌىذا ئِٗٗضّىذى؟ 

 جبرىخحب لبٔذاق ئىػالر ٍۈز ثٗردى؟ 

ئىّبٍٔىك وىػىٍٗر جبھبٔغب ٍۈرۈظ لىٍذى. ٔبھٗق وۈچٍٗرٔي ٍولىحىپ ٍٗر ثىدٍْٗ 

 -طدالَ دۆٌىحدي لدۇردى. ئىطدالَ دۆٌىحدي ودۈچ ٍٗوطبْ لىٍذى. ئۇٔىڭ ئورٔىدذا ئى

لۇۋۋٖت ِٗروٗزٌىرىٕي ئىگىٍٗپ، جبھبٔذىىي ئٗ  چو  ودۈچىٗ ئبٍالٔدذى. ئىطدالَ 

دۆٌىحي ھٗر جٗرٖپحىٓ لۇدرٖت جبپحي. ھٗرثىٌ، ضىَبضىٌ، ئىمحىطبدىٌ وۈچىٗ ئىدگٗ 

ََوَم   جبئبالٔىڭ ئىّبٍٔىك وىػىٍٗرگٗ ثٗرگْٗ ۋٖدىطي ئىػمب ئبغدحي: ثوٌذى.  لَّوُو ﴿َو
ِْهِ  و  دَووِّْ ََْا  لَِّذيَ  ِِ ْْ َُ ْْ ََنوَُّها ِِ   ْعَْرِض َتَلل   ِْ ْْ لِ  لََ ْسَُ َْ ُْا   لصَّلِل ََِل نُ ْا َو َُِنا  ِِ وَن َّ َلُهوْا  لَِّذيَ  آ ْا َولَُ َل ت

نًول يَوْدُِّوُموَُ  ِْ ِتو  ََوْدوِم َفوْاِِِهْا َن لَنوَُّها  وَر ََوْدوَم َذلِوَك ِلينَوُهُا  لَِّذ   ْرَتَض  َلُهْا َولَُ َِّمت ََ َِ َِو  َ وْ ً ل َوَِو  َت ِن  ََل ُيْكورُِتا
﴾َِ وُقا ِْ ََل ئىچىڭالردىىي ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ٍبخػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍغبْ  ﴿ َُِاْولَِ َك ُىوُا  ْل

وىػىٍٗرگٗ، ئۇالردىٓ ثۇرۇْ ئۆجىٍٗٔٗرٔي زېّىٕدذا ھۆودۈِراْ لىٍغبٔدذٖن ئۇالرٔىّدۇ 

چۈْ جبٌٍىغبْ دىٕٕي چولۇَ ِۇضدحٗھىَٗ لىٍىدپ چولۇَ ھۆوۈِراْ لىٍىػٕي، ئۇالر ئۈ

ثېرىػٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ لورلۇٔچىطىٕي ئبِبٍٔىممب ئبٍالٔذۇرۇپ ثېرىػدٕي ۋٖدٖ لىٍدذى، 

 .①﴾ئۇالر ِبڭب ئىجبدٖت لىٍىذۇ، ِبڭب ھېچٕٗرضىٕي غېرىه وٌٗحۈرٍِٗذۇ
لدۇۋۋٖت ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ لوٌىدذىٓ  -ثۇ ئٗھۋإٌي وېَىٓ ٔېّٗ ئۆزگٗرجحي؟ ودۈچ 

 ق جبرجىۋېٍىٕذى؟ لبٔذا

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھٗرثىٌ ودۈچي ئبجىسالغدحي، دۈغدّٕٗٔىڭ ودۈچي وۈچٍٗدذى، 

دٍّٖىس. غۇٔذاق، ثۇ ئبغىبرا ضٗۋٖة، ٌېىىٓ  ِۇضۇٌّبٔالر دۈغّٗٔگٗ ٍېڭىٍىپ لبٌذى

جبرىخٕي ئبغىبرا ضٗۋٖثىىال ثبغالظ ھٗلىمٗجىٗ ئېٍىپ ثبرِبٍذۇ، ثٌٗىي ھٗلىمٗجحىٓ 

َّو  ﴿ِۇٔدذاق دٍٖدذۇ:  ېَحمدۇچي ئبزدۇرۇۋېحىذۇ. ئٗ  راضث ئ َِ َِول ََِقوْامر  وُر  َِّ  لّْوَو َلَ يُوَغ وت  ِ

                                                 
①
 ئبٍٗت.-33سۈرٖ ٔۇر،  
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َُِسوِهاْ  َِول َِاَُْو وُروْ    ھٗرلبٔدذاق ثىدر لٗۋَ ئۆزىٕىدڭ ئٗھدۋاٌىٕي ئۆزگٗرجّىگدۈچٗ ﴾ ﴿   يُوَغ وت

 .①﴾ئۇالرٔىڭ ئٗھۋاٌىٕي ئۆزگٗرجٍّٗذۇ
وو﴿ٍٗٔٗ ِۇٔددذاق دٍٖددذۇ:   َُِغ وت َِّ  لّْووَو لَووْا يَووُك  وول َذلِووَك َِووَا َِ ووُروْ   َّوو  يُوَغ وت َِ َََْوو  دَوووْامر  ًْ نَُ َلَهوول  ًر  ُ َلوو

ِْو ا   ََ وِل     َْ َّْو  َِّ  ل َُِسِهْا َوَن ئۇالرغب ٔبزىً ثوٌغبْ ئبزاة غۇٔىڭ ئۈچدۈٔىي، ثىدرٖر لٗۋَ ﴾ ﴿َِاَُ

ئۇالرغدددددب ثٗرگْٗ ٔېّىحىٕدددددي   ئۆزگٗرجّىگدددددۈچٗئۆزىٕىدددددڭ ھدددددبٌىحىٕي 

 .②﴾ئۆزگٗرجىۋٖجٍّٗذۇ
ثوٌىذۇ دېّٗن، ِدۇئّىٍٕٗردٖ ئۆزگىرىدپ  ئىگىٍىگْٗئىّبْ ِۇئّىٕالرٔىڭ روھىٕي 

« ئىٍغبرالغدمبْ»وېحىذىغبْ ٔٗرضٗ ئىّبٕٔىدڭ ھٗلىمىحىدذۇر. ِۇضدۇٌّبٔالر ئىّبٔدذا 

ٔىڭ ھۆوۈِراْ لىٍىع، لدۇدرٖت جدبپمۇزۇظ، خدبجىرجَٗ لىٍىدع ۋٖدىطدي چبغذا 

ٍىٕىدذۇ  چبغدذا ٔدېّٗت ئۆزگىرىدذۇ، جبرجىۋې «لباللالغدمبْ»ئىػمب ئبغىذۇ. ئىّبٔذا 

 ھۆوۈِراْ ثوٌۇظ، لۇدرٖت جېپىع، خبجىرجَٗ ثوٌۇظ لوٌذىٓ وېحىذۇ. 

ئوِۇِْٗ ِۇضۇٌّبٔالرغب ٍٗجىْٗ ئٗلىذٖ لباللٍىمي ۋٖ ثۇٔىڭغب ئٗگىػىپ وٌٗدگْٗ 

وېّىددَىع ۋٖ ٍىگىددٍٗظ دۇَٔددبۋى ضددودىٕىڭ ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ لوٌىددذىٓ چىمىددپ 

 ٍوغدۇرۇْثوٌۇغدىذىىي  ئىدگٗ خرىطدحىَبٍٔىرىٕىڭوېحىػىذىىي ۋٖ ئۇٔىڭغدب ٍبۋروپدب 

ضٗۋٖثذۇر. ھٗرثىٌ وۈچٕىڭ ئبجىسٌىػىػىّۇ ئٗلىذٖ لباللٍىمىٕىڭ ثىر ئبضدبرىحي. ثدۇ 

ھٗلحٗ وېَىٓ جدوخحىٍىّىس. ثىدراق ئٗلىدذٖ لباللٍىمىٕىدڭ ئىمحىطدبدىٌ ئبضدبرىحىٕي 

ھېص لىٍغىٍدي ثوٌىدذۇ. دۇَٔدبۋى ضدودا ِۇضدۇٌّبٔالر لبرغدي جۇراٌّىغدبْ  ثىۋاضىحٗ

ۋٖة ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ لوٌىذىٓ جبرجىۋېٍىٕدذى دٖپ پٗرٖز لىٍىدپ پٗۋلۇٌئبددٖ چو  ضٗ

ثبلبٍٍي ئٍٕٗي ۋالىححب ٍبوي ھٗر لبٔذاق ثىر ۋالىححب ئىطالَ دۇَٔبضدىٕىڭ ئىمحىطدبدى 

ٔىددڭ جىجدبرٖجىىال لبراغدٍىمّىذى  پۈجدۈْ دۇَٔدبدىىي ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ زېّىٕدي 

ئٗ  وۆپ زېّىدٕالردۇر. ئورۇٔالغحۇرۇغي ثىٍْٗ دۇَٔبدىىي ئٗ  ثبً، ٍبخػىٍىمٍىرى 

ِۇضۇٌّبٔالر جب ھبزىرغىچٗ ثبٍٍىك ِٗٔجٌٗىرى ۋٖ ئېٕىرگىَىٍىرىذىٓ جوٌۇق پبٍدذىٍىٕىپ 

ثوالٌّىذى. ثۇ ئٗھۋاٌذا وىػىٕي ئبِبٌطىس لوٍىذىغبْ ضٗۋٖثٍٗر جدۈپٍٍٗي ثىدر لىطدىُ 

  -ثبٍٍىك لوٌذىٓ وٗجطٗ، ِۇضۇٌّبٔالر پبٍذىٍىٕىػمب ثوٌىدذىغبْ ثبغدمب ثدبٍٍىمالردىٓ  

 ئبضحي ثبٍٍىمٍىرىذىٓ پبٍذىالٔطب ثوٌّبضّىذى؟  ٍٗرېھمبٔچىٍىمحىٓ، ضبٔبئٗجحىٓ، د

، ئىٍّىٌ ئدبجىسٌىك، ئىرادىطدىسٌىه، زېّىٕٕدي ئدبۋات لوٍۇۋېحىعٍبٌحىَىع، ثٗي 

ٔىڭ جٗلذىرى دٖپ رازى ثوٌۇظ، جٗلذىرگٗ لىٍىػحىٓ ٍېٕىۋېٍىع، وِٗجٗغٌٍٗىىٕي 

                                                 
①
 ئبٍٗت.-66، رٖئڭسۈرٖ  
②
 ئبٍٗت.-31سۈرٖ ئٗٔفبي  
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ٗغٌٍٗىىٕددي ئۆزگٗرجىػددىٗ لبرغددي چىممددبْ ثوٌددۇپ لېٍىػددحىٓ لورلددۇپ وِٗج

ضٗۋٖة. ثۇ ضدٗۋٖثٍٗر ئٗلىدذٖ لباللٍىمىدذىٓ  ھٗلىمىٌِبٔب ثۇالر    -جىرىػّبضٍىك  

پٍٗذا ثوٌّبً ٔٗدىٓ پٍٗذا ثوالجحي جدۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالردىّۇ دۇَٔدبۋى ضدودا 

لوٌذىٓ چىمىپ وېحىع ئٗھۋاٌي ثوٌغبْ دٖپ پٗرٖز لىٍىپ ثبلدبٍٍي ئۇالرِدۇ غدۇٔذاق 

ٌۇلطب، ثۇٔىڭغب وېَىٕىدي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالر ثىدٍْٗ ئوخػدبظ ئىٕىدبش ئٗھۋاٌغب ٍو

لبٍحۇرارِىددذى؟ پٗرق جبغددمي غددبرائىححىّۇ، ٍددبوي ضددبغالَ ئىّددبْ ثىددٍْٗ ئددبزغۇْ، 

چۇۋاٌچبق ئىّبْ ئوجحۇرىطىذىّۇ؟ ئىٍگىرىىي ِۇضۇٌّبٔالردىىي ئىٍغبر ئٗلىذٖ ثىدٍْٗ 

 ِۇضۇٌّبٔالردىىي لبالق ئٗلىذىذىّۇ؟  وېَىٕىي

 .ىطالَ جبرىخىٕي ئٗٔٗ غۇٔذاق چۈغىٕىػىّىس وېرٖنثىس ئ

جىٓ ٍىرالٍىػىپ جۇرۇپّۇ لۇدرٖت جېپىػي ِۇِىىٓ، ثٌٗىي ئىّبٔطىس ِىٍٍٗجٍٗر 

جىٓ لبٔچٗ ٍىرالالغمبٔطدېرى غدۇٔچٗ لدۇدرٖت جېپىػدىّۇ ِدۇِىىٓ. ِٗضدىٍْٗ: 

ىدڭ ٔزاِبٔىّىسدا ئىّبٔطىس وبپىر ٍبۋروپبٌىمالرٔىدڭ ئٗھدۋاٌي غدۇٔذاق ثوٌۇۋاجىدذۇ. 

ئددۇالر ئددۆزٌىرىگٗ لىٍىٕغددبْ »وبپىرالرغددب ِۇئددبِىٍٗ لىٍىددع لددبٔۇٔىَىحي غددۇٔذاق: 

ٔٗضددىھٗجٕي ئۇٔحۇغددبْ چبغددذا، ئۇالرغددب پبراۋأٍىمٕىددڭ ھِٗددّٗ ئىػددىىٍىرىٕي 

ثٌٗگىٍىگْٗ ثىر ِٗزگىٍگىچٗ غۇٔذاق ثوٌىذۇ. ئبٔذىٓ وېَىٓ ۋٍٖراْ  « ئېچىۋٖجحۇق

واْ  ََِلول نُ  لىٍىٕىددذۇ: ُِ َِِر َّوو  ِ َذ   َِ َُْلوواْ  ﴿ َِْ َِوُقِطوَ  َل َِوُر  ْلَقووْاِم  لَّوِذيَ  َ  ُِْسووا ِهِّْ َذ  ُىوا  ًْ َِوِْ وتُوواْ  َنَفوْذَُلُىا ََوْغَُوو
ْلوُم لِّْوِو َرنت  ْلَدولَلِل َ ﴾ َْ خدۇراَ  -ئۇالر جبوي ئۆزٌىرىگٗ ثېرىٍگْٗ ٔېّٗجدحىٓ خۇغدبي » َو ْل

، زۇٌدۇَ لىٍغدبْ جۇرغبٔذا، ئۇالرٔي ئۇغحۇِحۇت جبزاٌىدذۇق، ئدۇالر ھٗضدرٖجحٗ لبٌدذى

لب ضبٔب ئبٌٍِٗٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرى  -لٗۋِٕىڭ ٍىٍحىسى لۇرۇجۇٌذى. جىّي ھِٗذۇ 

«خبضحۇر
①

. ِۇضۇٌّبٔالرغب ثۇٔىڭغب ئوخػىّبٍذىغبْ ئۆزگىچٗ ثىدر لدبٔۇٔىَٗت ثىدٍْٗ 

ئۇالر پٗلٗت ئىّبٔذا چىڭ جۇرغبٔذىال لدۇدرٖت جبپبالٍدذۇ. ئېسىدپ  .ِۇئبِىٍٗ لىٍىٕىذۇ

ىذۇ. چۈٔىي، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئېسىپ وٗجدىْٗ جۇرۇلٍۇلّدۇ لدۇدرٖت وٗجطٗ زاۋاي جبپ

 جبپمبٍٔىمٕي وۆرۈپ، جېخىّۇ ئېسىپ، 
 وبپىر ثوٌۇظ دٖرىجىطىگٗ ٍېحىپ، وبپىرالرغب ثېرىٍىذىغبْ جبزاغدب لېٍىػدىٕي 

َلوللَ خبٌىّبٍذۇ:  َْ ُْوَ ل َوزِيَنَُوَهل ُُوَا ت ِ لَْ ِهْا َن ََ  لمه َ ل َْ َِ يُرِيُم  ْل َِْ ُنْولَ ِوَك ﴿َِ  َتل ُسوا َْ ِِ َهول َلَ يُوِّْ ِِ َهول َوُىوْا  ُهْا 
﴿ ﴾َِ َِّول َتولُُاْ  يَوْدَلُْوا ِِل   ِِ َهل َوََل َِل َصن اْ     َِِّ َِ ََ َلُهْا ِِ   ْلِفَرَِ ِ َلَّ  لنَّلُر َو ھبٍبجي دۇَٔبٔي ۋٖ  لَِّذيَ  لَْ 

ىڭ ئٗجرىٕي ثۇ زىٕٕىحىٕي وۆزٌٍٗذىغبْ وىػىٍٗرگٗ ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕ -ئۇٔىڭ زىجۇ 

دۇَٔبدىال جوٌۇق ثېرىّىس، دۇَٔبدا ئۇالرٔىڭ ئٗجرىدذىٓ ھېچٕٗرضدٗ وېٍّٗحىٍٍّٗدذۇ، 

                                                 
①
 ئبٍٗت.-23-22سۈرٖ ئٗٔئبَ،  
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ثۇٔذاق وىػىٍٗرگٗ ئدبخىرٖجحٗ دوزاخدحىٓ ثبغدمب ٔٗرضدٗ ٍولحدۇر، ئۇالرٔىدڭ لىٍغدبْ 

 ①﴾ئىػٍىرى ٍولمب چىمىرىٍىدذۇ، لىٍغدبْ ٍبخػدي ئٌٍِٗٗىدرى ھېطدبثمب ئېٍىّٕبٍدذۇ
ٔالرغب رٖھىُ لىٍغبٍٔىمحىٓ ئۇالر ئېسىپ وٗجىٗٔذٖ جدوغرا جبئبال ِۇضۇٌّب دېّٗوىي، 

ٍوي جبپمۇچٗ ئۇالرٔي لۇدرٖت جبپمۇزِبٍذۇ. ِۇضۇٌّبٔالر پٗلٗت جوغرا ٍوٌغب لبٍحمبٔذىال 

ٔىددڭ ئددبخىرٖجحٗ ٍبخػددي ٔىددڭ رازىٍىمىغددب ئېرىػددٌٍٗٗذۇ، لددۇدرٖت جبپبالٍددذۇ، 

 ثٗٔذىٍىرىگٗ جٍَٗبرٌىغبْ ِۇوبپبجىغب ضبزاۋٖر ثوٌىذۇ. 
*** 

 ھٗرثىٌ لباللٍىمٕىڭ ئٗلىذٖ لباللٍىمي ثىٍٗٔىي ثبغٍىٕىػي ٔبھبٍىحي روغٗٔذۇر. 

دۈغّْٗ  وىػىٍٗرٔئٗپطي ثىٍْٗ جىھبد لىٍىػمب وۈچ جوپالظ ثبھبٔىطي ثىٍْٗ 

ثىٍْٗ جىھبد لىٍىػحىٓ لبٍحۇرغدبْ ضدوپىسَ  ئٗلىدذٖ لدباللٍىمىٕي ٍدۆگٗپ ۋٖ ئدۇٔي 

ْٗ ِۇرجىئىٍىدده  دۈغددٍّٗٔٗرٔي لبٔۇٔالغددحۇرۇپ، غٗپددٍٗت ثۆغددۈوىٕي جٗۋرٖجددى

لورلۇجۇظ ئۈچۈْ وۈچ جٍَٗبرالغمب ثۇٍرۇٍذىغبْ جٗوٍىدپٍٗردىٓ ئدۆزىٕي لدبچۇرۇظ ۋٖ 

ٔىڭ دىٕىٕي ئبٌىٌ لىٍىع ئۈچۈْ جىھبد لىٍىػدٕىڭ ئورٔىغدب ئدۆز ھۆوۈِذارالرٔىڭ 

ِبٔب ثۇ ئٗلىذٖ لباللٍىمٍىرى   -ھۆوۈِرأٍىمىٕي خٌٗممٗ جېڭىع ثىٍْٗ ئبۋارٖ ثوٌۇغي 

ٌّبٔالرٔىڭ ھٗرثىٌ وۈچىگٗ ضٌٗجىٌ جٗضدىر پٍٗدذا لىٍدذى. ثۇٔىڭغدب ئٗلىدذٖ ِۇضۇ

لباللٍىمىذىٓ وېٍىپ چىممدبْ ئىٍّىدٌ لدباللٍىك ۋٖ جېخٕىىدب لدباللٍىمي لوغدۇٌۇپ، 

ھٗرثىٌ لباللٍىمٕىڭ ضٗۋٖثٍىرىٕي جوٌۇلٍىذى. ثۇ غبرائىححب ھٗرثىٌ لباللٍىمٕىڭ پٍٗذا 

 ثوٌۇغي جبِبِْٗ ِٗٔحىمىغٗ ئۇٍغۇْ. 

ئىطددالَ دۇَٔبضددىٕي ٔٗچددچٗ ئٗضددىرگٗ ضددوزۇٌغبْ  ئىّپېرىَٗضدديبْ ئوضددّ

خىرىطحىَبْ ھۇجۇِىذىٓ لوغذاظ ٍۈوىٕي ئۈضحىگٗ ئبٌدذى. ئوضدّبٔىَالرٔىڭ ضدبپ 

ٔىدڭ ٔىَٗت ۋٖ پۈجۈْ وۈچي ثىٍْٗ ثۇ ٍوٌذا لىٍغدبْ جىھدبدٌىرى لىَدبِٗت ودۈٔي 

ىٕي، جۈٍِىدذىٓ دٖرگبھىذا ۋٖزٔىٍىه ئِٗٗي ثوٌىذۇ، ئٌٗۋٖجحٗ. ٌېىىٓ ئىطالَ دۇَٔبض

دۆٌٗت ھبوىّىَىحىٕي ئىطىٗٔجىگٗ ئېٍىۋاٌغدبْ لدباللٍىمالر ثبغدمب ضدبھٌٗٗردىىىگٗ 

ٍبِدبْ جٗضدىرٌٗرٔي پٍٗدذا لىٍدذى.  جٗدرىجىدٌئوخػبغال ھٗرثىدٌ ضدبھٌٗٗردىّۇ 

ٍېحىپ ثېرىپ، ثدۇ ئىىىدي  پېحىرثورگمبِۇضۇٌّبٔالر لوغۇٔي غٗرثحٗ ئبفىٕبغب، غٗرلحٗ 

رىگٗ ئبٌغبٔدذىٓ وېدَىٓ، چېىىٕىػدىٗ ثبغدٍىذى. غٗھٗرٔي ثىدر ِٗزگىدً ِۇھبضدى

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ وٗ  ثىر زېّىٕىٕي ٍۇجۇۋاٌدذى. خىرىطدحىَبْ  رۇضىَٗضي ضىالۋىَبْ

ٍبۋروپبضىّۇ ٔبضبراالر ۋٖ ِۇضۇٌّبٔالر ئبرىٍىػدىپ ئوٌحۇرالالغدمبْ ئىطدالَ دۆٌىدحىگٗ 

                                                 
①
 ئبٍٗتٍٗر-64-63سۈرٖ ھۇي  
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ئۈزٌۈوطددىس ِۇٔددذاق  جېررىحورىَٗٔىددڭٍۇجۇۋاٌددذى. ثددۇ  جېررىحددورىٌَٗٗرٔيلبراٍددذىغبْ 

لباللٍىك ضٗۋٖة ثوٌذى. جدوغرا، ٍبۋروپدب ئۈزٌۈوطدىس وۈچىَىدپ،  ھٗرثىٌوېّىَػىگٗ 

وددۈچ جٗھٗجددحٗ جٗڭٍٗغددحي، ئبٔددذىٓ ئوضددّبْ  ئىّپېرىَٗضددىگٗئددبۋۋاي ئوضددّبْ 

ئېػدىپ وٗجحدي. ودۈچٍٗر ضېٍىػحۇرِىطدىذا ئدۆزگىرىع ثوٌدذى.  ئىّپېرىَٗضىذىٓ

ثبغٍىذى. ٌدېىىٓ ثۇٔىڭٍىدك ثىٍٗٔدال خىرىطحىَبٔالر ئىطالَ دۇَٔبضىٕي ٍۇجۇۋېٍىػمب 

ٔىدڭ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لباللالغمبٍٔىمىٕي چۈغٗٔذۈرگىٍي ۋٖ ئدبلٍىغىٍي ثوٌّبٍدذۇ. 

لب جٍَٗبرٌىك لىٍىػحىٓ ٍبٌحىَىۋېٍىػىٕي دٍوٌىذىٓ ئېسىػٕي جىھبد لىٍىػحىٓ ۋٖ جىھب

ھېچمبٔددذاق لىٍىددپ ئددبلٍىغىٍي ثوٌّبٍددذۇ. ثددۇٔي پٗلٗت لبجّددبٌٍىك، پبضطددىپ 

لىٍىػدٕىڭ ئورٔىغددب ثٗي  جٗۋٖوىدۈيبٍٔىك، ضدٗۋٖة لىٍىدع ثىدٍْٗ ثىٍدٍٗ لبٔبئٗجچد

، ئىٍّىٌ ۋٖ ضبٔبئٗجحٗ لباللٍىػىع، ٍېڭىٍىك ٍبرىحىع روھىٕي ٍدولىحىع لوٍۇۋېحىع

ۋٖ ئۇٔىدڭ پٍٗغِٗجىدرى  ثىٍْٗ چۈغٗٔذۈرگىٍي ثوٌىذۇ. ثۇ ئبِىٍالرٔىڭ ھِّٗىطي 

لىٍىددع ثىددٍْٗ  ئىّبٔددذىٓ ئبٍرىٍىددپ ھٗلىمىددٌِۇئّىٕالرغددب چۈغددٗٔذۈرگْٗ 

 ِۇٔبضىۋٖجٍىه. 

ھۇجۇِىذىٓ ھىّبٍٗ لىٍىػٕي زىّّىطىگٗ  خىرىطحىَبٔالرٔىڭئىطالَ دۇَٔبضىٕي 

ئبٌغبْ دۆٌٗجٕىڭ ئٗھۋاٌي غۇ ثوٌغبْ ٍٗردٖ ثبغمب ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھبٌي جېخىّۇ ٍبِبْ 

 ئىذى، ئٌٗۋٖجحٗ. 

ىددع جددۈروىٌ خٌٗمددٍٗر ھٗرثىددٌ خددبراوحېرگٗ ۋٖ ئٗٔددئٗٔىگٗ لددبجحىك رىئددبٍٗ لىٍ

وٗضدىىٓ ثوٌدۇپ،  جٗرثىٌَٗٗغحٗخبراوحېرىگٗ ئىگٗ خٌٗك. ئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ ئۇالر ثبال 

ئۆز پٗرزٖٔحٍىرىٕي وىچىىىذىٓ ثبغدالپ، ئدۇالرٔي چدو  لىٍّدبلچي ثوٌغدبْ لېٍىپمدب 

وىرگۈزىذۇ. ثۇ خىً ئبالھىذىٍىه دۆٌٗجٕىڭ ئىچىدي ۋٍٖرأچىٍىدك ئىچىدذىّۇ ئدۇزۇْ 

ضىردٖ ئدۇدا وٌٗدگْٗ ِٗغٍدۇثىَٗجٍٗرگٗ جْٗ ئۆِۈر وۈرىػىذٖ ۋٖ وېَىٕىي ئىىىي ئٗ

ثٗرِٗضٍىىحٗ ئىجبثىٌ روي ئوٍٕىذى. ئِّٗب ئىطالَ دۇَٔبضىٕىڭ لبٌغبْ جبٍٍىرىذىىي 

خٌٗمٍٗردٖ ِٗزوۇر ئبالھىذىٍىىٍٗر ئوخػىّىغبْ ٔىطجٗجحٗ ثبر ثوٌطىّۇ، ثىراق پۈجدۈْ 

اْ لىٍىػدي ۋٖ ئىطالَ دۇَٔبضىٕي ۋٍٖراْ لىٍغبْ ئٗلىذٖ لباللٍىمىٕىڭ ئۇالرٔىّۇ ۋٍٖدر

  -ھۇجۇِىغددب ئۇچرىػددي   خىرىطددحىَبٔالرٔىڭئددوْ ٍٗجحىٕچددي ئٗضددىردىٓ ثبغددالپال 

لباللٍىك ئبِىٍٍىرىٕىدڭ دٖھػدٗت ئېغىرٌىػىػدي ئۇالرٔىدڭ ٍىّىرىٍىػدىٕي جېخىّدۇ 

 جېسٌٗجحي. 

ھۇجۇِىغدب  خرىطدحىَبٍٔىرىٕىڭ فىرأطىٍَِِٗٗۇوىَالر ٔبپوٌېئوْ رٖھجٗرٌىىىذىىي 

جۇردى ٌېىىٓ ئېغىر جىپحىىي زِٖجىرٖوٍٗر ثىدٍْٗ لوراٌالٔغدبْ لٗھرىّبٔالرچٗ لبرغي 

ثوٌۇغدي ِدۇلٗررٖر ئىدذى.  ِٗغٍدۇپٔبپوٌېئوْ لوغۇٔىٕىڭ ئبٌذىدذا لدبرا ِىٍحىمٕىدڭ 
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جٗرٖلمىَددبت ۋٖ ٍېڭىٍىمٕىددڭ ئبٌذىددذا لددباللٍىك ٍېڭىٍددذى ثۇٔددذاق ئىػددالر ئىطددالَ 

اللٍىمٕي ٍېڭىػدي ئبرلىدذىٓ ٍدۈز ثٗردى. جٗ  ئىٍغبرٌىمٕىدڭ لدب -دۇَٔبضىذا ئبرلب 

 ثىٍْٗ ئبخىرالغحي. 

*** 

خىً لدباللٍىمالر ئۆزئدبرا گىرٌٖىػدىپ، ئدبخىرى ٍىّىرىٍىػدىٗ ئېٍىدپ  -خىٍّۇ 

ثبردى. ثۇٔذاق ھبۋادا جٗپٗوىۇر لدباللٍىمي ھٗلمىدذٖ گٗپ لىٍىدع ئدبرجۇلچٗ ثوٌطدب 

 وېرٖن

ىٍْٗ ٌېىىٓ ھبزىرلي زاِبْ جبھىٍىَىحىٕىڭ ئوجحۇرىغب چىمىپ جٗپٗوىۇر لباللٍىمي ث

ِۇٔبضىۋىحي ثىٍْٗ ثۇ  لبالٍّىمبٔالغحۇرۇۋٖجىٍٗٔىىيئٗلىذٖ لباللٍىمٕىڭ ِۇٔبضىۋىحىٕي 

 ھٗلحٗ ئبالھىذٖ جوخحىٍىػمب جوغرا وېٍىۋاجىذۇ. 

خىرىطحىَبٔالر ِۇضۇٌّبٔالرغب غۇٔذاق پىچىرالۋاجىذۇوي: ِۇضدۇٌّبٔالرغب وٌٗدگْٗ 

ٍٔىمحىٓ وٌٗذى. ثوٌۇپّدۇ لباللٍىمالر ئىطالِٕىڭ ضٗۋٖثىذىٓ وٌٗذى، ِۇضۇٌّبْ ثوٌغب

جٗپٗوىۇر لباللٍىمي جېخىّۇ غۇٔذاق ثوٌدذى. ٍبۋروپدب چېروبۋٌىرىٕىدڭ جدبرىخي ثدۇٔي 

ئىطپبجالٍذۇ. ٍبۋروپب دىٕٕىدڭ ثبغمۇرۇغدىذا ثوٌغدبْ زاِدبٔالردا ھِٗدّٗ جٗھٗجدحىٓ، 

ثوٌۇپّۇ جٗپٗوىۇر جٗھٗجحىٓ ٔبھبٍىحي لبالق ئىذى. ٍبۋروپدب دىٕٕىدڭ ضدىرجّىمىذىٓ 

 لىٍذى ۋٖ ئىٍگىرىٍىذى.  جٗرٖلمىٌوېَىٕال ھِّٗٗ جٗھٗجحىٓ  لۇجۇٌغبٔذىٓ

ھۇجددۇَ ۋٖ ئۇٔىددڭ ئبضددبرٖجٍىرى ھٗلمىددذٖ  ئىددذىَٗۋىثىددس ثددۇ ِٗضددىٍىٕي 

ضۆزٌٍّٗىس. ٌېىىٓ ثۇ جبٍذا ٔبھبٍىحي ئېٕىدك ثوٌغدبْ ثىدر  جٗپطىٍىٌجوخحبٌغىٕىّىسدا 

 جبرىخي ھٗلىمٗجٕي لىطحۇرۇپ ئۆجۈغٕي الٍىك جبپحۇق. 

جٗغدٗثجۇش « ئٗلىدً ئىػٍىحىػدٕي»ۋٖ جدوغرا ئۇضدۇٌذا « غدٕيپىىىر ٍۈرگۈزۈ»

لىٍىع ئٗضٍىذٖ دىٕىّىسٔىڭ جٗغٗثجۇضي. زېّىٕدذا ضدبٍبھٗت لىٍىػدٕي، جدبرىخٕي 

جددوغرا ئۇضددۇٌذا جٗجمىددك لىٍىػددٕي جٗغددٗثجۇش لىٍىددع ئٗضددٍىذٖ دىٕىّىسٔىددڭ 

 ٔىڭ وبئىٕبجحىىي ِۆجىسىٍىرىٕي ئوٍٍىٕىػٕي، ِبددىٌ وبئىٕبجحىىي ۋٖجٗغٗثجۇضي. 

ئىٕطبٔالر ھبٍبجىذىىي ئىالھىٌ لبٔۇٔىَٗجٍٗرٔي جؤۇغٕي جٗغٗثجۇش لىٍىع ئٗضٍىذٖ 

 دىٕىّىسٔىڭ جٗغٗثجۇضي. 

لۇرئدددبْ وٗرىّٕىدددڭ ٍوٌَدددورۇلٍىرى ۋٖ پٍٗغِٗدددجٗر « جٗپٗوىدددۇر»ئىطدددالِىٌ 

ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗدىطٍىرىٕي چىمىع ٔۇلحىطي لىٍىپ، ئٍٕٗي زاِبٔذا ِدۇِىىٓ 

گٗ ٍۈرۈظ لىٍىپ، ٔۇرغۇْ ئىخحىراالرٔي وٗغىپ لىٍدذى. ثوٌغبْ جٗپٗوىۇر ضبھٌٗىرى

ثددۇ، ئىطددالِىٌ ئددۈِّٗجٕي ھٗرىىٗجددىٗ وٌٗحددۈرگْٗ ثۈٍددۈن ئٗلىددذىٕىڭ ضبداضددي، 

دېددگْٗ جٌٗىّىددگٗ « ئىٍىددُ جٌٗٗپ لىٍىددع پٗرز»پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالِٕىڭ 
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ئىػددٗٔگٍٗٔىىٕىڭ ضبداضددي، پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالِغب چۈغددىْٗ ۋٖھىَٕىددڭ 

 دېگْٗ ثۈٍۈن ضۆزٔىڭ ضبداضي ئىذى.« ئولۇ»طي ثوٌغبْ ئىپحىذائَ

پٍٗذا ثوٌذى. ئىجبدٖت ئۇلۇِي دىٕي پبئبٌىَٗجٍٗرگىال  جٗدرىجىٌئٗلىذٖ لباللٍىمي 

چٗوٍٗٔذى. لبٌغبْ جٗوٍىپٍٗر ئىجبدٖجٕىڭ جۈٍِىطىذىٓ چىمىرىۋېحىٍذى. ئٗلىدذىگٗ 

جبراٍذى.  جٗدرىجىٌۋٖ وٗ  ِٗٔىذىىي ئىجبدٖجىٗ ثبغالٔغبْ جٗوٍىپٍٗرٔىڭ دائىرىطي 

ئىػدالرغب « لوغدۇِچٗ»ِۇھىُ جٗوٍىپٍٗر خبٌىطب لىٍىذىغبْ، خبٌىّىطب لىٍّبٍذىغبْ 

ئبٍالٔذى. ئىٍىُ جٌٗٗپ لىٍىع، ئولۇظ، جٗپٗوىۇر لىٍىع ئٗضٍىذٖ ئىجبدٖت ئىدذى. 

ئِٗذى ِبٔب ثدۇ ئىػدالر ئىجدبدٖت دائىرىطدىذىٓ چىمىرىۋېحىٍدذى. ِۇرجىئىٍىده ثدۇ 

رۇپ، غٗپٍٗت ثۆغۈوىٕي جٗۋرٖجحي. ضوپىسَ ئٗلٍىٌ پبئبٌىَٗجٕي لباللٍىمٕي لبٔۇٔالغحۇ

ئىّىبٔمٗدٖر جبراٍحىپ، ئۆزىچٗ روھىٌ پبئبٌىَٗجٕي وېڭٍٗححي. ضىَبضىٌ ِۇضحٗثىحٍىه 

ئٗٔٗ غۇ ئٗلىذٖ لباللٍىمىدذىٓ  .ھِّٗٗ ضبھٗدٖ ئوِۇَِۈزٌۈن جۇرغۇٍٔۇق پٍٗذا لىٍذى

 ئىگىٍىذى. ئبٌذىغب ئورۇْ  ئۆزجٗپٗوىۇر لباللٍىمي جۇغۇٌۇپ، 

*** 

ئبۋۋاي ئٗلىدذٖ لدباللٍىمي، ئبٔدذىٓ ئىٍّىدٌ، ِٗدٖٔىدٌ، ئىمحىطدبدىٌ، ھٗرثىدٌ، 

رىٌ لباللٍىمالر ٍدۈز ثٗردى. ٔدېّٗ لبٌدذى؟ ئٗخاللطدىس ئىطدالَ  ھٗزارٖجطدىس  ىپىى

ئىطالَ  ئىٍىّطدىس ئىطدالَ  ئىمحىطدبدىٌ، ھٗرثىدٌ، جىطدّبٔىٌ ودۈچي ٍولبٌغدبْ 

بٌذى؟ ِۇرجىئىٍىه لباللالغمبْ، زاۋاٌٍىممدب ٍدۈز ئىطالِذىٓ ٔېّٗ ل ھٗلىمىٌئىطالَ 

ھېچمىطي ٍوق، چۈٔىي ئىّبْ ثوٌطدىال »جۇجمبْ ِۇغۇ ٍبٌغبْ ئىطالِغب رازى ثوٌذى  

 دېذى. « ھِّٗٗ ئىػٕىڭ وبراٍىحي چبغٍىك

ضوپىسَ ھَٗ لباللالغمبْ، زاۋاٌٍىممب ٍۈز جۇجمبْ ِۇغۇ ٍبٌغبْ ئىطالِغب رازى ثوٌذى. 

ْ پدبٔىٌ دۇَٔبٔىدڭ ئىػدٍىرى، دۇَٔدب ِدۇھىُ ئِٗٗش، ھېچمىطي ٍوق، ثدۇ دېدگٗ»

 دېذى.« ِبددىٌ دۇَٔب وېرٖن ئِٗٗش، روھىٌ دۇَٔب وېرٖن .ئبخىرٖت ِۇھىُ

ئىطدالِغب  ھٗلىمىدٌلباللالغمبْ، زاۋاٌٍىممدب ٍدۈز جۇجمدبْ ِۇغدۇ ٍبٌغدبْ ئىطدالَ 

ٍٗر پئىطالِطددىس ئىطددالَ ثوٌددۇپ لبٌددذى. دٖي غددۇ چبغددذا ئٗھٍىطددٌٗى ٔىطددجٗجْٗ

 پ وٌٗذى. ھٗرجٗرٖپحىٓ ٍبِراپ وٌٗذى.ٍوپۇرۇٌۇ

  

 هّرَىڭ ھۇجۇو قىهىطيپئبسبرِت: ئّھهىسّنى  - 3

  - 01 ھىجددرىَٗھددبزىرلي زاِبٔددذىىي ئٗھٍىطددٌٗىپ ھۇجددۇٍِىرى ئٌِٗٗىَٗجددحٗ 

ئٗضىر، دٖ ئىطدالَ ئٗٔذٌٖۇضدحىٓ لوغالٔغبٔدذىال ثبغدٍىٕىپ  - 06ئٗضىر  ِىالدى 

ردىٓ وېَىٓ ئٗٔذٌٖۇضحىىي ئٗ  ئبخىرلي ثوٌغبْ.  ئۇزۇٔغب ضوزۇٌغبْ ۋٖھػىٌ ئۇرۇغال
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ٍىٍي غۇالپ چۈغحي. ثدۇ چبغدذا پبپدب  - 0942غٗرٔبجٗ ِىالدى   -ئىطالَ دۆٌىحي  

غٌٗىجىطىٕي جٗثدرىىٍٗپ، ئدۇالرٔي ئىطدالَ دۇَٔبضدىٕىڭ لبٌغدبْ  خىرىطحىَبٔالرٔىڭ

 ثىرٌٗپ ۋٍٖراْ لىٍىػمب ئىٍھبِالٔذۇردى.  -جبٍٍىرىذىىي ِۇضۇٌّبٔالرٔي ثىر 

ٌٖۇضحىىي لبٌذۇق ِۇضۇٌّبٔالر جٗپدحىع ِٗھىىّىٍىرىٕىدڭ جبرىخحدب ِىطدٍي ئٗٔذ

ثېطدىٍّىرىغب ثٗرداغدٍىك ثېرىدپ، ئىىىدي ٍدۈز ٍىٍغدب ٍدېمىٓ  ۋٖھػىٌوۆرۈٌّىگْٗ 

ئىطالِٕي ِٗخپىٌ ضبلالپ لبٌذى. ئىطالِٕي ثبضحۇرۇغحىٓ ھىّبٍٗ لىٍىذىغبْ ودۈچ 

بٍدذۇ. ئٗٔذٌٖۇضدحىىي ثوٌّىطب، ئۇزۇْ ضدبلٍىٕىپ لېٍىػدحىٓ ئۈِىدذ ودۈجىىٍي ثوٌّ

 ثوٌۇپ، ئبخىرى جۈگىذى.  ئبضطىّىٍَبجطىَٗ جٗدرىجىٌِۇضۇٌّبٔالر 

ٍٗر ثٍٗحۇٌّۇلٗددٖضدىٗ ثىرىٕچدي پوۆڭٍىگٗ لبرا ئۆچٍّٗٔىه پۈوىْٗ ئٗھٍىطدٌٗى

 ئىّپېرىَٗضديلېحىُ وٌٗگٗٔذٖن ئِٗذى ئۇدۇي وېٌٍّٗىذى. چۈٔىي، ٍبظ ئوضدّبْ 

ٍٗٔٗ ئۇرغۇپ جۇرغبْ ھبٍدبجي ودۈچي  ضيئىّپېرىَٗئۇالرٔي جوضۇپ جۇراجحي. ئوضّبْ 

ٍبۋروپبغب ثورأذٖن ئىچىىرىٍٗپ وىردى. ئۇٔىڭ ئبٌدذىٕي ھېچٕٗرضدٗ  غٗرلىٌثىٍْٗ 

جوضددىَبٌّىذى. وبٔددبداٌىك ھددبزىرلي زاِددبْ غٗرلػددۇٔبش ۋوٌفددرد وددبٔحوي ضددېّص 

جولبً لىٍّبضحىٓ، خىرىطحىَبْ  -زېّىٕٕىال ضۈر  ئىّپېرىَٗضيئېَحمبٔذٖن، ئوضّبْ 

جولبً لىٍىۋٖجحي. ٔٗچچٗ ئؤّىڭ خىرىطحىَبْ ئىطدالَ دىٕىغدب  -ٕىّۇ ضۈر ئېحىمبدى

ودبري ِدبروص ئوجحۇرىغدب چىمىدپ، ووِّدۇٔىسَ »رىپ جۇردى. ئۇ ِۇٔدذاق دٍٖدذۇ: ىو

ثبرٌىممب وٌٗگٗٔگٗ لٗدٖر، غٗرة ھٗزارىحي جبرىخحىٓ ثىرى دۇچ وېٍىۋاجمبْ ثىردىٕجىر 

لبٔچىٍىدده رىمددبثٗت پٍٗددذا رىمددبثٗجچي ئىطددالَ دىٕددي ئىددذى. ئىطددالَ دىٕىٕىددڭ 

لىٍغبٍٔىمي ۋٖ ثٗزى ۋالىحالردا لبٔچىٍىده ئېغىدر جٗھدذىحٍٗرٔي پٍٗدذا لىٍغدبٍٔىمىٕي 

 ئېطىّىسگٗ ئېٍىػىّىس ٔبھبٍىحي ِۇھىُ. 

ٍِٗذأذىىي ھۇجۇِي ھَٗ دٖي، ھَٗ وۈچٍدۈن  ئىذىَٗۋىئىطالِٕىڭ ھٗرثىٌ ۋٖ 

« ئٗ  گۈزٖي ئۆٌىىٍىرى ڭئىّپېرىَٗضىٕىرىُ »ثوٌذى. خىرىطحىَبٔالر ثىر لېحىّذىال 

دىددٓ ئبٍرىٍىددپ لبٌددذى. پۈجددۈْ ئىّپېددرىَٗ ئېغىددر خٗجٗر ئىچىددذٖ لبٌددذى. گٗرچٗ 

ئوخػبظ پۈجۈًٍٔٗ ئٗرٖة لوغۇٍٔىرىٕىڭ لوٌىغدب  ضۇرىَٗگٗوؤطحبٔحىٕپوي ِىطىر ۋٖ 

چۈغۈپ وٗجّىگْٗ ثوٌطىّۇ، ئِّٗب ئۇزۇْ ِٗزگىٍگىدچٗ ثېطدىّذىٓ لۇجۇالٌّىدذى. 

ٍىٍدي ئٗرٖة  - 0451َىع دوٌمۇٔىدذا وؤطدحبٔحىٕپوي ئىىىىٕچي لېحىٍّىك وېڭىد

ثوٌغددبْ ٍبۋروپبٔىددڭ لددبق  ئددباللسادٖلوغددۇٍٔىرىٕىڭ  لوٌىغددب چۈغددۈپ وٗجحددي. 

ٍىٍىغىدچٗ  - 0681ٍىٍدي ِۇھبضدىرىگٗ ئېٍىٕدذى.  - 0529ئوجحۇرىطىذىىي ئبفېٕب 

ئٗضدىرٌٗپ جوخحىّدبً،  -لوغۇْ جبرجىدپ وېٍىػدٕىڭ ئدبٍىغي ئۈزۈٌّىدذى. ئٗضدىر 

ئبرلىدذىٓ  -داۋاَ لىٍغبْ جٗھذىحٍىه لوغدۇْ جبرجىدپ وېٍىػدٍٗر، ئبرلدب  ثېطىمّبً
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ئۇجۇپ جۇرۇغالر ٍۈرٖوئبٌذى ثوٌۇپ وٗجدىْٗ غٗرثٍىىٍٗرٔىدڭ وۆڭۈٌٍىرىدذٖ غدۇٔذاق 

 - ٍىٍددي چددې   - 0948چۆچۈغددٍٗرٔي پٍٗددذا لىٍددذىىي، غٗرثٍىىددٍٗر ِىددالدى 

 چۆچۈِىذى. ووِّۇٔىطحالرٔىڭ لوٌىغب چۈغۈپ وٗجىٗٔذىّۇ ئۇٔذاق ضىٍوۋاوىَٗ

ووِّؤىسِغب ئوخػبغال ئىطالَ دىٕىّۇ ئىذىَٗ ۋٖ لىّدّٗت لبراغدالر دۇَٔبضدىذا 

ئىطالَ دىٕي ٔٗزٖرىَٗ دۇَٔبضي ۋٖ ئٌِٗٗىدَٗت دۇَٔبضدىغب  .غٗرثىٗ جٗھذىث ئىذى

جٗ  ھۇجددۇَ لوزغددبٍححي. ٍېڭددي ئٗلىددذٖ خىرىطددحىَبْ ئېحىمبدىٕىددڭ ئبضبضددٍىك 

خىرىطددحىَبْ ئېحىمددبدى ٍبۋروپبغددب  پىرىٕطددىپىٕي ئىٕىددبر لىٍىػددحب چىددڭ جددۇردى.

ٔىطجٗجْٗ ٍبۋروپب ھٗزارىحىگٗ ئۇي ثوٌغبْ ٍۈوطٗن ئېحىمبد. ثۇ ئېحىمبدلب ئىطالَ دىٕي 

وۈچٍۈن جٗھذىث ضبٌذى. ئىطالَ دىٕي ئۇجدۇق لبزىٕىدپ جٗخّىدْٕٗ خىرىطدحىَبْ 

دۇَٔبضىٕىڭ ٍېرىّىٕي ئۆزىگٗ لوغۇۋاٌذى. ئىطالَ دىٕي خىرىطحىَبٔالردىٓ ٔٗچدچٗ 

«ىٍَوْ ئبدِٖٕي جبرجىپ ئبالٌىغبْ ثىردىٕجىر ئىجبثىٌ وۈچحۇرئوْ ِ
①
. 

ئوضددّبٔىَالرٔىڭ غددٗرلحىىي جوضددبلٕي ثۆضددۈپ ئددۆجٌّٗىگْٗ، ثٌٗىددي ثۆضددۈپ 

خىَبٌىغىّۇ وٌٗحۈرِىگْٗ خىرىطحىَبٔالر ِبٔب ئِٗذى ئىطدالَ دۇَٔبضدىٕي  ئۆجۈغىٕي

لي ٍدوٌىٕي غٗرة جٗرٖپحىٓ لورغدبۋغب ئبٌدذى. ثوٌۇپّدۇ، غٗرثٍىىدٍٗر ئۈِىدذ جۇِػدۇ

 ثبٍمىغبٔذىٓ وېَىٓ لورغبۋغب ئېٍىػىٕي جېسٌٗجحي. 

ٍىراق غٗرلحىٓ ٍبۋروپبغب ئۆجىذىغبْ ئۈِىذ جۇِػۇلي ٍدوٌىٕي ثدۇرۇْ ِۇضدۇٌّبٔالر 

ثىٍٗجحي. ئۇالر ثۇ ٍوٌٕىڭ خٗرىحىطىٕي خٗرىحٗ جوپالٍِىرىغب وىرگدۈزگْٗ ۋٖ ثدۇ ٍوٌغدب 

مىدك لىٍغدبْ. ثىَرۇٔىَٕىدڭ ِۇٔبضىۋٖجٍىه دېڭىسچىٍىدك ئٗھدۋاٌٍىرىٕي ئىدٕچىىٗ جٗج

دېگْٗ وىحبثىذا ۋٖ ثبغمب وىحبثالردا ثۇ ھٗلدحٗ ئوچدۇق « ھىٕذىطحبْ ئبجبٍىجبجٍىرى»

ٌِٗۇِبت ثبر. ثۇ چبغذا ٍبۋروپب جېخي ئوجحۇرا ئٗضىر زۇٌّٗجٍىدرى ئىچىدگٗ لبپطدىٍىپ 

ئووَدبْ ضدٗپٗرٌىرى  -لبٌغبْ ثوٌۇپ، دۇَٔبٔىڭ وۆپ جبٍٍىرىٕي ثىٍٍّٗححدي. دېڭىدس 

 ڭ ئۇخٍىطب چۈغىگٗ وىرٍِٗححي.ئۇالرٔى

ٍبۋروپبٔىڭ ئىچىذىىي جٗضىرى ِۇٔبضىۋٖجحٗ ثوٌۇغمبْ ثىر جوپ ئدبِىٍالر ئدبخىرى 

ٍبۋروپددبٔي ٔددبٌِٗۇَ دېڭىسالرٔددي وېسىػددىٗ ئۈٔذىددذى. ئٗ  چددو  ئبِىددً ٍٗٔىددال 

خىرىطدددحىَبٍٔىك ئىدددذى. ِۇضدددۇٌّبٔالر ئٗٔذٌٖۇضدددحىٓ لوغالٔغبٔدددذىٓ وېدددَىٓ، 

َ ئٌٍٗىرىٕدي ئٗٔدذٌٖۇش ِۇضدۇٌّبٍٔىرىٕي لوغٍىغبٔدذٖن خىرىطحىَبٔالر ثبغمب ئىطدال

 خىرىطددحىَبٔالرٔىڭال لىٍىددع ۋٖ ېلوغٍىَبٌّىطددىّۇ، ثىددراق ئددۇ ئٌٍٗٗرٔددي ئىطددح

ثبغمۇرۇغددىغب ثوٍطددۇٔذۇرۇظ ئۈچددۈْ ِۇضددۇٌّبٔالرغب ئددۇدا ھۇجددۇَ لوزغىددذى. 

                                                 
①
-2ٍىٍىرڭالىي -6744 وىاببىٕىريينر ْٗ « ھبزالئلي زاِبٔڭالىي ئىسرسَ تربرال ي» سىّىسٕىي وبٔاوي ۇوٌفىئي 

 بٗتٍىئى.-604-603لىاىٍّىك ٔٗشئى ٔۇس ىسىٕىي 
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ِۇضددۇٌّبٔالردىٓ جبرجىۋېٍىددپ،  وؤحروٌٍددۇلىٕيخىرىطددحىَبٔالر ٍٗٔٗ دۇَٔددبۋى ضددودا 

ۇٌّبٔالرٔي ئبجىسالغددحۇرۇپ، ئددۆزٌىرىٕي وۈچٍٗحىػددىٗ ئۇرۇٔددذى. ثددۇ، پبپبٔىددڭ ِۇضدد

 خىرىطحىَبٍٔىممب ئىٍھبَ ثېرىپ جۇرغبٍٔىمىٕىڭ ئىپبدىطي ئىذى. 

زاِبٔدذا ٍدۈز ثٗرگْٗ ئبجبٍىدپ ئىػدالرٔىڭ ثىدرى غدۇوي، ئٗرٖة ِۇضدۇٌّبْ  غۇ

رىدحٗ ۋٖ دېڭىسچي ئىجٕي ِبجىذ پبضىو داجبِبغب ٍوي ثبغدٍىغۇچي ثوٌدۇپ، ئدۇٔي خٗ

ثبغمب ٌِٗۇِبجالر ثىٍْٗ جِٗىٍٕٗپ، وېّىٕدي ئدۆزى ھٍٗدذٖپ غدٗرلىٌ ھىٕذىطدحبْ 

 ئبراٌٍىرىغب ثبغالپ ثېرىپ، داجبِبٔىڭ ضٗپىرىٕي ئوڭۇغٍۇق جبِبٍِىػىغب ٍبردٍِٖٗغحي. 

 غبپىٍٍىمّۇ ثۇ، ٍبوي ِٗججۇرٌىٕىػّۇ؟ ثۇٔىطي ٔبٌِٗۇَ.

ٕي ئوڭۇغدٍۇق جبِدبِالپ پبضىو داجبِب ئىجٕي ِبجىذٔىڭ ٍبردىّي ثىدٍْٗ ضدٗپىرى

ٔىػبٔىٕي ئبغىبرىالٍذىغبْ ِٗغدھۇر ضدۆزىٕي دېدذى:  ھٗلىمىٌثوٌغبٔذا، ضٗپٗرٔىڭ 

ئىطالِٕىڭ ثوٍٕىغب ضىرجّبق ضېٍىپ ثوٌذۇق، ئبرغدبِچىٕي جبرجطدبلال ئدۇ ثوغۇٌدۇپ »

ھۇجۇِٕىڭ جٗضىرىذٖ غٗپٍٗجىٗ چۆوىٍٗٔىىىّىسدىٓ جبرىخي  ئىذىَٗۋىثىس « ئۆٌىذۇ.

ئبٍذىڭ ثوٌغبْ ثۇ خىرىطحىَبٍٔىك ضٗپىرىٕي ثبٌىٍىرىّىسغب ئٍْٕٗٗ دٖرضٍىىحٗ ٔىػبٔي 

دٖۋاجىّىس.  خىرىطحىَبٔالر ئىطالَ « ئىٍّىٌ ئېىطپېذىحطىَٗ»چۈغٗٔذۈرًِٗ، ئۇٔي 

ئېٍىدپ ثېرىدپ،  ئېىطپېذىحطىٌَٗٗرٔيدۇَٔبضىٕىڭ ثبغمب جبٍٍىرىذىّۇ ئٗٔٗ غۇٔذاق 

ۇرۇپ، ئدۆز ھۆوۈِٗجٍىرىٕىدڭ جېػىٕي ئبال لوٍّبً ئدبخح -ئىطالَ دۇَٔبضىٕىڭ ئىچي 

 ئېىطپېذىحطىَٗوىرىػىگٗ ٍوي وۆرضٗجحي. ئٗ  ِٗغھۇر  ضىڭىپئىطالَ ئٌٍٗىرىگٗ 

ِبگىٍالٕٔىدددڭ فىٍىپپىٕدددذىىي ِۇضدددۇٌّبٔالرٔي ئىطدددحىال لىٍىدددع ۋٖ ئدددۇالرٔي 

. ثىدس ثدۇ ئېىطپېذىحطىَٗضدىذۇرخىرىطحىَبٔالرغب ثوٍطۇٔذۇرۇغٕي ٔىػدبْ لىٍغدبْ 

ئىٍّىددٌ ثبٍمددبظ »سغددب جددبرىخحىىي ئٗ  ثۈٍددۈن ثبٌىٍىرىّى ئېىطپېذىحطددىَٗٔي

دٖپ ئۆگىحىۋاجىّىس« ئېىطپېذىحطىَٗضي
①

ٍبۋروپبغب ٔىطدجٗجْٗ  ئېىطپېذىحطىَٗ. ثۇ 

راضححىٕال ثبٍمبظ ئىذى. چۈٔىي ئۇ، ٍبۋروپبٌىمالرغب ئۇالر ثىٍٍّٗذىغبْ غدٗھٗرٌٗرٔي 

ٗ ثبٍمدبپ ثبٍمبپ ثٗردى. ئِّٗب ثىس ِۇضۇٌّبٔالرغب ٔىطجٗجْٗ ِبگىٍالْ وېٍىدپ ثىدسگ

ثٗرِىطٗ، ئۆز ئېٍىّىسٔي ئۆزىّىس جؤۇِبٍححۇلّۇ؟ ثىس ثبٌىٍىرىّىسغدب جدبرى  دٖرضدىذٖ 

ئددبٍىغي ئۈزۈٌّىددذى.  چۈغددٗٔذۈرۈۋاجىّىسغۇ؟ ئېىطپېذىحطددىٌَٗٗرٔىڭغددۇٔذاق 

 ئوغرىٍىمالر ثبغالٔذى.  ثبٍمبغالرٔىڭّۇ ئبٍىغي ئۈزۈٌّىذى.

                                                 
①
ثوٍطدۇٔذۇرۇظ ئۈچدۈْ  بٔالرغبَرىطدحىىخ ِۇضۇٌّبٔالرٔي،  دىٕطىسالرٔيِبگېٍالْ پبپبغب ٔٗچچٗ لېحىُ دووالت ٍېسىپ،  

ئىٍّىدٌ ثبٍمدبظ »فىٍىپپىٓ ضٗپٗر لىٍىػمب رۇخطٗت لىٍىػٕي جٌٗٗپ لىٍذى. پبپب ئدبخىرى ئۇٔىڭغدب رۇخطدٗت لىٍدذى. ئدۇ، 

ثدبٍرىمىٕي وۆجدۈرِٗوچي ثوٌغبٔدذا، ئدۇٔي خىرىطدحىَبٍٔىك ٔي ئېٍىپ ثېرىپ، ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ زېّىٕىدذا « ئېىىطپېذىحطىَٗضي

ٔىدڭ لٗدرىٕدي « ئېىىطپېذىحطىَٗضديئىٍّىٌ ثبٍمبظ ». ثىس ثۇ ۋٖلٗٔي ثبٌىٍىرىّىسغب: ٍبۋاٍي ئبدٍِٖٗرئۆٌحۈرۈۋٖجحيِۇضۇٌّبٔالر 

 .چۈغٗٔذۈرۈۋاجىّىسئۆٌحۈرۈپ لوٍذى، دٖپ  ىَٗچىٕيئېىىطپېذىحطثىًٍّٗ، 
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ٌۇپّۇ ئبفرىمىدذا، وېٍٗجحدي. خىرىطحىَبٔالر ِۇضۇٌّبْ پبدىػبھٍىرىٕىڭ لېػىغب  ثو

پبدىػبھٕىڭ ضېخىٍَىمىٕي ٍبوي غبپىٍٍىمىٕي دٖپ وېٍٗجحي. ئۇالر پبدىػبھحىٓ ثىدرٖر 

پورت ٍبردَٖ لىٍىػٕي جٌٗٗپ لىٍطب، پبدىػبھ ئۇالرغب غٗوطىس ٍبردَٖ لىالجحي. ئدۇالر 

وېّىٍىرىٕىڭ ئبرلب ضٗپ خىسِىحىٕي لىٍىػمب دېڭىدس لىرغىمىدذىٓ ثىدرٖر پدبرچٗ ٍٗر 

. خىرىطدحىَبٔالر ثىدرٖر پدبرچٗ ثېرىۋېحٗجحيپبدىػبھ ئۇٔىّۇ « ضېخي»ٗپ لىٍطب، جٌٗ

ٍٗرگٗ ئىگٗ ثوٌۇپ، دېڭىس لىرغىمىذىٓ پۇت دٖضطٗپ جۇرغىذٖن جبً جېپىۋاٌغبٔذىٓ 

وېَىٓ، ھٗرثىٌ وېّىٍىرىٕي ھٍٗذٖپ وېٍىپ، پدورجٕي ثدبزا لىٍىدپ جدۇرۇپ، ئىطدالَ 

 . لېسىۋېحٗجحيئٌٍٗىرىٕي 

ھۇجۇَ لىٍىع ٍوٌي ثدۇ ثىدرال ئِٗٗش. ئدۇالر ئدۆز  َبٔالرٔىڭخىرىطحى جٗثىئىَىي

جٗ  ئىػدٍٗجحي. ِٗضدىٍْٗ:  ۋاضدىحىٍٗرٔيثدبرٌىك  ئبغدۇرۇدىغبْٔىػبٍٔىرىٕي ئىػمب 

ِىطىر ۋٖ غىّبٌي ئبفرىمىذا ئبغىبرا ھٗرثىدٌ ھۇجدۇَ لوزغىدذى. ئوجحدۇرا ئبفرىمدب ۋٖ 

 ھىٕدذؤېسىَٗدٖٖ ھۇجۇِغدب ئدۆجحي. ھىٕذىطدحبْ ۋ ِىططدىَؤېرالرغٗرثي ئبفرىمىذا 

 وىرىپ، وېَىٓ جوٌۇق ِۇضحٍِٗىىٗ لىٍذى.  ضىڭىپئبۋۋاي ضودا ئبرلىٍىك 

ئٗضىرٔىڭ ئبخىرٌىرىغب وٌٗگٗٔذٖ خىرىطحىَبٔالر جدۈروىَٗ ۋٖ ئٗرٖة ٍىدرىُ  - 09

ئبرىٍىٕىڭ لىطّْٗ جبٍٍىرىٕي ھېطبثمب ئبٌّىغبٔذا ثبغمب ئىطالَ ئٌٍٗىرىٕي پۈجدۈًٍٔٗ 

ئبغىبرا ھبٌذا، ٍبوي  -ؤٍىرىذىىي ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئوچۇق ثېطىۋاٌذى. ئىػغبٌىَٗت راٍ

 لورچبق ِۇضۇٌّبْ ھۆوۈِذارالر ئبرلىٍىك خىرىطحىَبْ ھۆوۈِىحىگٗ ثوٍطۇٔذۇردى.

ِۇضۇٌّبٔالرغب ھۇجۇَ لىٍىػىغب ئبالھىذٖ ضدٗۋٖة وٗجٍّٗدذۇ.  خىرىطحىَبٔالرٔىڭ

ْ ئدۆچٍّٗٔىىىال ئۆز وۆڭۈٌٍىرىذٖ ئىطالِغب لبرغي ضبلالپ وٌٗگٗ خىرىطحىَبٔالرٔىڭ

ثوٌدۇپ جۇرۇغددال  ِٗۋجددۇتئدۇالرٔي جبجبۋۇزچىٍىممددب ضدبٌىذۇ. ئىطددالِٕىڭ زېّىٕدذا 

ئۇالرٔىڭ ئوغىطىٕي لبٍٕىحىذۇ  ئۇالرٔي ِۇضدۇٌّبٔالرغب لبرغدي ھٗرىدىٗت لىٍىػدمب، 

وۈچي ٍٗجطدٗ ِۇضدۇٌّبٔالرٔي دىٕىدذىٓ ٍبٔذۇرۇغدمب ئۈٔذٍٖدذۇ. ھِّٗىٕدي ثىٍىدپ 

ََنوَك  ْل َوُهواُل رٌٗٔذۈرۈپ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: ثىسٔي ثۇٔىڭذىٓ خٗۋٖ جۇرغۇچي  ََو   ﴿َولَو  تَوْر
ََُّوُهْا﴾ َّ  تَوََِِّّ  ِِ َِ ضْٗ ٍٗھۇدىَالر ۋٖ ٔبضبراالرٔىڭ دىٕىغب وىرِىگۈچٗ ئدۇالر ﴿ َوََل  لنََّصلَر  

 ①﴾ضٗٔذىٓ ھٗرگىسِۇ رازى ثوٌّبٍذۇ
ِتْ  َنْىِل  ْلِ َُلِن َلْا يَوُرلهوَُُ ا ِت  َوَ  َِول تَوَِّوو ََّ  ﴿َولَّ َتَِ ر   ِتو  ََوْدوِم  َُِسوِها  َِنِم نَُ ِتْ   َسًم   َِ ْدِم ِ يَللُُِ ْا ُتََّلر ً 

وقه ﴾  َْ ئٗھٍي وىحبة ئىچىذىىي ٔۇرغۇْ وىػىٍٗر ئۆزٌىرىگٗ ھٗلىمٗت ئبغدىبرا ﴿َلُهوُا  ْل

                                                 
①
 ئبٍٗت-660سۈرٖ بٗلٗرٖ،  
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ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ، ھٗضٗت لىٍىع ٍۈزىطىذىٓ ضدىٍٗرٔي ئىّدبٔىڭالردىٓ لدبٍحۇرۇپ 

  .①﴾لىٍىذۇوبپىر لىٍىػٕي ئبرزۇ 
َُاْ ﴾ وَُطَل ْْ   ِِ ََ  ِليِنُ ْا ِ  ََّ  يَوُرلهوُتْا  َِ ُْاَُُ ْا  َِ يُوَقلِت ََ ُلا وۇپپدبرالر لوٌىدذىٓ وٌٗطدىال ﴿ ﴿َوََل يَو

. ②﴾لٗدٖر ضىٍٗر ثىٍْٗ داۋاٍِىك ئۇرۇغدىذۇ لبٍحۇرۈۋٖجىٗٔگٗضىٍٗرٔي دىٕىڭالردىٓ 
را وېٍىۋاجىذۇ. چدۈٔىي، جوغ ئۆجۈغىّىسگٗثۇ ھٗلىمٗجٕي جٗوىحٍىػىّىسگٗ ۋٖ ئٗضٍٗپ 

غٗرثٍىىٍٗر ئۆزٌىرىٕىڭ خىرىطحىَبٍٔىك ئۆچٍّٗٔىىٍىرىٕي پٗردىٍٗظ ئۈچۈْ چو  ثىر 

ٍبٌغبٕٔي ئوٍذۇرۇپ چىمىپ ھِّٗٗ ضبھٗگٗ جبرلبجحي. ثۇ ٍبٌغبٔغب ھٗجحب ِۇضۇٌّبٔالرِۇ 

ھۇجۇِٕىڭ جٗضىرىذٖ ئىػىٕىپ، ئۇٔي خوجب ئدبوىٍىرى جٌٗمىدٓ لىٍغىٕدي  ئىذىَٗۋى

ثوٌۇۋاٌدذى. ثدۇ چدو  ٍبٌغبٕٔىدڭ خۇالضىطدي غدۇوي، دىٕدي  رارالٍذىغبْجٗوثوٍىچٗ 

لىسىممبٍٔىك دٖۋرى ئبخىرالغحي، دىٕي لىسىممبٍٔىك ئِٗذى ٍبۋروپبٔي ئوجحۇرا ئٗضىردٖ 

ھٗرىىٗجٍٗٔذۈرگٗٔذٖن ھٗرىىٗجٍٗٔذۈرٌّٖٗش ثوٌذى. چۈٔىي، دىٓ ٍبۋروپبٌىمالرٔىڭ 

بزىرلىطددي پٗلٗت خددبَ ئٗغددَب ھبٍبجىددذا ھٗي لىٍغددۇچ ئبِىددً ثوٌۇغددحىٓ لبٌددذى. ھ

ئۇٔىددڭ دىددٓ ثىددٍْٗ «. ئىمحىطددبدىٌ جبھبٔگىرٌىدده»جېپىػددٕي ٔىػددبْ لىٍغددبْ  

 ھېچمبٔذاق ئباللىطي ٍوق.
ِبٔب ثۇ، ئٌِٗٗىَٗجىٗ لىٍچٗ ئۇٍغۇْ وٌٍّٗٗدذىغبْ ٍبٌغدبْ گٗپ. دٖرۋٖلٗ ٍبۋروپدب 

 دىٕٕي جبغٍىذى ۋٖ دىٕٕدي ئۇٔحدۇدى. دىدٓ ئِٗدذى ٍبۋروپبٌىمالرٔىدڭ ضىَبضدىٌ ۋٖ

جۇٍغۇٌىرىددذا،  -ئىمحىطددبدىٌ جۇرِۇغددىذا، ئىجحىّددبئىٌ ِۇٔبضددىۋٖجٍىرىذٖ، ھددېص 

خىَبٌٍىرىددذا ھۆوددۈِراْ ئورۇٔددذا ئِٗٗش. ٌددېىىٓ ثددۇ ثبغددمب گٗپ، خىرىطددحىَبٍٔىك 

 ئۆچٍّٗٔىىي ٍٗٔٗ ثبغمب گٗپ.

پٍٗذا لىٍّبٍدذۇ، ثٌٗىدي « دىَبٔىحي»ئۆچٍّٗٔىىىٕي ئۇالرٔىڭ  خىرىطحىَبٔالرٔىڭ

ۋجۇجٍۇلي پٍٗذا لىٍىذۇ. خىرىطحىَبٔالرغب جٗۋٖ ثوٌّىغبْ، ئۇالرٔىڭ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ِٗ

لبجبرىغددب لوغددۇٌّىغبْ، ئۇالرٔىددڭ دىٕىغددب ئٗگٗغددّىگْٗ ثىددر ئىٕطددبٔىٌ ئۇٍۇغددّب 

َّوَُوُهْا﴾وۆزىگٗ ضىغّبٍذۇ.  خىرىطحىَبٔالرٔىڭ َّو  تَوَِِّّوَ  ِِ َِ ََنَك  ْل َوُهاُل َوَلَ  لنََّصلَر     ََ  ﴿َوَل  تَوْر
ىَالر ۋٖ ٔبضبراالرٔىڭ دىٕىغب وىرِىگۈچٗ ئۇالر ضٗٔذىٓ ھٗرگىسِدۇ رازى ضْٗ ٍٗھۇد﴿

ضدْٗ ٍٗھدۇدىَالر ۋٖ ٔبضدبراالرٔىڭ دىٕىغدب وىرِىگدۈچٗ ئدۇالر ضددٗٔذىٓ ﴾ ثوٌّبٍدذۇ

 .③﴾ھٗرگىسِۇ رازى ثوٌّبٍذۇ

                                                 
①
 ئبٍٗت. -607سۈرٖ بٗلٗرٖ،  
②
 ئبٍٗت.-665سۈرٖ بٗلٗرٖ،  
③
 ئبٍٗت-660سۈرٖ بٗلٗرٖ،  
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ثۇ ئبٍٗت دٖي غۇ ِٗزِۇٕٔي چۈغٗٔذۈرىذۇ. خىرىطحىَبٔالر ٍٍِٗدي خىرىطدحىَبْ 

ٓ چىمىدپ وٗجدىْٗ ثوٌطدۇْ، ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ئىّدبْ دىٕىذا ثوٌطۇْ ٍبوي دىٕدذى

ٍبلحۇرِبٍدذۇ. ِدۇھِّٗٗد ئٗضدٗد  جۇرۇغدىٕيثوٌدۇپ  ِٗۋجۇتثبٍرىمىٕىڭ ضبٍىطىذا 

پۈجدۈْ »دېگْٗ وىحبثىدذا ِۇٔدذاق دٍٖدذۇ: « ٍوي ئبٍرىّىطىذىىي ئىطالَ»ئۆزىٕىڭ 

ٍبۋروپددب ثىددٍْٗ ئىطددالَ ئوجحۇرىطددىذىىي جددۇٔجي لېحىٍّىددك وۈچٍددۈن جولۇٔددۇظ 

طٌٗىپ ئۇرۇغٍىرى، ٍبۋروپب ِٗدٖٔىَىحىٕىڭ ضۈثھي دٖۋرى ثىٍْٗ ثىدر ثوٌدۇپ  ئٗھٍى

چىمىذۇ. ئٍٕٗي ۋالحىذا چېروبۋ ثىدٍْٗ زىدچ ِۇٔبضدىۋٖجٍىه ثوٌغدبْ ثدۇ ِٗدٖٔىدَٗت 

ئٗگٗغددىْٗ زۇٌّٗجٍىدده دٖۋرٌٗرٔددي ثېػددىذىٓ  چۈغددىۈٍٔۈوٍىرىگٗرۇٍِۇلالرٔىددڭ 

ب ثبغدٍىذى. ٍبۋروپدب وٗچۈرگٗٔذىٓ وېَىٓ، ئۆزگٗ خبش ثىر ٍدوٌٕي جېپىدپ ِېڭىػدم

ئٗدٖثىَبجي گۈٌٍٗر پورٖوٍٗپ ئېچىٍغبْ ٍېڭي ثبھبر پٗضٍىگٗ وىردى. گۈزٖي ضٗٔئٗت 

پٍٗٔىرى ھؤالر، ئبۋارالر، گوجالر ئېٍىپ ثبرغدبْ ئدۇرۇظ ھىجرأٍىرىٕىدڭ ٍبٌذاِىطدي 

ثوٌغبْ غٗپٍٗت ئۇٍمۇضىذىٓ ئبضحب ئوٍغىٕىػمب ثبغٍىذى. ٍبۋروپدب ئوجحدۇرا ئٗضدىرٔىڭ 

غورىگىً ئٗھۋاٌذىٓ لۇجۇٌدذى، ٍېڭدي پىىدرى ئبڭغدب ئىدگٗ ثوٌدذى، ئدب  ثبغٍىرىذا 

 ئبرلىٍىك ئۆجىۈر ضٗزگۈرٌۈوٕي لوٌىغب وٌٗحۈردى. 

َىٓ ئۆجىٌٗذىٓ ئۆجۈۋاجمبٔذا ئٗھٍىطٌٗىپ ئۇرۇغٍىرى ئۇٔي ئىطالَ ىلٍبۋروپب ِۇغۇ 

ر دۇَٔبضي ثىٍْٗ دۈغٍّٗٔٗغحۈردى. ثۇٔذىٓ ثۇرۇّٔۇ ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍْٗ ٍبۋروپدبٌىمال

ئوجحۇرىطىذا ئدۇرۇظ ثوٌغدبْ. ئٗرٖثدٍٗر ضدېىٍىٌ ۋٖ ئٗٔذٌٖۇضدٕي فٗجھدي لىٍغدبْ، 

فىرأطىَٗٔىڭ جٗٔۇثىغب ھۇجۇَ لىٍغبْ. ٌېىىٓ ثۇ جٗڭٍٗر ٍبۋروپب ٍېڭي پىىدرى ئدب  

ثىٍْٗ ئوٍغىٕىػٕىڭ ئبٌذىذا ثوٌغبچمب ٍٗرٌىه جۈضىٗ ئىگٗ ثوٌغبْ. ثۇ جٗڭٍٗر جېخدي 

ّىگْٗ. ٔٗچدچٗ ئٗضدىرغىچٗ ٍبۋروپبٔىدڭ ٍۈزٌىٕىػدىٕي چۈغدٗٔ ھٗلىمىدٌئۆزىٕىڭ 

ئىطددالِغب جۇجمددبْ ٍِٗددذأىٕي ئٗھٍىطددٌٗىپ ئۇرۇغددٍىرى ثٌٗگىددٍٗپ وٌٗددذى. 

ئٗھٍىطٌٗىپ ئۇرۇغٍىرى ٍبۋروپبٔىڭ گۆدٖوٍىه ِٗزگىٍىذٖ، غٗرثىٗ خدبش پىىىدرٌٗر 

ئوجحۇرىغددب چىمىددپ غددٗوىٍٍىٕىۋاجمبْ ثىددر دٖۋرىددذٖ ٍددۈز ثٗرگٗچددىٗ، پوزىحطددىَٗ 

ۇچ ئبِىٍغددب ئبٍالٔددذى. خٌٗمّددۇ غٗخطددىٗ ئوخػددبٍذۇ. ثٌٗگىٍٗغددحٗ ھٗي لىٍغدد

ھبٌدذا ئۆِدۈر ثدوٍي  ٍوغدۇرۇْگۆدٖوٍىىحٗ پٍٗذا ثوٌغدبْ جٗضدىر گدبھ ئبغدىبرا گدبھ 

ضبلٍىٕىذۇ، چوڭمۇر جىٕذۇرِب ثوٌۇپ لبٌىدذۇ. ھبٍبجٕىدڭ وېَىٕىدي ثبضدمۇچٍىرىذىىي 

رٌٗرٔي ئٗلٍىٌ جٗجرىجىٍٗر ۋٖ پىىرىدٌ ثوٍدبلالرِۇ گدۆدٖوٍىىحٗ پٍٗدذا ثوٌغدبْ جٗضدى

 ئۆچۈرٌٍّٖٗذۇ ۋٖ ٍولىحبٌّبٍذۇ. 
ئٗھٍىطددٌٗىپ ئۇرۇغددٍىرىٕىڭ ئىػددىّۇ غددۇٔذاق ثوٌددذى. ثددۇ ئۇرۇغددالر ٍبۋروپددب 

خٌٗمىٕىڭ وۆڭٍىذٖ ئۆچّٗش چوڭمۇر جٗضىرٌٗرٔي پٍٗذا لىٍذى. ثدۇ ئۇرۇغدالر ئدۆز 
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جبھىٍىَٗت لىسىممبٍٔىمىٕي ٍبۋروپبٌىمالرٔىڭ ئىٍگىرىىي  ئوِۇِىٌۋالحىذا پٍٗذا لىٍغبْ 

 ٖ وېَىٕىي جبرىخىذىىي ھېچمبٔذاق ٔٗرضىگٗ ضېٍىػحۇرغىٍي ثوٌّبٍذۇ.ۋ

پۈجۈْ ٍبۋروپب لىحئٗضىٕي ثىر ِٗزگىً چېگرا ھبٌمىغبْ، ِىٍٍٗت ھبٌمىغبْ، ضىٕىپ 

ھبٌمىغددبْ ٍبغددٍىمٕىڭ ِٗضحخۇغددٍۇق دوٌمددۇٔي لبپٍىددذى. ثددۇ، ٍبۋروپبٔىددڭ ئىطددالَ 

ٌٗددذى. ثددۇرۇٔالردا دۇَٔبضددىغب لبرغددي ثىرٌىدده ھبضددىً لىٍغددبْ ۋالحىغددب جددوغرا و

، ٔورِددبٔالر، ئىحبٌَددبٔالر، دأىددَىٍىىٍٗر، فىرأطددۇزالرئبٔگٍوضبوطددؤالر، گېرِددبٔالر، 

غٗرة »ضددالۋىَبٔالر دېَىٍٗجحددي. ٌددېىىٓ ئٗھٍىطددٌٗىپ ئۇرۇغددٍىرى جٗرٍبٔىددذا 

دېگْٗ ثىر پىىىر پٍٗذا ثوٌۇپ، ھِٗدّٗ ٍبۋروپدب خٌٗمٍىرىٕىدڭ ئورجدبق « ِٗدٖٔىَىحي

برٌىك ٍبۋروپب خٌٗمٍىرىٕىڭ ٔىػدبٔىغب ئبٍالٔغدبْ ئٗٔٗ غدۇ غٗرة ٔىػبٔىغب ئبٍالٔذى. ث

دىٕدي ئبجىطدي  جٗۋٌٍٖۇجٕىدڭِٗدٖٔىَىحي ئىطالِغب دۈغٍّٗٔىه لىٍىػٕي ثدۇ ٍېڭدي 

ٔدبداْ  ئىذىٌَٗىرىٕيلىٍىۋاٌذى. ٍبۋروپب رٖھجٗرٌىرى ئىطالَ جٌٗىّبجٍىرىٕي ۋٖ ئىطالَ 

ٔىڭ ئٗلٍىٕي زٖھٗرٌىذى. ثۇ غٗرة جبِبئٗجچىٍىىىگٗ ضٗت وۆرضىحىپ، ٍبۋروپبٌىمالر

وبٌٍىطىذا ِۇٔذاق ثىر وۈٌىىٍىه پىىىر پٍٗذا ثوٌذى: ئىطدالَ  ٍبۋروپبٌىمالرٔىڭچبغذا 

غٗھۋأىٌ دىٓ، ھبٍۋأىٌ لوپبٌٍىمىٕي جٗرغىت لىٍىذىغبْ دىدٓ، ئىطدالِذا غدٗوٍىٌ 

 پٗرزٌٗر ثبر، روھٕي پبوالظ ٍوق. ثۇ پىىىر ضبلٍىٕىپ لبٌذى ۋٖ ئورٔىػىپ لبٌذى. 

رىطحىَبْ لىسىممدبٍٔىمي ٍبۋروپبٔىدڭ ئۇرۇلٍىرى جېرىٍذى. جبھىالٔٗ خٍّٗٔىه ئۆچ

وۆپٍىگْٗ جبٍٍىرىغب ٍىٍحىس جبرجحي. ثۇ، ئٗٔدذٌٖۇش ٔبضدبراٌىرىٕي ئدۆز غدٗھٗرٌىرىٕي 

دىددٓ لۇجمددۇزۇظ ئۈچددۈْ ئددۇرۇظ لىٍىػددمب « ثۇجپٗرٖضددٍٗرٔىڭ ثوٍۇٔحددۇرۇلي»

 رىغجٗجٍٗٔذۈردى.

ً جۇرۇپ، غٗرة دۇَٔبضي ثىدٍْٗ ئىطدالَ ئىطپبٔىَٗدىىي ثۇ ھبدىطٍٗر ثېطىمّب

دۇَٔبضىٕىڭ  ِۇٔبضىۋىحىٕىڭ ثۇزۇٌۇغىذا ٔبھبٍىحي چدو  ئٗھّىدَٗجىٗ ئىدگٗ ثوٌغدبْ 

جدۈروٍٗر لوٌىغدب  وؤطدحبٔحىٕپوٌٕىڭئۈچىٕچي چو  ھبدىطٗ ٍۈز ثٗردى. ئۇ ھبدىطدٗ 

جۈروٍٗر لوٌىغب چۈغۈپ وېحىػي ثىٍْٗ ئىطالَ  وؤىطحبٔحىٕپوٌٕىڭ ،چۈغۈپ وېحىػي

ي ٍبۋروپبغددب ضددٌٗذٖن ثبضددحۇرۇپ وىددردى. ئۇرۇغددالر ثىددٍْٗ جوغددۇپ وٗجددىْٗ دىٕدد

جولۇٔۇغدىال ثوٌدۇپ  دٖۋرٌٗردٖ ٍبۋروپبٔىڭ ئىطالِغب ثوٌغبْ دۈغٍّٗٔىىي ِٗدٖٔىدَٗت

لبٌّبضحىٓ، ثٌٗىي ضىَبضىٌ جولۇٔۇظ ثوٌذى. ثۇٔىدڭ ثىدٍْٗ دۈغدٍّٗٔىه جېخىّدۇ 

ٌمىٕىددڭ ۋۇجددۇدىٕي وۈچٍٗددذى. ِۇضددۇٌّبْ دېددگْٗ ضددۆز ئبڭالٔطددىال ٍبۋروپددب خٗ

لبپالٍددذىغبْ ثوٌددذى. ھٗر ثىددر ٍبۋروپبٌىمٕىددڭ وبٌٍىطددىذا  ھېططددىَبجيئۆچٍّٗٔىدده 

جِٗطىٍٍٗر  -ئىطالِغب ئۆچٍّٗٔىه ثبر ثوٌۇپ، ثۇ ئۆچٍّٗٔىىٕي ئىپبدىٍٍٗذىغبْ ِبلبي 

وٗ  جبرلبٌذى. جېخىّۇ ھٍٗراْ لدبالرٌىمي غدۇوي، ٔٗچدچٗ لېحىٍّىدك ِٗدٖٔىدَٗت 
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ّٕۇ ثۇ ئۆچٍّٗٔىه ئۆز پېدحىچٗ ضدبلٍىٕىپ لبٌدذى. ٍبۋروپدب ئبٌّبغحۇرۇغالردىٓ وېَى

ثۆٌۈٔۈپ دىٕي ئىطالھبت دٖۋرىدگٗ لٗدَٖ لوٍدۇپ، ھٗر ثىدر خٌٗدك ثبغدمب خٌٗمدمٗ 

لبرغي لوراٌالٔذى. ثۇ چبغذىّۇ ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىذٖ ئىطالِغب ثوٌغبْ دۈغدٍّٗٔىه 

 ئۆچۈغددىٗ ھېططددىَبتئوخػبغددال ضددبلٍىٕىپ لبٌددذى. غددۇٔىڭذىٓ وېددَىٓ دىٕددي 

 « ثبغٍىذى. ثىراق ئىطالِغب ثوٌغبْ ئۆچٍّٗٔىه ئۆز پېحىچٗ داۋاِالغحي.

ِۇھِّٗٗد ئٗضٗدٔىڭ ثۇ ضۆزى ٍبۋروپب دىٕٕي جبغٍىغبٔذىٓ وېَىّٕۇ ٔېّىػمب ٍٗٔٗ 

ِۇضددۇٌّبٔالرغب لبرىحددب خىرىطددحىَبٍٔىك ئددۆچٍّٗٔىىىٕي ضددبلالپ لبٌىددذىغبٍٔىمىٕي 

 چۈغٗٔذۈرۈپ ثېرىذۇ.

ٍّٗٔىىىٕي لوزغبٍدذىغبْ ثىرىٕچدي ئبِىدً پٗلٗت ئدۆچ ٔبضدبراالرٔىڭ - ٍٗھۇدىٌ

ۋٖ  ٍٗھددۇدىٌثوٌددۇپ جۇرۇغددي. ثۇٔىڭغددب ِۇضددۇٌّبٔالر ثىددٍْٗ  ِٗۋجددۇتئىطددالِٕىڭ 

ٔبضبراالر ئوجحۇرىطىذىىي جبرىخي جولۇٔۇغالرٔي، ئىطالِٕىڭ ئۇالرٔي گدبھ پۈجدۈًٍٔٗ، 

لددۇۋۋٖجحىٓ ئبٍرىۋاجمددبٍٔىمٍىرىٕي لوغطددبق،  -گددبھ لىطددّْٗ ئددۇزاق ِٗزگىددً وددۈچ 

ٍولبٌّبش ئۆچٍّٗٔىىٕي پٍٗذا لىٍىذىغبْ ئبضبضي ضدٗۋٖة ۋٖ لوغدۇِچٗ ضدٗۋٖثٍٗر 

جوٌۇق ثوٌىذۇ. ثۇ ھٗلىمٗجٕي غٗرثٍىىٍٗرٔىڭ ئۆزى ئېحىراپ لىٍىذۇ. جۈٍِىذىٓ وبٔحوي 

، ِۇجٗپٗوىددۇرالر، ِىططددىَؤېرالرضددېّىص ۋٖ ئۇٔىڭددذىٓ ثبغددمب غٗرلػۇٔبضددالر، 

 پ جۇرىذۇ. ضىَبضىَؤالر. ثۇ ئۆچٍّٗٔىىٕي ئوچۇق ضۆزٌٗ

ٍبۋروپبٌىمالرٔىڭ غٗرلٕىڭ خبَ ئٗغَبٌىرىغب لبرىحب ئىمحىطبدىٌ جٌِٗٗىرى ھَٗ ثبر. 

ئۆز ئىگىٍىرى ضىڭذۈرۈپ وېحٌٍّٗٗۋاجمبْ ثدبٍٍىمالر ٍبۋروپبٌىمالرٔىدڭ ئىػحىھبضدىٕي 

لوزغبٍذۇ. ٌېىىٓ ثۇٔىڭ ثىٍْٗ جۆۋٖٔذىىي ھٗلىمٗجٍٗرٔي وۆرِٗش ثوٌۇۋاٌّبضٍىمىّىس 

 .وېرٖن

ال لىٍىػدددمب ېخىرىطدددحىَبٔالرٔي ئىطدددالَ دۇَٔبضدددىٕي ئىطدددحثىرىٕچدددي: 

ھٗرىىٗجٍٗٔدددذۈرگْٗ ثىرىٕچدددي ئبِىدددً ثدددبٍٍىك ئىگىدددٍٗظ ئِٗٗش، ثٌٗىدددي 

ۋٖ زور  ئېىطپېذىحطدىٌَٗىرىخىرىطحىَبٍٔىك. پبضىوداجبِب، ِبگىٍالْ لبجبرٌىمالرٔىدڭ 

ْ دٖضٍٗپحٗ ئىمحىطبدى ئٗۋزٌٍٖىىدي ٔدبٌِٗۇَ ثوٌغدب ِىططىَؤېرالرٔىڭجۈروۈِذىىي 

ئبفرىمىغب ھٍِٗٗ لىٍىػٍىرى ثۇ ٔۇلحىٕي ئىطپبجالٍذۇ. ئىػدغبٌىَٗجچىٍٗر ئدۇ ٍٗرٌٗرگٗ 

ئبضبضددٍىمي خىرىطددحىَبٍٔىمٕي دٖپ ثددبردى. وېددَىٓ ثددبٍٍىك ِٗٔجٌٗىرىٕددي ثبٍمددبپ 

 ئۇٔىڭذىٓ پبٍذىالٔذى. 

ئىىىىٕچي: ٍبۋروپبٌىمالرٔىڭ غٗرلمٗ لبراجمبْ ئىمحىطبدىٌ ھٗرىىىحىٕىڭ ثىرىٕچي 

لوٌٍىٕىدپ  ۋاضدىحىٍٗرٔيٌّبٔالرٔي ئبجىسالغحۇرۇظ. ِبٔب ثۇ، ودۆپٍىگْٗ ٔىػبٔي ِۇضۇ

ٍٗجّٗوچددي ثوٌغددبْ ٔىػددبْ. ئىمحىطددبد ِۇضددۇٌّبٔالرٔي ئبجىسالغحۇرۇغددٕىڭ ثىددر 
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« زىَدبٌىٌ»دٖۋا لىٍغبٔذٖن  ٍبۋروپبغب لدۇي ثوٌغدبْ ٍبۋروپبٌىمالر، ھٗرگىسِۇ ۋاضىحىطي

بڭمبۋٌىك ئىچىذٖ ِۈرىطىٕي لىطىپ: الر دٖۋا لىٍغبٔذٖن غبٍٗ ئِٗٗش. ثۇ زىَبٌىَالر ئ

، ئۇٔىڭذىٓ ثبغدمب ِٗلطدىحي ئېرىػّٗوچيغٗرثٍىىٍٗر پٗلٗت ئىمحىطبدىٌ ٔٗپىٗ »

 دېَىػىذۇ.« ٍوق

ئۈچىٕچي: ٍبۋروپبٌىمالرٔىڭ جۇرِۇغدىذا وېَىدٕچٗ ئىمحىطدبدىٌ ئبِىدً ثىرىٕچدي 

ك ئورۇٔغب چىمحي. وۆرۈٔۈغحٗ ئىمحىطبد ٍبۋروپبٔىدڭ ھِٗدّٗ ئىػدٍىرىذىىي ئبضبضدٍى

ٍٗٔٗ ئىطالَ ئٌٍٗىرىذىىي ئىمحىطبدىٌ جبھبٔگىرٌىده  ۇچبغذىّ غۇئبٍالٔذى.  ِبجۇرغب

ثىٍْٗ غٍٗرى ئىطالَ ئٌٍٗىرىذىىي ئىمحىطبدىٌ جبھبٔگىرٌىه ئوجحۇرىطىذا ٔبھدبٍىحي 

روغْٗ پٗرق ضبلالٔذى. غٗرة جبھبٔگىرٌىىي ثٗوّۇ غٗخطىَٗجچي. ئۇ ھٗرلبچدبْ 

بٔالرغدب زۇٌدۇَ لىٍىدذۇ. ٍٗرٌىده خٌٗمٍٗرٔىدڭ ئۆز ئىػغبٌىَىحي ئبضحىغب چۈغۈپ لبٌغ

ِٗٔپٗئىحىٕي لۇرثبْ لىٍىع ثٗدىٍىگٗ ئۆز ِٗٔپٗئىحىٕي ئىػمب ئبغۇرىذۇ. ئىّىبٔمٗدٖر 

ئددۇزۇٔراق ِۇضددحٍِٗىىٗ لىٍىددع پۇرضددىحىگٗ ئېرىػددىع ئۈچددۈْ ِۇضددحٍِٗىىٗ 

 رىػىذۇ. ئۇالرٔىڭ ئبزادٌىك، ِۇضحٗلىٍٍىكىج وِٗجٗغٌٍٗٗغحۈرىۋېحىػىٗلىٍىٕغبٔالرٔي 

ثوغۇغالٍذۇ.  ِٗۋجۇجٍۇلىٕيھٗرىىٗجٍىرىٕي جٗجۈرىگٗ ٍبٔذۇرىذۇ، ضىَبضىٌ ۋٖ ِىٍٍىٌ 

غددۇٔذالحىّۇ غٗرة ِۇضددحٍِٗىىىچىٍىرى غٍٗددرى ئىطددالَ ئٌٍٗىرىددذٖ وىػددىٍٗرٔىڭ 

ئٗلىددذىٍىرىگٗ، پىىىرٌىددرىگٗ ۋٖ ئٗٔئٗٔىٍىددرىگٗ لوپددبٌٍىك ثىددٍْٗ ئبرىالغددّبٍذۇ. 

ىذىٓ پٍٗدذا ثوٌغدبْ ئبضدحب خبراوحېرٌىده ِٗغٍۇثالرٔىڭ غبٌىجالرٔي دوراغمب لىسىمىػد

وىرىػىگٗ لبٔبئٗجٍىٕىدذۇ. ئِّٗدب ئىطدالَ ئٌٍٗىدرىگٗ وٌٗگٗٔدذٖ  ضىڭىپ جٗدرىجىٌ

ئىطالِىٌ ھبٍبجٕىدڭ وۆرۈٔۈغدٍىرىٕي ٍولۇجۇغدٕي، ئىطدالِٕي زورٌدۇق ودۈچ ثىدٍْٗ 

ثبضحۇرۇغددٕي، ٍددبوي ِۇضددۇٌّبٔالرٔي زورٌددۇق وددۈچ ئىػٍىحىػددحىٓ ثبغددمب ٔىجىددص، 

ثىٍْٗ دىٕذىٓ ٍبٔذۇرۇغٕي ودۈٔحٗرجىپىٗ وىرگدۈزۈپ، پىالٍٔىدك  حىٍٗرۋاضىِىىىرٌىه 

. ھېچمبچبْ ئىطالِغب ٍۇِػبق لوٌٍۇق لىٍّبٍذۇ ئۇالرٔىدڭ چبڭگىٍىغدب ئورۇٔالغحۇرىذۇ

ئىالھىدٌ   -چۈغۈپ لبٌغبْ ھٗرلبٔذاق ثىر ئىطالِىٌ ئٌٗذٖ ئىطدالَ غدٗرىئىحىٕي  

بٔالر جددۈزگْٗ لددبٔۇٕٔي لددبٔۇٕٔي ھۆوددۈِٗجحىٓ چٗجٕىحىددپ، ئۇٔىددڭ ئورٔىغددب ئىٕطدد

دٖضطددىحىذۇ. ثددۇ،  ئىطددالِٕي ٍددوق لىٍىػددٕىڭ ثىرىٕچددي جٗدثىددرى. ئددۇ ئىػددٕىڭ 

غٗرثٍىىٍٗر ۋٖ ئۇالرٔىڭ لۇي لىٍىٕغدبْ ئٗگٗغدىۈچىٍىرى غٗرثٍىىٍٗرٔىدڭ  ئىطدالَ 

ئىمحىطدبدىٌ »دۇَٔبضىٕي ئىطحىال لىٍىػٕىڭ ثىرىٕچي ٔىػبٔي دٖپ دٖۋا لىٍىۋاجمبْ 

 ٗ ِۇٔبضىۋىحي ٍوق ٌٗر ثىٍْٗ لىٍچ« ِٗٔپٗئٗت

ثۇٔىڭذىٓ ئبغىبرالٔذىىي، ٍبۋروپبٌىمالرٔىڭ ئىطالَ ئٌٍٗىرىگٗ ھۇجۇَ لوزغىػدىذا 

. ٍٍِٗي ثۇ ئبِىً ثىرىٕچي لېحىٍّىك ٍۈرۈغحىىىذٖن ِٗۋجۇتخىرىطحىَبٍٔىك ئبِىٍي 
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ثوٌطدۇْ، ٍدبوي وېَىٕىدي ٍۈرۈغدٍٗردىىىذٖن ئىمحىطدبدىٌ ئبِىٍغدب  ِٗۋجۇتٍبٌغۇز 

ثوٌطۇْ، ھٗرھبٌذا ثۇ ئىٕحبٍىٓ ئۆجىدۈر، پٗضدٍىٍّٗذىغبْ،  جۇتِٗۋئبرىالغمبْ ھبٌذا 

ئىطددالَ  دٖۋرٌٗردٖجىّىّبٍددذىغبْ ثىددر ئبِىددً ثوٌددۇپ وٌٗددذى. ثٌٗىددي وېَىٕىددي 

ئوٍغىٕىع ھٗرىىىحي ئوجحۇرىغب چىممبٔذىٓ وېَىٓ، خىرىطدحىَبٍٔىك ئدبِىٍي جېخىّدۇ 

 ئٗدٖپ وٗجحي.

 

 ھۇجۇو ئىذىيّۋىئبسبرِت:  - 4

ِۇضدددۇٌّبٔچٗ جۇرِدددۇظ  خىرىطدددحىَبٔالرٔىڭٗٔدددذٖ، ھۇجدددۇَ دېگ ئىدددذىَٗۋى

وۆرۈٔۈغددٍىرىٕي ٍددولىحىع ئۈچددۈْ ۋٖ ِۇضددۇٌّبٔالرٔي ئىطددالِذا چىددڭ جۇرۇغددحىٓ 

لبٍحۇرۇظ ئۈچۈْ ئېحىمبدلب، پىىىرگٗ، ئٗٔئٗٔىگٗ ۋٖ پبئبٌىَٗت غٗوىٍٍىرىگٗ ئباللىذار 

 وۆزدٖ جۇجۇٌىذۇ.  ۋاضىحىٍٗرئىػالردا لوٌالٔغبْ غٍٗرى ھٗرثىٌ  

ھۇجۇِٕي ئىػمب ضېٍىػدٕىڭ  ئىذىَٗۋىزاِبْ ئٗھٍىطٌٗىپ ئۇرۇغٍىرىذا ھبزىرلي 

  - 02 - 00ئٗضىر  ِىالدى   - 6ۋٖ   - 5ضٗۋٖثي غۇوي، خىرىطحىَبٔالر ھىجرىَٗ 

ئٗضىر، ٌٗردٖ ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍْٗ ثىرىٕچي لېحىٍّىك ئٗھٍىطٌٗىپ ئۇرۇغىٕي لىٍذى. 

غددحي. خىرىطددحىَبٔالر ِٗغٍددۇثىَىحي ثىددٍْٗ ئبخىرال خىرىطددحىَبٔالرٔىڭئددۇرۇظ 

ِبٌٍىرىذىٓ، جبٍٔىرىذىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌغبْ ثوٌطىّۇ، ٍۇرجٍىرىذىٓ چىممبٔدذا ودۆزٌىگْٗ 

ثوٌغبٔدذىٓ  ِٗغٍدۇپِٗلطٗجٍىرىٕي ئىػمب ئبغۇراٌّىذى. ثۇ ئۇرۇغحب خىرىطدحىَبٔالر 

جولمددۇزىٕچي پبدىػددبھي ٌددوٍىص ئٗضددىرگٗ چۈغددۈپ، ئددۇٔي  فىرأطددىَٗٔىڭوېددَىٓ 

 ِٗٔطددۇررىددپ ئٗضددىرٌىىحىٓ ئددبجرىحىۋاٌغۇچٗ ثىددر ِٗزگىددً ثې فىددذىَٗئددبدٍِٖىرى 

جۈرِىطىگٗ لبِبٌذى. ئۇ لبِبلحب ٍېدحىع جٗرٍبٔىدذا ئدۆزىگٗ ۋٖ ِىٍٍىدحىگٗ وٌٗدگْٗ 

ِٗغٍۇثىَٗجٕىڭ ضٗۋٖثٍىرىٕي ٍٗوۈٍٔٗپ چىممبٔذىٓ وېَىٓ، ئۆز ئبدٍِٖىرىگٗ ِۇٔدذاق 

ٔددال ھۇجددۇَ ِۇضددۇٌّبٔالرٔي ٍٗڭّٗوچددي ثوٌطددبڭالر، ئۇالرغددب لددوراي ثىٍٗ»دېددذى: 

ثوٌدذۇڭالر، ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ودۈچي ئٗلىذىدذٖ  ِٗغٍدۇپلىٍّبڭالر لوراٌٍىك جٗڭذٖ 

خىرىطحىَبٔالر ثۇ ِٗغٍۇثىَٗجحىٓ « ئىىْٗ، ئۇالرٔىڭ ئٗلىذىطىگىّۇ ھۇجۇَ لىٍىڭالر

وٌٗگْٗ ئبچچىك ضدبۋالٕي ئېطدىذٖ جدۇجحي، پبدىػدبھىٕىڭ ٔٗضدىھىحىٕىڭ جدېگىگٗ 

 ٍٗجحي. 

ېدحىُ ئىطدالَ دۇَٔبضدىغب ھۇجدۇَ لوزغىغبٔدذا لدوراي خىرىطحىَبٔالر وېَىٕىدي ل

ئىػدمب  ۋاضدىحىٍٗرٔيئىػٍىحىپال جوخحبپ لبٌّبضحىٓ، ثٌٗىي لوراٌغدب لوغدۇپ رٖزىدً 

 دٖپ ئبجبٍّىس. « ھۇجۇَ ئىذىَٗۋى» ۋاضىحىٍٗرٔيضبٌذى. ثىس ثۇ 
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ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئىطالَ ئېحىمبدىذىٓ ئبٍرىۋېحىع ۋٖ ئدۇالرٔي دىٕدذىٓ ٍبٔدذۇرۇظ 

لوٌٍىٕىٍدذى. ثدۇ  ۋاضدىحىٍٗرھۇجۇِٕىڭ ئبخىرلي ٔىػبٔي. ثۇٔىڭغدب ودۆپ  ئىذىَٗۋى

 ۋاضدىحىٍىرىغبئبضبضدٍىك ئىىىىدگٗ: ئولۇجدۇظ ِېحدودى ۋٖ جٗغدۋىمبت  ۋاضىحىٍٗرٔي

 ٍىغىٕچبلالغمب ثوٌىذۇ. 

ئٍٕٗدي چبغدذىىي  ثىرىحبٔىَٗٔىدڭٍىٍي ئىٕگٍىسالر ِىطىرغب وىرگٗٔذٖ   - 0822

ئبۋاَ پبالجبضىذا لۇرئبٔغب ئىػبرٖت لىٍىپ جۇرۇپ:  ثىرىحبٔىَٗثبظ ۋٖزىرى گىالدىطحوْ 

« ِىطىرٌىمالرٔىڭ لوٌىذا ِۇغۇ وىحبثال ثوٌىذىىْٗ ثىدسگٗ ئدۇ ٍٗردٖ ئبِدبٍٔىك ٍدوق»

 دٍٖذۇ. 

 ِٗغٍدۇپلۇرۇٌحىَىدذا ثىدس  ِىططدىَؤېرالرٍىٍي لدبھىرٖدٖ ئېچىٍغدبْ   - 0916

، وخحۇرخدبٔىالرٔيدِٗوحٗپٍٗرٔدي،   -دٍٖدذۇ پىىىدر ثبٍدبْ لىٍغدۇچىالر   - ،ثوٌذۇق

لۇجمۇزۇظ ئورۇٍٔىرىٕي ئېچىپّۇ ثبلحۇق، وۆپ پۇٌالرٔي خٗجٍٗپ، جىك خىسِٗجٍٗرٔي 

ئىػٍٗپّۇ ثبلحۇق. غۇٔذالحىّۇ ئۆز ئٗلىذىطىٕي جؤۇغحىٓ ثۇرۇْ ئٗپمېچىپ وٌٗگْٗ 

وىچىه ثبال، ٍبوي پۇي ئۈچۈْ لېػىّىسغب وٌٗگْٗ چو  ئبدٍِٖٗردىٓ ثبغمىالر ٔبضدبرا 

ىددذۇ. غددۇٔذاق وىرگٍٗٔٗرٔىددڭ ئٗلىذىطددىگىّۇ ئىػددٗٔچ لىٍغىٍددي دىٕىغددب وىرٍِٗۋاج

 ثوٌّبٍذۇ

لۇرۇٌحبٍٕي ئۇٍۇغحۇرغۇچي ئٗثسوٍّىر
①
پىىىدر »ئۇالرغب جبۋاثْٗ ِۇٔدذاق دٍٖدذۇ:  

ثبٍبْ لىٍغبْ لېرىٕذاغٍىرىّٕىڭ ضۆزٌىرىٕي ئبڭٍىدذىُ، ِْٗ ئۇالرٔىدڭ دېگٍٗٔىدرىگٗ 

رٔي ٔبضبرا لىٍىع ئِٗٗش، ئۇالر لوغۇٌّبٍّْٗ. ثىسٔىڭ ِۇھىُ ۋٖزىپىّىس  ِۇضۇٌّبٔال

ثۇٔذاق غٗرٖپىٗ الٍىك ئِٗٗش ثىسٔىڭ ِۇھىُ ۋٖزىپىّىس ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئدۆز دىٕىدذا 

ِٗوحٗپٍىرىّىدس ۋٖ ئىطدالَ  ِىططدَؤېرٌىكچىڭ جۇرِبٍذىغبْ لىٍىع. ثۇ جٗھٗجدحٗ 

ئٌٍٗىددرىگٗ جددۈزۈپ ثٗرگْٗ ئولوجددۇظ ضىَبضددٗجٍىرىّىس ئددبرلىٍىك ھٍٗددراْ لددبالرٌىك 

 « ېرىػحۇق.ئۈٔۈِگٗ ئ

ثۇٔددذاق ٍبٌىڭددبچ ضددۆزٌٗرگٗ ئىددالۋٖ ثېرىػددٕىڭ ھددبجىحي ٍددوق. ِٗلطددٗت 

ِۇضۇٌّبٔالرٔي دىٕذىٓ ۋٖ لۇرئبٔدذىٓ لدبٍحۇرۇظ، غدۇٔىڭذىٓ وىدَىٓ ٔدېّٗ ثوٌطدب 

ثوٌّبِذۇ ئۇالر دٖضٍٗپىي پىالٔي ثوٍىچٗ ِۇضدۇٌّبٔالرٔي ٔبضدبرا لىالٌّىطدب
②
ھدېچ  

 لورلۇجىۋاجمبْاالرٔي ثىئبراَ لىٍىۋاجمبْ ۋٖ ثوٌّىغبٔذا ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ دىٍٍىرىذىٓ ٔبضبر

                                                 
①
پبئرربٌىَٗتٍىئى بىررٍْٗ وٗغ شررۇغۇٌسٔلبْ.  ِىسسررىَؤىئٌىكئىسررسَ ئٌٍٗىئالررڭٖ  ِىسسررىَؤىئىخىئالسرراىَبْ  

 يٖپٕٗ لىٍىشٕي ۇٖسىَٗت لىٍلبْ.  لٗبئالسابٍٔىمىلبئدزالٕي ٍٗھۇيالَسر  ئدٌۈشاىٓ بۇرۇْ
②
ِٗلسررىاي ِۇسررۇٌّبٔسرٔي ٔبسرربرا لىٍىرر  ئِٗٗا، ٔبسرربرا بوٌررۇ  بىررئ  خىئالسرراىَبٔسرٔىي8 »ئٗبزوٍّىئٔىرري 

ين ىٕرري لرروٌي ٍٗتّىرر ْٗ ئرربِۇت ئررباۈىك ين ٗٔررڭٖن « شررٗرٖا، ِۇسررۇٌّبٔسر بررۇ شررٗرٖپىٗ ەٍىررك ئِٗٗا

 .ئۇرۇٔلبٍٔىماۇرپبئبٌىَىاىڭٖ ئۇائاللبْ ِٗغٍۇبىَىاىٕي ٍدەٗشىٗ  خىئالساىَبٔسشاۇرۇ  رٔىيِىسسىَؤىئە
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ٔىڭ دىٍىذىّۇ « وېطٗي ئبدَٖ»ھېٍىمي لورلۇٔچٍۇق ٔٗرضىٕي چىمىرىۋېحىع وېرٖن. 

ٔدبٍِىك « ئىطالَ دۇَٔبضىغب ھۇجدۇَ لوزغدبظ»ثۇ لورلۇٔچٍۇق ٔٗرضٗ ثبر. ثۇ ھٗلحٗ 

دىدٓ « َوېطٗي ئبدٖ»ٍبۋروپب »وىحبثٕىڭ ثىر ئبپحورى ئوچۇق لىٍىپ ِۇٔذاق دٍٖذۇ : 

خبۋاجىرٌىٕىذۇ. چۈٔىي ئۇٔىڭ وٍٕٗىذٖ ثىر لوي ئىػبرىطدي ثىدٍْٗ جىھدبد لىٍىػدمب 

غددۇٔذاق، ٔبضددبراالرٔي ئٗ  « جٍَٗددبر جۇرغددبْ ئددۈچ ٍددۈز ِىٍَددوْ ِۇضددۇٌّبْ ثددبر.

لورلۇجىددذىغىٕي جىھددبد روھددي. دىٕىّىسٔىددڭ ھېچمبٔددذاق ٔٗرضىطددي ٔبضددبراالرغب 

طىٕي وۆرۈغىٗ جبلٗت لىالٌّبٍذۇٍبلّبٍذۇ. ئۇالر دىٕىّىسٔىڭ ھېچمبٔذاق ٔٗرضى
①

 . 

ھۇجۇَ ضبھٗضىذٖ ِىطىر جٗجرىجىطىٕي ِىطبي لىٍىپ وۆرضىحىػدىٗ  ئىذىَٗۋى

ثوٌىددذۇ. ِىطددىر ئىطددالَ دۇَٔبضددىغب چددو  جٗضددىر وۆرضددىحىذىغبْ ِٗروٗز، ئٗزھٗر 

ِىطىرٔي ئىطالَ دۇَٔبضىغب ئبلبرجىع ۋٖ ئوٍغىٕىع جبرلىحىذىغبْ ھبٌغدب وٌٗحدۈرگْٗ. 

ىرىطحىَبٔالر ِىطىرغب، ِىطىرٔي دىٕطىسالغحۇرۇغمب ئبالھىذٖ وۆڭۈي خ ٗۋٖثحىٓض غۇ

 ثۆٌۈپ وٌٗذى. 

 ِىططدىَؤېرثىدر  لۇرۇٌحىَىذا ِىططىَؤېرالرٍىٍي لبھىرٖدٖ ئېچىٍغبْ  - 0916

ئٗزھٗرٔىدڭ خىرىطددحىَبٔالر چېروبۋىغدب جٗھددذىث ئېٍىدپ وېٍىۋاجمددبٍٔىمي ھٗلمىددذٖ 

ۇٌّبٔالرٔىڭ وبٌٍىطدىذا ئٗزھٗردٖ ٔٗچدچٗ ٍىٍالردىدٓ ثىدرى ِۇضد»ِۇٔذاق دېگْٗ: 

، ئٗزھٗردٖ ئولۇغبٔالرٔىددڭ ثىٍىّددي ِددوي، ٔٗزٖر ئۆگىحىٍىددذۇئٗرٖة جىٍددي پۇخحددب 

دائىرىطي وٗ  دٍٖذىغبْ جؤۇظ ضبلٍىٕىپ وٌٗذى. ئٗزھٗرٔىڭ دٖرۋازىطي دۇَٔبٔىڭ 

ھِّٗٗ ٍېرىگٗ ھٗر ۋالىث ئوچۇق. ثوٌۇپّۇ ئٗزھٗرٔىڭ ۋٖخپىٍىرى ھٗلطىس ئولۇجۇغمب 

 ثېرىذۇ. ٍبردَٖ 

ئدۇ ضدۆزٌٗپ ثوٌدۇپ « ئٗزھٗر ئىىىي ٍۈز ئٌٍٗىه ئولۇجمۇچىغب ِبئبظ ثېرٌٍٖٗدذۇ.

ثىرٔدي  ئۇٔىۋېرضدىحېحىذىٓخىرىطدحىَبْ »ِۇٔذاق ثىر جٗوٍىپٕي ئوجحۇرىغدب لوٍدذى: 

لۇرضددبق، چىمىّٕددي چېروددبۋ لىٍىددپ ثٗرضددٗ، ئٗرٖة جىٍىٕددي پۇخحددب ئۆگٗجطددٗن، 

زىٕي ِۇٔدذاق دٖپ ئبخىرالغدحۇردى: ئدۇ ضدۆ« ئٗزھٗرٔي ئبضبٔراق لىطدحىَبالٍححۇق.

دىٕي غۇرۇرىّىس ثىسٔي ِىطىرٔي پبئبٌىَٗت ِٗروىدسى لىٍىدپ جبٌالغدمب چدبلىردى. »

ِۇضددۇٌّبٔالرٔي ٔبضبراالغددحۇرۇظ ئۈچددۈْ خىرىطددحىَبٔالر ِٗوحىپىٕددي لۇرۇغددمب 

 .«ئبٌذىراٍٍي

غۇٔىڭ ئۈچۈْ ئۇالر ِىطدىرٔي ثۇزۇغدمب، ثبغدمىچٗ لىٍىدپ ئېَحمبٔدذا ِىطدىرٔي 

دىٕىدذىٓ چىمىرىػدمب لدبجحىك ئٗھّىدَٗت ثٗردى. ثدۇ ِٗلطدٗجٕي ئىػددمب  ئىطدالَ

                                                 
①
ٍبشررىلبْ ِۇسررۇٌّبٔسر ٍبۇروپبٌىمسرٔىرري ٍررۈزالٕي ٍرردەى ْٗ ِۇسررۇٌّبْ ئبٍرربٌسرٔي ودرسررٗ ئررباۈىمي  ٍبۇروپرربيا 

 ىٕي ٍوشۇراٌّبً لبٌىڭاللبٍٔىمىٕي ئوبڭاْ بىٍىڭۇ. وىٍىپ غٗزال
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ئبغددۇرۇظ ئۈچددۈْ ِىطددىردا ئىطددالَ دۇَٔبضددىٕىڭ ثبغددمب جبٍٍىرىددذا وۆرضددٗجىْٗ 

جىرىػچبٍٔىمالردىٓ ودۆپرٖن، وٗڭدرٖن، چوڭمدۇرراق جىرىػدچبٍٔىمالرٔي وۆرضدٗجحي. 

ك وۆرضدٗجحي. خٌٗىپىٍىىٕي ٍوق لىٍىع ئۈچۈْ جېخىّۇ چو  جىرىػچبٍٔى جۈروىَٗدٖ

ئبخىرى ئۇالر وبِبي ئبجب جۈرن لوٌي ئبرلىٍىك ِٗلطىحىٕي ئىػمب ئبغۇردى
①
. 

ِىطىر جٗجرىجىطىٕي جبٌالپ ضۆزٌىػىّىسٔىڭ ٍٗٔٗ ثىر ضدٗۋٖثي غدۇوي، ِىطدىر 

جٗجرىجىطي دىٕذىٓ چىمىپ دىٕغب لبٍحمۇچٗ ئبرىٍىمحىىي پۈجۈْ ثىدر جٗرٍدبٕٔي ئدۆز 

بٍٔىرىّىس ثبغدمب ئٗرٖة ئٌٍٗىدرى ۋٖ ئىطدالَ ئىچىگٗ ئبٌغبْ جوٌۇق جٗجرىجٗ. وىحبثخد

ئٌٍٗىرىذىّۇ ِىطىردىىىگٗ ئوخػبظ ئٗھۋاٌالرٔىدڭ ثوٌغدبٍٔىمىٕي ھدېص لىالالٍدذۇ. 

جوٌدۇق  ضۇٍىمٗضدحٕيِىطىرٔىڭ جوٌۇق جٗجرىجىطىٕي ئوجحۇرىغب لوٍطدبق، وىحبثخدبْ 

 ثبٍمىۋاالالٍذۇ. ئىٕىبش لبٍحۇرۇغٕىّۇ ثىٍىۋاالالٍذۇ.

*** 

 

 جۇيىُىڭ رونيھۇ فىراَسىيّ     

ؤبپبرجٕىدڭ رٖھجٗرٌىىىدذٖ ثخىرىطحىَبٍٔىرى ٔبپوٌېئوْ  فىرأطىٍَٗىٍي  - 0798

 ِىطىرغب ھۇجۇَ لوزغىذى. 

رأطىَٗ ھۇجۇِي فرأطىَىگٗ ٔىطجٗجٗٔال ئِٗٗش ِىطىرغب ٔىطدجٗجّٗٔۇ چدو  ىف

ثىر ئېچىۋىحىع ثوٌذى. ِىطىر ھٗزارٖجٍىده دۇَٔبغدب جدۇٔجي ثوٌدۇپ ئېچىۋېحىٍدذى، 

ٌۇپ لبراڭغۇٌۇلحىٓ ٔۇرغب چىمحدي. ثىدس ثبٌىٍىرىّىسغدب غدۇٔذاق دٖپ دٖرش جۇٔجي ثو

ثېرىددۋاجىّىس. ثبغددالٔغۇچٕىڭ ئولددۇظ پۈجحددۈرۈظ ئىّحىھبٔىغددب ِۇٔددذاق ضددوئبٌالرٔي 

ِىطدىرغب ھۇجدۇَ لىٍىػدىٕىڭ پبٍدذىٍىرىٕي ضدۆزٌٗ   فىرأطىَٗٔىڭچىمىرىۋاجىّىس: 

ثبٍدبْ لىٍىدڭ « مالرٔيئدبرجۇلچىٍى»ِىطدىرغب ھۇجدۇَ لىٍىػدىذىىي  فىرأطىَٗٔىڭ

ِىطددىرغب لىٍغددبْ ھۇجددۇِي  فىرأطددىَٗٔىڭھېچمبٔددذاق دٖرش پىروگراِّىطددىذا 

ئىطدالَ دۇَٔبضدٕىڭ ِدۇھىُ ِٗروىدسىگٗ لىٍغدبْ ھۇجدۇِي دٖپ  خىرىطحىَبٔالرٔىڭ

 ثبلّىذۇق 

                                                 
ِٗروٗزٌٗشراۈريى، ئبسرابٔٗ ئىسرسَ  لبھىئٖەٗئىسسَ يالٕىٕي ٍوق لىٍىشاب وۈاىٕي ئبسابٔٗ ۇٖ خىئالساىَبٔسر  ①

سىَبسىٌ ۇٖ ھٗربىٌ ِٗروىزى ئىڭى. لبھىئٖ ئىسسَ يۇَٔبسىلب ئبلبرتى  روھىٌ تبرلىاىرڭاللبْ ِٗروٗز  يۇَٔبسٕىي

تىئالشرۈبٍٔىك  ئىرڭالَٗۇىھىئٖيٖ ئىڭى. ئبسابٔىڭٖ سىَبسىٌ ۇٖ ھٗربىٌ تىئالشۈبٍٔىك بىئالٕۈي ئورۇٔڭا تۇريى. لرب

ِىسررىئٔي ئبسرربا لىٍىررپ  توخارربٌلىٕىّىزياھۇتررۇَ ئۈسرراىڭٖ  ئىررڭالَٗۇىبىئالٕۈرري ئورۇٔررڭا تررۇريى. شررۇ ب بىررز 

 ئٗھۋاٌىٕي تبرال ي ۇٖلٌٗٗر لبتبرالڭا ئوتاۇراللب لوٍىّىز. تۈروىَٗٔىيسدزٌٍّٗىز. 
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ثۇ ھۇجۇِٕىڭ ٔىػبٍٔىرى جوغرىطىذا دېَىٍىۋاجىذۇوي: فىرأطىَٗ ثىٍْٗ ثرىحدبٔىَٗ 

ىىٗ جبٌىػىع ثوٌغدبٍٔىمحىٓ ٔدبپوٌېئوْ ِىطدىرٔي ثدبزا لىٍىدپ ئوجحۇرىطىذا ِۇضحٍِٗ

جۇرۇپ، ثرىحدبٔىَٗ ثىدٍْٗ ھىٕذىطدحبْ ئوجحۇرىطدىذىىي ئىّپېدرىَٗ ٍدوٌىٕي ئدۈزۈپ 

جبغٍىّبلچي ئىذى. ٔبپوٌېئوْ ِىطىرغب ئٗرٖثچٗ ِٗججٗئٗ وىرگۈزۈپ، ِىطىر خٌٗمىگٗ 

ئٗرٖثدچٗ ثېطدپ ٍوٌَدۇرۇلٍىرىٕي « ئىطدالھبت»پٗرِدبٍٔىرى ۋٖ  -چىمبرغبْ ئِٗىر 

جبرلبجحي. ٔبپوٌېئوْ فىرئٗۋٍٔٗرٔىڭ ئبضبرٖ ئٗجىمىٍىرىٕي لىسىع گۇرۇپپىطدىٕي ئدۆزى 

 ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئېٍىپ وٌٗذى. 

ئبڭمددبۋٌىمىّىسدىٓ، غددبپىٍٍىمىّىسدىٓ، ٍددبوي رٖزىٍٍىدده ۋٖ ثٗدٔىَٗجٍىىىّىددسدىٓ 

« ئىٍّىدٌ لىدذىرىع»ھۇجۇِٕىڭ ھٗلىمدي ٔىػدبٍٔىرىٕي  ِٗجدجٗئٗ ٔىػدبٍٔىرىٕي  

 .رۇپپىطىٕىڭ ٔىػبٍٔىرىٕي ئۇلّىغبْ ثوٌۇۋاجىّىسگۇ

ئوجحۇرىطدىذا جبھبٔگىرٌىده جبٌىػىػدي  فىرأطدىَٗئٍٕٗي ۋالىححب ثرىحبٔىَٗ ثىٍْٗ 

لبرغدي جدۇرۇظ  ثىرىحدبٔىَٗگِٗىطىرٔي  ٔبپبٌېئؤٕىڭثوٌغبٍٔىمي غٗوطىس ھٗلىمٗت. 

ي ئدۈزۈپ ھىٕذىطدحبٔغب ثبرىدذىغبْ ئىّپېدرىَٗ ٍدوٌىٕ ثىرىحبٔىَٗٔىدڭثبزىطي لىٍىپ، 

جبغٍىّبلچي ثوٌغبٍٔىمىّۇ راضث. ئِّٗب ھۇجۇِٕىڭ ٔىػبٔي ِۇغۇال دېدَىع جدبرىخي 

 رېئبٌٍىممب ئۇٍغۇْ وٌٍّٗٗذىغبْ ٍبٌغبٔچىٍىك 

ئىّپېرىَٗ ٍوٌىٕي ئۈزۈپ جبغدالظ ثىدٍْٗ ئىطدالَ غدٗرىئىحىٕي ھدبوىّىَٗجحىٓ 

ٗ چٗجٕٗغحۈرۈپ ئۇٔىدڭ ئورٔىغدب ئىٕطدبٔالر جدۈزگْٗ لدبٔۇٕٔي دٖضطىحىػدٕىڭ ٔدېّ

 ِۇٔبضىۋىحي ثبر؟ 

ثىددس ثددۇ ھۇجۇِٕىددڭ ئىطددالِغب لبرغددي خىرىطددحىَبٍٔىك ٔىػددبٔىٕىڭ ثددبرٌىمىٕي 

 ثىٍگىٕىّىسدٖ. ھِّٗٗ ئىع ئبٍذىڭٍىػىذۇ. 

ئىػددغبي لىٍغبٔددذىٓ وېددَىٓ، ِىطددىرٌىمالرغب ثىددر  ئىطددىٗٔذىرىَٗٔئددبپوٌېئوْ 

غٗپمٗجٍىه ٔبھبٍىحي »ِۇراجىئٗجٕبِٗ چىمبردى.  ِۇراجىئٗجٕبِىذٖ ِۇٔذاق دېَىٍذى: 

جىدٓ ثبغدمب ِٗثدۇد ثٗرھٗق ٍدوق، ٔىڭ ٔبِي ثىدٍْٗ ثبغدالٍّْٗ. ۋٖ ِېھرىجبْ 

ٔىڭ ثبٌىطدي ۋٖ غدېرىىي ٍدوق. ئٗروىٍٕىده ۋٖ ثبراۋٖرٌىده
①
ئبضبضدىغب لۇرۇٌغدبْ  

فىرأطىَٗ لوغدۇٔىٕىڭ لوِبٔدذأي ثؤبپدبرت   -فىرأطىَٗدىٓ: زور ھٗرثىٌ لوغۇْ  

طىردا ئۇزۇٔذىٓ ثىرى ھدبوىّىَٗت ثېػدىذا ِىطىر خٌٗمىگٗ غۇٔي ئۇلحۇرىذۇوي: ِى

                                                 
①
ئبرالٕي ينّٗوۈري، ھِّٗىر ٗ ٌِٗرۇِىي، برۇ، فىئأسىَٗ ئىٕمىسبىٕىي ئٗروىٍٕىه، لىئالٕڭاشٍىك ببراۇٖرٌىه شو 

 شوئبرى. ِبسۇٔىَسرٔىي
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خورالپ وٌٗذى.، ھبلبرٖت لىٍىپ فىرأطۇزالرٔيجۇرغبْ دائىرىٍٗر 
①
ِْٗ ٍۇرجۇڭالرغب  

دىٕىڭالرٔي ٍولۇجدۇظ ِٗلطدىحىذٖ وٗپحىّىػدّْٗ، ثدۇ ثىدر ٍبٌغدبْ گٗپ. ئۇٔىڭغدب 

ئىػّٗٔٗڭالر ئبٌدذأغبٔالرغب غدۇٔذاق دٖڭدالر: ِْٗ پٗلٗت ضدىٍٗرٔي زاٌىّالرٔىدڭ 

لدب ٍِِٗدۇوىَالردىٓ ثٗودرٖن ئىجدبدٖت وٌىذىٓ لۇجمۇزۇظ ئۈچۈٔال وٌٗذىُ. ِْٗ ل

 ٔىڭ پٍٗغِٗجىرىٕي ۋٖ ئۇٌۇغ لۇرئبٕٔي ھۆرِٗت لىٍىّْٗ. لىٍىّْٗ، 

غٍٗخٍٗر، لدبزىَالر، ئىّدبِالر، ِىطدىردا جدۇرۇپ لبٌغدبْ ٍۇٔدبٍٔىمالر ۋٖ غدٗھٗر 

ئىخالضّْٗ ِۇضۇٌّبْ، ثۇٔىڭ  فىرأطۇزالرِۇپۇلراٌىرى ِىٍٍىحىڭالرغب ِۇٔذاق دٖڭالر: 

ئىطپبجي غدۇوي، ئدۇالر رىّغدب چۈغدىٗٔذٖ ٔبضدبراالرٔي ئىطدالِغب لبرغدي جۇرۇغدمب 

ھٗر ۋالىدث ئوضدّبْ  فىرأطدۇزالرٕي ۋٍٖراْ لىٍدذى. ىوۈغىۈرجىذىغبْ پبپبٔىڭ جٗخح

ضدۇٌحبٔي ھٗزرٖجٍىرىٕدي ٍبخػدي وۆرىدذۇ. ئۇٔىدڭ دۈغدٍّٗٔىرىگٗ  ئىّپېرىَٗضىٕىڭ

 .«ۇٔىڭ پبدىػبھٍىمىٕي ِٗڭگۈ داۋاَ ئٗجىۈزضۇْئ دۈغّْٗ ثوٌىذۇ. 

لىٍغبٔدذىٓ وېدَىٓ، لدبھىرٖگٗ  ِٗغٍۇپٔبپوٌېئوْ ٍِِٗۇوىَالرٔي ئىّجبثٗ جېڭىذٖ 

وېٍىپ ئٌٗفىجىىٕىڭ داچىطىغب ئورۇٔالغحي. ئدۇ، ئۆٌىّدبالر ٍىغىٕىغدب رىَبضدٗجچىٍىه 

 ِۇضددۇٌّبْ دٖپ وۆرۈدىغددبْلىٍغبٔددذا، ئددۆزىٕي ئىطددالِٕي ۋٖ لۇرئددبٕٔي ٍبخػددي 

جؤۇغحۇردى. ئۇ، ئۆٌىّبالرغب جوْ ٍېپىپ جدۇراجحي. ٔدبپوٌېئوْ ئىطدالَ غدٗرىئىحىٕىڭ 

ئورٔىغب ئىٕطبْ جۈزگْٗ لبٔۇٔالرٔي دٖضطىحىػحٗ ئۆٌىّبالردىٓ پبٍذىالّٔبلچي ثوٌغبْ 

ئىذى. ئۇ، لبٔۇٔالرٔي ئۆزى ئېٍىپ وٌٗگْٗ ئٗرٖثچٗ ِٗججٗئٌٗٗردٖ ثېطدىپ جٗلدٍٗپ 

 لوٍغبْ ئىذى. 

ْٗ ھىٕذىطحبْ ئوجحۇرىطىذىىي ئىّپېرىَٗ ٍوٌىٕي ئۈزۈپ جبغدالظ، ثىٍ ثىرىحبٔىَٗ

 غۇٔذالّۇ ئۈزۈپ جبغالظ ثوالِذۇ؟ 

ثىٍْٗ ھىٕذىطحبْ ئوجحۇرىطىذىىي ئىّپېرىَٗ ٍدوٌىٕي  ثىرىحبٔىَٗٔبپوٌېئوْ پٗلٗت 

 .ئۈزۈپ جبغالظ ئۈچۈْ وٌٗگْٗ دٖپ جٗضٗۋۋۇر لىٍىع وبٌۋاالرچٗ ضبددىٍىمحۇر

لىَىٕچىٍىددك  ثىرىحددبٔىَىگٗثىددٍْٗ ثٗضٍىػددٗجحي.  ٔىَٗثىرىحددبجددوغرا، ٔددبپوٌېئوْ 

جۇغذۇرِبلچي ثوالجحي. ٌېىىٓ ئۇٔىدڭ ِىطدىرغب وېٍىػدحىىي ِٗلطدىحي: ِىطدىرٔي 

ئىطالَ دائىرىطىذىٓ چىمىرىۋېٍىپ، ِىطىردىٓ ئىٍىُ ئۆگىٕىذىغبْ، ِىطدىردىٓ ٔدۇر 

ىطدالَ ئبٌىذىغبْ ئىطالَ ئٌٍٗىرىٕي ثۇزۇظ ِٗروىدسىگٗ ئبٍالٔذۇرۇغدحىٓ ئىجدبرٖت. ئ

غٗرىئىحىٕي چٗجىٗ لېمىع، ئۇٔىڭ پىالٔىٕي ئىجرا لىٍىػٕىڭ ثبغٍىٕىع ٔۇلحىطدي. 

                                                 
①
ئرد  ئرىٍى  ِٗلسرىاىڭٖ  ٍِِٗرۇوىَسريالٓخورٌىلبْ  فىئأسۇزەرٔيِبٔب بۇ ٍٗريٖ ٔبپوٌىئوْ ئدز يائىئالسىڭالىي  

ھٗلمىررڭٖ لٌَٗٗ « ئرربرتۇلۈىٍىمي». فىئأسررىَٗ ھۇتۇِىٕىرري ئبشررىبرالسۇاتىڭۇ لوزغىلرربٍٔىمىٕيِىسررىئغب ھۇتررۇَ 

 بۇ ٔۇلاىڭالٓ خٗۇٖرسىز ئوخشبٍڭۇ. ٗۇرالاىۋاتمبٔسرت
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ئٗزھٗر ئۆٌىّبٌىرىذىٓ دىٍي ئوچۇق، ثٗضىرٖجٍىه  ثىرى
①
ِٗلطدىحىٕي  ٔبپبٌېئؤٕىدڭ 

ئٗگٗر ضددْٗ دٖۋا لىٍغبٔددذٖن »ثبٍمدبپ لېٍىددپ، ئۇٔىدڭ ٍددۈزىگىال ِۇٔددذاق دېدگْٗ: 

ئىطالَ غٗرىئىحىٕي ئىجدرا لىٍغدبْ  ٔطىَٗدٖفىراِۇضۇٌّبْ ثوٌطب  ٍۇرجۇ   ھٗلىمىٌ

ثوالجحىڭ. ثۇ ٍٗرگٗ وېٍىپ غٗرىئٗجٕي چٗجىٗ لېمىپ، ئۇٔىڭ ئورٔىغب ئۆزۈ  جدۈزگْٗ 

 .«لبٔۇٕٔي دٖضطىحىپ ٍۈرٍِٗححىڭ

وٌٗطددٗن،  ِٗضىٍىطددىگٗثوٌغددبْ ِٗجددجٗئٗ « ئددبرجۇلچىٍىمي»ھۇجۇِٕىددڭ چددو  

بر. جۈٍِىدذىٓ ٔدبپوٌېئوْ ِٗججٗئٗ ئېٍىپ وېٍىػىذٖ ودۆپ ضدٗۋٖثٍٗر ثد ٔبپبٌېئؤٕىڭ

ثوٍطۇٔۇغددٕي جٌٗٗپ  ثۇٍرۇلىغددبِىطددىر خٌٗمىددذىٓ خىرىطددحىَبْ لبرالچىٍىرىٕىددڭ 

لىٍىذىغبْ جٗغۋىمبت ۋٖرٖلىٍىرىٕي غۇ ِٗججٗئٗدٖ ثبضىذۇ. ثىر جٗغۋىمبجحب ٔدبپوٌېئوْ 

جوٌدۇق ثوٍطۇٔۇغدٕي،  فىرأطدۇزالرغبلدبزا ۋٖ  لٗدٖرگٗ ئىػدىٕىع »ِۇٔذاق دٍٖدذۇ: 

ِىطىر ئۈضحىذىٓ  فىرأطۇزالرٔىڭۇرِبضٍىمٕي الزىُ جۇجىذۇ. چۈٔىي، ئۇالرغب لبرغي ج

« ٔىدڭ جٗلدذىرى ثىدٍْٗ ثوٌغدبْ.غبٌىت وېٍىػي ۋٖ ِىطىرٔي ئىطدحىال لىٍىػدي 

ئٌِٗٗددذىٓ لبٌددذۇرۇظ ئۈچددۈْ  جٗدرىجىددٌٔددبپوٌېئوْ ٍٗٔٗ ئىطددالَ غددٗرىئىحىٕي 

ېَىددٕچٗ ٔددي غددۇ ِٗجددجٗئٗدٖ ثۆٌددۈپ ثبضددىذۇ. ثددۇ ِٗجددجٗئٗ و« ٔددبپوٌېئوْ لددبٔۇٔي»

ِٗلطىحىگٗ جبِبِْٗ زىث ھبٌذا ئٗرٖة ئىطالَ ِىراضٍىرىٕي جبرلىحىػدمب  ٔبپبٌېئؤٕىڭ

ئىػددٍىحىٍذى. ثۇٔددذاق ثوٌۇغددٕي ٔددبپوٌېئوْ ئوٍٍىّىغددبْ. غددۇڭب ثددۇٔي ھۇجۇِٕىددڭ 

 دېگىٍي ثوٌّبٍذۇ. « ئبرجۇلچىٍىمي»

 -ئبضددبرٖ  پىرئٗۋىٕٕىددڭثددوٌّىع « ئددبرجۇلچىٍىمي»ھۇجۇِٕىددڭ ئىىىىٕچددي 

 ٕي لىسىػمب وٌٗگْٗ ئىٍّىٌ جٗوػۈرۈظ ئۆِىىىٕىڭ غٗرىسى جېخىّۇ ٍبِبْئٗجىمىٍىرى

ٍدېمىٓ غدٗرق جِٗئىَىحدي ۋٖ ِٗٔىدۋىٌ »گېپي ئوچدۇق غٗرلػۇٔبضدالرٔىڭ ثىدرى 

«ِٗدٖٔىَىحي
②
ثىدس وىرگٍٗٔىىدي ئىطدالَ ئېٍىدذٖ »دېگْٗ وىحبثحب ِۇٔذاق دٍٖدذۇ:  

ِۇضددۇٌّبٔالر ئىطددالِذىٓ ثددۇرۇٔمي ھٗزارٖجٍٗرٔددي لىددسىع ئۈچددۈْ ٍٗر ووٌىددذۇق، 

ئىطالِذىٓ ثۇرۇٔمي ئٗلىذىٍٗرگٗ لبٍحبرِىىىٓ دېگْٗ جٍِٗٗىّىس ٍوق. ئۇالر ئىطدالَ 

 .«ثىسگٗ وۇپبٍٗ وٗجطىالثىٍْٗ غۇ ھٗزارٖت ئبرىٍىمىذا جۇرالطىسٌىػىپ 

ٔىڭ ٔىػبٔىّۇ غدۇٔذاق « ئىٍّىٌ گۇرۇپپب»ھۇجۇِچىالرغب ھِٗراھ ثوٌۇپ وٌٗگْٗ 

ٔىػبْ ثوٌّبضحىٓ، ثٌٗىي ئدۇ، ئىٍّىدٌ جؤغدب  ئىذى. ثۇ گۇرۇپپىٕىڭ ٔىػبٔي ئىٍّىٌ

 خىرىطدحىَبٔالرٔىڭئٗضىردىٓ ثبغدالٔغبْ  - 06ئورىٕىۋاٌغبْ خىرىطحىَبٍٔىك ثوٌۇپ، 

                                                 
①
 . ٔبپوٌىئوْ ئۇٔىڭلب بٗن ئد  ئىڭى.شٗرلبۇالٌبۇ ئدٌىّب شٍٗخ  
②
 Near East; culture and Society, Edited bt. Culer Young  غب لبرا 
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ئٗجىمىٍىدرى  -ئبضدبرٖ  پىرئٗۋىٕٕىڭ ثىرى ئېىطپېذىحطىٌَٗىرىٕىڭئبجبٌّىع ئىٍّىٌ 

ٔغدبٍٔىرى ٔٗچچٗ ِىڭ ٍىٍالردىٓ ثىرى ثبر ئىذى. ئوغرىالٔغبٍٔىرى ئوغرىٍىٕىدپ، ثۇال

رٔي ِىطدىرٔي زىَدبرٖت ئىجبدٖجخدبٔىالر، گىگبٔدث ھٍٗىٌٗدٍٗر ثدۇال .ثۇٌىٕىپ جۇردى

راق ئۆجّۈغٕىڭ ئبجبٍىجبجٍىرىٕي جبِبغب لىٍدذى. ٍۇرجىغدب ىلىٍىپ وٌٗگٍٗٔٗر وۆرۈپ، ٍ

ئىجرٖت ئېٍىپ لبٍححي. وۆرِىگٍٗٔٗرگٗ دٖپ ثٗردى. ثۇ ئىػالر داغذۇغىطىس غۇٔذاق 

ىك ِۇضدۇٌّبٔالرِۇ ثدۇ ئبجبٍىجدبجالرٔي ودۆردى. ٔٗپىدص ئۆجۈپ وېحىۋٖردى. ِىطدىرٌ

ھۈٔٗرٌٗردىٓ زولالٔذى. ٌېىىٓ ثدۇ ئبجبٍىجدبجالر ئۇالرٔىدڭ جۇٍغۇضدىذا ئۆجّۈغدحىىي 

لٗۋٍِٗر لبٌذۇرۇپ وٗجىْٗ ثۇجالر ئىذى. ثۇ ِۇضۇٌّبٔالر ثىدٍْٗ ئبغدۇ ثۇجپٗرٖضدٍٗر 

لبٔددذاق ئوجحۇرىطددىذا ِۇٔبضددىۋٖت ئددۈزۈٌگْٗ ئىددذى. ئىطددالَ دۇَٔبضددىٕىڭ ھٗر 

جبٍٍىرىذىىي ئٗھۋاي غۇٔذاق. ئٗرٖة ٍىرىُ ئبرىٍىذا ثوٌطۇْ، ٍبوي غبَ ۋٖ ئىرالالردا 

ٍبوي ثبغدمب ئٌٗدٍٗردٖ ثوٌطدۇْ ئىطدالَ وېٍىػدحىٓ ثدۇرۇْ غدۇ جدبٍالردا ٍبغدىغبْ 

ئٗجىمىٍىرى ھِّٗٗ جبٍذا جېپىٍىذۇ. ِىڭ ٍىٍذىٓ ئېػىپحۇ،  -ثۇجپٗرٖضٍٗرٔىڭ ئبضبرٖ 

ۇجالر جوپب جېگىذٖ. ثۇجالر وىػىٍٗردٖ پٗلٗت ئىجرٖت ئېٍىع وىػىٍٗر ِۇضۇٌّبٍٔىمحب، ث

 جۇٍغۇضي لوزغبٍذۇ. 

 خىرىطدحىَبٔالرٔىڭٌېىىٓ ھٗرلبٍطي ئٌٍٗٗرٔي  لىسىپ ئدبٌىحوپىال  لىٍىدۋٖجىْٗ 

ئىطالِىٌ زېّىٕالرٔي لىسىپ ئۆجّۈظ ھٗزارٖجٍىرىٕي لىسىپ چىمىػحىىي ِٗلطدىحي 

ئوجحۇرىطىذا جۇرالطىسٌىك پٍٗذا لىٍىدپ،  ِۇضۇٌّبٔالردا ئىطالَ ثىٍْٗ غۇ ھٗزارٖجٍٗر

دىٕطىسالغحۇرۇغمب غبرائىث ھبزىرالغحىٓ ئىجبرٖت. ِبٔب ثدۇ، ٔدبپوٌېئوْ ئدۆزى ثىدٍْٗ 

  .گۇرۇپپىٕىڭ ٔىػبٔي« ئىٍّىٌ»ثىٍٍٗ ِىطىرغب ئېٍىپ وٌٗگْٗ 

« ئىٍّىدٌ»گۇرۇپپىٕىدڭ ِٗلطدىحي ٔولدۇي  ِٗزوۇردٖپ ٍۈرگٗٔذٖن « زىَبٌىَالر»

االرچٗ ضدبددىٍىمحۇر. غدۇ گۇرۇپپىدذىىىٍٗرٔىڭ ئدۆزى ئٗضدٍي لىذىرىع دېَىع وبٌۋ

ِٗلطٗجٕىڭ ئۇٔذاق ئِٗٗضٍىىىگٗ غبھىث ثوٌۇپ جۇرۇپحۇ. ئٗضٍي ِٗلطدٗت ِىطدىر 

ِۇضۇٌّبٍٔىرى ئوجحۇرىطىذا فىرئٗۋٔچىٍىه لىسغىٍٕىمي پٍٗذا لىٍىدپ، ِۇضدۇٌّبٔالرٔي 

ٖت. ثدۇ ھٗلدحٗ ئىطالِغب ئِٗٗش، ئىطالِذىٓ ٍىراق ِىطىرغب جٗۋٖ لىٍىػحىٓ ئىجدبر

 ھبپىس ئىجراھىُ ِۇٔذاق دٍٖذۇ:« ٔىً غبئىرى»

 ِْٗ ثىر ِىطىرٌىك ٍىٍحىسىُ ئېھراِغب جۇجبظ،

 ئېھراِذا ثوٌّىذى ٍولبظ. زاِبٔالر ثوٍي

ھبپىس ئىجراھىُ گٗرچٗ ِۇضۇٌّبٔچٗ غېئىرالرٔي ٍبزغبْ ثوٌطىّۇ، ٍٗٔىدال ئۇٔىڭدذا 

ۇق غٗرلػۇٔبش دېگٗٔذٖن، رٖزىً ضۇٍىمٗضث ئۆزىٕي وۆرضٗجحي. ھېٍىمي گېپي ئوچ
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رٖزىً ضۇٍىمٗضث ئىطالَ ثىٍْٗ ثۇرۇٔمي ھٗزارٖجٍٗر ئوجحۇرىطىذا جۇرالطىسٌىك پٍٗذا 

 لىٍىع. 

ئىطالَ غٗرىئىحىٕي چٗجىٗ لېمىع، ئۇٔىڭ ئورٔىغدب ئىٕطدبٔالر جدۈزگْٗ لدبٔۇٕٔي 

دٖضطددىحىع، ِىطددىرٔي ئىطددالَ دۇَٔبضددىذىٓ ئددبٍرىۋېحىع ئۈچددۈْ ۋٖ ِىطددىرٔي 

 ٔبپبٌېئؤٕىدڭلىسغىٍٕىمىٕدي پٍٗدذا لىٍىدع  پىرئٗۋٔچىٍىهئۈچۈْ  دىٕطىسالغحۇرۇظ

ھۇجۇَ لوزغبغحىىي ئبضبضٍىك ٔىػبٔي. ئىّپېرىَٗ ٍوٌىٕي وېطىپ جبغالظ لوغۇِچٗ 

 ٔىػبْ. 

لدبھىرٖ « پبھىػدىٍىرى»ئىػغبٌىَٗجچىٍٗرٔىڭ ٔدبپوٌېئوْ ثىٍدٍٗ ئېٍىدپ وٌٗدگْٗ 

بھىػىۋازٌىمٕي جبرلبجحي. ثٗزى ووچىٍىرىغب ٍبٌىڭبچ چىمىپ، ئبزغۇٍٔۇق پٍٗذا لىٍذى، پ

ئبضددبرٖت »ِۇضددۇٌّبْ ئبٍددبٌالرٔي جٗلٍىددذ لىٍىػددمب وۈغددىۈرجحي. ثددۇ ھٗلددحٗ 

 دېگْٗ وىحبثحب وۆپ جوخحىٍىذۇ. « ئبجبٍىجبجٍىرى

ٔددبپوٌېئوْ ِىطددىرٔي ثېطددىۋاٌغبْ وۈٕٔىددڭ ئٗجىطددي دۇَٔددب ٍٗھۇدىٍَىرىغددب ئبجددب 

. ثدۇ ئىىىدي ئٗھدۋإٌي ثوۋىٍىرىٕىڭ ۋٖجىٕىگٗ لبٍحىپ ودېٍىع چدبلىرىمي چىمدبردى

ِىطدىرغب وېٍىػدحىىي خىرىطدحىَبٍٔىك  ٔبپبٌېئؤٕىدڭٍۇلىرىمي ئٗھۋاٌالرغب لوغطبق 

ضۇٍىمٗضددحي ئبغددىبرىٍىٕىذۇ. فىرأطددىَٗ ئىٕمىالثىٕىددڭ لوزغىٍىػددىذا ٍٗھددۇدىَالر 

ٍٗھۇدىَالر ٍېحىػحۈرگْٗ ۋٖ ئۇٔىڭغدب ٍدوي  ٔبپبٌېئؤٕىڭٔبھبٍىحي چو  روي ئوٍٕىغبْ. 

 ىڭ ِىطىرٔي ثېطىۋىٍىػغب ھِٗىبرالغمبْ. وۆرضٗجىْٗ. ئۇٔ

ٍبۋروپبٌىمالرٔىدڭ «. ئبرجۇلچىٍىمٍىرى» ھٗلىمىٌِبٔب ثۇالر فىرأطىَٗ ھۇجۇِىٕىڭ 

جددبرىخچىالر « ِۇضددۇٌّبْ»لوٌىددذىىي جددبرى  وىحددبثٍىرى ثددۇٔي ضددۆزٌىٍّٗذۇ. وبجحددب 

 ٍبۋروپبٌىك ئۇضحبزٌىرىذىٓ لبرىطىغب ٔٗلىً لىٍىػىذۇ. 

لىٍدذى.  ئېغىٍديئولمب جۇجحي. ئٗزھٗرٔي ئدبت  ېرضىحېحىٕيئۇٔىۋٔبپوٌېئوْ ئٗزھٗر 

ِىطددرٌىمالرٔي ئىطددالَ دىٕىددذىٓ ِٗججددۇرى ٍبٔددذۇرِبلچي ثوٌددذى. ئۇٔىددڭ ثددۇ 

ھبِبلٗجٍىىٍىرى فىرأطىَٗٔي ئىطىٗٔجىگٗ ئبٌغبْ ھٗرثىٌ ۋٖ ضىَبضىٌ غبرائىحالرغب 

ىٍدذى. لبٍحىػدمب ِٗججدۇر ل فىرأطدىَٗگِٗىطدىرٔي جبغدالپ  ٔبپبٌېئؤٕيلوغۇٌۇپ، 

ئىػغبٌىَٗجچي وبپىرالرغب ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ غٗزىپي ثبرغبٔچٗ ئبغّبلحب ئىدذى. ثۇٔىدڭ 

ٌېئؤذىٓ وېَىٕىي لوِبٔدذأي بثىٍْٗ ضۇالٍّبْ ھٌٗجىٌ ئىػغبٌىَٗجچي لوغۇٕٔىڭ ٔبپ

ئۆٌحۈرۈۋٖجحيوۇٌٍٗجىرٔي 
①
. 

                                                 
①
ك ثىدٍْٗ لبرغدىٍىك وۆرضدٗجحي. وَٗ ئۇچراٍدذىغبْ ثبھدبدىرٌىك ۋٖ لٗھرىّدبٍٔى ئىػدغبٌىَٗجچىٍىرىگِٗىطىرٌىمالر فىرأطىَٗ  

ئۇالرٔىدڭ ثددۇ لٗھرىّددبٍٔىمٍىرى ھدبزىرلي ئولۇجمددۇچي ۋٖ ئولۇغددۇچىالر ئولددۇپ ٍدۈرگْٗ جددبرى  وىحبثٍىرىددذا جٗضددۋىرٌٗٔگٗٔذٖن، 

ٔىڭ ئىػدغبٌىَٗجچي وبپىرالرغدب « ِۇضۇٌّبٔالر»گٗ جبلبثىً جۇرۇغي ثوٌّبضحىٓ، ثٌٗىي «  فىرأطىٌَٗىىٍٗر»ٔىڭ « ِىطىرٌىمالر»

دىٕدي ئۆٌىّدبالر رٖھجٗرٌىده جىھبدلدب ئىذى. پبوىث غدۇوي: جىھبد لبرغي ئىطالَ خىرىطحىَبٔالرغب جۇرۇغي ئىذى. ثۇ، لبرغي 
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ھٗرخىً غبرائىحالر ثىرٌىػىپ فىرأطىَٗ ئىػدغبٌىَىحىٕي ِىطدىردىٓ ئبٍرىٍىػدمب 

ججددۇرالپ، فىرأطددىَٗ ئىػددغبٌىَىحىٕي ئبخىرالغددحۇردى. ثىددراق، ئٗپطۇضددىي ثددۇ ِٗ

ئىٍّىدددٌ جٗوػدددۈرۈظ »ئبخىرالغدددّىذى. « ئدددبرجۇلچىٍىمٍىرى»ئىػدددغبٌىَٗجٕىڭ 

ثۇ گۇرۇپپىٕي ئېٍىدپ وٌٗدگْٗ ئىػدغبٌىَٗجچىٍٗر وٗجطدىّۇ، وٗجدًّٗ « گۇرۇپپىطي

ثۈگدۈٔگىچٗ ئدۇٔي ثىدس ھٗرىىىحىٕي داۋاِالغحۇردى. ثۇ ھٍٗراْ لبالرٌىك ثىر ئىع. جب 

ٌېئوْ ِۇضدۇٌّبٍٔىمٕي دٖۋا لىٍغبٔدذٖن، ِۇضدۇٌّبٍٔىمٕي دٖۋا بچۈغىٌٍّٕٗٗۋاجىّىس ٔبپ

 فىرأطددىَٗپٗرٖشلىٍغددبْ ئىػددغبٌىَٗجچىٍٗر ئددۆز پېددحىچٗ لىٍىددۋٖردى. ِٗضددىٍْٗ: 

ضۇالٍّبْ پبغب. ئۇ وېَىٓ ٔبھبٍىحي چو  روي ئوٍٕىذى. ٔبپوٌېئوْ لبھىرٖٔىدڭ ِدۇٔىرٖ 

جبٍىدذا لبٌدذى. ثدۇ  ئىٕطدحىحۇجىّۇئٗجىمىٍىدرى  -ئبضدبرٖ  پىدرئٗۋْْ راٍؤىذا لۇرغب

 ئۆز ئورٔىذا جۇرِبلحب.  ٗھبزىرغىچ جب ئىٕطحىحۇت

فىرأطددىَٗ ئىػددغبٌىَٗجچىٍىرى غددبرائىث ٍددبر ثٗرِىگٍٗٔىىددي ضددٗۋٖثىذىٓ 

ٍٗھۇدىٍَىك پىالٍٔىرىٕي ئىػدمب ئبغدۇراٌّىغبْ ثوٌطدىّۇ، جٗلدذىر   -خىرىطحىَبٍٔىك 

« ِۇھِّٗٗد ئٌٗي وٗثىر»  - غٗخصٍىرىٕي ئىػمب ئبغۇرۇپ ثېرىذىغبْ ئۇالرغب پىالٔ

 ٔي ٔېطىپ لىٍذى. 

*** 

 

 يۇھّيًّد ئّنىُىڭ روني

ضېطىك ٔبِي پۇر وٗجىْٗ زاٌىٍّىك ۋٖ رٖھىّىطىسٌىىحٗ داڭك   -ِۇھِّٗٗد ئٌٗي 

پدبرالٕي ۋالحىدذا  -غٌٗدٍٗ  ئىّپېرىَٗضدي. ئدۇٔي ئوضدّبْ غدٗخصچىمبرغبْ ثىدر 

رٔي ئٗدٖثٍٗغىٗ ئٗۋٖجىْٗ. ئۇ ۋٖ ئۇٔىڭ غبٍىىٍىرى وٗٔحىٕىڭ ضىرجىغب جبپػۇرِىغبٔال

ضدولحىٍىك ثىدٍْٗ وىػدىٍٗرٔي لورلۇجدۇپ،  -جبال  ۋٖ لبلحي  -ثبرگبھ لۇرۇپ، ثۇال  

پدبراق  -ئۇالرٔي ِۇھِّٗٗد ئٌٗي ۋٖ ئۇٔىڭ غبٍىىٍىرىٕىڭ دٖردىٕي جبرجمۇچٗ غٌٗدٍٗ 

. ِدۇھِّٗٗد ئٌٗدي ېگدۈزۈۋٖجىْٗدجبپػۇرغبْ  گٗرچٗ ئېغىر ثوٌطدىّۇ،  جدۈزۈوىْٗ 

                                                                                                                            
چىدع جىرٔىمدي ثىدٍْٗ ئدۆچ  ئٗزھٗرگٗلبرغىٍىك وۆرضىحىع ھٗرىىىحىٕىڭ ئبضبضي ثوٌغدبْ خىرىطحىَبٔالرغب لىٍذى. ٔبپوٌېئوْ 

ِىطدىرٌىك ئِٗٗش ئىدذى، ثٌٗىدي ِۇضدۇٌّبْ  ھٌٗجىٌۆٌحۈرگْٗ ضۇالٍّبْ ئ وۇٌٍٗجىرٔيئٗ  چو  پبوىث غۇوي: . ثوٌۇپ وٗجحي

ئۆٌحۈرۈغدىٗ  لوِبٔدذأىٕي ئىػدغبٌىىَٗجچىٍٗرٔىڭ وىرگْٗئۇٔي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ زېّىٕىغب ثبضحۇرۇپ  ِۇضۇٌّبٍٔىميئىذى. ئۇٔىڭ 

 ِىطددىرٌىمالرٔي رٌىىٕىددڭۋٖجٗٔپٗرۋٖچىمّىغددبْ ئىددذى. -ئۈٔذىددذى. ئۇچبغددذا جېخددي ۋٖجٗٔپٗرۋٖرٌىدده دٖۋاٌىددرى ئوجحۇرىغددب 

ثدۇ  ئۆگىحىۋاجمدبٍٔىرىّىس ۈٍٔٗردٖود ثۇجېخىّۇ ِۇِىىٓ ئِٗٗش ئىذى. ئولۇغۇچىالرغب  ئۈٔذىػيلبرغي جۇرۇغمب  فرأطىَىٍىىٍٗرگٗ

 .ھۇجۇِٕىڭ ثىر ئبضبرىحي ئىذىَٗۋىثۇِۇ ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرىحىٍغبْ . ٍبٌغبٔچىٍىمحۇرئٌِٗٗىٌ جبرىخمب ئۇٍغۇْ وٌٍّٗٗذىغبْ 
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ئىددذى. ئددۇ ثٗن  غددٗخصھولۇلپٗرٖضددٍىىحٗ ِٗجٕۇٍٔددۇق دٖرىجىطددىگٗ ٍٗجددىْٗ 

ئىذى« ٍبراٍِىك»
①
. 

ِددۇھِّٗٗد ئٌٗىٕددي ِىطددىرغب ۋاٌىددٌ لىٍىددپ  فىرأطددىَٗٔىڭثىسٔىددڭ لددوٌىّىسدا 

ھٗرخىدً  .ئٗۋٖجىػحٗ ضۇٌحبٔغب ثېطىُ ئىػٍٗجىٍٗٔىىىٕي جٗزٍٍِٗذىغبْ پبوىث ٍدوق

 ىٓ لبرىغبٔذا غۇٔذالحٗن جۇرىذۇ. ئبالِٗجٍٗرد

ٍىٍددي ئوضددّبٔىَالر جٗرىپىددذىٓ  - 0815ٌددېىىٓ ِددۇھِّٗٗد ئٌٗددي ھٗر ھبٌددذا 

ِىطىرغب ۋاٌىٌ لىٍىدپ ئٗۋٖجىٍدذى. ثدۇ فىرأطدىَٗ ئىػدغبٌىَٗجچىٍىرى ِىطدىردىٓ 

چېىىٕىددپ، ٍِِٗددۇوىَالر ضددۇٌحبٕٔىڭ ھبِىٍَىمىددذىىي ثبغمۇرۇغددٕي ئٗضددٍىگٗ 

 ْ ۋالىث ئىذى. وٌٗحۈرگىٕىگٗ ئۈچ ٍىً ثوٌغب

ِۇھِّٗٗد ئٌٗىٕي فىرأطىَٗ جوٌۇق لوٍٕىغب ئېٍىپ، ئۆز پىالٍٔىرىٕدي ئۇٔىدڭ لدوٌي 

ضددۇالٍّبْ پبغددبٔىڭ  فىرأطددىَٗپٗرٖشفىرأطددىَٗ ئۇٔىڭغددب . ثىددٍْٗ ئىجددرا لىٍددذى

ثبغمۇرۇغىذا ئٍٕٗي زاِبٔذىىي ئٗ  زاِبٔىۋى لوراٌالر ثىٍْٗ لوراٌالٔغبْ ِۇٔحىسىُ ثىدر 

 دى.ئبرِىَٗ لۇرۇپ ثٗر

لدۇرۇپ  ئبرِىَٗضدىٕيفىرأطىَٗ ئۇٔىڭغب ئٍٕٗدي زاِبٔدذىىي ئٗ  ئىٍغدبر دېڭىدس 

 ثٗردى.

 فىرأطىَٗ ئۇٔىڭغب دىَّبجحب ھٗرثىٌ ئىػالر دېڭىس ئبِجىرى لۇرۇپ ثٗردى.

فىرأطىَٗ ئۇٔىڭغب ِىطىرٔىڭ ضۇ ئىٕػدبئبجىٕي راۋأالغدحۇرۇظ ئۈچدۈْ ھٗلطدىس 

 وۆۋرۈوٍٗرٔي ضېٍىپ ثٗردى. 

ِددۇھِّٗٗد ئٌٗىٕددي ٍبخػددي  ھِّٗىطددىٕيۇ ئىػددالرٔىڭ فىرأطددىَٗ ِۇغدد

 وۆرگٍٗٔىىحىٓ لىٍذىّۇ؟ ٍبوي ِىطىرٔي ٍبخػي وۆرگٍٗٔىىحىٓ لىٍذىّۇ؟ 

ثٌٗىددي فىرأطددىَٗ ئىػددغبٌىَٗجچىٍىرى ئىجددرا لىالٌّىغددبْ خىرىطددحىَبٍٔىك 

 پىالٍٔىرىٕي ئىجرا لىٍىع ئۈچۈْ لىٍذى. 

ثبغدمب ثىدر ٔٗرضدىگٗ  ِۇھِّٗٗد ئٌٗي ِىطدىرٔي ئىطدالِىٌ ِٗروٗز ثوٌۇغدحىٓ

ئبٍالٔذۇرۇغددحب، ئددبخىرى ثېرىددپ ِىطددىرٔي ئىطددالَ جٗۋٌٖىىىددذىٓ چىمىرىۋېحىػددحٗ 

ٔبھبٍىحي چو  روي ئوٍٕىذى. ئۇ ئۆزىٕىڭ غۇٔذاق روي ئېٍىۋاجمبٍٔىمىٕي ٍب ثىٍىذۇ، ٍدب 

ثىٍٍّٗذۇ. وبِبي ئبجب جۈرن ۋٖ جبِبي ئبثذۇٔبضىرٔىڭ ئٗھۋاٌىغدب لبرىغبٔدذا ِدۇھِّٗٗد 

ڭ لبٔذاق روي ئوٍٕبۋاجمبٍٔىمىٕي جوٌۇق ثىٍطدٗ وېدرٖن دېگدۈِىس وېٍىدذۇ. ئٌٗي ئۆزىٕى

                                                 
①
ِلب لبرشرري تۇرۇشرراب ارروغ روي ئررىٍى  ئۈاررۈْ تبٌسٔلرربٔسر ھولررۇق ِٗسابٔىسرري ۇٖ رٖھىّسررىز بوٌۇشرري ئىسررس 

لبترربرٌىمسريا ِٗزوررۇر شررٗرتٍٗر توٌررۇق  وىررئٖن ئىررڭى. ِررۇھِّٗٗي ئٌٗرري، وبِرربي ئبتررب تررۈرن، تبِرربي ئببڭۇٔبسررىئ

 تى ىستاي.
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ٍٍِٗي ئۇ ثىٍطۇْ، ٍبوي ثىٍّىطۇْ ثٗرىجىر ئۇٔىڭ ئبٌىذىغبْ روٌي ئوخػبظ. ئۇ ئبٌغبْ 

ِٗلطٗجٍىرى  -ٔىڭ ٔىَٗت رروٌٕىڭ ٔٗجىجىطىّۇ ئوخػبظ. پىالٕٔي ئىجرا لىٍغۇچىال

ِۇضدۇٌّبْ  ھٗلىمىدٌىحي ئېٕىمىدي: لبٔذاق ثوٌۇغحىٓ لٗجئىَٕٗزٖر غۇٔىطدي ٔبھدبٍ

ئبڭٍىك ٍبوي ئبڭطىس ھبٌذا ثوٌطۇْ ئۇٔذاق روٌٕي ھٗرگىس ئبٌّبٍدذۇ. چدۈٔىي، ئۇٔىدڭ 

 ئېٍىػحىٓ جوضىذۇ.« ٍوٌَورۇق»ِۇضۇٌّبٍٔىمي ئۇٔي ئىطالَ دۈغٍّٗٔىرىذىٓ 

دىددٓ دۈغددٍّٗٔىرىگٗ خىددسِٗت لىٍىػددحب لبٔددذاق روي  ئٌٗىٕىددڭِددۇھِّٗٗد 

 ۈچۈْ دۈغٍّٗٔٗرٔىڭ ِٗلطىحىٕي چۈغىٕىع وېرٖن. ئوٍٕىغبٍٔىمىٕي چۈغىٕىع ئ

دۈغٍّٗٔٗرٔىڭ ِٗلطىحي ئىطالَ دىٕىٕي ئوِۇَِۈزٌۈن ٍوق لىٍىع. ٌېىىٓ ئدۇالر 

ثۇ پىالٔىٕي ئىّىبٔىَٗجٍىه ِۇئٍَْٗٗ ثبضمۇچالرغب ثۆٌۈپ ئىػمب ئبغدۇرىذۇ. ئوضدّبْ 

زھٗر ٍوق لىٍىع، ئىطالَ دۇَٔبضدىٕي غٗرثٍٗغدحۈرۈظ، ثوٌۇپّدۇ ئٗ ئىّپېرىَٗضىٕي

جبٍالغمبْ ِىطىرٔي ئبۋۋاي غٗرثٍٗغحۈرۈپ، ئىطالَ دۇَٔبضىٕىڭ لبٌغدبْ جدبٍٍىرىٕي 

غٗرثٍٗغحۈرۈغددٕي ِىطددىردىٓ ثبغددالظ ثبضددمۇچٍۇق ٔىػددبْ. ئىطددالَ دۇَٔبضددىٕي 

 جٌٗحۆوۈش ٍوق لىٍىع ئبخىرلي ٔىػبْ. 

ھۇجدۇَ  ئىدذىَٗۋىٍوق لىٍىع ئىػمب ئېػىپ ثوٌدذى.  ئىّپېرىَٗضىٕيئوضّبْ 

ثٍٗغحۈرۈغدٕىڭ ثىرىٕچدي لٗدىّدي: خىرىطدحىَبٔالرغب لبرغدي جىھدبد ئبرلىٍىك غٗر

لىٍىع روھىٕي ئۆٌحۈرۈپ، لبرغىٍىك وۆرضىحىػٕي جۈگىحىع. ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئٗلىذىٕي 

ٍددوق لىٍىػددمب جددوغرا وېٍىددذۇ. ئىطددالَ ئٗلىذىطددي ِۇضددۇٌّبْ وىػددىگٗ ئۆزىٕىددڭ 

د لىٍىپ، ئۇالرٔىڭ ِۇضۇٌّبٍٔىمىٕي، دۈغٍّٗٔٗرٔىڭ وبپىرٌىمىٕي، ئۇالرغب لبرغي جىھب

ئىطالَ زېّىٕىٕي ئىگىٍىۋېٍىػىغب ٍوي لوٍّبضٍىمٕي ئٗضٍىحىپ جۇرىذۇ. ِۇضدۇٌّبٔالر 

غٗرثٍىػىپ وٗجطدٗ، ئدۇالردا ِۇٔدذاق خىَدبي ثوٌّبٍدذۇ، ِۇضدۇٌّبٔالردا ثوٌىدذىغبْ 

ئىّبٔىٌ ۋىجذاْ ثوٌّبٍذۇ. غٗرثٍىػىع  ھٗرثىٌ ئىػدالردا غٗرثدىٗ ثوٍطدۇٔغبٔذىٓ 

بضدىٕي غٗرثٍىىٍٗرٔىدڭ ثېمىٕذىطدىغب ئبٍالٔذۇرىدذۇ. چدۈٔىي وېَىٓ، ئىطدالَ دۇَٔ

ئىطالَ دۇَٔبضي غٗرثٍٗغىْٗ چبغذا ئۆزىٕي ئىطالَ دۇَٔبضىغب جٗۋٖ دٖپ جؤۇِبٍذۇ، 

ثٌٗىي غٗرثىٗ جٗۋٖ دٖپ جؤۇٍذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇٔىڭذا غٗرثحىٓ ئبٍرىٍىع خىَبٌي 

ٌگٗٔدذىّۇ، ثېمىٕدذىٍىك ثوٌۇظ خىَبٌىغدب وٗ« ِۇضحٗلىً»ثوٌّبٍذۇ. ھٗجحب ئبٍرىٍىپ 

 دائىرىطىذٖ خوجىٍىرىٕىڭ ضىسىپ ثٗرگْٗ ضىسىمىذىٓ چىمبٌّبٍذۇ. 

ٍىدرالحىٓ »ثىس ئِٗذى دۈغدٍّٗٔٗرٔىڭ پىالٔىٕدي ثىٍدذۇق. ئِٗدذى فىرأطدىَٗ 

 لىٍىپ جۇرغبْ ِۇھِّٗٗد ئٌٗىٕىڭ روٌىغب لبراپ ثبلبٍٍي« وؤحروي

ِدۇھِّٗٗد   -ٍىك پىالٔي فىرأطىَٗ ِىطىردا ئىجرا لىٍّبلچي ثوٌغبْ خىرىطحىَبٔ

ئٌٗىٕي چوڭبٍحىپ، ئۇٔي ضۇٌحبٔذىٓ ِۇضحٗلىً ثوٌۇغمب وۈغىۈرجۈظ. ثۇٔذاق لىٍغبٔذا 
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ئىطالَ دۆٌىحىٕي پدبرچىالپ ئبجىسالغدحۇرغىٍي ثوٌىدذۇ. ِدۇھِّٗٗد ئٌٗىٕدي ثبغدمب 

ئبرلىذىٓ ضۇٌحبٔذىٓ ٍۈز ئۆرۈپ ِۇضدحٗلىً ثوٌىدذۇ. غدۇٔىڭ  -ۋاٌىَالر دوراپ، ئبرلب 

ِبٔب ثۇ چبغذا ِۇضدحٗلىً  .چېىىذىٓ ثۆضۈٌۈپ ٍىّىرىٍىذۇ -پىٍىه چبن ثىٍْٗ خٌٗى

ثوٌغبٔددذىٓ وېَىٕىددي ِىطددىرٔي غٗرثٍٗغددحۈرۈپ، داۋاٍِىددك غٗرثددىٗ ثېمىٕىددذىغبْ، 

 ئىطالِغب لبرىّبٍذىغبْ لىٍىع پىالٔي ٍوٌغب لوٍۇٌىذۇ.

ِۇھِّٗٗد ئٌٗي ثۇ روٌٕي ٔبھبٍىحي ٍبخػدي ئبٌدذى. فىرأطدىَٗ لدۇرۇپ ثٗرگْٗ، 

ضدۇالٍّبْ پبغدب ِٗغدىك لىٍدذۇرۇپ ثٗرگْٗ ئدبرِىَٗ ِدۇھِّٗٗد  ٔطىَٗپٗرٖشفىرا

ئٌٗىٕىڭ خٌٗىپىٍىىي ِۇضحٗلىً ثوٌۇغمب ئۇرۇٔىػىذا ۋٖ خٌٗىپىگٗ لبرغي جۇرۇغدىذا 

ئبرىالغّىغبْ ثوٌطدب، خٌٗىپىٍىىٕىدڭ  ثىرىحبٔىَٗئوثذاْ وېرٖوىٗ وٌٗذى. ثۇ ئبرِىَٗ 

ۆرۈٔۈغدحٗ خٌٗىپىٕىدڭ ضدېپىذٖ جدۇرۇپ، و ثىرىحدبٔىَٗلوغۇٔىٕي ٍېڭىۋاٌغبْ ثوالجحي. 

« دوضددحٍۇلىٕي»ضددۇٌحبٕٔىڭ  ثىرىحددبٔىَٗئٌِٗٗىَٗجددحٗ ثبغددمب ضددٗپحٗ جددۇردى. 

ِىطدىردا  فىرأطدىَٗٔىڭئٗال ثىٍىع ثىٍْٗ ثىر ۋالىححدب  دوضحٍۇلىذىٓ فىرأطىَٗٔىڭ

ثبظ ٔىػبٔىغب ثبغمىچٗ ٍوي ثىدٍْٗ  خرىطحىَبٍٔىمٕىڭٔوپۇز جىىٍىػىگٗ ٍوي لوٍۇپ،  

ِدۇھِّٗٗد ئٌٗىٕدي وۆرۈٔۈغدحٗ چٗودٍٗپ، خٌٗىدپىگٗ  ثىرىحبٔىَٗ .ىٍذىخىسِٗت ل

ھۇجۇَ لىٍغۇزِىذى. دٖي غۇ ۋالىحٕىڭ ئۆزىذٖ ِۇھِّٗٗد ئٌٗىٕىڭ ِۇضدحٗلىٍٍىمىٕي 

ئٌِٗٗىددٌ لددوٌالپ، ئبجبلحددب ضددۇٌحبٔغب جٗۋٖ ثوٌطددىّۇ، ئٌِٗٗىَٗجددحٗ ِىراضددخورٌۇق 

ىرىطدحىَبْ ٍبۋروپدبٌىرى جۈزۈِىذىىي پبدىػبھ ثوٌۇغىغب ٍوي لوٍذى.  ثدۇ ئٗضدٕبدا خ

ثىرٌىػىپ، ِۇھِّٗٗد ئٌٗىٕي ٔبپىرىٓ جېڭىذٖ ۋٍٖراْ لىٍذى. چۈٔىي ئدۇ، خدۇدىٕي 

ٍۇٔبٔغددب ھۇجددۇَ لىٍىػددمب پېحىٕغددبْ ئىددذى.   -ثىٍددًّٗ، خىرىطددحىَبْ دۆٌىحددي 

خىرىطددحىَبٔالر ئددۇٔي پٗلٗت ئىطددالِغب لبرغددي جۇرغددۇزۇظ ئۈچددۈْ چوڭبٍحمددبْ ۋٖ 

ٍطب ھِّٗٗ ٍبردِٖگٗ ئېرىػىذۇ. ٔبۋادا غٗخطي جبِدبدا لوراٌالٔذۇرغبْ. ئۇ غۇٔذاق لى

وېدرٖن. زۆرۈر  ئٗدٖپدٍٗظثىرٖرىگٗ چېمىٍىپ لوٍطب ئۇٔي  خىرىطحىَبٔالرٔىڭثوٌۇپ، 

 جېپىٍطب جوٌۇق ۋٍٖراْ لىٍىػمىّۇ ثوٌىذۇ.،

ِۇھِّٗٗد ئٌٗدي غٗرثٍٗغدحۈرۈظ ۋٖزىپىطدىٕي ٍبۋروپبغدب ئولۇغدۇچي ئٗۋٖجىدع 

ٍىك ئورۇٔذىذى. ثۇ ضىَبضٗت ئٌِٗٗىَٗجحٗ ِۇھِّٗٗد ضىَبضىحىٕي ٍوٌغب لوٍۇظ ئبرلى

ئٌٗي لىٍغدبْ ئىػدالرٔىڭ ئٗ  خٗجٗرٌىىدي ثوٌدۇپ چىمحدي. چدۈٔىي ثدۇ ئدبرلىٍىك 

ئولۇجۇظ ضبھٗضىگٗ وىرىػىٗ ثبغٍىذى. غدۇٔىڭذىٓ وېدَىٓ  -ئولۇ « ئٌّٗبٔىٍَىك»

 ِىطىرٔىڭ  ثبغمب ضبھٌٗىرىگٗ ئوِۇِالغحي. 

ۈْ ِۇھِّٗٗد ئٌٗىٕىدڭ ئبٌذىدذا ثۇٔىڭدذىٓ ثٗزىٍٗر: ِىطىرٔي گۈٌٍٗٔذۈرۈظ ئۈچ

 ثبغمب ٍوي ٍوق ئىذى دېَىػىذۇ. ثۇ لىپمىسىً ٍبٌغبْ ضۆز. 
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ِددۇھِّٗٗد ئٌٗددي ِىطددىرٔي ئىطددالِچٗ گۈٌٍٗٔذۈرۈغددٕي خبالٍددذىغبْ ئددبڭٍىك 

ِۇضۇٌّبْ رٖھجٗر ثوٌغبْ ثوٌطب، ئۇٔىڭ ئبٌذىذا ثبغدمب ٍدوي ثدبر ئىدذى. ِىطدىرٔىڭال 

ىڭ ثىٍىُ ثۇٌىمي ثوٌغدبْ ئٗزھٗرٔدي گۈٌٍٗٔدذۈرۈظ، ئِٗٗش پۈجۈْ ئىطالَ دۇَٔبضىٕ

ئٗزھٗرٔي دىٕي ۋٖ پٕٗٔي ئىٍىّٕي جٗ  ئولۇجىذىغبْ، ٍبۋروپبٌىمالرغب ئۇضدحبز ثوٌغدبْ 

دوخحددۇرالرٔي، ئىٕنېٕېرالرٔددي، ِبجېّدددبجىىالرٔي، ئبضددحرؤوِالرٔي، فىسىىالرٔدددي، 

ۈظ ئۇٔىدڭ خىّىىالرٔي ٍېحىػحۈرگْٗ ثۇرۇٔمي گدۈٌٍٗٔگْٗ دٖۋرىدگٗ لبٍحدب وىرگدۈز

 ئبٌذىذىىي ٍوي ئىذى. 

ِددۇھِّٗٗد ئٌٗىٕىددڭ ۋٖجىٕددي ٍددبوي ثددبرٌىك ئىطددالَ ئٌٍٗىددرى ئٗزھٗرٔددي 

پْٗ ِۇجٗخٗضطىطٍىرىگٗ ئېھحىَبجٍىك ثوٌطدب، ِدۇھِّٗٗد  -گۈٌٍٗٔذۈرۈغحٗ ئىٍىُ 

ئٌٗي جٗلۋادار، دىَبٔٗجٍىه، ئۆجىۈر پىىىرٌىه، ئۆزىٕي جوخحبجمبْ، ٔىىبھٍىٕىپ ثوٌغبْ، 

وىػىٍٗرٔي جبٌالپ ئٗۋٖجىدپ،  جۇجۇۋاالالٍذىغبْچىٍىك ئبٌذىذا ئۆزىٕي ئٗخاللىٌ ثۇزۇل

ھٗر لبٍطددي پٗٔددٍٗردٖ ِۇجٗخٗضطىطٍٗغددحۈرۈپ، ئددۇالر ئددبرلىٍىك ئولۇغددۇچىالرٔي 

ثوٌطدب، لىالالٍححدي. ٍبغدالرِۇ دىٕىٕدي ضدبلالپ  جٗرثىدٌَٗىگْٗئىطالِىٌ ِۇھىححدب 

ٍححي. ِۇضۇٌّبٔالر لباللٍىػىع پْٗ ئىگىٍٗپ لباللٍىمحىٓ لۇجۇالال -لبالالٍححي. ئىٍىُ 

دٖۋرىذٖ لوٌذىٓ ثېرىپ لوٍغبْ ئىٍّىٌ ضدٗزگۈرٌۈن ئٗضدٍىگٗ وېٍٗجحدي. ثدۇ چبغدذا 

ِىطىرِۇ گۈٌٍىٕٗجحي. پۈجدۈْ ئىطدالَ دۇَٔبضدي گدۈٌٍىٕٗجحي. ئىطدالَ دۇَٔبضدىٕىڭ 

ھٗرلبٍطي جبٍٍىرىذىٓ ئولۇغۇچىالر ئٗزھٗرگٗ وېٍٗجحي. ِۇھِّٗٗد ئٌٗدي ئىطدالِغب 

 ىٍغبْ ِۇضۇٌّبْ رٖھجٗر ثوٌۇپ لبالجحي.چو  خىسِٗت ل

ِۇھِّٗٗد ئٌٗي غۇٔذاق لىٍىػٕي ئوٍٍىذىّۇ ٍبوي ثبغمب ثىر ٍۆٔىٍىػىٗ وٗجحىّۇ؟ 

« چدو  روي»ٔبۋادا ئۇ غۇٔذاق لىٍغبْ ثوٌطب، جبھبٔگىرالر ئدۇٔي جبٌٍىّدبٍححي. ئدۇٔي 

  -ئددبٌغىٍي لوٍّددبٍححي. ئددۇ روھىددٌ جٗھٗجددحىٓ ثبغددمب ثىددر ئىػددٕي لىٍىػددمب  

ئىذى. غۇڭب ئۇ، ئۆزىٕي ثبغمۇراٌّبٍذىغبْ ئۆضدّۈر  جٗرثىٌَٗٗٔگْٗٗغحۈرۈغىٗ غٗرثٍ

ٍبغالرٔي ٍبۋروپبغدب ودۆپٍٗپ ئٗۋٖجحدي. ٍبغدالر خبٌىطدب، ئىٍىدُ ئۆگٗٔدذى، خبٌىطدب 

ثۇزۇلچىٍىدك ئۆگٗٔدذى، ودۆپ ئٗھۋاٌدذا ئىىىىٍىطدىٕي جٗ  ئۆگٗٔدذى. ثدۇ ٍبغدالر 

ۇپ، پۈجدۈْ ٍدۇرجٕي غٗرثدىٗ ِىطىرغب لبٍحىپ وېٍىپ، غٗرثىٗ چولۇٔۇغمب ثدبظ ثوٌد

 جبرجحي.

ِددۇھِّٗٗد ئٌٗىٕىددڭ ھٗرثىددر ئددۆِٗن ثىددٍْٗ ٔبِبزغددب ئىّددبَ ثوٌىددذىغبْ، دىددٓ 

ئۆگىحىذىغبْ ثىر ئبدِٖٕي ثىٍٍٗ ئٗۋٖجىٍٗٔىىي جىٍغب ئبٌغۇچىٍىىي ٍوق ثىر ئىدع. ئدۇ 

چبغالردا ٔبِدبزٔي ِۇضدۇٌّبٔالر چدو  ثىٍٗجحدي. ٔبِدبز ئولۇِبٍدذىغبْ ِۇضدۇٌّبٕٔىڭ 

جٗضٗۋۋۇر لىٍغىٍي ثوٌّبٍححي. ھېچجوٌّىغبٔذا ٔبِبز ئولۇظ ثىر ِدۇلٗددٖش ثوٌۇغىٕي 
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ئٗٔئٗٔٗ ثوٌۇپ، ھېچمبٔذاق ِۇضۇٌّبْ ئۇٔىڭغب لبرغي چىمّدبٍححي. غدۇڭب ثىدر جدوپ 

ِۇضۇٌّبْ ثدبر ٍٗردٖ ئىّبِٕىدڭ ثوٌّبضدٍىمىٕي جٗضدٗۋۋۇر لىٍغىٍدي ثوٌّدبٍححي. ثدۇ 

 ى ئِٗٗش ئىذى. ئٗٔئٗٔىٕي ٍوق لىٍىػمب ِۇھِّٗٗد ئٌٗىٕىڭّۇ ھٗدد

 ئىّبِالر ٔېّٗ ئىع لىٍذى؟

 فىرأطدىَٗگٗئىّبِالرٔىڭ ثىرى ئىدذى. ئدۇ « وبجحب»رىفبئٗ راپىئ جٗھحبۋىٌ ئبغۇ 

ثبرغبٔذا غۇٔذاق ئىدذى. ٌدېىىٓ ئدۇ،  غٗرثٍٗغحۈرۈغدٕىڭ ئىّدبِي ثوٌدۇپ لبٍحىدپ 

وٌٗددذى. ئدددۇ ثىرلدددبٔچٗ ٍىٍدددذىٓ وېددَىٓ فىرأطدددىَٗدىٓ لبٍحىدددپ وٌٗگٗٔدددذٖ 

ٗر ئۇٔىڭ ئىطحىمجبٌىغب چىمحي. ئۇ، ئبئىٍىطىذىىىٍٗردىٓ ٔوِۇش لىٍىپ ئبئىٍىطىذىىىٍ

، ئدۇالر ِېٕىدڭ «دېھمدبْ»ٍۈزىٕي ثبغمب ٍبلمدب ثۇرىۋاٌدذى. ئدۇ ئبئىٍىطدىذىىىٍٗرٔي 

 ئىطحىمجبٌىّغب چىمىع غٗرىپىگٗ الٍىك ئِٗٗش دٖپ ئٍٗىجٍىذى.

، ئبٍدبٌالرٔي ثىٍگٍٗٔىرى ھٗلمىذٖ ثىر وىحبة ٍېسىپ -وېَىٕچٗ ئۇ، پبرىندا وۆرگْٗ 

ٍۈزىٕي ئېچىػٕي، ئٗرٌٗر ثىٍْٗ ئبرٌىػىػٕي جٗغدٗثجۇش لىٍدذى   -ئبزاد لىٍىػٕي 

جبٔطب ِۇزىىب ئبھبڭىغب ِبضالغحۇرۇپ ئوٍٕبٍذىغبْ جٗٔحٗرثىَٗ  ،جبٔطىٕي ثبزارغب ضېٍىپ

 دېذى. -ھٗرىىىحي، ئۇٔي ٍبِبْ ئىع دٖپ لبرىّبضٍىك وېرٖن، 

َٕىڭ جٗغٗثجۇضىٕي لوٌٍىّىذى. چۈٔىي جٗثىئىَىي ِىطىر ِۇضۇٌّبٍٔىرى جٗھحبۋى

ئۇالردا جېخي ئىطالِٕىڭ لبٌذۇلٍىرى ثبر ئىذى. ئىطدالَ ئٗٔئٗٔىٍىدرى ھبٍبجٍىمٕىدڭ 

ھٗرلبٍطي جٗرٖپٍىرىٕي وؤحروي لىٍىپ جدۇراجحي. ئىطدالَ ۋٖ ئىطدالِىٌ ئٗٔدئٗٔىٍٗر 

ٗ ئۇٔذاق جٗغٗثجۇضالرٔي وۈٌىىگٗ لوٍغۇدٖن ۋٖ لبجحىك ئىٕىبر لىٍغۇدٖن وۈچىٗ ئىدگ

 غٗرثٍىػىػٕي وۆرضىحىۋاجبجحي.  ئىطحرېٍىىطيئىذى. ٌېىىٓ لوِبٔذأٍىك 

ِۇھِّٗٗد ئٌٗي ۋٖ رىفبئٗ جٗھحبۋىَالر ئبضبضٍىمي ِۇٔذاق لىٍذى: ئٍٕٗي ۋالحىدذا 

ِىطىر ۋٖ ثبغمب ئىطالَ ئٌٍٗىرىذٖ ثىرال ِٗروىسى ٔۇلحب ثبر ئىذى. ئۇ ثوٌطىّۇ، ئىطالَ 

ىحىدذىٓ ئبٍرىٍىدپ لبٌغدبٍٔىمىٕي ھدبزىرچٗ ئىذى.  ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ دىٕٕىدڭ ھٗلىم

دېًّٗ جۇراٍٍي،  رىفبئٗ جٗھحبۋىٌ ئوجحۇرىغب چىمىپ، ثدۇ چدو  ِٗروىدسى ٔۇلحىٕىدڭ 

غٗرة ھٗزارىحىٕددي پٍٗددذا لىٍددذى ۋٖ   -ٍېٕىددذا غددبٍٗت وېچىدده ثىددر ٔددۇلحىٕي  

ئبضدحب ثدۇ وىچىده ٔۇلحدب  -ِۇضۇٌّبٔالرٔي ِۇغۇ ٔۇلحىغب وۆچۈغىٗ چبلىردى. ئبضحب 

ب، چوڭىَػمب ثبغالپ، ِۇضۇٌّبٔالر ھبٍبجىذىىي ئىىىىٕچي ِٗروىسى ٔۇلحىغدب زورىَػم

ثىرىٕچدي ٔۇلحدب وىچىىٍىدذى. ئدبخىرى  چوڭبٍغبٔطدېرىئبٍالٔذى. ئىىىىٕچي ٔۇلحب 

ثېرىپ، وىچىه ٔۇلحب ئبضبش ٔۇلحىغب ئبٍالٔدذى. ئٗضدٍىذىىي چدو  ٔۇلحدب ثبرغدبٔچٗ 

 وىچىىٍٗپ ٍولبٌذى. 

*** 
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ئٗضدىرگٗ ٍدېمىٓ ۋالىدث وٗجحدي. ثىدراق وۆچدۈظ  وۆچۈغىٗ ثىدر جٗدرىجىٌثۇ 

ھبٌذا ئىجحىّبئىٌ، ئٗخاللىدٌ، ضىَبضدىٌ،  ئۈزٌۈوطىسجوخحىّبً داۋاِالغحي. ثٌٗىي 

ِٗضىٍىطددي « ئبٍددبٌالر ئددبزادٌىمي»ئىمحىطددبدىٌ. ضددبھٌٗٗرگٗ وېڭٍٗددذى. ثوٌۇپّددۇ 

ٕي ئٗۋجىگٗ چىمحي. ثۇ ھٗلحٗ وېَىٓ جوخحىٍىّىس. ثىراق ثۇ جبٍذا ِۇٔذاق ثىر ضدوئبٌ

 لوٍۇظ وېرٖن: ٔېّىػمب ِۇٔذاق وۆچۈظ ٍۈز ثېرىذۇ؟ 

ثوٌغدبٍٔىمحىّٕۇ؟ ِٗغٍۇثالرٔىدڭ  ِٗغٍدۇپثۇ، غٗرثٕىڭ ئبٌذىذا ھٗرثىٌ جٗھٗجحٗ 

غددبٌىجالرٔي دوراغددمب ِٗضددحبٔٗ ثوٌغددبٍٔىمحىّٕۇ؟ ثۇٔددذاق دٖپددال ئىطددالَ دۇَٔبضددي 

ۈچ ئٗضدىر غٗرثٍٗغىْٗ، جبرىخحب ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇپ ثبلّىغبٔذٖن، ثٌٗىي ئدۇدا ئدوْ ئد

ئىطالِىٌ ھبٍبجحدب ٍبغدبپ ثبلّىغبٔدذٖن  ئدۆزىٕي ئۇٔحۇغدبْ جٗرٍبٔدذا ٍدۈز ثٗرگْٗ 

 ئىػالرٔي چۈغٗٔذۈرگىٍي ثوٌّبٍذۇ. 

ھٗرثىٌ ِٗغٍۇثىَٗجىٗ ئبٔچٗ جىس پۈوٍّٗذىغبْ، ثٌٗىي زادى جىس پۈوٍّٗذىغبْ ثىر 

ئېحىمددبدٌىك  ئددۈِّٗجحٗ ٍددۈز ثٗرگْٗ ِۇغددۇٔذاق چددو  وۆچۈغددٕي، ثٌٗىددي چددو  

 رىٍىػٕي ھٗرثىٌ ِٗغٍۇثىَٗت ثىٍٗٔال چۈغٗٔذۈرگىٍي ثوالِذۇ؟ ٍىّى

ثوٌغددبْ. ئددۇ ِٗغٍددۇثىَٗجٕي  ِٗغٍددۇپئۇرۇغددىذىّۇ لددبجحىك  ئۇھددۇدِۇضددۇٌّبٔالر 

َُاُتْا جٗضۋىرٌٗغىٗ ِۇٔۇ ئبٍٗت وۇپبٍٗ لىٍىدذۇ:  واَُ يَوْم ُْ ومر َو لرَّ َِ َََْو  ن  َِ ْْوُاو َِ َوَلَ تَو ﴿ِ ْذ ُتْصوِدُمو
الحىذا پٍٗغِٗجٗر ئبرلبڭالردىٓ ضىٍٗرٔي چبلىرىپ جدۇراجحي، ضدىٍٗر ئۆز ۋِِ  ُنْفَر ُتْا﴾ ﴿

  .①﴾ھېچىىّگٗ لبرىّبً لبچبجحىڭالر
ِۇضددۇٌّبٔالرٔي ثددۇ ِٗغٍددۇثىَٗت لددبجحىك ٌٗرزىددگٗ وٌٗحددۈردى. چددۈٔىي ئددۇالر 

ِۇئّىٕالرٔىڭ وبپىرالر ئبٌذىذا ٍېڭىٍىپ لېٍىػىٕي زادىال جٗضٗۋۋۇر لىٍّىغبْ ئىدذى. 

ثدۇ ِۇضدىجٗت لٍٗٗردىدٓ   ْ لبٌغدبٍٔىمحىٓ ئدۆزىٕي ثبضدبٌّبًھٗجحبوي ئدۇالر ھٍٗدرا

ُُْا َنَّ  َىوَذ ﴾ ﴿دٖپ جبغٍىذى: « وٌٗذى؟ ْْ َهل دُو َْ وْ ِتَْو ْ  َدْم َنَصُُِّْا  ُُْ ا ِهِص َِّ  ضدىٍٗرگٗ﴿َنَوَللَّل َنَصلََو

ٍٗجددىْٗ ِۇضددىجٗت ضددىٍٗر دۈغددّٗٔگٗ ٍٗجىددۈزگْٗ ِۇضددىجٗجٕىڭ ٍېرىّىغددب جٗ  

 .②﴾ٍٗٔٗ ثۇ ِۇضىجٗت لٍٗٗردىٓ وٌٗذى؟ دېذىڭالروېٍىذىغبْ جۇرضب، ضىٍٗر 
جدبراھٗجٍٗرگٗ غدىپبٌىك  ٍوٌَورۇقٌېىىٓ ِٗغٍۇثىَٗجحىٓ وېَىٓ وٌٗگْٗ ئىالھىٌ 

ِن َ ﴾ ﴿ٌِٗھَٗ ثوٌذى:  ِهوْيِِ َِ ِ ِ ُتنوُُا  ََْْوْا ََُُوا  َونَُوُُُا  َع ْْ ثوغىػدىپ لبٌّدبڭالر ﴿َوََل َتِهنُوا  َوََل َت

 .③﴾ثوٌطبڭالر ئۈضحۈٍٔۈن لبزىٕىطىٍٗرلبٍغۇرِبڭالر، ئٗگٗر ِۇئّىٓ 

                                                 
①
 ئبٍٗت.-631سۈرٖ ئبي ئىّئاْ،  
②
 ئبٍٗت.-643سۈرٖ ئبي ئىّئاْ،  
③
 ئبٍٗت.-617ۈرٖ ئبي ئىّئاْ، س 
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ٔبزىً ثوٌغبٔذىٓ ثبغالپ، ئۇٔي ِۇضۇٌّبٔالر ئبڭمىردى ۋٖ ئۇٔىڭغدب  ٍوٌَورۇقِۇغۇ  

ئِٗٗي لىٍذى. ِٗغٍۇثىَٗت ئۇالرٔي ثوغبغحۇراٌّىذى. چۈٔىي، ئۇالر ئىّدبْ ثىدٍْٗ 

ئۇالرغدب جۆۋٖٔدذىىي ئدبٍٗجحٗ جؤۇغدحۇرغبْ وىػددىٍٗرٔي  ئۈضدحۈٍٔۈن لبزىٕدبجحي. 

وِِّ ِل  لّْوِو ۆزٌىرىگٗ ئۈٌگٗ لىالجحي: ئ َْ ِِو   ََِلل َوَىُناْ  ِلَلول َنَصولََوُهْا  َِ َتَِ ر   ََِدُو رَِوت ها ﴿وََتاَيت  ِت  َِِّّ ٍّ دَلَتَل 
وََّنل َِ دَوْاَلُهْا ِ َلَّ نَِ دَلُلاْ  َر به  لصَّلَِرِيَ ْ َوَِل َتل ِْ ُّْو ُي ََُ لُُاْ  َو ل ْْ َُاْ  َوَِل   ََُد ِِو   َوَِل  وَر َِوَنل  ْْ َونَول َوِ  َِْر لَنَول ُذَُُا  ْ 

ُِْسوَ  ثَوواَ  ُْوَ ل َو ُّْو ثَوَا َن  لومه َِتتَلُىُا  ل ِِرِيَ ْ  َْ   ْلَقْاِم  ْلَ ل ََ ََِنل و ُُصْرَُل  رَُِل َوثَوِّتْ  َنْدَم  ِْ وبه َن ِْ  ِن  ْلِفوَرَِ َو لّْوُو ُي
ِسِن َ ﴾ ﴿ ْْ اگۇً ئۆٌىّبالر ثىرٌىىحٗ جٗ  ٔۇرغۇْ پٍٗغِٗجٗرٌٗر ثىٍْٗ وۆپٍىگْٗ خۇد ْلُل

ٍوٌىذا ٍٗجىْٗ وۈٌپٗجٍٗردىٓ روھطىسالّٔىذى، ثوغبغّىذى، ثدبظ  لىٍذى. ئۇالر 

ئۆزىٕىددڭ ٍوٌىددذا دۇچ وٌٗددگْٗ لىَىٕچىٍىمالرغددب ثٗرداغددٍىك  ئٗگّىددذى، 

ثٗرگدددۈچىٍٗرٔي دوضدددث جۇجىدددذۇ. ئۇالرٔىدددڭ ضدددۆزى پٗلٗت: پٗرۋٖردىگدددبرىّىس 

ىٓ ئبغددمبٍٔىمىّىسٔي ِٗغپىددرٖت لىٍغىددٓ، گۇٔددبھٍىرىّىسٔي، ئىػددىّىسدا چٗوددح

ثٗرگىدٓ،  ٍَٖبرد ثىسگٗلٗدٍِٖىرىّىسٔي ِۇضحٗھىَٗ لىٍغىٓ ۋٖ وبپىر لٗۋِگٗ لبرغي 

ئۇالرغب دۇَٔبٔىدڭ ضدبۋاثىٕي ۋٖ ئبخىرٖجٕىدڭ ٍبخػدي  دېگٗٔذىٓ ثبغمب ثوٌّىذى. 

 .①﴾ٍبخػىٍىك لىٍغۇچىالرٔي دوضث جۇجىذۇ ضبۋاثىٕي ئبجب لىٍذى. 
 ٍٗر ئبٌذىذىّۇ ٔبھبٍىحي ضٗت ٍېڭىٍذى. پڭغۇٌالر ۋٖ ئٗھٍىطٌٗىوِۇضۇٌّبٔالر ِ

ِوڭغۇٌالرٔىدددڭ ھۇجدددۇِي ثٗن ئٗجٌٍٗىددده ثوٌدددذى. ثدددۇ ھۇجدددۇَ ئبثجبضدددىٌ 

. ثبغددذادجب ئبٍالٔددذۇرۇۋٖجحيٍددوق لىٍىددپ، ثبغددذادٔي خددبراثىٍىىىٗ  ئىّپېرىَٗضددىٕي

ۋٖ ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ لددبٍٔىرى دٖرٍددب ثوٌددۇپ ئددبلحي. ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ ئددبجىسٌىمي 

لورلۇٔچىطي غۇ دٖرىجىگٗ ٍٗجحىىي، ثبغذادٔىڭ ووچىطىذا ثىر ِوڭغۇي ِۇضدۇٌّبٔغب 

ضدېٕي  ئٗوېٍىدپلىٍىچٕي »ڭغۇٌٕىڭ لوٌىذا لىٍىچ ثوٌّىطب، ِۇضۇٌّبٔغب وئۇچرىطب، ِ

 ئٗوېٍىپدٖپ لوٍطب، ِۇضۇٌّبْ ِوڭغۇي لىٍىچىٕي « ئۆٌحۈرىّْٗ، جبٍىڭذا جۇرۇپ جۇر

َبٌّبً جۇراجحي. غۇٔذالحىّۇ ِۇضدۇٌّبٔالر روھىدٌ ئۇٔي ئۆٌحۈرگۈچٗ جبٍىذىٓ ِىذىرٌى

جٗھٗجحىٓ جۈگىػىپ وٗجّىگْٗ، ِوڭغۇٌالرٔي ئۆزٌىرىذىٓ ٍبخػي، ٍبوي ھدۆرِٗجىٗ 

ضددبزاۋٖر دٖپ لبرىّىغددبْ. ثٌٗىددي ِوڭغددۇٌالر ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ ٔٗزىرىددذٖ ثىددر جددوپ 

ىغب ثددۇجپٗرٖش ٍددبۋاٍىالر ئىددذى، گٗرچٗ ئددۇالر غددبٌىجالر ثوٌطددىّۇ ھبلددبرٖجحىٓ ثبغددم

 ئٗرزىٍّٗححي. 

جٍَٗبرٌىمطددىس جۇرغددبْ ِۇضددۇٌّبٔالرغب ئۇغددحۇِحۇت ھۇجددۇَ   ئٗھٍىطددٌٗىپٍٗر

ھۇجۇَ ئىىىي ئٗضىر داۋاِالغحي. ِۇضۇٌّبٔالر ضدبالھىذدىٕٕىڭ زاِبٔىدذا  .لوزغىذى
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وۆپ خبپىٍىمالرٔي جبرجحي. ِىطىر ۋٖ غبِذا ٔبضبراالر وىچىده دۆٌٗجٍٗرٔدي  ٍٗڭگۈچي

بٔالر روھىددٌ جٗھٗجددحىٓ جۈگىػددىپ وٗجّىددگْٗ، لددۇردى. غددۇٔذالحىّۇ ِۇضددۇٌّ

ٔبضبراالرٔي ئۆزٌىرىذىٓ ٍبخػي، ٍدبوي ھدۆرِٗجىٗ ضدبزاۋٖر دٖپ لبرىّىغدبْ. ثٌٗىدي 

ٔبضبراالر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ٔٗزىرىذٖ چولۇٔىذىغبْ ِۇغرىىالر ئىذى. ٔبضبراالر ِۇغرىه 

ّددبٍححي. ثوٌغبچمددب، ئٗخاللطددىس ثوٌغبچمددب، ِۇضددۇٌّبٔالر ئددۇالرٔي زادى وددۆزىگٗ ئىٍ

ٔبضبراالرٔي دٍٖۈز دٍٖححي. ثۇ دٍٖۈزٌٗر ووچىذا ئبٍبٌي ثىٍْٗ ِبڭطب، ئبٍبٌي ئبغٕىطىغب 

ئۇچراپ لبٌطب، ئېرى ئبٍبٌىٕىڭ ئبغٕىطي ثىٍْٗ پبراڭٍىػىۋېٍىػي ئۈچۈْ ثىر چٗجدىٗ 

 چىمىپ جۇراجحي. 

ئۇٔذالحب ئېحىمبدٌىك ِىٍٍٗت وۈجۈٌّىگْٗ لبجحىك ھٗرثىٌ ِٗغٍۇثىَٗجىٗ ئۇچرىغبْ 

 ٗلذىردىّۇ ِٗغٍۇثىَٗجىٗ جْٗ ثٗرِٗضٍىىي وېرٖن ئىذى. ج

پْٗ ۋٖ  -ثوٌۇپ جۇرغبْ ِۇضۇٌّبٔالر پٗۋلۇٌئبددٖ ٍۇلىرى ئىٍىدُ  ِٗغٍۇپثٗزىٍٗر: 

ھٗزارٖجٕىدددڭ ئبضدددبرىحىگٗ دۇچ وېٍىدددپ، ئۆزٌىرىٕىدددڭ لورلۇٔچٍدددۇق دٖرىجىدددذٖ 

. ثدۇ ضدۆز لباللالغمبٍٔىمىٕي جۇٍۇلطىس ثبٍمبپ، غۇٔذاق ئۆزگىرىپ وٗجحي، دېَىػدىذۇ

لبرىّبلمدددب وىػدددىٕي لبٍىدددً لىٍىدددذۇ. ِۇضدددۇٌّبٔالرٔىڭ ئۆزىٕىدددڭ لبٔچىٍىددده 

لباللالغمبٍٔىمىٕي ثبٍمىػي ئدۇالرٔي غٗرثٍىىٍٗرٔىدڭ ئبٌذىدذا ودۆزى لبِىػدىذىغبْ 

لىٍىدپ لوٍددذى. ٌدېىىٓ ثۇٔىددڭ ثىٍٗٔدال ثددۇٔچٗ چدو  وۆچۈغددٕي چۈغددٗٔذۈرگىٍي 

 ثوٌّبٍذۇ، ئبلٍىغىٍي ئٗضال ثوٌّبٍذۇ. 

پْٗ ۋٖ  -د ِۇضۇٌّبٔالر ِۇضۇٌّبٍٔىك جۇرِۇغدىٕي ثبغدٍىغبٔذا ئىٍىدُ جۇٔجي ئٗۋال

ھٗزارٖجددحٗ ئۇالرٔىددڭ وۈچٍددۈن لوغددٕىٍىرى پددبرش ۋٖ رۇِالرغددب ضېٍىػددحۇرغىٍي 

ِۇضۇٌّبٔالر ثدۇ ئىىىدي ٍِٗذأدذا ئدۇالردىٓ  .ئىذى« لبالق»ثوٌّبٍذىغبْ دٖرىجىذٖ 

ىٕچي پٗضٍىذٖ وۆرضىحىپ لوثۇي لىٍىػمب ئېھحىَبجٍىك ئىذى. ٌېىىٓ ِۇضۇٌّبٔالر ثىر

ئددۆجىىٕىّىسدٖن دۈغددٍّٗٔىرىٕي ئۆزٌىرىددذىٓ ٍددۇلىرى ثىٍّىددگْٗ. دۈغددٍّٗٔٗرٔىڭ 

پىىىرٌىرىٕددي، ئٗلىددذىٍىرىٕي ۋٖ ِٗضددٍٗوٍىرىٕي ئۆزٌىرىٕىڭىىددذىٓ ئٗال ثىٍّىددگْٗ. 

ثٌٗىي ئۇالر ئىّبٔىٌ ئۈضحۈٍٔۈن ثىدٍْٗ ئىالھىدٌ ھىدذاٍٗت ثىدٍْٗ ٍدوي جبپّىغدبْ، 

جٗججىمٍىّىغبْ لبرىغۇالرچٗ جبھىٍىَٗجٕي ئدۆز ئٍٕٗدي ثىدٍْٗ ٔىڭ ٍوٌىٕي ھبٍبجىذا 

پْٗ ۋٖ ِددبددىٌ  -وددۆرگْٗ. ِۇضددۇٌّبٔالر ئددۆزٌىرى ئېھحىَددبجٍىك ثوٌغددبْ ئىٍىددُ 

ھٗزارٖجٕي ثبغمىالردىٓ لوثۇي لىٍىدپ، لوثدۇي لىٍغدبٍٔىرىٕي ئۆزىٕىدڭ ٍوٌىغدب ثدبظ 

ىٓ ئٗگدددذۈرگْٗ. جبھىٍىَٗجٕىدددڭ ئٗلىدددذىٍىرى، پىىىرٌىدددرى ۋٖ ِٗضدددٍٗوٍىرىذ

ھېچٕٗرضددىٕي لوثددۇي لىٍّىغددبْ ئىطددالِىٌ ئددۈِّٗت ئۆزىددذٖ ٍددوق ٔٗرضددىٍٗرٔي 

لوثدۇي  ٍوضدۇٔذاجبھىٍىَٗجحىٓ لوثۇي لىٍىپ ئبٌّبلچي ثوٌغبٔذا، ئٗٔٗ غۇخىً جدوغرا 
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لىٍىػي الزىُ ئىذى. ئِّٗب ثۇ لېدحىُ لوثدۇي لىٍىدع ئۇضدۇٌي جبِدبِْٗ ئۆزگىرىدپ 

ٍدوٌي ثىدٍْٗ « وۆز لبِىػدىع» لوثۇي لىٍىع غٗرثٍىىٍٗرٔىڭ ٔٗرضىٍىرىگٗ .وٗجحي

ثوٌذى. وۆز لبِىػدىع غبٌىدت ودۈچٍٗر ئبٌذىدذا ٍىّىرىٍىػدىٗ، جٗضدٍىُ ثوٌۇغدمب، 

ثېمىٕذىٍىممب ثوً ثېرىػىٗ، ثٌٗىي غبٌىت وۈچٍٗر ئۆزىٕي ئٗگٗغىۈ لبجبرىذا وۆرضدٗ، 

 ئېَحىػمب ئېٍىپ ثبردى.  جٗغٗوىۈرخۇغبي ثوٌۇپ 

 لبٔذالطىگٗ غۇٔذاق ثوٌۇپ لبٌىذۇ؟

ك ثىر ِىٍٍٗجٕي ھٗرثىٌ ِٗغٍۇثىَٗجال ئۇٔذاق لىٍىۋېحٌٍّٗٗدذۇ. ئىٍّىدٌ ئېحىمبدٌى

لددباللٍىك ۋٖ ِددبددىٌ ھٗزارٖت لددباللٍىمىال ئۇٔددذاق لىٍىۋېحٌٍّٗٗددذۇ. ھٗرثىددٌ 

ِٗغٍۇثىَٗت ثىٍْٗ لدباللٍىك جۇغالغدمبْ جٗلدذىردىّۇ ئۇٔدذاق ٍىّىرىۋېحٌٍّٗٗدذۇ. 

 ثىَٗجال غۇٔذاق لىالالٍذۇ. پٗلٗت ئٗلىذٖ لباللٍىمىذىٓ وېٍىپ چىممبْ روھىٌ ِٗغٍۇ

ِن َ ﴾ ﴿ ِهْيِِ َِ ِ ِ ُتنُُا  َْْا َْ ََُُا  َونَُُُُا  َع ْْ ثوغىػدىپ لبٌّدبڭالر لبٍغۇرِدبڭالر، ﴿َوََل َتِهُنا  َوََل َت

ِۇئّىٓ »ثۇ ئبٍٗت وٗرىّذىىي .①﴾ئٗگٗر ِۇئّىٓ ثوٌطبڭالر ئۈضحۈٍٔۈن لبزىٕىطىٍٗر

ضدبغالَ ئىّدبٔال دۈغدٍّٗٔٗرٔىڭ  دېگْٗ غدٗرت ثىىبرغدب لوٍۇٌّىغدبْ.« ثوٌطبڭالر

ثوٌغدبْ ھدبٌٗجحىىي ثوغىػدىپ وېدحىع ۋٖ لبٍغۇرۇغدحىٓ ضدبلالپ  ِٗغٍۇپئبٌذىذا 

لبٌىذۇ. ثوغىػىپ وېحىع ۋٖ لبٍغۇرۇغمب ٔٗجىدجٗ ضدۈپىحىذٖ ئٗگىػدىپ وېٍىدذىغبْ 

جٗضٍىّچىٍىه، جبلبثىً جۇرِبضدٍىك ۋٖ جبلبثىدً جۇرۇغدحىٓ ۋاز وېچىػدحىٓ ضدبلالپ 

 لبٌىذۇ.

ئۈضددحىذىٓ ئۈضددحۈٍٔۈن لددبزىٕىع، جددبھىٍىَٗت گٗرچٗ ھٗرثىددٌ جددبھىٍىَٗت 

 ٍٕٗديئ ئدۆزئۈضحۈٍٔىىىٗ ۋٖ ِبددىٌ ھٗزارٖت ئۈضحۈٍٔىىىگٗ ئىدگٗ ثوٌطدىّۇ، ئدۇٔي 

 ئۈضحۈٍٔۈن لبزىٕىع ئىّبٕٔىڭ جۈپحىذۇر.  -ثىٍْٗ وۆرۈظ  

ئدۆٌچِٗگٗ لبٍحۇرىدذۇ.  ھٗلىمىدٌِىساْ ۋٖ  ھٗلىمىٌِٗزوۇر ئبٍٗت ِۇئّىٍٕٗرٔي 

 .ىٍْٗ ِۇئّىٍٕىك ِٗضىٍىطىذٖ ِۇئّىٕالر ھبِبْ ئۈضدحۈْ ئورۇٔدذا جۇرىدذۇوبپىرٌىك ث

ثوٌغدبْ جٗلدذىردىّۇ.  ِٗغٍدۇپگٗرچٗ ئۇالر ۋالىحٍىك ئبجىسالغمبْ، ٍدبوي ۋالىحٍىدك 

چددۈٔىي ئىّددبْ وۇپرىددذىٓ ئۈضددحۈٔذۇر. روھىددٌ، ئٗلٍىددٌ، ئٗخاللددي ۋٖ ئىٕطددبٔىٌ 

ٍوٌذىٓ، جوغرا وۆرۈظ خبجدب  جٗھٗجٍٗردٖ ئۈضحۈٔذۇر. ھٗق ٔبھٗلحىٓ، جوغرا ٍوي خبجب

ِهوِو  وۆرۈغحىٓ، جوغرا ِٗضٍٗن خبجدب ِٗضدٍٗوحىٓ ئۈضدحۈٔذۇر: ِْ َََْو  َو ُِِ ِّ ول  ََِلو  َيْلِكو   ﴿َن
﴿ ﴾ ِهْسوَُِق ار َََْو  ِصوَر خر  ِاي ل  َْ َِّ  َيْلِك   زادى لبٍطي ئدبدَٖ ٍدوي جبپبالٍدذۇ؟ ثېػدىٕي َنْىَم  َن

رۇش جۇجددۇپ، جددۈز ٍوٌددذا ِبڭغددبْ ضددبڭگىٍىحىپ ِبڭغددبْ ئددبدِّٖۇ، ٍددبوي لٗددىٕددي 
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ثوٌۇپ وېحىػحىٓ،  ئبضطىّىٍَبجطىَٗثۇ ئبٍٗجحٗ دېَىٍگىٕي دۈغّٗٔگٗ  .①﴾ئبدِّٖۇ؟

ثوٌۇغحىٓ جوضىذىغبْ ِٗٔىدۋىٌ  ِٗغٍۇپٍبوي دۈغّٕٗٔىڭ ئبٌذىذا روھىٌ جٗھٗجحىٓ 

 ئۈضحۈٍٔۈوحۇر. 
ٍدبوي ثوٌغبْ،  ِٗغٍۇپئٌِٗٗىٌ ئۈضحۈٍٔۈن جٗھٗجحٗ، ِۇئّىٕالر گٗرچٗ ۋالىحٍىك 

ۋالىحٍىك ئبجىسالغمبْ ثوٌطىّۇ، ھبِبْ ٍٗٔٗ ئۆزٌىرىٕىڭ ضبغالَ ئٗلىذٖ ۋٖ جوغرا ٍدوي 

ثىٍْٗ ئۈضحۈٍٔۈن لبزىٕىذىغبٍٔىمىغب ئىػٗٔگٍٗٔىرىذٖ ثۇ ئىػٗٔچ ئۇالرٔىدڭ ٍېمىٍغدبْ 

لۇۋۋىحىٕي ئٗضٍىگٗ وٌٗحۈرۈپ، دۈغٍّٗٔٗر ثىٍْٗ لبٍحب  -ٍېرىذىٓ دٖش لوپۇپ، وۈچ 

َسوُناْ  رىذۇ: ٍبردَٖ ثې جۇجۇغۇغىغب ِْ َّوِذيَ  َن َِوت َنَصولََوُهُا  ْلَقوْرُح ِل ُْاَِ ِِ  ََوْدِم  ِّْو َو لرَّ ََُ لَُاْ  ِل ْْ ﴿ لَِّذيَ   
َلُدواْ  َلُ وْا َِلْفَكوْاُىْا َِووََ  َِ َِّ  لنَّلَس َدْم  ََ َلُهُا  لنَّلُس ِ  ََِ  ا ﴾ ﴿ لَِّذيَ  دَل ر   ِْ ُهْا َو توََّقاْ  َن نوْ دَولُلاْ   َلُىْا ِ يَللُولً وَ ِِ

ْسوُِّوَنل  لّْوُو َوُ وَا  ْلاَِت وُل﴾ ﴿ ٔىڭ ۋٖ پٍٗغِٗجٗرٔىڭ چبلىرىمىغب ئبۋاز ٍبرىالٔغبٔذىٓ وېَىٓ َِ

لوغمبٔالر ئىچىذىٓ ٍبخػي ئٌٍِٗٗٗرٔدي لىٍغدبٔالر ۋٖ جٗلۋادارٌىدك لىٍغدبٔالر چدو  

ضبۋاثمب ئېرىػىذۇ. ِۇغرىىالر جٗرٖپذارى ثوٌغدبْ ئدبدٍِٖٗر ئۇالرغدب: غۈثھىطدىسوي، 

ىٍٗر ضىٍٗرگٗ لبرغي لوغدۇْ جوپٍىدذى، ئدۇالردىٓ لورلدۇڭالر دېدذى. ثدۇ ضدۆز وىػ

ٍبخػي ھبِىٌ  ٔېّىذېگْٗ وۇپبٍٗ،  ئۇالرٔىڭ ئىّبٔىٕي وۈچٍٗححي. ئۇالر: ثىسگٗ 

 .②﴾دېذى
دېددّٗن، ِددۇرجىئىَچٗ ئِٗٗش، ضددوپىسِىچٗ ئِٗٗش، ئىالھىددٌ جٗوٍىددپٍٗردىٓ 

ٗ راضدحچىً ئىّدبْ ئدۈِّٗجٕي ئۆزىٕي لبچۇرۇغچٗ ئِٗٗش، ثٌٗىي ضبغالَ ئىطالِچ

ثوٌۇغددحىٓ، جٗضددٍىّچىٍىىحىٓ،  ِٗغٍددۇپدۈغددٍّٗٔٗر ئبٌذىددذا روھىددٌ جٗھٗجددحٗ 

ثېمىٕذىٍىممب ثوً ثېرىػحىٓ. ضدبلالپ لبٌىدذۇ. ئٗھٍىطدٌٗىجٍٗر ئىطدالَ ئٌٍٗىدرىگٗ 

ثبضحۇرۇپ وىرىپ، ھٗددىذىٓ ئېػىپ، وۆپٍٗپ ثۇزغۇٔچىٍىدك لىٍىۋاجمبٔدذا غدۇٔذاق 

ٔىدڭ غۈثھىطدىسوي، ٍدوق ئىدذى ئٗگٗر ئىّدبْ  -غٗن ضبغالَ ئىّبْ ثبرِىذى؟ 

دٖرگبھىذىٓ ٔبزىً ثوٌغبْ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضبھبثىٍٗرگٗ ئۆگٗجىْٗ ئٗضٍي 

ضۈرٖجحٗ ثبر ثوٌطب ئىذى، ِۇضۇٌّبٔالر گٗرچٗ ھٗرثىٌ وۈچ جٗھٗجدحٗ ئبجىسٌىػدىپ، 

ئۇٔدذاق چدو   پْٗ ۋٖ ِبددىٌ ھٗزارٖجحٗ لباللالغمبْ جٗلدذىردىّۇ، ئۇالرغدب -ئىٍىُ 

خبپىٍىك وٌّٗىگْٗ ثوالجحي. ئىّبْ ئۈِّٗجٕي لبٍحب ثبظ وۆجۈرگدۈزگْٗ، لدباللٍىمحىٓ 

 لۇجۇٌذۇرغبْ، دۈغٍّٗٔٗر ثىٍْٗ ٍېڭىذىٓ چېٍىػحۇرغبْ. ثوالجحي. 

                                                 
①
 ئبٍٗت.-66، ِۇٌهسۈرٖ  
②
 ئبٍٗت.-651-656سۈرٖ ئبي ئىّئاْ،  
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دٖرۋٖلٗ ثىر خىً ئىّدبْ ثدبر ئىدذى. ئٗٔٗ غدۇ ئىّدبْ ئدۈِّٗجٕي خىرىطدحىَبْ 

ىمي ئبضحىذا جىھبد لىٍغۇزدى  ئىطدالَ ثبضّىچىٍىرىغب جبلبثىً جۇرغۇزدى  ئىّبْ ثبٍر

غددٗرىئىحىٕي ئٌِٗٗددذىٓ لبٌددذۇرۇپ، ئۇٔىددڭ ئورٔىغددب ئىٕطددبْ جددۈزگْٗ لددبٔۇٔالرٔي 

دٖضطىحىػىٗ لبرىحب غۇٔذاق جؤۇغمب ئىدگٗ لىٍدذىىي: ثۇٔدذاق لىٍىدع ودبپىرٌىك، 

ثۇٔىڭغب رازى ثوٌغبْ وىػىّۇ وبپىر ثوٌىذۇ. ثۇٔذاق وبپىرالرغب لبرىحب وۈچٕىدڭ ثېدرىچٗ 

رغي جۇرۇظ ۋٖ ئۇٔي ٍولىحىع وېرٖن. ِٗضىٍْٗ: ِىطىر ِۇضۇٌّبٍٔىرى ٔدبپوٌېئوْ لب

ئىػغبٌَٗجچىٍىرىگٗ لبرغي جىھبد لىٍىپ، ئۇٔي ئۆز لبٔۇٔىٕي ئىطدالَ غدٗرىئىحىٕىڭ 

ئورٔىغددب دٖضطىحىػددحىٓ جوضددحي. غددىّبٌي ئبفرىمىددذىىي ِۇضددۇٌّبٔالر فىرأطددىَٗ 

 ئٗٔگٍىٌَٗىدهبْ ِۇضدۇٌّبٍٔىرى خىرىطحىَبٍٔىرىغب لبرغي جىھبد لىٍدذى. ھىٕذىطدح

ۋٖ  پورجۇگدبٌىَِٗۇضدۇٌّبٍٔىرى  ھىٕدذؤېسىَٗخىرىطحىَبٔالرغب لبرغي جىھبد لىٍذى. 

گوٌالٔددذىَٗ خىرىطددحىَبٍٔىرىغب لبرغددي جىھددبد لىٍددذى. لىطمىطددي، ھٗرلبٍطددي 

 جبٍالردىىي ِۇضۇٌّبٔالر ٍبۋروپب خىرىطحىَبٍٔىرىغب لبرغي جىھبد لىٍذى.

ذا ثبٍدبْ لىٍغبٔدذٖن، ِۇرجىئىٍىده، ضدوپىٍىك ۋٖ ىدٍۇلىرٌېىىٓ ثدۇ ئىّبٔغدب ثىدس 

جٗوٍىپٍٗردىٓ ئۆزىٕي لبچۇرۇظ ئبرىٍىػىپ وٗجىْٗ ئىذى. ئۇٔىڭ ئۈضدحىگٗ ئىّدبْ 

ۋٖ ثىر جدوپ ئٗٔدئٗٔىٍٗرگٗ ئبٍٍىٕىدپ  خۇراپبتئبۋاَ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئېڭىذا ثىر جوپ 

وۆرضدٗجىْٗ وٗجىْٗ ئىذى. غۇڭب ثۇ ئىّبْ دٖضدٍٗپحٗ لٗھرىّدبٔالرچٗ لبرغدىٍىك 

ثوٌطىّۇ، ئۇزۇْ ثٗرداغٍىك ثېرٌّٖىذى. جبرىخحب ِىطٍي وۆرۈٌّىگْٗ دٖرىجىذٖ ئېغىر 

 .ٍىّىرىٍذى. ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ئىطالِىٌ ئۈِّٗت ٍىّىرىٍىپ، ئېمىٕغب لوغۇٌۇپ وٗجحي

 ثىس ھبزىر ِىطىر جٗجرىجىطىٕىڭ ثبضمۇچٍىرىٕي جوٌۇلالغمب لبٍحىپ وېٍٍٍٗي 

*** 

 

 ۋاسىتىهىرىىڭ روني ۋِ ئۇَىڭ بۇزغۇَچىهىق قىهىص ئىطغبنىيىتىُ بىرىتبَىيّ

ٍبخػدي ثبھبضدىغب  فىرأطدىٌَٗىىٍٗرٔىڭِۇھِّٗٗد ئٌٗدي ۋٖ ئۇٔىدڭ ئوغدۇٌٍىرى 

ِىطددىردىىي ٔوپۇزىغددب ئددۇي ضددبٌذى،  فىرأطددىَٗٔىڭوٌٗددذى. ئددۇالر  ئېرىػددىپ

غٗرثٍٗغحۈرۈظ ۋٖزىپىطىٕي جٌٗٗپىٗ الٍىك ئورۇٔذىذى. ئىطّبئىً ئٗزىدُ ئۆزىٕىدڭ 

ِْٗ ِىطدىرٔي ٍبۋروپبٔىدڭ ثىدر پبرچىطدىغب »ثوٌغبْ ِۇٔۇ ضدۆزىٕي دېدذى: ِٗغھۇر 

 .«ئبٍالٔذۇرِبلچىّْٗ

جدۈزۈِي   -، ٍدوٌي ۇٍد  -ھولۇلٕي جٗۋپىك لوٌىغب ئبٌغبٔذىّۇ، ئدبدىّي ئبٌّبغدحي 

ئبٌّبغدّىذى. ئٗٔگٍىددَٗ ِىطددىرٔىڭ ئىػددٍىرىغب ٍىددرالحىٓ ئبرىٍىػىػددمب ثبغددٍىذى. 

ِۇضحٍِٗىىىطدىگٗ ئبٍالٔدذى.  ئٗٔگٍىَٗٔىدڭ ٍىٍي ِىطىر - 0882ئبخىرى ثېرىپ، 
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غٗرثٍٗغدحۈرۈظ ٍوٌغدب  ئٗٔگٍىَٗچٗغٗرثٍٗغحۈرۈغٕىڭ ئورٔىغب  فىرأطىَٗچٗئِٗذى 

ضىَبضىٌ ٔوپدۇزىٕي ٍولىحىػدمب  فىرأطىَٗٔىڭلوٍۇٌذى. ھٍٗراْ لبالرٌىمي، ئٗٔگٍىَٗ 

ٌىك لبجبر ئىٕطحىحۇجي ِىططىَؤېرالرِٗوحٗپ،  فىرأطىَٗٔىڭغۇٔچٗ ھېرىص جۇرۇپ، 

خىرىطحىَبٍٔىك ئورگبٍٔىرىغب زادىال چېمىٍّىذى. ثۇٔىڭ ضٗۋٖثي غۇوي، ٍبۋروپدبدىىي 

خىرىطحىَبْ دۆٌٗجٍىرى ئۆزئبرا ٔوپۇز جبٌىػىپ، ئوٌجب جبٌىػىپ، ٍبلب ضىمىػمبْ، پدبت 

 .پبت ئۇرۇغۇپ جۇرغبْ ثىٍْٗ ئىطالِغب لبرىحب ئۆزئبرا ٍۆٌىػىذۇ ۋٖ ھىّبٍٗ لىٍىػىذۇ -

 ضدوغۇلمبٍٔىك ئٗٔگٍىَٗٔىڭٓ ِٗججۇرى ثٗزدۈرۈظ ئۇضۇٌي وىػىٍٗرٔي ئىطالِذى

 -ِٗغدھۇر ِبلدبي  ئىٕگٍىسالرٔىدڭثىٍْٗ ثٗزدۈرۈظ ئۇضۇٌىغب ئۆزگٗردى. ثۇ ئۇضدۇي 

 وبال ھبرۋىطىذا جوغمبْ جۇجۇظ، ٔىڭ ئۆزى ئىذى. « Sure but Slow»جِٗطىٍي 

 ، ئٗ  ِۇھىُ ئۆزگىرىع.ۇث ِبٔب

ئدبچچىمي وٌٗطدىال ئدۇراجحي.  .ثدبر ئىدذى ھبِبلٗجٍىه فىرأطۇزالرچٗ ٔبپبٌېئؤذا

ئۇرغبٔچٗ ئوٍغىحبجحي، ئوٍغبجمبٔچٗ لبرغىٍىك ثوالجحي. ئٗزھٗرٔي ئولمب جۇجمبْ ۋٖ ئۇٔي 

 لىٍغبٔذا ئٗٔٗ غۇٔذاق ثوٌذى. ئېغىٍيئبت 

لېٍىػّبٍححي، ئٗزھٗرٔدي ئدۆچ  فىرأطۇزالردىٓئِّٗب ئىٕگٍىسالر خىرىطحىَبٍٔىمحب 

ىرىطددحىَبٔالردىٓ لېٍىػددّبٍححي، ٌددېىىٓ ئۇالرٔىددڭ وۆرۈغددحٗ ۋٖ ٔىػددبٔذا ثبغددمب خ

ئوخػدىّبٍححي.  خىرىطدحىَبٔالرٔىڭىىگٗثبغدمب  ۋاضىحىطديئۆزگٗرجىع ئۇضدۇٌي ۋٖ 

ودبال ھبرۋىطدىذا »ئبخىرى جۇداٌىمحب ئېرىػىذىغبْ ٔٗجىجىطىّۇ ئوخػىّبٍححي. ئۇالر 

 ثبغمىالرٔي جۇٍذۇرِبً ئۆزگٗرجٗجحي. «. جوغمبْ جۇجبجحي

طىردا جۇرۇغٍۇق جۇٔجي جوٌۇق ھولۇلٍۇق ۋٖوىٍي الۋرىدذ وروِىدر ِى ثىرىحبٔىَٗٔىڭ

ئىالھ ثۇ غٗھٗر  ِىطىر، ٔىڭ ثېػىغب چىمبرغبْ ئبق جٍٗٔىىٍٗرٔىڭ »ِۇٔذاق دٍٖذۇ: 

ِدددۇھىُ ۋٖزىپىطدددي ئىّىدددبٔمٗدٖر خىرىطدددحىَبْ ھٗزارىحىٕىدددڭ ئبضبضدددٍىرىٕي 

ىجدبرٖت. ِۇضحٗھىٍِٗٗپ، ئۇٔي وىػىٍىه ِۇٔبضدىۋٖت ئبضبضدىغب ئبٍالٔذۇرۇغدحىٓ ئ

ٌېىىٓ وبغىال پٍٗذا لىٍّبضٍىك ئۈچۈْ ِۇضۇٌّبٔالرٔي ٔبضبراالغحۇرِبضدٍىك وېدرٖن. 

دىٕددي ضددورۇٔالر لبجددبرٌىمالردىٓ پبٍددذىٍىٕىپ، ئىطددالَ دىٕىٕددي ضبخحىالغددحۇرۇظ 

«وېرٖن
①
. 

ھۆودۈِىحىگٗ  ثىرىحدبٔىَٗ ِىططدىَؤېرالرئۇ ِىطىردا ھۆوۈِدذارٌىممب ئوٌحۇرغبٔدذا 

ھۆوۈِىحي  ثىرىحبٔىَٗچٗن لوٍغبٍٔىمىذىٓ غىىبٍٗت لىٍذى.  ِىططىَؤېرالرغبئۇٔىڭ 

 ِىططدىَؤېرالرٔيئۇٔىڭغب غىىبٍٗجٕبِىٕي ثىرجٗرٖپ لىٍىػمب ئٗۋٖجىپ ثٗرگٗٔذٖ، ئۇ 

                                                 
①
-6ٍىٍري بىئالٕۈري ٔٗشرئى، -6703( Modern Egypt« )ھربزالئلي زاِبٔرڭالىي ِىسرىئ» ووروِىئٔىري ٌورالرڭ 

 لىسىُ.
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ضددىٍٗر ِېٕددي ثىسٔددي چٗوٍٗۋاجىددذۇ، دٖپ »ٍىغىددپ ئۇالرغددب ِۇٔددذاق دېددذى: 

ا لىٍىػدمب ئوٍالۋاجبِطىٍٗر؟ ضىٍٗر ووچىالردىٓ ثدبٌىالرٔي، چدو  ئدبدٍِٖٗرٔي ٔبضدبر

، ئۇالر لوٍۇۋاجىطىٍٗرئېٍىپ لېچىۋاجىطىٍٗر، غۇٔذاق لىٍىپ ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئوٍغىحىپ 

 ئۆز دىٕىغب جېخىّۇ چىڭ ئېطىٍىۋاجىذۇ. ِْٗ ٍېمىٕذا ٌؤذوْ ئىالھىَٗت فبوۇٌحېحىٕي

 College Trinity پۈجحۈرگْٗ ثىر ٍبظ ثىدٍْٗ ئۇچراغدحىُ، ئدۇ ثىدر ئولۇجدۇظ ،

ىَبضددٗت ئددبرلىٍىك ئولۇجۇغددٕىّۇ ۋٖ ضددىٍٗرٔىڭ ضىَبضددىحي جددۈزِٗوچي، غددۇ ض

«ٔىػبٔىڭالرٔىّۇ ئىػدمب ئبغدۇرغىٍي ثوٌىدذۇ
①

ودبال ھبرۋىطدىذا ».ئدۇ ئٗٔٗ غدۇٔذاق 

ھِٗدّٗ ٔىػدبٔىٕي،  ِىططدىَؤېرالرٔىڭئولۇجدۇظ ضىَبضدىحي « جوغمبْ جۇجّدبلچي

ئىػدمب «  وبغىال پٍٗدذا لىٍّدبً»ھِّٗٗ ٔىػبٔىٕي ئبٌذىرىّبً،  خىرىطحىئبٍٔىمٕىڭ

 ىذۇ.ئبغۇر

 ئوقۇتۇش پىروگرايًىسي  - 1

وروِىر ِبئبرىپ ِىٕىطحىرٌىىىگٗ جٍٗىٍٕىگْٗ پوپ دأٍوة ِۇھىُ ِٗٔطٗپىٗ ئىگٗ 

ِٗضدٍىھٗجچي »ثوٌذى. ِىطدىر ِبئبرىدپ ِىٕىطدحىرٌىىىٕىڭ ئٌِٗٗىدٌ ھولدۇلي ثدۇ 

 ئۇالر ئۇٔي غۇٔذاق ئبجبٍححي، ٔىڭ لوٌىغب ئۆجحي. ِبئبرىپ ِىٕىطدحىرٌىىىٕىڭ « جبٔبة

 وپٕىڭ لوٌىغب چۈغۈپ وٗجىٗٔذٖ ئولۇجۇغحىٓ ٔېّىٕي وۈجۈظ ِۇِىىٓ؟ھولۇلي پ

دأٍوة خىرىطحىَبْ چېروبۋٌىرىغب خٗجٗر ثوٌىدذىغبْ ئٗزھٗرگٗ زٖرثٗ ثٗرِٗوچدي 

ئٗخّٗلٍىمدي  ٔبپبٌېئؤٕىدڭٌېئؤدذٖن ئٗخّٗلٍىدك لىٍّىدذى. بثوٌذى. ثىراق ئۇ، ٔبپ

 ذاْ ثىٍٗجحي. ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لوزغىالڭىغب ضٗۋٖة ثوٌغبٍٔىمىٕي ئۇ ئوث

ودبال ھبرۋىطدىذا جوغدمبْ »دأٍوة ئٗزھٗرگٗ زادىدال چىمىٍّىدذى، ٌدېىىٓ ئدۇ، 

ٔي ئۆگىحىذىغبْ، دىٕدي ئىٍىٍّٗرٔدي « دۇَٔبٌىك ئىٍىٍّٗر»ئۇضۇٌي ثوٍىچٗ «  جۇجۇظ

ِۇضۇٌّبٔالرٔي دىٕذىٓ چىمىرىع ئۈچۈٔال لوغۇِچٗ ئۆگىحىذىغبْ ٍېڭي ِٗوحٗپٍٗرٔي 

 ئبچحي. 

ىٍٍىرىذا ضدبلٍىٕىپ لبٌغدبْ ئىطدالِذىٓ ھبٍدب لىٍىدپ، ثدۇ وىػىٍٗر دٖضٍىپىذٖ د

ِٗوحٗپٍٗرٔي: لۇرئبْ ئۆگٗجٍّٗذىغبْ وبپىر ِٗوحٗپٍىدرى دېَىػدحي. ئٍٕٗدي ۋالحىدذا 

 ئٗزھٗرگٗ وىرىػىٗ غبرائىث ھبزىرالٍذىغبْ جۆۋْٖ ِٗوحٗپٍٗر لۇرئبْ ئۆگىحٗجحي. 

ثىر جٗرٖپحىٓ جبْ ٌېىىٓ دأٍوثٕىڭ جٗدثىر ئىػٍىحىػي ثىٍْٗ ثۇ وبپىر ِٗوحٗپٍٗر 

، ٍٗٔٗ ثىر جٗرٖپدحىٓ ئىجحىّدبئىٌ ئورۇٔغدب ئىدگٗ ثوٌۇغدٕىڭ ۋاضىحىطىگٗثېمىػٕىڭ 

                                                 
①
« Mission & Missionaries»وردرۈ  اٗوٍٗٔر ْٗ وىاربة وۈتۈپ بٔىسىڭالىي ِۇزنَي بىئالابٔىَٗبۇٔي ِْٗ  

 ( ٔىي بىئالٕۈي لىسّىڭالٓ ئولۇغبْ ئىڭالُ.ِىسسىَؤىئەرۇٖ  ِىسسىَؤىئٌىك)



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

260 

 

ئبٍالٔذى. ثۇ ِٗوحٗپٍٗردٖ جۆت ٍىً ئولۇغبٔالر ئولۇظ پۈجحۈرگْٗ ھبِبْ  ۋاضىحىطىگٗ

ھۆوۈِٗت ئورۇٍٔىرىذا جۆت جۇٍٔٗھ ِبئبغمب ئېرىػحي. ثدۇ پدۇي ئٍٕٗدي ۋالحىدذا چدو  

حي. ئٍٕٗي ۋالحىذا ھبزىرلىغب لبرىغبٔذا ثبھب ٔبھبٍىحي جدۆۋْٖ ثوٌدۇپ، ثبٍٍىك ھېطبثٍىٕبج

ثىر جۇٍٔٗھىٗ خېٍي وۆپ ٔٗرضىٍٗرٔي ضېحىۋاٌغىٍي ثوالجحي. جۆت جۇٍٔٗھ پبٍحٗخححٗ 

ۋالىطدىٕي  -پبراۋاْ جۇرِۇظ وٗچۈرۈغىٗ ٍېحٗجحي. جۆت جۇٍٔٗھ ِبئبظ ئبٌغبٔالر ثبال 

ىٓ ضدېحىۋاٌغۇدٖن پۇٌغدب ئېػدىٕبالٍححي. وۇغبدٖ ثېمىپ، ٍٗٔٗ ٍېسىالردىٓ زېّ -وٗ  

ئِّٗب ئٗزھٗردٖ ٍىگىرِٗ ٍىً ئولۇغبٔالرِۇ ئىع جبپبٌّبٍححي. ِٗضدچىحٍٗردىٓ ئىدع 

ئىػٍٍٗححي. ثۇ پۇي ئبراْ جبْ ثېمىػدمب  لۇرۇغمبجبپمبْ جٗلذىردىّۇ، ثىر ٍۈز ٍىگىرِٗ 

ىڭدذىٓ ٍېحٗجحي. ٌېىىٓ ئىػخبٔىذا ئىػٍٍٗذىغبْ ثبغدالٔغۇچٕي پۈجحۈرگٍٗٔٗرِدۇ ثۇٔ

 ٍبخػىراق جۇرِۇظ وٗچۈرٖجحي. 

ثۇٔذاق ۋٖزىَٗجحٗ ضدْٗ ثدبالڭٕي ئولۇجّدبلچي ثوٌطدب  لٍٗٗردٖ ئولۇجىطدْٗ؟   

ئٗزھٗردٖ ئولۇجۇپ، ئىع جبپبٌّبٍذىغبْ، ئىع جبپطب جبْ ثبلبٌّبٍدذىغبْ لىالِطدْٗ؟ 

لىٍىددپ، « ھۆوددۈِٗت وددبدىرى»ٍددبوي دأٍوثٕىددڭ ِٗوحىپىددذٖ جددۆت ٍىددً ئولۇجددۇپال 

ِّٗٗ وىػي ھٗۋٖش لىٍىذىغبْ  ثبلمبٌالر، لبضطبپالر، زېّىٕذارالرٔىڭ جِٗئىَٗجحٗ ھ

   لٍٗٗرگٗ ثبرضب ئبٌمىػٍىٕىذىغبْ لىالِطْٗ؟ وۆرۈٔىذىغبْوۆزىگٗ چىراٍٍىك 

ثۇرۇٔالردا ئٗزھٗر ضحودېٕحي ثوٌۇظ غٗرٖپ ئىذى، ھِّٗٗ ئبئىٍىٍٗر ثۇ غٗرٖپٕي 

ردا ثوٌطدۇْ، ثىدرٖر ئبئىٍىدذٖ جبٌىػبجحي. ٍٍِٗي پبٍحٗخححٗ ثوٌطۇْ ٍبوي ثبغمب جدبٍال

ثوٌطدب، ئدۇ ئدبئىٍىگٗ ھِّٗىٕىدڭ ودۆزى چۈغدٗجحي. « ئبٌىُ»ئٗزھٗرٔي پۈجحۈرگْٗ 

چۈٔىي، وۆپىٕچٗ ھولدۇق ئٗزھٗرٔدي پۈجحۈرگٍٗٔٗرٔىدڭ لوٌىدذا ئىدذى. غدۇڭب ئدۇالر 

 جِٗئىَٗجحٗ ٍۇلىرى ئورۇٔغب ئېرىػٗجحي. 

بٌىك ثىٍىٍّٗرٔي ئۆزئدبرا دىٕي ثىٍىٍّٗر ثىٍْٗ دۇَٔ دٖۋرٌىرىذٖئٗزھٗر گۈٌٍٗٔگْٗ 

ثىرٌٗغحۈرگْٗ ثوٌۇپ، وىػىٍٗرٔي زېّىٕٕدي ئىالھىدٌ ٍوٌٕىدڭ جٗلٗززاضدي ثدوٍىچٗ 

. ئٗزھٗر ھبزىر ئۇٔذاق ئىٍغبر ثوٌّىطدىّۇ، جٗرثىٌٍَٗٗححيگۈٌٍٗٔذۈرٌٍٖٗذىغبْ لىٍىپ 

ٍٗٔىال وىػىٍٗرٔىڭ جؤۇغىذا ئىطالِغب ثبغالٔغبْ ئىذى، ئىطالِٕىڭ ضىّۋوٌي ئىذى. 

ر ئٗزھٗردىددٓ ئىپحىخبرٌىٕددبجحي. ئٗزھٗرگٗ لددبراپ ئبلددبجحي. ئٗزھٗرٔددي غددۇڭب ئددۇال

پۈجحۈرگٍٗٔٗرٔىڭ جِٗئىَٗجحىىي ئورٔي ٍۇلىرى ئىدذى. ئِّٗدب دأٍوثٕىدڭ دٖۋرىدگٗ 

 وٌٗگٗٔذٖ ثۇ ئٗھۋاٌذا جبِبِْٗ ئۆزگىرىع ثوٌذى.

ئٗزھٗرگٗ ئِٗدددذى ٍېڭدددي ِٗوحٗپٍٗرٔىدددڭ چىمىٍّىرىغدددب ثوٍٍىػدددبٌّبٍذىغبْ، 

 گىػٍىه وِٗجٗغٌٍٗٗرال ثبرىذىغبْ ثوٌذى. ېجبرجىػمب ج« جبزاضىٕي»ڭ وِٗجٗغٌٍٗىىٕى
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ئىددسدٖپ ۋٖ « جٗثٗررۇن»ثٗزى ئېطددىً ٔٗضددٗثٍىه ئددبئىٍىٍٗر ثىددرٖر ثبٌىطددىٕي 

ِٗرجىۋٖ ئىسدٖپ  ثوٌۇپّۇ ٍېسىالردا، ئٗزھٗرگٗ ثېرىپ لوٍدبجحي. ِٗضدىٍْٗ: ِۇضدحبپب 

ضدٗثٍىه ئدبئىٍىٍٗر ۋٖ ئبثذۇرازالٕىڭ ئبئىٍىطي غدۇٔذاق لىٍدذى. ٌدېىىٓ ئېطدىً ٔٗ

ئٗزھٗرٔي پۈجحۈرگْٗ ثدبٌىٍىرى ٍدوق ھېطدبثحب ثوٌدۇپ، ئٗزھٗرٔىدڭ  ثبٍۋٖچچىٍٗرٔىڭ

« ٍېڭدي ِبئبرىدپ»ئۆزگٗرجٌٍّٗٗححي. ئٗزھٗرٔىڭ وۆرۈٔىػدي:  وۆرۈٔۈغىٕي ئوِۇِىٌ

جٗ ئورۇٔغدب ئېرىػدٌّٗىگْٗ « ٍېڭدي جِٗئىدَٗت»ٔىڭ چىمىٍّىرىغب ثوٍٍىػبٌّىغبْ، 

 جبٍي ثوٌۇظ.ئبجىس، وِٗجٗغٌٍٗٗرٔىڭ 

ِٗرجىۋىٍىه « ٍېڭي جٗثىمٗ»ئِّٗب ٍېڭي ِٗوحٗپٕي پۈجحۈرگٍٗٔٗر جِٗئىَٗجحىىي 

جٗثىددمٗ. ئددۇالر جبھددبٔگىرالرچٗ وبالڭالٍددذۇ. ثۇٔىڭددذىٓ پٗخىرٌىٕىددذۇ. ئددۇالرٔي 

جب جىگىػٍىه روي « جوغمبْ جۇجۇظ ھبرۋىطىذاوبال »جبھبٔگىرالر لوٍٕىغب ئبٌىذۇ. ئۇالر 

 ئوٍٕبٍذۇ.

 ٔدۇلحىئىٕٗزٖرىدېٕحالر؟ ئۇالر لبٍطي پىىىدر ئېمىّىدذا؟ ئۇالرٔىدڭ ثۇ لبٔذاق ضحو

ٔدددېّٗ؟ دأٍدددوة ئدددۆزىٕي وروِىرٔىدددڭ ئىٍحىپبجىغدددب ۋٖ ھولۇلىغدددب ئېرىػدددحۈرگْٗ 

خىرىطحىَبٍٔىك ٔىػبٍٔىرىٕي ثۇ ضدحودېٕحالر ئدبرلىٍىك لبٔدذاق ئىجدرا لىٍدذى؟ ثىدس 

رىغدب لدبراپ ثبلدبٍٍي ثدۇ دأٍوثٕىڭ ئۆز ِٗوحٗپٍىرىذٖ ٍوٌغب لوٍغبْ دٖرش پىروگراِّىٍى

دىٕددي  -پىروگددراِّىالر ئىچىددذىٓ خٗجىددرى ۋٖ جٗضددىرى چددو  ثوٌغددبْ پىروگراِّددب 

 ئولۇجۇظ ۋٖ جبرى  ئولۇجۇظ پروگراِّىىطىٕي جبٌالپ ضۆزٌٍّٗىس. 

ٍدۈرىىي ئۆچٍّٗٔىده  خىرىطدحىَبٔالرٔىڭلۇرئبْ جىٍي ثوٌغبْ ئٗرٖة جىٍىغب لبرىحب 

 حۇرۇغٕي پىالٍٔىذى. ثىٍْٗ جوٌغبْ ثوٌۇپ، ثۇ جىٍٕي ئۇجۇل

ئبٌىٌ ِٗوحٗپ ئولۇظ جبرىخىغب ئىگٗ ئولۇجمۇچىالر ئوْ ئىىىدي جۇٍٔٗدھ ِبئدبظ  

ئبالجحي. پٗلٗت ئٗرٖة جىٍي ئولۇجمۇچىطىال جۆت جۇٍٔٗھ ِبئبظ ئبالجحي. ثۇ ئٗھدۋاي 

جٗضدىر پٍٗدذا لىٍدذى.  ئٗودصِٗوحٗپٕىڭ ئىچىذٖ ۋٖ جِٗئىَٗجحٗ وٗ  دائىرىٍىده 

ئولۇظ جبرىخىغب ئىگٗ ثوٌغبٔالرٔىدڭ ۋٖ ثٌٗىدي  جېخٕىىوَۇرا ِٗوحٗپٕىڭ ئىچىذٖ ئوجح

خىسِٗت جبرىخي ئدۇزۇٔراق ثوٌغدبْ جدبزىٍىك ئىػدچىٍىرىٕىڭ ِبئبغدىّۇ ئٗرٖة جىٍدي 

ئولۇجمۇچىطدىٕىڭ ِبئبغددىذىٓ ئېػدىپ وٗجحددي. غدۇٔىڭ ثىددٍْٗ ثدۇ ئولۇجمۇچىٕىددڭ 

ٗت ِٗوحٗپدحٗ گېپدي ئۆجٍّٗدذىغبْ ثوٌدذى. ِٗودحٗپ ئىػدٍىرىذا ئۇٔىڭغدب ِٗضدٍىھ

ضېٍىّٕىذى، ِٗوحٗپ ثبغمۇرۇغمب ئۇ لبجٕبغحۇرۇٌّىذى. ئولۇغۇچىالر ئۇٔي ھدۆرِٗت 

جبٍىمي ثوٌّىغبٔذا ھېچمبٔذاق ئولۇغۇچي ئۇٔي ودۆزگٗ  ئٗدٖپلىٍّىذى. ٔبۋادا ئۇٔىڭ 

ئىٍّىغبْ ثوالجحي. ۋٖھبٌٗٔىي، ئىٕگٍىس جىٍي ئولۇجمۇچىطىىٕىڭ ھۆرِىحي ۋٖ ئىسزىحدي 

 ثٗن چو  ثوٌذى. 
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ئولۇجمۇچىطىٕىڭ جِٗئىَٗجحىىدي ھدبٌي ِٗوحٗپحىىىدذىّٕۇ خدبراة ئٗرٖة جىٍي 

ئىددذى. ھِٗددّٗ ئددبدَٖ ئۇٔىددڭ ئىمحىطددبدى ئٗھددۋاٌىٕي ثىٍىددذۇ، ئۇٔىددڭ لبجددبردىٓ 

لىٍىۋاجمبٍٔىمىٕي، ِبئبظ ۋٖ ھۆرِٗجحٗ ثبغمب ئولۇجمۇچىالردىٓ جۆۋْٖ جۇرىذىغبٍٔىمىٕي 

ورلدۇپ، دٖرضدحٗ جىدُ جبٍىمىذىٓ ل ئٗدٖپثىٍىذۇ. ِٗوحٗپحىىي ئولۇغۇچىالر ئۇٔىڭ 

جبٍىمىدذىٓ لورلّبٍدذۇ. ثٌٗىدي،  ئٗدٖپئوٌحۇرغبْ ثىٍْٗ جِٗئىَٗجدحىىىٍٗر ئۇٔىدڭ 

لىٍىػددىذۇ. ۋٖھددبٌٗٔىي ئۇٔىددڭ  ئددوثَېىحيجددبٍىمىٕي ِٗضددىخىرٖ  ئٗدٖپئۇٔىددڭ 

خىسِٗجذىػي ئىٕگٍىس جىٍي ئولۇجمۇچىطدىٕىڭ لوٌىدذىىي جبٍدبق ِٗودحٗپ ئىچىدذٖ 

ٗ ئٍّٗىٕىع ۋٖ چو  ثىٍىدع پٍٗدذا لىٍّىغدبْ ھۆرِٗجىٗ ضبزاۋٖر ثوٌطب، جِٗئىَٗجح

 ثۇٍرۇٌّبٍذۇ. ئٍٗىجىٗجٗلذىردىّۇ 

 ئبِىحىڭ وٌٗگٗٔذٖ خوظ دېگًٗ ئبۋاَ

ئبِىحىڭ لبچمبٔذا پوظ دېگًٗ ئبۋاَ
①
 

ئٗرٖة جىٍي ئولۇجمۇچىطىٕىڭ جِٗئىَٗجحىىي ئورٔي ِبئبغىٕىڭ جۆۋٍٖٔىىىگٗ ئو  

ئبٍالٔغدبْ ثوٌدۇپ،  ئوثَېىحىغدبجبٔبضىپ ھبٌذا جۆۋْٖ ثوٌذى. ئۇ دائىٍّىدك ِٗضدخىرٖ 

لي، ۇٍولطددۇٌٍئۇٔىددڭ ثىٍىّطددىسٌىىي، لددباللٍىمي، ٔٗزٖر دائىرىطددىٕىڭ جددبرٌىمي 

ئىجحىّبئىٌ ئورٔىٕىڭ جۆۋٍٖٔىىي ھٗلمىذىىي ضۆزٌٗر وىػىٍٗرٔىڭ پدبرا  جېّىطدىغب 

ئبٍالٔددذى. ئٗجٕٗثىٍَٗرٔىددڭ جىٍىٕددي ثىٍّٗضددٍىه ئۇٔىددڭ ئٗ  چددو  ئٍٗىجددي ۋٖ 

 ٍېحٗرضىسٌىىي ثوٌذى. 

ئٗرٖة جىٍي ئولۇجمۇچىطىٕىڭ خورٌىٕىػي ِۇلٗررٖر ھبٌدذا ئدۇ ئۆجىدذىغبْ دٖرش 

پىروگراِّىطىغب جٗضىر وۆرضٗجحي. ٔىجىص جٗدثىرٔىڭ ٍٗجّٗوچدي ثوٌغدبْ ٔىػدبٔي 

دٖي ِۇغددۇ ئىددذى. خددورٌىٕىع ِۇدٖررىطددحىٓ دٖرضددٍىىىٗ وۆچددۈپ ئٗرٖة جىٍددي 

چىالر ئٗرٖة جىٍىٕىدڭ ئبٍالٔدذى. ئولۇغدۇ ئوثَېىحىغبخورٌىٕىع، ھبلبرٖت لىٍىٕىع 

جٗضٍىىىذىٓ لبلػبٍذىغبْ ثوٌذى. ئۇالر  جېىىطحٍىرىٕىڭٔٗھۋى، ضٗرف، ثبالغٗت ۋٖ 

ثۇٔذىٓ ئىٍگىدرى ئدوْ ئدۈچ ئٗضدىر لبلػدىّبً وٌٗدگْٗ ئىدذى. لبرىغبٔدذا ئۇٔىدڭ 

جٗضٍىىىٕي ئِٗذى ثبٍمىغبْ ئوخػبٍذۇ. ئۇالر ئٗرٖة جىٍي ثىدٍْٗ ئٗجٕٗثىٍَٗرٔىدڭ 

گٍىدس جىٍىٕدي ضېٍىػدحۇرۇپ، ئٗجٕٗثىدٌ جىٍالرٔىدڭ، ثوٌۇپّدۇ جىٍٍىرىٕي، ثوٌۇپّۇ ئىٕ

 زٖۋٖرضدىس -ئىٕگٍىس جىٍىٕىڭ ئبضبٍٔىمىٕي ثبٍمىّبلچي ثوٌذى. ئٗجٕٗثىٌ جىٍدي زىدر 

، زىر ئولۇغحب گبڭگىراپ لبٌّبٍذۇ. ثبغدمب جىٍالرٔىدڭ زٖۋٖرجىً ثوٌۇپ، ئولۇغۇچي پىچ، 

 ٍىٍىرى ِۇرٖوىٗپ ئِٗٗش.ئبضبْ، ضۆز جۈِ فؤېحىىىطىّۇگىراِّبجىىىطىّۇ ئبضبْ، 

                                                 
①
 شىئىئى. ِۇتىٕٗبىىَٕىي 
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ثوٌغبْ خۇالضٗ غۇوي، ئٗرٖة جىٍي ئۆگىٕىػٕىڭ زۆرۈرىَىحدي  ئېرىػّٗوچيئۇالر 

ٍوق ۋٖ ثٌٗىي ئٗرٖة جىٍي ئۆگىٕىع جدوغرا ئِٗٗش. ئٗجٕٗثىدٌ جىٍالرٔدي، ثوٌۇپّدۇ 

ئىٕگٍىس جىٍىٕي ئۆگىٕىع ثٗوّۇ زۆرۈر. ِۇغۇٔذاق لبراظ ۋٖ خبراوحېرغب ئىگٗ ثوٌغدبْ 

رٖثچٗ ضۆزٌٗرٔي پٗرۋاضىس ھبٌذا خبجدب جٌٗٗپپدۇز لىٍىدۋېرٖجحي. ٔدبۋادا ئولۇغۇچىالر ئٗ

جبغدب ِْٗ ِدوٌالَ  لىٍىڭدبثوٌدذى »ثىرٖرضي ئۇٔىڭغب خبجبٌىمىٕي وۆرضدىحىپ لوٍطدب 

دٍٖذۇ ِۈرىطىٕي لىطىپ ئېرٖٔػدىّىگْٗ ھبٌدذا. ئِّٗدب ئدۇ، ئٗجٕٗثىدٌ « ئِٗٗش

بجبالغّبضٍىممب جېرىػدىذۇ. جىٍىٕي جٌٗٗپپۇز لىٍىػحب، جۈرٌٗغحٗ، ضۆز ٍبضبغحب زادى خ

 خبجبٌىػىپال لبٌطب، ِٗضخىرىگٗ ئۇچراٍذۇ ۋٖ ثىٍىّطىس دٖپ ئٍٗىجٍىٕىذۇ. 

ٍدددبزغۇچىالرِۇ ئٗرٖة جىٍىٕىدددڭ لبجّبٌٍىمىدددذىٓ، ِٗٔىٍٗرٔدددي ۋٖ ِٗٔىٍٗرٔىدددڭ 

 ئېالضددحىىٍىكضددبٍىٍىرىٕي ئىپبدىٍىٌٍَّٗٗذىغبٍٔىمىددذىٓ، راٍىددع ئِٗٗضددٍىىىذىٓ، 

الردٖن، ثوٌۇپّۇ ئىٕگٍىس جىٍىدذٖن ئٗروىدٓ، ئوٍٕدبق، ئِٗٗضٍىىىذىٓ، ئٗجٕٗثىٌ جىٍ

جېرْٖ ئِٗٗضٍىىىذىٓ لبلػىغىٍي جۇردى. خۇددى ئۇالر ثۇ جىٍغب ثۇٔذىٓ ثدۇرۇْ ئدوْ 

وٗچّىػددٍىرىٕي ئبغددۇ جىددً ثىددٍْٗ  -ئددۈچ ئٗضددىر ھِٗددراھ ثوٌّىغبٔددذٖن، خىَددبي 

ي. ئىپبدىٍىّىگٗٔذٖن، ثدۇ جىٍٕىدڭ وِٗچىٍىىىٕدي ئۇغدحۇِحۇت ثبٍمىغبٔدذٖن لىالجحد

غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئدۇالر ئٗجٕٗثىَالرٔىدڭ ئٗدٖثىَبجىغدب ٍۈزٌىٕىدپ ئٗرٖة ئٗدٖثىَدبجىٕي 

جبغالغحي. ِۇجٗٔٗثجىٌ، ثۇھحۇرىٌ، ئىّرۇي لٍٗص، ئٌٗدمِٗٗ دېگٗٔدذٖن ئىطدىّالر 

ھېچىىّٕىڭ لۇٌىمىغب ٍبلّبش ثوٌذى. ثدۇ ئىطدىّالرٔي جىٍغدب ئبٌغدبٔالر غدۇ ھبِدبْ 

ثىدٍْٗ ئٍٗىجٍٗٔدذى. دأحدي، غېىىطدپىر، ۋود ئٗلٍىٌ لباللٍىك ۋٖ ھٗزارىٌ لباللٍىك 

ٔىدڭ «زىَدبٌىَالر» ھىَوگدوجورش، ثبٍروْ، ئبٔذىرى گىث، ئبٔبجوي فېدرأص، ۋېىحدور 

ئېغىسٌىرىددذىٓ چۈغددّٗش ثوٌددذى. ئددۇالر غددۇ ئىطددىّالردىٓ ثبغددمب ھېچٕٗرضددىٕي 

ثىٍّىطددىّۇ، غددۇ ئىطددىّالرٔي ٍبدلددب دېددَىع ئددبرلىٍىك ئۆزٌىرىٕىددڭ ثىٍىٍّىدده 

 ىطپبجٍىّبلچي ثوٌۇغبجحي.ئىىٍٗٔىىىٕي ئ

پْٗ جىٍّبچٍىرى ئٗرٖة جىٍىٕىڭ ئىٍّىٌ جىدً  -ئٗ  جوغرىطي ئىٍىُ « ئبٌىّالر»

ئِٗٗضٍىىىذىٓ لبلػىغىٍي جۇردى. ئٗرٖة جىٍي پۈچٗن ئٗدٖثىَبجمدب جدوغرا وٌٗدگْٗ 

ئىٍىُ  ،لبالق ،چٗوٍىه ،چۈغىٕىىطىس ،پٗٔگٗ جوغرا وٌٍّٗٗذۇ. لبجّبي -ثىٍْٗ ئىٍىُ 

ػددحٗ چٗجددئٗي جىٍددي، ثوٌۇپّددۇ ئىٕگٍىددس جىٍددي لددوٌٍىٕىع وېددرٖن. پْٗ ئۆگىٕى -

ثبٌىٍىرىّىسٔي ئبٌىُ ثوٌطۇْ دېطٗن، ئۇالرغب ِٗوحٗپٍٗردٖ چٗجدئٗي جىٍدي ئدۆگىحىع 

پْٗ جىٍدي  -وېرٖن، دٍٖححي ئۇالر. خۇددى ئٗرٖة جىٍي گدۈٌٍىٕىع دٖۋرىدذٖ ئىٍىدُ 

جىً ئۆگّٗٔٗوچي »ىوْ: ثوٌۇپ ثبلّىغبٔذٖن، ثىر چبغالردا ثۇ جىً ھٗلمىذٖ روثىر ثېَ

 دېّىگٗٔذٖن. « پْٗ جىٍي -ثوٌغبٔالر ئٗرٖة جىٍي ئۆگٗٔطۇْ ئۇ ثىر ئىٍىُ 
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غۇٔذاق لىٍىپ ئٗرٖة جىٍي ھٗر جٗرٖپحىٓ ضبۋىذاغمب ئۇچرىذى. ثۇ جىً ئِٗدذى 

ئٗرٖة ِۇضۇٌّبٍٔىرىٕىڭ ثۇرۇٔمي ئوْ ئدۈچ ئٗضدىر داۋاِىدذا ئىپحىخدبرى ثوٌغبٔدذٖن 

ي ھِّٗٗ وىػي لبچىذىغبْ ثىر ِٗرٖزگٗ ئبٍالٔدذى. ثدۇ ئىپحىخبرى ثوالٌّىذى. ثٌٗى

 ئبجبلمب وىرگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ثوٌذى. « زىَبٌي»جىٍٕي ئٍٗىجٍىًّٗ، جٗٔمىذٌىًّٗ 

جىٍٕىڭ خورٌىٕىػدي ِدۇلٗررٖر ھبٌدذا غدۇ جىدً ثىدٍْٗ ٍېسىٍغدبْ ٔٗرضدىٍٗرٔىڭ 

 پىالٕٔىددڭ ئددبخىرلي ٔىػددبٔي. ئىطددالِىٌ ئىددپالشخورٌىٕىػددغب وۆچىددذۇ. ِبٔددب ثددۇ 

ئۈِّٗجٕىڭ ِىراضي ئٗرٖة جىٍىذا ٍېسىٍغبْ. جۈٍِىذىٓ لۇرئبّٔۇ غدۇٔذاق. ِٗلطدٗت 

ئىطددالِىٌ ئددۈِّٗجٕي ئۆزىٕىددڭ ِۈرىطددىذىٓ چٗجٍٗغددحۈرۈظ. ھِّٗىددذىٓ ئددبۋۋاي 

لۇرئبٔذىٓ چٗجٍٗغحۈرۈظ
①
. 

چٗجٍٗغدحي. ئدۇالر  جٗدرىجىٌوىػىٍٗر ئٌِٗٗىَٗجحٗ لۇرئبٔذىٓ ۋٖ ِىراضٍىرىذىٓ  

ٓ ئدوزۇق ئبالٌّبٍدذىغبْ ثوٌدذى. ئدوزۇلٕي خوجبٍىٍٕىرىٕىدڭ ئِٗذى ئۆز ِىراضٍىرىذى

 جىٍىذا ٍېسىٍغبْ ٔٗرضىٍٗردىٓ ئېٍىػحي. 

 ھبٌي جېخىّۇ ٍبِبْ ئىذى.  پىروگراِّىطىٕىڭدأٍوثٕىڭ دىٕي دٖرش 

دىٕددي دٖرش ئولۇجمۇچىطددي دأٍوثٕىددڭ ئورۇٔالغحۇرىػددي ثىددٍْٗ ئٗرٖة جىٍددي 

ۋْٖ ئورۇٔدذا جدۇردى. ٍبِدبْ ثدوٌغىٕي زٖثۇٍٔۇق، جدۆ -ئولۇجمۇچىطىغب ئوخػبغال خبر 

غددۇوي، دىٕددي دٖرضددىٗ ئٗ  لىددرى ئولۇجمددۇچي لوٍۇٌددذى.  ثۇٔىددڭ ثبھبٔىطددي: 

ِوٍطىپىحٕي جبپػۇرۇق دٖپحٗرٌىرىٕي جدۈزىحىع، دٖپدحٗر وۆجدۈرۈپ جبپدب جبرجىػدحىٓ 

راھٗجددىٗ چىمىددرىع. ئٗ  ٍددبِىٕي غددۇ ثوٌددذىىي، دىٕددي دٖرش ئٗ  ئبخىرىغددب 

ححددب غددٗٔجٗ وۈٍٔددۈوي ٍٗجحىٕچددي ضددبئٗجٍىه دٖرش، ئورۇٔالغددحۇرۇٌذى. وددۆپ ۋالى

پٍٗػٗٔجٗ وۈٍٔۈوي ثٗغىٕچي ضبئٗجٍىه دٖرش، ثبغمب وۈٍٔىرى ئدبٌحىٕچي ضدبئٗجٍىه 

 دٖرش دىٕي دٖرش ثوالجحي. 

ثددۇ غددۇٔىڭذىٓ دېددرٖن ثېرىددذۇوي، ثىددر وۈٍٔددۈن دٖرضددٕي ئولددۇپ چبرچىغددبْ 

ۇرغبٔدذا، لىددرى ئولۇغدۇچىالر لوڭغدۇراق چېٍىٕطدب، ضدىرجمب  چىمطدبق دٖپ ئدبراْ ج

ئولۇجمۇچي ٍۆجىٍىپ، ثٌٗغَٗ جۈوۈرۈپ، ئۆٌۈِحۈوٍٗرچٗ ِېڭىپ دىٕي دٖرش ئدۆجىىٍي 

وىرىددذۇ. غددۇٔذاق لىٍىددپ، ئولۇغۇچىالرٔىددڭ وبٌٍىطددىذا دىٕددي دٖرش ئبجىسٌىممددب، 

جبٔطددىسٌىممب، ِبالٌٍىممددب، ئىچددي ضىىمىٍىػددمب، رىغجٗجطددىسٌىىىٗ ھِٗددراھ. ئۇٔىددڭ 

                                                 
①
رتى ، تررۈروۈى ٗ تررۈروىَٗ ِۇسررۇٌّبٍٔىئى ئبتررب تۈروٕىرري لوٌىررڭا ئٗرٖة ٍىزالمىٕرري ەتىررٓ ٍىزالمىلررب ئرردزەٗ 

. اٗتٍٗشراۈرۈٌڭىئٗرٖبۈىڭالٓ وىئالپ لبٌلبْ سردزٌٗرٔي شربٌسا اىمىئالرۋناى  ئربرلىٍىك ئىسرسِىٌ ِىئاسراىٓ 

 ٗھّرريفئىسررسِىٌ ِىررئاا بىررٍْٗ زايى ئرربەلٗ لىسٌّبٍررڭاللبْ بىررئ ئٗۇەي يالٕسررىزەر ٍىاىشرراۈرۈٌڭى. ئببررڭۇٌئٗزالز 

 ۇق لبزالٕبٌّىڭى.شۇٔڭاق لىٍّبلۈي بوٌۇا ئۇت ِىسىئيالّۇلبتبرٌىمسر 
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ئۆجۈٌىذۇ. ھٗرىىٗجطىس، جبٔطىس، ئۆٌۈن ٍبدالظ ثدۇ  ئۈضحىگٗ ثۇ دٖرش ئۆٌۈن ئۇضۇٌذا

 دٖرضٕىڭ جٌٗىپي. 

ِٗوحٗپٍىرىذٖ، ھٗجحب دىٓ ثىٍْٗ ئباللىّىس ٍوق دٖپ دٖۋا لىٍىدذىغبْ  ِىططىَؤېر

ئولۇغۇچىالرغدب خىرىطدحىَبْ دىٕدي دٖرضدي « ِۇضدۇٌّبْ»ئٌّٗبٔىٌ ِٗوحٗپٍىرىذٖ 

ئوچۇق، جېحىه ثوٌىدذۇ، دىٕدي  ئۆجۈٌىذۇ. ثۇ چبغذا ئولۇغۇچىالرٔىڭ زېھٕي ئٗجىگٗٔذٖ

ٍبظ ئولۇجمۇچىالر ئۆجىذۇ. ئدبدٖجحىىي  وۆرۈدىغبْدٖرضٕي ئولۇغۇچىالر ئٗ  ٍبخػي 

دٖرضىٗ ئوخػبپ لبٌّىطۇْ دٖپ، ثۇ دٖرش ضىٕىپحب ئۆجۈًٌّٗ، ِٗوحٗپ چېروبۋىدذا 

 ئېَحمدبْ ٔبخػدىٍىرىغب ثىرٌٗغدحۈرۈٌۈپ ئوِۇِىخورئۆجۈٌىذۇ. دٖرش ئولۇغۇچىالرٔىڭ 

ۈٌىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ دىٕي دٖرش ئۇالرغب خۇغدبٌٍىك، جېحىىٍىده، ھبٍدبجي جبٍٔىك ئۆج

 ٍۇلىرىذاوۈچ ثېغىػالٍذۇ. ثۇٔىڭذىٓ وۆرۈۋېٍىػمب ثوٌىذۇوي، ئىطالَ دىٕي دٖرضىٕىڭ 

دېَىٍگٗٔذٖن، لىرى ِۇدٖررىص ئدبرلىٍىك ئۆجۈٌۈغدحٗ ئولۇغدۇچىالرٔي ئدبۋۋاي دىٕدي 

ٕغبْ. ئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ دأٍوثٕىڭ دٖرضحىٓ، ئبٔذىٓ دىٕذىٓ ثٗزدۈرۈظ ِٗلطٗت لىٍى

دٖرش پىروگراِّىطددىذا دىٕددي دٖرضددىٗ دىددٓ ثىددٍْٗ لىٍددچٗ ئباللىطددي ثوٌّىغددبْ 

پٗٔدذىٓ ۋٖ ئٌِٗٗىدٌ ھبٍدبجحىٓ  -ئٌّٗبٔىَچٗ ٔبجىٕىص ثىدر وىدَىُ دىٕٕدي ئىٍىدُ 

، ئبٍرىۋٖجىْٗ دىٕطىس غٗرثٕىدڭ ئۇضدۇٌي ثدوٍىچٗ وىَگۈزۈٌدذى. دىٕدي دٖرضدحٗ 

ىٍغب ئىٍىٕذى. ثىدراق دىٕدي ئدبۋاز لٌٗدجىٗ ٍٗجدّٗن جۈگدۈي پٍٗغِٗجٗر ۋٖ ئبخىرٖت ج

لۇاللمىّۇ ٍٗجّىذى. دىٕي دٖرضحٗ ئۆٌۈن، جبٔطىس ٍبدالظ، ھبٍبجٍىك غبِي ئۆچدۈظ 

جٗضىر پٍٗذا  ئٗوصئبٌذىذا جۇرغبْ لىرى ِۇدٖررىطٕىڭ ٍېمىّطىس ئبۋازى. ثىرٌىػىپ 

 غۇ ئىذى. لىٍىپ ئولۇغۇچىالرٔي دىٕذىٓ ثٗزدۈردى. دأٍوثٕىڭ ِٗلطىحىّۇ 

ذا وۆرضىحىپ ئۆجىىٕىّىسدٖن، ِۇضۇٌّبْ ئولۇغۇچىالرغب خىرىطحىَبْ دىٕدي ىٍۇلىر

دٖرضي غۇٔذاق جبٍٔىك، ٍېمىػٍىك ئۆجۈٌگٕٗٔىدڭ ضدىرجىذا دٖرش ئدبرلىٍىك، ئوٍدۇْ 

ئددبرلىٍىك، ضددٗپحٗ جددۇرۇظ، ضددىٕىپمب وىددرىع، ِٗوحٗپددحىٓ لددبٍحىع لبجددبرٌىك 

ي ضىڭذۈرۈٌذى. غۇڭب خىرىطحىَبْ دىٕي ِۇٔبضىۋٖجٍىه ئىػالردا خىرىطحىَبٍٔىك روھ

ئولۇغۇچىالرغددب چوڭمددۇر جٗضددىر لىٍددذى. ئددبرجۇلچٗ ثىٍىّٕىددذى، زېرىىىػددٍىه 

جۇٍۇٌّىذى. ثۇٔىڭذىّٕۇ دأٍوثٕىڭ دىٕي دٖرش ئبرلىٍىك ئىطالَ دىٕىغب زىَبٔىٗغٍىه 

 لىٍىع پىالٔىٕي وۆرۈۋاٌغىٍي ثوٌىذۇ. 

« لوغدۇِچٗ دٖرش»ع ئۈچدۈْ دأٍوة دىٕي دٖرضىٗ جېخىّۇ لبجحىك زٖرثٗ ثېرى

ال « ئبضبضدٍىك دٖرش»پىروگراِّىطي ئورۇٔالغحۇردى. ٍدبزٌىك دٖرش ضېحىىطدىذا 

ثوٌددۇپ، لوغددۇِچٗ دٖرش ثوٌّددبٍححي. دىٕددي دٖرضددّۇ رٖضددىُ ضددىسىع، لددوي 

ھۆٔٗرۋٖٔچىٍىىي ۋٖ جٗٔحٗرثىَٗ ئوٍۇٍٔىرى لبجبرٌىك لوغۇِچٗ دٖرضٍٗر لبجبرىذا ٍبزٌىك 
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حىٍذى. غۇٔذاق لىٍىپ، ئولۇغۇچىالر دىٕدي دٖرضدٕي دٖرش ضېحىىطىذىٓ چىمىرىۋې

 لوغۇِچٗ دٖرش دٖپ لبراٍذىغبْ ثوٌذى.  ضىسئېحىجبر

پىالٔدي ثىدٍْٗ ئٗۋالدالر ثبرغدبٔچٗ « وبال ھبرۋىطىذا جوغمبْ جۇجدۇظ»ِۇغۇٔذاق 

 دىٕغب ھۆرِٗت لىٍّبٍذىغبْ ثوٌۇپ وٗجحي. 

*** 

خي ۋٖ ٍبۋروپدب جدبرىخي ئىطدالَ جدبرى  -لبزا جدبرى  دٖرضدىذىٓ   -ئٗ  چو  ثبال 

 دٖرضىذىٓ وٌٗذى. 

ئىطالَ جبرىخي ئبدٖجحٗ جبھىٍىَٗجٕىڭ ئٗھۋاٌىٕي ثبٍبْ لىٍىػحىٓ ثبغٍىٕىذۇ، ثدۇ، 

 ئىطالَ دىٕىٕىڭ ثبغٍىٕىػىٕي ثبٍبْ لىٍىػمب ِۇلٗددىّٗ لىٍىٕىذۇ.

جبھىٍىَٗجحىىي »ضۆزگٗ ئبٍالٔذى: « ِٗغھۇر»جبھىٍىَٗت دٖرضىذٖ ِۇٔۇ جۈٍِٗ 

ب چولۇٔددبجحي  لىسالرٔددي جىرىدده وددۆِٗجحي  ھددبراق ئىچٗجحددي  لىّددبر ئٗرٖثددٍٗر ثۇجمدد

 .«جبال  لىالجحي. ئىطالَ وېٍىپ ئۇالرٔي ثۇ ئىػالردىٓ جوضحي -ئوٍٕبٍححي  ثۇال  

 لبرىّبلمب ثۇ ضۆز جوغرىذٖن وۆرۈٔىذۇ. ئٌِٗٗىَٗجحٗ ثۇ ٔبھبٍىحي ٔىجىص ثىر ضۆز.

ٗت ئٗرٖثٍىرى ھٗلىمٗجْٗ ثۇ ضۆزٔىڭ جوغرا وۆرۈٔىػي غۇٔىڭ ئۈچۈٔىي، جبھىٍىَ

ِۇغۇ ضۆزدٖ جٗضۋىرٌٗٔگٗٔذٖن ضۈرٖجحٗ ئىذى. ئىطدالَ وېٍىدپ ثدۇ ضدۈرٖجٕي ٍدوق 

لىٍذى. ئِّٗب ثۇ ضۆزٔىڭ ٔىجىطٍىمي غۇ ٍٗردىىي: ثۇ ضۆز ئىطالَ ئۆچۈرِٗوچي ۋٖ 

دىدٓ ئېغىدس ئبچّىدذى. پٗلٗت « جٗۋھىرى»ئۆزگٗرجّٗوچي ثوٌغبْ جبھىٍىَٗجٕىڭ 

پىٍّبٍّۇ لبٌىذىغبْ ئٗرٖثٍٗرگٗ خبش جبھىٍىَٗجٕىڭ جبغدمي ثبغمب جبھىٍىَٗجٍٗردٖ جې

ئۈضحىذىال جوخحبٌذى. ۋٖھبٌٗٔىي ئىطالَ ئٗرٖة جبھىٍىَىحىٕىڭ پوضحىٕي « پوضحي»

ضوٍۇۋېحىع ئۈچۈٔال ٔبزىً ثوٌّىغدبْ. ثٌٗىدي، ثدبرٌىك جبھىٍىَٗجٕىدڭ جٗۋھىرىٕدي 

 ىً ثوٌغبْ.ئٌِٗٗذىٓ لبٌذۇرۇپ، ئۇٔىڭ ئورٔىغب ئىطالِٕي دٖضطحىع ئۈچۈْ ٔبز

روٌدي ِۇغدۇ پوضدحٍىرىٕىال  فۇٔىطدىٌَٗىهثبغمىچٗ لىٍىپ ئېَحطبق، ئىطالِٕىڭ 

ضوٍۇۋېحىع دٖپ لدبرىغىٕىّىسدا ھدبزىرلي ۋالىححدب ئىطدالِٕىڭ لبٔدذاق ئٗھّىَىحدي 

 لبٌىذۇ؟

ضبۋالذاغالر لبرىطب ئٗجراپىذا ھېچىىُ ثۇجمب چولۇّٔبپحۇ. دېّٗن، ئىطدالِٕىڭ ثدۇ 

 پحۇ. جٗھٗجحىىي روٌي ئبخىرٌىػى

ضبۋالذاغددالر لبرىطددب لىددسالر جىرىدده وۆِۈٌّٗپحددۇ، ئٗوطددىچٗ لىددسالر ٔبھددبٍىحي 

 ئٗجىۋارٌىٕىۋېحىپحۇ. دېّٗن، ئىطالِٕىڭ ثۇ جٗھٗجحىىي روٌي ئبخىرٌىػىپحۇ.
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ِدۇٔچٗ  -ضبۋالذاغالر لبرىطدب ھدبراق ئىچىدذىغبْ، لىّدبر ئوٍٕبٍدذىغبٔالر ئدبٔچٗ 

ٗثجۇضٍىرىغب ئبۋاز لوغۇپحۇ، ثٗزىدٍٗر جٗغ« ئٗخاللىٌ»ثبرئىىْٗ. ثٗزىٍٗر ئىطالِٕىڭ 

 .ئبضىٍَىك لىپحۇ. ثۇٔىڭغب ٔېّٗ ئبِبي

جبال  ِٗضىٍىٍىرىگٗ وٌٗطٗن، ثۇ وۈٍٔٗردٖ ِدۇٔحىسىُ ئبِدبٍٔىك لوغدذاظ  -ثۇال  

 جبال  لىٍغبٔالر ھۆوۈِٗجٕىڭ جبزاضىغب ئۇچراٍذۇ.  -وۈچىگٗ ئىگٗ ھۆوۈِٗت ثبر، ثۇال  

ىٍغدۇدٖن ئىدع لبٌّدبپحۇ ئىطدالِٕىڭ روٌدي دېّٗن، ھبزىرلي دۇَٔبدا ئىطدالِغب ل

ئبخىرٌىػىپحۇ، ئىطالَ ِۇئٍَْٗٗ ثىر دٖۋرٔىڭ ئېھحىَبجي جۈپٍٍٗي ٍِٗذأغب وٌٗدگْٗ، 

ھبزىرلي ۋالىححب ئۇٔىڭغب ھدبجٗت ٍدوق، ئىطدالَ ئۆجّدۈظ جبرىخٕىدڭ ثىدر لىطدىّي 

خبالش. ِبٔب ثۇ، ئىطالَ جدبرىخي دٖرضدىذٖ ئولۇغۇچىالرغدب ضدىڭذۈرِٗوچي ثوٌغدبْ 

 ِۇْ.ِٗز

ئددبدَٖ ئٌٍٗٗھىططددبالِٕىڭ زاِبٔىددذىٓ ثبغددالپ ِددۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططددبالِٕىڭ 

لب ئىجدبدٖت ئبرىٍىمحب ئۆجىْٗ دىٕالرٔىڭ ھِّٗىطي ئىٕطبٔالرٔي ثىرال  دٖۋرىگىچٗ

ٔي ثىر دٖپ ئٗلىذٖ لىٍىػحب، ئىجبدٖت پبئبٌىَٗجٍىرىٕي لىٍىػمب چبلىرىذۇ. ئىجبدٖت 

ٔىڭ غٗرىئىحىٕي ھۆوۈِذار لىٍىػحب ئۆز ئىػحب لب جٗلذىُ لىٍىػحب، ھِّٗٗ ثىرال 

ئىپبدىطىٕي جبپىذۇ. ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالِغب ٔبزىً لىٍىٕغدبْ ئدبخىرلي دىٕٕىدڭ 

ئدۆزگىچٗ خۇضۇضدىَىحي غدۇوي: ثددۇ دىدٓ ِدۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططدبالَ پٍٗغِٗددجٗر 

لىٍىٕغبٔددذىٓ ثبغددالپ لىَددبِٗجىىچٗ ثوٌغددبْ ئددبرىٍىمحىىي ھِٗددّٗ ئىٕطددبٔالرٔىڭ 

جٗۋھىدرى ثدوٍىچٗ  ھٗلىمىدٌۇر. ٔبۋادا دىٕٕىڭ ودېٍىع ِٗلطدىحي ئٗٔٗ غدۇ دىٕىذ

 ضۆزٌٗٔگْٗ ثوٌطب ئىذى، جٗثىئىَىي ئٗھۋاي جبِبِْٗ ثبغمىچٗ ثوالجحي.

دىٕٕىڭ وېٍىع ِٗلطىحي ۋٖ ئدبخىرلي دىٕٕىدڭ خۇضۇضدىَىحي ئولۇغۇچىالرٔىدڭ 

ېحىٍگٗٔدذٖن جؤۇغىذا لبٔچىٍىه ثۇرِىٍىٕىپ وٗجحي؟ ٍٗر ئبضّبْ، ئبضّبْ ٍٗر لىٍىۋ

 .ثۇرِىالٔذى

ثوٌغدبّٔۇ ئِٗٗش، ھدبزىرلي ۋالىححىّدۇ ئېػدىپ  ئېػىپدىٕٕىڭ ِٗلطىحي ئىػمب 

ٔىدڭ ٔىدڭ غٍٗدرىگٗ چولۇٔىدذىغبْ ٍدبوي ٍٗر ٍۈزىدذٖ  ،ثوالٌّىذى، ِدبداِىىي

ٔىڭ غدٗرىئىحىذىٓ ثبغدمب لدبٔۇٕٔي ھۆوۈِدذار غٍٗرىگٗ ئىجبدٖت لىٍىذىغبْ، ٍبوي 

وٌٗگۈضىذىّۇ ئېػدىپ ثوالٌّبٍدذۇ، ِٗڭگدۈ ئېػدىپ لىٍىذىغبْ ِۇغرىه ثوٌىذىىْٗ 

ثٌٗىي ٍٗر ٍۈزىذٖ ھِّٗٗ ئبدَٖ ئىّبْ ئېَححي دٖپ جٗضدٗۋۋۇر لىٍطدبق،  ثوالٌّبٍذۇ.

ٔىڭ جٗلذىرىگٗ جوغرا وٌٍّٗٗذىغبْ پٗرٖز ثوٌغبچمب ِٗڭگۈ ئىػدمب ئبغدّبٍذۇ،  ثۇ، 

ٔبزىدً  ٗ غۇ ھبٌٗجحىّۇ دىٕٕىڭ روٌي ئبخىرالغّبٍذۇ. چۈٔىي، ئۇ چبغذا وىػىٍٗرگ

ٔٗضددىھٗت لىٍىددپ ئىّددبٕٔي ضددبلالظ دىٕٕىددڭ  -لىٍغددبْ ٔٗرضددٗ ثددوٍىچٗ پٗٔددذٖ 
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ِن َ ﴾﴿ۋٖزىپىطددىگٗ ئبٍٍىٕىددذۇ.  ووُ   ْلُلووْيِِ ََ َِّ  لووذتْتَر  تَن ووْر َِووِْ ٔٗضددىھٗت لىددً  -پٗٔددذٖ ﴿َوذَتت

 .①﴾ٔٗضىھٗت ِۇئّىٕالرغب ِٗٔپٗئٗت لىٍىذۇ -غۈثھىطىسوي پٗٔذٖ 
دىٕالرٔدددي  ضدددبِبۋىٔبضدددبراالرٔىڭ  -ٌ ٍٗر ٍدددۈزى ثۇجپٗرٖضدددٍىه، ٍٗھدددۇدى

ٔىدڭ غدٗرىئىحىٕىڭ ئورٔىدذا جدبھىٍىَٗت لدبٔۇٍٔىرىٕي ھۆوۈِدذار ثۇرِىالغٍىرى، 

لىٍىع لبجبرٌىك جۈرٌۈن غېرىىٍٗرگٗ پٗۋٖش جوٌغدبْ ثدۇ زاِبٔدذا دىٕٕىدڭ ۋٖزىپىطدي 

 لبٔذالّۇ ئبخىرٌىػىپ ثوٌغبْ ثوٌىذۇ؟ 

ڭ غٗرىئىحي چٗجىٗ لېمىٍىپ، ٔىپۈجۈْ ئىطالَ دۇَٔبضىذا، جۈٍِىذىٓ ِىطىردا 

ئۇٔىڭ ئورٔىغب جبھىٍىَٗت لبٔۇٍٔىرى لوٍۇٌغبْ جۇرضب،  دىٕٕىدڭ ۋٖزىپىطدي لبٔدذالّۇ 

 ئبخىرٌىػىپ ثوٌغبْ ثوٌىذۇ؟ 

دىٕٕىڭ ثۇ وۈٍٔٗردٖ وىػىٍٗرٔي غدېرىىحىٓ لدبٍحۇرۇپ جٗۋھىدذوٗ چبلىرىػدحىّۇ 

الغددحۇرۇظ چددو  ۋٖزىپىطددي ثددبرِۇ؟ ٌددېىىٓ ضبۋالذاغددالرٔىڭ زېھىٍٕىرىددذىٓ ٍىرال

ِٗلطٗت لىٍىٕىۋاجمىٕي دٖي ِۇغۇ. ِىطىردا خىرىطحىَبْ ئىػدغبٌىَىحىذىٓ ثبغدالپ 

چٗجىٗ لېمىٍغدبٍٔىمىٕي، ِىطدىرغب جدبھىٍىَٗت لبٔۇٍٔىرىٕىدڭ  غٗرىئىحىٕىڭئىطالَ 

ھۆوۈِذار ثوٌغدبٍٔىمىٕي ضبۋالذاغدالر ٍبدىغدب وٌٗحۈرِٗضدٍىىي جٌٗٗپ لىٍىٕىۋاجىدذۇ. 

غدب وٌٗحۈرضدٗ، خىرىطدحىَبْ ثبضدّىچىٍىرىغب لبرغدي چۈٔىي، ضبۋالذاغالر ثۇٔي ٍبدى

 جىھبد لىٍىپ ضبٌىذۇ. 

غۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىرىٕچي دٖرضحٗ ئىطالَ ثۇرِىالپ ئۆگىحىٍىذۇ. غدۇٔذاق ثوٌغبٔدذا 

وبپىر ِٗوحٗپٍىرىٕي پۈجحۈرگْٗ ِۇضۇٌّبْ ئٗۋالدٌىرى دىٕٕىڭ ھدبزىرلي ۋالىححدب ئدبدا 

 لىٍىػمب جېگىػٍىه ِۇھىُ ۋٖزىپىطىٕي ئۇٔحۇٍذۇ.

ئبٔذىٓ وېَىٓ ئولۇغۇچىالرغب ئىطالِٕىڭ ثبغالٔغۇچ دٖۋرٌىرى دٖرضٍىه لىٍىٕىذۇ. 

پٍٗغِٗدجٗر   -ثۇ دٖرضحٗ ئىطدالَ ٍولبجّدبلچي ثوٌغدبْ جبھىٍىَٗجٕىدڭ جٗۋھىدرى  

ئٌٍٗٗھىططبالَ وىػىٍٗرگٗ ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرِٗوچي، وىػىٍٗرٔي دٖۋٖت لىٍّدبلچي، 

ثوٌغبْ ئىطالِٕىڭ جٗۋھىرى ِٗروٗزٌىه  جىھبد ئبرلىٍىك زېّىٕذا ِبوبٔالغحۇرِبلچي

ثبٍبْ لىٍىّٕىطىّۇ، ھٗرھبٌذا خېٍي جوٌۇق ئۆجۈٌىدذۇ. ٌدېىىٓ ئىطدالِٕىڭ وېَىٕىدي 

ئٗ  جوغرىطي ئبزغۇٍٔۇق جبرىخي دٖرضٍىه لىٍىٕىپ، ثبغالٔغۇچ « ضىَبضىٌ جبرىخي»

 دٖۋرٌىرىذىىي ٍبرلىٓ ئوثرازالر خۇٔۈوٍٗغحۈرىٍىذۇ.

ذا ئبزغۇٍٔۇق ثىر ئٌِٗٗىدٌ جدبرى ، ثوٌۇپّدۇ ضىَبضدىٌ دٖرۋٖلٗ ِۇضۇٌّبٔالر ھبٍبجى

جٗھٗجحٗ. ثدۇ ئدبزغۇٍٔۇق ئدۇِٗۋىٍَٗر دٖۋرىدذٖ ثبغدٍىٕىپ ثوٌغدبْ. ثدۇ ئبزغۇٍٔۇلحدب 

                                                 
①
 ئبٍٗت.-55، زارىَبتضۈرٖ  
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ۋٖ ئۇٔىدڭ  ھبوىّىَٗت جبٌىػىع، ٍدبوي ھدبوىّىَٗجٕي ضدبلالپ لىٍىدع ئۈچدۈْ 

ئىػدالر پٍٗغِٗجىرى رازى ثوٌّبٍذىغبْ، ِۇضۇٌّبٔغب الٍىك وٌٍّٗٗذىغبْ ئېچىٕىػٍىك 

لىٍىٕذى. ٌېىىٓ ئدبزغۇٍٔۇلٕىال جٗوىدحٍٗپ، لبٌغدبْ جٗرٖپٍٗرٔدي ٔٗزٖردىدٓ ضدبلىث 

لىٍىع ئىطالَ جبرىخٕي غٗرٖزٌىه ثۇرِىالغحىٓ ثبغمب ٔٗرضٗ ئِٗٗش. ٔبۋادا ئىطالَ 

جبرىخي ئٍْٕٗٗ جوٌۇق ٍورۇجۇٌغبْ ثوٌطب ئىذى، ھبزىرلىغدب جبِدبِْٗ ئوخػدىّبٍذىغبْ 

 غبْ ثوالجحي. ثبغمب ثىر ِٗزِۇٔغب ئىگٗ ثوٌ

جوغرا، ئبزغۇٍٔۇق  ثوٌۇپّۇ ضىَبضىٌ جٗھٗجحٗ، ئٌِٗٗىَٗجدحٗ ٍدۈز ثٗردى. ثىدراق 

ئىطالِٕىڭ ِٗۋجۇجٍۇلي ئبخىرالغّىذى. ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئىطالِٕىڭ ٔۇرغۇْ جٗرٖپٍىرى 

ئىجرا لىٍىٕذى. خبجىرىٍٗغدىٗ ۋٖ ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ئىپحىخبرٌىٕىػدىغب ئٗرزىَدذىغبْ 

داۋاٍِىػىپ وٌٗذى. ٌېىىٓ دأٍوثٕىڭ پىروگراِّىطدىذىىي غٗرٖپٍٗر  -ٔۇرغۇْ غبْ 

ئىطالَ جبرى  دٖرضٍىىىذٖ ِۇضۇٌّبٔالردا ئىپحىخدبر جۇٍغۇضدي ئدوٍغىحىع ِٗلطدٗت 

لىٍىّٕبٍذۇ، ثٌٗىي ئىپحىخبر جۇٍغۇضىٕي جبِبِْٗ ٍوق لىٍىدع ِٗلطدٗت لىٍىٕىدذۇ. 

ق جٗرٖپٍىدرى . ئىطالَ جبرىخىٕىڭ ٍورۇٍوغۇرۇٌىذۇِۇغۇ ِٗلطٗت ئۈچۈْ ئبق ثٗجٍٗر 

 . لبراڭغۇٌۇق جٗرىپي پۈجۈْ جبرى  لىٍىپ وۆرضىحىٍىذۇ. لبراڭغۇالغحۇرۇٌىذۇ

ئووَددبْ ئددبجالپ وٗ  دائىرىددذٖ ضددبغالَ ئٗلىددذٖ جبرلىحىػددالر، وىػددىٍٗرٔي 

لبراڭغۇٌۇلحىٓ ٔۇرغب چىمىرىػالر، ئىالھىٌ غٗرىئٗجٕي جٗججىمالظ ئبرلىٍىك ئىالھىدٌ 

ۇرۇٔمي دىٕٕدي ضدبلالپ لبٌغبٔالرغدب لبرىحدب دۇَٔدب ئبداٌٗت ثٗرپب لىٍىػالر، ثوٌۇپّۇ ثد

. ثدۇ ٍوغدۇرۇٌىذۇجبرىخىذا ِىطٍي وۆرۈٌّىگْٗ دٖرىجىذٖ ئبدىً ِۇئدبِىٍٗ لىٍىػدالر 

ۇجۇھدبجٍىرى فئىػالر گۇڭگب، ِٗۋھۇَ، لىطمب ئىجدبرىٍٗر ثىدٍْٗ ضدۆزٌىٕىذۇ. ئىطدالَ 

ھٗرىىىحي زېّىٓ ئىگىٍٗظ ۋٖ ٔوپۇز وېڭٍٗحىػٕىال ِٗلطٗت لىٍغبْ وېڭٍّٗىچىٍىه 

دٖپ جٗضدددۋىرٌىٕىذۇ. ئىطدددالَ جِٗئىَىحىٕىدددڭ ئدددۇزۇْ ِٗزگىٍگىدددچٗ ئوِدددۇِْٗ 

پبھىػىٍٗردىٓ خبٌىٌ ھبٌذا پبن ٔٗضدٗثٕي ضدبلٍىغبٍٔىمي، دۆٌٗجٕىدڭ غدۇٔچٗ چدو  

 -ضبٍىطدىذا لدبٔالر ۋٖ ِبٌالرٔىدڭ دٖخٍدي  غدٗرىئىحىٕىڭٔىدڭ ثوٌۇغىغب لبرىّبً 

 . ٍوغۇرۇٌىذۇجٗرۇزضىس ضبلالٔغبٍٔىمي 

پْٗ ھٗرىىٗجٍىرى، ٍبۋروپبٌىمالر ٍېڭدي  -ٔۇر جبرلبجمبْ زور ئىطالَ ئىٍىُ  زېّىٕغب

 .ٍوغۇرۇٌىذۇ ئۆگٗٔگٍٗٔىىيپْٗ  -گۈٌٍىٕىع دٖۋرىذٖ ِۇضۇٌّبٔالردىٓ ئىٍىُ 

ِبددىٌ ۋٖ ِٗٔىۋىٌ ھٗرئىىىىٍي جٗرٖپٕي ئۆز ئىچىدگٗ ئبٌغدبْ ثۈٍدۈن ئىطدالِىٌ 

پٕٗٔىدڭ  -ٗزارٖت ثىٍْٗ ئىٍىُ . جٗثىئىٌ ھبٌذا ھٍوغۇرۇٌىذۇھٗزارٖت ھٗرىىٗجٍىرى 

. ثۇ ئىىىدي ٍوغۇرۇٌىذۇئىطالِذىٓ وٌٗگْٗ ئۆزگٗ خبش ئىطالِىٌ ئبالھىذىٍىىٍىرى 

ھٗرىىٗجٕىڭ ئىطالِىٌ ئبالھىذىٍىىي غۇوي، ئۇ ھٗرىىٗجٍٗر ئىٕطدبْ پبئبٌىَىحىٕىدڭ 
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، ِبددا ثىٍْٗ روھٕي، دۇَٔب ثىدٍْٗ ئدبخىرٖجٕي ئدۆز وېڭىَىذۇھِّٗٗ جٗرٖپٍىرىگىچٗ 

 گٗ ِۇجٗضطٍٍِٗٗذىغبْ ئىالھىٌ ٍوٌغب رىئبٍٗ لىٍىذۇ. جۈزۈِى

 ثۇ جٗرٖپٍٗر ٍوغۇرۇٌغبٔذا ٔېّٗ لبٌىذۇ؟ 

 ِۇٔذاق ئىىىي خٗثىص ِٗلطٗت لبٌىذۇ: 

ثىرىٕچي: ئىطالَ جوغرا ٍوٌذا ثوٌغدبْ خٌٗىدپىٍٗر دٖۋرىدذٖ ٔبھدبٍىحي لىطدمب ثىدر 

 ِٗزگىً ھۆوۈَ ضۈرگٗٔذىٓ وېَىٓ وٌّٗٗضىٗ وٗجحي. 

َ جبرىخي دۇرۇش ئىٕطبٔىٌ ھبٍبت ثٗرپب لىٍىدذىغبْ لىّدّٗت ئىىىىٕچي: ئىطال

لبراغالردىٓ جبِبِْٗ خبٌىٌ، ئىطالَ جبرىخي ھولۇق ئۈچدۈْ لدبْ جۆودۈظ جدبرىخي، 

 خبالش. 

ِٗزِۇٔىدذىٓ لۇرۇلدذىٍىپ،  ھٗلىمىدٌئىطالَ جبرىخي ئٗٔٗ غۇ رٖۋىػحٗ ئۆزىٕىڭ 

پْٗ دېّٗوحدۇر.  -ُ ئىٍىد - . ٍبۋروپدب دېدّٗنٍۈزٌٗٔذۈرۈٌىدذۇضبۋالذاغالر ٍبۋروپبغب 

لىّدّٗت لدبراظ دېّٗوحدۇر.  -ھٗزارٖت دېّٗوحۇر. ٍبۋروپب دېّٗن  -ٍبۋروپب دېّٗن 

ھولۇلي دېّٗوحۇر.  ئىٕطبْ -وراجىَٗ دېّٗوحۇر. ٍبۋروپب دېّٗن دېّو -ّٗن ٍبۋروپب دې

 ٗھٗجدحٗج ھٗر -لمىَبجي دېّٗوحۇر. ٍبۋروپدب دېدّٗن ضبٔبئٗت جٗرٖ -ٍبۋروپب دېّٗن 

  .ِٗۋجۇجٍۇلىٕىڭ دۇرۇش غٗوٍي دېّٗوحۇرئىٕطبٔىٌ 

جبھبٔگىرالرٔىڭ ئبٍىغي جٗگىٍٗٔىىي جبٍالردىىي، ثوٌۇپّۇ ئىطالَ دۇَٔبضدىذىىي 

. ٍبۋروپدبٔي ئىطدالَ دۇَٔبضدي ٍوغۇرۇٌىذۇۋٖھػىٍَىىٍٗر، لٗثىھٍىىٍٗر ِٗلطٗجٍىه 

. ٍوغدۇرۇٌىذۇھٗرىىٗجٍٗٔذۈرىۋاجمبْ خىرىطحىَبٍٔىك ئدبِىٍٍىرى لٗضدحْٗ  جٗرجىپىگٗ

. ٍبۋروپددب ٍوغددۇرۇٌىذۇٍبۋروپددبدا جبرلىٍىۋاجمددبْ ئٗخاللىددٌ ثددۇزۇلچىٍىمالر لٗضددحْٗ 

 . ٍوغۇرۇٌىذۇ، روھحىٓ خبٌىٍَىمي لٗضحْٗ ِبددىپٗرٖضٍىىيھٗزارىحىٕىڭ 

 ئېٍٗغدحۈرۈٌىذۇٍبٌغبْ ئٗٔٗ غۇٔذاق  -ئىطالَ جبرىخىذا ۋٖ ٍبۋروپب جبرىخىذا راضث 

 ٍوغدۇرۇٌىذۇ،، ئدبق ثٗجدٍٗر ىٍٗٔذۈرۈٌىدذۇگٗۋدئىطالَ جبرىخىذا لبرا ثٗجٍٗر ئبالھىذٖ 

جبرى   ٍوغۇرۇٌىذۇٍبۋروپب جبرىخىذا ئبق ثٗجٍٗر ئبالھىذٖ گٗۋدىٍٗٔذۈرۈٌىذۇ، لبرا ثٗجٍٗر 

 ثۇ غٗوىٍذٖ ٍبٌغبْ ئۆگىحىٍگٗٔذٖ ٔٗجىجٗ لبٔذاق ثوٌىذۇ؟

ٔٗجىجٗ ِۇٔذاق ثوٌىذۇ: ئىطالِٕىڭ روٌي ئبخىرٌىػىپ ثوٌغبْ، ئۇٔىڭغدب ھدبزىرلي 

گىػدٍىه ئۆِرىدذىٓ جىمدراق ٍبغدىۋاٌذى، ېٍغۇدٖن ئىع ٍوق، ئدۇ جېخدي جۋالىححب لى

ٍىرالالغدمبْ  جٗدرىجىدٌثبٌذۇرراق ٍولىٍىػي وېرٖن ئىذى دٖپ جؤۇپ، ئىطالِذىٓ 

ئبرلىدذىٓ ٍېحىػدىپ چىمىدذۇ. ئدۇالر ٍبۋروپدبٔي لدباللٍىك  -الر ئبرلدب « ثىٍىّذاْ»

جىذىغبْ ِبٍبن دٖپ ٍبۋروپبغدب وېطىٍىگٗ غىپب ثېرىذىغبْ غىپبخبٔب، لبراڭغۇٌۇلٕي ٍورۇ

 .ئۆزىٕي ئبجىذۇ
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دأٍوثٕىڭ ثبغالٔغۇچ ِٗوحٗپٍىرىدذىىي ئٗھدۋاي غدۇٔذاق ثوٌغدبْ ٍٗردٖ، ئوجحدۇرا 

ِٗوحٗپٍىرىذٖ ئىچۈرىذىغبْ زٖھىرى جېخىّۇ جىك. ئوجحدۇرا ِٗودحٗپ ئولۇغدۇچىٍىرى 

جېخىّۇ ٍدبراٍِىك، جېخىّدۇ جىدك ٔٗرضدىٍٗرٔي ثىٌٍٍٗٗدذۇ. زٖھٗر ئىچطدىّۇ جىدك 

 .چٌٍٗٗذۇئى

غۇٔىڭ ئۈچۈْ ئوجحۇرا ِٗوحٗپحٗ ئٗرٖة جىٍي دٖرضي ثبغمب دٖرضٍٗردىٓ، ثوٌۇپّدۇ 

. دىٕدي دٖرش جېخىّدۇ چۈغدۈرۈٌىذۇئىٕگٍىس جىٍي دٖرضىذىٓ جېخىّۇ جۆۋْٖ ئورۇٔغب 

پٗضٍٗغحۈرۈٌىذۇ. ئىطالَ جبرىخىٕىڭ لبرا ثٗجٍىرى جېخىّۇ لبرا ثوٍىٍىذۇ، ئبق ثٗجٍىرى 

ٍبۋروپبٔي ئىٕطدبٔىَٗت جبرىخىدذىىي ِىطٍىطدىس ٍدۇلىرى . ٍوغۇرۇٌىذۇجېخىّۇ چىڭ 

پٌٍٗٗ دٖپ جٗضۋىرٌٗظ جېخىّۇ ئٗۋجىگٗ چىمىذۇ. ئولۇغۇچىالرٔىڭ ودۆزى جېخىّدۇ 

 ٍبۋروپبپٗرٖضٍٗغحۈرۈٌىذۇ.لبِبغحۇرۇٌۇپ، 

ِٗوحٗپٍىرى دأٍوثٕىدڭ « ئبٌىٌ پېذاگوگىىب»ثۇ ئىػالر لىٍىٕىپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ 

ب ثبغددٍىذى. ئٗرٖة جىٍددي ئولۇجمددۇچىٍىرى ئٗزھٗردٖ پىالٔىٕددي جوٌۇلالغددم ئىددپالش

« ئددبٌىٌ پېددذاگوگىىب»ٍېحىػددحۈرۈٌىذۇ. لبٌغددبْ پٕٗٔىددڭ ئولۇجمددۇچىٍىرى ئددبۋۋاي 

چددۈجٗ »دا ٍېحىػددحۈرۈٌىذۇ. ثددۇ «ئددبٌىٌ ئىٍىددُ ٍددۇرجي»ِٗوحٗپٍىرىددذٖ، ئبٔددذىٓ 

پىالٕٔدي  ئىدپالشئورۇٍٔىرى ئولۇجمۇچي ٍېحىػحۈرۈظ ثىٍْٗ ثىر ۋالىححب « چىمىرىع

ئۇضدۇٌي ثدوٍىچٗ جېخىّدۇ « وبال ھبرۋىطىذا جوغدمبْ جۇجدۇظ»جرا لىٍىذىغبٔالرغب ئى

چوڭمۇر، ئىسچىً جٗضىر وۆرضىحىذۇ. ئولۇغۇچىالر ئٗ  ئدبۋۋاي ثبغدالٔغۇچ ۋٖ ئوجحدۇرا 

چدۈرۈٌگٍٗٔٗر ئىچىدذىٓ جبٌٍىٕىدذۇ. ئولۇغدۇچي ىِٗوحٗپحٗ ئۇدا جولمۇز ٍىدً زٖھٗر ئ

ى ۋٖ ئىٕگٍىدس ئولۇجمدۇچىٍىرى جدۈزگْٗ لوثۇي لىٍىػدحب ِٗوحٗپٕىدڭ ئىٕگٍىدس ِدۇدىر

ِۇئٍَْٗٗ پىرىٕطىپالر ئبضدبش لىٍىٕىدذۇ. لوثدۇٌٍىٕىع ئوثَېىحىغدب ۋٖ لوثدۇٌٍىٕىع 

لبجحىك جٌٗٗپ لوٍۇٌىذۇ. دۇرۇش ِۇضۇٌّبْ ثوٌدۇظ، جٗلدۋادار ثوٌدۇظ، « الٍبلىحىگٗ»

ئٗخاللٍىك ثوٌۇظ لوثۇٌٍىٕىع غٗرجي ئِٗٗش، ئٌٗۋٖجحٗ. لوثۇٌالٔغدۇچي ِٗودحٗپىٗ 

گٗٔذٖ لبٔذاق ثوٌۇغىذىٓ لٗجئىَٕٗزٖر، ِٗوحٗپحىٓ چىممبٔذا ئۇٔىدڭ ضدبالھىَىحي وىر

« چدۈجٗ چىمىدرىع»ثوٌۇغدمب وېپىٍٍىده لىٍىٕىدذۇ. ثدۇ « جٌٗٗپىٗ الٍىدك»چولۇَ 

زاۋۇجٍىرىذا ھِّٗٗ ئىػمب ئبدٖجحىٓ جبغمىرى ئٗھّىدَٗت ثېرىٍىدذۇ. چدۈٔىي، پۈجدۈْ 

 ئۈِّٗجٕىڭ وېٍٗچىىي ِۇغۇ زاۋۇجحب ٍبضىٍىذۇ. 

ِۇٔىَرىَٗ راٍؤىغب جبٍالغدمبْ ثوٌدۇپ، ثدۇ راٍؤدذىٓ « چۈجٗ چىمىرىع زاۋۇجي»

ئىػغبٌىَٗجچي ئبرِىَٗٔىڭ لٗضىر ٔىٍذىىي ئورٔىغب ٔٗچچٗ ِىٕۇجحىال ٍېحىپ ثبرغىٍي 

ثوٌىددذۇ. ئىٕگٍىددس ئولۇجمددۇچىالر ئولۇغۇچىالرٔىددڭ لېػددىغب ئٌِٗٗىَٗجددحٗ ئۇضددحبزٌىك 

ذۈرگۈچي ئىػدغبٌىَٗجچي ودۈچ ثوٌدۇظ ضبالھىَٗت ثىٍٗٔال ئِٗٗش، ثٌٗىي ثبظ ئٗگ
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ضبالھىَىحي ثىٍْٗ وىرىذۇ. ئۇالر ئولۇغۇچىالرغب ئىدالھ ِۇغدۇ غدٗھٗرٌٗرگٗ ثبغدٍىك 

ئبٌذىذا ِىطىرٌىمالرٔىڭ پٗضدٍىىي ۋٖ ئدبجىسٌىمىٕي ھدېص « ئبق جٍٗٔىىٍٗر»لىٍغبْ 

 لىٍذۇرىذۇ. ثۇ ئۇضحبزالر ئولۇغۇچىالرغب ئبغىبرا ئٗجًٗ غۇٔذاق جۇٍغۇ ثېرىدذۇ. ئِّٗدب

ِۇضۇٌّبٔالرٔي ثدبظ ئٗگدذۈرۈظ ِٗلطدىحىٕي ئبضدبٍٔىمچٗ  خىرىطحىَبٔالرٔىڭئۇالر 

ئبغىبرىٍىّبٍذۇ، ثٌٗىي ثۇ ِٗلطىحىٕي ئېپىٕي جېپىدپ ئىػدمب ئبغدۇرىذۇ. ھٗرھبٌدذا 

ئبغۇ ئۇضدحبزالر ئولۇغۇچىالرٔىدڭ وۆڭۈٌٍىرىدذٖ جبلبثىدً جدۇرغىٍي ثوٌّبٍدذىغبْ ثىدر 

ولۇغدۇچىالر ھٗر ۋالىدث ئۇٔىدڭ ۋٍٖدراْ لورلۇٔچٍۇق ٔٗرضىگٗ ۋٖوىٍٍىده لىٍىدذۇ. ئ

 پۈجحۈرگددۈچٗلىٍىػددىذىٓ ئددۆزىٕي ئبضرىػددي وېددرٖن. غددۇڭب ئولۇغددۇچىالر ئولددۇظ 

خدبجىرجٍِٗىىٕي ھدېص لىالٌّبٍدذۇ. ئولدۇظ پۈجحۈرگٗٔدذىٓ  ھٗلىمىدٌھېچمبچبْ 

ٔىڭ ئٗرۋاھي  ئۇالرٔىڭ وۆڭٍىگٗ لبرا ضبٍٗ جبغالپ جۇرىدذۇ. ثدۇ « خوجىالر»وېَىّٕۇ 

جۇرِۇغحب ھٗرخىً غٗوىٍذٖ ئدۆزىٕي وۆرضدىحىپ جۇرىدذۇ. غدۇٔذاق  ئٗرۋاھ ئٌِٗٗىٌ

 جٗغۋىػٍىه وٍٗپىَبجحب ئولۇغۇچىالرغب زٖھٗر ئىچۈرۈٌىذۇ. 

ثىرٖر وىدُ زٖھٗر ئىچٍّٗدّْٗ دېٌَِٗٗدذۇ؟ ئىچٍّٗدّْٗ دېدگْٗ جٗلدذىردىّۇ 

زٖھٗرٔىددڭ جٗضددىرىذىٓ ضددبلٍىٕبالِذۇ؟ ثددۇ ٍٗرٌٗردٖ زٖھٗر ئوچددۇق ئىچۈرۈٌىددذۇ. 

 جٌٗمىٓ لىٍىٕىذۇ.  ىحٗثىۋاضجٌٗىّبت 

ضىٍٗرٔىڭ لباللٍىمىڭالرغب ئىطالَ ضٗۋٖثچي ھٗر لبٔذاق دىٓ لباللٍىممب ضدٗۋٖة 

ثوٌىذۇ، ثىراق ئىطالِٕىڭ لباللالغحۇرۇغدي ھٗر لبٔدذاق دىٕدذىٓ ئېػدىپ وېحىدذۇ. 

ئىطالَ دىٕىغب ئېطىٍىپ جۇرىۋٖرضٗڭالر لبالق پېحي لېٍىۋېرىطدىٍٗر. دىٕٕدي ئبضدبش 

لىالٌّبٍطدىٍٗر. ثۈگدۈْ  جٗرٖلمىدٌضىر جۇرِۇغىذىٓ لۇجدۇٌّىغىچٗ لىٍغبْ ئوجحۇرا ئٗ

 پْٗ، دىٓ ئِٗٗش.  -وۈٔذىىي ھبٍبجٍىمٕىڭ ئبضبضي ئىٍىُ 

 جٌٗمىّٕۇ ثبر. ثىۋاضىحٍٗٗٔٗ جېخي 

زۇٌّٗجٍىدده ئوجحددۇرا ئٗضددىردٖ ٍبۋروپددب دىٕٕىددڭ ثبغمۇرۇغددىغب ثوٍطددۇٔغبچمب 

ٔذا جٗرٖلمىددٌ لىٍددذى، لبجّبٌالغددمبْ، وېددَىٓ لبٌغددبْ. ٍبۋروپددب دىٕٕددي جبغددٍىغب

ِٗدٖٔىَٗجٍٗغحي، ئىٍىُ پٗٔگٗ ئىگٗ ثوٌذى، ھٗرجٗھٗجدحىٓ لدۇدرٖت جدبپحي. دىدٓ 

. دىدٓ ئِٗدگٗن خۇراپدبتپٗٔگٗ جوضمۇٍٔۇق لىٍىذۇ، چۈٔىي دىٓ ثىدر جدوپ  -ئىٍىُ 

لىٍىػمب، ئبوحىپٍىممب، ٔٗجىجٗ ٍبرىحىػمب جوضمۇٍٔۇق لىٍىذۇ، چۈٔىي دىٓ ئبخىرٖجٕىال 

راپبجٕي جۈگىحىع ئۈچۈْ دىٕٕدي پبچدبلالظ ۇَبغب ضٗي لبراٍذۇ. خٔٗزٖرگٗ ئېٍىپ دۇٔ

راپبجٕي پبچبلالغمب جۈرئٗت لىالالٍطدْٗ، ٍبۋروپدبدا ۇوېرٖن. ئٗروىٓ پىىىر لىٍطب  خ

ثۈگددۈٔىي وۈٔددذٖ ثوٌۇۋاجمددبْ ئبجبٍىددپ جٗرٖلمىَبجمددب ئېرىػٌٍٗٗطددْٗ. ٍبۋروپددب 

ۇردى، دىٕي ھۆوۈِرأٍىدك لبرارالغحۇردى، ئىٕطبْ ھولۇلىٕي لبرارالغح دېّووراجىَٗٔي
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ضبٍىطددددىذٖ دٖپطددددٗٔذٖ لىٍىٕغددددبْ غٗخطددددي ئٗروىٍٕىدددده پىرىٕطددددىپىٕي 

 ِۇئٍٍَٗٗٔٗغحۈرۈظ ئبرلىٍىك ئىٕطبٔىٌ ھۆرِٗجٕىڭ لىّّىحىٕي ٍۇلىرى وۆجۈردى.

لبٍحۇراٌّدبٍححي. غٗرثٍىىدٍٗر  جبۋاةئٍٕٗي ۋالىححب ئولۇغۇچىالر ثۇٔذاق ِۇٔبزىرىگٗ 

وۆزى لبِىػىپ جۇرغدبْ، ئدۆز ۋٖجىٕىٕدي ثېطدىپ  ئبٌذىذا روھىٌ ِٗغٍۇثىَٗت ثىٍْٗ

 ئىچۈرۈۋاجمددبٍْبجمددبْ ھٗرثىددٌ  ئىػددغبٌَٗجحىٓ لورلددۇپ جۇرغددبْ، ئددۆزٌىرىگٗ زٖھٗر 

لبٍحۇرغۇضدي  جدبۋاةخوجىٍىرىذىٓ ئٍّٗىٕىپ جۇرغبْ ئولۇغۇچىالرٔىڭ ثۇ ِۇٔبزىرىگٗ 

 ثىٍىّگٗ ئىگٗ ئِٗٗش ئىذى.  لبٍحۇرغىذٖنثوٌطىّۇ، جبۋاة 

جددىْٗ لددباللٍىك، خوجىالرٔىددڭ ِۇضددۇٌّبٔالرٔي ئٍٗىجٍىػددىگٗ ِۇضددۇٌّبٔالرغب ٍٗ

دٖضددحٗن ثوٌغددبْ لددباللٍىك، خوجىالرٔىددڭ ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ ئېحىمبدىغددب، دىٕىغددب، 

ثدۇ لباللٍىمٕىدڭ ضدٗۋٖثي   -ئٗٔئٗٔىطىگٗ ھۇجۇَ لىٍىػىغب ووزىر ثوٌغبْ لدباللٍىك  

ھٗلىمىحىدذىٓ ئىطالَ دىٕي ئِٗٗش ئىذى. ثٌٗىي ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئىطالَ دىٕىٕىدڭ 

ٍىرالالغحۇرغبْ ئٗلىذٖ لباللٍىمي ئۇالرٔي ھٗزارىٌ لباللٍىممب ضۆرٖپ وىرگْٗ ئىدذى. 

ئٍٕٗي ۋالىححب ئولۇغۇچىالر ثۇٔي ثىٍىع ئىّىبٔىَىحىگٗ ئىدگٗ ئِٗٗش ئىدذى. غٗرة 

ھٗزارىحىٕىڭ ِبھىَىحىگٗ ئىچىىدرىٍٗپ وىرىػدىٗ، غٗرة ھٗزارىحىٕىدڭ وۈچٍدۈن ۋٖ 

لىٍىدع ۋٖ ِٗدٖٔىٍَىػدىع ئۈچدۈْ  جٗرٖلمىدٌىٗ، ٍبۋروپب ئبجىس جٗرٖپٍىرىٕي ثىٍىػ

پبچبلٍىغبْ دىٕٕىڭ چېروبۋ ٍبضىغبْ ضبخحب دىٓ ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىػىٗ، ھبٍبجٍىمحىٓ، 

جٗرٖلمىَبجحىٓ، زېّىٕٕي گۈٌٍٗٔذۈرۈغحىٓ جوضىذىغبْ ثۇٔذاق دىٕٕي  پبچدبلٍىۋېحىع 

خحب دىٕي ثدبر ھبٍدبجحىٓ ٌېىىٓ دىٕطىس ھبٍبجٕىڭ ثۇزۇٌۇغحب ضب ،الزىٍّىمىٕي ثىٍىػىٗ

دىٕدذىٓ  ،ئېػىپ وٗجّىگْٗ جٗلذىردىّۇ ھٗرگىدس لېٍىػدّبٍذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىػدىٗ

ئبٍرىٍغبْ ھٗزارٖجٕىڭ ھبِبْ ٍىّىرىٍىػىٗ دۇچدبر ثوٌىدذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىػدىٗ ئدۇالر 

ئبِبٌطىس ئىذى. ھٗجحب ئۇالر خوجىٍىرىٕىڭ دٖغدٕبٍِىرىذىٓ، وِٗطۇٔذۇرۇغدٍىرىذىٓ، 

ئىطالِغب دۆڭگٗغٍىرىذىٓ ئبغرىٕغدبْ  پېػىٌٗچىٍىىٕيىىي ھِّٗٗ ئۇالرٔىڭ ھبٍبجىذ

جٗلذىردىّۇ، ثۇ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھېچمبٍطىطىٕي ثىٌٍٍّٗٗححي. ثىٍىع ئىّىدبٔىَىحىگٗ 

لبرغدىٍىك لىٍّبضدحىٓ، لبرغدىٍىك لىٍىػدىٕي  ،ئېرىػٌّٗىگٍٗٔٗرٔىڭ زٖھٗرٌىٕىػي

رٖر ئىددذى. ٍددبدىغىّۇ وٌٗحۈرِٗضددحىٓ ثٌٗگىٍٗٔددگْٗ لېٍىپمددب لۇٍۇٌۇغددي ِددۇلٗر

 ئٌِٗٗىَٗجحىّۇ غۇٔذاق ثوٌذى.

ثىرٖر ئولۇغۇچىٕىڭ لبرغىٍىمىٕي ثبٍمىطب، « خوجىالر»، ئۇضحبز «خوجىالر»ِۇدىر 

ضۈوۈت لىالرِىذى ھٗرگىدس ضدۈوۈت لىٍّدبٍححي. ٌدېىىٓ ثىدس ثىدرٖر ئولۇغۇچىٕىدڭ 

 .لبرغىٍىك لىٍىپ ِٗوحٗپحىٓ ھٍٗذٌٖگٍٗٔىىىٕي ئبڭالپ ثبلّىذۇق
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ٍوٌَددورۇلالر ثىددٍْٗ جددۆت ٍىٍٍىددك ئولۇغددٕي جددۈگٗجىْٗ  ئٗٔٗ غددۇٔذاق ھددبۋا ۋٖ

لبٍحدب  -دا ٍٗٔٗ لبٍحدب « چۈجٗ چىمىرىع زاۋۇجٍىرى»ٔىڭ  « خوجىالر»ئولۇغۇچىالر 

جٗرثىَٗ ئېٍىپ، ئۆز روٌىٕي ئبپحوِبجىه ھبٌذا جبرى لىٍذۇرۇغدمب ثبغدالٍذۇ. ئۇالرٔىدڭ 

ئۇالر ئِٗذى ئۆز گىػٍىه ٔٗرضىٍٗر جبِبِْٗ ضىڭذۈرۈٌگْٗ. ېروھىغب ضىڭذۈرۈغىٗ ج

لدب ثبغدالٍذۇ. ثۇالرٔىدڭ « لۇضدۇظ»ۋۇجۇدىغب لۇٍۇٌغدبْ زٖھٗرٌٗرٔدي ئدۆزىچٗوىٗ 

لۇضۇغي ٔورِبي ئبدَٖ زٖھٗر ئىچىٗٔدذٖ زٖھٗرٔىدڭ جٗضدىرىذىٓ لۇجۇٌدۇظ ئۈچدۈْ 

لدددبرىٕي پٗرق  -لۇضدددمىٕىغب ئوخػدددىّبٍذۇ. ئدددۇالر جبھبٔدددذىٓ ثىدددخٗۋٖر، ئدددبق 

گٗ « چددۈجىٍٗر»ىٕددي چولۇالٍددذىغبْ ئېحٌٍّٗٗددذىغبْ، ئبٌددذىغب ئۇچرىغبٕٔىددڭ ھِّٗ

 .ئۆزٌىرى ئىچىْٗ زٖھٗرٔي پووىٕىذىٓ ٍبٔذۇرۇپ ثېرىذۇ

پىالْ ثىٍْٗ ِۇضۇٌّبْ ئٗۋالدالرٔي جېخىّدۇ چىدڭ  ئىپالشدأٍوة ئٗٔٗ غۇٔذاق 

 چبڭگبٌٍىذى. 

ثۇ، ِۇئٍَْٗٗ ثىدر ئٗۋالدٔدي ثدۇزۇپ، غدۇٔىڭ ثىدٍْٗ ئبخىرٌىػدىذىغبْ ِٗضدىٍٗ 

الدالرغىّۇ زٖھٗر جدبرلىحىع، ئىطدالِغب لبٍحىػدٕي وېَىٕىي ئٗۋ ،ئِٗٗش. ِٗلطٗت

ئوٍالٍدذىغبْ ئٗۋالدٔدي چىمبرِبضدٍىك. دأٍدوة چدۈجٗ چىمىدرىع زاۋۇجدي لدۇرۇظ 

ئبرلىٍىك ئۇضحبز ثىٍْٗ غبگىرجٕي دٖۋرى لىٍىذىغبْ ِۇوِّٗٗي ثىر زٖھٗر جدبرلىحىع 

ٍىدذۇ. ثٗرپب لىٍذى. ئۇضحبز غبگىرجٕي دأٍوة جٌٗٗپ لىٍغبْ لېٍىپمب لۇ ضىطحېّىطي

رىذۇ. پىالْ ثۇٔىڭغىال لبٔبئٗت لىٍّىذى. جېخىّدۇ ىغبگىرجالر لېٍىپمب لبرغىٍىمطىس و

، جېخىّۇ ِۇضحٗھىَٗ پىالٔالر ٍوٌغب لوٍۇٌۇغمب ثبغٍىذى. لېٍىپمب ئبدٖجحىىىچٗ ئىپالش

لۇٍۇٌغبْ ئبددىٌ ثىر ئولۇجمۇچي ٍېڭي ئولۇغۇچىٕىّۇ لېٍىپمب ئبدٖجحىىىچٗ لۇٍبالٍدذۇ. 

ه ئولۇجمۇچي ئۆزىٕىڭ ئىّحىَبزىغب جبٍىٕىپ، جېخىّۇ چدو  ئىػدالرٔي ئبٌىٌ دٖرىجىٍى

ئٗۋٖجىدپ لبٍحىدذىٓ  ئٗٔگٍىدَٗگٗلىالالٍذۇ. غۇڭب ئبٌىٌ دٖرىجىٍىه ئولۇجمۇچىالرٔي 

 جېخىّۇ ضىپحب لېٍىپالظ وېرٖن. 

ٔددي جٌٗٗپددىٗ الٍىددك « ِٗججددۇرىَىحي»ٍٗرٌىىحىّددۇ ئددۆز « خددوجىالر»جددوغرا، 

ٔىدڭ ٍۇرجىدذا لېٍىدپالظ « خدوجىالر»لېٍىپالظ ثىٍْٗ ئورۇٔذاٍذۇ. ثىراق ٍٗرٌىىحٗ 

ئوخػددىّبٍذۇ. ئددۆز جبٍىڭددذا لېٍىپالٔطددب  ئددۆز ئېحىمبدىددڭ، ئددۆز پىىىرىددڭ، ئددۆز 

ٔىددڭ ٍۇرجىددذا «خددوجىالر» ،ئٗٔئٗٔٗڭٕىددڭ جٗضددىرىگٗ لىطددّْٗ ئددۇچراپ لبٌطددىْٗ

ٔىددڭ جٗضددىرىگٗ ئۇچرىغددبْ ِىطددىرٌىك ثوٌّبضددحىٓ « خددوجىالر»لېٍىپالٔطددب ، 

دىّٕدۇ ئبغدۇرۇپراق «خدوجىالر»دٖ، ئىػدالرٔي   -ئۆزى ثوٌىطدْٗ ٔىڭ «خوجىالر»

 لىالالٍطْٗ.



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

275 

 

ٔىڭ ٍۇرجىغب ئٗۋٖجىٍگٍٗٔٗر لبٍحىپ وٌٗگٗٔذٖ جبِدبِْٗ ثبغدمىچٗ ثىدر «خوجىالر»

ِٗخٍۇلمب ئبٍالٔغبْ ثوٌىذۇ. ئۆزىٕىڭ دىٕىٕي، جىٍىٕي، ِىٍٍىحىٕي جؤۇِبٍذىغبْ، ثٌٗىي 

جىٍٗٔٗرگٗ ِٗٔطٗپ ثېرىٍىذۇ. غدۇٔىڭ ثىدٍْٗ ھبلبرٖت لىٍىذىغبْ ثوٌىذۇ. ثۇ ھبٌغب ٍٗ

ۋٖ ٍوغىٕبٍدذۇ. ثۇٔدذالالرٔىڭ  وېڭىَىدذۇئۇالرٔىڭ ثۇزغۇٔچىٍىدك دائىرىطدي جېخىّدۇ 

ثىرٖرى ِبئبرىپ ِىٕىطحىرى، ٍبوي ِىٕىطحىر ۋٖوىٍي ثوٌدۇپ لبٌطدب، ئدۆز لٗۋِىٕىدڭ 

ىدذۇ. ِۇلٗددٖش ٔٗرضىٍىرىٕي پبچبلالپ، دأٍوة لىٍىػمب پېحىٕبٌّىغبْ ئىػالرٔي لىٍ

پىالٍٔىغىٕدي « خوجبٍىٓ»دأٍوة ئۆزى پىالٍٔىغبْ ثوٍىچٗ، ٍبوي ئۇٔي ئىػٍىحىۋاجمبْ 

ثوٍىچٗ غٌٗۋٖ پٍٗذا لىٍّبضٍىك ئۈچۈْ ئىطالَ دىٕىٕىدڭ ضدبخحب پوضدحىٕي ضدبلالپ 

لبٌىذۇ. ئِّٗب لۇجرىغبْ، ضۈرىحي ِۇثٗددٖي ثوٌغبْ ثدۇ ِٗخٍدۇق ھېچٕٗرضدىگٗ پٗرۋا 

 .ٍذۇلىٍّبٍذۇ، ھېچٕٗرضىٕي لبٌذۇرِب

ئبٍالّٔب چِٗجٗر ئىچىذٖ ئٗرٖة جىٍي ِٗوحٗپٍىرى ۋٖ دىٕي ِٗوحٗپٍٗر  ئىپالشثۇ 

ٔٗزٖردىٓ ضبلىث ثوٌىذۇ. ئۇٔي جوپب ثېطىپ لبٌىذۇ. ئۇ ھبِبْ ثبغدمىالرٔىڭ وٍٕٗىدذٖ 

لبٌىذۇ، ھولۇلمب ئېرىػٌٍّٗٗذۇ. ئبۋازى ثوغۇٌۇپ، ثوغۇٌۇپ ئدبخىرى ئۆچىدذۇ. ئۇٔىدڭ 

ٔىدڭ ضدٗردارٌىرى « ٍېڭدي جِٗئىدَٗت»بغدمىالر . ثئىػدىحٍّٗذۇئۈٔىٕي ھېچىىُ 

 ضۈپىحىذٖ ئوجحۇرىغب چىمىذۇ. 

، ئۇٔىۋېرضىحېحالرئبٍالّٔب چِٗجٗر ئىسچىً ٍوغىٕبٍذۇ، ٍٗرٌىىٕىڭ ثبغمۇرۇغىذىىي 

ئبرلىذىٓ لۇرۇٌىذۇ. پىالْ ئۆز ٍدوٌي ثدوٍىچٗ ئىجدرا  -ئبرلب  ئۇٔىۋېرضىحېحالررٖضّىٌ 

ۇْ ثۇ ٍٗردىٓ وٗجدىْٗ. ثىدراق ئۇٔىدڭ پىالٔدي لىٍىٕىۋېرىذۇ. پىالْ جۈزگۈچي ئبٌٍىجۇر

 .«جۇجۇٌۇۋاجىذۇوبال ھبرۋىطىذا جوغمبْ »ھبِبْ ئىجرا لىٍىٕىۋاجىذۇ. 

 

  ۋاسىتىهىرىتّضۋىقبت  - 2

ھۇجۇِىددذا ئولۇجددۇظ  ئىددذىَٗۋىئىطددالَ دىٕىغددب لبراجمددبْ  خىرىطددحىَبٔالرٔىڭ

ثىر لدوراي ثدبر. ، ثٌٗىي ثېطىپ چۈغىذىغبْ ٍٗٔٗ لېٍىػّبٍذىغبْپىروگراِّىٍىرىذىٓ 

 ،وىحبة، گېسىدث، ضدٗھٕٗ ئٗضدٗرٌىرى، وىٕدو  - ۋاضىحىٍىرىثوٌطىّۇ جٗغۋىمبت  ئۇ

رادىَو.  ثىدس گېپىٕدي لىٍىۋاجمدبْ دٖۋرىدذٖ جېٍېدۋىسور جېخدي وٗغدىپ لىٍىّٕىغدبْ، 

ثىدٍْٗ  ۋاضدىحىٍىرىجېٍېۋىسور وٗغىپ لىٍىٕغبٔذىٓ وېَىٓ، ئۇِدۇ ثبغدمب جٗغدۋىمبت 

  .لىٍذى،ئوخػبظ ثىر ٔىػبٔغب خىسِٗت 

ٔىدڭ دٖضدٍٗپىي ِٗزگىٍىدذٖ جٗرجىدّٗ « گدۈٌٍىٕىع دٖۋرى»وىحبة جٗغۋىمبجي 

 لىٍىػحىٓ ثبغالٔذى، وېَىٓ ٍېسىٍذى. جٗرجىّٗ لىٍىع ئىسچىً داۋاِالغحي. 
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ِۇضۇٌّبٔالر ِۇٔذاق ھبٌغب چۈغۈپ لبٌغبٔذا ٍېسىمچىٍىك غبٍىت ثوٌغبْ، ئىطدالِىٌ 

ذٖ ِبڭغۇچي، جبٍٔىك پىىىردىٓ لۇرۇق ھبٍبجىٕىڭ ھبۋاضي ھبٍبجٍىك ثىٍْٗ ِبش لٗدِٖ

 ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ئىػالرٔىڭ جٗرجىّىذىٓ ثبغٍىٕىػي جٗثىئىٌ ئىذى. 

جٗرجىدّٗ لبٔدذاق  ثوٌدۇظ وېددرٖن ئىدذى؟ جدۇٔجي لېحىٍّىدك جٗرجىّىچىٍىدده 

ھٗرىىىحىگٗ ئوخػبظ، جٗرجىّىچىٍىده ئىٍّىدٌ وىحدبثالرٔي جٗرجىدّٗ لىٍىػدحىٓ 

زور لوغددۇٔي ئبٌذىددذا  خىرىطددحىَبٔالرٔىڭالر ثبغٍىٕىػددي وېددرٖن ئىددذى. ِۇضددۇٌّبٔ

ھوغىغب وٌٗگٗٔذٖ ثىٍىُ وِٗچىٍٍىىي ٔبھبٍىحي ئېغىر ثوٌۇپ، ئىٍّىدٌ لدباللٍىك ئٗ  

 گٗۋدىٍىه ئىذى. 

ثۇ ِٗزگىٍذٖ گبھي ئىٍّىٌ وىحبثالر جٗرجىّٗ لىٍىٕدذى. ٌدېىىٓ جٗرجىّىچىٍىده 

 ۇزاق ثىر ٍوٌذا ِبڭذى. جٌٗٗپحىٓ جوٌىّۇ ٍىراق، غۇ دٖۋرىٕىڭ زۆرۈرىَىحىگٗ جوٌىّۇ ئ

، ضٗھٕٗ ئٗضٗرٌىرى ۋٖ پوۋېطثئىٍّىٌ وىحبثالر ئبز جٗرجىّٗ لىٍىٕذى. ھېىبٍٗ، 

دىٓ ثىٍْٗ لبرغىالغمۇچي، دىٕٕدي ئىٕىدبر لىٍغدۇچي غٗرثدچٗ ئٌّٗدبٔىٌ پىىىرٔدي 

 جٗدرىجىددٌثبزارغددب ضددبٌىذىغبْ وىحددبثالر وددۆپٍٗپ جٗرجىددّٗ لىٍىٕىددپ، دارۋىٕٕىددڭ 

 جبرلىحىػمب ئبالھىذٖ ئٗھّىَٗت ثېرىٍذى.  ئٗزٖرىَٗضىٕجٗرٖلمىَبت 

لىٍىػددحب  ٔٗغددرھېىددبٍٗ، پوۋېطددث ۋٖ ضددٗھٕٗ ئٗضددٗرٌىرىٕي وٗ  دائىرىددذٖ 

ٔبِٗھرٍِٖٗرٔىڭ ئبرىٍىػىػىٕي جوضىذىغبْ، پبھىػىٕي ۋٖ ئٗخاللىٌ چۈغدىۈٍٔۈوٕي 

چٗوٍٍٗذىغبْ ئىطالِىٌ ئٗٔئٗٔىٍٗرٔي پبچدبلالظ ِٗلطدٗت لىٍىٕىدذۇ. ئىطدالِىٌ 

ٗرچٗ ئٗضدددٍىٌ روھىدددذىٓ ئبٍرىٍىدددپ لبٌغدددبْ ثوٌطدددىّۇ، ٍٗٔىدددال ئٗٔدددئٗٔىٍٗر گ

ئىطددالَ جِٗئىَىحىددذٖ پٍٗددذا لىٍّددبلچي ثوٌغددبْ ئٗخاللىددٌ  خىرىطددحىَبٔالرٔىڭ

 ثۇزۇلچىٍىمٕىڭ ٍوٌىذىىي چو  داۋاْ ئىذى. 

ٔبپوٌېئوْ  ِىطىر ئىطالَ جِٗئىَىحىذٖ ٍۈزٔي ئېچىػٕي ئوِۇِالغحۇرۇظ ئۈچۈْ، 

ٔدي ثىٍدٍٗ ئېٍىدپ وٌٗدگْٗ. ثۇِدۇ « پبھىػىٍٗر» ۈْپبھىػىٕي ئوِۇِالغحۇرۇظ ئۈچ

ِۇغددۇٔي وددۆز ئبٌددذىّىسغب « خبضددىَىحي» ئىػددغبٌىَٗجٕىڭ ثىددر ٔىػددبٔي ۋٖ ثىددر

وٌٗحۈرضددٗوال ئىطددالِىٌ ھبۋاغددب جبِددبِْٗ ئوخػددىّبٍذىغبْ ثىددر ھددبۋأي ئوجحۇرىغددب 

ھېىدبٍىٍىرى ۋٖ ضدٗھٕٗ ئٗضدٗرٌىرىٕىڭ ٔېّىٕدي ِٗلطدٗت  ئىػدمۋازٌىكلوٍىذىغبْ 

ٍىمىٕي ئبضبْ چۈغىٌٍّٕٗٗىس. ئىطالِىٌ ھدبۋا پبھىػدىگٗ ٍدوي لوٍّبٍدذۇ، لىٍىذىغبٔ

ثۇزۇق ئىػالرٔىڭ ئبغىبرىٍىٕىػىغب ٍوي لوٍّبٍذۇ. خىرىطحىَبٔالر ثبغحىٓ ئبخىر ِۇغۇ 

 ھبۋأي ٍوق لىٍىػمب جىرىػىذۇ. 

ئبٍددبٌالر   -ئٗر  لوٍۇٌددۇۋاجمىٕيثددۇ ھېىددبٍٗ ۋٖ ضددٗھٕٗ ئٗضددٗرٌىرىذٖ ئوجحۇرىغددب 

لىسالر ئوجحۇرىطىذىىي ٔبجوغرا ِۇٔبضىۋٖجٍٗر ثوٌۇپ، ھېىبٍٗ  -، ئوغۇي ئوجحۇرىطىذىىي
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ۋٖ ضٗھٕٗ ئٗضٗرٌىرىذٖ ثۇ ِۇٔبضىۋٖجٍٗر جوغرا لىٍىپ وۆرضىحىٍىذۇ. ئىطالِىٌ ِىساْ 

ئبٍبغ ئبضحي لىٍىٕىذۇ، ثۇ ئىػالر ٍبِبْ ئىػالرٔي ٍبخػي لىٍىپ وۆرضدىحٌٍٗٗذىغبْ، 

 . پۈجحۈرۈٌىذۇضىذا ھبۋا« ضٗٔئٗت»ئبلٕي لبرا لىالالٍذىغبْ 

غدۇ. ضدٗٔئٗت جٗضدىرٌٗٔذۈرٌٍٖٗذۇ.  خٗجىرىّدۇ، ۇضٗٔئٗجٕىڭ ئبالھىذىٍىىي غد

ضٗٔئٗجحٗ ئوجحۇرىغب لوٍۇٌّبلچي ثوٌغبْ ِۇددىئب لوٍۇق ھېططىَبت ھبۋاضىذا ئوجحۇرىغب 

لوٍۇٌغبچمددب، ئولددۇرِْٗ ٍددبوي جىڭػددبرِْٗ جٗضددۋىرٌٗٔگْٗ وۆرۈٔۈغددىٗ خىَددبٌْٗ 

ثىدٍْٗ ھېططدىَبت ئورجبلٍىمىدذا ثوٌىدذۇ. غدۇڭب  ٌىرىپېرضدؤبژلبجٕىػىذۇ. ئٗضٗر 

ضٗٔئٗجچىٕىڭ ِٗضئۇٌىَىحي ثٗوّۇ ئېغىدر. ضدٗٔئٗجچي ئدبٌىٌ ئىٕطدبٔىٌ لىّدّٗت 

ٍبخػددىٍىمٕي چىراٍٍىددك  ،لبراغددالرغب رىئددبٍٗ لىٍىددذىغبْ ٍبخػددي وىػددي ثوٌغىٕىددذا

ىػي وۆرضىحىپ، ٍبِبٍٔىمحىٓ ٔٗپرٖجٍٗٔذۈرىذۇ. ضٗٔئٗجچىٕىڭ ٍبٌىڭبچ ثىر ٔٗرضٗ دېَ

ٍِٗددذأي، وۆرۈٔۈغددي،  پېرضددؤبژالرٔىڭثىھددبجٗت. ضددٗٔئٗجچي ئددۆز ِۇددىئبضددىٕي 

ئوجحۇرىغدب  ثىۋاضدىحٗھېططىَبجي، ضېسىّي ئبرلىٍىك ئوجحۇرىغب لوٍۇپ، ئدۆز پىىرىٕدي 

، ئولددۇرِٕٗٔي غددۇٔچٗ جٗضددىرٌٗٔذۈرٌٍٖٗذۇ، دېددگْٗ ٍېددرىگٗ جېددس لوٍّىغبٔطددېرى

براغالرغب رىئبٍٗ لىٍّبٍدذىغبْ ٍدبوي ئٗوىٌٍٍٗٗذۇ. ئِّٗب ضٗٔئٗجچي ئبٌىٌ لىّّٗت ل

ئبٌىٌ لىّّٗت لبراغالرٔي دۈغّْٗ جۇجىذىغبْ ۋٖ ئۇٔي ٍوق لىٍىػمب لىسىمىذىغبْ ثىر 

ٔددبوٗش ثوٌددۇپ لبٌطددب، ئددۇ، ضددٗٔئٗجٕىڭ وددۈچىگٗ جبٍىٕىددپ، ئولددۇرِٕٗٔي ٍددبوي 

 جىڭػبرِٕٗٔي ئۆزىٕىڭ ضېپىگٗ جبرجىپ وېحىذۇ.

ت لبراغدالردىٓ جبِدبِْٗ خدبٌىٌ جٗرجىّٗ لىٍىٕىۋاجمبْ ضدٗٔئٗت دىٕدي لىّدّٗ

 جٗدرىجىدٌثوٌغدبْ، « ئدبزاد»ضٗٔئٗت ثوٌۇپ، ثۇ ضدٗٔئٗت لىّدّٗت لبراغدالردىٓ 

چۈغىۈٍٔىػىپ، ئبخىرىذا ھبٍۋأىٌ جِٗئىَٗجىٗ ئبٍٍىٕىپ وېحىذىغبْ ثىر جِٗئىَٗت 

 لۇرۇغٕي جٗغٗثجۇش لىٍىذۇ. 

ئۆزىٕىڭ لبٔذاق  ئبغذۇرۇۋاجمبٔالرئبغۇ ھېىبٍٗ ۋٖ ضٗھٕٗ ئٗضٗرٌىرىٕي ئٗرٖثچىگٗ 

روي ئوٍٕبۋاجمبٍٔىمىٕي ئبڭمىرىطۇْ، ٍبوي ئبڭمىرىّىطۇْ ثٗرىجىر ٍبغالر ئوجحۇرىطدىذا 

 ٔي جبرلىحىع ۋٖ راۋاجالٔذۇرۇغمب ئىٍھبَ ثېرىذۇ.« ضٗٔئٗت»ِۇغۇ 

 ٔىػبْ ئبٍىذىڭ... 

ھېىبٍىٍىرىٕي  ئۇالر ثۇٔي ھېططىَبجمب جوٍۇٔغبْ ئٗضٗرٌٗر دٖپ  ئىػمۋازٌىكٍبغال 

لىسالر خۇپىَبٔٗ ئۇچرىػىذۇ، جدبجٍىك ضدۆزٌٗرٔي ۋٖ  -ئولۇغبٔذا، ٍبظ ئوغۇي ئبجبٍذۇ، 

ئبٌٍىمبٔذاق ھٗرىىٗجٍٗرٔي لىٍىػىذۇ. ثۇ ئىػالر ضٗٔئٗجٕىڭ وۈچي ثىدٍْٗ ٔبھدبٍىحي 

جٗضۋىرٌىٕىذۇ. ئولۇرِٕٗٔىڭ ئٗضٗر لٗھرىّدبٔي ثوٌدۇپ، ھېىبٍىذىىىدذٖن  جٗزثىٍىه

ىذٖن ئىػالرٔي لىٍىػمب ئٗٔئٗٔىٕىدڭ ئىػالرٔي لىٍغۇضي وېٍىپ وېحىذۇ. ھېىبٍىذىى



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

278 

 

ٍدددوي لوٍّبٍدددذىغبٍٔىمي ٍبغدددالرغب ئبٍدددبْ. ٍبغدددالر ثبغدددمب جِٗئىَٗجحىىىدددذٖن 

وٗ ٍدوي لوٍّبٍدذىغبْ ئٗٔئٗٔىٍٗرٔدي پبچدبلالپ، ئٗٔئٗٔىدذىٓ ئدبزاد «راھٗجٍىٕىع»

ثوٌىددذىغبْ وۈٕٔىددڭ وېٍىػددىٕي ئددبرزۇ لىٍىددذىغبْ ثوٌددۇپ لبٌىددذۇ. ئٗٔددئٗٔىٍٗر 

ېحىپ وٌٗگٗٔذٖ  وېٍىپ ثوٌدذى، ثدۇ ٍبغدالر ھٗرگىدس لبرغدي پبچبلٍىٕىذىغبْ وۈْ ٍ

 جۇرِبٍذۇ. ثٌٗىي جۇٔجي ثوٌۇپ لبرغي ئبٌىذۇ. 

پىىىرٔددي ثبزارغددب ضددبٌىذىغبْ وىحددبثالرٔي جٗرجىددّٗ لىٍىػددٕىڭ « ٌّددبٔىٌٗئ»

« ئىطدالَ دۇَٔبضدىغب ھۇجدۇَ لوزغدبظ»ب. غدبجىٍي ئدِٗلطىحىّۇ ٔبھبٍىحي ئېٕىدك. 

غددۇٔىڭذا غددٗن ٍددولىي: »ِۇٔددذاق دٍٖددذۇ:  دېددگْٗ وىحبثٕىددڭ ِۇلٗددىّىطددىذٖ

ئىطدالَ ئېحىمبدچىٍىرىٕىدڭ ئېحىمدبدىٕي  ِىططدىَؤېرٌىرىۋٖ وبجوٌىه  پىروجېطحبٔث

جٗۋرىحٌٍّٗٗذۇ. پٗلٗت ٍبۋروپب جىٍٍىرى ئدبرلىٍىك ٍوغدۇرۇْ پىىىدر جبرلبجمبٔدذىال ثدۇ 

وٗ   جىٍٍىرىٕدي فىرأطدۇزِٗلطٗجىٗ ٍٗجىىٍي ثوٌىذۇ. ئىٕگٍىس، گېرِبْ، گوٌالٔدذ ۋٖ 

جبرلبجطددبق، ِۇضددۇٌّبٔالر ٍبۋروپددب گېسىحٍٗرٔددي ثىددٍْٗ ئۇچرىػددىذۇ. ِۇضددۇٌّبٔالرٔي 

 ئىذىَٗضىٕيئىطالَ دىٕي  ِىططىَؤېرالرِبجېرىَبٌىطحالغحۇرۇغمب ٍوي ھبزىرٌىٕىذۇ. 

ۋٍٖراْ لىٍىع ۋٖزىپىطىّۇ جبِبٍِىٕىذۇ. ثۇ ئٗھۋاٌذا ئىطالَ دىٕدي وۈچطدىس، ٍېدحىُ 

 .«ضبلٍىَبٌّبً لبٌىذۇ ٕيِٗۋجۇجٍۇلىھبٌغب چۈغۈپ ئۆز 

ِبٔددب ثددۇ ضددۆز ثىددسگٗ ئٌّٗددبٔىٌ پىىىرٌىرىٕددي جٗرجىددّٗ لىٍىددپ ئٗرٖة جىٍىددذا 

جبرلىحىػددٕىڭ ِٗلطددىحىٕي ئبغددىبرىالپ ثېرىددذۇ. چٗجددئٗي جىٍددي ھٗر لددبٔچٗ 

ئوِۇِالغطددىّۇ ٍٗٔىددال ئددبۋاَ خٌٗددك ثددۇ پىىىرٌٗرٔددي چٗجددئٗي جىٍىددذىٓ ئولددۇپ 

ىطالَ دۇَٔبضىٕي ضىرجمي پىىىرٌٗرٔىدڭ چۈغىٕىػىٗ ئبجىس وېٍىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئ

 ِىططددىَؤېرالرٔيۋٍٖددراْ لىٍىػددىذىٓ ھىّددبٍٗ لىٍىددذىغبْ جوضددبق ٍولبٌّبٍددذۇ. 

لبلػىحىذىغبْ ثۇ جوضبق جٗرجىّٗ ئبرلىٍىك ٍولىحىٍطب، خىرىطحىَبٔالر ۋٍٖراْ لىٍىع 

 ٔىػبٔىغب ٍېحىذۇ. 

بالھىددذٖ جبرلىحىػددمب ئ ٔٗزٖرىَٗضددىٕيجٗرٖلمىَددبت  جٗدرىجىددٌدارۋىٕىددسَ ۋٖ 

ئٗھّىدَٗت ثېرىػدٕىڭ ضدٗۋٖثىٕي چۈغىٕىػدحٗ پروجوودوٌالر  ضىَبضدىٌ لۇرۇٌحدبً 

ٍٗرٔىدڭ ئۇجدۇلىٕي سىدارۋىٓ، ِبروص، ٔې»ئٗھذىٕبِىٍىرى، ٔىڭ ِۇٔۇ لۇرٌىرى وۇپبٍٗ: 

ئېحىددراپ لىٍىّىددس. ئۇالرٔىددڭ پىىىرٌىددرى ضبۋاجطددىسالرغب ٔبھددبٍىحي روغددْٗ جٗضددىر 

راۋاجالٔدذۇرۇظ ۋٖ  ٔٗزٖرىٌَٗىرىٕديدارۋىدٓ خٌٗمئبرادىىي ٍٗھدۇدىَالر « وۆرضٗجحي

ئۇٔي وېڭٍٗدحىع ئدبرلىٍىك ٍبۋروپدبٌىك ضبۋاجطدىسالرٔىڭ لبٌدذۇق ئېحىمدبدچىٍىرىٕي 

جِٗئىدَٗت لۇرۇغدمب « ٍېڭي»پبچبلالپ، ٍبۋروپبدا دىٕطىس، ئٗخاللطىس، ئٗٔئٗٔىطىس 

ِىٌ ِۇۋٖپپٗق ثوٌذى. خىرىطحىَبٔالر ثۇ ۋٍٖراْ لىٍىع وۈچي زور ثوِجىالرٔي ئىطدال
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جِٗئىَٗجحٗ ئوخػبظ ِٗلطٗت ئۈچۈْ ئىػٍىحىپ، ئىطالَ جِٗئىَىحىٕىدڭ ئورٔىدذا 

جِٗئىَٗت لۇرۇغدٕي پىالٍٔىدذى. غدۇڭب « ٍېڭي»دىٕطىس، ئٗخاللطىس، ئٗٔئٗٔىطىس 

ئۇالر ثۇ ٔٗزٖرىَىٍٗرٔي ئىطالَ دۇَٔبضىغب جبرلىحىػحب جٗرضبٌىك ثىٍْٗ چىدڭ جۇرىدذۇ. 

بضىذا ٍبۋروپدبدا لىٍغدبْ ئىػدالرٔي  لىٍّدبلچي ئبرلىٍىك ئىطالَ دۇَٔ ٔٗزٖرىٌَٗٗرثۇ 

 ثوٌىذۇ 

 گېسىحٕىڭ ئىػي جېخىّۇ خٗجٗرٌىه. 

الرٔىدڭ، ٍىدرىُ « زىَدبٌىٌ»ٔىڭ ئدوزۇلي. گېسىدث « زىَبٌىَالر»وىحبة ئبضبضْٗ 

الرٔىڭ، ھٗجحب ضدبۋاجٍىمالرٔىڭ ئٗجراپىغدب ئوٌىػدىپ خٗۋٖر جىڭػدبٍذىغبْ « زىَبٌىٌ»

 ٕىڭ ئوزۇلي. ٍىراق ضٗھرادىىي ضبۋاجطىس ئبۋاِ

ذا ىدثوٌۇپّۇ ِىطىردا گېسىث ٔبھبٍىحي چو ، ھِّٗىذىٓ چو  روي ئوٍٕىذى. ٍۇلىر

ئدورٔي،  جۇغراپىٌَٗىدهٔٗزىرىذٖ ِىطدىر  ضۇٍىمٗضحچىٍٗرٔىڭثبٍبْ لىٍغىٕىّىسدٖن، 

جبرىخي ئورٔي، ئٗزھٗرٔىڭ ِىطىردا ثوٌغدبٍٔىمي ضدٗۋٖثىذىٓ ِٗٔىدۋىٌ ِٗدٖٔىدَٗت 

بٔچىٍىمٕي ثۇزغىٍي ثوٌطدب، ثۇٔىدڭ پۈجدۈْ ئىطدالَ ِٗروىسى ئىذى. ِىطىردا ِۇضۇٌّ

دۇَٔبضىٕي ثۇزۇظ پىالٔىغدب چدو  ٍدبردىّي جېگٗجحدي. چدۈٔىي، لدبھىرٖ جبِغىطدي 

ثېطىٍغبْ ثۇزۇلچىٍىك ٌؤذوْ، ٍبوي پبرىن جبِغىطي ثېطىٍغبْ ثۇزۇلچىٍىمحىٓ ثٗورٖن 

 جٗضىر لىالجحي. غدۇڭب ئدۈچ چدو  ِبرؤىدث خىرىطدحىَبْ ٌىدۋاْ گېسىحخبٔىطدىٕىڭ

لبھىرٖدٖ ثوٌۇغي ئٗجٗثٍىٕٗرٌىه ئِٗٗش. ٌىۋأٍىك خىرىطحىَبٔالر ٔېّىػمب لبھىرٖٔي 

پىالٔدي ۋٖ  خىرىطحىَبٍٔىرىٕىڭپبئبٌىَٗت ِٗروىسى لىٍىپ جبٌالٍذۇ؟ ثۇٔىڭذا خٌٗمئبرا 

جۈرجىىطىذٖ غۇٔذاق  خىرىطحىَبٍٔىمٕىڭ ثىۋاضىحٍٗوي وۆرضىحىػي ثبرِۇ؟ ٍبوي ئۇالر 

ېٍىّۇ جبۋاثطىس. لبٔدذالال ثوٌطدب ثٗرىجىرغدۇ؟ خىرىطدحىَبْ لىٍىۋاجبِذۇ؟ ثۇ ضوئبي ھ

ئېمىٍٕىرى ئبخىرى ثىر ئٗۋرٖزگٗ لۇٍۇٌىذۇ. ٌېىىٓ وۆپٍىگْٗ ئبالِٗجٍٗردىٓ لبرىغبٔدذا 

لبھىرٖٔي ئىطالِغب لبرغي پىىىر جدبرلىحىع، ئىطدالِغب  خىرىطحىَبٍٔىرىٕىڭخٌٗمئبرا 

ع ِٗروىدسى  لىٍىدع لبرغدي ھٗرىدىٗت ئېٍىدپ ثېدرى ئىّپېرىَٗضىگٗۋٖ ئوضّبْ 

« ئٗروىٍٕىده»وېٍىػىّي ثدبردٖن لىٍىدذۇ. ثىدر ئدبالِٗت: ٔدبزىٍي پبزىدً ئۆزىٕىدڭ 

پىىىرٌىرىٕي لبھىرٖدىىي زاٌىذا جبرلبجحي. ٌورىذ وروِىدر ثدۇ زاٌغدب وٌٗدذى. ٍٗٔٗ ثىدر 

جٗرىپىدذىٓ ثبضدحۇرۇٌغبْ ئٗرٖة ِىٍٍٗجچىٍىىىٕىدڭ  ئىّپېرىَٗضيئبالِٗت: ئوضّبْ 

ۇٍدۇٍِىرى لدبھىرٖدٖ ٔٗغدر لىٍىٕدذى. ٍٗٔٗ ثىدر ئدبالِٗت: گبھي ِٗخپىٌ ٔٗغرى ث

جبِبٌىذدىٓ ئبفغبٔىٌ ِىطىردا ثىر ِٗزگىً جۇردى
①
. 

                                                 
①
 ۇٖھربٌٗٔىيتبرتىۋنٍىشرٕي تٗشرٗبىۇا لىستاري.  ترۈروٍٗريالٓخٌٗى ىٍىىٕي ئٗرٖبٍٗرٔىي  ئبفلبٔىٌ تبِبٌىڭيالٓ 

 اىۈٍٗٔىىي بىٍْٗ بۇ ابغڭا ئٗرٖبٍٗرٔىي خٌٗى ىٍىه لىسٌّبٍڭاللبٍٔىمىٕي بىٍٗتاي.ِىسٍىسىز ئۇ، ئدزالٕىي 
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ثۇ ئبالِٗجٍٗرٔي ِۇالھىسٖ لىٍغبٔذا، ئېھراَ گېسىحخبٔىطدي، ھىدالي گېسىحخبٔىطدي، 

ثددۇ ئددۈچ گېسىحخبٔىٕىددڭ ٔولددۇي خىرىطددحىَبٍٔىك   -ِددۇلٗجحَٗ گېسىحخبٔىطددي  

ىذٖ جبضبدىپىٌ جوغرا وېٍىپ لېٍىع ثىٍْٗ ئِٗٗش، ثٌٗىدي ھېططىَبجىٕىڭ جۈرجىىط

ٍوي وۆرضىحىػدي ثىدٍْٗ لۇرۇٌغدبْ، دېگۈضدي وېٍىدذۇ  خىرىطحىَبٍٔىرىٕىڭخٌٗمئبرا 

وىػىٕىڭ. لبٔذاق ثوٌۇغحىٓ لٗجئىَٕٗزٖر ثۇ ئۈچىٕىڭ لۇٍۇٌىذىغبْ ٍېرى ثىر، پىالٔدي 

 ثىر، ٔىػبٔي ثىر. 

خىرىطددحىَبْ    -ع. ئۇضددۇي  ِۇضددۇٌّبٔالرٔي دىٕددذىٓ ثۇرىددۋېحى  -ٔىػددبْ  

« وبال ھبرۋىطىذا جوغمبْ جۇجدۇظ»ھۆوۈِذارٌىرىٕىڭ وبغىال پٍٗذا لىٍّبضٍىك ئۈچۈْ 

 ئۇضۇٌي.

 ئٍٕٗي زاِبٔذا ثۇٔىڭذىّٕۇ جېس لٗدَٖ ئېٍىػٕي جٗضٗۋۋۇر لىٍغىٍي ثوالجحىّۇ؟ 

ئٗخّىمبٔٗ ئىػٍىرى ھدېٍىھَٗ ھِٗدّٗ وىػدىٕىڭ ٍبدىدذا ثدبر.  ٔبپبٌېئؤٕىڭٍبق، 

لٗدِٖٕي جېسٌىحىپ، لوپدبي ھٗرىدىٗت لىٍىدپ، ئٗخّىمدبٔىٍىك لىٍىدع  ئؤٕىڭٔبپبٌې

ثوٌغبٍٔىمي ھېٍىھَٗ وىػىٍٗرٔىڭ ٍبدىذا ثبر. ِىطدىرٌىمالرٔىڭ  ِٗغٍۇپٔٗجىجىطىذٖ 

وۆڭۈٌٍىرىددذٖ ضددبلٍىٕىپ لبٌغددبْ ئىطددالِٕىڭ ٍۇلۇٔددذىٍىرى ئبغددىبرىٍىٕىپ لبٌغددبْ 

ٌىحىع پىالٕٔدي ئبغدىبرىالپ . لٗدِٖٕدي جېدسثوزۇۋېحٌٍٗٗدذۇضۇٍىمٗضحٍىه پىالٕٔي 

لوٍۇپ ئىػٕي ثۇزۇۋېحىػي ِۇِىىٓ. غۇڭب وروِىر ۋٖ دأٍوة وبغىال پٍٗذا لىٍّبضٍىك 

 ئۈچۈْ ئبضحب ھٗرىىٗت لىٍىػمب ِبٍىً. 

گېسىحٍٗرٔي ئىػٕي ئىطالِغب ھۇجۇَ لوزغبغحىٓ  خىرىطحىَبٔالرٔىڭجوغرا، ٌىۋأٍىك 

خٌٗدك غٗزٖپدىٗ وېٍىدپ، ئدۇالرٔي  ثبغٍىَبٌّبٍذۇ. ئۇٔذاق لىٍىدذىغبْ ثوٌطدب، ئدبۋاَ

 گېسىحخبٔىٍىرىٕىڭ ئبضحىغب ثبضحۇرۇپ جۇٔجۇلحۇرىۋېحىذۇ. 

 ٌېىىٓ ئبٌذىرىّبً ھۇجۇَ لوزغىطب ثوٌىذۇ. 

غبپىٍالر ثۇ گېسىحٕىڭ گبھي ضبٍٔىرىٕي وۆرضدٗ، دِٖبٌٍىممدب ثدۇ گېسىحٕدي ئىطدالَ 

بٍذۇ، ئىطالَ ئىطالَ دىٕىٕي ِبخح ېسىثگ ثۇگېسىحي دٖپ ئبٌذىٕىپ لېٍىػي ِۇِىىٓ. 

پٍٗغِٗجىرىٕي ِبخحبٍذۇ، ِٗخطۇش ئىطحؤالرٔي ئبجرىحىپ، جدۈروىَٗ ھۆودۈِىحىٕي، 

ضۇٌحبٕٔىڭ ئۇچرىػىػٍىرى ۋٖ زىَبرٖجٍىرىٕي، ضدۇٌحبٕٔىڭ ٍبۋروپدب دۆٌٗجٍىدرى ثىدٍْٗ 

لىٍغددبْ دٖجبالغددٍىرىٕي، ئېٍىػىػددٍىرىٕي لبٌددذۇرِبً خٗۋٖر لىٍىددذۇ. ِۇضددۇٌّبٔالر 

 ٍٗٔٗ ٔېّىٕي جٌٗٗپ لىٍىذۇ؟ گېسىححىٓ ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب 

جوغرا، ثۇ ئىػدالرٔي لىٍىدع جٗرٍبٔىدذا ٔبھدبٍىحي ئىٕچىىىٍىده ثىدٍْٗ غٍٗدرى 

غب ھدۆرِٗت « ھېططىَبجي». ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لىطحۇرۇٌىذۇئبزدىٓ  -ِٗلطٗجٍٗر ئبز 

لىٍىع ئۈچۈْ ئىطالَ ِبخحىٍىدذۇ. غدۇٔذاق، ٌدېىىٓ ئىطدالَ جۇرِدۇظ ٔىساِدي ۋٖ 
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ذٖ ضۆزٌٍّٗٔٗذۇ. گبھىذا ِىطىردا ٍبوي ئىطدالَ دۇَٔبضدىذا ھۆوۈِٗت لبٔۇٔي ضۈپىحى

ِۇٔدبزىرٖ لىٍىٕىدذۇ. ثدۇ  -ثوٌۇۋاجمدبْ ِۈغدىۈٌچىٍىىٍٗر جوغرىطدىذا ثٗش  ِٗۋجۇت

ِۈغىۈٌچىٍىىٍٗرگٗ ئىطالَ غٗرىئىحىذىٓ ۋٖ ھٗجحب ئىطالَ روھىذىٓ ئېٍىٕغدبْ ھٗي 

ي ۋٖ ٍبۋروپددب لىٍىددع چددبرىٍىرى ئوجحۇرىغددب لوٍۇٌّبٍددذۇ. ثٌٗىددي ٍبۋروپددب جٗجرىجىطدد

 ھٗزارىحىذىٓ وٌٗگْٗ ھٗي لىٍىع چبرىٍىرى ئوجحۇرىغب لوٍۇٌىذۇ. 

 جېخىّۇ چو  ئىػالر ثبر. 

ئىطالَ ِۈغدىۈٌچىٍىىٍٗرٔي ھٗي لىالالٍدذىغبْ جۇرِدۇظ جدۈزۈِي ٍدبوي لدبٔۇْ 

ضۈپىحىذٖ ئِٗٗش، ثٌٗىي ئبۋاَ خٌٗمٕىڭ ھېططىَبجىغب ھۆرِٗت لىٍىدع ضدۈپىحىذٖ 

گېددسىححىٓ  ۈٍٔددۈنو ھٗرىٍغددب ئېٍىػددٕىّۇ ئولددۇرِْٗ جىٍغددب ئېٍىٕىددذۇ. ثۇٔددذاق ج

غۇڭب  .وۆرىۋٖرٍِٗذۇ. ئۇٔذاق وۆرىۋٖرضٗ ئۇ، وۆڭٍىذٖ دىٕٕي داۋاٍِىك ئٗضٍٗپ لبٌىذۇ

دېددگْٗ ضددۆزٔي ئىػددٍٗجىىٍي ثوٌىددذىغبْ ِددۇئٍَْٗٗ « دىٕددي ِۇٔبضددىۋٖت»چولددۇَ 

ېدحىُ ئٗھۋاٌذىال دىٓ جوغرىطىذا ضۆزٌٗظ وېرٖن. غۇٔذاق ثوٌغبٔذا دىدٓ ٍٗٔٗ ثىدر ل

ئۆزىٕىڭ ھِّٗىجبة جۇرِۇظ ئۇلۇِىذىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌىذۇ، ئۆجىۈٔچي ِۇٔبضىۋٖجٍٗرگىال 

چٗوٍىٕىددذۇ. ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ روھددي ٌِٗددۇَ ِۇٔبضددىۋٖت ثىددٍْٗ پٍٗغِٗددجٗرگٗ ۋٖ 

ئىطددالِغب ئولۇٌغددبْ ِٗدھىَىددذىٓ ضددۆٍۈٔىذۇ. ثبغددمب ۋالىددحالردا ئىطددالَ ئۇالرٔىددڭ 

 وۆڭٍىذىٓ چىمىپ وېحىذۇ. 

پىروگراِّىطىذا ئىطالَ جبرىخٕىڭ ئدۆز ِٗزِۇٔىدذىٓ لۇرۇلذىٍىػدىذىٓ دأٍوثٕىڭ 

پٍٗذا ثوٌغبْ ثوغٍۇق ٍبۋروپب، ٍبۋروپبٔىڭ وۈچي، گۈٌٍىٕىػي، ھٗزارىحي، ئٗضٍىٍَىىي، 

ثۈٍۈوٍىىي. ثىٍْٗ جوغمۇزۇٌغبْ ئىذى. ِبٔب ئِٗذىٍىىحٗ گېسىحٍٗردٖ ئىطدالِٕىڭ ئدۆز 

وغٍۇق، ٌِٗۇَ دىٕدي ِۇٔبضدىۋٖجٍٗردىٓ پٍٗذا ثوٌغبْ ث لۇرۇلذېٍىػىذىِٓٗزِۇٔىذىٓ 

ثبغمب ۋالىدحالردا ئىطدالِٕي جىٍغدب ئبٌّبضدٍىمحىٓ پٍٗدذا ثوٌغدبْ ثوغدٍۇق ٍٗٔٗ غدۇ 

 ٍبۋروپبٔىڭ گېپي ثىٍْٗ جوٌذۇرۇٌذى.

خٗۋٖرٌٗر ئىطحؤىذا ٍبۋروپب ھٗروۈٔي جىٍغب ئېٍىٕىپ جۇردى. ھٗر لبٍطي ئىػالردا 

ٗردٖ ٍبۋروپبٔىڭ جىٍغب ئېٍىٕىػي جٗثىئىٌ ٍبۋروپب جوغرىطىذا ضۆزٌىٕىپ جۇردى. خٗۋٖرٌ

ئىع. چۈٔىي، گېسىحٕىڭ ۋٖزىپىطي ئولۇرِٕٗٔي ئۆزى ٍبغبۋاجمبْ دۇَٔبدىٓ خٗۋٖردار 

لىٍىع. ثۇ چبغالردا ٍبۋروپب ھِّٗٗ جٗھٗجحٗ پبئبٌىَٗت ِٗروىسىگٗ ئبٍالٔغبْ. ھِّٗٗ 

ۈضدحۈٍٔۈن، ئىػالرٔىڭ جىسگىٕي ٍبۋروپبٔىڭ لوٌىذا. ھٗرثىٌ ئۈضدحۈٍٔۈن، ضىَبضدىٌ ئ

ئىٍّىٌ ئۈضدحۈٍٔۈن ٍبۋروپبٔىدڭ لوٌىدذا.  غدۇڭب ٍبۋروپبٔىدڭ دېگىٕدي دۇَٔبغدب لدبرار، 

 لىٍغىٕي ِۇلٗددٖش لبٔۇْ.
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غۇٔذالحىّۇ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ٍۇرجىذا چىمىرىٍغدبْ ِۇضدۇٌّبٔچٗ گېسىحٕىدڭ خٗۋٖر 

، ثوٌغبْ ثوٌطىّۇ ِٗغٍۇپجبرلىحىػحب ِۇضۇٌّبٔچٗ ئۇضۇٌي ثوٌىذۇ. گٗرچٗ ِۇضۇٌّبٔالر 

ئۇالر ئىػالرغب ئۆزىگٗ خدبش ٔدۇلحىئىٕٗزٖر ثىدٍْٗ لبراٍدذۇ. ثبغدمىالر رازى ثوٌغدبْ 

ئىػالرغب ِۇضۇٌّبٔالر ٔبرازى ثوٌۇغي ِۇِىىٓ. ثبغدمىالر خۇغدبي ثوٌغدبْ ئىػدالرغب 

ِۇضۇٌّبٔالر لبٍغۇرۇغي ِۇِىىٓ. ثبغمىالر خبپب ثوٌغبْ ئىػالرغب ئۇالر خۇغبي ثوٌۇغي 

ٍْٗ ئورجبق لبراغحب ثوٌۇغي ِۇِىىٓ. غۇٔذالحىّۇ ئۆزىگٗ ِۇِىىٓ. گبھىذا ثبغمىالر ثى

 خبش ٍِٗذإٔي چىمىع ٔۇلحىطي لىٍىذۇ.

ثىس ِٗزوۇر گېسىحٍٗرٔىڭ خٗۋٖرٌىرى ۋٖ خٗۋٖر جبرلىحىع ئۇضۇٌٍىرىٕي وۆرِٗضدىٗ 

ضبالٌىطددبلّۇ، ئِّٗددب ثددۇ گېسىحٍٗرٔىددڭ ٍبۋروپددبٔي ئٗڭگۈغددحٗر لىٍىددپ ئېغىددسدىٓ 

 ًٗ جۇراٌّبٍّىس. چۈغۈرًِٗ ضۆزٌىگٍٗٔىرىٕي وۆرِ

ھٗجّدي ثىدٍْٗ ضدۆزٌّٗٔىذى. ثٌٗىدي  ھٗلىمىٌٍبۋروپب ثۇ گېسىحٍٗردٖ ئۆزىٕىڭ 

ٍبۋروپب، ثدۇ ۋۇجدۇد  ھِّٗىطئٗچچٗ ھٗضطٗ ٍوغىٕىحىٍىپ، ئولۇرِٕٗٔي جبھبٕٔىڭ 

 . دېگۈزۈۋٖجحيئبٌىّىذٖ ٍبۋروپبدىٓ ثبغمب ٔٗرضٗ ٍوق 

ىٍغدۇچي ئىدذى. ٌدېىىٓ دٖرۋٖلٗ ئٍٕٗي ۋالحىذا ٍبۋروپب ٍٗڭگدۈچي ۋٖ ودؤحروي ل

 ٍبۋروپبٔىڭ ھبٍبجٍىك ٍوٌىذا ٔبھبٍىحي چو  لىڭغىرٌىمالرِۇ ثبر ئىذى. 

ثددۇ گېددسىحٍٗر جبھبٔگىرٌىىٕىددڭ لٗثىھٍىىٍىرىٕددي، جبھبٔگىرالرٔىددڭ ئىػددغبٌىَٗت 

جىٕددبٍٗجٍىرىٕي خٗۋٖر لىٍددذىّۇ؟ ئىػددغبٌىَٗت زېّىٕىٕىددڭ  ۋٖھػددىٌزېّىٕددذىىي 

 وۆپىٕچىطي ئىطالَ ئٌٍٗىرى ئىذى. 

گېدددسىحٍٗر خىرىطدددحىَبْ جبھبٔگىرٌىىىٕىدددڭ ئىطدددالَ ئٌٍٗىرىدددذىىي ثدددۇ 

، ِٗٔپٗئٗجپٗرٖضٍىىي ھٗلمىذٖ خٗۋٖر ثٗردىّۇ؟ ثۇ گېسىحٍٗر خىرىطحىَبٔپٗرٖضٍىىي

ھۇجدۇَ ۋٖ ئۇٔىدڭ  ئىدذىَٗۋىِۇضۇٌّبٔالرٔي دىٕذىٓ چىمىرىػٕي ِٗلطٗت لىٍغبْ 

 خۇپىَبٔٗ ٔىػبٍٔىرى ھٗلمىذٖ خٗۋٖر ثٗردىّۇ؟

وپبدىىي ئٗخاللىدٌ ثۇزۇلچىٍىدك ۋٖ ئۇٔىدڭ ئىٕطدبٔالرغب ئېٍىدپ ثۇ گېسىحٍٗر ٍبۋر

 وٌٗگْٗ ئۇۋاٌچىٍىمٍىرى ھٗلمىذٖ خٗۋٖر ثٗردىّۇ؟ 

ثددۇ گېددسىحٍٗر جددبزأىخورٌۇق ۋٖ جددبزأىخورٌۇق پٍٗددذا لىٍغددبْ ئىمحىطددبدىٌ ۋٖ 

 ئىجحىّبئىٌ زۇٌۇَ ھٗلمىذٖ خٗۋٖر ثٗردىّۇ؟ 

رٔىدڭ ئوضدّبٔىٌ خٌٗىپىٍىىٕدي ثۇ گېسىحٍٗر ٍبۋروپبٌىك خىرىطحىَبْ ۋٖ ٍٗھۇدىَال

 خٗۋٖر لىٍذىّۇ؟ ضۇٍىمٗضحٍىرىٕيِۇٔمٗرز لىٍىع ئۈچۈْ ئۇٍۇغحۇرغبْ 

ِۇضۇٌّبٔالر ۋٖجىٕىذٖ چىمىذىغبْ ِۇضدۇٌّبٔچٗ گېسىدث ھٗرگىسِدۇ ئٌِٗٗىَٗجٕدي 

ضىَبضدىٌ،   -ثىًٍّٗ لبٌّبٍذۇ، ٍبوي ثىٍدّٗش ثوٌۇۋاٌّبٍدذۇ. خٌٗمئدبرا ئىػدالردا  



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

283 

 

ٌ، جېخٕىىددب ضددبھٌٗىرىذٖ ٍبۋروپبٔىددڭ وۈچٍددۈن ئىمحىطددبدىٌ، ھٗرثىددٌ، ئىٍّىدد

ثىٍددًّٗ لبٌّبٍددذۇ. ٌددېىىٓ  جۇرۇۋاجمددبٍٔىمىٕيئىىٍٗٔىىىٕددي،  ھۆوددۈِراْ ئورۇٔددذا 

ثوٌۇۋاجمددبْ ئددبزغۇٍٔۇلالرٔي  ِٗۋجددۇتِۇضددۇٌّبٔچٗ گېسىددث ئٗ  ئددبۋۋاي ٍبۋروپددبدا 

. جٗٔمىذٌٗظ ٍِٗذأىذا جۇرۇغي وېرٖن. ٍبۋروپبٌىمالرٔىڭ جۇرِۇغدىذا ئدبزغۇٍٔۇق جدوال

ئىىىىٕچىددذىٓ ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ ئىرادىطددىٕي ئۇرغۇجددۇپ، ئۇالرٔىددڭ لددباللٍىمٕي 

جۈگىحىػىگٗ، لبٍحب لۇدرٖت جېپىػدىغب جدوغرا ٍدوي وۆرضىحىػدي وېدرٖن. ئىٍّىدٌ ۋٖ 

ِبددىٌ جٗرٖلمىَبجحب الزىُ ثوٌغبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ٍبۋروپبدىٓ ئېٍىع  دىٕٕي، ئٗخاللٕي، 

ثوٌّبضدٍىك  ئىطدالَ ئٗلىذىطدىگٗ،  ٍَبجطىَٗئبضطىّىئٗٔئٗٔىٕي ضبلالپ، ٍبۋروپبغب 

جوغرا  ۇث ِبٔب  ئٗگٗغّٗضٍىه ٍبۋروپبغبروھىغب، غٗرىئىحىگٗ زىث وېٍىذىغبْ ئىػالردا 

ٍوي. ِبٔب ثۇ ِۇضۇٌّبٔچٗ گېسىث ثىٍْٗ غٍٗرى ِۇضۇٌّبٔچٗ گېسىدث ئوجحۇرىطدىذىىي 

 ٍوي ئبٍرىّىطي. 

ٕي ئبڭٍىحىدذىغبْ، ئدۆزىگٗ ِۇضۇٌّبٔالر ٔٗدٖ لبٌغبْ؟ ٔېّىػدمب ئدۇالر ئدۆز ئدبۋازى

 ثٗزىٍٗر. ،خىسِٗت لىٍىذىغبْ گېسىحٍٗرٔي چىمبرِىذى؟ دٍٖذۇ

دٍّٖىسوي: ِۇضۇٌّبٔالر ئٗلىذٖ لباللٍىمىغدب چۆوۈغدحىٓ پٍٗدذا ثوٌغدبْ ئىٍّىدٌ، 

پىىىددرى، ِددبددىٌ، ھٗزارىددٌ، ھٗرثىددٌ، ئىمحىطددبدىٌ، ضىَبضددىٌ لباللٍىمالرٔىددڭ 

غددبْ ئىددذى. ثىددس پٗلٗت ٌىۋأٍىددك لبٍٕىّىددذا پىرلىددراپ، ئددۆزىٕي ٍولىحىددپ لوٍ

خىرىطحىَبٔالر چىمبرغبْ گېسىحٕىڭ ِبھىَىحي ۋٖ ثۇ گېسىحٍٗرٔىدڭ ئوٍٕىغدبْ روٌىدٕىال 

گٗۋدىٍٗٔذۈرِٗوچىّىس. ٔېّىػمب ئۇالر ِىطىردا پبئبٌىَٗت ئېٍىدپ ثبرىدذۇ؟ گېسىحٕدي 

ثبغمب جبٍذا چىمبرِبً ِىطىردا چىمىرىذۇ؟ ثۇ ھٗلحٗ جىك جوخحىٍىپ وٗجٍّّٗىس. ثۇ 

خىرىطدحىَبْ  ثدۇگېسىحٍٗر ھٗرلبٔدذاق ِٗضدىٍىذٖ ئدۆزگٗ خدبش ٍِٗذأدذا جدۇردى. 

ِدۇِىىٓ ئِٗٗش، غدۇٔذالحىّۇ ئوجحدۇرا  جۇرۇغدىغۇگېسىحٍىرىٕىڭ ئىطالِىٌ ٍِٗذأذا 

ٍِٗذأىّۇ جۇرِىذى. ثٌٗىي ٍبۋروپب ھٗزارىحىٕي، ھٗجحب ثۇ ھٗزارٖجٕىڭ پٗضٍىىٍىرى ۋٖ 

ٍٗذأىذا جدۇردى. ِىطدىر ِۇضدۇٌّبٍٔىرىٕي ئبزغۇٍٔۇلٍىرىٕىّۇ جبْ جىىىپ لوغذاظ ِ

ھِّٗٗ ئىػحب ٍبۋروپبغب ئٗگىػىػىٗ، ِۈغدىۈٌچىٍىىٍىرىٕي ٍبۋروپدبچٗ ئۇضدۇٌذا ھٗي 

 لىٍىػمب، ھِّٗٗ ئىػمب ٍبۋروپبٔىڭ وۆزى ثىٍْٗ لبراغمب رىغجٗجٍٗٔذۈردى. 

ضبٔبئٗت ئىٕمىالثي ٍبۋروپبدا ئبئىٍٗ ۋٍٖرأچىٍىمىٕي، ئٗخاللىدٌ ثدۇزۇلچىٍىمٕي ۋٖ 

ھىػٕىڭ وٗ  جبرلىٍىػىٕي وٌٗحۈرۈپ چىمبردى. ثبغدمىٕي دېّىگٗٔدذىّۇ غدۇٔىڭ پب

ئۆزى ٍبۋروپبچٗ غبرائىححىٓ پٍٗذا ثوٌغبْ ٍبۋروپبچٗ ِۈغىۈٌچىٍىه. ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثۇ 

ِۈغىۈٌچىٍىه ثىٍْٗ ٔېّٗ ئىػي؟ ئۇالر ٔېّىذٖپ ثدۇ ِۈغدىۈٌچىٍىىىٗ لدبٌغۇدٖن؟ 

لددبٌغۇدٖن ثوٌطددب، ئۇٔىڭغددب لبٍطددي  ٔددبۋادا ِۇضددۇٌّبٔالر غددۇٔذاق ِۈغددىۈٌچىٍىىىٗ
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ٔۇلحىئىٕٗزٖر ثىٍْٗ لبراٍذۇ؟ ئدۇٔي دىدٓ، ئٗخدالق ۋٖ ئٗٔدئٗٔىگٗ جبٔغدبْ ٍبۋروپبغدب 

وٌٗددگْٗ ئٗخاللىددٌ ثۇزۇلچىٍىددك دېددگْٗ ٔددۇلحىئىٕٗزٖر ثىددٍْٗ لبراِددذۇ؟ ٍددبوي 

ضبٔبئٗجٍٗغىْٗ جِٗئىَٗجحىىي ئىجحىّبئىٌ زۆرۈرىَٗت دٖپ لبراِذۇ؟ ِبٔب ثدۇ ٍدوي 

  .ئبٍرىّىطي

ِىطدىردا چىمبرغدبْ گېسىحٍٗرٔدي ئىطدالَ دۇَٔبضدىذا  خىرىطدحىَبٍٔىرىٕىڭٌىۋاْ 

پبھىػددىۋازٌىك ِۈغددىۈٌچىٍىىي پٍٗددذا ثوٌۇغددحىٓ ٔٗچددچٗ ئددوْ ٍىددً ئىٍگىددرىال، 

ٌٗغددىْٗ دۇَٔددبدىىي ثىددر « ِٗدٖٔىددَٗت»پبھىػددىۋازٌىك جوغرىطددىذا ۋٖ ئۇٔىددڭ 

ېّٗ ئۈچدۈْ؟ ئىىٍٗٔىىدي ھٗلمىدذٖ ودۆپ ضدۆزٌىذى. ٔد« ئىجحىّبئىٌ زۆرۈرىَٗت»

ثېرىع ئۈچۈٍٔىّۇ؟ ِۇغۇٔذاق ثىر ِٗٔىدۋىٌ، « جٗضٌٍٗىٌ»ِىطىرٌىك ئولۇرٍِٗٔٗرگٗ 

 ئٗخاللىٌ، ئىجحىّبئىٌ پبضىىٕىچىٍىك جٗضٌٍٗىٌ ثوالالِذۇ؟ 

ِٗلطٗت ھٗرگىسِۇ جٗضٌٍٗىٌ ثېرىع ئِٗٗش. ثٌٗىي ِٗلطٗت: ِىطدىر  ،ٍولطۇ

زٌىمٕي جِٗئىَٗجٕىدڭ ثىدر ئىطالَ جِٗئىَىحىگٗ پبھىػىۋازٌىك جبرلىحىػمب، پبھىػىۋا

 ئىدذىَٗۋىجٗروىجىٌ لىطّىغب ئبٍالٔذۇرۇپ، ئۇٔي دۆٌٗت لدبٔۇٔي ثىدٍْٗ لوغذاغدمب 

ِٗلطٗت: پبھىػىٕي چٗوٍٍٗدذىغبْ ۋٖ جبزاالٍدذىغبْ  .جٍَٗبرٌىك لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت

غٗرىئٗت چٗجىٗ لېمىٍغبٔذىٓ وىَىٓ،  پبھىػىذىٓ ۋٖ پبھىػىٕىڭ ئبغىبرا ئوجحۇرىغدب 

رٖجٍىٕىذىغبْ ِۇضۇٌّبٔچٗ جۇٍغۇٔي ئېرىحىدپ ٍدوق لىٍىدع غدۇٔذاق چىمىػىذىٓ ٔٗپ

لىٍىددپ وددۈجىْٗ وددۈْ وٌٗگٗٔددذٖ  وېٍىددپ ثوٌددذى، وىػددىٍٗر پبھىػددىذىٓ 

دىدٓ وېٍىدپ « ھٗزارٖت»ٔٗپرٖجٍٍّٗٔٗذىغبْ ۋٖ ئۇٔي ئىٕىبر لىٍّبٍدذىغبْ، ثٌٗىدي 

ٔددي ثبٌددذۇر لبرغددي ئبٌىددذىغبْ ثوٌىددذۇ. ثددۇ « ئىجحىّددبئىٌ زۆرۈرىددَٗت»چىممددبْ 

پىىددرى »، «لددباللالر»، «ِۇجٗئٗضطددىپٍٗر»رۈرىددَٗجىٗ ئېحىددراز ثىٍددذۈرگٍٗٔٗر زۆ

، ِٗدٖٔىددَٗت وددبرۋىٕي ۋٖ ئبٌِٗػددۇِۇي جٗرٖلمىَددبت روھددي ثىددٍْٗ جٗ  «لبجّددبٌالر

 ِبڭبٌّبٍذىغبٔالر ثوٌۇپ لبٌىذۇ. 

ھۇجدۇَ  ئىذىَٗۋى خىرىطحىَبٔالرٔىڭثۇ ٔولۇي ثىر ِىطبي، ثۇ ِىطبٌغب لىَبضالپ، 

ٗروىجىددٌ لىطددّي ثوٌغددبْ ِىطددىر گېسىحٍىرىٕىددڭ ٔددبِٗھرٍِٖٗر پىالٍٔىرىٕىددڭ ج

ئٌّٗبٔىَٗ « زاِبٔىۋى»ئبرىٍىػىػي، ئٗروىٓ ِۇٔبضىۋٖت، ئبٍبٌالر ِٗضىٍىطي، دىٕٕىڭ 

ِٗضدىٍىٍىرىٕي لبٔدذاق ثىدر جٗرٖپ « جٗرٖلمىَدبت»دٖۋرىذىىي روٌي لبجبرٌىك ثبغمب 

 لىٍغبٍٔىمىٕي ثىٍىۋاٌغىٍي ثوٌىذۇ.

ذٖن ۇٌّبٍٔىرىٕىڭ ھبٍبجىذا ئبضبضٍىمي جۆۋٖٔدذىىي ئىىىىدثۇ گېسىحٍٗر ِىطىر ِۇض

ھبٌذا ئىطالِغب  جٗدرىجىٌئىطالِٕىڭ روٌي وېٍّٗحىٍذى، ِۇضۇٌّبٔالر روي ئوٍٕىذى: 

ٍۈزٌٗٔگٕٗٔىڭ ئورٔىغب ٍبۋروپبغب ٍۈزٌٗٔذۈرۈٌذى. ئۇالر ئِٗذى ھبزىرلي ٍبِبْ ھبٌدذىٓ 
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ٍٗچٗوٕي ٍبۋروپبٔىدڭ ھٗزارٖت لۇجۇٌۇغٕىڭ ٍوٌىٕي ٍبۋروپبدىٓ ئىسدٍٖذىغبْ، گۈزٖي وې

وبرۋىٕىغب لوغۇٌۇغدحىٓ ئىسدٍٖدذىغبْ، لدباللٍىك لدبٌپىمىٕي غدۇٔىڭ ثىدٍْٗ چدۆرۈپ 

 جبغالغمب ئۇرۇٔىذىغبْ ثوٌذى. 

 ثۇ، رىفبئٗ راپىئ جٗھحبۋىٌ جوغرىطىذا دېگْٗ ضۆزىّىسٔي ئېطىّىسگٗ ضبٌىذۇ. 

ر جٍَٗبرٌىمطدىس رىفبئٗ راپىئ جٗھحبۋىَٕىڭ جٗغٗثجۇضٍىرى ئٍٕٗي ۋالحىذا وىػدىٍٗ

لوٍۇٌغبچمدب رٖت لىٍىٕغدبْ ثوٌطدب، ثدۇ جٗغٗثجۇضدالر  ئوجحۇرىغدبجۇرغبٔذا ئۇغحۇِحۇت 

ودبال ھبرۋىطدىذا جوغدمبْ »ثۈگۈٔذىٓ ئېحىجبرْٖ جبِبِْٗ لوثۇي لىٍىٕىدذۇ. چدۈٔىي، 

گېسىحٍٗر ئىذىَٗ جٗھٗجحىٓ غبرائىث ھبزىرالپ ثوٌذى. ثۇ جٗغٗثجۇضدالر « جۇجىذىغبْ

پ ثوٌذى، وۆپٍىگْٗ وىػدىٍٗر ئدۇٔي لوثدۇي لىٍىدذۇ. ثٌٗىدي ئِٗذى وٌٗطٗ،  وېٍى

جېخي ثٗزى وىػىٍٗر ئۇٔىڭغب جٗغدٕب ثوٌدۇپ وٗجحدي، جېدس وٌّٗىگٍٗٔىىدحىٓ ئىچدي 

 .جىحىٍذاپ وٗجحي

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ غبرائىحىذىٓ لبرىغبٔذا ئىػالر چولۇَ غۇٔذاق ثوالجحىغۇ؟ ئۇٔذالحب 

لب ٍبٔذىػىع « جٗرٖلمىَبت»ىرىذىىي ۋٖ جۇٍغۇٌ ئىذىٌَٗىرىثۇ گېسىحٍٗر وىػىٍٗرٔىڭ 

 جٗرٖلمىَبت ھبِبْ ثوٌىذىغۇ؟  دٍٖذۇ ثٗزىٍٗر.  ئىذىَٗۋىروٌىٕىال ئۆجىذىغۇ؟ 

 ثىس ئىىىي ٔۇلحب ثوٍىچٗ جبۋاة ثىرىّىس. 

ثىرىٕچي ٔۇلحب: ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ غبرائىحىذىٓ لبرىغبٔذا ئىػالرٔىڭ غۇٔذاق ثوٌۇظ 

ٌ ئِٗٗش ئىذى. ئٗرٖة ٍىدرىُ ئبرىٍىدذا ئېھحىّبٌٍىمي وۈچٍۈن ئىذى، ئِّٗب جٗزِى

ِۇھِّٗٗد ئىجٕي ئبثذۇٌۋٖھھبة ئېٍىپ ثبرغبْ ئٗلىذىٕي ضبپالغدحۇرۇظ ھٗرىىىحدي 

ثىدسگٗ غددۇٔىڭذىٓ داالٌٗت ثېرىدذۇوي، ِىطددىردىىي ئىػدالرٔىڭ غددۇٔذاق ثوٌۇغددي 

ِۇلٗررٖرٌىه ئِٗٗضىْٗ. ِىطدىردىّۇ ئٗرٖة ٍىدرىُ ئبرىٍىدذا ئىٍىدپ ثېرىٍغبٔدذٖن، 

لٍىمىٕي جدۈگىحىع ھٗرىىىحدي ئىٍىدپ ثېرىٍىدپ، ئٗلىدذٖ لباللٍىمىدذىٓ ئٗلىذٖ لبال

وېٍىددپ چىممددبْ ئىٍّىددٌ، ِددبددىٌ، ھٗزارىددٌ، ھٗرثىددٌ لددباللٍىمالرٔي جۈگىحىددپ، 

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئٗھۋاٌىٕي ٍبخػىالظ ِۇِىىٕچىٍىىي ثدبر ئىدىْٗ. ٌدېىىٓ گېسىدث 

ِىطدىردا ئٍٕٗدي  ثىٍْٗ ثىدرٌىىحٗ پٍٗدذا لىٍغدبْ ھدبۋا ۋاضىحىٍىرىثبغمب جٗغۋىمبت 

ۋالحىذا ِۇٔذاق ھٗرىىٗجٍٗرٔىڭ ٍۈز ثېرىع ئېھحىّبٌٍىمٕي ٍولمب چىمبردى  ِىطىرٔىڭ 

 ھبزىر ِبڭغبْ ٍوٌىٕي وۈچٍۈن ئېھحىّبٌٍىممب ئبٍالٔذۇردى. 

ئىىىىٕچي ٔۇلحب: ثدۇ گېدسىحٍٗر ٍبٔذاغدمۇچي ئِٗٗش، ثٌٗىدي ٍدوي ثبغدٍىغۇچي 

بر ثوٌغددبْ ٔٗرضددىٍٗر ھٗلمىددذٖ ثوٌددذى. ثددۇ گېددسىحٍٗر وىػددىٍٗرٔىڭ وۆڭۈٌٍىرىددذٖ ثدد

ضددۆزٌىّىذى، ثٌٗىددي وىػددىٍٗرٔىڭ وۆڭۈٌٍىرىددذٖ ثددبر ثوٌددۇظ ِٗلطددٗت لىٍىٕغددبْ 

دٖپ ئدۆجىْٗ پبھىػدٗ ِٗضىٍىطدي  ٍۇلىرىدذأٗرضىٍٗر جوغرىطىذا ضدۆزٌىذى. ثىدس 
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ثۇٔىڭغب روغْٗ ِىطبي. ثۇ گېسىحٍٗر ئىطالِىٌ جِٗئىَٗجدحٗ جدېخىچٗ ٍدوق ثوٌغدبْ، 

 جٗپٗوىدۈرٌىرىٕيدىٕطدىس  غٗرثٕىدڭٗ لوثۇي لىٍّبٍدذىغبْ ٍبوي ِۇضۇٌّبٔالر ھبزىرچ

 ئىسچىً جۈردٖ ئىطالِىٌ جِٗئىَٗجىٗ وىرگۈزدى. 

ثۇ گېسىحٍٗر غۇٔذاق روي ئوٍٕىطدۇْ ٍدبوي ئوٍٕىّىطدۇْ، غدبٌىجالر ۋٖ ِٗغٍدۇثالر 

ئوجحۇرىطىذىىي ئىػالر ھبِبْ غۇٔذاق ثوٌىذۇ. ِۇٔبزىرٖ لىٍىع ٍۈزىطىذىٓ غدۇٔذاق 

ِٗغٍۇثالرٔىڭ غبٌىجالرغب لۇي ثوٌۇغىٕي  ېسىحٍٗرگ ثۇغٗن ٍولىي،  دٖپ پٗرٖز لىٍطبق،

جېسٌٗجحي، ئبزغۇٍٔۇلٕي ئدۇزارجحي، ئوٍغىٕىػدٕي وېچىىحدۈردى، ئىطدالِغب ٍبّٔدبلچي 

 ثوٌغبٔالرٔي ٍېٕىػحىٓ جوضحي.   

 ھبٌذا ئىطالِغب ھۇجۇَ لىٍىػٕي ثبغٍىذى.  جٗدرىجىٌثۇ گېسىحٍٗر ٔبھبٍىحي 

ٍٗرٔىڭ ئىطدالِغب ئبغدىبرا ھۇجدۇَ لىٍىػدىٕي جٗضدٗۋۋۇر ئٍٕٗي ۋالحىذا ثۇ گېسىح

 لىٍغىٍي ثوالجحىّۇ؟

ٍبق ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لٌٗجىذىىي لبٌذۇق دىٓ ئۇٔذاق ئىػدالرٔىڭ ٍدۈز ثېرىػدىگٗ 

ٍوي لوٍّبٍححي. ئۇٔذاق ئىع ثوٌىذىغبْ ثوٌطب، ئبۋاَ خٌٗدك دٖۋرٖپ ثېرىدپ، گېسىدث 

 ېحٗجحي. چىمبرغبٔالرٔي گېسىحخبٔىٕىڭ جېگىگٗ دٖپٕٗ لىٍىۋ

چىرىه ئٗٔئٗٔىٍٗرگىال ھۇجدۇَ لىالالٍححدي.   -ثۇ گېسىحٍٗر پٗلٗت ئٗٔئٗٔىٍٗرگٗ  

ثىس غۇ گېسىحٍٗر ھۇجۇَ لىٍغبْ چىرىه ئٗٔئٗٔىٍٗر ٔېّىححي؟ دٖپ ضدوئبي لوٍطدبق، 

دٖرۋٖلٗ گېسىحٕىددڭ ھۇجۇِىغددب . ثبٍمددبٍّىسوي، ئۇٔىددڭ وۆپىٕچىطددي ئىطددالَ ئىددذى

ّبٔالر ئٗلىذٖ لدباللٍىمي ِٗزگىٍىدذٖ جېپىۋاٌغدبْ ئۇچرىغبْ ئٗٔئٗٔىٍٗر ئىچىذٖ ِۇضۇٌ

جبھىٍىَٗت ئٗٔئٗٔىٍىرىّۇ ثبر ئىدذى. ِٗضدىٍْٗ: ئبٍدبٌالرٔي ضبۋاجطدىس لبٌدذۇرۇظ 

ئٗٔئٗٔىطي، ئبٍبٌالرغب ٔبچبر ِۇئبِىٍٗ لىٍىع ئٗٔئٗٔىطي، ئبٍبي دېگٕٗٔىڭ ۋٖزىپىطي 

ٍىحي ٍدوق لورضبق وۆجۈرۈپ ثبال جۇغۇظ، ئۇٔىڭ ھۆرِٗت لىٍغدۇدٖن ئىٕطدبٔىٌ خىطد

دٖپ ئبٍبٌٕي ھبلبرٖت لىٍىع ئٗٔئٗٔىطي لبجبرٌىمالر. ئىطدالِىٌ ئدۈِّٗت ئىالھىدٌ 

ٍوٌذىٓ ٍىرالالظ ٔٗجىجىطىذٖ ِۇغۇٔذاق جبھىٍىَٗت ئٗٔئٗٔىٍىرىگٗ ٍېٕىپ لبٌغدبْ. 

ئبٍدبٌٕي لىطدّْٗ ھولدۇق ۋٖ ِٗججدۇرىَٗجحٗ پٗرلٍٗٔذۈرضدىّۇ،  -ئىالھىٌ ٍوي ئٗر 

وََُ لَن ِۇٔذاق دٍٖذۇ:  ثبراۋٖر دٖپ لبراٍذۇ.  ئِّٗب ئىٕطبٔىٌ خۇضۇضىَٗجٍٗردٖ ْْ ﴿َِل
ُرو  َِ َر َِللَّوِذيَ  َىول ِتو  ََوْدو ِتو  ذََتورر َنْو نََُُو  ََوْدُضوُ ا  ِتونُ ا  ولر  ََلِِ َََلوَل    ُ َِ و  َلُهْا رََوهُهْا َنُت  َلَ ُن واْ  ِِ ُِ ْ  َوُنْفِر

ُْا  ُْاْ  َوُدُِ ِِّ ِْ  َودَلتَو َْ   ِِ َُِهول  عَُْوَهولُر ِليَلرِِىْا َوُنوُذوْ   ْْ و  َت نَّول ر َتْ وِر  ِِ َِ و تَ لتِِهْا َوُعْلِفَْونوَُّهْا  َْ ُهْا  ََنوْ  َِّ ْ  ُعَتَتَر
ُِْسوُ   لَوَّوَا ِن﴾ نوَمُه  َِ ُّْو  ِّْو َو ل َِنِم  ل ئۇالرٔىڭ دۇئبضدىٕي پٗرۋٖردىگدبرى ئىجدبثٗت ﴿ ثَوَا ًَل ِت  

لبٔذاق ثىدر ٍبخػدي ئىدع لىٍذى: ِْٗ ضىٍٗردىٓ ئٗر ثوٌطۇْ، ئبٍبي ثوٌطۇْ، ھٗر 
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ثىدرىڭالردىٓ  -لىٍغۇچىٕىڭ لىٍغبْ ئِٗىٍىٕدي ثىىدبر لىٍىدۋٖجٍّّْٗٗ، ضدىٍٗر ثىدر 

 . ①﴾جۆرٌٖگْٗ
وَرىُ  ِْ َِيَونوَُّهْا َن ًْ َولََنْ و ًَ َِ تَِّو َِ َول ِ  َونَّوُو  ْْ َُْن ُِْيِِ   َِو ََ  َوُىَا  ل ِت  ذََترر َنْو نُُ ًْ ََِلَل َصلِل َِول َتولُُا ْ ﴿َِْ   َسوِ   ِْ  ا ََِا

﴾َِ ئبٍبي ِۇئّىٍٕٗردىٓ  وىّىي ٍبخػي ئِٗٗي لىٍىذىىْٗ، ثىدس ئدۇٔي  -ئٗر ﴿ يَوْدَلُْوا

ئٌٗۋٖجحٗ ئوثذاْ ٍبغىحىّىس، ئۇالرغب ئٌٗۋٖجحٗ لىٍغبْ ئِٗىٍىذىّٕۇ ٍبخػدىراق ضدبۋاة 

ََلِ وووُروُى َّ َِووولْلَلْدُروِ  َِوووِِْ َترِْىُُُلووواُى َّ﴾ ﴿. ②﴾ثېرىّىدددس ئبٍدددبٌالر ثىدددٍْٗ چىدددراٍٍىمچٗ ﴿ َو

  .③﴾ىىچىٍىه لىٍىڭالرجىر
ضددىٍٗرٔىڭ ئٗ  ٍبخػددىڭالر »پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالَ ِۇٔددذاق دٍٖددذۇ: 

ئبئىٍىطىگٗ ٍبخػي ِۇئبِىٍىدذٖ ثدوٌغىٕىڭالردۇر، ِْٗ ئىچىڭالردىىدي ئبئىٍىطدىگٗ 

«لبرىحب ئٗ  ٍبخػي ِۇئبِىٍىذٖ ثوٌغبْ ثىرىّْٗ
④
. 

ٔي ثۆضۈظ ئېغىدسى خىرىطحىَبْ گېسىحٍٗرٔي ئىطالِغب ٍبت ثوٌغبْ غۇ ئٗٔئٗٔىٍٗر

ثدۇ ئٗٔدئٗٔىٍٗر ئىطدالَ »ٔدي لبِچىٍىدذى: « چىرىده ئٗٔدئٗٔىٍٗر»لىٍىپ جۇرۇپ، 

دىٕىددذىٓ ئِٗٗش، ئددۇٔي ِۇجٗئٗضطددىپ ئٗرٌٗر جولددۇپ چىمىددپ، ئۇٔىڭغددب دىٕددي 

ِۇلٗددٖضٍىه جۈضي ثېرىپ، ثۇ ئبرلىٍىك غٗخطىَٗجچىٍىىٕي ۋٖ ِۇجٗئٗضطىپٍىىٕي 

ثىٍْٗ دېدَىٍگْٗ ھٗق ضدۆز. ثدۇ چىرىده ِبٔب ثۇ، ٔبھٗق ِٗلطٗت « ھىّبٍٗ لىٍذى.

ئٗٔئٗٔىٍٗرٔي لبِچىالغٕىڭ ِٗلطدىحي خبجدبٔي جدۈزىحىع ئِٗٗش، ثٌٗىدي چىرىده 

ئٗٔئٗٔىٍٗرٔي ثۆضدۈظ ئېغىدسى لىٍىدپ جدۇرۇپ، جدوغرا ئىطدالِىٌ ئٗٔئٗٔىٍٗرٔىّدۇ 

 لبِچىالظ. 

ئبٍبي دېگٕٗٔىدڭ ۋٖزىپىطدي لورضدبق وۆجدۈرۈپ ثدبال جۇغدۇظ، ئۇٔىدڭ ھدۆرِٗت 

طبٔىٌ خىطدٍىحي ٍدوق دٖپ ئبٍدبٌالرٔي ھبلدبرٖت لىٍىدع، ئبٍدبٌالرٔي لىٍغۇدٖن ئىٕ

ضبۋاجطىس لبٌذۇرۇظ، ثىٍىّطىس لبٌذۇرۇظ. ثۇ ئىػالرٔىڭ ھېچمبٍطىطي ئىطدالِذىٓ 

ئِٗٗش. ٌددېىىٓ ٔددبجوغرا ئبرىٍىػىػددٕي چٗوددٍٗظ، ئٗۋرٖجٕددي ٍبپّبضددٍىمٕي ۋٖ 

ٔىىددبھ  ئبٍددبٌالر ئوجحۇرىطددىذا غددٗرىئٗت ثددوٍىچٗ -ئبزدۇرۇغددٕي چٗوددٍٗظ، ئٗر 

ِۇٔبضددىۋىحي ئورٔىحىػددحىٓ ثبغددمب ئٗروىددٓ ِۇٔبضددىۋٖجٕي چٗوددٍٗظ ئىطددالِٕىڭ 

ۋٖ ئۇٔىدڭ پٍٗغِٗجىدرى ثٌٗگىٍىدگْٗ. ئدۇٔي  جۈٍِىطدىذىٓ، غدۇٔذاق لىٍىػدٕي 

ِۇجٗئٗضطددددىپ دىٕددددي زاجددددالر ثٌٗگىٍىّىددددگْٗ، غٗخطددددىَٗجچىٍىىٕي ۋٖ 

                                                 
①
 ئبٍٗت.-673سۈرٖ ئبي ئىّئاْ،  
②
 ئبٍٗت.-75، ٔٗھٍيسۈرٖ  
③
 ئبٍٗت.-66سۈرٖ ٔىسب،  
④
 رالۋاٍٗت لىٍلبْ. تىئِىزى 
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ٕددي ِۇجٗئٗضطددىپٍىىٕي ھىّددبٍٗ لىٍىددع ئۈچددۈْ ئٗرٌٗرِددۇ ثٌٗگىٍىّىددگْٗ ۋٖ دى

 ِۇلٗددٖضٍىه جۈضي ثٗرِىگْٗ.

ٔدي « چىرىده ئٗٔدئٗٔىٍٗر»ِىطىر گېسىحىذٖ  خىرىطحىَبٍٔىرىٕىڭٌېىىٓ ٌىۋأٍىك 

لبِچىٍىغبٔالر ئىطالِغب ٍبت ئٗٔئٗٔىٍٗرٔدي لدبِچىالظ ۋٖ ئدۇٔي جدۈزىحىع ثىٍٗٔدال 

جوخحبپ لبٌّىذى. چۈٔىي، ئۇالرٔىڭ ِٗلطىحي ئېحىمبدٔي ضبپالغحۇرۇظ، ِٗضٍٗوٕي 

لىَبپىحىٕي ئٗضدٍىگٗ وٌٗحدۈرۈظ ئِٗٗش. ثٌٗىدي  ھٗلىمىٌىطالِٕىڭ جوغرىالظ، ئ

 ِٗلطىحي ئىطالِٕي جۈپحىٓ ٍوق لىٍىع. ِبٔب ثۇ ٍوي ئبٍرىّىطي.  ھٗلىمىٌئۇالرٔىڭ 

ِۇضدددۇٌّبٔالر ئٗلىذىدددذٖ لباللالغدددمبْ ِٗزگىٍدددذٖ جېپىۋاٌغدددبْ جدددبھىٍىَٗت 

ۋٖ ئۇٔي جۈپحىٓ  يئٍٗىجٍىػئٗٔئٗٔىٍىرىٕي ِۇضۇٌّبْ دٖۋٖجچىٍٗر چولۇَ لبِچىٍىػي، 

ٍولىحىػٕي جٗغٗثجۇش لىٍىػي وېرٖن. ٌېىىٓ ئىطالِٕىڭ ِٗٔپٗئىحي ئۈچۈْ، جدوغرا 

ئۈچۈْ غۇٔذاق لىٍىع وېرٖن. ِۇضۇٌّبْ دٖۋٖجچىٍٗر ۋٖ  ِٗٔپٗئٗجيئىالھىٌ ٍوٌٕىڭ 

ئىطددالھبجچىالر غددۇٔىڭ ثىددٍْٗ ثىددر ۋالىححددب جددوغرا ئىطددالِىٌ ئٗٔئٗٔىٍٗرٔددي 

ۈز ٍېپىػددٕي لوغذىػددي، ئٗۋرٖجٕددي ئېچىػددٕي ِۇضحٗھىٍِٗىػددي، ِۇضددۇٌّبٔچٗ ٍدد

چٗوٍىػي، ٔبِٗھرٍِٖٗر ئبرىٍىػىػٕي چٗوٍىػي، ئٗخاللىٌ چىرىىٍىىٕي جوضۇغدي 

وېرٖن. ٌېىىٓ ثۇ گېدسىحٍٗر ۋٖ ٍدبزغۇچىالر ھٗر لبٔدذاق ئٗٔئٗٔىٕدي، جدوغرا ۋٖ خبجدب 

ھٗرلبٔدذاق »ئٗٔئٗٔىٕي، ئبٍبٌالرٔي ضبۋاجطىس لبٌدذۇرۇظ ئٗٔئٗٔىطدىٕي، ئبٍدبٌالرٔي 

جىٓ جوضىذىغبْ ئٗٔئٗٔىٍٗرٔي لدبرا « ئىجحىّبئىٌ ئىػالردا ئٗرٌٗر ثىٍْٗ جٗڭٍىػىع

 لوٍۇق لبِچىٍىذى. -

ثۇ گېسىحٍٗر ۋٖ ٍدبزغۇچىالر ئٗ  ودۆپ جىٍغدب ئبٌغدبْ ۋٖ ثدۇ « ئبٍبٌالر ِٗضىٍىطي»

ئبرلىٍىك جِٗئىَٗجٕي خىرىطدحىَبْ ضۇٍىمٗضدحچىٍٗر ودۆزٌىگْٗ جٗرٖپدىٗ ثۇرىغدبْ 

ئبٍددبٌالر ِٗضىٍىطددىٕي وۆجددۈرۈپ چىمىػددحب ٍبِددبْ  رٔىڭخىرىطددحىَبٔالِٗضددىٍٗ. 

ٍىٍددي ٌىىٕددودا ئېچىٍغددبْ  - 0901غٗرىسىٕىددڭ ثبرٌىمىددذىٓ غددۈثھىٍٗٔگٍٗٔٗر 

ؤېرالر لۇرۇٌحىَىٕىڭ لبرارٌىرىٕي ئولۇپ ثبلطدب ثوٌىدذۇ. ثدۇ لۇرۇٌحدبً ثبغدمب ىوِىطط

ىٍىػدٕي ئىطالِٕي ۋٍٖدراْ لىٍىدع ۋٖ ٍدوق ل ،لۇرۇٌحبٍٍىرىغب ئوخػبغال ِىططىَؤېر

لبرارىددذا ِۇٔددذاق دېَىٍددذى:  لۇرۇٌحبٍٕىددڭئبغددىبرا پىالٔالٍددذىغبْ لۇرۇٌحددبً. ثددۇ 

 جٗرٖلمىدٌٍٗجحىٕچي ِبددا: ِۇضۇٌّبْ ئبٍبٌالرٔي ئىجحىّبئىٌ ۋٖ ئىذىَٗ جٗھٗجدحٗ »

 .«لىٍذۇرۇظ وېرٖن

ئدبرلىٍىك ئىػدمب « ضدبۋاجٍىك لىٍىدع»ۋٖ « ئبزاد لىٍىدع»ئۇالر ثۇٔي ئبٍبٌالرٔي 

ٍبۋروپبدىىي جٗجرىجىطدي،  خىرىطحىَبٔالرٔىڭٖجحٗ. ثۇ، ٍٗھۇدىَالر ۋٖ ئبغۇرىذۇ، ئٌٗۋ

غۇٔىڭذٖن ٍٗٔٗ ِىطىر ۋٖ ثبغمب جبٍالردىىي جٗجرىجىطي. ئۇالر ثىرٖر جِٗئىَٗجٕدي 
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ئبخىرىذا ثۇزۇٌّىذى، ٍبوي ئۇالر ئوٍٍىغبٔدذٖن  ِٗئىَٗتج ئۇئٗرٌٗر ئبرلىٍىمال ثۇزضب، 

جٍىه ئبٔدب گٗرچٗ ضبۋاجطدىس ۋٖ ثىٍىّطدىس چوڭمۇر ۋٖ جېس ثۇزۇٌّىذى. چۈٔىي، دىَبٔٗ

ثوٌطىّۇ، ثبٌىٍىرىغب گۆدٖن ۋالحىذىال ئٗلىذٖ ئۇرۇلىٕي جېرىپ لوٍىذۇ. ثۇٔذاق ثدبٌىالر 

ٍبغٍىمحب ثۇزۇٌغبْ ثىٍْٗ ھبِبْ ئبٔىٍىرى جٌٗمىٓ لىٍغبْ ئٗلىذىگٗ ٍېٕىۋاٌىذۇ، غۇٔىڭ 

 ثۇزۇٌۇغدىغبٗجٕىڭ ثىٍْٗ وۆزٌىگْٗ ثۇزۇلچىٍىك ئىػمب ئبغّبً لبٌىذۇ. غۇڭب جِٗئىَ

وبپبٌٗجٍىه لىٍىع ئۈچۈْ چولۇَ ئبٔىٕي ثۇزۇظ وېرٖن، جېخي ئبٔب ثوٌّىغبْ لىسالرٔي 

ثۇزۇظ وېرٖن. ثۇزۇٌغبْ لىسالر ھبِبْ ثىدر ودۈٔي ئبٔدب ثوٌىدذۇ، ئدۇ چبغدذا ئۇالرٔىدڭ 

 پٗرزٖٔحٍىرى لٌٗجىگٗ جېرىَذىغبْ ئٗلىذىطي، دىٕي ئٗخاللي ثوٌّبٍذۇ. 

ٔي ۋٖ ِۇضۇٌّبْ لىسالرٔي لبٔذاق ثۇزىذۇ؟ ِۇضۇٌّبْ ئبٔىالر ئۇالر ِۇضۇٌّبْ ئبٔىالر

، ئدۇالر ئدبٔىالر ثىدٍْٗ لبٔدذاق ئدباللٗ لىٍىدذۇ؟ ئدبٔىالر جۇرۇۋاٌطبئۆٍىذىٓ چىمّبً 

ضبۋاجطىس ثوٌطدب، ئدۇالر ئبٔىٕىدڭ ئٗلٍىٕدي ثۇٌغبٍدذىغبْ، ئٗلىذىطدي ۋٖ ئٗخاللىٕدي 

ۋٖ « ئدبزاد لىٍىدع»ٌالرٔي ثۇزىذىغبْ پىىىرٌىرىٕي لبٔذاق ٍٗجىۈزىذۇ؟ دېدّٗن، ئبٍدب

 دٖضطٗجىىٍي ثوالجحي. جۇزالمبئولۇجۇظ وېرٖن. غۇٔذاق لىٍغبٔذا ئۇالرٔي غٍٗحبٔي 

 ئبٍبٌالرٔي ئولۇجۇظ ئىطالِىٌ ِٗججۇرىَٗت، دىٕي پٗرز.

ِۇضۇٌّبٔالر ثۇ پٗرزدىٓ ٍېٕىۋاٌغدبْ.  ٌدېىىٓ ثدۇ ٍٗردىىىطدي لبٔدذاق ئولۇجدۇظ 

 ِٗضىٍىطي.

ٍىمي ئۇضۇي ثىدٍْٗ دىٕدذىٓ، ئٗخاللدحىٓ ۋٖ ېھ« ٍىعئبزاد لى»ئِّٗب ئبٍبٌالرٔي 

 ِٗلطٗت. ھٗلىمىٌئٗٔئٗٔىذىٓ چىمىرىع ئۇضۇٌي ثىٍْٗ ِبٔب ثۇ 

 

 ئبيبنالرَي ئبزاد قىهىص - 3

 ھېىبٍىطىٕىڭ ثبظ لٗھرىّبٔي لبضىُ ئِٗىٓ.« ئبزاد لىٍىع»ئبٍبٌالرٔي 

ضدۈپ چدو  ئۆ ئبئىٍىطىذٖلبضىُ ئِٗىٓ ِىطىردا ئوٌحۇرالٍىػىپ لبٌغبْ ثىر جۈرن 

رٖن ثوٌددۇپ، ٍىگىددرِٗ ٍېػددىذا لددبھىرٖدىىي ېددثوٌغددبْ. ئددۇ ئددبدٖجحىٓ جبغددمىرى ز

. ئۇ زاِبٔالردا ٍىگىدرِٗ ثٗظ ٍبغدمب ئېرىػىْٗدىپٍوِىغب  ثبوالۋۇرٌىك فىرأطۇزالرٔىڭ

وىرگٍٗٔٗر ئدبراْ ثبغدالٔغۇچ ِٗوحٗپٕىدڭ دىپٍوِىغدب ئېرىػدٌٍٗٗححي. غدۇڭب جبالٔدث 

جېپىدپ، ئدبۋۋاي ئدۇٔي ئبٔدذىٓ ئدۇ ئدبرلىٍىك ثبغدمب  ئىگىٍىرىٕي ئىسدٖۋاجمبٔالر ئدۇٔي

 ئولۇغمب ئٗۋٖجحي.  فىرأطىَٗگِٗۇضۇٌّبٔالرٔي ثۇزۇظ غٗرىسى ثىٍْٗ 

ئىطددالَ »ثېرىػددحىٓ ثددۇرۇْ ثىددر غٗرلػۇٔبضددٕىڭ وىحبثىددذا:  فىرأطددىَٗگٗئددۇ 

دٖپ ئىطدالِغب « ئبٍبٌالرٔي ھبلبرٖت لىٍىدذۇ، ئبٍدبٌالرٔي ئدبدَٖ لبجبرىدذا وۆرٍِٗدذۇ

لىٍغبٍٔىمىٕي ئولۇپ، لېٕي لىسىپ، ثۇ غٗرلػۇٔبضمب رٖددىَٗ ثٗرِٗوچدي ۋٖ جۆھّٗت 
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ئۇٔىڭ ئىطالِغب لدبرا چبپٍىغدبٍٔىمىٕي ئېچىدپ جبغدٍىّبلچي ثوٌغدبْ. ئدۇ وۈٔدذىٍىه 

 خبجىرىطىگٗ غۇٔذاق دٖپ ٍبزغبْ.

ثبغمب ثىر ٍۈز ثىٍْٗ لبٍحىپ وٌٗذى. ئۇٔىدڭ ئۆضدّۈرٌۈن  فىرأطىَٗدىٌٓېىىٓ ئۇ، 

لىٍغبْ ضٗپىرى ئۇٔىڭ پۈجۈْ ۋۇجۇدىغب جٗضىر وۆرضدٗجحي. ئدۇ،  َٗگٗفىرأطىٍېػىذا 

ِىطىرغب ٍېڭي پىىىر، ٍېڭي ئٗلىً، ٍېڭي ٍۈز ثىدٍْٗ لبٍحىدپ وٌٗدذى. ئدۇ ئِٗدذى 

ئىطالِٕي ۋٍٖراْ لىٍىع پىالٔىذا ثېىىحىْٗ ئۇضۇي ثدوٍىچٗ ئبٍدبٌالر  ِىططىَؤېرالر

ىذىغبْ ثوٌدذى. ئدۇ وۈٔدذىٍىه ٔي ۋٖ ئبٍبٌالر ِبئبرىپىٕي جٗغٗثجۇش لىٍ« ئبزادٌىمي»

ثىر لىس ثىٍْٗ ئۇچراغدحىُ، ثىدس لىدسغىٓ  فىرأطىَٗدٖ»خبجىرىطىگٗ ِۇٔذاق ٍبزىذۇ: 

دوضحالردىٓ ثوٌۇپ لبٌذۇق، ئبرىّىسدا چوڭمۇر ٌېىىٓ پبن ھېططىَبجالر پٍٗذا ثوٌذى، 

ئۇ ِېٕي ئۆٍٍىرىگٗ، ئبِّىۋىٌ ضورۇٔالرغب، ِٗرىىىٍٗرگٗ ثىٍٍٗ ئېٍىپ ثدبردى. ٔٗگىدال 

  .«ثبرضبَ ِبڭب ئىػىه ئوچۇق. ٔٗگىال ثبرضبَ لبرغي ئېٍىٕذىُ

ثوٌطۇْ ۋٖ ٍبوي ثۇ لىس لبضىُ « ئۇچرىػىپ لبٌغبْ»ٍٍِٗي لبضىُ ئِٗىٓ ئۇ لىسغب 

ئِٗىٕگٗ ِٗلطٗجٍىه ٍېمىٕالغمبْ ثوٌطۇْ، ھٗرھبٌذا ئۇ، لبضىُ ئِٗىٕٕىدڭ ئٗلٍىٕدي 

 ِىططدىَؤېرالري، ئدۇٔي ۋٖ لٌٗجىٕي ووٌدذۇرالجحي، ھبٍدبجٍىك ٍدوٌىٕي ئۆزگٗرجىدۋٖجح

لۇرۇٌحددبٍٍىرى ئىطددالِٕي ۋٍٖددراْ لىٍىددع ئۈچددۈْ لددبرار لىٍغددبْ ئىػددالردا روٌغددب 

 چىمبالٍذىغبْ لىٍذى. 

دېگْٗ ضدۆزىگٗ « ئۇ لىس ثىٍٗٔىي ِۇٔبضىۋىحىُ پبن ِۇٔبضىۋٖت ئىذى»ثىس ئۇٔىڭ 

 ئىػىٕىػىٗ ِبٍىٍّىس. ئۇٔىڭ پبن دېگىٕي جٗثىئىَىي ِۇضۇٌّبٔچٗ پدبوىسٌىك ئِٗٗش،

ثٌٗىي پبھىػىۋازٌىك دٖرىجىطدگٗ ٍٗجّىدگْٗ دېگٍٗٔىىحدۇر. پبھىػدىگٗ ئبٍٍىٕىدپ 

وٗجىْٗ لىسالر وىػىٕىڭ ھۆرِىحىٕي لوزغىَبٌّبٍذۇ، وىػىٕي لبٍىً لىالٌّبٍذۇ، غۇڭب 

لبضىُ ئِٗىٕٕي لبٍىً لىٍغدبْ لىسٔىدڭ پبھىػدٗ ثوٌّىغدبٍٔىمي ئۇٔىدڭ پىىىرٌىرىٕدي 

 ٍّٗذۇ. پبھىػٗ لىسالردىٓ ثٗورٖن ئۆزگٗرجىۋېحٌٗ

« پىىىرىٌ»ۋٖ « روھىٌ»ٍٍِٗي ثۇ لىس لبضىُ ئِٗىٓ ثىٍْٗ ئۆزى ئوجحۇرىطىذىىي 

ِۇٔبضىۋٖجٕي داۋاٍِىك ضبلالپ، ئۇٔىڭغب ئىسچىً جٗضىر وۆرضىحىع ئۈچۈْ ئۇضحبجٍىك 

ثوٌطدۇْ، ٍدبوي لبضدىُ ئِٗىٕٕىدڭ ئٗٔدئٗٔىگٗ لدبجحىك رىئدبٍٗ « روي ئبٌغبْ»ثىٍْٗ 

ئدۇٔي پدبوىسٖ ِۇٔبضدىۋٖت  جٗرثىَٗضديبْ ئدبئىٍٗ لىٍىذىغبْ جۈرن ئبئىٍىطىذىٓ ئبٌغد

 دائىرىطىذٖ جوخحىحىپ لبٌغبْ ثوٌطۇْ، ثٗرىجىر ئۇ ئبخىردا جبِبِْٗ ئۆزگىرىپ وٗجحي. 

 .ثۇ ئۆزگىرىػٕىڭ لبٔذاق ٍۈز ثٗرگٍٗٔىىىٕي جٗضٗۋۋۇر لىٍىپ ثبلبٍٍي

ٓ جبالٔحٍىك ثىر ٍبظ ثىر ٍبۋروپب دۆٌىحىٕىڭ ئىػغبٌىَىحىگٗ چۈغدۈپ لبٌغدبْ ئٌٗدذى

وۆزىٕي لبجٕبغحۇرغبْ ٍبۋروپبغب وٌٗدذى. ٍبۋروپدب ئۇٔىدڭ جؤۇغدىذا ثىدر  لٗۋِٕىڭئۆز 
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گىگبٔث پبٌۋاْ. غٗرق ثۇ پبٌۋإٔىڭ ئبٌذىذا غېّىَىپ جۇرغبْ ثىر ئۆٌۈِحدۈن. ثدۇ ٍدبظ 

ئېٍىدذىٓ وٌٗدگْٗ ئدۆزىٕي  ثىمدۇۋۋٖجٍٗرخۇدۇوطىرٖۋاجىذۇ. ئبٌِٗػدۇِۇي غدٗھٗردٖ 

ھبلبرٖجٍىٕىػددحىٓ خٗۋپطددىرٖۋاجىذۇ. جوٌىّددۇ ئددبجىس، وىچىدده ھددېص لىٍىددپ، 

جٗضددٗۋۋۇردىٓ جبغددمىرى ثددۇ غٗرة غددٗھٗرٌىرىذٖ روھىددٌ ۋٖ ئٗلٍىددٌ جٗھٗجددحىٓ 

جٗضىىٓ جېپىع ئۇٔىڭ ئٗ  چدو  ئبرزۇضدي. ئدۇ غدۇٔذاق لورۇٔدۇپ، خبۋاجىرٌىٕىدپ 

ٍۈرگٗٔذٖ ئۇٔىڭغب ثىر لىس ئۇچراپ لبٌذى. ثۇ لىدس دٖضدٍىپىذٖ ئۇٔىدڭ ٍېحىّطدىرىغبْ 

دى. ئۇٔىدڭ غېرىجدبٔىٍىمي، ئٗٔذىػدىٍىرى جۈگىدذى. ٍدبت ئٌٗدذٖ وۆڭٍىٕي ئبۋۇٔذۇر

جىذدىٍَٗغىْٗ روھىٕبجي پٗضىوٍغب چۈغحي. غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ثۇ لىس ئۇٔىڭ ثىٍْٗ 

ھېططىَبت ئبٌّبغحۇردى.  ئۇ وۈٔذىٍىه خبجىرىطىذٖ غۇٔذاق ھېىبٍٗ لىٍىذۇ، ثۇٔىڭ 

ثوٌدذى، ودۆڭٍي ثىٍْٗ ئۇ جېخىّدۇ ئبزادىٍىػدىپ، ثىدر ٍدبردِٖچىگٗ ئېرىػدىٗٔذٖن 

جوال ٍبجطدىراپ جۇرضدىّۇ،  -جېخىّۇ جولالغحي. ئِٗذى ئۇ ضىرجمي جِٗئىَٗجحىٓ ئبز 

لٗدَٖ  -وۆڭٍىذٖ ثىگبٔىٍىمٕي ھېص لىٍّبٍذىغبْ ثوٌدذى. ثدۇ لىدس ئدۇٔي لٗدِّٖدۇ 

ٍۆجىٗپ ِبڭّبلحب ئىدذى.  ئدۇ لبضدىُ ئِٗىٕٕدي ئدۆٍٍىرىگٗ، ئدبِّىۋىٌ ضدورۇٔالرغب، 

ردى. ٔٗگىال ثبرضب ئۇٔىڭغب ئىػىه ئوچۇق ئىذى، ٔٗگىال ِٗرىىىٍٗرگٗ ثىٍٍٗ ئېٍىپ ثب

ثبرضب لبرغي  ئېٍىٕذى. ئۇٔىڭ ئِٗذى وۆڭٍىذٖ غېرىجدبٔىٍىك ٍدوق، جِٗئىَٗجحىّٕدۇ 

 ٍېحىرلىّبٍذۇ، ٍېڭي جِٗئىَٗجحٗ دادىً لٗدٍِٖٗر ثىٍْٗ ِبڭبالٍذۇ. 

ْٗ ثۇ لىس ئۇٔىڭ وۆڭٍىذٖ ثۇ ئىػالرغب لبرىحب لبٔذاق پىىىرٌٗر جۇغۇٌغبٔذۇ؟ ئۆزى ثىٍ

ئوجحۇرىطىذىىي ِۇٔبضىۋٖجىٗ لبٔدذاق لبراٍذىغبٔدذۇ؟ ئدۆزىگٗ ِۇٔدذاق چدو  جٗضدىر 

 وۆرضٗجىْٗ ئىػالرٔي ۋۇجۇدلب چىمبرغبْ ئٗٔئٗٔىگٗ لبٔذاق لبراٍذىغبٔذۇ؟ 

ِۇٔبضىۋٖجحىٓ ئۇٔىڭ ودۆڭٍي ضدۆٍۈٔذى. « پبن»پبھىػٗ دٖرىجىطىگٗ ٍٗجّىگْٗ 

ٔٗزٖر دائىرىطدي وېڭٍٗدذى، ئۇٔىدڭ  لورۇٔۇغٍىرى ۋٖ ٍېحىّطىراغٍىرى ٍوق ثوٌدذى،

پىىرى جېخىّۇ جبٔالٔذى، ئىجبثىَالغحي ۋٖ ئبوحۇئبٌالغحي. ئۇٔذالحب ثدۇ ئٗٔئٗٔىٕىدڭ 

 ٔېّٗ ٍبِىٕي ثوٌطۇْ؟ ثىسٔىڭ ئٗٔئٗٔىٍىرىّىسِۇ غۇٔذاق ثوٌطب ثوٌّبِذۇ؟ 

ثىس لبٔچٗ ٍبخػي گۇِبْ لىٍطبلّۇ، ٍٗٔىال ثۇ ِٗٔحىمٗ ثىر ثۆٌۈن ئېسىمحۇرۇغدالرغب 

 . ئىگٗ

ٍىمددي ِۇٔبضددىۋٖجٕي پبھىػددىذىٓ خددبٌىٌ ثوٌغددبٍٔىمي ېثىرىٕچددي ئېسىمحددۇرۇظ: ھ

دٖپ دٖۋا لىٍىددع. ثىسِددۇ پبھىػددىٕىڭ « پددبن ِۇٔبضددىۋٖت»ئېحىجددبرى ثىددٍْٗ 

ثوٌّىغبٍٔىمىغب ئىػىٕىػىٗ ثٗن ِبٍىً. غۇٔذالحىّۇ ثۇ ِۇٔبضدىۋٖت ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ 

ٔبضىۋٖت ئِٗٗش. چۈٔىي، ھِّٗٗ ئىػىٕي ئۆٌچٍٗذىغبْ ئىطالِىٌ ئۆٌچِٗذٖ پبن ِۇ

ثۇ ِۇٔبضىۋٖجحٗ ٔبِٗھرَٖ ثىٍْٗ خبٌىٌ جبٍذا ٍبٌغۇز جۇرۇظ ثبر. ثۇٔذاق لىٍىع ٍٍِٗي 
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ٔىدڭ دىٕىدذا ھدبراَ لىٍىٕغدبْ. پبھىػىگٗ ئېٍىپ ثبرضۇْ، ٍبوي ئېٍىپ ثبرِىطدۇْ 

ثۇٔىڭذا روغْٗ ھېىّٗت ثبر. چۈٔىي،  ٔبِٗھرَٖ ثىٍْٗ خبٌىٌ جبٍذا ٍبٌغۇز جدۇرۇظ 

ػىگٗ ئېٍىدپ ثبرىدذۇ. ثىرىٕچدي لېحىّدذا ئېٍىدپ ثبرِىطدب، ئىىىىٕچدي ھبِبْ پبھى

لېحىّذا ئېٍىپ ثبرىذۇ، ثىرىٕچي ئٗۋالدجب ئېٍىپ ثبرِىطب، ئىىىىٕچي ئٗۋالدجب ئېٍىدپ 

ثبرىذۇ. جبرىخحب ئىٕطبٔىَٗت  ٔبِٗھرَٖ ثىٍْٗ خبٌىٌ جبٍذا ٍبٌغۇز جۇرۇغمب ٍوي لوٍغبْ 

 ىمحي، ھِّٗٗ ِىٍٍٗجحٗ غۇٔذاق ثوٌذى.ھٗر لبٔذاق چبغذا ئبخىرى پبھىػٗ وېٍىپ چ

ئىىىىٕچددي ئېسىمحددۇرۇظ: لبضددىُ ئِٗىددٓ فىرأطددىَٗ جِٗئىَىحىددذٖ غددۇ خىددً 

ِۇٔبضىۋٖجحىٓ پٍٗذا ثوٌغبْ ٍبِبْ جٗضدىرٌٗرٔي ثىٍىدپ جدۇرۇپ ثىٍّٗضدىٗ ضدبٌغبْ. 

. جوضدۇِبٍذۇلىُ، ئۇٔي ھدېچىىُ  -فىرأطىَٗ جِٗئىَىحىذٖ ٔبپبن ِۇٔبضىۋٖجٍٗر لىُ 

ۋٖ ضدىرجحىٓ وٌٗگٍٗٔٗرگىّدۇ ِٗخپىَٗجٍىده ئِٗٗش. ثىدس  ٌىىٍٗرگىّۇفرأطدىَٗثۇ، 

لبضىُ ئِٗىٕٕىدڭ ِۇٔبضدىۋىحي ھېٍىمدي لىسدىىدي ئۆزگىچىٍىده ٍدبوي لبضدىّذىىي 

ئۆزگىچىٍىه جۈپٍٍٗىدذىٓ ئبغدۇ جِٗئىَٗجحىىىدذٖن ٔبپبوٍىػدىپ وٗجّىگٍٗٔىىىدگٗ 

جِٗئىَٗجحىىدي ئىػٗٔطٗوّۇ، ئۇٔىڭغب لبراپال، ثۇ خىً ِۇٔبضىۋٖجٕي جدوغرا ودۆرگْٗ 

ئبلىۋٖجٍٗرٔي وۆرۈپ جۇرۇپ، ئۇٔي جوغرا دٖپ وٗجىىٍي ٍبوي ئۇٔي جٗغٗثجۇش لىٍغىٍي 

 ثوٌّبٍذۇ.

ئبٍدبٌالرٔي »  -ئۈچىٕچي ئېسىمحۇرۇظ: لبضىُ ئِٗىٓ ئۆزىٕىڭ ثىرىٕچي وىحدبثي  

ئبٍبٌالر ئبزاجٍىمىذىٓ پٗلٗت ٍبخػي ٔٗجىدجٗ »جب ِۇٔذاق دٖۋا لىٍىذۇ: « ئبزاد لىٍىع

پٗلٗت ئىجحىّبئىٌ ِۇٔبضىۋٖجٍٗر وۈچىَىع ۋٖ ِۇضحٗھىٍِٗىٕىػال پٍٗدذا چىمىذۇ، 

 «. ثوٌىذۇ. فىرأطىَٗ جِٗئىَىحىذىىىذٖن ٔبپبن ِۇٔبضىۋٖجٍٗر وېٍىپ چىمّبٍذۇ

ئبٍددبٌالرٔي ئددبزاد لىٍىػددٕي، ئبٍبٌالرٔىددڭ ٍددۈزىٕي  فىرأطددىَٗدىٓلبضددىُ ئِٗىددٓ 

 فىرأطدىَٗدىٓھحدبۋىٌ ئېچىػٕي جٗغٗثجۇش لىٍىپ لبٍحىپ وٌٗذى. ثدۇ، رىفدبئٗ جٗ

لبٍحىپ وٌٗگٗٔذٖ لىٍغبْ جٗغٗثجۇضٕىڭ ئۆزى. ثۇ ئىىىي جٗغٗثجۇضٕىڭ پٗرلي ٍوق. 

ئِّٗب جٗغٗثجۇضٕي ئبڭٍىغبٔالردا پٗرق ثبر. ٍىرىُ ئٗضدىردىٓ ودۆپرٖن ئىسچىدً داۋاَ 

ھۇجۇَ وىػدىٍٗرگٗ ئوثدذأال جٗضدىر وۆرضدٗجىْٗ، غدۇڭب لبضدىُ  ئىذىَٗۋىلىٍغبْ 

رىفددبئٗ جٗھحبۋىَٕىددڭ جٗغٗثجۇضددىذٖن جٌٗحۆوددۈش ئىٕىددبر  ئِٗىٕٕىددڭ جٗغٗثجۇضددي

لىٍىّٕىذى. ثۇ خىٍذىىي جٗغٗثجۇضالر ثۇرۇْ ثۆغۈوىذٖ ئۇجۇلمبٔذٖن ئۇجۇلّىدذى. 

دېدگْٗ وىحدبة « ئبٍبٌالرٔي ئبزاد لىٍىدع»غۇٔذالحىّۇ ثۇ ئىع ئبضبٔغب چۈغّىذى. 

ىسٌٗٔذۈرۈپ پٍٗذا لىٍغبْ وۈچٍۈن ئېحىرازالر لبضدىُ ئِٗىٕٕدي لورلۇجدۇپ ۋٖ ئۈِىذضد

لدوي ئۈزِٗوچىّدۇ  پۈجدۈًٍٔٗئۆٍذىٓ جبالغب چىمبٌّبش لىٍىۋٖجحي. ئدۇ، ثدۇ ئىػدحىٓ 
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ٍوٌدۇڭٕي »ثوٌذى، ثىدراق ضدٗئىذ زٖغٍدۇي ئدۇٔي ئىٍھبِالٔدذۇرۇپ ِۇٔدذاق دېدذى: 

 « داۋاِالغحۇر، ِْٗ ضېٕي ھىّبٍٗ لىٍىّْٗ

غددۇٔىڭ ثىددٍْٗ لبضددىُ ئِٗىددٓ ثددۇ ئىػددٕي لبٍحددب لىٍىػددٕي، ثىرىٕچددي وىحبثحددب 

ضۇٌّبٍٔىمٕي ٔىمبة لىٍغدبْ ثوٌطدب، ئِٗدذى ٍبٌىڭدبچ ئوجحۇرىغدب چىمىػدٕي لدبرار ِۇ

لىٍذى. ئىطالَ دىٕي ِۇضدۇٌّبْ ئبٍبٌالرغدب ودۆپ ھولدۇلالرٔي ثٗرگْٗ، ئولدۇظ ئدۇ 

ھولۇلالرٔىڭ ئبٌذىٓ لبجبردىىىطي. ثدۇ، ئۇٔىدڭ ثىرىٕچدي وىحبثىدذىىي ضدۆزى. ئدۇ، 

ِٕي چدورجال جىٍغدب ئبٌّىدذى. ئدۇ دا ئىطدال« ٍېڭي ئبٍدبٌالر»  -ئىىىىٕچي وىحبثي  

ئِٗذى ِۇٔذاق دٍٖذىغبْ ثوٌذى: ئبٍبٌالر ئبزاد ثوٌۇظ ۋٖ جٗرٖلمىٌ لىٍىدع ئۈچدۈْ، 

پۈجددۈْ جِٗئىددَٗت جٗرٖلمىددٌ لىٍىددع ۋٖ ئددبزاد ثوٌددۇظ ئۈچددۈْ ِىطددىر ئبٍددبٌٍىرى 

ھِٗػددىرىٍٗر لىٍغبٔددذٖن ئىػددالرٔي لىٍىػددي وېددرٖن ِبٔددب ئِٗددذى  فىرأطددىٌَٗىه

ىڭ وبپىر ئبٍبٌالردىٓ پٗرلدي لبٌّىدذى، ِۇضدۇٌّبْ ئبٍدبٌالر ودبپىر ِۇضۇٌّبْ ئبٍبٌالرٔ

 ئبٍبٌالر ثىٍْٗ ھِٗػىرٖ ثوٌۇپ لبٌذى. 

لبضىُ ئِٗىٓ ئبخىر غٗرة ِبڭغبْ ٍوٌٕىڭ ئۆزىذٖ ِېڭىع وېدرٖن، ئدۇالر ثبضدمبْ 

ھِّٗٗ ثبضمۇچٕي ثېطىپ ئۆجطٗوّۇ ٍٍِٗي، ئبٍبٌٍىرىّىسِۇ غٗرة ئبٍبٌٍىرىذٖن ثوٌطب 

ٗثجۇش لىٍددذى. ۋٖھددبٌٗٔىي لبضددىُ ئِٗىددٓ غٗرة ئبٍبٌٍىرىٕىددڭ ٍٍِٗددي دٖپ جٗغدد

ئٗخاللي چۈغىۈٍٔۈن ۋٖ پٗضىٗغٍىه ثبضمۇچٍىرىٕي ثېطىپ ئۆجىٍٗٔىىىٕي ثىٍٗجحي. 

، ثوٌۇۋېرىدذۇثىسِدۇ غٗرة ِىٍٍٗجٍىدرى ِبڭغدبْ ٍوٌدذا ِبڭطدبق »ئۇ ِۇٔذاق دٍٖدذۇ: 

. وۆرۈۋاجىّىسٍىمىٕي چۈٔىي ثىس غٗرثٍىىٍٗرٔىڭ ِٗدٖٔىَٗجحٗ وۈٔطېرى ئىٍگىرىٍٗۋاجمبٔ

ئوِۇِْٗ ثىس غۇٔذاق دېٌٍَّٗٗىسوي، ئبٍبٌالرٔي جٗرثىَٗ ئبرلىٍىك ئٗلٍىٌ جٗھٗجدحىٓ 

وۈچٍٗحىٗٔذىٓ وېدَىٓ، ئۇالرغدب پىىىدر لىٍىدع ۋٖ خىدسِٗت لىٍىدع ئٗروىٍٕىىدي 

جٗھٗجحىىي ھولۇلٍىرىٕي ثېرىػىّىس وېرٖن. ئۇالر غٗرة ئبٍبٌٍىرى ثېطدىپ ئدۆجىْٗ 

 .«چالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ثېػىذىٓ ئۆجىۈزضىّۇ ٍٍِٗيۋٖ ثېطىۋاجمبْ ثبضمۇ

لبضىُ ئِٗىٓ ۋاپبت ثوٌىذىغبْ وېچىطدي ئدبخىرلي جىٕىمىدذا رىّدذىٓ ِىطدىرٔي 

جىٍىدذا  فىرأطدۇزلىدس ئولوغۇچىالرغدب  -زىَبرٖت لىٍىػمب وٌٗگْٗ ثىر جدوپ ئوغدۇي 

ىٗ ئبٌىٌ ِٗوحٗپٍٗرٔي زىَبرٖت لىٍىػمب وٌٗگْٗ ثۇ ئىٍّىدٌ ئدۆِٗو»ِۇٔذاق دٍٖذۇ: 

لىسغىٓ ضبالَ ۋٖ جٗغٗوىۈر، ثۇ ئۆِٗن ئدبرلىٍىك ثىٍىدُ ئبغدۇرۇظ ٍوٌىدذا جبپدبدىٓ 

لورلّبً جبھبْ وېسىۋاجمبْ ثبرٌىك لىسالرغب ضبالَ ٍوٌالٍّْٗ ثۇ لىسالرٔىدڭ ٍېحٗرٌىده 

وۆرۈپ ثٗوّۇ خۇغبي ثوٌدذۇَ. ِىطدىرٌىك لىسالرٔىڭّدۇ ئبغدۇ  جٗرثىٌَٗٗٔگٍٗٔىىىٕي

ئبٌىذىغبْ وۈٍٔىرىٕىڭ وېٍىػىٕي جۆت ودۆزۈَ ثىدٍْٗ لىسالردٖن جبھبْ وېسىپ، ئىٍىُ 

 ِٗجّدۇئٌٗٗردٖ. غۇ وۈٍٔٗردٖ ِۇضۇٌّبْ لىدسالر ثۈگۈٔىىدذٖن ئٗدٖثىدٌ وۈجۈۋاجىّْٗ
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ٍدبْ ئوٌحدۇرۇپ، ئٗدٖثىَدبت ۋٖ ثىٍىدُ ٌٗززىحىٕدي  -ِىطىرٌىك ئوغۇٌالر ثىٍْٗ ٍبّٔۇ 

ئېػدىپ لبٌطدب،  ضۈرىذۇ. ثۇ لىسالر ھبزىر ئۇٔىڭذىٓ ِٗھرۇَ. ثۇ ئدبرزۇٌىرىّىس ئىػدمب

 « ئبٍبٌالرِۇ جٗرٖلمىٌ لىٍىذۇ، ثۇ ئبرلىٍىك ِىطىر خٌٗمىّۇ جٗرٖلمىٌ لىٍىذۇ.

ھبزىر ثىر ئبٍبٌالر ِٗضىٍىطي چىمحي. ثۇٔي جېخىّۇ ئٗۋجىگٗ چىمىرىع وېرٖن. ثۇ 

ِٗضىٍىٕي ھۇِب غٗئراۋىٌ ثبغچىٍىمىذىىي ثىر ثۆٌۈن ئبٍدبٌالر ۋٖ ئبٍدبٌالر ھولدۇلىٕي 

ثىر ثۆٌۈن ئٗرٌٗر وۆجدۈرۈپ چىمحدي. ئبٍبٌالرٔىدڭ ھدبزىر جٌٗٗپ « ھىّبٍٗ لىٍىذىغبْ»

ٍدۈزٔي ئدېچىع ۋٖ ٍېدپىع  .لىٍىۋاجمبْ ثىرىٕچي جٌٗىپدي ٍدۈزٔي ئدېچىع ھولدۇلي

 ِٗضىٍىطي ھبزىرلي ِۇٔبزىرىٕىڭ جۈگۈٔي. ثۇ ِٗضىٍٗ ٔٗدىٓ پٍٗذا ثوٌذى؟ 

ضىٍىطدي ٍبۋروپبدا ئبٍبٌالر ھٗرىىىحي ئېٍىدپ ثېرىٍغبٔدذا ھٗلىدمٗجْٗ ئبٍدبٌالر ِٗ

ئٗرٌٗر ثىٍْٗ ئوخػبظ ثىر ئىػٕي لىٍطدب، ئىدع  زاۋۇجالرداِٗۋجۇت ئىذى. ئبٍبٌالر 

ھٗلمىٕي ئٗرٌٗرٔىڭ ٍېرىّىچىٍىه ئبالجحي. غۇڭب ئبٍبٌالر ئوخػبظ ئىػدمب ئوخػدبظ 

  .ھٗق ئېٍىػٕي جٌٗٗپ لىالجحي

ثۇ ِٗضىٍٗ ئۆزىچٗ ٍبوي غٍٗحبٔالرٔىڭ پىالٍٔىػي ثىٍْٗ جېخىّۇ وېڭىَىپ، ودۆپ 

ٌٗٗغحي. ئٗرٌٗر ثىٍْٗ ئوخػبظ ھٗق ئېٍىػدٕي ِٗروٗز لىٍىدپ ثبغدالٔغبْ ثدۇ ضبھ

وېڭىَٗ ئدبخىرى ھِٗدّٗ ئىػدحب ئٗرٌٗر ثىدٍْٗ ثدبراۋٖر ثوٌۇغدٕي  -ِٗضىٍٗ وېڭىَٗ 

جٌٗٗپ لىٍىع دٖرىجىطىگٗ ثېرىپ ٍٗجحي. جۈٍِىذىٓ ئٗرٌٗرٔىڭ ثۇزۇلچىٍىك لىٍىع 

ىع ھولۇلي ثوٌىذۇ. ئبٍدبٌالرٔىڭّۇ ھولۇلي ثوٌغبٔىىْٗ، ئبٍبٌالرٔىڭّۇ ثۇزۇلچىٍىك لىٍ

ئۆِۈرٌۈن ھِٗراھىٕدي جدبٌالظ ھولدۇلي ثوٌىدذۇ. ئبٍدبٌالرٔىڭّۇ ئدۆز ھېططدىَبجىٕي 

ئبغىبرىالظ ھولۇلي ثوٌىذۇ. ئبٍبٌالرٔىڭّۇ ئدۆزى خبٌىغدبْ وىػدىگٗ ئدۆزىٕي جۇجدۇپ 

ئِّٗب ِىطىردا ٍبوي ئىطالَ دۇَٔبضىذا ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئبٍدبٌالر . ثېرىع ھولۇلي ثوٌىذۇ

ضىٍىطي ِٗۋجۇت ئِٗٗش ئىذى. ثدۇ ٍٗردٖ ئٌِٗٗىَٗجدحٗ ِٗۋجدۇت ثوٌدۇۋاجمىٕي ِٗ

ئىطالِذىٓ ئبزدۇرۇظ ِٗضىٍىطي ئىذى. ئٗلىدذٖ لدباللٍىمي  ھٗلىمىٌجِٗئىَٗجٕي 

ۋٖ ثۇٔىڭذىٓ وېٍىپ چىممبْ ھٗرخىً لباللٍىمالر، جۈٍِىذىٓ ئبٍبٌالرٔي ھبلبرٖجٍٗظ، 

ئىطدددالِذىٓ  ھٗلىمىدددٌ خدددورالظ، ئبٍدددبٌالرٔي ئدددبدَٖ لبجبرىدددذا وۆرِٗضدددٍىه

چٗجٕىگٍٗٔىىٕىڭ ٔٗجىجىطي ئىذى. ثۇ لباللٍىمٕي ئوڭػبظ ئۈچدۈْ ھٗر جٗھٗجدحٗ 

ئىطالِغب لبٍحىع وېرٖن ئىذى. ثۇ ٍٗردٖ ِبٔب ِۇغدۇ ِٗضدىٍٗ ثدبر ئىدذى.  ھٗلىمىٌ

ٍوق ئىذى. ثٌٗىدي پۈجدۈْ ئىطدالِىٌ « طيىئٗرٌٗر ِٗضىٍ»، «ئبٍبٌالر ِٗضىٍىطي»

رٌٗر، ئبٍددبٌالر، ثددبٌىالر، ئٌِٗٗددذارالر، ئددبٌىّالر، ئددۈِّٗت ِٗضىٍىطددي، ثددبرٌىك ئٗ

ٔىدال وۆجدۈرۈپ « ِٗضىٍىطيئبٍبٌالر »ِٗضىٍىطي ثبر ئىذى.  غٗخصھٗرلبٔذاق ثىر 

چىمىددع ئىٍّىددٍَىىىٗ ئۇٍغددۇْ ثوٌّددبٍال لبٌّبضددحىٓ ثٌٗىددي ٍٗٔٗ ئددۇ ھېچمبٔددذاق 
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ِٗضددىٍىٕي ھٗي لىالٌّبٍددذۇ. چددۈٔىي ئددۇ، ثىددر خىددً وېطددٌٕٗىڭ وددۆپ خىددً 

رىٕىڭ ثىرىٕىال داۋاٌىغبٍٔىك. ثۇٔذاق لىٍغبٔذا وېطدٗي ھٗرگىدس ضدبلبٍّبٍذۇ. ئبالِٗجٍى

 ھٗلىمىدٌچۈٔىي ئۇ، وۆپ جٗرٖپحىٓ داۋاالغدمب جېگىػدٍىه ِدۇرٖوىٗپ وېطدٌٕٗىڭ 

 ضٗۋٖثٍىرىٕي وۆرِىگٍٗٔىه. 

ثۇ ِٗضىٍىٕي جدۈپحىٓ ھٗي لىٍىدع ئۈچدۈْ ثىدرٖر وىدُ چىدٓ ئىخدالش ثىدٍْٗ 

 جٗوػۈرۈپ ثبلحىّۇ؟ ضٗۋٖثٍىرىٕي  ھٗلىمىٌئىسدىٕىپ، 

ثۇ ِٗضىٍىٕي ثىرٖر وىُ ثٗضىَرٖت ثىٍْٗ، جېّبجىه ئىٍّىٌ ِۇٔبزىرٖ ثىٍْٗ جوٌدۇق 

 جٗوػۈرۈپ ثبلحىّۇ؟

ئۆزىگٗ خوجب ثوٌغبْ ھبٌذا ئۆزگٗ خبش ٔٗزٖر ثىٍْٗ  -ثۇ ِٗضىٍىٕي ثىرٖر وىُ ئۆز 

ىڭ لبراپ، ئۆزگٗ خبش وۆز ثىٍْٗ وۆرۈپ ثبلحىّۇ؟ ٍبوي ھِّٗىطي غٗھۋأىٌ ٔٗپطىٕ

لۇٌٍىرى، غٗرثٕىڭ لۇٌٍىرىّۇ؟ غٗپٍٗجىٗ چدۆوىْٗ، ئبزغۇٍٔۇلمدب چوڭمدۇر پبجمدبْ ثدۇ 

 لۇٌالر ثىٍىپ ثىًٍّٗ دۈغٍّٗٔٗرٔىڭ ضۇٍىمٗضحٍىه پىالٔىٕي ئىجرا لىٍىۋاجبِذۇ؟ 

ئٗرٌٗر، ئبٍددبٌالر، جٗغددٗثجۇش   -وۆجددۈرۈپ چىممددبٔالر   ِٗضىٍىطددىٕيئبٍددبٌالر 

ىالر، پىالٕٔي ئىجرا لىٍغدۇچىالر ھِّٗىطدي لىٍغۇچىالر، ئٗگٗغىۈچىٍٗر، پىالٍٔىغۇچ

غٗوطددىسوي غددۇٔذاق روھىددٌ لددۇٌالردۇر. ٍددۈزٔي ٍېددپىع ۋٖ ئددېچىع ِٗضىٍىطددي 

ٍبۋروپدبدىىي ئبٍدبٌالر  ھٗلىمٗجْٗ ئورۇٔطىس ۋٖ جۇٍۇلطىس ئوجحۇرىغب چىممدبْ ِٗضدىٍٗ

ِٗضىٍىطي ھېچجوٌّىغبٔذا وۆرۈٔۈغدحٗ ٍدبوي ثبغٍىٕىػدحب ِٗٔدحىمىگٗ ئۇٍغدۇْ. غدۇ 

ئبٍبٌالر ٌِٗۇَ غبرائىحالر جۈپٍٍٗي ئىػٍٗغدىٗ ِٗججدۇر ثوٌطدب، ئىػٍىطدٗ، جبٍذىىي 

ئوخػبظ ئىػمب ئٗرٌٗر ئبٌغبْ ھٗلٕىڭ ٍېرىّىٕي ئبٌطب، ثۇ چبغدذا ئوخػدبظ ئىػدمب 

ئوخػبظ ھٗق ثېرىػٕي جٌٗٗپ لىٍىع جبِدبِْٗ ٍوٌٍدۇق. ئِّٗدب ٍدۈزٔي ٍېدپىع ۋٖ 

ئۇٍغدۇْ وېٍىدذۇ؟ ئېچىع ِٗضىٍىطدي لبٍطدي ِٗٔدحىمىگٗ ۋٖ لبٍطدي ھٗلىمٗجدىٗ 

ٍبۋروپبدىىىذٖن ئبٍبٌغب زۇٌۇَ لىٍىذىغبْ جۈزۈِٕي ئٗرٌٗر جۈزگْٗ ثوٌطىغۇ، ئبٍدبٌالر ثدۇ 

ِٗضىٍىٕي وۆجۈرۈپ چىمىپ، ئٗرٌٗرٔىڭ زۇٌّىذىٓ لۇجۇٌّبلچي ثوٌطب ٍٍِٗىغۇ. ٌېىىٓ 

پٗرز لىٍغدبْ  ٍۈز ٍېپىػٕي ئبٍبٌغب ئٗر پٗرز لىٍّىطب. ثٌٗىي ثۇٔي ئبٍبٌٕي ٍبراجمدبْ 

ئىػالردا ئىّبٔي ثبر ئبٍبٌٕىڭ لىٍىّْٗ، لىٍّبٍّْٗ دٖپ ِۇٔبزىرٖ  ثۇٍرۇغبْ ب. جۇرض

وًر  نَِ لىٍىع ئٗروىٍٕىىي ثوٌّبٍذىغبْ جۇرضب:  ِْ ُْالُُو َن ْر ِ َذ  َدَض   لَُّو َوَر َن ُِْيِِ َِ ِلُلْيِِ ر َوََل  ﴿َوَِل َتل
ووو  يَوْدوووِص  لَّووو ووورِِىْا َوَِ ِْ وووْ  َن ِْ َووووَرَُ ِِ َِ َلُهوووُا  ْل ِهِِّ نًووول﴾ ﴿َيُ وووا وووََلًَل  ََ ووولَّ  ََ ووواَلُو َِوَقوووْم  ُْ ۋٖ ئۇٔىدددڭ  َو َوَر

ئبٍدبي ِۇئّىٕالرٔىدڭ ئدۆز  -پٍٗغِٗجىرى ثىرٖر ئىػحب ھۆوۈَ چىمبرغدبْ چبغدذا، ئٗر 
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لدب ۋٖ ئۇٔىدڭ پٍٗغِٗجىدرىگٗ ئبضدىٍَىك ئىػىذا ئىخحىَبرٌىمي ثوٌّبٍدذۇ. وىّىدي 

 .①﴾لىٍطب، ھٗلىمٗجْٗ ئۇ ئوپئوچۇق ئبزغبْ ثوٌىذۇ
ىطددىسوي، ھىجددبة ھېچمبٔددذاق ِٗضددىٍٗ غددٗوىٍٍٗٔذۈرٌٍّٖٗذۇ. ھىجددبة غۈثھ

پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ دٖۋرىذٖ پٗرز لىٍىٕىپ غدۇ دٖۋرىٕىدڭ ئۆزىدذٖ ئىجدرا 

لب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗغِٗجىدرىگٗ لىٍىٕغبٔذىٓ ثبغالپ، ئۇدا ئوْ ئۈچ ئٗضىر داۋاِالغحي. 

ٗر ئٌٍٗٗھىططددبالِٕىڭ ئىّددبْ وٌٗحۈرىددذىغبْ ھېچمبٔددذاق ثىددر ِۇضددۇٌّبْ پٍٗغِٗددج

دٖۋرىذٖ ئبٍبٌالرغب زۇٌۇَ لىٍىٕغبْ دٖپ ثبلّىذى
②
. 

ِۇضۇٌّبٔالر ئٗلىذٖ جٗھٗجحٗ لباللالغمبٔذىٓ وېَىٓ ئبٍبٌالر زۇٌۇَ جبرجىپ لبٌغدبْ 

ثوٌطددب، غۈثھىطددىسوي، ھىجددبة ثددۇ زۇٌۇِٕىددڭ ضددٗۋٖثىبرى، ھِٗراھددي، ِٗٔجٗضددي 

 ٍبخػىٍىرىڭالرضىٍٗرٔىڭ » ئِٗٗش. چۈٔىي ھىجبة پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ:

دٖپ گۇۋاھٍىك ثٗرگْٗ ئٗ  ٍبخػي دٖۋرىذٖ ثبر ئىدذى. « رِېٕىڭ دٖۋرىّذىىىٍٗردۇ

ھىجبة ئٗخاللىٌ ۋٖ ِٗٔىۋىٌ پبوٍىمٕىڭ ھِٗراھدي، پۈجدۈْ ئىٕطدبٔىَٗت جبرىخىدذا 

 ِىطٍي وۆرۈٌّىگْٗ ئىٕطبٔىٌ ٍۈوطىٍىػٕىڭ ھِٗراھي ئىذى. 

ۇ، ٍدۈزٔي ئدېچىع جٌٗٗپ لىٍىٕىۋاجىدذۇ، ھىجبثٕي ئېٍىۋېحىع جٌٗٗپ لىٍىٕىۋاجىذ

ئٗۋرٖجٕي ئېچىع جٌٗٗپ لىٍىٕىۋاجىذۇ، ئبٍبٌالرٔي ووچىغب ٍبٌىڭدبچ چىمىدرىع جٌٗٗپ 

 .لىٍىٕىۋاجىذۇ

لۇرۇٌحبٍٍىرىٕىدددڭ جٌٗىپدددي ئىدددذىغۇ ضۇٍىمٗضدددحچي  ِىططدددىَؤېرالرثدددۇ 

جٌٗىپي ئىذىغۇ. ھىجدبثٕي ٍولۇجدۇظ ثىدر ِٗضدىٍىگٗ ئبٍٍىٕىػدي  خىرىطحىَبٔالرٔىڭ

ٖن. ھىجددبة ئىٕطددبْ خبجىرىطددىگٗ وېٍىددذىغبْ ھٗر لبٔددذاق ٍبِددبٍٔىك ثىددٍْٗ، وېددر

ھىجبثٕي ٍولۇجۇظ ئىٕطبٕٔىڭ وۆڭٍىگٗ وېٍىدذىغبْ ھٗر لبٔدذاق ٍبخػدىٍىك ثىدٍْٗ 

ضۈپٗجٍىٕىػي وېرٖن. ثۇٔذاق ثبغدالٔغبْ ِٗضدىٍٗ غدٍٗحبٔالر ودۆزٌىگْٗ ِٗٔدسىٍگٗ 

جۈرودۈَ ئبٍدبٌالر ٍَٗ ثوٌدۇپ  ذا ثىس دېگٗٔذٖن ثۇ ِٗضىٍىگٗ ثىرىثېرىپ ٍېحىذۇ ٍۇلىر

ھولۇلٕي ثىسدىٓ جِٗئىدَٗت  وٗجحي. ئۇالر ھىجبثٕي ٍولۇجۇظ ثىسٔىڭ ھولۇلىّىس، ثۇ

ٍددبوي غٗخطددىَٗجچي، ِۇجٗئٗضطددىپ، لددبالق، پىىددرى لېحىددپ لبٌغددبْ، ِېڭىطددي 

 ضېطىغبْ ئٗرٌٗر جبرجىۋاٌغبْ دٖپ جبر ضبٌذى. 

خدبٔىُ ثوٌدۇپ، ئدۇ ئدۆز ٔىڭ داھىَطي ھۇِدب غدٗئراۋىٌ « ئبٍبٌالر ھٗرىىىحي»ثۇ 

ئۆٍىذىٓ ثىر ضبٌؤٕي ئٗرٌٗر ثىٍْٗ ٍبٌغۇز، ھىجبثطىس وۆرۈغۈغدىٗ ئبجراجمدبْ. ھۇِدب 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -14سۈرٖ ئٗھزاة،  
②
ٔىري هللأىري پٍٗلِٗىىئالٕري، هللايٖۇاتىرڭۇ. ئرۇەر  ِرۇرتٗتٍٗربۇٔڭاق ەٗپٕي زاِبٔىّىزيا ِۇسۇٌّبٔۈٗ ئىسّي ببر  

 .يٖرەبھىڭالٓ ٔبزالً لىٍىٕلبْ يالٕٕي زوِى ٗر يٖۇاتىڭۇ
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غٗئراۋىٌ ئٍٕٗي زاِبٔذىىي پبغدبالرٔىڭ ثىدرى ِدۇھِّٗٗد پبغدبٔىڭ لىدسى. ئۇٔىدڭ 

ئولۇغدمب ھىجدبة ثىدٍْٗ ِېڭىدپ،  فىرأطدىَٗگٌٗىمدي ئبجدب ِىدراش. ئدۇ « خبٔىُ»

ئۇٔىڭ دادىطي ثىر جۈروۈَ دوضحٍىرى ثىٍْٗ ئۇٔي لبرغي  ھىجبثطىس لبٍحىپ وٌٗگْٗ.

رىَٗ پورجىغدب چىممدبْ. ھۇِدب غدٗئراۋىٌ پدبراخۇجحىٓ ھىجبثطدىس ىئبٌغىٍي ئىطدىٗٔذ

چۈغىٗٔذٖ دادىطي. خىجىٍٍىك ۋٖ غٗزٖثحىٓ جبجىرىپ، ثبغمب ٍبلمب لبرىۋاٌغبْ ۋٖ لىسى 

راۋىَٕي لىٍىمىدذىٓ ثىٍْٗ ضبالِّۇ لىٍىػّبً لبٍحىپ وٌٗگْٗ. ٌېىىٓ ثۇ، ھۇِب غدٗئ

 ٍۇلحۇرۇپ وٌٗگْٗ ئبزغۇٍٔۇلحىٓ لبٍحۇراٌّىذى.  فىرأطىَٗدىٍٓبٔذۇراٌّىذى. 

 -ھۇِب غدٗئراۋىَٕىڭ ئٗجراپىغدب ثٗزى ئبٍدبٌالر ۋٖ ئبٍدبٌالر ِٗضىٍىطدىٕي گېسىدث 

لىٍىدذىغبْ ئٗرٌٗر ٍىغىٍدذى. « ھىّبٍٗ»ژۇرٔبٌالردا چبچّب ئٗضٗر ۋٖ غېئىرالر ثىٍْٗ

ئوٌحۇرۇغالر، ٌِٗدۇَ غٗخطدٍٗرگٗ جٗثٗضطدۇٍِۇق « الجبپٗجٍىه»خبٔىّٕىڭ ضبٌؤىذا 

، جٗثٗضطدۇِي، جبجٍىك «الجبپىحي»، «ٔبزۇوٍىمي»ثېمىػالر لىسىپ وٗجحي. خبٔىّٕىڭ 

، ٍىغىٍىدع ئۆجىدۈزگٍٗٔىىي، ھٗرىدىٗت وۈجۈۋاٌىدذىغبٍٔىميئٗر ِېھّبٔالرٔي ٍبخػي 

ىدر ٔٗرضدىٍٗرٔي ئېٍىپ ثبرغبٍٔىمي ھٗلمىذٖ ٍدبوي ئبٍدبٌالر ِٗضىٍىطدي ھٗلمىدذٖ ث

 ٍېسىپ، خبٔىُ ثٗرگْٗ پۇي ثىٍْٗ جبْ ثبلىذىغبْ ِۇخجىرالرِۇ وۆپٍٗذى.

لوغۇٔىٕىڭ گبزارِىطي ئبٌذىذىىي لٗضدرى ٔىدً  ئٗٔگٍىٍَٗىٍي ئبٍبٌالر  - 0909

ٍِٗذأي  ئىطّبئىٍىَٗ ٍِٗذأي، دا ٔبِبٍىع ئۆجىۈزدى. ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ئوٍۇْ ٍدۇلىرى 

 پٌٍٗىگٗ چىمحي.

وۆجۈرۈٌذى، لدبھىرٖ ۋٖ ئۇٔىڭدذىٓ ثبغدمب غدٗھٗر ودوچىٍىرى  ِىطىردا لوزغىال 

ئىٕگٍىسالرغب لبرغي ٔبِبٍىػالر ثىٍْٗ جوغۇپ وٗجحي. ٔبِبٍىػچىالر ٍب ئۆٌۈَ، ٍب وۆرۈَ 

دٖپ ئددۆز جٌٗىپىددذٖ چىددڭ جددۇراجحي. ئىٕگٍىددسالر ٔبِبٍىػددچىالرغب جوخحىّددبً ئددوق 

ِۇغدۇٔذاق وٗضدىىٓ ٍبغذۇراجحي. ھٗروۈٔي ھېطبثطىس ئدبدَٖ جبٔدذىٓ ئدبٍرىالجحي. 

َٗ زٖغٍۇٌٕىددڭىَٔبِددبٍىع ثوٌۇۋاجمددبْ پٍٗحددحٗ ضددٗئىذ زٖغٍۇٌٕىددڭ ئبٍددبٌي ضددٗف
①
 

ثبغددچىٍىمىذا ئبٍددبٌالر ٔبِددبٍىع وۆجددۈردى. ٔبِبٍىػددچي ئبٍددبٌالر لٗضددىر ٔىٍددذىىي 

ئىٕگٍىسالر گبزارِىطىٕىڭ ئبٌذىغب وېٍىپ ئىػغبٌىَٗجچىٍٗرگٗ لبرغي غوئبر جوۋٌىدذى. 

غحۇرۇٌغبْ ثوٍىچٗ ھىجبثٍىرىٕي ئېٍىپ ٍٗرگٗ ئبجحي. ھىجبثمب ئبٔذىٓ ئبٌذىٕئبال ئورۇٔال

. ئبٍبٌالر ئبزاد ثوٌذىلوٍۇۋٖجحيٍبغ چېچىپ ئوت 
②
. 

                                                 
①
 بررۇھۇتۇِٕىرري تٗسرىئالڭٖ ٍبۇروپبەشرمبْ  ئىرڭالَٗۇىبوٌرۇا،  ٗھّرريفِۇسرابپب  َٗسرٗفىَئۇٔىري ئٗسرٍي ئىسررّي  

 ئبۇاَ خٌٗك بۇٔي تۇٍّىلبْ ۇٖ ئىٕىبر لىٍّىلبْ. .ٍبۇروپبٌىمسرغب ئوخشب  ئىئالٕىي فبِىٍىسىٕي لوٌسٔلبْ ۇْخوت
②
ّبئىٍىَٗ ٍِٗرڭأي ِۇشرۇ ھٗرالىٗتٕري ِٗ  رۈ ئىسر -سىٍىپ تبشٍىلبْ بۇ تربً  ھىئببٕيئبٍبٌسر ِۇسۇٌّبٔۈٗ  

 يٖا ئبتبٌڭى.« ئبزايٌىك ٍِٗڭأي»خبتىئالٍٗ  ئۈاۈْ 
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 ئىٕگٍىسالرٔىدڭثۇ ئوٍۇٔغب ۋٖ ئۇٔىڭ ِٗٔحىمىطدىسٌىىىگٗ ھٍٗدراْ لبٌىدذۇ وىػدي. 

، ئۇٔىڭغدب ئدوت ئېٍىۋېحىدپئىػغبٌىَىحىگٗ لبرغي ٔبِبٍىع لىٍىع ثىدٍْٗ ھىجدبثٕي 

ٔددېّٗ ِۇٔبضددىۋىحي ثددبر؟ ھىجددبثٕي ِىطددىردىىي ِۇضددۇٌّبْ ئبٍبٌالرغددب لوٍۇغددٕىڭ 

ئىٕگٍىسالر زۇٌۇَ لىٍىپ جبڭغبْ ثوٌطب، ئبٍبٌالر ئىٕگٍىسالرغب لبرغدي ٔبِدبٍىع لىٍىدع 

 ضېٍىپ ئىٕگٍىسالرغب جبغالپ ثٗرگىٕىّىىىٕٗ؟  جٗرٍبٔىذا ھىجبثٕي

بٌالرغب ئىٕگٍىدسالر ثۇٔذىٓ ثۇرۇٔمي ئوْ ئۈچ ئٗضىردىٓ وۆپرٖن ۋالىححب ھىجبثٕي ئبٍ

وىَذۈردىّىىىٕٗ؟ غۇٔچٗ ئۇزاق زاِبٔالردىٓ ثىرى ھىجدبثٕي ئېٍىدۋېحىع ھولدۇلىٕي 

ئدبزاد ثوٌدۇپ،  زۇٌۇِىدذىٓ ئىٕگٍىسالرٔىڭئىٕگٍىسالر جبرجىۋاٌذىّىىىٕٗ؟ ئبٍبٌالر ثۈگۈْ 

ئۇالرغب جٗ  ئېالْ لىٍىپ ۋٖ زٖرثٗ ثېرىپ، ھىجبثٕي ئۇالرٔىڭ ٍۈزىگٗ ئدبجحىّىىىٕٗ؟ 

ٌدېىىٓ وېَىٕىدي . ٔذا زادى لبٔذاق ِٗٔحىمٗ ثبر؟ ھېچمبٔدذاق ِٗٔدحىمٗ ٍدوقثۇ ئوٍۇ

ئىطدالِغب لبرغدي   -جٗجرىجىٍٗر ثىسگٗ ثۇ ِٗٔحىمطىسٌىك ئىچىذٖ ثىر ِٗٔحىمىٕىدڭ  

 جۇرۇغٕىڭ ٍبخػي چبرىطىٕىڭ ثبرٌىمىٕي ثىٍذۈردى.

ثوٌۇغدي وېدرٖن. « لٗھرىّدبْ»ئىطالِغب لبرغي پبئبٌىَٗت ئېٍىدپ ثبرىدذىغبٔالر 

ٔذاق ثوٌغبٔددذا ئددۇ، لٗھرىّبٍٔىمٕىددڭ ضبٍىطددىذا ئىطددالِٕي ۋٍٖددراْ لىٍىددع غددۇ

 ئېٍىپ ثبراالٍذۇ.  ثٗخىراِبْپبئبٌىَٗجٍىرىٕي 

ۋٖ ئۇٔىڭذىٓ ثبغدمب ئىطدالِغب  ،ئٗھّٗد ثىَال ،جبِبي ئبثذۇٔبضىر ،جۈرن وبِبي ئبجب

ثىددٍْٗ لبرغددي  ۋاضددىحٗلبرغددي جۇرىددذىغبْ لٗھرىّددبٔالر ئىطددالِغب لبٍطددىذۇر ثىددر 

ثوٌۇغي وېرٖن. ئۇٔذاق ثوٌّىطب ئوٍۇْ ئبغدىبرىٍىٕىپ « لٗھرىّبْ»ىذىغبْ چبغذا جۇر

ۋٖ خىرىطدحىَبٔالرغب غدبٌچىٍىك  ٍٗھۇدىٌ  -لبٌىذۇ. ئۇالرٔىڭ ئىطالَ دۈغٍّٗٔىرى  

 لىٍىۋاجمبٍٔىمي ثىٍىٕىپ لبٌىذۇ. 

ئىطدالِذىٓ ئدبٍرىۋٖجّٗوچي ثوٌغدبْ،  ٍدۈرٖوٍٗرٔيخٌٗىپىٍىىٕي ۋٍٖراْ لىٍغدبْ، 

ىٍىذا ئٗزاْ ئېَحىػٕي چٗوٍىگْٗ، جۈرن ٍېسىمىٕي الجىٕچىغدب ئدۆزگٗرجىْٗ، ئٗرٖة ج

ضبٔبلطىس ئىطالَ ئۆٌىّبٌىرىٕي لىرغىٓ لىٍغبْ. ئبجدب  -، ضبْ ئبٌذۇرۇۋٖجىْٗھىجبثٕي 

ئىذى.  ئۇٔىڭ لبْ جېّىپ جۇرغبْ لدوٌىٕي ٍوغدۇرۇظ ئۈچدۈْ ۋٖ « لٗھرىّبْ»جۈرن 

ي ٍوغۇرۇظ ئۈچۈْ ئۇٔىدڭ ھٗلمىدذٖ ئىطالِغب لبرغي ئۆجىۈزگْٗ چو  جىٕبٍٗجٍىرىٕ

 ضبخحب لٗھرىّبٍٔىمالر ئوٍذۇرۇپ چىمىرىٍذى. 

ِىطىردىىي ئىطدالِىٌ دٖۋٖت رٖھجٗرٌىرىٕدي لىدرغىٓ لىٍغدبْ، دٖۋٖجچىٍٗرٔدي 

ئبزاثالر ثىدٍْٗ لىَٕىغدبْ،  ۋٖھػىٌجۈرِىٍٗردٖ جبھبْ جبرىخىذا ِىطٍي وۆرۈٌّىگْٗ 

زھٗرٔدي ٍدوق لىٍىػدمب لٗضدث ئٌِٗٗدذىٓ لبٌدذۇرغبْ، ئٗ غٗرئىٌَٗٗرٔيِٗھىىّٗ 

ٔي جېخىّۇ ئٗۋجىدگٗ چىمبرغدبْ جبِدبي ئبثذۇٔبضدىرِۇ « ئبٍبٌالر ئبزادٌىمي»لىٍغبْ، 
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ئىذى. ئۇٔىڭ ئىطالِغب لبرغي لىٍغبْ چو  جىٕدبٍٗجٍىرىٕي ٍوغدۇرۇظ « لٗھرىّبْ»

 ئۈچۈْ ئۇٔىڭغب ٍبضىّب لٗھرىّبٍٔىمالر ٔىطجٗت ثېرىٍذى. 

ئۇٔىّىذى. چۈٔىي، ئۇ چبغدذا  ئېٍىۋېحىػىٗي ئبٌجىرىَٗ ئبٍبٌٍىرى ثۇرۇْ ھىجبثٕ»

ئۇالرٔي ثۇٔذاق لىٍىػمب فىرأطىَٗ چبلىرغبْ، ئِّٗب ِْٗ ثۈگۈْ ئبٌجىرىَٗ ئبٍبٌٍىرىٕي 

ثدۇ ٍوچدۇْ ثبھدبٔٗ ثىدٍْٗ « ئبٌجىرىَٗ ئۈچۈْ ھىجبثٕي ئېٍىۋىحىػدىٗ چدبلىرىّْٗ.

ثىددذا چبلىرغددبْ، ئىطددالَ ئىٕمىال ئېٍىۋېحىػددىٗئددبٌجىرىَٗ ئبٍددبٌٍىرىٕي ھىجددبثٕي 

جوپىالڭددذىٓ جوغددبچ ئددوغرىالپ، ئىطددالَ ئىٕمىالثىٕددي ئىطددالِغب ٍددبت ثوٌغددبْ 

ئىدذى. « لٗھرىّدبْ»ئٗھّٗد ثىَالِۇ  ئبٍالٔذۇرۇۋٖجىْٗضوجطىَبٌىطحىه ئىٕمىالثمب 

وېحىۋاجمددبْ ئددبٍروپىالٕٔي لوٌغددب  ئددبٌجىرىَٗگٗ فىرأطددىَٗدىٓئۇٔىددڭ ھٗلمىددذٖ 

  -ولددۇپ چىمىٍددذى. ئوٍددۇْ  چۈغددۈرگٍٗٔىه جوغرىطددىذا ضددبخحب لٗھرىّددبٍٔىك ج

لٗھرىّبٍٔىك ئوٍۇٔي جبزا لىسىغبٔذا ئۇ، ئىطالِغب لبرغدي ھٗرىدىٗت ئېٍىدپ ثېرىػدمب 

 لوٍۇۋېحىٍذى.

ٍىٍي لبھىرٖدىىي ئىطّبئىٍىَٗ ٍِٗذأىذا ئېٍىپ ثېرىٍغدبْ   - 0909ئِٗذى ثىس 

 ٌىدك« لٗھرىّدبْ»ئبٍبٌالر ٔبِبٍىػىٕىڭ ئىطالِغب لبرغي ھٗرىدىٗت لىٍىدذىغبٔالرغب 

ئوٍددذۇرۇپ چىمىرىػددٕىڭ داۋاِددي ئىىٍٗٔىىىٕددي چۈغددىٌٍّٕٗٗىس. ئىػددغبٌىَٗجچي 

ئبٌذىغب وېٍىپ، ٔبِبٍىع جوۋالپ، وۆورىىىٕي ئولمب جۇجۇپ ثٗرگْٗ ئبٍدبٌالر  ئبرِىَٗٔىڭ

 لٗھرىّبْ ثوٌّبً لبالِحي؟ 

 ھبپىس ئىجراھىُ ثۇ ٔبِبٍىع ھٗلمىذٖ ِۇٔذاق دٍٖذۇ:  

 زاووْ، چىمحي ئۆٍذىٓ ضبھىججبِبٌالر لىٍىپ»

 ِبڭذىُ وٍٕٗىذىٓ پبٍالپ ئۇالرٔي ٍوغۇرۇْ.

 لبرا رٖخححىٓ جىىىٍگْٗ وىَىٍّىرى ٔبگبھبْ،

 لبرا جۈٔذىىي ٍۇٌحۇزدٖن ئۇالر چبلٕىغبْ.

 وېطىپ ئۆجٗر ٍوٌالرٔي دارى ضٗئذى ٔىػبْ،

 ِبڭبر جِٗىىٓ ئۇالر جۇٍغۇضي جۇرالالغمبْ.

 لوغۇْ وٌٗذى ثۇدَٖ ئبجالر جىسگىٓ ضىرىغبْ،

 ٍىچالر وۆورٖوٍٗرگٗ جىمىٍغبْ.ىذۇ لجبراڭالٍ

 گۈِجۈر ئېحىٍغبْ، -زِٖجىرٖن، ِىٍحىمالر گۈِجۈر 

 ئېٍىػمبْ. ِۇھبضىرىگٗئبجٍىك لوغۇْ ئۇالرٔي 

 لىسىً گۈي، رٍٖھبٕٔي ئۇالر لوراي لىٍىػمبْ.

 لوزغىالڭچي خبٔىّالر ٍبۋ ثىٍْٗ ئېٍىػمبْ،
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 لورلۇٔچحىٓ گۆدٖوٍٗر غۇ ِٗھٗي لىرىػمبْ.

 الر ِبغذۇرضىس ئبجىسالغمبْ،ٍىمىٍذى خبٔىّ

 .«ٍېڭىٍىپ ئبخىرى ئۆٍٍىرىگٗ لبٍحىػمبْ

ئبضدحب چۈغدۈپ وٗجحدي. ئدبۋۋاي  -لٗھرىّبٍٔىك ضبداٌىرى ئىچىذٖ ھىجبة ئبضحب 

پبٍحٗخححٗ، ئبٔذىٓ ثبغمب غٗھٗرٌٗردٖ ئبٔىالر ھىجبثٍىك، لىدسالر ھىجبثطدىس ٍدۈرگْٗ 

حىىي ئٗ  چدو  لورإٌىدڭ ودۆچ -وۆرۈٔۈغٍٗر وۈزگٗ چېٍىمىذىغبْ ثوٌذى. ثدۇ ودۆچ 

 ثىرى ئولۇجۇظ، ٍٗٔٗ ثىرى گېسىث. 

ئولۇجۇظ جېڭي ئدبۋۋاي ثبغدالٔغۇچ، ئبٔدذىٓ ئوجحدۇرا، ئبٔدذىٓ ئدبٌىٌ ِٗودحٗپىٗ 

جٗرٖلمىٌ لىٍغىچٗ ئۇزۇْ داۋاِالغحي. دىدٓ دۈغدٍّٗٔىرى ئىطدالِىٌ جِٗئىَٗجدحٗ 

ٗت ۋٖزىَىحىدذىٓ جبھىٍىَ ضۈرۈۋاجمبْئبٍبٌالر ۋٖ ئبٍبٌالرٔي ئولۇجۇظ ھٗلمىذٖ ھۆوۈَ 

دٖي جبٍىذا پبٍذىالٔذى. ئۇالر ثدۇ ِٗضدىٍىٕي وۆجدۈرۈپ چىمىدپ، ئدۆزى ودۆزٌىگْٗ 

ِٗلطٗجىٗ ٍېحىػحٗ ئۇٔي ثۆضۈظ ئېغىسى لىٍذى. ثىس ھبزىر ِٗضئۇٌىَٗت ضۈرۈغدحٗ 

 لىٍّبٍّىس، پٗلٗت جبرىخٕي ئىسٌٗپ ِبڭىّىس. 

ۇجّىغبٍٔىرىددذا، ئول ثۇٍرۇغبٔددذٖندٖرۋٖلٗ ئبٍددبٌالرٔي پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالَ 

ئۇٌۇغٍىغبْ ئبٔب ثوٌۇظ، ثبال ثېمىع ئىػىذا ھبلبرٖجٍىگٗٔدذٖ، ئبٍبٌالرغدب  ئبٍبٌالرٔي 

َُْْوُو زۇٌۇَ لىٍغبٔذا ِۇضۇٌّبٔالر ھٗلىمٗجْٗ ئېغىر خبجبالغحي:  َل َِ َِ ََِا ِلَميْوِو  َُسول َنل  ْْلِ ﴿َوَوصَّو وْ
  ِ َِْ ََوول ِِوو   َََْوو  َوْىوو ر َوَِِصووللُُو  ووُو َوْىنًوول  ِه ِِ  ْ ووُ ْر لِوو  َوِلَا لِووَمْيَك ِ لَوو َّ  ْلَلِصوو ُر﴾ ﴿ُن  -ئىٕطددبٕٔي ئبجددب َن

ئۈضدحىگٗ  -ئبٔىطىغب ٍبخػىٍىك لىٍىػمب ثۇٍرۇدۇق، ئبٔىطي ئۇٔي لورضىمىذا ئۈضدحي 

ئبجىسٌىك ثىٍْٗ وۆجۈردى، ئىىىي ٍىٍذا ئۇٔي ئِٗچٗوحىٓ ئبٍرىذى. ئي ئىٕطبْ ِبڭدب 

 . ①﴾ى لبٍحىذىغبْ جبً ِېٕىڭ دٖرگبھىّذۇرئبٔبڭغب غۈورى لىٍغىٓ، ئبخىر -ۋٖ ئبجب 
ِېٕىڭ ٍبخػي ھِٗراھ ثوٌۇغۇِغب وىدُ ئٗ  الٍىدك؟ ئبٔدب ، دېدذى پٍٗغِٗدجٗر »

ئٌٍٗٗھىططبالَ. ئبٔذىٓ لبٌطىچۇ؟ ئبٔب ، دېذى پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ. ئبٔدذىٓ 

لبٌطىچۇ؟ ئبٔب ، دېذى پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ. ئبٔذىٓ لبٌطىچۇ؟ دادا ، دېدذى 

«ٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَپ
②
. 

ِٗلطدىحي  ھٗلىمىدٌثۇ خبجبٌىمحىٓ پبٍذىٍىٕىپ، جٗجۈر جٗغدۋىمبت لىٍغبٔالرٔىدڭ 

ئبٍبٌالرٔي زۇٌۇِذىٓ لۇجمۇزۇظ ئِٗٗش، ثٌٗىي ئۇالرٔىڭ جٗگ ِٗلطدىحي ئىطدالِٕي 

پبچبلالظ  ئبٍدبٌالرٔي ٍىدرىُ ٍبٌىڭدبچ ووچىغدب چىمىرىدپ ئىطدالِىٌ جِٗئىَٗجٕدي 

                                                 
①
 ئبٍٗت.-62سۈرٖ ٌولّبْ،  
②
 بۇخبرى ۇٖ ِۇسٍىُ رالۋاٍىاي. 
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ٍبِرىغبْ ئٗخاللىٌ لبالٍّىمبٔچىٍىمالرٔي وىػدىٍٗرگٗ ٍوچدۇْ ثۇزۇظ  جِٗئىَٗجىٗ 

لىٍىمالرٔدي ئىٕىدبر لىٍّبٍدذىغبْ،  ثدۇجۇٍۇٌّبٍذىغبْ لىٍىع  ئۇالرٔي ئدۆزى لىٍغدبْ 

پۇغبٍّبْ لىٍّبٍذىغبْ، ثٌٗىي غۇٔذاق لىٍىػٕي ئبرزۇ لىٍىذىغبْ، غدۇٔذاق لىٍىػدمب 

ئبٌذىدذا  ضدحچىٍٗرٔىڭضۇٍىمٗلىسىمىذىغبْ ھبٌغب وٌٗحۈرۈظ غٗرثٕىدڭ جٗجرىجىطدي 

گٗۋدىٍىٕىپ جۇرۇپحۇ. ئىطالِىٌ جِٗئىَٗجّدۇ غٗرة ِبڭغدبْ لٗدَٖ ثدوٍىچٗ، غٗرة 

ِبڭغبْ ٍۆٔىٍىػىٗ لبراپ ِبڭطب، لبٍطي ھبٌغب چۈغىذىغبٍٔىمي ئۇالرغب ثٗظ لوٌدذٖن 

 ئبٍبْ. 

جٗثىئىَىي، ئبٌدذاَ خبٌحىغدب چۈغدىْٗ ئىخالضدٍّٗٔٗرِۇ ٍدوق ئِٗٗش. ٌدېىىٓ 

غبپىٍٍىمٕي ٍولمب چىمبرغىٍي ثوٌّبٍذۇ. غبپىٍالر غدٍٗحبٔالرٔىڭ  ئىخالضٍّٗٔىه ثىٍْٗ

ٍبردِٖچي لوراٌي. غٍٗحبٔالر ئۇالردىٓ پبٍدذىٍىٕىپ ئدۆز جٗغٗثجۇضدىٕي وۈچٍٗحىدذۇ. 

دٖ،  -چددۈٔىي، ئىخالضددّْٗ غددبپىٍالرٔي وددۆرگْٗ وىػددىٍٗر ئۇالرغددب ئٗگىػددىذۇ 

 غٍٗحبٔالرٔىڭ ِٗلطىحي ئىػمب ئبغىذۇ.

گْٗ، ثۇزۇٌغبْ جِٗئىَٗجحىىي ئٗھۋاٌالرٔي جۈزٖپ، زۇٌدۇَ ٔىڭ رازىٍىمىٕي ئىسدى

لىٍىٕغبٔالرٔي زۇٌۇِذىٓ لۇجمۇزِبلچي ثوٌغبْ ئىخالضّْٗ ئىطالھبجچىالر ِۇٔذاق ثىر 

دٖۋٖت لىٍىع، جىھبد لىٍىدع، ئىطدالِىٌ جِٗئىَٗجٕدي ئۆزىٕىدڭ جدوغرا   -ٍوٌغب  

ذىىي ضدددۈرىحىگٗ لدددبٍحۇرۇظ ٍوٌىغدددب ِبڭطدددب ثدددوالجحي. ٌدددېىىٓ ئٍٕٗدددي زاِبٔددد

ئىطالھبجچىالرٔىڭ ھېچجىدرى ثدۇ ٍوٌغدب ِېڭىػدٕي جٗغدٗثجۇش لىٍّىدذى. ثٌٗىدي 

زۇٌۇٍِۇق ٍبِبْ ھبٌٗجٕي ضدبلالپ  ،ِۇٔذاق ثىر جٗڭٍىّٗ داۋاِالغحي: ٍب لبالق، لبجّبي

لىٍىع  ٍب ئىطدالِٕي چدۆرۈپ جبغدالپ، دىٕدذىٓ چىمىدپ، جٗرٖلمىدٌ لىٍىدع ۋٖ 

طدالِىٌ جِٗئىَٗجٕدي لبٍحدب لدۇرۇظ ھٗزارٖجٍىػىع ئۈچۈْ ٍبۋروپبغب ٍۈزٌىٕىع. ئى

ٔىڭ جٗلذىرى ثىٍْٗ ٍېحىپ وٌٗگْٗ ۋالحىذا ھۆوۈِذارالر جٗرىپىدذىٓ جٗغٗثجۇضي 

جٗرىپىدذىٓ «  ئىطدالھبجچىالر»زٖرثٗ ۋٖ ئېىطپىالجبجطىَٗ ئۇچرىذى.  ۋٖھػىٌئٗ  

وٗضىىٓ رٖت لىٍىع ۋٖ ٍۈز ئۆرۈغىٗ ئۇچرىذى. ثۇ ئٗھۋاي ئىطالِىٌ جِٗئىَٗجدحٗ 

ٍۆٔىٍىػٕي ۋٖ ثۇ  ھٗلىمىٌچىٍىك ھٗرىىٗجٍىرىٕىڭ « ئىطالھبت»ۋاجمبْ ِٗۋجۇت ثوٌۇ

ئىطددالھبجچىٍىمٕىڭ ئىطددالھ لىٍىددع ئِٗٗش، ثٌٗىددي ئىطددالِٕي ۋٍٖددراْ لىٍىددع 

 ئىىٍٗٔىىىٕي  ئبغىبرىالپ لوٍذى. 

  .ئبضحب چۈغۈپ وٗجحي -ئبرلىٍىك ئبضحب « ِٗوحٗپ لىسٌىرى»ھىجبة 

لبرغدي پىدالْ جۈزگٍٗٔىرىدذٖ ِۇضدۇٌّبْ لۇرۇٌحبٍٍىرى ئىطدالِغب  ِىططىَؤېرالر

لٍٗددث لىٍىػددّىغبّٔىذى؟  زۆرۈرٌددۈوىٕيئبٍددبٌالرٔي ئولۇجددۇظ ۋٖ ئددبزاد لىٍىػددٕىڭ 

دٖضٍىپىذٖ ٍىرىُ ٍبٌىڭبچٍىك، ھبٍبضىسٌىك ِٗوحٗپ لىسٌىرىٕىدڭ خدبراوحېرى ئِٗٗش 
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 جٗثىئىَىدديئىدذى. ثٌٗىددي ثۇٔددذاق ئىددع ِٗوددحٗپٍٗردٖ زادىددال راۋا وددۆرۈٌٍّٗححي. 

ِٗلطٗت ئبٍذىڭ. ئٍٕٗدي ۋالحىدذىىي جِٗئىدَٗت ثۇٔدذاق ئىػدمب ٍدوي  ثۇٔىڭذىىي

لوٍّبٍححي، ئىػٕىڭ ثېػدىذىال پىدالْ ئبغدىبرىٍىٕىپ لبٌطدب ئدۇٔي ئىجدرا لىٍغىٍدي 

ِٗودحٗپ لىسٌىدرى  .جۇٔجۇلدۇپ وېحٗجحدي ثۆغدىىىذىالثوٌّبٍححي. ثٌٗىي ثۇ پىدالْ 

لال چىمىپ وٗجطدٗ، ِٗوحٗپىٗ وىرىپال ئىطالِىٌ جِٗئىَٗجٕىڭ ئٗٔئٗٔىٍىرىذىٓ ثىرا

 لىس ئىگىٍىرى لىسٌىرىٕي ِٗوحٗپىٗ ئٗۋٖجٗجحىّۇ؟ 

ھٗرگىس ئٗۋٖجٍّٗححي. لىس ئىگىٍىرىٕي جوٌۇق خبجىرجَٗ لىٍىع وېدرٖن. غدۇٔذىال 

ودبال »ئۇالر لىسٌىرىٕي ِٗوحٗپىٗ ئٗۋٖجىذۇ. پىالّٔۇ وبغىال پٍٗذا لىٍّبضٍىك ئۈچدۈْ 

ئدبۋۋاي  جٗدرىجىٌئىػمب ئبغىذۇ. ئۇضۇٌي ثوٍىچٗ جوٌۇق « ھبرۋىطىذا جوغمبْ جۇجۇظ

ضىرجىغب چدبچ ئدبزراق چىمىدپ لبٌىدذۇ، ثٌٗدگٗ جبغدالٔغبْ ئدۆرۈِٗ  وىَىّىٕىڭثبظ 

ثدبظ جدبظ  ئِّٗدبثىدٍْٗ ثدبغالپ لوٍۇٌىدذۇ. ئدۆرۈِٗ چدبچ ئوچدۇق،  ٌېٕحبچبچالر 

ثۆوي ئىچىذٖ. ٍۈز ئوچۇق. غۇٔذاق، ثۇالر وىچىه جۇرضدب، ٔدېّٗ ثوٌىدذۇ،  وىَىّىٕىڭ

 لېرىٕذىػىُ؟ 

 -ۇ ئىع ھٗلىمٗجْٗ ئبضبٔغب جوخحىّىذى. ٌېىىٓ ئبخىرى پۈجحىغۇ لٗدٍِٖٗر ثىر ث

ثىرٌٗپ ئېٍىٕذى. ھٗجحب وۆورٖوٍٗرِۇ، دۈِجىٍٗرِۇ، پبچبلالرِۇ، ثىٍٗوٍٗرِدۇ، ٍبٌىڭدبچ 

 لىرغبلالرِۇ، ھبٍبضىس ووچىالرِۇ ئېچىٍذى. 

 ثۇ ئىػالر لبٔذاق ٍۈز ثٗردى؟ 

جوغرا، ئبۋۋاي ِىطىر  .ٓ داالٌٗت ثېرىذۇغۈثھىطىسوي، ثۇ ئىع ٔۇرغۇْ ٔٗرضىٍٗردى

جِٗئىَىحىٕي، ئبٔذىٓ ثبغمب ئىطالِىٌ جِٗئىَٗجٍٗرٔدي ثدۇزۇظ ئۈچدۈْ غدٍٗحبٔالر 

 جٗغۋىمبت ۋاضدىحىٍىرىجىرىػحي. رادىَو، وىٕو، ضٗھٕٗ ئٗضٗرٌىرى، گېسىث لبجبرٌىك 

ٌدېىىٓ  .ئۈٔۈٍِدۈن ثوٌدذى ۋاضدىحىٍٗرغٍٗحبٔالرغب ھِٗىبرالغحي. ھۇجۇَ وۈچٍدۈن، 

 ۇٔىڭ ثىٍْٗ ٍۈز ثٗرگْٗ ئىػالرٔي لبٔذاق چۈغٗٔذۈرگىٍي ثوٌىذۇ؟ ث

ھېٍىھَٗ ئىػٍىحىٍّٗوحٗ. ئٌٍٗىه ٍىٍٕىڭ ئبٌذىذىىىگٗ لبرىغبٔذا  ۋاضىحىالر ِٗزوۇر

رىُ ئٗضدىردىٓ ودۆپرٖن ېدٍ ۋاضدىحىالرجېخىّۇ غىذدٖت ثىٍْٗ ئىػٍىحىٍّٗوحٗ. ثدۇ 

غۇٔذالحىّۇ، ِۇغدۇ  .ا لىٍذىۋالىث داۋاِىذا ٔبھبٍىحي چو  دىٕطىسٌىك دوٌمۇٔي پٍٗذ

ئىگٗ ھىجبثٍىك لىسالر ثبر. ئۇالر ھىجبة ئۈچۈْ  ضٗۋىَٗضىگٗوۈٍٔٗردٖ ئبٌىٌ ِبئبرىپ 

 جۈرِىٍٗرگٗ لبِبٌطىّۇ، ھىجبثحىٓ ۋاز وٗچٍّٗۋاجىذۇ.

ٔېّٗ پٗرق ثبر؟ ثبغمىچٗ لىٍىدپ ئېَحطدبق، ئٍٕٗدي ۋالحىدذا چۈغدۈپ وٗجدىْٗ 

 ٗٔئٗٔىگىّۇ؟ھىجبة ئٗلىذىگٗ ثبغٍىٕىػٍىمّىذى، ٍبوي ئ
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ئىّبٔغدددب ثبغٍىٕػدددٍىمّىذى، ٍدددبوي  ھٗلىمىدددٌچۈغىۈٍٔٗغدددىْٗ ئٗخدددالق 

لدوزغىال  وۆجدۈرگٍٗٔٗر  ئېچىۋٖجىٗٔدذٖئٗٔئٗٔىگىّۇ؟ ِٗوحٗپ لىسٌىدرى ٍدۈزٌىرىٕي 

ئٗلىذٖ ئۈچۈْ لوزغىال  وۆجۈرگّٗٔۇ، ٍبوي ئٗٔئٗٔٗ ئۈچدۈْ لدوزغىال  وۆجۈرگّٗٔدۇ؟ 

دىٕددي  ھٗلىمىددٌ  وۆجددۈرگٍٗٔٗر ئبٍددبٌالر ئىػددٍىگىٍي ووچىغددب چىممبٔددذا لددوزغىال

ئٗلىددذىٕىڭ جۈرجىىطددي ثىددٍْٗ لددوزغىال  وۆجۈرگّٗٔددۇ، ٍددبوي جٌٗۋىٍىدده ئددۇالرٔي 

 لوزغبجمبّٔۇ؟ ئبٍبٌالرٔي وۈٍٔٗظ ئۇالرٔي ضٗورٖجىّٗٔۇ؟ 

ھٗر لدبٔچٗ وۈچٍدۈن  ۋاضدىحىٍىرىھىجبة ئٗلىذىگٗ ثبغالٔغبٔذا ۋٍٖدراْ لىٍىدع 

ئىّبٔغددب ثبغالٔغبٔددذا  ٗلىمىددٌھثوٌطددىّۇ ھٗرگىددس چۈغددۈپ وٗجٍّٗددذۇ. ئٗخددالق 

ثۇزغۇٔچىٍىك ئبِىٍٍىرى ھٗرلبٔچٗ وۆپ ثوٌۇپ وٗجطىّۇ چۈغىۈٍٔٗغدٍّٗذۇ. ئِّٗدب 

روھىذىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌغبْ ئٗٔدئٗٔٗ لدۇرۇق جٌٗۋىٍىده ئېغىدرراق ثېطدىّغب ئۇچرىطدب 

ٍىّىرىٍىپ وېحىذۇ. ثېطىُ ئٌِٗٗىَٗجحٗ ثٗن وۈچٍۈن ثوٌذى. غدٍٗحبٔالر ثدبر ودۈچي 

 ىٍذى.ثىٍْٗ ثېطىُ ل

ذا ئېَحىدپ ئدۆجىىٕىّىسدٖن ِٗودحٗپ لىسٌىدرى ودوچىالردا ٍدۈزى ئوچدۇق ىٍۇلىر

ِېڭىػدمب ثبغدٍىذى. ٌدېىىٓ ئدۇالر ثىٍٗوٍىرىٕدي، پبچدبلٍىرىٕي ٍۆگٍٗدذىغبْ ئدۇزۇْ 

ِبڭذى. ئۇالرٔىڭ ثۇٔذاق لىٍّبٍّۇ ئبِبٌي « رۇش»وىَىٍّٗرٔي وىَىپ ئٗدٖپ ثىٍْٗ 

 ثبرِىذى؟

جۈگىػىطْٗ، جِٗئىَٗجٕىڭ ٔٗزىرىدذىٓ چۈغدۈپ ثۇٍبلمب لبراپ ِبڭطب   -ئۇٍبق  

وېحىطدْٗ، ثبغدمىالرغب ئىجددرٖت ثوٌدۇپ لبٌىطدْٗ. غددۇٔذاق پىچىرالٍححدي لىسالرغددب 

ثۇٍبلمب لبراپ ِبڭبالٍذۇ؟ ھٗروىُ جوٌۇق ئٗدٖپ  -غٍٗحبٔالر. ثۇ ئٗھۋاٌذا وىّّۇ ئۇٍبق 

 ضبلالپ، لىٍىپ ئىچىذٖ ِبڭىذۇ. 

ٔىدڭ « َٗ ِٗوحىپيۋىَٔىبض» -را ِٗوحىپي لبھىرٖدٖ ئېچىٍغبْ جۇٔجي لىسالر ئوجحۇ

ٔبزىرى ثىر ئىٕگٍىس ئبٍبي ثوٌدۇپ، ئدۇ ئٗٔدئٗٔىگٗ رىئدبٍٗ لىٍىػدحب ِۇجٗئٗضطدىپٍىه 

ئىذى. ئىػالر دٖضٍىپىذٖ غدۇٔذاق ثوٌۇغدي « ٍۇلىرى چولمب»دٖرىجىطىگٗ ٍٗجىْٗ 

 .ئبضحب ٍوغىٕدبپ ثبرالطبٍٔىػدي وېدرٖن ئىدذى -وېرٖن. پىالْ ٍىٍحىس جبرجىپ، ئبضحب 

دٖضٍٗپحٗ ٍبِبْ ٔىَٗت ئبغىبرىٍىٕىپ لبٌطب، ئوجحۇرا ِٗوحٗپىٗ ثىرِدۇ لىدس وىرگىٍدي 

 ئۇٔىّبً، پۈجۈْ پىالْ ضۇغب چىٍىػبجحي.

ھِّٗىطدي ضدبپال ئبٍدبي ئىدذى.  وبفېذراضدىذىىٍٗرٔىڭثۇ ِٗوحٗپٕىڭ ئولۇجۇظ 

پٗلٗت ئبٍبي ئولۇجمۇچي جېپىٍّىغبچمىال ئٗرٖة جىٍي ئولۇجمۇچىطي ئٗر ئىذى. ثىراق 

ۇ ئٗر ئولۇجمۇچي ھِٗدّٗ وىػدىٕىڭ ٔٗزىرىدذٖ جٗلدۋادار دٖپ لبراٌغدبْ ٍبغدبٔغبٔالر ث

ئىچىذىٓ جبٌالپ لوٍۇالجحي. ثۇ ِوٍطىپىث ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئولۇغۇچي لىسالرٔىڭ ئبٌذىدذا 



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

304 

 

وۆٍۈِچبْ، ھۆرِٗجىٗ ضبزاۋٖر دادا. پۈجۈْ ِٗودحٗپ ثدوٍىچٗ ِٗوحٗپٕىدڭ وبجىپىدذىٓ 

ئدبٔىالرٔي وۈجدۈۋېٍىع،  -ڭ ئىػخبٔىطىذا ئبجدب ثبغمب ئٗر خىسِٗجچي ٍوق. ئۇ ئۆزىٕى

وىحبثٍىرىٕي لىٍىع ثىٍْٗ ِٗغغۇي، ِٗوحٗپىٗ ئبرىالغّبٍححي.  -ِٗوحٗپٕىڭ ھېطبة 

رى ئدبدٍِٖٗر لوٍۇٌدذى. ئولۇغدۇچي لىدسالر ېددٖرۋازىۋٍٖٔىىىىّۇ ئۆزىٕي جوخحبجمبْ ل

 دٖپ چبلىراجحي. « جبغب»دٖرۋازىۋٖٕٔي چبلىرىػمب جوغرا وٌٗطٗ، 

ِٗوحٗپىٗ ئۈضحي ٍېپىك ھدبرۋىالر ثىدٍْٗ وېٍىدپ ٍٗٔٗ غدۇٔذاق ھدبرۋىالر لىسالر 

ثىددٍْٗ ئددۆٍىگٗ لبٍحددبجحي. ھددبرۋا وىراضددىغب چىمىٕبٌّىغددبٔالر لىسٌىرىٕددي ئٗجىگىٕددي 

ِٗوحٗپىٗ ثىٍٍٗ ئېٍىپ وېٍىپ، وٗچحٗ ٍٗٔٗ وېٍىپ ئٗوىحٗجحدي. ثۇٔدذاق لىٍىػدحىٓ 

 ِٗلطٗت لىسالرٔي ٍوٌذا ٍبٌغۇز ِبڭذۇرِبضٍىك.

 رغب ٍٗٔٗ ثۇٔىڭذىٓ ئبرجۇق ٔېّٗ وېرٖن؟ دادىال

ئٗخاللىغب لىس ئىگىٍىرىدذىّٕۇ ثٗودرٖن  -لىسالرٔىڭ ئٗدٖپ « ٔبزىر ھٗزرٖجٍىرى»

٘ة ئىٕگٍىسالر ھٗلمىذٖ ٔېّٗ دېطدٗ    -ئٗھّىَٗت ثېرىذۇ. جوۋا ثىر ئىٕگٍىس خوجۇْ 

  .دٖ ئِّٗب ئۇالرٔىڭ ئبدَٖ جٗرثىٍَٗغحىىي زىٍٍىمىغب لىً ضىغّبٍذۇ

 .َٗجحٗ لىسالر ِٗوحىپىذٖ ِٗلطدٗجٍىه ھبٌدذا ئوغدۇٌالرچٗ دٖرش ئۆجۈٌدذىئٌِٗٗى

لىسالر ئوجحۇرا ِٗودحٗپٍٗردٖ  .ثۇٔذاق لىٍىػحىىي ِٗلطٗت ھبزىرچٗ ئبغىبرىالّٔىذى

ئۆزىٕي ئۆگٗٔدذى. ئٍٕٗدي ۋالحىدذا لىسالرٔدي  پىروگراِّىالرٔىڭئوغۇٌالرغب جۈزۈٌگْٗ 

رىحدب، لىدسالر ٔىىدبھٍىٕىع ٍېػدىذىٓ ثبغالٔغۇچحىٓ ٍۇلىرى ئۆرٌىحىپ ئولۇجۇغدمب لب

ئۆجۈپ وېحىپ، ئبئىٍٗ ثبغمۇرۇغمب ٍبرىّبٍذىغبْ چو  ثوٌدۇپ، ئبٍدبٌٍىك ۋٖزىپىطدىٕىڭ 

ھۆددىطىذىٓ چىمبٌّبٍذۇ، دٍٖذىغبْ ئېحىراز ثبر ئىذى. ثۇ ئېحىرازغب لبرىحدب ِٗودحٗپ 

ثدۇ ئبئىٍٗ ئىػٍىرى، ثبال ثېمىع دېگٗٔذٖن ئبٍبٌچٗ دٖرضٍٗرٔىّۇ لوغۇِچٗ لىٍدذى. 

ئبرلىٍىك لىسالرٔي ٍبخػي ئبٔب ثوٌۇغمب جٗرثىٌَٗٗۋاجمبٔذٖن جۇٍغدۇ ثٗردى. لىسالرٔىدڭ 

ٔىىبھٍىٕىع ٍېػىذىٓ ئۆجۈپ وېحىػىگٗ لبرىحب ٔىىبھٍىٕىع ٍېػي چوڭبٍحىٍىپ، ئوْ 

چىىىپ جوً ېئبٌحٗ ٍبغحىٓ ثۇرۇْ ٔىىبھٍىٕىػٕي چٗوٍٍٗذىغبْ لبٔۇْ چىمىرىٍذى. و

چىراٍٍىدك وۆرضدىحىٍذى. وېچىىىدپ جدوً لىٍىدع  لىٍىع جۈرٌۈن ثبھبٔىٍٗر ثىدٍْٗ

ئبخىرى ئٌِٗٗىٍَٗغحي. ئوْ ئبٌحٗ ٍبغحب ئِٗٗش، ئوجحۇز ٍبغدحىٓ ئۆجىٗٔدذىّۇ جدوً 

لىٍّبٍذىغبٔالر وۆپٍٗذى. لىسالرٔىڭ ئبئىٍٗ ئىػىٕي لىالٌّبٍدذىغبْ ثوٌدۇپ لېٍىػدىغب 

ٍىٕىدپ، جوال ئۆً ئىػٍىرى ۋٖ ثدبال ثدېمىع دٖرضدٍىىٍىرى لوغدۇِچٗ لى -لبرىحب ئبز 

ئولۇظ ِۇددىحي ثىر ٍىً ئۇزارجىٍذى. ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ئوغدۇٌالر ثٗظ ٍىٍدذا ئولۇغدبٕٔي 

 لىسالر ئبٌحٗ ٍىٍذا ئولۇٍذىغبْ ثوٌذى. 
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ئېحىراز ثىٍذۈرگۈچىٍٗرٔىڭ غٌٗدۋىٍىرى ثېطدىمىپ، لىسالرٔىدڭ ئوجحدۇرا ِٗوحٗپدحٗ 

بضددحب ئ -ئولۇغددي ئوِۇَِۈزٌددۈن ئوِۇِالغددمبٔذىٓ وېددَىٓ ئبٍددبٌچٗ دٖرضددٍٗر ئبضددحب 

ئبزاٍحىٍىپ ئبخىرى ٍوق لىٍىٕذى. لىسالرٔىڭ دٖرضدي ئوغۇٌالرٔىدڭ ثىدٍْٗ جبِدبِْٗ 

ئوخػبظ لىٍىٕذى. ئبٌحىٕچي ٍىٍٍىك ئولۇغّۇ ثىىبر لىٍىٕذى. لىسالر ئوغدۇٌچٗ ثٗظ 

  -ٍىً ئولۇپال ئوجحۇرا ِٗوحٗپٕي پۈجحۈردى. ئِٗذى ئۇالرٔىڭ ئبٌذىذا ٍېڭدي ِٗضدىٍٗ  

 .جبرىخٕىڭ ئبٌذىغب ئۆجۈپ وٗجٍٍّٗي ىطي ثبرئبٌىٌ ِٗوحٗپىٗ وىرىع ِٗضىٍ

*** 

، ئبٔدذىٓ ثبغدمب غدٗھٗرٌٗردٖ لىدسالر ئىطدىٗٔذىرىَٗدٖئبۋۋاي لبھىرٖدٖ، ئبٔذىٓ 

ئبٍدبي ٔبزارٖجچىٕىدڭ جۇجۇغدىّۇ ثوغدىذى.  ئٗٔگٍىٌَٗىدهئوجحۇرا ِٗوحىپي وۆپٍٗذى. 

حي. ئِٗذى ئۇٔىڭغب ِٗوحٗپ ئىچىذىىي جۈزۈِذىٓ ثبغمىطي ِۇھىُ ئِٗٗضحٗن لىالج

ئۇ، لىسالرٔىڭ ئٗخاللىغب ثۇرۇٔمىذٖن ثٗن وۆڭۈي ثۆٌٍّٗۋاجبجحي. ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕىدي 

ِىطىرٌىك ئبٍبي ٔبزىرالرٔىڭ جۈزۈِي جېخىّدۇ ثدوظ چىمحدي، ئٗخاللمدب ئٗھّىدَٗت 

 ثېرىػي جېخىّۇ ضۇش ثوٌذى. 

ئىػالر ثىر ِٗزگىً رېحىٍّىك ِبڭذى، لىسالر ِٗوحٗپٍىرىذٖ ئولۇغۇچىالر وۆپىَىپ 

پ جبرٌىك لىٍذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ٍٗرٌىه ِٗودحٗپٍٗر لۇرۇٌۇغدمب ثبغدٍىذى. ثدۇ ِٗوحٗ

ِٗوحٗپٍٗرِۇ ئىٕگٍىسالر ثىٍْٗ ئوخػبظ ٍوٌدذا، ئوخػدبظ ٔىػدبٔغب لدبراپ ِبڭدذى. 

وىػىٍٗر ئِٗذى لىسٌىرىذىٓ ئٗٔطرىٍّٗذىغبْ، لىسٌىرىٕي ِٗوحٗپىٗ ثىٍدٍٗ ئبپىرىدپ 

بْ لىدسالر وۆپٍٗدذى. ئىدع غدۇٔىڭ ئٗوٌٍّٗٗذىغبْ ثوٌذى. ٍوٌالردا ٍبٌغۇز ٍۈرىدذىغ

 ثىٍْٗ جۈگِٗذۇ؟ 

ھٗرلبٔددذاق جِٗئىَٗجددحٗ جِٗئىددَٗت ئٗٔئٗٔىٍىرىددذىٓ چىمىددپ وېحٌٍٗٗددذىغبْ 

ئوغۇٌالر ھٗرلبچبْ چىمىپ جۇرىدذۇ. ئٗخاللدي « جۈرئٗجٍىه»لىسالر، « جۈرئٗجٍىه»

چىڭ جِٗئىَٗجحٗ ثۇٔذاق جۈرئٗجٍىىٍٗر دٖرھبي چٗوٍىٕىدذۇ، ٍۇلدۇَ جىسگىٍٕىٕىدذۇ، 

وحېرىَٗ وۆپىَىدپ ثدوٌغىچٗ جبزىٍىٕىدذۇ. ئِّٗدب ئٗخاللدي ثۇزۇٌغدبْ جِٗئىَٗجدحٗ ثب

چٗوٍٗظ ثوٌّبٍذۇ، ٍبوي ئۈٔۈٍِۈن چٗوٍٗظ ثوٌّبٍذۇ، ثبوحېرىَٗ وۆپىَىذۇ، ئدبخىرى 

ئىٕطبٔالر ئىچىذىٓ چىمىرىٍغبْ ئٗ  ٍبخػي  ثېرىپ ۋاثب جبرلىٍىذۇ. غۇٔىڭ ئۈچۈْ 

ََوِ   ْلُلنَ وِر ﴿ُتنُُْا فَ  ئۈِّٗجٕي ِۇٔذاق ِبخحبٍذۇ:  َِ َهوْا َِ َِولْلَلْدُروِ  َوتَونوْ ُُِرو َِْ  لِْنَّلِس تَْا ْر ُنْفِر َِّ َر ُن  وْ
وو ِْ ََل َِ َوَنْتََوووُرُىُا  ْل نُووا ُهُا  ْلُلْيِِ وونوْ ِت ووًر  لَُّهووا  َِ َف وْ ووَ  َنْىووُل  ْلِ َُوولِن َلَ وول َِ َِ َِللّْووِو َولَووْا آ نُووا َِ﴾َوتُوْيِِ ضددىٍٗر ﴿ ُقا
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ئوجحۇرىغب چىمىرىٍغبْ، ٍبخػىٍىممب ثدۇٍرۇپ ٍبِدبٍٔىمحىٓ ئىٕطبٔالر ِٗٔپٗئٗجي ئۈچۈْ 

 . ①﴾لب ئىّبْ ئېَحىذىغبْ ئٗ  ٍبخػي ئۈِّٗجطىٍٗرجوضىذىغبْ، 
﴿لُِدَ   ئىٕطبٔالر ئىچىذىٓ چىمىرىٍغبْ ئٗ  ٍبِبْ ئۈِّٗجىٗ ِۇٔذاق ٌٗٔٗت لىٍىذۇ:

 َِ ِِ َل ُووَل َو َََْو  ِلَسول وَر ًِ َل  ْْ و  ََنِو  ِ  وُروْ  ِِ ََ َِْ َتولُُاْ  َلَ  لَّوِذيَ  َت َََصوا  وََّتولُُاْ  يَوْدَُوُمو َِوْرَيَا َذلِوَك ََِلول   َسو   َْوِ  
﴿ ﴾َِ َدُْووا َْ وول َتوولُُاْ  يَو َِ  ََ ِهنَ وورر َِوَدُْوواُه لِِّووْ  ََوو    َِ ثٗٔددي ئىطددرائىٍذىٓ وددبپىر ثوٌغبٔالرغددب يَوَُونَوولَىْا

ىدڭ داۋۇجٕىڭ ۋٖ ِٗرٍَٗ ئوغٍي ئىطدبٔىڭ جىٍدي ثىدٍْٗ ٌٗٔٗت لىٍىٕدذى، ثدۇ، ئۇالرٔ

ئبضىٍَىك لىٍغبٍٔىمٍىرى ۋٖ ھٗددىدذىٓ ئېػدىپ وٗجىٍٗٔىىٍىرىدذىٓ ثوٌدذى، ئدۇالر 

ثىرىٕي جوضدّبٍححي، ئۇالرٔىدڭ لىٍّىػدٍىرى  -ئۆزٌىرى لىٍغبْ ٍبِبْ ئىػالردىٓ ثىر 

 .②﴾ٍبِبْ ٔېّىذېگْٗ
گٗ ئبٍٍىٕىدپ وٗجدىْٗ « ئٗٔدئٗٔٗ»لىّّٗت لبراظ ۋٖ ئٗخالق روھدحىٓ خدبٌىٌ 

الر ۋٖ زاوؤٍىػىػددالر ثوٌىددذۇ. ٌددېىىٓ ثددبوحېرىَٗٔي جِٗئىَٗجددحٗ ئىٕىددبر لىٍىػدد

جبزىٍىَبالٍذىغبْ ئۈٔۈٍِۈن چٗوٍٗظ ثوٌّبٍذۇ. غدۇٔىڭ ثىدٍْٗ ثدبوحېرىَٗ ضدبلٍىٕىپ 

لبٌىددذۇ، ئبضددحب، ٌددېىىٓ ِٗزِددۇت جبرلىٍىددذۇ. ھىجددرىَٗ ئددوْ جددۆجىٕچي ئٗضددىردٖ 

الِىٌ ھۇجۇِىغب ئۇچراۋاجمبْ ِىطىر جِٗئىَىحىذٖ ۋٖ پۈجدۈْ ئىطد ئٗھٍىطٌٗىپٍٗرٔىڭ

جِٗئىَٗجددحٗ غددۇٔذاق ثوٌددذى. لىّددّٗت لبراغددالرٔىڭ ضددبلىٕذىٍىرى ۋٖ دىٕٕىددڭ 

لبٌذۇلٍىرى ضبلٍىٕىپ لبٌذى. ٌېىىٓ روھدحىٓ خدبٌي ثوٌدۇپ لبٌغدبْ ثدۇ ئٗٔدئٗٔىٍٗر 

ثۇزۇلچىٍىمٕي جٗرٖلمىَبت، ئبزادٌىك ۋٖ ئىٍغبرٌىك دٖپ ثېسٍٖذىغبْ ھۇجۇَ ثورأٍىرىغب 

 ئۇزاق ثٗرداغٍىك ثېرٌّٖىذى. 

ئوغۇٌالر لىسالرغب ٍبپحدب ٍدبوي ئبغدىبرا ضدۆز جبغالغدمب ثبغدٍىذى. « ئٗجٍىهجۈر»

لىسالر ئۇٔذاق ئوغۇٌالرغب لبٍرىٍىپ لبراپ ِبڭىذىغبْ ثوٌذى. ثۇ لىدسالر « جۈرئٗجٍىه»

غۇٔذاق  لىٍغىٕي ئۈچۈْ ئٗخاللدي ثدۇزۇق دٖپ لبرىٍىدپ وىػدىٍٗرٔىڭ ٔٗزىرىدذىٓ 

ىدذى. لىسالرغدب ضدبلبي جبغدالٍذىغبْ چۈغۈپ وٗجحي. ٌېىىٓ ئۇالر پٗرۋا لىٍىپ وٗجّ

ئِٗذى ثۇ ئىػالر وىػىٍٗرٔىڭ وۆزىگٗ  .ٍىگىحٍٗرِۇ لٗدِٖذٖ ثىر ئۇچراٍذىغبْ ثوٌذى

لبٌذى. ِٗوحٗپ ثبٌىٍىرىٕىڭ دائىٍّىك لىٍىمىغب ئبٍالٔذى. ثۇ ھٗلحٗ ئِٗدرى  ضىڭىپ

 ِٗئرۇپ لىٍىػّۇ جوخحىذى. غٍٗحبٔالر خۇظ ثوٌذى. -

رىٕىڭ وىَىّي ئۆزگٗردى. ئىػحبٕٔىڭ پبچىمي ئبزراق ئبضحب ِٗوحٗپ لىسٌى -ئبضحب 

لىطمبردى. ثۇٔىڭغب ٔېّٗ ثوٌىذۇ؟ ئېچىٍىپ لبٌغبْ ٍٗرٔدي پبٍپدبق ٍۆگٍٗدذىغۇ؟ ٍٗ  

 -ثۇٔىڭغددب ٔدېّٗ ثوٌىددذۇ؟ ٍٗ   .ئدبزراق لىطدمبردى، پٗلٗت ٔٗچددچٗ ضدبٔحىّىحېرال

                                                 
①
 ئبٍٗت.-660سۈرٖ ئبي ئىّئاْ،  
②
 ئبٍٗت.-57-56، ِبئىڭٖسۈرٖ  
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پٗغددٍٗر لىطددمبرغبْ ثىددٍْٗ ئبضددّبْ دۈَ وۆِحۈرۈٌددۈپ وېحِٗحددي؟ پىػػددىممب 

 !ٌغبۋٖرِٗڭالر، ِۇجٗئٗضطىپالرجو

لبٌدذى. ٍٗڭدٍٗر، پٗغدٍٗر، پبٍپدبلالر ٍٗٔٗ ٔٗچدچٗ  ضدىڭىپثۇ ئىػالرِۇ وۆزگٗ 

ٍۆگٗغدىٗ ثۇٍرۇغدبْ  ضبٔحىّېحىر لىطمبردى. لبٔچٗ لىطمبرغبٔطېرى ئبٍبٌالرٔىدڭ 

 .جبٍٍىرى غۇٔچٗ ئوچۇق لبٌذى

، دوزا  ئوھۇظ، ِۇجٗئٗضطىپالر ئٗخالق، ئٗخالق دٖۋېرىذىىٗٔطدىٍٗر، جٗٔدٕٗت

دٖۋېرىذىىٗٔطىٍٗر وىَىُ ٔٗچچٗ ضبٔحىّېحىر لىطمبرغبٔغب ئٗخاللمدب دٖز وېحِٗحدي؟ 

ھًٗ لبجّبٌالر ئٗخاللٕي وىَىُ ثىدٍْٗ ئۆٌچِٗطدىٍٗر؟ ئٗخدالق دېدگْٗ لىّدّٗت 

لبراظ دېگْٗ گٗپ، لىّّٗت لبراظ دېگْٗ وۆڭۈٌدذٖ ثوٌىدذۇ. لىسالرٔىدڭ وۆڭٍىدذٖ 

 .ڭبچ ِبڭطىّۇ ثۇزۇٌۇپ وٗجٍّٗذۇلىّّٗت لبراظ ثوٌغبٔىىْٗ، ووچىذا ٍبٌى

ِٗودحٗپ لىسٌىدرى، ِٗودحٗپ پۈجحدۈرۈپ  پېدذاگوگىىبئوجحۇرا ِٗودحٗپ لىسٌىدرى، 

ووچىذا ٍىرىُ ٍبٌىڭبچ ٍۈرىذىغبْ ئبٍبٌالر وۆپٍٗذى.   -ِبئبغٍىك ثوٌغبْ ِۇئٌٍٗىٌّٗٗر  

ئوجحۇرىغدب چىمىػدمب ثبغدٍىذى. ئبٍدبٌالر گېسىحٍٗرٔدي ۋٖ ثبغدمب « ِودىالر»ثۇ چبغذا 

ضدوۋغبجٍىرى ۋٖ « ِدودا»سىحٍٗر ِٗخطۇش ئبٍبٌالر ئىطحؤي ئبجرىحىپ، ئبٍبٌالرغدب گې

 ٔٗضىھٗجٍٗرٔي جٗلذىُ لىٍىػمب ثبغٍىذى.

 ئىچىذٖ ثٗوّۇ ٔورِبي ثبغالٔذى. « ئىپپٗت»ٔٗضىھٗجٍٗر ٔبھبٍىحي 

 لبٔذاق لىٍغبٔذا ئېرىڭىسٔىڭ ِۇھٗثجىحىٕي ضبلالپ لبالالٍطىس؟

 ىپ چىراٍٍىك وۆرۈٔۈغىگٗ ٍوي لوٍبِذۇ؟ئىطالَ ئبٍبٌٕىڭ ئېرىگٗ ٍبضىٕ

ثىس پٗلٗت ضۈرٖت ثىٍْٗ ٔٗضىھٗت لىٍّبلچي، چدۈٔىي ثىدس ھِٗدّٗ ٔٗرضدىٕي 

 . جۇرۇۋاجىّىسضۈرٖت ثىٍْٗ ئىساھالٍذىغبْ رٖضىٍّىه ئبخجبرات دٖۋرىذٖ 

ثددۇ لٗدِّٖددۇ ئۇجۇلٍددۇق ثوٌددذى. ئبٍددبٌالرٔي دىٕٕىددڭ، ئٗخاللٕىددڭ، ئٗٔئٗٔىٕىددڭ 

 !ٍىػمب ٍٗٔٗ ثىر لٗدَٖ ئبالٍٍيئىطىٗٔجىطىذىٓ ئبزاد لى

، ئِٗذى گٗپٕي ئوچۇلراق دېگٗٔىذۇقدٖضٍٗپىي ثبضمۇچحب ئٗر ئۈچۈْ ٍبضىٕىع 

 !لىالٍٍي

لبٔذاق لىٍغبٔذا ئٗرٌٗرٔىڭ دىممىحىٕي ئۆزىڭىسگٗ جبرجبالٍطىس؟ غدۇٔذاق، ٔېّىڭىدس 

 ثىٍْٗ ئٗرٌٗرٔي ئۆزىڭىسگٗ لبرىحبالٍطىس؟ 

ئىسدٖۋاجمبْ لىسالر لبٔذاق لىٍىذۇ؟ ٍبضدىٕىپ، ئېرى ٍوق ئبٍبٌالر ٍبضبّٔبِذۇ؟ ئٗر 

جورغب چۈغّىطدٗ، جېخىّدۇ « ھبالي جۈپ»ٔي جورغب ئىٍىٕذۇرِبِذۇ؟ « ھبالي جۈپ»

ٍبضىٕىع وېرٖن. ِۇٔذاق وۆٍٕٗن وۆورٖن گۈزٌٍٖىىىڭىسٔي ٔبِبٍدبْ لىٍىدذۇ، ِۇٔدذاق 

وددۆٍٕٗن دۈِددجٗ گددۈزٌٍٖىىىڭىسٔي ٔبِبٍددبْ لىٍىددذۇ. ِۇٔددذاق وددۆٍٕٗن پبچددبق 
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ژۇرٔىٍىٕىدڭ ئبٍدبٌالر ئىطدحؤىذىىي « ِودا»ٍىىىڭىسٔي ٔبِبٍبْ لىٍىذۇ. ِبٔب ثۇ، گۈزٌٖ

لىٍدذى. ئدبخىرى پۈجدۈْ ثٗدْٖ  جٗرٖلمىدٌژۇرٔىٍدي جوخحىّدبً « ِودا»ضۆزٌىرى. 

 -ژۇرٔىٍىغدب غېرىچّدۇ « ِدودا»گۈزٌٍٖىىٍىرىٕي ٔبِبٍبْ لىٍذى. ِىطدىر گېسىحٍٗرٔدي 

 -رۇٔمىالرٔىدڭ ٍوٌٍىرىغدب غىرىچّدۇ ضدىٍٗردىٓ ثۇ»گٗز ئٗگٗغدحي.  -غېرىچ، گٗزِۇ 

گٗز ئٗگىػىطىٍٗر، ھٗجحب ئۇالر وېٍٗٔىڭ ئۇۋىطىغب وىرضدٗ ضدىٍٗرِۇ  -غېرىچ، گٗزِۇ 

پٍٗغِٗددجٗر   -وىرىطددىٍٗر. ضددبھبثىٍٗر: ئددۇالر دېگٍٗٔىددرى وىددُ؟ دٖپ ضددورىۋىذى 

«ئٌٍٗٗھىططبالَ ٍٗھۇدىٌ ۋٖ ٔبضبراالر، دٖپ جبۋاة ثٗردى
①

. ئبٌىٌ ِٗوحٗپ دٖۋرى 

 وٌٗذى. ٍېحىپ 

ھًٗ ِۇجٗئٗضطىپالر ضىٍٗر ئبٍبٌالرٔي ئولۇجۇغمب، ھٗجحب ثبغالٔغۇچحب ئولۇجۇغمىّۇ 

 ،لبرغي جۇرىطىٍٗر لىسالر ئدۆً ئىػدىذىٓ ثبغدمىغب ٍبرىّبٍدذۇ، لىدسالر ئولۇٍبٌّبٍدذۇ

دٍٖطىٍٗر. ِبٔب ثۈگدۈْ ئولۇۋاجمدبْ لىدسالر ضدىٍٗرگٗ جٗ  ئدېالْ لىٍدذى. لىسالرِدۇ 

ئولددۇپ ئوجحددۇرا ِٗوددحٗپ ثبضددمۇچىغب وٌٗددذى. لىددسالر ئوغددۇٌالر ئولۇغددبْ دٖرضددٕي 

لبٌّبضحىٓ ثٌٗىي ودۆپ جٗھٗجدٍٗردٖ ئېػدىپ وٗجحدي ٍېحىػىۋېٍىػمبئوغۇٌالرغب 
②
 .

، ئِٗدذى ٔدېّٗ ئېرىػدحيلىسالر ِبٔب ئِٗذى ئدبٌىٌ ِٗودحٗپىٗ وىدرىع الٍدبلىحىگٗ 

ثىدٍْٗ دٍٖطىٍٗر لبجّبٌالر لىسالرٔىڭ ئبٌىٌ ِٗوحٗپحٗ ئولۇغىٕي ھىّبٍٗ لىٍغدۇچىالر 

 لبرغي جۇرغۇچىالر ئوجحۇرىطىذا ٍبۋروپبدا ثوٌغبٔذٖن ئۇزۇٔغب ضوزۇٌغبْ جٗ  ثوٌذى.

پۈجۈْ دۇَٔبدىىي ئبٍبٌالر ئوخػبظ، ئبٍبٌالر ِٗضىٍىطي ۋٖ روٌىّۇ ئوخػبظ. ثىر »

ئىىىي ئٗضىر ثۇرۇْ ٍبۋروپب ئبٍدبٌٍىرى ئٗرٌٗر ثىدٍْٗ جٗ  لىٍىدپ ئۇجدۇپ چىمحدي. 

« ٔٗجىجىگٗ ئېرىػدٌٍٗٗذۇ. ئېرىػىْٗدٖن لىٍىپ غۇالر ثىسٔىڭ ئبٍبٌٍىرىّىسِۇ غۇالر

 ِبٔب ثۇ، لىسالرٔىڭ ئبٌىٌ ِٗوحٗپحٗ ئولۇغىٕي ھىّبٍٗ لىٍغۇچىالرٔىڭ ضۆزى.

دٖرۋٖلٗ وۆپٍىگْٗ ئٌٍٗٗردٖ غۇٔذاق ئىػالر ثوٌذى. ٌدېىىٓ ھىّدبٍٗ لىٍغدۇچىالر 

 ثىر لبٔچٗ ئىػالرٔي ئۇلّبٍححي.

ي ئىػدالر ئدۇالر ئوٍٍىغبٔدذٖن جٗوػدي ثىرىٕچي: ئۇالر ئۇلّبٍححىىي، جبھبٔدذىى 

ئِٗٗش ئىذى. خٌٗمئبرا  ئبپپدبراجالر ھِٗدّٗ ئىػدٕي ئدۆز ِٗٔدپٗئٗجىگٗ جدوغرىالپ 

 لىالجحي. 

                                                 
①
 بۇخبرالٌ ۇٖ ِۇسٍىُ رالۋاٍىاي. 
②
ئبٍررربٌسر بررربراۇٖرٌىىي، -شرررٕىي سرررٗۇٖبي ئِٗرررڭى ئبشرررىبرالسٔڭى. ئٗسرررٍي ئٗرئولۇتۇ ئوغرررۇٌسراٗلىزەرٔررري  

ئبٍرربٌسر برربراۇٖرٌىىىٕي يٖسرراٗن -ئبٍرربٌسرٔىڭّۇ بۇزۇلۈىٍىررك لىٍىرر  ھولررۇلي برربرٌىمىٕي ودتررۈرۈا اىمىرر   ئٗر

 لىٍىپ تۇرۇا، ئٗرٌٗرٔىي ئبئىٍٗ ببشمۇرۇ  ھولۇلىٕي ئٌِٗٗڭالٓ لبٌڭۇرۇ  ِٗلسٗت ئىىٗٔڭٖ.
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ئىىىىٕچي: ئۇالر ئۇلّبٍححىىي، ِۇضۇٌّبْ ئبٍبٌالرٔىدڭ ِٗضىٍىطدي ٍبۋروپدبدىىي 

ٔالر ئوخػىّبٍححي. ٍبۋروپبٌىك ھٗدىٍٗر  ٍبۋروپبٌىك خوجدۇ ِٗضىٍىطىگٗھٗدىٍىرىٕىڭ 

ِۇضۇٌّبْ ئبٍبٌالرٔىڭ ھٗدىطي ئِٗٗش، چۈٔىي ِۇضۇٌّبْ ئبٍبٌٕىڭ ودبپىر ھٗدىطدي 

ثوٌّبٍذۇ.، ٔىڭ ِٗضىٍىطي ثبر ئىذى. چۈٔىي ئۇالرٔىدڭ جِٗئىَىحدي ئىالھىدٌ ٍدوي 

ثوٍىچٗ ِبڭّبٍححي. ثۇ جِٗئىَٗجحٗ ئىٕطبْ ئىٕطبٔغب لبٔۇْ جدۈزٖجحي. غدۇٔىڭ ثىدٍْٗ 

. ثدۇ جبٍدذىىي جٗڭطدىسٌىه ئىٕطدبٔالر جدۈزگْٗ ئۆزىگىّۇ، ئۆزگىگىّۇ زۇٌۇَ لىالجحي

ئبدٖجحىٓ وٌٗگْٗ ئىذى. ئۇالر، ٍدبوي ئۇالرٔىدڭ غدٍٗحبٍٔىرى ثدۇ  -لبٔۇْ ٍبوي ئۆرپ 

ِۈغىۈٌچىٍىىىٗ لبرىحب ثىر خىً ھٗي لىٍىدع چبرىطدي جدبپحي. ثدۇ چدبرٖ ئدبخىرى 

ۇ ئۇالرٔي ضورۇلچىٍىممب ضبٌذى. ئبئىٍىٍٗر ثۇزۇٌذى. جِٗئىَٗت چۈغىۈٍٔٗغحي. ئٗرِ

ئبٍبٌّۇ ثٗخحطسٌىىىٗ ئۇچرىذى. ثبٌىالر ضٗرگٗرداْ ثوٌذى. جىٕدبٍٗت ٍبِرىدذى.  -

ٍېحىّطدىرٖظ، ثىئدبراٍِىك، ِٗجٕۇٍٔدۇق، روھىدٌ وېطدٗي، ئدۆزىٕي ئۆٌحددۈرۈۋېٍىع، 

 ئٗۋ  ئبٌذى.  چېىىعھبرالىٗغٍىه، زٖھٗر 

ئِّٗب ِۇضۇٌّبْ ئبٍبٌالرٔىڭ جٗڭطىسٌىه ِٗضىٍىطدي ِۇضدۇٌّبْ ئبٍدبي ٍبغدىغبْ 

َٗت ئددۆزى ئٗلىددذٖ لىٍغددبْ ئىالھىددٌ ٍوٌغددب ئٗضددحبٍىذىً رىئددبٍٗ لىٍّددبً، جِٗئىدد

 ئبدٖجٍىرىگٗ ٍېٕىۋاٌغبٍٔىمىذىٓ وېٍىپ چىمحي.  -جبھىٍىَٗجٕىڭ ثۇزۇق ئۆرپ 

ثىر ٍبوي ثىر ئوخػبظ زۇٌۇَ ھٗرخىً ضٗۋٖثٍٗردىٓ وېٍىپ چىممبْ ثوٌىذۇ. غۇڭب 

ر ِٗضىٍىطدىٕي ھٗي ھٗي لىٍىع چبرىطىّۇ ئوخػبظ ثوٌّبٍذۇ. ِۇضدۇٌّبْ ئبٍدبٌال

لدبٍحىع ۋٖ ئۇٔىڭغدب ئٗضدحبٍىذىً رىئدبٍٗ  ھٗلىمىدٌلىٍىع چبرىطي ئىالھىٌ ٍوٌغب 

لىٍىػحۇر. ھبزىرلىذٖن لبرىغۇالرچٗ  غٗرثٍىىٍٗر ِبڭغبْ ٍوٌذا ِېڭىپ ثدۇ ِٗضدىٍىٕي 

 ھٗي لىٍغىٍي ثوٌّبٍذۇ.

ھٗلىمٗت غدۇوي: ئىالھىدٌ ٍدوي ثدبرٌىك ئىٕطدبٔىٌ ِۈغدىۈٌچىٍىىٍٗرٔىڭ ھٗي 

چبرىطي. ٍبۋروپب ئىالھىٌ ٍوٌغب ئىػىٕىپ ئۇٔي ئىجدرا لىٍغدبْ ثوٌطدب ئىدذى، لىٍىع 

ٍبۋروپبٔىدددڭ ھِٗدددّٗ ِۈغدددىۈٌچىٍىىٍىرى ھٗي ثوٌغدددبْ ثدددوالجحي. ئٌِٗٗىَٗجدددحٗ 

ِۇضددۇٌّبٔالرال ئىالھىددٌ ٍددوٌٕي ثددوٍالپ ِبڭىددذۇ، ٍددبوي ِبڭىددذۇ دٖپ لبرىٍىددذۇ. 

لىٍىپ، ِۇضۇٌّبٔالرٔي  ِۇضۇٌّبٔالر ثۇ ٍوٌذىٓ چٗجٕىگٗٔذٖ ئىطالھبجچىالر ٔٗضىھٗت

ئىالھىددٌ ٍددوٌٕي ئٌِٗٗىددٌ ئىجددرا لىٍىػددمب لددبٍحۇرۇپ وٌٗطددٗ، ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ 

ِۈغىۈٌچىٍىىٍىرى ھٗي ثوٌىذۇ، ئٗھۋاٌي ٍبخػىٍىٕىذۇ. ئِّٗب ٍبۋروپبغدب ئٗگىػدىع 

ثىٍْٗ، ِۇضۇٌّبْ ئبٍبٌالرٔىڭ ٍبۋروپدبٌىك خوجدۇٔالر ِبڭغدبْ ٍوٌدذا ِېڭىػدي ثىدٍْٗ 

ٍبۋروپددبٌىك خوجۇٔالرٔىددڭ ِٗضىٍىطددىّۇ ھٗي ثوٌّىددذى.  ِٗضددىٍٗ ھٗي ثوٌّبٍددذۇ.
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ئٗوطىچٗ ئبٍبٌالرِۇ ۋٖ پۈجۈْ جِٗئىَٗجّۇ ٍبۋروپبٌىمالر لبٌغبْ ٍبِبْ ئبلىۋٖجىٗ لبٌىذۇ. 

 ئٌِٗٗىَٗجحٗ لىٍىپ ثوٌذى. 

ٌېىىٓ ئٍٕٗي ۋالحىذا لىسالرٔىڭ ئبٌىٌ ِٗوحٗپدحٗ ئولۇغدىٕي ھىّدبٍٗ لىٍغدۇچىالر 

ھىّبٍٗ لىٍغۇچىالر ئٍٕٗي ۋالحىذا جۆۋٖٔدذىىي ئىىىدي  .ثۇٔي ئبزرالّۇ چۈغٍّٗٔٗححي

پىرلىٕىڭ ثىرىگٗ جٗۋٖ ئىذى: ثىرىٕچدي پىدرلٗ ثدۇ ٍوٌٕىدڭ جِٗئىَٗجٕدي ٍبۋروپدبٔي 

ثۇزغبٔذٖن ثۇزىذىغبٍٔىمىٕي ئوثذاْ ثىٍٗجحي، غۇٔذاق ثوٌۇغٕي خبالٍححي ۋٖ غدۇٔىڭغب 

َِ نَِ َتِكو جىرىػبجحي. چدۈٔىي ئدۇالر ِّهوا ِْ َِّ  لَّوِذيَ  ُي َِنُوا ﴾ ﴿﴿ِ  ِِو   لَّوِذيَ  آ  ُْ َكو ِِ ََل ِدۇئّىٕالر  َ   ْل

 ئىذى.  ①﴾ئىچىذٖ پبھىػىٕىڭ جبرلىٍىػٕي ٍبلحۇرىذىغبْ ئبدٍِٖٗر
ئىىىىٕچي پىرلٗ غٗرثىٗ لۇي ثوٌۇپ ئبٌذأغبْ غبپىٍالر ثوٌۇپ، ئۇالر غٗرة جدوغرا 

« غّبٍذۇخوجىٍىرىّىس خبجبال»وۆرگىٕىٕي جوغرا وۆرٖجحي. غبپىٍٍىك ۋٖ لۇٌٍۇق ئىچىذٖ 

دٖپ ئددوٍالٍححي. ثددۇ ئىىىددي پىددرلٗ ئىطددالَ جِٗئىَىحىددذٖ خىرىطددحىَبٔالر ۋٖ 

ٍٗھۇدىَالرٔىڭ وٗجّىٕىٕي چبپىذىغبٔالر ئىذى. ثۇالرٔىڭ دېَىػىچٗ، لىسالرٔىڭ ئبٌىٌ 

طدىٕىڭ ىِٗوحٗپىٗ وېرىدپ، ئدۆز ۋٖزىپىطدىٕي جوٌدۇق ئدبدا لىٍىػدي ئبٍدبٌالر ِٗضىٍ

 جٗلٗززاضي ئىىْٗ. 

بوي ثبغمب ِٗوحٗپٍٗردٖ ئولۇظ ِۇضۇٌّبْ ئبٍبٌالرغدب ٔىطدجٗجْٗ ئبٌىٌ ِٗوحٗپحٗ ٍ

ھېچمبٔذاق ِٗضىٍٗ ئِٗٗش. چۈٔىي، ئىطالَ ئبٍبٌالرٔي ئىٍىُ جٗھطدىً لىٍىػدحىٓ 

چبلىرىذۇ ۋٖ ئىٍىُ جٗھطىً لىٍىػٕي پٗرز  جوضّبٍذۇ، ثٌٗىي ئىٍىُ جٗھطىً لىٍىػمب

رلبٔذاق پبئبٌىَىحىگٗ ِۇٔذاق لىٍىذۇ. ٌېىىٓ ئىطالَ ئبٍبٌالرٔىڭ ئولۇغىغب ۋٖ ثبغمب ھٗ

ئىىىي غٗرجٕي لوٍىذۇ: ثىرىٕچي، ئبٍبٌالر دىٕٕدي ۋٖ ئٗخاللٕدي ضبلٍىػدي وېدرٖن. 

ئىجدبرٖت ثىرىٕچدي ۋٖزىپىٕىدڭ  جٗرثىٌَٗٗغحىٓئىىىىٕچي، ئبئىٍٗ ثبغمۇرۇظ ۋٖ ثبال 

ئۇالرٔي ِۇغۇ ۋٖزىپىٕي ئورۇٔذىطۇْ دٖپ ٍبراجمبْ.  ھۆددىطىذىٓ چىمىع وېرٖن. 

ِۇغۇ ئىىىي غٗرجٕي ئورۇٔذىغبْ ئبضبضحب ھٗرلبٔذاق ئىػىٕي لىٍطب ثوٌىدذۇ. ئبٍبٌالر 

ثۇ ٔبھبٍىحي وٗ  ثىر دائىرٖ. ئٗٔٗ غۇ وٗ  دائىرىذىٓ ثۈٍۈن ضبھبثٗ ئبٍبٌالر ٍېحىػىپ 

 چىممبْ ئىذى. 

ثىراق غٗرثٕىڭ لۇٌٍىرى ۋٖ غٍٗحبٍٔىرى لىسالرٔىدڭ ئدبٌىٌ ِٗوحٗپدحٗ ئولۇغدي ۋٖ 

ىذٖ ھٗرگىسِددۇ ئۇٔددذاق لىٍىػددٕي خبٌىّبٍددذۇ. غٗرة ثۇٔىددڭ ئٗگٗغددّٗ ِٗضددىٍىٍىر

 غٍٗحبٍٔىرى ئىطالھ لىٍغىٍي وٌّٗىگْٗ، ثٌٗىي ثۇزغىٍي وٌٗگْٗ.

                                                 
①
 ئبٍٗت.-67سۈرٖ ٔۇر.  
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غٗرة لددۇٌٍىرى لددۇي ثوٌغبچمددب خوجىطددىٕىڭ راۋا وۆرگىٕىددذىٓ ثبغددمىٕي راۋا 

خوجددبَ ئوٍٍىغبٔددذىٓ ثبغددمىٕي ئددوٍالظ »وۆرٌٍّٖٗددذۇ. ثٌٗىددي ئددۇالر وۆڭٍىددذٖ 

 دٖپ جؤۇٍذۇ.  «ئېغىر گۇٔبھ وٗچۈرگۈضىس

جٗ  جوخحىّىذى، ئبٍبٌالر ِٗضىٍىطىٕي ھىّبٍٗ لىٍغۇچىالر ئبٍبٌالرٔىڭ ئٗرٌٗرگٗ 

 ئوخػبظ ئبٌىٌ ِٗوحٗپىٗ وىرىػىٗ ٍوي لوٍۇغٕي جٌٗٗپ لىٍذى. 

لىسالرٔىڭ ئبٌىٌ ِٗوحٗپحٗ ئولۇظ ضبالھىَىحي ٍوق، »لبرغي جۇرغۇچىالر دٍٖححي: 

ئىدحىگٗ ِۇٔبضدىپ ئِٗٗش، ئۇٔىدڭ ىٗثچۈٔىي ئبٌىٌ ِٗوحٗپحٗ ئولدۇظ لىسالرٔىدڭ ج

ئۈضحىگٗ ئبٌىٌ ِٗوحٗپحٗ ئولۇظ لىسالرٔي ٔٗچچٗ ٍىٍغىدچٗ ٔىىبھٍىٕىػدحىٓ، ئدۆً 

 -جۇجۇغحىٓ، ِۇھىُ ئبٍبٌٍىك ۋٖزىپىٍىرىذىٓ وبغدىال لىٍىدذۇ، ئدبٌىٌ ِٗوحٗپدحٗ لىدس 

 « ئوغۇٌالر ئبرىٍىػىذۇ. ثۇ دىٕغب، ئٗخاللمب، ئٗٔئٗٔىگٗ زىث وېٍىذۇ.

ثىرىگٗ ئېغىدر  -غىچٗ ِۇغۇٔذاق جٗ  ثوٌذى. ثۇ ئىىىي پىرلٗ ثىر ئۇزۇْ زاِبٔالر

ثېطىمٍىك ثىٍْٗ ئوٍٍىٕىپ، ثٗضىَرٖت ثىٍْٗ لبرار   -جۆھّٗجٍٗرٔي لىٍىػحي. ئېغىر 

 ئۇٔىۋېرضىحېحيچىمىرىػٕىڭ ئورٔىغب وۆپ وۈچٍٗر ثىىبر زاٍٗ ثوٌذى. ھېچىىُ ئبٍبٌالر 

 لۇرۇغٕي ئوٍالپ وۆرِىذى. 

ىڭ لبرىػدىچٗ ِٗضدىٍٗ ئبخىرٌىػدىپ ثوٌغدبْ، ئدوٍٍىٕىع ۋٖ ھىّبٍٗ لىٍغۇچىالرٔ

ئىسدىٕىػىٕىڭ ھدبجىحي ٍدوق ئىدذى. ئدۇالر ئدبڭٍىك ٍدبوي ئبڭطدىس ھبٌدذا ئىطدالَ 

جِٗئىَىحىٕددي خدددبراة لىٍىدددع ۋٖ ۋٍٖددراْ لىٍىػدددمب ئبجالٔدددذۇرۇٌغبْ، ئبٍدددبٌالر 

 ِٗضىٍىطىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ، ئىطالَ جِٗئىَىحىٕي ۋٍٖراْ لىٍىػمب ِبڭذۇرۇٌغبْ.

 لبرغي جۇرغۇچىالر لبٍطي ٔۇلحىٕي چىمىع لىٍىذۇ؟

لبرىّبلمب ئۇالر ئىطالِٕي چىمىع ٔۇلحىطي لىٍغبٔدذٖن ودۆرۈٔٗجحي ئدۇالر دىدٓ، 

ئٗخالق، ئٗٔئٗٔٗ دېگٗٔدذٖن ضدۆزٌٗرٔي ئېغىسىدذىٓ چۈغدۈرٍِٗححي. ٌدېىىٓ ئدۇالر 

 ئبڭمىراٌىغبّٔۇ؟  ھٗلىمىٌئىطالِٕي 

ٗ ثٗوّدۇ جدۆۋْٖ ئىدذى. ئۇالرٔىدڭ ئۇالرٔىڭ ئىطدالِٕي ئبڭمىرىػدي ئٌِٗٗىَٗجدح

ئٗٔئٗٔىگٗ ثوٌغبْ ئىخالضي دىٕغب ثوٌغبْ ئىخالضىذىٓ چوڭمۇر ئىدذى. ئدۇالر دىٕغدب 

ئبرىٍىػىپ  وٗجىْٗ ئٗثجٗظ ئٗٔئٗٔىگٗ ئبِراق ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ئېڭىذا ئٗٔدئٗٔىگٗ 

 .ثوٌغبْ ئىخالش ثىٍْٗ دىٕغب ثوٌغبْ ئىخالش ٍۇغۇرۇٌۇپ وٗجىْٗ ئىذى

ر لوغذاۋاجمبْ ئٗٔئٗٔٗ ئىطالِىٌ ئٗٔئٗٔٗ ئِٗٗش ئىذى. ثٌٗىدي ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئۇال

ئددۇالر ِۇضددۇٌّبٔالر ئٗلىذىددذٖ لباللالغددمبْ ِٗزگىٍددذٖ جېپىۋاٌغددبْ جددبھىٍىَٗت 

ئٗٔئٗٔىٍىرىٕي خىَبٌىذا ئىطالِغب ئېٍىػحۇرۇۋاٌغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ئٗٔئٗٔىٕي لوغدذىغبٍٔىك 

 ثۇٍرۇغدبْ : جٌٗۋىٍىده دىٕٕي لوغذىغبٍٔىك دٖپ ئوٍالپ لبٌغبْ ئىدذى. ِٗضدىٍْٗ



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

312 

 

ئىػددالر ثىددٍْٗ جددبھىٍىَٗت ئىػددٍىرىٕي ئبٍرىّىددذى. جٌٗددۋىٍٗر ئبٍبٌالرغددب چٗن 

 لوٍۇۋاجمبٔذا دىٕٕي لوغذاۋاجمبٔذٖن جۇٍغۇدا ثوٌذى. 

ھىّددبٍٗ لىٍغددۇچىالر لبرغددي جۇرغۇچىالرٔىددڭ ثددۇ ئددبجىس  ِٗضىٍىطددىٕيئبٍددبٌالر 

ئبٍرىددپ لبراغددٕي  ٕيِٗضىٍىطددىٔۇلحىطددىذىٓ جۇجۇۋېٍىددپ، دىددٓ ثىددٍْٗ ئبٍددبٌالر 

ئبٍبٌالرغب چٗن لوٍدۇظ چىرىده ئٗٔدئٗٔٗ ثوٌدۇپ، »جٗغٗثجۇش لىٍذى. ئۇالرٔىڭچٗ 

ئىددذى. ئٗخاللمددب « ئددۇٔي زاِددبٔىۋى ٍېڭددي ئٗٔددئٗٔىٍٗرگٗ ئبٌّبغددحۇرۇظ وېددرٖن

ھېرىطّْٗ دىٕذارالر ئبٍبٌالر ِٗضىٍىطىٕي دىٕذىٓ ئبٍرىۋېحىػىٗ لوغۇٌّىذى. جٗ  

ھِٗدّٗ »ٖپٕىڭ جٗغٗثجۇضي جېخىّۇ وۈچٍٗدذى: ئٗۋجىگٗ چىممبٔطېرى لبرغي جٗر

  .«ئىػحب دىٕٕي وۆجۈرۈپ چىمىۋٖرِٗڭالر، ثۇ ئىػالرٔىڭ دىٓ ثىٍْٗ ئباللىطي ٍوق

ثوٌددۇپ چېىىٕددذى. وېددَىٓ ئددۇالر غددۇ  ِٗغٍددۇپلبرغددي جۇرغددۇچىالر ئددبخىرى 

 لب ئبٍالٔذى. « رېئبٌٍىك»جىّىغبٔچٗ جىّىپ وٗجحي. ضۇٍمٗضحچىٍٗرٔىڭ پىالٔي 

« دۇَٔبٔىددڭ جٗرٖلمىددٌ»ذاق ثوٌىددذۇ؟ ثددۇ ثٗزىددٍٗر ئوٍٍىغبٔددذٖن ٔېّىػددمب غددۇٔ

لىٍغبٍٔىمىددذىٓ، غٗرة ھٗزارىحىٕىددڭ ثېطددىّىذىٓ ثوٌغددبْ ئىددع ئِٗٗش. ئبٍددبٌالر 

ِٗضىٍىطددىٕي ھىّددبٍٗ لىٍغددۇچىالر جددبر ضددبٌغبٔذٖن ئددېگىٍگْٗ ھٗلىمٗجٕىددڭ 

رۇضددددالٔغبٍٔىمىذىّٕۇ ثوٌغددددبْ ئىددددع ئِٗٗش. ئبٍددددبٌالر ِٗضىٍىطددددىٕىڭ 

ھۇجۇِٕىددڭ وددبراِىحىّۇ  ئىددذىَٗۋىمبٍٔىمىذىّٕۇ ثوٌغددبْ ئِٗٗش، ثددۇ، خٌٗمئبراالغدد

ھٍٗراْ  -ئِٗٗش. ثٌٗىي ئٗلىذٖ لباللٍىمىذىٓ غٗرثٍىىٍٗرٔىڭ ٔٗرضىٍىرىگٗ ِٗضحۇ 

ثوٌۇغحىٓ وېٍىپ چىممبْ روھىٌ ِٗغٍۇثىَٗجٕىدڭ ئبضدبرىحي. وۈچٍدۈن، غبٌىجالرٔىدڭ 

 ضبرىحي. لىٍغىٕي ھِٗىػٗ جوغرا ثوٌىذۇ دٖپ ئوٍٕىغبٍٔىمىٕىڭ ئب

ھۇجۇِغدددب ِبودددبْ ھدددبزىرالپ،  ئىدددذىَٗۋىجدددوغرا، روھىدددٌ ِٗغٍدددۇثىَٗت 

ضۇٍمٗضددحچىٍٗرٔىڭ پىالٔىٕددي لبٍحۇرۇٌّددبش ِددۇلٗررٖرٌىىىٗ، جبلبثىددً جددۇرغىٍي 

 ھٗلىمىددٌثوٌّبٍددذىغبْ زور وددۈچىٗ ئبٍالٔددذۇرۇپ لوٍددذى. ٔددبۋادا ِۇضددۇٌّبٔالر 

سِدۇ ئۇٔدذاق ثوٌّىغدبْ ِۇضۇٌّبٔذارچىٍىمىٕي ضبلالپ جۇراٌىغبْ ثوٌطب ئىدذى، ھٗرگى

 ثوالجحي. 

لٌٗجٍٗردىٓ ئورۇْ ئبٌغبْ جبٍٔىك ئٗلىذٖ ھٗرگىس جىس پۈوٍّٗذۇ. ثۇٔذاق ئٗلىذىگٗ 

ئىگٗ ثوٌغبٔالر ئٗلىذىدذىٓ ھٗرگىسِدۇ ۋاز وٗچٍّٗدذۇ. ِٗوىىدذىىي جدۇٔجي ئٗۋالد 

ِۇضددۇٌّبٔالر ۋٖ ھٗر زاِبٔددذىىي ئٗلىددذىٍىه ِۇضددۇٌّبٔالر ثۇٔىددڭ جىپىدده ِىطددبٌي. 

 ِٗغٍدۇپۈضحۈٍٔۈن وىػىٍٗرٔي دۈغّٕٗٔىڭ ئبٌذىدذا ھٗرثىدٌ جٗھٗجدحىٓ ئىّبٔىٌ ئ

لدب ثوٌۇغدحىٓ ضدبلالپ لبٌىدذۇ.  ئبضطىّىٍَبجطىَٗثوٌغبْ جٗلذىردىّۇ دۈغّٗٔگٗ 

ئىػىٕىع روھىٌ ثبٍٍىمٕي پٍٗذا لىٍىذۇ، ئىالھىٌ ٍوٌٕي جوغرا جٗجدجىمالظ  ھٗلىمىٌ
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ىپٕىّددۇ، دۆٌٗجٕىّددۇ ِوھحبجطدىس رېئددبٌٍىمٕي لدۇرۇپ چىمىددپ غٗخطدٕىّۇ، ووٌٍېىح

ثېَىحىذۇ. ثۇ ٍٗردٖ لىّّٗت لدبراظ ۋٖ پىرىٕطدىپالر دۇَٔبضدىذىىي جىٍِٗچىٍىىٕدي 

پٗرٖز لىٍىددع ئٗضددال ِددۇِىىٓ ئِٗٗش. ِۇضددۇٌّبٔالر ئۆزىددذٖ ٍددوق ٔٗرضددىٍٗرٔي 

ئۆزگىٍٗردىٓ لوثۇي لىٍىػمب ئېھحىَبجٍىك ثوٌغبٔذا ئدۇٔي ئىّدبٔي ئۈضدحۈٍٔۈن ثىدٍْٗ 

ب ثوٍطۇٔذۇرىذۇ. لوثۇٌالّٔىٕىڭ خوجىٍىرىغب ئبٍٍىٕىذۇوي، لوثۇي لىٍىپ، ئىالھىٌ ٍوٌغ

 لۇٌٍىرى ثوٌۇپ لبٌّبٍذۇ. 

 ضىڭىپھۇجۇَ  ئىذىَٗۋىئۇالرٔىڭ روھىغب، ئٗلىٍٍىرىگٗ، جٗپٗوىۇر ۋٖ جۇٍغۇٌىرىغب 

وىردى، ئۇالرٔي ٍىٍحىسىذىٓ لوِۇرۇپ ئېٍىپ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالَ ئدوْ جدۆت 

غٗرق ثوٌغدبْ ضدٗي وۆپۈوٍىرىدذٖن  ، دوٌمۇٔغدبػدبرٖت ثٗرگٗٔدذٖنېئٗضىر ثدۇرۇْ ث

 لىٍىۋٖجحي. 

غٗرة ھٗزارىحي گٗرچٗ ئىٍّىٌ، ِبددىٌ ۋٖ جېخٕىىب جٗھٗجحٗ جٗرٖلمىٌ لىٍغدبْ 

ثوٌطىّۇ، لىّّٗت لبراظ جٗھٗجحٗ جبِدبِْٗ ضدبخحب ثىدر ھٗزارٖجحدۇر. ثدۇ ھٗزارٖت 

 ھٗلىمىدددٌ. ٔدددبۋادا ِۇضدددۇٌّبٔالر ئبٍالٔدددذۇرۇۋٖجحيِۇضدددۇٌّبٔالرٔي پبالٔدددذىالرغب 

 ِۇضۇٌّبٔذارچىٍىمٕي ضبلالپ لبالٌىغبْ ثوٌطب ئىذى، ھٗرگىس ئۇٔذاق ثوٌّبٍححي.  

پْٗ، ئىٍغددبر  -ِۇضددۇٌّبٔالر ئددۆزٌىرى ئېھحىَددبجٍىك ثوٌغددبْ ئىٍىددُ  ئٗضددٍىذٖ

جېخٕىىىالرٔي ثىرىٕچي لېحىُ رىُ ۋٖ پبرضالردىٓ ئۆگٗٔگٗٔدذٖن، دىٕىٕدي ٍولىحىدپ 

لوٍّدبً لوثدۇي  ٍىححدۈرۈپّّٗت لبراغدٍىرىٕي لوٍّبً، ئۆزىٕي ٍولىحىپ لوٍّبً، لى

 لىٍىػي وېرٖن ئىذى.

ئبٌذىذا ٍېڭىٍّٗضٍىىي وېدرٖن ئىدذى. جٗرٖلمىَدبت « جٗرٖلمىَبت»ِۇضۇٌّبٔالر 

ئٌِٗٗىَٗجحٗ ٍٗھۇدىَالر وىػىٍٗرگٗ ٍٗھۇدىٌ ئېمىٕىٕي ئۇٌغدبٍحىع ئۈچدۈْ خىَدبي 

ىطدي ثوٌّىغبچمدب، ئِٗٗش. ٍبۋروپبٔىڭ ضبغالَ ئٗلىذ« ِۇلٗررٖرٌىه»لىٍذۇرغبٔذٖن 

ٍبۋروپددبٌىمالر ٍٗھۇدىَالرٔىددڭ جٗرٖلمىَددبت ئېمىٕىغددب لوغددۇٌۇپ وٗجحددي. ٍبۋروپبٔىددڭ 

ثۇرِىالٔغددبْ ئٗلىذىطددي ٍبغددبظ ئىمحىددذارىغب ئىددگٗ ثوٌّىغبچمددب ٍٗھۇدىَالرٔىددڭ 

« جٗرٖلمىَدبت»ضۇٍىمٗضحىگٗ ثٗرداغٍىك ثېرٌّٖىذى، ٌېىىٓ ِۇضۇٌّبٔالر ئبجبٌّىع 

ثوٌّبضدٍىمي وېدرٖن ئىدذى. زاِدبٔىّىسدىىي ثدۇ  ٍدۇپِٗغلب ثٗرداغدٍىك ثېرىػدي، 

جوغرىطىذا ٍبٌحىراق غوئبرالر، دٖثدذٖثىٍىه ضدۆزٌٗر ودۆپ « ئىٕطبٍٔىك»جٗرٖلمىَبجحب 

لىٍىٕغبْ ثوٌطىّۇ، ئِّٗب ئىٕطبٔالر لىّّٗت لبراظ، ئٗخالق، پىرىٕطىپ، ئىٕطبٍٔىك 

پدحىٓ ضدبغالَ جٗھٗجحٗ جبرىخحىٓ ثۇٍبْ ئٗ  ثٗن چېىىٕذى. ِۇضۇٌّبٔالر ثىدر جٗرٖ

ئٗلىذىگٗ ئىگٗ ثوٌغبٍٔىمٍىرى، ٍٗٔٗ ثىدر جٗرٖپدحىٓ ٍٗھۇدىَالرٔىدڭ ضۇٍىمٗضدحىٕي 

 ِٗغٍۇپثىحچىث لىٍىع ضبالھىَىحىگٗ ئىگٗ ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ثٗرداغٍىك ثېرىػي، 
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غددٗرجٕي ئورۇٔددذىغبْ ِۇضددۇٌّبٔالرغب  ثوٌّبضددٍىمي وېددرٖن ئىددذى. چددۈٔىي، 

﴿َوِ ِ ثېرىع ھٗلمىذٖ ِۇٔذاق ۋٖدٖ لىٍغبْ:  ٍٗھۇدىَالرٔىڭ ضۇٍمٗضحىذىٓ ٔىجبجٍىك
ُقوواْ  َلَ َيُضوورهُتْا َتْ ووُمُىْا َ ووْ ً ل﴾ ﴿ ئٗگٗر ضددىٍٗر ضددٗۋرى لىٍطددبڭالر ۋٖ جٗلددۋادار َتْصووُِِّروْ  َوتَوُوَّ

 .①﴾ثوٌطبڭالر ئۇالرٔىڭ ھىٍَىطي ضىٍٗرگٗ لىٍچٗ زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗذۇ
ِبددىپٗرٖضدددٍىىٕىڭ  ثۇٌغىػدددىغب، جٗرٖلمىَبجٕىدددڭ ثۇٌغىػدددىغب، دارۋىٕىسِٕىدددڭ

ثۇٌغىػىغب، ئىٕطبٕٔىڭ ثبرٌىك پبئبٌىَىحىٕي جىٕطدىَٗجىٗ ثدبغالپ چۈغٗٔذۈرۈغدٕىڭ 

ثۇٌغىػىغب، لىّّٗت لبراغالردىٓ ئدبزاد  ِېخبٔىىالغحۇرۇغٕىڭثۇٌغىػىغب، ھبٍبجٍىمٕي 

لىٍىػٕىڭ ثۇٌغىػدىغب، ئبٍدبٌالرٔي ئدۆزىٕي خدورالظ، ئدۆزىٕي  ۋٖ ئدۆزگىٕي ثدۇزۇظ 

ذىغبْ غبلبۋٖجٍىه ھبٌغب وٌٗحدۈرۈپ لوٍغدبْ ئدبئىٍىٕي ۋٖ ئبٍدبٌٍىك ثٗدىٍىگٗ جبْ ثبلى

ۋٖزىپىٕي جبغالغدٕىڭ ثۇٌغىػدىغب ئۇچراۋاجمدبْ ئىٕطدبٔالرٔىڭ ئدبزغۇْ پىىىرٌىرىٕدي 

 ِۇضۇٌّبٔالر جۈزىحىػي وېرٖن ئىذى.

ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ ثوٌطب غۇٔذاق لىالالٍححدي. ٌدېىىٓ ئدۇالر  ھٗلىمىٌِۇضۇٌّبٔالر 

ئدۇالر ئىٕطدبٔالرٔي جدوغرا  .ئۇالرغدب ٔۇرغدۇْ جدبالپٗجٍٗر ٍٗجحدي .ئۇٔذاق لىالٌّىدذى

ھبٍبجٍىك ٍوٌىغب ثبغالپ، ئىالھىٌ ٍوٌغب ٍېحٗوٍٗظ ئۇٍبلحب جۇرضۇْ، ئۆزٌىرىّۇ ئىالھىٌ 

ٍوٌذىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌذى. ٍبۋروپب جبھىٍىَىحىٕىڭ ئبرلىطدىذىٓ جىٍىٕدي ضدبڭگىٍىحىپ 

 ىٕذىٍىك جىٍٍٗذىغبْ ثوٌۇپ لبٌذى. ٍۈگرٍٖذىغبْ، زٖثۇٍٔۇق ئىچىذٖ ٍبۋروپبدىٓ ثېم

ِۇضدۇٌّبٔالر دۇچ وٌٗدگْٗ « زاِبٔىۋىٍىػدىۋاجمبْ»ِبٔب ثۇ، ئبٍبٌالر ِٗضىٍىطي ۋٖ 

 ئىساھبجي. ھٗلىمىٌثبغمب ِۈغىۈٌچىٍىىٍٗرٔىڭ 

دىٕذىٓ،  ئٗخاللدحىٓ ۋٖ   -ئبٍبٌالر ئولۇظ ئۈچۈٔال ئِٗٗش، ئبزاد ثوٌۇظ ئۈچۈْ  

ثىٍىددُ ئىگىددٍٗظ، . ٌ ِٗوددحٗپىٗ وىددردىئٗٔئٗٔىددذىٓ ئددبزاد ثوٌددۇظ ئۈچددۈْ ئددبٌى

ٔبِٗھرٍِٖٗر ثىٍْٗ ئبرىٍىػىع، ئٗروىٍٕىه، ضدىٕبپ ودۆرۈظ ئبٍبٌالرٔىدڭ ھولدۇلي. 

دىٓ، ئٗخالق ۋٖ ئٗٔئٗٔٗ ثۇ ھولۇلالرٔي چٗوٍٍٗذۇ. ئبٍبٌالر ئۆز ھولۇلىغدب ئېرىػدىع 

ئۈچۈْ ثۇٔدذاق جوضدبلالرٔىڭ ھِّٗىٕدي ثىحچىدث لىٍىػدي وېدرٖن. ثدۇرۇْ ٍبۋروپدب 

 ىرىغب ئٗٔٗ غۇٔذاق دېَىٍگْٗ. ئبٍبٌٍ

ثۇ جبٍذا ھېچمبٔذاق چو  ضٗورٖپ ئىٍگىرىٍٗظ ٍدۈز ثٗرِىدذى. ھِٗدّٗ ئىدع 

ثوٌذى. ضۇٍىمٗضحچىٍٗر غۇٔذاق ثوٌۇغدٕي ثٗن ئدبرزۇ لىٍطدىّۇ، ئِّٗدب  جٗدرىجىٌ

ئۇٔذاق ثوٌۇغحىٓ ئۈِىذ وۈجۈپ وٗجّىذى. ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئۇٔدذاق ثوٌۇغدىّۇ ِدۇِىىٓ 

 ئِٗٗش ئىذى. 

                                                 
①
 ئبٍٗت.-660سۈرٖ ئبي ئىّئاْ،  



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

315 

 

 ئۇٔىۋېرضىحېحٕىڭِبٔذا جۆت لىس ثبرٌىك جوضبلالردىٓ ثۆضۈپ ئۆجۈپ ِىطىر ئٍٕٗي زا

ئٗدٖثىَدبت فبوۇٌحېحىغدب وىدردى.  پۈجدۈْ جِٗئىدَٗت لوٌٍىغدۇچىالر ثىدٍْٗ لبرغدي 

 جۇرغۇچىالر ئوجحۇرىطىذا داۋاٌغۇپ، ثۇ ٍېڭي ضىٕبلٕي وۆزٖجّٗوحٗ ئىذى. 

جىذا ٔبھددبٍىحي ضدىر -چدي ىِٗوحٗپٕىدڭ ئ ئولۇغددۇچىالرثدۇ جدۆت لىدس ۋٖ ئوغدۇي 

، ھبٍبٌىك، ٔوِۇضٍۇق وۆرۈٔٗجحي. ئٗجراپحب ٔدبزارٖت لىٍغدۇچي وۆزٌٗرِدۇ ثٗن ئٗدٖپٍىه

جوال ئىذى. غۇٔذالحىّۇ جوضبلالرٔي ثۆضۈپ ئۆجۈپ ِىطىر لىسٌىرىٕىڭ لوٌىذىٓ ئىدع 

ئِٗىدٕٗ ضدٗئىذ   -جدۆت لىسٔىدڭ ثىدرى   ِٗزودۇر« ئىطپبجٍىغبْ»وېٍىذىغبٍٔىمىٕي 

ٍىٍٕىدڭ »لىٍغبْ وۈٔذىٍىه خبجىرىطىگٗ ِۇٔدذاق ٍبزىدذۇ: ٔٗغرى « ھىالي گېسىحي»

 ئٗٔگٍىٌَٗىده ووٌٍېگىَٗضيئبخىرىذىىي ئىٕگٍىس جىٍىذىٓ ئېغىسچٗ ئىّحىھبْ ئېٍىع 

ثىر ئٗر ۋٖ ِىطىرٌىك ثىر ئٗر ئولۇجمۇچىذىٓ جٗغىىٍٍىٕىپحۇ. ئىّحىھبْ ثبغٍىٕىػىغىال 

؟ دٖپ ضدورىذى. ِْٗ ِۇھٗثجٗجىٗ لبٔدذاق لبراٍطدىس»ئىٕگٍىس ئولۇجمۇچي ِٗٔذىٓ: 

لىپمىسىدً لىسىرىدپ،  غٗزٖپدحىٓدِٖبٌٍىممب جِٗحىرٖپ لبٌذىُ. ِىطىرٌىك ئولۇجمۇچي 

ئولۇجمدۇچي: ھېچمىطدي ٍدوق،  ئٗٔگٍىٌَٗىهئىّحىھبْ ٍِٗذأىذىٓ چىمىپ وٗجحي. 

غدۇٔذاق ئدبزادٖ ھدېص لىٍدذىُ، ِدۇھٗثجٗت  ئۆزۈِٕيداۋاِالغحۇرۇ ، دېذى. ِْٗ: 

ٔىدڭ ئٗضدٍي   -ئىٕگٍىدسالر « ٍىًّٗ راۋاْ ضۆزٌىذىُ.جوغرىطىذا جبرجىّٕبً، وېىٗچ

 ِٗلطىحي ئٗٔٗ غۇ ئىذى.

دٖپ ئبجبٌغددبْ ِىطددىر ئۇٔىۋېرىطددحىحي  ئۇٔىۋېرضددىحېحيئٍٕٗددي ۋالحىددذا لددبھىرٖ 

لىسالرٔي  -ئىطالِىٌ لىّّٗت لبراغالرغب رىئبٍٗ لىٍىع ئۈچۈْ ۋٖ  ِۇضۇٌّبْ ئوغۇي 

الق ۋٖ ئٗٔدئٗٔىگٗ ئدبغساوي ۋٖ ٍېحىػحۈرۈظ ئۈچۈْ لۇرۇٌّىغبْ. ثٌٗىدي دىدٓ، ئٗخد

ثوٌۇغمب لۇرۇٌغبْ. ثۇ ِۇٔجٗر ِىطدىردا « ئٗروىٓ ِۇٔجٗر»ئٌِٗٗىٌ ھۇجۇَ لىٍىذىغبْ 

ثىدرالال  ئبٍالٔغۇچٗچوڭمۇر ٍىٍحىس جبرجىپ، وَٗ ثوٌطب ثوٌّبٍذىغبْ ئبضبضي جۈۋرۈوىٗ 

ئوجحۇرىغب چىمىػدحىٓ ئىّىدبٔمٗدٖر ضدبلالٔذى. وۈچىَىۋاٌغبٔدذىٓ وېدَىٓ ٍِٗدذأغب 

 وچۇق چىمىپ خبٌىغىٕىٕي لىٍذى. ئِٗذى ئۇٔي ھېچىىُ ٍوق لىالٌّبٍححي. ئ

ِٗوحىپي زور ثىر جۈروۈَ ئولۇجمۇچىالرٔي ٍېحىػحۈرۈظ  پېذاگوگىىبدأٍوثٕىڭ ئبٌىٌ 

ۋٖزىپىطىٕي جوٌۇق جبِبٍِىغبْ ثوٌۇپ، وېَىٕىي ِٗزگىٍٍٗردٖ ئولوجمدۇچىٍىمٕي غدۇالر 

ئٗخدالق ۋٖ  -رىدذىغبْ، دىٕدي ئٗدٖپ لىٍذى. ئۇالر ئولۇغدۇچىالرٔي دىٕدذىٓ ثٗزدۈ

 لىّّٗت لبراغالردىٓ ئبٍرىَذىغبْ زٖھٗرٌٗرٔي  گبھ ٍوغۇرۇْ، گبھ ئبغىبرا جبرلبجحي. 

ئِٗذى دائىرىٕي وېڭٍٗحىع وېرٖن ئىذى. ئولوجمۇچىالرِۇ ِۇھىُ، ئولوغۇچىالرِۇ 

ِۇھىُ. ثىراق ِٗوحٗپٕىڭ دائىرىطدي چٗوٍىده، ِۇددىحىّدۇ چٗوٍىده. ئولۇغدۇچىالر 

بْ ِٗوحٗپحىٓ ئبٍرىٍىپ ئۆز ٍوٌىغب راۋاْ ثوٌىػىذۇ. ثۇ چبغذا وۆپ ضدبٍٔىمٍىرىٕىڭ ھبِ
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ئٗروىدٓ »ثۇاللٍىرى ئېحىٍىپ لبٌىذۇ، ھبٍبجي ودۈچي ضۇضٍىػدىذۇ. غدۇڭب  جٗپٗوىۇر

ھِٗددّٗ   -، پۈجددۈْ جِٗئىددَٗجىٗ، ئٗرٌٗرگٗ، ئبٍبٌالرغددب  «ٍۈرگۈزىددذىغبْپىىىددر 

 پېذاگوگىىبر ثوٌۇغي وېرٖن ئىذى. ئبٌىٌ جبرلىحىذىغبٔال« ئٗروىٓ پىىىر»ئبدٍِٖٗرگٗ 

ٌٗرٔي لىٍغبْ ثوٌطىّۇ، ئِّٗب ثۇ چو  ۋٖزىپىٕىڭ « خىسِٗت»ِٗوحىپي غۇٔچٗ چو  

ئۈضدحىگٗ ئدبالالٍححي.  ئۇٔىۋېرضحححالھۆددىطىذىٓ چىمبٌّبٍححي. ثۇ ۋٖزىپىٕي پٗلٗت 

 دٖضٍىپىذىال ئېٕىك ٔىػبْ ثىٍْٗ لۇرۇٌغبْ ئىذى.  ئۇٔىۋېرضىحېثدېّٗن، 

جٗۋٌٍٖۇجىغب ثٗوّۇ خدۇظ ثوٌدذى. ٍبغدالر ئۇٔىڭغدب  ئۇٔىۋېرضىحېحٕىڭىٍٗر ثۇ وىػ

لبرىّبلمب ئٗزھٗر لبجّبٌٍىػىپ،  ئۇٔىۋېرضىحېثئۆزىٕي پٗرۋأىذٖن ئۇردى. چۈٔىي، ثۇ 

وىػىٍٗر ئٗزھٗرگٗ ثبرِبش ثوٌۇپ، دأٍوثٕىڭ پىالٔي ثوٍىچٗ ٍېحىُ لبٌغبٔذىٓ وېدَىٓ 

ثىسدىّدۇ »ٌ ثوغدٍۇلٕي جوٌذۇرغبٔدذٖن لىالجحدي. پٍٗذا ثوٌغبْ ثىر ئىٍّىٌ ۋٖ ِٗدٖٔى

غدبدالٔغۇچىالرٔىڭ  .«ثبر ثوٌذى، ثىسِۇ ٍبۋروپبغدب ئوخػدبظ ثوٌدذۇق ئۇٔىۋېرضىحېث

وۆڭۈٌٍىرىذىىي ثۇ خىَبي غبدٌىمٕي جېخىّۇ ئٗۋجىگٗ چىمبردى. وۆپٍىگْٗ وىػدىٍٗر 

الرٔي ئىطالِغب ھۇجۇَ لىٍىع ِۇٔجىرىگٗ  دىٕي لىّّٗت لبراغد ئۇٔىۋېرضىحېحٕىڭثۇ 

ئبغىبرا وۆزگٗ ئىٍّبٍذىغبْ ٍبغالرٔي ٍېحىػدحۈرۈظ ئۇۋىطدىغب ئبٍٍىٕىدپ لېٍىػدىٕي 

« ٍدېڭىچٗ جٗرثىدَٗ ئبٌغدبٔالر  -پۈجحدۈرگٍٗٔٗر   ئۇٔىۋېرضدىحېث»وۈجّىگْٗ ئىدذى. 

جوٌىّۇ ِٗغدرۇر ئىدذى. ھدېچىىُ ئۇالرغدب جٗ  جۇراٌّدبٍححي. ِۇٔدبزىرٖ لىالٌّدبٍححي. 

ٔبۋادا غۇٔذاق لىٍىپ ضبٌطب، ئۇ، ثىر لبالق، لبجّبي، ئۇالرٔىڭىىٕي خبجب دېٌٍَّٗٗححي. 

ثىٍىُ، ئٗروىٓ  ھٗلىمىٌپٗلٗت ِۇغۇ جبٍذىال   - ئۇٔىۋېرضىحېححىالٔبداْ دېَىٍٗجحي. 

ثبر ئىذى. ثبغمب ھٗر  .پىىىر، وٗ  ٔٗزٖر، جٗرٖلمىَپٗرۋٖرٌىه، ئىٍّىٍَىه، ئٗروىٍٕىه

وٌغبْ لدباللٍىك، لبجّدبٌٍىك، لبٔذاق جبٍذا چۈغىۈٍٔٗغىْٗ دٖۋرىٍٗرٔىڭ ٍبٌذاِىطي ث

چىرىىٍىه، ھبٍبجٍىك دوٌمۇٔىغب ئېچىٍّىغبْ زۇٌّٗجٍىه جبھبٌٗت ثبر ئىذى. ئۇالرٔىدڭ 

 ئٗ  چو  ئٍٗىت ۋٖ ئٗ  ٍبِبْ لباللٍىك ئىذى.« چٗجئٗي جىٍي ثىٍّٗضٍىىي»

ئىطالِغب ئۆچٍّٗٔىه لىٍىذىغبْ، ئىطالِٕىڭ ضۈرىحىٕي ضٗجٍٍٗذىغبْ، ئىطدالِغب 

ْ غٗرلػۇٔبضالر ئٗدٖثىَبت فبوۇٌحېحىغب ئولۇجمۇچىٍىك لىٍذى. ئدۇالر ھۇجۇَ لىٍىذىغب

ۋٖ ئٗرٖة جىٍددي فبوۇٌحېحىٕىددڭ ِددۇدىرى جبھددب « ئٗرٖة ئٗدٖثىَبجىٕىددڭ جددۈۋرۈوي»

ٍېحٗوچىٍىىىذٖ ئولۇغۇچىالرغب ئۆز پىىىرٌىرىٕي ضىڭذۈردى. غۇالرٔىڭ  ھۈضٍٗىٕٕىڭ

ٔددذاق دٍٖححددي: غٗرلػددۇٔبش ِددبرگوٌَوش ثددبر ئىددذى. ئددۇ ِۇ ٍٗھددۇدىٌئىچىددذٖ 

ِۇھِّٗٗد پٍٗغِٗجٗرٔىڭ ٔٗضىجي ٔبٌِٗۇَ، ئٗرٖثٍٗر ٔٗضىجي ٔدبئېٕىك ئدبدٍِٖٗرٔي »

ٔٗضدىجي   -  ھٕىڭ ئدوغٍي، ئبثدذۇٌالھئبثذۇٌال دٖپ چبلىراجحي. ِۇھِّٗٗد ئبثدذۇٌال
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ئۇٔىڭدذىٓ ثبغدمب ھېچمبٔدذاق غٗرلػدۇٔبش ثۇٔدذاق گٗپٕدي دٖپ  .«ٔبٌِٗۇَ ئبدَٖ

 ٗرگٗ جبضبدىپىٍَىك جۇٍۇٌغبْ ثوٌطب وېرٖن. ثبلّىذى. ئېھحىّبي ثۇ، وىػىٍ

جٗۋرات، »دېگْٗ وىحبثىذا : « جبھىٍىَٗت غېئىرٌىرى جوغرىطىذا» ھۆضٍٗىٓجبھب 

ئىٕجىً ثىسگٗ ئىجراھىُ ۋٖ ئىطّبئىً ھٗلمىذٖ ضۆزٌٍٗذۇ، لۇرئدبّٔۇ غدۇ ئىىىىطدي 

ئدۇ « جوغرىطىذا ضۆزٌٍٗذۇ، ٌېىىٓ ثۇ ئىىىىطي جبرىخحب ئٌِٗٗىٌ ئۆجّىگْٗ غٗخص.

دېدگْٗ وىحبثىدذا ِۇٔدذاق « ِىطىردىىي ِٗٔىدۋىٌ ِٗدٖٔىدَٗت ئىطدحىمجبٌي»ٍٗٔٗ 

ِىطىر غٗرلٕىڭ ثىر لىطّي ئِٗٗش، ثٌٗىي ئوجحدۇرا ئدبق دېڭىسٔىدڭ ثىدر »دٍٖذۇ: 

ِۇغۇٔذاق گٗپٍٗرٔي « لىطّي. ِىطىرغب وٌٗگْٗ ھِّٗٗ ٍبِبٍٔىك غٗرلحىٓ وٌٗگْٗ

ثوٌددذى. ئېھحىّددبي ثددۇ،  رٖھجىددرى ئۇٔىۋېرضددىحېحٕىڭلىٍىددپ ٍددۈرگْٗ ئددبدَٖ ٍېڭددي 

 وىػىٍٗرگٗ جبضبدىپىٍَىك جۇٍۇٌغبْ ثوٌطب وېرٖن. 

ھېىدبٍىٍٗر ثوٌدۇپ، « ثٗدىئىٌ»لۇرئبٔذىىي لىطىطىٍٗر »ثىرضي ِۇٔذاق دېذى: 

ھٗلمىدذٖ ضدۆزٌىٍّٗذۇ. ثدۇ پٗلٗت ثٗدىئىدٌ  غٗخطدٍٗرئٌِٗٗىٌ جبرى ، ئٌِٗٗىدٌ 

ئېھحىّبي ثۇ،  .«ېىبٍىٍٗرثٗدىئىٌ ھ فبٔحبزىٌَٗىهِٗلطٗجٍٗر ئۈچۈْ جولۇپ چىمىٍغبْ 

 وىػىٍٗرگٗ جبضبدىپىٍَىك جۇٍۇٌغبْ ثوٌطب وېرٖن.

ثۇ جبضبدىپىٍَىمالرغب چىذىّىغبْ وىػىٍٗر ئبخىرى لوزغىال  وۆجۈردى. ٌېىىٓ ثدۇ 

 ضۇٍىمٗضدحچىٍٗرٔىڭجوٌىّۇ ئبجىس لدوزغىال  ثوٌدۇپ، رېئدبٌٍىمٕي ئۆزگٗرجٌّٗىدذى. 

ڭي ِٗۋجدۇدىَٗت ئدۆزىٕي جېخىّدۇ پٗردٖ ئبرلىطىذىٓ ِٗدٖت ثېرىػي ئبرلىطىذا ٍې

ھېٍىمددي »ِۇضددحٗھىٍِٗىذى. وىػددىٍٗرٔىڭ ضٗزگۈضددىگٗ لبغػبلالغددحي. ھٗجحددب 

ضدحودېٕحالرغب ئبٍٍىٕىدپ،  ئۇٔىۋېرضدىحېثٔىڭ ئدۆزٌىرى وېَىدٕچٗ  « لوزغىالڭچىالر

ثوٌدۇپ وٗجحدي.  ھِٗجىدٕصغٌٗىحٗ ئىذىٌَٗٗر، گٗپدٍٗر ۋٖ ئىػدالر ثىدٍْٗ  ھېٍىمي

 وٌٗحۈرٍِٗذىغبْ ثوٌذى. « ئبۋإِىڭ ئبچچىمىٕي»ىػالر ئ ئۇٔىۋېرضىحېححىىيئِٗذى 

ئٗدٖثىَبت فبوۇٌحېحي ِٗخطۇش ئٗجٕٗثىَچٗ جٗپٗوىۇر ۋٖ جٗضٗۋۋۇر چۈجىٍىرىٕي 

ٍولىحىپ، ئۇٔىڭ ئورٔىغب « چىرىه پىىىرٌٗرٔي»ٍبٍذۇرۇظ ئۇۋىطىغب ئبٍالٔذى. ثۇ ئۇۋا 

غبْ  پٗردٖ دىٓ، ئٗخالق ۋٖ ئٗٔدئٗٔىگٗ ٍدبت ثوٌغدبْ چۈغدٗٔچىٍٗرٔي دٖضطدىحىذى

پىالٔدي ثدوٍىچٗ ٍېڭدي جِٗئىدَٗت لۇرىدذىغبْ  ضۇٍىمٗضدحچىٍٗرٔىڭئبرلىطىذىىي 

لىٍغۇچىالرٔي ٍېحىػحۈرۈپ چىمحي. ثۇ ئۇۋىذا ٍبٍذۇرۇٌغبْ خوراز « ئٗروىٓ جٗپٗوىۇر»

الرغدب « وبٌٍىطي ئدبزاد»ۋٖ ِىىَبٔالرغب دىٕغب خبٌىغبٔچٗ زىَبٔىٗغٍىه ٍٗجىۈزىذىغبْ 

. ئدۇالر جٗرثىٌَٗىدذىوۇٌحېحي ِٗخطدۇش لبٔۇٔػۇٔبضدالرٔي ئبٍالٔذى. لبٔۇٔچىٍىك فب

لبٔۇٔذىٓ ثبغمب ٔٗرضىٕي ئۆگّٗٔىگٗچىٗ لبٔۇٔچىٍىممب، لبٔۇْ جۈزۈغىٗ ٍبْ ثبضبجحي. 

ٔىڭ غٗرىئىحىٕي ھۆوۈِٗت لدبٔۇٔي لىٍىػدمب لدبجحىك لبرغدي جدۇراجحي. چدۈٔىي، 
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ضىَبضىَؤالرغب،  غٗرىئٗت ئۇالرٔىڭ ئېطىگٗ زادىال وٌٍّٗٗححي. ثۇ ئبدٍِٖٗر وېَىٕچٗ

ھۆوۈِٗت ئٗرثبثٍىرىغب، ئىجحىّبئىٌ ضبھٗدٖ وۆزگٗ وۆرۈٔگْٗ وىػىٍٗرگٗ ئبٍالٔدذى. 

 جٗثىئىدٌ  -، ئىٕنېٕېرالرٔي، ئدبگرؤوِالرٔي  دوخحۇرالرٔيپْٗ فبوۇٌحېحٍىرى  جٗثىئىٌ

پٗٔچىٍٗرٔددي ٍېحىػددحۈردى. ٌددېىىٓ ھِّٗىطددىٕي ٔولددۇي غٗرثددچٗ ئٌّٗددبٔىَچٗ 

ىػددىٍٗٔٗر ئددۆزى دىٕدذار ثوٌددۇظ ئۇٍبلحددب جۇرضددۇْ دىددٓ ٍېحىػدحۈردى. ثۇٔددذاق ٍېح

ئىٍّىدٌ »جوغرىطىذىىي ضۆزٌٗرٔي ئبڭالغمىّۇ جدبلٗت لىالٌّبٍدذۇ. چدۈٔىي، ئدۇالر 

  چۈٔىي، ئۇالر رېئبٌىسِچىالر، دىٓ دېگْٗ ئٗپطبٔٗ  خۇراپبت، دىٓ دېگْٗ «ئبدٍِٖٗر

ار ثوالٌّىغبْ جىٓ خٗۋٖرد« ئىٍّىٌ ھٗلىمٗت»، ئۇالر «ِۇجٗپٗوىۇرالر»چۈٔىي ئۇالر 

ئبۋاَ ثىٍْٗ ثىر دٖرىجىذٖ ثوٌۇپ لبٌطب ثوٌّبٍذۇ. ئۇالرٔىدڭ غٗرثحىىدي ئٌّٗدبٔىسِچي 

ِٗضٍٗوذاغٍىرىذىٓ ئۆز ئبٔب جىٍىٕي ھبلبرٖجٍٗظ ئبرجۇلچىٍىمي ثبر. ئدۇالرٔىڭچٗ ئبٔدب 

پْٗ جىٍي ثوٌۇغمب ٍبرىّبٍدذىغبْ لدبالق جىدً. غدۇڭب ئدۇالر ھٗزارٖجٍىده  -جىً ئىٍىُ 

جىٍىذا ضدۆزٌٍٗذۇ. ئٗرٖة جىٍىدذىىي ٍبزِىالرغدب لبرىّبٍدذۇ. چدۈٔىي، خوجىٍىرىٕىڭ 

ئٗرٖة جىٍي لبجّبي ۋٖ لبالق جىً. لۇرئبْ ئٗرٖة جىٍذا ٍېسىٍغدبٔغۇ؟ ئدۇالر لۇرئبٔدذىٓ 

 .ئولۇِبٍذۇ ، لۇرئبٕٔي ئٗضالئۈروۈٍذۇجېخىّۇ 

ثىرىٕدي ئٗٔٗ غدۇٔذاق ٍۆٌىػدىپ،  ئبخىرىدذا پۈجدۈْ  -ھٗرلبٍطي فبوۇٌحېحالر ثىر 

جۇدى ثىٍْٗ غٗرثىٗ ٍدۈزٌٗٔگْٗ، لبٍحدب ِۇضدۇٌّبْ ثوٌۇغدٕي خبٌىّبٍدذىغبْ ثىدر ۋۇ

 ئٗۋالد دىٕغب دۈغّْٗ غبٍىىالرٔي ٍېحىػحۈرۈپ چىمحي.

پْٗ  جٗثىئىدٌئٗدٖثىَدبت فدبوۇٌحېحي، لدبٔۇٔچىٍىك فدبوۇٌحېحي،  ئۇٔىۋېرضىحېثثۇ 

ۆرىگْٗ ثىر غٗرثٍٗغىْٗ، ئىطالَ دىٕىذىٓ پۈجۈًٍٔٗ ٍۈز ئ ئولۇغبٔالردىٓفبوۇٌحېحىذا 

ثىدر  ئۇٔىۋېرضدىحېحٕىڭالرٔدي ٍېحىػدحۈرۈپ چىمحدي. ثدۇ « ئدبزاد ئىذىَٗضي»ثۆٌۈن 

ٔىػبٔي ثوٌطدب، ٍٗٔٗ ثىدر ٔىػدبٔي دىٕدذىٓ، ئٗخاللدحىٓ ۋٖ ئٗٔئٗٔىدذىٓ ئبٍرىٍغدبْ 

زىَدبٌىٌ » ،«ضدحودېٕث لىدس»ئبٍدبٌالرٔي ٍېحىػدحۈرۈظ ئىدذى. « ئبزاد ئىذىَٗضي»

ئۆزگٗرجىػحٗ وېدرٖن ثوٌىدذىغبْ ضدۆزٌٗر، ئدبزاد ثۇ « ئبزاد ئبٍبي ئىذىَٗضي» ،«ئبٍبي

ثوٌىذىغبٔالرٔي وۆپٍٗحىػحٗ جبٔغب ئٗضدمبجىذىغبْ ضدۆزٌٗر ئىدذى. ئۇٔىدڭ ئۈضدحىگٗ 

ئبٍبٌالر ِٗضىٍىطىذٖ وۆٍۈۋاجمبْ ئوجمب ٍدبغ چېچىدپ، ئىػدٕي  ۋاضىحىٍىرىجٗغۋىمبت 

بٍبٌالر جېخىّۇ ٍوغىٕبجحي. غۇٔذاق لىٍىپ، ضۇٍمٗضحچىٍٗر جوٌۇق ِٗلطٗجىٗ ٍٗجحي. ئ

گبزارِىطي ئبٌذىذا ٔبِدبٍىع لىٍىدپ، ھىجدبة  ئىٕگٍىسالرٔىڭئىطّبئىٍىَٗ ٍِٗذأىذا 

ئىدذى. ٌىدۋاْ خىرىطدحىَبْ ئبخجدبراجٍىرى ثدۇ ئوجمدب « ئوت جۇجبغمبْ»وۆٍذۈرگٗٔذٖ 

جېخىّۇ ٍبغ چبچحي. ئبخجبراجچىالرٔىڭ ٔٗزىرى ضحودېٕث لىسالرغب جىىىٍگْٗ ثوٌدۇپ، 

زٖي چىراٍي ۋٖ ٔٗپىدص ھٗرىىٗجٍىرىدذىٓ پبٍدذىٍىٕىپ، ئۇالر ضحودېٕث لىسالرٔىڭ گۈ
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جوضدبلالرٔي ثۆضدۈپ »جٗغۋىمبجٕي جېخىّۇ وٗ  لبٔبت ٍبٍدذۇردى. ثدۇ جٗغدۋىمبجالر 

لددبراڭغۇ ئٗٔددئٗٔىٍٗردىٓ، ئوجحددۇرا ئٗضددىرٔىڭ » ،ضددحودېٕث لىسالرٔىددڭ« ئددۆجىْٗ

 ،ۆرۈظوۈٕٔىڭ ضېرىمىٕي و»ِىطىر ئبٍبٌٍىرىٕىڭ « زۇٌّٗجٍىه پىىىرٌىرىذىٓ لۇجۇٌغبْ

 لٗدٍِٖىرىٕي جېخىّۇ جېسٌٗجحي.« ئبزاد ثوٌۇظ جِٗئىَٗجٕىڭ ئىػٍىرىغب لبجٕىػىع

ئدۆٍگٗ ضدوٌىۋېٍىپ ئٗرگٗ لدۇي لىٍىدپ »ثۇ جٗغۋىمبجالرٔىڭ ضبٍىطىذا ئبٍبٌالرٔي 

ثېرىذىغبْ، ئبٍبٌالرٔىڭ ئبدىّىٍَىىي ۋٖ ھولۇلٍىرىٕي دٖپطٗٔذٖ لىٍىذىغبْ، ئبٍبٌالرٔي 

ظ، ثددبال ئېّىددحىع، ثددبال ثددېمىع، ئٗرگٗ خىددسِٗت لورضددبق وۆجددۈرۈظ، ثددبال جۇغددۇ

ھۇجدۇَ لىٍىدع « لىٍىػحىٓ ثبغمب ئىػالرٔي لىٍغىٍدي لوٍّبٍدذىغبْ ئٗٔدئٗٔىٍٗرگٗ

 پۇرضىحي دائىُ چىمىپ جۇراجحي.  

ثىس ٍۇلىرىذا ثىر ھٗلىمٗجىٗ ئىػدبرٖت لىٍىدپ ئدۆجىْٗ ئىدذۇق. ثدۇٍٗردٖ ئدۇٔي 

 جېخىّۇ چوڭمۇر ئىساھالپ ئۆجّٗوچىّىس.

ئبٍددبٌالر زۇٌۇِغددب ئۇچرىددذى، ئٌِٗٗىَٗجددحٗ ئۇالرغددب ٔبچددبر ِۇئددبِىٍٗ  ھٗلىددمٗجْٗ

دٖپ  ،لىٍىٕذى. ئۇالرٔي ٔبداْ، لورضبق وۆجۈرۈظ ۋٖ جۇغۇغحىٓ ثبغدمىٕي ثىٍٍّٗدذۇ

ھبلددبرٖت لىٍىٕددذى. ثددۇ، ئىطددالِىٌ چۈغددٗٔچىٍىرى ثۇزۇٌددۇپ، ئٗلىددذٖ جٗھٗجددحٗ 

جدبھىٍىَٗت ودۆپ وىدرگْٗ جدبھىالٔٗ لىٍىمحدۇر.  ضىڭىپلباللالغمبْ جِٗئىَٗجىٗ 

ھددبٌالردا ئبٍددبٌالرٔي خددورالظ ۋٖ ھبلبرٖجٍٗغددىٗ ِبٍىددً وېٍىددذۇ. ٍۇٔددبْ ۋٖ رىددُ 

جبھىٍىَىحي ۋٖ ئۇٔىڭ ِىراضدخورى ثوٌغدبْ ھدبزىرلي زاِدبْ جدبھىٍىَىحي ئبٍدبٌالرٔي 

پٗضٍٗغدحۈرۈپ، ئٗخاللىٕدي ثدۇزۇپ، ئٗرٌٗرٔىددڭ ودۆڭٍىٕي ئبچىدذىغبْ ئوٍۇٔچۇلمددب 

 ئبٍالٔذۇرۇغمب ثٗن ِبٍىً.

ۋٖ پۈجۈْ ئىطالَ دۇَٔبضدىذىىي ئبٍبٌالرٔىدڭ ئدورٔىٕي ٍدۇلىرى وۆجدۈرۈپ،  ِىطىر

ھٗر لبٔدذاق  ئۇالرٔىڭ ئىٕطبٔىٌ ئدورٔىٕي ئٗضدٍىگٗ وٌٗحدۈرۈظ وېدرٖن ئىدذى. 

نَولُىائىٕطبٕٔي ھۆرِٗجٍىه لىٍىپ ٍبراجمبْ:  وِر َوَرَزدوْ ْْ ِِو   ْلَِّوورت َو ْلَِّ ْْنَولُىْا  َل َِ َنل ََِن  آَلَم َو ِْ  ﴿َوَلَقْم َترَّ
ِضوو ًَل﴾ ﴿ َْ َْْقنَوول تَو ووْ  َف َََْوو  َتَِ وورر ِتلَّ َْْنلُىْا  ھٗلىددمٗجْٗ ثىددس ئددبدَٖ ثددبٌىٍىرىٕي ِتووَ   لطَّ تَِّوولِ  َوَِضَّوو

  .①﴾ھۆرِٗجٍىه لىٍذۇق
ِتونُ ا  ئبٍبٌالرٔي ئىٕطبٍٔىمحب ئٗرٌٗر ثىٍْٗ ثبراۋٖر لىٍغبْ:  ولر  ََلِِ َََلوَل  و ُ   َِ ﴿َنُتو  ََل ُن

﴾ ِت  ذََترر َنْو نََُُ  َر ِتو  ََوْدو ئبٔىالرٔي   .②﴾ثىرىڭالردىٓ جۆرٌٖگْٗ -ضىٍٗر ثىر ﴿ ََوْدُضُ ا 

ِۇغدٗلمٗجٍىرىگٗ ٍبرىػدب  -لورضبق وۆجۈرۈظ ۋٖ ثبال ثېمىع جٗرٍبٔىذا جبرجمبْ جبپب 

                                                 
①
 ئبٍٗت.-50، ئىسئاسۈرٖ  
②
 ئبٍٗت.-673سۈرٖ ئبي ئىّئاْ،  
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وَدُُْو ُتْرًىول﴾ ﴿﴿ ئبالھىذٖ ئىسزٖت ۋٖ ھۆرِٗجىٗ ئىگٗ لىٍذى: ََ ِهوُو ُتْرًىول َوَو َُْْوُو ُن َل ئىٕطدبٕٔي َِ

 .①﴾ِۇغٗلمٗت ثىٍْٗ لورضبق وۆجۈرۈپ ِۇغٗلمٗت ثىٍْٗ جۇغذىئبٔىطي 
پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ جىٍي ئدبرلىٍىك جٗٔدٕٗت ئبٔىالرٔىدڭ جدبپىٕي   

 ئىذىَٗۋىئبضحىذا دٖپ ثبٍبْ لىٍذى. ئىطالِٕىڭ ِۇغۇٔذاق ٍوٌَورۇلٍىرىذىٓ ئېسىع 

طددالِىٌ ھۇجۇِغددب ٍوچددۇق ئددبچحي،  غددٍٗحبٔالر ثددۇ ٍوچددۇلحىٓ پبٍددذىٍىٕىپ، ئى

وېرىپ ضۇٍىمٗضحٍىه پىالٔىٕي ئىجرا لىٍذى. ٔبۋادا ئىطدالِىٌ  ضىڭىپجِٗئىَٗجىٗ 

جِٗئىَٗت ئىطدالِٕي جدوغرا ئىجدرا لىٍغدبْ ثوٌطدب، غدٍٗحبٔالر لبٍطدي ٍوچدۇلحىٓ 

 وىرٌٍٖٗححي. 

دٖپ چۇلدبْ ضدېٍىپ، ئبٍدبٌالرٔي دىدٓ، « ئبٍبٌالر ئبزادٌىمي»ٍبۋروپب جبھىٍىَىحي 

چىمىرىۋٖجحي. ئبٍبٌالر ووچىغب، زاۋۇجمب، ئىػخبٔىغب، خىدسِٗت ئٗخالق ۋٖ ئٗٔئٗٔىذىٓ 

ئورۇٍٔىرىغددب ئٗۋرىحىٕددي ٍبپّددبً، ٍبٌىڭددبچ چىمحددي. ئبٍددبٌالر ئٗرٌٗر ثىددٍْٗ ٔددبجوغرا 

ِۇٔبضددىۋٖت لىٍىددپ، ثٗدىٕىٕىّددۇ، روھىٕىّددۇ ثۇٌغىددذى. ئددبئىٍٗ ثۇزۇٌددذى، ثددبٌىالر 

ىئدبراٍِىك، ٔېدرۋا ، ثچدېىىعضٗرگٗرداْ ثوٌذى. جىٕدبٍٗت، ھبرالىٗغدٍىه، زٖھٗر 

وېطٌٍٗٗر، روھي وېطٌٍٗٗر، ئۆزىٕي ئۆٌحۈرۈۋېٍىع، ضبراڭٍىك ئٗۋ  ئبٌدذى. ئۆزىٕىدڭ 

ٍۈوطٗوٍىىي، پبوٍىمي، ۋٖ ثىر گٗۋدىٍىػىػٕي ضبلالپ لبٌغبْ ئىطالِىٌ جِٗئىَٗت 

وىػىٍىرى جبھىٍىَٗجىٗ ئىٕىبر لىٍىع، ٔٗپرٖجٍىٕىع ۋٖ ئىّبٔىٌ ئۈضحۈٍٔۈن ٔٗزىرى 

 ى. ثىٍْٗ لبراپ وٌٗذ

ھبزىرلي زاِبْ جبھىٍىَىحىٕىڭ ثۇ وۈٍٔٗردٖ ئبغدىبرىٍىٕىپ لبٌغدبْ ٔۇلطدبٍٔىرى »

ثبغالٔغبٔذا جېخدي ئبغدىبرىالّٔىغبْ. غدۇڭب « ئبٍبٌالر ھٗرىىىحي»ئىطالَ دۇَٔبضىذا 

ٔىڭ جېگىدذىىي ثدۇزۇلچىٍىمٕي ثىٌٍٗدًّٗ، « ئبٍبٌالر ِٗضىٍىطي»ئىطالَ دۇَٔبضي 

« جٗرىددپىگىال لددبراپ ئېسىددپ لبٌغددبْ.« كئىطددالھبجچىٍى»ضددىرجمي وۆرۈٔۈغددىذىىي 

 - 0929  -غۇٔذاق دٖپ ثبلحي ثٗزىٍٗر. ثدۇ جدوغرا گٗپ ئِٗٗش. خېٍدي ثدۇرۇٔال  

دېدگْٗ « پٌٗطٗپٗ ٌٗززٖجٍىدرى»ٍىٍي ئبِېرىىىٍىك ٍبزغۇچي ۋېً دىَورأث ئۆزىٕىڭ 

 وىحبثىغب ِۇٔذاق لۇرالرٔي پۈجىذۇ: 

ىذۇ، ِٗدٖٔىٌ ھبٍبجحب جىٕطي ِٗدٖٔىٌ ھبٍبت وېچىىىپ جوً لىٍىػمب ئېٍىپ ثبر»

ئددباللٗ ئىطددحىىىٕي لوزغبٍددذىغبْ ئبِىٍالرٔىددڭ ھِّٗىطددي ثددبر. جىٕطددي ئددباللىٕي 

ئبضبٔالغحۇرىذىغبْ ٍوٌالرِۇ ثبر. ٌېىىٓ جىٕطدىَٗت ئىطدحىىي ثۇرۇٔمىغدب لبرىغبٔدذا 

ثبٌذۇر ٍېحىٍىپ لبٌىذۇ. جىٕطي جٌٗٗپ وۈچىَىذۇ، ئۆزىٕي وؤحروي لىٍىع ثۇرۇٔمىغدب 

                                                 
①
 ئبٍٗت.-63، ئٗھمبةسۈرٖ  
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ئبٍٍىٕىپ لبٌىذۇ.  ئوثَېىحىغبوۆپ ئبجىسٌىػىذۇ، ئىپپٗجٍىه ثوٌۇظ ِٗضخىرٖ  لبرىغبٔذا

ٍولبٍدذۇ.  ئبٌٍىمبٍبلالرغىدذۇرٔوِدۇش   -گۈزٌٍٖٗرٔي جېخىّۇ گۈزٌٍٖٗغحۈرىذىغبْ ھبٍب 

ثىٍْٗ پٗخىرٌىٕىذۇ. ئبٍبٌالر چٗوطىس ِٗضحخۇغدٍۇق  وۆپٍۈويئٗرٌٗر خبجبٌىمٍىرىٕىڭ 

ظ ھولدۇلىٕي جٌٗٗپ لىٍىدذۇ. ٔىىدبھحىٓ ثدۇرۇْ ثوٌدۇ ثدبراۋٖرئىچىذٖ ئٗرٌٗر ثىٍْٗ 

جىٕطي ِۇٔبضىۋٖت ئۆجىۈزۈظ ئبدٖجىٗ ئبٍٍىٕىذۇ. ئبغٕىالرٔىڭ رىمبثىحىگٗ ئۇچرىغبْ 

پبھىػىٍٗرٔىڭ ودوچىالردىٓ غبٍىدت ثوٌىدذۇ. ضدبلچىالرٔىڭ پبھىػدىٍٗرٔي ٔدبزارٖت 

 لىٍىع ۋٖزىپىطي ٍٗڭگىٍٍٍٗذۇ.

ىىبھحىٓ ثۇرۇْ وۆٔۈپ لبٌغبٍٔىمٕىدڭ ٔىىبھحىٓ وېَىٓ جبالغب لبراظ وۆپ ھبٌالردا ٔ

ضٗۋٖثىذىٓ ثوٌىذۇ. ثىس ِۇغۇ وٗضىپٕىڭ  پبھىػىٕىڭ، گۈٌٍىٕىػىذىىي ئىجحىّبئىٌ 

، ئِّٗددب ئددۇ وٗضددىپٕي ۇٍدد -ۋٖ ئبضبضددي ضددٗۋٖثٍٗرٔي چۈغددّٗٔٗوچي ثددوٌىّىس 

لۇجۇٌغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ثىر ئىع دٖپ لبراپ، ئبضبضي  لېچىپئىٕطبٔىَٗت دۇَٔبضىذا 

ِٗضىٗ ضبٌىّىس. ھبزىرلي ۋالىححب ودۆپىٕچٗ ِۇجٗپٗوىدۇرالردا غدۇٔذاق ضٗۋٖثىٕي وۆر

لبراظ ثبر. ٌېىىٓ ٍېرىُ ِىٍَوْ ئبِېرىىب لىسٌىدرى ٔىگىٍىسِٕىدڭ لۇرثبٔىغدب ئبٍٍىٕىدپ 

ئبٍبٌالرٔىڭ غٗھۋىحىٕي لوزغدبپ پدۇي  -وېحىۋاجىذۇ. ثۇٔذاق لىسالر ضٗھٕىٍٗردٖ، ئٗر 

ئۇچراٍدذۇ. ئدۇالر ٔىىبھٕىدڭ ھىّبٍىطدىگٗ  جبپىذىغبْ ضېرىك وىحبثالردا ِبڭذاِذا ثىر

ئېرىػًٌّٗٗ، ثبغجبغحبلٍىمٕىڭ پبجمىمىغب ِىٍىٕىپ وېحىۋاجىدذۇ. ثىدس ثۇٔىڭغدب لدبراپ 

 جۇرۇپ رازى ثوٌۇۋاجىّىس. ثۇ، وىػىٕي جوٌىّۇ خىجىً لىٍىذۇ. 

 -ِۇزىىدب، جٗضدٌٍٗىٌ جېدپىع، چٗودىٗ  -وۈجۈغحىٓ زېدرىىىْٗ لىدسالر ٔبخػدب 

ھبرالىٗغددٍىه ضددورۇٍٔىرى ۋٖ جىٕطددي ٌٗززٖجٕىددڭ  چددۈوىٗ ضددوۋغب ضددبالِالر،

لبٍٕبٍِىرىغددب ئىٕطددبٔىَٗت جبرىخىددذا ِىطددٍي  ئىػددمۋازٌىكثىددٍْٗ  لىسىمحۇرۇغددي

وددۆرۈٌّىگْٗ دٖرىجىددذٖ ثېرىٍىددپ وېحىۋاجىددذۇ. لىسالرٔىددڭ ئٗروىٍٕىىددي گبھىددذا 

ئېحىۋاجىددذۇ. جۇرِۇغددحب ئۆزىٕىددڭ چىمىّىٕددي  ئٗوددصئىمحىطددبدىٌ ئٗروىٍٕىىددحٗ 

ئبٍدبٌالر ثىدٍْٗ جدوً  ئىگىٍىدگٍْٗۇلىرى ِبھبرٖت  ئىػمۋازٌىمحبئٗرٌٗر  لبِذاۋاجىذۇ.

لىٍىػٕي خبٌىّىطىّۇ، ئِّٗدب ثدۇ ئبٍبٌالرٔىدڭ پدۇي جېدپىع ئىمحىدذارى ئٗرٌٗرٔدي 

 -ئىىىىٍٗٔذۈرۈپ لوٍۇۋاجىذۇ. راضث، دېّىطىّۇ ئٗرٔىڭ جدۆۋْٖ ئىدع ھٗلمدي ئٗر 

 ذاق ٍېحىذۇ؟جۇرِۇغىغب لبٔ ضٗۋىَٗضىذىىيخوجۇْ ئىىىىطىٕىڭ ھبزىرلي 

ثىددس ئِٗددذى لىددسالردىٓ ثبغددمب ٌِٗۇِددبجٍىك وىػددىٍٗرٔىڭ لىٍىۋاجمبٍٔىرىّىسٔىددڭ 

ٔٗجىجىٍىرى جوغرىطىذىىي ضۆزٌىرىٕي ئدبڭالپ ثبلدبٍٍي. ودۆپ ضدبٍٔىمٕىڭ لبرىػدي 

غۇوي، ثىسٔىڭ ھبزىر لىٍىۋاجمبٍٔىرىّىسٔىڭ ٔٗجىجىٍىرى ثىس ئوٍٍىغبٔذٖن، ٍدبوي ئدبرزۇ 

ر ئۆزگىرىع دوٌمۇٔي ئىچىگٗ غٗرق ثوٌۇپ وېحىۋاجىّىس، ثۇ ثىس ثى .لىٍغبٔذٖن ثوٌّبٍذۇ
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ئۆزگىرىع ِۇلٗررٖر ئبلىۋٖجٍٗرگٗ ئېٍىپ ثبرىذۇ. ثۇ چبغذا ثىسگٗ جبٌالظ ئىّىبٔىَىحي 

لبٌّبٍذۇ. ئبدٖت، ئٗٔئٗٔٗ ۋٖ جۈزۈٍِٗردىٓ غدىذدٖت ثىدٍْٗ لبڭمىدپ چىمىدع ٍٗٔٗ 

 « لبٔذاق ٍبِبْ ئبلىۋٖجٍٗرٔي پٍٗذا لىالر؟

بدَٖ، ثٌٗىدي دىٕدي، ئٗخاللدي لىّدّٗت لبراغدالرٔي ِٗضدخىرٖ دىٕطىس ثىدر ئد

لىٍىذىغبْ ۋېً دىَورأححٗن ثىر ئبدَٖ ثۇٔىڭذىٓ ٍېرىُ ئٗضىر ودۆپرٖن ثدۇرۇْ غدۇٔي 

چۈغٗٔگْٗ ٍٗردٖ، ئىطالِىٌ جِٗئىَٗت جېخىّۇ ثٗورٖن چۈغىٕىػي وېرٖن ئىذى. 

ئېَحىػدحىٓ ٔىڭ وىحبثي، پٍٗغِٗجٗرٔىڭ ضۈٕٔىحىگٗ ئىّدبْ ئىطالِىٌ جِٗئىَٗت 

وٌٗگْٗ ئىّبٔي ثٗضىرٖت ثىٍْٗ جوغرا ٍوي جبپىذۇ. وىػىٍٗرٔىڭ ضٗۋٖة لىٍىػدٍىرى 

ٔٗجىجىطىذٖ ئىػمب ئبغمبْ ئىالھىٌ لبٔۇٔىَٗجٕىڭ ِۇلٗررٖرٌىىىٕي وۆرۈپ ٍېحٌٍٗٗذۇ. 

ٍبِددبْ ئددبلىۋٖت وٌٗحددۈرۈپ  ثۇزۇٌۇغددىٕىڭۋٖ ِىٍٍٗجٕىددڭ ئٗخاللىددٌ  غٗخطددٕىڭ

ىٓ ثددۇ ٍٗردىىددي ِٗضددىٍٗ غددۇوي، ئىطددالِىٌ چىمىرىددذىغبٍٔىمىغب ئىػددىٕىذۇ. ٌددېى

ئىطدالِذىٓ ثٗوّدۇ ٍىدرالالپ وٗجحدي، غدٍٗحبٔالر دٖي ِۇغدۇ  ھٗلىمىٌجِٗئىَٗت 

ئىطالِىٌ جِٗئىَٗت جوغرا ئىطالِذىٓ ٍىرالالپ »ٍوچۇلحىٓ وىردى. ئۇالر وىرگٗٔذٖ 

دېّىدذى. ئدۇالر ثۇٔدذاق دېگىٍدي وٌّٗىدگْٗ، « وٗجحي، ئىطالِغب لبٍحىػي وېدرٖن

ېدَىع ئۈچدۈْ چۇلدبْ وۆجدۈرِىگْٗ. ثٌٗىدي ئدۇالر پۈجدۈْ ودۈچي ثىدٍْٗ ثۇٔذاق د

ِۇضددۇٌّبٔالرٔي دىٕددذىٓ چىمددبرغىٍي، ئددۇالرٔي ئددبخىرى دىٕددذىٓ جٌٗحۆوددۈش 

ٍىرالالغحۇرىذىغبْ ثىر ٍوٌٕي ضىسىپ ثٗرگىٍي، ھٗر ثبة ثىٍْٗ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ دىٕغب 

 لبٍحىػىٕي جوضمىٍي وٌٗگْٗ. 

ٗرٔىڭ دىٕطىس دٖپ ئٍٗىجٍىػدىذىٓ ضدبلٍىٕىع ئۇالر ھٗرىىٗت ثبغٍىغبٔذا وىػىٍ

ئۈچۈْ ِۇضۇٌّبٍٔىمٕي لبٌمبْ لىٍذى. ِٗضىٍْٗ لبضىُ ئِٗىٓ غۇٔذاق لىٍذى. ئدۇالر 

ثددۇ ثبضددمۇچحب ٔبھددبٍىحي جىددسال ِۇددىئبغددب ٍٗجىٗٔددذىٓ وېددَىٓ ئٍٕٗددي ۋالحىددذىىي 

غبرائىحٕىڭ جٗلٗززاضي ثىدٍْٗ ئدبۋۋاي ئٗٔدئٗٔىگٗ، ئبٔدذىٓ دىٕغدب ھۇجدۇَ لىٍىدع 

ۇچىغب ئۆجۈپ، ئىطالِغب لبرىحب رٖت لىٍىدع، لبرغدي جدۇرۇظ، ھۇجدۇَ لىٍىدع ثبضم

ٍِٗذأىٕي ئبغىبرىٍىذى. ئٗٔئٗٔىگٗ ھۇجۇَ لىٍىع ثبضمۇچىذا ئدبۋۋاي ِۇضدۇٌّبٔالر 

ئىطالِٕي جدوغرا جٗججىمٍىّىغدبٍٔىمحىٓ ۋٖ ئٗلىذىدذٖ لباللالغدمبٍٔىمحىٓ جېپىۋاٌغدبْ 

ٔىڭ پٍٗغِٗجىدرى ۋٖ  ېىىٓ ئۇالر جبھىالٔٗ خبجب ئٗٔئٗٔىٍٗرگٗ ھۇجۇَ لىٍذى. ٌ

ثٌٗگىٍىگْٗ جوغرا ئىطدالِىٌ ئٗٔئٗٔىٍٗرٔىّدۇ خبجدب ئٗٔدئٗٔىٍٗر ثىدٍْٗ ثىدر جبٍبلحدب 

ھٍٗذٖپ، ھۇجۇَ دائىرىطىگٗ وىرگۈزۈپ، ھِّٗىطىٕي پبچدبلالظ ۋٖ ئۆزگٗرجىػدىٗ 

گىػددٍىه چىرىدده ئٗٔددئٗٔٗ دېددذى. ئددۇالرٔىڭچٗ ھِّٗىطددي زۇٌّٗجٍىدده ئوجحددۇرا ېج
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لي ثوٌۇپ، ٔۇرالٔغدبْ، ئٗروىٍٕٗغدىْٗ زاِدبٔىّىسدا ثدۇ لبٌدذۇلالرٔي ئٗضىرٔىڭ لبٌذۇ

 جٌٗحۆوۈش جبزىالظ وېرٖن ئىذى. 

ھۇجۇَ ھٗلىمٗجْٗ ِٗوىبرٌىك، ھىٍَىگٗرٌىه ثىدٍْٗ ئېٍىدپ ثېرىٍدذى. دٖرۋٖلٗ، 

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئىچىذٖ جوغرا ئٗٔئٗٔىٍٗرِۇ ۋٖ خبجب ئٗٔئٗٔىٍٗرِدۇ ِٗۋجدۇت ئىدذى. 

ٔىدڭ وىحدبثي ۋٖ غبْ ثوٌطب، خبجبٔي جوغرىذىٓ ئدبٍرىۋېٍىع، ٌېىىٓ ٔىَٗت جوغرا ثوٌ

پٍٗغِٗجٗرٔىددڭ ضددۈٕٔىحىذىٓ ئېٍىٕغددبْ جددوغرا ئٗٔئٗٔىٍٗرٔددي ضددبلالپ لددېٍىع، 

جددبھىٍىَٗجىٗ ٍېٕىددپ وٗجىٍٗٔىىددحىٓ ئبٍددبٌالر جوغرىطددىذا پٍٗددذا ثوٌغددبْ ثددۇزۇق 

بٔالر ئٗٔئٗٔىٍٗرگٗ لبرغي جۇرۇظ جٗش ئِٗٗش ئىذى. ثۇزۇق ئٗٔئٗٔىگٗ ئېطدىٍىۋاٌغ

ثىٍْٗ ثىر ٍِٗذاْ جٗ  لىٍىػدمب جدوغرا وٌٗطدىّۇ لىٍغىٍدي ثدوالجحي. ِۇضدۇٌّبٔالر 

لىٍىػحب پۈجۈْ جِٗئىَٗجٕىڭ  وۈرٖظئىچىذىٓ جِٗئىَٗجحىىي ئبزغۇٍٔۇلالرغب لبرغي 

ثۇزۇٌغبٍٔىمىغب پىطدٗٔث لىٍّدبً ودۆورٖن وېرىدپ ئوجحۇرىغدب چىمىدپ، وۆرضدٗجىْٗ 

ىػب ئىطالھبت ِېدۋىٍىرىٕي ثېرىدپ وېحىدذىغبْ جىرىػچبٍٔىمٍىرى ۋٖ ئىخالضٍىرىغب ٍبر

 ئۆٌىّبالر ھٗر زاِبْ چىمىپ جۇرىذۇ. 

ئددبدٍِٖٗر ئىطددالِغب ئېحىمددبد لىٍغۇچىالرٔىددڭ ئىطددالِٕي  ئىددپالشٌددېىىٓ 

ٔدددبھٗلٕي ئبٍرىَبٌّبٍذىغبٍٔىمىدددذىٓ، ثوٌۇپّدددۇ  -چۈغدددٍّٗٔٗذىغبٍٔىمىذىٓ، ھٗق 

ڭ پٍٗغِٗجىددرى راۋا ۋٖ ئۇٔىدد ٔىددڭ جبھبٌىحىددذىٓ پبٍددذىٍىٕىپ، « زىَددبٌىَالر»

ئىطالَ ئٗٔئٗٔىٍىرىٕي ئېٍىػحۇرۇپ ھۇجۇَ  ھٗلىمىٌوۆرٍِٗذىغبْ ئوچۇق زۇٌۇِالرغب 

لوزغبپ، ھِّٗىطىٕي ٍولىحىع وېرٖن دٖپ جبر ضدبٌذى. ئدۇالر دٖضدٍىپىذٖ ثدۇزۇق 

ئٗٔئٗٔىٍٗرٔي ِۇجٗئٗضطىپالر پٍٗذا لىٍغبْ، دىٕذا ثۇٔدذاق ٔٗرضدىٍٗر ٍدوق دېدگْٗ 

لوٍۇق ضٗت وۆرضىحىػىٗ ِۇۋٖپپٗق ثوٌغىٕىذىٓ وېدَىٓ،  -برا ثوٌطب، ئٗٔئٗٔىٍٗرٔي ل

ئٗٔئٗٔىٕي دىٓ پٍٗذا لىٍغبْ دېَىػىٗ ئۆجحي. جېخىّۇ ئٗزۋٍٍٖٗپ: دىٕٕىڭ ئۆزى ثىر 

ثددبال، ئددۇٔي چددۆرۈپ جبغددالظ وېددرٖن، ئۇٔىڭددذىٓ لۇجۇٌددۇظ وېددرٖن دٖپ ئبغددىبرا 

 جوۋالغحي.

ۇَ لىٍذى. ثدۇ ئٌِٗٗىَٗجدحٗ ئۇالر ئبٍبٌالرٔي ئولۇغطىس، ضبۋاجطىس لبٌذۇرۇغمب ھۇج

ئىطالِىٌ جِٗئىَٗجحٗ ئىطدالَ جٌٗىّبجٍىرىدذىٓ ٍىرالٍىػدىع ٔٗجىجىطدىذٖ پٍٗدذا 

 ثوٌغبْ ثۇزۇق ئٗٔئٗٔىٍٗرٔىڭ ثىرى.

ئددۇالر ئبٍددبٌالرٔي ھبلبرٖجٍٗغددىٗ، خورالغددمب، لورضددبق وۆجددۈرۈظ ۋٖ جۇغۇغددحىٓ 

ٗ ئىطدالَ ثبغمىٕي ثىٍٍّٗذۇ، دٖپ پٗش وۆرۈغىٗ ھۇجۇَ لىٍدذى. ثدۇ ئٌِٗٗىَٗجدح

 جٌٗىّبجٍىرىغب جبِبِْٗ زىث وېٍىذىغبْ ثۇزۇق ئٗٔئٗٔىٍٗرٔىڭ ثىرى. 
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ئۇالر ئبٍبٌالرٔي خبٌىّىغبْ ئبدىّىگٗ زورالپ ئٗرگٗ ثېرىػىٗ ھۇجۇَ لىٍذى. ثۇِدۇ 

ئٌِٗٗىَٗجحٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗدىطٍىرىگٗ ئوچدۇق زىدث وېٍىدذىغبْ 

 ثۇزۇق ئٗٔئٗٔىٍٗرٔىڭ ثىرى. 

ٍۇلىرىمىالرغب لوغۇپ، ئبٍبٌالرٔىڭ ھىجبثىغب، ئبٍبٌالرٔىڭ زۆرۈرىَٗجطىس  ٌېىىٓ ئۇالر

ھۇجدۇَ لىٍدذى. ثدۇٔي ئبٍدبٌالرٔي ئٗرٌٗرٔىدڭ  ئوٌحۇرۇغدىغبضىرجمب چىمّبً ئۆٍدذٖ 

غٗخطدددىَٗجچىٍىه جۈرِىطدددىگٗ لبِىغدددبٍٔىك دٖپ جٗضدددۋىرٌىذى، ئبٍبٌالرٔىدددڭ 

چىمىػدىٕي جٌٗٗپ ثوٌغدبْ ھبٌدذا ھىجبثطدىس، چٗوٍىّىطدىس « ئدبزاد»جِٗئىَٗجىٗ 

 ٔىڭ ِۇئّىٓ ئبٍبٌالرغب لوٍغبْ جٌٗىپي ئوچۇق ئىدذى:لىٍذى. ۋٖھبٌٗٔىي ثۇ ھٗلحٗ 
ِْ  ْعُولَو ﴾ ٌَ  ْلَ لِىِْ َّ َ  تَوَِّوره ِْ ِِ  َُوُ اِتُ  َّ َوََل تَوَِّورَّ  َِ ئۆٍٍىرىڭالردا ئوٌحدۇرۇڭالر، ئىٍگىرىىدي ﴿ ﴿َودَوْر

 .①﴾ٍبضىٕىپ چىمّبڭالر جبھىٍىَٗت دٖۋرىذىىي ئبٍبٌالر ٍبضىٕىپ چىممبٔذٖن
ََلَِ ِِِّه َّ﴾ ﴿ َِ َْْ ِه َّ ِِ   ََ ِن َ  يُْمُِ َ   َك َوََوَنلِتَك َوَُِسلر  ْلُلْيِِ ِِ َْزَو  ئي پٍٗغِٗدجٗر ﴿يَل نَيوهَهل  لنَِِّّ ه ُدل عت

ئبٍبٌٍىرىڭغب، لىسٌىرىڭغب ۋٖ ِۇئّىٕالرٔىدڭ ئبٍبٌٍىرىغدب ئېَحمىٕىدي، پدۈروٗٔجٗ ثىدٍْٗ 

 .②﴾ٌطۇْئورۇۋاثٗدٍٖٔىرىٕي 
َِول َ َهو ُه َّ َوََل يُوِِّْميَ  زِينَوَُوُه َّ ِ َلَّ  َِ ََْ َ  ُِوُرو ْْ ََْصلرِِى َّ َوَي ْ  َن َنلِ  يَوْغُضْضَ  ِِ َهول َوْلَ ْضوِرََْ  ﴿َوُدل لتُْْلْيِِ نوْ َر ِِ

ُِ ُوواَِِه َّ ﴾ ﴿ َََْوو   ُلوورِِى َّ  ُْ ٔددبِٗھرٍِٖٗرگٗ جىىىٍىددپ  ِددۇئّىٓ ئبٍبٌالرغددب ئېَحمىٕىددي،َِ

ئٗۋرٖجٍىرىٕددي ٍبپطددۇْ، جبغددمي زىٕٕٗجٍىرىددذىٓ ثبغددمب زىٕٕٗجٍىرىٕددي  ،لبرىّىطددۇْ

 .③﴾ئبغىبرىٍىّىطۇْ، ٌېچٗوٍىرى ثىٍْٗ وۆورٖوٍىرىٕي ٍبپطۇْ
ثىرىٕچددي لٗدِٖددذٖ ئددبلٕي لبرىغددب ِٗلطددٗجٍىه  ٌددېىىٓ ھۇجددۇَ لوزغىغددۇچىالر

ئېٍىػحۇرۇپ، ھِّٗىٕي چىرىه ئٗٔئٗٔٗ لىٍىپ وۆرضىحىپ، ئٗروىٍٕىه دٖۋرىذٖ، ٔدۇر 

رىذٖ ثۇٔذاق چىرىىٍىىٕي جبغالظ وېرٖن دېذى. ئىىىىٕچدي لٗدِٖدذٖ دىٕٕىدڭ دٖۋ

ئۆزىٕي جٗرٖلمىَبجمب پۇجٍىػىذىغبْ لباللٍىك لىٍىپ وۆرضدٗجحي.  ثدۇ ھٗلدحٗ وېدَىٓ 

 جوخحىٍىّىس،
ٍۇلىرىددذا ئېَحىددپ ئددۆجىىٕىّىسدٖن، ٌىۋأٍىددك خىرىطددحىَبٔالر گېسىحٍٗرٔددي، 

   .ِْۇضۇٌّبٔچٗ ئىطّي ثبر ئبدٍِٖٗر ثبغمۇرغب

دٖ ئۇدا غۇٌغدۇال لوزغدبپ، « ِٗضىٍىطيئبٍبٌالر »ِىطىر گېسىحٍٗرٔي ۋٖ ژۇرٔبٌٍىرى 

جٗڭٕي ٍېحٗرٌىه ئوزۇق ثىٍْٗ جِٗىٍٕىذى. ِۇلٗددٖش ئٗٔئٗٔىٍٗرٔي ئبٍدبغ ئبضدحي 

                                                 
①
 ئبٍٗت.-11سۈرٖ ئٗھزاة،  
②
 ئبٍٗت.-37سۈرٖ ئٗھزاة،  
③
 ئبٍٗت.-16سۈرٖ ٔۇر،  
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لىسٌىرىٕي ئىس لدوغالپ خٗۋٖر  ئۇٔىۋېرضىحېث« ٍوي ئېچىپ ئىٍگىرىٍٗۋاجمبْ»لىٍىپ، 

 ئبالھىذٖ گٗۋدىٍٗٔذۈردى. « روھىٕي ئۇٔىۋېرضىحېث»لىٍىپ، 

روھي ئىسدىٕىع روھىذۇر، چوڭمۇرالظ روھىذۇر، ٍېحٗرٌىه پبوىحمب  ئۇٔىۋېرضىحېث

ئىگٗ ثوٌّىغدۇچٗ ودۆڭٍىگٗ وٌٗدگْٗ پىىىرٌٗرٔدي ئبٌذىرالطدبٍٔىك ثىدٍْٗ ئوجحۇرىغدب 

ئولۇغۇچىٍىرىدذىّۇ ثۇٔدذاق روھ ٔبھدبٍىحي وَٗ  ئۇٔىۋېرضدىحېثلوٍّبضٍىك روھىذۇر. 

روھي جوغرىطىذا گٗپ ثوٌغبٔذا ھېچىىّٕىڭ وۆڭٍىگٗ ثدۇ روھ  رضىحېثئۇٔىۋېثوٌىذۇ. 

لىسٌىرىٕىددڭ  -ئوغدۇي  ئۇٔىۋېرضددىحېث« روھدي ئۇٔىۋېرضددىحېث»وٌٍّٗٗدذۇ. ثٌٗىدي 

جِٗئىَٗجٕدي چىدرىحىْٗ، وىػدىٍٗرٔي جٗرٖلمىدٌ لىٍغىٍدي  ،ئٗروىٓ ئبرىٍىػىػدي

 ىۋاجىذۇ. لوٍّىغبْ ئٗٔئٗٔىٍٗردىٓ لبٔچىٍىه لۇجۇٌۇپ چىمىػي ثىٍْٗ ثٌٗگىٍىٕ

ثوٌۇغحىٓ پٗخٗش ثوٌدۇ ، ٔدبِٗھرِٖگٗ لبرىّدب   ِٗغٍۇپھًٗ لىسچبق جٗڭذٖ 

 وۆرۈدىغدبْدېگٍٗٔىه ئۆزىڭىسگٗ ئىػٗٔچ لىٍّب  دېگٍٗٔىه. ئبٍدبٌٕي ئٗردىدٓ پٗش 

چبغدذىٓ لبٌغدبْ  غۇزۇٌّٗجٍىه ئوجحۇرا ئٗضىردٖ ئبٍبٌالر ٔبِٗھرِٖگٗ لبرىّبٍححي. ثۇ، 

ٖلمىَبت ثبٍرالذارى، ثېػدىڭىسٔي ئېگىدس وۆجدۈرۈپ لبٌذۇق ئبدٖت. ضىس ثوٌطىڭىس جٗر

 .ئۆزىڭىسٔىددڭ ھِٗددّٗ ئىػددحب ئٗرٌٗر ثىددٍْٗ ثددبراۋٖر ئىىٍٗٔىىىڭىسٔددي ئىطددپبجال 

جىدٓ « ٔوِۇش -ھبٍب »ۋٖ « ٔبِٗھرِٖگٗ لبرىّبضٍىك»ئولۇغبْ لىسالر  ئۇٔىۋېرضىحېححب

 ئبزاد ثوٌۇغي وېرٖن 

ي ضدۈزۈن ثوٌۇغدي وېدرٖن لىسٌىرىٕىڭ ھٗرىىىحي چبلمدبْ، ثٗدىٕد ئۇٔىۋېرضىحېث

وىَىّىڭىسگٗ دىممٗت لىٍىڭ ئدۆزىڭىسگٗ ِدبش وېٍىدذىغبْ، ثٗدْٖ گدۈزٌٍٖىىىڭىسٔي 

ٔبِبٍبْ لىٍىذىغبْ وىَىٍّٗرٔي جبٌالپ وىَىڭ ئىّىدبٔمٗدٖر گدۈزٌٍٖىىىڭىسٔي ٔبِبٍدبْ 

لىٍىڭ ھېچمىطي ٍوق، ٔېّىذىٓ لورلىطىس؟ دىٕذىٓ لورلۇِطىس؟ ئٗخاللحىّٕۇ؟ ٍبوي 

 ئٗٔئٗٔىذىّٕۇ؟ 

ئۆٍّددۇ ضددىسٔىڭ  ،وېٍىددڭ دىٕٕددي، ئٗخاللٕددي، ئٗٔئٗٔىٕددي ثىددرٌىىحٗ پبچددبلالٍٍي

ئدبزاد »ھٗرىىىحىڭىسگٗ پۇجٍىىبغب  ثوٌۇۋاجىذۇ، الٍىمىڭىسدا چبلمدبْ ثوالٌّبٍۋاجىطدىس 

ضۆزدٖ جبرجىٍّىك ثوٌۇغدي وېدرٖن غدېرىٓ  -جۇرۇغحب، گٗپ  -ِېڭىع « ثوٌغبْ ئبٍبي

لىٍغدۇڭىس  جٌٗدپِراھىڭىدس ثوٌۇغدمب چۈغٍىرىڭىسدىىي ثىرضىٕي وٌٗگۈضدىذىىي ھٗ

لىالٌّىطىڭىس، ٍٗٔٗ ثىرٔي لىٍىڭ ئٗ  ِۇھىّي ضىسٔي ئىسدٖپ  جٌٗپٍولّۇ؟ ثىرٔي 

 جۇرۇغيضىسگٗ ِٗھٍىَب ثوٌىذىغبْ ئبدٍِٖٗر چىمىپ  ،جۇرىذىغبْ، ضىسگٗ لىسىمىذىغبْ

  .وېرٖن

ھٗرىىٗجٍىرىدذٖ  -ضدۆز ۋٖ ئىدع  -لىسٌىدرى گٗپ  ئۇٔىۋېرضىحېثغۇٔىڭ ثىٍْٗ 

« ئدبزاد ثوٌغدبْ»، «زاِبٔىۋىالغمبْ»ٍجىڭالٍذىغبْ ۋٖ ٔبٍٕبلالٍذىغبْ ثوٌۇغحي. ثۇ، غى
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ئبٍبٌالرٔىددڭ  ثٌٗگىطددي ثوٌددۇپ لبٌددذى. ثددۇ ئبٍددبٌالر وددوچىالردا پٗضددٍىٍّٗذىغبْ، 

جىّىّبٍذىغبْ ثىر ئبزغۇٌۇق دوٌمۇٔي پٍٗذا لىٍذى. ضۇٍمٗضحچىٍٗرٔىڭ ِٗلطىحي غۇ 

 ئىذى. 

 ڭ ئٗ  ئبخىرىذا ئوٍالٍذىغىٕي. لىسٌىرىٕى ئۇٔىۋېرضىحېث ،ئۆً

لىسٌىرىغدب ٍېحىّطدىراظ، ٍدبٌغۇزٌۇق ۋٖ ثىگبٔىٍىده ئۇۋىطدي  ئۇٔىۋېرضىحېث ،ئۆً

لىسٌىرىغدب الٍىدك وٌٍّٗٗدذىغبْ  ئۇٔىۋېرضدىحېثلىٍىپ وۆرضىحىٍذى. ئۆٍذٖ جدۇرۇظ 

 ئٍٗىجٍىه ئىػمب ئبٍالٔذى.

ېدّٗن ئۆً دېّٗن زىٕذاْ دېّٗوحۇر. ئۆً دېّٗن ضىمىٍىع دېّٗوحدۇر. ئدۆً د

دىدٓ لبٌغدبْ لدباللٍىمحۇر. « ٔبِٗھرٍِٖٗر دٖۋرى»لبراڭغۇٌۇق دېّٗوحۇر. ئۆً دېّٗن 

ئۆً دېّٗن ئوجحۇرا ئٗضىر زۇٌّٗجٍىرىٕىڭ چىرىه ئٗٔئٗٔىطىذۇر. ئۆً دېّٗن ئٗرٔىڭ 

دىىحبجۇرىطي دېّٗوحدۇر. ئدۆً دېدّٗن جِٗئىَٗجٕىدڭ پدبٌٗچ ھدبٌٗجىٗ چۈغۈغدي، 

لىسٌىرى ئبٍدبٌٕي ئٗرگٗ لدۇي لىٍىدپ  ىحېثئۇٔىۋېرضوٍٕٗىگٗ چېىىٕىػي دېّٗوحۇر. 

ثٗرگددۈچي ئٗٔئٗٔىٍٗرٔىددڭ زىٕذأىددذا ثىٍىّطددىس ِوِىٍىرىددذٖن ئۆٍددذٖ ئوٌحددۇرغىٍي 

ئولۇِىغبْ. ثٌٗىي خىسِٗت لىٍغىٍي ئولۇغدبْ. خىدسِٗت لىٍغبٔدذىال ئدۆزىگٗ خدبش 

وىٍّىىىٗ ئىگٗ ثوٌۇپ ِۇوِّٗٗي ئىٕطبْ ثوٌغىٍي ثوٌىدذۇ. ئبٍدبي ئۆٍدذٖ ٔېّىدذٖپ 

ذۇ؟ جبِبق ئٗجىىٍي، وىر ٍۇغىٍىّۇ؟ ثۇٔذاق لىٍىع ٔوِۇش لورضبق وۆجدۈرۈپ، ئوٌحۇرى

 زاِبٔىۋىالغدمبْ»ثبال جۇغۇپ، ثبال ثبلمىٍىّۇ؟ ثبال جۇغۇظ، خىدسِٗجىٗ پۇجالغدّبٍذۇ، 

ثددۇ ِۈغددىۈٌچىٍىىٕي ٍېڭىددپ ٔىىددبھٍىك جۇرِددۇظ ثىددٍْٗ خىددسِٗت « ئبٍددبٌالر

ٕىددذىٓ وېَىّٕددۇ ثۇرۇٔمىغددب ِۇٔبضددىۋىحىٕي ئوڭۇغددٍۇق ھٗي لىٍىۋاٌغددبْ. ٔىىبھالٔغى

 .، ئٗ  ِۇھىّي خىسِٗتثوٌۇۋېرىذۇئوخػبغال خىسِٗت لىٍطب 

 ثىس ثۇٍٗردٖ ثۇ ثۇٌغىٕىػالر ثىدٍْٗ، ٍبۋروپبٌىمالرٔىدڭ ئبٍدبٌٕي ئٗرٌٗغدحۈرۈپ، 

ثددۇزۇپ، ئبٍددبٌالرٔي ئبٍبٌغددب خددبش  فىحىرٖجٕدديئبٍبٌالرغددب ٍبرىحىددپ ثٗرگْٗ ئبٍددبٌٍىك 

 ئبٍالٔذۇرۇۋاٌغبٍٔىمىدذىٓ،لبٔدذۇرۇظ لوراٌىغدب  ئىػالردىٓ چېىىٕذۈرۈپ، غٗھۋٖجٕي

، ئبٍبٌالرٔىڭ دىممىحىٕي ئۆٍذىٓ خىسِٗجىٗ ثۇراغدحىٓ جٗرثىٌَٗٗپئبٍبٌالرٔي ئٗرٖٔچٗ 

 وېٍىپ چىممبْ ئبضبرٖجٍٗر ثىٍْٗ ِۇٔبزىرٖ لىٍىپ ئوٌحۇرِبٍّىس. 

ثۇ ثۇٌغىٕىػالر ثىٍْٗ ِۇٔبزىرٖ لىٍىپ ئوٌحۇرِبٍّىس
①

 . 

                                                 
①
 تٗربىرٌَٗٗ ئىسرسِٕىي ئربيَٖ »، «بِْبتىئالَبٌىزَ بىٍْٗ ئىسسِىزَ ئوتاۇرالسىڭالىي ئىٕس»ِْٗ بۇ ِٗسىٍىڭٖ  

ينرر ْٗ وىاررببسريا ِۇٔرربزالئٖ لىٍلرربْ. بررۇ ٍٗريٖ ٍٗٔٗ لبٍاررب « ھرربزالئلي زاِبٔررڭالىي پىىىررئ ئىمىٍّىررئى»، «ئۇسررۇٌي

 ِۇٔبزالئٖ لىٍىپ ئوٌاۇرِبٍّْٗ.
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روپبٌىك ئبٍبٌالرٔىڭ ئۆزى ثۇ ثۇٌغىٕىػحىٓ چبرچبپ، ئدۆٍگٗ ثىسگٗ غۇ وۇپبٍىىي: ٍبۋ

لبٍحىػمب ئىٕحىٍىػدىٗ ثبغدٍىذى. ثدۇ ئوٍۇٕٔىدڭ ئبٍبٌالرٔىدڭ پبٍذىطدىغب  فىحرٖجىٗۋٖ 

 چىمّىغبٍٔىمىٕي ثبٍمبغمب ثبغٍىذى.

ثددوٍالپ ِېڭىددپ،  ٌىٕىَٗضددىٕيثىددس پٗلٗت ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ ٍوٌددذىٓ چىمىددع 

لىٍىدپ جدۇرۇپ،  ۋاضىحٗجۇجمب ۋٖ ئۈٔۈٍِۈن  ىطىٕيِٗضىٍئبٍبٌالر  ضۇٍىمٗضحچىٍٗرٔىڭ

 ِٗلطٗجىٗ ٍٗجىٍٗٔىىىٕي ثبٍبْ لىٍّبلچىّىس.

گېسىث ئٗ  ِۇھىُ لوراي گېسىث ٍدبٌغۇز ھٗرىدىٗت لىٍّىدذى. ثٌٗىدي ھېىدبٍٗ، 

ضٗھٕٗ ئٗضٗرٌىرى، وىٕو، رادىَو لبجبرٌىك لوراٌالر ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ ھٗرىىٗت لىٍذى. 

ٗرجىدّٗ لىٍىػدحىٓ ثبغدٍىٕىپ، ئىجدبدىٌ ٍېدسىع ھېىبٍٗ ۋٖ ضٗھٕٗ ئٗضٗرٌىرى ج

ثىٍْٗ ئبخىرالغحي. ئۇزۇْ ِٗزگىٍگىچٗ چٗجئٌٕٗىدڭ وىٕدوٌىرى لوٍۇٌدذى. وېَىدٕچٗ 

ئۆزىّىسٔىڭ جىٍىذا ِىٍٍىٌ فىٍىٍّىرىّىسٔىڭ ثوٌّبضٍىمي ٔوِدۇش دٍٖدذىغبٔالر پٍٗدذا 

رِۇ ثوٌذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ وۆپ جىرىػچبٍٔىمالر وۆرضىحىٍىپ ئبخىرى غۇٔذاق فىٍىّال

ثبر ثوٌذى. رادىَو ئبڭٍىحىع ثىر لٗدٖر وېَىٓ ثبرٌىممب وٌٗذى. ٌېىىٓ ئدۇ، ٔبھدبٍىحي 

 جىسال وبرۋأغب ٍېحىػىپ چو  جوپمب لوغۇٌذى. 

ِۇضدۇٌّبٔالرٔي دىٕدذىٓ،   -ثۇ لوراٌالر ِدۈرىٕي ِدۈرىگٗ جىدرٖپ، ثىدر ٔىػدبٔغب  

رٔي ٔٗزٖرگٗ ئٗخاللحىٓ، ئٗٔئٗٔىذىٓ لبٍحۇرۇظ ٔىػدبٔىغب، دىٕدي لىّدّٗت لبراغدال

ئبٌّبٍذىغبْ، ھبٍبجٍىك ٍوٌىٕي دىٕي لىّدّٗت لبراغدالردىٓ ئبٌّبٍدذىغبْ، جٗپٗوىدۇر، 

ئىددرادٖ، ئددبدٖت ۋٖ پبئددبٌىَٗت غددٗوىٍٍىرىذٖ دىٕددي لىّددّٗت لبراغددالرغب ئىٍحىجددب 

لىٍّبٍذىغبْ، ثٌٗىي دىٕٕىڭ گېپي چىمطىال، دىٕٕي ِٗضخىرٖ لىٍىذىغبْ ۋٖ زاڭٍىدك 

 لۇرۇظ پىالٔىغب ئبخىرى ٍٗجحي. « تٍېڭي جِٗئىَٗ»لىٍىذىغبْ 

ھدبجىحي ٍدوق. ثدۇ  ئوٌحۇرۇغدىّىسٔىڭجوغرىطىذا ضۆزٌٗپ  ۋاضىحىٍٗرجبٍذا ثۇ  ثۇ

ۋٖ ضدىٕموٍغۇ وېٍىدپ لوغدۇٌغبٔذىٓ وېدَىٓ ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ  جېٍېۋىسىَٗحىالرغب ىۋاض

ھبٍبجىذا پٍٗذا ثوٌغبْ ۋٍٖراْ لىٍغۇچ ئبضبرٖجٍٗر جوغرىطىذا ضۆزٌىػدىّىسٔىڭ جېخىّدۇ 

بجىحي ٍوق. چۈٔىي ثۇ ثىر ئٌِٗٗىٌ رېئبٌٍىك. ئۇٔي وىػىٍٗر ھٗر وۈٔي، ھٗر ۋالىث ھ

پٗرزٖٔحٍىرىدذىىي ئبضدبرٖجٍىرىٕي ودۆزى ثىدٍْٗ  ۋاضىحىٍٗرٔىڭ. ثۇ جۇرۇۋاجىذۇوۆرۈپ 

وۆرۈۋاجىذۇ. ھٗرخىً ئبضبرٖجٍٗرٔي چٗوٍٗپ، پٗرزٖٔحٍىرىٕي ئبضبرٖجٍٗردىٓ ضدبلالپ 

پٗلٗت ثۇ ئىػالرٔىڭ ئبرلىطىذا ٍوغۇرۇٔۇپ ٍبجمدبْ  لىٍىػمب لۇرثي ٍٗجٍّٗۋاجىذۇ. ثىس

ضۇٍىمٗضددحٍىه پىالٕٔددي جٗضددٗۋۋۇر لىٍىػددىّىسغب ٍددبردىّي جېگىددذىغبْ ئددبزغىٕٗ 

 ٔي ئوجحۇرىغب لوٍىّىس. « ئٗۋرىػىىٍٗر»
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روز ٍۈضددۈف  ئبٍددبي، ئددۆز ٔبِىددذا ژۇرٔددبي چىمىرىددپ ئبخجددبراجچىٍىك ثىددٍْٗ 

ىدٍْٗ غدۇغۇٌالٔغبْ. ئدۇ وۈٔدذىٍىه غۇغۇٌٍىٕىػحىٓ ثۇرۇْ ضٗھٕىذٖ ئوٍۇْ لوٍۇظ ث

ھۆوۈِٗجحىٓ ئوٍۇْ لوٍۇغمب ٍدبردَٖ ثېرىػدىٕي جٌٗٗپ »خبجىرىطىگٗ ِۇٔذاق ٍبزىذۇ: 

ثبظ  ثىرىحبٔىَٗٔىڭثبغمۇراجحي.  ثىۋاضىحٗ ثىرىحبٔىَٗلىٍذىُ. ئٍٕٗي ۋالحىذا ِىطىرٔي 

ھۆوۈِذارى،: ٍېسىغدب ثېرىدپ ئوٍدۇْ  ھٗلىمىٌۋٖوىٍي  ِىطىرٔىڭ ئٍٕٗي ۋالحىذىىي 

 .«دېذى - ئېرىػىطىسلوٍطىڭىس دٖرھبي ٍبردِٖگٗ 

دىدٓ ۋٖ  -ٔىػبْ ئېٕىك. ِىطىر ٍېسىٍىرىذا ئٍٕٗي ۋالحىذا ئبضبضدْٗ ِۇضدۇٌّبٔالر 

ئٗخاللٕددي ضددبلٍىغۇچىالر، ئىطددالِذىٓ ئېٍىٕغددبْ ئٗٔددئٗٔىٍٗرگٗ لددبجحىك رىئددبٍٗ 

، ثدبر لىٍغۇچىالر  ثۇ ئٗٔئٗٔىٍٗرگٗ گٗرچٗ لىطّْٗ ئبزغۇٍٔۇلالر ئېٍىػمبْ ثوٌطدىّۇ

ٍٕي ضدبلالظ، ئوِدۇِْٗ ئبٍدبٌالرٔي ۇئىذى. ھىجبة ضېٍىع، ئىپپٗجٍىه ثوٌۇظ، ئبثر

پٗضٍىىحىٓ، چۈغىۈٍٔۈوحىٓ، جبپحىٓ چىمىػدحىٓ ضدبلالظ ٍېدسىٍىمالر ئٗ  لدبجحىك 

رىئبٍٗ لىٍىذىغبْ ثىر ئٗٔئٗٔٗ ئىذى. ٍېسىٍىمالرٔىڭ ثۇ خىً ھبٌٗجٕي ضبلالپ لېٍىػي 

ٌذىذىىي ثىر چو  داۋاْ ئىذى. ِىطىرٔىڭ وۆپ ئب ضۇٍىمٗضحچىٍٗرٔىڭغٗن ٍولىي، 

. پبٍحٗخحال ثۇزۇٌۇپ ٍېسا ضبلٍىٕىپ لبٌطب پىالْ جوٌدۇق ئىػدمب ئىگىٍىگٍْٗېرىٕي ٍېسا 

ٍوٌىٕي ئۇزارجىۋېحىذۇ، جبپبضىٕي ئېغىرٌىحىۋېحىذۇ.  ضۇٍىمٗضحچىٍٗرٔىڭئبغّبٍذۇ. ثۇ، 

بظ ۋٖوىٍدي روز ٍۈضدۈفٕي ث ثىرىحبٔىَٗئۇ چبغذا جېخي رادىَو، جېٍېۋىسىَٗ ثوٌّىغبچمب، 

 ثبظ ۋٖوىً ئۇٔىڭ ِبھىَىحىٕي ۋٖ روٌىٕي ٔبھبٍىحي ئوثدذاْ ثىٍٗجحدي، ٍېسىغدب ٍوٌغدب 

ضبٌىذۇ. ئۇٔىڭ لوٍغبْ ئوٍۇٔي ٍېسىٍىمالرٔي ئبزراق ثوٌطدىّۇ ئٗٔئٗٔىدذىٓ جٗۋرىحىدپ 

ثوٌۇغمب ثبغٍىطب ئىػالر ئبضدبْ  ئبضطىّىٍَبجطىَٗلبٌطب ئٗجٗة ئِٗٗش. ٍېسىٍىمالر 

 وېحىذۇ. ٍۈرۈغۈپ

ٔٗجىت رٍٖھبٔي  ئبٍبي، جۇغّب جبالٔحٍىك وۈٌذۈرگٗ ئبرجىطدي. ئدوثسورچىالر ئدۇٔي: 

رى دېَىػددىذۇ. ئددۇ، ضددٗٔئٗت ثىددٍْٗ ثوٌددۇپ وېحىددپ، ئۆزىٕىددڭ ىددضددٗھٕٗ پ

خىرىطحىَبٍٔىمىٕي گبھىذا ئېطدىذىٓ چىمىرىدپ لوٍطدىّۇ، ئِّٗدب ھٗرگىدس ئۇٔحدۇپ 

ٍٔىمىٕي ھٗلدذادىغب ٍٗجىۈزىدذۇ. لبٌّبٍذۇ. ثٌٗىي ئۇ، ضٗٔئٗت ئدبرلىٍىك خىرىطدحىَب

ضٗٔئٗت ئوٍۇٔىغب ِٗپحۇْ ثوٌۇپ وٗجىٗچدىٗ، ئۆزىّدۇ جۇٍّىغدبْ  ضېھىرٌىهوىػىٍٗر 

ھبٌذا ئۇٔىڭ جٗضىرىگٗ ئۇچراٍذۇ. ئدۇ ئدۆزى ئىػدٍىگْٗ ثىدر فىٍىّدذا ئٗرٖة جىٍدي 

ئولۇجمۇچىطىٕي ۋٖ ئٗرٖة جىٍىٕي ِٗلطٗجٍىه ھبٌدذا ِٗوىدبرٌىك ثىدٍْٗ ِٗضدخىرٖ 

ىٍددي ئولۇجمۇچىطددىٕي وىػددىٕىڭ ِٗضخىرىطددىٕي لوزغبٍددذىغبْ، لىٍىددپ، ئٗرٖة ج

ھۆرِىحىٕي لوزغىّبٍذىغبْ ثىچبرٖ لىَبپٗجحٗ جٗضۋىرٌٍٗذۇ. ثىر ٔبٍٕدبق لىدس ِدۇزاوىرٖ 

دٖرضىذٖ ئٗرٖثچٗ جېىىطىحٕي وۈٌىىٍىده خبجدب جٌٗٗپپدۇز لىٍىدذۇ. غبپىدً ئدبدٍِٖٗر 
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خبجدب جٌٗٗپپدۇز لىٍغدبْ ثۇٔىڭغب وۈٌىذۇ. ٌېىىٓ ثۇ خوجۇْ چبجّب ضدۈرٖجٍٗر ئدبرلىٍىك 

لىسٔىدڭ ئٍٗىجطددىسٌىىىٕي، ئٗرٖة جىٍىٕىددڭ غددۇٔذاق چۈغدىٕىع لېددَىٓ ثىددر جىددً 

ئىىٍٗٔىىىٕددي، ئۆگٗجىددۈچي لددبٔچٗ جىرىػددىپ ئۆگٗجطددىّۇ، ئۆگٗٔگۈچىٕىددڭ جوٌددۇق 

 ئۆگىٕىۋاالٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي چۈغٗٔذۈرىذۇ. 

سىحىٕدي ئٍّٗىً زٍٖذاْ ثىٍْٗ ثىرٌىػدىپ ھىدالي گې جۇغمىٕيجورجي زٍٖذاْ ثىر 

جٗضىص لىٍذى. ثۇ ئىىىىطدي ِىطدىردا گېسىحچىٍىده لىٍغىٍدي وٌٗدگْٗ ٌىۋأٍىدك 

جۈٍِىطىذىٓ. جورجي زٍٖذاْ ئبخجدبراجچي ثوٌغبٕٔىدڭ ئۈضدحىگٗ  خىرىطحىَبٔالرٔىڭ

. وىَگۈزىذۇجوْ  ثٗدىئىٌٍىرىه ئٗضٗر ٍبزغۇچي. ئۇ، ئىطالَ جبرىخىغب « ئىطالِچٗ»

ىطٍٗرٔي ئبرلب وۆرۈٔۈظ لىٍغبْ. ئۇ، غۇ دٖۋرىگٗ ئۇ، ثىر لبٔچٗ روِبٍٔىرىغب جبرىخي ھبد

ٔىطجٗجْٗ خېٍي ٍۇلىرى ئٗدٖثىٌ دىحمب ئىگٗ ثوٌۇپ، ئولۇرٍِٗٔٗرٔي ئدۆزىگٗ لدبجحىك 

 لىٍذى ۋٖ لبجحىك جٗضىر وۆرضٗجحي.  جٌٗپ

 ئۇ، ئىطالَ جبرىخٕي لبٔذاق ٍورۇجحي؟ 

ٍذأذا جۇرۇپ ئۇ ثىر لېحىّّۇ، ئۇٔحۇپ لېٍىپ ثوٌطىّۇ ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئىطالِىٌ ِٗ

جٗضددۋىرٌٗپ ثبلّىددذى. ِۇضددۇٌّبٔالرغب لبٍىددً ثوٌددۇپ ثبلّىددذى، ھددۆرِٗت لىٍىددپ 

غٗرٖپٍٗر ثىٍْٗ پٗخىدرٌىٕىع جۇٍغۇضدي  -ثبلّىذى. ِۇضۇٌّبٔالردا ئىطالِىٌ غبْ 

جبِبغدبغب غٗرق ثوٌدۇپ  -لوزغبپ ثبلّىذى. ئۇٔىڭ جٗضۋىرىذٖ ِۇضۇٌّبٔالر ٍب ئوٍدۇْ 

  -ھولۇلمب ثېرىٍىذۇ. ٍبوي ئٗھٍدي وىحبثٕىدڭ ثىدرى  ِۈٌۈوىٗ،  -غٗھۋأىَٗجىٗ، ِبي 

ثىر ٍٗھۇدىٌ ٍبوي ٔبضبرا ِۇضۇٌّبٔالرغب ٍوي وۆرضىحىپ، پىالْ وۆرضدىحىپ، پىالٕٔدي 

ئىجرا لىٍىػمب ٍبردٍِٖٗغطٗ، ِۇضۇٌّبٔالر وىػىٕي لبٍىً لىٍغۇدٖن ئۇٌۇغ ئىػدالرٔي 

جبِبغبغب،  -ّبٔالر ئوٍۇْ ثوٌّبً لبٌطب، ِۇضۇٌ ثىرٖرضيلىٍىذۇ. ٔبۋادا ئٗھٍي وىحبثٕىڭ 

ِٗغددغۇي ثوٌددۇپ، ئددۆزىٕي زاٍٗ  ضۇٍىمٗضددحٍٗرگٗٔىساغددب، پٗضددىٗظ   -دٖجددبالظ 

لىٍىۋېحىذۇ. لبٍطي زاِبٔذا؟ ِۇضۇٌّبٔالر ئٗ  لۇدرٖت جېپىپ پۈجۈْ دۇَٔدبٔي ئدۆزىگٗ 

 ثوٍطۇٔذۇرغبْ زاِبٔذا. 

جۈرٌدۈن فىٍىّدٍٗر  -، ضٗھٕٗ ئٗضٗرٌىرى ۋٖ وىٕدو پوۋېطحالر -ثىر ثۆٌۈن ھېىبٍٗ 

غٗوىٍٍٗر ثىٍْٗ ثىرال جېّىٕي جٗورارٌىذى. ثۇ جېّىٕىڭ خۇالضٗ ِٗزِۇٔي غۇوي، ثىر 

لىس  وۆپىٕچٗ ضحودېٕث ٍبوي ِۇئٌٍٗىّٗ، ٔىدڭ ئوغدۇي دوضدحي ثدبر، ئىىىىطدىٕىڭ 

ئوجحۇرىطىذا ھٗر خىً ئىػالر ثوٌغبْ. ئبٔذىٓ ئۇالر جوً لىٍّبلچي ثوٌغدبْ. لىسٔىدڭ 

ئبٔىالر ٍبوي ئٗٔئٗٔىچدي لدبالق  -ۆپىٕچٗ ٍېسىٍىك ئبجب ئبٔىطي لوغۇٌّىغبْ،  و -ئبجب 

ئبٔدب ئۆزىٕىدڭ لباللٍىمىغدب ثبلّدبً لىسىغدب ئٗر جېپىدپ  -ئبٔىالر، چۈٔىي ئبجدب  -ئبجب 

لوٍۇغمبْ، ٍبوي ئٗٔدئٗٔىگٗ ئٗگىػدىپ لىسىٕدي جٗگىۈضدي ثدبر ئٗرگٗ ثٗرِٗضدٍىه 
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ئٗضدىرى ٍدبوي ئۈچۈٔال، پٗلٗت غۇٔىڭ ئۈچۈٔال لوغۇٌّىغبْ. ھېىبٍٗ ٍبوي ضدٗھٕٗ 

فىٍىّٕىڭ داۋاِىذا لىس ھٗر خىً ئۇضۇي ثىٍْٗ ئۆزىٕىڭ ٍِٗذأىذا چىڭ جۇرىذۇ. ئبجدب 

ئبٔىطي جبپمبْ ئٗرگٗ جٗگٍّٗذۇ. ٍبِىٕي وٌٗطٗ ئۆٍىٕي جبغالپ ضدۆٍگىٕي ثىدٍْٗ  -

ئبٔدب لوغدۇٌۇپ، ٍدبوي  -لبچىذۇ. ھٗر ھبٌذا لىسٔىڭ چىدڭ جۇرۇۋېٍىػدي ثىدٍْٗ ئبجدب 

ئبٔب جٗضٍىُ ثوٌۇپ، ٍبوي لىسىٕىڭ جوغرا لىٍغبٍٔىمىغب، ئبجب  -بجب جٗرٖلمىَپٗرۋٖر لىسغب ئ

ئبٔىٕىڭ خبجب لىٍغبٍٔىمىغب  ئبۋۋاي ئبٔب لبٍىً ثوٌۇپ، ئبٔذىٓ ئبٔب دادىٕي لبٍىً لىٍىپ  -

 ھېىبٍٗ ئبخىرٌىػىذۇ.

ھىجبثٕي ئېٍىۋېحىع، ٔبِٗھرٍِٖٗر ثىٍْٗ ئبرىٍىػىع ئٗخاللىدٌ چۈغدىۈٍٔۈوىٗ 

رگٗ رٖددىَٗ ثېرىع ئۈچۈْ، ثىر ثۆٌۈن ٍبزغۇچىالر ثىرال ۋالىححب ئېٍىپ ثبرىذۇ دېگٍٗٔٗ

غۇٔذاق دېَىػحىىي: جِٗئىَٗت ئٗٔئٗٔىٍٗرگٗ رىئبٍٗ لىٍغبْ ۋالىححىّۇ جىٕدبٍٗجحىٓ 

 . ثوٌۇۋېرٖجحيخبٌىٌ ئِٗٗش ئىذى. ھىجبثٕىڭ جېگىذىّۇ پبھىػٗ 

 جِٗئىَٗجٕىددڭ  ئٗٔددئٗٔىگٗ لددبجحىك رىئددبٍٗ لىٍىددذىغبْ جِٗئىددَٗت ثوٌطددىّۇ،

جىٕددبٍٗجحىٓ خددبٌىٌ ثوٌّبضددٍىمي ثىددر ھٗلىددمٗت. پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالِٕىڭ 

جِٗئىَىحىذىّۇ ثۇزۇق ئىػالر ٍۈز ثٗرگٍٗٔىىدي ثۇٔىڭغدب ٍېحٗرٌىده دٌٖىدً. ٌدېىىٓ 

ھٗرلبٔذاق جِٗئىَٗجحٗ ثۇزۇق ئىػالر ٍۈز ثٗرگْٗ ئىىْٗ ئۇٔذالحب دىٕٕىڭ پبٍذىطدي 

بٍذىطي ٍوق، ئٗخاللىدٌ ٍوٌَورۇلٕىدڭ ٍوق، ئٗخاللٕىڭ پبٍذىطي ٍوق، ئٗٔئٗٔىٕىڭ پ

لىّّىحي ٍوق دېَىع ئبغسىغب وٌٗگٗٔچٗ ثىٍجىرالغحۇر. جىٕبٍٗت ٔبھدبٍىحي ئدبز ٍدۈز 

ثېرىددذىغبْ، ٍددۈز ثٗرگْٗ جىٕددبٍٗجٍٗر ئىٕىددبر لىٍىٕىددذىغبْ ۋٖ جېگىػددٍىه جبزاغددب 

جبرجىٍىذىغبْ جِٗئىَٗت ثىدٍْٗ پبھىػدىگٗ جوغدۇپ وٗجدىْٗ،  ئىپپٗجٍىده ثوٌدۇظ 

 ىٕىذىغبْ جِٗئىَٗت ئوجحۇرىطىذا ٔبھبٍىحي چو  پٗرق ثبر. ئىٕىبر لىٍ

«روز ٍۈضۈف»ئېھطبْ ئبثذۇلۇددۇش 
①
ژۇرٔىٍىذا ئېالْ لىٍىٕغبْ وۆرضٗجّىٍىرىذٖ  

ھٗرثىر لىسدىٓ ضۆٍگىٕىٕىڭ لوٌىذىٓ جۇجدۇپ، دادىطدىٕىڭ ئبٌدذىغب »ِۇٔذاق ٍبزىذۇ: 

 « ىّْٗئبپىرىپ، دادىطىغب: ثۇ ِېٕىڭ ضۆٍگىٕىُ، دېَىػىٕي جٌٗٗپ لىٍ

دٖ ئددېالْ لىٍىٕغددبْ ثىددر « وۈٔددذىٍىه خٗۋٖرٌٗر گېسىحددي»ئٗٔىددَىص ِٗٔطددۇر 

زىَدبرٖت لىٍدذىُ،  ئۇٔىۋېرضدىحېحٕيثىر  گېرِبٔىَٗدىىي»ِبلبٌىطىذٖ ِۇٔذاق ٍبزىذۇ: 

لىسالرٔىدڭ ئوڭدذا   -جدۈپ ئوغدۇي  -ضٍٕٗبضىذىىي چىٍّىمحب جۈپ  ئۇٔىۋېرضىحېث

ِۇغدۇٔذاق وۆرۈٔۈغدٍٗرٔي  ېرضدىحېحىذائۇٔىۋٍبجمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ: لبچدبّٔۇ ئبضدَوت 

 «. وۆرٖرِْٗ؟ ِىطىرٌىمالر لبچبّٔۇ غۇٔذاق ئىػالرغب ئبدٖجٍىٕٗر؟ دېذىُ وۆڭٍىّذٖ

                                                 
①
 ئبٔىسي. ئببڭۇلۇييۇسٕىيٍۈسۈف ئىھسبْ  روز 



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

331 

 

، ضېرىك ٔبخػىالر ،ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب ٍٗٔٗ ِىڭٍىغبْ، ِىٍَؤٍىغبْ ٍبٌىڭبچ ضۈرٖجٍٗر

ٗرٔي ضېرىك جوچىىالر گېسىث، ژۇرٔدبي، رادىئدو، وىٕدو، جېٍىدۋېسىٌَٗ ،ضېرىك پىىىرٌٗر

لبپٍىددذى. وددوچىالردا، ئىػددخبٔىالردا، لبجٕددبظ ۋاضددحىٍىرىذا، ٍبٌىڭددبچ لىرغددبلالردا 

رادىئددو، وىٕددو جېٍىددۋېسىَٗ وددۆرۈرِْٗ ۋٖ ، ِىڭٍىغددبْ، ِىٍَؤٍىغددبْ  ٍبٌىڭددبچ جٗٔددٍٗر

ئبڭالرٍِٗٔٗرٔىڭ روھىغب ضىڭذۈرۈۋٖجىْٗ پۈچٗوٍىىٍٗر وىػىٕي ئوڭٍۇلمىٕب ثىر ئىػمب 

ٍوٌىذا جىھدبد لىٍىػدمب  لب، ئبخىرٖت وۈٔىطىگٗ،  .ئۈٔذىٍّٗذىغبْ پۈچٗوٍىىٍٗر

 .ٍۈزٌٗٔذۈرٍِٗذىغبْ پۈچٗوٍىىٍٗر

جِٗئىَٗجٕددي ئىطددالِىٌ ٍىٍحىسىددذىٓ ئبٍرىػددحب ثىددرال ئبٍددبٌالر ِٗضىٍىطددي ۋٖ 

ئۇٔىڭذىٓ وېٍىپ چىممبْ ئٗخاللدي ثدۇزۇلچىٍىمالرال ئىػدمب ضدېٍىّٕىذى. ثٌٗىدي 

ىٍذى. دٖرۋٖلٗ ئبٍبٌالر ِٗضىٍىطي ۋٖ ھِّٗٗ ضبھٗدٖ ئٗجراپٍىك جىرىػچبٍٔىك وۆرضىح

ئۇٔىڭذىٓ وېٍىپ چىممبْ ئٗخاللي ثۇزۇلچىٍىمالر ھِّٗىذىٓ چو  روي ئوٍٕىذى. ثۇ 

ھۇجۇَ وٗ  پبئبٌىَٗت ئېٍىپ ثبرغبْ ئىىىدي ضدبھٗٔي وۆرضدىحىپ  ئىذىَٗۋىٍٗردٖ 

 ئۆجىّىس.  ثۇ ئىىىي ضبھٗ جٗپٗوىۇر ۋٖ ضىَبضٗت ضبھٗضىذۇر.

  

 تّپّككۇر سبھّسي - 4

ئىطدالِذىٓ ئېٍىٕغدبْ « ئٗۋالدالرٍېڭدي »ٗپٗوىۇر ۋٖ ئٗدٖثىَدبت ضبھٗضدىذٖ ج

 جٗپٗوىۇر ۋٖ ئٗدٖثىَبت ِىراضٍىرىذىٓ ِٗلطٗجٍىه ئۈزىۋېحىٍذى.

ٗھّي پبغب ۋٖ ئۇٔىڭچىٍىه ئورٔي ٍوق ثىرِۇٔچٗ ئبدٍِٖٗر ئبجب جدۈرن فئبثذۇٌئٗزىس 

غحۇرۇغدددٕي جدددۈرن جىٍىٕدددي الجىٕچىالغدددحۇرغبٔذٖن ئٗرٖة ٍېسىمىٕىّدددۇ الجىٕچىال

ئۇجۇلۇپ لېٍىپ ثىر لٗدِّٖۇ ئبٌذىغب  ثۆغىىىذىالجٗغٗثجۇش لىٍذى. ثۇ جٗغٗثجۇش 

ِبڭبٌّىذى. پۈجۈْ ِۇضۇٌّبٔالرغب ِىدڭ ٍىٍدالپ ئٗرٖة جىٍدي ئدۆگٗجىْٗ ئٗزھٗرٔدي 

لوٍٕىغب ئبٌغبْ ثىر  غدٗھٗردٖ ِۇٔدذاق جٗغٗثجۇضدٕىڭ ئۇجدۇق لبزىٕبٌىػدي ِدۇِىىٓ 

 ئِٗٗش ئىذى. 

، غېۋىطدديٗدٖثىَددبجٕي ئددبِىَٗ جىٍىددذا  ِىطددىرٔىڭ ٍٗرٌىدده ٍٗٔٗ ثىرِددۇٔچىالر ئ

ٍېسىػٕي جٗغٗثجۇش لىٍدذى. ثدۇ جىدً جٗپٗوىدۇر ۋٖ ئٗدٖثىَدبت جىٍىغدب ئبٍٍىٕىدپ، 

ئۆضۈپ، ۋاٍىغب ٍېحىدپ، ئٗرٖة جىٍىٕدي ئۆٌحۈرضدٗ ئٗجٗة ئِٗٗش. خدۇددى الجىدٓ 

الرغدب ، ئىحبٌىَدبْ ۋٖ ثبغدمب جىٍدالر جدبٍٔىك جىٍفىرأطدۇزجىٍىذىٓ غبخالپ چىممدبْ 

 ئبٍٍىٕىپ ئبٔب جىٍىٕي ئۆٌحۈرگٗٔذٖن. 

لىٍىٕغددبْ ثوٌطددىّۇ، لۇرئبٕٔىددڭ ضددٗۋٖثىذىٓ  ٗھددبزىرغىچ جددبثددۇ جٗغددٗثجۇش 

 لۇرئبٕٔي لوغذىغبٔذٖن لۇرئبْ جىٍىٕىّۇ لوغذاپ لبٌذى: ِٗغٍۇثىَٗجىٗ ئۇچرىذى. 
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﴾َِ ُِِ ا ل َْ ََّْلَنل  لذتْتَر َوِ َّل َلُو َل ُ  َُو ْْ لىدمٗجْٗ ثىدس ٔبزىدً لىٍدذۇق ئدۇٔي لۇرئدبٕٔي ھٗ﴿ ﴿ِ َّل َُ

 .①﴾چولۇَ لوغذاٍّىس
﴿ ﴾َِ َُّ ووْا تَوْدِقُْووا َََرَِ  وول لََّد ََْلنَوولُه دُوْرآًُوول  غۈثھىطددىسوي، ضددىٍٗرٔي چۈغٗٔطددۇْ دٖپ ﴿ِ َّوول نَُ

 ②.﴾وبالِۇٌالٔي ئٗرٖثچٗ لۇرئبْ لىٍىپ ٔبزىً لىٍذۇق
ردى. ھدېٍىھَٗ ثۇ ئٗھۋاي غٗرثٍٗغحۈرۈظ جٗرٖپذارٌىرىٕي ٔبھدبٍىحي غٗزٖپٍٗٔدذۈ

غٗزٖپٍٗٔذۈرِٗوحٗ. ئۇالر ئٗرٖة جىٍىٕي جٗش، لبجّبي  جٗپٗوىۇر، ئٗدٖثىَبت، ئىٍىدُ 

الرغددب « ئٗۋالدٍېڭددي »پْٗ ۋٖ ضددٗٔئٗجحٗ وۆڭۈٌددذىىىٕي ئىپبدىٍىٌٍَّٗٗددذۇ دٖپ  -

ضٗت وۆرضدىحىپ ثبلمدبْ ثوٌطدىّۇ، ئٗرٖة جىٍىٕدي جوٌدۇق ٍدولىحىع ِٗلطدىحىگٗ 

ئۇضۇٌالر ئبرلىٍىك ٍېڭدي ئٗۋالدالر ثىدٍْٗ ئىطدالِىٌ ٍېحٌّٗىذى. ثىراق ئۇالر ثبغمب 

ِىراش ئوجحۇرىطىذىىي ِۇٔبضىۋٖجٕي ئۈزدى ٍبوي ئبجىسالغحۇرىۋٖجحي. ثۇ ئۇضۇٌالرٔىڭ 

ئٗضٍىذىىي جٗثىئىٌ پْٗ ضبھٗضىذٖ  ٔٗزٖرىَٗضىٕي« جٗرٖلمىَبت جٗدرىجىٌ»ثىرى 

ىع. ثددۇ ۋٖ جٗپٗوىددۇر، ئىجحىّددبئىَٗت ۋٖ ئٗخددالق ضبھٗضددىذٖ ئوخػبغددال جددبرلىح

پْٗ ضبھٗضىذىٓ ئىجحىّدبئىٌ پْٗ  جٗثىئىٌٔٗزٖرىَٗ ٍٗھۇدىَالرٔىڭ لوٌي ئبرلىٍىك 

 ضبھٗضىگٗ ٍبِرىغبْ. 

جٗلٗززاضدي غدۇوي، ھٗر لبٔدذاق ٍېڭدي  ٔٗزٖرىَٗضدىٕىڭجٗرٖلمىَبت  جٗدرىجىٌ

ٔٗرضٗ ٍېڭي ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈٔال وؤىذىٓ ٍبخػي. ثبغدمب ضدٗۋٖة ثوٌّىطدىّۇ وؤدب 

ۈچۈٔال ئٗضىي. ئىطدالِٕىڭ ھِّٗىطدي وؤدب، ئۇٔىڭغدب ئدوْ ئدۈچ وؤب ثوٌغبٍٔىمي ئ

ئٗضىردىٓ وۆپرٖن ۋالىث ئۆجحي. غۇڭب جٗرٖلمىَبت ئىطالِٕي جبغدٍىۋېحىپ وېَىٕىدي 

ٍېڭي ٔٗرضىٍٗرٔي جۇجۇغٕي جٌٗٗپ لىٍىذۇ. وېَىٕىي ٍېڭي ٔٗرضٗ دېگىٕىّىس ٍبۋروپب 

 ن. ھٗزارىحي. غۇڭب ثۇ ھٗزارٖجٕي جۇجۇپ ئىطالِٕي جبغالظ وېرٖ

جٗرٖلمىَبجمدب « لدباللالر»دٖضٍىپىذٖ ثۇ ثىرال ضٗۋٖة ٍېحٗرٌىه ئِٗٗش. چدۈٔىي 

جٗرٖلمىَپٗرۋٖرٌٗر ئىػٗٔگٗٔذٖن ئىػدٍّٗٔٗذۇ. غدۇڭب ثدۇ پىىىرٔدي ثىدر جٗرٖپدحىٓ 

ئبجىسالغدحۇرىذىغبْ، ٍٗٔٗ   -ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئىطالِذا چىڭ جۇرۇغىٕي ئبجىسالغحۇر 

ضٗۋٖثٍٗر ثىدٍْٗ « ئوٍذۇرِب»وۈچٍٗحىذىغبْ  ئىذىَٗضىٕيثىر جٗرٖپحىٓ جٗرٖلمىَبت 

 ئوجحۇرىطدىذىىيوۈچٍٗحىع وېرٖن. غۇٔذاق لىٍغبٔذىال ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍْٗ ئىطدالَ 

 ِۇٔبضىۋٖجٕي ثۇزغىٍي ثوٌىذۇ.  

 ضٗۋٖثٍٗر: « ئوٍذۇرِب»

                                                 
①
 ئبٍٗت.-7، ھىئئىسۈرٖ  
②
 ئبٍٗت.-6سۈرٖ ٍۈسۈف  
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ئىطالَ ئۆزى پٍٗذا ثوٌغبْ ضٗھرا ِۇھىحىغب ِدبش وېٍىدذۇ، ثۈگدۈْ وۈٔذىىىدذٖن 

 ِبش وٌٍّٗٗذۇ. ِٗدٖٔىٍَٗغىْٗ ِۇھىحمب 

ئىطالَ ئبٍبٌالرغب زۇٌۇَ لىٍىذۇ، ئبٍبٌالرٔي ئۆٍذىٓ چىمبرِبً ئٗرٌٗرگٗ لۇي لىٍىپ 

 ھولۇلٍىرىٕي دٖپطٗٔذٖ لىٍىذۇ. -ثېرىذۇ، ئىٕطبٔىٌ ھٗق 

ئىطددالِذا دېّووراجىدده جددۈزۈَ ثددبر، ئِّٗددب ئۇٔىڭددذا ئىٕطددبْ ھولددۇلٍىرى 

 ثېىىحىٍّىگْٗ.

َددورۇلالردىٓ ثبغددمب ٔٗرضددٗ ئِٗٗش، ئىطددالَ پٗلٗت ثىددر ثۆٌددۈن ئٗخاللىددٌ ٍوٌ

 ئىطالِذا ھبوىّىَٗت جۈزۈٌّىطي ٍوق. 

ئىطالَ ثىر لدبالق جدۈزۈَ، چدۈٔىي ئدۇ، جدبزأىٕي چٗوٍٍٗدذۇ. ھدبٌجۇوي جدبزأٗ 

جٗرٖلمىٌ جبپمبْ، ضبٔبئٗجٍٗغىْٗ ئىمحىطبد ئوثوروجىٕىڭ ِٗروىسى ئولي. جبزأىطدىس 

 ئىمحىطبد راۋا  جبپّبٍذۇ. 

ىطالَ...ئ ...ئىطالَ...ئىطالَ
①
 

ئىطالَ جبرىخىٕي ضدٗت وۆرضدىحىع ئٗۋالدالر ثىدٍْٗ ئٗجدذادالر ئوجحۇرىطدىٕي 

 ثىر ئۇضۇٌي.  ئۈزۈۋېحىػٕىڭ

ضىَبضددىٌ جددبرى  گٗۋدىٍٗٔددذۈرۈٌۈپ، ئىطددالَ جبرىخٕىددڭ ثبغددمب جٗروىجٍىددرى 

، ئبزغۇٍٔۇق ضىسىمي گٗۋدىٍٗٔذۈرۈٌدذى، ئدبق ئېَحطبقٍوغۇرۇٌذى. ثبغمىچٗ لىٍىپ 

دېرٖن ثېرىذۇوي، ئىطالَ پٗلٗت  ئىپالضٍىمحىٓى. ثۇ غۇٔذاق ثىر جٗرٖپٍٗر ٍوغۇرۇٌذ

 ِٗۋجۇجٍددۇلىٕئبھددبٍىحي لىطددمب ۋالىددث ئۆِددۈر وددۆرگْٗ. ئىطددالِذا ئۇٔىددڭ 

داۋاِالغحۇراٌىغۇدٖن جٗروىجٍٗر ٍوق، ئىطالِذا ھېرىص ثوٌۇغمب ئٗرزىگدۈدٖن ٔٗرضدٗ 

پ وېدحىع ٍوق، ثٌٗىي ئىطالِٕي جبغٍىۋېحىع وېدرٖن، ئۇٔىڭدذىٓ جبِدبِْٗ چىمىد

وېرٖن. گٗپ ثۇٔىڭ ثىٍٗٔال جۈگىّىذى، غٗرلػۇٔبضالر ئۆز جىٍىذا ئىطالَ جوغرىطىذا 

غۈثھٗ جبرلبجحي. ئۇالرٔىڭ غبگىرجٍىرى ئبز ئٗھۋاٌالردا ئۆز ئىگىطىگٗ ٔىطجٗت ثېرىپ، 

 وۆپ ئٗھۋاٌالردا ئۆز ٔبِىذا ئٗرٖة جىٍي ثىٍْٗ غۈثھٗ جبرلبجحي. 

رجٍىرى ثۈٍددۈن ِۇضددۇٌّبْ غٗخطددٍٗرٔىڭ ثددۇ غٗرلػۇٔبضددالر ۋٖ ئۇالرٔىددڭ غددبگى

ئدوثرازىٕي خۈٔۈوٍٗغدحۈردى. ئدۇالر ئددبۋۋاي پٍٗغِٗدجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالِٕي، ضددبھبثٗ 

ۋٖ ضدۇٌحبْ  ئىّپېرىَٗضىٕيئۇالردىٓ رازى ثوٌطۇْ، ئبخىردا ئوضّبْ   وىراِالرٔي 

ئبثذۇٌھِٗىددذ خددبٕٔي خۈٔۈوٍٗغددحۈردى. ئددۇالر خۇٔۈوٍٗغحۈرۈغددحٗ ئبضبضددٍىمي 

دٖۋرىٕي جۇجمدب لىٍدذى.  ئىّپېرىَٗضيٖضٍٗپىي دٖۋرى ثىٍْٗ ئوضّبْ ئىطالِٕىڭ د

                                                 
①
ِۇٔربزالئٖ  وىاببىّرڭاينر ْٗ « شرۈبھىٍٗرئىسرسَ توغئالسرىڭالىي »بىرٍْٗ  شرۈبھىٍٗربريالىي بىرئ ِرۇٔۈٗ بۇ لبت 

 لىٍلبْ ئىڭالُ.
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ثۇٔىڭذا ئوخػىّىغبْ ئىىىدي ضدٗۋٖة ثدبر. ئِّٗدب ثدۇ ئىىىدي ضدٗۋٖة ئبخىرىدذا 

ِۇضۇٌّبٔالرٔي دىٕطىسالغحۇرۇظ جوچىىطدىذا ثىرٌىػدىذۇ. ئىطدالِٕىڭ دٖضدٍٗپىي 

ٕىڭ دٖۋرىٕددي خۇٔۈوٍٗغحۈرۈغددٕىڭ ضددٗۋٖثي غددۇوي، ثددۇ دٖۋر ھٗرثىددر ِۇضددۇٌّبٔ

 ئىپحىخبرٌىٕىذىغبْ دٖۋرى. 

ثۇ دٖۋر ئۆزىٕىدڭ ِىطٍىطدىس ٔدۇرأىٍَىمي، چٗوطدىس ٍۈوطدٗوٍىىي ۋٖ ئبجبٍىدپ 

ئىذېئبٌٍىمي ثىٍْٗ ھٗر لبٍطي دٖۋردىىي ِۇضدۇٌّبٔالرٔي ئدۆزىگٗ لدبجحىك جبرجىدذۇ. 

ِۇضددددۇٌّبٔالر ثددددۇ دٖۋرىددددذىٓ جٗضددددرًٌّٗٔٗ، ثددددۇ دٖۋرٔىددددڭ ٍٗرغددددبرىذا 

لېحىُ وۆرۈغىٗ چوڭمۇر لىسىمّبً جۇراٌّبٍذۇ. دىدٓ  ىىٕي ٍٗٔٗ ثىرىئٌِٗٗىٍَٗغىٍٗٔ

دٖۋرٌٗردىدٓ ثۇٍدبْ  -دٖۋر  ئىدذېئبيدۈغٍّٗٔىرىگٗ ٔبھبٍىحي ئېٕىك ٌِٗۇِىي، ئبغۇ 

ئىطالِغب ئىچىىرى ۋٖ جبغدمىرى جٗھٗجدحىٓ ٔۇرغدۇْ جدبالپٗجٍٗر ٍٗجطدىّۇ، ٍٗٔىدال 

ىذٖ غۇ دٖۋرگٗ ھبٍبجىٌ وۈچىٕي ضبلالپ ثېرىۋاجىذۇ. ھٗر ثىر ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالر ئىچ

جٌٗپۈٔىددذىغبٔالر، ئددۇ دٖۋرٔددي ئۆزىددذٖ ۋٖ ئٗجراپىددذىىٍٗردٖ لبٍحددب ئىػددمب ئبغۇرۇغددمب 

، ضدوزۇٌىذۇئۈزۈًٌّٗ  ٌىٕىَٗضيئۇرۇٔىذىغبٔالر چىمىپ جۇرىذۇ. ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ئىطالَ 

ھٗر لېحىّمي ئۇٍمۇ ۋٖ ِٗڭذٖغٍٗردىٓ وېَىٓ ئوٍغىٕىع ۋٖ ضٗگٗوٍىػىػٍٗر ثوٌۇپ 

ر دىٓ دۈغٍّٗٔىرىٕىڭ ئبچچىمىٕي ۋٖ ئۆچٍّٗٔىىىٕي وٌٗحۈرىذۇ. جۇرىذۇ. غۇڭب ثۇ دٖۋ

غۇ ضٗۋٖثٍىه ئۇالر ثۇ دٖۋرٔدي خۇٔۇوٍٗغدحۈرِٗوچي ثوٌىدذۇ. ِۇضدۇٌّبٔالر ثدۇ دٖۋر 

ئِٗٗش.  ئٗجٗةثىٍْٗ پٗخىرٌىٕىػحىٓ ۋٖ ئۇٔىڭغب وۆز جىىىػحىٓ لوي ئۈزۈپ لبٌطب 

 ذۇ.غۇٔذىال ثۇ دٖۋر داۋاٍِىك ٍېڭي ئوٍغىٕىػمب پىٍحب ثوٌّبٍ

ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ لبرىػددىذا ئٗ  ئۇٌددۇغ ئددوثراز پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالِٕىڭ 

ئدۇالردىٓ   ِٗر ۆئوثرازى. ئۇٔىڭذىٓ لبٌطب ضبھبثىٍٗر ئىچىذىٓ ئٗثۇ ثٗودرى ۋٖ ئد

رازى ثوٌطۇْ، ھۆرِٗجٍىه. ئبٔذىٓ لبٌطب، ئىطالِٕىڭ دٖضٍٗپىي دٖۋرٌىرىدذىىي ثىدر 

زى ثوٌطۇْ، ھۆرِٗجٍىه. ثۇٔذاق ئۇٌدۇغ ئدوثرازالر ئۇالردىٓ را  لبجبر ئۇٌۇغ ئوثرازالر 

جبرىخحب جٗورارٌىٕىدپ ثبلّىدذى. غدۇڭب دىدٓ دۈغدٍّٗٔىرى ِۇغدۇ ئدوثرازالر ثىدٍْٗ 

، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ وۆڭۈٌٍىرىدذىىي ثۇزۇۋېحىٍطٗھٗپىٍىػىذۇ. ثۇ ئوثرازالرٔىڭ ضۈرىحي 

َ ، ئىطددالَ دۈغددٍّٗٔىرىٕي لورلۇجىددذىغبْ ئىطددالئۆچۈرۈۋېحىٍطددٗجددبٍٔىك ٔددۇرى 

 ئِٗٗش ئىذى.  ئٗجٗةئوٍغىٕىػي غۇٔىڭ ثىٍْٗ جٗ  ٍولبٌطب 

دٖۋاضي ئبضحىذا غٗرلػۇٔبضالر ئبضبضطىس « ئىٍّىٍَىه»ۋٖ « ئىٍّىٌ جٗجمىمبت»

لۇضدۇر ئىدسدٖظ، ٍبٌغدبٔچىٍىك،  ٗپٍٗردىٓگ ثۇٍولىال  گٗپٍٗرٔي چبٍٕىغىٍي جۇردى. 

جۇرىدذۇ. ٌدېىىٓ ، ئىٍّىَطدىسٌىه، ٍۈزٖوىٍىده ِبٔدب ِْٗ دٖپ چىمىدپ ثٗجٕىَٗجٍىه

ئۇالرٔىڭ غٗرثىٗ ۋٖ غٗرثحىٓ وٌٗگْٗ ٔٗرضىٍٗرگٗ روھي لدۇي ثوٌغدبْ غدبگىرجٍىرى 
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غٗرلػۇٔبضالرٔىڭ دېگٍٗٔىرىٕي ئبۋۋاي دَٖ جبرجىپ، ئبٔذىٓ وىحبة، ٌېىطىَٗ، جوپالَ، 

جٗجمىمبت ِبلبٌىٍىرى دېگٗٔذٖن غٗوىٍٍٗردٖ لىطمىٍي جۇردى. ئۇالر ثدۇ لۇٍِدۇلالردا 

دا ضۆزٔي ئۆز ئىگىطىگٗ ٔىطجٗت ثٗرضٗ، وۆپ ئٗھۋاٌالردا ئۆزىگٗ لىطّْٗ ئٗھۋاٌالر

ٔىطجٗت ثٗردى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىدرال ۋالىححدب ئىىىدي جىٕدبٍٗجٕي جٗ  ئۆجىدۈزدى: 

ثوٌۇظ جىٕبٍىحي  ٍٗٔٗ ثىدرى  ئبضطىّىٍَبجطىَٗثىرى، دۈغٍّٗٔٗرٔىڭ جٗپٗوىۇرىٕي 

. ھٗر ئىىىىٍي خىدً ٍبٌغبٔچىٍىك، وىػىٕىڭىىٕي ِېٕىڭ دٖپ دٖۋا لىٍىع جىٕبٍىحي

جِٕٗٗٔدب  -جىٕبٍٗجحٗ وىػىٕىڭ جۇۋىطىذا جٗرٌىٕىپ، دۈغّٕٗٔىڭ ضدۆزىٕي وىجدرى 

ٔىڭ ثٗٔذىٍىرىگٗ چوڭچىٍىك لىٍذى. ٍبٌغبٔچىٍىك ثىٍْٗ ئۆزىٕىڭ لىٍىپ ضۆزٌٗپ، 

وۆپ جٗورارٌىٕىۋٖرگٗچىٗ  ثوٌۇپّۇ ئىٍّىٌ جٗجمىمبت پٗردىطي ئبرلىطىذا، وىػدىٍٗر 

 .وٗجحي لوغۇٌۇپ، راضث دٖپمبٌذى، ٔٗجىجىذٖ ئېمىٕغب ئبٌذأذى، جٗضىرٌٗٔذى

، ثوٌۇپّۇ ئبثذۇٌھِٗىذ خبٕٔي خۇٔۈوٍٗغحۈرۈغدٕىڭ ئىّپېرىَٗضىٕيئِّٗب ئوضّبْ 

 ثبغمىچٗ ثىر ِٗلطىحىّۇ ثبر. 

خىرىطدددحىَبْ ٍبۋروپبضدددي ئوِدددۇِْٗ ئىطدددالِٕي ٍبِدددبْ وۆرىدددذۇ، ئوضدددّبْ 

ٍبۋروپبغدب  ئىّپېرىَٗضديْ ئبالھىذٖ ٍبِبْ وۆرىدذۇ. چدۈٔىي، ئوضدّب ئىّپېرىَٗضىٕي

وېرىپ، ٍبۋروپبٔىدڭ ٔۇرغدۇْ جدبٍٍىرىٕي ئدۆزىگٗ لوغدۇۋاٌذى،  ۋوٌفدرد  ئىچىىرىٍٗپ

وبٔحوي ضېّىص ئېَحمبٔذٖن، ٔٗچچٗ ئوْ ِىٍَوْ ٍبۋروپبٌىمٕي ئىطالِغب وىرگدۈزدى. 

خىرىطحىَبْ ٍبۋروپبضي  پۈجىۈي ٍٗھۇدىَالر ثىٍْٗ ثىدرٌىىحٗ، ئبثذۇٌھِٗىدذ خدبٕٔي 

وۆرىددذۇ. چددۈٔىي ئبثذۇٌھِٗىددذ خددبْ پۈجىددۈي ٍبۋروپبٔىددڭ ئوضددّبْ  ئبالھىددذٖ ئددۆچ

ِۇٔمٗرز لىٍىدع ثېطدىّىغب جبلبثىدً جدۇردى، ھِٗدذٖ پٌٗٗضدحىٕٕي  ئىّپېرىَٗضىٕي

ٍٗھۇدىَالرغب ِىٍٍىٌ دۆٌٗت لۇرۇغمب ثٗرگىٍي ئۇٔىّىذى. خىرىطحىَبْ ۋٖ ٍٗھۇدىَالر 

ۇپ ثبلمدبْ ثوٌطدىّۇ لبٔچٗ ئۇرۇٔۇپ ثبلمدبْ، ئبثذۇٌھِٗىدذ خدبٕٔي لدبٔچٗ لىسىمحدۇر

 ِٗلطىحىگٗ ٍېحٌّٗىذى. 

ئىطددالَ دۇَٔبضددىغب ھۆوۈِرأٍىددك لىٍغددبْ ئددبخىرلي  ئىّپېرىَٗضدديئوضددّبْ 

 ثىۋاضددىحٗخٌٗىپىٍىدده. دۇَٔبٔىددڭ ھٗرلبٍطددي جبٍٍىرىددذىىي ِۇضددۇٌّبٔالر ٍٍِٗددي 

ثوٍطۇٔغبْ ثوٌطۇْ، ٍبوي خٌٗىپىٍىىحىٓ ِۇضدحٗلىً ثوٌطدۇْ ۋٖ ٍدبوي  خٌٗىپىٍىىىٗ

ىٕىڭ ثبغمۇرۇغىذا ثوٌطۇْ ھِّٗىطي ئۆزىٕي ثۇ خٌٗىدپىٍىىىٗ جٗۋٖ دىٓ دۈغٍّٗٔىر

 دٖپ لبراٍححي. 

ۋٖ خىرىطددحىَبٔالر ئىىىددي ئٗضددىرگٗ ضددوزۇٌغبْ ئددۇزۇْ ِٗزگىٍٍىدده  ٍٗھددۇدىٌ

وېَىٓ، ئدبخىرى خٌٗىپىٍىىٕدي ِدۇٔمٗرز لىٍىدپ، ودۆڭٍي جبٍىغدب  ضۇٍىمٗضحٍٗردىٓ

ٌېىىٓ ئىطالَ دىٕىٕدي ئدۆز  چۈغحي. ِۇضۇٌّبٔالرٔي ھۆوۈِرأٍىك چبڭگىٍىغب ئبٌذى.
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پٗرزٖٔحٍىرىٕددي جؤۇغبٔددذٖن جؤۇٍددذىغبْ دىددٓ دۈغددٍّٗٔىرى ئىطددالِذىٓ ِٗڭگددۈ 

خبجىرجَٗ ثوالٌّبٍذۇ. ئۇالر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لبٍحىدذىٓ ئوٍغىٕىدپ ھبِدبْ ثىدر ودۈٔي 

 ئىطالَ دۆٌىحىٕي لبٍحب لۇرۇغىذىٓ داۋاٍِىك  ئٗٔطىرٍٖذۇ. 

 The Sacred  «ۇلٗددٖش لىٍىدچِد»ۇٔبش جوِبش ثىدٓ ئبِېرىىىٍىك غٗرلػ

Sword ، ٖدېگْٗ وىحبثىٕىدڭ ِۇلٗددىّىطدىذٖ ئولدۇرٍِٗٔٗرگٗ ئىطدالَ جدبرىخي ۋ

ثۈگدۈْ »ھٗلمىذٖ چۈغٗٔچٗ ثٗرگٗٔذىٓ وېَىٓ ِۇٔذاق دٍٖذۇ:  فۇجۇھبجٍىرىئىطالَ 

وۈٔذٖ ئٗھۋاٌذا ئۆزگىرىع ثوٌذى، ِۇضۇٌّبٔالر لوٌىّىسغب چۈغۈپ لبٌذى. ٌېىىٓ ثىدر 

گْٗ ئىػددالر ٍٗٔٗ ثىددر لېددحىُ ٍددۈز ثېرىػددي ِددۇِىىٓ. ِددۇھِّٗٗد لېددحىُ ٍددۈز ثٗر

 .«ِٗغئٗي ئٗگٗغىۈچىٍىرىٕىڭ دىٍٍىرىغب ٍبلمبْ ِٗغئٗي ئۆچىىٍي ئۇٔىّبٍذىغبْ ثىر

ضدددٗرٌٗۋھىٍىه « ئىطدددالَ ۋٖ غٗرة»جدددبرىخچي جدددوۋىٕجىٌ  ئٗٔگٍىٌَٗىددده

غدبرائىث ٍدبر ثٗرضدٗ، ئىطدالَ ٍٗٔٗ ثىدر لېدحىُ »ِۇٔدذاق دٍٖدذۇ:  ٌېىطىَٗضىذٖ

دۆٌٗجٍىرىٕىدڭ  ئدۈچىٕچي دۇَٔدب ئٌٍٗىرىٕدي دېّٗوچدي، داھىَطدىغب  ىروٌېحبرىَبتپ

 .«ئبٍٍىٕىػي ِۇِىىٓ

 ئىّپېرىَٗضدددىٕيئوضدددّبْ  -غدددۇٔىڭ ئۈچدددۈْ ئدددبخىرلي ئىطدددالَ دۆٌىحدددي 

ضددۈرٖجحٗ جٗضددۋىرٌٗظ زۆرۈر ثوٌددۇپ لبٌددذى.  ثٗججٗغددىرٖخۇٔۇوٍٗغددحۈرۈظ ۋٖ ئٗ  

َ دۆٌىحدي لۇرۇغدٕي ئوٍٍىّدبٍححي، غۇٔذاق لىٍغبٔذا ھېچىىُ ٍٗٔٗ ثىر لېحىُ ئىطدال

 ھِٗدذلدب ثٌٗىي ئىطالَ دۆٌىحىٕىڭ وٌّٗٗضىٗ وٗجىٍٗٔىىىدگٗ خۇغدبي ثوٌدۇپ، 

ئېَحبجحي،  ٍبوي غٍٗحبٔغب ِٗدھىدَٗ ئولدۇٍححي. غدۇٔىڭ ئۈچدۈْ دىدٓ دۈغدٍّٗٔىرى 

ئدۇٔي ٔٗچدچٗ ھٗضطدٗ   ئېطدىٍىۋېٍىپخبجبٌىمٍىرىغب چىڭ  ئىّپېرىَٗضىٕىڭئوضّبْ 

 ھبٔذا ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب خبجبٌىك ٍولحٗن لىٍىپ وۆرضٗجحي. ٍوغىٕىحىپ، گوٍب جب

ھٗلىمٗجْٗ وۆپ خبجبٌىمالرٔي ئۆجىدۈزدى، گبھىدذا ئېغىدر  ئىّپېرىَٗضيئوضّبْ 

خبجددبٌىمالرٔىّۇ ئۆجىددۈزدى، ٌددېىىٓ دۈغددٍّٗٔٗرٔىڭ جٗضددۋىرٌىگىٕي ثددۇ دۆٌٗجٕىددڭ 

جحٗ ئٌِٗٗىٌ ضۈرىحي ئِٗٗش، ثٌٗىي لٗضحْٗ ضٗجٍٗغحۈرۈٌگْٗ ضۈرىحي. ثدۇ ضدۈرٖ

خبجبٌىك ٔٗچچٗ ٍۈز ھٗضطٗ چوڭبٍحىٍغبْ، ئۇجۇلالر ئۆچۈرۈۋېحىٍگْٗ. غۇٔذاق لىٍىپ 

 .ثددۇ ضددۈرٖت پۈجددۈًٍٔٗ لددبراٍحىۋېحىٍگْٗ. ثوٌۇپّددۇ ئبثذۇٌھِٗىددذ خبٕٔىددڭ ضددۈرىحي

ٍٗھۇدىَالرٔىدڭ  پٌٗٗضدحىٕذٖدۈغٍّٗٔٗرٔىڭ  لبرىػىچٗ ئۇٔىڭ ئٗ  چو  جىٕبٍىحي 

ڭ جۇرۇظ. ثۇٔدذاق ئبدِٖٕىدڭ ضدۈرىحىٕي ِىٍٍىٌ دۆٌٗت لۇرۇغىٕي رٖت لىٍىػحب چى

جېخىّۇ ثٗن لبراٍحىپ، خىرىطحىَبْ ۋٖ ٍٗھۇدىَالرٔىدڭ جِٗٗخورٌدۇلٍىرىٕي جورىغدبْ 

 وىػىٍٗرگٗ ئىجرٖت لىٍىع وېرٖن. 
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ئبخىرلي ِٗزگىٍٍىرىدذىىي جدبرىخي ۋٖزىدَٗت ِۇٔدذاق  ئىّپېرىَٗضىٕىڭئوضّبْ 

وي ثبر، ئۈچىٕچي ٍوي ٍدوق. جٗضۋىرٌٗٔذى: ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبٌذىذا ِۇٔذاق ئىىىي ٍ

ثىرىٕچي ٍوي: ئىطالَ دۆٌىحي ۋٖ ئىطالَ ھۆوۈِرأٍىمىٕي ضدبلالپ لدېٍىع، غدۇٔىڭ 

ثىددٍْٗ ثىٍددٍٗ ھِٗددّٗ جٗھٗجددحٗ لددباللٍىك، چۈغددىۈٍٔۈن، لبجّددبٌٍىك، زاٌىٍّىددك، 

ِۇضحٗثىحٍىه، ھولۇلپٗرٖضٍىه ئىچىذٖ لىٍىع.  ئىىىىٕچي ٍوي ئىطالَ دۆٌىحدي ۋٖ 

ولىحىپ، زاٌىٍّىك، ِۇضحٗثىحٍىه ۋٖ ھولۇلپٗرٖضدٍىىحىٓ ئدبزاد ٍ ھۆوۈِىحىٕيئىطالَ 

ثوٌددۇپ، ئىٍغبرٌىممددب، ھٗزارٖجددىٗ ۋٖ جٗرٖلمىَبجمددب لٗدَٖ لوٍددۇظ
①

. ِبٔددب ثددۇ، 

ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئبزدۇرۇظ ۋٖ دىٕطىسالغدحۇرۇظ ئۈچدۈْ ٍوٌغدب لوٍۇٌغدبْ ئٗ  چدو  

ىٍذى. ئۇ ٍدوي پىالْ. ثۇ جٗضۋىردٖ ئىّىبٔىَٗجٍىه ئۈچىٕچي ٍوي ٍوق لىٍىپ وۆرضىح

ثوٌطدۇْ ٍدبوي  جدۈروىَٗدٖ، جۈزىحٌٍٗٗدذىغبْخبجبٌىمٍىرىٕي  ئىّپېرىَٗضىٕىڭئوضّبْ 

ئىطالَ دۆٌىحىٕىڭ لبٍطي جبٍٍىرىذا ثوٌطۇْ ئىطالَ دۆٌىحي ۋٖ ھۆوۈِىحىٕي ضدبلالپ 

لبالالٍددذىغبْ، ئىطددالِىٌ جِٗئىَٗجٕىددڭ ئددبزغۇٍٔۇلٍىرىٕي ئىطددالھ لىٍىددپ، ئددۇٔي 

ٍحۇرۇپ وېٌٍٍٗٗددذىغبْ جددوغرا ئىطددالِىٌ ھٗرىىٗجٕىددڭ ِۇضددۇٌّبٍٔىممب لددب ھٗلىمىددٌ

ثبرٌىممب وېٍىػي ئىدذى. دىدٓ دۈغدٍّٗٔىرى ثدۇ ئدۈچىٕچي ٍدوٌٕي ٍبِدبْ وۆرىدذۇ، 

ئۇٔىڭددذىٓ ثٗوّددۇ لورلىددذۇ. غددۇڭب ۋٖزىَٗجٕددي جٗضددۋىرٌىگٗٔذٖ ثددۇ ٍددوٌٕي زادىددال 

ئبغىبرىٍىّبٍذۇ، پٗلٗت ئىىىي ٍوٌٕىڭ ثىدرى ثدبر لىٍىدپ وۆرضدىحىذۇ. ثدۇ ئىىىدي 

 ٕىڭ لبٍطىطىغب ِبڭطب، ئبخىردا دىٕذىٓ چىمىذۇ ٍوٌ

ِۇضۇٌّبٔالرٔي دىٕطىسالغدحۇرۇظ ئۈچدۈْ جٗپٗوىدۇر ۋٖ ئٗدٖثىَدبت ضبھٗضدىذٖ 

 ئۈچىٕچي ثىر خىً ئۇضۇي ئىػٍىحىٍذى. 

ھٗلىدمٗجْٗ ئدۆزى « ِۇجٗپٗوىدۇرالر»ۋٖ « ئٗدىجٍٗر»چٗجئٗي جىٍىٕي ئۆگٗٔگْٗ 

. ثۇ ثدبٍٍىمالر ئۇالرغدب ئېرىػحيالرغب ئۆگٗٔگْٗ جىٍالردىىي ئٗدٖثىٌ ۋٖ پىىرى ثبٍٍىم

ٔىطجٗجْٗ ٍېڭي ئىذى. ثۇ ثبٍٍىمالردا ثىٍىػىٗ ۋٖ پبٍذىٍىٕىػمب ئٗرزىگۈدٖن ٔۇرغۇْ 

ٔٗرضىٍٗر ثبر ئىذى. ثۇ ثبٍٍىمالر ِۇضۇٌّبٔالردىىي جٗپٗوىدۇر ثوغدٍۇلىغب ٔىطدجٗجْٗ 

                                                 
①
، ِۇضۇٌّبٔالر دۈغّْٗ لوٌىغب چۈغحي، دۈغّْٗ ئدۇالرٔي لىدرغىٓ لىٍدذى، ھدۆرِىحىٕي ٍولىحىٍىۋېذى ئىّپېرىَٗضيئوضّبْ  

ئدبٍٗت، -01 ضدۈرٖ جٗۋثٗ « بٔچىٍىممدب ٔٗ ئٗھدذىگٗ رىئدبٍٗ لىٍّبٍدذۇىٕالر ھٗلمىدذٖ ٔٗ جۇغمئّئۇالر ِدۇ»دٖپطٗٔذٖ لىٍذى: 

لىسىمحۇرغبْ دۈغٍّٗٔٗر ِۇضۇٌّبٔالرٔي ضىَبضىٌ ِۇضحٗثىحٍىىحىٓ ئٗٔٗ غدۇٔذاق  دىٕطىسٌىممبئىطالَ دۆٌىحىٕي ٍوق لىٍىػمب ۋٖ 

غدبٍىىٍىرى  رىطدحىَبٔالرٔىڭخى، ٍٗھدۇدىٌدٖۋرى ٍېحىدپ وٌٗدذى، ثدۇ دٖۋردٖ « ِۇضحٗلىٍٍىك»لىٍذى. ئبٔذىٓ وېَىٓ « ئبزاد»

لىدرغىٓ  ۋٖھػدىٌھبوىّىَٗت ثېػىغب چىمىپ، ِۇضۇٌّبٔالرغب جبرىخحب وۆرۈٌۈپ ثبلّىغبْ ۋٖھػىٍَىىٍٗرٔي لىٍذى، ئۇالرٔي ئٗ  

ۋٖ ئٗضىىٍىىٍىرى ھٗلمىدذٖ ئدبغسى ثېطدىمّبً ضدۆزٌٗۋاجىذۇ، « جۈروٍٗرٔىڭ جبھبٔگىرٌىىي»لىٍذى. غٗرثٕىڭ لۇٌٍىرى ھېٍىّۇ 

ِىڭٕىڭ ثىرىگىّدۇ جدوغرا  ئٗضىىٍىىٍىرىٕىڭ ھۆوۈِذارالرٔىڭدٖۋرىذىىي « ِۇضحٗلىٍٍىك»روٍٗرٔىڭ ئٗضىىٍىىٍىرى ۋٖھبٌٗٔىي جۈ

 وٌٍّٗٗذۇ. 

 



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

338 

 

رالر ثىجبھب گۆھٗر ۋٖ جبْ ضدبلٍىغۇچي ئبثىھبٍدبت ئىدذى. ثدۇ ئٗدىدت ۋٖ ِۇجٗپٗوىدۇ

ٍبۋروپب جٗپٗوىۇرىغب ۋٖ ٍبۋروپدب لىّدّٗت لبراغدٍىرىغب ِٗھٍىَدب ثوٌدۇپ، ئدۆزىٕڭىىٕي 

 ئۇٔحۇپ وٗجحي. 

ثىس غٗرة جٗپٗوىۇرى ۋٖ لىّّٗت لبراغدٍىرى ثىٍگدۈچىٍىىي ٍدوق، ئٗرزىدّٗش 

ٔٗرضٗ دېٍّّٗىس. ثٌٗىي ئٗوطىچٗ ثۇ ئىىىىطىذٖ ئۆگىٕىػدىٗ جىگىػدٍىه ٔۇرغدۇْ 

ثۇ جٗھٗجحٗ جۆۋٖٔذىىي ئىىىي ِۇھىُ ٔۇلحىغب دىممٗت  ٔٗرضىٍٗر ثبر دٍّٖىس. ٌېىىٓ

 .لىٍىع وېرٖن

ثىرىٕچددي ٔۇلحددب: غٗرة جٗپٗوىۇرىٕىددڭ ئددۇٌي ئددبزغۇٍٔۇق. چددۈٔىي، ٍبۋروپددبٔي 

ئىطىٗٔجىگٗ ئبٌغدبْ ۋٖ دىٕدذىٓ ٔٗپرٖجٍٗٔدذۈرگْٗ غدبرائىث ٍبۋروپدب جٗپٗوىۇرىدذا 

ىٍّىدٌ جٗجمىمدبت، دىٕذىٓ ٔٗپرٖجٍىٕىػٕي جېخىّۇ چوڭمۇرالغحۇرۇپ، ئٗدٖثىَدبت، ئ

جىدٓ ضىَبضٗت، جِٗئىَٗت، ئىمحىطبد. لبجبرٌىك ھِّٗٗ ضدبھٌٗٗرگٗ وېڭٍٗححدي. 

ٔىڭ دٖرگبھىذىٓ وٌٗگْٗ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ثىٍْٗ لبرغىٍىػىع لېچىع، 

ثبرِبق ئىسى لبٌذۇردى. غۇڭب ثۇ جٗپٗوىۇر ۋۇجۇد ئبٌىّىٕىڭ ئبضبضٍىك  ٗپٗوىۇرداج ثۇ

ًٗ، ۋۇجددۇد ئبٌىّىٕىددڭ ھٗلىمىحددي جوغرىطددىذا ھٗلىمٗجٍىرىٕددي جددوغرا وددۆرٌّٖ

ثوٌغدبْ، ٍدبراجمۇچي  ِٗۋجدۇتٍبراجمۇچىذىٓ ئۈزۈٌگْٗ، ٍبراجمۇچىٕىدڭ جٗدثىرضدىس »

دېگٗٔذٖن ثىر ٍبوي ثىر لدبٔچٗ « ثٌٗگىٍىّىگْٗ لبٔۇٔىَٗجٍٗر ثوٍىچٗ دٖۋر لىٍىذىغبْ

، ضٗپطٗجٗ پٍٗذا لىٍذى. وىػي ۋۇجۇد ئبٌىّىٕىدڭ ھٗلىمىحىٕدي جدوغرا وۆرٌّٖىطدٗ

ۋۇجۇد ئبٌىّي ھٗلمىذٖ جوغرا لبراغمب ئىگٗ ثوالٌّبٍذۇ، ئىٕطبٔالر ئىالھىٌ ۋٖھىَطدىس 

ثىٌٍٍّٗٗذىغبْ ٔۇرغۇْ جٗرٖپٍٗرٔي وۆرۈپ ٍېحٌٍّٗٗذۇ. ثۇ خىً وِٗحۈوٍۈن ئىچىىرى 

ئېحىدذۇ. ھٗلىمٗجٕىدڭ  ئٗودصضېسىّذا، غبٍىذٖ، غبٍىٕي ئىػمب ئبغۇرۇظ ئۇضدۇٌىذا 

 ھىٍىه ئبضبضطىس ضىٕبپ وۆرۈغٍٗر ئىگىٍٍٗذۇ. ھٗۋٖش ۋٖ غۈث -ئورٔىٕي ھبۋاٍي 

ِِو ِه َّ﴾ وَللَو ُ  َو ْعَْرُض َوَِو   َََسَمِ   لسَّ َْقه َنْىَا رُىْا َل ئٗگٗر ھٗلىمٗت ئۇالرٔىڭ ﴿ ﴿َوَلِا  توَََِّّ   ْل

زېّىددٓ ۋٖ  -خبھىػددٍىرىغب ثوٍطددۇٔىذىغبْ ثوٌطددب، ئٌٗددۋٖجحٗ ئبضددّبْ  -ٔٗپطددي 

 . ①﴾غبْ ثوالجحيئۇٔىڭذىىي ِٗخٍۇلبجالر خبراة ثوٌ
وورُ  ََ ووُرو  َِوَايْوول  لتَّووِذيَ  َت ََ ًَِِل َذلِووَك  َوو ه  لَّووِذيَ  َت نَوُهَلوول ََوول وول ََو وْ ووَللر َو ْعَْرَض َوَِ َْْقنَوول  لسَّ وول َف ووَ   لنَّوولِر﴾ ﴿َوَِ و  ِِ

ثىىدبر ٍبراجّىدذۇق،  غدٍٗئىٍٗرٔيئبضّبٕٔي، زېّىٕٕدي ۋٖ ئۇالرٔىدڭ ئبرىطدىذىىي ﴿

                                                 
①
 ئبٍٗت.-56، ِۇئّىٕۇْسۈرٖ  
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ٖپ لبراظ وبپىرالرٔىدڭ گۇِبٔىدذۇر، وبپىرالرغدب دوزاخدحىٓ ئۇالرٔي ثىىبر ٍبرىحىٍغبْ د

 .①﴾ۋاً
ئىىىىٕچي ٔۇلحب: غٗرة جٗپٗوىۇرىذا ئىجبثىٌ ئبرجۇلچىٍىمالرٔىڭ ثبرٌىمىذا غدٗن 

لوٌٍىٕىٍىذۇ. جٗجمىمبجحدب « ئىٍّىٌ ئۇضۇي»ٍوق. ِٗضىٍْٗ: ثۇ جٗپٗوىۇردا جٗجمىمبجحب 

وۈچٍدۈن، جٗجمىمبجحدب جٗجدرىجٗ ٔبھبٍىحي ضٗۋرٌىه ۋٖ چىدذاٍِىك، ئىٕحىساِچدبٍٔىمي 

ئبضددبش. ثددۇ خىددً ئددبرجۇلچىٍىمالر جٗثىئىددٌ پْٗ ۋٖ جېخٕىىددب ضبھٗضددىذٖ زور 

ئىٍگىرىٍٗغددٍٗرگٗ ئېٍىددپ ثددبردى. ٌددېىىٓ غٗرة جٗپٗوىددۇرى جبپمددبْ ثىددر لىطددىُ 

 ئۇٌدذىىيئبزغۇٍٔۇلٕي ٍولمدب چىمىراٌّبٍدذۇ. ئبضبضدي  ئۇٌذىىيھٗلىمٗجٍٗر ئبضبضي 

ٍٗرٔىڭ پبٍذىطدىٕي چٗودٍٗپ لوٍىدذۇ. ۋٖھدبٌٗٔىي ثدۇ ئبزغۇٍٔۇق لىطّْٗ ھٗلىمٗج

لىطّْٗ ھٗلىمٗجٍٗر جوغرا ئۇي ئۈضحىگٗ جۇرضب ئىذى، جېخىّۇ جبٔغب ئٗضمبجىذىغبْ، 

جېخىّددۇ گددۈزٖي، جېخىّددۇ چوڭمددۇر ثوٌددۇپ وېحٗجحددي  لىطددّْٗ ھٗلىمٗجددٍٗر 

ثبغٍىٕىػددالر ٔبِبٍددبْ ثوٌددۇپ، وبئىٕبجٕىددڭ ھٗرلبٍطددي  ھٗلىمىددٌئوجحۇرىطددىذىىي 

ىرىذٖ ثىردٖوٍىىىٗ ئىگٗ ثوٌغبْ ئىالھىٌ لۇدرٖجٕىڭ ئىسٔبٌىرى ئبغىبرا ثوالجحي. جٗرٖپٍ

ٌېىىٓ غٗرة جٗپٗوىۇرى ئۆزىٕىڭ ئبرجۇلچىٍىمىٕىال وۆرۈپ، وِٗچىٍىىىٕدي ودۆرگىٍي 

وۆز لىٍىپ ئۇٌذىىي ئبزغۇٍٔۇلٕي ئېحىدراپ  -ئۇٔىّبٍذۇ. لىطّْٗ ھٗلىمٗجٍىرىٕي وۆز 

 لىٍغىٍي ئۇٔىّبٍذۇ. 

ۋٖ ھٗدىطددحىٓ ئېٍىٕغددبْ ضددبغالَ ئۇٌغددب ئىددگٗ جددوغرا ئىطددالِىٌ  پٗلٗت لۇرئددبْ

ٔۇلحىئىٕٗزٖرگٗ ئىگٗ ثوٌغبْ ثٗضىَرٖجٍىه وىػدىال غٗرة جٗپٗوىدۇرىٕي جىگىػدٍىه 

پۈچىىىٕي ئبٍرىپ، ٔېّىٕي ئېٍىدپ ٔېّىٕدي لوٍۇغدٕي  -ئورۇٔغب لوٍۇپ، ئۇٔىڭ ضىرٖ 

ذىٓ، ٔٗچدچٗ ئٗضدىرٌىه ثىٍىذۇ. ۋٖھبٌٗٔىي ثۇ جوغرا ٔۇلحىئىٕٗزٖر ئٗلىذٖ لباللٍىمىد

جٗپٗوىدددۇر لبجّبٌٍىمىدددذىٓ، جبھبٔدددذىىي ٍېڭىٍىمالرغدددب ٍبٔذىػدددبٌّىغبٍٔىمىذىٓ، 

روھددحىٓ خددبٌىٌ  ئٌِٗٗىَٗجددحِٗۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ ئېڭىددذا ئىطددالِٕىڭ ئٗلىددذٖ ۋٖ 

ئٗٔئٗٔىٍٗرگٗ ئبٍٍىٕىپ لبٌغبٍٔىمحىٓ پٍٗذا ثوٌغدبْ ثوغدٍۇلحب غبٍىدت ثوٌغدبْ ئىدذى. 

دىىدي روھدي ئىطدالَ روھىغدب « ِۇجٗپٗوىدۇرالر»ۋٖ « رئٗدىدجٍٗ»غۇٔذالحىّۇ ئبغۇ 

لب جۇجدبظ ِۇضدۇٌّبٕٔىڭ ثٗضدىَرىحي ثىدٍْٗ ئىطدالَ ثبغٍىٕبٌّىغبٍٔىمحىٓ، لٌٗجي 

ٍبراجمددبْ ۋۇجددۇد ئبٌىّىٕىددڭ  ھٗلىمٗجٍىددرىگٗ چوڭمددۇر چددۆوٌّٗىگٍٗٔىىحىٓ، 

بْ ھٗلىمٗجٍىرى ۋٖ ھبٍبجٍىك ھٗلىمٗجٍىرىٕي جٗگٍٗپ ثىٌٍّٗىگٍٗٔىىحىٓ پٍٗدذا ثوٌغد

ثوٌۇغدي « ِٗضىٍىطديغٗخطدىٌ »غۇ ئٗدىدت ۋٖ ِۇجٗپٗوىۇرالرٔىدڭ  ،ِٗھٍىَبٌىك

                                                 
①
 ئبٍٗت.-65، سبيسۈرٖ  
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ئۇالرغدب پۈجدۈْ ۋۇجدۇدى ثىدٍْٗ ِۇضدۇٌّبْ ثوٌغدبْ  ِۇِىىٓ ئىذى. ئۇالر جدبوي 

وىػىٕىڭ لٌٗجىذٖ جۇغۇٌىذىغبْ، ھٗروىّگٗ ئىمحىذارىغب ٍبرىػب ثېرىٍىذىغبْ جوغرا وۆز 

اضدحگۇٍٍىمي ثىدٍْٗ وۆڭدۈي ودۆزىٕي ٔىدڭ ئىجبدىحىدذىىي رلبراغٕي ئبجب لىٍىدپ، 

ئبچمبٔغب لٗدٖر ثۇ غٗخطي ِٗضىٍىٕىڭ دٖردىٕي ئۆزى جبرجمبْ ثوٌطب ثوالجحي. ٌېىىٓ 

ئدۇالرٔي چوڭبٍحمدبْ، جٗغدۋىك لىٍغدبْ ۋٖ  جېرىۋېٍىپثۇ ئٗدىت ۋٖ ِۇجٗپٗوىۇرالرٔي 

ئۇالرٔىددڭ پىىىرٌىرىٕددي ئىّىددبٔمٗدٖر وٗ  جبرلبجمددبْ ئبپپددبراجالر غٗرثددىٗ ِٗھٍىَددب 

ٌۇغدٕي پۈجىددۈي ِۇضدۇٌّبٔالرغب جددبراجحي. ثددۇ جٗھٗجدحٗ گېددسىحٍٗر ئٗ  چددو  روي ثو

ئوٍٕىذى. گېسىحٍٗر غٗرثپٗرٖش ئٗدىدت ۋٖ ِۇجٗپٗوىدۇرالرٔي جىگىػدٍىه ئورٔىدذىٓ 

ٔٗچچٗ ھٗضطٗ چوڭبٍحىپ وۆرضٗجحي، ئۇالرٔىڭ ئدبۋازٌىرىٕي لۇاللالرغدب ٍٗجىدۈزۈپ، 

 وۆڭۈٌٍٗرگٗ ئورٔبجحي. 

ٕغبْ، ھبٍبجٍىمٕىدڭ ھِٗدّٗ ضدبھٌٗىرىٕي ئدۆز ئىچىدگٗ ضۈزۈن ِٗٔجٌٗٗردىٓ ئېٍى

ئىطالِىٌ جٗپٗوىۇر غبٍىت ثوٌغبْ ئٗھدۋاي ئبضدحىذا ثدۇ  ھٗلىمىٌئبٌىذىغبْ جبٍٔىك 

ئٌّٗددبٔىسِچي ئٗدىددت ۋٖ ِۇجٗپٗوىددۇرالر جٗپٗوىددۇر لوِبٔددذأٍىرىغب، ئٗدٖثىَددبت 

ر پۈجددۈْ جدۈۋرۈوٍىرىگٗ، ئٗۋالدالرٔىددڭ ئۇضدحبزٌىرىغب ئبٍالٔددذى. غددۇٔىڭ ثىدٍْٗ ئددۇال

ئۈِّٗجٕي وٍٗدٕىگٗ ضدېٍىپ، غٗرة جٗپٗوىدۇرىٕي ئٗڭگۈغدحٗر ۋٖ ئبثىھبٍدبت دٖپ 

ثىٍىپ، غٗرة جٗپٗوىۇرىغب ئبغدذى. ثدۇ چبغدذا ثىدر ئٗۋالد ئولۇجمدۇچىالر ئۇالرٔىدڭ 

جٗپٗوىددۇرى ۋٖ ئٗضددٗرٌىرىٕي ئىػددحىَبق ثىددٍْٗ دَٖ جبرجىددپ، ئۇالرٔىددڭ ئٗجراپىغددب 

 ووپىَٗضدىگٗجٗپٗوىۇر ۋٖ ٍۈزٌىٕىػحٗ ئۇالرٔىڭ ئۇٍۇغمبْ، ئۇالرٔىڭ جٗرىپىٕي ئبٌغبْ، 

ئبٍٍىٕىپ وٗجىٗٔىذى. ئۇالر ٍدۈزٌىٕىع جٗھٗجدحٗ ئىطدالِذىٓ ٍىرالٍىغدبْ، ثٌٗىدي 

دىٕذىٓ جبِبِْٗ چىممبْ ئىذى. دىٕٕي ِٗضدخىرٖ لىٍّىطدب، ھبلبرٖجٍىّىطدٗ چدو  

ئىع ئىدذى. ئدۇالر غٗرثدىٗ، غٗرة جٗپٗوىۇرىغدب، ئٗدىجٍىدرىگٗ ۋٖ پٍٗالضدوپٍىرىغب 

، ھىَوگدوۈزٌٗٔگْٗ ئىذى. غېىطپېر، ۋورد زورش، ثبٍروْ، ئبٔبجوي، فېرأص، ۋېىحور ٍ

ئبٔددذىرى گېَددذ لبجددبرٌىك ٍبۋروپددبٌىك ئٗدىددت ۋٖ غددبئىرالر ئىّددرۇٌمٍٗص، ئٌٗددمِٗٗ، 

ِۇجٗٔٗثجي، ثۇھحۇرىَالرٔىڭ ئورٔىٕي ئبٌذى.  ٍبۋروپدبٌىك ئٗدىدت ۋٖ غدبئىرالرٔي ئدۆز 

ر گٗرچٗ غدۇ ئٗدىجٍٗرٔىدڭ ئىطدّىذىٓ ثبغدمب غبئىرٌىرىٕىڭ ئورٔىغب دٖضطدٗجىٍٗٔٗ

ئبجىٍىپ پبخپبٍذى، وىجدرى « زىَبٌىٌ»ٔٗرضىٍىرىٕي ثىٍّىطىّۇ، ئۆز لٗۋِي ئىچىذٖ 

دېگٕٗٔىدڭ ئورٔىغدب « ِۇٔدذاق دېدذى، پٍٗغِٗدجٗر ِۇٔدذاق دېدذى »وۆرضٗجحي. 

 »دېَىٍىدذىغبْ ثوٌدذى. ثٌٗىدي « غٗرثٍىه پبالٔي ِۇجٗپٗوىۇر ِۇٔدذاق دېدذى»

دېدَىع لباللٍىمٕىدڭ، لبجّبٌٍىمٕىدڭ، « ى، پٍٗغِٗدجٗر ِۇٔدذاق دېدذىِۇٔذاق دېدذ

جٗرٖلمىٌ جبپّىغبٍٔىمٕىڭ ثٌٗگىطىگٗ ئبٍالٔذى. ثۇٔىڭذا ئبضبضٍىك ئىىىدي ضدٗۋٖة 
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ثبر: ثىرىٕچي ضٗۋٖة، لۇرئبْ، ھٗدىص ئٗرٖة جىٍىذا ٍېسىٍغبْ. ئىىىىٕچدي ضدٗۋٖة 

 .«دىٓ»لۇرئبْ، ھٗدىص 

 

 سىيبسىي سبھّ - 5

ىىي ئٗھددۋاي جٗپٗوىددۇر ضبھٗضددىذىىىذىّٕۇ ٍبِددبٔراق ۋٖ ضىَبضددىٌ ضددبھٗد

ٔدبپوٌېئوْ »ثوٌذى. ٔبپوٌېئوْ ئىطدالَ غدٗرىئىحىٕي چٗجدىٗ لېمىدپ،  خٗجٗرٌىىرٖن

ٔي غٗرىئٗجٕىڭ ئورٔىغدب دٖضطدٗجّٗوچي ثوٌدذى. ِىطدىر ِۇضدۇٌّبٍٔىرى « لبٔۇٔي

غدي خىرىطدحىَبْ ودبپىر ئىػدغبٌىَٗجچىٍٗرگٗ لبر فىرأطدىٌَٗىهثۇٔىڭغب لوغۇٌّبً، 

لدددوزغىال  وۆجدددۈرۈپ، لدددبجحىك لبرغدددىٍىك وۆرضدددٗجحي. ضدددۇالٍّبْ ھٌٗجىدددٌ 

ٌېئؤدذىٓ وىَىٕىددي رٖھجىدرى ودۇٌٍٗجىرٔي ئۆٌحۈرگٗٔددذىٓ بئىػدغبٌىَٗجچىٍٗرٔىڭ ٔبپ

 - 0882وېَىٓ، ئبخىرى ئىػغبٌىَٗجچىٍٗر ِىطىردىٓ لوغالپ چىمىرىٍذى. ٌدېىىٓ 

جىٗ لېمىپ، ئۇٔىڭ ئورٔىغدب ٍىٍي ئىٕگٍىسالر ِىطىرغب وېٍىپ، ئىطالَ غٗرىئىحىٕي چٗ

 ٔي دٖضطٗجىٗٔذٖ خٌٗك لوزغىال  وۆجۈرِىذى. « ٔبپوٌېئوْ لبٔۇٔي»

ٍىٍي ئبرىٍىمىذا ثىر ئىػمب لبرىحب ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ  - 0882ٍىٍي ثىٍْٗ  - 0798

ئىىىي خىً پوزىحطىَٗ جۇجمبٍٔىمي وىػىٕي جٗئٗججۈثٍٗٔذۈرىذۇ. ٌېىىٓ ثىر لدبٔچٗ 

َٗدٖ جٗ  ھٗرىىٗت لىٍغبْ ئىدذى. ئىطدالِٕي ئىسچىدً ئبِىً ئٌِٗٗىَٗجحٗ ۋٖ ئىذى

ھبٌذا ضٗوطْٗ ٍىٍذىٓ ئبرجۇلراق ۋالىث وىػىٍٗردىٓ ٍىرالالغدحۇرۇظ ئٌِٗٗىَٗجدحٗ 

وۆرۈٔٗرٌىه جٗضىر پٍٗذا لىٍذى. ِۇھِّٗٗد ئٌٗىدٌ ۋٖ ئۇٔىدڭ ۋارىطدٍىرى غٗرثدىٗ 

ٍىرى ئولۇجمۇچي ئٗۋٖجىػٕي ئبضبش لىٍغبْ غٗرثٍٗغحۈرۈظ ضىَبضىحي، ئۇٔىدڭ ثدبٌى

ثوٌۇپّدددۇ خٗدٍدددۋ ئىطدددّبئىً ٍۈرگدددۈزگْٗ پٗرٖڭٍٗغدددحۈرۈظ ضىَبضدددىحي غٗرة 

جٗضدىر  جٗدرىجىٌجٗپٗوىۇرٌىرىٕىڭ ۋٖ غٗرثچٗ جۇرِۇظ ئۇضۇٌٍىرىٕىڭ لوثۇٌٍىٕىػىغب 

 وۆرضٗجحي. ۋالىحٕىڭ ئۆجۈغي ثىٍْٗ غٗرثٕي ئىٕىبر لىٍىع ئبجىسالغحي. 

ٍىدددپ ثبرغدددبْ ِدددۇھِّٗٗد ئٌٗىَٕىدددڭ پٗرزٖٔحٍىدددرى دٖۋرىدددذٖ پبئدددبٌىَٗت ئې

لىدسالر ئولدۇدى. ئۇالرٔىدڭ ضدبٔي  -ِٗوحٗپٍىرىذٖ ِۇضۇٌّبْ ئوغۇي  ِىططىَؤېرالر

ودېچٗن،  -ئبضحب جِٗئىَٗجىٗ چىمىپ، وىَىُ  -ثبرغبٔچٗ ئبۋۇپ ثبردى. ئۇالر ئبضحب 

جٗپٗوىددۇر، ِٗضدٍٗن جٗھٗجددحٗ پٗرٖڭٍىده جبرلددبجحي. ثدۇ، جِٗئىَٗجٕىددڭ  -پىىىدر 

 جٗدرىجىدٌىٌ ٔۇلحىٕىڭ ٍېٕىغب ئدبجىس ثبغدٍىٕىپ، ِٗروىسى ٔۇلحىطي ثوٌغبْ ئىطالِ

وۈچٍٗگْٗ ٍٗٔٗ ثىر ٔۇلحىٕي پٍٗذا لىٍىپ، جِٗئىَٗجٕىڭ ٍېڭي ٔۇلحىغب ٍۆجىىٍىػىگٗ 

 جٗضىر وۆرضٗجحي.  جٗدرىجىٌ
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ثوٌۇغي ۋٖ غبٌىت وٌٗگْٗ  ِٗغٍۇپئٗرٖثٍٗرٔىڭ ئىٕگٍىسالرغب لبرغي ئىٕمىالثىٕىڭ 

جمبٔذىٓ وېدَىٓ ثبضدحۇرۇپ وېٍىػدي ِىطدىر ِىطىر لوغۇٍٔىرىٕي ٍولب ئىٕگٍىسالرٔىڭ

ِۇضددۇٌّبٍٔىرىٕىڭ ئىطددالَ غددٗرىئىحىٕي چٗجددىٗ لېمىػددمب جۇجمددبْ ٍِٗددذأىٕي 

ئبِىً ثوٌۇغي ِۇِىىٓ. ٌېىىٓ ھبزىر ثىدس وۆرضدىحىپ ئدۆجىْٗ  ثىۋاضىحٗثٌٗگىٍىگْٗ 

 ۋاوۇئدۇَ  -ئبِىٍالر ثوٌّىطب ئىذى، ئٗلىدذٖ لباللٍىمىدذىٓ پٍٗدذا ثوٌغدبْ ثوغدٍۇق  

ئىددذى، ثددۇ ثىددرال ئبِىددً ِۇضددۇٌّبٔالرٔي ثددۇ خٗجٗرٌىدده ئىػددحب ضددۈوۈت  ثوٌّىطددب

لىٍذۇراٌّىغبْ ثدوالجحي. ھىٕذىطدحبْ ِۇجبھىدذٌىرى ئىٕگٍىدسالر ثىٍٗٔىدي ئۇرۇغدحب 

ثوٌذى، ٌېىىٓ ئۇ جبٍالردا ئىطدالَ غدٗرىئىحىٕي چٗجدىٗ لدېمىع، ئۇٔىدڭ  ِٗغٍۇپ

ر لېدحىُ لدوزغىال  ئورٔىغب ئىٕگٍىس لبٔۇٔىٕي دٖضطدىحىع، ِۇجبھىدذالرٔي ٍٗٔٗ ثىد

ٍىدً ئبرىٍىمىدذا ودۆپ لېدحىُ  - 0857ٍىٍدي ثىدٍْٗ  - 0826وۆجۈرگۈچي. ئدۇالر 

ثوٌغبْ ثوٌطدىّۇ، ئىٕگٍىسالرٔدي ودۆپٍىگْٗ جدبْ  ِٗغٍۇپلوزغىال  وۆجۈرۈپ گٗرچٗ 

چىمىٍّىرىغب ئۇچرىحىپ ئۇالرغب ئبراٍِىك ثٗرِىذى. ئۇالر ۋٖھػدىٍَٗرچٗ ثبضدحۇرۇٌۇپ 

 ٕي جوخحبجّىذى.جۈگىگٗٔگٗ لٗدٖر لوزغىالڭ

 ودۇفرىئىطالَ غٗرىئىحىٕىڭ ئورٔىغب »غۇٔىڭذا غٗن ٍولىي، ئىّبٍٔىك وىػىٍٗر: 

دٖپ « لبٔۇٔىٕي دٖضطىحىػٕي ئوچدۇق ودبپىرٌىك، ثۇٔىڭغدب رازى ثدوٌغىٍي ثوٌّبٍدذۇ

ثوٌغبچمب ضۈوۈت لىٍىػمب ِٗججۇر ثوٌذى. غۇٔذالحىّۇ،  ِٗغٍۇپلبراٍذۇ. ٌېىىٓ ئۇالر 

بْ ئىػغبٌىَٗجچىٍٗر وىػىٍٗرٔىڭ ثۇ ئبِبٌطىس ضۈوۈجٍىرىذىٓ خىرىطحىَ ثىرىحبٔىٌَٗىه

خبجىرجَٗ ثوالٌّىدذى. چدۈٔىي ئدۇالر ثدۇ دىٕٕدي ئدۆز پٗرزٖٔحٍىرىٕدي جؤۇغبٔدذٖن 

جؤددۇٍححي. ئۇالرٔىددڭ ھىٕذىطددحبْ جٗجرىجىطددي  ھېچجوٌّىغبٔددذا، ئۇالرغددب غددۇٔي 

وۆجۈرىدذۇ  غىال ثىٍذۈرگٗٔىذىىي، ئىطالَ ثبضحۇرۇٌّىطب، ِۇضۇٌّبٔالر ٍٗٔٗ لبٍحب لوز

 ۋٖ لبرغي جۇرىذۇ. 

ئۇضددۇٌي ثددوٍىچٗ « وددبال ھبرۋىطددىذا جوغددمبْ جۇجددۇظ»غددۇٔىڭ ئۈچددۈْ ئددۇالر 

ِۇضۇٌّبٔالرٔي جوٌۇق دىٕطىسالغحۇرۇظ ئۈچۈْ ئىطالِىٌ ھبٍبجٕىڭ ھٗرثىدر رۇوٕىغدب 

لبراجّىٍىمي وۈچٍۈن ھۇجۇِالرٔي لوزغىدذى. وروِىرٔىدڭ دووالجىدذا دېَىٍگٗٔدذٖن، 

ٍّبضٍىك ئۈچۈْ ئىطالِٕىڭ روھحىٓ خبٌىٌ وۆرۈٔۈغدٍىرىٕي ضدبلالپ وبغىال پٍٗذا لى

  -لبٌددذى. خىرىطددحىَبْ ئىػددغبٌَٗجچىٍىرى ھِّٗىددذىٓ ثٗن ضىَبضددىٌ ضددبھٗگٗ  

 ھۆوۈِذارٌىك ۋٖ لبٔۇٔچىٍىك ضبھٗضىگٗ وۆڭۈي ثۆٌذى. 

ِۇضۇٌّبٔالر ِۇٔذىٓ ثدۇرۇٔمي ئدوْ ئدۈچ ئٗضدىر داۋاِىدذا ئىطدالَ غدٗرىئىحىٕي 

وٌٗذى. ئىطالَ غٗرىئىحىٕىڭ ئورٔىغب ثبغمب لدبٔۇٕٔي ئبٌّبغدحۇرۇپ ھۆوۈِذار لىٍىپ 

ثبلّىددذى. ثۇٔددذاق ئبٌّبغحۇرۇغددٕي جٗضددٗۋۋۇر لىٍىػددّۇ ِددۇِىىٓ ئِٗٗش ئىددذى. 
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ئىطددالَ غددٗرىئىحىٕي ھۆوۈِددذار لىٍىددع  ،ِۇضددۇٌّبٔالر غددۇٔذاق لبراٍددذۇوي

ضدي ثوٌدۇپ، ِۇضۇٌّبٍٔىمٕىڭ ٔبِبز ۋٖ ئىجبدٖت ثىٍْٗ ثىر لبجبردىىي ئٌِٗٗىٌ جٗلٗززا

غٗرىئٗجٕي ھۆوۈِذار لىٍىع ِۇضۇٌّبٍٔىمحىٓ ئبٍرىٍّبٍذۇ. ِۇضدۇٌّبٔالر غدٗرىئٗجٕي 

ھۆوۈِذار لىٍىع ۋٖ ٔبِبز ئدۆجٗظ ئدبرلىٍىك ودبپىرالردىٓ پٗرلٍىٕىدذۇ. ِۇضدۇٌّبٔالر 

ثبغمب ئىػالرغب ضدٗي لبرىطدىّۇ، ٍدبوي وېچىىحۈرضدىّۇ، ثدۇ ئىىىدي ئىػدمب ضدٗي 

 لبرىّبٍذۇ ۋٖ وىچىىحۈرٍِٗذۇ. 

ِۇضۇٌّبٔالر جبرىخحدب خبجبالغدمبْ، وِٗچىٍىده ئۆجىدۈزگْٗ، ثىدذئٗت ئىػدالرٔي 

لىٍغبْ ۋٖ ئبزغبْ ثوٌطىّۇ، ِۇغۇ ئىىىي ئىػٕي چىڭ جۇجمبچمىال ئۆز ِٗۋجدۇجٍىمىٕي 

ضددبلالپ لبٌغددبْ ئىددذى. خىرىطددحىَبْ ئىػددغبٌىَٗجچىٍىرى ِۇضددۇٌّبٔالرٔي روھددي 

ٗرىئٗجٕي لدوراي ودۈچي لىٍىپ، غدٗرىئٗجٕي چٗجدىٗ لدبلحي. غد ِٗغٍۇپجٗھٗجحٗ 

ثىٍْٗ جىسگىٍٕىذى. غۇٔذالحىّۇ ئدۇالر  زوِجۇٌۇق -ثىٍْٗ، ئوت وۈچي ثىٍْٗ، زورٌۇق 

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئىٕىبش لبٍحۇرىػىذىٓ، ثۇ ئىع جۈپٍٍٗي ھبِبْ ثىر وۈٔي لدوزغىال  

خبجىرجَٗ ثوالٌّىذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثۇ لورلۇٔچٍۇق ئىٕىبش لبٍحۇرۇظ  وۆجۈرۈغىذىٓ

 ٓ ثۇرۇْ وٗضىىٓ ئبٌذىٕي ئېٍىػمب جوغرا وٌٗذى. ٍۈز ثېرىػحى

ضبھٗضىذٖ ۋٖ ئىطالِغب لبرغدي جۇرۇغدمب  جٗپٗوىۇر، ئٗدٖثىَبت، ئٗخالق، ئبٍبٌالر

جوغرا وٌٗگْٗ ھٗرثىر ضبھٗدٖ ئىػغبٌىَٗجچىٍٗرگٗ غبٍىىٍىرى ٍبردٍِٖٗغىٗٔذٖن، ثۇ 

الرٔي ضددبھٗدىّۇ ئىػددغبٌىَٗجچىٍٗرٔىڭ غددبٍىىٍىرى ئوجحۇرىغددب چىمىددپ، ِۇضددۇٌّبٔ

 ضىَبضٗت ضبھٗضىذىىي ئېحىمبدىذىٓ ئبٍرىػمب ھِٗىبرالغحي. 

«گېسىحدي»ِىٍٍٗت ئۇضحبزى ٌۇجفي ضدٍَٗىذ ئوجحۇرىغدب چىمىدپ، 
①
ٔبزىدً  دٖ  

ئىٕگٍىسالر ھبزىرلي ۋالىححب ثىسٔىڭ ئىگىّىس، ثىدس »لىٍّىغبْ پبوىحطىس ضۆزٔي دېذى: 

بٍددذۇ. ثىسٔىددڭ ئۇالرغددب لبرغددي جۇرضددبق ۋٖ ئددۇالر ثىددٍْٗ لبرغىالغطددبق ثوٌّ

ئبرا چۈغىٕىع  -ِٗججۇرىَىحىّىس ئبۋۋاي ئۇالردىٓ ئۆگىٕىع، ئبٔذىٓ ئۇالر ثىٍْٗ ئۆز 

  .«ھبضىً لىٍىپ، ئبرىّىسدىىي ئۇلۇغّبضٍىمالرٔي ۋٖ ئىخحىالپالرٔي جۈگىحىع

ثۇ ِىٍٍٗت ئۇضحبزىٕىڭ لبٔذاق جىٕبٍٗت ئۆجىۈزگٍٗٔىىىٕي ۋٖ لبٔدذاق جىٕدبٍٗجىٗ 

 ۋاجبِطىس؟ چبلىرىۋاجمبٍٔىمىٕي ثىٍى

دېدَىع. « ئىٕگٍىدسالر ھدبزىرلي ۋالىححدب ثىسٔىدڭ ئىگىّىدس»ثىرىٕچي جىٕبٍٗت: 

ۋٖھبٌٗٔىي ِۇضۇٌّبٔالر جبرىخحىٓ ثۇٍبْ ئۆز ئىچىذىٓ چىمّىغدبْ ئىدع ئىگىٍىرىٕدي 

واََ َوُنْولِو ئېحىراپ لىٍغدبْ ئِٗٗش: ُْ ِِ ُدواْ   لرَّ ِِ ُدواْ   لّْوَو َوَن َِنُواْ  َن ونُ ْا َِوِِْ ﴿يَول نَيوهَهول  لَّوِذيَ  آ وِر ِِ ِْ    َع

                                                 
①
 ئىڭى.« ەىزالت»ئۇ اىمبرغبْ ەىزالإىي ئىسّي  
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و َِ َِللّْوِو َو ْل َووْاِم  ْلِفوِر َذلِوَك َف وْ نُوا واَِ ِ ِ ُتنوُُْا تُوْيِِ ُْ ُُْا ِِ  َ وْ رر َِووُرلهوُه ِ لَو   لّْوِو َو لرَّ َْ َسوُ  تَوْاِويًَل﴾تَوَنلَز ِْ  ر  َوَن

ثوٌغدبْ ئىدع ئۈضدحىذىىىٍٗرگٗ  ئدۆزۈڭالردىٓلب، پٍٗغِٗجٗرگٗ ۋٖ ئي ِۇئّىٕالر ﴿

 .①﴾ت لىٍىڭالرئىحبئٗ
دېگْٗ ضۆز ثىر ۋٖجٗٔذٖ ٍبغىغبٔالردىٓ، ِىٍٍىحىڭالردىٓ « ئۆزۈڭالردىٓ»وېَىٕچٗ 

دٖپ خبجب چۈغدٗٔذۈرۈٌذى. ثدۇ چۈغدٗٔذۈرۈظ ئىطدالَ دىٕىغدب جدوغرا وٌٍّٗٗدذۇ. 

ٔىددڭ غددٗرىئىحىٕي ھۆوۈِددذار لىٍغددبْ ِۇضددۇٌّبٔالرٔي دېددگْٗ ضددۆز  ئددۆزۈڭالر

ئىحبئٗت »غب ثوٍطۇٔۇغمب ثۇٍرۇٍذۇ. ئبٍٗجحٗ ئٗٔٗ غۇٔذاق ھۆوۈِذارالر وۆرضىحىذۇ. 

ۋٖ پٍٗغِٗدجٗرگٗ دېگٗٔدذٖ ئدبٍرىُ جٗورارٌىٕىدذۇ، ئىدع  دېگْٗ ضدۆز « لىٍىڭالر

ئۈضددحىذىىىٍٗرگٗ دېگٗٔددذٖ جٗورارالّٔددبً، ثددبغٍىغۇچي ئددبرلىٍىك ئىپبدىٍىٕىددذۇ. 

لددب ۋٖ پٍٗغِٗددجٗرگٗ ئىحددبئٗت لىٍغددبْ غددٗرت ئبضددحىذا ثۇٔىڭددذىٓ ھۆوۈِددذارالر 

ئٗگٗر »ئبٍٗجٕىدڭ  ِٗزودۇرٔالر ئۇالرغب ئىحبئٗت لىٍىذۇ دېگْٗ ِٗٔب چىمىذۇ. ِۇضۇٌّب

لددب ۋٖ ضددىٍٗر ثىددرٖر غددٍٗئىذٖ ئىخددحىالپ لىٍىػددىپ لبٌطددبڭالر، ثددۇ جوغرىددذا 

لددب ۋٖ ئددبخىرٖت وددۈٔىگٗ پٍٗغِٗددجٗرگٗ ِددۇراجىئٗت لىٍىڭددالر، ئٗگٗر ضددىٍٗر 

ٍٗھىططددبالِٕىڭ: دېددگْٗ داۋاِىّددۇ ۋٖ پٍٗغِٗددجٗر ئٌٗ« ئىػددىٕىذىغبْ ثوٌطددبڭالر

دېددگْٗ « ٍبراجمۇچىغددب ئبضددىٌ ثوٌىددذىغبْ ٍٗردٖ ِٗخٍۇلمددب ئىحددبئٗت لىٍىّٕبٍددذۇ»

 ھٗدىطىّۇ غۇ ِٗٔبٔي جٗوىحٍٍٗذۇ.   

 ،غۇٔذاق لىٍىدپ ئىطدالِىٌ ئدۈِّٗت جبرىخحدب ثىرىٕچدي لېدحىُ دىٕطدىسالرٔىڭ

جۇٔجي لېحىُ لوثدۇي لىٍىػدمب « ئىع ئۈضحىذٖ ثوٌۇغىٕي»خىرىطحىَبْ وبپىرالرٔىڭ 

 ٍۈزٌٗٔذۈرۈٌذى. 

ثىرىٕچددي لېحىٍّىددك ئٗھٍىطددٌٗىپ ئۇرۇغددٍىرىذا خىرىطددحىَبٔالر ثٗزى ئىطددالَ 

ئٌٍٗىرىٕي ئىطحىال لىٍىۋاٌغبْ ۋٖ ئۇ ئٌٍٗٗردٖ  ِىطىر ۋٖ غبِذا،  ئۇغػبق دۆٌٗجٍٗرٔي 

لۇرغبْ. ئۇ دۆٌٗجٍٗرٔىڭ ثٗزىطي ئىىىي ٍۈز ٍىً داۋاَ لىٍغدبْ. ٌدېىىٓ ِۇضدۇٌّبٔالر 

دٖپ لبرىّىغبْ، ثٌٗىدي ئدۇالرٔي ئىطدالَ زېّىٕىٕدي « ئىگىّىس»ئۇالرٔي ھٗرگىسِۇ 

ثۇٌىغبْ وبپىرالر، ئۇالرٔي ئىطالَ زېّىٕىذىٓ لوغالظ ئۈچۈْ جىھبد لىٍىدع وېدرٖن 

 دٖپ لبرىغبْ. 

جىددغ ئددۇچىٕي ئىطددالِغب لددبراجحي. ِۇضددۇٌّبٔالرغب « ِىٍددٍٗت ئۇضددحبزى»ٌددېىىٓ 

 ٍٍىك وۆرضٗجحي. خىرىطحىَبٔالرٔي ئىگىّىس دٖپ ئېحىمبد لىٍىػٕي چىرا

                                                 
①
 ئبٍٗت.-37سۈرٖ ٔىسب،  
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ئىىىىٕچي جىٕبٍٗت: ئۇ، ِۇضۇٌّبٔالردىٓ لدبرالچي خىرىطدحىَبْ دۈغدٍّٗٔٗرگٗ 

 جبلبثىً جۇرِبضٍىمٕي، ئٗوطىچٗ ئۇالردىٓ ئۆگىٕىػٕي جٌٗٗپ لىٍذى.

 ٔېّىطىٕي ئۆگٗٔطۇْ دېّٗوچي ثوٌذى؟  خىرىطحىَبٔالرٔىڭئۇ، ِۇضۇٌّبٔالرٔي 

ر جېخٕىىب، چىذاِچبٍٔىك، ثېدرىٍىع، ئۇ، ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئىٍّىٌ جٗرٖلمىَبت، ئىٍغب

 ھٗلىمىدٌھِّٗٗ ئىػحب لبجحىك ئىٕحىساِچدبْ ثوٌدۇظ لبجدبرٌىك لدۇدرٖت جېپىػدٕىڭ 

 چۆرۈۋېحىػدحٗضٗۋٖثٍىرىٕي ئېٕگىٍىسالردىٓ ئۆگىٕىػىٗ ٍۈزٌٗٔذۈرگْٗ ثوٌطب  دىٕٕي 

چۈغدۈپ لېٍىػدحىٓ ئبگبھالٔدذۇرغبْ ثوٌطدب   ئىپبدىٍٗٔگْٗ ئېحىمدبدىٌ  ثۇزۇلٍۇلمدب

ٍوق لىٍىػدحب، ثۇٔىڭغدب  فىحرٖجٕيۋٖ  فۇٔىطىَٗرٔي ووچىغب چىمىرىع، ئبٍبٌٍىك ئبٍبٌال

ئٗگىػددىپ وٌٗددگْٗ ئٗخاللىددٌ ثۇزۇلچىٍىددك ۋٖ ٌىجراٌىطددحٍىك ثبغجبغددحبلٍىمحب 

ئىپبدىٍٗٔگْٗ ئىجحىّبئىٌ ثۇزۇلچىٍىممب چۈغۈپ لېٍىػحىٓ ئبگبھالٔدذۇرغبْ ثوٌطدب  

ۋۋۇر لىٍىػدحىٓ، ئىٕطدبٕٔي ھدبٍۋاْ وبئىٕبجٕي ٍبراجمۇچىطىس پٍٗذا ثوٌغبْ دٖپ جٗضٗ

ئبخىرى ٍوق، لبٍحب جىدرىٍىع، ھېطدبة،  -ىٓ، دۇَٔبٔىڭ ثبظ دٖپ جٗضٗۋۋۇر لىٍىػح

جبزا ٍوق دٖپ جٗضٗۋۋۇر لىٍىػدحىٓ پٍٗدذا ثوٌغدبْ پىىدرى ثۇزۇلچىٍىممدب چۈغدۈپ 

لىٍىػحىٓ ئبگبھالٔذۇرغبْ ثوٌطب  ٔبۋادا ئۇ غۇٔذاق لىٍغبْ ثوٌطب، ثىس ئۇٔي: ِىٍٍٗجٕي 

جٍىممدب ٍۈزٌٗٔدذۈرگْٗ ئٍٕٗي دٖۋرىذىىي غدبرائىحمب ٔىطدجٗجْٗ ٍبخػدىٍىممب ۋٖ ٔىجب

دېگْٗ ثوالجحۇق. ٌېىىٓ ئۇ، ئۇٔدذاق دېّىدذى. ئۇٔىدڭ ئۇٔدذاق « ئۇضحبز» ھٗلىمىٌ

دېَىػىٕي جٗضٗۋۋۇر لىٍغىٍىّۇ ثوٌّبٍححي. ٔدبۋادا ئدۇ، غدۇٔذاق دٖپ لبٌغدبْ ثوٌطدب، 

دېدگْٗ ئۇٔۋأغدب ئېرىػدٌّٗىگْٗ ثدوالجحي. ثٌٗىدي « ِىٍٍٗت ئۇضدحبزى»ھٗرگىسِۇ 

 ٍِٖٗردىٓ ضبٔىالجحي.ئٗوطىَٗجچي، لبالق ئبد

ئۆگٗٔگٗٔدذىٓ  ۋاضدىحىٍىرىٕيلۇۋۋٖت جېپىػدٕىڭ  -ئۈچىٕچي جىٕبٍٗت: ئۇ، وۈچ 

وېَىٓ لبرالچي خىرىطحىَبٔالرٔي لوغالپ چىمىرىع ئۈچۈْ جىھبد لىٍىػمب ئِٗٗش، 

«  ھبضددىً لىٍىػددمب چۈغددىٕىع»ثٌٗىددي لددبرالچي خىرىطددحىَبْ دۈغددّْٗ ثىددٍْٗ 

 چبلىرىۋاجىذۇ.

« خىدسِٗت»غدٗۋوٗت ئىگىٍىدرىگٗ  -ٕىڭ ھِّٗىطدي غدبٔۇ ئۇٔىڭ ثۇ لىٍغبٍٔىرى

ٍبرىػددب ئۇٔۋأغددب ئىددگٗ ثوٌددذى. ئۆِرىٕىددڭ  ٗخىددسِىحىگ ثددۇلىٍغددبٍٔىك ئىددذى. ئددۇ، 

ئبخىرىغىچىٍىه ئۇٔۋأىٕي ضبلالپ لبٌذى. ٌېىىٓ ئۇٔي ِۇوبپبجمدب ئېرىػدحۈرگْٗ ئٗ  

 چو  خىسِٗت لۇرۇق گٗپ ضېحىع ئِٗٗش. ٌۇجفي ضٍَٗىذ ئېغىسىذىٓ چۈغدۈرًِٗ

دٖپ ٍۈرگْٗ ضۆزٌٗر جبوي غۇ ضۆزٔي ھٗرىىٗت لىجٍىٕبِىطدي لىٍىدذىغبْ ئدبدٍِٖٗر 

ٔٗجىجٗ ثٗرٍِٗذۇ. غۇٔىڭ ئۈچۈْ ئۇ، ھٗرلبٍطي ضبھٌٗٗردٖ ِۇھِّٗٗد  چىمّىغىچٗ

ٔددي « داھىٍَىددرى»زٖغٍددۇي لبجددبرٌىك ِىٍددٍٗت  ضددٗئىذئبثددذۇ، لبضددىُ ئِٗىددٓ، 
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دېدگْٗ ئۇٔۋأغدب ۋٖ « ضحبزىِىٍٍٗت ئۇ»چىمحي. ِبٔب ثۇ ئۇٔىڭ ئۇٔي « ٍېحىػحۈرۈپ»

خىسِىحدي. ٌدېىىٓ ثىدس ٔدبزىٍي پبزىٍٕىدڭ ضدبٌؤىغب  ھٗلىمىٌِۇوبپبجمب ئېرىػحۈرگْٗ 

جددېگىگٗ  ڭئىػددٕى ثددۇچىمىددپ، ئۇٔىددڭ ئىچىددذٖ ثوٌغددبْ ئىػددالرٔي ثىٍّىگددۈچٗ 

 ٍېحٌٍّّٗٗىس. 

ِىطىر ھبزىرلي زاِبْ جبرىخىذا ئۈچ ضبٌؤغب گىرىپحبر ثوٌذى. ٌىۋأٍىك خىرىطحىَبْ 

  -ىرٖ، ئٗدىجٗ ِبرى زىَبدٖ ضبٌؤي، ھۇدا غٗئراۋىٌ ضبٌؤي، ٔبزىٍي پبزىً ضبٌؤي  غبئ

 وۆرۈٔٗرٌىه جٗضىر وۆرضٗجحي.  ٌىٕىَٗضىگٗثۇ ئۈچ ضبٌوْ ھبدىطىٍٗرٔىڭ ٍۈز ثېرىع 

دېگْٗ ثىدر خىدً ضدٗٔئٗت ٍدبوي جٗپٗوىدۇر ٍدبوي لىّدّٗت لدبراظ « ضبٌوْ»

ئۆگىٕىددذىغبْ، زولٍىٕىددذىغبْ، ِٗضددحبٔىٍىرى ٍىغىٍىددپ ئددۆز ئددبرا جؤۇغددىذىغبْ، 

جٗضددىرٌىٕىذىغبْ ۋٖ جٗضددىرٌٗٔذۈرىذىغبْ ئددورۇْ. ثددۇ، غددۇٔذالالرٔىڭ ِٗخطددۇش 

ٍىغىٍىذىغبْ ئورٔي. ثۇ ئورۇٔغب ضبھىجخبٕٔىڭ رۇخطىحىطىس ھېچىىُ وىرٌٍّٖٗذۇ. ثدۇ 

ئورۇٕٔىڭ رىئبٍٗ لىٍىػمب جېگىػٍىه خدبش جٗرجىپٍىدرى ثوٌىدذۇ. ثدۇ، ضدبھىجخبٕٔىڭ 

 ٌغبچمب ئىػالر ضبھىجخبٕٔىڭ دېگىٕي ثوٍىچٗ ثوٌىذۇ. ئۆٍي. غۇٔذاق ثو

ثىس جىٍغب ئبٌغبْ ئۈچ ضبٌؤٕىڭ ئۆزگىچٗ ئبالھىذىٍىىي غدۇوي، ثدۇ  ٍۇلىرىذاٌېىىٓ 

ضبٌؤالرٔىڭ ضبھىجخبٍٔىرى ئبٍبي. ئٗرٌٗرٔي ِٗھرِٖطىس لوثدۇي لىٍىدذىغبْ ئبٍدبٌالر. 

ضددبھىجخبٕٔىڭ  ثۇٔددذاق ئىددع ئىطددالَ جبرىخىددذا ثددۇرۇْ ثوٌددۇپ ثبلّىغددبْ. ئٗرٌٗر

ضددبئٗجٍٗپ ئوٌحۇرىددذۇ، ئٗرٌٗر ثٗزى ٍددبٌغۇز وېٍىددذۇ، ثٗزى  -زىَبپىحىددذٖ ضددبئٗت 

 جوپٍىػىپ وېٍىذۇ. 

ئٗدىجٗ، غبئىرٖ ِبرى ِىطىر ئٗدىجٍىرىٕي ئۆزگىچٗ غبرائىحي، الجبپىحي، ئٗرٌٗرٔدي 

 ثىٍْٗ ئۆزىگٗ ِٗھٍىَب لىٍذى.  خۇغخۇٍٍۇلي، ضٗۋىَٗضيٍبخػي وۈجۈۋېٍىػي، 

ٔي ٍبلىالٍدذىغبْ ٍدبزغۇچي ۋٖ « ئبٍبٌالر ِٗضىٍىطي»ى ِۇخجىرالر ۋٖ ھۇدا غٗئراۋ

 لىٍذى.  جٌٗپغبئىرالرٔي ئۆزىگٗ 

ھِّٗىذىٓ ٍبِىٕي ٔبزىٍي پبزىً ثوٌۇپ چىمحي. ٔبزىٍي پبزىدً ِدۇھِّٗٗد ئٌٗىدٌ 

خدبٔسادٖ ثوٌدۇپ، غٗرثدچٗ ئولۇغدبْ. « ئدبزاد ثوٌغدبْ»ئبئىٍىطىٕىڭ خبٔسادىٍىرىذىٓ 

الٔغبْ ئىذى. ئۇ، ئۆز ئۆٍىذٖ ثىر ضبٌوْ ئېچىدپ، ئٗرٌٗرٔدي غٗرثچٗ خۇً ثىٍْٗ خۇٍ

. ئۇالر ثىٍْٗ ھٗرخىً جېّىذا ضۆزٌٗغحي. ٌېىىٓ ئۇ، لبٔذاق ئٗرٌٗر ثىٍْٗ وۈجۈۋاٌذى

 لبٔذاق ضۆزٌٗرٔي لىٍىػحي؟

 ثدبظ ۋٖوىٍدي ثىرىحبٔىَٗٔىدڭئۇٔىڭ ئٗ  چو  خېرىدذارى ٌدورد وروِىدر ئىدذى. 

ٖپٍىه ِېھّىٕي لىٍغدبْ ثىدر ضدبٌوْ لبٔدذاق ھبوىّّۇجٍٗلٕي ئۆزىٕىڭ دائىٍّىك غٗر

 .ضبٌوْ ثوٌّبلچىذى
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ذ زٖغٍۇي، لبضدىُ ئِٗىدٓ، ىئۇ ضبٌؤغب وۆپ وېٍىذىغبٔالردىٓ ٌۇجفي ضٍَٗىذ، ضٗئ

ٗھّدي فىََٗٔىڭ ئبجىطدي ِۇضدحبپب فزٖغٍۇٌٕىڭ ئبٍبٌي ضدٗ ضٗئىذِۇھِّٗٗد ئبثذۇ، 

ىٕىڭ فبِىٍىطدىٕي ىََٗ غٗرثٍىىٍٗرگٗ ئٗگىػدىپ، دادىطدفلبجبرٌىمالر ثبر ئىذى. ضٗ

 زٖغٍۇي دٖپ ئبجبٌذى. ضٗفىََٗلوٌالّٔبً، ئېرىٕىڭ فبِىٍىطىٕي لوٌٍىٕىپ 

 ئبثدذۇھٕىڭِدۇھِّٗٗد »ھىالي ٔٗغدرىَبجي ٔٗغدرى لىٍغدبْ  ِٖۇھِّٗٗد ئبثذۇ

ٔدبزىٍي پبزىدً خبٔىّٕىدڭ الجبپىحىدذىٓ »دٖ ِۇٔذاق ٍبزىذۇ: « وۈٔذىٍىه خبجىرىٍىرى

ٌالرغددب ثوٌغددبْ وۆزلبرىػددىّٕي جوٌددۇق چوڭمددۇر جٗضددىرٌٗٔذىُ. ئددۇ، ِېٕىددڭ ئبٍب

 «ئۆزگٗرجىۋٖجحي.

دېگْٗ « ئبٍبٌالر ئبزاجٍىمي»ھِّٗىگٗ ئبٍبٔىي، ِۇھِّٗٗد ئبثذۇ لبضىُ ئِٗىٕٕىڭ 

وىحبثىغب وىرىع ضۆز ٍېسىپ ثٗرگْٗ. ثدۇ وىحدبثٕي ِدۇھِّٗٗد ئبثدذۇ ٍبزغدبْ، ٍدبوي 

گٗپٍٗرِدۇ لبضىُ ئِٗىٕٕي غۇ وىحبثحىىي پىىىرٌٗر ثىدٍْٗ جِٗىدٓ ئٗجدىْٗ دېدگْٗ 

ضدبھىجخبْ ٔبزىدً خبٔىّٕىدڭ الجبپىحىدذىٓ  ئبثدذۇھٕىڭچىمحي. ٌېىىٓ ِدۇھِّٗٗد 

وىحبثٕىڭ وىرىع ضدۆزى وۇپدبٍٗ  ِٗزوۇرلبٔچىٍىه جٗضىرٌٗٔگٍٗٔىىىٕي ثىٍىػىّىسدٖ 

 لىٍىذۇ.

زٖغٍدۇي  ضدٗئىذلبضىُ ئِٗىدٓ جوغرىطدىذا ضۆزٌٗغدٕىڭ ھدبجىحي ٍدوق. ئِّٗدب 

ىر ھېىبٍٗ ثبر. چۈٔىي ثۇ ھېىبٍٗ ِىطىرٔىڭ گىػٍىه ثېجوغرىطىذا ضۆزٌٗپ ئۆجۈغىٗ ج

 ھبزىرلي زاِبْ جۇرِۇغىذىىي ٔبھبٍىحي چو  ثىر ئۆزگىرىػىٗ ۋٖوىٍٍىه لىٍىذۇ. 

زٖغٍۇي ئٍٕٗي ۋالحىذا ِىطىرٌىمالرغب داھىٌ ثوٌۇظ جبالٔحىغب ٍٗٔدي جۇغّدب  ضٗئىذ

 ٔبجىمٍىك جبالٔحىغب ئىگٗ ئىذى.

خددۇددى ئبجبٍىددپ ھددۈٔٗر ئٍٕٗددي زاِبٔددذا وىػددىٍٗر ٔبجىمٕىددڭ چۆرىطددىگٗ 

چۆرىطىگٗ ٍىغىٍغبٔذٖن ٍىغىالجحي. ثۇ، ئٍٕٗدي ۋالحىدذا  ضېھىرگٗرٔىڭوۆرضىحىذىغبْ 

ِىطىردىال ئِٗٗش، ثٌٗىي پۈجۈْ دۇَٔبدا دېّىگْٗ جٗلذىردىّۇ ودۆپٍىگْٗ ئٗرٖة ۋٖ 

ئىطالَ ئٌٍٗىرىذٖ ٔورِبي ئٗھۋاي ئىدذى. ئٍٕٗدي ۋالحىدذا ٍٗر غدبرىٕىڭ ھٗر لبٍطدي 

جٍىمالر ھبزىرلىذٖن وۆپ ئِٗٗش ئىذى. غۇٔىڭ ئۈچۈْ ئدۇ ودۈٍٔٗردٖ جبٍٍىرىذا ضبۋا

ٍبزِىالر وىػىٍٗرگٗ ئولۇغمب، ئولۇغبٍٔىرىٕي ئوٍٍىٕىپ، ھبٍبجبٔالّٔبً جٗضىرٌىٕىػىٗ 

ئبدٖجٍٗٔگْٗ ئولۇرٍِٗٔٗرگٗ جٗضىر لىٍغبٔذٖن جٗضىر لىٍّدبٍححي. جېخدي ئدبڭٍىحىع 

ئدبٍرىُ ھبٌدذا  -جبٍٍىرىدذا ئدبٍرىُ ثېرىٍّىگْٗ ثوٌۇپ، وىػىٍٗر ئۆز ئۆٍٍىرىدذٖ، ئدۆز 

حىگٗ ئىدگٗ ئِٗٗش ئىدذى. ٔۇجددۇق ضدۆزٌٗظ پىىىددر ىئوٌحدۇرۇپ ئدبڭالظ ئىّىددبٔىَ

ئىذى. ٔۇجۇق ضۆزٌىگۈچي ئبِّىۋىٌ ٍىغىٍىػالردا  ۋاضىحىطيٍٗجىۈزۈغٕىڭ ثىردىٕجىر 

ٔۇجۇق ضۆزٌٍٗححي، ئبۋاَ خٌٗك ئۇٔىڭ چۆرىطدىذٖ ھٌٗدمٗ ثدوالجحي. ٔبجىمٕىدڭ ٔۇجدۇق 
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. وۆرضدىحٌٍٗٗححيحىذارى لبٔچىٍىه ثوٌطدب، ئبۋاِغدب غدۇٔچىٍىه جٗضدىر ضۆزٌٗظ ئىم

 داھىٍَىك ٔبِساجىغىّۇ غۇٔذاق لىٍىپ ئېرىػٗجحي. 

جٗثىئىَىي ٔدبجىمٍىك ثىٍٗٔدال داھىٍَىدك ضدبالھىَىحىٕي ھدبزىرٌىغىٍي ثوٌّبٍدذۇ. 

ْ داھىَذا ٍٗٔٗ ثبغمب ضۈپٗجٍٗرِۇ ثوٌۇغي، ئبۋاَ خٌٗمٕي ئۆز ئٗجراپىغب ئۇٍۇغدحۇرىذىغب

ثىرلبٔچٗ ووزىرى ثوٌۇغي وېرٖن. ٌېىىٓ ئۇ ودۈٍٔٗردٖ ٔدبجىمٍىك ھِّٗىٕىدڭ ئبٌذىدذا 

زٖغٍۇي ئبدٖجحىٓ جبغدمىرى جۇغّدب ٔدبجىك  ضٗئىذجۇرىذىغبْ ئبٌذىٕمي غٗرت ئىذى.  

ئبدۋووبجٍىك لىٍطب،  دېٍوغبئىذى. ئۇ ثۇرۇْ ئبدۋووبجٍىك ثىٍْٗ غۇغۇٌالٔغبْ. ئۇ، ثىرٖر 

ىرىطىٕي ئبڭالغمب وٌٗگٍٗٔٗر ثىٍْٗ جوغۇپ وېحٗجحي. ضوت ِٗھىىّىطي ئۇٔىڭ ِۇٔبز

وۆڭدۈي ثدۆٌٍّٗححي. غدۇٔذاق ثوٌغبچمدب ئۇٔىڭغدب  دېٍوغبۋٖھبٌٗٔىي ضوجمب وٌٗگٍٗٔٗر 

ضددبٌؤٕىڭ ٔٗزىددرى چۈغددحي. ضددبٌوْ ئددۇٔي ِددۇئٍَْٗٗ دٖرىجىددذٖ پىػػددىمالپ 

ئىػٍىگٗٔذىٓ وېَىٓ چو  ئىػالرغب ضدبٌذى. ئدۇ ضدبٌؤذا وروِدر، ٌدۇجفي ضدٍَٗىذ، 

ِۇضددحبپب فٗھّددي ۋٖ ئددۇالردىٓ ثبغددمب غٗرثٍٗغددحۈرۈظ ئددبرلىٍىك  َىٕئبجىطدديلې

ِىطىرٌىمالر ثىٍْٗ ئىٕگٍىسالرٔي ٍېمىٕالغحۇرۇغدمب ھٗرىدىٗت لىٍىدذىغبٔالر ثىدٍْٗ 

 ئۇچراغحي. 

زٖغٍۇٌٕي ٌِٗۇَ ِٗزگىً پىػػىمالپ ئىػٍىگٗٔذىٓ وېَىٓ ِبئبرىپ  ضٗئىذوروِىر 

 ِىٕىطحىرٌىىىگٗ جٍٗىٍٕىذى. 

ئېچىٍىددذىغبْ  ئبپرېٍددذاٍىٍددي  - 0917 ئٗٔگٍىَٗٔىددڭٍىٍددي  - 0916وروِىددر 

 ضدٗئىذضۇٔغبْ دووالجىذا ِىطىر جوغرىطىذا ئدۇزۇْ ضدۆزٌٗپ، ئبخىرىدذا  پبرالِېٕحمب

دٖپ « ِۇھِّٗٗد ئبثدذۇ ِٗوحىپدي»زٖغٍۇي ئولۇغبْ ئىذىَٗ ِٗوحىپىٕي لىطمبرجىپ 

ِىبرٌىػددىع، پىروگراِّىطددي ٍبۋروپددبٌىمالر ثىددٍْٗ ھٗ»ئبجددبپ، ثددۇ ِٗوحٗپٕددي: 

دٖپ « لبرغىالغّبضٍىك، ٍبۋروپدب ِٗدٖٔىَىحىٕدي لوثدۇي لىٍىدع ئبضبضدىذا جۇرىدذۇ

دائىرىٍىرىٕىدڭ ئىٍھدبَ ثېرىػدىٕي  ئٗٔگٍىَٗجؤۇغحۇرۇپ، ئىّىبٔمٗدٖر ثۇ ِٗوحٗپىٗ 

پٗلٗت ِۇغدۇ »جٗۋضىَٗ لىٍىذۇ. ئۇ، غدۇٔىڭذىٓ وېدَىٓ دووالجحدب ِۇٔدذاق دٍٖدذۇ: 

ۇق ثېرىػٕي ِٗلطٗت لىٍىذىغبْ ضىَبضٗجٕي ئىجرا ِٗوحٗپٕي لوٌالظ ۋٖ ئۇٔىڭغب ھول

ئددۇ «. زٖغٍددۇٌٕي ِبئبرىددپ ِىٕىطددحىرٌىىىگٗ جٍٗىٍٕىددذىُ ضددٗئىذلىٍىددع ئۈچددۈٔال 

ثىس ثۇ جٗجرىجىٕىڭ ٔدېّٗ جۇغىدذىغبٍٔىمىٕي »وٍٕٗىذىٕال ئۇالپ ٍٗٔٗ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: 

ئبرزۇ  غىٕيثوٌۇٔبھبٍىحي دىممٗت ثىٍْٗ وۆزىحىۋاجىّىس. ِْٗ ثۇ جٗجرىجىٕىڭ ئۇجۇلٍۇق 

لىٍىددّْٗ ۋٖ غددۇٔذاق ثوٌۇغددىغب ئىػددىٕىّْٗ. ٔددبۋادا غددۇٔذاق ثوٌددۇپ لبٌطددب، ثددۇ 

ٍۈزٌىٕىػددحىىىٍٗرگٗ جېخىّددۇ ثٗن ئىٍھددبَ ثېرىّىددس. جٗجددرىجٗ ئوڭۇغددٍۇق ثوٌّددبً 

لبٌطددىّۇ، ِىطددىرٌىمالر ئىطددالھبجچىٍىمحب ٍبۋروپبٌىمالرغددب، ثوٌۇپّددۇ ئىٕگٍىسالرغددب 
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ىدذۇ. لبٔدذاق ثوٌۇغدحىٓ لٗجئىَدٕٗزٖر ثدۇٍٗردٖ ثۇرۇٔمىذىٓ ثٗورٖن جبٍىٕىدذىغبْ ثوٌ

چېىىٕىع ٍوٌي ٍوق. غٗرة ِٗدٖٔىَىحىٕي ِىطىرغب وىرگۈزۈظ ئىػدي جىدذدىٌ ۋٖ 

ئبوحىپ ثوٌۇۋاجىذۇ. ۋٖزىَٗجٕي ئوثذاْ دٖڭطدىگٗٔذىٓ وېدَىٓ جدۈزگْٗ پىالٍٔىرىّىدس 

زورٌۇق وۈچ ثىٍْٗ ئۇغدحۇِحۇت ئدۆزگىرىع پٍٗدذا لىٍىدع ثىدٍْٗ ئِٗٗش، ثٌٗىدي 

 «ئۆزگٗرجىع ئۇضۇٌي ثوٍىچٗ ئوڭۇغٍۇق ٍوٌغب لوٍۇٌىۋاجىذۇ. ىٌجٗدرىج

 ئىٕگٍىسچٌٗىػددىپزٖغٍددۇي  ضددٗئىذ»زٖغٍددۇٌٕي ھىّددبٍٗ لىٍىددذىغبٔالر:  ضددٗئىذ

جٌٗىپىذٖ چىڭ جۇرۇپ، ئبخىرى ئىٕگٍىسالرٔي  ئٗرٖثچىٍٗغحۈرۈظوٗجىْٗ ئولۇجۇغٕي 

« غدمب ٍېحىدذۇِبلۇي وٌٗحۈردى. ثۇ، ئۇٔىڭ ۋٖجٗٔپٗرۋٖرٌىىدي ۋٖ غدٗرىپىٕي ئىطپبجال

زٖغٍۇٌٕىڭ ھېچمبٔذاق ٔٗجىجىطي ٍوق ئىذى دېٍّّٗىس. ثىس  ضٗئىذدېَىػىذۇ. ثىسِۇ 

ئددۇٔي زىَددۇر پبغددبدٖن ۋٖ ئۇٔىڭددذىٓ ثبغددمب ثددۇٍرۇلٕي ئىجددرا لىٍىػددحىٓ ثبغددمىٕي 

ئۇلّبٍذىغبْ لورچبلالردٖن جبھبٔگىرالرٔىڭ ئوٍۇٔچۇلىغب ئبٍٍىٕىپ لبٌغبْ دېٍّّٗىدس. 

زٖغٍۇٌٕىدڭ غٗرثٍٗغدحۈرۈظ،  ضدٗئىذبْ جبھدبٔگىرٌىرى ثىس دٍّٖىسودي: خىرىطدحىَ

ِىطىرٔي غٗرثىٗ ٍېمىٕالغحۇرۇظ ۋٖزىپىطىٕي ئۆجٍٗذىغبٍٔىمىغب ئىػٗٔگْٗ. ئبضبضي 

ِٗلطٗت ِۇغدۇ. ثدۇ ِٗلطدٗت ئۈچدۈْ ئولۇجۇغدٕي ئٗرٖثچىٍٗغدحۈرۈظ جٌٗىپىٕدي 

ئورۇٔددذاظ ھددېچگٗپ ئِٗٗش. ئولۇجددۇظ دأٍددوة جددۈزگْٗ پىروگراِّددب ثددوٍىچٗ 

زٖغٍۇٌٕىدڭ  ضدٗئىذۇرۇٌطب، لبجحىك ٔبزارٖت لىٍىٕطب، ِىٕىطحىرٌىه ھولۇلي داۋاِالغح

 لوٌىذا ثوٌطىّۇ ھېچمىطي ٍوق. 

ِبئبرىپ ِىٕىطدحىرى دأٍدوة ئىدذى. وىػدىٍٗرٔىڭ  ھٗلىمىٌھِّٗىگٗ ئبٍبٔىي 

ٔېّٗ دېَىػىذىٓ لٗجئىَٕٗزٖر ثۇ ثىر پبوىث. ئولۇجۇظ ئٗرٖثچىٍٗغحي. جوغرا، ثۇ ثىدر 

ئولۇغۇچىالر ٔېّىٕي ئولۇٍدذۇ؟ ئٗزھٗردٖ ئٗرٖة جىٍىدذا دىٕدي ٍبخػي ئىع. ثىراق 

زٖغٍۇي دأٍوة جۈزگْٗ ئٗرٖة جىٍي ئولۇجمۇچىطىغب ِٗلطٗجٍىه  ضٗئىذثىٍىُ ئبٌغبْ 

جٗڭطىس ِۇئبِىٍٗ لىٍىدع ۋٖ ئۇٔىڭدذىٓ پٍٗدذا ثوٌغدبْ ئٗرٖة جىٍىٕدي ۋٖ ئٗرٖثدچٗ 

رٖثچٗ ئولۇجۇظ ٍوٌغدب ٍبزِىالرٔي ِٗٔطىحّٗضٍىىٕي ٍولۇجۇغمب جىرىػىپ ثبلحىّۇ؟ ئٗ

لوٍۇٌغبٔذىّۇ ئىٕگٍىس جىٍي ئولۇجمۇچىطي جۆرٔىڭ ثېػىذا جۇرىۋٖردىغدۇ، ئۇٔىدڭ گېپدي 

رى، ئٗ  ېپىروگراِّىطي دىٕي دٖرضٕي ئٗ  ل ئىپالشھېطبة ثوٌىۋٖردىغۇ دأٍوثٕىڭ 

ئبجىس ئولۇجمۇچىغب ثٗردى. دىٕي دٖرضٕي ئٗ  ئدبخىرلي ضدبئٗجىٗ ئورۇٔالغدحۇردى، 

وغددۇِچٗ دٖرش لبجبرىددذا دٖرضددي ضېحىىطددىذىٓ چىمىرىددۋٖجحي. ئددبخىرى ثېرىددپ ل

ئولۇغۇچىالرغب ئبٍٗجٍٗرٔي ۋٖ ھېچجىر جبٔغب ئٗضمبجّبٍذىغبْ ثىدر دۆۋٖ جېىىطدحالرٔي 

ٌىحىپ، دىٕي دٖرش ئۆجۈظ رٖضّىَىحىٕي ئدبدا لىٍدذى. دچۈغٗٔذۈرًِٗ لبرىطىغب ٍب

ٖرضدىٕي لبٍحدب دىٕي د ضٗئىذئۇ غۇٔذاق لىٍىپ دىٕي دٖرضٕي ٍوق لىٍذى. ئِٗذى 
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جدبرىخي غدٗرٖپ جۇٍغۇضدي ٍدوق ئولۇغدۇچىالرٔي  ضٗئىذٍوٌغب لوٍۇغمب جىرىػحىّۇ؟ 

ٍېحىػدددحۈرىذىغبْ، ئولۇغدددۇچىالرٔي ٍبۋروپبغدددب ثۇراٍدددذىغبْ، دىٕطىسالغدددحۇرۇپ، 

 غٗرثٍٗغحۈرىذىغبْ جبرى  دٖرضىٕي جۈزىحىػىٗ جىرىػحىّۇ؟ 

ىٕي جبھبٔگىرالرغدب ِبٔدب ثدۇ، ئىطدالَ ئېٍىدذىىي ِۇضدۇٌّبٍٔىم .ِبٔب ثۇ ضدىٕحبظ

ٔي ئۆٌچٍٗذىغبْ ئدۆٌچَٗ. وروِىدر ئوچدۇق « ِبئبرىپ ِىٕىطحىرى»ئبٌغۇزۇپ لوٍغبْ 

ئېَحمبٔذٖن خىرىطحىَبٔالر ثۇ ِىٕىطحىرٔي جوٌۇق دىٕطىسالغحۇرۇغىٕي ٔىػبْ لىٍىذۇ. 

 وبغىال پٍٗذا لىٍّبضٍىك ئۈچۈْ ئۇٔىڭ  ِۇضۇٌّبٍٔىمىٕي زاھىرْٖ ضبلالپ لبٌىذۇ. 

ىرى غدۇٔذاق لىالٌىغدبْ ثوٌطدب ئىدذى، لوٌالغدمب ئٗرزىگدۈدٖن، ِبئبرىپ ِىٕىطح

 ضٗئىذلٗھرىّبٔغب ئبٍالٔغبْ ثوالجحي.  ھٗلىمىٌجبرىخحب ئۆزىگٗ خبش ئورۇْ جۇجمۇدٖن 

 غۇٔذاق لىالٌىذىّۇ؟ غۇٔذاق لىٍىػٕي ئوٍالپ ثبلحىّۇ؟ 

غٗوطىس ٍبخػدي ثىدر  جۇرۇغيئولۇجۇغٕي ئٗرٖثچىٍٗغحۈرۈغحٗ چىڭ  ضٗئىذٔىڭ

 ضدٗئىذٔىڭىڭ ثىٍْٗ ئۈزۈٌۈغىٗ ئبز لبٌغبْ ٍىپ ئۈزۈًٌّٗ لبٌذى، ٌدېىىٓ ئىع. ثۇٔ

ٔٗزىرى غۇ ٔۇلحىغىال ٍٗجىْٗ، ئٗزھٗردٖ دىٕي ٌِٗۇِدبت ئبٌغدبْ ثىدر ِۇضدۇٌّبٕٔىڭ 

؟ ضٗزگۈرٌۈويگىػٍىه ئبضبضي ٔۇلحىغب ٍېحٌّٗىگْٗ. لېٕي ئۇٔىڭ ېٔٗزىرى ٍېحىػىٗ ج

ْ پبٌىغددبٍٔىمىٕي، ئىطددالَ دأٍددوة ئولۇجددۇظ پىروگراِّىطددىذا ئىطددالِٕي لٗضددحٗ

لبئىذىٍىرىٕي ئولۇغۇچىالرٔىڭ وۆڭۈٌٍىرىذٖ خبراثىٍَىممب ئبٍالٔذۇرغبٍٔىمىٕي ٔېّىػدمب 

 وۆرۈپ ٍېحٌّٗىذى؟

ثىددس ھددبزىر ٌددۇجفي ضددٍَٗىذ، ٔددبزىٍي خددبٔىُ ۋٖ ضددبٌؤالرٔىڭ ئٗزھٗردٖ ئىطددالَ 

 :يغٗرىئىحي ثوٍىچٗ ئولۇغبْ ثىر ئبدِٖگٗ وۆرضٗجىْٗ جٗضىرىگٗ لبراپ ثبلبٍٍ

دىدٓ « لۇراغدحۇرغبْلبٍحدب »، «چدبلالپ»زٖغٍۇٌٕي ضبٌؤذا راضدب  ضٗئىذوروِىر 

 وېَىٕال ئبٔذىٓ ِبئبرىپ ِىٕىطحىرٌىىىگٗ جٍٗىٍٕىذى. 

 ثۇ ثىر جٗرٖپ. 

غددۆھرىحي ثىددٍْٗ لددبٔۇْ ِٗضددٍىھٗت « خٌٗمپٗرۋٖرٌىدده»ئۆزىٕىددڭ  ضددٗئىذ

 ثوٌذى. « ضبٍالّٔب ۋٖوىٍي»وېڭىػىٕىڭ 

  :ت وېڭىػي ثىٍْٗ جؤۇغۇپ چىمبٍٍيثىس ئبۋۋاي لبٔۇْ ِٗضٍىھٗ

جٗن « پبرالِېٕدث»ئۆزىگٗ خوجب لىٍىدذىغبْ  -ثۇ وېڭٗظ لبرىّبلمب خٌٗمٕي ئۆز 

وۆرۈٔىذۇ. ئىٕگٍىسالر ئۆزى زورٌۇق وۈچي ثىٍْٗ ثېطىۋاٌغبْ ئٌٗدٍٗردٖ ھدبوىّىَٗجٕي 

ِٗلطٗت  ھٗلىمىٌخٌٗممٗ لبٍحۇرۇپ ثېرىػٕي خبٌىّبٍذۇ. ثۇ وېڭٗغٕي لۇرۇغحىىي 

ئٗجٕىڭ ئورٔىغددب دٖضطددٍٗذىغبْ لددبٔۇٔالرٔي چىمىددرىع. خىرىطددحىَبْ غددٗرى -

جبھددبٔگىرٌىىي  خۇضۇضددْٗ ِىطددىردا، ئىطددالَ غددٗرىئىحىگٗ زىددث لددبٔۇٔالرٔي 
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ھىٕذىطحبٔذا چىمبرغبٔذٖن ِىطىردا ِۇضدحٗلىً چىمىرىػدٕي خبٌىّبٍدذۇ.  چدۈٔىي 

ودبال »وٌالٔغبْ ِىطىردا ل ئىٕگٍىسالرٔىڭِىطىردا ئٗزھٗر ثبر. دىٕي ئۆٌىّبالرِۇ وۆپ. 

لدبٔۇٔالرٔي « خٌٗدك ھدبوىّىَىحي»ئۇضۇٌي ثوٍىچٗ، ثىر « ھبرۋىطىذا جوغمبْ جۇجۇظ

ئددۆز « خٌٗددك»ٍبخػددي ثوٌىددذۇ. غددٗرىئٗجىٗ زىددث لددبٔۇٔالرٔي « لبٔۇٔالغحۇرضددب»

جٗوحىٕددي ثىٍىددپ چىمبرغددبْ ثوٌىددذۇ.  -ئىخحىَددبرٌىمي ثىددٍْٗ ئىػددٕىڭ جېگددي 

طددىٕي جبھبٔگىرالرغددب جبڭّددبلچي جبھبٔگىرٌىدده ضىَبضددىحي خٌٗمٕىددڭ ئددۆز ئىرادى

ثوٌغبٍٔىمىذىٓ ٔبرازى ثوٌغبْ ۋٖ غٗزٖپٍٗٔگْٗ لىَبپٗجحٗ ئوجحۇرىغب چىمىذۇ. ِۇغۇٔذاق 

ئىچىذٖ جبھبٔگىرالر ٍوٌغب لوٍّبلچي ثوٌغبْ لبٔۇْ خٌٗمٕىڭ جبھبٔگىرالرغدب « ئوٍۇْ»

  .ضۈپىحىذٖ ٍوٌغب لوٍۇٌىذۇ« ئۇجۇلي»لبرغي لوٌغب وٌٗحۈرگْٗ 

ۋٖوىٍي ثوالجحي. ئىىىي ۋٖوىٍٕىڭ ثىرى جٍٗىٍٕىٕٗجحي، ثىدرى  وېڭٗغٕىڭ ئىىىي

زٖغٍۇٌٕىڭ  ضٗئىذزٖغٍۇي ئىذى. ئٍٕٗي ۋالحىذا  ضٗئىذضبٍٍىٕبجحي. ضبٍالٔغبْ ۋٖوىً 

خٌٗمپٗرۋٖرٌىىحٗ داڭمي چىممبْ ثوٌدۇپ ٔبھدبٍىحي ئبضدبٔال ۋٖوىٍٍىىدىٗ ضدبٍالٔغبْ 

ثبٍدبْ  ۋاودبٌىحْٗذىىىٕي ئىذى. جوغرا، ئۇ خٌٗك ۋٖوىٍي، وېڭٗغحٗ خٌٗمٕىڭ وۆڭٍىد

ۋاجمبْ ضدٗئذ ۇلىٍىذۇ. ٌېىىٓ ئىطالِغب زىث لدبٔۇٔالرٔي جدۈزۈپ، ئدۇٔي لبٔۇٔالغدحۇر

لبٍطددي خٌٗمددمٗ ۋٖوىٍٍىدده لىٍىددذۇ؟ ِىطددىردىىي ِۇضددۇٌّبْ خٌٗمددمٗ ۋٖوىٍٍىدده 

ٔىڭ غٗرىئىحىٕي لىالِذۇ؟ ِۇضۇٌّبْ دېگْٗ ِۇضۇٌّبٍٔىمٕىڭ جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ 

ىدڭ غدٗرىئىحىذىٓ ثبغدمب ھٗرلبٔدذاق لدبٔۇٕٔي ھۆوۈِدذار ٔھۆوۈِذار لىالجحىغدۇ، 

لىٍىػٕي رٖت لىالجحىغۇ؟ خٌٗك غدۇ ودۈٍٔٗردٖ ئىطدالِغب ئبٌدذىٕي لىٍغبٔدذۇ، ٍدبوي 

وٍٕٗىٕي لىٍغبٔذۇ، ٍبوي ثۇ ِٗضىٍٗ ثىٍْٗ پۈجۈًٍٔٗ ودبرى ثوٌّىغبٔدذۇ غدۇٔذالحىّۇ 

جٗر ئدبدٖجحىىي غدٗخص ئِٗٗش. ثٌٗىدي ئدۇ ثىدر رٖھدجٗر ۋٖ داھىدٌ. رٖھد ضٗئىذ

دېگٕٗٔىڭ ِٗٔىطي ِىٍٍٗجىٗ جوغرا ٍوي وۆرضٗجىۈچي، غٗپٍٗجحٗ لبٌطب ئوٍغدبجمۇچي، 

ثىٍىددُ  ضددٗئىذخٌٗمٕددي ئددۆز ثٗخحىٕددي جېپىػددمب جٗغددىىٍٍىگۈچي دېگٍٗٔىىحددۇر. 

لبرىغبٔذا غٗرىئٗت  ضبھٗضىذىٓ ٍىراق ئدبدَٖ ئِٗٗش. ثٌٗىدي ئدۇ،  ضٗۋىَٗضىذىٓ

؟ ھدبال ئدۇ ضدٗزگۈرٌۈويّبٔچٗ ئٗزھٗردٖ غٗرىئٗت ئۆگٗٔگْٗ. لېٕي ئۇٔىدڭ ِۇضدۇٌ

ئِٗددذى ئىطددالَ غددٗرىئىحىٕىڭ ئورٔىغددب دٖضطددٍٗذىغبْ لددبٔۇٔالرٔي جۈزىددذىغبْ 

 وېڭٗغٕىڭ ضبٍالّٔب ۋٖوىٍي ثوٌغىٕىغب ئىپحىخبرٌىٕىپ وېحىپحىغۇ؟ 

 ثۇ ئىىىىٕچي جٗرٖپ. 

 ئۈچىٕچي جٗرٖپ جېخىّۇ خٗجٗرٌىه.

 وېَىدٕالٗ ئبٍدذىٓ ٍىٍي ثىرىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغي ئبخىرٌىػىپ ثىر لدبٔچ - 0909

ِىطددىر ئىٕمىالثددي پبرجٍىددذى. ثددۇ ئىددٕمىالة ئۈِّٗجٕىددڭ ئىػددغبٌىَٗجىٗ چۈغددۈپ 
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« جۇغالّٔدب غٗزٖپ»لبٌغبٔذىٓ ثۇٍبٔمي جۇغالّٔب غٗزىپىٕىڭ جبغمب جېپىػي ئىدذى. 

ئۇزۇٔذىٓ  ثۇٍبْ وۆپ جٗروىجٍٗرٔدي ئدۆزىگٗ ِۇجٗضطدٍِٗٗپ، ئدبخىرى پبرجٍىدذى. 

ىٍْٗ ثېطىۋاٌغبْ، ئۆز ِٗۋجۇجٍىمي ثىٍْٗ ٍٗرٌىده ئۇٔىڭذا ئٌٍٗٗرٔي ئٗضىىرى وۈچ ث

 جٗثىئىدٌخٌٗمٕىڭ ھۆرِىحىٕي دٖپطدٗٔذٖ لىٍغدبْ لدبرالچي دۈغدٍّٗٔٗرگٗ ثوٌغدبْ 

ٍىٍدي ئدۇرۇظ پبرجٍىغبٔدذىٓ ثبغدالٔغبْ  - 0904غٗزٖپ ثبر ئىدذى. ئۇٔىڭدذا ٍٗٔٗ 

 ئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ جبھبٔگىرٌىه، لدب ٔدبرازىٍىك ثىٍدذۈرۈظ ثدبر « ھٗرثىٌ ھبِىٍَىك»

ئىذى. ھبِىٍَىك ِٗزگىٍىذٖ ھدۆرِىحي دٖپطدٗٔذٖ لىٍىٕغدبْ خٌٗدك جېخىّدۇ ٍدبۋۇز 

ِۇئبِىٍىگٗ ئۇچرىذى. ھٗرثىٌ ضوت جٗضىص لىٍىٕىپ، وىػىٍٗرگٗ ٍولىال  گۇٔبھالر 

دٖ « دٖٔػدىۋا ۋٖلٗضدي»ثىٍْٗ ئۆٌۈَ جبزاضي ھۆوۈَ لىٍدذى. ِٗضدىٍْٗ: ِٗغدھۇر 

ئٗضدىىرى  ئٗٔگٍىدَٗجدوپ غۇٔذاق ثوٌذى. ثۇ ۋٖلٗٔىدڭ لىطدمىچٗ ِٗزِدۇٔي: ثىدر 

دٖٔػىۋا وٗٔحىگٗ وٗپحٗر ئوۋٌىغىٍي ثبرغبْ،  ثىر ئٗضىٗرگٗ ئىططىك ئۆجۈپ وېحىدپ 

ئٗضدىىرىٕي  ئٗٔگٍىَٗ»ھٗرثىٌ ضوجي ثىر جۈروۈَ ٍٗرٌىه خٌٗممٗ  ئٗٔگٍىَٗئۆٌگْٗ. 

دېدگْٗ جدۆھّٗت ثىدٍْٗ ئۆٌددۈَ جبزاضدي ثٗرگْٗ. ثدۇ ھبدىطدٗ ثبغددمب « ئۆٌحدۈردى

. ئۇٔىڭذا ٍٗٔٗ جېسٌىحىۋٖجىْٗىٕمىالثٕىڭ پبرجالظ لٗدىّىٕي ھبدىطىٍٗرگٗ لوغۇٌۇپ ئ

ئدۇالغٍىرىٕي ۋٖ روزىغدبرٌىرىٕي  -دېھمبٔالرٔىڭ جبھبٔذارچىٍىك جۈۋرۈوي ثوٌغبْ ئدبت 

 ۋٖجٕٗٔي لوغذاٍذىغبْ ئٗضىٗرٌٗرگٗ الزىُ دٖپ جبرجىۋېٍىػىذىٓ ٔدبرازى ثوٌدۇظ ثدبر

، Lord Allenbyٍېٕجَٕىدڭ  ٌدورد ئبٌ ئٗٔگٍىدَٗئىذى. ئٌِٗٗىَٗجحٗ ثۇ ثۇالّٔىالر 

ئٗرٖة »رٖھجٗرٌىىىددذٖ خٌٗىددپىٍىىىٗ لبرغددي ئۇرۇغددمب ضېٍىػددمب جٗغددىىٍٍىگْٗ 

ٍىٍي ثٍٗحۇٌّۇلٗددٖضدىٗ  - 0907ٔىڭ جِٗىٕبجىغب ئىػٍىحىٍگْٗ. ٌورد « ئٗضىٗرٌٗر

دېگْٗ. ئۇ ٍٗٔٗ ئوچۇق « ِبٔب ئِٗذى ئٗھٍىطٌٗىپ ئۇرۇغي ئبخىرالغحي»وىرگٗٔذٖ: 

ٔددبۋادا ئٗرٖة ئٗضددىٗرٌٗر ٍبردٍِٖٗغددّىگْٗ ثوٌطددب، »لىٍىددپ ِۇٔددذاق دېددگْٗ: 

، ئبۋضدحراٌىٌَٗىىٍٗرئۇٔىڭدذا ٍٗٔٗ لبھىرٌٖىىٍٗرٔىدڭ « خٌٗىپىٍىىٕي ٍېڭٌٍّٗٗححۇق.

، جٗٔدۇثي ئدبفرىمىٍىمالر ۋٖ وبٔدبداٌىمالردىٓ جٗغدىىٍٍٗٔگْٗ زېٍالٔذىٌَٗىىٍٗرٍېڭي 

ىدذى. ثدۇ لوغۇٔىٕىڭ لىٍّىػٍىرىذىٓ ٔبرازى ثوٌدۇظ ثدبر ئ ،ANZAC«  ئبٔسان»

لوغددۇْ لددبھىرٖدٖ وددۆپ ثددۇزۇلچىٍىمالرٔي ۋٖ پبھىػددىۋازٌىمالرٔي لىٍددذى. ئددۇالر 

لبرغىالغددمبٔالرٔي جبپبٔچددب ثىددٍْٗ ٔٗق ٍِٗذأددذىال ئېحىددپ جبغددالٍححي. ثددۇ، 

 ِىطىرٌىمالرٔي ئىٕمىالة لوزغبغمب ئۈٔذىگْٗ ٍٗٔٗ ثىر وۈچٍۈن ئبِىً ئىذى. 

رٖضدّىٌ  ٌٗىپىٍىىدحىٓخ ىطدىرِھٗرثىٌ ھبِىٍَىك ئېالْ لىٍىٕغبٔذىٓ ثبغدالپ 

لدبراَ  ثىرىحدبٔىَٗگٗئبٍرىٍىپ لبٌذى. خٌٗىپىٍىه ثىٍْٗ ئبخىر ِۇٔبضىۋىحي ئۈزۈٌدۈپ، 

ثوٌۇپ لبٌذى. ِبٔب ثۇ، ِىطدىرٌىمالرٔي ئىٕمىالثمدب ئۈٔدذىگْٗ ئٗ  وۈچٍدۈن ئبِىدً. 
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ضىَبضىٌ ضبھٗدٖ ِىطىرٔىڭ خٌٗىپىٍىه ثىٍْٗ ثوٌغبْ ئٌِٗٗىٌ ِۇٔبضدىۋىحي خېٍدي 

 ثىرىحدبٔىَٗۈزۈٌگْٗ ئىذى. خٗدىۋ جٗۋپىك ھولدۇلحىٓ لبٌدذۇرۇٌۇپ، ِىطدىر ثۇرۇٔال ئ

ئىػددغبٌىَىحىگٗ ثوٍطددۇٔغبٔذىٓ ثبغددالپ، ٔبِددذا خٌٗىددپىٍىىىٗ جٗۋٖ ثوٌطددىّۇ، 

ئٌِٗٗىَٗجددحٗ ئۇٔددذاق ثوٌّىددذى. ئِّٗددب ِٗٔىددۋىٌ ِۇٔبضددىۋٖت ِىطددىرٌىمالرٔىڭ 

ّبٍٔىرىٕي  ئىطدالَ وۆڭۈٌٍىرىذٖ ضبلٍىٕىپ لبٌذى. ِٗٔىۋىٌ ِۇٔبضىۋٖت ِىطىر ِۇضۇٌ

 خٌٗىپىٍىىىگٗ ثبغالٍذىغبْ ئىطالِىٌ رىػحٗ ئىذى. 

ئىطدالَ روھىدذىٓ ئبٍرىٍىدپ لبٔچىٍىده ٍبِدبْ ھبٌغدب  ئىّپېرىَٗضدىٕىڭئوضّبْ 

چۈغۈپ لبٌغبْ ثوٌۇغىذىٓ لٗجئىَٕٗزٖر ثۇ خٌٗىپىٍىده ٍٗٔىدال پۈجىدۈي جبھبٔدذىىي 

ئىطدالِغب ۋٖوىٍٍىدده ئىطددالِٕىڭ ضدىّۋوٌي ئىددذى ۋٖ  لٌٗجٍىرىدذِٖۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ 

 لىالجحي. 

ثىرىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغىذىٓ وېَىٓ ِىطىرغب ھٗرثىٌ ھبِىٍَىمٕي  ئدېالْ  ئٗٔگٍىَٗ

ئبٍرىۋېحىٍذى. ثۇ، ِۇضۇٌّبٔالرغب ثٗوّۇ  ئىّپېرىَٗضىذىٓلىٍغبٔذا ِىطىر ئوضّبٔىَالر 

 ئېغىر وٌٗذى. ئىٕمىالة لوزغبغمب وۈچٍۈن جٗضىر وۆرضٗجحي. 

بضي جٗھٗجحىٓ ئىطالِىٌ غٗوىٍذٖ ئېٍىدپ ثېرىٍدذى. ئىٕمىالة ئبض ،لىطمىطي

ِىطىردىىي ِۇضدۇٌّبْ خٌٗدك لدبرالچي وبپىرالرغدب لبرغدي ئىدٕمىالة لىٍدذى. ثدۇ 

زاِبٔىددذىىي ئىٕمىالثمددب ئوخػبغددال ئىطددالِٕىڭ  ٔبپبٌېئؤٕىددڭلېحىّمددي ئىددٕمىالة 

 ئٗزھٗردىٓ ثبغالٔذى.  -ثۆغۈوي  

ثۇ خٗجٗرٔىدڭ ئبضبضدٍىك . ذا ثوٌذىٌېىىٓ ئىٕمىالثحب خٗجٗرٌىه ثىر ثۇرۇٌۇظ پٍٗ

زٖغٍۇي ثىس ئىٕمىالة ھۆججٗجٍىرىٕىڭ ٍورۇلىذا جبرىخمب وۆز ٍۈگۈرجۈپ  ضٗئىذجۈگۈٔي 

ٍىٍىذىىي ئىٕمىالثٕىدڭ ثٗزىجىدر  - 0909 ِۇزېَي ثىرىحبٔىٍَٗىٍي  - 0969ثبلبٍٍي 

ھددۆججٗجٍىرىٕي ئٌٍٗىدده ٍىددً جوغددمبچمب ئٗھددراَ گېسىحىددذٖ ئددېالْ لىٍددذى
①

.  ثددۇ 

 ٗردٖ وىػىٕي ئوٍغب ضبٌىذىغبْ ئبجبٍىپ ِٗزِۇٔالر ثبر. ھۆججٗجٍ

ٔىڭ ئورٔىدذا «ثٍٗحۇي ئۈِّٗت»ھبزىرلي  -لبھىرٖٔىڭ پٌٗٗوىٌ ووچىطي  ضٗئىذ

ئوٌحۇراجحي. ثۇ ووچىٕىڭ ٌوق دٖرۋازىطىٕىڭ ئۇدۇي جٗرىپىذٖ ِۇھِّٗٗد ِٗھّۇد پبغب 

ثوٌّىطدىّۇ، ئِّٗدب   زٖغٍۇٌذٖن خٌٗمپٗرۋٖر ضٗئىذئوٌحۇراجحي. ثۇ پبغب ئٍٕٗي ۋالحىذا 

وۆزگٗ وۆرۈٔگْٗ غٗخطٍٗرٔىڭ ثىرى ئىذى. ئۇٔىڭ دادىطي ِٗھّۇد ضۇالٍّبْ پبغدب 

ِىطىر پبغبٌىرىٕىڭ ثىرى ثوٌۇپ، ئبضَوجحىىي ضٌٗىُ ضبھىٍىذا چو  فېئوداي ئىدذى. 

                                                 
①
ٍىً بۇرۇْ بوٌلبْ تبرال ي ۇٖلٌٗٗرٔىي ھردتئىاىٕي ئرىسْ لىٍىرڭاللبْ لبئىڭالسري ئٌٍٗىه  ِۇزنَىٕىي بىئالابٔىَٗ 

ئوتاۇز ٍىً ئدتىٗٔڭٖ ئىسْ لىٍىشمب ئدزەٗرتىٍڭى. ِۇھىُ ھدتئٗتٍٗر ٍٗٔىرس ئٌٍٗىره  ٖلبئىڭ بۇببر ئىڭى. وىَىٓ 

 لىٍىّٕىڭى.ٍىً ئدتىٗٔڭٖ ئىسْ لىٍىٕڭى. بٗزى ھدتئٗتٍٗر ِٗخ ىَٗتٍىىٕي سبلس  ئۈاۈْ لٗتئىٌ ئىسْ 
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ئولۇغدبْ ثوٌدۇپ، ئٍٕٗدي  ئۇٔىۋېرضدىحېحىذأىڭ ئووطفورد ِٗۇھِّٗٗد پبغب ئٗٔگىٍىَ

ٗرٔىڭ لبئىذىطدي ثدوٍىچٗ ئبلطدۆڭٗوٍىه ھبضىطدي وۆجدۈرۈپ زاِبٔذىىي ئبلطۆڭٗوٍ

 ٍۈرٖجحي. 

ِدۇھِّٗٗد ِٗھّدۇد ئدۆٍگٗ »ِٗزوۇر ھۆججٗجٍٗرٔىڭ ثىرىذٖ ِۇٔذاق دېَىٍىدذۇ: 

زٖغٍۇي ثىدٍْٗ ئۇچرىػدىپ لبٌدذى.  ضٗئىذلبٍحىػىذا ئۆز ئۆٍىگٗ لبٍحىپ وېٍىۋاجمبْ 

ٌددك خٗ»ھبضىطددي ثىددٍْٗ جوضددۇپ جوخحددبجحي:  ضددٗئىذٔيِددۇھِّٗٗد ِٗھّددۇد 

ٔدېّٗ لىالالٍّىدس؟ . »ضدٗئىذوٗدېذى ئدۇ « لبٍٕبۋاجىذۇ، ثىر ئىع لىٍىػىّىس وېرٖن

 ذ، جبۋاة ثېرىپ.ىدېذى ضٗئ« ھبِىٍَىك ئېالْ لىٍىٕىپ ثوٌذىغۇ

ثۇ ٍٗردٖ ِدۇھىُ ئىىىدي ٔۇلحدب ئبغدىبرىالٔذى. ثىرىٕچدي ٔۇلحدب غدۇوي، خٌٗدك 

لبٍٕىغدبْ. ٍٗٔدي  ئۆزٌۈوىدذىٓثىٍْٗ ئِٗٗش ثٌٗىي  رىغجٗجٍٗٔذۈرۈغيداھىَالرٔىڭ 

خٌٗدك جٗرىپىدذىٓ لوزغبٌغدبْ.  ئىٕمىالثٕىدڭ لوزغىٍىػدىذىىي  ثىۋاضىحٗئىٕمىالة 

 ضدٗئىذضۆزٌٗپ ئۆجحۇق، ئىىىىٕچدي ٔۇلحدب غدۇوي،  ٍۇلىرىذالىطّْٗ ضٗۋٖثٍٗرٔي 

ثىرٖر ئىدع لىٍىػدٕىڭ ِدۇِىىٍٕىىىگٗ ودۆزى ٍٗجّىدگْٗ.  ِٗگىچٗو غۇزٖغٍۇي جب 

ٍىك ئېالْ لىٍىٕذى، وٗضىىٓ ھٗرثىٌ ضدوت چۈٔىي ئۇٔىڭ لبرىػىچٗ ھٗرثىٌ ھبِىَ

 ثبر. غۇڭب ھېچمبٔذاق ئىع لىٍىػٕىڭ ئىّىبٔىَىحي ٍوق ئىذى. 

خٌٗك لدبجحىك لوزغىٍىۋاجىدذۇ، ثىدرٖر ئىدع »ھۆججٗجحٗ ٍٗٔٗ ِۇٔذاق دېَىٍىذۇ: 

 . ضٗئىذوٗدېذى ِۇھِّٗٗد ِٗھّۇد، « لىٍّىطبق، پوٍىسغب ئۈٌگۈرٌٍّّٖٗىس.

ٗزىس پبغب پٗھّي، ِۇھِّٗٗد پبغدب غدٗئراۋىَذىٓ ئۆزى، ئبثذۇي ئ ضٗئىذئٗجىطي 

ئدبٌىٌ  ئٗٔگٍىَٗٔىدڭھِّٗىگٗ ِٗغھۇر ثوٌغبْ ئۈچ وىػىٍىه ئدۆِٗن جٗغدىىٍٍٗپ، 

 ٔي ٍٗجىۈزدى. « خٌٗمٕىڭ جٌٗىپي»ۋٖوىٍىٕىڭ لېػىغب ثېرىپ، 

 ثۇ ٍٗردٖ ئبزراق جوخحىٍىع وېرٖن. 

وٍىسغددب ثىددرٖر ئىددع لىٍّىطددبق، پ»زٖغٍددۇٌٕي ِددۇھِّٗٗد ِٗھّۇدٔىددڭ  ضددٗئىذ

داھىٍَىددك  ضددٗئىذدېددگْٗ ضددۆزى ھٗرىىٗجددىٗ وٌٗحۈردىّددۇ؟ « ئۈٌگددۈرٌٍّّٖٗىس

ِٗرجىۋىطىٕىڭ لوٌىذىٓ وېحىپ لېٍىػدىذىٓ لورلحىّدۇ؟ ِدۇھِّٗٗد ِٗھّدۇد ٍدبوي 

 ثبغمىالرٔىڭ ئبٌذىغب ئۆجۈۋېٍىػىذىٓ لورلحىّۇ؟ 

ِۇھِّٗٗد ِٗھّۇدٔىدڭ  .ثىس ثۇ ھٗلحٗ وۆپ جوخحبٌّبٍّىس. ٍبخػي گۇِبْ لىالٍٍي

 ضددٗئىذغددۇٔىڭ ثىددٍْٗ  ھٗرىددىٗت لىٍىػددمب ئىٍھبِالٔددذۇردى. ضددٗئىذٔيۆزى ضدد

 ھٗرىىٗت لىٍىػٕي لبرار لىٍذى. 
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ئدبٌىٌ ۋٖوىٍدي  ثىرىحدبٔىَٗٔىڭ ئٍٕٗي ۋالحىدذىىي « ئۆِٗن»ٌېىىٓ ھۆججٗجٕىڭ 

 ئۈضدحىذٖ،  ثىٍْٗ ئۇچراغمبٍٔىك جوغرىطدىذىىي ثبٍدبٍٔىرى Wingateضېرۋٔگبجې  

 جوخحىٍىّىس.  

ٕىددڭ ٔددبرازىٍىمي لوزغبٌغددبٍٔىمي ھٗلمىددذٖ ضددۆزٌٗپ، ھٗرثىددٌ ئۈِّٗج ضددٗئىذ

ھبِىٍَىمٕي ئٌِٗٗذىٓ لبٌذۇرۇپ ۋٖزىَٗجٕي ئۆزگٗرجىػٕي جٌٗٗپ لىٍذى. ھۆججٗجحٗ 

: ئبٌىٌ ۋٖوىً ئۆِٗوٕىڭ ضۆزىٕي ئىٕىبر لىٍغبْ لىَدبپٗجحٗ ئبڭٍىغبٔدذىٓ دېَىٍىػىچٗ

« لىٍىذىىٗٔطدىٍٗرلبرىغبٔدذا ضدىٍٗر ِۇضدحٗلىٍٍىك جٌٗٗپ »وېَىٓ ِۇٔذاق دېگْٗ: 

 : غۇٔذاق، ِۇضحٗلىٍٍىك جٌٗٗپ لىٍىّىس، دٖپ جبۋاة ثٗرگْٗ.ضٗئىذ

غۇ چبغذىىي ِٗپىۇرىطدىگٗ لدبراپ ثبلدبٍٍي ِۇضدحٗلىً ثوٌدۇظ  ضٗئىذٔىڭثىس 

ئۇٔىڭ وۆڭٍىگٗ وٌّٗىگْٗ، ئۇٔىڭ ئبٌىٌ ۋٖوىٍگٗ لىٍغبْ ضۆزىذىّۇ ئۇٔذاق گٗپ ٍوق. 

ٌِٗٗذىٓ لبٌدذۇرۇظ، جبھبٔگىرالرٔىدڭ ئۇٔىڭ وۆڭٍىگٗ پٗلٗت ھٗرثىٌ ھبِىٍَىمٕي ئ

ٔىدڭ جٗلدذىرى ثىدٍْٗ چبڭگىٍىٕي ثوغىحىػىٕي جٌٗٗپ لىٍىع وٌٗگْٗ. ٌدېىىٓ 

ئبٌىٌ ۋٖوىً ِۇضدحٗلىٍٍىك دېدگْٗ ضدۆزٔي ئېغىسىدذىٓ چىمدبردى. ئېھحىّدبي ئدۇ، 

ثۇٔىڭدذىّٕۇ جدۆۋْٖ جٌٗٗپ ثىدٍْٗ « خٌٗدك ۋٖوىٍٍىدرى»لوزغىٍىع ئبٌذىذا جۇرغبْ 

ئۇٔىدڭ  ضٗئىذْ ثوٌطب وېرٖن. لبٔذاق ثوٌۇغىذىٓ لٗجئىَٕٗزٖر وٌّٗىذى دٖپ ئوٍٍىغب

دٖپ جدبۋاة ثٗردى. « غۇٔذاق، ِۇضحٗلىٍٍىك جٌٗٗپ لىٍىّىدس»ٌولّىطىٕي ئېٍىپ: 

ھۆوۈِىحىگٗ  ثىرىحبٔىَٗۋٔگبت ثۇ جٌٗٗپىٗ ئۆزىٕىڭ لوغۇالٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي، ثۇ ئىػٕي 

 ٍٗجىۈزىذىغبٍٔىمىٕي ئېَحىپ، ئۇالرٔي ٍوٌغب ضبٌذى. 

ٔي رٖت لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ ئىٕمىالة پبرجٍىدذى. « خٌٗمٕىڭ جٌٗىپي»ٌىٌ ۋٖوىً ئب

ئىٕمىالة ھِّٗٗ جبٍغب ٍبِرىذى. پبٍحٗخححىٓ ئۇزاق جۈزٌٗڭٍىىىىچٗ ھِٗدّٗ خٌٗدك 

ئىٕمىالثمدب لبجٕبغددحي. جٗثىئىَىددي لددبھىرٖ ئىددٕمىالة ِٗروىددسى ثوٌددذى. ھٗروددۈٔي 

 ئبغددۇرۇدىغبْلىسغىٍٕىمىٕددي لددبرالچي جبھبٔگىرالرغددب لبرغددي خٌٗمٕىددڭ  خٗجىددپٍٗر

ٔۇجددۇلالرٔي ضددۆزٌىگٗٔذىٓ وېددَىٓ، ٔبِبٍىػددچىالر ئٗزھٗردىددٓ ووچىغددب چىمددبجحي. 

ئىػغبٌىَٗجچىٍٗر ٔبِبٍىػچىالرٔي زِٖجىرٖن ثىٍْٗ ئولمب جۇجبجحي. ھٗر وۈٔي ٔۇرغدۇْ 

وىػىٍٗر ئۆٌٗجحي. ئبلمبْ لدبٔالر، ودۆورٖوىٗ جېگىۋاجمدبْ ئدولالر ئىدٕمىالة ئدوجىٕي 

 ئىٕمىالثٕدي « ھۆرِٗجٍىده ھِٗراھٍىدرى»ۋٖ ئۇٔىدڭ  ضٗئىذغبٍحىۋٖجحي. جېخىّۇ ئۇٌ

داھىدَالر : »ئٗٔگٍىدٌَٗىىٍٗرلوٌالٍذىغبْ ِىطدىر گېسىحٍىرىٕىدڭ ضدۆزى، پبالٔدذى. 

دٖپ ئوٍالٍححي. ٌدېىىٓ « ، ۋٖزىَٗجٕي وؤحروي لىالالٍّىسپٗضىَىذۇپبالٔطب ئىٕمىالة 

داھىَٕي پبالظ غدۇٔذاق ئدبلىۋٖجٕي ئىٕمىالة جېخىّۇ ئۇٌغبٍذى.  ثۇٔذاق ۋٖزىَٗجحٗ 

ئبٌىٌ ۋٖوىٍىٕي ِىطىردىٓ لدبٍحۇرۇپ  ثىرىحبٔىَٗوٌٗحۈرۈپ چىمىرىذۇ.، غۇٔىڭ ثىٍْٗ 
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وېحىپ ئۇٔي ثبغمب ۋٖزىپىگٗ لوٍذى. ئىٕگٍىسالر ۋٖزىپىٕىڭ ھۆددىطىذىٓ چىمبٌّىغبْ 

 بٔىَٗثىرىح، ئىٕمىالثٕي پٗضٍٗحىپ، ئٗٔگٍىَٗچو  ئٌِٗٗذارٌىرىٕي غۇٔذاق جبزاالٍذۇ. 

ھۆوۈِىحىٕىڭ ثدبظ ئدبغرىمىٕي جۈگىحىدذۇ دېدگْٗ ئۈِىدذ ثىدٍْٗ ٌدورد ئدبٌٍېٕجېَٕي 

« غبٌىدت»ِىطىرغب ئبٌىٌ ۋٖوىً لىٍىپ ئٗۋٖجحي. ئبٌٍېٕجىېٌ خٌٗىپىٍىىٕي ٍٗڭدگْٗ 

خېٍي ھٍٗۋىطي ثبر ثوٌدۇپ، ِىطدىرٌىمالر ئۇٔىدڭ  ِىٍىحبرىطحٕىڭلوِبٔذاْ ئىذى. ثۇ 

ىحىػي، ئىٕمىالثٕي ئبخىرالغحۇرۇغي ِۇِىىٓ ھٍٗۋىطىذىٓ لورلۇپ لبرغىٍىمٕي جوخح

 ئىذى.

ئبٌٍېٕجىېٌ ثىر لبرارغب وېٍىػحىٓ ثدۇرۇْ جوٌدۇق  ،ٍٗٔٗ ثىر ھۆججٗجحٗ دېَىٍىػىچٗ

ئٗھۋاٌىٕي جٗجمىك لىٍذى. ئىٕمىالة ئۆز پېحىچٗ داۋاَ لىٍىۋٖردى.  ِىطىرٔىڭثىرئبً 

دوودالت جوٌدۇلي ھۆوۈِىحىگٗ ثىر ئۇزۇْ دوودالت ٍوٌٍىدذى. ثدۇ  ئٗٔگٍىَٗوېَىٓ ئۇ، 

ثىٍْٗ ِٗزوۇر ھۆججٗجحٗ ئېالْ لىٍىٕغدبْ. دووالجحدب ٔبھدبٍىحي چوڭمدۇر ِٗٔىدگٗ ۋٖ 

ئىدٕمىالة ئٗزھٗردىدٓ »ِۇھىُ ئٗھّىَٗجىٗ ئىگٗ ِۇٔذاق ئىىىي جۈٍِٗ ضدۆز ثدبر: 

زٖغٍدۇٌٕي ٔٗزٖرثٗٔحدحىٓ  ضدٗئىذ» .«ثبغٍىٕىپحۇ، ثۇ جوٌىّدۇ خٗجٗرٌىده ثىدر ئىدع

 « ۇرۇپ وېٍىڭالرثوغىحىڭالر ئۇٔي لبھىرٖگٗ لبٍح

بظ ئىٕمىالثٕىڭ ئٗزھٗردىدٓ ثبغدالٔغبٍٔىمىٕي ٍٗٔدي ثۇٔىدڭ ثىدر دىٕدي، جثۇ لبل

ئىطددالِىٌ ئىددٕمىالة ئىىٍٗٔىىىٕددي، ثۇٔددذاق ئىٕمىالثٕىددڭ جوٌىّددۇ خٗجٗرٌىدده 

 ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىۋاٌذى.  ثۇٔي ثىٍىػىٗ لبلجبغٍىك وٗجٍّٗذۇ،

، ئۇالرغددب ٔىطددجٗجْٗ دىددٓ دۈغددٍّٗٔىرى غددۇٔي ٔبھددبٍىحي ئوثددذاْ ثىٍىددذۇوي

دىٕىّىسدىىي جىھبد روھىدٌ ثٗن خٗجٗرٌىده. ئدۇالر ھٗرثىدٌ جٗھٗجدحٗ وۈچٍدۈن، 

ئۇالرٔىدڭ لوٌىدذا، ئدۇالر ئىدٕمىالة ئدوجىٕي ئدبخىرى  ۋاضىحىٍىرى جېررورٌۇقھِّٗٗ 

ھِٗددذٖ  .ئۆچۈرٌٍٖٗددذۇ. ثىددراق ئددۇالر ثۇٔىددڭ ئۈچددۈْ ثٗن وددۆپ چىمىددُ جبرجىددذۇ

ۇ. چۈٔىي، ئىطالِذىىي جىھدبد روھىدٌ ھٗرگىدس وېَىٍٕىىىذىٓ خبجىرجَٗ ثوالٌّبٍذ

ئۆچٍّٗذۇ. ثۇ روھ ثىر ِٗزگىً ھٗرثىٌ ِٗغٍۇثىَٗت ضٗۋٖثىذىٓ پٗضىَىپ لبٌطدىّۇ 

 ھبِبْ ئۆٌٍّٗذۇ. ثۇ روھ لبچبْ ثوٌطب ٍٗٔٗ ثىر لېحىُ لبٍحب ثبظ وۆجۈرىذۇ. 

زٖغٍدۇٌٕي  ضدٗئىذ»ئبٌٍېٕجىېٌ جٌٗٗپ لىٍغدبْ ھٗي لىٍىدع چبرىطدي ِۇٔدذاق: 

 « ححىٓ ثوغىحىڭالر ئۇٔي لبھىرٖگٗ لبٍحۇرۇپ وېٍىڭالرٔٗزٖرثٗٔ

زٖغٍۇٌٕىدددڭ پبٌىٕىػدددي ئىدددٕمىالة دائىرىطدددىٕي  ضدددٗئىذٌدددورد ئدددبٌٍېٕجېٌ: 

زٖغٍدۇٌٕي لدبٍحۇرۇپ ودېٍىع  ضٗئىذوېڭٍٗحىۋٖجىْٗ، لبرغىٍىمٕي وۈچٍٗحىۋٖجىْٗ  

 ثىٍْٗ ۋٖزىَٗجٕي ثېطىمحۇرۇپ  ئىٕمىالثٕي ئبخىرالغدحۇرغىٍي ثوٌىدذۇ دٖپ لبرىغدبْ.

ثىس ئٗ  ٍۇلىرى چٗوحٗ ٍبخػي گۇِبْ لىٍىپ غۇٔذاق پٗرٖز لىٍىپّۇ ثبلبٍٍي. ٌدېىىٓ 
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زٖغٍۇٌٕىدڭ لبٍحىدپ وٌٗگٗٔدذىٓ وېَىٕىدي ِٗضدٍىىي ثىسٔدي ئبٌٍېٕجېَٕىدڭ  ضٗئىذ

دووالجىٕي ثبغمىچٗ چۈغىٕىػىٗ لىطحبٍذۇ. ئبٌٍېٕجىېَٕىڭ دووالجىذىىي ئىٕمىالثٕىڭ 

زٖغٍدۇٌٕي لدبٍحۇرۇپ  ضدٗئىذع ثىدٍْٗ خبراوحېرىٕي دىٕدي ئىدٕمىالة دٖپ ثېىىدحى

 وېٍىػٕىڭ زىچ ِۇٔبضىۋٖجٍىه ئىىٍٗٔىىىٕي ئبغىبرىالپ لوٍىذۇ. 

دٍٖذۇ. « دىٓ خۇدأىڭ ۋٖجْٗ ھٍٍِّٕٗٗٗٔىڭ»زٖغٍۇي لبٍحىپ وٌٗگٗٔذٖ  ضٗئىذ

 ثۇ گٗپٕىڭ ِٗٔىطي ثٗوّۇ ئوچۇق. 

ٔىددڭ ئوجحۇرىطددىذىىي ئىددع. دىددٓ خۇدأىددڭ، ٍٗٔددي دىددٓ ضددىٍٗر ثىددٍْٗ 

ھٗرىىٗجٍىرىڭالردا دىٕٕىڭ گېپىٕدي لىٍّدبڭالر ۋٖجٕٗٔىدڭ گېپىٕدي  ،ىڭالرداغوئبرٌىر

 لىٍىڭالر ۋٖجٕٗٔي ئبضبضي ئورۇٔغب لوٍۇڭالر 

ثبغمىچٗ لىٍىپ ئېَحمبٔذا، ئىٕمىالة دىٕي  ئىطالِىٌ ئىٕمىالة ثوٌۇغدحىٓ دىدٓ 

 ثىٍْٗ ھېچجىر ئباللىطي ٍوق ۋٖجٗٔپٗرۋٖرٌىه ئىٕمىالثىغب ثۇرىۋېحىٍذى.

ىالة غوئبرى لىٍغبْ ِٗزوۇر ضۆزٔىڭ ِٗٔىطدىٕي چۈغدىٌّٕٗىگٍٗٔٗر ئىٕم ضٗئىذ

« ۋٖجْٗ ھٍٍِّٕٗٗٗٔىڭ»دٖپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ « دىٓ خۇدأىڭ» ضٗئىذٔىڭثوٌطب، 

 ضدٗئىذدېگْٗ ضۆزٔي ٔېّٗ ِٗلطٗت ثىدٍْٗ دېگٍٗٔىىىدگٗ لدبراپ ثبلطدب ثوٌىدذۇ. 

ىدذۇ. لىجدحىالر دېگٗٔذٖ، لىجدحىالر ۋٖ ِۇضدۇٌّبٔالرٔي ودۆزدٖ جۇج« ھٍٍِّٕٗٗٗٔىڭ»

 ضدٗئىذئٍٕٗي ۋالحىذىىي غبرائىحٕىڭ جٗلٗززاضي ثىٍْٗ ئىٕمىالثمب لبجٕبغمبْ ئىذى. 

دېّٗوچىىي ۋٖ دېدذىىي: ئىٕمىالثمدب لىجحىالرِدۇ لبجٕبغدمبچمب، دىٕدي غدوئبرالرٔي 

« ھٍِّٗٗدٍْٗ»وۆجۈرِٗڭالر ۋٖجٗٔپٗرۋٖرٌىه غوئبرىٕي وۆجۈرۈڭالر چۈٔىي ثۇ غدوئبر 

 ٍذۇ، ئِّٗب دىٓ خۇدا ئۈچدۈْ، ٍٗٔدي دىدٓ ئىٕطدبْ ثىدٍْٗ ٔي ئۆز ئىچىگٗ ئبالال

ئوجحۇرىطددىذىىي خۇضۇضددىٌ ئىددع. ثددۇ ئىػددٕي وىػددىٍٗر ِٗخپىددٌ لىٍىػددي، 

 ئبغىبرىٍىّبضٍىمي وېرٖن. 

ثوٌۇغدي ِۇضدۇٌّبٔالرٔي ِۇضدۇٌّبْ ثوٌۇغدحىٓ  ِٗۋجدۇتلىجحىالرٔىڭ ِىطدىردا 

 ؟حىٓ جوضدبِذىغبٔذۇِۇضۇٌّبٔالرٔي ئدۆز ِۇضدۇٌّبٍٔىمىٕي جبوبرالغد ؟جوضبِذىغبٔذۇ

 ؟ِۇضددۇٌّبٍٔىمٕىڭ جٗلٗززاضددي ثددوٍىچٗ ھٗرىددىٗت لىٍىػددحىٓ جوضددبِذىغبٔذۇ

ِۇضددۇٌّبٔچٗ ھٗرىددىٗت لىٍددذىُ دېَىػددحىٓ ، ِۇضددۇٌّبٔچٗ ھٗرىددىٗت لىٍغبٔددذا

 ؟جوضبِذىغبٔذۇ

وىُ غۇٔذاق دېذى؟ وىُ غۇٔذاق ثېىىححدي؟ لبٍطدي ئبضدبش ثدوٍىچٗ غدۇٔذاق 

 ثېىىححي؟

ِۇضۇٌّبٔالر ِىطىرٔي فٗجھدي لىٍغبٔدذىٓ   -ثۇٍبْ   لىجحىالر ئوْ جۆت ئٗضىردىٓ

ئبِدبْ ٍبغدبپ وېٍىۋاجىدذۇ. جبھدبْ  -ثۇٍبْ ِىطىردا ٍبغبپ وېٍىۋاجىذۇ. ئدۇالر جىدٕچ 
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جبرىخىذا ئدبز ضدبٍٔىك ِىٍٍٗجدٍٗر پٗلٗت ئىطدالَ ضبٍىطدىذىال غدۇٔذاق وۆڭۈٌٍدۈن 

ٗزھٗپ ضبٍىطدىذا خىرىطدحىَبْ دىٕدي ِ ئىّپېرىَٗضدىٕىڭٍبغىَبالٍذۇ. ئدۇالر رىدُ 

ئىخحىالپي جۈپٍٍٗىذىٓ راضب خورٌدۇق جبرجىۋاجمبٔدذا ئىطدالَ ئدۇالرٔي ثدۇ خورٌدۇلحىٓ 

لۇجۇٌذۇرۇپ لوٍذى. ئىطدالَ ئۇالرغدب زاٍٗ ثوٌغدبْ ئىٕطدبٔىٌ ھدۆرِىحىٕي لدبٍحۇرۇپ 

ثٗردى. ھٗجحب ثىر لىجحي ٔٗچچٗ ِىڭ ِىً ٍوي ثېطىپ ئوغٍىٕي ئِٗر ئىجٕي ئبضٕىڭ 

رگٗ غدىىبٍٗت لىٍىدپ وٌٗدذى. ۋٖھدبٌٗٔىي ئدۇالر ئوغٍي ٔبھٗق ئۇرغبٍٔىمىٕي ئدۆِٗ

رۇٍِۇلالر زاِبٔىذا لبِچىٕي ٔدبْ ئورٔىدذا ٍٍٗححدي. ئدۆِٗر ئىطدالِٕىڭ ِۇٔدۇ ثۈٍدۈن 

ئِٗرى لبچبٔذىٓ ثىرى »پىرىٕطىپىٕي غۇ لىجحىالرٔي دٖپ جېخىّۇ گٗۋدىٍٗٔذۈردى: 

    .«وىػىٍٗرٔي لۇي لىٍىۋاٌذىڭالر؟ ئۇالرٔي ئبٔىٍىرى ھۆر جۇغمبْ ئىذىغۇ

 لوٌىغدبئبِبْ ئٗروىٓ ٍبغىذى. ٔبضدبراالرٔىڭ  -لىجحىالر غۇٔچٗ ئۇزۇْ زاِبْ جىٕچ 

چۈغددۈپ لبٌغددبْ ھېچمبٔددذاق ئددبز ضددبٍٔىك ِىٍددٍٗت ِۇضددۇٌّبٍٔىرى ئۇٔددذاق 

خبجىرجٍِٗىىٕىددڭ جِٗىٕددي جىحىددپ ثبلّىددذى. ثۇٔىڭغددب ِىطددىر لىجحىٍىددرى ثىددٍْٗ 

 ئوِددۇِىٌٗر زاِبٔددذاظ ثوٌغددبْ ھٗثٗغددٍٗر ئٗ  ئوچددۇق ثىددر ِىطددبي. ھٗثٗغددٍ

جۇرۇلٍۇق ئېسىٍذى، خورالٔدذى، دۆٌٗت  ئىگىٍىگْٗدىٓ وۆپرٖوىٕي  65ئبھبٌىٕىڭ %

وددبدىرى ثوالٌّىددذى، ھولددۇق جۇجبٌّىددذى، رٖضددّىٌ دۆٌٗت ِٗوحٗپٍىرىددذٖ دىددٓ 

ئۆگىٌّٕٗىذى. ئۇالرغب ثبٌىٍىرىٕي دىٕي پىرىٕطىپ ثوٍىچٗ ئولۇجىدذىغبْ ِۇضدۇٌّبٔچٗ 

ى. لۇرئبْ ٍبدلدب ئبٌذۇرىدذىغبْ لبرىَخدبٔىالرٔي ِٗوحٗپٍٗرٔي ئېچىػمب ٍوي لوٍۇٌّىذ

ئبچمبٔالرغب ھۆوۈِٗت ئېغىر جٗرىّبٔٗ لوٍدۇپ، جبلبغدمب ِٗججۇرٌىدذى. ثىرٌٗغدىْٗ 

دۆٌٗجٍٗر جٗغىىالجىذا ھٗثٗغىطحبٕٔىڭ ضبثىك پبدىػبھي ھىالضالضٍي پۈجدۈْ دۇَٔدب 

ثىدرال ٍٗٔٗ ئوْ ئىىىدي ٍىٍدذا ھٗثٗغىطدحبٔذا پٗلٗت »جبِبئٗجچىٍىىىٕىڭ ئبٌذىذا: 

« دىٓ ثوٌىذۇ. ٍٗٔي ِۇضۇٌّبٔالرٔي ثبضحۇرىّْٗ، لىدرغىٓ لىٍىدّْٗ، لوغٍىدۋېحىّْٗ

دېذى. ئۇٔىڭ ثۇ گېپىگٗ لبرىحب دۇَٔب جبِبئٗجچىٍىىىدذىٓ ھېچمبٔدذاق لبرغدي ئدبۋاز 

 ئبڭالّٔىذى. 

ئِّٗب ِىطدىردا ئۇٔدذاق ئىػدالر ٍدۈز ثٗرِىدذى. ِۇضدۇٌّبٔالر ئىطدالِغب رىئدبٍٗ 

 .ٌغبٔدذا ئۇٔدذاق ئىػدالرٔىڭ ٍدۈز ثېرىػدي ِدۇِىىٓ ئِٗٗشلىٍىذىغبْ ِۇضۇٌّبْ ثو

ِۇٔدذاق  چۈٔىي ئىطالَ ئۇالرٔي ئبدىٍٍىك لىٍىػدمب ثۇٍرۇٍدذۇ. ئدۇالر ٍدب ئۇٔدذاق، ٍدب

رازىٍىمي ئۈچۈْ ئبداٌٗجٕي ثٗرپدب  جۇغراپىٍَىه ِٗٔپٗئٗت ئۈچۈْ ئِٗٗش، ثٌٗىي 

ىمي غۇٔچٗ ئېگىس لىٍىذۇ. ِۇضۇٌّبٔالر دىٕذا لبٔچٗ چىڭ جۇرغبٔطېرى ھٗلىمٗت ثبٍر

 جٗۋالْ لىٍىذۇ. ئىالھىٌ ئبداٌٗت غۇٔچٗ وٗ  جٗججىمٍىٕىذۇ. 
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و  ِتَُولنر وَ  ََ  لَّوُو ِِ ََ َِنوُ  ََِلول نَُو ْرَ  َوََل تَوَِِّّْ  َنْىَا رُىْا َوُدْل آ ِِ َُِقْا َتَلل ُن ْْ ََِِْذِلَك َِللُْع َو  ﴿ ََ وِم َْ وْرُ  ِعَ ِِ ُن
وَنُ ُا  لَّوُو رََوهنَول َوَرَهُ واْ  نَونَول َوِ لَْ وِو  ْلَلِصوو رُ  ََو وْ ووَنُ ُا  لَّوُو َيْ َلوُ  ََو وْ نَونَول َوََو وْ َْ ََو وْ و َّ ُِ َلولُلُ ْا ََل  َْ ََْلللُنَوول َوَلُ وْا َن  ﴾لَنَول َن

غۇٔىڭ ئۈچۈْ ئي ِۇھِّٗٗد ثبرٌىك ئىٕطبٔالرٔي جدوغرا دىدٓ ئبضبضدىذا ئىححىپدبق ﴿

رغىٓ، وبپىرالرٔىڭ ٔٗپطي ثوٌۇغمب چبلىرغىٓ، ثۇٍرۇٌغىٕىڭ ثوٍىچٗ جوغرا ٍوٌذا چىڭ جۇ

ٔبزىددً لىٍغددبْ وىحبثالرغددب ئىّددبْ  خبھىػددٍىرىغب ئٗگٗغددّىگىٓ ۋٖ ئېَددحمىٓ:  -

ثىسٔىددڭ پٗرۋٖردىگددبرىّىسدۇر،  ئېَحددحىُ، ئددبراڭالردا ئبدىددً ثوٌۇغددمب ثۇٍرۇٌددذۇَ 

ضىٍٗرٔىڭّۇ پٗرۋٖردىگبرىڭالردۇر، ثىسٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىّىس ئۆزىّىس ئۈچۈٔذۇر، ضىٍٗرٔىڭ 

رِدددۇ ئدددۆزٌىرىڭالر ئۈچۈٔدددذۇر، ضدددىٍٗر ثىدددٍْٗ ثىسٔىدددڭ ئدددبرىّىسدا ئٌٍِٗٗىرىڭال

لىَبِٗت وۈٔي ثىسٔي ٍىغىذۇ، ئدبخىرى لبٍحىدذىغبْ  جېذٌٍٖىػىػىٗ  ئورۇْ ٍوق. 

  .①﴾ٔىڭ دٖرگبھىذۇرجبً 
 ِٗۋجدۇتئىطالِٕىڭ ضبٍىطىذٖ ئىسزٖت جبپمدبْ، ھدۆرِٗت جبپمدبْ لىجحىالرٔىدڭ 

ٓ، ِۇضدۇٌّبٍٔىمٕي ئدېالْ لىٍىػددحىٓ، ثوٌۇغدي ِۇضدۇٌّبٔالرٔي ِۇضدۇٌّبْ ثوٌۇغددحى

ِۇضۇٌّبٍٔىمٕىڭ جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ ھٗرىىٗت لىٍىػدحىٓ، ئىطدالِىٌ ٍۈرۈغدٍٗرٔي 

لىٍغبٔذا ئىطالَ ٍۈرۈغي لىٍغبٍٔىمىٕي ئبغىبرىالغحىٓ لبٔذالّۇ جوضىذۇ؟ ثۈٍدۈن ثىدر 

لبٔدذالالرچٗ ِۇٔدذاق چدو  ثۇرۇٌدۇظ ثوٌدۇپ  ئىذىَٗضدىذٖداھىَٕىڭ « ِۇضۇٌّبْ»

 لبٌىذۇ؟ 

خىرىطحىَبْ جبھبٔگىر دۈغدّْٗ جٗرٖپدحىٓ لدبراپ   -ھبزىر ثىس ثبغمب جٗرٖپحىٓ  

  :ثبلبٍٍي

خبھىػىغب زىث  ھبٌذا لوزغىال  وۆجۈرۈٌطٗ، ئىدٕمىالة ثوٌطدب،  خىرىطحىَبٔالرٔىڭ

جبھبٔگىرالرغددب ئىطددالِىٌ جىھددبد ھٗرىىىحددي خددوپ وېٍِٗددذۇ ٍددبوي دىٕٕددي 

 وپ وېٍِٗذۇ؟ٍبلىٍىّبٍذىغبْ ۋٖجٗٔپٗرۋٖرٌىه ھٗرىىىحي خ

ثۇ دىٕٕدي  .غٗن ٍولىي، ثۇ ئىىىي ھٗرىىٗجٕىڭ ئوجحۇرىطىذىىي پٗرق ثٗن چو 

ئۆز پٗرزٖٔحىٕي جؤۇغبٔذٖن جؤۇٍدذىغبْ دۈغدٍّٗٔٗر ثدۇ پٗرلٕدي ٔبھدبٍىحي ٍبخػدي 

 ثىٍىذۇ.

ئىٕمىالة ئىطالِىٌ جىھبد ھٗرىىىحي ثوٌطب، ِٗضىٍٗ ثٗوّۇ ئبٍدذىڭ: لدوزغىال  

 وۈرٖظېٍىٕي ثېطىۋاٌغبْ خىرىطحىَبْ دۈغّٗٔگٗ لبرغي وۆجۈرگْٗ ِۇضۇٌّبٔالر ئۆز ئ

لىٍىذۇ. ئۇالرٔىڭ ٍېدرىُ ٍوٌدذا خىرىطدحىَبْ دۈغدّْٗ ثىدٍْٗ ٍبرىػدىپ لىٍىػدٕي 

 چۈغدىٕىع»جٗضٗۋۋۇر لىٍغىٍي ثوالِذۇ؟ ئۇالرٔىڭ دۈغدّْٗ ثىدٍْٗ ثىدرٖر ئىػدحب 

                                                 
①
 ئبٍٗت.-05، غۇراضۈرٖ  
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ىٕددي جٗضددٗۋۋۇر لىٍغىٍددي ثوالِددذۇ؟ ئۇالرٔىددڭ غٗرثٍٗغددحۈرۈظ « ھبضددىً لىٍىددع

ىىحىگٗ، ٍېمىٕالغحۇرۇظ ھٗرىىىحىگٗ ضدۈوۈت لىٍىػدىٕي جٗضدٗۋۋۇر لىٍغىٍدي ھٗرى

ثوالِذۇ؟ ئۇالرٔىڭ ئىطالَ غٗرىئىحىٕي ھدبوىّىَٗجحىٓ چٗجٍٗغحۈرۈغدىگٗ ضدۈوۈت 

لىٍىػدددىٕي، دأٍدددوة جدددۈزگْٗ ئولۇجدددۇظ پىروگراِّىطدددىذا ۋٖ خىرىطدددحىَبْ 

ٖ ئٗجددىْٗ جۇجددۇپ ِبڭغددبْ ٍوٌددذا ئىپددبد ۋاضددىحىٍىرىجبھبٔگىرٌىىىٕىددڭ جٗغددۋىمبت 

 ھۇجۇِغب ضۈوۈت لىٍىػىٕي جٗضٗۋۋۇر لىٍغىٍي ثوالِذۇ؟  ئىذىَٗۋى

ئىٕمىالة ۋٖجٗٔپٗرۋٖرٌىه ھٗرىىىحي ثوٌطب، ثدۇ ئىػدالرٔىڭ ھِّٗىطدي ثوٌىدذۇ. 

ئٌِٗٗىَٗجحىّۇ غۇٔذاق ثوٌذى. ۋٖجٗٔپٗرۋٖرٌىه ھٗرىىىحي ضبٍىطىذا غٗرثٍٗغحۈرۈظ 

ِٕىدڭ دائىرىطدي وېڭٍٗدذى. ھۇجۇ ئىدذىَٗۋىۋٖ ٍېمىٕالغحۇرۇظ ئىػٍىرى پۈجحي. 

 ۋاضددىحىٍىرىدأٍوثٕىددڭ پىروگراِّىطددي داۋاٍِىددك ٍوٌغددب لوٍۇٌددذى. جٗغددۋىمبت 

 ِۇضۇٌّبٔالرٔي دىٕطىسالغحۇرۇظ روٌىٕي داۋاٍِىك جبرى لىٍذۇردى. 

جبھبٔگىرالرٔىڭ ئىرادىطىگٗ خىالپ ھبٌذا ثوٌغۇٌۇق ثوٌذى. ِىطىرٌىمالر لوزغىال  

ىَبْ دۈغٍّٗٔٗرگٗ ئىطالِىٌ  جىھبد ھٗرىىىحي وۆجۈردى. ئِٗذى جبھبٔگىر خىرىطح

خوپ وېٍِٗذۇ، ٍبوي ۋٖجٗٔپٗرۋٖرٌىده ھٗرىىىحىّدۇ؟ زادى لبٍطدي خدوپ وېٍىدذۇ؟ 

ئبٌٍېٕجېَٕىڭ ئۆز دووالجىذا ئىٕمىالثٕىڭ ئٗزھٗردىدٓ ثبغدالٔغبٍٔىمىٕي، ثدۇ ئىػدٕىڭ 

ٕي زٖغٍدۇٌ ضٗئىذٔبھبٍىحي خٗجٗرٌىه ئىىٍٗٔىىىٕي وۆرضىحىپ ئۆجۈغي، ھۆوۈِىحىگٗ 

 ثېرىػي ئٗجٗثٍىٕٗرٌىىّۇ؟  ِٗضٍىھٗجٕيلوٍۇۋېحىپ ئۇٔي لبھىرٖگٗ لبٍحۇرۇپ وېٍىع 

ثۇ لبلجبظ ثدۇ ِٗلطدٗجٍٗرٔي ئوٍٍىّىغدبْ،  ئىطدالِىٌ زېّىٕدذىىي ھٗرلبٔدذاق 

 ضدٗئىذٔيجبھبٔگىر خىرىطدحىَبْ ئدۇٔي ئوٍٍىّدبً لبٌّبٍدذۇ، ئۇٔىدڭ ھۆودۈِىحىگٗ 

« ِۇضدۇٌّبْ»ثېرىػدي ثۈٍدۈن  ٕيِٗضدٍىھٗجلوٍۇۋېحىپ لبھىرٖگٗ لبٍحۇرۇپ وېٍىع 

ٔىددڭ « ِىٍددٍٗت ئۇضددحبزى»ٔددبزىٍي پبزىٍٕىددڭ ضددبٌؤىذا  ئىذىَٗضددىٕىڭداھىَٕىددڭ 

پىىىرٌىرىذىٓ جٗضىرٌىٕىپ، ٌورد وروِرٔىڭ جٗضدىرىگٗ ئدۇچراپ، ٔدبزىٍي خبٔىّٕىدڭ 

ٔىڭ جٗضىرىگٗ ئۇچراپ ۋٖ ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ضٗۋٖثٍٗر ثىدٍْٗ «  ھۆرىَٗجپٗرۋٖرٌىىي»

ثىٍىددع ثىددٍْٗ جبِددبِْٗ ِۇٔبضىۋٖجطددىس. ثىددس ِۇٔددبزىرٖ لىٍىددع ئددۆزگٗرگٍٗٔىىىٕي 

لبٍحىدپ  ضدٗئىذٍۈزىطىذىٓ غۇٔذاق پٗرٖز لىٍىپّۇ ثبلبٍٍي. ٔدېّىال دېدگْٗ ثىدٍْٗ 

ئىٕمىالثٕي  ،وٌٗگٗٔذىٓ وېَىٓ ئىٕگٍىسالر ثىٍْٗ ضۆھجٗت ئۆجىۈزۈغٕي ثبھبٔٗ لىٍىپ

ٔي لىٍدذى: جوخحبجحي. ضۆھجٗجحىٓ وېدَىٓ ِۇٔدذاق ِٗغدھۇر ئىىىدي جدۈٍِٗ ضدۆز

 .«دوضدحٍۇلىٕي لوٌغدب وٌٗحدۈردۇق ئىٕگٍىسالرٔىدڭئٗھذىٕبِىذٖ زىَدبْ جبرجطدبلّۇ »

 .ئبۋاَ خٌٗك ثۇٔىڭذىٓ ٔبرازى ثوٌّىذى« ئۇٌۇغ رٖلىجٍٗر ئٗلىٍٍىهئىٕگٍىسالر »
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ئبسبرِت: ئّنًبَىي داھىيالرَىڭ ئوتتۇرىغب چىقىطي ۋِ دىُي  - 5

 رِھبّرنىكُىڭ ئورۇٌ بوضىتىطي

جدۈپحىٓ ئدۆزگىرىع ثوٌدذى. ئبجبٍىدپ  ى.گىرىع ثٗن چو  ثوٌدذھٗلىمٗجْٗ ئۆز

ئوڭددبً ئددۆزگىرىع ثوٌددذى. ثىددس ثددۇ ئۆزگىرىػددٕىڭ ضددٗۋٖثٍىرىٕي جٗجمىددك لىٍىددپ 

 ثېمىػىّىس وېرٖن. 

داھىَٕىڭ ئىطالِىٌ روھ ۋٖ ئىطالِىٌ ٔۇلحىئىٕٗزىرىذىٓ ثۇراٌغبٍٔىمىغدب ئىػدٗٔچ 

ېَىٓ ئۇٔي لبٍحۇرۇپ وېٍىپ ئۇٔي لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ داھىَىٕي پبالظ، ثىس ِٗزگىٍذىٓ و

ئبٍالٔذۇرۇظ، ثۇ ئدبرلىٍىك ئىدٕمىالة ئېمىٕىٕدي ئىطدالِذىٓ « خٌٗمٕىڭ ِٗثۇدىغب»

 فىرأطدۇزالرثبغمب ٍبلمب ثۇراظ ئوٍۇٔىٕي ئىٕگٍىسالر ِىطىردا ئوٍٕىدذى. ثدۇ ئوٍدۇٕٔي 

جٗورارٌىذى. ثۇٔذاق ئوٍۇْ ئوٍٕبظ دىٓ دۈغٍّٗٔىرىگٗ ئىطالَ ثدبٍرىمي  ئبٌجىرىَٗدٖ

 ئبضحىذىىي جىھبدلب لبرغي جۇرۇغحىٓ ئوڭبٍراق جۇٍۇٌىذۇ. 

 غٗخطىٗ ئبٍالٔذى.  ئٗپطبٔىۋىئبۋاَ خٌٗمٕىڭ جۇٍغۇضىذا  ضٗئىذ

ئۇٔىددڭ ٔددبجىمٍىك جددبالٔحي ثۇرۇّٔددۇ چۆرىطددىگٗ ٍىغىٍىۋاٌغددبْ خٌٗمٕددي لددبجحىك 

ھبٍبجبٔالٔذۇراجحي. ئۇٔىڭ پبٌىٕىػي، ئبٔذىٓ لبٍحىپ وېٍىػدي وىػدىٍٗرٔىڭ ئۇٔىڭغدب 

. ئٍٕٗي ۋالىحٕىڭ گېسىحٍىرى ثۇ خىً ئبغۇرۇۋٖجحيغبْ لبٍىٍٍىمىٕي ٔٗچچٗ ھٗضطٗ ثوٌ

دېگٍٗٔىدرى  ضدٗئىذٔىڭلبٍىٍٍىمٕي چولۇٔدۇظ دٖپ ئىپبدىٍىدذى.  غدۇٔىڭ ثىدٍْٗ 

لىٍىمالرٔي لىٍطدىّۇ،  ثٗججٗغىرٖھٗرلبٔچٗ خبجب ثوٌطىّۇ جوغرا ثوٌذى. ئۇ ھٗرلبٔچٗ 

 ئېحىراز ثىٍذۈرِىذى.  جوغرا لىٍغبْ ثوٌذى. ٍبوي ئۇٔىڭغب ھېچىىُ

وۈٔذىٍىه خبجىرىٍىرىذٖ ئېحىراپ لىٍغىٕىذٖن، لىّبر ئوٍٕبٍححي. ئۇ لىّبرغدب  ضٗئىذ

ِۈٌىىدذىٓ ئبٍرىٍدذى. ثدۇ  -غۇٔذاق ثېدرىٍگْٗ  ئىدذىىي، ئبخىرىدذا ھِٗدّٗ ِدبي 

خٌٗمدمٗ ئبغدىبرىٍىذى، ئدبۋاَ ثدۇٔي  -ئٗھۋإٌي ئۇٔىڭ ضىَبضىٌ رٖلىجٍىدرى ئدبۋاَ 

خٌٗدك ئدۇٔي  -رٖلىجٍٗر ئۇٔي لدبٔچٗ چۈغۈرگٗٔطدىرى ئدبۋاَ  . ضىَبضىٌٍۇجۇۋٖجحي

غۇٔچٗ ثٗن لوٌٍىذى. ئۇ روزا جۇجّبٍححي، ھٗجحب راِىسأذىّۇ ھبراق ئىچٗجحي. رٖلىجٍٗر 

جېٕدي  ضدٗئىذٔىڭ:  ۋاودبٌىحْٗئۇٔىڭ ثۇ ئىػىٕي پبظ لىالجحدي. وىػدىٍٗر ئۇٔىڭغدب 

ئۇٔىڭغدب  دوخحدۇرطي ثدبر. ئبجىس، روزا جۇجۇغمب لۇرثي ٍٗجٍّٗذۇ، دېّٗن ئۇٔىڭ ئۆزرى

پبت ھبراق ئىچىپ جۇرۇغٕي جٗۋضدىَٗ لىٍغدبْ  -ئبغمبزإٔي ٍبخػىالظ ئۈچۈْ پبت 

خٌٗك ئۇٔىڭ روزا جۇجّىغىٕىٕي، ھدبراق  -دٖپ ثبھبٔٗ وۆرضٗجحي. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبۋاَ 

 -جۇغمبٍٔىرىٕي، لۇدا  -، ئۇٔي جېخىّۇ ثٗن لوٌٍىذى ئۇ، ئۇرۇق ٍۇجۇۋېحىپئىچىىٕىٕي 

« ٍۇرجددۋازٌىمىٕي»ٕي چددو  خىددسِٗجٍٗرگٗ لوٍددذى. رٖلىددجٍٗر ئۇٔىددڭ ثددۇ ثددبجىٍىرى

دېدددذى ئدددۇ، رٖلىجٍىرىٕدددي  « ھۆودددۈِٗجٕي زٖغٍۇٌالغدددحۇرىّْٗ»ئٍٗىجٍىدددذى. 
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خٌٗك ثۈٍۈن داھىَٕىڭ جبۋاثىغب لبٍىً ثوٌۇپ چبۋان  -ِٗٔطىحّىگْٗ لىَبپٗجحٗ. ئبۋاَ 

  .چېٍىػحي

ۋاي ئىطدالَ ِٗضىٍىطدي خٌٗمٕىدڭ ئېڭىدذا ئدبۋ -ئبخىرى ثېرىپ ِٗضىٍٗ ئدبۋاَ 

زٖغٍدۇي  ضٗئىذثوٌۇغحىٓ ۋٖجْٗ ِٗضىٍىطىگٗ ئۆزگٗردى. ئبٔذىٓ ۋٖجْٗ ِٗضىٍىطي 

لبٔذاق ئىػدمب رازى ثوٌطدب، ئدبۋاِّۇ غدۇٔىڭغب  ضٗئىذِٗضٍىطىگٗ ئبٍٍىٕىپ لبٌذى. 

لبٔذاق ئىػمب ٔبرازى ثوٌطب، ئدبۋاِّۇ غدۇٔىڭغب ٔدبرازى ثوٌدذى.  ضٗئىذرازى ثوٌذى. 

ّطىسٌٗر، ثبٍالر، وِٗجٗغٌٍٗٗر، ئىػچىالر، دېھمبٔالر، ئولۇغۇچىالر، ثىٍىٍّىىٍٗر، ثىٍى

غۇٔذاق لىٍذى. پٗلٗت ٔبھدبٍىحي ئدبز ضدبٔذىىي وىػدىٍٗرال  ھِّٗىطي -وبدىرالر 

ثۇالرغب لوغۇٌّبً، خبئىٕالر، ئدبزغۇٔالر دېدگْٗ ئبجبلمدب لبٌدذى. لوغدۇٌّىغبٔالرٔىّۇ 

خػدىراق ئدبدٍِٖٗر دٖپ وٗجىىٍدي ۋٖ ئۇٔىڭ جٗرٖپذارٌىرىذىٓ ٍب ضٗئىذئٌِٗٗىَٗجحٗ 

ئدبۋاَ خٌٗدك ئبرىطدىذىىي ئورٔىغدب چىدذىّبً  ضدٗئىذٔىڭثوٌّبٍححي. ئۇالر پٗلٗت 

 غۇٔذاق لىالجحي. 

 ٔېّىػمب غۇٔذاق ثوٌىذۇ؟ 

 وَٗ ئۇچراٍذىغبْ ٔبجىمٍىمي ثۇٔي چۈغٗٔذۈرۈغىٗ وۇپبٍٗ لىالِذۇ؟  ضٗئىذٔىڭ

ي خٌٗمٕىدڭ جۇٍغۇضدىذا پدبالظ، پدبالظ ئدبرلىٍىك ئدۇٔ ضدٗئىذٔي ئىٕگٍىسالرٔىڭ

جېخىّۇ چوڭبٍحمبٔذىٓ وېَىٓ لبٍحۇرۇپ وٌٗگٍٗٔىده ئوٍدۇٔي ثدۇٔي چۈغٗٔذۈرۈغدىٗ 

 وۇپبٍٗ لىالِذۇ؟

خٌٗمحٗ وۆرۈٌدۈپ وٌٗدگْٗ ٔىػدبٕٔي ئۇٔحدۇپ، ضدىّۋوٌغب  -جبرىخحىٓ ثۇٍبْ ئبۋاَ 

ھبدىطىطدي ثدۇٔي  ئبٍالٔدذۇرۇۋېٍىع، ئبخىرى ثېرىپ ضىّۋوٌٕي ٔىػدبٔغب ئېطىٍىع

 ٗ وۇپبٍٗ لىالِذۇ؟چۈغٗٔذۈرۈغى

غۈثھىطىسوي ثۇ ئىػالر ٍۈز ثٗرگْٗ ئىػالرٔي لىطّْٗ چۈغٗٔذۈرٌٍٖٗذۇ، ٌېىىٓ 

 جبِبِْٗ چۈغٗٔذۈرٌٍّٖٗذۇ.

ثبٍددبْ لىٍىٕغددبْ ئددبِىٍالردىٓ جٗضددىرى چددوڭراق ثوٌغددبْ ئىىىددي  ٍۇلىرىددذاثىددس 

 ھٗلىمٗجٕي ٔٗزٖرگٗ ئېٍىػىّىس وېرٖن: 

ثوٌطدىّۇ، « دىٕي ھېططىَبت»ٗ ثىرىٕچي ھٗلىمٗت غۇوي، ِۇضۇٌّبٔالردا گٗرچ

 ھۆوۈَ ضۈرٖجحي. « ثوغٍۇق»ئِّٗب ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھبٍبجىذا 

ۋٖجٗٔپٗرۋٖرٌىه ئىٕمىالثىغب  ثۇرىۋېحىػحىٓ ثدۇرۇْ، ئىٕمىالثحدب  ضٗئىذئىٕمىالثٕي 

خٌٗىپىٍىىىٗ ٍۈزٌٗٔگْٗ دىٕي ھېططىَبت ثبر ئىذى. ثدۇ ھېططدىَبت ِۇضدۇٌّبٔالر 

غددب لبرغددي « لددبرالچي وددبپىرالر«. »لددوزغىالجحي»خٌٗىپىٍىددحىٓ ئبٍرىۋېحىٍگٗٔددذٖ 

 ئىٕمىالة ثبغالٔغبٔذا وىػىٍٗر، ثوٌۇپّۇ ٍېسىٍىمالر غۇٔذاق دٍٖححي، «. لوزغىالجحي»
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ثۇ ھېططىَبت ئٗزھٗرگٗ ٍۈزٌىٕىپ، ئٗزھٗرٔي ِٗروٗز لىالجحي. چۈٔىي ئٗزھٗر ئبۋاَ 

 ىذى. خٌٗمٕىڭ ئېڭىذا ئىطالَ ئىٕمىالثىٕىڭ ِٗروىسى ثوٌۇغمب الٍىك ئ -

 ٌېىىٓ... 

 ھٗلىمىددٌِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ ئىطددالِٕي ئبڭمىرىػددي لبٔچىٍىدده ئىددذى؟ ئددۇالر 

ٔبزىً لىٍغبْ ٔٗرضٗ ثىٍْٗ ھۆوۈَ  »ئىطالِٕي لبٔچىٍىه ھېص لىالجحي؟ ثوٌۇپّۇ، 

ِٗضىٍىطددي ئۇالرٔىددڭ ئېڭىددذا لبٔچىٍىدده ثددبر ئىددذى؟ ئددۇالر ثددۇٔي « لىٍىددع

ظ دٖپ چۈغىٕٗجحىّۇ؟ ٍدبوي ثوٌطدب ضىٕحب ھٗلىمىٌِۇضۇٌّبٍٔىمٕىڭ جٗلٗززاضي ۋٖ 

 دٖپ چۈغىٕٗجحىّۇ؟ « لوغۇِچٗ ِٗضىٍٗ»ٍبخػي، ثوٌّىطب ٍٍِٗي لىٍىۋېحىٍىذىغبْ 

خٌٗمٕىدڭ جۇٍغۇضدىذا ئبجبٍىدپ جېدس ضدۈرئٗجحٗ پٍٗدذا ثوٌغدبْ  -ِبٔب ثدۇ، ئدبۋاَ 

 خٗجٗرٌىه ئۆزگىرىػحىىي ئبضبضي ِٗضىٍٗ. 

ٔبزىدً لىٍغدبْ  ئٗگٗر  ئبڭمىرىٍغدبْ ثوٌطدب، ٍوضدۇٔذا ھٗلىمىدٌئٗگٗر ئىطالَ 

ٔٗرضٗ ثىٍْٗ ھۆوۈَ لىٍىع وٌٗىّٗ غبھبدٖجٕىڭ ثىرىٕچدي جٗلٗززاضدي ۋٖ جٗثىئىدٌ 

ٔىددڭ ھۆوّىددذىٓ ثبغددمب ھۆوددۈٍِٗرگٗ رازى ثوٌغددبْ جٗلٗززاضددي ئىىٍٗٔىىددي ۋٖ 

وىػدىٍٗر ئٗٔٗ  ،ئبدٍِٖٗرٔىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوالٌّبٍذىغبٍٔىمي ئېٕىك ئبڭمىرىٍغدبْ ثوٌطدب

ٗ ثوٌغدبْ ثوٌطددب ئىدذى، ئددۇالرٔي دىٕطدىسٌىك غددوئبرى غدۇٔذاق چۈغدٗٔچىگٗ ئىددگ

جوۋالٍدددذىغبْ ۋٖجٗٔدددپٗرۋٖرٌىىىٗ ثۇرىدددۋېحىع، دىٕٕىدددڭ ضىَبضدددىٌ ئىػدددالرغب 

 ئبرىٍىػىػىٕي چٗوٍٗظ ئۇٔذاق ئبضبْ ثوٌّبٍححي.       

ئىىىىٕچي ھٗلىمٗت غۇوي، ثۇ ئۈِّٗجٕىڭ جٗثىئىٌ رٖھجٗرٌىدرى ثوٌغدبْ دىٕدي 

 رٖھجٗرٌىه لىٍغۇدٖن ئبدَٖ چىمّىذى.  ئۆٌىّبالر ئىچىذىٓ ئىٕمىالثمب

جددبرىخحىٓ ثۇٍددبْ ِۇضددۇٌّبٔالرغب دىٕددي ئۆٌىّددبالر رٖھجٗرٌىدده لىٍىددپ ۋٖ ٍددوي 

وۆرضىحىپ وٌٗگْٗ ئىذى. ِۇضدۇٌّبٔالر ثىدرٖر ئىػدمب دۇچ وٌٗگٗٔدذٖ ئۆٌىّدبالرٔي 

ئۆٌىّبالرٔىدڭ لېػدىغب  .جبپبجحي. جٗغۋىع لورلۇٔچالردا ئۆٌىّدبالرٔي پبٔدبھ جبرجدبجحي

دىٕددي ئىٍىددُ ئددبالجحي. ئۆٌىّبالرٔىددڭ لېػددىغب ثېرىددپ، ِددۇھىُ ئىػددٍىرىذا  ثېرىددپ

ِٗضٍىھٗت ضوراٍححي. ھۆوۈِذارالردىٓ زۇٌۇَ جبرجىدپ لبٌطدب، ئۆٌىّبالرٔىدڭ لېػدىغب 

ئېَحددبجحي. ئۆٌىّددبالر ھۆوۈِددذارالرغب ٔٗضددىھٗت لىٍىددپ ئىٕطددبثمب  دٖردثېرىددپ 

ارالرٔىڭ ٍوٌطىسٌىمىغب ئدۇچراپ وٌٗحۈرٖجحي. ئۆٌىّبالر ثۇ ئىع جۈپٍٍٗي گبھىذا ھۆوۈِذ

 ئدبثرۇٍيلبالجحي. گبھىذا زىٕذأالرغب جبغٍىٕبجحي. گبھىذا ئىمحىطبدىٌ، جىطدّبٔىٌ ۋٖ 

ٔىڭ ئبٌذىذىىي ِٗضئۇٌىَىحىٕي ئبدا جٗرۇزگٗ ئۇچراٍححي. ٌېىىٓ ئۆٌىّبالر  -دٖخٍي 

ػٕي ئۆٌىّبالرغب دىٕٕي ثىٍى لىٍىع ئۈچۈْ ثۇ ئبزارالرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ چىذاٍححي. 

ھۆوۈِذارٔي، پۇلرأي جوغرا ٍوٌغب ثبغالغحىٓ ئىجبرٖت   -لىٍذى. وىػىٍٗرٔي   ٔېطىپ
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ثۇ ِۇھىُ ۋٖزىپٗ ئۇالرٔىڭ زىّّىطىگٗ ٍۈوٍٗٔذى. ئِٗذى لىَبِٗت ودۈٔي ئدۇالر ثدۇ 

لب ھېطبة ثېرىذۇ. دىٕذا ھِّٗىذىٓ ئبۋۋاي ۋٖزىپىٕي ئبدا لىٍغبْ، لىٍّىغبٍٔىمىذىٓ 

ىذۇ. ٍبخػي ئىػدمب ثدۇٍرۇپ، ٍبِدبْ ئىػدحىٓ جوضدۇظ ھۆوۈِذارغب ٔٗضىھٗت لىٍىٕ

پۇلراغىّۇ، پبدىػبھمىّۇ ئوخػبظ. ئۆٌىّبالرٔىڭ ٍوي ثبغچىطي ئۇالرٔي ثۇ ئبِبٔٗجٕي 

ِۇغٗلمٗجٍٗرگٗ چىذاغمب ئىٍھبِالٔذۇرۇپ ِۇٔذاق دٍٖدذۇ:  -ئبدا لىٍىع ٍوٌىذا جبپب 

پ ئۇٔي ٍبخػىغب ھِٗسٖ غېھىحٍٗرٔىڭ خوجىطىذۇر، زاٌىُ ھۆوۈِذارٔىڭ لېػىغب ثېرى»

ئۆٌحدۈرۈٌگْٗ وىػدىّۇ  غدېھىحٍٗرٔىڭ  ٗۋٖثحىٓضد غدۇثۇٍرۇپ ۋٖ ٍبِبٔذىٓ جوضۇپ، 

«خوجىطىذۇر
①
. 

ئۆٌىّبالر ئۈِّٗجٕىڭ رٖھجىرى  ضىَبضىٌ، ئىجحىّبئىٌ، ئىمحىطدبدىٌ، پىىدرى ۋٖ 

روھىٌ ٍېحٗوچىطدي ثوٌدۇپ وٌٗدذى. ئدۇالر ئدۈِّٗت جبجبۋۇزغدب ئۇچرىغدبْ ھبِدبْ 

 ھٗلىمىددٌٔددي ۋٖ ئددبخىرٖت وددۈٔىٕي ىرىددپ، ئۇالرغددب لددب چبلدئددۈِّٗجٕي جىھب

 ثىۋاضدىحِٗۇجبھىذالرٔي وۈجۈپ جۇرغبْ جٕٗٔٗجٕدي ئٗضدٍىحٗجحي. گبھىدذا ئدۆزٌىرى 

جٗڭگٗ لبجٕىػبجحي. گبھىذا لوغۇٔغب ئۆزى لوِبٔذأٍىك لىالجحدي. دىدٓ وىػدىٍٗرٔىڭ 

ۈضحىگٗ ئېٍىپ ئېڭىذا ئۆٌّىگْٗ زاِبٔالردا دىٕي ئۆٌىّبالر ئٗٔٗ غۇٔذاق ۋٖزىپىٍٗرٔي ئ

 -ٍوٌىدذا جبرجمدبْ ئدبزار  ٍوٌىدذا الٍىمىدذا جىھدبد لىٍىدپ،  وٌٗگْٗ. جبرىخحدب 

، ئبِدبٔٗجٕي جبٍىدذا ئدبدا لوٍدۇۋٖجًّٗوۈٌپٗجٍٗرگٗ ضٗۋر لىٍىدپ، ثوغبغدّبً، ثٗي 

 ئۆٌىّبالر ضبٔبلطىس وۆپ.  ئېرىػىْٗٔىڭ رازىٍىمىغب لىٍىپ، 

 ٍٗٗردٖ ئىذى؟ ل« ئۆٌىّبالر»ثىس گېپىٕي لىٍىۋاجمبْ دٖۋردٖ 

ئددۇالر ٔددبپوٌېئوْ دٖۋرىگىچىٍىدده داۋاِالغددحۇرغبْ رٖھجٗرٌىدده ئددورٔىٕي ضددبلالپ 

 لبالٌىذىّۇ؟ 

ئۇالر ئۈِّٗجٕىڭ ضىَبضىٌ، ئىجحىّبئىٌ، ئىمحىطبدىٌ ھولۇلٍىرىٕي جٌٗٗپ لىٍىپ 

 ئوجحۇرىغب چىمبٌىذىّۇ؟ 

ثبغدٍىمٕىڭ ئۇالر ٍبخػىغب ثۇٍرۇپ، ٍبِبٔذىٓ جوضۇپ، ئۆٌۈِگٗ پٗرۋا لىٍّبً زاٌىدُ 

 ؟ جوضبٌىذىّۇلېػىغب ثېرىپ، ئۇٔي ٍبخػىغب ثۇٍرۇپ، ٍبِبٔذىٓ 

ٍبوي وۆپ ضدبٍٔىك ئۆٌىّدبالر ھولۇلدذارغب لدۇي ثوٌدۇپ، ھولۇلدذارغب ئٗگىػدىپ، 

خۇغبِٗت لىٍىپ، ھولۇلذارٔىڭ زۇٌۇٍِىرىٕي ِۇثبرٖوٍٗپ، ئۇٔي جېخىّۇ ئدبزدۇردىّۇ؟ 

ۇردى. ٍدبوي ثىدر ثۇٌۇڭدذا دٖرش ثۇ ئٗضٕبدا ٍبخػي ئۆٌىّبالر ئۆٍىگٗ ِۆوۈٔدۈپ ئوٌحد

ئۆگٗجطدٗوال ۋٖزىپىّىدس ئدبدا « ئىٍىدُ»وىػدىٍٗرگٗ »ئۆگۈجۈپ وىحبة ٍبزدى. ئدۇالر 

 دٖپ ئوٍالغحي. « ثوٌىذۇ

                                                 
①
 ھٗدىص دېگْٗ.  ضٗھىھھبوىُ رىۋاٍٗت لىٍىپ،  
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ئىٍىُ ئۆگىحىع وېدرٖن، ٌدېىىٓ ئۆجّۈغدٕىڭ وبٌٍىطدي ثىدٍْٗ ھدبزىرٔي ٔٗزٖردٖ 

ودۆپ ٌىك لىٍىدع ئىٍىّٕىدڭ « وىحبة خبٌحىطي»جۇجّبً، ئٗجىٕي جېخىّۇ ئوٍٍىّبً 

پبٍددذىٍىرىٕي ٍددوق لىٍىۋېحىددذۇ. دىٕددي وىحددبثالردىىي ئىٍىددُ دىٕددي ئىٍىّددذا 

ِۇجٗخٗضطىطٍٗغدددّٗوچي ثوٌغبٔالرغدددب زۆرۈر ئوزۇلحدددۇر. ٌدددېىىٓ ثىدددر ئىدددسدا 

جوخحىۋاٌّبضٍىك وېرٖن. ثٌٗىي ثۇرۇٔمىٕي ِٗروٗز لىٍىپ جۇرۇپ، ھبزىرلىٕي جٗجمىدك 

لىٍىدع وېدرٖن. ٍٗٔدي  لىٍىع، ئىطالِىٌ، ئىٍّىدٌ ٔدۇلحىئىٕٗزٖر ثىدٍْٗ جٗجمىدك

ِۇضددۇٌّبٍٔىمٕىڭ  ھٗلىمىددٌھددبزىرلي ئٗھۋاٌغددب ٔٗزٖر لىٍىددع وېددرٖن ھددبزىر ثىددسدٖ 

غٗرجٍىرى جوٌدۇق جېپىٍىۋاجبِدذۇ؟ ھٗرىىٗجٍىرىّىدس ئٗلىدذٖ ۋٖ غدٗرىئٗت لېٍىپىغدب 

چۈغِٗذۇ؟ ٍبوي غدٗرىئٗجحىٓ ئدبزدۇلّۇ؟ ٍدبوي لىطدّْٗ جٗرٖپدٍٗردٖ وِٗچىٍىده 

ذىٓ وېددَىٓ وَٗ جٗرٖپٍٗرٔددي جوٌددۇلالظ، ئبزغددبْ ئۆجىۈزدۇلّددۇ؟ ثددۇٔي ثىٍىۋاٌغبٔدد

جٗرٖپٍٗرٔي جۈزىحىع وېرٖن. ثبغمىچٗ لىٍىدپ ئېَحمبٔدذا، ئۆٌىّدبالر دىدٓ ۋٖ ئىٍىدُ 

ئىطددالِىٌ  ھٗلىمىددٌئددبرلىٍىك دىددٓ ئددۆگٗٔگْٗ وىػددىٍٗرٔي ھٗرىىٗجٍٗٔددذۈرۈپ، 

جِٗئىَٗت لۇرۇپ چىمىػي  ھۆوۈِذارٔىّۇ، پۇلرأىّۇ جېگىػٍىه ئورۇٔغدب لوٍۇغدي  

ٔىڭ غٗرىئىحىگٗ رىئبٍٗ لىٍىػمب لبٍحۇرۇپ وېٍىػي وېدرٖن. غدۇٔذاق وۈِذارٔي ھۆ

لىٍغبٔذىال جِٗئىَٗجحٗ ثوٌۇۋاجمدبْ ضىَبضدىٌ، ئىمحىطدبدىٌ، ئىجحىّدبئىٌ زۇٌدۇِالر 

جِٗئىَٗجددحٗ ثوٌۇۋاجمددبْ ئٗخاللىددٌ، ئٌِٗٗىددٌ، ِٗٔىددۋىٌ ثددۇزۇلچىٍىمالر  .جۈگٍٗددذۇ

ھبد لىٍىػي وېرٖن. وىػىٍٗرٔىڭ ٔىَىحي جۈگٍٗذۇ ٍبوي ھېچجوٌّىغبٔذا ِۇغۇ ٍوٌذا جى

لبٔچىٍىه خبٌىص ثوٌطب، ئىطدالھبت ئۈچدۈْ لبٔچىٍىده جىرىػدچبٍٔىك وۆرضٗجطدٗ، 

 ئىطالھبت غۇٔچىٍىه ئٌِٗٗىٍَىػىذۇ. 

 ددىٕي ئۆٌىّبالرٔىڭ ٍٗٔٗ ئۆزى چۈغٗٔگْٗ فمھىٌ ھۆوۈٍِٗرگٗ جبٍىٕىپ ئىجحىھدب

ٍىىٍٗرگٗ ئىطددالِىٌ لىٍىددپ، وىػددىٍٗرٔىڭ جۇرِۇغددىذا ٍېڭىالٔغددبْ ِۈغددىۈٌچى

ِٗٔجٌٗٗردىٓ ئېٍىٕغبْ ھٗي لىٍىع چدبرىٍىرىٕي جېپىدپ ثېدرىع ِٗججدۇرىَىحي ثدبر 

ثىٍْٗ وېڭٍٗحىپ وىػىٍٗرٔىڭ جۇرِۇغدىذا  دئىذى. غٗرىئٗجٕىڭ ضبٍىطىٕي ئىجحىھب

ٍېڭىالٔغبْ ئىػالرغىچٗ ٍٗجىۈزۈظ، وىػىٍٗرٔىڭ ھبٍبجىذا ٍېڭىالٔغدبْ ئٗھدۋاٌالرٔي 

ھبٍبجٍىممدب ھۆوۈِدذار ثوٌطدۇْ ئۈچدۈْ  ، ثۇ ئدبرلىٍىك غٗرىئٗت لېٍىپىغب ضېٍىع

ٔبزىً لىٍغبْ ئىالھىٌ ٍدوٌٕي جۇرِۇغدحىٓ ٍىرالالغحۇرِبضدٍىك فىمھىٕىدڭ دائىٍّىدك 

 ۋٖزىپىطىذۇر. 

 ئۆٌىّبالرٔىڭ ئٍٕٗي ۋالحىذىىي ِۇغۇ جٗڭگٗ ٍبرىغۇدٖن ضٗۋىَطي ثبرِىذى؟ 

ٔىدڭ ئىچىدذٖ ھٗق ثىس ئۇالرغب ئۇۋاي لىٍّدبلچي ئِٗٗضدّىس. غدٗن ٍدولىي ئۇالر

ضۆزٔي جبوبرٌىغبٔالرِۇ ثبر ئۆزىٕىڭ ھولۇلذارغب لۇي لىٍىٕغىٕىٕي ٍدبوي ھٗق ضدۆزٔي 
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دېَىػحىٓ جوضۇٌغىٕىٕي ھېص لىٍغبْ ھبِبْ جبٕٔي ئبٌىمىٕىغب ئبٌغبٔالر ھَٗ ثبر پىىىر 

لىٍغبٔالر ھَٗ ثبر. ٌېىىٓ ئۇٔذالالر ٔبھبٍىحي ئبز ثوٌۇپ، وۆپ  دٍۈرگۈزگٍٗٔٗر، ئىجحىھب

ھبالۋٖجٕي لوغٍىػىپ ٍۈرٖجحي، ٍبوي ئۆٍٕىدڭ ئىچىدگٗ  -ىمٍىرى دۇَٔبٌىك ھوزۇر ضبٍٔ

ثېىىٕىپ، دٖرش ئۆگىحىع ۋٖ وىحبة ٍېدسىع ثىدٍْٗ ثٗٔدث ثوٌغدبْ ئىدذى. دٖرش 

 ئۆگىحىع ۋٖ وىحبة ٍېسىػحىّۇ ٔۇرغۇْ ٍېحٗرضىسٌىىٍٗر ِٗۋجۇد ئىذى. 

 ئىدذىَٗۋىرٌىده ۋٖ ئۆٌىّبالرٔىڭ ھبٌي ئبغۇٔذاق ثوٌغبْ ئٗھۋاي ئبضدحىذا جبھبٔگى

خٌٗمٕىدڭ  -ھۇجۇَ ٍېحىػحۈرگْٗ ئٌّٗدبٔىٌ رٖھدجٗرٌٗر ئوجحۇرىغدب چىمىدپ، ئدبۋاَ 

ھولۇلىٕي جٌٗٗپ لىٍذى. ئۇالر ھولۇق ِٗٔجٗضدىٕىڭ خٌٗدك ثوٌۇغدٕي  ھۆوۈِدذارغب 

چٗن لوٍۇغٕي  لدبٔۇْ جدۈزۈظ ھولدۇلي، لدبٔۇْ ئىجدرا لىٍىدع ھولدۇلي، ئٗدٌىدَٗ 

ئبضبضي لدبٔۇْ ثوٌۇغدٕي  خٌٗدك ۋٖوىٍٍىرىدذىٓ ھولۇلٍىرىٕي ئېٕىك ثٌٗگىٍٍٗذىغبْ 

پبرالِېٕث جٗغىىٍٍٗغٕي  لبرار چىمىرىع ھولۇلىٕىڭ پبرالِٕىححىال ثوٌۇغىٕي جٌٗٗپ 

 لىٍذى.

ئۇالر ٍٗٔٗ دٖي غۇ ۋالىحٕىدڭ ئۆزىدذٖ ِبئبرىدپ ضبھٗضدي، ئىمحىطدبد ضبھٗضدي، 

ي ضٗھىَٗ ضبلٍىمىٕي ضبلالظ ضبھٗضدي، پدبراۋأٍىك ضبھٗضدي لبجدبرٌىك ھٗرلبٍطد

 ضبھٌٗٗردٖ ئىطالھبت ئېٍىپ ثېرىػمب چبلىردى. 

پْٗ لدباللٍىمي، ھٗزارٖت لدباللٍىمي،  -ئۇالر ٍٗٔٗ ِىٍٍٗجٕي چىرِىۋاٌغدبْ ئىٍىدُ 

 جٗپٗوىۇر لباللٍىمي، ِبددىٌ لباللٍىك لبجبرٌىك لباللٍىمالرٔي ٍولىحىػمب چبلىردى.

ئۈضحىگٗ ئبٌذى.  لىطمىطي ئۇالر دىٕي ئۆٌىّبالر ٍبٌحبٍغبْ رٖھجٗرٌىه ۋٖزىپىطىٕي

دۇَٔب   -ئۇالردا ٍٗٔٗ ئٍٕٗي زاِبٔذىىي دىٕي ئۆٌىّبالردا ٍوق ثوٌغبْ ثىر ئبرجۇلچىٍىك  

ۋٖزىَىحىذىٓ خٗۋٖردار ثوٌۇظ، دٖۋرٔىدڭ رېحىّىٕدي چۈغدىٕىع، ثٗزى ضدبھٌٗٗردٖ 

 ئٌِٗٗىٌ ٌِٗۇِبجالرغب ئىگٗ ثوٌۇظ ئبرجۇلچىٍىمي ثبر ئىذى.

 ىٕىػىٕي وۈجۈظ ِۇِىىٓ؟ ثۇ ئٗھۋاٌذا ئبۋإِىڭ لٍٗٗرگٗ ٍۈزٌ

خٌٗك وېَىٕچٗ ثۇ ئىػدالرٔىڭ ھِّٗىطدىٕىڭ ثىدر چدو  ئٗپطدبٔٗ  -جوغرا، ئبۋاَ 

ئىىٍٗٔىىىٕي ثبٍمىذى. ئبجدبٌّىع دېّدووراجىَٗ ئۆزىٕىدڭ ئٗضدٍي جبٍىدذا پۇلرأىدڭ 

ئبٍٍىٕىدپ لبٌدذى  خٌٗدك  ووِېدذىَىگٗجېٕىغب ئٗضمبجطىّۇ، ثىسگٗ وٌٗگٗٔدذٖ ثىدر 

حٗ ٔدبزارٖت لىالٌّىدذى  خٌٗدك ۋٖوىٍٍىدرى ئٌِٗٗىَٗجدحٗ ھولۇلذارالرٔي ئٌِٗٗىَٗجد

ھېچٕېّىگٗ ۋٖوىٍٍىه لىٍّىذى، پٗلٗت ئۆزىٕىڭ غٗخطي ِٗٔپٗئىحىگىال ۋٖوىٍٍىده 

لىٍددذى. ۋٖوىٍٍٗرٔىددڭ ئٍٕٗددي چبغددذىىي غٗخطددي ِٗٔپٗئىحددي زوراۋاْ فېئددوداٌالر 

بغٍىغبْ ِٗٔپٗئىحي، فېئوداٌالرٔىڭ جٗخحىٕي ٌىڭػىحىپ، ئۇٔىڭ ئورٔىٕي ئىگىٍٗغىٗ ث

ئدبداۋٖت  -وبپىحبٌىسَ ثىخٍىرىٕىڭ ِٗٔپٗئىحي ئىذى. گۇرۇھۋازٌىدك، جٗپدرىمٗ ۋٖ ئدۆچ 
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ِۇٔبضىۋٖت جورىغب ئېٍىٕىپ، ۋىجدذاْ ۋٖ  گۇرۇھالر -پٍٗذا لىٍذى. ھٗرلبٍطي پبرجىَٗ 

ئۇٔۇجحي. ھېچىىُ ئۆز ھولۇلىغب ھٗلذارٌىمي ثىٍْٗ ئِٗٗش، ثٌٗىدي  لٗضَِٗبدٌىرىٕي

ٍېمىٍٕىػددىع دٖرىجىطددىگٗ لددبراپ،  پددبرجىَٗگٗبْ ھددبوىّىَٗت ثېػددىغب چىممدد

 ئېرىػدىْٗپۇرضٗجپٗرٖضٍىه ئىمحىذارىغب لبراپ ئىرىػحي. خٌٗك ٌِٗۇَ ٔٗرضدىٍٗرگٗ 

ثوٌطددىّۇ، ئۇالرٔىددڭ ئېرىػددىٍٗٔىرى ثۇٔىڭددذىٓ وېٍىددپ چىممددبْ ثۇزۇٌۇغددالرغب ۋٖ 

 خٗجٗرٌٗرگٗ ٍبِبق ثوالٌّىذى. خٌٗك ثۇٔىّۇ ئېٕىك چۈغٗٔذى. 

جٗٔپٗرۋٖرٌىه ۋٖ ئىطالھبجچىٍىك ئبضبضىذا لۇرۇٌغبْ ھٗرلبٍطي ئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ ۋٖ

ۋٖجٗٔپٗرۋٖرٌىه دٖۋاٌىرىٕي ۋٖ ئىطالھبت دٖۋاٌىرىٕي ئۇٔحۇپ، جبْ  گۇرۇھالر -پبرجىَٗ 

جٗھٍددي ثىددٍْٗ ھددبوىّىَٗت جبٌىػىػددمب چۈغددحي. ئددبخىر ثېرىددپ ھِّٗىطددي  -

 جبھبٔگىرالرٔىڭ لوٌىذىىي ئوٍۇٔچۇلمب ئبٍٍىٕىپ لبٌذى.

خٌٗك وېَىٕچٗ ثۇ ئىػالرٔىڭ ھِّٗىٕي ئوچۇق چۈغٗٔذى. ئِّٗدب  -ئبۋاَ جوغرا، 

دٖضٍىپىذٖ ئوٍۇْ وىػىٍٗرٔىڭ ئٗلٍىٕي الي لىٍذى. دىٕي ئۆٌىّبالردا ئىپبدٖ ئٗجىْٗ 

خٌٗمدمٗ ثدۇ ئوٍدۇٕٔي جېخىّدۇ لىسىدك  -رٖھجٗرٌىىٕىڭ ثوٌّبضدٍىمي ئدبۋاَ  جٗثىئىٌ

ۆز خٌٗمىگٗ ئىطدالِٕىڭ ئبضبضدٍىك وۆرضٗجحي. ٍٗٔٗ ثىر جٗرٖپحىٓ. دىٕي ئۆٌىّبالر ئ

 جٗگٍٗپ چۈغٗٔذۈردىّۇ؟ ِٗضىٍىطىٕيجٗۋھىذ  -ِٗضىٍىطي 

ٔي زاجحب، ضۈپٗجحٗ، ئٗپئبٌذا ثىر دٖپ جٗزِىٌ ئٗلىدذٖ لىٍىدع  غۈثھىطىسوي، 

ٔىڭ غٗرىئىحىٕىال ھۆوۈِذارٌىك لب لىٍىع  ثبرٌىك ئىجبدٖت پبئبٌىَٗجٍىرىٕي ثىرال 

، ثۇٍرۇغبْ رٔي ھۆوۈِذار لىٍّبضٍىك. ِبٔب ثۇ ئۈچي دٖضحۇرى لىٍىع، ثبغمب لبٔۇٔال

پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ ئٗۋٖجىْٗ ۋٖ لۇرئبٕٔىڭ ئبضبضٍىك ِٗزِۇٔي ثوٌغبْ  

. ِۇغۇ ئۈچٕىڭ ثىرىٕي ثۇزغبٍٔىك جٗۋھىذٔي ثۇزغبٍٔىمحۇر. غۇٔىڭ ئۈچدۈْ جٗۋھىذجۇر

ھىدذٔي غدۇٔذاق ئۇ، دىٕدذىٓ چىمىرىۋېحىدذىغبْ غدېرىىحۇر. ئۆٌىّدبالر خٌٗمدمٗ جٗۋ

 چۈغٗٔذۈردىّۇ؟ 

دىٓ ئېغىسدا ئېحىراپ لىٍىدع ثىدٍْٗ ئٌِٗٗدذٖ ھٗرىدىٗت لىٍىػدٕىڭ ئورگبٔىده 

ثىرىىّىطىذۇر. دىٓ لٌٗجحىىي جۇٍغۇال ئِٗٗش. ٍبوي لۇرۇق غوئبرالر ئِٗٗش، ثٌٗىي 

دىٓ دىٍذىىي جؤۇظ ۋٖ ئىالھىٌ ٍوٌٕىڭ جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ ئِٗٗي لىٍىػدحۇر. ئٗ  

ٔىڭ غٗرىئىحىٕي ھۆوۈِدذارٌىك دٖضدحۇرى لىٍىػدحۇر. ئۆٌىّدبالر ثىرىٕچي ئِٗٗي 

 خٌٗممٗ ثۇٔي ثىٍذۈردىّۇ؟ 

ئٗۋٌىَبالردىٓ جٗۋٖررۈن ئىدسدٖپ، ئدۇالردىٓ  -ِبغبٍىخالر ۋٖ پىر  -خٌٗك ِبزاٍي 

ٔىدڭ غدٗرىئىحىذىٓ ثبغدمب پبٍذا وېٍىػٕي ۋٖ زىَبٕٔي چېىىٕذۈرۈغدٕي ودۆزٌٗپ، 

پ، ئٌِٕٗٗي ئىّبٕٔىدڭ جٗروىجدي لىطدّي دٖپ لبٔۇٕٔي ھۆوۈِذارٌىك دٖضحۇرى لىٍى
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لبرىّبٍذىغبْ ِۇرجىئىٍىه پىىرىگٗ ئٗگىػىپ ئبزدى. ئۆٌىّبالر خٌٗمٕي ِۇغۇ ئٗلىذٖ 

ئبزغۇٍٔۇلٍىرىغب ئبگبھالٔذۇردىّۇ؟ ثۇ ئبزغۇٍٔۇلٕي جبغالغمب دٖۋٖت لىٍدذىّۇ؟ ثۇٔىدڭ 

 ئۈچۈْ جىھبد لىٍذىّۇ؟ 

ٍٗ  رٖغدىذ رىدسا جٗۋھىدذٔي ِٗضىٍْٗ: ِۇھِّٗٗد ئبثذۇ ۋٖ ئۇٔىڭ غدبگىرجي غد

ضٌٗٗپ ضبٌىھالر لۇرئبْ ۋٖ ھٗدىطحىٓ چۈغىٕىپ، ئٌِٗٗىٌ جۇرِۇغىغب جٗججىمٍىغدبْ 

ٔي دٖضدحٗن « زۆرۈرىَٗت»ئىالھىٌ ضۈرٖت ثوٍىچٗ ثبٍبْ لىٍذىّۇ؟ ٍبوي ئٗوطىچٗ 

لىٍىپ، خٌٗمٕي ئىطالِغب زىدث رېئبٌٍىممدب ثوٍطدۇٔذۇرۇپ، ئٌِٗٗىَٗجٕدي ئىطدالِغب 

 ىھبد لىٍىػمب ٍۈزٌىٕىع ِۇِىىٓ ثوٌغبْ ئىرادىٍٗرٔي ئۇخالجحىّۇ؟لبٍحۇرۇظ ئۈچۈْ ج

ِۇھِّٗٗد ئبثذۇ پوچحب جبزأىطىٕي دۇرۇش دٍٖذىغبْ پٗجىۋأي چىمبردى، ھِٗذٖ 

لبٔۇْ ِٗضٍىھٗت وېڭىػىٕىڭ غٗرىئٗجىٗ زىدث لدبٔۇٔالرٔي چىمىرىػدىغب ٍدبردىّي 

ٔىددڭ رٔي جېگىددذىغبْ پٗجىددۋاالرٔي چىمددبردى. غددٍٗ  رٖغددىذ رىددسا ِۇضددۇٌّبٔال

غددٗرىئىحىذىٓ ثبغددمب لددبٔۇٔالر ثددوٍىچٗ ھۆوۈِددذارٌىك لىٍىددذىغبْ ھۆوۈِددذارالرغب 

ثوٍطۇٔۇغددمب چددبلىردى. رٖغددىذ رىددسا ثىددر پٗجىددۋادا ئىطددالِٕىڭ جددۈپىي ٔۇرٌددۇق 

ٔىدڭ لۇرئدبْ، »ھٗلىمٗجٍىرىگٗ ثىر دۆۋٖ ئېسىمحۇرۇغالرٔي لوغۇپ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: 

ۋٖ دٌٖىدً وٌٗحدۈرۈظ  دٍىرى ۋٖ ئىجحىھدبھٗدىطحٗ ئوچۇق دېگْٗ ِۇجٍٗق ئبَ ھۆوۈِ

ئبرلىٍىك ثىٍىٕگْٗ ھۆوۈٍِىرى ئبدىٍذۇر. غۇٔذاق ئىدىْٗ لٍٗٗردٖ ئدبدىٍٍىك ثوٌطدب، 

ٔىڭ ھۆوّي ثبرغۇٍٗردٖ 
①

. ۋٖ ٌېىىٓ ِٗٔىطي ئېٕىك ئبٍٗت ۋٖ ھٗدىص ثبر ٍٗردٖ 

ثىدر ثبغمب ھۆوۈٍِٗرٔي جۇجۇغمب ثوٌّبٍذۇ. پٗلٗت ثىر ئبٍٗجٕىڭ ھۆوّي ئبرلىٍىك ٍٗٔٗ 

ئبٍٗجٕىڭ ھۆوّىٕي ئٌِٗٗذىٓ لبٌذۇرۇغمب ثوٌىذۇ. ِٗضدىٍْٗ: زۆرۈرىدَٗت ثدبر ٍٗردٖ 

 گۇٔبھ ثوٌىذىغبْ ئىػالرغب رۇخطٗت لىٍىػمب ئوخػبظ. 

ھىٕذىطحبْ پٗٔجبپ ئۆٌىىطىٕىڭ ِۇپحىطي ٔۇرىذدىٓ ِٗۋٌىۋىٌ ئۇضحبزىّىسدىٓ
②
 

وٍىچٗ ھۆودۈَ لدبٔۇٔي ثد ئٗٔگٍىَٗٔىدڭثىر لبٔچٗ ضوئبي ضورىغبْ ئىىْٗ، جۈٍِىذىٓ 

ضورىغبْ ئىىْٗ. ئۇضحبزىّىس ئۇ ضوئبٌالرغب جبۋاة ثېرىػٕي ِبڭب  ِٗضىٍىطىٕيلىٍىع 

ھبۋاٌٗ لىٍذى. ئۇ، غۇٔذاق ضدوئبٌالرغب جدبۋاة ثېرىػدحٗ گبھىدذا غدۇٔذاق لىالجحدي. 

                                                 
①
. خۇددى ئىّبَ ئىجٕدي ضۆزدۇرِبٔب ثۇ ثىرىٕچي ئېسىمحۇرۇظ. لۇرئبْ ۋٖ ھٗدىطٕىڭ لېٍىپىغب چۈغّىگْٗ ئبدىٍٍىك ثىر ِٗۋھۇَ  

ٔبزىً لىٍّىغبْ ثىر ٔٗرضدىٕي ئدبدىٍٍىك  ّذٖوىُ وى»ئېَحمبٔذٖن:  رىطبٌىطىذٖجٍّٗىََٗ جٗۋھىذ جوپٍىّىٕىڭ ئوْ ئىىىىٕچي 

دٖپ لبراپ، وىػىٍٗر ئوجحۇرىطىذا غۇ ثوٍىچٗ ھۆوۈَ لىٍطب، ئۇ وبپىر ثوٌىذۇ. جبھبٔذا ھٗرلبٔذاق خٌٗك ئدبدىٍٍىمٕي جٗغدٗثجۇش 

 .«لىٍىذۇ. گبھي خٌٗمٍٗرٔىڭ دىٕىذا چوڭٍىرىٕىڭ وۆز لبرىػي ئبدىٍٍىك ھېطبثٍىٕىذۇ
②
-0901ٍىٍي ۋاپبت ثوٌغبْ. رٖغىذ رىسا ثىس ثۇٍٗردٖ ٔٗلىً لىٍىۋاجمبْ ضۆزٌىرىٕي -0915ېّٗوچي، ئۇ د ئبثذۇھٕيِۇھِّٗٗد  

 ضبٔىذا ئېالْ لىٍغبْ. -07ٔىڭ « ژۇرٔىٍي ِٗٔبر»ٍىٍي 
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لدبٔۇٔي ثدوٍىچٗ ھۆودۈَ لىٍىدع ِٗضىٍىطدي  ئٗٔگٍىَٗجۆۋٖٔذىىىطي ھىٕذىطحبٔذا 

 جېىىطحي:  جوغرىطىذا ثٗرگْٗ جبۋاثىّٕىڭ

لبٔۇٔىدذا غدٗرىئٗجىٗ جدوغرا وٌٍّٗٗدذىغبْ ھۆوۈٍِٗرِدۇ ثدبر.  ئٗٔگٍىدَٗضدوئبي: 

لبٔۇٔي ثوٍىچٗ ھۆودۈَ لىٍطدب  ئٗٔگٍىَٗئىٕگٍىسالرغب خىسِٗت لىٍىۋاجمبْ ِۇضۇٌّبٔالر 

 ثوالِذۇ؟

جبۋاة: ثۇ ضوئبي ھۆوۈِٗجٍٗرگٗ لبٔۇْ جۈزۈپ ثٗرگۈچىٍٗرٔىدڭ ھدۆوّي، ئىٕطدبْ 

ھۆوددۈَ لىٍغۇچىالرٔىددڭ ھددۆوّي، لددبٔۇْ ئىجددرا لىٍىػددحب جددۈزگْٗ لددبٔۇْ ثددوٍىچٗ 

ثىٍْٗ دارۇٌھٗرثٕدي پٗرق ئېدحىعدارۇٌئىطالَ 
①
لبجدبرٌىك زاِدبٔىّىسدا ئٗ  لېدَىٓ  

ثوٌغددبْ ِٗضددىٍىٍٗرگٗ ثېرىددپ چېحىٍىددذىىْٗ. وددۆرۈپ جددۇرۇۋاجىّىسوي، وددۆپٍىگْٗ 

ُّْو َُِاْولَ ِوَك ُىوِۇضۇٌّبٔالر  ََ  ل ََ ُ ا ََِلل نَُ ْْ َِ﴾ ﴿﴿َوَِ  لَّْا َي ُِِرو ٔبزىً لىٍغبْ  وىٍّٗروي ُا  ْلَ ول

. دېگْٗ ئبٍٗجٕىڭ زاھىدرى ②﴾ئبٍٗجٍٗر ثوٍىچٗ ھۆوۈَ لىٍّبٍذىىْٗ، ئۇالر وبپىرالردۇر

، ئىٕطبْ جۈزگْٗ لدبٔۇٔالر ثدوٍىچٗ ھۆودۈَ لىٍىۋاجمدبْ ٍٗرٌىده ئېطىٍىپِٗٔىطىگٗ 

چٗ لدبٔۇْ ودبپىر دٖپ لبراۋاجىدذۇ. ثدۇ لدبراظ ثدوٍى ضدودىٌَٗىرىٕيِٗھىىّىٍٗرٔىڭ 

پبدىػددبھالرٔي، ھۆوۈِددذارالرٔي وددبپىر دېَىػددىٗ جددوغرا وېٍىددذۇ.   -جددۈزگٍٗٔٗرٔي  

ھۆوۈِذارالر گٗرچٗ ئۆزى لبٔۇْ جۈزِىطىّۇ، ثىراق لدبٔۇْ غدۇالرٔىڭ ئىسٔدي ثدوٍىچٗ 

جۈزۈٌىذۇ. غۇ لدبٔۇٕٔي ئىجدرا لىٍغدۇچىالرٔي ھۆوۈِدذارالر ثېىىحىدذۇ. لدبٔۇْ ئىجدرا 

ضۈپىحىذٖ ھۆوۈِذارٔىڭ ٔبِىدذا لدبٔۇْ ئىجدرا  ٌٗجچىطيۋاوبلىٍغۇچىالر ھۆوۈِذارٔىڭ 

 لىٍىذۇ. 
ِٗغھۇر فمھىٌ ئىّبٍِىرىٕىڭ ھېچمبٍطىطي ِٗزوۇر ئبٍٗجٕىڭ زاھىرى ِٗٔىطدىگٗ 

ٔبزىً لىٍغبْ ئبٍٗجٍٗر ثدوٍىچٗ ھۆودۈَ لىٍّىغبٔالرٔىدڭ  لبٍىً ثوٌّىذى. ھېچىىُ 

ٍبوي لىٍّىغبٍٔىىمىٕي  ھِّٗىطىٕي غٗرىئٗجحىٓ ثبغمب لبٔۇٔالر ثىٍْٗ ھۆوۈَ لىٍغبْ،

ئبٍرىّبضحىٓ
③

 وبپىر دېّىذى.

                                                 
①
 دارۇٌئىطدالِٕىڭثىدٍْٗ  دارۇٌدھٗرةئىطالَ غٗرىئىحىگٗ زىث لبٔۇٔالرٔي جٗججىمالغمب ئباللىدذار ِٗضدىٍىٍٗردٖ »رٖغىذ رىسا:  

 .دېّٗوچي ثوٌىذۇ« ّي ئوخػىّبٍذۇھۆو
②
 ئبٍٗت.-44، ِبئىذٖضۈرٖ  
③
ِبٔب ثۇ ئىىىىٕچي ئېسىمحۇرۇظ. رٖغىذ رىسا ئبٍٗجٕىڭ زاھىرى ِٗٔىطي دېگْٗ گٗپٕي ئوجحۇرىغب چىمىرىع ئدبرلىٍىك ئبٍٗجٕىدڭ  

لدبٔۇْ ثدوٍىچٗ ھۆودۈَ لىٍغدبْ  ِٗٔىطىٕي ثبغمب ٍبلمب ثۇرىّبلچي ثوٌۇۋاجىذۇ. غٗرىئٗت ثوٍىچٗ ھۆوۈَ لىٍّىغبٔذىٓ وېَىٓ ثبغمب

ئبٍرىػٕىڭ ھېچمبٔذاق  ئٌِٗٗىٌ ئبضبضي ٍوق. چۈٔىي، ھېچمبٔذاق ٔٗرضٗ ثىٍْٗ ھۆوۈَ وىػىٕي وىػي ثىٍْٗ ھۆوۈَ لىٍّىغبْ 

جبٍىدذا ئدبدَٖ ھٗرلبٔدذاق  وبٌٍىطدىي-ھوغي ٍوق ثوٌۇپ وٗجطٗ ثىر گٗپ، ئِّٗدب ھدوظ-لىٍّبٍذىغبْ ئبدِّٖۇ ثوالِذۇ؟ ئٗلٍي

ٔبزىً لىٍغبْ ئبٍٗت ثوٍىچٗ ھۆوۈَ لىٍطب ِۇضۇٌّبْ ثوٌىذۇ، ئۇٔذاق لىٍّىطدب  ْ ئبضبش ثوٍىچٗ ھۆوۈَ لىٍىذۇ. ئىػحب ِۇئٍَٗٗ

دٍٖذۇ. زۆرۈرىَٗت جۇغۇٌغبٔدذا ٌِٗدۇَ ثىدر  لبٌذۇرۇٌىذۇوبپىر ثوٌىذۇ. رٖغىذ رىسا زۆرۈرىَٗت ثوٌطب غٗرىئٗجٕىڭ ھۆوّي ئٌِٗٗذىٓ 

ئٗجٕىڭ ھدۆوّىٕي ئٌِٗٗدذىٓ لبٌذۇرۇغدٕي جٌٗٗپ لىٍّبٍدذۇ. ثدۇ ٍٗردٖ پٗلٗت ھۆوۈِٕي ثبغمب ھۆودۈِگٗ ئبٌّبغدحۇرۇظ غدٗرى
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 ھٗجحب گۇٔبھ لىٍغبْ پبضىمالرٔي وبپىر دٍٖذىغبْ خبۋارىجالرِۇ ئۇٔذاق دېّىذى. 

ٔبزىً لىٍغبْ ئبٍٗت ثوٍىچٗ ھۆوۈَ لىٍّبضٍىك ثىدر پبضدىمٍىك
①

. ئٗھٍدي ضدۈٕٔىٍَٗر 

ٗجٕي ِٗزوددۇر ئبٍٗجٕىددڭ ِٗٔىطددي ھٗلمىددذٖ ئىخددحىالپ لىٍددذى. ثٗزىددٍٗر ثددۇ ئددبٍ

ٍٗھۇدىَالرغب خبش دېذى. ضٗئىذ ئىجٕي ِٗٔطۇر، ئٗثۇ غدٍٗ  ۋٖ ئىجٕدي ِٗردٖۋىدٌ 

وىٍّٗرودي »ئىجٕي ئبثجبضٕىڭ غۇ ِٗزِۇٔذا ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىدۋاٍٗت لىٍدذى: 

ٔبزىً لىٍغبْ ئبٍٗجٍٗر ثوٍىچٗ ھۆوۈَ لىٍّبٍذىىْٗ، ئۇالر وبپىرالردۇر، زاٌىّالردۇر،  

ئىجٕدي جٗرىدر ئٗثدۇ ضدبٌىھٕىڭ « ٍٗھۇدىَالرغب خبش.دېگْٗ ئبٍٗت « پبضىمالردۇر.

ٔبزىً لىٍغبْ ئبٍٗجٍٗر ثوٍىچٗ  وىٍّٗروي »ِۇٔذاق دېگٍٗٔىىىٕي رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: 

ضۈرٖ ِبئىذىٕىڭ ثۇ ئۈچ ئبٍىحي ِۇضدۇٌّبٔالرغب لبرىحىٍّىغدبْ،  .«ھۆوۈَ لىٍّبٍذىىْٗ

ۇضددۇٌّبٔالرغب، ثٗزىٍٗرٔددي لبرىػددىچٗ ثىرىٕچددي ئددبٍٗت ِ« وبپىرالرغددب لبرىحىٍغددبْ.

ئىىىىٕچي ئبٍٗت ٍٗھۇدىَالرغب، ئۈچىٕچي ئبٍٗت ٔبضدبراالرغب لبرىحىٍغدبْ. ئبٍٗجٕىدڭ 

دېدگْٗ  ضىَبلي ثۇ لبراغٕي وۈچٍٗٔذۈرىذۇ. ٍٗٔٗ ثٗزىٍٗر ثۇ ئبٍٗجٍٗرٔىڭ ھۆوّي ئبَ

لبراغمب ثبردى. ثۇ لبراغٕي ھۇزٍٖپٗٔىڭ ثۇ ئبٍٗجٍٗر ثٗٔي ئىطرائىً ھٗلمىذٖ دېدگْٗ 

ثدۇ ئوثدذاْ گٗپ ئىدىْٗ، جدبجٍىمي »ْ ِۇٔدۇ ضدۆزى لۇۋۋٖجٍٍٗدذۇ: وىػىگٗ ئېَحمدب

ثىٍْٗ لٗضِٗىي ضىٍٗر ھٗجحب ِۇغرىىٍىمحىّۇ  ضىٍٗرٔىڭ، ئبچچىمي ئۇالرٔىڭّۇ؟ 

«ئۇالرٔىڭ ٍوٌىغب ِبڭىطىٍٗر
②

. وېَىٕىي لبراغدحىىىٍٗر ثدۇ ئدبٍٗجٕي جۆۋٖٔذىىىدذٖن 

 ئىىىي خىً ئىساھٍىذى. 

دېدگْٗ ضدۆز غدٗرىئٗت ئىطدحىالھىذىىي  ثىرىٕچي ئىساھ: ثۇ ئدبٍٗجحىىي ودبپىر

ٔىڭ ٔېّىحىگٗ جبٔغۇچي دېدگْٗ ِٗٔىدذٖ. دىٕطىس دېگْٗ ِٗٔىذٖ ئِٗٗش، ثٌٗىي 

ثۇٔىڭ دٌٖىٍي ئىجٕي ِۇٔسىر، ھبوىُ، ثٍٗھٗلي ئىجٕي ئبثجبضحىٓ رىۋاٍٗت لىٍغبْ ِۇٔدۇ 

ثۇ ئدۈچ ئدبٍٗجحٗ دېدَىٍگْٗ ودبپىر ضدۆزى ضدىٍٗر چۈغدٗٔگٗٔذٖن دىٕدذىٓ »ضۆز: 

«ذىغبْ وبپىرٌىك ئِٗٗش. ثٌٗىي ئۇٔىڭذىٓ جۆۋٖٔرٖن وبپىرٌىكچىمىرىۋىحى
③
. 

                                                                                                                            
. ثىراق غٍٗحبٕٔىڭ ئېسىمحۇرىػىغب ئۇچرىّبضدٍىك ئۈچدۈْ زۆرۈرىدَٗت ٍۆجىىٍىٕىذۇغٗرىئٗجٕىڭ ثىر ھۆوّىذىٓ ٍٗٔٗ ثىر ھۆوّىگٗ 

 غٗرىئٗجٕىڭ زۆرۈرىَٗت ئۆٌچىّي ثىٍْٗ ئۆٌچىٕىذۇ.
①
ٔبزىً  لىٍغبْ ئبٍٗت ثوٍىچٗ ھۆوۈَ لىٍّبضٍىك پبضىمٍىك ئِٗٗش. غٗرىئٗجٕىڭ ھدۆوّىٕي  ِبٔب ثۇ، ئۈچىٕچي ئېسىمحۇرۇظ.  

ثىٍّىگٍٗٔىىحىٓ غۇٔذاق لىٍىپ ضبٌطب گۇٔدبھ ثوٌّبٍدذۇ. ثىٍىدپ  جدۇرۇپ، غٗخطدي ِٗٔپٗئٗجىٕدي ودۆزٌٗپ غدۇٔذاق لىٍطدب، 

ذۇ. غٗرىئٗجٕىڭ ھدۆوّىٕي خبجدب چۈغدىٕىپ ِٗضىٍْٗ: پبرىخور لبزى ثىٍىپ جۇرۇپ خبجب ھۆوۈَ لىٍغبٔذٖن لىٍطب پبضىمٍىك ثوٌى

ٔىدڭ خبجبالغمبْ ثوٌطب، گۇٔبھىبر ثوٌّبٍذۇ. ئِّٗب ئىٕطدبْ جدۈزگْٗ لدبٔۇٕٔي  ئىجحىھبدجبلبٌغبٍٔىمحىٓ غۇٔذاق لىٍغبْ ثوٌطب،  

 ۇ.جۈزگْٗ لبٔۇٕٔي غٗرىئٗجحىٓ ئبرجۇق ثىٍطٗ، غٗوطىس وبپىر ثوٌىذئىٕطبْ غٗرىئىحي ثىٍْٗ جٗ  ئورۇٔذا لوٍطب، ٍبوي 
②
 رىۋاٍٗت دېگْٗ. ضٗھىٌۋٖ ھبوىُ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. ھبوىُ ثۇٔي  جٗرىرئبثذۇرازاق، ئىجٕي  
③
ٔبزىً لىٍغبْ ئبٍٗت ثدوٍىچٗ ھۆودۈَ لىٍّبٍۋاجىدذۇ، ئدۇالرٔي ودبپىر  ضۆزٔي ئۇِٗۋىٍَٗر  ئىجٕي ئبثجبضمب ئۇۋاي لىٍىٕذى. ئۇ ثۇ 

وددبپىر دٖپ ثبلّىددذى. چددۈٔىي ئددۇالر ثٗزى  ِٗۋىٍَٗرٔيئددۇدٍّٖىسِددۇ؟ دٖپ ضددورىغبْ وىػددىگٗ جددبۋاثْٗ دېددگْٗ: ھددېچىىُ 

 ئوِدۇِىٌلىٍىپ، ثٗزىدذٖ ٔٗپطدىٕىڭ وٍٗدٕىگٗ وېرىدپ، غدٗرىئٗجحىٓ چىممدبْ ثوٌطدىّۇ، ئِّٗدب  دئىجحىھبِٗضىٍىٍٗردٖ خبجب 
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ٔبزىً لىٍغبْ ئبٍٗت ثوٍىچٗ ھۆوۈَ لىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍطدب،  ئىىىىٕچي ئىساھ: 

ٔىڭ ھۆوّىٕي ثىٍىپ جۇرۇپ، ئۇٔي ئبدىً ئِٗٗش دٖپ ئېحىمبد لىٍطب، ٍدبوي ٍبوي 

لبراغالر ثىدٍْٗ غدٗرىئٗجٕي لبٔذالحۇر ئىّبٔغب ۋٖ ثوٍطۇٔۇغمب جوغرا وٌٍّٗٗذىغبْ وۆز 

ػحىٓ ٍۈز ئۆرۈضٗ وبپىر ثوٌىدذۇ، ثدۇ غدٗرجىٗ چۈغدّىگٍٗٔىرى ودبپىر ىھۆوۈِذار لىٍ

ثوٌّبٍذۇ
①

. لبٔۇْ جۈزگْٗ ھولۇلذارالر ھٗلمىذٖ غۈثھٗ ثٗن ئېغىر، ئۇالر ھٗلمىذٖ ثىر 

ئىىىىٕچي ئىساھبجي ثدوٍىچٗ لبرىغبٔدذا ئدۇالردا  ٗجٕىڭئبٍ ِٗزوۇرٔېّٗ دېّٗن جٗش. 

ٌىمٕىدڭ غددٗرجي ئوچدۇق جېپىٍّبٍددذۇوبپىر
②

ٔىدڭ دىٕىغددب ثوٍطدۇٔغبْ، لۇرئددبٕٔي . 

ھۆوۈِذارٌىك دٖضحۇرى لىٍىع ِبڭب پٗرز دٖپ ئٗلىدذٖ لىٍىدذىغبْ ثىدر وىػدي ئدۆز 

ئىخحىَبرٌىمي ثىٍْٗ غٗرىئٗجٕىڭ ھدۆوّىٕي ئۆزگٗرجٗرِدۇ، غدٗرىئٗجٕىڭ ھدۆوّىگٗ 

ئۆزىٕي ِۇئّىٓ، ِۇضۇٌّبْ  ثبغمب ثىر ھۆوۈِٕي ئبٌّبغحۇرارِۇ، غۇٔذاق لىٍىپ جۇرۇپ،

ھېطبثالرِۇ. ثۇٔذاق جٗضٗۋۋۇر لىٍىع ھٗلىمٗجْٗ ئٗلىٍگٗ ضىغّبٍذۇ
③
. 

                                                                                                                            
جدبش ئدۇالر جٗھٗجحٗ غٗرىئٗجىٗ رىئبٍٗ لىٍىپ ِبڭغبْ. ئۆزىٕىڭ گېپىٕي غٗرىئٗت ثىٍْٗ جٗ  ئورۇٔذا لوٍّىغبْ. غۇڭب ئىجٕي ئبث

دېگْٗ. ئىجٕي ئبثجبش ئىطدالَ غدٗرىئىحىٕي جدۈپحىٓ چٗجدىٗ لبلمدبْ، ئدۆزى « ثٌٗىي ئۇٔىڭذىٓ جۆۋٖٔرٖن وبپىرٌىك»ھٗلمىذٖ: 

 ئبدٍِٖٗرٔي وۆرگْٗ ثوٌطب غۇٔذاق دٖرِىذى؟  دٖضطٗجىْٗجۈزگْٗ لبٔۇٔالرٔي غٗرىئٗجٕىڭ ئورٔىغب 
①
دېدگْٗ ضدۆزٔىڭ « وىّدذٖوىُ»ىرىٍٗر ثېطىمّبً وٌٗذى. ئبٍٗجحىىي ِۇٔبز-ثۇ ئۈچ ئبٍىحي ھٗلمىذىىي ثٗش ِبئىذىٕىڭضۈرٖ  

ٔىڭ غٗرىئىحىذىٓ ثبغمب لبٔۇٔالرٔي جوغرا وۆرگْٗ وىػدىٍٗرٔىڭ ئورۇْ لبٌّبٍذۇ. ئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ  ئىخحىالپمبلبرىغبٔذا  ئبٍِىمىغب

ئدبٍىحي، ضدۈرٖ -20 غدۇرأىڭ: ضدۈرٖ دىٕذىٓ چىمىپ وېحىذىغبٍٔىمىٕي ئوچۇق ثبٍبْ لىٍىذىغبْ ثبغمب ئبٍٗجٍٗرِۇ ثبر. ِٗضدىٍْٗ

 ئبٍىحي لبجبرٌىمالر.-65 ٔىطبٔىڭ
②
جېپىٍّبٍدذۇ دېّٗوچدي.  ھۆوۈِدذارالردأىڭ غٗرىئىحىٕي ئىٕىبر لىٍىع، غٗرىئٗجحىٓ ٍۈز ئۆرۈظ غدٗرجي ثدۇ رٖغىذ رىسا:  

الردا ثدۇ غدٗرت جېپىٍّبٍدذۇ دٖۋاجدبجحي، ئِٗدذى ئۇغدحۇِحۇت ئدۇ« ئۇالر ھٗلمىذٖ ثىر ٔېّٗ دېّٗن جٗش»لبرىّبِطىس، ئۇ ثبٍىال 

 دٖۋاجىذۇ.
③
ضدٗۋٖثىذىٓ ئوچدۇق ودبپىر ثوٌغدبْ  جۈزگٍٗٔىهٔبزىً لىٍغبْ لبٔۇٔغب لبرغي لبٔۇْ  ِبٔب ثۇ جۆجىٕچي ئېسىمحۇرۇظ. رٖغىذ رىسا  

ٕىدپ دٖۋاجىذۇ. ئبٔذىٓ وېدَىٓ ئدۇ، دٌٖىٍطدىس لىٍغدبْ ِۇغدۇ ھدۆوّىگٗ جبٍى« ٔىڭ دىٕىغب ثوٍطۇٔغبْ»ئبدٍِٖٗرٔي دٌٖىٍطىسال 

ثىٍْٗ غٗرىئٗجٕي ئۆزگٗرجىع، غٗرىئٗجٕىڭ ئورٔىغب ثبغدمب لدبٔۇٕٔي دٖضطدىحىع ِدۇِىىٕچىٍىىىٕي  ئىخحىَبرٌىميئۇالرٔىڭ ئۆز 

ھېٍىمدي »ٍولمب چىمىرىۋاجىذۇ. ئۇٔىڭ ثۇ ئېسىمحۇرۇغي ثٗغىٕچي ثىر ئېسىمحۇرۇغٕي ٍوغۇرۇْ پٍٗذا لىٍىۋاجىدذۇ. ثدۇ ئېسىمحدۇرۇظ 

دېدَىع. ئدۇالرٔي  «ِٗججۇرٌىغبْ ئۆزگٗرجىػىٗثىٍْٗ ئۆزگٗرجّىگْٗ، ثٌٗىي  ئىخحىَبرٌىميۆز ٔىڭ ھۆوّىٕي ئ ھۆوۈِذارالرٔي

ٔېّٗ ِٗججۇرالپحۇ؟ ئۇالرٔي ثىروىُ ئۆٍىذىٓ ضۆرٖپ وېٍىپ، ھۆوۈِرأٍىك جٗخحىذٖ ئوٌحۇرغدۇزۇپ،  ئۆزگٗرجىػىٗٔىڭ ھۆوّىٕي 

لىدالر لوثدۇي  ئۆزرىطدىٕيئۇٔىدڭ  اق ثوٌطدىّىغۇ، وبٌالڭٕي ئبٌىّْٗ دٖپحىّدۇ؟ غدۇٔذ ئۆزگٗرجّىطٗ غٗرىئٗجٕىڭ ھۆوّىٕي 

ثىدٍْٗ ھۆوۈِرأٍىدك جٗخحىدذٖ  ئىخحىَدبرٌىمي. ثۇٔذاق ئىع ثىر لېحىّّۇ ٍۈز ثېرىپ ثبلّىذى، ئٗوطىچٗ ھۆوۈِذارالر ئۆز ئىذى

ىٍدي ثوٌطدۇْ دېگ ِٗججۇرالٔدذىثىٍْٗ رٖت لىٍذى. ثۇ ئٗھۋاٌذا ئۇالرٔي لبٔذالّۇ  ئىخحىَبرٌىمئىڭ ھۆوّىٕي ئۆز ئوٌحۇردى. 

ٔىڭ ئبٌذىذا ۋٖ خٌٗمٕىڭ ئبٌذىذا ئىىىي چدو  رٖغىذ رىسا ِۇضۇٌّبٔالر لبجبرىغب لوغّبلچي ثوٌغبْ ثۇ ھۆوۈِذارالر ثىرال ۋالىححب 

جىٕبٍٗجٕي ئۆجىۈزدى. ثۇٔىدڭ ثىدرى غدٗرىئٗجٕي چٗجدىٗ لېمىدپ، ئۇٔىدڭ ئورٔىغدب ئىٕطدبْ جدۈزگْٗ جدبھىٍىَٗت لدبٔۇٍٔىرىٕي 

ٌممٗ دۈغّٕٗٔىڭ لبٔۇٔىٕي جېڭىدپ، دۈغدّٗٔگٗ پٗردٖ ثوٌدۇپ، خٌٗمٕدي لبرغدىٍىك وۆرضدٗجىىٍي ثېىىحىع. ئىىىىٕچىطي خٗ

لوٍّبضٍىك. ٔبۋادا ھۆوۈِذارالر دۈغّٗٔگٗ پٗردٖ ثوٌۇپ ثٗرِىگْٗ ثوٌطدب، دۈغدّْٗ ئېغىدر ثٗدٖي جۆٌٗغدىٗ ِٗججدۇر ثدوالجحي. 

ثوٌطدىّۇ، ِٗغٍدۇثىَٗجىٗ جْٗ ثٗرًِٗ ئدۆز ٍِٗذأىدذا  ِٗغٍۇپلبٍحب -ِٗضىٍْٗ ئبفغبٔىطحبٔذا غۇٔذاق ثوٌذى. ِۇضۇٌّبٔالر لبٍحب

ٔىڭ ۋٖدىطي ئىذى. ھۆوۈِذارالر دۈغّٗٔگٗ لبٌمبْ ثوٌدۇپ ثېرىۋىدذى، ثوٌطب ئبخىرى ٍېڭٗجحي. چۈٔىي ثۇ،  جۇرۇۋٖرگْٗچىڭ 

ۇغدۇٔذاق . رٖغدىذ رىدسا ِوۈچىَىۋاٌذىجوخحىذى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ دۈغٍّٗٔٗر وۆڭٍىذىىىذٖن جىھبدجىٓ لبٌذى.  خٌٗك غٗپٍٗجحٗ
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ٔىدڭ ھدۆوّىگٗ غۇٔىطي ئېٕىمىي، ثۇ ئٗھۋاٌذا ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ھۆوۈِدذارٔي 

زىث لبٔۇٍٔىرىٕي ئٌِٗٗذىٓ لبٌذۇرۇغمب ِٗججۇرالظ ِٗججۇرىَىحي ثدبر. ھۆوۈِدذارٔي 

ٕي ئبٌّبضٍىمال وۇپبٍٗ لىٍّبٍذۇ. ٔبۋادا ئۇالرٔىڭ ِۇٔدذاق لوٌٍىّبضٍىك ۋٖ ئۇٔىڭ جٗرىپى

لىٍىػمب لۇرثي ٍٗجّىطٗ، ٍۇرت دارۇٌئىطالَ دٖپ لبراٌّبٍذۇ. دارۇٌئىطالَ ثوٌّىغبٔدذا 

ثبغمىچٗ ھۆوۈَ ئىجرا. ثۇ ٍٗردٖ وۆپٍىگْٗ ِۇضۇٌّبٔالر جوغرا لبراغدحب ثوالٌّبٍۋاجمدبْ 

 ثىر ِٗضىٍٗ ثبر:

وبپىرالر ثېطىۋاٌطب، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھىجرٖت لىٍىدع ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ٍۇرجٍىرىٕي 

ٌّبٔالر ھِّٗٗ ئىػٕي وبپىرالرغب جبغدالپ ثېرىدپ، ودبپىر ئىّىبٔىَىحي ثوٌّىطب، ِۇضۇ

ھۆوۈِىحىذٖ ھېچمبٔدذاق خىدسِٗت لىٍّبضدٍىمي وېرٖوّدۇ، ٍدبوي لبٔدذاق لىٍىدذۇ؟ 

لبراٍدذۇ. گبھىالر وبپىرغب خىسِٗت لىٍىع ھېچمبٔذاق ئٗھۋاٌدذا جدوغرا ئِٗٗش دٖپ 

ثىسٔىڭچٗ ِۇضۇٌّبٔغب پٗلٗت ِۇضۇٌّبٔال ھۆوۈِذارٌىك لىٍىػدي وېدرٖن. ھٗرلبٔدذاق 

ھۆوۈَ غٗرىئٗجىٗ ئۇٍغۇْ ثوٌۇغي ۋٖ غٗرىئٗجٕىڭ ئبدىً لبئىذىٍىرى ثوٍىچٗ ثوٌۇغي 

وېدرٖن. ِۇغدۇٔذاق لبراٍدذىغبْ ِۇضدۇٌّبْ ھٗرلبٔدذاق ئورۇٔدذا غدٗرىئٗجٕي ئىجدرا 

ىػىػي، غٍٗدرى ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ھۆودۈِرأٍىمىٕي لىٍىذىغبْ ھۆوۈِٗت لۇرۇغمب جىر

ٗ خىسِٗت حئىّىبٔمٗدٖر جوضۇغي وېرٖن. ثۇ ِٗلطٗجحٗ ثوٌغبْ وىػىٍٗرگٗ دارۇٌھٗرث

ىس، ثٗزى پٗرز ثوٌىذۇ. ٌېىىٓ ئۇ ئۆزىٕىدڭ لىٍىۋاجمدبْ خىسِىحىٕىدڭ ئلىٍىع ثٗزى جب

طدددي ِۇضددۇٌّبٔالرغب زىَددبٍٔىك ئىىٍٗٔىىىٕدددي، پبٍذىطددىسٌىمىٕي،  ثٌٗىددي پبٍذى

ٍدددبردىّي  ثبضحۇرۇغدددىغبدۈغدددّٗٔگىال ثوٌدددۇپ، دۈغدددّٕٗٔىڭ ِۇضدددۇٌّبٔالرٔي 

 جېگىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍطٗ، ثۇ ئٗھۋاٌذا خىسِٗت لىٍطب ثوٌّبٍذۇ. 

خىسِٗت لىٍغبٔالر وبپىرالرٔىڭ لبٔۇٔي ثوٍىچٗ ھۆوۈَ لىٍىػدمب جدوغرا  دارۇٌھٗرثحٗ

وٍىچٗ ھۆوۈَ لىٍىػمب ٔىڭ غٗرىئىحي ثوېٍىپ لبٌغبٔذا لبٔذاق لىٍىذۇ؟ ھبٌجۇوي ئۇ، 

 ثۇٍرۇٌغبْ ئىذىغۇ؟ 

ٔىڭ دٖرگبھىذىٓ ٔبزىً لىٍىٕغبْ ھۆوۈٍِٗرٔىڭ ثٗزىطي دىٓ ثىدٍْٗ ِېٕىڭچٗ، 

ِۇٔبضىۋٖجٍىه. ِٗضىٍْٗ: ئىجبدٖت، ۋٖ ئىجبدٖت ِٗٔىطىٕي ئبٌغبْ ٔىىدبھ ۋٖ  ثىۋاضىحٗ

ٍىدك جباللٕىڭ ھۆوۈٍِىرىگٗ ئوخػبظ. ثۇٔذاق ھۆوۈٍِٗرگٗ ھېچمبٔذاق ئٗھۋاٌذا خىالپ

لىٍىػمب ثوٌّبٍذۇ. ٍٗٔٗ ثٗزى ھۆوۈٍِٗر دۇَٔبٔىدڭ ئىػدٍىرى ثىدٍْٗ ِۇٔبضدىۋٖجٍىه. 

ِٗضىٍْٗ: جىٕبٍي ئىػالر جبزاضي ۋٖ ئىجحىّبئىٌ ِۇئبِىالت لبجدبرٌىمالر
①

. ثۇٔدذاق 

                                                                                                                            
. ئۇالرٔىدڭ لىٍغدبٍٔىرىٕي ِۇضدۇٌّبٔالرغب ٍېٕىىٍٗغدحۈرىۋاجىذۇخبجدبٌىمىٕي  ھۆوۈِدذارالرٔىڭئېغىر ئبلىۋٖجٕي وٌٗحۈرۈپ چىمبرغبْ 

 پبٍذىٍىك دٖۋاجىذۇ.
①
ھٗلمدي جۇرضدب، لبٔدذالّۇ ئدۇ، دۇَٔبٔىدڭ ئىػدٍىرىغىال -ٔىدڭِبٔب ثدۇ ئدبٌحىٕچي ئېسىمحدۇرۇظ. جىٕدبٍي ئىػدالر جبزاضدي  

ئدبرا پٗرلٍٗٔدذۈرۈپ، -ٔېّىگٗ ئبضبضٍىٕىپ ئدۆز جباللٕيٍىه ثوٌىذۇ؟ رٖغىذ رىسا جىٕبٍي ئىػالر جبزاضي ثىٍْٗ ٔىىبھ، ِۇٔبضىۋٖج
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ٔىددڭ دٖرگبھىددذىٓ ٔبزىددً لىٍىٕغددبْ ھۆوددۈٍِٗر ثٗن ئددبز ثوٌددۇپ ھۆوددۈٍِٗردٖ 

وۆپىٕچىٍىرى ئىجحىھبدلب جبپػۇرۇٌغبْ
①

ۇرئبٔدذا ثٗزىجىدر ِدۇھىُ جىٕدبٍي جدبزاالر . ل

ىغدب دجٗوىحٍٗٔگْٗ ثوٌطىّۇ، ئِّٗب ودۆپ لىطدىُ جدبزاالر ھۆوۈِدذارالرٔىڭ ئىجحىھب

ِۇئبِىالجمب جٗۋٖ. ھٗدىطدحٗ دۈغدّٕٗٔىڭ زېّىٕىدذا  ِٗضىٍىطيجبپػۇرۇٌغبْ. جبزأٗ 

 جىٕبٍي جبزا ئىجرا لىٍىػحىٓ جوضۇٌغبْ. ثٗزى ئىّبِالر دۈغدّْٗ زېّىٕىدذا جدبزأٗ

ثدبرٌىك پبضدىذ ئٗلىدذىٍٗر  دارۇٌھٗرثدحٗ ِٗزھىپدي ھٗٔٗفىدٌىس دٍٖذۇ. ثٌٗىدي ئجب

ئۇٔىڭدذىٓ رازى    جوخحبِالر، پۈجۈٍِٗر، جبئىس دٍٖذۇ. ثۇ ِٗزھٗپ ئٗثدۇ ثٗودرى 

ثوٌطۇْ، ٔىڭ ئۇثًٗ ئىجٕي خٌٗٗپ ثىٍْٗ رۇِالر پبرضالرٔي ئدوْ ٍىٍغدب ٍٗجّىدگْٗ 

ٍٗٔىىىٕي، پٍٗغِٗدددجٗر ۋالىدددث ئىچىدددذٖ ٍېڭىدددذۇ دېدددگْٗ جوغرىدددذا جىىىػدددى

ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ثۇ پبضىذ ئٗلىذىٕي جبئىس ودۆرگٍٗٔىىىٕي دٌٖىدً لىٍىدذۇ. ئدۇالر 

جىٕبٍي جبزا ئىجرا لىٍّبضٍىمٕي ئوچۇق ئوجحۇرىغب لوٍىدذۇ. ئدۆِٗر،  دارۇٌھٗرثحٍٗٗٔٗ 

ئۇالردىٓ رازى ثوٌطۇْ، ۋٖ ثبغمب ضدبھبثىٍٗر ثدۇ ھٗلدحٗ ھٗدىدص   ئٗثۇ دٖردائ 

دا « ئٗئالِدۇي ِدۇۋٖلمىئىَٓ»ۇ. ئىّبَ ئٗثۇ ھٗٔىپىّۇ غۇٔذاق دٍٖذۇ رىۋاٍٗت لىٍىذ

غۇٔذاق دېَىٍذى. ئٗھّٗد، ئىطھبق ئىجٕي راھىدۋىٌ ۋٖ ثبغدمب ئىطدالَ ئۆٌىّدبٌىرى 

دۈغّْٗ زېّىٕىذا جىٕبٍي جبزا ئىجدرا لىٍىّٕبٍدذۇ دېدذى. ئٗثدۇي لبضدىُ خٗرلدي 

« زا ئىجرا لىٍىّٕبٍدذۇدۈغّْٗ زېّىٕىذا ِۇضۇٌّبٔغب جىٕبٍي جب»دٖ : « ِۇخحٗضٗر»

دېذى. ثۇضرى ئىجٕي ئٗرجبدٔىڭ لېػىغب دۇثۇٌغدب ئوغرىٍىغدبْ ثىدر جٗڭچدي ئېٍىدپ 

پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ: جٗڭدذٖ ئوغرىٕىدڭ »وېٍىٕگٗٔذٖ، ئۇ ِۇٔذاق دٍٖذۇ: 

«لوٌي وېطىٍٍّٗذۇ دېگْٗ ضۆزىٕي ئبڭٍىّىغبْ ثوٌطبَ ئىذىُ، لوٌۇڭٕي وېطٗجحىُ
②
 .

ىطي: ثۇ ِٗضدىٍىذٖ ثدبرٌىك ضدبھبثىٍٗرٔىڭ پىىىدرى ثىدردٖن، ئٗثۇ ِۇھِّٗٗد ِٗلذ

دٍٖذۇ. ضٗئىذ ئجٕي ِٗٔطۇر ئۆزىٕىڭ ضۈٔٗٔىذٖ ئۆز ئىطٕبدى ثىٍْٗ ئٗھۋٖش ئىجٕي 

ئۆِٗر: ھٗرثىدٌ لوِبٔدذأالر جٗ  »ھٗوىّٕىڭ دادىطىذىٓ ِۇٔذاق رىۋاٍٗت لىٍىذۇ: 

ٕي غٍٗحبْ پٌٍٗٗپ ٍِٗذأىذا ھېچىىّگٗ جىٕبٍي جبزا ئىجرا لىٍّىطۇْ، جبزاالٔغۇچى

ئٗثدۇ « لبٌطب، وبپىرالر جٗرىپىگٗ ئۆجۈپ وېحىػي ِدۇِىىٓ، دٖپ ثدۇٍرۇق چۈغدۈردى.

دٖردائّددۇ ِۇغددۇٔىڭغب ئوخػددبظ ِٗزِۇٔددذا ھٗدىددص رىددۋاٍٗت لىٍغبٔددذىٓ وېددَىٓ، 

                                                                                                                            
ثوٌّبٍذىغبْ دىٕي ئىع، ٍٗٔٗ ثىرىٕي خىالپٍىك لىٍىػمب ثوٌىدذىغبْ دۇَٔدبٌىك ئىدع دٖپ لىٍىػمب ثىرىٕي ھېچمبچبْ خىالپٍىك 

 ئبٍرىَذۇ؟.
①
ظ. ثۇ خىً ھۆوۈٍِٗر لۇرئبٔذا ئدبز ثوٌطدب، ھٗدىطدحٗ وۆپمدۇ؟ ھٗدىدص لۇرئبٔدذىىي ھۆودۈٍِىرى ِبٔب ثۇ ٍٗجحىٕچي ئېسىمحۇرۇ 

ثىدر ئدبٌىُ ٔېّىػدمب  رىدسادٖنثبٍدبْ لىٍىدذىغۇ؟ رٖغدىذ  ھۆوۈٍِٗرٔىّدۇ. لۇرئبٔذا دېَىٍّىگْٗ ثٗزى غٗرھٍٍٗذۇ جوٌۇلالٍذۇ ۋٖ 

 ثۇٍٗردٖ ھٗدىطٕي جىٍغب ئبٌّبٍذۇ؟.
②
 ئٗثۇ داۋۇد رىۋاٍىحي. 
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ضٗئىذٔىڭ لبدىطدىَٗ جېڭىدذٖ ئٗثدۇ ِدېھجٗٔگٗ ھبرالىٗغدٍىه جبزاضدىٕي ئىجدرا 

ٗ حىددگٗ ئوخػددبظ دارۇٌھٗرثددفئٗثددۇ ھٗٔى لىٍّىغددبٍٔىمىٕي رىددۋاٍٗت لىٍىددذۇ. ثددۇٔي

ِۇضۇٌّبٔغب جىٕبٍي جبزا ئىجرا لىٍىّٕبٍذۇ، دٍٖذىغبٔالر دٌٖىً لىٍىذۇ
①
. 

ٔبزىددً لىٍغددبْ ِِٗددۇرىٌ  ٍددۇلىرىمي ثبٍددبٍٔىرىّىسدىٓ غددۇ ئبٍذىڭالغددحىىي، 

ھۆوۈٍِٗر ثٗوّۇ ئدبز
②

ئىجدرا  دارۇٌھٗرثدحٗ. ئۇٔىدڭ ئۈضدحىگٗ ثۇٔدذاق ھۆودۈٍِٗرٔي 

 دارۇٌھٗرثدحٗ، ئبٍذىڭالغحي. ِٗزھىپىذٖ ھٗٔٗفىٌبٍٔىمي  ثوٌۇپّۇ لىٍىػمب ثوٌّبٍذىغ

جىٕبٍي جبزا ئىجرا لىٍىّٕىغدبٔىىْٗ، ھِٗدّٗ جىٕبٍٗجٕىدڭ جبزاضدي ھۆوۈِدذارٔىڭ 

ثىددٍْٗ ثىددر جٗرٖپ لىٍىػددغب لبٌذۇرىٍىددذۇ دئىجحىھددب
③

. ئىجحىّددبئىٌ ِۇئددبِىالت 

بز ثوٌغبچمب، ثۇ ھۆوۈٍِىرى جوغرىطىذىىي وٗضىىٓ ھۆوۈِگٗ ئىگٗ ئبٍٗت ھٗدىطٍٗر ئ

ھۆوۈٍِٗرِدۇ ئىجحىھدبد ثىدٍْٗ ثىدر جٗرٖپ لىٍىٕىدذۇ. ثدۇ ھۆودۈٍِٗر ئدبدىٍٍىمٕي ۋٖ 

ِٗٔپٗئٗجٕي ودۆزٌٗظ ئبضبضدىذا ئىجحىھدبد ثىدٍْٗ ثىدر جٗرٖپ لىٍىٕغدبٔىىْٗ  ثىدس 

دارۇٌھٗرثددذٖ ِۇضددۇٌّبْ غٗخطددٍٗرٔىڭ ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ ِٗٔپٗئىحىٕددي وددۆزٌٗپ 

ّىدسىس دېگٗٔىىٗٔئھۆوۈِذار ثوٌۇغدٕي جدب
④

، ئۇٔدذالحب ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ِٗٔپٗئىحدي 

ئۈچۈْ وۇپرى لبٔۇٔي ثوٍىچٗ ھۆوۈَ لىٍىػدٕىڭ ھېچمبٔدذاق ٍبِدبْ جٗرىپدي ٍدوق
⑤
 .

                                                 
①
ِۇضۇٌّبْ جٗڭچىدٍٗر غدٍٗحبٕٔىڭ وٍٗدٕىگٗ وىرىدپ ودبپىرالر جٗرىدپىگٗ ئۆجدۈپ  دارۇٌھٗرثذٖثۇ ئٗ  ئېغىر ئېسىمحۇرۇظ. ِبٔب  

وٗجّىطۇْ دٖپ جىٕبٍي جبزا ئىجرا لىٍّبضٍىك ثىٍْٗ وۇپپبرالرٔىڭ لوٌىغب چۈغۈپ لبٌغبْ ئىطالَ ئٌٍٗىرىذٖ ئىطالَ غٗرىئىحىٕي 

ىٍىَٗت لبٔۇٍٔىرىٕي دٖضطىحىػدٕىڭ ٔدېّٗ ِۇٔبضدىۋىحي ثدبر؟ ئدۇرۇظ ِٗزگىٍىدذٖ ، غٗرىئٗجٕىڭ ئورٔىغب جبھلېمىػٕىڭچٗجىٗ 

جىٕبٍي جبزا ئىجرا لىٍّبضٍىمحىٓ دۈغّٕٗٔىڭ لبٔۇٔي ٍوٌٍۇق، ئىطالَ غٗرىئىحي ٍوٌطىس، غدٗرىئٗجٕي ئىجدرا لىٍىػدمب ثوٌّبٍدذۇ 

بد لىٍىع ِٗججۇرىَىحىٕي ئبدا لىٍغبٔدذىٓ دېگْٗ ٍٗوۈٕٔي چىمبرغىٍي ثوالِذۇ؟ دۈغّْٗ لوٌىغب چۈغۈپ لبٌغبْ ِۇضۇٌّبٔالر جىھ

 ِٗٔدحىمىغٗ، ئٗلىٍدغٗئٗپۇ لىٍىذۇ. ِبٔب ثۇ،  وېَىٓ دۈغّٗٔگٗ جٗ  وېًٌٍّٗٗ، ئبِبٌطىسٌىمحىٓ دۈغّٕٗٔىڭ لبٔۇٔىغب ثوٍطۇٔطب 

ِۇٔدذاق ضۆز. ٌېىىٓ غۇ ئٗھۋاٌذىّۇ لٌٗت ثىٍْٗ جىھبد لىٍىػمب جوغرا وېٍىذۇ. چدۈٔىي پٍٗغِٗدجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالَ - -ئۇٍغۇْ

دۈغّْٗ ثىٍْٗ لوٌي ئبرلىٍىك جىھبد لىٍغبْ وىػي ِۇئّىٓ، جىٍي ئدبرلىٍىك جىھدبد لىٍغدبْ وىػدي ِدۇئّىٓ، لٌٗجدي »دٍٖذۇ: 

}ِۇضدٍىُ « ئبرلىٍىك جىھبد لىٍغبْ وىػي ِۇئّىٓ. ثۇٔىّدۇ لىٍّىغدبْ وىػدىذٖ لېچىرٔىدڭ دأىطدىچىٍىىّۇ ئىّدبْ ثوٌّبٍدذۇ.

ھۆوۈٍِىرىٕي ئىجرا لىٍػمب ثوٌّبٍذۇ دېگْٗ گٗپٕي  ئىطالَ جبرىخىذا ھېچىىُ دېّىدگْٗ رىۋاٍىحي{ ئِّٗب ثۇ ئٗھۋاٌذا غٗرىئٗت 

 ثوٌطب وېرٖن.
②
ٔبزىً لىٍغبْ ھۆوۈَ ئدبز ثوٌغدبٔىىْٗ ئۇٔىڭغدب خىالپٍىدك لىٍىػدٕىڭ ودبراٍىحي چدبغٍىك  ِبٔب ثۇ جولمۇزىٕچي ئېسىمحۇرۇظ.  

لبٌذۇرۇپ لوٍغدبْ  ئىجحىھبدلبلىٍىپ، لبٌغبْ ھۆوۈٍِٗرٔىڭ ھِّٗىٕي پۈجۈْ دىٕذا ثىرال ھۆوۈِٕي ٔبزىً  دېّٗوچي ثوٌۇۋاجىذۇ. 

لىٍىدۋېحٍٍٗي دېطدٗ ئىجحىھدبت لىٍىذىغبْ ثوٌغبٔذىىىٓ ثۇ ثىرٔىّۇ ثىس ئىجحىھبت ثوٌطب، ِۇضۇٌّبٔالر ثىر ھۆوۈِذىٓ ثبغمىذا ثىس 

 جوغرا ثوالرِىذى.
③
، ٍدبوي ھٗرلبٔدذاق ثىدر ھۆوۈِدذارِۇلىٍىذىغىٕي ِۇضۇٌّبْ ئىجحىھبت ِبٔب ثۇ ئؤىٕچي ئېسىمحۇرۇظ. ثۇ ٍٗردٖ جىٕبٍي جبزأي  

 لىٍىٕبِذۇ؟ ئېحىراپچىمبرغبْ جىٕبٍي جبزا لبٔۇٍٔىرى غٗرىئٗت جٗرىپىذىٓ ٍوٌٍۇق دٖپ  ئىٕگٍىسالرٔىڭوىػي، ھٗجحب 
④
وېدرٖن.  غٗرىئٗجٕىڭ ثٌٗگىٍىّىطدي ثدوٍىچٗ ثوٌدۇظ وۆزٌٗغّۇچىمبرغبْ ھۆوّي. ِٗٔپٗئٗجٕي  دٌٖىٍىطىس رىسأىڭثۇ رٖغىذ  

 غٗرىئٗجٕىڭ ضىرجىغب چىممبْ ِٗٔپٗئٗجٕي وۆزٌٗظ ھۆوۈِگٗ دٌٖىً ثوالٌّبٍذۇ.
⑤
جبٍبّٔبً لبرىطىغب ھۆوۈَ چىمدبردى. غدٗرىئٗجحىٓ  دٌٖىٍىگٗرٖغىذ رىسا ٍٗٔٗ ثىر لېحىُ ئٗ  چو  ثىر ِٗضىٍىذٖ غٗرىئٗجٕىڭ  

ئٗ  ثٗن ضٗي لبراٍدذىغبٔالرِۇ، ثۇٔدذاق  ِٗضىٍىگٗ. ثۇ ثبغمب لبٔۇٕٔي ھۆوۈَ ئبضبضي لىٍىع لۇرئبٔذا ئوچۇق وبپىرٌىك دېَىٍگْٗ
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ئٗگٗر ثۇلبٔۇْ ِۇضۇٌّبٔالرغب زىَبٍٔىك ثوٌۇپ لبٌطب، ِۇضۇٌّبٔالرغب زۇٌۇَ وٌٗحۈرضٗ
①

  ،

اچىطدي ثۇ لبٔۇْ  ثىٍْٗ ھۆوۈَ لىٍىػدمب ثوٌّبٍدذۇ. ِۇضدۇٌّبْ وىػدي لدبٔۇْ ئىجر

 ثوٌۇپ، لبٔۇْ جۈزگۈچىٍٗرگٗ ٍبردٍِٖٗغطٗ ثوٌّبٍذۇ. 

خۇالضٗ غۇوي، دارۇٌھٗرة ئىطالَ ھۆوۈٍِىرىٕي ئىجدرا لىٍىدع ئدورٔي ئِٗٗش. 

غۇڭب دارۇٌھٗرثذىٓ ھىجرٖت لىٍىپ وېدحىع پٗرز ثوٌىدذۇ. ئۆزرىطدي ثدبرالر، ٍدبوي 

ىطب جۇرۇپ لبٌطب ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ِٗٔپٗئٗجي ئۈچۈْ جۇرىذىغبٔالر دىٕىٕي ضبلالپ لبالٌ

ٗ جۇرۇپ لبٌغبٔالر وۈچىٕىدڭ ٍېحىػدىچٗ ِۇضدۇٌّبٔالرغب خىدسِٗت حثوٌىذۇ. دارۇٌھٗرث

.لىٍىپ، ئىّىبٔىَٗجٕىڭ ثېرىچٗ ئىطالَ ھۆوۈٍِىرىٕي وۈچٍٗحىػي وېرٖن
②

 

ئىطالَ ٔوپۇزىٕي وۈچٍٗحىپ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ِٗٔپٗئىحىٕي لوغذاغدحب ھۆودۈِٗجحٗ 

ھۆودۈِىحىگٗ  ئٗٔگٍىدَٗثوٌۇپّدۇ ھۆودۈِٗت  ئِٗٗي جۇجۇغحٗن ٍبخػدي چدبرٖ ٍدوق،

ػمب ِبٍىدً ھۆودۈِٗت ىئوخػبظ وٗ  لورضبق، ھِّٗٗ ِىٍٍٗجىٗ ئبدىً ِۇئبِىٍٗ لىٍ

ثوٌطددب، جېخىّددۇ غددۇٔذاق. ھِّٗىددگٗ ئبٍددبٔىي، ثددۇ دۆٌٗجٕىددڭ لددبٔۇٍٔىرى ئىطددالَ 

غٗرىئىحىگٗ ثٗوّۇ ٍېمىٓ. چدۈٔىي ثدۇ ھۆودۈِٗت ودۆپ ئىػدالرٔي ضدودىٌَٗٗرٔىڭ 

ػمب الٍبلىحي ثبر ئدبدَٖ ىبۋاٌٗ لىٍىذۇ. ثۇ ئٗھۋاٌذا ئىطالِذا لبزىٍىك لىٍئىجحىھبجىغب ھ

جوغرا ٔىدَٗت، ٍبخػدي ِٗلطدٗت ثىدٍْٗ ھىٕذىطدحبْ ھۆوۈِىحىدذٖ ئِٗٗي جۇجطدب، 

ِۇضۇٌّبٔالرغب چو  خىسِٗت لىالالٍذۇ. غۇٔىطي ئېٕىمىي، ثىٍىٍّىه، لوٌىذىٓ ئىع 

ي گۇٔدبھ ھېطدبثالپ ھۆودۈِٗجحٗ رى لبٔۇٍٔىرىغدب ثوٍطۇٔۇغدٕفوېٍىذىغبْ ئبدٍِٖٗر وۇ

ئِٗٗي جۇجّىطب، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ وۆپٍىگْٗ دىٕي ۋٖ دۇَٔبۋىٌ ِٗٔپٗئٗجٍىرى زىَبٔغدب 

ئۇچراٍدددذۇ. ھىٕذىطدددحبْ ۋٖ غدددۇٔىڭغب ئوخػدددبظ ئٌٗدددٍٗردٖ ِۇضدددۇٌّبٔالرٔىڭ 

ثۇجپٗرٖضٍٗرٔىڭ وٍٕٗىذٖ لېٍىػىذىىي ثىردىٕجىر ضٗۋٖة ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھۆوۈِٗجحٗ 

ٍٔىمىذاھولۇق جۇجبٌّىغب
③

. ٍبۋروپبٌىمالر ئىطالَ ئٌٍٗىرىذٖ ئبِبي لىٍىپ ھولۇلٕي لوٌغب 

                                                                                                                            
ثدۇ  رىسأىدڭدٖۋاجىدذۇ. رٖغدىذ « ھېچمبٔذاق ٍبِدبْ جٗرىپدي ٍدوق»لىٍىع پبضىمٍىك، گۇٔبھٍىك ئىع دٖپ لبراٍذۇ. رٖغىذ رىسا 

 .  دېَىٍىۋاجىذۇئبرلىذىٓ -دٌٖىٍطىس ھۆوۈٍِٗر ئبرلب پٗجىۋاضىذا
①
غٗرىئٗجحىٓ ثبغمب لبٔۇٔالر ثىدٍْٗ ھۆودۈَ لىٍىػدٕي  ٔىڭ ئۆٌچىّي ھېطبة. ال زۇٌۇَ ثىٍْٗ ِٗٔپٗئٗجٕي ئۆٌچٗغحٗ  ثىر 

ئِٗدذى غدٗرىئٗجحىٓ « ٔبزىً لىٍغبْ ئبٍٗجٍٗر ثوٍىچٗ ھۆوۈَ لىٍّىطب، ئدۇالر زاٌىّدالردۇر. وىّذٖوىُ »زۇٌۇَ دٖپ ثېىىححي: 

 ئبٍرىػمب لبٔذاق ئبدَٖ جۈرئٗت لىالالٍذۇ؟ ھۆوۈَ، زۇٌۇٍِۇق ھۆوۈَ دٖپ زۇٌۇِطىسثبغمب لبٔۇٔالر ثوٍىچٗ لىٍىٕغبْ ھۆوۈِٕي 
②
دٖۋاجبجحي، ئۇ چبغذا ئۇ، غٗرىئٗت ثدوٍىچٗ ھۆودۈَ « ئىطالَ ھۆوۈٍِىرىٕي ئىجرا لىٍىع ئورٔي ئِٗٗش دارۇٌھٗرة» ثبٍبِال ئۇ  

 ودۈِٗجٍٗردٖۆھ ودبپىرثوٌغبْ، ئِٗذى ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ  دۇرۇضٍىّبلچيِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثبظ ئېگىػىٕي  ھۆوۈِذارالرغبلىٍّىغبْ 

« وبپىر ھۆوۈِىحىذٖ خىدسِٗت لىٍىدپ ئىطدالَ ھۆودۈٍِىرىٕي ودۈچٍٗحىع وېدرٖن»ثوٌغبٔذا  دۇرۇضٍىّبلچيخىسِٗت لىٍىػىٕي 

 دٖۋاجىذۇ. ثۇ ثىر جۆغۈوٕي ئىىىي وۆرضىحىػٕي ٔېّٗ دېگۈٌۈن؟
③
ثوٌۇغدىٕي چٗوٍىدگْٗ.  ِِٗدۇرىٌھۆوۈِىحي ثۇددىطحالرٔي ٍدۆٌٗظ ئۈچدۈْ ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ دۆٌٗت  ئٗٔگٍىَٗھىٕذىطحبٔذا  

« ِبٍىدً ھۆودۈِٗتلىٍىػدمب وٗ  لورضدبق، ھِٗدّٗ ِىٍٍٗجدىٗ ئبدىدً ِۇئدبِىٍٗ »ِۇغۇ ھۆوۈِٗت جوغرىطىذا  ثبٍبَرٖغىذ رىسا 

   .دٖۋاجبجحي
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ئددېٍىع ووٍىددذا ثوٌىددذۇ. ھولددۇلٕي لوٌىغددب ئېٍىۋاٌطددب ئددۆز دۆٌىحددي ۋٖ ِىٍٍىحىٕىددڭ 

جددبال ِۈغددۈوي ئددۆً ِۈغددۈوىٕي »ِٗٔپٗئىحىٕددي لوغذاٍددذۇ. ھٗجحددب ثٗزى ئٌٗددٍٗردٖ 

 .ٍىػىّىس وېرٖنثۇٔىڭذىٓ ئىجرٖت ئې ئٗھۋاٌالرِۇ ثوٌذى ثىس« لوغٍىغبْ

 ئٗٔگٍىدَٗثۇ ئٗھۋاٌالردىٓ غدۇ ئبٍذىڭالغدحىىي، ھىٕذىطدحبٔذا ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ 

لبٔۇٔي ثوٍىچٗ  ئٗٔگٍىَٗھۆوۈِىحىذٖ خىسِٗت لىٍىػي  ثبغمب ئٌٍٗٗردىّۇ ئوخػبظ، 

لبئىذىطدىگٗ « ئىىىي زىَبٕٔىڭ ٍېٕىىرٖوىٕي جبرجىع»ھۆوۈَ لىٍىػي غٗرىئٗجٕىڭ 

ي وۈچٍٗحىع ۋٖ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ِٗٔپٗئىحىٕي لوغدذاظ جوغرا وېٍىذۇ. ثۇٔي ئىطالِٕ

ئۈچۈْ وٗضىىٓ غۇٔذاق لىٍىع وېدرٖن
①
دېّىگٗٔدذىّۇ، ِٗزودۇر لبئىدذٖ ثدوٍىچٗ  

رۇخطددٗت دېَىػددىٗ ثوٌىددذۇ. ئِٗىرٌىددك غددٗرجىٕي ھبزىرٌىّىغددبْ ئِٗىرٌٗرٔىددڭ ۋٖ 

 لبزىٍَىك غٗرجىٕي ھبزىرٌىّىغبْ لبزىَالرٔىڭ ھۆودۈٍِىرىٕي زۆرۈرىدَٗت ٍۈزىطدىذىٓ

ئىجرا لىٍىع جبئىس. ثۇ وۈٍٔٗردىىي ِۇضۇٌّبْ ھۆوۈِذارالرٔىڭ ھِّٗىطي غۇ لبجبرغب 

وىرىذۇ
②

. ٍۇلىرىمىالردىٓ غدۇ ٌِٗدۇَ ثوٌدذىىي جدبْ ثدېمىع ئۈچدۈْ دۈغدّٗٔگٗ 

 ئٗ  ثىٍگۈچىذۇر. ئٗضىٗر ثوٌغبٔالر ثۇ رۇخطٗت دائىرىطىگٗ وىرٍِٗذۇ 

رۇغىذا ثوٌّىغبْ ئٌٍٗٗرٔي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثبغمۇ :دىممٗت دارۇٌھٗرة دېگىٕىّىس

وۆرضىحىذۇ. ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍْٗ جىٕچٍىك جوخحبِي ئىّساٌىّىغبْ ودبپىرالر ثبغدمۇرغبْ 

«جبٍالرٔىڭ ھِّٗىطي دارۇٌھٗرة دېَىٍىذۇ
③
. 

دىٕي ئۆٌىّبالر ئٗٔٗ غدۇٔذاق لىٍدذى، وىػدىٍٗرٔي رېئبٌٍىمٕىدڭ ثېطدىّىغب جىدس 

جىھبد لىٍىع ِٗججۇرىَىحىٕي ئبدا پۈوحۈردى  ئۇالرٔي رېئبٌٍىمٕي ئۆزگٗرجىع ئۈچۈْ 

لۇرئبْ ۋٖ ھٗدىطحٗ ثبٍدبْ  ھٗرىىٗجىٗ وېٍىپ،  ئۆزٌۈوىذىٓلىٍىػمب ئۈٔذىّىذى  

 -لىٍّىدذى  ئدبزار  ودۈرٖظلىٍغبْ ثوٍىچٗ وىػىٍٗرٔىڭ ھولۇلىٕي لوغذاظ ئۈچۈْ 

                                                 
①
ٔىدڭ ئِٗدرىگٗ  ئوچدۇق لبرغدي چىمىددع وٗضدىىٓ لىٍىػدمب جېگىػدٍىه ئىدع ثوالِدذۇ؟ ِۇضددۇٌّبٔالرٔي وۆردىڭىسِدۇ،  

 ب چبلىرىع لبٔذالّۇ رۇخطٗت دائىرىطىگٗ وىرىذۇ؟دۈغٍّٗٔٗرگٗ ثوٍطۇٔۇغم
②
ھۆوۈِذارٌىك جٗخحىدذٖ ئوٌحۇرۇغدمب، غدٗرىئٗجٕىڭ ضدىرجىذا ھۆودۈَ  ھۆوۈِذارالرٔيذا وۆرضىحىپ ئۆجحۇق، ھېچىىُ  ثۇ ىٍۇلىر 

ئٗجٕىڭ لىٍىػمب زورٌىّىذى. غۇڭب ئدۇالرٔي ثدۇ زۆرۈرىدَٗت دائىرىطدىگٗ وىرگۈزۈغدىٗ ثوٌّبٍدذۇ. ھدبزىرلي ھۆوۈِدذارالر غدٗرى

جبھبٔگىرٌىىي جبرجىۋاٌغبْ ئورٔىٕي ئٗضٍىگٗ وٌٗحۈرۈظ ئۈچۈْ جىھبد لىالٌّىغبْ جٗلذىردىّۇ جبھبٔگىرالرغدب پٗردٖ خىرىطحىَبْ 

جوضمۇٍٔۇق لىٍّبضٍىمي وېرٖن ئىدذى. غدۇٔذاق ثوٌغبٔدذا جبھدبٔگىرالر ِۇضدۇٌّبٔالرغب جبجدبۋۇز لىٍىػدحب ئېغىدر جىھبدلب ثوٌۇپ، 

جۇر ثوالجحي. ۋٖھبٌٗٔىي، ِۇضۇٌّبْ ھۆوۈِدذارالر ھدبزىر غدٗرىئٗت ھدۆوّىٕي ئٗضدٍىگٗ وٌٗحۈرۈغدٕي ثٗدٌٍٖٗرٔي جۆٌٗغىٗ ِٗج

 .  ئۆٌحۈرىۋاجىذۇجٌٗٗپ لىٍغبْ ِۇجبھىذالرٔي دۈغّٗٔگٗ لوٍّبً ئۆزٌىرى 
③
جٗثىدر دٖپ « ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ثبغمۇرۇغدىذا ثوٌّىغدبْ ئٌٗدٍٗر» دارۇٌھٗرثدىٗ« جۇٌۇِذىٓ جولّبق چىممبٔذٖوال»رٖغىذ رىسا  

ئبٍرىػدحب غدٗرىئٗت ئدۆٌچَٗ لىٍىٕىدذۇ.  دارۇٌئىطالِٕيثىٍْٗ  دارۇٌھٗرةثېرىۋاجىذۇ. وۆپ ضبٍٔىك ئۆٌىّبالرٔىڭ لبرىػي غۇوي، 

ثوٌىدذۇ.  دارۇٌئىطدالَٔىڭ غٗرىئىحي ھۆوۈِذارٌىك دٖضحۇرى لىٍىٕطب، گٗرچٗ وۆپ ضبٍٔىك ئبھبٌىطي ِۇضۇٌّبْ ثوٌّىطدىّۇ، 

ثوٌىذۇ. ِٗضدىٍْٗ:  دارۇٌھٗرةلىٍىّٕىطب، گٗرچٗ وۆپ ضبٍٔىك ئبھبٌىطي ِۇضۇٌّبْ ثوٌطىّۇ، غٗرىئٗت ھۆوۈِذارٌىك دٖضحۇرى 

دېَىٍدذى. ثۇٔىڭغدب ئبضبضدالٔغبٔذا  دارۇٌئىطدالَوۆپ ضدبٍٔىك ئبھبٌىطدي وبٌىغدب چولۇٔىدذىغبْ ھىٕذىطدحبْ ضدٗوىىس ئٗضدىر 

 دېَىػىٗ ثوٌّبٍذۇ.  دارۇٌئىطالَْ جبٍالرٔي ِۇضۇٌّبٔچٗ ئىطّي ثبر ئبدٍِٖٗر غٗرىئٗجٕي ئبضبش لىٍّبً ئىذارٖ لىٍىۋاجمب
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وۈٌپٗجىٗ دۇچبر ثوٌطىّۇ پٗرۋا لىٍّبً زاٌىُ پبدىػدبھٕىڭ ئبٌدذىٕي جدوراپ، ئدۇالرٔي 

ب ثۇٍرۇپ، ٍبِبٔذىٓ جوضۇپ ھٗلمٗ ِٗججۇرى لدبٍحۇرۇپ وٌّٗىدذى  خٌٗمدمٗ ٍبخػىغ

جٗۋھىذٔىڭ ئېحىمدبد ثىدٍْٗ غدٗرىئٗجٕي ئدۆز ئىچىدگٗ   -جٗۋھىذٔىڭ ِبھىَىحىٕي  

ھبزىرلي ئٗھۋاٌغدب  وىػىٍٗرگٗٔبزىً لىٍغبْ ثوٍىچٗ ئۆگٗجّىذى   ئبٌىذىغبٍٔىمىٕي  

ٍبِبْ ئٗھۋاٌذىٓ لۇجۇٌۇغٕىڭ جوغرا  لبرىحب جوغرا ئىطالِىٌ لبراغٕي جٗلذىُ لىٍّىذى 

 ئىطالِىٌ ٍوٌىٕي وۆرضٗجّىذى.

، خٌٗمٕي ئىطالِذىٓ جېخىّدۇ ٍىرالالغدحۇرۇظ ئۈچدۈْ جٗرثىٌَٗٗپجبھبٔگىرالر 

« خٌٗدك ھولدۇلي»ھبوىّىَٗت ثېػىغب لوٍغبْ ئٌّٗبٔىٌ داھىَالر خٌٗمٕىڭ ئبٌذىدذا 

بْ ئٗھۋاٌددذىٓ دٖپ جوۋٌىددذى. زاٌىددُ پبدىػددبھٕىڭ ئبٌددذىٕي جوضددۇپ،خٌٗمٕي ٍبِدد

لۇجۇٌۇغمب چبلىردى  ئٗروىٍٕىه، جٗرٖلمىَبت ۋٖ ھٗزارٖجٍىػىع ٍوٌىغب ٍېحٗوٍىذى. ثۇ 

ئىىىي پىرلىٕىڭ ئٗھۋاٌي غۇٔذاق ثوٌغبْ ئٗھۋاٌذا خٌٗمٕىڭ ئٌّٗدبٔىٌ داھىَالرٔىدڭ 

زٖغٍۇٌغب ِٗپحدۇْ ثوٌغبٔدذٖن  ضٗئىذئۇٍۇغمبٍٔىمىذىٓ، ئٌّٗبٔىٌ داھىَالرغب  ئٗجراپىغب

 بٍٔىمىذىٓ جٗئٗججۈپٍىٕىّىسِۇ؟ ِٗپحۇْ ثوٌغ

پٗلٗت ئٌِٗٗىددٌ ئٗھددۋإٌىال  .ثىددس ئددبۋاَ خٌٗمٕددي ئبلٍىّددبلچي ئِٗٗضددّىس

ٔىڭ ئِٗرىگٗ لبرغي چىمىػٕي ھېچمبٔدذاق لىٍىدپ ئدبلٍىغىٍي ضۆزٌىّٗوچىّىس. 

ََِدولِذيرَ  ِۇٔددذاق دٍٖددذۇ: ثوٌّبٍددذۇ.  ِسووِو ََِصو َرَ ْ َولَوْا نَْلَقوو   َْ َََْو  َُو  ُِ َُسول ثٌٗىددي ﴿ ُه﴾﴿ََووِل  ْْلِ

ئۆزى گۇۋاھحۇر. ئۇ ئۆزىٕي ئدبلالظ ئۈچدۈْ لدبٔچٗ ئدۆزرٖ ئېَحمدبْ  -ئىٕطبْ ئۆزىگٗ 

 .①﴾جٗلذىردىّۇ ئۆزرىطي لوثۇي لىٍىّٕبٍذۇ
ٔىددڭ جىددٓ ثبغددمب ِٗثددۇدى ثٗرھٗق ٍددوق، ِددۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططددبالَ »

دېگْٗ ثۇ وٌٗىدّٗ غدبھبدٖجٕي ِۇضدۇٌّبْ ثوٌدۇظ ِٗلطدىحي ثىدٍْٗ « پٍٗغِٗجىرى

ٔىڭ ئبٌذىذا ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھبزىرلي ٍبِبْ ھبٌغدب وىػىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي دېگْٗ 

چۈغۈپ لبٌغبٍٔىمىغدب ۋٖ ئبزغۇٍٔۇلىغدب ِٗضدئۇي ثوٌىدذۇ. ٌدېىىٓ ھِٗدّٗ ئبدِٖٕىدڭ 

ئبخىرىذا ئدبۋاَ ، ئبۋۋاي ھۆوۈِذارالر ئبٔذىٓ ئۆٌىّبالر .ِٗضئۇٌىَىحي ئوخػبظ ئِٗٗش

 خٌٗك ِٗضئۇي ثوٌىذۇ. 

 

 پبدىٍ تۈزۈنًّ ۋِ پىرىُسىپ ئىًپورت قىهىصئبسبرِت : يبۋرو -6

وىػىٍٗرٔىڭ ِٗضئۇٌىَٗجٍىرى لبٔذاق ثوٌۇغدحىٓ  ،لبٔذاق ثوٌۇغىذىٓ لٗجئىَٕٗزٖر

ثۇ ۋٖزىَٗجىٗ ٍبِبْ ثىر خٗجٗر ھِٗراھ ثوٌۇپ وٌٗذى. ثۇ ۋٖزىَٗت ٍبِبْ  ،لٗجئىَٕٗزٖر

                                                 
①
 ئبٍٗت.-05-04ضۈرٖ لىَبِٗت،  
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ّٗ ۋٖ ثىر خٗجٗرٔي وٌٗحۈرۈپ چىمبردى. ِۇضدۇٌّبٔالر دىدٓ دۈغدٍّٗٔىرىذىٓ جدۈزۈٌ

خٗجٗرٌىده ٍبِدبْ ثىدر ئىدع  ٗھٗجدحىٓج ھٗرپىرىٕطىپالرٔي ئىّپورت لىٍذى. ثۇ، 

 ثوٌذى. 

ثۇ لېدحىُ ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ئىطدالَ ضدىرجىذىٓ پىرىٕطدىپ ئىّپدورت لىٍىػدي  

ضىَبضىٌ، ئىمحىطدبدىٌ، ئىجحىّدبئىٌ جدۈزۈٌّىٍٗرٔي ئىطدالَ ضدىرجىذىٓ ئىّپدورت 

 لېحىُ ثوٌغبْ ئىع.لىٍىػي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھبٍبجىذا ثىرىٕچي 

ِۇضۇٌّبٔالر ثۇرۇّٔۇ ِِٗۇرىٌ جۈزۈٍِٗرگٗ ۋٖ ئۆزىذٖ ٍوق ثوٌغبْ ِدبددىٌ ھٗزارٖت 

غددٗوىٍٍىرىگٗ ِوھحددب  ثوٌغددبْ. وۈٔطددېرى وۈچىَىۋاجمددبْ، جىددس ضددۈرئٗت ثىددٍْٗ 

وېڭىَىۋاجمبْ دۆٌٗجٕي ٍبخػي ئىذارٖ لىٍىع ئۈچۈْ ٍبجالرٔىڭ جۈزۈٍِىرىگٗ ھدبجٗت 

لوثدۇي  ۋىدسأحىٌَٗىىٍٗرھٗزارٖت غدٗوىٍٍىرىٕي پبرضدالر ۋٖ ثوٌغبْ. ثدۇ جدۈزۈٍِٗر ۋٖ 

لىٍغبْ. ثۇٔىڭذىٓ وۆڭۈٌٍىرىذٖ ھېچجىر ضىمىٍىع ھېص لىٍّىغبْ. ٌېىىٓ ثدۇ ئىدع 

 ثبغحىٓ ئبخىرى ِۇھىُ ئىىىي لبئىذٖ ثوٍىچٗ ئېٍىپ ثېرىٍغبْ:

ثىرىٕچي لبئىذٖ غۇوي، ِۇضۇٌّبٔالر دۈغٍّٗٔىرىذىٓ ھٗزارٖت لوثۇي لىٍىۋاجمبٔدذا 

ضۇٔذۇرِىغبْ. ثٌٗىي ئۇالر ئىّبٔذىٓ پٍٗذا  غۇرۇرىٕيزىٕي جۆۋْٖ ھېص لىٍّىغبْ، ئۆ

َِ ِ ِ ُتنوُُا  ثوٌغبْ: ھېططَبجىذاثوٌغبْ ئۈضحۈٍٔۈن لبزىٕىع  ََْْوْا ََُُوا  َونَُوُُُا  َع ْْ ﴿َوَلَ َتِهنُوا  َوَلَ َت
ِن َ ﴾ ۈضدحۈٍٔۈن ثوغىػىپ لبٌّدبڭالر لبٍغۇرِدبڭالر، ئٗگٗر ِدۇئّىٓ ثوٌطدبڭالر ئ﴿ ِهوْيِِ

 .①﴾لبزىٕىطىٍٗر
ِۇئّىٕذٖ ئىّبْ ثوٌغبچمىال، دۈغّٗٔذٖ ئىّبْ ثوٌّىغبچمىال ئىّدبٍٔىك وىػدىٍٗر 

ِبددىٌ ٍبوي ھٗرثىٌ ئٗھۋاٌي لبٔذاق ثوٌۇغحىٓ لٗجئىَٕٗزٖر ئۆزىٕي ئۈضدحۈْ ھدېص 

لىٍىذۇ. ئىّبٔطىسالرٔي ِبددىٌ ۋٖ ھٗرثىٌ ئٗھۋاٌي لبٔدذاق ثوٌۇغدحىٓ لٗجئىَدٕٗزٖر 

ِۇضۇٌّبٔالر ھٗزارٖت جدبۋارٌىرىٕي ضدېحىۋاٌغبٔذا ھٗزارٖت ئىگىٍىدرىگٗ پٗش وۆرىذۇ. 

ٔىڭ ھېچجىر ثبظ ئۇرِبٍذۇ، ئۇالرٔي چو  ثىٍٍّٗذۇ. چۈٔىي ثۇ ھٗزارٖت ئىگىطي 

 دىٕىذىٓ ٍۈز ئۆرۈگٗچىٗ چوڭالغمب ئٗرزىٍّٗذۇ. 

ئىىىىٕچي لبئىذٖ غۇوي، ِۇضۇٌّبٔالر ٍبجالرٔىدڭ ٔٗرضدىٍىرىٕي لوثدۇي لىٍغبٔدذا 

ئېھحىَبجٍىك ثوٌغبٍٔىرىٕي جبٌالپ لوثۇي لىٍىذۇ. ٍبجالرٔىڭ جۈزۈٍِىرى ۋٖ ِبددىٌ ئۆزى 

ھٗزارٖت »لوٍدۇق لوثدۇي لىٍىۋٖرٍِٗدذۇ. ثٌٗىدي ثدۇ  -ھٗزارٖت غٗوىٍٍىرىٕي لدبرا 

ٔىڭ ئدۆزىگٗ الزىدُ ثوٌغدبٍٔىرىٕي جدبٌالپ ئبٌىدذۇ. ئٗ  ِدۇھىّي غدۇوي، « جبۋارٌىرى

ٔي لوثۇي لىٍغبٔذا ھٗرگىسِۇ غدۇ غدٗوىً ۋٖ ِۇضۇٌّبٔالر جۈزۈَ ۋٖ ِبددىٌ غٗوىٍٍٗر

                                                 
①
 ئبٍٗت.-019ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
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جۈزۈٍِٗرٔىڭ پىرىٕطىپ ۋٖ جۈزۈٌّىٍىرىٕي لوثۇي لىٍّىذى. چۈٔىي، ثۇ پىرىٕطدىپ ۋٖ 

جۈزۈٌّىٍٗر جبھىالٔٗ ئېحىمبدى جؤۇغدالر ئۈضدحىگٗ جۇرغدبْ ثوٌدۇپ، ِۇضدۇٌّبٔالرغب 

ّۇ ٍدوق. ٔىڭ ئۇٔذاق پىرىٕطدىپالرغب ھدبجىحى  -ئٗرزىٍّٗذۇ، ئٌٗۋٖجحٗ. ِۇضۇٌّبٔالر 

چددۈٔىي ئۇالرٔىددڭ دىٕددي پىرىٕطددىپمب ثددبً. ثٌٗىددي ِۇضددۇٌّبٔالر دۈغددّٕٗٔىڭ 

پىرىٕطىپٍىرىٕي لوثۇي لىٍّبضٍىممب ثۇٍرۇٌغدبْ. ٔدبۋادا ئدۇالر ثدۇ ثۇٍرۇلمدب خىالپٍىدك 

 رى پىرىٕطىپٍىرىٕي لوثۇي لىٍطب ِۇرجٗت ثوٌۇپ وېحىذۇ. فلىٍىپ، وۇ

بٔۇٔچىٍىممب ثېرىدپ چېحىٍىدذۇ. ضىَبضىٌ، ئىمحىطبدىٌ، ئىجحىّبئىٌ جۈزۈٌّىٍٗر ل

ٔىڭ لبٔۇٔىذىٓ ثبغدمب لدبٔۇٔالرٔي جۇجۇغدحىٓ وٗضدىىٓ ِۇضۇٌّبٔالر لبٔۇٔچىٍىمحب 

 جوضۇٌغبْ:

﴾َِ ُِِرو ُّْو َُِاْولَِ َك ُىُا  ْلَ ل ََ  ل ََ ُ ا ََِلل نَُ ْْ ٔبزىً لىٍغبْ ئدبٍٗجٍٗر  وىٍّٗروي ﴿ ﴿َوَِ  لَّْا َي

  .①﴾دۇرثوٍىچٗ ھۆوۈَ لىٍّىطب، ئۇالر وبپىرالر
َِل َلْا يَوْاَذِ َِوِو  لَّوُو﴾ ﴿ يِ   َُا  َلُها ِتَ   لمت رۇخطٗت لىٍّىغدبْ  ئۇالرٔىڭ ﴿َنْم َلُهْا ُ رََتلر َ َر

 .②﴾ٔٗرضىٍٗرٔي دىٓ لىٍىپ ثېىىحىْٗ ِٗثۇجٍىرى ثبرِۇ؟
َذْرُىاْ  ِْ ُّْو َوََل تَوَِِّّْ  َنْىَا رُىْا َو  ََ  ل ََ نَوُها ََِلت نَُ ُ ا ََو وْ ِْ   ِِ ََ  لّْوُو ِ لَْ وَك﴾  ﴿َوَن ََ َِول نَُو  َِ ََ  ََوْد ُُِناَل  َْ نَِ يَو

ضبڭب ٔبزىً لىٍغبْ لۇرئبٕٔىڭ ئٗھىبِي ثوٍىچٗ ھۆوۈَ لىٍغىٓ  ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذا ﴿

ضدبڭب ٔبزىدً لىٍغدبْ  خبھىػٍىرىغب ئٗگٗغدّىگىٓ، ئۇالرٔىدڭ  -ئۇالرٔىڭ ٔٗپطي 

 .③﴾ضبلالٔغىٓ ئبزدۇرۇغىذىٓلۇرئبٕٔىڭ ثىر لىطّىذىٓ ضېٕي 
ٔىڭ دٖرگبھىذىٓ وٌٗگْٗ پىرىٕطىپالرغب جوغرا وېٍىدذۇ، ثۇٔدذاق پىرىٕطىپالر ٍب 

پىرىٕطىپالرٔي ِۇضدۇٌّبْ وىػدي ئىالھىدٌ ِٗٔجٗدىدٕال ئبٌىدذۇ، ثبغدمب ِٗٔدجٗدىٓ 

ٔىدڭ دٖرگبھىدذىٓ وٌٗدگْٗ پىرىٕطدىپالرغب لبرغدي ئبٌّبٍذۇ. ٍبوي پىرىٕطدىپالر 

 وبپىرٌىك، پبضىمٍىك ۋٖ ئبضىٍَىمحۇر.  وېٍىذۇ، ثۇٔذاق پىرىٕطىپالرٔي لوثۇي لىٍىع
دىٓ ئۆزى ئېھحىَبجٍىك ثوٌغبْ جۈزۈَ « ھٗزارٖت جبۋارٌىرى»غۇٔذاق، ِۇضۇٌّبٔالر 

ۋٖ ھٗزارٖت غددٗوىٍٍىرى ئىچىددذىٓ ئىطددالَ ئېحىمبدىغددب ۋٖ ئىالھىددٌ ٍوٌغددب زىددث 

وٌٍّٗٗذىغبٍٔىرىٕي جبٌالپ لوثۇي لىٍىذۇ. ئِّٗب ضىَبضىٌ، ئىمحىطبدىٌ، ئىجحىّبئىٌ 

جۈزۈٌّىٍٗرٔي لوثۇي لىٍّبٍذۇ
④
. 

                                                 
①
 ئبٍٗت. -44، ِبئىذٖضۈرٖ  
②
 ئبٍٗت.-20، غۇراضۈرٖ  
③
 ئبٍٗت.-49، ِبئىذٖضۈرٖ  
④
 ٗثدوٍىچ غدۇۋىٓ ِىٕىطدحىر ثوٌدۇظ، جۈزۈَ ثىٍْٗ جۈزۈٌّٗ ئوجحۇرىطىذا پٗرق ثبر. ِٗضىٍْٗ: دۆٌٗجحٗ ِىٕىطحىر ثوٌدۇظ، ِۇئدب 

ثىر خىً ِِٗۇرىٌ جۈزۈَ. ثۇٔذاق جۈزۈَ ِۇئٍَْٗٗ ثىر خىً ئېحىمبدى جؤدۇظ  لوٍۇٌۇغيدٖرىجٗ جۆۋْٖ ئٌِٗٗذارالرٔىڭ -دٖرىجىّۇ
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ئِّٗب لىّّٗت لبراظ ۋٖ پىرىٕطىپ ِٗضىٍىطي ثۇ، دىٕي ِٗضدىٍٗ. ِۇضدۇٌّبٔالر 

 جىٕال لوثۇي لىٍىذۇ، ثبغمب ِٗٔجٗدىٓ لوثۇي لىٍّبٍذۇ. دىٕٕي 

ئِّٗب ئىىىىٕچي لېحىٍّىك لوثۇي لىٍىع ھٗرىىىحدي ثبغدحىٓ ئدبخىرى روھىدٌ 

ھۇجۇَ ضبٍىطىذا ئېٍىپ ثېرىٍدذى.  ئىذىَٗۋى، ثوغٍۇق ۋٖ ئٗلىذٖ لباللٍىمي ئىچىذٖ

ثۇ ئىىىي ئبضبرٖت ثىرٌىػدىپ، ثدبرٌىك جوضدبلالردىٓ ھبٌمىدپ ئدۆجحي. ِۇضدۇٌّبٔالر 

ٔىددڭ لبٍطددىٕي ئددېٍىع، لبٍطددىٕي لوٍددۇظ « ھٗزارٖت جددبۋارٌىرى»غٗرثٍىىٍٗرٔىددڭ 

وېرٖوٍىىىٕي ئبٍرىَبٌّىدذى. غدۇٔذاق، ِۇضدۇٌّبٔالر لباللٍىػدىپ وٗجدىْٗ ئىدذى. 

دٖپ ِۇضدۇٌّبٔالرغب ٍبخػدي وۆڭدۈي  وۆجۈرۈۋاٌطۇْىٍٗرٔىڭ ِۇضۇٌّبٔالر لٗد غٗرثٍى

ثىٍْٗ ٍبردَٖ ثېرىػدي ِدۇِىىٓ ئِٗٗش ئىدذى. ئۇٔىدڭ ئۈضدحىگٗ غٗرثٍىىٍٗرٔىدڭ 

وۆپٍىگْٗ ٔٗرضىٍىرى ِۇضۇٌّبٔالرٔي جېخىّدۇ ٍبِدبْ ئٗھۋاٌغدب چۈغدۈرۈپ لوٍدبجحي. 

ٕىددڭ ضددٌٗجىٍَىىٍىرى ئٌِٗٗىَٗجحىّددۇ غددۇٔذاق ثوٌددذى. چددۈٔىي، غٗرة ِٗدٖٔىَىحى

غۇٔچٗ وۈچٍۈن غٗرثٍىىٍٗرگٗ ھبزىرچٗ جٗضىر لىٍّىغبٔذٖن لىٍطىّۇ، ھبِبْ ئۇالرٔي 

 ِوٌالق ئٗجحۈرٖجحي. 

غٗرثٍىىٍٗر ٍۇلىرى ئىٍّىدٌ جٗرٖلمىَبجمدب، زور ِدبددىٌ جٗرٖلمىَبجمدب، ئبجبٍىدپ 

رغدب جٗغىىٍٍٗظ ئىمحىذارىغب چىذاِچبٍٔىك، ثٗرداغٍىك ثېرىع روھىغب، لىَىٕچىٍىمال

ئٌِٗٗىٌ جبلبثىً جۇرۇظ روھىغب ئىگٗ ثوٌذى. ثۇ ٔٗرضىٍٗر ئىطالِٕىڭ داغذاَ ٍوٌىدذا 

ِبڭغبٍٔىرىذا ثۇ جٗھٗجٍٗردٖ ِۇضحٗھىَٗ لٗدٍِٖٗرٔي ثبضمبٔذىٓ وېَىٓ لباللٍىػىپ 

وٗجىْٗ ِۇضۇٌّبٔالرغب جېخىّۇ ثٗن الزىُ ئىذى. ِۇضۇٌّبٔالر پۈجدۈْ ودۈچي ثىدٍْٗ 

 لۇجۇٌۇغديٌٗغحۈرىػي، ثدۇ ئدبرلىٍىك ِوھحدبجٍىمحىٓ ِۇغۇ ئىػالرٔي ئۆگىٕىػي، ئۆز

 وېرٖن ئىذى.

غٗرثٍىىٍٗردٖ ٍٗٔٗ ٔبھبٍىحي زور ِىمذاردىىي روھي ثۇزۇلٍۇق، پىىىرىٌ ثۇزۇلٍدۇق 

ۋٖ ئٗخاللىٌ ثۇزۇلٍۇلالر ثدبر. ئٗلٍدي ثدبر ئىٕطدبْ ثدۇ ثۇزۇلٍدۇلٕي ھٗرگىدس لوثدۇي 

َ دىٕىغدب ئٗلىدذٖ لىٍىدپ، ٔىڭ وبِىً ٔېّىحي ۋٖ رازىٍىمي ثوٌغبْ ئىطاللىٍّبٍذۇ. 

 ئېرىػددىْٗپددبوىسٖ جددوغرا ٍوٌغددب  -ثۇزۇلٍددۇلالردىٓ، ٔىجىطددٍىمالردىٓ خددبٌىٌ پددبن 

 ِۇضۇٌّبٔالر غٗرثٍىىٍٗرٔىڭ ثۇزۇلٍۇلٍىرىٕي جېخىّۇ لوثۇي لىٍّبضٍىمي الزىُ ئىذى. 

غٗرثٍىىددٍٗردٖ ٍٗٔٗ ئىمحىطددبدى، ضىَبضددىٌ، ئىجحىّددبئىٌ جددۈزۈٌّىٍٗر ثددبر. ثددۇ 

ثىرىگٗ ئبرىٍىػىپ وٗجىْٗ. ٌېىىٓ ئدۇ  -ػىٍىك ثىٍْٗ ٍبِبٍٔىك ثىر جۈزۈٌّىٍٗردٖ ٍبخ

ٔبزىدً لىٍغدبْ ئبضدبش ثدوٍىچٗ جدۈزۈٌّىگْٗ. ثٌٗىدي  جۈزۈٍِٗرٔىڭ ھِّٗىطدي 

                                                                                                                            
ٌّٗ . ئِّٗدب جدۈزۈلوٌٍىٕبالٍذۇ وىػىٍٗرئۈضحىگٗ جۇرۇغٕي جٌٗٗپ لىٍّبٍذۇ. غۇڭب ثۇٔذاق جۈزۈِٕي ھٗرلبٔذاق ئېحىمبد جؤۇغحىىي 

 ئۈچۈْ ئۇ، جۈزۈِگٗ ئوخػىّبٍذۇ.  چېحىٍغبٍٔىميثېرىپ  لبٔۇٔچىٍىممب
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ئىطالِغب ٍبت لبئىذٖ ثوٍىچٗ جۈزۈٌگْٗ. ئىٕطبٔالرٔي پٗرۋٖردىگبرىغب ثٗٔذٖ لىٍغبٕٔىڭ 

ي لىٍىدع ئبضبضدي ثدوٍىچٗ ئورٔىذا لبٔۇْ جۈزۈظ ئبرلىٍىك ئىٕطدبٕٔي ئىٕطدبٔغب لدۇ

جۈزۈٌگْٗ. غۇڭب ثۇ جۈزۈٌّىٍٗرٔىڭ ئبضبضدي جدبھىالٔٗ ئبضبضدحۇر. ثدۇ جدۈزۈٌّىٍٗردٖ 

ٔىڭ دٖرگبھىذىٓ وٌٗگْٗ لبٔۇٔالرغب جوغرا وېٍىذىغبْ لىطّْٗ جٗرٖپٍٗرِۇ ثبر. ثدۇ 

جٗرٖپٍٗردٖ ِۇضۇٌّبْ وىػي ئىالھىٌ لبٔۇْ ثوٍىچٗ ئىع وۆرىذۇ، ثبغمب ِٗٔجٌٗٗرٔدي 

 ّبٍذۇ.ئبضبش لىٍ

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ غٗرة ھٗزارىدحىگٗ جۇجىدذىغبْ ٍِٗدذأي ئٗٔٗ غدۇٔذاق ثوٌۇغدي 

وېرٖن ئىذى. ٍدۇلىرى ئىٍّىدٌ جٗرٖلمىَبجمدب، زور ِدبددىٌ جٗرٖلمىَبجمدب، ئبجبٍىدپ 

جٗغىىٍٍٗظ ئىمحىذارىغب، چىذاِچبٍٔىك، ثٗرداغٍىك ثېرىع روھىغب، لېَىٕچىٍىمالرغب 

لىذار ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطدىٕي لوثدۇي لىٍىدپ ئٌِٗٗىٌ جبلبثىً جۇرۇظ روھىغب ئبال

وېددرٖن ئىددذى ثبغددمىٍىرىٕي چۆرۈۋېحىػددي ۋٖ ئۇٔىڭددذىٓ پٗخٗش  ئۆزٌٗغحۈرۈغددي

 ثوٌۇغي وېرٖن ئىذى.  

 ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئۇٔذاق ثوٌّىذى. 

ِۇضۇٌّبٔالر غٗرة ھٗزارىحىٕىڭ پبٍذىٍىك ٔٗرضىٍىرىٕي ٔبھبٍىحي ئبضحب لبغدبڭٍىك 

ۇق ٔٗرضىٍىرىٕي جېدس ضدۈرئٗجحٗ جوٌدۇق لوثدۇي لىٍدذى، ثىٍْٗ ئبز لوثۇي لىٍذى. ثۇز

خۇددى ئۇ ثىر ئبثىھبٍبجحٗن ئىچىپ لبّٔىذى. غٗرة جۈزۈٌّىٍىرىٕي ئىّپورت لىٍىػمب 

ٔبزىً لىٍغبْ لبٔۇٔالردىٓ جبِبِْٗ ٍۈز ئۆرىدذى. ثدۇٔي  ۋٖ ئۇٔي دوراغمب ئبٌذىراپ، 

ۈپ ثېرٌٍٖٗذۇ. ٔېّىال پٗلٗت ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئٍٕٗي ۋالحىذىىي ئٗھۋاٌىال چۈغٗٔذۈر

 ثىٍْٗ ِۇضۇٌّبٔالر ئېغىر گۇٔبھمب پبجحي.  دېگْٗ

پبرچىالّٔبش ثىر پۈجۈْ ٔٗرضٗ، « غٗرة ھٗزارىحي»غٗپٍٗجحٗ لبٌغبْ ِۇضۇٌّبٔالر 

ٍبوي ئۇٔىڭ ھِّٗىٕي ئېٍىع وېرٖن، ٍبوي ھِّٗىٕدي جبغدالظ وېدرٖن، ثٗزىطدىٕي 

، ٍٗھددۇدىٌْ لىٍددذى. ئېٍىددپ، ثٗزىطددىٕي ئبٌّىغبٕٔىددڭ پبٍذىطددي ٍددوق دٖپ گۇِددب

ھۇجۇَ لوزغبپ، ئدۇالرٔي غدۇٔذاق  ئىذىَٗۋىخىرىطحىَبٔالر ۋٖ ئۇالرٔىڭ غبٍىىٍىرى 

ھۇجۇِغدب ثېرىٍىدپ  ئىدذىَٗۋى« ِۇضۇٌّبٔالر»خبجب جۇٍغۇغب وٌٗحۈرۈپ لوٍذى. ئبجىس 

 لۇالق ضبٌذى. 

ٔددي ئبغددۇٔذاق خبجددب جۇٍغۇغددب « ِۇضددۇٌّبٔالر» خىرىطددحىَبٔالرٔىڭ، ٍٗھددۇدىٌ

ئبٌىذىغبْ پبٍذىطي ٔبھبٍىحي ئوچۇق. چۈٔىي ثۇ جۇٍغدۇ ِۇضدۇٌّبٔالرٔي  وٌٗحۈرۈغحىٓ

لۇي لىٍىػحب، جوٌۇق ثبظ ئٗگذۈرۈغحٗ، ئىطالَ دىٕىذىٓ پۈجدۈًٍٔٗ ٍىرالالغحۇرۇغدمب 

، خىرىطدحىَبٔالر ھېچمبٔدذاق ٔٗرضدىٕي ٍٗھدۇدىٌٔبھبٍىحي ٍبخػي ئۈٔدۈَ ثېرىدذۇ. 

ٔذاق ٔٗرضىذىٓ ئىطدىالِذىٓ ئىطالَ دىٕىٕي ئۆچ وۆرگٗٔذٖن ئۆچ وۆرٍِٗذۇ. ھېچمب
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لورلمبٔددذٖن لورلّبٍددذۇ. ِۇضددۇٌّبٔالر دىٕٕددي ئددۆرٖ لىٍىددپ جۇرىددذىغبْ ئىػددالرٔي 

، ئٌِٗٗىَٗجدحٗ، جٗپٗوىدۇردا، ئٗخاللحدب، جدۈزۈٌّٗ ۋٖ ئدبدٖجٍٗردٖ جبِدبِْٗ ئىذىَٗدٖ

جبغٍىطددب، ئۇالرٔىددڭ ئددۆزگٗ خددبش وىٍّىىددي جۈگىػددىذۇ، لبرغددىٍىك وۆرضددىحىع 

ثۇ ئدبرلىٍىك ئدۇالرٔي جېخىّدۇ ثٗن لدۇي لىٍغىٍدي ثوٌىدذۇ.  ئىمحىذارىّۇ  جۈگىػىذۇ.

ثۇٔذاق ثبظ ئٗگذۈرۈظ جبھبٔگىرالرٔىڭ دٖضٍٗپحٗ چبرىطىسٌىىحىٓ  ئېٍىدپ ثبرغدبْ 

ثٗوددرٖن ئۈٔۈٍِددۈن ثوٌىددذۇ، ئددۇزالراق  ئٗگذۈرۈغددىذىٓلددوراي وددۈچي ثىددٍْٗ ثددبظ 

چددۈٔىي،  داۋاٍِىػددىذۇ. غددۇٔذالحىّۇ جبھددبٔگىرالر ٍٗٔٗ خددبجىرجَٗ ثوالٌّبٍۋاجىددذۇ.

ئىطالَ ِٗۋجۇجال ثوٌۇپ جۇرىذىىْٗ، لوراي وۈچي ثىٍْٗ ثوٍطۇٔذۇرۇٌغبٔالرٔي ھبِدبْ 

لبرغدددىٍىك وۆرضىحىػدددىٗ ئۈٔذٍٖدددذۇ. ئِّٗدددب لدددوراي ودددۈچي ثىدددٍْٗ ثدددبظ 

ئٗگدددذۈرۈٌگٍٗٔٗرٔىڭ وىٍّىىىٕدددي ئدددۆرٖ لىٍغدددۇچي جٗروىجٍٗرٔىدددڭ ھِّٗىطدددي 

ۈرگۈچىٍٗرگٗ ئٗگىػدىع دائىُ ھِّٗٗ ئىػحب ثبظ ئٗگذ ھٗر، ئۇالرٔي ئېرىحىۋېحىٍطٗ

وېرٖن دېگْٗ جؤۇغمب وٌٗحۈرۈٌطدٗ، ثدۇ ئدبرلىٍىك ئدۇالرٔي روھدي جٗھٗجدحٗ ثدبظ 

، خىرىطددحىَبْ جبھددبٔگىرٌىرى خددبجىرجَٗ ثوٌىددذۇ. ٍٗھددۇدىٌئٗگذۈرۈٌطددٗ ئبٔددذىٓ 

ئىػغبٌىَٗت زېّىٍٕىرىذىٓ ھِّٗٗ ئٗضىىرىٕي ئىٍىپ چىمىپ وٗجىْٗ جٗلدذىردىّۇ 

 لالظ چۈغىٕي وۆرٌٍٖٗذۇ. ئۆز ِٗۋجۇجٍىمىٕي ئۇزۇٔغىچٗ ضب

غدۆھرٖجىٗ،  -غبٍىىالرغب وٌٗطٗن، ئۇالرٔىڭ گبھىٍىرى ھولۇلمب، گدبھىٍىرى ٔدبَ 

ئىػرٖجٍٗرگٗ ضېحىٍغبْ ثوٌدۇپ،  -گبھىٍىرى ھبراَ ثبٍٍىممب، گبھىٍىرى ٔىجىص ئٍٗع 

ئورۇٔذاٍدذۇ. ثدۇٍرۇق ِۇضدۇٌّبٔالرٔي « ثدۇٍرۇلىٕي»ئۇالرٔي ضېحىۋاٌغبْ غدٍٗحبٕٔىڭ 

خىرىطددحىَبْ ۋٖ ٍٗھۇدىَالرغددب لددۇي لىٍىددع. ثۇٔىددڭ ئٗ  ئۈٔۈٍِددۈن   -غددبٌىجالر  

دېگٗٔدذٖن: ِۇضدۇٌّبٔالرٔي غٗرة ھٗزارىحىٕدي  ھۈضدٍٗٓخۇددى جبھدب  ۋاضىحىطي

لوٍدۇق لوثدۇي  -جبجٍىك دٖپ ئبٍرىدپ ئوٌحۇرِدبً لدبرا  -ٍبِبْ، ئبچچىك   -ٍبخػي  

« پبوالر»ىٍّىغبْ لىٍىع وېرٖن دېگْٗ خبجب جۇٍغۇغب وٌٗحۈرۈظ. ثٗزى غبٍىىالر ضېح

ثوٌطددىّۇ، ئِّٗددب ئددۇالر روھددي جٗھٗجددحٗ ِٗغٍددۇپ ثوٌغبچمددب، غٗرثٕددي دوراغددٕي 

دٖپ « ِۇضۇٌّبٔالرغب ٔىجبجٍىك ٍدوٌي وۆرضدٗجحۇق»جٗغٗثجۇش لىٍىذۇ. ثۇ ئبرلىٍىك 

ئوٍالٍذۇ. ئبخىرىغب وٌٗگٗٔذٖ ِۇضدۇٌّبٔالرٔي ئدۆز خوجىٍىرىغدب جېخىّدۇ چىدڭ لدۇي 

ٍْٗ ضدېحىٍّىغبْ غبپىدً غدبٍىىالر ئوخػدبظ روي لىٍىػحب ضېحىٍغبْ غدبٍىىالر ثىد

 ئوٍٕبٍذۇ. 

ئبجىس ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ غٗرثٍٗغحۈرۈظ جٗغٗثجۇضىغب ثېرىٍىدپ لدۇالق ضېٍىػدىذا 

ِۇٔذاق ئىىىي ضٗۋٖة ثبر: ثىرىٕچي: ِٗغٍۇثالرٔىڭ غبٌىجالرٔي دوراغمب ئدبِرالٍىمي. 

رغدب ٔىطدجٗجْٗ ثۇ، ھِّٗىگٗ ٌِٗۇَ جبرىخي ھٗلىمٗت. ئىىىىٕچي: ئدبجىس ِٗغٍۇثال



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

383 

 

لدب جبپدب « جدبٌالظ»دوراظ ئٗ  ئوڭبً ِبڭغىٍي ثوٌىذىغبْ ٍوي. چدۈٔىي، دوراغدمب 

جبرجمبٔذٖن جبپب جبرجىع وٗجٍّٗذۇ. ھِٗذٖ جبٌالظ ۋٖ غدبٌالظ ئٌِٗٗىَٗجدحٗ ئدبجىس 

لدبرىٕي پٗرق ئېدحىع  -ٔىڭ ئىػي ئِٗٗش. ثٌٗىي ئٗروىٍٕىىدي ثدبر، ئدبق « لۇي»

 ػي. ٔىڭ ئى« خوجبٍىٓ»ئىمحىذارى ثبر 

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ وۆڭۈٌٍىرىذٖ ئٗلىذٖ لباللٍىمىٕىڭ ھۆودۈٍِىرى ۋٖ روھدي ثوغدٍۇق 

ََُُوا  َونَُوُُُا  ئىػدمب ئبغدّىذى: ئِٗدرىٔىڭ ِۇٔۇ پٍٗذا ثوٌذى. ئۇالردا  ْْ ﴿َوََل َتِهنُوا  َوََل َت
ِن َ ﴾ ﴿ ِهوْيِِ َِ ِ ِ ُتنُُا  َْْا َْ ثوٌطدبڭالر ثوغىػىپ لبٌّبڭالر لبٍغۇرِدبڭالر، ئٗگٗر ِدۇئّىٓ  َع

 .①﴾ئۈضحۈٍٔۈن لبزىٕىطىٍٗر
جبجٍىك دٖپ ئبٍرىپ ئوٌحۇرِدبً  -ٍبِبْ، ئبچچىك   -غٗرة ھٗزارىحىٕي ٍبخػي  »

ۋادۇر. ادېگْٗ ثدۇ دٖۋا جدۈپ ئبضبضدىذىٓ خبجدب د« لوٍۇق لوثۇي لىٍىع وېرٖن -لبرا 

پْٗ جٗرٖلمىَبجىٕىدڭ ئٗخاللدي ثۇزۇلچىٍىدك ثىدٍْٗ ھېچمبٔدذاق  -چۈٔىي، ئىٍىدُ 

لىٍدذۇرۇظ  جٗرٖلمىدٌپٕٗٔدي  -ىحي ٍوق. جبھبٔذا ئٗلٍي ثبر وىػدي ئىٍىدُ ِۇٔبضىۋ

ئۈچۈْ ئٗخاللٕي ثۇزۇظ وېرٖن دېٍّٗذۇ. ٍبۋروپبدا ثۇ پىىىرىٌ ئبزغۇٍٔۇلٕي غۇ جبٍغب 

پٗٔگٗ ئٗخّىمبٔىٍٗرچٗ لبرغدي  -خبش ئبِىٍالر وٌٗحۈرۈپ چىمبرغبْ. چېروبۋ ئىٍىُ 

ظ ئۈچۈْ چېروبۋٔىڭ ئٌِٗٗىٌ ٔوپدۇزىٕي لىٍذۇرۇ جٗرٖلمىٌپٕٗٔي  -جۇرغبچمب، ئىٍىُ 

چٗوٍٗغىٗ جوغرا وٌٗگْٗ. ئٌِٗٗىَٗجحىّدۇ وىػدىٍٗرٔىڭ زىّّىطدىذىٓ چېروبۋٔىدڭ 

ھۆوۈِرأٍىمي ۋٖ وىػىٍٗرٔي لۇٌغدب ئبٍالٔدذۇرغبْ ضدبخحب، جدبھىالٔٗ دىٕدي ئېٍىدپ 

ثبرىطدىذىىي  لىٍغدبْ. ٌدېىىٓ ٍبۋروپدبٌىمالر  جٗرٖلمىدٌپْٗ  -جبغالٔغبٔذا ئىٍىُ 

دٔي جبغالپ، ئىٕطبٍٔىمىذىٓ زىَبْ جبرجحي. دىٓ ثىٍْٗ ِۇٔبضدىۋىحىٕي ئدۈزۈپ، ئېحىمب

وبٌٍىطىغب ھبٍۋأىٌ پىىىرٌٗرٔي ئۈٔذۈرۈپ، ئٗخاللىذىٓ زىَبْ جدبرجحي. ٍبۋروپدبٌىمالر 

ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئېغىر ثٗدٖي جۆٌٗغىٗ ِٗججۇر ثوٌذى. ئۇالرٔىڭ ئبلىٍٍىرى ثۇ ٔدۇلحىٕي 

ىٍىرىّۇ ئٌِٗٗىَٗجحٗ ثٗدٖي جۆٌىگٍٗٔىرىذٖ جؤدۇپ خېٍي ثۇرۇٔال جؤۇپ ٍٗجىْٗ. ثبغم

 ئىسدىّٗوحٗ.« ٔىجبجٍىك ٍوٌي»ٍٗجحي. ِبٔب ئِٗذى ئۇالر ئۆزىگٗ 

جبئبالٔىدڭ  ٍبۋروپبٌىمالر ئىٕطبٍٔىمحب ۋٖ ئٗخاللحب غۇٔذاق چېىىٕگْٗ ثوٌطىّۇ، 

ئۆز ثٗٔذىٍىرىگٗ ئىجدرا لىٍىدذىغبْ ِۇٔدۇ لبٔۇٔىَىحىٕىدڭ جٗلٗززاضدي ثىدٍْٗ ٍٗٔىدال 

وواْ  ََِلوول ُنوتُوواْ   درٖت جددبپحي:لددۇ ُِ َِِر َّوو  ِ َذ   َِ َََْووْ ِهْا نََْوووَا َن ُتوولت َ ووْ رر  نَوول  ْْ َُ ووُروْ  َِووِو َِو َِوول ذُتت وول َُُسوواْ   َْلَّ ﴿َِو
﴾َِ ُِْسوا ِهِّْ َذ  ُىوا  ًْ َِوِْ ئۇالر ئۆزٌىرىگٗ لىٍىٕغبْ ٔٗضدىھٗجٕي ئۇٔحۇغدبْ چبغدذا ﴿ َنَفْذَُلُىا ََوْغَُ

ّٗ ئىػددىىٍىرىٕي ئېچىۋٖجحددۇق. ئددۇالر جددبوي ئددۆزٌىرىگٗ ئۇالرغددب پبراۋأٍىمٕىددڭ ھِٗدد

                                                 
①
 ئبٍٗت.-019ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
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خۇراَ جۇرغبٔذا ئدۇالرٔي ئۇغدحۇِحۇت جبزاٌىدذۇق.  -ثېرىٍگْٗ ٔېّٗجٍٗردىٓ خۇغبي 

ئۇالرٔىڭ لۇدرٖت جېپىػي دٖي غۇ ۋالىحٕىڭ ئۆزىدذٖ ٍٗٔٗ  .①﴾ئۇالر ھٗضرٖجحٗ لبٌذى

حالغّبٍذۇ، ثٌٗىي ٔىڭ لبٔۇٔىَٗجٍىرى ئۆزئبرا زى ِۇٔذاق لبٔۇٔىَٗت ثوٍىچٗ ثوٌذى 

َِ يُرِيوُم  ٔبھبٍىحي پۇخحب ئىٕحىساَ ئىچىذٖ ئۆزئدبرا ثبغٍىٕىدپ ھٗرىدىٗت لىٍىدذۇ: ﴿َِو  َتول
َِْ ُنْولَِ َك  لَِّذي َ  َُْسا ِِ َهل َلَ يُوِّْ ِِ َهل َوُىْا  ََْللَلُهْا  ُْوَ ل َوزِيَنَُوَهل ُُوَا ت ِ لَْ ِهْا َن ََ  لمه َ ل َْ ِِو   ْلِفوَرَِ  ِ  ْل ََ َلُهوْا  َلَّ  لَوْ 

﴾َِ ُْا ِِل  َِّل َتلُُاْ  يَوْدَل ِِ َهل َوََل َِل َصن اْ     َِِّ َِ زىٕٕىحىٕي  -ھبٍبجي دۇَٔبٔي ۋٖ ئۇٔىڭ زىجۇ ﴿  لنَّلُر َو

وۆزٌٍٗذىغبْ وىػىٍٗرگٗ ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ئٗجرىٕي ثۇ دۇَٔبدىال جوٌۇق ثېرىّىس. 

ذاق وىػددىٍٗرگٗ دۇَٔددبدا ئۇالرٔىددڭ ئٗجرىددذىٓ  ھېچٕٗرضددٗ وېٍّٗحىٍٍّٗددذۇ. ثۇٔدد

ئددبخىرٖجحٗ دوزاخددحىٓ ثبغددمب ٔٗرضددٗ ٍولحددۇر، ئۇالرٔىددڭ لىٍغددبْ ئىػددٍىرى ٍولمددب 

 .②﴾ھېطبثمب ئېٍىّٕبٍذۇ ٌٍِٗٗىرىئ ٍبخػيلىٍغبْ  چىمىرىٍىذۇ.
ٍبۋروپبٌىمالرٔىڭ ثۇزۇٌغبْ جۇرۇپ لۇدرٖت جېپىػي ثۇزۇٌغبٍٔىمحىٓ ئِٗٗش، ثٌٗىدي 

چبٍٔىك وۆرضدٗجىٍٗٔىىحىٓ ئىػدمب ئۆزىذٖ لۇدرٖت جبپمۇزۇظ ئۈچۈْ ئىجبثىٌ جىرىػد

ئۆزىٕىڭ لبٔۇٔىَىحي ثوٍىچٗ ئۇالرغب ئدۆز جىرىػدچبٍٔىمىٕىڭ ٔٗجىجىطدىٕي  ئبغحي. 

ٍٗٔٗ ئۆزىٕىڭ لبٔۇٔىَىحي ثوٍىچٗ ئبخىرىذا ئدۇالرٔي ۋٍٖدراْ لىٍىدذۇ.  وۆرضىحىذۇ. 

 چۈٔىي، ئۇالر جوغرا ٍوٌذا ئِٗٗش. 

 ِبٔب ثۇ، ٍبۋروپب ھېىبٍىطي... 

ىٌ جٗرٖلمىَددبت دىٕطددىسٌىك ۋٖ ئٗخاللطددىسٌىمحىٓ ئبٍرىٍّبٍددذۇ ئىٍّىدٌ ۋٖ ِددبدد

ھۇجۇِٕىدڭ  ئىدذىَٗۋىدېَىع لىپمىسىً ٍبٌغبٔچىٍىمحۇر. ثۇٔذاق ٍبٌغبٔچىٍىك پٗلٗت 

ئۇالرغددب ئددۆزٌىرىٕي  ٔددي ئۇٔحۇغددبْ، غددۇٔىڭ ثىددٍْٗ ئبضددبرىحىگٗ لددۇي ثوٌددۇپ، 

ُا  َتللَّ  ئۇٔحۇٌذۇرغبْ روھي لۇٌالردىال ثوٌىذۇ: ََُسوُهْا ُنْولَ ِوَك ُىوُا ﴿َوََل َتُ ُا ِذيَ  َُُسا   لََّو َِاََُسلُىْا نَُ
﴾َِ وُقا ِْ ََل ئۇالرغب ئۆزٌىرىٕي ئۇٔحۇٌدذۇرغبْ  ٔي ئۇٔحۇغبْ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ضىٍٗر ﴿  ْل

 .③﴾وىػىٍٗردٖن ثوٌّبڭالر ئٗٔٗ غۇالر پبضىمالردۇر
ثٕي غۇٔىڭ ئۈچۈْ غٗرثچٗ ئىطالھبجٕي جٗغٗثجۇش لىٍىذىغبْ، ھِّٗٗ ئىػحب غٗر

دورىّبلچي ثوٌغبْ غٗرثٍىػدىع دوٌمۇٔىغدب ئٗگٗغدىٍٗٔٗر ئىٍّىدٌ جٗرٖلمىَدبت ۋٖ 

ِبددىٌ جٗرٖلمىَبت ثىدٍْٗ ئدۆزىٕي ئوڭػبغدمب ئۈٌگدۈرٍِٗال ثۇزۇلچىٍىدك پبجمىمىغدب 

پْٗ جٗرٖلمىَبجي ۋٖ ِبددىٌ جٗرٖلمىَبجٕي لٗدىّي ٔبھدبٍىحي  -پېحىپ لبٌذى. ئىٍىُ 

ْٗ ٍېرىددذىٓ چىمّىددذى. ٔددبۋادا پۈجددۈْ ئبضددحب ثوٌددذى. ئىخالضددٍّٗٔٗرٔىڭ وددۈجى

                                                 
①
 ئبٍٗت.-44ضۈرٖ ئٗٔئبَ،  
②
 ئبٍٗجٍٗر.-06-05ضۈرٖ ھۇد،  
③
 ئبٍٗت.-09، ھٗغرضۈرٖ  
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ِۇضۇٌّبٔالر جٗرٖلمىَبجٕي لوٌغب وٌٗحۈرۈظ ئۈچۈْ ثىردٖن ئىرادىگٗ وېٍىپ، ئٗخاللي 

ثۇزۇلچىٍىممب چىٍىػىپ لبٌّبً ِبڭغبْ ثوٌطدب ئىدذى، ھٗرگىدس ئۇٔدذاق ثوٌّدبٍححي. 

 پېٕىٕي لوثدۇي لىٍدذى. -وٌٗگٗٔذٖ غٗرثٕىڭ ئىٍىُ  ٍبپؤالر لٗد وۆجۈرۈظ ٔىَىحىگٗ

وېَىٓ ثٗزى جٗھٗجحٗ غٗرثحىّٕۇ ئېػىپ وٗجحي. ئِّٗب ئۇالر ثۇجپٗرٖش ئٗلىذىٍىرى 

ئٗلىدذٖ جٗھٗجدحٗ لباللٍىػدىپ، « ِۇضدۇٌّبٔالر»ۋٖ ئٗٔئٗٔىٍىرىٕي ئۆزگٗرجّىدذى. 

روھي ثوغٍۇق ئىچىگٗ چۆوۈپ وٗجّىگْٗ ثوٌطدب ئىدذى، ثدۇ جٗھٗجدحٗ ٍدبپؤالرٔي 

 ثېطىپ چۈغىْٗ ثوالجحي. 

ىػچبٍٔىمالر وۆرضىحىٍگْٗ ثوٌطدىّۇ ئىٍّىدٌ لدباللٍىك ۋٖ ئٌٗھبضىً، غۇٔچٗ جىر

ِبددىٌ لباللٍىك ئۆز پېحىچٗ جۇرِبلحب. ئٗخاللدي ثۇزۇلچىٍىدك ۋٖ دىٕدي چۈغدىۈٍٔۈن 

پۈجۈْ ئىطدالَ دۇَٔبضدىٕي لدبپالپ، ئىطدالَ دۇَٔبضدىٕىڭ گٗۋدىٍىده ثٌٗگىطدىگٗ 

طدىپٍىرىٕي ئبٍٍىٕىپ لبٌذى. ئبٔدذىٓ ثدۇ ئىىىىطدىگٗ ٍبۋروپبٔىدڭ جدۈزۈٌّٗ ۋٖ پىرىٕ

ئىّپورت لىٍىع وېٍىپ لوغۇٌذى. ثۇ، ِۇضۇٌّبٔالر ھبٍبجىٕىڭ ثىر لىطّىغب ئبٍٍىٕىپ 

لبٌذى. ِۇضۇٌّبٔالر ثۇٔىڭذىٓ ضىمىٍىع ھېص لىٍّىدذى. گۇٔبھىدبرٌىك جۇٍغۇضدىغب 

وٌّٗىذى. ثدۇٔي دىٕغدب خىالپٍىدك لىٍغدبٍٔىك، ئىطدالِغب لبرغدي چىممدبٍٔىك دٖپ 

 لبرىّىذى. 

  -بْ ِۇضدۇٌّبٔالر ئۆزىٕىدڭ جٗثىئىدٌ ِٗروىدسى ٔۇلحىطدي  ثۇ ھبٌغب چۈغۈپ لبٌغ

ئىطالِذىٓ ٍىرالالغحي. ٍبۋروپب ۋٖ ٍبۋروپب ھٗزارىحدي ئۇالرٔىدڭ ِٗروىدسى ٔۇلحىطدىغب 

ئېَحىپ ئدۆجىىٕىّىسدٖن ئدۆز ِٗروىسىدذىٓ ٍىرالٍىػدىع خېٍدي  ٍۇلىرىذائبٍالٔذى. 

رىفددبئٗ  ِىطددىرٔىڭ جددۇٔجي ئىطددالھبت داھىَطددي« زاِبٔىۋىالغددمبْ»ثددۇرۇٔال، 

 جٗھحبۋىَٕىڭ زاِبٔىطذىال ثبغٍىٕىپ ثوٌغبْ. 

غٍٗحبٔىٌ جىرىػچبٍٔىمالر ئىىىدي ئٗضدىرگٗ ٍدېمىٓ ثوغدىّبً،  ،جىرىػچبٍٔىمالر

جوخحىّبً، وٍٕٗىگٗ لبٍحّبً داۋاِالغحي. ثٌٗىدي ثبرغدبٔچٗ وۈچٍٗدذى. ثىدراق ثدۇ 

جىرىػددچبٍٔىمالر ئوخػددىّىغبْ ئىىىددي ِٗزگىٍددذٖ ئوخػددىّىغبْ ئىىىددي فورِىددذا 

وۆرضىحىٍذى. ئىىىىٕچي ِٗزگىً ثىرىٕچي ِٗزگىً ئبضبضىذا پٍٗدذا ثوٌغدبْ. ٔدبۋادا 

ۋٖ ئٌِٗٗىٌ جٗھٗجحٗ ٍوي راضٍىّىغبْ ثوٌطب، ئىىىىٕچي  ئىذىَٗۋىثىرىٕچي ِٗزگىً 

ِٗزگىً ھېچمبٔذاق ئىع لىالٌّىغبْ ثوالجحي. ثىرىٕچي ِٗزگىً ئوِۇِْٗ ئىىىىٕچي 

ردا خىرىطحىَبٔالر  ٍٗھۇدىَالر، ٔىڭ ودۈچي دۇَٔب ئۇرۇغىغىچٗ داۋاِالغحي. ئۇ چبغال

لوٌىذا ثوٌۇپ، ئىطالِغب ئبضبضٍىمي ِۇغۇ ئىىىدي دۆٌٗت  فىرأطىَٗٔىڭۋٖ  ثىرىحبٔىَٗ

لبرغددي جددۇردى، ِۇضددۇٌّبٔالرٔي دىٕددذىٓ ٍىرالالغددحۇردى. ئىىىىٕچددي ِٗزگىددً 

ئىىىىٕچددي دۇَٔددب ئۇرۇغددىذىٓ وېددَىٓ ثبغددالٔذى. ثددۇ چبغددذا خىرىطددحىَبٔالر 
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ر، ٔىڭ وۈچي ئبِېرىىىٕىڭ لوٌىغب ٍۆجىٌٗگْٗ ثوٌۇپ، ئىطالِغب ئبضبضٍىمي  ٍٗھۇدىَال

 ئبِېرىىب لبرغي جۇردى. لبٌغبْ دۈغٍّٗٔٗرِۇ جېگىػٍىه روي ئوٍٕىذى. 

، ٍٗٔٗ ثىددر جٗرٖپددحىٓ «ۋٖجٗٔپٗرۋٖرٌىدده»ثىرىٕچددي ِٗزگىٍددذٖ ثىددر جٗرٖپددحىٓ 

غٗرثٍٗغدحۈرۈظ ۋٖ ئوٍۇٔي ئوٍٕبٌذى. ثۇ ئوٍۇٕٔي غٗرثٍىىٍٗر « دېّووراجىٌَٗىػىع»

 پدبرجىٌَٗٗرٍېمىٕالغحۇرۇظ خىسِىحىگٗ ضدېٍىع ئۈچدۈْ پٍٗدذا لىٍغدبْ ضىَبضدىٌ 

ئوٍٕبپ چىمحي. ثۇ ِٗزگىٍدذٖ ئىطدالَ وۈچٍدۈن لدبٍٔىك ھۇجۇِالرغدب ئۇچرىّىدذى. 

 ئىدذىَٗۋى پٗلٗت ئبخىرىغب وٌٗگٗٔذىال ئۇچرىذى، ثٌٗىي ئىطدالِغب لبرغدي جٗ  

غۋىمبت ئبرلىٍىك، ئبٍبٌالرٔي ووچىغب چىمىرىپ، ھۇجۇَ، ئولۇجۇظ پىروگراِّىطي ۋٖ جٗ

لىٍىدع ئدبرلىٍىك،  ئبزدۇرۇدىغدبْئٗخاللىٕي ثۇزۇپ، ئبٍدبٌٕي ئۆزىٕىّدۇ ۋٖ ئٗرٔىّدۇ 

غٗرىئٗجٕي ھۆوۈِرأٍىك دٖضحۇرى لىٍّبٍذىغبْ ضىَبضىٌ ئورگبٔالرٔي پٍٗذا لىٍىدپ، 

ىبٔىَٗجٍىده جۈضدي ثېرىدپ، ئدۇٔي ثىردىٕجىدر ئىّ« ئٌِٗٗىَٗجچبٍٔىك»ثۇ ئورگبٔالرغب 

ئۇضۇٌي ثوٍىچٗ « وبال ھبرۋىطىذا جوغمبْ جۇجۇظ»غٗوىً دٖپ دٖۋا لىٍىع ئبرلىٍىك 

 جوخحبٌذۇق.  جٗپطىٍىٌئېٍىپ ثېرىٍذى. ثىس ثۇ ھٗلحٗ ئىٍگىرىىي پٗضٍىذٖ 

ھۇجددۇَ لىٍىػددحىٓ  ثىۋاضددىحٗثددۇ ِٗزگىٍددذٖ ضۇٍمٗضددحچىٍٗر دىٕغددب ئبغددىبرا، 

ھۇجدۇَ لىٍىدع پٗردىطدي ئبضدحىذا  ئىّىبٔمٗدٖر ضبلٍىٕىپ، چىرىه ئٗٔدئٗٔىٍٗرگٗ

 جٗدرىجىدٌٍوغۇرۇْ ھۇجۇَ لىٍذى. ٌېىىٓ غدۇٔىڭ ثىدٍْٗ ثىدر ۋالىححدب ئىطدالِٕي 

لىرلىپ ٍؤۇپ، ئٌِٗٗىٌ جۇرِۇغحىٓ جبِدبِْٗ ٍبجالغدحۇرۇپ، وۆڭۈٌدذىىي جۇٍغدۇغىال 

ئبٍالٔددذۇرۇپ لوٍددذى. ئىطددالَ غددٗرىئىحي ھددبوىّىَٗجحىٓ چٗجٍٗغددحۈرۈٌذى. 

رى ثىئبراَ ثوٌۇپ ھٗلٍىدك ٍوضدۇٔذا: ثدۇ ودبپىرٌىممۇ دېطدٗ، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ وۆڭۈٌٍى

پٗجىددددۋاچىالر: ئىطددددالَ غددددٗرىئىحىٕىڭ ھددددبوىّىَٗجحىٓ چٗجٍٗغحۈرۈٌىػددددي 

ھۆوۈِذارىڭالرٔىڭ ئىجحىھبجي ثىٍْٗ ثوٌۇۋاجىذۇ، ثۇٔىڭ ضىٍٗرگٗ زىَىٕي ٍوق، ضدىٍٗر 

ٔدذىىىٓ ِۇضدۇٌّبْ ، زاوبت ثېرىۋاجمبْ، ھٗ  لىٍىۋاجمبجۇجۇۋاجمبْٔبِبز ئولۇۋاجمبْ، روزا 

ئبٍدبٌالر   - ۋاضدىحىٍٗرثوٌىۋېرىطىٍٗر دېذى. ئبٔذىٓ وېَىٓ ِۇضۇٌّبٔالرٔي غدٍٗحبٔي 

ِٗضىٍىطي ۋٖ ئۇٔىڭغب ئٗگىػىپ وٌٗگْٗ ئٗخاللي ثۇزۇلچىٍىمالر، ضېرىك فىٍىّالر، 

ژۇرٔدبٌالر وىػدىٍٗرٔي  -ضېرىك ئبڭٍىحىػدالر، ئٗروىدٓ ضدبھىٍالر، ضدېرىك گېسىدث 

ظ، روزا جۇجدۇظ، زاودبت ثېدرىع ۋٖ ھٗ  لىٍىػدحىٓ ٌِٗىدىٗ ٔبِبز ئولدۇ جٗدرىجىٌ

، روزا ئولۇِىطدبڭالرِۇلىٍذى. غۇٔذىٓ وېَىٓ وىػدىٍٗرگٗ: ھېچمىطدي ٍدوق، ٔبِدبز 

 دېگٗٔذىىىٓ ِۇضۇٌّبْ ثوٌىۋېرىطٍٗر دېَىٍذى.« ثبر، ثىر »جۇجّىطبڭالرِۇ 

ۇِىغب  ِٗٔىطىذىٓ ثۇراپ، ئۇٔي غٗرة چېروبۋٌىرىٕىڭ دىٕي ئۇل ھٗلىمىٌئىطالِٕي 

ِۇٔبضىۋٖجىٗ ئبٍالٔدذۇرۇپ،  خۇضۇضىٌذىىي ىثٗٔذٖ ثىٍْٗ پٗرۋٖردىگبر ئوجحۇرىط  -
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ٔىدڭ دىٕٕىڭ ئٌِٗٗىدٌ جۇرِدۇظ ثىدٍْٗ ثوٌغدبْ ِۇٔبضدىۋىحىٕي ئدۈزۈظ ئۈچدۈْ 

غٗرىئىحىٕي ھۆوۈِذارٌىك دٖضحۇرى لىٍّىغبْ، دىٕي پبئبٌىَٗجٍٗرٔىّۇ ئبدا لىٍّىغدبْ 

ۇٍغۇغب وٌٗحۈرۈٌذى. ثۇ خىسِٗجٕي ثېجىرگٍٗٔٗر وىػىٍٗرٔي ئۆزىٕي ِۇضۇٌّبْ دېگْٗ ج

غٗن ٍولىي، ِۇرجىئىٍىه پىىرىگٗ ثٗورٖن جبٍبٔدذى. ِۇرجىئىٍىده ئىّدبْ دېدگْٗ 

دىٍىذىال جٗضحىك لىٍىع، ٍبوي دىٍىدذا جٗضدحىك لىٍىدپ، ئبغسىدذا ئىمدرار لىٍىدع، 

ق ئِٗٗي ئىّبٕٔىڭ جٗروىجي لىطّي ئِٗٗش، ئىّبْ ثوٌطب گۇٔبھ لىٍغبٕٔىڭ زىَىٕي ٍو

دٍٖذۇ، ئِٗٗضّۇ ٌېىىٓ ثىس غۇٔي ئۇٔحۇِبضٍىمىّىس وېرٖوىي، ِۇرجىئىٍىده پىىىدرى 

ھۇجۇِىدددذىٓ ثدددۇرۇْ ئٗ  چۈغىۈٍٔٗغدددىْٗ  ئىدددذىَٗۋىئٗھٍىطدددٌٗىپٍٗرٔىڭ 

ٔىددڭ غددٗرىئىحىٕي چٗجددىٗ لددېمىع ۋٖ ٔبِددبزٔي ضددبلىث لىٍىددع  دٖۋرٌىرىددذىّۇ

ىس ثوٌطدىّۇ، دٖرىجىطىگٗ ثېرىپ ٍٗجّىگْٗ. چۈٔىي، ِۇضدۇٌّبٔالر ھٗرلدبٔچٗ ئدبج

جٗوٍىپٍٗردىٓ ئۆزىٕي لبچۇرۇپ جۇرضىّۇ، ئِّٗب ئىالھىدٌ غدٗرىئٗجٕي جٗججىمٍىّدبً 

جۇرۇپ، ٔبِبز ئولۇِبً جۇرۇپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغىٍي ثوٌىذۇ دٖپ لبرىّبٍححي. ثىدراق ھدب  

ٍٗٔىال ثبر ئىذى. ثىدرٖر ئىححىرگدۈچي ِۇضدۇٌّبٔالرٔي ثىدر ئىححىرضدىال ئدۇالر ھبڭغدب 

، ئىححىرىۋىددذىھۇجددۇِي غددۇٔذاق  ئىددذىَٗۋى ىپٍٗرٔىڭئٗھٍىطددٌٍٗىمىالجحددي. 

ِۇضۇٌّبٔالر ئۇزۇٔذىٓ ثۇٍبْ ِۇرجىئٌٗىه پىىىدرىگٗ ھِٗدراھ ثوٌدۇپ ٍدۈرگْٗ ھبڭغدب 

ٔىددڭ لوٌىددذا ثبغددالٔذى. ئددۇ ئۆزىٕىددڭ « ِىٍددٍٗت ئۇضددحبزى»ٍىمىٍددذى. ٍىمىٍىددع 

ٗ ، ئدۇٔي ضىَبضدٗجىلٌٗجحٗگېسىحىذٖ: دىٓ ئبٌىَجبٔبة ٍۈوطٗن ٔٗرضٗ، ئۇٔىڭ ئورٔي 

ئبرىالغحۇرِبضدٍىك وېدرٖن. چددۈٔىي، ضىَبضدٗت دېدگْٗ ٔىجىددص ٔٗرضدٗ، دىٕٕددي 

ضىَبضٗجٕىڭ ٔىجىطٍىمي ثىٍْٗ ثۇٌغىّبضٍىك وېرٖن، دٖپ جوخحىّبً جٗورارالٍححدي. 

 ئۆجّۈغدحىىي، ھدبزىرلي ۋٖ وٌٗگۈضدىذىىي ضىَبضدٗجىٗ : »ئبثذۇھّۇِۇھِّٗٗد 

دېگىٍي جۇردى« ٌٗٔٗت لىٍطۇْ
①

غٍۇي ئوجحۇرىغب چىمىدپ: زٖ ضٗئىذ. ئبٔذىٓ وېَىٓ 

دېگىٍددي جدۇردى. غددۇٔذاق لىٍىدپ دىددٓ « دىدٓ خۇدأىددڭ ۋٖجْٗ ھٍٍِّٕٗٗٗٔىدڭ»

ٔىڭ ٔٗزىرىذٖ ئىطالَ دىٕدي «زىَبٌىَالر»ٍؤۇٌذى، ٍىرالالغحۇرۇٌذى، ئبخىرى ثېرىپ 

ثٗٔدددذٖ ثىدددٍْٗ پٗرۋٖردىگدددبر  -غٗرة چېروبۋٌىرىٕىدددڭ دىٕدددي چۈغٗٔچىطدددىگٗ 

ٗ ئبٍٍىٕىپ لبٌذى. دىٕٕىڭ ئٌِٗٗىَٗت ثىٍْٗ ِۇٔبضىۋٖجى خۇضۇضىٌئوجحۇرىطىذىىي 

دىدٓ ثىدٍْٗ »ثوٌغبْ ِۇٔبضىۋىحي ئۈزۈٌذى. ھٗجحب ِۇٔذاق گٗپٍٗر ئوجحۇرىغب چىمحدي: 

ضىَبضٗجٕىڭ ٔېّٗ ِۇٔبضىۋىحي ثبر؟ دىٓ ثىٍْٗ ئىمحىطبدٔىڭ ٔېّٗ ِۇٔبضىۋىحي ثدبر؟ 

                                                 
①
ىىٓ دىٕدذارالر دۇَٔبضدي ھٗلىدمٗجْٗ ٔىجىدص ئىدذى. ٌدې ثېرىٍّىغبچمبثۇ چبغذىىي ضىَبضٗت ئىالھىٌ ٍوي ثوٍىچٗ ئېٍىپ  

، دىٕٕدي ضىَبضدىٌ ضدبھٗدىٓ ثبھبٔٗ لىٍىدپضىَبضٗجٕي ئىالھىٌ ٍوٌغب لبٍحۇرۇپ وېٍىػىٗ ھٗرىىٗت لىٍىػي، ئٗوطىچٗ ثۇٔي 

 وېرٖن ئىذى. ٍىرالالغحۇرِبضٍىمي
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ئبٍبٌالرٔىڭ دىٓ ثىٍْٗ ئىجحىّبئىٌ ِٗضىٍىٍٗرٔىڭ ٔېّٗ ِۇٔبضىۋىحي ثبر؟ دىٓ ثىٍْٗ 

وىَىُ وېچٗوٍىرىٕىڭ ٔېّٗ ِۇٔبضىۋىحي ثبر؟ دىٓ ثىٍْٗ ئبٍبٌٕىڭ خىسِٗت لىٍىػٕىڭ 

 ٔېّٗ ِۇٔبضىۋىحي ثبر؟ دىٓ ثىٍْٗ ثۇ دۇَٔبٔىڭ لبٍطي ئىػي ِۇٔبضىۋٖجٍىه؟  

ثۇٔىڭغدب داۋاٍِىدك ٍبۋروپددبدا ٍدۈز ثٗرگْٗ ئىػدالر دٌٖىددً لىٍىدپ وۆرضددىحىٍذى. 

ضىرٌٗردٖ دىٓ دائىرىٍىرى ِۇغۇ ئىػالرغب ئبرىالغدمبٔذا ٍبۋروپبدا زۇٌّٗجٍىه ئوجحۇرا ئٗ

ھبٍبجٍىك رىحىّي ثۇزۇٌذى. ٍبۋروپبٔي زۇٌۇَ ۋٖ لبراڭغۇٌۇق لبپٍىذى. دىدٓ دائىرىٍىدرى 

ئٌِٗٗىٌ جۇرِۇغٕىڭ ئىػىغب ئبرىٍىػىػحىٓ جوخحىۋىذى ئٗھۋاي ٔورِبٌالغحي، ٍبۋروپدب 

 ِېۋٖ ثٗردى.لىٍذى. ھٗزارٖت، ئىٍگىرىٍٗظ ۋٖ جٗرٖلمىَبت  جٗرٖلمىٌ

« دىٕدي زات»ضېٍىػحۇرِىطي جبزا ۋاٍىغب ٍٗجىۈزۈظ ئۈچدۈْ ئىطدالَ دىٕىدذىّۇ 

دېگْٗ ئبجبٌغۇ ئوٍذۇرۇپ چىمىرىٍذى. ئبٔذىٓ وېَىٓ وىػىٍٗرگٗ ِۇٔدذاق دېَىٍدذى: 

ِٗضىٍٗ ئوخػبظ، ٍب، دىٕي زاجالر ضىَبضىٌ، ئىمحىطدبدىٌ، ئىجحىّدبئىٌ ئىػدالرغب، 

، ٍدبوي ثىدس ئوجحدۇرا ئٗضدىرٔىڭ ئبرىالغدّبٍذۇرغب ئبٍبٌالر ِٗضىٍىطي ۋٖ ثبغمب ئىػال

لىالٌّبٍّىس، ِٗدٖٔىٍَىػٌٍّّٗٗىس. غۇڭب  جٗرٖلمىٌزۇٌّٗجٍىه ھبۋاضىذا لېٍىۋېرىّىس. 

ئىچىىرى جۇٍغۇالرٔي پبوالظ، وۆڭدۈٌٕي ئېدرىحىع   -دىٓ ئۆزىٕىڭ ئبٌىٌ ۋٖزىپىطي  

ٌِٗىدٌ ئىػدالرغب ثىٍْٗ چٗوٍىٕىػي وېرٖن. دىٕي زاجالر ئدۆزىگٗ جٗۋٖ ثوٌّىغدبْ ئٗ

 .ئبرىالغّبضٍىمي وېرٖن

دا خىرىطحىَبْ جبھبٔگىرٌىىي ِۇضۇٌّبٔالرٔي دىٕدذىٓ « زىَبٌىَالر»ثۇ جٗھٗجحٗ 

ٍىرالالغحۇرۇظ ئۈچۈْ ٍوٌغب لوٍغبْ زٖھٗرٌىه پىالٍٔىرى جوٌدۇق ِۇجٗضطدٍِٗٗٔذى. 

دأٍوثٕىڭ ئٗرٖة جىٍي ۋٖ ئٗرٖة جىٍي ئولۇجمۇچىطىٕي، دىٕي دٖرش ئولۇجمۇچىطىٕي 

ِٗٔطىحّٗضٍىه پىروگراِّىطي   ئٗزھٗرٔي پٗضٍٗغحۈرۈپ ئۇٔي جۆردىٓ چۈغۈرۈپ، 

ٍېحىُ لبٌذۇرۇظ، لبٔذاق ثىر ئىػمب ئبرىالغطب، ثىھۇدٖ ئىػدمب ئبرىالغدمبْ ھدبٌٗجىٗ 

دىٕٕي ۋالىحٍىك ئىػدمب  ۋاضىحىٍىرىٕىڭچۈغۈرۈپ لوٍۇظ پىروگراِّىطي   جٗغۋىمبت 

دىٕٕىڭ گېپىٕدي لىٍىدع، ثبغدمب چدبغالردا ئبٍالٔذۇرۇظ، ِۇئٍَْٗٗ ِۇٔبضىۋٖجٍٗردٖ 

لىٍّبضٍىك، ِۇئٍَْٗٗ ِۇٔبضىۋٖجٍىه ئٗھۋاٌالردىٓ ثبغمب چبغذا دىٕٕىڭ گېپي چىمطب 

ئۇٔىڭغددب لددۇالق ضبٌّبضددٍىك پىروگراِّىطددي   غٗرثٍٗغددحۈرۈظ پىروگراِّىطددي، 

غٗرلػۇٔبضالرٔىڭ غۈثھىٍٗرٔي، ئٗدٖثىَبت، جٗپٗوىۇر، ضىَبضٗت ۋٖ ئىجحىّبئىَٗت 

دىممٗجٕي ٍبۋروپبغدب ثدۇراظ، ٍبۋروپدبدا پٍٗدذا ثوٌغدبْ ئىػدالرٔي  ،ٔىٌ داھىَالرئٌّٗب

ھِّٗٗ جبٍذا پٍٗذا ثوٌۇغمب جېگىػٍىه جدوغرا ئىدع دٖپ لدبراظ ِبٔدب ثدۇ زٖھٗرٌٗر 

 ٔىڭ ۋۇجۇدىذا جوٌۇق ِۇجٗضطٍِٗٗٔذى. « زىَبٌىَالر»
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ب لبرغدي ئىطدالِغ خىرىطحىَبٔالرٔىڭلبٔذاق ثوٌۇغىذىٓ لٗجئىَٕٗزٖر ٍٗھۇدىٌ ۋٖ 

 ھبرۋىطدىذاودبال »  -ئبضدحب ٍىرالالغدحۇرۇظ   -ِۇغۇٔذاق دىٕدذىٓ ئبضدحب  جۇرۇغي

جوغمبْ جۇجۇظ غٗوٍىذٖ جبوي ئىطالَ ئوٍغىٕىع ھٗرىىىحي جۇٍۇلطىس ٍۈز ثٗرگٗٔدگٗ 

 لٗدٖر داۋاِالغحي. 

ثىس ثۇ جبٍذا ئىطالَ ئوٍغىٕىع ھٗرىىىحي جوغرىطىذا ضۆزٌىٍّّٗىس. ثۇ ثبرىدذىىي 

ٍٗروي پٗضٍىگٗ لبٌذۇرۇپ لوٍذۇق. ٌېىىٓ ثىس ثدۇ جبٍدذا دٍّٖىسودي: ضۆزىّىسٔي وې

ئىطالَ ھٗرىىىحي ثىٍٗٔىي لدبٍٔىك جولۇٔۇغدحب  ثىرىحبٔىَٗئبخىرى پبرجٍىذى.  وۈرٖظ

ِىطىردىىي ِٗۋجۇجٍىمىٕي ئبخىرالغحۇردى. ثۇ جولۇٔۇغحب ٍٗھدۇدىٌ ۋٖ خىرىطدحىَبْ 

ىَىپ جبھبٔگىرالرغدب خٗجٗر جبھبٔگىرٌىىىگٗ ئىػٍٍٗذىغبْ  ئىطالِىٌ ھٗرىىٗت زور

« ِۇضدۇٌّبٔالر»پٍٗذا لىٍغىچٗ، جبھبٔگىرالرٔىڭ وۆڭٍىذىىىٕي جېپىپ لىالالٍدذىغبْ 

 ھٗضْٗ ثٕٗٔب لٗجٍي لىٍىٕذى.  غېھىثٔىڭ لوٌي ثىٍْٗ ئىّبَ 

وٗ خبجىّٗ ثېرىپ، ئۇٔىڭ ئىطالَ « وؤب جبھبٔگىرٌىه»ئبٔذىٓ وېَىٓ ئبِېرىىب 

وؤب خىرىطحىَبْ ۋٖ ٍٗھۇدىَالردىٓ ئىطالِغب  ،ئىگىٍٗپراٍؤٍىرىذىىي ئورٔىٕي 

 لبرغي جۇرۇظ ثبٍرىمىٕي جبپػۇرۇۋاٌذى. 

 ئبِېرىىب دٖۋرى ضىَبضىٌ ئوٍۇٔذا جۈپىي ئۆزگىرىػٍٗر ثىٍْٗ ئبالِٗجٍٗٔذى. 

ئبِېرىىب ئٗرٖة راٍؤٍىرىذا ئىطالِغب لبرغي جۇرۇغحب ِٗزوۇر راٍؤذا ثۇرۇْ 

ىىىي ئېٍىّىٕحىٕي ئىػٍٗجحي. ئۇٔىڭ ئىػٍىحىٍىپ ثبلّىغبْ، جبِبِْٗ ٍېڭي ئ

 ثىرىٕچىطي، ھٗرثىٌ ئۆزگىرىع لىٍىع. ئىىىىٕچىطي ضوجطىَبٌىسَ. 

 

ئىساليغب قبرضي تۇرۇضتب ھّربىي ئۆزگىرىص قىهىص ۋِ سوتسىيبنىسيذىٍ 

 پبيذىهىُىص

ئىطالِغب لبرغي جۇرۇغحب ھٗرثىٌ ئۆزگىرىع لىٍىع جٗجرىجىطي ِٗزودۇر راٍؤدذا 

مبٔالرغب ٔىطجٗجْٗ پۈجۈْ ٍېڭىٍىك ئِٗٗش ئىذى. ئدۇالر ثدۇ ٍېڭىذىٓ ضٗھٕىگٗ چىم

جٗجرىجىٕي ثۇرۇْ ئبجب جۈروٕىڭ لوٌي ثىدٍْٗ ئىػدٍٗپ ثبلمدبْ ئىدذى. ئٗضدٍىذٖ ثدۇ 

جٗجرىجىٕي ٍٗھۇدىَالرغب پٌٗٗضحىٕذٖ ِىٍٍىٌ زېّىٓ ثېرىػٕي رٖت لىٍغدبْ ئىطدالَ 

بجدب جدۈرن ٍٍِٗدي دۆٌىحىٕي ٍولىحىع ئۈچۈْ دۇَٔب ٍٗھۇدىٍَىرى پىالٔالپ چىممبْ. ئ

ِۇضۇٌّبْ لىَبپىحىگٗ وىرىۋاٌغبْ، خٌٗىپىٍىىٕي ٍولىحىػحب ئبوحىپ روي ئوٍٕىغبْ دۇَٔب 

ٍٗھۇدىٍَىرىٕىڭ ثىرى ثوٌطۇْ، ٍبوي ئۇ ٍٗھۇدىٌ ثوٌّىطدۇْ،  جبھدبزىرغىچٗ ئۇٔىدڭ 

دادىطىٕىڭ وىٍّىىي ٌِٗدۇَ ئِٗٗش، ئدۇ ئدۆزىگٗ فدبِىٍٗ لىٍىۋاٌغدبْ ئٗھدّٗد رىدسا 

ِٗش، ثٌٗىي ئۆگًٗ دادىطي ئىذى، ثٗرىجىر ٍٗھدۇدىَالر جٌٗٗپ ئۆزىٕىڭ دادىطي ئٗ
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ٍٗھۇدىٌ دۆٌىحي  ٖلىٍغبْ روٌٕي ۋاٍىغب ٍٗجىۈزۈپ ئبٌذى. ئۇ ئٍٕٗي ۋالحىذا پٌٗٗضحىٕذ

خٌٗىپىٍىىٕدي ٍدولىحىع ثىٍٗٔدال ثوٌدذى لىٍّبضدحىٓ،   -لۇرۇظ ٍوٌىدذىىي داۋاْ  

چددچٗ ئددوْ ِىددڭ ثٌٗىددي ٍٗٔٗ ِۇضددۇٌّبٔالرغب ۋٖھػددىٍَٗرچٗ زٖرثٗ ثٗردى. ٔٗ

ئۆٌىّبالرٔي ۋٖ دىٕذا چىڭ جۇرغبْ ِۇضۇٌّبٔالرٔي لٗجٍي لىٍذى  ئٗرٖة ئېٍىپجٗضدي 

ئبضبضددىذىىي ٍېسىمٕددي ئٌِٗٗددذىٓ لبٌددذۇرۇپ، جددۈرن ٍېسىمىٕددي الجىٕچىالغددحۇرۇپ، 

ئٗۋالدالرٔي ئىطدالِىٌ ِىراضدالردىٓ جٌٗحۆودۈش ئدبٍرىۋٖجّٗوچي ثوٌدذى  ئٗزإٔدي 

ز ئولۇغدٕي جٗضٍٗغدحۈرۈظ ئۈچدۈْ وىػدىٍٗرٔي ئٗرٖثچٗ ئولۇغٕي چٗوٍىذى  ٔبِب

غىٍٗپٗ وىَىػىٗ ِٗججۇرٌىذى. ِۇضۇٌّبْ ئبٍبٌالرٔىڭ ھىجبثىٕي چٗوٍىذى. ئىطالَ 

دىٕٕىددڭ ئٌِٗٗىددٌ جۇرِۇغددحىىي  ،غددٗرىئىحي ۋٖ ِٗھىىددّٗ غددٗرئىَذىٓ ثبغددالپ

 ئىسٔبٌىرىٕىڭ ھِّٗىطىٕي ٍوق لىٍذى. 

ئۇضدۇٌي ثوٌدۇپ، « زاپدبش» ثۇ جٗجرىجٗ ئٌِٗٗىَٗجحٗ ٍٗھۇدىٌ خرىطدحىئبٔالرٔىڭ

ئۇالر ئٗرٖة راٍؤٍىرىذا ئىطالِغب لبرغي جۇرۇظ پىالٔي جۈزگٗٔذٖ غۇ ئۇضۇي ثدوٍىچٗ 

جبِبي ئبثذۇٔبضىرٔي ئوخػبظ ٔىػبْ ئۈچۈْ ئوخػبظ روٌٕي   -ٍٗٔٗ ثىر ئبجب جۈرن  

ئېٍىػمب ٍۆٌٗپ چىمبردى. جبِبي ئبثذۇٔبضىرٔىڭ لوٌالٔغبْ ۋاضدحىٍىرى ئبجدب جۈروٕىدڭ 

 ٍىرى ثىٍْٗ لىطّْٗ پٗرلٍٗٔطىّۇ. ۋاضىحى

ثۇ دٖۋر ئىطالَ ھٗرىىىحىٕي ٍولىحىػحىىي رٖھىّطىسٌٗرچٗ جىٕبٍٗجٍٗر، ۋٖھػدي 

لىددرغىٕچىٍىمالر، ٍددبۋاٍىالرچٗ ئبزاثالغددالر ثىددٍْٗ خبراوحېرٌٗٔددذى. ئٗٔذٌٖۇضددحىىي 

جٗپحىع ِٗھىىّىٍىرىٕىڭ ئىطالِٕي ٍوق لىٍىع ئۈچۈْ لىٍغدبْ ۋٖھػدىٍَىىٍىرىٕي 

ٌّىغبٔذا ئىٕطبٔىَٗت جبرىخىذا ثۇٔذاق ۋٖھػىٍَىه ٍدۈز ثېرىدپ ثبلّىدذى. ھېطبثمب ئب

ِٗزوۇر راٍوْ خٌٗمٍىرىٕي ئىطرائىٍىَٗ ثىٍْٗ ضۈٌھي جۈزۈغدىٗ زورٌدۇق ودۈچ ثىدٍْٗ 

ِٗججۇرالظ ئۈچۈْ ۋٖ ِۇضۇٌّبٔالرٔي  ۋٖھػىٍَٗرچٗ ئبزاثالظ ئۈچدۈْ ِىٍحبرضدحالر 

 ى. ِٗزوۇر راٍؤٕىڭ ھۆوۈِٗت ثېػىغب ٍۆٌٗپ چىمىرىٍذ

ثۇ ھٗلحىىي ضۆزٌٗرٔي وېَىٕىي پٗضٍىگٗ لبٌذۇرىّىس. ثىدس ثدۇ جبٍدذا ئىطدالِغب 

 لبرغي جۇرۇغحب  پبٍذىالٔغبٍٔىك ھٗلمىذٖ ئبزراق جوخحىٍىّىس.

وۆپٍىگْٗ ٍبخػي ٔىَٗجٍىه وىػىٍٗر ِٗزوۇر راٍؤذا ٍوٌغب لوٍۇٌغدبْ ضوجطدىَبٌىسَ 

ِٗزوۇر راٍؤغب ٍۈرگدۈزگْٗ  روضَىذىٓ وٌٗگْٗ دٖپ لبراٍذۇ. ئۇالر ثۇٔىڭغب روضَىٕىڭ

 ِۇداخىٍىطىٕي دٌٖىً لىٍىذۇ. 

ھٗلىدمٗجْٗ پۇخحدب « ئوٍدۇْ»وىػىٍٗرٔي ِۇغۇٔذاق جؤۇغمب وٌٗحۈرۈظ ئۈچدۈْ 

 پىالٔالٔغبْ ئىذى. 
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لبھىرٖ ئۇٔىۋېرىطحېحىٕىڭ ضودا فبوۇٌحېحىذىىي ثبوبالۋر ئولۇغۇچىالرغب ثىر ِٗزگىً 

ھٗرلبٍطدي ئٌٗدٍٗردٖ »ٕىدڭ ئىطدّي دٖرضٍىه لىٍىٕغبْ ثىدر وىحدبة ثدبر. ثدۇ وىحبث

ثدۇ وىحدبة ئبِېرىىدب ئبلطدبراٍذا «. ئىمحىطبدٔي جٗرٖلمي  لىٍدذۇرۇظ ثبضدمۇچٍىرى

ئۇوب ٍٗھۇدىَالرٔىڭ ثىرى ۋاٌث روضدحۇٔىڭ ئٗضدىرى. ئدۇ،  -خىسِٗت لىٍىذىغبْ ئبوب 

ِٗزوددۇر وىحبثحددب ِۇٔددذاق ثىددر ِٗزِۇٔددذىىي ضددۆزٔي لىٍىددذۇ: ئوجحددۇرا غددٗرق 

راٍؤي
①

ٍبراِطىسٌىمي، ضىٕىپالر ئوجحۇرىطىذىىي پٗرلٕىدڭ چوڭىَػدي، ھۆوۈِٗجٕىڭ 

ِىٍٍىٌ داراِٗجٕىڭ جۆۋٍٖٔىػي ضٗۋٖثٍىه ووِّؤىطحىه ئېمىّغب دۇچ وېٍىۋاجىذۇ. ثدۇ 

ۋٖزىَٗجٕي ئوڭػبظ ئۈچۈْ جۇرِۇظ ضٗۋىَطىٕي ٍۇلىرى وۆجۈرۈغىٗ، ضىٕىپالر ئدبرا 

ېٍىذۇ. ِىٍٍي داراِٗجٕي پٗرلىٕي وىچىىٍىحىػىٗ، ھۆوۈِٗجٕي ئىطالھ لىٍىػمب جوغرا و

ئۆضحۈرۈظ ئۈچۈْ ئېغىدر ضدبٔبئٗت وېدرٖن ثوٌىدذۇ. جٗرٖلمىدٌ جبپّىغدبْ ئٌٗدٍٗردٖ 

غٗخطىٌ وبپىحبي ثىٍْٗ ئېغىر ضبٔبئٗجٕي جٗرٖلمي لىٍذۇرغىٍي ثوٌّبٍدذۇ. چدۈٔىي، 

ئېغىر ضبٔبئٗجحىٓ ئبز ۋالىث ئىچىذٖ پبٍذا ئبٌغىٍي ثوٌّبٍذۇ. ئېغىر ضدبٔبئٗجحىٓ پبٍدذا 

ۈْ ئوْ، ئوْ ثٗظ ٍىٍالپ زىَبْ جبرجىػمب جوغرا وېٍىذۇ. ثۇٔىڭغب غٗخطي ئېٍىع ئۈچ

وبپىحبي ثٗرداغٍىك ثېرٌٍّٖٗذۇ. غۇٔىڭ ئۈچۈْ ئېغىدر ضدبٔبئٗجٕي دۆٌٗت جٗرٖلمىدٌ 

لىٍذۇرىػي وېرٖن. دۆٌٗت ثۇٔي لىٍىع ئۈچۈْ ئوِۇَ ِۈٌۈوچىٍىه جۈزۈِي جۇرغۇزۇپ، 

ػدي الزىدُ. غدۇٔىڭ ثىدٍْٗ ثىدر جٗدرىجي ھبٌذا غٗخطي ِۈٌۈوٕي ئۆزىگٗ لوغۇۋېٍى

ۋالىححب وۈچٍۈن ٍٗرٌىه رٖھجٗرٌىه لبجٍىّىٕي لدۇرۇپ چىمىدپ، خٌٗمٕدي غدۇالرٔىڭ 

ئٗجراپىغدب ئۇٍۇغددحۇرۇپ، روضدَىگٗ لبراغددمب پۇرضددٗت ثٗرِٗضدٍىه وېددرٖن. ِىٍٍىددٌ 

داراِٗت ئېػددىپ، ضددىٕىپالر ئوجحۇرىطددىذىىي پٗرق وىچىىددٍٗپ، ِٗزوددۇر راٍددوْ 

ٕبلٕىڭ ثېطددىّي ئبضددحىذا ووِّۇٔىسِغددب راضددب ئددۆچ خٌٗمٍىددرى ضوجطىَبٌطددحىه ضددى

 ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ غٗخطي ئىگىٍىىٕي لبٍحب ٍوٌغب لوٍۇغمب ثوٌىذۇ.

 ئىػالر ئٌِٗٗىَٗجحٗ ِۇغۇ پىالْ ثوٍىچٗ ثوٌذىّۇ؟

ووپىراجطىَىٍىػىع ِىطدىرغب ٍېحىدپ وٌٗدذى. ئِٗدذى خىدسِٗجچىٍٗر ضدبئٗت 

ٗت جوغمبٔذا ٍبوي ئدبزراق ثدۇرۇْ جوغمبٔذا ٍبوي ئبزراق وىچىىىپ ئىػمب وٌٗطٗ، ضبئ

ئىػحىٓ چۈغطٗ، لٗھۋٖ ئىچىپ، گېسىث ئولدۇپ ودۈْ ئۆجىۈزضدٗ، ئدۆزىٕي ِبئبغدمب 

                                                 
①
ىٍىك ِٗزودۇر راٍؤدذا ئوٍذۇرۇپ چىمبرغبْ ئېسىمحۇرِب ئبجبٌغۇالرٔىڭ ثىدرى. ثدۇ ئبجدبٌغۇ ئدبرل لوزغىغۇچىالرھۇجۇَ  ئىذىَٗۋىثۇ  

ئورۇْ پٍٗذا لىٍىع ِٗلطٗت لىٍىٕغبْ، ثۇ راٍؤٕي ِۇضۇٌّبٔالر راٍؤي دٖپ ئبجىطب، ٍدبوي ئٗرٖثدٍٗر راٍدؤي دٖپ  ئىطرائىٍىَٗگٗ

ٔدبَ ثىدٍْٗ ئبجىطدب، جٗثىئىدٌ ھبٌدذا  جۇغراپىٌَٗىدهئبجىطب، ئىطرائىٍىَٗ چٗجدحٗ لبٌىدذۇ. ثدۇ راٍدؤٕي ئوجحدۇرا غدٗرق دېدگْٗ 

 لىٍىٕىذۇ.  ئېحىراپىڭ ِٗۋجۇجٍىمي ٍٗھۇدىَالرٔ
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جۇغٍۇق ئىػمىٍغبْ ھېطبثالٍذىغبْ  لوغۇِچٗ ھٗق ثېرىٍّىطٗ ھېچمبٔدذاق ئىػدٕي 

 لىٍّبٍذىغبْ ثوٌذى. 

ىدر وبرخبٔىالرِۇ دۆٌٗت ئىٍىىگٗ ئۆجىۈزۈۋېٍىٕدذى. وبرخبٔدب ئىػدچىٍىرى ث -وبْ 

وۈٔذىال دۆٌٗت وبدىرٌىرىغب ئبٍٍىٕىپ، ٍۇلىردا دېَىٍگْٗ ِِٗۇرىٌ خىسِٗجچىٍٗر ثىٍْٗ 

ثىر وېچىىىٗ وىردى. ضوجطدىَبٌىسِذا ئىػدچىالر ضدىٕىپي دېگٗٔدٍٗر ئٌِٗٗىَٗجدحٗ 

ئىػٍىٍّٗذۇ. ئۇالرٔىڭ ئبضبضٍىك ۋٖزىپىطدي جٗوػدۈرۈظ ئورگدبٍٔىرى ۋٖ ئبخجدبرات 

 ٍِىرىٕي پبٍالپ، لبرا ِبجېرىَبي ٍوٌالظ. ئىذارىٍىرىغب ٍېمىٍٕىػىپ، ئۆز ئبدٖ

غۇٔذاق لىٍىدپ ضوجطدىَبٌىسَ ثىٍّٗٔدۇ ِىٍٍدٌ داراِٗت ٍدۇلىرى وۆجۈرۈٌّىدذى، 

ھۆوۈِٗت ئىطالھ ثوٌّىذى. ثٌٗىي ئىمحىطبد جېخىّۇ جۆۋٍٖٔٗپ، وۆپ لېدحىُ لىسىدً 

رٖلَٗ وۆرۈٌدذى. ھٗرلېحىٍّىدك ثوھرأغددب ئىمحىطدبدٔي جېخىّددۇ ۋٍٖدراْ لىٍىددذىغبْ 

 ر ثىٍْٗ جبلبثىً جۇرۇٌذى. لٗرزٌٗ

ۋاٌث روضحو ئبلطبراٍذا جدۇرۇپ، ِٗزودۇر راٍدؤٕي ضوجطدىَبٌىسِغب ٍوٌغدب ضدبٌغبٔذا 

ثۇٔذاق ثوالرىٕي ئوٍالپ ثبلّىغبْ ئىذى. چۈٔىي ئدۇ، ثدۇ راٍؤدذا ٍبغدبپ ثبلّىغدبْ. 

 ھِّٗٗ ئىػٕي ٔٗق ٍِٗذإٔي وۆرًِٗ ئىػخبٔىذا ئوٌحۇرۇپ پىالٍٔىغبْ ئىذى. 

دٖ دېّٗوچي ثوٌغىٕىّىس غۇوي: ضوجطىَبٌسِغب وۆچدۈظ خٌٗمٕىدڭ ثىسٔىڭ ثۇ ٍٗر

ضوجطَبٌسِغب ٍۈزٌٗٔگٍٗٔىىىذىٓ ئِٗٗش ثٌٗىي ئبلطدبرإٍىڭ ٍۈزٌٗٔذۈرگٍٗٔىىىدذىٓ 

ثوٌغبْ. ثۇٔي جېخىّۇ جٗگٍٗپ چۈغىٕىع ئۈچدۈْ ٍٗٔٗ ثىدر ِٗضدىٍىٕي چۈغدىٕىع 

 وېرٖن. 

ب ئددۆچ لىٍىددع ضوجىطددَبٌسِٕي ٍوٌغددب لوٍددۇظ ئددبرلىٍىك خٌٗمٕددي ضوجطددىَبٌىسِغ

ضوجطىَبٌىطحىه ضدىٕبلٕىڭ ثىرىٕچدي ِٗلطدىحي ۋٖ ثىردىٕجىدر ِٗلطدىحي ئِٗٗش. 

ثۇٔىڭ جېخىّۇ چو  ِٗلطىحي ثدبر. ئدۇ ثوٌطدىّۇ  ئىطدالِغب لبرغدي جدۇرۇظ غٗرة 

ھبزىرلي ۋالحىذا ئىطدالِغب لبرغدي جۇرۇغدحب ئٗخاللٕدي ثۇزۇغدحىٓ ثبغدمب ۋاضدحىٕي 

 ٕبالٍذۇ.لوٌٍىٕبٌّبٍذۇ. ئِّٗب ضوجطىَبٌىسَ لوٌٍى

ضوجطىَبٌىسَ وىػىٍٗرگٗ ثىرخىً ئېحىمبد لىٍىدپ وۆرضدىحىٍذى. ئېحىمدبد گٗرچٗ 

ٍبراجمددبْ ئىٕطددبْ  خبجددب ثوٌطددىّۇ ئىٕطددبْ روھىغددب ضددېھىرٌىه جٗضددىر لىٍىددذۇ. 

ثۇزۇٌّىغبٔدذا ثدۇ خىدً  فىحرٖتئېحىمبدلب ِبٍىً ثوٌۇظ خۇضۇضىَىحي ثبر.  ٖىحرىحىذف

 ھٗلىمىدٌلىٍغدۇچي، ئىٕطدبٕٔي ٍدبراجمۇچي زېّىٕٕدي ئبپىرىدذٖ  -ِبٍىٍٍىك ئبضّبْ 

َُِسوِهْا نََلْسوَ   ئىالھمب ٍۈزٌىٕىذۇ: َََْو  نَُ و   ُُهوارِِىْا ُذرتيوَّوَُوُهْا َوَنْ وَهَمُىْا  و  ََنِو  آَلَم ِِ ﴿َوِ ْذ َنَفوَذ َرَهوَك ِِ
ََو ْ  ِْ ِ َّل ُتنَّل  َِ َْ  َ ِهْمَُل نَِ تَوُقاُلاْ  يَوْاَم  ْلِقَ ل ِْ َ ﴾ ََِرَتُ ْا دَلُلاْ  ََو ِِ ئۆز ۋالحىذا پٗرۋٖردىگبرىدڭ ﴿ َىوَذ   َول

ئبدَٖ ثبٌىٍىرىٕي ئۇالرٔىڭ ئبجىٍىرىٕىدڭ پۇغدحىذىٓ چىمدبردى ۋٖ ئدۇالرٔي ئدۆزٌىرىگٗ 
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گۇۋاھ لىٍىپ: ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىڭالر ئِٗٗضّۇ؟ دېذى. ئۇالر: ھٗئٗ ضْٗ 

 .①﴾ثىسٔىڭ پٗرۋٖردىگبرىّىسدۇرضْٗ، گۇۋاھٍىك ثٗردۇق دېذى
ٔدي لوغدّبً ثبغدمب ئىالھالرغدب ثىٍْٗ لوغدۇپ، ٍدبوي  ت ثۇزۇٌغبٔذا پىحرٖ

ِْٗ »ئٗلىذٖ لىٍىػمب ٍۈزٌىٕىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ وىػىٍٗر غېرىىىٗ چۈغۈپ لبٌىدذۇ: 

«ھِّٗٗ ثٗٔذىٍىرىّٕي پبن دىٓ ثىٍْٗ ٍبراجحىُ، ئۇالرٔي غٍٗحبْ ئېسىمحۇردى
②
 . 

ئدۆز ئٗلىدذٖڭالرٔي » ثبة ثىدٍْٗ ِۇٔدذاق دٍٖدذۇ: ھٗر وىػىٍٗرگٗضوجطىَبٌىسَ 

  .«جبغالڭالر ثۇ ئٗلىذىٕي جۇجۇڭالر، ثۇ جوغرا ئٗلىذٖ

ثىر ٔىػدبٔي  ھٗلىمىٌثوٌۇپّۇ ٍبغالرغب  ضوجطىَبٌىسَ ئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ وىػىٍٗرگٗ،

ثبردٖن، غۇ ٔىػدبْ ئۈچدۈْ ھٗرىدىٗت لىٍىدپ، غدۇ ٔىػدبْ ئۈچدۈْ جدبْ ثٗرضدٗ 

چېىىدذىٓ  -ىْٗ، چدبن ئٗرزىَذىغبٔذٖن وۆرۈٔىذۇ. ثۇ ئٗضٕبدا غٗرة چۈغىۈٍٔٗغد

ثۆضۈٌگْٗ ۋٖ غبٌاللالغمبْ، ئۇٔىڭ ِبددىٌ ئىػٍٗپچىمىرىػحىٓ ثبغمب جىٍغب ئبٌغۇدٖن 

ٔىػددبٔي ٍددوق. ِددبددىٌ ئىػددٍٗپچىمىرىع روھىددَٗجىٗ ئددوزۇق ثوالٌّبٍددذۇ. گٗرچٗ 

روھىددَٗت ِۇغددۇ جددبھىٍىَٗجحىىي ئبدٍِٖٗرٔىددڭ روھىٕبجىددذٖن لددبجحىك چېىىددٕگْٗ 

َبٌىسَ جۈزۈِي ئبضحىذىىي ئبدٍِٖٗر ِٗھدرۇَ ثوٌۇۋاجمدبْ ھبي ضوجطى ثۇثوٌطىّۇ. ِبٔب 

ٔورِبي ئىمحىطبدى وبپدبٌٗجىٗ ئىدگٗ ئدبِېرىىىٍىك ۋٖ غٗرثىدٌ ٍبۋروپدبٌىك ٍبغدالرغب 

 ووِّۇٔىسِٕي خىَبي لىٍذۇرىۋاجىذۇ. 

غددۇٔىڭ ئۈچددۈْ ضوجطددىَبٌىسَ ئىطددالِغب لبرغددي جددۇرۇظ ضبھٗضددىذٖ غددبٌالق، 

الٍدددذۇ. ئۇٔىدددڭ ئۈضدددحىگٗ چۈغدددىۈْ غٗرثدددحىٓ ودددۆپرٖن ئىػدددالرٔي لىال

ضوجطددىَبٌىسِچىالرٔىڭ لېٕىددذا ئىطددالِغب لبرغددي جددۇرۇظ ھددۈجٍٗرىٍىرى جېخىّددۇ 

 وۈچٍۈن، جېخىّۇ لٗثىھ ثوٌىذۇ. 

ضددبھٌٗٗرٔىڭ  ئىددذىَٗۋىغددۇٔىڭ ئۈچددۈْ ئبِېرىىددب ٔوپۇزىددذىىي راٍددؤالردا 

جېٍېدۋىسىَٗ، ضدٗھٕٗ ئٗضدٗرٌىرى، ۋٖ  -ژۇرٔدبي، رادىَدو  -گېسىدث   -ھِّٗىطىذٖ  

ثالردا ضوجطىَبٌىسِچىالرغب وٗ  ئورۇْ ثېرىٍذى. ثۇ ئبرلىٍىك ضوجطدىَبٌىسِچىالر وىحب

 ئىطالِغب لبرغي جۇرۇظ ۋٖزىپىطىٕي ئوڭۇغٍۇق جبِبِالٍذۇ. 

 ئىساھالغمب جېگىػٍىه ٍٗٔٗ ثىر ٔۇلحب ثبر. « ئوٍۇٔذا»ثۇ 

ي ئبِېرىىب ٔېّىػمب ئۆزىٕىڭ رٖلىجىٕي ئۆز ٔوپۇزىذىىي راٍؤالردا ھٗرىىٗت لىٍغىٍ

لوٍىذۇ؟ ئبِېرىىب ٔېّىػمب ئۆز رٖلىجىٕىڭ غبٌچىٍىرىٕي ئۆزىٕىڭ ٔوپۇزىذىىي راٍؤالردا 

 ھٗرىىٗت لىٍىػمب رىغجٗجٍٗٔذۈرىذۇ؟ 

                                                 
①
 ئبٍٗت.-072، ئٗئرافضۈرٖ  
②
 ِۇضٍىُ رىۋاٍىحي. 
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ٔېّىػدمب ئدۆزىگٗ پبٍذىطدي ٍدوق، ثٌٗىدي ئدبخىرلي ھېطدبثحب ئۆزىٕىدڭ  رۇضىَٗ

 لبجٕىػىذۇ؟« ئوٍۇٔغب»وۈغٗٔذىطي ئبِېرىىىغب پبٍذىٍىك 

  .چٗ چۈغىٕىع لېَىٓ غۇٔذاقثۇٔي ئٗلٍي ِٗٔحىمٗ ثوٍى

ئِّٗب ضىَبضىٌ ِٗٔحىمٗ ثوٍىچٗ ٔبھبٍىحي ئېٕىدك، جوٌدۇق چۈغدٗٔگىٍي ثوٌىدذۇ. 

ئىطددالِىٌ راٍددؤالر ثددۇ دٖۋردٖ ضىَبضددىٌ لبٍٕددبِالردا وۆپددۈوچىٍٗردٖن ثىئىخحىَددبر 

ئبٍٍىٕىۋاجىددذۇ. ٔٗدٖ ئبٍٍىٕىػددٕىّۇ ئددۆزى جبٌٍىَبٌّبٍۋاجىددذۇ. ثددۇ، ِۇغددۇ ِٗزگىٍٕىددڭ 

 گىطي ثوٌۇپ لبٌذى. گٗۋدىٍىه ثٌٗ

ئبِېرىىىٕىڭ ِۇٔۇ لىٍىمىغب لبرا : جۈروىَٗ ئبِېرىىىٕىڭ ٔوپۇزىغب جٗۋٖ راٍؤالرٔىدڭ 

ثىرى. ثىر زاِبٔالردا جۈروىَٗ ٍبغٍىرىٕىڭ ئوجحۇرىطىذا ئىطالِىٌ ھٗرىىٗجٕىدڭ پٍٗدذا 

ثوٌغبٍٔىمىٕي ئبِېرىىب ضېسىپ لبٌذى. ئبِېرىىب ھٗرثىٌ ئۆزگىرىع ئبرلىٍىك ئىطالِٕي 

 0964لۇجۇظ ئبدىحي ثوٍىچٗ ثۇ لېحىّّۇ ھٗرثىٌ ئۆزگىرىع پٍٗذا لىٍذى. ٌېىىٓ ٍو

ٍىٍىددذىىي ضددىپرۇش ئۇرۇغددي ھٗرثىددٍَٗر ئىچىددذٖ ئىطددالِىٌ روھٕددي جېخىّددۇ  -

جبٔىىٍىرى ِۇضۇٌّبٔالر وٗٔحىٕي ِۇھبضىرىگٗ  گىرېحطىَٗئۇٌغبٍحىۋٖجحي. ئٍٕٗي ۋالىححب 

ۈزۈپ لوٍددذى. ثۇٔىددڭ ثىددٍْٗ ئىچددّٗن، ضددۇ ۋٖ دورىٕددي ئدد -، ٍددېّٗن ئېٍىۋېٍىددپ

ِۇضۇٌّبٔالر ئبرىطىذا ٍۇلۇٍِۇق وېطٌٍٗٗر جبرلىٍىپ وٗجحي. ثدۇٔي ودۆرگْٗ جدۈروىَٗ 

ھٗرثىٍَىرى ئىّبٔىٌ روھ ثىٍْٗ ئٗھٍىطٌٗىپ ھۇجۇٍِىرىغب لبرغي ھٗرىىٗت لىٍذى. 

ثۇٔي وۆرگْٗ ئبِېرىىب لوٌىٕي چىػٍٗپ لبٌذى. ھٗرثىٍَٗر ئىطالِىٌ ھٗرىىٗجٍٗرٔي 

ٕىڭ ٍبخػي لوراٌي ئىذى. ِبٔب ئِٗذى ئۇالرغب ئىطالَ جبرلىٍىپ وٗجطدٗ ثېطىمحۇرۇغ

لبٔذاق لىٍغۇٌۇق؟ ثۇ چبغذا ئبِېرىىب جۈروىَٗ ھۆودۈِىحىگٗ ثدۇ ۋالىدحمىچٗ پبئدبٌىَٗت 

ئٗروىٓ پبئدبٌىَٗت  پبرجىَٗضىٕىڭئېٍىپ ثېرىػي چٗوٍٗٔگْٗ جۈروىَٗ ووِّۇٔىطحىه 

ىطدحالرٔىڭ ئىطدالِٕي جوضۇغدمب ئېٍىپ ثېرىػىغب ٍدوي لوٍۇغدٕي ثۇٍرىدذى. ووِّۇٔ

ٍبردىّي جېگٗجحدي. غدۇ چبغدذا چىممدبْ گېسىحٍٗرٔىدڭ  خٗۋىدرىگٗ لبرىغبٔدذا ثٗزى 

ِىٕىطحىرالر ثۇ ئىػمب لوغۇٌغبْ، ثٗزىٍىرى لوغۇٌّىغبْ. لوغۇٌّىغبٔالر خىسِىحىدذىٓ 

 ئىطحىپب ثېرىػىٗ ِٗججۇر ثوٌغبْ. 

 ِۇٔۇ ئىػىغب لبرا :  رۇضىَىٕىڭ

ئوجحۇرىطدىذا  رۇضدىَٗثىدٍْٗ  خىحدبًٍىٍٍىرىدذا  - 61ٍىگىرِىٕچي ئٗضدىرٔىڭ 

ئىذېئوٌوگىَٗ ئۇرۇغي
①
  -ودۆپٍىگْٗ جولدب  ٗثىرىگ-ثىر رۇضىَٗثىٍْٗ  خىحبًثوٌغبٔذا  

                                                 
①
ئبجوَ ثوِجىطي ٍبضدبظ ِٗلطدىحىگٗ ٍٗجدىْٗ ثوٌدۇپ، خىحبً ثۇ ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئىذېئوٌوگىَٗ ئۇرۇغي ئِٗٗش ئىذى. ثۇ چبغذا  

جٗرٖپ  ئۆزىٕىدڭ ثدۇ خىدً  خىحدبًئىدذى.  ئِٗذى ھبجىحي لبٌّىغبْ ئېگىػىٕىڭثبظ رۇضىَٗگٗ ٔوپۇضي ئۆزىذىٓ ٔٗچچٗ ئبز 

 .پٗردىٍىذىئىطَبٔىبرٌىمىٕي ئىذېئوٌوگىَٗ ئۇرۇغي ثىٍْٗ 



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

395 

 

ئبرجمبْ ئٗ  چو  گۇٔبھي غدۇ ثوٌدذىىي:  رۇضىَٗگٕٗىڭ خىحبٌٍٗٔٗجٍٗرٔي جولۇغحي. 

ر لبجبرٌىك ئبِېرىىب ِبروطىسَ، ٌېٕىٕىسَ پىرىٕطىپٍىرىغب خىَبٔٗت لىٍىپ، ِىطى رۇضىَٗ

جٗرٖپ ثۇٔىڭغب ِۇٔدذاق رٖددىدَٗ  رۇضىَٗجٗرٖپذارىذىىي دۆٌٗجٍٗرگٗ ٍبردَٖ ثٗردى. 

ثٗردى: ثىس ثۇ ھۆوۈِٗجٍٗرٔىڭ ئبِېرىىب جٗرٖپدذارى ئىىٍٗٔىىىٕدي ثىٍىّىدس. ٌدېىىٓ 

ثىددسٔىڭچٗ ضددىرجحب لددبراپ جۇرغبٔغددب لبرىغبٔددذا ثددۇ ئٌٗددٍٗردٖ ئىّىددبٔمٗدٖر ئددۆز 

 لالظ ثىسگٗ پبٍذىٍىك ضب ِٗۋجۇجٍۇلىّىسٔي

ئوٍۇْ دېگْٗ غۇٔذاق ثوٌىدذۇ.  ئبِېرىىدب ئدۆز ٔوپۇزىدذىىي راٍدؤالردا ئىطدالِغب 

 ووِّۇٔىطدحالرٔىڭلبرغي جۇرۇظ ئۈچۈْ ووِّۇٔىطحىه پبئبٌىَٗجٍٗرٔي ٍوٌغب لوٍىذۇ. 

جۇجمدۇزۇپ ثدۇ ۋٖزىپىٍٗرٔدي ئورۇٔدذىغىٍي ضدبٌىذۇ.  ۋاضدىحىٍىرىٕيلوٌىغب جٗغدۋىمبت 

ٌگىٍٗٔددگْٗ دائىرىددذىٓ چىمىددپ وٗجّٗضددٍىىي، ھددبوىّىَٗجٕي ووِّۇٔىطددحالر ثٗ

جبرجىۋاٌّبضٍىمي غٗرت. ٔبۋادا ئدۇالر ئدۆزىٕي ثىٌٍٗدًّٗ، ئدۆزىٕي وۈچٍدۈن چدبغالپ 

 - 0965ئىٕمىالة لوزغىطب ئبِېرىىب ئۇالرٔي ثبضدحۇرىذۇ. ِٗضدىٍْٗ:  ووِّۇٔىطحىه

ىدي لېحىّدذا ٍىٍي ضۇدأذا غۇٔذاق لىٍذى. ثدۇ ئىى - 0971، ھىٕذؤېسىَٗدٍٖىٍي 

ووِّۇٔىطحالر ثٌٗگىٍٗٔگْٗ دائىرىذىٓ ھبٌمىپ وٗجىْٗ ئىذى، ئِّٗب ثبغدمب چبغدذا 

ئۇالر ئبِېرىىىٕىڭ رۇخطىحي ۋٖ ٍوي وۆرضىحىػي ثىدٍْٗ ئىسچىدً ئىطدالِغب لبرغدي 

دا ئىىىىٕچىٍىه ئورۇٔغب رازى ثوٌذى. چۈٔىي ثۇ « ئوٍۇْ»ثۇ  رۇضىَٗجۇرۇپ وٌٗذى. 

جٗۋٖ ثوٌّىغددبْ.  رۇضددىَٗگٗضددىر دائىددرٖ ثۆٌۈغددىٗٔذٖ راٍددؤالر ئبِېرىىددب ثىددٍْٗ جٗ

ئىىىىٍدي الگېرغدب پبٍدذىٍىك.  ھٗر« لوغدۇِچٗ پبئدبٌىَٗت»ٔىطجٗجْٗ ثۇ  رۇضىَٗگٗ

ئىىىىٍددي الگېرىٕىددڭ ئورجددبق دۈغددّىٕي. ئىىىددي الگېرٔىددڭ  ھٗرچددۈٔىي ئىطددالَ 

لبٍطىطي ثۇ ٍوٌذا ھٗرىدىٗت لىٍطدب، ٍٗٔٗ ثىدر الگېدر ئدۇٔي لوٌالٍدذۇ ۋٖ ٍۆگٍٗدذۇ. 

ھىٕذىطددحبْ ثىددٍْٗ ثىرٌىػددىپ، ئۆزىٕىددڭ ۋٖ ئبِېرىىىٕىددڭ  رۇضددىَِٗٗضددىٍْٗ: 

طددىحبٔذا ىئۈچددۈْ پبوىطددحبٕٔي پبرچىالغددمب ھٗرىددىٗت لىٍددذى. ئبفغبٔ ِٗٔپٗئٗجددي

 ئۇرۇغالرٔي لىٍذى.  ۋٖھػىٌئىطالِغب لبرغي 

ثىسگٗ ٔىطجٗجْٗ ثۇ ئوٍۇٕٔىڭ وىّگٗ پبٍدذىٍىك ثوٌۇغدي ئدبٔچٗ ِدۇھىُ ئِٗٗش. 

 خۇضۇضدىٌۇْ دىٓ دۈغٍّٗٔىرىٕىڭ پبٍذىطىغب چىمىذۇ. ئۇالر ئۆز ئدبرا ثٗرىجىر ثۇ ئوٍ

 ئدۆزِٗٔپٗئٗت جبٌىػدىپ، لدبجحىك پدۇت جېپىػطدىّۇ، ئِّٗدب ئىطدالِغب وٌٗگٗٔدذٖ 

ئبرىٍىرىذىىي زىذدىَىحىٕي ئۇٔحۇپ، دۈغٍّٗٔىىٍىرىٕي ئېطىذىٓ چىمىرىپ، ئىطالِغب 

 لبرغي ثىر ضٗپحٗ جۇرىذۇ.  

ئۈضحىذٖ جوخحبٌغىٕىّىسدا  ضۇٍىمٗضحٍىرىب لبراجمبْ دىٓ دۈغٍّٗٔىرىٕىڭ ئىطالِغ

غۇٔي ثىٍىع ئٗ  ِۇھىّىي، ضوجطىَبٌىسَ ثبضمۇچىذا ئىطالِغب لبرىحىٍغدبْ ھۇجدۇَ  
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ئىٍگىرىىىگٗ لبرىغبٔذا جېخىّۇ غىذدٖجٍىه، جېخىّۇ لٗثىھ، جېخىّدۇ وٗ  دائىرىٍىده 

 ثوٌذى. 

ىىدي لېدحىّالردا جېخىّۇ لبجحىك ثوٌذى دېَىػدىّىسٔىڭ ئبضبضدي غدۇوي  ئىٍگىر

دىٕغب ئٗٔئٗٔىگٗ ھۇجۇَ لىٍىع پٗردىطي ئبضحىذا ٍوغۇرۇْ ھۇجۇَ لىٍىٕغبْ ثوٌطدب، 

ئبغىبرا ھۇجدۇَ لىٍىٕدذى. ئىٍگىرىىدي  -ضوجطىَبٌىسَ ثبضمۇچىغب وٌٗگٗٔذٖ ئوچۇق 

لېحىّالردا ِۇجٗئٗضطىپ دىٕي زاجالرٔىڭ ئدۆز ٍېٕىدذىٓ جولدۇپ دىٕغدب چبپٍىۋاٌغدبْ 

ه دېَىٍگْٗ ثوٌطدب، ضوجطدىَبٌىسَ ثبضدمۇچىغب وٌٗگٗٔدذٖ پىىىرٌىرى ئٗوطىَٗجچىٍى

 دىٕٕىڭ ئۆزى ئٗوطىَٗجچىٍىىىٗ ئبٍٍىٕىپ لبٌذى. 

جېخىّۇ لٗثىھ ثوٌذى دېَىػىّىسٔىڭ ئبضبضدي ثوٌۇغدمب  جۆۋٖٔدذىىي ئدۈچ ئىدع 

 وۇپبٍٗ لىٍىذۇ: 

ھٍٗىٗي ضوجطىَبٌىسَ ثبضدمۇچىذا  ھۈضٍِٗٓۇھِّٗٗد  ئبِېرىىبپٗرٖشثىرىٕچي: 

جېخٕوٌدوگىَٗ »ا ھۇجدۇَ لىٍىػدمب جدۈرئٗت لىٍىدپ ِۇٔدذاق ٍدبزدى: دىٕغب ئبغدىبر

ضددبلٍىٕىذىغبْ  ِۇزېَددذاوىحددبثالرٔي  ضددبِبۋىجٗرٖلمىَددبجي وددۆپٍىگْٗ ِددۇلٗددٖش 

  .«ئىطالظ لٗغٗزٌٗرگٗ ئبٍالٔذۇرۇپ لوٍذى

داِجب ضدولۇپ »ئىىىىٕچي: ئىطّىٕي ئبغىبرىٍىّىغبْ ثىر ووِّۇٔىطث ئبجبٌّىع 

ثدۇ چۆٌٍدۈوٍٗر ٔٗچدچٗ »ثىدٍْٗ ِۇٔدذاق دٖپ ٍدبزدى: ِۇٔبضىۋىحي «  ضۇ ثبغالظ

ٔىڭ لوٌىذا جبلىر چۆي پٗدىذٖ جۇردى. ثدۇ چدۆٌٍٗرٔي ئىٕطدبْ لوٌىغدب ِىٍَوْ ٍىً 

 .«ئېىىٕسارٌىمالرغب ئبٍالٔذۇردى ٍبپَېػىًئېٍىپ، ئۇٔي 

رٖضىُ ضىسىػحب داڭدك چىمبرغدبْ رٖضطدبَ ضدبالھ جدبھىٓ  ھٗجۋىٌئۈچىٕچي: 

رٖضدىُ ئدېالْ لىٍدذى. ثدۇ رٖضدىّذٖ  ھٗجدۋىٌبرچٗ دٖ ثىدر پد« ئٗھراَ گېسىحدي»

پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالِغب ضددىّۋوي لىٍىٕغددبْ ثىددر ثٗدۋىددٌ ئېػددٗوىٗ جٗجددۈر 

ِىٕذۈرۈٌگْٗ. ثۇ، ئېمىٕغب لبرغي ئٗوطىَٗجچىٍىىىٗ ضىّۋوي لىٍىٕغبْ. رٖضدىّٕىڭ 

ى ِۇھِّٗٗد ئٗپٗٔذ»ضىسىٍغبْ. ئبضحىغب  ِېىىَبْئبضحي جٗرىپىگٗ ثىر خوراز جولمۇز 

دٖپ ٍېسىٍغبْ. ِبٔب ثۇ، پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِغب ۋٖ ئۇٔىدڭ « جولمۇز خوجۇْ ئبٌذى

جولمددۇز خوجددۇْ ئبٌغبٍٔىمىغددب ئبغددىبرا ھۇجددۇَ لىٍغددبٍٔىك. ِۇٔددذاق لٗثىددھ ھۇجددۇَ 

ژۇرٔدبٌالردا وۆرۈٌدۈپ ثبلمدبْ ئِٗٗش. ثٌٗىدي   -گېسىدث « ئىطالِچٗ»ھېچمبٔذاق 

ّۇ ِۇٔدذاق لٗثىھٍىىٕدي لىٍىدپ ثبلمدبْ ضدٌٗجٍٗرٔىڭ گېسىدث ژۇرٔدبٌٍىرى  -ئٗھٍي 

 ئِٗٗش. 

ھۇجددۇَ دائىرىطددي جېخىّددۇ وېڭٍٗددذى دېَىػددىّىسٔىڭ ئبضبضددي غددۇوي، 

ووِّۇٔىطددحالر دىٕغددب غددىذدٖجٍىه ھۇجددۇَ لىٍىددپ، ِٗخطددۇش دىٕغددب لبرىحىٍغددبْ 
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ۋٖ پٌٗطٗپىٍىرىگٗ ثىر ِۇٔچٗ ضٗپطٗجىٍٗرٔي ئېٍىػدحۇرۇپ،  ٔٗزٖرىٌَٗىرىووِّۇٔىسَ 

ٓ ِٗضخىرٖ لىٍذى. ئۇالر دىٕٕدي ضٗجٍٗغدحۈرۈپ، وىػدىٍٗرٔي دىٕٕي ھٗر جٗھٗجحى

دىٕذىٓ ئۈروۈجۈظ ئبرلىٍىك دىٕٕي ٍوق لىٍّدبلچي ثوٌدذى. ئٗرٖة ووِّۇٔطدحالرِۇ 

ئىطالِغب لبرغي جۇرۇغحب ثبغمب ووِّۇٔىطحالر ثىٍْٗ جبِبِْٗ ئوخػبظ ٍوٌذا ِېڭىپ، 

ٕدددذارالرٔىڭ دىٕٕىدددڭ ئىٕطدددبٔالر ھبٍبجىدددذىىي روٌىٕىدددڭ ئبخىرالغدددمبٍٔىمىغب، دى

ئٗوطىَٗجچىٍىىىگٗ، جٗرٖلمىَبت چبلىٕىڭ ِدۇلٗررٖرٌىىي دىٕدذارالرٔي ثبضدحۇرۇپ، 

« جددبرىخي ِبجېرىَددبٌىسَ»ۋٖ«ِبجېرىَددبٌىسَ دىَددبٌېىحىىىٍىك»جبزىٍىۋېحىددذىغبٍٔىمىغب 

 دىٕغب ھبلبرٖت وٌٗحۈردى. ئبرلىٍىك دٌٖىً وۆرضىحىپ

ِچىالرٔىڭ لوٌىددذا غددۇٔذاق لىٍىددپ، ئىطددالِغب لبرىحىٍغددبْ ھۇجددۇَ ضوجطددىَبٌىس

، ئىجحىّبئىٌ، ضىَبضىٌ جٗھٗجحٗ ثىرال ۋالىححب جېخىّۇ چوڭمۇرالغحي. ثدۇ ئىذىَٗۋى

ئٗوطددىَٗجچىٍىىىٗ،  ئىددذىَٗۋىھۇجددۇَ جٗرٖلمىَددبجٕي دٖضددحٗن لىٍىددپ، دىٕٕددي 

ئىجحىّدددبئىٌ ئٗوطدددىَٗجچىٍىىىٗ، ضىَبضدددىٌ ئٗوطدددىَٗجچىٍىىىٗ چىمىرىدددپ، 

 حبْ ئٗٔٗ غۇٔذاق رازى لىٍىٕذىثبضحۇرِبلچي ۋٖ ٍوق لىٍّبلچي ثوٌذى. غٍٗ

گٗ جوغرا وٌٍّٗٗدذىغبْ « جٗرٖلمىَپٗرۋٖرٌٗر»ثۇرۇٔمي ھۇجۇِالردا ئىطالَ دىٕىذا 

ثٗزى پىىىرٌٗر، ثٗزى ھۆوۈٍِٗر، ثٗزى ٍِٗذأالر ثبر دېَىٍگْٗ ثوٌطدب، ئِٗدذىٍىىحٗ 

دىٕٕىڭ ئۆزىٕي چورجال ٍوق لىٍىع وېرٖن، وۆڭۈٌٍٗردىٓ ضۈپۈرۈپ جبغدالظ وېدرٖن، 

رالرٔي لبٔچىٍىه ئىّىبٔىَٗت ثوٌطب غۇٔچىٍىه ئۆٌحۈرۈظ وېرٖن، ئىّىدبٔىَٗت دىٕذا

لبٔچىٍىه ٍبر ثٗرضٗ وىػىٍٗرٔي دىٕذىٓ غۇٔچىٍىه ئبزاد لىٍىع وېرٖن دېَىٍذى. ثۇ 

ٔۇلحىذا ضوجطدىَبٌىسِچىالر ثىدٍْٗ ئبثذۇٔبضدىر ئىححىپبلالغدحي. ضوجطدىَبٌىسِچىالر 

 -ىػىغب، ئىطدالِغب لبرغدي جۇرۇغدىغب ٍدبر ئبثذۇٔبضىرٔىڭ ِۇضۇٌّبٔالرٔي لىرغىٓ لىٍ

ٍددۆٌٗن ثوٌددذى. ئبثذۇٔبضددىرٔىڭ ثددۇ لىٍغددبٍٔىرى ئبِېرىىىٕىددڭ ِٗٔپٗئىددحىگٗ ۋٖ 

ِٗٔپٗئىدحىگٗ جدوغرا وېٍٗجحدي. ئىطدالِٕي ٍبِدبْ  خۇضۇضىٌضوجطىَبٌىسِچىالرٔىڭ 

ِددۇ جبِددبي ئبثذۇٔبضددىر ثىددٍْٗ ئىححىپبلالغددحي. چددۈٔىي، « زىَددبٌىَالر» وۆرۈدىغددبْ

ۋٖ لددۇدرٖت جېپىػددي ئددۇالرٔي ئىطددالَ  جۇرۇغدديثوٌددۇپ  ِٗۋجددۇتٔىڭ ئبثذۇٔبضددىر

 ھٗرىىىحىذىٓ ۋٖ ثۇ ھٗرىىٗجٕىڭ وۈچىَىػىذىٓ خبجىرجَٗ لىالجحي.

دا ئبثذۇٔبضدىر ٔىدڭ ئوٍدۇٔي جېخىّدۇ « ئوٍۇْ»ئبجب جۈروحىٓ وېَىٕىي ئىىىىٕچي 

 پۇخحب ئوٍٕبٌذى.

الرٔي ثٗخػدٗٔذٖ ٔي پۇخحب ئوٍٕبظ ئۈچۈْ لبجىٍغب ضدبخحب لٗھرىّدبٍٔىم« ئوٍۇْ»

لىٍىپ، ئۇٔىڭ جىٕبٍٗجٍىرىٕي لٗھرىّبٍٔىك پٗردىطي ثىٍْٗ ٍدۆگٗظ وېدرٖن ئىدذى. 

ئٍٕٗددي ۋالحىددذا ئبجددب جددۈرن ضددبخحب لٗھرىّددبٍٔىمالر ثىددٍْٗ ئددۆزىٕي پٗردىددٍٗپ، 
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خٌٗىپىٍىىٕىڭ پبٍحٗخحىذٖ ِۇضۇٌّبٔالرٔي لىرغىٓ لىٍىپ، خٌٗىپىٍىىٕي پبرچىالغمب، 

ىٍٗرٔي خبِحبالظ لىٍىػمب، خٌٗىپىٍىه زاِبٔىذا  ئىػدمب ثۇالٔغبْ ٔٗرض خٌٗىپىٍىىحىٓ

پٌٗٗضحىٕذٖ ٍٗھۇدىَالرٔىڭ ِىٍٍىٌ دۆٌىحىٕي لۇرۇغدمب ٍدوي   -ئبغّىغبْ ثىر ئىػمب  

لبٔددبي »لېددحىُ ئبثذۇٔبضددىرغىّۇ  ثددۇداھبزىرٌىددذى. خددۇددى غددۇٔىڭغب ئوخػددبظ 

، «يچددو   ئددۇي ضددبٌغۇچ»، «ۋٖ فىرأطددىَٗ لٗھرىّددبْ ثىرىحددبٔىَٗ»، «لٗھرىّددبٔي

لبجدبرٌىك  ِىطٍىطدىس « ثبٔدذۇ  لٗھرىّدبٔي»، «ئٗرٖثٍٗرٔىڭ ِىٍٍىٌ لٗھرىّدبٔي»

لٗھرىّددبٍٔىمالر ثٗخػددٗٔذٖ لىٍىٕددذى. ئددۇ، ِۇغددۇ لٗھرىّددبٍٔىمالر ضبٍىطددىذٖ 

ِۇضددۇٌّبٔالرٔي لىددرغىٓ لىٍىددپ، ئىطددالَ ھٗرىىىحىٕددي ثبضددحۇرۇپ ئىطددرائىٍىَٗٔي 

 خبجىرجَٗ لىٍذى. 

غدۇٔىڭذٖن ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ  .ىخٕي ضۆزٌىٍّّٗىسثىس ثۇ ٍٗردٖ ئبثذۇٔبضىرٔىڭ جبر

ھبٍبجىددذىىي ثددۇ خٗجٗرٌىدده دٖۋرٔىددڭ جددبرىخٕىّۇ ضددۆزٌىٍّّٗىس. پٗلٗت دىددٓ 

دۈغٍّٗٔىرىٕىڭ ئىطدالِٕي ۋٖ ِۇضدۇٌّبٔالرٔي ٍدوق لىٍىػدمب ئۇرۇٔدۇظ پىالٍٔىدرى 

جٗڭدذٖ  ۋٖھػدىٌئۈضحىذٖ جوخحبٌّبلچىّىس ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئىطالِغب لبرغي لوزغىغدبْ 

 ئىػمب ضبٌغبٍٔىمىٕي جؤۇغحۇرِبلچىّىس.  اضىحىٍٗرٔيۋلبٔذاق 

ثىددس ثددۇ پٗضددىٍٕىڭ ئبخىرىددذا ضددۆزىّىسٔي خۇالضددىٍٗپ دٍّٖىسوددي، دىددٓ 

 ھٗرھۇجۇَ، ٍدبوي ِۇضدۇٌّبٔالرٔي  ئىذىَٗۋىدۈغٍّٗٔىرىٕىڭ لوراٌٍىك ھۇجۇَ ٍبوي 

ثبة ثىٍْٗ دىٕذىٓ ئدبزدۇرۇظ ٍِٗذأىدذا جۇرۇغدي ئٗجٗثٍىٕٗرٌىده ئىدع ئِٗٗش. 

ر، پٗضىٗغدٍىه، ۋٖھػدىٍَىه، ىدىىِ -ڭ ثۇ جٗھٗجدحٗ ضۇٍىمٗضدث، ھىدٍَٗ ئۇالرٔى

ئۆزىٕىدددڭ وىحبثىدددذا  ٍدددبۋاٍىٍىك لىٍىػدددي ِدددۇلٗررٖر. ئدددۇالر ھٗلىمٗجّٗٔدددۇ 

ََُّوُهْا﴾ ضۈپٗجٍىگٗٔذٖن: َّ  تَوََِِّّ  ِِ َِ ََنَك  ْل َوُهاُل َوَلَ  لنََّصلَر     ََ ضدْٗ ٍٗھدۇدىَالر ﴿ ﴿َوَل  تَوْر

 .①﴾ب وىرِىگۈچٗ ئۇالر ضٗٔذىٓ ھٗرگىسِۇ رازى ثوٌّبٍذۇۋٖ ٔبضبراالرٔىڭ دىٕىغ
َُاْ ﴾ وَُطَل ْْ   ِِ ََ  ِليِنُ ْا ِ  ََّ  يَوُرلهوُتْا  َِ ُْاَُُ ْا  َِ يُوَقلِت ََ ُلا وۇپپدبرالر لوٌىدذىٓ وٌٗطدىال ﴿ ﴿َوََل يَو

«ضىٍٗرٔي دىٕىڭالردىٓ لبٍحۇرۇۋٖجىٗٔگٗ لٗدٖر ضىٍٗر ثىٍْٗ داۋاٍِىك ئۇرۇغدىذۇ
②
. 

َِ﴾﴿َلَ يَوْردُوُِّوو ًْ َوُنْولَ ِووَك ُىووُا  ْلُلْدَُووُمو وو َِّ ُِووْيِِ ر ِ َل  َوَلَ ِذ ِِوو    َِ وددبپىرالر ِددۇئّىٕالر ھٗلمىددذٖ ٔٗ ﴿ ا

جۇغمبٔچىٍىممدددب، ٔٗ ئٗھدددذىگٗ رىئدددبٍٗ لىٍّبٍدددذۇ، ئٗٔٗ غدددۇالر ھٗددىدددذىٓ 

ِتوو  ََوْدووِم ِ ي③﴾ئبغددمۇچىالردۇر ِتووْ  َنْىووِل  ْلِ َُوولِن لَووْا يَوووُرلهوَُُ ا  نووِم . ﴿َولَّ َتَِ وور   َِ ِتووْ   َسووًم   َِ وولر ً  ََّ َلوولُُِ ْا ُت
 ََ َِّ  لّْووَو  رِِه ِ  ِْ َّوو  يَووْاِتَ   لّْووُو َِووَا َِ ُْاْ   ََ َُاْ  َو ْصوو َْ ووقه َِوول َْ وول تَوَِّووو ََّ  َلُهووُا  ْل َِ ِتوو  ََوْدووِم  َُِسوِها   َْوو  ُتوولت َ ووْ رر دَووِمير ﴾نَُ

                                                 
①
 ئبٍٗت.-660سۈرٖ بٗلٗرٖ،  
②
 ئبٍٗت.-665سۈرٖ بٗلٗرٖ،  
③
 ئبٍٗت.-60سۈرٖ تٗۇبٗ،  
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ئبغدىبرا  ئۆزٌىرىگٗ ئىطالِٕىڭ ھٗلٍىمي ئٗھٍي وىحبة ئىچىذىىي ٔۇرغۇْ وىػىٍٗر﴿

ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ، ھٗضٗت لىٍىع ٍۈزىطىذىٓ ضدىٍٗرٔي ئىّدبٔىڭالردىٓ لدبٍحۇرۇپ 

 .①﴾وبپىر لىٍىػٕي ئبرزۇ لىٍىذۇ
﴾َِ ووًر   َْ وو  رََّتووَك ُِْغَ لًُوول وَُت ََ ِ لَْ ووَك ِِ َِ َِّوول نُُوو ُها  وونوْ ِت َِّ َتَِ ووًر   َِيووَم پٗرۋٖردىگبرىڭددذىٓ ٔبزىددً ﴿ ﴿َولََ 

 .②﴾ۆپچىٍىىىددذٖ ٍبِددبٍٔىك ۋٖ وددۇپرىٕي ئبغددۇرىذۇلىٍىٕغددبْ ئٗھىددبِالر ئۇالرٔىددڭ و
ِۇضۇٌّبٔالر ئۆزٌىرىٕىڭ ثوغىػىپ وٗجىٍٗٔىىدي ۋٖ ئبجىسٌىػدىپ وٗجىٍٗٔىىىٕىدڭ، 

دىٓ دۈغٍّٗٔىرىٕىڭ ضۇٍىمٗضحىگٗ جېس پۈوىٍٗٔىىىٕىدڭ ِٗضدئۇٌىَىحىٕي ئۈضدحىگٗ 

راپ، ئدۇچ ضۇٍىمٗضدحىگٗئبٌىذۇ. ئۇالر ٔٗ دۇَٔبدا، ٔٗ ئبخىرٖجحٗ دىٓ دۈغٍّٗٔىرىٕىڭ 

 چبرىطىس لبٌذۇق دٖپ ثبھبٔٗ وۆرضىحٌٍّٗٗذۇ. 

 -، ھىددٍَٗ ضۇٍىمٗضددحٍىرىذا وۆرضددىحىپ ئددۆجىىٕىّىسدٖن، دۈغددّٕٗٔىڭ ىددٍۇلىر

ىىرٌىرى، ٔىجىطٍىمٍىرى ثۈگۈْ ٍبوي جۈٔۈگدۈْ ثبغدالٔغبْ ئىدع ئِٗٗش. ثٌٗىدي ىِ

جۆت ٍۈز ٔٗچچٗ ٍىً ثۇرۇْ ِۇغۇ دىٓ ٔبزىً ثوٌغبٔدذىٓ ثبغدالپ جوخحدبپ لبٌّىدذى 

 ٍي ٍېڭىٍىٕىپ جۇردى. غٗو

ثىسگٗ ئۆزىٕىڭ وىحبثىذا دىٓ دۈغٍّٗٔىرىٕىڭ ئٗٔٗ غۇٔذاق ضۇٍىمٗضث  ٌېىىٓ 

لىٍىذىغبٍٔىمي ۋٖ ِۇضۇٌّبٔالرٔي دىٕدذىٓ ئدبزدۇرۇظ ۋٖ ٍىرالالغحۇرۇغدمب داۋاٍِىدك 

ئٗگٗر »ئۇرۇٔىذىغبٍٔىمي ھٗلمىذٖ ٌِٗۇِبت ثٗرگٗٔذىٓ وېَىٓ ِۇٔذاق دېگْٗ ئىذى: 

ڭالر ۋٖ جٗلۋادار ثوٌطبڭالر وبپىرالرٔىڭ ھىٍَىطي ضىٍٗرگٗ لىٍدچٗ ضىٍٗر ضٗۋر لىٍطب

«زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗذۇ
③
. 

ِۇضۇٌّبٔالر ضٗۋر ۋٖ جٗلۋاٌىك ھٗلمىذٖ جوخحبٌغبْ ثۇ ئبٍٗجٕي جۇِبر لىٍىپ ثوٍٕىغب 

ئېطىۋاٌغبْ ثىٍْٗ لٗضث ٍۈرٍِٗدذىغبْ ئىدع ٍدوق  ضدٗۋر لىٍىدع ۋٖ جٗلۋادارٌىدك 

جىٗ چىمّىطىّۇ، لٗضدححىٓ ضدبلٍىٕىپ لبٌىدذىغبْ ئىدع وۆڭۈٌذىال ثوٌطب، ئٌِٗٗىَٗ

ٔىدڭ ٍوق. ثٌٗىي ضدٗۋرى لىٍىدع ۋٖ جٗلۋاٌىدك ئٌِٗٗىدٌ ودۈچىٗ ئبٍالٔغبٔدذىال 

جوضدۇپ  ضۇٍىمٗضدحٕيجٗلذىرى ثىٍْٗ، ئۆزىٕىڭ ئىجبثىٍَىمي ۋٖ ئبوحۇئبٌٍىمي ثىٍْٗ 

 لبالالٍذۇ. 

ۋر لىٍىع ۋٖ جٗلۋا وېَىٕىي ئٗۋالد ِۇضۇٌّبٔالردا ھِّٗٗ ٔٗرضٗ ثۇزۇٌغبٔذٖن، ضٗ

ثوٌۇظ ئۇلۇِىّۇ ثۇزۇٌۇپ، ئٌِٗٗىَٗجحٗ ھېچمبٔذاق ئىدع جٗۋرٖجٍّٗدذىغبْ ضدٌٗجىٌ 

 ئۇلۇِغب ئبٍٍىٕىپ لبٌذى. 

                                                 
①
 ئبٍٗت.-607سۈرٖ بٗلٗرٖ،  
②
 ئبٍٗت.-42، ِبئىڭٖ سۈرٖ 
③
 ئبٍٗت.-660ئىّئاْ، ئبي  سۈرٖ 
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ِٗٔىطىٕي چۈغىٕىع،  ھٗلىمىٌثىس ِٗزوۇر ئبٍٗجحٗ دېَىٍگْٗ ضٗۋر ۋٖ جٗلۋأىڭ 

ثۇ ئىىىىطىٕىڭ لٗضحٕي لبٔذاق جوضدۇپ لبٌىدذىغبٍٔىمىٕي چۈغدىٕىع ئۈچدۈْ ئٗ  

ۋۋاي دۈغددٍّٗٔىرىّىسٔىڭ ِٗلطددىحىٕي چۈغىٕىػددىّىس وېددرٖن. دۈغددٍّٗٔٗر ئددب

ِۇضددۇٌّبٔالرٔي دىٕددذىٓ ٍبٔذۇرۇغددٕي ٍددبوي دىٕددذىٓ ٍىرالالغحۇرۇغددٕي ِٗلطددٗت 

لىٍىذۇ. ئۇٔذالحب ثۇ ئبٍٗت ثىسدىٓ جٌٗٗپ لىٍىۋاجمبْ ضدٗۋر دىٕٕدي ضبلالغدمب ضدٗۋر 

ٗۋر لىٍىع، دۈغدٍّٗٔٗر لىٍىع، دىٕٕىڭ جٗوٍىپ ۋٖ جٗلٗززاٌىرىغب ئِٗٗي لىٍىػمب ض

ثدۇ ئدبٍٗت  .لبٔچٗ لىٍطىّۇ دىٕذا راۋرۇش چىڭ جۇرۇغمب ضٗۋر لىٍىػٕي وۆرضدىحىذۇ

ضبلٍىٕىػدٕي  غٗزىپىدذىٓٔىدڭ ٔدبرازىٍىمي ۋٖ ثىسدىٓ جٌٗٗپ لىٍىۋاجمبْ جٗلۋاٌىك 

وٌٗحۈرۈپ ٔٗھىٍَىرىدذىٓ ٍبٔغبٔدذىال  ثٗجبٔىڭ ئِٗرىٍىرىٕي وۆزدٖ جۇجىذۇ. پٗلٗت 

ازىٍىمىذىٓ ضبلالٔغىٍي ثوٌىذۇ. ثىس ِۇغۇٔذاق ضدٗۋر لىالٌىغدبْ ۋٖ ٔىڭ ٔبرئبٔذىٓ 

جٗلۋادار ثوالٌىغىٕىّىسدا دىٓ دۈغٍّٗٔىرى ٔېّٗ لىالالٍذۇ؟ پىالٍٔىرىٕي لبٔذاق ئىجرا 

 لىالالٍذۇ؟ 

وٌٗحۈرۈغددىذىىي  ثٗجددبٔىددڭ ئِٗرىٕددي دىددٓ دۈغددٍّٗٔىرى ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ 

دۈغٍّٗٔىرىٕي لورلۇجدۇظ  ڭطالِٕىئى ۋٖٔىڭ دۈغٍّٗٔىرىٕي   -وِٗچىٍىىىذىٓ  

ئۈچۈْ جٍَٗبرٌىك لىٍّىغبٍٔىمىذىٓ، ِۇغۇ جٍَٗبرٌىممب وېحٗرٌىه ئىمحىطدبدٔي چىمىدُ 

 لىٍىػحىٓ ٍبٌحبٍغبٍٔىمىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ پىالٍٔىرىٕي ئىجرا لىٍىۋاجىذۇ: 

ْ ِل تُوْرىِ  َْ َلِخ  ْل َر َوِِ  رَت َُطَْدُُا ِت  دُواَّ ْْ َِّل   َِمهوْ  َلُها  ِِهوْا َلَ ﴿َوَن و  ُلُو ََوُموَُّتْا َوآَفورِيَ  ِِ ِّْو َو ََْموَّ  ل َِ َِِو  ُِّا
َُْلووووووا  ووووووِِّ ِل  لّْووووووِو يُووووووَا َّ ِ لَووووووْ ُ ْا َونَُووووووُُْا َلَ ُتْ  َْ ِِووووو   وووووو  َ ووووووْ رر  ُقوووووواْ  ِِ َِ ووووول تُن َُْلُهووووووْا َوَِ َوُهُا  لّْووووووُو يَوْد َُْلوووووُا  َِ﴾تَوْد

چٗ لوراي وۈچي، دۈغٍّٗٔىرىڭالر ثىٍْٗ ئۇرۇظ لىٍىع ئۈچۈْ لوٌۇڭالردىٓ وېٍىػى﴿

ٔىددڭ دۈغددّىٕىٕي، ئۆزۈڭالرٔىدددڭ جٗ  ئېحددي جٍَٗددبرالڭالر ثۇٔىددڭ ثىددٍْٗ 

، ئدۇالرٔي ضدىٍٗر لورلۇجىطدىٍٗردۈغّىٕىڭالرٔي ۋٖ ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب دۈغدٍّٗٔٗرٔي 

ٍوٌىذا ضٗرپ لىٍغىٕىڭالر ٍٍِٗي ٔېّٗ ثوٌطدب ثوٌطدۇْ  جؤۇٍذۇ.  جؤۇِبٍطىٍٗر، 

 .①﴾ىذۇ. ضىٍٗرگٗ زۇٌۇَ لىٍىّٕبٍذۇضىٍٗرگٗ ئۇٔىڭ ضبۋاثي جوٌۇق ثېرىٍ
 لٌٗجىّذٖ ئىّبْ ثبر دٖپ لوٍۇپ، ئِٗٗي لىٍىػٕي وٍٕٗىگٗ ضۈرۈظ  

ٔىدڭ پٗزٌىٕدي زېّىٕٕي گۈٌٍٗٔذۈرِٗضدٍىه، زېّىٕٕىدڭ جٗرٖپٍىرىدذٖ ِېڭىدپ 

لدب ٍٗجىۈزىدذۇ ۋٖ ئدبخىرٖجحىىي ئىسدىّٗضٍىه، جېخي ثۇ ٍبرىّبضٍىمٕي ئىٕطبٕٔي 

 گۇِبْ لىٍىع  ِۇوبپبجمب ئېرىػحۈرىذۇ دٖپ 

                                                 
①
 ئبٍٗت.-40بي، سۈرٖ ئٗٔف 
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ھۆوۈِٗت ضىَبضىحىذٖ، ئىمحىطدبدىٌ ضىَبضدٗجحٗ، ئىجحىّدبئىٌ ِۇٔبضدىۋٖجحٗ ۋٖ 

 ٔىڭ ئِٗرى ثوٍىچٗ ئبدىً ثوٌّبضٍىك ئبئىٍىۋى ِۇٔبضىۋٖجحٗ 

 ٔىڭ جوضمىٕي ۋٖ ئبگبھالٔذۇرغىٕىغب لبرىّبً، ئىححىپبلطىسٌىك پٍٗذا لىٍىع 

بْ ودبپىرالرٔي دوضدث ِۇضۇٌّبٔالرٔي لوٍدۇپ، ئٗضدىىٍىىٕي ٍٗجىدۈچٗ لىٍىدذىغ

 جۇجۇۋېٍىع  

 -ٍددبوي ِۇضدددۇٌّبٔالرٔىڭ وېَىٕىدددي دٖۋرٌٗردٖ پٍٗدددذا لىٍىۋاٌغدددبْ ثىدددذئٗت 

ِٗئطدددىَٗجٍىرى ۋٖ جدددبھىٍٍىمٍىرى دۈغدددٍّٗٔٗرٔىڭ    -خوراپدددبجٍىرى، گۇٔدددبھ 

ضۇٍىمٗضحٍىه پىالٍٔىرىٕي ئوڭۇغٍۇق ئىجرا لىٍىۋېٍىػدمب پۇرضدٗت ٍبرىحىدپ ثٗردى. 

ڭ ئددۆزگٗرِٗش لددبٔۇٔىَىحي ثددوٍىچٗ پٍٗغِٗددجٗر ٔىددغددۇٔىڭ ثىددٍْٗ ئۇالرغددب 

ضدىٍٗرگٗ »ئٌٍٗٗھىططبالَ جۆۋٖٔذىىي ھٗدىطحٗ ئبگبھالٔذۇرغبْ خبپىٍىمالر ٍٗجحي: 

غدۇ ودۈٍٔٗردٖ »ثبرٌىك ِىٍٍٗجٍٗر ثىر ٌولّب جبئبِغب ئوالغدمبٔذٖن ئوٌىػدىپ وېٍىدذۇ، 

ِدجٗر دېَىٍگٗٔدذٖ، پٍٗغٗ« ضبٔىّىسٔىڭ ئبزالپ وٗجىٍٗٔىىىذىٓ غدۇٔذاق ثوالِدذۇ؟

ئٌٍٗٗھىططبالَ: ثٌٗىي غۇ وۈٍٔٗردٖ ضىٍٗرٔىڭ ضدبٔىڭالر ودۆپ، ثىدراق ضدٌٗذىىي 

دۈغددٍّٗٔىرىڭالرٔي ضددىٍٗردىٓ لورلّددبش  وۆپددۈوىٗ ئوخػددبپ لبٌىطددىٍٗر، 

لىٍىۋېحىددذۇ، ضددىٍٗرٔىڭ دىٍىڭالرغددب ثوغددبڭٍىمٕي جبغددالٍذۇ، دېددذى. ضددبھبثىٍٗر: 

الَ: ثوغدبڭٍىك دېدگْٗ ثوغبڭٍىك دېگْٗ ٔېّٗ؟ دېۋىذى، پٍٗغِٗدجٗر ئٌٍٗٗھىططدب

 « دۇَٔبپٗرٖضٍىه ۋٖ ئۆٌۈِٕي ٍبِبْ وۆرۈظ، دېذى.

ٔىدڭ جٗلدذىرى ثىدٍْٗ ثوٌدذى. ٌدېىىٓ ثدۇ جٗلدذىرگٗ دٖرۋٖلٗ ثۇ خبپىٍىمالر 

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئۆز زىّّىطىذىىي ئبِدبٔٗجٕي ئدبدا لىٍىػدحب ثوغدبڭٍىك لىٍغدبٍٔىمي 

ٔىدڭ ِٗغٍدۇثىَٗت ئۇرۇغدىذىىي  ئۇھدۇدضٗۋٖة ثوٌۇپ لبٌدذى. ئٍٕٗدي ۋالحىدذا 

 -جٗلذىرى ثىٍْٗ ثوٌغبْ، ٌېىىٓ ثۇ جٗلذىرگٗ ِۇضۇٌّبٔالردىٓ ضبدىر ثوٌغدبْ گۇٔدبھ 

ِٗئىطَٗت ضٗۋٖة ثوٌغبْ ئىذى
①
. 

 َِّ َُِسووُ ْا ِ  نووِم نَُْو َِ ووْ   ْْووُُْا َنَّوو  َىووَذ  دُووْل ُىووَا ِِ َهوول دُو َْ وْ ِتَْو ْ  دَووْم َنَصووُُِّْا  ِهِصوو َِّ ُُْ ا  وول َنَصوولََو ََ  ﴿َنَوَللَّ َْوو  ُتوولت  لّْووَو 
ِن َ ﴾ ََْا  ْلُلووْيِِ ِِ  لّْووِو َولِوو َوْد ْذ ِِ ِِِّووِْ وول َنَصوولََُ ْا يَوووْاَم  ْلَُوَقوو   ْلَ ْلَدوول ْ َوَِ ضددىٍٗرگٗ ٍٗجددىْٗ ﴿ َ ووْ رر دَووِمير 

ِۇضىجٗت ضدىٍٗر دۈغدّٗٔگٗ ٍٗجىدۈزگْٗ ِۇضدىجٗجٕىڭ ٍېرىّىغدب جٗ  وېٍىدذىغبْ 

ر، ئېَحمىٕىدي ئدۇ، جۇرضب، ضىٍٗر ٍٗٔٗ: ثۇ ِۇضدىجٗت لٍٗٗردىدٓ وٌٗدذى؟ دېدذىڭال

ضدددىٍٗرٔىڭ ئدددۆزٌىرىڭالردىٓ، ٍٗٔدددي پٍٗغِٗجٗرٔىدددڭ ئِٗدددرىگٗ خىالپٍىدددك 

ھٗلىمٗجْٗ ھٗر ٔٗرضىگٗ لدبدىردۇر. ئىىىدي لوغدۇْ  لىٍغبٍٔىمىڭالردىٓ ثوٌذى. 

                                                 
①
 ئٗھّٗي، ئٗبۇ ياۇۇي رالۋاٍىاي. 
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ٔىددڭ ئىرادىطددي ثىددٍْٗ ئۇچراغددمبْ وۈٔددذٖ ضددىٍٗرگٗ وٌٗددگْٗ ِۇضددىجٗت 

  .①﴾وٌٗگٗٔذۇر
ئىجدبدٖت لىٍغبٔدذىال ھدبزىرلي  ٗلىمىدٌھلب لب لبٍحىپ، ِۇضۇٌّبٔالر پٗلٗت 

ئدۇالردىٓ  ضۇٍىمٗضدحٕىڭ ئبضدبرٖجٍىرىٕي وٗجىۈزىدذۇ.  خبپىٍىمحىٓ لۇجۇالالٍدذۇ. 

ٔىدڭ ٍوٌىدذىٓ ٔىدڭ ٍوٌىدذا راۋرۇش جۇرغبٔدذا لوٌغدب وٌٗحدۈرگْٗ، ِۇضۇٌّبٔالر 

 ثٗجدبٍٗٔٗ ئۇالرغدب غدٗرجٕي  ئبزغبٔذا لوٌىذىٓ ثېرىپ لوٍغبْ لدۇدرٖت جېپىػدٕي 

ِِوو   ْعَْرِض َتَلوول ٗ ثېرىددذۇ: وٌٗحۈرضدد ََنوَُّها  ِْ ْْ لِ  لََ ْسووَُ َْ ََِلُْووا   لصَّوولِل وونُ ْا َو َِنُووا  ِِ َّووُو  لَّووِذيَ  آ ََووَم  ل ﴿َو
ِتو  ََوْدومِ  لَنوَُّها  ِِْهْا َولَُ َل تَن َّ َلُهْا ِلينَوُهُا  لَِّذ   ْرَتَضو  َلُهوْا َولَُ َِّومت ََْا  لَِّذيَ  ِِ  دَوِّْ ْْ َُ ْْ َِن   َفوْاِِِهْا   نًول يَوْدُِّوُمُو ِْ َن

﴾َِ ووُقا ِْ ََل ووَر ََوْدووَم َذلِووَك َُِاْولَ ِووَك ُىووُا  ْل ََ َِ َِوو  َ ووْ ً ل َوَِوو  َت ئىچىڭالردىىددي ئىّددبْ  ﴿ ََل ُيْكوورُِتا

ئېَحمبْ ۋٖ ٍبخػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍغبْ وىػدىٍٗرگٗ، ئدۇالردىٓ ثدۇرۇْ ئدۆجىٍٗٔٗرٔي 

ْ لىٍىػدٕي، ئدۇالر ئۈچدۈْ زېّىٕذا ھۆوۈِراْ لىٍغبٔذٖن ئۇالرٔىّۇ چولدۇَ ھۆودۈِرا

جبٌٍىغبْ دىٕٕي چولۇَ ِۇضدحٗھىَٗ لىٍىدپ ثېرىػدٕي ۋٖ ئۇالرٔىدڭ لورلۇٔچىطدىٕي 

 ئبِبٍٔىممب ئبٍالٔذۇرۇپ ثېرىػٕي ۋٖدٖ لىٍذى، ئۇالر ِبڭب ئىجبدٖت لىٍىذۇ، ِبڭدب ھدېچ

 .②﴾ٔٗرضىٕي غېرىه وٌٗحۈرٍِٗذۇ
 

 

  

                                                 
①

 ئبٍٗت.-066-065ضۈرٖ ئبي ئىّراْ، 
②
 ئبٍٗت.-33سۈرٖ ٔۇر،  
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 ئىسالو ئويغىُىص ھّرىكىتي

 

حيئىطالَ ئوٍغىٕىع ھٗرىىى
①
جٗرىپىذىٓ ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ثىر ۋالىححب ٍِٗدذأغب   

                                                 
 ،ئىذىَٗضديئٗضدٗرٔىڭ  جوغرىٍىك ضدۆزٌٗپ ئۆجىدذۇ.ھٗرىىىحي ِىطىردىىي ئىطالَ ئوٍغىٕىع  ئبضبضٍىكوىحبثحب ئبپحور ثۇ  ①

ٍِٗدذأغب ھٗرىىىحدي چۈغدىٕىع ئۈچدۈْ ئىطدالَ ئدوٍغىٕىع  ٗپطدىٍىٌجئېٕىدك ۋٖ  ئٗجراپٍىك، وۆرۈٔۈغىٕيِٗزِۇٔي ۋٖ ئبرلب 

ئىطدالَ ئدوٍغىٕىع ›ِىطىرٔىڭ ٍېمىٕمي زاِبْ جدبرىخي ۋٖ ِىطدىر ھۆوۈِرأٍىرىٕىدڭ لىطدمىچٗ ٍىٍٕبِىطدىٕي -وٌٗگْٗ جبً

حۈرۈپ جبِبئٗجٍٗرٔىدڭ لىطدمىچٗ جدبرىخي ثىدٍْٗ ثىرٌٗغد جٗرثىدٌَٗىگْٕٗىڭ ثبغالِچىطي ھٗضٗٔۇي ثٕٗٔدب ۋٖ ئدۇ ھٗرىىىحى

 ضۆزٌٗغىٗ جوغرا وېٍىذۇ. 

ھِٗدذٖ  ِىطدىردا  جبجدبۋۇز لىٍىدپ وىدردى. زېّىٕىغدبِىطدىر  ئبرِىَٗضيوۈٔي فىرأطىَٗ  -0ئبٍٕىڭ  -7ٍىٍي -0798  

ِٗدٖٔىَىحي ثىٍْٗ جۇٔجي لېدحىُ ئۇچراغدحۇردى.  غٗرةِىطىر خٌٗمىٕي  وىحبثخبٔب ۋٖ ثبضّب زاۋۇجٍىرىٕي لۇرۇپ، جٗجرىجىخبٔب،

ِۇضدحٍِٗىىٗ لىٍىدٕىع  جٗرىپىدذىٓجبجدبۋۇزچىٍىرى  غٗرةِىطدىرٔىڭ  ھېطبثالٔغبْثىر ئۆٌىىطي  ىپىٍىىىٕىڭخٌٗئوضّبٔىَٗ 

 طدي لىٍىدپ  جٍٗىدٍٕٗٔگْٗ ِدۇھِّٗٗت ئٌٗديَِىطدىرٔىڭ ۋاٌى جٗرىپىدذىٓ خٌٗىپىٍىده جبرىخي ئٗٔٗ غۇٔىڭذىٓ ثبغالٔذى.

چىمىػدمب رٔي ِۇضحٗلىً دۆٌٗت لىٍىدپ لدۇرۇپ ئوٌحۇرغبْ، فىرأطىَٗٔىڭ ھىّبٍىطي ئبضحىذا ِىطى جٗخححٗ 0815-0849 

، دۆٌٗجچدبقلبرغدي چىمىدپ ئدۆز ئبٌدذىغب ِۇضدحٗلىً وىچىده   خٌٗىدپىٍىىىٗ لېدحىُھِٗذٖ ٍٗر غبرىذا جدۇٔجي  .ئۇرۇٔذى

 ،ودۆپٍٗپ ئولۇغدۇچي ئٗۋٖجىدپ ئٗٔگٍىدَٗگٍٗوٌىٕي ئېچىپال لبٌّبضحىٓ ثٌٗىي ِىطدىردىٓ فىرأطدىَٗ ۋٖ  ٍېڭي ثوٌۇۋېٍىػٕىڭ

دىدٓ وىدَىٓ  ،0815-0849  ِدۇھِّٗٗد ئٌٗدي رة ِٗدٖٔىَىحىٕي وٗڭرى جبرلىحىػٕىڭ ئىػدىىىٕىّۇ ئدبچحي.ِىطىردا غٗ

 ئىطدّبٍىً خىدذٍىۋ،  ئۇٔىڭدذىٓ وىدَىٓ 0854-0861  ئۇٔىڭذىٓ وىدَىٓ ِدۇھِّٗٗد ضدٗئىذ، 0849-0854  ئبثجبش

ٍىٍدي  -0879 ئدۇ ىطدي ثوٌدۇپ،ئىطّبٍىً ِۇھِّٗٗد ئٌٗىٕىدڭ ٔٗۋر خىذٍىۋچىمحي  لبجبرٌىمالرجٗخىحىٗ،  0861-0879 

 ئدۇراثي ٍىٍدي جٗۋپىدك خىَدبٔٗت لىٍىدپ،-0882 چىمحي. جٗخحىٗ ،0879-0892  چۈغىٗٔذىٓ وىَىٓ، جٗۋپىك جٗخححىٓ

 ئٗٔگٍىدٌَٗىىٍٗر رٖھجٗرٌىىىذىىي خٌٗك ئىٕمىالثىغدب لبرغدي ئػدغبٌىَٗجچي ئدبرِىَٗ ثىدٍْٗ جىدً ثىرىىحۈرگٗٔدذىٓ وىدَىٓ،

. ِۇضحٍِٗىىىچىٍىه دٖۋرىگٗ لٗدَٖ لوٍدذى لېحىٍّىهغۇٔىڭذىٓ ثبغالپ ِىطىر ئىىىىٕچي  ِىطىرغب جبجبۋۇز لىٍىپ وىردى.

، ئۇٔىڭدذىٓ وىدَىٓ 0892-0904  جٗخححىٓ چۈغىٗٔذىٓ وىدَىٓ ئۇٔىدڭ ئورٔىغدب خىدذٍىۋ ئبثجدبش جٗۋپىكٍىٍي  -0892

 دغۈپ پبدىػبھ فوئبٍىٍي ھۈضٍٗىٓ وبِىً جٗخححىٓ چۈ -0907 جٗخحىٗ چىمحي. ،0904-0907ضۇٌحبْ ھۈضٍٗىٓ وبِىً  

 چىمحي.  جٗخحىٗ ،0916-0907 

چىمبرغبْ جدۇٔجي  جٗخحىٍٗۆٌٗپ  ئٗٔگٍىَٗئبد ِىطىردا پبدىػبھٍىك جۈزۈَ ٍوٌغب لوٍۇٌغبٔذىٓ وىَىٓ ۇئٌِٗٗىَٗجحٗ پبدىػبھ ف

 ذائىٕطدحىحۇجى ھٗرثىدٌ ئٗٔگٍىَٗٔىدڭچۈغدىٗٔذىٓ وىدَىٓ  جٗخحدحىٍٓىٍي پبدىػبھ فۇئبد  -0916 لورچبق پبدىػبھ ئىذى.

 دادىطىٕىڭ جٗخحىگٗ ۋارىطٍىك لىٍذى.  ،وېٍىپلبٍحىپ  ،0956-0916  ئولۇۋاجمبْ ئوغٍي فبرۇق

ثىدٍْٗ  ئۇضدۇٌالرخٌٗدك ھٗرخىدً ثېرىۋاجمدبْ، داۋاٌغۇظ ئٗ  وۆپ ٍدۈز  ۋٖزىَىحىذِٖبٔب ثۇ ِٗزگىٍٍٗر ِىطىرٔىڭ ضىَبضىٌ 

 ِٗزگىٍٍٗر ئىذى.  ئۇٌغىَىۋاجمبْٕي ئوجى وۈرٖظجبجبۋۇزچىٍىرىغب ۋٖ فبرۇق خبٔذأٍىمىغب لبرغي  ئٗٔگٍىَٗ

ثىدٍْٗ  جٗرثىَٗوىچىىىذىٓ ثبغالپ ِۇٔحىسىُ دىٕي  لېرىٕذاغالر جبِبئىحي دٖي غۇٔذاق ثىر ۋٖزىَٗجحٗ لۇرۇٌذى، ِۇضۇٌّبْ

ثىرىدذٖ  ِٗوحٗپٍٗرٔىدڭپۈجحدۈرۈپ ِىطدىرٔىڭ ئىطدّبئىٍىَٗ راٍؤىدذىىي ثبغدالٔغۇچ  ئۇٔىۋېرضدىحېحىٕيلبھىرٖ  جٗرثىٌَٗٗٔگْٗ

ِۇضددۇٌّبْ  ئبپرېٍددذاٍىٍدي  -0928 ،0949-0916ٍبغدٍىك ھٗضددٗٔۇي ثٕٗٔددب   22مۇچىٍىدك لىٍىػددمب ثٌٗگىٍٗٔددگْٗ ئولۇج

لدۇرۇظ ٔىػدبْ  دۆٌىحديئىطدالَ  ئبضدبش، جٗرثىَٗضدىٕيضبپ ئىطالَ روھي ۋٖ ئىطالَ  لېرىٕذاغالر ئۇٍۇغّىطىٕي لۇردى.

ِىطدىرٔىڭ ئٍٕٗدي چبغدذىىي ضىَبضدىٌ  رىَىدپ، زو وۈٔطدېرىلىٍىٕغبْ ثۇ جبِبئٗت لىطمىغىٕب ثىر ٔٗچدچٗ ٍىدً ئىچىدذٖ 

ٍىٍالرغدب -41جبِدبئٗت ئٗزاٌىرىٕىدڭ ضدبٔي  ثىدرى ثوٌدۇپ لبٌدذى. پبرجىَٗٔىدڭئىگٗ چدو   ئۇرۇٔغبْضٗھٕىطىذٖ ثٌٗگىٍىه 

ِۇضدۇٌّبْ لېرىٕذاغدالرٔىڭ  ِىطدىردىال ئېػىپ وٗجحدي. ِىڭذىٓ 711وٌٗگٗٔذٖ ٍىٍالرغب  - 48،  ِىڭذىٓ 511وٌٗگٗٔذٖ 

ۋٖ پٌٗٗضدحىٓ لبجدبرٌىك دۆٌٗجدٍٗرگٗ  ئىَدوردأىَٗ ،ضدۇرىَٗ ضدۇداْ، جۇق غۆثٗ جٗغىىالجي لۇرۇٌغبٔدذىٓ ثبغدمب،دىٓ ئبر 111

خبٔدذأٍىمىٕىڭ ئوردىطدي ثدۇ خىدً ئٗھۋاٌدذىٓ  ھبِىٍَىمىدذىىي فدبرۇقِۇضحٍِٗىىىچىٍىرى ۋٖ ئۇٔىدڭ  ئٗٔگٍىَٗ وېڭٍٗذى.

 ٍدولىال ئبٍدذا  -00ٍىٍدي -0948 ٔدۇلراظثدبظ ۋٖزىدرى  ڭفبرۇلٕىثوٌۇپ وٗجحي. غۇٔىڭ ثىٍْٗ پبدىػبھ  ئباللسٖدٖچۆچۈپ 
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ِبٔدب ثدۇ ِۇضدۇٌّبْ  ِۈٌۈوىٕي ِۇضبدىرٖ لىٍدذى.-رٖھجٗرٌىرىٕي لبِبلمب ئبٌذى ۋٖ ِبيلىطىُ ثبھبٔٗ ثىٍْٗ لېرىٕذاغالرٔىڭ ثىر 

 ئىذى.  ثبضحۇرۇٌۇغيلېرىٕذاغالرٔىڭ  جۇٔجي لېحىُ لبِبلمب ئېٍىٕىػي ۋٖ 

ئۇٔىدڭ ئورٔىغدب ۋٖزىدر ثوٌدۇپ  ئدۇچراپ ئۆٌدذى. ضۇٍىمٗضدحىگٗثبظ ۋٖزىدر ٔدۇلراظ  وۈٔي-28ئبٍٕىڭ -02ٍىٍي -0948

ئدۇالرٔي  جۆھّٗجٕي چدبپالپ، دېگْٗ، لېرىٕذاغالرغب ٔۇلراغٕي ئۆٌحۈردى 0952-0948 ئبثذۇٌھبدىٌ جٍٗىٍٕٗٔگْٗ ئىجراھىُ 

ئبدَٖ ئٗۋٖجىدپ  ِٗخپىٌوۈٔي  -02ئبٍٕىڭ  -2ٍىٍي -0949ھِٗذٖ  .ئىىىىٕچي لېحىُ  غىذدٖجٍىه جۈردٖ لبٍٔىك ثبضحۇردى

 20، جبِدبئٗجىٗ 0949-0928لېرىٕذاغالرٔىڭ جۇٔجي ٍېحٗوچىطي ھٗضدٗٔۇي ثٕٗٔدب   .ئۆٌحۈرگۈزۈۋٖجحيھٗضٗٔۇي ثٕٗٔبٔي 

ٔدي ئىىىىٕچدي  ،0971-0890جبِبئٗت ئۇضدحبز ھٗضدْٗ ھدۇزٍٖىجي   ٍىً رٖھجٗرٌىه لىٍىپ غٗھىذ لىٍىٕغبٔذىٓ وېَىٓ،

فدبرۇق  لىٍىدپ، غٌٗىدجٗجٗغدىىالجي ئوفىحطدېرالر ٍىٍي ِىٍٍٗجچي پبرجىَٗ ئٗروىٓ -0952 ى.لېحىٍّىك رٖھجٗرٌىىىٗ ضبٍٍىذ

 ئٗٔگٍىددَٗ وۆرۈٔۈغددحٗئددۇ  .، جٗخددحىٗ چىمحددي0971-0952ھِٗددذٖ جبِددبي ئبثذۇٔبضددىر   ئبغددذۇرۇۋٖجحيخبٔددذأٍىمىٕي 

 غٗرةثىددراق ِددبھىَٗجحٗ  جبجددبۋۇزچىٍىرىٕي لددوغالپ چىمىرىددپ، ِىطددىرٔي ِۇضددحٗلىٍٍىممب ئىددگٗ لىٍغبٔددذٖن وۆرۈٔطددىّۇ،

خىرىطددحىَبْ  ٍٗھددۇدىٌثٌٗىددي  ئىحددي ئىددذى.ضددبدىك لبٌددذۇرۇپ لوٍغددبْ ِددبٌىَي ۋٖ طددىردا ِى ِۇضددحٍِٗىىىچىٍىرىٕىڭ

 ئٗٔگٍىَٗٔىدڭ، داھىدٌضدىسىپ ثٗرگْٗ ضدىسىمي ثدوٍىچٗ دۆٌٗت ثبغدمۇرىذىغبْ لورچدبق  ،پىالٔىدچٗ ِۇضحٍِٗىىىچىٍىرىٕىڭ

 غبٌچىطي ئىذى. 

ئبغدۇ پىدالْ ثدوٍىچٗ  ۇزچىالرٔىڭ  وۆرضٗجّىطي ثىدٍْٗ لېرىٕذاغدالرٔي ٍولىحىػدٕي پىالٍٔىدذى.ذۇٔبضىر جبجبۋثجبِبي ئب

جبوحىىىطدىٕي ئۆضدحۈرۈظ ئۈچدۈْ ئدبزاثالظ ضدوراق لىٍىدع ۋٖ  گۇٔدذىپبٍٍىرىٕىڭ ئٗرٖةثبغدالپ  ئىَۇٔدذىٍٓىٍي  -0954

 .جٗرثىٌَٗىدذىئدۇالرٔي ِٗخطدۇش  ېٍىدپ،جٗوٍىپ ثدوٍىچٗ و گېحٍىر ئىػٍٗجىْٗ ٔبجطىطحالر الگېرٌىرىذاگېرِبٔىَٗٔىڭ لبِبق 

ئدۆوحٗثىردٖ جبِدبي ئبثذۇٔبضدىر ئىطدىٗٔذىرىَٗ ۋٖلٗضدىٕي -26ٍىٍدي -0954ھِٗذٖ ثٗظ ئبً جٍَٗبرٌىك لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ 

ثىدٍْٗ  دٖھػدٗجٍىهِىڭذىٓ ئبرجۇق ئٗزاضىٕي لبِبلمب ئېٍىپ ئۇالرٔي غدىذدٖجٍىه جدۈردٖ  21ثبھبٔٗ لىٍىپ، لېرىٕذاغالرٔىڭ 

ۋٖ ئبچىطدي ئدبِىٕٗ  ىذ لۇجدۇةٍَئبوىطي ضٗ لۇجۇة، ِۇھِّٗٗدئبپحورى  وىحبثٕىڭ ِٗزوۇرئبغۇ ثبضحۇرۇغحب  حۇردى.لبٍٔىك ثبض

 لۇجۇثالر جۈرِىگٗ لبِىٍىپ ٔٗچچٗ ٍىً جۈرِىذٖ ٍبجحي. 

-ٍٗھدۇدىٌِۇضۇٌّبْ لېرىٕذاغدالرٔىڭ وۈٔطدېرى وۈچىَىدپ وېحىػدي ِىطدىر ھۆودۈِرأٍىمىٕي ۋٖ پٗردٖ ئبرلىطدىذىىي 

دٖضدٍٗپىي ٍولۇجۇغدحىٓ لبٔدبئٗجٍّٗٔىگْٗ ثدۇ لدبٔخورالر  چىٍىرىٕي ضبراضىّگٗ چۈغۈرۈپ لوٍدذى.ىبْ ِۇضحٍِٗىىخىرىطحىَ

-0965غۇٔچٗ ثبضحۇرۇٌطىّۇ، ئۆٌحۈرۈٌطىّۇ ۋٖ لىرغىٓ لىٍىٕطىّۇ ٍولبٌّىغبْ ثۇ ٍىّىرىٍّٗش وۈچٕي لبٍحب ٍولۇجۇظ ئۈچدۈْ 

ٔىڭ رٖھجٗر ۋٖ ئٗزاٌىرىٕي ٍٗٔٗ لبِبلمب ئېٍىپ ۋٖھػدىٍٗرچٗ لىدرغىٓ ِۇضۇٌّبْ لېرىٕذاغالر ٍىٍي جبِبي ئبثذۇٔبضىر ھۆوۈِىحي

ئبثذۇي پٗجحدبھ ئىطدّبئىً لبجدبرٌىك ثىدر لدبٔچٗ رٖھجٗرٔدي ئبغدىبرا دارغدب ئېطدىپ  ٍۈضۈپ ھبۋاظ، ،ةىذ لۇجۇٍَلىٍذى. ضٗ

ىڭ ئدوغٍي رٖفىدئٗت ثٗودرى ٔٗفىطٗ لۇجۇثٕ .ئۆٌحۈرۈۋٖجحيئۆٌحۈرگٗٔذىٓ ثبغمب ٔۇرغۇْ لېرىٕذاغالرٔي ضوراق جٗرٍبٔىذا ئۇرۇپ 

. ٔۇرغدۇْ ئۇضدحبز ۋٖ داھىدَالر ٔٗچدچٗ ئدوْ ٍىدً جدۈرِىگٗ ئۆٌحۈرۈۋېحىٍدذىٕىڭ وۆز ئبٌذىذىال ئدۇرۇپ ثىذ لۇجۇٍَجبغىطي ضٗ

ٍىٍالرٔىڭ ثېػدىغىچٗ 71ۋٖ زٍٖٕٗپ غٗززاٌي ئبغۇ لېحىُ لبِبلمب ئېٍىٕىپ، جبوي  لۇجۇةجۈٍِىذىٓ ئۇضحبز ِۇھِّٗٗد  لبِبٌذى.

 ئىذى.  ثبضحۇرۇٌۇغيِۇضۇٌّبْ لېرىٕذاغالرٔىڭ جۆجىٕچي لېحىٍّىك لبٍٔىك  ِبٔب ثۇالر .لبِبپ لوٍۇٌذى

 رٖھدجٗرٌىىىٗلېحىٍّىدك  ئدۈچىٕچئدي  ،0986-0914  جىٍّىطدبٔىٌوېدَىٓ لېرىٕذاغدالر ئدۆِٗر  ىٓىذجھۈرٍٖئۇضحبز 

بٔخور جدبٌالت جبِدبي ودۈٔي لد -28ئبٍٕىدڭ  -9ٍىٍدي -0971ٍٗٔدي  زۇڭحۇ  ئبٌّبغدحي. ضېپىذىّۇھبوىّىَٗت  ضبٍٍىذى.

ئددۇ جٗخددحىٗ چىممددبْ دٖضددٍٗپىي  جٗخددحىٗ چىمحددي. ،0980-0971  ضددبداتئبثذۇٔبضددىر ئۆٌددۈپ ئۇٔىددڭ ئورىغددب ئٗٔددۋٖر 

ثىراق ئدۇ  ،ثوٌطىّۇلىٍغبْ لېرىٕذاغالرغب وٗ  لوٌٍۇق ثىٍْٗ ِۇئبِىٍٗ  ئۈچۈْ ِۇضحٗھىٍِٗىۋېٍىع ھبوىّىَٗجٕي ِٗزگىٍٍىرىذٖ

ِۇضدۇٌّبْ  ودۈٔي لدبرا ٔىَىحىٕدي ثىدرالال ئبغدىبرىالپ، -1 ئبٍٕىدڭ -9ٍىٍي -0980، ٓ وېَىٓئۆزىٕىڭ ٔىػبٔىغب ٍېحىۋاٌغبٔذى

، ٔي لبِبلمدب 0986-0971  ئۆِٗر جىٍّىطبٔىٌ ٍېحٗوچىطيثبظ  ۇالرٔىڭئ ۋٖلېرىٕذاغالرٔىڭ ئۈچ ِىڭذىٓ ئبرجۇق ئٗزاضىٕي 

داجٕىڭ ضدبي ضدٗٔبٔىرى لبِبلمدب ئېٍىٕىدپ ٔىدڭ ئېدرى وبِدب ،ضىڭٍىطديىذ لۇجۇثٕىدڭ ٍَ ضدٗ ثۇ لېحىُ ئِٗىٕٗ لۇجۇة ئبٌذى.

 لېحىٍّىك زٖرثىطي ئىذى. -5جۈرِىطىذٖ غٗھىذ ثوٌذى. ثۇ لېحىّمي زٖرثٗ لېىرىٕذاغالرٔىڭ 

جٗرىپىدذىٓ  جىھدبد جٗغدىىالجي ،وۆچۈرۈۋاجمبٔدذاوۈٔي ضبدات ھٗرثىدٌ پدبراجٕي ودۆزدىٓ  -6 ئېَىٕىڭ -01ٍىٍي-0980

ِۇثدبرٖن جٗخدحىٗ ئوٌحۇرغبٔدذىٓ  چىمحدي. جٗخحىٗ ،2100-0980  غب ِۇثبرٖنئۇٔىڭ ئورٔى ئۇزۇجۇپ لوٍۇٌذى. جٗھِٕٗٔٗگٗ

ِۇلۇِالغدحۇردى ۋٖ جىدذدىٌ ھدبٌٗجٕي  ۋٖزىَٗجٕدي ۋالحىدٕچٗجدۈرِىگٗ لبِبٌغدبٔالرٔي لوٍۇۋېحىدپ  جٗرىپىدذىٓوېَىٓ ضبدات 

ٗرىدىٗت لىٍىػدٕي ضىَبضدىٌ ضدبھٌٗٗردٖ ٍدبوي ھدبوىّىَٗت ئورگبٍٔىرىدذا ھ لېرىٕذاغدالرٔىڭئِّٗدب  .پٗضىوٍغب چۈغۈردى

 ئۈزۈٌۈپ لبٌغىٕي ٍوق.  ېٍىھَٗھ ئىػالرِۇٔچٗ جبزاالپ جۈرِىگٗ لبِبٍذىغبْ  - پبت لېرىٕذاغالرٔي ئبٔچٗ - پبت چٗوٍىذى.

ٔدي جدۆجىٕچي  ؟،-0921ھبِىدذ ئٗثدۇ ٔٗضدىرى   ۇھِّٗٗدِد لېرىٕذاغدالرٍىٍي ئدۆِٗر جىٍّىطدبٔذىٓ وېدَىٓ  -0986

ٍىدً  77ٍىٍذىٓ ثبغدالپ جدب ثۈگدۈٔگىچٗ جِٗئىدٌ  -0928 لۇرۇٌغبْ لېرىٕذاغالرِۇضۇٌّبْ  رٖھجٗرگٗ ضبٍٍىذى. لېحىٍّىك
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 وٌٗذى. ثىراق ثۇ وۆپٍىگْٗ وىػىٍٗر ئۈچۈْ زور جبضبدىپىٍَىك ثوٌۇپ جۇٍۇٌذى!

 ٌېىىٓ ئۇ راضححىٕال جبضبدىپىٍَىمّۇ؟

ئىطالِٕىڭ ئىچىدذٖ جدۇرۇپ ثۇٔىڭدذىٓ جبضدبدىپىٍَىك ھدېص لىٍغدبْ وىػدىٍٗر 

ۈزٌىٕىػدددىٕي ئىطدددالِذىٓ غٗرة ئدددبخىرلي ھېطدددبثحب ئۆزٌىرىٕىدددڭ ئبضبضدددٍىك ٍ

ِٗدٖٔىَىددحىگٗ ئددۆزگٗرگْٗ ۋٖ ئىطددالَ وٌّٗٗضددىٗ وٗجحددي دٖپ لددبراپ، ثىددردىٕال 

ئىطددالِغب ئبرىطددىٕي لىٍغددبْ وىػددىٍٗردۇر. ئددۇالر وٌٗگۈضددي ئٗۋالدٌىرىٕىدددڭ 

ثوٌدۇپ، ثدۇ ئٗۋالدالر ئدبخىرلي ھېطدبثحب -«زىَدبٌىٍَىرى»ئبجدبٌّىع -ٍېحٗوچىٍىرى

لٍىرىذىٓ ئبزادئۆجّۈغٕىڭ ثبرٌىك ثوٍۇٔحۇرۇ
①
ثوٌۇپ، ئدبخىرلي جىدٕىمىغىچٗ ئدبزادٌىك  

 ٍوٌىذا ِبڭىذۇ.

ئِّٗب ئىطالِٕىڭ ضىرجىذا جۇرۇپ، ثۇٔىڭذىٓ جبضبدىپىٍَىك ھېص لىٍغبْ وىػىٍٗر 

ئىطالَ ئۈِّىحىّٕي ثبرٌىك ۋاضىحىالر ثىٍْٗ ئىطالِذىٓ ٍىرالالغحۇرۇظ ئۈچۈْ، ثىر 

ٌغددبْ وىػددىٍٗر ثوٌددۇپ، ئددۇالر ٔٗچددچٗ ئٗضددىردىٓ ثىددرى غددٍٗحبٔالرٔىڭ روٌىٕددي ئب

ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئٗۋالدالرٔىڭ جٗدرىجىٌ ھبٌذا ئىطدالِذىٓ ٍىرالٍىػدىۋاجمبٍٔىمىٕي، ھٗر 

ثىر ئٗۋالدىٕىڭ ئٗضٍي ٍۆٌىٕىػىذىٓ ئىٍگىرىىىگٗ لبرىغبٔذا جېخىّۇ ثٗوراق ٍىرالالپ 

–ئبدىّىٍَىده جٗضدٗۋۋۇرى ثدوٍىچٗ -وېحىۋاجمبٍٔىمىٕي وۆردى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئدۇالر

َ ئۈِّىحي ئىطالِذىٓ ثىر پۈجۈْ چىمىپ وٗجحي. ئۇالر ِٗڭگۈ ئىطالِغب لبٍحىپ ئىطال

 وٌٍّٗٗذۇ دٖپ ئوٍالپ لبٌذى.

ثىراق ئىطالِٕىڭ ئىچي ۋٖ ضىرجىذىىي ثۇ ئبدٍِٖٗر ٔۇرغدۇْ ھٗلىمٗجٍٗرٔدي ئدۆز 

ئىچىگٗ ئبٌغدبْ زور ثىدر ھٗلىمٗجدحىٓ خٗۋٖرضدىس لبٌدذى. ثدۇ ھٗلىدمٗت ئۇالرٔىدڭ 

خىَددبٌي ثددۇ ھٗلىمٗجٕددي ثىٍىددپ -ۇّٔبٍذۇ. ئۇالرٔىددڭ ئددوًپٗرزٖٔحٍىددرىگٗ ثوٍطدد

ئۇالرٔىددڭ لٌٗجىٕددي ثددۇ ھٗلىمٗجٕددي چۈغىٕىػددحىٓ ِٗھددرۇَ  ٍېحٌٍٗٗددذۇ.چۈٔىي 

 لىٍذى. ئۇالرٔىڭ لۇاللٍىرىٕي گبش لىٍىۋٖجحي.

ئۇالر دٖضٍٗپحٗ ِۇغۇ وٗڭرى وبئىٕبجٕىڭ ئىػٍىرىٕي ثبغمۇرۇۋاجمبْ وۈچٕىڭ ئدۇالر 

                                                                                                                            
ئددۆِٗر  ،،0971-0949 ىٌ جھٗضددْٗ ھددۈزٍٖ ،،0949-0928  ثددۇ جٗرٍبٔددذا لېرىٕذاغددالرغب ھٗضددٗٔۇي ثٕٗٔددب ئددۆجحي.

 ى. دىٓ ئىجبرٖت جۆت رٖھجٗر ٍېحٗوچىٍىه لىٍذ ؟،-0986  ، ۋٖ ِۇھِّٗٗد ئٗثۇ ٔٗضىرى0986-0971  جىٍّىطبٔىٌ

ثدۇ جٗرٍبٔدذا دۆٌٗجدىٗ  .زۇڭحدۇ  ئبٌّبغدحي جدۆتھدبوىّىَٗت جٗخحىدذىّۇ  ِىطدىرٔىڭئېَحىذىغبْ ثوٌطبق  ضېٍىػحۇرۇپ

لىٍىۋاجمدبْ جدبھىٍىَٗت ۋٖوىٍٍىدرى ثىدٍْٗ جبِدبئٗجىٗ رٖھجٗرٌىده لىٍىۋاجمدبْ ئىطدالَ ۋٖوىٍٍىدرى ئبٌّبغدمبْ  ھۆوۈِرأٍىك

وۈرىػدي لٗجئىدٌ ئۆزگٗرِىدذى  خٌٗمٕىڭھۆوۈِٗت ثىٍْٗ ِۇضۇٌّبْ  چيجبھىٍىَٗجثىٍْٗ ئىطالِٕىڭ  وۇفرىثىراق  ثوٌطىّۇ،

 .  ئبخىرالغّىذىۋٖ 

 ،ثوٌطدىّۇ ثبضدحۇرۇۋاجمبْلبٔخورالر ِۇضۇٌّبْ لېرىٕذاغالرٔي پۈجۈْ وۈچي ثىدٍْٗ لدبٍٔىك  چىمىۋاٌغبْھۆوۈِٗت جٗخحىگٗ 

وىٍٍىدرى ٍِٗدذأغب وېٍىدپ، ئۇالرٔىدڭ ئىطدالَ ئدوٍغىٕىع ھٗرىىىحىٕىدڭ ۋٖ ِىڭٍىغدبْلبٍٔىك ئىسىدذىٓ  غٗھىذٌٗرٔىڭثىراق 

 !  ّبلحبحزوراٍٍۈرىىىذىىي لورلۇٔچ ۋٖ ۋٖھىّىٕىڭ ضبٌّىمىٕي ثبرغبٔطېرى  ئۇالرٔىڭ .وۈچٍٗحّٗوحٗ ضبراضىٍّىرىٕيئٗٔذىػٗ ۋٖ 
①
 دېّٗوچي.-ٍوٌَورۇلٍىرىذىٓۋٖ  ٗجّٗرضۆوئىطالِٕىڭ ھٗر جۈرٌۈن  
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 ئىىٍٗٔىىىٕي لٗجئىٌ ثىٌٍّٗىذى.  ٔالر ئِٗٗش ثٌٗىي ٍبوي ئۇالردىٓ ثبغمب ئىٕطب

﴿ َِ َُْلووا وورِِه َوَلِ وو َّ َنْتََوووَر  لنَّوولِس َلَ يَوْد ِْ َََْوو  َن خبٌىغددبْ ئىػددٕي ئٌِٗٗددگٗ  ﴿ ﴾َو لّْووُو َ للِووب  

 .①﴾ئبغۇرۇغمب لبدىردۇر. ٌېىىٓ ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي ثۇٔي ئۇلّبٍذۇ
َُل﴿ ْْ َِل َيَكلر َوَي ُُْق  ْْ ِْ َووَرَُ َوَرَهَك َي َِ َلُهوُا  ْل َِل َتول پٗرۋٖردىگبرىڭ خبٌىغبْ  ِٗخٍۇلبجٕي، ﴿ ﴾ُر 

ٍبرىحىذۇ. خبٌىغبْ ئدبدِٖٕي  پٍٗغِٗدجٗرٌىىىٗ، جبٌالٍدذۇ. جدبٌالظ ھولدۇلي ئدۇالردا 

 .②﴾ئِٗٗش
﴿ ُِ ََّلووول يَوُقووواَُ لَوووُو ُتووو  َِوَ ُ وووا َِِْ ووور ً  ِْ وووَللَو ِ  َو َعْرِض َوِ َذ  َدَضووو  َن ٔالر ۋٖ ئبضدددّب ﴿ ﴾ََوووِميُ   لسَّ

وٌٗحۈرۈغدٕي ئىدرادٖ لىٍطدب،  زېّىٕٕي ٍولحىٓ ثبر لىٍغۇچىذۇر. ثىر ئىػٕي ۋۇجۇدلدب

 .③﴾وېٍىذۇ دٖ، ئۇ ۋۇجۇدلب-دٍٖذۇ« وٗي ۋۇجۇدلب»
﴿ َِ ُِِرو ُِوُِاه ُُوارِِه َولَوْا َتورَِه  ْلَ ول َا ِىِهْا َو لَّوُو  وْ َُِيو  ُُاَر  لَّوِو َِواَِ َِ لُِ ْط وْ يُرِيُمو َْ واَلُو َِلْلُهوَم  ُىوَا  لَّوِذ  َنْر ُْ َل َر

 َِ يِ  ُتْتِو َوَلْا َترَِه  ْلُلْكورُِتا َْ   لمت ََ َْقت لُِ ْ ِهَرُه  ٔىدڭ  ٔىڭ ٔۇرىٕي  ٍٗٔدي ا ئۇالر ا﴿ ﴾َوِليِ   ْل

ثوٌىذۇ، ودبپىرالر  دىٕىٕي ۋٖ ٔۇرٌۇق غٗرىئىحىٕي، ئېغىسٌىرى ثىٍْٗ ئۆچۈرۈۋٖجّٗوچي

رىٕي ِدۇوِّٗٗي لىٍغۇچىدذۇر  ٍٗٔدي ئۆزىٕىدڭ ٔدۇ ٍبِبْ وۆرگْٗ جٗلدذىردىّۇ، ا

ھٗق  ئۆزىٕىڭ دىٕىٕي ئبغىبرىٍىغۇچىذۇر،. ِۇغرىىالر ٍبِبْ وۆرگْٗ جٗلذىردىّۇ، ا

دىٕٕي ثبرٌىك دىٕالر ئۈضحىذىٓ غبٌىت لىٍىع ئۈچۈْ پٍٗغِٗجىرىٕي ھىذاٍٗت ثىٍْٗ 

 . ④﴾ۋٖ ھٗق دىٓ ثىٍْٗ ئٗۋٖجحي
ذىىي، ئىٕطدبٔالرٔي ئۇالر ئىىىىٕچدي لېحىّدذا غدۇٔي ئٗضدحىٓ چىمىرىدپ لوٍد

ئۇالرٔىددڭ دىٕىددذىٓ ئددبزدۇرۇظ ئۈچددۈْ، دىددٓ دۈغددٍّٗٔىرى زٖھٗرٌىدده لددوٌٍىرىٕي 

ضۇٔۇغحىٓ ئىٍگىرى ئىطالَ راٍؤٍىرىذىىي وىػىٍٗر جوٌۇق ئوْ ئىىىي ئٗضىر ِۇغدۇ 

جۇٍغۇضىغب ئبرىٍىػىپ وٗجحي. -دىٓ ثىٍْٗ ثىرگٗ ٍبغىذى ھِٗذٖ دىٓ ئۇالرٔىڭ ھېص

بجي ۋٖ ئىذىَٗضىگٗ ٍبغبظ ۋٖ ئۆٌۈَ ٔىػبٔىغب ئبٍالٔدذى. ٔٗجىجىذٖ دىٓ ئۇالرٔىڭ ھبٍ

ثٌٗىي ئۇالرٔىڭ جٗثىئىٌ ٍۈرٖن ضولۇغىغب ئبٍٍىٕىپ وٗجحي. گٗرچٗ ئۇالر ثىر ِٗزگىً 

ثۇ دىٕذىٓ ثىخٗۋٖر لبٌغبْ ثوٌطىّۇ، ثىراق ئۇالرٔىڭ دىٕىغب لبٍحىپ وېٍىػي ھٗرگىدس 

ۇالرٔىڭ وۈٔطېرى دىٕذىٓ ئٗجٗثٍىٕٗرٌىه ئِٗٗش، ثٌٗىي ئٗجٗثٍىٕٗرٌىه ثوٌغىٕي ئ

ٍىرالٍىػىپ، ئۇٔىڭذىٓ ٍۈز ئۆرۈغي! ثوٌۇپّۇ ئۇالرٔىڭ ِۇغۇ ٍىرالٍىػدىع ئۈضدحىذٖ 

                                                 
①

 ئبٍٗت.-20ضۈرٖ ٍۈضۈف،  
②

 ئبٍٗت.-68ضۈرٖ لٗضٗش،  
③

 ئبٍٗت.-007ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
④

 ئبٍٗجٍٗر.-9-8ضۈرٖ ضٗف،  
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چىڭ جۇرۇپ، ئۆزىٕىدڭ وٗثدي ٍدۈرٖن ضولۇغدىغب لبٍحىدپ وېٌٍّٗٗضدٍىىي جېخىّدۇ 

 ئٗجٗثٍىٕٗرٌىىحۇر!

ئىىٍٗٔىىىدذىٓ ثىدخٗۋٖر لبٌدذى. « ھٗق دىٓ»ئۇالر غٗپٍٗت ئىچىذٖ ثۇ دىٕٕىڭ 

دىٓ وٌّٗٗضىٗ وٗجحي. ئۇ ئىٍىُ ثىٍْٗ ضېھرى ئوجحۇرىطدىذا ۋاضدىحىٍىه »ڭ ئۇالرٔى

روي ئوٍٕبٍذۇ، ئبخىرلي ھېطبثحب دىدٓ ئىٍّدي، ِٗدٖٔىدٌ ۋٖ جېخٕىىدب جٗرٖلمىَبجىغدب 

دٍٖذىغبْ ضٗپطٗجىٍىرى ثدۇ دىٕغدب ئۇٍغدۇْ وٌٍّٗٗدذۇ. ثدۇ ٍبٌغدبْ « ئورۇْ ثوغبجحي

جٍٗغددحۈرۈۋٖجىْٗ ٍبۋروپددب چېروددبۋالر خبٌىغددبٔچٗ ئۆزگٗرجىددپ، ضٗ-ضٗپطددٗجىٍٗر

ئدۆزى  جبھىٍىَٗضىٕىڭ دىٕىغب ئۇٍغۇْ وٌٗطىّۇ، ثىدراق ئۇٔىدڭ جدۈپ ٍىٍحىسىٕدي 

« ٍدوي»لوغذاۋاجمبْ ثۇ ھٗق دىٕغدب لٗجئىدٌ ئۇٍغدۇْ وٌٍّٗٗدذۇ. ئىٕطدبٔالر گٗرچٗ 

ئبرىٍىمٍىرىذا لىطّْٗ ئېغىپ وېحىػىٗ گىرىپحبر ثوٌغبْ ثوٌطىّۇ، ثىراق ئۇالر ھٗر ثىر 

جٗرٖپددحىٓ لوغددذىٍىۋاجمبْ جددوغرا دىٕغددب لبٍحىددپ، ھبٍددبت  ىرىٕىددڭ ِىٕۇجمددب ئۆزٌ

ِۇضبپىطىٕي جوغرىٍىۋېٍىع ئىّىبٔىَىحىگٗ ئىگٗ ثوالالٍذۇ. دىٓ ئىٕطبْ جٗثىئىحىٕىڭ 

ثدۇ دىٕٕدي ضدبغالَ جٗثىدئٗت ثىدٍْٗ ثىدردٖوٍىىىٗ ئىدگٗ لىٍىدپ  دىٕي ثوٌۇپ، 

جبِدبِْٗ ئۇٍغدۇْ وېٍىدذۇ. ٍبراجمبْ. چۈٔىي ثۇ دىٓ ئىٕطبْ جٗثىئىحىٕىڭ خبراوحېرىغب 

 ئىٕطبْ جٗثىئىحي ثۇزۇٌغبْ چبغذا، ئۇٔىڭ ئېغىپ وېحىػٍىرىٕي جۈزٖپ لوٍبالٍذۇ.

گٗرچٗ ثىر جۈروۈَ ئىٕطبٔالر وبپىر ۋٖ ئبجېئىسِچي ثوٌۇپ، لبٔدذالحۇر ثىدر ضدٗۋٖة 

جۈپٍٍٗىذىٓ پٗرۋٖردىگبرىٕىڭ ثۇٍرۇلىذىٓ چىمىپ وٗجىْٗ ثوٌطىّۇ، ثىراق ثۇ پۈجىۈي 

ىڭ ٌِٗۇَ ِٗزگىٍدٍٗردٖ ئۇٔىڭغدب ٍۈزٌىٕىػدي ۋٖ ئبغدۇ ٍۈزٌىٕىػدحٗ چىدڭ ئىٕطبٔالرٔ

ھٗق دىدٓ -جۇرۇغي ئىٕطبْ جٗثىئىحىذىىي ِٗضىٍٗ ئِٗٗش. غۇٔذالال ِۇضدۇٌّبٔالر

گٗرچٗ ٌِٗۇَ ِٗزگىً دىٕٕىڭ ِبھىَىحىدذىٓ ئېغىدپ وٗجدىْٗ ثوٌطدىّۇ، -ئىگىٍىرى

ۇ ِۇلٗررٖرٌىه ئِٗٗش! ثىراق ئۇالرٔىڭ ئبغۇ خىً ئېغىػمب گىرىپحبر ثوٌۇغي ھٗرگىسِ

دېّٗن، ئبجېئىسِچىٍىك چېروبۋالر ھۆوۈِرأٍىك لىٍىۋاجمبْ دۇَٔبدا پٍٗذا ثوٌذى. ئۇٔىڭ 

پٍٗذا ثوٌۇغي لبٔذالّۇ دىٕٕىڭ جٗثىئىحىذىٓ ٍبوي ئىٕطبٔالرٔىڭ جٗثىئىحىذىٓ ۋٖ ٍبوي 

دىٕٕىڭ جبرىخي روٌىٕىڭ ئبخىرالغمبٍٔىمي ضٗۋٖثىذىٓ ثوٌّبضحىٓ، ثٌٗىي چېرودبۋالر 

ٔىڭ دىٕىٕىڭ ئورٔىذا ھبٍبجمب ٍبرىّبٍدذىغبْ، ھبٍبجٍىمٕىدڭ ھٗرىدىٗت، ئىٕطبٔالرغب 

جٗرٖلمىَبت ۋٖ ئىٍگىرىٍىػىػىگٗ ٍدوي لوٍّبٍدذىغبْ ھِٗدذٖ ئىٍّىدٌ ھٗرىىٗجٕىدڭ 

ِددۇوِّٗٗي جٗرٖلمىددٌ لىٍىػددي جۈگددۈي، ِٗۋجددۇت ثوٌددۇپ جۇرۇغددىغىّۇ رۇخطددٗت 

ٔذۇر. ۋٖھبٌٗٔىي ئىٍىُ ئىٕطبٔالر لىٍّبٍذىغبْ ثبغمب ثىر دىٕٕي جٗلذىُ لىٍغىٕي ئۈچۈ

ئىٕطبٕٔي ِٗلطٗت لىٍىپ ٍبراجمبْ  ِٗۋجۇدىَىحي ئۈچۈْ ِۇھىُ ثوٌغبٔذىٓ ثبغمب، 

خٌٗىپىٍىه ۋٖزىپىطىٕىڭ ثىر لىطّي ضۈپىحىذٖ زېّىٕٕي گۈٌٍٗٔذۈرۈغٕىڭ ئٗ  زۆرۈر 
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 ئېھحىَبجىذۇر!

ذىٓ جٗرىپىد لبٔذاق ثوٌۇغىذىٓ لٗجئىَدٕٗزٖر ئىطدالَ ئدوٍغىٕىع ھٗرىىىحدي 

ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ثىر ۋالىححب ٍِٗذأغب وٌٗدذى. گٗرچٗ ھٗرلبٍطدي جدبٍالردا، وىػدىٍٗر 

ثۇٔىڭذىٓ جبضبدىپىٍَىك ھېص لىٍىۋاجمبْ ثوٌطىّۇ!
①
 

*** 

ئوِۇَِۈزٌۈن ھبٌذا ِۇٔدذاق -ئىطالَ ئوٍغىٕىع ھٗرىىىحىذىٓ ئىٍگىرى-ئىٕطبٔالر

ۈًٍٔٗ ٍىدراق ھِٗدذٖ ثىرىذىٓ پۈجد-ئىىىي گۇرۇپمب ثۆٌۈٔۈپ وٗجىْٗ ثوٌۇپ، ئۇالر ثىر

ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذا ھېچمبٔذاق ِۇٔبضىۋٖت ٍدوق ئىدذى. گٗرچٗ ئۇالرٔىدڭ ئبرىطدىذا 

ثىرىدذىٓ ئبٍرىٍغدبْ ئىىىدي ِىٍدٍٗت -ٔبِالر ئوخػبپ لبٌطىّۇ، ثىراق ئۇالر گوٍب ثىدر

 ئىذى.

گۇرۇھي : ئۇالرٔىدڭ ئبضبضدٍىك ۋٖوىٍٍىدرى « دىٕذارالر»ثىرىٕچىطي، ئٗٔئٗٔىۋى 

ىحېحىٕي پۈجحددۈرگْٗ ِۇضددۇٌّبْ زىَددبٌىَالر ثوٌددۇپ، ئددۇالر ٍٗٔٗ ئٗزھٗر ئۇٔىۋېرضدد

ٔددي ضددبلالپ لبٌغددبْ غددٗھٗر « ئىطددالِىٌ ئٗٔئٗٔىطددي»غددب لبرغددي ئۆزٌىرىٕىددڭ 

ئبھبٌىطىٕىڭ پېػمٗدٍِٖىرىٕي ئدۆز ئىچىدگٗ ئبٌىدذۇ. گٗرچٗ ئدۇالر ئدۆزٌىرىٕي ئبغدۇ 

ىّۇ! غۇٔذالال ئدۇالر جوپبٔذىٓ لۇجمۇزۇظ ئۈچۈْ جِٗئىَٗجحىٓ چٗجٕٗپ جۇرغبْ ثوٌط

جېخي ۋٍٖراْ لىٍغۇچي دوٌمۇٕٔىڭ ھۇجۇِىغب ئۇچرىّىغبْ ٍېسا ئبھبٌىطي ثىدر ٔٗچدچٗ 

ئٗضىردىٓ ثېرى لىٍدچٗ ئدۆزگٗرِىگْٗ ھبٌدذا ئدۆز ئٗٔئٗٔىطدىٕي لدبجحىك ضدبلالپ 

وٌٗگْٗ ثوٌطىّۇ، ثىراق ھٗرلبٔذاق ٍۈزٌىٕىػىٗ لبرىحب ئۇالرٔىڭ ئېڭي جوٌىّدۇ جدۆۋْٖ 

ِبغدددبٍىخالر، ودددبراِٗت ۋٖ -ِدددبزاٍي« دىدددٓ»ٗزىرىدددذىىي ثوٌدددۇپ، ئۇالرٔىدددڭ ٔ

 ثوٌۇغحىٓ ھبٌمىپ وېحٌٍّٗٗذۇ.« ئٗٔئٗٔىٍٗر»ئٗۋٌىَبالر

ئدۇالر غٗرة ِٗدٖٔىَىحدي «: چولۇٔغۇچىالر»ئىىىىٕچىطي، غٗرة ِٗدٖٔىَىحىگٗ 

ئىطالَ دۇَٔبضىٕي ثبرٌىك وېطٌٍٗٗردىٓ لۇجمۇزۇغدٕىڭ ثىدردىٓ ثىدر ٍدوٌي، ئىطدالَ 

ضبلبٍّبش وېطٗي ۋٖ چبرىطىس لىَىٕچىٍىدك دٖپ « وېطىٍي» دۇَٔبضىٕىڭ ئبضبضٍىك

                                                 
چدۈٔىي ثىدس ِىطدىرٌىمالرٔىڭ ئىطدالِذىٓ  ثىس ثۇ ٍٗردٖ ِىطىردىىي  ئىطالَ ئوٍغىٕىع ھٗرىىىحي ھٗلمىذٖ ضدۆزٌٍّٗىس. ①

 ق.ضدبۋالالرٔي  جٗجمىدك لىٍىػدٕي الٍىدك جدبپحۇ ٗجدرىجٗج لٗدٖرلبٍحىذىٓ ئىطدالِغب ٍېٕىدپ وٌٗگٗٔدگٗ  چېىىٕىپ چىمىپ،

ٕىڭ ئبثدذۇٌۋاھھبثئىجٕدي  ِدۇھِّٗٗدغۇڭالغمب ثىس ٌِٗۇَ ِٗزگىً ِىطىر ئوٍغىٕىع ھٗرىىىحىگٗ وۈچٍۈن جٗضىر وۆرضدٗجىْٗ 

ئىطالَ جبِدبئىحي  لۇرۇٌغبْ رٖھجٗرٌىىىذٖ ِٗۋدۇدىَٕىڭق ٍبوي ھىٕذىطحبْ ٍېرىُ ئبرىٍىذا ۇٌۇئېٍىپ ثبرغبْ ھٗرىىٗجٍىرى جوغر

بزىرلي زاِبْ ھٗرىىٗجٍىرى جوغرىٍىك ضۆزٌىٍّّٗىس. ثىراق لبٍطي ثىر ئىطالَ غدٗھىرىذٖ ھٗرىىىحي ۋٖ ٍبوي ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ھ

ھۇجدۇَ ٍدبوي ئىطدالَ  ئىدذىَٗۋىغدٗھرىذٖ ٍدۈز ثٗرگْٗ  ئدۆزٍبغبۋاجمبْ ئولۇرِْٗ ثىسٔىڭ وىحبپٍىرىّىسدىىي ِٗزِۇٔالرٔىدڭ 

 ئوٍغىٕىع ھٗرىىىحىگٗ ئوخػبٍذىغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىذۇ. 
②

 دېّٗوچي. غٗرة ِٗدٖٔىَىحىٕي 
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لبراٌغبْ ِٗدٖٔىٌ لباللٍىك. ثۇ وېطٗي دٖرھبي داۋاالغمب ِوھحب . ٍبخػي، ٍبِبْ دٖپ 

غٗرة ِٗدٖٔىَىحىٕي جٌٗحۈوۈش لوثۇي لىٍىع -گٗرچٗ زىَبٍٔىك ثوٌطىّۇ-جۇرِبضحىٓ

 وېرٖن.

جبھب ھۈضٍٗٓ
①
دٖپ لبرىدذى. ثدۇ گدۇرۇھ  ئېَحمبٔذٖن ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب ئبِبي ٍوق 

دىٓ غب لبرىحب ئىىىي جۈروۈِگٗ ثۆٌۈٔۈپ وٗجدىْٗ ثوٌدۇپ، ثىرىٕچدي جۈروۈِدذىىىٍٗر 

ٍبۋروپب جبغٍىۋٖجىٗٔذٖن دىٕٕي ثىر پۈجدۈْ چدۆرۈپ جبغدالظ وېدرٖن. چدۈٔىي دىدٓ 

لباللٍىك ۋٖ ثبرٌىك وېطٌٍٗٗرٔىڭ ضٗۋٖثي دٖپ لبراٍدذۇ. ئىىىىٕچدي جۈروۈِدذىىىٍٗر 

لٍىٕىپ لبٌطب ثوٌىذۇ. ئۇ ثۇٔىڭذىٓ ھبٌمىپ وٗجّٗضٍىىي وېرٖن! دىٓ ئۆز ئورٔىذا ضب

دىٓ ثٗٔذٖ ثىٍْٗ پٗرۋٖردىگبر ئوجحۇرىطىذىىي خۇضۇضىٌ ئباللٗ. ئۇٔىڭ ئورٔي لٌٗت 

ۋٖ  ثوٌۇپ، رېئبي جۇرِۇظ ثىٍْٗ ھېچمبٔذاق ِۇٔبضدىۋىحي ٍدوق. غۇڭالغدمب دىدٓ 

ٌىرى ثوٌۇغدي وېدرٖن. ئبخىرٖت ھٗلمىذىىي ئېحىمبد ثوٌۇغي وېرٖن. ئىجبدٖت غدوئبر

ثىراق ئدۇ ثۇٔىڭدذىٓ ھبٌمىدپ وٗجّٗضدٍىىي، ھبٍبجٕىدڭ ضىَبضدىٌ، ئىمحىطدبدى ۋٖ 

ئىجحىّبئىٌ ئىػدٍىرىذىٓ ھېچجىدرىگٗ ئبرىالغّبضدٍىمي وېدرٖن. غدۇٔذالال ئۇٔىدڭ 

ئىػدالر ثوٌۇپّدۇ ئبٍدبٌالر ِٗضىٍىطدي ثىدٍْٗ ھېچمبٔدذاق « جٗرٖلمىٌ لىٍىۋاجمدبْ»

ىٕي غٗرة ِٗدٖٔىَىحىدذىٓ لوثدۇي لىٍىػدي ۋٖ ئباللىطي ٍدوق. ثۇالرٔىدڭ ھِّٗىطد

 غۇالردىٓ ئىّپورت لىٍىػي وېرٖن دٖپ لبراٍذۇ.

ثىرىٕچددي گددۇرۇھ : ئٗٔئٗٔىددۋى دىٕددذارالر ئددوْ ئددۈچ ئٗضددىرىذىٓ ثوٍددبْ دىٕددي 

ِىراضالرٔي لوثۇي لىٍىپ، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ پٗخىرٌىٕىپ ۋٖ ئۇٔي لوغذاپ وٌٗذى. ٌېىىٓ 

غددۇ دىٕٕىددڭ ِددبھىَىحي ئىىٍٗٔىىىٕددي  ئددۇالر ثددۇ ِىراضددالردىٓ لبٍطىطددىٕىڭ ِۇ

لبٍطىطىٕىڭ ضىرجحىٓ لوغۇٌۇپ لبٌغبْ ٍبوي جوغرا ٍوٌذىٓ ئېغىپ وٗجىْٗ چىرىٕدذٖ 

ئىىٍٗٔىىىٕي ئېٕىك ثىٍٍّٗذۇ. غۇٔذالحىّۇ ئۇالر غٗرة دوٌمۇٍٔىرىٕىدڭ ِۇضدۇٌّبٔالر 

ھبٍبجىغددب ثوٌغددبْ جٗھددذىحىٕي ھددېص لىٍغبٔطددېرى ئۇالرٔىددڭ ثددۇ ِىراضددالردىٓ 

ي، ئۇٔي لوغذىػي ۋٖ چىڭ جۇجۇغي غۇٔچٗ وۈچىَىپ ثبرىذۇ. ھِٗذٖ ثدۇ پٗخىرٌىٕىػ

دوٌمۇٔالرٔىڭ دىٓ، ئٗخدالق ۋٖ ئٗٔدئٗٔىگٗ لبرغدي ئىىٍٗٔىىىٕدي جٗثىئىدَال ھدېص 

لىٍىپ، ئۇٔي ثىر پۈجدۈْ رٖت لىٍىدذۇ. ئۇٔىڭغدب دىمدمٗت ۋٖ ئېھحىَبجچدبٍٔىك ثىدٍْٗ 

لىٍىػىذىٓ پۈجۈْ وۈچي  لبضّبلٍىرىٕىڭ جېگىپ  ٍۇلۇپ،-ِۇئبِىٍٗ لىٍىپ ئۇٔىڭ وىر

 ثىٍْٗ ضبلٍىٕىػمب ئۇرۇٔىذۇ.

دىٕدذىٓ ثىدر پۈجدۈْ « چولۇٔغدۇچىالر»ئىىىىٕچي گۇرۇھ : غٗرة ِٗدٖٔىَىحىگٗ 

ٔٗپرٖجٍىٕىذىغبْ ٍبوي دىٕٕي وۆڭۈي ۋٖ ئىجبدٖت دائىرىطىذٖ چٗوٍٗپ، ئۇٔي ھبٍبجٕىڭ 

                                                 
①

 ِىطىرٌىك غٗرثپٗرٖش ٍبزغۇچي ۋٖ ئٗدىت. 
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ثبغددمب ضددبھٌٗىرىذىٓ ٍىرالالغددحۇرۇظ وېددرٖن دٖپ لبراٍددذىغبْ ئىىىددي خىددً 

ٔىڭ روھي دۇَٔبضىذا ئىذىَٗۋى ھۇجدۇَ لوزغىغدبْ « زىَبٌىَالر»لبراغحىىىٍٗر، ئۇالر 

زٖھٗرٔي ضۈِۈرۈۋاجمبْ گدۇرۇھالر ثوٌدۇپ، ئدۇالر ثدۇ زٖھٗرٔدي ٍۇجمبٔطدېرى غدۇٔچٗ 

 «!زٖھٗرٌىٕىپ، زٖھٗر ئۇٔىڭ ۋۇجۇدىٕي لبپٍىغبٔطېرى، غۇٔچٗ ثىخۇدالغّبلحب

لٍىرى، جبغمي جٗھٗجحٗ ئدۇٔي چوِب-ئىچىي جٗھٗجحٗ ئىذىَٗۋى ھۇجۇِٕىڭ لوي

پىالٍٔىغۇچىالر ِۇغۇ گۇرۇھالرٔىڭ ئىطدالِذىٓ وۈٔطدېرى ٍىرالٍىػىػدٕي ئىٍگىدرى 

ضددۈرۈظ ئۈچددۈْ، ئۇالرٔىددڭ ئبزغۇٍٔۇلىغددب ِٗدٖت ثىرىۋاجىددذۇ. ھِٗددذٖ ئٗٔئٗٔىددۋى 

دىٕذارالرٔىڭ ٍِٗذأىٕي وىػىٍٗرٔي دىٕذىٓ ٔٗپرٖجٍٗٔذۈرۈظ ۋٖ دىٕٕىڭ ضدۈرىحىٕي 

 ا ضٗجٍٗغحۈرۈغٕىڭ دٖضحىىي لىٍىۋېٍىپ ثبرىذۇ.وىػىٍٗرٔىڭ روھىذ

ضىٍٗر دىٓ دٖۋاجبِطىٍٗر؟! ثۇ غٍٗخٍٗرگٗ لدبراڭالر! ئۇالرٔىدڭ جٗرٖپجدبزٌىمي ۋٖ 

ضٗۋىَٗضىٕىڭ جدۆۋٍٖٔىىىگٗ -ِۇجٗئٗضطىپٍىىىگٗ  ٔٗزٖر دائىرىطىٕىڭ جبرٌىمىغب، ئب 

ٍِىىىددگٗ ۋٖ ئٗجراپىددذىىي دۇَٔددبدا ثوٌۇۋاجمددبْ ئىػددالرغب لبرىحددب جٗجرىجىطددىٕىڭ وٗ

جٗرٖلمىدٌ »ئٗلٍدي ثىدٍْٗ ٍبغدبۋاجىذۇ. « ئوجحدۇرا ئٗضدىر»لبراڭالر! ئۇالر ھېٍىھَٗ 

ثۈگددۈٔگٗ ئبغددۇ لددبالق ئٗلٍددي ثىددٍْٗ ھۆوۈِرأٍىددك لىٍّددبلچي « لىٍىۋاجمددبْ

ثوٌىذۇ.جٗرٖلمىَبت چبلي ئبغۇالرٔي دٖپ جوخحبپ جۇراِذۇ؟ ٍبق! ثٌٗىي ئبٌذىغب لبراپ 

 پ ِېڭىۋېرىذۇ!وېحىۋېرىذۇ. ئۇالرٔي وٍٕٗىذٖ لوٍۇ

ثۇ گۇرۇھالر  دىٕذارالر، ٔىڭ ٍِٗذأىدذا ئۇالرٔىدڭ پدبوٍىمي ۋٖ ئىخالضدٍّٗٔىىي 

ثىٍْٗ جۇرۇپ، ئٍٗىجٍٗغىٗ جېگىػٍىه ِٗضىٍىٍٗر ھٗلىمٗجْٗ ِٗۋجۇت. چۈٔىي ٍٗٔٗ 

ثىر گۇرۇھ  غٗرثپٗرٖضٍٗر، ٔىڭ غٍٗحبٍٔىرى وىػىٍٗرٔي دىٕدذىٓ ٔٗپرٖجٍٗٔدذۈرۈظ 

 ٓ ئىٕحبٍىٓ ٍبخػي پبٍذىالٔذى. ئۈچۈْ دٖي ئبغۇ ِٗضىٍىٍٗردى

ئبٍبٌالرٔي وِٗطدىحىع ۋٖ ئۇالرٔىدڭ ھبٍدبجحىىي روٌىغدب ضدٗي لدبراظ، ئۇالرٔىدڭ 

ثىٍىٍّىه ۋٖ ِٗدٖٔىَٗجٍىه ثوٌۇغىٕي رٖت لىٍىع، ھٗرگىسِدۇ ئىطدالَ لوٌالٍدذىغبْ 

ئىػالر ثوٌّبضحىٓ، ئٗوطىچٗ ئىطدالَ ھٗرثىدر ِۇضدۇٌّبٔغب ئىٍىّٕدي پٗرز لىٍدذى. 

وىػىٍٗرگٗ ئٗجراپىذىىي وبئىٕبت ئىػٍىرى ھٗلمىدذٖ ئوٍٍىٕىػدٕي ۋٖ ھِٗذٖ ثبرٌىك 

ئٗجراپىددذا ٍددۈز ثېرىۋاجمددبْ ھبدىطددىٍٗرگٗ لبرىحددب ئددبڭٍىك پوزىحطددىَٗ ثىٍذۈرۈغددٕي 

 جٗغٗثجۇش لىٍذى.

-ئىٍىددُ، ِددبددىٌ جٗرٖلمىَددبت، ئىٕطددبْ ئۈضددحىگٗ ئېٍىػددمب جېگىػددٍىه جبپددب

ي ِۇٔحىسىّالغحۇرۇظ ۋٖ رٖجٍٗظ، ِۇغٗلمٗجٕي ِېخبٔىىب ئبرلىٍىك ئورۇٔذاظ، ھبٍبجٕ

ئۇضۇٌٍىرىٕي ئٌِٗٗي جٗجمىك لىٍىع لبجبرٌىك -لىَىٕچىٍىمالرٔي ھٗي لىٍىػٕىڭ چبرٖ

غٗرة ِٗدٖٔىَىحىذىىي پبٍذىٍىك ئبِىٍالرٔي رٖت لىٍىع ھٗلىمىدٌ ئىطدالَ روھدي 
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ثىددٍْٗ لٗجئىددٌ چىمىػددبٌّبٍذۇ. غددۇٔذالال ِۇغددۇ دىٕٕىددڭ ِددبھىَىحىٕي ئٗ  ثٗن 

ثىدٍْٗ ھٗرگىسِدۇ « ٍدوٌي»ِذىىي جۇٔجي ئٗۋالد ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ثىٍىذىغبْ ئىطال

 ِبش لٗدِٖذٖ ثىٍٍٗ ِبڭبٌّبٍذۇ.

ھىجرىَٗ ثٗغىٕچي ئٗضىردىٓ
①
وېَىٓ گوٍب ئٗضىرٌٗر ئۆجّىگٗٔدذٖن، ئىٕطدبٔالر  

ھبٍبجىذا ھېچجىر ئۆزگىرىع ٍۈز ثٗرِىگٗٔذٖن ئبغۇ ۋالىححىىي ِٗضدىٍىٍٗر ھٗلمىدذٖ 

ىمىپ وېحٌّٗٗضٍىه، ئىٕطبٔالر ھبٍبجىذا پٍٗذا ثوٌذى. جوخحىٍىع  ئبغۇ دائىرىذىٓ چ

ضددبغالَ جٗثىددئٗت ۋٖ ئۇٔىددڭ ئېھحىَددبجي ثىددٍْٗ زىحٍىػددىپ لبٌّبٍددذىغبْ، ٍېڭددي 

ِٗضىٍىٍٗرٔي جوٌۇق ھٗي لىٍىذىغبْ ئۈزٌۈوطىس ئبٌغب ئىٕحىٍذۈرگۈچي ئىطدالَ روھدي 

ىٍىّىٕىدڭ ثىٍْٗ لٗجئىٌ چىمىػبٌّبٍذۇ. ئىٕطدبٔالرٔىڭ ِدبددىٌ وبئىٕبجمدب ثوٌغدبْ ث

ئېػىػي ۋٖ زېّىٕٕي گۈٌٍٗٔدذۈرۈظ ئۈچدۈْ ِۇغدۇ ثىٍىّٕدي ئىػٍىحىػدىٗ ثوٌغدبْ 

ئىمحىذارىٕىڭ ئېػىػي ٔٗجىجىطىذٖ ئۇالرٔىڭ ھبٍبجىذا ٍۈز ثٗرگْٗ ئىػدالر ئىطدالَ 

لبرغي جۇرِبٍذىغبْ ئىػالردۇر. چۈٔىي ئدۇ ئىػدالر ئىالھىدٌ پىرىٕطدىپٕىڭ جٌٗىپدي 

رۈظ ِٗلطىحىذٖ ٍبراجمبْ ِۇھىُ ۋٖزىپىٕىدڭ ئىٕطبٕٔي زېّىٕٕي گۈٌٍٗٔذۈ ثوٍىچٗ 

دائىرىطىگٗ جٗۋٖ ثوٌىذۇ. ثٌٗىدي ئىطدالَ ئۇٔىڭغدب وٗضدىىٓ ثۇٍرۇٍدذۇ ۋٖ وۈچٍدۈن 

 ٍوٌَورۇق ثېرىذۇ.

ُْا  ِِ  رتْزِدوِو َوِ لَْ وِو  لنهُكوارُ ﴿ ََِنلِتَِِّهل وَُت   ِِ ُِْكا   َدَل َلُ ُا  ْعَْرَض َذُلاًَل َِل َِ ٗ ضىٍٗرگ ﴿ ﴾ُىَا  لَِّذ  

ٔىدڭ ثٗرگْٗ زېّىٕٕي ِېڭىػمب ئبضبْ لىٍدذى. زېّىٕٕىدڭ ئٗجراپىدذا ِدېڭىڭالر، 

 .②﴾ٔىڭ دٖرگبھىغب لبٍحۇرۇٌىطىٍٗررىسلىذىٓ ٍٗڭالر، ضىٍٗر جىرىٍگٗٔذىٓ وېَىٓ 
ِِو  َذلِوَك َْليَول ر لََّقواْ ﴿  َِّ ِتْنوُو ِ  ِل ًدول  َِ ِِو   ْعَْرِض  وَللَو ِ  َوَِول  ِِو   لسَّ َِّل  َر َلُ ا  َّْ َْ َِ َو وُرو َّ ََ  ﴿ ﴾مر يَوَُو

 ئبضددّبٔالردىىي ۋٖ زېّىٕددذىىي ٔٗرضددىٍٗرٔىڭ ھِّٗىٕددي ضددىٍٗرگٗ ثوٍطددۇٔذۇرۇپ

 .③﴾ثٗردى
ِِ َهول﴿ وَُوْدَلرَُتْا  ْْ ِتوَ   َعْرِض َو  ضىٍٗرٔي زېّىٕذىٓ  جۇپرالحىٓ، ٍدبراجحي  ﴿ ﴾ُىَا نََُكَاُتا 

 .④﴾ۋٖ ضىٍٗرٔي زېّىٕذا جۇرغۇزدى
ٓ چٗجددحٗ جددۇرۇظ ۋٖ جٗپٗوىددۇر ٍددوٌٍىرىٕي دۇَٔبٔىددڭ چبلّددبلحٗن ھٗرىىىحىددذى

جٗپٗوىۇرٔىڭ ئۆزىال ئبغدۇ ئۆجّۈغدحىٓ لبٌغدبْ -ئۆجّۈغحىٓ لبٌغبْ لېٍىپالردا لوٍۇظ

ئىطالَ ثۇٍرۇغبْ ٍبوي ئىطالَ لوٌالٍذىغبْ ئىػالر ئِٗٗش. -ِٗضىٍٗ ثوٌغبٔذىٓ ثبغمب

                                                 
①

 ئٗضىر.-00ِىالدىٌ  
②

 ئبٍٗت.-05ضۈرٖ ِۈٌه،  
③

 ئبٍٗت.-01ضۈرٖ جبضىَٗ،  
④

 ئبٍٗت.-60ضۈرٖ ھۇد،  
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ٌدۇپ، ثدۇ جوغرا، ئىطالِٕىڭ لبرىػىچٗ دۇَٔبٔىڭ جىس ضۈرىحىذٖ ٔۇرغدۇْ خبجدبٌىمالر ثو

خبجبٌىمالر ئىطالَ دۇَٔبضىغب جوپدبْ وٗثدي دٖھػدٗجٍىه دوٌمدۇٔالر ئىچىدذٖ ئېمىدپ 

وىرگْٗ. ثىراق ئۇٔىڭغب لبرىحب جوغرا ٍِٗذأذا جۇرۇظ ضدۇدىٓ ضدبلالپ لبالٌّبٍدذىغبْ 

جبغ چولمىطىغب چىمىۋېٍىپ ثىر چٗجحٗ لوي لوغحۇرۇپ جدۇرۇظ ئِٗٗش، ثٌٗىدي ثىدر 

جوپدبٕٔي وېطدىپ ئۆجدۈپ، جىٕچٍىدك ئبرىٍىغدب ٍبخػي ودېّٗ ٍبضدبپ، ودېّٗ ثىدٍْٗ 

  لۇرۇلٍۇلمب، ٍېحىپ ثېرىػحىٓ ئىجبرٖت.

غٗرثٍىىٍٗرٔىڭ ھبٍبجىذا دوٌمۇٔالۋاجمبْ ۋٖ ئۇٔىڭ دٖھػٗجٍىه دوٌمۇٍٔىرى ئىطالَ 

دۇَٔبضىغب ئېمىپ وىرىۋاجمبْ چٗوحىٓ ئبغمبْ جوپبْ جوغرا، چوڭمۇر ئىطالِىٌ لبراغمب 

جٗلدذىُ « دورا»جوغرا دىَدبگٕوز لوٍدۇپ، ئۇٔىڭغدب  ِوھحب . ثۇ خىً لبراظ وېطٌٗگٗ

لىٍىددذۇ. گبڭگىرىغددبٔالرٔي ٍېددحٗوٍٗپ، ئددۇالرٔي جددوغرا ئېمىّغددب ثبغددالٍذۇ. ئِّٗددب 

ئۆجّۈغىٗ ئېطدىٍىۋېٍىپ، ثۈگۈٔدذىٓ لدوي ئدۈزۈظ جوپبٔدذا غٗرق ثوٌۇغدحىٓ ثبغدمب 

 ھېچمبٔذاق ٔٗجىجٗ ئېٍىپ وٌٍّٗٗذۇ.

ذىٓ گۇِبٔالّٔدبٍّىس. ٌدېىىٓ ٍدبٌغۇز ثىس دىٕدذارالر گۇرۇھىٕىدڭ ئىخالضدٍّٗٔىىى

ئىخالضّْٗ ثوٌۇغٕىڭ ئۆزىال ٍېحٗرٌىه ئِٗٗش، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىرگٗ پبراضٗت ثوٌۇغي 

 وېرٖن. 

ووَ   ْللُ ﴿ وول نََُووْل ِِ َِ  لّْووِو َوَِ ل َْ ووِّْ ُْ َََْوو  ََِصوو َرَر نََُووْل َوَِووِ   توََِّّوَدنِوو  َو َُووا ِ لَوو   لّْووِو  ووِِّ ِْ  َنْل َْ  ﴾ْكوورِِت  َ دُووْل َىووِذِه 
  وىػدىٍٗرٔي،  ثۇ ِېٕىڭ ٍوٌۇَ، ِْٗ ۋٖ ِبڭب ئٗگٗغىْٗ ِدۇئّىٍٕٗر ېَحمىٕىيئ﴿

ٔددي پددبن دٖپ ِٗدھىٍٍّٗىددس. ِْٗ جٗرٖپددىٗ پبراضددٗت ثىددٍْٗ دٖۋٖت لىٍىّىددس. 

 . ①﴾ِۇغرىىالردىٓ ئِٗٗضّْٗ
 ضبلالپ وٌٗذى. گٗرچٗ ئۇ ِىراضالرغب ِۇضۇٌّبٔالرِىراضٍىرىٕي دىٕذارالر ئىطالَ 

ئېغىپ وېحىػٍىرى لېحىٍىپ وٗجىْٗ ثوٌطدىّۇ، ثىدراق ئۇٔىدڭ  ئٗضىرٌٗردىٓ ثۇٍبٔمي

 ئىطالِىٌ ِىراش ثوٌغبٍٔىمىذىٓ پٗخىرٌٗٔذى. ئۇالر ۋٍٖراْ لىٍغۇچي غٗرثٍٗغحۈرۈظ

دوٌمۇٔىٕىڭ ِۇغۇ ِىراضالرٔي ٍولىحىع ئۈچدۈْ ئۇٔىڭغدب ئېحىٍىدپ وېٍىۋاجمدبٍٔىمىٕي 

ْ ھۇجۇِدذىٓ ئدۇٔي غدۇڭب ئدۇالر ئۇٔىڭغدب لبرىحىٍغدب چۈغدىٕٗجحي.ٍبخػي ٔبھبٍىحي 

ئۇٌۇغٍىذى. ٌېىىٓ ئۇالر ھبزىرلي ھبٌىحي ثىٍْٗ  لوغذاظ ئۈچۈْ ئۇٔي چىٓ لٌٗجىذىٓ

ثۇ ِىراضالرٔي جۈزىحىع، ئۇٔىڭغب لوغۇٌۇپ لبٌغبْ خبجبٌىك ۋٖ ئدبزغۇٍٔۇلالردىٓ ئدۇٔي 

 پبوالغمب لۇرثي ٍٗجّىذى. 

                                                 
①

 ئبٍٗت.-018ضۈرٖ ٍۈضۈف،  
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غدۇٔىڭ  .غۇڭب ثۇ ِىراضالر ھبٍبجحب ئۆزىٕىدڭ ِٗۋجۇجٍدۇلىٕي ضدبلالپ لبالٌّىدذى

ئۈچۈْ، ثۇ دىٕذارالر گۇرۇھي جبرى  ضٗھٕىطىذىٓ غۇالپ چۈغحي. ثٌٗىي ثىر چٗجدحٗ 

جۇرۇظ ٍبوي ئۆٌۈپ وېحىع ضٗۋٖثىذىٓ ئىسچىدً جدۈردٖ ٍولۇٌدۇپ وٗجحدي ۋٖ ۋٍٖدراْ 

لىٍغۇچي غٗرثٍٗغحۈرۈظ دوٌمۇٔىٕىڭ داۋاٍِىدك وېڭىَىػدي ئۈچدۈْ ئۇالرغدب ٍدوٌٕي 

لىٍغۇچىالر ثۇٔىڭذىٓ چٗوطىس خۇغبٌٍىممب  ٔبھبٍىحي ئېٕىمىي، ضۇٍىمٗضث ثوغبجحي.

ئبضددحب ٍولبٌغددبْ چبغددذا دوٌمددۇْ جوضمۇٔطددىس ئبٌغددب -ثددۇ گددۇرۇھالر ئبضددحب چۆِددذى.

ئىٍگىرىٍىذى. ثبرٌىك جوضمۇٔالر  دىٕي پىرىٕطىپالر، غٗرثٍٗغحۈرۈظ ٍوٌىدذا ۋٍٖدراْ 

ثوٌددذى. ٍېسىددذىىي دىٕددذارالر ِٗضىٍىطددي ھٗي لىٍىػددمب جېگىػددٍىه ثىردىٕجىددر 

  ىٍىك ثوٌۇپ لبٌذى.لىَىٕچ

 چبرىطي ئبِېرىىىٍىك ٍٗھۇدىٌ ٍبزغۇچي ِىدرۇ ثىرگىدر ثۇ ِٗضىٍىٕي ھٗي لىٍىع

»ئۆزىٕىدڭ ثۈگدۈٔىي ئٗرٖة دۇَٔبضدي« »

غدددٗھٗرٌٗر ۋٖ ٍېسىالردىىدددي -ٔدددبٍِىك وىحبثىدددذا جٌٗٗپ لىٍغبٔدددذٖن« 

ىك وىٕدو ٍدبوي ثدۇزۇق رادىَدو غٗرثٍٗغّىگْٗ ِۇضۇٌّبٔالرٔي ٍولىحىع ئۈچۈْ ضدېر

ِٗھطدۇالجٍىرىٕي « ِٗدٖٔىدَٗت»پىروگراِّىٍىرى ۋٖ ٍبوي غٗھۋأي گېسىث لبجبرٌىك 

ٍېددسىالردا ئوِۇِالغحۇرۇغددحىٓ ئىجددبرٖت.  ئبغددۇ ئىػددالر غددٗھۋأي جېٍېددۋىسىَٗ 

ضٗھرادا ئۆضىْٗ ثىر  پىروگراِّىٍىرى ٍِٗذأغب وېٍىػحىٓ ئىٍگىرىىي ۋالىث ئىذى،.

ىه دىٕذارالرٔىڭ غٗھٗرگٗ وىرىدپ لبٌّبضدٍىمي ھِٗدذٖ ٍٗرغدبرىٕىڭ جۈروۈَ ئىرادىٍ

لبٌذۇرِبضدٍىك ئۈچدۈْ « ئدورۇْ»ھٗرلبٍطي جبٍٍىرىذا ئىطالَ ئۈچدۈْ ھېچمبٔدذاق 

ٍېسىالرٔي پۈجۈًٍٔٗ ثۇزۇظ چبلىرىمي ئوجحۇرىغدب لوٍۇٌغدبْ ثوٌطدىّۇ، ثىدراق ٍېدسىالر 

ىٌ خٗجٗر ثوٌغددبٍٔىمي ئۈچددۈْ جىدددذد« لدددبالق»ئۆزىٕىددڭ خددبراوحېرى ثىددٍْٗ 

 غٗوىٍٍٗٔذۈرٌّٖىذى. 

ٔىڭ ِٗٔجٗضي ثوالٌّبٍذۇ. ٍٗٔي ئبٌٍىمبچبْ « ٍۇلۇٍِىٕىع» غۇ ضٗۋٖثحىٓ ٍېسىالر

غدددٗھٗر « جٗرٖلمىدددٌ لىٍغدددبْ»ۋٖ « ِٗدٖٔىَٗجٍٗغدددىْٗ« »ئٗروىٍٕٗغدددىْٗ»

ئبھبٌىطىٕىڭ ئىذىَٗ، ئېحىمبد ٍبوي ھٗرىىٗت جٗھٗجحٗ ثوٌّىطدۇْ، ھېچجىدر ئىػدحب 

ئۇالرغب ئٗگىػىػي ئٗضال ِۇِىىٓ ئِٗٗش. غۇٔىڭ ئۈچدۈْ ضٗھراٌىمالرٔي دورىػي، 

دىٓ گٗرچٗ ئۇزۇٔذىٓ ثېرى ئۇٔي ٍېسىالردىٓ ٍولىحىػٕي جٌٗٗپ لىٍىۋاجمبْ ثوٌطىّۇ، 

ثىراق ئۇ ھبدىطدىٍٗرٔىڭ ٍۆٌىٕىػدٍىرىگٗ جٗضدىر وۆرضدىحٌٍٗٗذىغبْ، غدٗھٗرٌىىٍٗر 

پ وېٍىدذىغبْ دىٕذىٓ چىمىپ وٗجىٗٔذىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔي لبٍحىدذىٓ دىٕغدب لدبٍحۇرۇ

ضۈرٖجحٗ ٍېسىذىٓ غٗھٗرگٗ وۆچۈغدي ِدۇِىىٓ ئِٗٗش. ئِّٗدب ٍېسىدذىٓ وٌٗدگْٗ 

دٖ، ٔٗجىجىددذٖ ئددۇالر -ِىىروثٍىرىٕددي ئېٍىددپ وېٍىددذۇ« لددبالق»دىٕددذار غٗخطددٍٗر 
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جٗرٖلمىٌ »غٗھٗرٌٗردٖ ٔبھبٍىحي جىسال جۈگىػىپ وېحىذۇ ۋٖ ئۆزٌىرىٕىڭ لباللٍىمىذىٓ 

غدۇٔىڭ  ِٗئىَٗجٕىڭ ثىر ثۇٌۇڭىغدب ئبپىرىۋېحىٍىدذۇ!ٍبوي ئبجىسالر لبجبرىذا ج« لىٍىذۇ

 الباللالر ئىچىذٖ چٗوٍٗٔگْٗ ثوٌىدذۇ. ئبغدۇ لدباللالر ٍٍِٗدي ئوجحدۇر« دىٓ»ثىٍْٗ 

پېػدمٗدٍِٖٗر »ئٗضىر ئٗلٍي ثىٍْٗ ٍبغدبٍذىغبْ لدبالق، ِۇجٗئٗضطدىپ زٖھٗرٌىده 

، ٔدبداْ   ٍبوي ھېچىىُ ئۆزىٕي ئبغۇالردىٓ ثوٌۇغىٕي خبٌىّبٍذىغبْ ئبددىٌ«ثوٌطۇْ

ٍېددسىٍىمالر ثوٌطددۇْ، ئىػددمىٍىپ ثددۇ ضۇٍىمٗضددحچي ۋٖ پىددالْ جۈزگۈچىٍٗرٔىددڭ 

ِۇۋٖپپٗلىَىحي ئىىٍٗٔىىي ھِّٗىگٗ ئبٍبْ. ئبغۇ ضۇٍىمٗضحچىٍٗر ثۇٔدذىٓ ئىٍگىدرى 

ٔىڭ ئېڭىغب دىٓ لباللٍىممب ئېٍىپ ثبرىذۇ ٍبوي ئٌِٗٗىَٗجحٗ لباللٍىمٕىدڭ « زىَبٌىَالر»

حي. ئٗگٗر دىٓ ئٌِٗٗىَٗجدحٗ وىػدىٍٗر ئۇالرٔىدڭ ئۆزى دېگْٗ ئۇلۇِٕي ضىڭذۈرۈۋٖج

ئىچىدذٖ چٗوٍٗٔدگْٗ ثوٌطدب، ئۇٔدذالحب « لدباللالر»لباللٍىمىغب گۇۋاھٍىك ثېرىذىغبْ 

-ٔىڭ دىٕذىٓ چېىىٕىپ چىمىػي« زىَبٌىَالر»ثۇالرٔىڭ گېپي راضث ثوٌغبْ ثوٌىذۇ. 

ذۇ. ثىدر ثٗوّدۇ ئبضدبْ ثىدر ئىػدمب ئبٍٍىٕىد-ئٗگٗر ئۇالر دىٕغب ئىػدىٕىذىغبْ ثوٌطدب

ضىس لبالق لېرىالرغدب ٍدبوي ضدٗھراٌىك جوِپبٍالرغدب ئوخػدبظ »ئبدِٖگٗ « زىَبٌىٌ»

« لدبالق»ثوٌۇغٕي خبالِطىس؟ دېطىال ِٗضىٍٗ ھٗي ثوٌىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثۇ ئدبدَٖ 

دېگْٗ جۆھّٗجىٗ لبٌّبضٍىك ئۈچۈْ دٖرھبي دىٕذىٓ چىمىپ وېحىذۇ
①
.  

بٔالرٔىددڭ غٗرثٍىػددىع وددۈٔي ٍېڭىددذىٓ دىٕددذىٓ چىمىددپ وېحىۋاجم ثىددس ھٗر

دوٌمۇٍٔىرىغب ٍَٗ ثوٌۇپ وېحىۋاجمبٍٔىمىٕي، ثدۇ خىدً دىٕطىسٌىػدىع دوٌمۇٍٔىرىٕىدڭ 

غبٌىجٍىرىغب ئبٍٍىٕىدپ لېٍىۋاجمدبٍٔىمىٕي ودۆرۈۋاجىّىس. ئبغدۇ غبٌىدت ودۈچٍٗر ئدۆزىگٗ 

ئٗگٗغىۈچىٍٗرٔىڭ ئېڭىدذا جِٗئىدَٗت ضدۈرىحىٕي ضدىسىذۇ ۋٖ ئۇٔىدڭ ئدبلىۋىحىٕي 

ٗجراپىغددب جددوپالپ جبھددبٕٔي ثېػددىغب وىَىۋاٌغددبْ ِٗغددھۇر ثٌٗگىٍٍٗددذۇ.خٌٗمٕي ئ

ضىَبضىَؤالر ٍٍِٗي ھدبوىّىَٗت جٗرٖپدذارى ثوٌطدۇْ ٍدبوي ھدبوىّىَٗجىٗ لبرغدي 

«ئٌّٗبٔىٌ»جۇرغۇچىالر ثوٌطۇْ، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ئوخػبغال 
②
الر ثوٌدۇپ، ئدۇالر  

ٖوٍىىىٕدي ئۆز پبرجىٌَٗىرىٕىدڭ ٔىسإِبِىطدىذا دىٕدي ئىػدالرغب ئبرىالغّبضدٍىك وېر

ژۇرٔددبٌالر ئۇالرٔىددڭ لبراغددٍىرىٕي، -گېسىددث ئۇچددۇق ٍېسىددپ ثېىىححددي.-ئۇچددۇلحىٓ

ٍبزِىٍىرىٕي، ئىذىَٗۋى ۋٖ ئٗدٖثىٌ وۈرٖغٍىرىٕي وٗ  دائىرىٍىه جبرلبجمبْ، خٌٗمدٍٗر 

                                                 
حىٕي ضدۈرٖجىٗ ضۈرٖجچي ثىر لىسٔىڭ لۇَ ئۈضحىذٖ ضۇ ئدۈزۈظ وىَىّدي ثىدٍْٗ جۇرغدبْ ھدبٌى ثىرىذٖ ضبھىٍٍىرىٕىڭدېڭىس  ①

ضدۈرٖجچي  لىٍدذى. ھدېصھبٌٗجحٗ ضۈرٖجىٗ چۈغۈغحىٓ ثىر ئبز خىجىٍٍىك  ٍبٌىڭبچثىراق لىس ثۇٔذاق ٍېرىُ  جبرِبلچي ثوٌذى.

ضۈرٖجچي ثدۇ . ئٗروىٓ جۇجۇغٕي ئېَححي. ثىراق لىع ثۇٔي رٖت لىٍذى جېخىّۇئٗوطىچٗ ثۇ لىسغب ئۆزىٕي  خىجىً ثوٌّبق ٍوق،

غۇٔىڭ ثىدٍْٗ لىدس ثبغدمىالر ٍبلحۇرِبٍدذىغبْ لدبالق دېدگْٗ  دېذى. ؟ٔېّٗىڭغب ضىس دېھمبّٔۇ ئۈچۈْ ئۇٔ جېرىىحۈرۈظلىسٔي 

  چۈغحي. ضۈرٖجىٍٗېَىٍىپ -ئېچىٍىپ وۆٔۈپ، دېگىٕىگٗجۆھّٗجىٗ لبٌّبضٍىك ئۈچۈْ ضۈرٖجچىٕىڭ 
②

   دىٓ ثىٍْٗ ضىَبضٗجٕي ئبٍرىغۇچي ئېمىُ. 
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الر « ئٌّٗبٔىٌ»ئۇالرغب ھٗۋٖش لىٍىۋاجمبْ ِٗغھۇر جٗپٗوىۇر ۋٖ ئٗدىجٍٗر ئوخػبغال 

ئىذىَٗضي ۋٖ ئىجبدىَٗجٍىرىدذىٓ دىٕٕدي ثىدر پۈجدۈْ ٍىدراق ثوٌۇپ، ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ 

پبت دىٕٕي ِٗضخىرٖ لىٍىذۇ. ھِٗذٖ پۇرضٗت ٍدبر  - لىٍىپال لبٌّبضحىٓ، ثٌٗىي پبت

ئىمحىطبدىٌ ٍِٗذأغب ثۆضۈپ « ۋٖجٗٔپٗرۋٖرٌىه»ثٗرگْٗ دائىرىذٖ دىٕٕي لبِچىالٍذۇ.

ي خٗۋٖرٌٗرٔددي وىرىۋاجمددبْ، گېددسىحٍٗر ئددۇالرٔي جؤۇغددحۇرۇپ، ئددۇالر ھٗلمىددذىى

جبرلىحىۋاجمبْ ھِٗذٖ خٌٗمٕىدڭ ئۇالرغدب ثوٌغدبْ ھٍٗرأٍىمىٕدي لوزغبۋاجمدبْ داڭدذار 

الر ثوٌۇپ، ئۇالر جدبزأىٕي ٍوٌغدب لوٍدذى « ئٌّٗبٔىٌ»ئىمحىطبدغۇٔبضالر ئوخػبغال 

ئبضبضدٍىرى ۋٖ ثىدس « ٍېڭدي ئىمحىطدبد»ٔي جٗرٖلمىٌ لىٍىۋاجمدبْ « جبزأٗ»ھِٗذٖ 

ٓ ئددبزاد ثوٌددۇظ ئۈچددۈْ لوٌغددب وٌٗحددۈرِٗوچي ثوٌغددبْ دۈغددٍّٗٔٗرٔىڭ چبڭگىٍىددذى

خۇغدبي »ئىمحىطبدىٌ ئېٕېرگىَٗ ئبضبضٍىرىذىٓ ثىر ئبضدبش دٖپ ثېىىححي.خٌٗمٕدي 

ئبٍبي ضٗٔئٗجىبرالرٔىڭ  - ۋٖ ئۇالرٔي ھۇزۇرالٔذۇرۇظ روٌىٕي ئۆجٗۋاجمبْ ئٗر« لىٍىع

ثوٌدۇپ، ثدۇ  ھِّٗىطي ئۆز خبراوحېرى ثىٍْٗ ئبٌٍىمبچبْ ئٗخاللي ثۇزۇٌغبْ وىػدىٍٗر

خىً ثوزۇٌۇظ ئۇالرٔي ضدٗٔئٗت دۇَٔبضدىغب وىدرىع ضدبالھىَىحىگٗ ئىدگٗ لىٍغدبْ. 

الرٔدي ٍِٗدذأغب وٌٗحدۈرگْٗ « لٗھرىّدبْ»ۋٖ « چوٌپبْ»ژۇرٔبٌالر ئۇالردىٓ -گېسىث

لىس ئٗۋالدالر ئۇالرٔي دورىّبلچي ۋٖ ئۇالرغب ئوخػدىۋاٌّبلچي ثوٌدذى. -ثوٌۇپ، ئوغۇي

حىٓ، ئۇالرغب ئىٕحىٍىػحىٓ، ئدۇالر ھٗلمىدذٖ ضدۆھجٗت جِٗئىَٗت ئۇالرغب وۆز جىىىػ

لۇرۇپ، ئۇالرٔىڭ ئىػٍىرىغب ئبالھىدذٖ وۆڭدۈي ثۆٌۈغدحىٓ جوخحدبپ لبٌّبٍدذۇ. ثٌٗىدي 

ئبٌىَجبٔددبة »ژۇرٔددبٌالر ئددۇالرٔي ھددۆرِٗت ۋٖ جٗلذىرٌٗغددىٗ جېگىػددٍىه  - گېسىددث

ئبضدحىذا ئىٕطدبٔالر ھبٍبجىدذا لبٔدذالحۇ ثىدر ٔدبِالر  لب ئبٍالٔذۇرۇپ لوٍذى.«ضىٕىپ

غٗرثٍٗغحۈرۈغىٗ چبلىرىۋاجمبْ دىٕطىسالرٔىڭ وؤحروٌٍۇلىغب چۈغدۈپ لبٌّىغدبْ ٍٗٔٗ 

ئىٕطبٔالر ِۇغۇ ضۈرٖت ثىٍْٗ ئىىىي گۇرۇھمب ثۆٌۈٔۈپ وٗجىْٗ  لبٔذاق ٔٗرضٗ ثبر؟!

ِۇغۇ خىً ِۇھىححدب ئىٕطدبٔالر ھبٍبجىدذىىي ثدبرٌىك ٍۈزٌىٕىػدٍٗر ئىچىدذٖ ئىطدالَ 

ٍِٗدذأغب وٌٗدذى. ثٌٗىدي ئدۇ ٍوٌدذىىي وٗضدىىٓ  ئوٍغىٕىع ھٗرىىىحي جبضبدىپىٌ

 ثۇرۇٌۇظ ثوٌذى. 

*** 

 «غٍٗخٍٗر»ثىرىٕچي جبضبدىپىٍَىك غۇوي، ثۇ لېحىُ ئىطالِغب دٖۋٖت لىٍغۇچىالر 

 ئىذى.« ئٗپٗٔذىٍٗر»ثوٌّبضحىٓ، ثٌٗىي 

 ثوٌذى. « لىَبِٗت»ثۇ دۈغٍّٗٔٗر ئۈچۈْ چو  ثىر 

ٔدي « ئٗپٗٔدذىٍٗر»ٍٗپ، ٔي غٍٗخٍٗر ئىچىدذىٓ چٗود« دىٓ»ضۇٍىمٗضحچىٍٗر 

دىٕطىسالغحۇرۇغمب ِۇۋٖپپٗلىَٗت لبزأغبْ چبغذا، ثۇ ئۇالرٔىڭ ئېڭىدذا وۈچٍدۈن ثىدر 
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ٔي لوٌٍىغۇچىٍىرى ٍوق، ِدۇٔمٗرز، لدبالق « دىٓ»غٌٗىجٗ ثوٌغبْ ئىذى. چۈٔىي ئۇالر 

دىٕٕدي وۆجدۈرۈپ « ئٗپٗٔذىٍٗر»وىػىٍٗر ئىچىگٗ لبِبپ لوٍغبْ ئىذى. ئِّٗب ثۈگۈْ 

 ا، ئۇالر ئِٗذى لبٔذاق لىٍىذۇ؟چىممبْ چبغذ

غٗرثٍٗغدحۈرۈظ چبلىرىمىٕىدڭ ھدبِىٍَىرى ئىدذى. « ئٗپٗٔذىٍٗر»ئٍٕٗي ۋالىححب 

ثوٌۇغدمب ۋٖ دىٕدذىٓ چېىىٕىدپ چىمىػدمب « لدۇي»ئۇالر پۈجىۈي ِىٍٍٗجٕي غٗرثدىٗ 

ٍېحٗوٍٗپ چىمىع ئۈچۈْ، ضۇٍىمٗضحچىٍٗر ئۇالرٔي ِٗدٖٔىدَٗت، ثىٍىدُ، ھٗزارٖت، 

ئىٍگىرىٍٗغددٕىڭ ۋٖوىٍٍىددرى دېددگْٗ ٔددبَ ثىددٍْٗ ئددۇالردىٓ  جٗرٖلمىَددبت، ئددب  ۋٖ

پبضدوْ ئدۆزگٗرجىع غٗرثٍٗغدحۈرۈظ ِٗلطدىحىٕي  ئىذى.« لوراي»پبٍذىٍىٕىذىغبْ 

 ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ ئىذى.

غٗرثچٗ ٍبضبٔغبْ وىػىٍٗر ثىردٖن غٗرثىٗ ٍۈزٌىٕىذۇ. ھٗرثىر ٍۈزٌىٕىػحٗ ئىذىَٗ 

بجٕىڭ، ضىَبضىٌ، ئىمحىطبدىٌ ۋٖ ئىجحىّبئىٌ ۋٖ ئٗٔئٗٔىٕي، ھٗرىىٗت ٍوٌٍىرىٕي، ھبٍ

 جۈزۈٍِىرىٕي غۇالردىٓ لوثۇي لىٍىذۇ.

ئبٍرىُ ئىىىي گۇرۇھمدب ثۆٌدۈۋىحىع -ِىٍٍٗجٕي لىٍچٗ ِۇٔبضىۋىحي ثوٌّىغبْ ئبٍرىُ

-ئوخػبغال ٌِٗۇَ ِٗلطٗجٕي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ ئىذى. غدٍٗخٍٗر غدٗرلمٗ

ئۇالردىٓ ٔٗپرٖجٍٗٔذۈرىدذىغبْ، ئدۇالرٔي ٔي « ٍېڭي ئٗۋالدالر»ٍۈزٌىٕىذۇ. -ئىطالِغب

لبٍطي ثىر ئٗگػىۈچىگٗ رٖھجٗر ثوٌۇغحىٓ ٍىرالالغحۇرىذىغبْ جۇرغۇٍٔۇق، لباللٍىك ۋٖ 

-غٗرثىٗ« ئٗپٗٔذىٍٗر»ثىٍْٗ ئۇالرٔي ئٍٗىجٍٍٗذۇ. « ئىٍٍٗجٍٗر»ئبڭطىسٌىك لبجبرٌىك 

ٗغدّٗوچي ٍۈزٌىٕىذۇ. ئۇالر ئىطالِذىٓ چېىىٕىدپ چىمىدذۇ. ئدۇالرٔي ئٗگ-ٍبۋروپبغب

ئىٍگىددرىٍٗظ، ٔٗزٖر « جٗرٖلمىَددبت»ثوٌغبٔالرٔىددڭ رٖھجىددرىگٗ ئبٍالٔذۇرىددذىغبْ 

دائىرىطىٕىڭ وٗڭرىٍىىي، چۈغٗٔچىطىٕىڭ چوڭمۇرٌۇلي ۋٖ ِٗدٖٔىَٗت وبرۋىٕىذىىي 

 ئۇالرغب ٔىمبة لىٍىپ وىَذۈرىٍىذۇ.« ضۈپٗجٍٗر»ِۇضبپىطىٕىڭ ٍىرالٍىمي لبجبرٌىك 

ٌٗىَٗجدحٗ ٍِٗدذاْ ئۆزگىرىػدٕي ئېٍىدپ غۇٔىڭ ئۈچدۈْ پبضدوْ ئدۆزگٗرجىع ئِٗ

وٌٗذى.ثۈگۈْ جبضبدىپىٍَىك غۇٔىڭذىٓ وېٍىۋاجىذۇوي، ٍِٗذإٔي ئۆزگٗرجىع ئۈچدۈْ 

پبضؤىٕي ئۆزگٗرجىْٗ وىػىٍٗر دٖي ئبغۇالرٔىڭ ئۆزٌىرى ئىطالِغب لبٍحىدپ، ئىطدالَ 

 دٖۋىحىٕي ئۈضحىگٗ ئبٌذى!

*** 

روىدت جبپمدبْ ٍېڭدي دىدٓ جٗ« ئٗپٗٔدذىٍٗر»ئىىىىٕچي جبضدبدىپىٍَىك غدۇوي، 

ثىر پۈجدۈْ « ئبڭطىسالرچٗ»گٗ لبرىحب « غٗرة ِٗدٖٔىَىحي»ئىطالَ جٗغۋىمبجچىٍىرى 

رٖت لىٍىددع پوزىحطىَٗضددىٕي جۇجّبٍددذۇ ۋٖ ئۇٔىڭددذىٓ ٌِٗددۇَ ٔٗرضددىٍٗرٔي لوثددۇي 

لىٍىػددٕي رٖت لىٍّبٍددذۇ. ثٌٗىددي ئددۇالر غددۇٔي ئۇچددۇق جبوبرالٍددذۇوي، غٗرة 
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ېخٕىىب جٗرٖلمىَبجي، ئٌِٗٗىَٗجچبٍٔىك روھدي ۋٖ ِٗدٖٔىَىحىذٖ ئىٍّىٌ جٗرٖلمىَبت، ج

ئىٕحىساِالغحۇرۇظ ئىمحىذارى لبجبرٌىك پبٍذىٍىك جٗرٖپٍٗر ثبر. ئۇٔي لوثۇي لىٍىدع ۋٖ 

ئۇٔىڭذىٓ پبٍذىٍىٕىع وېرٖن، ٍٗٔٗ غۇٔىڭذٖن غٗرة ِٗدٖٔىَىحىذٖ ئدبجېئىسِچىٍىك 

ٍبراجمۇچىٕىدڭ  ۋٖ وبپىرٌىك، ٍبراجمۇچىٕىدڭ ِٗۋجدۇجٍىمىٕي ئىٕىدبر لىٍىدذىغبْ ٍدبوي

وبئىٕبجحىىي ھٗر ثىر غدٍٗئىٕىڭ پىالٍٔىغۇچىطدي ئىىٍٗٔىىىٕدي ئىٕىدبر لىٍىدذىغبْ 

ِبجېرىَبٌىطددحىه ئىددذىَٗ  ئىٕطددبٕٔي ھبٍۋأددذىّٕۇ ثٗجددحٗررٖن ئورۇٔغددب چۈغددۈرۈپ 

جۇٍغدۇالرٔي ٍولۇجدۇپ، ئدۇٔي -لوٍۇۋاجمبْ لورلۇٔچٍۇق ئٗخاللي ثۇزۇلچىٍىدك  ھدېص

ٍىرالالغددحۇرىذىغبْ ِبغىٕىالغددمبْ جۇرِددۇظ  ضبھٗضددىذىٓ « ھبٍبجٕىددڭ ئٌِٗٗىددٌ»

ئدددبئىٍىۋىٌ ِۇٔبضدددىۋٖت ۋٖ ئىٕطدددبٔىٌ ِۇٔبضدددىۋٖجٍٗرٔي ئدددۈزۈپ جبغدددالٍذىغبْ 

غٗخطىَٗجطىسٌىه روھي لبجبرٌىك ودۆپٍىگْٗ زىَدبٍٔىك جٗرٖپدٍٗر ثدبر، ِۇضدۇٌّبٔالر 

ثۇالرٔىڭ ئېسىمحۇرىػىغب ئۇچراپ وېحىػحىٓ لدبجحىك ضبلٍىٕىػدي وېدرٖن. ئۇٔىڭدذىٓ 

بخػىٍىك ۋٖ ٍبِبٍٔىك ئۆز ئبرا ئبرىٍىػىپ وٗجىْٗ ضىَبضدىٌ، ئىجحىّدبئىٌ ۋٖ ثبغمب ٍ

ئىمحىطبدىٌ جۈزۈٍِٗر ثوٌۇپ، زىَبٍٔىك جٗرٖپٕدي لٗجئىدٌ چدۆرۈپ جبغدالظ وېدرٖن. 

جٗرٖپحىٓ ٔبزىدً  ئۇٔىڭ -ئِّٗب پبٍذىٍىك جٗرٖپٍٗرٔي ئٗگٗر ئىطالِغب ئۇٍغۇْ ثوٌطب

 وېرٖن!لىٍىٕغبْ ئىالھي ِٗٔجٗضىذىٓ لوثۇي لىٍىع 

ثۇ جبضبدىپىٍَىك ضۇٍىمٗضحچىٍٗرگٗ ٔىطجٗجْٗ ئىٍگىرىىىٍٗردىٓ ٔٗچچٗ ھٗضطٗ 

 ئېغىر ئٌَٗٗ ثوٌىذۇ.

ضۇٍىمٗضحچىٍٗر ٍېڭي ئٗۋالدالرغب جۈرٌۈن ئۇضۇٌالر ثىدٍْٗ ضدٗت وۆرضدىحىۋاجمبْ 

غٍٗخٍٗرٔىڭ لىَبپىحي ضۇٍىمٗضدحچىٍٗرٔىڭ لوٌىدذىىي ئىطدالِغب لبرغدي جۇرۇغدي 

ٍېڭدي ئىطدالَ « ئٗپٗٔدذىٍٗر»لوراي ئىذى. ِبٔب ئِٗذىٍىىحٗ ئۈچۈْ پبٍذىٍىٕىذىغبْ 

 .دٖۋىحىٕي ئۈضحىگٗ ئبٌغبْ چبغذا، ثۇ لوراي ئۇالرٔىڭ لوٌىذىٓ چۈغۈپ وٗجحي

دٖي غۇٔىڭذٖن غٍٗخٍٗرٔىڭ غٗرة ِٗدٖٔىَىحىگٗ جۇجمبْ وٗضىىٓ رٖت لىٍىع 

ٍِٗددذأي ضۇٍىمٗضددحچىٍٗرٔىڭ لوٌىددذىىي ئىطددالِغب لبرغددي جددۇرۇظ ئۈچددۈْ 

-ىٕىذىغبْ ٍٗٔٗ ثىر لوراي ئىذى. چۈٔىي غٍٗخٍٗر ئبغۇ غٗرة ِٗدٖٔىَىحىٕديپبٍذىٍ

پۈجىدۈي ھدبالوٗت ۋٖ وېطدٌٍٗىىٕىڭ ثىردىٕجىدر -ئۇٔىڭ پبٍذىٍىك جٗرٖپٍىرى ثوٌطىّۇ

غدددٍٗخٍٗر غٗرة »ضددٗۋٖثي دٖپ لدددبراٍححي. غدددۇ ضددٗۋٖثحىٓ ضۇٍمٗضدددحچىٍٗر 

زىحطىَٗضددىذٖ ِٗدٖٔىَىحىٕددي پۈجددۈًٍٔٗ رٖت لىٍىۋاجىددذۇ ۋٖ ئددۇٔي ئٍٗىددجٍٗظ پو

ثوٌۇۋاجىددذۇ. ۋٖھددبٌٗٔىي غٗرة ِٗدٖٔىَىحددي ئىٕطددبٔالر وددۆز جىىىۋاجمددبْ ھٗلىمىددٌ 

دېدگْٗ گٗپٕدي ثبزارغدب ضدېٍىۋاجبجحي. دٖي غدۇ پٍٗحدحٗ ٍېڭدي دٖۋٖت « ئٗٔگۈغحٗر

ٔىدڭ لوٌىدذا ٍِٗدذأغب وېٍىدپ، ضۇٍىمٗضدحچىٍٗرٔىڭ لوٌىدذىىي ثدۇ « ئٗپٗٔذىٍٗر»
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ٖۋٖت غٗرة ِٗدٖٔىَىحىٕي ثىر پۈجدۈْ رٖت لورإٌي ئېٍىپ جبغٍىذى. چۈٔىي ٍېڭي د

لىٍّبضحىٓ، ثٌٗىي ئۇٔىڭ پبٍذىٍىك جٗرٖپٍىرىٕي لوثۇي لىٍىع، ئٗلىٍٍىده وىػدىٍٗر 

 وۆرۈپ ٍېحٌٍّٗٗذىغبْ زىَبٍٔىك جٗرٖپٍٗرٔي رٖت لىٍىع وېرٖن دٖپ جبوبرٌىذى.

ٍېڭي دٖۋٖجٕىڭ غٗرة ِٗدٖٔىَىحىگٗ ثوٌغبْ ثدۇ خىدً جٗٔمىدذىٌ پوزىحطىَٗضدي 

چىٍٗر ۋٖ ئۇالرٔىڭ ِبالٍٍىرىٕىڭ لبجحىك ئۆچٍّٗٔىىىٕي لوزغىدذى. چدۈٔىي ضۇٍمٗضح

غب غٗرة ِٗدٖٔىَىحي ثىر پۈجدۈْ « زىَبٌىَالر»ئۇالر ٍۇلىرىذا ئېَحىپ ئۆجىىٕىّىسدٖن 

گٗۋدٖ، ئۇٔي پبرچىالظ ۋٖ ثۆٌۈظ ِۇِىىٓ ئِٗٗش، دېگْٗ ئىدذىَٗٔي ضدىڭذۈرگْٗ 

ئىذى. جبرىخحب ثىر لبٔچٗ لېحىٍّىدك  ئىذى. ئٌِٗٗىَٗجحٗ ثۇ پۈجۈًٍٔٗ خبجب جٗغۋىمبت

ھٗرىىىحددي جٗورارالٔددذى. ثىرىٕچددي لېددحىُ جددۇٔجي ئٗۋالد « جددبٌالظ»ِٗدٖٔىدَٗت 

-پددبرش ۋٖ ۋىددسأحىَٗ ِٗدٖٔىَىحىددذىٓ-ِۇضددۇٌّبٔالر جددبھىٍىَٗت ِٗدٖٔىَىحىددذىٓ

پبٍذىٍىك دٖپ لبرىغدبٍٔىرىٕي لوثدۇي لىٍىدپ، ثبغدمىٍىرىٕي پۈجدۈًٍٔٗ رٖت لىٍدذى. 

ٍبۋروپبٌىمالر ئىطالَ ِٗدٖٔىَىحىذىٓ ئىٍّي جٗجمىمبجحىىي جٗجرىجٗ  ئىىىىٕچي لېحىُ

پىرىٕطىپىٕي لوثۇي لىٍذى. غدۇٔذالال فىسىىدب، خىّىدَٗ، جېجدبثٗت، ئبضدحرؤوِىَٗ، 

ِبجېّبجىىىددذىىي ئىٍّىددٌ جٗرٖلمىَددبجٕي لوثددۇي لىٍددذى ھِٗددذٖ ٍبۋروپددبٌىمالر 

جرىجىٍىرىذىٓ، خٗرىحٗ ۋٖ ثىٍٍّٗذىغبْ دۇَٔب غٗھٗرٌىرىٕي ئېچىػحب ئۇالرٔىڭ ِوي جٗ

جۇغراپىَٗ ثىٍىٍّىرىذىٓ ئٗجراپٍىك پبٍذىالٔذى.ثۇ خىً لوثۇي لىٍىع ۋٖ پبٍذىٍىٕىع 

ئبضحب ثبغٍىٕىپ، ئبخىرىذا وٗ  وۆٌٍِٗىه جبرلىٍىػدىٕي ٍِٗدذأغب وٌٗحدۈردى، -ئبضحب

ئىطددپبٔىَٗ غددىّبٌي ئبفرىمددب ۋٖ غددٗرلحىىي ئىطددالَ ئٌٍٗىرىددذٖ ِۇضددۇٌّبٔالر 

ىٍىۋاجمددبْ ِېّددبرچىٍىك  ثىٕبوددبرٌىك، ضددٗٔئىحي ۋٖ ِٗدٖٔىددَٗت ئىگىددذارچىٍىك ل

ئبِىٍٍىرىٕي وۆپٍٗپ لوثۇي لىٍذى. ٌېىىٓ ئبغۇ ِٗدٖٔىَٗجٍٗرٔىڭ ثىردىٕجىر ئبضبضدي 

ثوٌغبْ ئىطالِٕي لوثۇي لىٍىػدٕي رٖت لىٍدذى. ئدۈچىٕچي لېحىٍّىدك ِٗدٖٔىدَٗت 

 جٗورارالٔذى. ئٗگٗر جبٌالظ ھٗرىىىحي ثۈگۈٔىي زاِبٔذا ٍبپؤىٌَٗىىٍٗرٔىڭ لوٌىذا 

ثۇ خىً ِٗدٖٔىَٗت جبٌالظ ھٗرىىىحىٕىدڭ جٗورارٌىٕىػدىٕي خبٌىطدب، ئدۇ ثۈگدۈْ ۋٖ 

 .وٌٗگۈضىذٖ داۋاٍِىك جٗورارٌىٕىپ جۇرىذۇ

غۇٔذاق، ضۇٍىمٗضحچىٍٗرٔىڭ جٗغۋىمبجي ھٗلىمٗجْٗ خبجب ئىذى. ٌېىىٓ ئۇ خبجدب 

ْ ٍېػىً چىدراغ جٗغۋىمبت ضۇٍىمٗضحچىٍٗرٔىڭ وۆزٌىگْٗ ِٗلطٗجىٗ ٍېحىػي ئۈچۈ

ٍېمىددپ ثېرٖجحددي. چددۈٔىي ئددۇالر ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ گددۈٌٍىٕىع ھٗرىىىحىددذٖ ثددۇ 

ِٗدٖٔىَٗجٕىددڭ ئىجددبثىٌ جٗرٖپٍىرىٕددي ۋٖ ٍددبدروٌۇق وددۈچىٕي لوثددۇي لىٍىددپ، 

ئبجېئىسِچىٍىك ۋٖ ئٗخاللىٌ ثۇزۇلچىٍىمٕي جبغٍىۋېحىػىذىٓ لدبجحىك ئٗٔطدىرٍٖححي. 

ْ ثوٌغبٔدذا، ثدۇ ئدۇالر ئۈچدۈْ چدو  ثىدر ئٗگٗر ئٗھۋاي راضححىٕال غۇٔذاق ثوٌىدذىغب
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ٔىڭ جبپبضىٕي ئىٍگىدرى ٍبپؤالرٔىدڭ لوٌىدذا « لىَبِٗت»لىَبِٗت ثوالجحي. ئۇالر ثۇ 

چٗوىْٗ ثوٌطب، ِبٔب ئِٗذى ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لوٌىدذا جېخىّدۇ لدبجحىك چېىٗجحدي
①
 .

ثىدس غٗرة ِٗدٖٔىَىحىدذىٓ ٍبخػدي، ٍبِدبْ، »غۇڭب ئۇالرٔىڭ ثىرى ِۇٔذاق دېدذى: 

«ىك، ئبچچىك ھِّٗىٕي لوثۇي لىٍىػىّىس وېرٖن، ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب ئبِبي ٍوقجبجٍ
②
. 

لوٌىذا ٍِٗدذأغب وېٍىۋاجىدذۇ. « ئٗپٗٔذىٍٗر»ثۈگۈْ ئىطالَ ئوٍغىٕىع ھٗرىىىحي 

ئددۇالر ضۇٍمٗضددحچىٍٗر ۋٖ ئۇالرٔىددڭ گۇپپبڭچىٍىرىغددب لبرىحددب لددبجحىك دۈغددٍّٗٔىه 

َىحىذىٓ پبٍذىٍىك جٗرٖپٍٗرٔي لوثۇي ٍِٗذأىٕي پٍٗذا لىٍىذۇ. ئۇالرٔىڭ غٗرة ِٗدٖٔى

لىٍىع جٗغٗثجۇضي غٍٗخٍٗرگٗ ٍۈوٍٗٔگٗٔذٖن ۋٖ چبپالٔغبْ لباللٍىك ۋٖ ئبڭطىسٌىك 

جۆھّىحىٕي ئېٍىپ جبغٍىذى. غۇٔذالال ئۇالرٔىڭ ثۇ ِٗدٖٔىَٗجٕىڭ ئىٍغبر جٗرٖپٍىرىٕي 

ئٗخاللددي ثۇزغۇٔچىٍىددك، روھددي ۋٖ ئىٕطددبٔىٌ چۈغددىۈٍٔۈوىٗ گىرىپحددبر « جددبٌالظ»

جٗغٗثجۇضدددي ضۇٍىمٗضدددحچىٍٗرٔىڭ « غدددبٌٍىۋېحىع»ٍغدددۇچي جٗرٖپٍٗرٔدددي لى

جىٓ ئىجبرٖت ئٗ  ِۇھىُ ٔىػبٕٔي ثۇزۇپ جبغالٍذۇ. ئدۇ ثوٌطدىّۇ « غٗرثٍٗغحۈرۈظ»

ِۇغۇ ئۈِّٗجٕىڭ ضبلٍىٕىپ لبٌغبْ ِٗۋجۇدىَىحىٕي ٍولىحىع ھِٗذٖ ئدۇٔي ٍىٍحىدسى 

گٗ « ۈوچىٍٗروۆپدد»ٍددوق، ئبضبضددي ٍددوق، دوٌمددۇٔالر ئىچىددذٖ جبرِددبر ثوٌىددذىغبْ 

-ھٗزارٖت، جٗرٖلمىَددبت ۋٖ ٍۈوطددىٍىع ٔددبِي ئبضددحىذا –ئبٍالٔددذۇرۇظ ئۈچددۈْ 

 ثۇزۇلچىٍىك ۋٖ ئبجېئىسِچىٍىمٕي وٗڭرى جبرلىحىػحىٓ ئىجبرٖت.

*** 

ئۈچىٕچي جبضدبدىپىٍَىك غدۇوي، ٍېڭدي دٖۋٖجچىدٍٗر وىػدىٍٗرگٗ ِۇٔدذاق دٖپ 

ىدده ۋٖ ھٗرلبٍطددي چۈغددٗٔذۈردى: ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ لددباللٍىك، ئبڭطددىسٌىك، زٖئىپٍ

جٗرٖپٍٗردىىي ئبرلىذا لىٍىع لبجبرٌىمالرغب گىرىپحدبر ثوٌۇغدٕىڭ ضدٗۋٖثىٕي ئىطدالَ 

ثوٌّبضحىٓ ثٌٗىي ئىطالِذىٓ ٍىرالٍىػىع ۋٖ ئىطالِٕىڭ جوغرا ضدۈرىحىذىٓ ئېغىدپ 

وېحىػحۇر. ئىطالِٕىڭ جوغرا ضۈرىحىٕي ئۆزىٕىڭ جۇٔجي ضدبپ ِٗٔجٗضدىذىٓ ئدېٍىع 

ىحدبثي، پٍٗغِٗجٗرٔىدڭ وۆرضٗجّىطدي ۋٖ ئىطدالِٕي ٔىدڭ ووېرٖن. ئۇ ثوٌطدىّۇ 

                                                 
①

لىٍىپ ئۆگىٕىدپ ھٗرخىدً زاِدبٔىۋى ِٗھطدۇالجالرٔي ئىػدٍٗپ ھبغدبرغب ٍبپؤالر ٍبۋروپبٌىمالرٔىڭ پْٗ جېخٕىىىطىٕي لوثۇي  

ٔٗجىجىذٖ ٍبۋروپدبٌىمالر ثدبزار رىمدبثىحىگٗ ۋٖ خىرىطدمب دۇچ  ٍبپؤىَٗ ِٗھطۇالجٍىرى ٍبۋروپب ثبزىرىٕي لبپٍىذى. ضبٌغبٔذىٓ وېَىٓ،

 ،ولبٌغدبْ ِٗۋجدۇدىَٗجٕي ٍٗٔديٍ ئٗگٗر ثۈگدۈْ ِۇضدۇٌّبٔالر ئۇٍمۇضدىٕي ئېچىدپ، چۈغدۈپ لبٌدذى. ئٗھۋاٌغدبلېدَىٓ  وېٍىپ،

لىٍىدع ۋٖ ئدۇالرٔي  ئېىطپالجبجطدىَِٗۇضۇٌّبٔالرٔي  ھِٗذٖ ،جبال  لىٍغبْ خبَ ئٗغَبالرٔي-ٍبۋروپبٌىمالر ِۇضۇٌّبٔالردىٓ ثۇال 

ىٕي ٔىدڭ جبپبضد ٍبۋروپبٌىمالر ثۇ لىَدبِٗت ،لبٍحۇرۇۋاٌطبلٗضحىذٖ ثوٌۇۋاجمبْ ضىَبضىٌ ھولۇلىٕي  ثوٍطۇٔذۇرۇظئۆزىٕىڭ ٔوپۇزىغب 

ھدېص  ِۇضدۇٌّبٔالرٔدي غٗپدٍٗت ۋٖ زٖئىپٍىده ئىچىدذٖ لبٌغدبْ خٗۋپ ثۇ وٌٗگۈضدي . ئِٗذى ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لوٌىذا چېىىذۇ

 ئبٌٍىمبچبْ ھېص لىٍىپ ئۈٌگۈردى. غٗرثٍىىٍٗر لىٍّىغىٕي ثىٍْٗ،
②

 ٍٗىٕٕىڭ ضۆزى.ضجبھب ھۈ 
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ٍٗرغبرىذا جۇٔجي لېحىُ ئٌِٗٗىٍَٗغحۈرۈپ، جبرىخحب جٗڭذاغطىس ئۈِّٗجىٗ ئبٍالٔغبْ، 

ثٌٗىي وىػىٍٗر ئۈچدۈْ چىمىرىٍغدبْ ئٗ  ٍبخػدي ئدۈِّٗت ثوٌغدبْ جدۇٔجي ئٗۋالد 

 ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھبٍبت ٍوٌىذىٓ ئىجبرٖت.

ٔىڭ ئېڭىغب ھٗلىدمٗجْٗ « زىَبٌىَالر»لچىٍىرى ضۇٍمٗضحچىٍٗر ۋٖ ئۇالرٔىڭ لۇٍرۇ

دېگْٗ ِۇغۇٔذاق ئبڭطىسٌىك لدباللٍىك، ئبرلىدذا لدېٍىع، گدوٌٍىٕىع ۋٖ « ئىطالَ»

جٗرٖلمىٌ لىٍىػىحىٓ ئبجىس وېٍىع ثوٌۇپال لبٌّبضحىٓ ثٌٗىي گۈٌٍىٕىع ۋٖ جٗرٖلمىٌ 

ٍىمىٕىدڭ لىٍىػٕي چٗوٍٍٗذۇ. ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ وۈٌپىحي ئۇالرٔىڭ ِۇضدۇٌّبْ ثوٌّىغبٔ

جٗثىئىٌ ٔٗجىجىطدي! لدباللٍىك، ئدبجىسٌىك، ٔدبِراجٍىك، ٔدبدأٍىك ۋٖ وېطدٌٍٗىىحىٓ 

لۇجۇٌۇظ ئۈچۈْ جبرىخحب ٍبۋروپبٌىمالر لىٍغبٔذٖن دىٕٕي پۈجدۈًٍٔٗ چدۆرۈپ جبغدالظ 

ۋٖ ئۇٔىڭ ئٗجراپىذىىي ئٗخالق، جٗضدٗۋۋۇر « دىٓ« »ثبغالٔغبْ»وېرٖن. ئٗگٗر ئۇالر 

ٔدي « وىػدٍٗٔٗر-زٖٔجىر»ي جٗرٖلمىَبجحىٓ چٗوٍٍٗذىغبْ ۋٖ ئٗٔئٗٔٗ لبجبرٌىك ئۇالرٔ

پبچبلالپ جبغٍىّىغبْ ثوٌطب، ھٗرگىسِۇ ثۈگۈٔىىذٖن جٗرٖلمىدٌ لىالٌّدبٍححي دېدگْٗ 

 ئىذىَٗٔي ضىڭذۈرۈۋٖجحي.

ثۈگۈْ ٍېڭي دٖۋٖجچىٍٗر پۈجۈًٍٔٗ ئۆزگىچٗ ثوٌغبْ ِٗضىٍىٍٗرٔي ئوجحۇرىغب ئېٍىدپ 

ثىٍْٗ، ِۇضۇٌّبٔالر ئىطالَ ٔدبِي ئبضدحىذا  چىمحي. ئۇالر جوغرا ضۈرىحىذىىي ئىطالَ

ٍبغبۋاجمبْ ئدبزغۇْ رېئدبٌٍىك ئوجحۇرىطدىٕي پٗرلٍٗٔذۈرىدذۇ. غدۇٔذالال ٍبۋروپدبٌىمالر 

ئۇٔىدڭ  جٗرٖپحىٓ ٔبزىدً لىٍىٕغدبْ.  ئبٌٍىمبچبْ چېىىٕىپ چىممبْ دىٓ ثىٍْٗ 

ٍي جۈپ ٍىٍحىسىٕدي ئۆزگٗرجىدۋٖجًّٗ لوغذاغدمب وبپبٌٗجٍىده لىٍغدبْ، ئۆزىٕىدڭ ئٗضد

ضۈرىحىذٖ ضبلالٔغبْ ھِٗذٖ دىٓ ھٗرلبٔذاق چبغذا ئۇٔىڭغب لبٍحىع ِدۇِىىٕچىٍىىي 

ئىددذىَٗۋى « دىٕددذارالر»ثوٌغددبْ دىددٓ ئوجحۇرىطددىٕي ئېٕىددك ئبٍرىددپ چىمىددذۇ. 

خبھىػددٍىرىغب جبٍىٕىددپ، ٔددبدأٍىك ۋٖ ثۇزۇلچىٍىددك ثىددٍْٗ ھۆوۈِرأٍىددك لىٍىددذىغبْ 

ضدۇٍۇرغبٌٍىك »ۇت ثوٌدۇپ جۇرۇۋاجمدبْ زۇٌّٗجٍىه ئوجحۇرا ئٗضىرٌٗردٖ ٍبۋروپبدا ِٗۋجد

ثىٍْٗ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئىخحىَبرٌىمي ثوٍىچٗ جبٌالٔغبْ وىػىٍٗر ھۆوۈِرأٍىدك « جۈزۈَ

لىٍىذىغبْ ئىطالَ ھۆوۈِىحي ئوجحۇرىطىٕي پٗرلٍٗٔذۈرىذۇ. ِۇضۇٌّبٔالر ھۆوۈِىحىدذٖ 

ثٌٗگىٍىددگْٗ لددبٔۇْ دائىرىطددىذىٓ ھبٌمىددپ وٗجٍّٗددذۇ.  دۆٌٗت ثبغددمۇرغۇچىالر 

ىطالِذا ئدۆزى خدبالپ ھۆودۈَ لىٍىدذىغبْ ٍدبوي خبٌىغدبٔچٗ لدبٔۇْ چىمىرىدذىغبْ ئ

«فٗلىھٍٗر»ۋٖ « ئبٌىّالر»ثوٌّبٍذۇ. ثٌٗىي ئىطالِذا « دىٕذارالر»
①
ثوٌىدذۇ. ئدۇالر  

ئۆزىگٗ خبش وىَىٍّٗرٔي وىَىپ ٌِٗۇَ ضىٕىپٕي غٗوىٍٍٗٔذۈرىذۇ. ئدۇالر ھولدۇلٕي 

ۈزۈٍِٗرٔي ئددۆزٌىرى وددؤحروي ٍددبوي ضىَبضددىٌ، ئىمحىطددبدى ۋٖ ئىجحىّددبئىٌ جدد

                                                 
①
 الر. ظ ِٗٔجٗ لىٍغبْ لبٔۇٔػۇٔبضبئىطالَ پىرىٕطىپىٕي چىمىع ٔۇلحىطي ۋٖ ث 
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لىٍىۋاٌّبٍذۇ. ئىٍّي ئىمحىذارغب ئىدگٗ ھٗر لبٔدذاق ئدبدَٖ ئدۇالر ثىدٍْٗ ِۇٔدبزىرٖ ۋٖ 

جبرجىع لىالالٍذۇ. ئٗگٗر ئۇٔىڭ دٌٖىٍي ئۇالرٔىڭ دٌٖىٍىذىٓ وۈچٍدۈن ثوٌطدب، -جبالظ

ئۇالرٔىڭ خبجبٌىمىٕي وۆرضىحىپ ثېرٌٍٖٗدذۇ. ئىطدالَ ھٗرثىدر ئېحىمدبد لىٍغۇچىٕىدڭ 

دىددٓ. ئددۇالر ئىمحىددذارى ٍٗجددىْٗ دائىرىددذٖ دىٕٕددي « ئېچىددۋېحىٍگْٗ»ىددذا ئبٌذ

چۈغىٕىػدددىٗ ھولۇلٍدددۇق. دىٕٕىدددڭ جېىىطدددحٍىرىٕي ئدددۆزى ٍېسىدددپ، ئدددۆزى 

چۈغددٗٔذۈرىذىغبْ، ئددۆزى خبٌىغددبٔچٗ ئبٌّبغددحۇرىذىغبْ ۋٖ ئۆزگٗرجىددذىغبْ پددوپالر 

 ضىٕىپىٕىڭ ِؤوپوٌٍۇلي ئىطالَ دىٕىذا ِٗۋجۇت ئِٗٗش.

ٔىدڭ ئېَحمدبٍٔىرى ئٌِٗٗىَٗجدحٗ « ئٗپٗٔدذىٍٗر»حىگٗ ئبٌغدبْ ٍېڭي دٖۋٖجٕي ئۈض

ٔىدڭ «غدٍٗخٍٗر»الر ئِٗٗش ئىدذى. ثۇٔدذىٓ ئىٍگىدرى « ئۇلدۇَ»پۈجۈًٍٔٗ ٍېڭي 

ئېَحمددبٍٔىرى ثۈگددۈْ ئٗپٗٔددذىٍٗرٔىڭ ئېَحمبٍٔىرىغددب ثٗزى جٗرٖپددٍٗردٖ ئوخػددبٍذۇ. 

ْ ثىدرى ثىدٍٗ-ئىطالِٕىڭ ھٗلىمٗجٍىدرى ثىدردٖوٍىىىٗ ئىدگٗ ثوٌدۇپ، چولدۇَ ثىدر

-ئۇچرىػىػي وېرٖن. ٌېىىٓ ھېچىىُ ضۇٍمٗضدحچىٍٗر ۋٖ ئۇالرٔىدڭ گۇپپدبڭچىٍىرى

غٍٗخٍٗرٔىڭ ضۆزٌىرىگٗ لىٍچٗ پٗرۋا لىٍّبٍححي. چۈٔىي، ثۇٔىڭذا ثىر ٔٗچچٗ خىدً 

 ضٗۋٖة ثبر ئىذى.

ٔىدڭ ضدۆزى ئىدذى. غددٍٗخٍٗر « غددٍٗخٍٗر»ثىرىٕچدي: ئېَحىٍىۋاجمدبْ ضدۆزٌٗر 

ٗرچٗ ھٗلىمٗت ثوٌطىّۇ ئۇالر ثىٍْٗ ثىدرگٗ جۈگٗغىْٗ چبغذا، ئۇالرٔىڭ ضۆزٌىرى گ

 ٍوق ثوٌۇپ وېحٗجحي.

ٍدوق « ھٗرىدىٗت»ثوٌۇپ، ئۇٔىدڭ ئبرلىطدىذا « ضۆزٌٗر»ئىىىىٕچي: ئۇ پٗلٗت 

ئىددذى! غددۇ ضددٗۋٖثحىٓ ئددۇ ضددۆزٌٗر ضددۆزٌىگۈچىٍٗرٔىڭ جىٍىددذا، ئبڭٍىغۇچىالرٔىددڭ 

چۈٔىي ھېچمبٔذاق جٗضىرگٗ ئىگٗ ئِٗٗش ئىذى. -گٗرچٗ ئۇٔي ئبڭٍىطىّۇ-لۇٌىمىذا

« دٖۋٖت لىٍىػدمب»ضۆزٌىگۈچىٍٗر ضۆز ثىٍْٗ جٗ  ھٗرىىٗجدىٗ وٌٍّٗٗححدي. ئدۇٔي 

ئۇرۇّٔبٍححي. ئۇٔىڭغدب ئىػدىٕىذىغبْ، ئېحىمدبد لىٍىدذىغبْ، ٍبغبغدحىىي غبٍىطدىٕي 

ِۇغدٗلمٗجٍٗرٔي ئۈضدحىگٗ ئبٌىدذىغبْ ثىدرٖر -ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ ثبرٌىك جبپب

 ئبدِٖٕي ئٗجراپمب جوپٍىَبٌّبٍححي.

ٌٗر ثوٌدۇپ، « گٗپ« »لدۇرۇق»ڭذىٓ ثبغمب ئۇ ضۆزٌٗر لېٍىپٍىػدىپ لبٌغدبْ ئۇٔى

ئۇزاق ئٗضىرٌٗردىٓ ثىرى ئٗلىذٖ ثوٌطىّۇ، ثىدراق ئدۇ ۋىجدذإٔي ئوٍغىحبٌّبٍدذىغبْ، 

ئۇٔي ھٗرىىٗجىٗ وٌٗحۈرٌٍّٖٗذىغبْ، ثۈگدۈٔىي وۈٔدذٖ دٖۋٖت لىٍغدبْ وىػدىٍٗرٔىڭ 

ٌٗر ئىدذى. غدۇ ضدٗۋٖثحىٓ ئدۇ  «ئۆٌۈن ٔٗزٖرىَٗ»ئٗلٍىگٗ ِبش ھبٌذا ِبڭّبٍذىغبْ 

جٗرىپىذىٓ رٖت لىٍىٕىدپ وېحٗجحدي. ئۇالرغدب ٔىطدجٗجْٗ « زىَبٌىَالر»ئبٌذى ثىٍْٗ 

ٔي غٗوىٍٍٗٔذۈرٌٍّٖٗححي. چٗوحىٓ ئبغمبْ « ئوزۇق»ئۇالرٔىڭ جۇرِۇغىذا ئىذىَٗۋى 
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غٗرثٍٗغحۈرۈظ دوٌمۇٔىذا ئۇالرٔىڭ روھي دۇَٔبضىٕي جبٔالٔذۇرىذىغبْ روھي ئدوزۇق 

 .ثوٌّبٍححي

دىٓ جٗروىت جبپمبْ ٍېڭدي دٖۋٖجچىٍٗرٔىدڭ لوٌىدذا دٖۋٖت « ئٗپٗٔذىٍٗر»ئِّٗب 

لىٍىٕغۇچىالر گوٍب ئىطالِٕي ٍېڭىذىٓ جؤۇۋاجمبٔذٖن ھېص لىٍىػدحي. ئٌِٗٗىَٗجدحٗ 

ئىطالَ ئىٍگىرىىي ئىطالَ ثوٌدۇپ، ئۆزگٗرٍِٗدذىغبْ جۇرالٍىدك ھٗلىمٗجدٍٗر ئىدذى. 

ۇغددحۇرۇظ ٍددوٌٍىرى، ھٗر لبٍطددي ٌددېىىٓ ئددۇٔي لوثددۇي لىٍىددع ۋٖ وىػددىٍٗرگٗ جؤ

دٖۋرٌٗردىىددي وىػددىٍٗرٔىڭ ئٗھددۋاٌي، ِٗدٖٔىَىحددي، ٍۈزٌىٕىػددي، لىَىٕچىٍىمددي، 

ئېغىػٍىرى ۋٖ وېطٌٍٗىىٍىرى ثوٍىچٗ ئۆزگىرىپ جۇرىذۇ. لېٍىپٍىػدىپ لبٌغدبْ ئبغدۇ 

ئىدذى. غدۇڭب ئدۇ « وېطدٗي»لۇرۇق ئىجبرىٍٗر ٌِٗدۇَ دٖۋردٖ وىػدىٍٗرگٗ ٍٗجدىْٗ 

ىٍٗرگٗ ِۇغۇ خىً ضۈرٖجحٗ جٗلدذىُ لىٍىػدٕي جبٌٍىۋاٌدذى. غٍٗخٍٗر ئىطالِٕي وىػ

ٌېىىٓ ئۇ ئىطالِٕىڭ ھٗرلبٍطدي دٖۋرٌٗرگٗ ٍبراٍدذىغبْ ئۈٌگىٍىده ضدۈرىحي ئِٗٗش 

پۈجىۈي ئىٕطبٔالرغب ۋٖ ثبرٌىك دٖۋرٌٗرگٗ ِۇٔبضىپ لىٍىپ ٔبزىً  ئىذى. چۈٔىي ئۇ 

 لىٍغبْ لۇرئبْ پىرىٕطىپىغب ئۇٍغۇْ وٌٍّٗٗححي.

ذىىي ئٗۋالدالر ئۆزٌىرىٕىدددڭ ئٗھۋاٌىغدددب، ٍۈزٌىٕىػدددىگٗ ۋٖ ھٗرلبٍطدددي دٖۋرىددد

لىَىٕچىٍىمٍىرىغب ِۇۋاپىك وېٍىذىغبْ جٗرٖپٍٗرٔي ئۇ پىرىٕطىپحىٓ ئوچدۇِالپ ئبٌىدذۇ. 

ئۇ پىرىٕطدىپ ھٗر لېدحىُ ئۇالرٔىدڭ ئېھحىَدبجىٕي لبٔذۇرىدذۇ. ئۇالرٔىدڭ لٌٗجدي ۋٖ 

راق ئدۇ پىرىٕطدىپ ٌِٗدۇَ ئٗلٍىٕي ئبچىذىغبْ دائىرىذٖ ئۇالرغب ٍوٌَورۇق ثېرىدذۇ. ثىد

دٖۋرٌٗردٖ ٍۈز ثٗرگٗٔذٖن لېحىپ لبٌّبٍذۇ ۋٖ لېٍىپٍىػىپ لبٌّبٍذۇ. ئِّٗب ئدبدٍِٖٗر 

جۇرغۇٍٔۇق ۋٖ ئبڭطىسٌىممب گىرىپحبر ثوٌىذۇ. غٍٗخٍٗر ئىطالِٕي ئۆزى ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ 

 ئېٍىپ ِبڭذى ۋٖ ئۇٔي ئىطالِٕىڭ ئٗ  ئبٌي ئۈٌگىٍىه وۆرۈٔۈظ دٖپ ئوٍٍىذى.

ٖجچىٍٗر ئىطالِٕي لۇرئبْ پىرىٕطىپمب لبٍحۇرۇپ وٌٗذى. ئدۇالر ئٗۋالدالر ٍېڭي دٖۋ

ئۆزٌىرىٕىڭ جۇرغۇٍٔۇق ۋٖ لباللٍىك ِٗزگىٍٍىرىذٖ وۆجۈرۈۋاٌغدبْ، ئىطدالِغب چبپالغدمبْ 

لېٍىپ ۋٖ راِىىالرٔي ضۇٔذۇرۇپ جبغدٍىذى. ئٗٔٗ غدۇ چبغدذا دٖۋٖت لىٍىٕغدۇچىالر 

 ص لىٍىػحي. ھِٗذٖ ئۇالرٔىڭ ئىچىذٖ ئىطالِٕي گوٍب ٍېڭىذىٓ جوپالۋاجمبٔذٖن ھې

خبٌىغبْ وىػىٍٗر ئوٍغبق لٌٗت، ئوٍغبق ئٗلىً ۋٖ چبڭمدبق دىٍدالر ثىدٍْٗ ئىطدالِغب 

 ٍۈزٌٗٔذى.

دۈغّٕٗٔىڭ ٔٗزىرىذىىي ئٗ  چدو  خٗجٗر ئىطدالِٕىڭ -ثۇٔىڭذىّٕۇ ِۇھىّرالي

« ضدۆزٌٗر»ثوٌۇپ لبٌغبٍٔىمي ئىذى. چۈٔىي ئدۇ لٗغٗزٌٗرگٗ ٍېسىٍغدبْ « ھٗرىىٗت»

ئىذى. ئىّبْ ئبغۇ لٌٗجٍٗرگٗ ٌىك جوٌدۇپ، « ئىّبْ»ثوٌّبضحىٓ ثٌٗىي لٌٗجٍٗردىىي 

رېئبي دۇَٔبدىىي جبٍٔىك ھٗرىىٗجىٗ ئبٍالٔذۇردى. لٌٗدجٍٗر ئٗجراپىدذىىي ھٗر  ئۇٔي
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ثىر غٍٗئىگٗ لبرىحب ثٌٗگىٍىه پوزىحطىَٗ ثىٍذۈرىذۇ. ئۆزىٕىدڭ ئٌِٗٗدي ھٗرىىىحىٕدي 

 .ئۇٔىڭ جٌٗىپي ثوٍىچٗ لۇرۇپ چىمىذۇ

*** 

جۆجىٕچي جبضدبدىپىٍَىك غدۇوي، دٖۋٖت دوخحدۇرالر، ئىٕنېٕېدرالر، ئولۇجمدۇچىالر، 

ئبدۋووبجالر ۋٖ ئۇٔىڭذىٓ ثبغدمب ٍېڭدي ِٗدٖٔىدَٗت ئىگىٍىدرى، ھِٗدذٖ ھٗرلبٍطدي 

وٗضددىپٍٗردىىي ئۇٔىۋېرضددحېث ئولۇغۇچىٍىرىددذىٓ جٗروىددت جبپمددبْ زىَبٌىَالرٔىددڭ 

 ئبرىطىغب وٗ  وۆٌٍِٗىه جبرلىٍىپ وٗجحي. 

ىػىٍٗر ئۇالر ِٗڭگۈ دىٕغب لبٍحىپ وٌٍّٗٗذۇ، ثۇٔذاق دٖۋٖجدٍٗر ِٗڭگدۈ ئدۇالرٔي و

 ئوٍغىحبٌّبٍذۇ دٖپ ئوٍٍىغبْ ئىذى.

دىٓ ئۇالرٔىڭ ھبٍبت ٍوٌي ۋٖ ِٗروىسى ٔۇلحىطي ثوٌۇغي جۈگۈي -چۈٔىي ئۇالر دىٓ

لٌٗجي ۋٖ زېھٕىٌ جبلدبق ھبٌدذا  –ضۆزٌٗٔگْٗ ھٗرلبٔذاق ٔٗرضىگٗ لۇاللٍىرى پب   –

 ٌَٗٗٔذى.جٗرثى

ئۇالر ٍٗٔٗ دىٓ ئۆجّۈغىٗ ِٗٔطۇپ، ئۇالر ثوٌطب وٌٗگۈضىٕىڭ لۇرغۇچىٍىرى، دىٓ 

ئدۇالر رېئبٌٍىمحدب ٍبغدبۋاجىذۇ. دىدٓ خۇراپدبجٍىك ثىدٍْٗ ثىرىىىدپ « خىَبٌي ٔٗرضٗ»

دېددگْٗ ئىددذىَٗ ئبضبضددىذا « پْٗ دٖۋرىددذٖ ٍبغددبۋاجىذۇ-ئىٍىددُ»وٗجددىْٗ، ئددۇالر 

 جٗرثىٌَٗٗٔذى.

جٗرٖپددىٗ لددبراپ « ٔٗرضددٗ»ٌددذى؟ ئددۇالر چٗوٍٗٔددگْٗ ثۈگددۈْ ئۇالرغددب ٔددېّٗ ثو

چٗوددٍٗظ ئۈچددۈْ جددبالً جىرىػددچبٍٔىمالر  –دىٕددذىٓ  –وېحىۋاجىددذۇ. ئۇٔىڭددذىٓ 

وۆرضىحىٍذى، ِٗوحٗپ ۋٖ ئۇٔىۋېرضىحېحالردا ٍۈزٌىگْٗ وىحبثالر، ِىڭٍىغبْ ِبلدبٌىٍٗر، 

رىك دٖرضٍىىٍىرى، ِىڭٍىغبْ ٍبٌىڭبچ ضدۈرٖجٍٗر، ضدې« دىٕطىسالغحۇرۇظ»ِىڭٍىغبْ 

فىٍىٍّٗر، غٗھۋأىٌ ٔبخػىالر، ووچىالردا، ئۇضطۇٌخبٔب، جبٔطىخبٔب ۋٖ وۆڭۈي ئېچىع 

ضورۇٍٔىرىذا ِىڭٍىغبْ ٍبٌىڭبچ ئبٍبٌالر خىسِٗجىٗ ضدېٍىٕذى.  ثۇالرٔىدڭ ھِّٗىطدي 

وىػىٍٗرٔي دىٕذىٓ ٍىرالالغحۇرۇظ ئۈچۈْ ئىذى. ثىراق ثۇ ٔٗرضىٍٗر ئۇالرٔىڭ دىٕغب 

 لبالٌّىذى،لبراپ ِبڭغبْ ٍوٌٕي جوضۇپ 

*** 

ٍۇلىرىمىالرٔىڭ ھِّٗىطدي وۈجدۈٌّىگْٗ جبضدبدىپٍىك، ٍٗٔٗ وېٍىدپ ھٗر لبٔدذاق 

 ئىطالَ دۈغٍّٗٔىرىٕىڭ وۆڭٍىٕي ثىئبراَ لىٍىذىغبْ ئۇٔحۇٌغۇضىس جبضبدىپٍىك ثوٌذى.

لب چبلىرغۇچىالر « جٗرٖلمىٍَىػىع»ۋٖ « ِٗدٖٔىَٗجٍىػىع»، «ئٗروىٍٕىػىع»

لبرىحدب ضدۈوۈت لىٍّبلحدب ٍدوق ئٗوطدىچٗ، ثدبرٌىك  جٗثىئىَال ثۇ جۇٍۇلطدىس دٖۋٖجدىٗ

ۋاضىحىالر ثىٍْٗ ئۇٔىڭغب ھۇجۇَ لىٍىػمب ثبغٍىذى. جدۇٔجي ھۇجدۇَ دٖۋٖجچىٍٗرٔدي 
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ٔي ئدۇالردىٓ ٔٗپرٖجٍٗٔذۈرۈغدحىىي «زىَبٌىَالر»دٖپ ئٍٗىجٍٗظ ثوٌۇپ، ثۇ « لبالق»

ع ئۈچۈْ دۈغٍّٗٔٗر ِبھىَٗجحٗ ئۆزٌىرىٕي ِۇداپىئٗ لىٍى ئٗ  وۈچٍۈن ۋاضىحٗ ئىذى.

 دٖۋٖجىٗ ھۇجۇَ لىٍغبْ ئىذى.

وووُرو ْ ﴿ ََ َِ َتَلووول َت وووُرو َُ ئدددۇالر ضدددىٍٗرٔىڭ ئدددۆزٌىرىگٗ ئوخػدددبظ ودددبپىر ﴿ ﴾َولهوْ  لَوووْا َتْ 

 .①﴾ثوٌۇغۇڭالرٔي خبالٍذۇ
روھي لۇٌٍۇق ئىچىذٖ ئۆزى ئۇالرغب ثېمىٕىۋاجمدبْ ۋٖ ئدۆزىٕي ئۇالرغدب -ٌېىىٓ ئۇالر

 ھِٗدذٖ غٗرثٍٗغدحۈرۈظلىٍىػدي ئٗ الرٔدي ِدۇداپى« خوجبٍىٓ»جٗۋٖ دٖپ لبرىغبْ 

جٗرٍبٔىذا ئىچىي جٗھٗجحٗ ئۇٔىڭغب لدۇي ثوٌغدبْ ئىدذىَٗٔي ِدۇداپىئٗ  ضۇٍىمٗضحي

 لىٍىع ئۈچۈْ دٖۋٖجىٗ ھۇجۇَ لىٍغبْ ئىدذى. ئدۇالر ئدۆز ِٗۋجدۇدىَىحىٕي لٗجئىدٌ

ھددېص لىالٌّىددذى. ئۇالرٔىددڭ ِٗۋجددۇجٍىمي ئبغددۇ جبجددبۋۇزچي ئىددذىَٗ ثىددٍْٗ 

 .يثبغٍىٕىپ وٗجح چِٗجٗرچبش

ئۇالر غٗپٍٗت ئىچىذٖ ثۇ ئىذىَٗٔي ئۆزىّىسگٗ خبش ئىذىَٗ دٖپ لبرىذى. چۈٔىي 

ئۇالر ئۆز ئېڭىذا ٍۈز ثېرىۋاجمبْ ئۆزگىرىػٍٗردىٓ پۈجۈًٍٔٗ خٗۋٖرضىس ئىذى. ئۇالرٔىڭ 

ِٗۋجۇدىَىحي ئىچىي جٗھٗجدحىٓ ثۇزۇٌدذى. ئدۆزىگٗ ۋٖ ئٗجراپىدذىىي غدٍٗئىٍٗرگٗ 

ٖ ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ خوجبٍىٕالرٔىڭ وۆزى ثىٍْٗ ثوٌغبْ لبراغٍىرى ثۇزۇٌذى. ٔٗجىجىذ

ثوٌغبٍٔىمىدذىٓ ثوٌذى. ئۇالر روھي جٗھٗجحٗ ئۆزىٕىڭ غدٗرلمٗ ِٗٔطدۇپ لبراٍذىغبْ 

لىٍىذىغبْ ثوٌۇپ لبٌذى. چۈٔىي ئۇالرٔىڭ خوجبٍىٍٕىرى ئۇالرٔىدڭ ثدۇ خىدً  ٔوِۇش

ثوٌغبچمددب، ئددۇالر خوجددبٍىٍٕىرىٕي رازى لىٍىددع ۋٖ لىٍىددذىغبْ ضددۈرىحىذىٓ ٔوِددۇش 

خوجبٍىٍٕىرىٕىڭ رازىٍىمىغب ئېرىػىع ئۈچۈْ پۈجىۈي ودۈچي ثىدٍْٗ ئبغدۇ ضدۈرٖجٕي 

ثوٌدذى. غدۇٔىڭ ئۈچدۈْ لدۇٌالر  ٔي ٍۇِبلچي« ٔوِۇش»ئۆزگٗرجّٗوچي ۋٖ ئۆزىذىٓ 

ِوھحددب  ئىطددالِىٌ دٖۋٖجددىٗ ھۇجددۇَ لىٍىػددحب خوجبٍىٕالرٔىددڭ وۆرضٗجّىطددىگٗ 

ثىدٍْٗ دٖۋٖجدىٗ لبرىحدب ثوٌّىذى. چۈٔىي ئۇالر پۈجدۈًٍٔٗ ئدۆزگٗرجىٍگْٗ ٍِٗدذأي 

جۇراجحي. ٌېىىٓ خوجدبٍىٕالر لىٍىپ ٔٗپرٖجٕي ھېص  چوڭمۇر دۈغٍّٗٔىه ۋٖ وۈچٍۈن

 .ثېرىػٕي جوخحىحىپ لوٍّىذى ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ٍوٌَورۇق

ئدوجٕي جېخىّدۇ ئۇٌغدبٍححي. دىدٓ  ثٌٗىي ئوت ئۈضحىگٗ ِبً چېچىپ وۆٍۈۋاجمدبْ

، دٖرضٍىه، جٗجمىمبت، ٍبٌىڭبچ ِبلبٌٗ وىحبة،ئٗخالق ۋٖ ئٗٔئٗٔىگٗ ھۇجۇَ لىٍىذىغبْ 

ۋٖ ثوزۇق ئىذىَٗ، ودوچىالر، ئۇضطدۇٌخبٔب،  ، غٗھۋأىٌ ھېىبٍٗفىٍىُضۈرٖت، ٍبٌىڭبچ 

 جبٔطىخبٔب، ثٗزِىخبٔب، لبۋالخبٔب ۋٖ پبھىػىخبٔىالردىىي ٍبٌىڭبچ ئبٍبٌالر  دٖي ئبغدۇالر

                                                 
①

 ئبٍٗت.-89ضۈرٖ ٔىطب،  
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ت ئىذى!، ئٗخاللٕي ثۇزۇظ، ٍبغالرٔىڭ دىمدمٗ« ثېٕسىٓ»ئوت ئۈضحىگٗ چېچىٍغبْ 

ئىػالردىٓ لبٍحۇرۇظ، چىرىه ھۇزۇر ھبالۋٖت ۋٖ دۇَٔبٔىدڭ  ئٗھّىَٗجٍىه ئېحىجبرىٕي

 ٗرضدٗٔ لىٍىپ جۇرۇغحىٓ ثبغمب ھېچجىروؤحروي غَٗ ئٗٔذىػىٍىرى ئبرلىٍىك ئۇالرٔي 

ٔىدڭ ئبٌدذىٕي جوضدۇپ لبالٌّدبٍححي. -ئىطالَ ئوٍغىٕىع ھٗرىىىحدي-ثۇ چو  خٗجٗر

ٗضددحىٓ چىمىرىددپ لوٍغبٔددذا، ئۇالرٔىددڭ ٔددي ئۇٔحددۇپ ئددبخىرٖجٕي ئ ئٗگٗر ئددۇالر 

جبلىالجحي. ئۇالر ئبغدۇ خٗجٗرٌىده دٖۋٖجٕىدڭ  ٔىڭ دېرىسىٍىرى« دىٓ» لٌٗجٍىرىذىىي

جوضددۇلمب ئبٍٍىٕددبجحي. ثٌٗىددي ئددۇالر پبضددىىٕىٍىك، ٍِٕٗٗجچىٍىدده ۋٖ ئبٌذىددذىىي 

 ئبغدۇ« ِٗھدرۇَ لبٌذۇرىدذىغبْ»ثوٌۇغدحىٓ ئدۇالرٔي  چۈغىۈٍٔۈن پبجمبلٍىرىغب غٗرق

 .دۈغٍّٗٔىرىگٗ ئبٍٍىٕىپ وېحٗجحي دٖۋٖجٕىڭ

*** 

ثۇٔىڭذىٓ ٔٗچچٗ ھٗضطدٗ جبضبدىپىٍَىك جب  لبٌذۇرىذىغبْ -ٌېىىٓ ئبدِٖٕي ھب 

 !دٖھػٗجٍىه ثوٌذى

ٍِٗدذأىغب وىرىدپ  چدو  پٌٗٗضدحىٕذىىيپىدذائىَالر  ٍىٍي ِۇضدۇٌّبْ - 1948

 !وٌٗذى

ٍىٍدي -7981ٍىً ئىٍگىرىىدي ئۆجّۈغدىٗ ٍٗٔدي  05جبرىخٕي ثىس ثۇ جبٍذا ئبغۇ 

لۇرۇٌحىَىغب « خىرزىً»داھىَطي غۋىحطبرىَٕىڭ ثبي غٗھرىذٖ ئۆجىۈزۈٌگْٗ زىئؤىسَ 

 ٍىً ئىچىذٖ پٌٗٗضحىٕذٖ ٍٗھۇدىَالر 05لبٍحۇراٍٍي. ئبغۇ لۇرۇٌحبٍذا ثۇٔذىٓ وېَىٕىي 

ٍىددً ئىچىددذٖ دۆٌٗت  05لددبرار لىٍىٕددذى. ھِٗددذٖ  دۆٌىحددي لۇرۇغددٕىڭ زۆرۈرٌددۈوي

 .ٍىرى جۈزۈپ چىمىٍذىپىالٔ لۇرۇغٕىڭ ئىطحراجېگىٌَٗىه

دۆٌىحدي  پٌٗٗضدحىٕذٖ ٍٗھدۇدىَالر ٍىً ئۆجۈپ 05ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئبغۇ لۇرۇٌحبٍذىٓ 

 .لۇرۇٌۇپ ثوٌذى

ضۇٍمٗضحچىٍٗر دۆٌٗت لۇرۇظ ئۈچۈْ ثٌٗگىٍىه ِۇددٖت ئىچىذٖ ئدۆز ٔىػدبٔىٕي 

ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ ٔېّٗ ئىػالرٔي لىٍذى؟ ھِّٗىگٗ ٌِٗۇِىي ئۇالر ئبٌدذى 

ۋٖجىٕىٕددي لددۇرۇظ ئۈچددۈْ ضددۇٌحبْ ِىٍٍىددٌ ىٕذٖ ئۆزٌىرىٕىددڭ ثىددٍْٗ پٌٗٗضددح

ئبثذۇٌھِٗىذخبٔذىٓ ثىر پبرچٗ زېّىٓ ضېحىپ ثېرىػٕي جٌٗٗپ لىٍدذى. ھِٗدذٖ ٍٗر 

 غبرىذا دۇَٔدب ھبٍدبجىٕي ضدۆٍىذىغبْ ھولدۇق ۋٖ پبدىػدبھٍىمٕي ٍبخػدي وۆرۈدىغدبْ

ۋٖ ِۇوبپدبجالرٔي جٗضٗۋۋۇر لىٍغۇضىس ثبٍٍىك  ھٗرلبٔذاق ھۆوۈِرإٔي ئېسىمحۇراالٍذىغبْ

 .جٗڭٍىذى ئبثذۇٌھِٗىذخبْ ضۇٌحبْ

لىَىدٕچىٍىمالر ئبغۇ ۋالىححب ئوضّبٔىَٗ دۆٌىحدي لىٍچىٍىده ئدبراَ جبپمۇزِبٍدذىغبْ 

ٔبچبرٌىػىۋاجبجحي. دۆٌٗت ِٗروىسى  ثىٍْٗ ئبۋارٖ ئىذى. ئىمحىطبدىٌ ئٗھۋاي وۈٔطېرى
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 .ۋٖ ئۇٔىڭ ئٗجراپىذا پبراوٗٔذىچىٍىىٍٗر وۈچٍّٗٗوحٗ ئىذى

لىَدبپىحىگٗ وىرىۋاٌغدبْ دؤّدب ٍٗھۇدىٍَىرىٕىدڭ ِۇضدۇٌّبْىػالرٔي ئثۇ 
①

ودۆپ  

پبرجىطدي ھِٗدذٖ  ضبٍٔىك ئٗزاٌىرىٕي جٗغدىىً لىٍىدذىغبْ ثىرٌىده ۋٖ جٗرٖلمىَدبت

ِىٍٍٗجٍٗر وٌٗحدۈرۈپ ئبز ضبٍٔىك لۇجرىحىػي ئبضحىذا دىٕطىس  ۋٖ ئٗٔگٍىَٗٔىڭ رۇضىَٗ

ئورجدۇدووىص ئىذى. رۇضىَٗچىمبرِبلحب 
②

ثبغدمب  رىٕدي لۇجراجطدب ئٗٔگٍىدَٗئٗرٍِٗٔى 

خىرىطدحىَبٍٔىرىٕي  فىرأطدىَٗ، ٌىدۋاْ ۋٖ ضدۇرىَٗ لۇجرىحبجحي. غۇٔذالال گۇرۇھالرٔي

 ھٗرىىٗجٍىرى جبٔالٔدذۇرۇپ، ئٗرٖثٍٗرٔدي« ِىٍٍٗجچىٍىه ئٗرٖة»وۆجۈرۈپ چىممبْ 

جۈزۈِىگٗ لبرغدي چىمىدپ ئىطدالِىٌ  لىٍىػمب  خٌٗىپىٍىهئىٕمىالثي ِىٍٍٗجچىٍىه 

ٍولىحىػدمب ٍٗر غدبرىذىٓ « وېطدٗي وۆرپىطدىٕي»برِبر لىٍىػمب  ھِٗدذٖ دۆٌٗجٕي ج

زېّىٍٕىرىٕي ثۆٌىۋېٍىپ، ئۇٔي ئدۆز  وۈغىۈرجّٗوحٗ ئىذى. دۈغٍّٗٔٗر خٌٗىپىٍىىٕىڭ

دٖپ « وېطٗي وۆرپىطدي»جبال  لىٍىع ِٗلطىحىذٖ ئوضّبٔىَٗ دۆٌىحىٕي -ئبرا ثۇال 

 .ئبجىػبجحي

ضۇٌحبْ ئبثذۇٌھِٗىدذ خبٔغدب « خىرزىً» ۋٖزىَٗجحٗ داۋاٌغۇپ جۇرۇۋاجمبْ ِۇغۇٔذاق

ضوغىٕي ضۇٔذى ئېسىمحۇرغۇچي ھېطبثطىس
③
. 

ئدبجىسالپ  دۆٌىحىٕىدڭ وۈٔطدېرى ۋٖ ئوضّبٔىَٗ لٗرز ئۇزاق ِۇددٖجٍىه ئۆضۈِطىس

وېحىۋاجمددبْ ئىمحىطددبدىٕي گۈٌٍٗٔددذۈرۈظ الٍىھٗضددىٕي ۋٖدٖ لىٍددذى. ھٗرلبٍطددي 

لبرغي وۆجۈرگْٗ لوزغىالڭٍىرىٕي ئبز ضبٍٔىك ِىٍٍٗجٍٗرٔىڭ خٌٗىپىٍىىىٗ جبٍالردىىي 

ئېَححي. ئبرىٍىػىذىغبٍٔىمىٕي ئىػٍىرىغب  ۋٖ ئٗٔگٍىَٗٔىڭ جوخحىحىع ئۈچۈْ، رۇضىَٗ

ِبٔب ثدۇالر دۈغدٍّٗٔٗرٔىڭ دۆٌٗجدىٗ ثېطدىُ ئىػدٍىحىع ۋٖ جېٕىدۋېٍىع پۇرضدىحي 

 .ثٗرِٗضٍىه ئۈچۈْ وۆرضٗجىْٗ ئٗ  وۈچٍۈن جىرىػچبٍٔىمٍىرى ئىذى

 رٖھجٗردٖ ثوٌۇغمب جېگىػٍىه وٗضىىٍٕىه، لٗجئىٍَىه ئبثذۇٌھِٗىذخبْ ِۇضۇٌّبْ

                                                 
①

 ،لبٔخور ضدوت ِٗھىىّىطدىٕىڭ ٔدبھٗق جبزاضدىذىٓ لېچىدپ ئىطپبٔىَٗدىىيئٗضٍىذٖ  ٍٗھۇدىَالرِبراوٗغحٗ ٍبغبۋاجمبْ ثۇ  

ئدۇزاق ئدۆجًّٗ ئۇالرغدب ِۇضدۇٌّبْ  ئىدذى. وېحىۋاٌغدبْثىرٌىىحٗ ِبراوٗغىٗ  ثىٍِْٗبراوٗغىٗ پبٔبھٍىٕىپ وٌٗگْٗ ِۇضۇٌّبٔالر 

وېٍىپ ٍٗرٌىػىع ثۇٍرۇلي چۈغدحي. ئدۇالر  بغ جٗٔۇثىذىىي جبغٍىك راٍوْ، ٍبۋروپبٔىڭ، ٍوغۇرۇٔچٗ ثوٌمبْ  وىرىۋېٍىپٗ لىَبپىحىگ

 ب ئۆز روٌىٕي جبرى لىٍذۇردى.حٍولىحىػ خٌٗىپىٍىىىٕيئوضّبٔىَٗ  جبٍذا جۇرۇپ، غۇ
②

جٗۋٖ  ئىذى. ئۇالرٔىڭ ئٗرِٗٔدٍٗر  روبۋىغبچېئبٍرىٍىپ چىممبْ خىرىطحىَبْ  چېروبۋىذىٓوبجوٌىه -ۇدۇوىص ئېمىّيجرۇضالر ئور 

 ثىٍْٗ ثىر ئېمىّغب جٗۋٖ ثوٌۇغحٗن ِۇٔبضىۋىحي ثوٌغبچمب، رۇضالر خٌٗىپىٍىه دۆٌىحىگٗ لبرغي ئٗرٍِٗٔٗر لۇجراجحي.
③

خرزىدً ضدۇٌحبْ  لوثدۇي لىٍطدب، جٗوٍىپىٕديثېدرىع  ضېحىپ زېّىٓئبثذۇٌھِٗىذخبْ خرزىٍٕىڭ پٌٗٗضحىٕذىٓ  ضۇٌحبْئٗگٗر  

 .  ئېَححيۇٔذاق ثٗظ جۈرٌۈن ئىػٕي لىٍىپ ثېرىذىغبٍٔىمىٕي ئۈچۈْ ِ

 وۆجدۈرۈۋېحىع ئوضدّبٔىَٗ دۆٌىحىٕىدڭ لٗرزىٕدي ئىىىىٕچىطدي،   ثېدرىع ىئبٌحۇْ دىٕدبر ئٗٔگٍىَِٗىٍَوْ  051ثىرىٕچىطي، 

 ۇٔىۋېرضدىحېحيئلۇددۇضحب ئوضّبٔىَٗ جۆجىٕچىطي،   جٗغىىٍٍٗپ ثېرىع ئبرِىَٗضي ھبۋائوضّبٔىَٗ دۆٌىحي ئۈچۈْ ئۈچىٕچىطي، 

ثٗت -55 ،‹لىسىدً ران›ۋٖ ئبِېرىىىذا ھىّدبٍٗ لىٍىدع.  ٍبۋروپبضىَبضٗجٍىرىٕي  ثٗغىٕچىطي، ئبثذۇٌھِٗىذخبْ  لۇرۇپ ثېرىع

 .ئٗززاَ، ۇٌالئبثذ دووحور
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 .ۋٖ ثبجۇرٌۇق ثىٍْٗ ثۇ جٗوٍىپٕي رٖت لىٍذى

پدبرچىالظ ۋٖ  ِۇضدۇٌّبٔالرٔي خىرىطدحىَبٔالرٔىڭ-ٍٗھۇدىٌ ئبثذۇٌھِٗىذخبٕٔىڭ

لبرىحددب ثىٍددذۈرگْٗ ئددبڭٍىك ۋٖ وٗضددىىٓ  ئىطددالِٕي ٍددولىحىع ضۇٍىمٗضددحىگٗ

دۈغددٍّٗٔٗر ئۇٔىددڭ ضددۈرىحىٕي  ئىٕحىمددبَ ئددېٍىع ئۈچددۈْ پوزىحطىَٗضددىذىٓ

ِٗٔپٗئٗجپٗرٖش، ئىػرٖجخور ۋٖ راضححىٕال ضٗجٍٗغحۈرۈپ جٗضۋىرٌىگٗٔذٖن، ئٗگٗر ئۇ 

لوثۇي لىٍىدپ،  جٗوٍىپىٕي خىرىطحىَبٔالرٔىڭ چىرىه پبدىػبھ ثوٌغبْ ثوٌطب، ٍٗھۇدىٌ

ئۇالر ثىدٍْٗ ٍوٌغدب وىدرگْٗ ثدوالجحي. خٌٗىپىٍىده ٍىّىرىٍگٗٔدذىٓ وېدَىٓ، ئۇٔىدڭ 

ثبغمۇرۇغدي ئبضدحىذا  خىرىطحىَبٔالرٔىڭ-جبرا  لىٍىپ، ٍٗھۇدىٌ-ىٕي جبالْزېّىٍٕىر

غدب « جدبرىخي لٗھرىّدبْ»ئىطالَ دۇَٔبضىٕىڭ غٗھٗرٌىرىگٗ ھۆوۈِرأٍىدك لىٍىدپ 

لىدرغىٓ لىٍىػددمب ۋٖ  ئبٍٍىٕىدپ وېحٗجحدي. ئۇالرٔىددڭ لٗھرىّدبٍٔىمي ِۇضددۇٌّبٔالرٔي

ۇٔذۇرۇپ ثېرىػحٗ ئٗ  ئېٕىدك ثوٍطخىرىطحىَبٔالرغب -ئۇالرٔىڭ ۋٖجٍٗٔىرىٕي ٍٗھۇدىٌ

 !گٗۋدىٍىٕىذۇ

ئۆزىٕىڭ جۆۋٖٔذىىي ِٗغدھۇر -ضۇٌحبْ ئبثذۇٌھِٗىذخبْ-رٖھجٗر ٌېىىٓ ِۇضۇٌّبْ

ٔبھددبٍىحي ئېٕىمىددي، ثددۇ ِېٕىددڭ زېّىددٕىُ ئِٗٗش، ثٌٗىددي »ضددۆزىٕي ئېَححددي: 

ثۇ زېّىٕٕي ئۆزىٕىڭ لبٍٔىرى ثىٍْٗ ضۇغۇرغبْ،  زېّىٕي، ِۇضۇٌّبٔالر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ

زېّىٕذا ثىر غٗھىذٔىڭ لېٕدي ثدبر، ِْٗ ثدۇ زېّىٕٕىدڭ ثىدر غېدرىچ  ر غېرىچھٗر ثى

 «.ٍېرىٕىّۇ ضىٍٗرگٗ ثېرٌٍّّْٖٗٗ

 .ھِّٗىگٗ جؤۇغٍۇق ثوٌغبْ ئبغۇ ئىػالر ئٌِٗٗىَٗجحٗ ثوٌۇپ ئۆجحي

ئبثذۇٌھِٗىذخبْ ھۆوۈِرإٔي ضۈپٗجٍىگىٍي ثوٌىذىغبْ ئٗ  لٗثىھ ضۈپٗجٍٗر ثىٍْٗ 

 .چۈغحي ىٓ وېَىٓ جٗخححىٓضۈپٗجٍىٕىپ ٔبِي ثۇٌغبٔغبٔذ

پبرجٍىدذى. ئىٕمىالثدي « جدۇرأىَٗ»لوٌىدذا  ثىرٌىه ۋٖ جٗرٖلمىَبت پبرجىَٗضدىٕىڭ

ثىرٌىىىٕي پبرچىالظ، ئۇالرٔىڭ ئوجحۇرىطدىذا ئدۆچ ئدبداۋٖجٕي پٍٗدذا  ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ

لوزغدبپ،  لىٍىع ۋٖ وېَىٕىي پىالٔغب غبرائىث ھدبزىرالظ ِٗلطدىحىذٖ، ئٗرٖثٍٗرٔدي

دٖپ ئبجبٌغبْ الۋرىٕىطىٕىڭ« الۋرىٕىطي ئٗرٖة»-رٔىڭئبخىرىذا ئۇال
①

رٖھجٗرٌىىىذٖ  

                                                 
①

 جېررورىسِچديٍوغدۇرۇْ -ئدۇ ِبضدۇٔىَٗت .ۋٖ ٍبزغۇچي ئٗٔگٍىٌَٗىه ئوفىحطېر ،lawrence  0888-0915ۋرىٕىص جوِب ال 

ۋٖ ئىطالِٕي چوڭمۇر جٗجمىدك لىٍىػدمب  ئٗرٖثٍٗرٔي ،وېٍىپدۇَٔبضىغب  ئٗرٖةئۇ خېٍي ثۇرۇٔال  .جٗغىىالجىٕىڭ ئٗزاضي ٌٍٗھۇدى

ثوٌۇپّۇ ِٗوىىٕىڭ ئٍٕٗدي چبغدذىىي  ئۇ ئٗرٖة ھۆوۈِرأٍىرىٕىڭ ئبالھىذٖ ئٗجىۋارٌىػىغب ۋٖ ھۆرِىحىگٗ ضبزاۋٖر ثوٌغبْ، .ثبغٍىغبْ

 خٌٗىپىٍىىٕىدڭٗ ئىگٗ ثوٌغبْ. ئۇ ئوضّبٔىَٗ ىٔىڭ ٔٗزىرىذٖ ئبالھىذٖ ئىػٗٔچ ،0906-0918ھۈضٍٗىٓ ئىجٕي ئٌٗي   ۋاٌىَطي

 جدۈروٍٗرگٗئٗرٖثٍٗرٔدي  ئورٔبجمبٔدذىٓ وېدَىٓ ئدۇالرٔي لۇجرىحىدپ، ِۇٔبضدىۋٖتئٗرٖة ئٌٍٗىرىذىىي ھۆوۈِرأٍىرى ثىٍْٗ لوٍدۇق 

لبرغدي ئېٍىدپ ثبرغدبْ  خٌٗىدپىٍىىىٗىدڭ ، ئٗرٖثٍٗر0908ٔ-0906ھِٗدذٖ  . لبرغي ِىٍٍىٌ ئىدٕمىالة لىٍىػدمب چبلىرغدبْ

ٍىمىدحىع جٗدثىدرى، ٔٗجىجىدذٖ ِٗودىٗ ۋٖ  خٌٗىپىٍىىٕي ٍٗھۇدىَالرٔىڭ ِبھىَٗجحٗ ثۇ  ئىٕمىالثىذا ئٗرٖثٍٗرگٗ ٍبردَٖ ثٗرگْٗ.

لدوغالپ چىمىرىدپ، ئدۆزىٕي  جدۈروٍٗرٔيھۈضٍٗىٓ ئٌٗي غۇ چبغذىىي  ۋاٌىَطي ثٌٗگىٍٗٔگْٗھىجبزىٕىڭ خٌٗىپىٍىه جٗرٖپحىٓ 
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ِىٍٍٗجچىٍىدده  چددو  ئٗرٖة»وۆجددۈرۈپ چىمىددپ غددوئبرىٕي « ئٗرٖثىسِچىٍىدده»

چددبلىرىمي  «جۈروٍٗغددحۈرۈظ»ٔددي ئېٍىددپ ثېددرىع ئۈچددۈْ، دۆٌٗجٕددي « ئىٕمىالثدي

 .ئوجحۇرىغب چىمحي

، پبرجٍىدذى7879-7871ثىرىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغدي  
①

 ئدبخىرلي ھېطدبثحبٍدبوي  

دۇَٔبضدىٕي  ئوضّبٔىَٗ دۆٌىحىٕدي ٍدولىحىع ۋٖ پٌٗٗضدحىٓ ثىدٍْٗ لوغدۇپ، ئٗرٖة

ئوضّبٔىَٗ دۆٌىحىذىٓ ئبٍرىپ چىمىع ئۈچۈْ ثىرىٕچي دۇَٔدب ئۇرۇغدي ِٗلطدٗجٍىه 

دۆٌىحىٕىدڭ وؤحروٌٍۇلىدذىىي  ئوضدّبٔىَٗ ئوجحۇرىغب چىمىرىٍذى. چۈٔىي ٍٗھۇدىَالر

ٍددولىحىع،  جىس وٌٗددگْٗ ئىددذى. خٌٗىپىٍىىٕدديپٌٗٗضددحىٕذٖ دۆٌٗت لۇرۇغددحىٓ ئددب

ِٗروىدسى غدۇٔذالال  خٌٗىپىٍىىىٕىدڭ لىٍىدع،لىدرغىٓ  ۇضۇٌّبٔالرٔيِ ِۇضۇٌّبٔالر

ۋٖ ئٗضىىرى وۈچىٕىڭ ِٗروىسىضىَبضىٌ  ئىطالَ دۇَٔبضىٕىڭ
②

ثوٌغبْ جدۈروىَٗٔي  

لۇٍرۇلچىطىغب ئبٍالٔذۇرۇظ ئۈچۈْ وبِدبي ئبجدب  دىٕطىسالغحۇرۇظ ۋٖ ئۇٔي ٍبۋروپبٔىڭ

جددۈرن جٗخددحىٗ چىمىرىٍددذى. ھِٗددذٖ ئددۇٔي ئىطددالَ دۇَٔبضددىٕىڭ ھٗر لبٍطددي 

ئۈٌگىطدىگٗ جبٍٍىرىذىىي ضبجمىٕالرٔىڭ
③

ضدبخحب »ئبٍالٔدذۇرۇظ ئۈچدۈْ، ئۇٔىڭغدب  

 .ئوردىٕي ثېرىٍذى« لٗھرىّبٍٔىك

ٍولىحىٍغبٔددذىٓ وېددَىٓ، ئۇٔىددڭ زېّىددٓ ۋٖ ثددبٍٍىمٍىرىٕي « وېطددٗي وۆرپىطددي»

ثىددٍْٗ فىرأطددىَٗ ثۆٌىۋاٌددذى.  ئٗٔگٍىددَٗىػددي ئىححىپبلذئىىىددي  ٍٗھۇدىَالرٔىددڭ

غددۇ ۋالىححددب  ۋاوددبٌىحْٗ ثبغددمۇرىذىغبْ ثوٌددذى. ئٗٔگٍىددَٗ پٌٗٗضددحىٕٕي ئٗٔگٍىددَٗ

خبلدبٔي ھِٗدذٖ  وۆْ پبجّدبش ئىّپېرىَٗٔىدڭ دۇَٔبضىٕىڭ وبجحىجېػي،خىرىطحىَبْ 

ئىػالر ِىٕىطحىرى جبغمي  لوٌٍىغۇچىطي ئىذى. ئٗٔگٍىَٗٔىڭ جۇٔجي ٍٗھۇدىَالرٔىڭ

ئىذى. ئۇٔىڭ پٌٗٗضحىٕگٗ  ٍٗھۇدىٌ-ئبپحورى ِٗغھۇر ثبٌفۇر وېٍىػىّىٕىڭ-«ٌفۇرثب»

ئىدذى. دۆٌٗت ئىگىدذارچىٍىك  ٍٗھۇدىٌ« ضّۋٍىً ھور»ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ئبٌي ۋٖوىٍي 

جبپػۇرۇپ ثېرىع ۋٖ ثبغمب زېّىٕالرٔي لىّّٗت  لىٍىذىغبْ زېّىٕالرٔي ٍٗھۇدىَالرغب

ۋاودبٌىحْٗ ثبغمۇرۇغدي ئبضدحىذا، دۆٌٗت  ئبرلىٍىك ئٗٔگٍىَٗٔىڭ پۇٌالرغب ضېحىۋېٍىع

                                                                                                                            
ئٗرٖة پبدىػدبھي دٖپ  وىدَّىگْٗجدب   ،ۋرىدٕىص ئٗرٖة الۋرىٕىطديال. دٖپ جبوبرٌىغبْ خٌٗىپىطيبزىٕىڭ پبدىػبھي ۋٖ ھىج

 ٔبٍِىك ئٗضىرى ثبر.جۆۋرۈوي  ھېىّٗتئبجبٌغبْ ئۇٔىڭ ٍٗجحٗ 
①

چدۈْ ئوضدّبٔىَٗ دۆٌىحي لدۇرۇظ ئۈ ٍٗھۇدىٌ ٍٗھۇدىَالرغبھّبت جبخحىطىذىىي ئۇرۇلالر ٔبٍِىك وىحبثىذا  ئۆزىٕىڭوبر  ۋىٍَبَ 

دۆٌىحىٕي ٍولۇجۇظ ِٗلطىحىذٖ ثىرىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغىٕي پٍٗذا لىٍذى. ئىىىىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغىّۇ ئٌِٗٗىَٗجدحٗ دۆٌٗت لدۇرۇظ 

ثۇ خدېٍىال جدوغرا ٍِٗذأدذا  ھٗلمىذىىي وۆپحۈرِىٕىڭ ٔٗزٖردىٓ ضبلىث لىٍىۋٖجىٗٔذٖ، ٍٗھۇدىَالروبرٔىڭ  ۋىٍَبَ .ئۈچۈْ  ئىذى

ٔىػدبٔىٕي ئٌِٗٗدگٗ ئبغدۇرۇظ ئۈچدۈْ ثدۇ ئىىىدي لېحىّمدي ئۇرۇغدحىٓ ئوثدذأال  ئدۆز ٍٗھۇدٍىالرٔىڭٗپ، جۇرۇپ ئېَحىٍغبْ گ

 پبٍذىالٔغبٍٔىمىغب گٗپ وٗجٍّٗذۇ.
②

 ِٗروٗز لىٍذى. ٔيدۈغٍّٗٔٗر ئىطالِٕي ٍولۇجۇظ پىالٔىذا خۇضۇضْٗ جۈروىَٗ ۋٖ ِىطىر 
③

 جٗوىحٍىگْٗ. لېحىُّۇ ئوخػبٍذىغبٍٔىمىٕي وۆپ ئبجب جۈرن ِۇضحبپب وبِبٌغب جوٌى ئۆزىٕىڭجبِبي ئبثذۇٔبضىر  
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. ثىدراق ئبرلىدذىٕال زېّىدٓ ضدبجمبْ جبِبِالٔدذىلۇرۇظ جٍَٗدبرٌىمٍىرى ئوڭۇغدٍۇق 

ئٌِٗٗدگٗ  ۋٖ ثبغدمب ضۇٍىمٗضدحٍٗرٔي ثبٍالرٔىڭ لوٌٍىرىذىىي پۇٌالرٔي لبٍحۇرۇۋېٍىع

لىسٌىرىٕدي  لىٍىدذىغبْ ٍٗھدۇدىٌ گٗ ثۇزۇلچىٍىدك« جىدً ئٗثىدت»ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ 

 .يئٗۋٖجح

ٍدبوي فىرأطدىَٗٔىڭ ھۆوۈِرأٍىدك  پٌٗٗضحىٓ ئٗجراپىدذىىي دۆٌٗجدٍٗر ئٗٔگٍىدَٗ

ئبضددحىذا ئددۆز ھولۇلىغددب ئددۆزى ئىددگٗ ثوالٌّبٍددذىغبْ ئددبجىس وىچىدده دۆٌٗجددٍٗرگٗ 

ودۈچىٗ ضىَبضدىٌ ئبضحىذا ثىرٖر ئىػغبٌىَىحي  ثۆٌىۋېحىٍذى. ئۇالر خىرىطحىَبٔالرٔىڭ

ئبٌغبْ ثوٌطىّۇ، ثىراق ئدۇالر ِۇراضدىُ ۋٖ غٗوٍىٕي  ثىرٖر ئبرِىَٗٔىڭ ٍبوي جٗثىئىَال

ٍىغىٍىػالردا ئۆزىٕي وۆرضىحىػحىٓ ثبغمب ھېچمبٔذاق روي ئوٍٕىَبٌّىذى. ئۇٔىڭدذىٓ 

ِٗججدۇرى ئٗضدىٗرٌىىىٗ ئدېٍىع جٗرٍبٔىدذا  ثبغمب ئىػدغبٌىَٗجچىٍٗر ئٗرٖثٍٗرٔدي

 ثىٍْٗ ئۇالرٔي ھبلبرٖجٍٗپ، خدبرالپ ۋٖ لدبجحىك لىَٕىغدبٍٔىمئبِي ھٗرثىٌ ِٗغىك 

ئۈچۈْ، ئۇالر ئٗضىٗر ثوٌۇظ ۋٖ لدوراي وۆجۈرۈغدٕي ٍبلحۇرِبٍدذىغبْ ثوٌدۇپ لبٌغدبْ. 

ۋٖ فىرأطىٌَٗىىٍٗر ئۆز دۆٌٗجٍىرىدذٖ ئٗضدىٗرٌٗرگٗ ھٗرگىدس   ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئٗٔگٍىَٗ

ۋٖ لدوراٌي ئىچّىىي  ٍېّٗن ثۇٔذاق ِۇئبِىٍٗ لىٍّبٍذۇ، ٍٗٔٗ وېٍىپ ثۇ ئبرِىٌَٗٗرٔڭ

جۈٌۈن -ٍبراق ٍبوي ئوزۇق-ىذا ثوٌۇپ، ئٗگٗر ئۇالر لورايۋٖ فىرأطىَٗٔىڭ لوٌ ئٗٔگٍىَٗ

ثىٍْٗ ٍبردَٖ ثېرىػٕي جوخحبجطب، ئبغۇ ئٗضىٗرٌٗر ھبۋاغب ثىر پبٍّۇ ئوق ئبجبٌّبٍذۇ
①
. 

ۋٖ ئىمحىطبدى جٗھٗجحىىي ئبجىسٌىمىذىٓ  ھٗرثىٌ ضىَبضىٌ،ثۇ وىچىه دۆٌٗجٍٗر 

ئىطددالَ ٍددبوي  ئددبرا ئۇرۇغددمبق، دۈغددّْٗ دۆٌٗجددٍٗر ثوٌددۇپ، ٍٍِٗددي-ثبغددمب، ئددۆز

ثوٌۇظ لبجبرٌىك ھېچمبٔذاق ِۇٔبضدىۋٖت ئدۇالرٔي لوغٕب ٍبوي ٍبخػي  ئٗرٖثىسِچىٍىه

ثىرىگٗ ثبغالپ جۇراٌّبٍذۇ. ثٌٗىي ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي دۈغّْٗ ۋٖ ئۇرۇغمبلالرغب -ثىر

ٔدڭ جٗغٗثجۇضدچىٍىرى « ِىٍٍٗجچىٍىده»ۋٖ « ۋٖجٗٔپٗرۋٖرٌىه»ئبٍٍىٕىپ وٗجىْٗ! 

ۇظ پىالٔىٕدي ئٌِٗٗدگٗ ئبغۇرۇغدمب غدبرائىث ھدبزىرالظ دۆٌٗت لۇر ٍٗھۇدىَالرٔىڭ

ثىرى ئبغدۇ زېّىٕالرغدب غدۇ خىدً ئېمىّٕىدڭ زٖھٗرٌىده زاِبٔالردىٓ ئۈچۈْ، ئۇزاق 

ئۇرۇلٍىرىٕي ثىخالٔذۇرغبْ ثوٌۇپ، ھٗر ثىدر ئېمىّٕىدڭ جٗغٗثجۇضدچىٍىرى ئىچىدذٖ 

ثددبر ئىددذى. ثىددس ئبٌددذىٕمي ثۆٌددۈٍِٗردٖ « لٗھرىّددبٍٔىرى»ۋٖ « داھىددٌ»ئۇٔىددڭ 

جبرىخٕي ھِٗذٖ ھٗرلبٍطي غٗھٗرٌٗردىىي غدۇٔىڭغب  ىطىردىىي ضٗئىذ زٖغٍۇٌٕىڭِ

                                                 
①

جۈٌدۈن ثىدٍْٗ – ئدوزۇق ئبرِىَٗضدىٕيئٗرٖة  ئٗٔگٍىدَٗئۇرۇغدىذا ووِېدذىَٗ  ٍىٍي پٌٗٗضحىٓ زېّىٕىذا ئۆجىۈزۈٌگْٗ-0948 

 پىالْ ثوٍىچٗ ئۇرۇظ جوخحىذى. وېٍىػىۋېٍىٕغبْغۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌذىٓ  جِٗىٍٕٗغٕي راضححىٕال جوخحبجحي.
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ئوخػبظ ۋٖ ئۇٔىدڭ ثىدٍْٗ غدٗوىٍذاظ ۋٖلٌٗٗرٔدي ضدۆزٌٗپ ئۆجحدۇق
①

ثۇالرٔىدڭ  .

 ھۇجۇِٕىدڭ ئوثَېىحىدپ ضۆزٌٗپ ئدۆجىىٕىّىسدٖن، ئىدذىَٗۋى ضٗۋٖثي ثىس ٍۇلىرىذا

چدۈٔىي ئدۇالر «. ئىدذى جٗضدىرٌىرى لباللٍىمىٕىدڭ ئېحىمدبدى»ٔىػبٔىغب ئبٍالٔغدبْ 

ۋٖ جٗلدددۋادارٌىمحىٓ چىدددذاِچبٍٔىك ئىطدددالِٕىڭ ِبھىَىحىدددذىٓ،  ِۇضدددۇٌّبٔالرٔىڭ

 ٍىرالٍىػىپ وٗجىٍٗٔىه ضٗۋٖثىذىٓ ئۇالرٔىڭ ھبٍبجىغب زٖھٗرٌىه ضۇٍىمٗضدحچىٍٗرٔي

ئىٕطدبٔىَٗجىٗ چىدذاِچبٍٔىك ۋٖ جٗلدۋادارٌىمٕي  ئىذى.  چوڭمۇر ضىڭذۈرۈۋٖجىْٗ

 .ىذىٓ ضبلالپ لبٌىذىغبْ ۋاضىحٗ دٖپ وۆرضٗجحيزٖھٗرٔىڭ جٗضىر ئۈِّٗجٕي

ُقووواْ  َلَ َيُضووورهُتْا َتْ وووُمُىْا َ وووْ ً ل﴿ ووواْ  ََِهووول َوِ ِ َتْصوووُِِّروْ  َوتَوُوَّ ُِ َر َْ ْ  يَو ووو تَ  َْ ئٗگٗر ضدددىٍٗر ﴿ ﴾َوِ ِ ُتِصوووُِّْ ْا 

ضىٍٗرگٗ ھېچمبٔدذاق زىَدبْ  چىذاِچبْ ۋٖ جٗلۋادار ثوٌطبڭالر، ئۇالرٔىڭ ضۇٍىمٗضحي

 .②﴾ٍٗذۇئېٍىپ وېٌٍّٗ
ثۆٌىدۋېحىع ۋٖ ئۇالرٔىدڭ ِۇٔبضدىۋىحىٕي پدبرچىالظ ئۈچدۈْ  ئىطالَ ئدۈِّىحىٕي

ئىطالَ زېّىٍٕىرىغب ئبغۇ خىً ئىدذىَٗ  ِىٍٍٗجچىٍىده ۋٖ ۋٖجٗٔپٗرۋٖرٌىده، وٗڭدرى 

جبرلىٍىددپ وٗجحددي. جددۈپ ِٗٔىددذىٓ ئېَحمبٔددذا ِىٍٍٗجچىٍىدده ۋٖ ۋٖجٗٔپٗرۋٖرٌىدده 

ٖ ثبغددمب ۋٖجٗٔددٍٗرگٗ لبرىحددب وىػددىٍٗرٔىڭ روھددي دۇَٔبضددىذا ثبغددمب ِىٍددٍٗت ۋ

ھٗضٗجخورٌۇق ۋٖ ئۆچٍّٗٔىىٕي پٍٗذا لىٍىدذۇ، گٗرچٗ ئۇالرٔىدڭ ئبرىطدىذا ٔىػدبْ 

                                                 
①

ئبخىرلي لىطدّي  وىحبثٕىڭٍىك ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھبزىرلي ئٗھۋاٌي ٔبِٕىع ھٗرىىىحي ٔبٍِىك ثۇ وىحبة ئبپحورٔىڭ ئىطالَ ئوٍغى 

 خٌٗىپىٍىىديئبثجبضدىَالر دٖۋرى ۋٖ ئوضدّبْ  ،ئدۇِٗۋىٍَٗر ئبٌدذىٕمي ثۆٌۈٍِىرىدذٖ ضدبھبثىٍٗر دٖۋرى، وىحبثٕىڭثوٌۇپ، ئبپحور ثۇ 

ِىطدىرغب جبجدبۋۇز  ئٗٔگٍىَٗٔىدڭفىرأطدىَٗ ۋٖ  ،ئبغذۇرۇٌۇغدي خٌٗىپىٍىىٕىدڭدٖۋرى ئۈضحىذٖ لىطمىچٗ جوخحبٌغبٔذىٓ وىدَىٓ 

 غٗرة ضٗٔئٗت ئوٍغىٕىػدي،-ضىَبضىٌ ۋٖزىَىحي ئٗدٖثىَبت ئىمحىطبدىٌ، لىٍىػي ۋٖ ِىطىرٔىڭ ئٍٕٗي چبغذىىي ئىجحىّبئىٌ،

ىي ضىَبضدىٌ ضٗھٕىطدىذٖ ھِٗذٖ ِىطىرٔىڭ ئٍٕٗي چبغدذى .ِٗدٖٔىَىحىگٗ دۈَ چۈغۈظ دٖۋىرٌىرى ھٗلمىذٖ ضۆزٌٗپ ئۆجىذۇ

 ِىٍٍٗجچىٍىدهۋٖ رٖفدبئٗت جٗھبۋىٕىدڭ  ھوۆزگٗ وۆرۈٔگْٗ ثىر لىطىُ غٗخطٍٗر جۈٍِىذىٓ ضٗئىذ زۇغٍۇي، ِدۇھِّٗٗت ئٗثدذۇ

ئۈچددۈْ وۆرضددٗجىْٗ جىرىػددچبٍٔىمٍىرى، دىٕغددب لىٍغددبْ  ۇِۇِالغددحۇرۇظئ ِىطددىردا ِٗدٖٔىَىحىٕددي غٗرثٕىددڭ، ھٗرىىٗجٍىددرى

 .ضۆزٌٍٗذۇٗپ ثىرٌ - زىَبٔىٗغٍىىٍىرىٕي ثىر

ِىطىرٔىڭ ئٍٕٗدي چبغدذىىي ضىَبضدىٌ ضٗھٕىطدىذٖ ثٌٗگىٍىده روي ئوٍٕىغدبْ ِٗغدھۇر  ،0927-0857ضٗئىذ زۇغٍۇي  

 پبرجىَٗضدىٕىڭثىرى. ئۇ ضېپي ئۆزىذىٓ ِىٍٍٗجچي. ِىٍٍٗجچىٍىه ۋٖ ۋٖجٗٔپٗرۋٖرٌىىٕي ئبضبش لىٍىذىغبْ ئٌٗۋٖفذ  غٗخطٍٗرٔىڭ

ئٗزھٗرٔىدڭ  ٍىٍدي ِىطدىرٔىڭ ِبئبرىدپ ِىٕىطدحىرى ثوٌغدبْ، -0916ػدي ئبضدحىذا لوٌٍى ئٗٔگٍىَٗٔيئبضبش ضبٌغۇچىطي. ئۇ 

ودۈچ  ئبالھىدذٖ ثدوٍىچٗ، ئٗٔذىسىطدي غٗرثٕىڭجبرىخحىٓ ثۇٍبْ داۋاٍِىػىپ وٌٗگْٗ ِبئبرىپ جۈزۈٌّىطىٕي ئۆزگٗرجىع ئۈچۈْ  

زىَبٌىٌ ٍبظ لبضىُ ئِٗىٓ فىرأطدىَٗدٖ  ِىطىرٌىك ٕىڭ لوٌٍىغۇچي داھىٍَىرىذىٓ ثىرى.ھٗرىىىحىچىمبرغبْ ئۇ ئبٍبٌالر ئبزادٌىمي 

ٔبٍِىك وىحبثىٕي ٍبزغبٔذىٓ وېَىٓ ِىطدىردا  ئبٍبٌالر ئبزادٌىمي ئولۇپ فىرأطىَٗٔىڭ ئبٍبٌالر ئبزادٌىمىٕي ِىطىرغب وۆجۈرۈپ وېٍىپ،

زۇغٍدۇي لبضدىُ ضدٗئىذ  پٍٗحدحِٗٗججدۇر ثوٌىدذۇ. دٖي ئبغدۇ  ثېىىٕىۋېٍىػمبضىرجمب چىمبٌّبً ئۆٍذٖ  غۇٌغۇال لوزغىٍىپ وېحىپ،

دٖپ ئۇٔىڭغب ئىٍھدبَ  لورلّب ٍىگىث، ِٗ ضېٕي لوغذاٍّْٗ، دادىً ئىػٍٗ، ھېچىىُ ضبڭب چېمىالٌّبٍذۇ ئِٗىٕٕىڭ ئۆٍىگٗ ثېرىپ،

 ،ھِدۇھِّٗٗد ئٗثدذۇ ي ضدٍٗىذ،فٌۇج ضٗئىذ زۇغۇي، ِۇٔبضىۋىحي ثبر. لوٍۇقثىٍْٗ  ھضٗئىذ زۇغٍۇٌٕىڭ ِۇھِّٗٗد ئٗثذۇ ثېرىذۇ.

ۋٖوىٍٍىدرى ئٍٕٗدي چبغدذىىي  ھٗرىىىحىٕىدڭٗھّي لبجبرٌىك ِىطىرٔىڭ چوڭٍىرى ۋٖ ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك فبپب لبضىُ ئِٗىٓ ۋٖ ِۇضح

لبجرٌىمالرٔىدڭ وۇٌۇپٍىرىغدب ثېرىدپ ثىدرٌىىحٗ  غٗراۋى، ۋٖ ٔبزىٍي فبزىدً ھۇدا ِىطىرٔىڭ داڭذار ٔبخػب چوٌپبٍٔىرىذىٓ ِبرى زىَب،

 زٌىرى جبِبق ٍٗپ، ھبراق ئىچىپ ٍۈرىذۇ.وۆڭۈي ئبچىذۇ. ھٗجحب ضٗئىذ زۇغٍۇي راِىسأذا وۈٔذۈ
②

 ئبٍٗت.-021ئىّراْ،  ئبي ضۈرٖ 
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ۋٖ دۈغدٍّٗٔىىٕي  ثىراق ئۇالرٔىدڭ ئوجحۇرىطدىذا وۆرٌّٖٗضدٍىه ثوٌطىّۇئورجبلٍىمي 

 لبٌّبٍذۇ. چۈٔىي ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ٍبٌغۇز ثىر ئۆزىٕىڭ ِٗٔپٗئٗجىٕدي وۈچٍٗحًّٗ

ىالرٔي ئۇٔىڭذىٓ ِٗھرۇَ لبٌذۇرۇغدٕي ئوٍالٍدذۇ! ۋٖجٗٔپٗرۋٖرٌىده ۋٖ وۆزٌٗپ، ثبغم

جۈپٍٍٗىدذىٓ ِدۇۋٖپپٗلىَٗت  غۇ جبٍذىىي ٍٗرٌىده ضدٗۋٖثٍٗر ِىٍٍٗجچىٍىه ٍبۋروپبدا

ئددۇٔي ِۇۋٖپپٗلىَٗجٍىدده ئوٍددۇْ دٖپ لبرىددذى. چددۈٔىي ئددۇ  لبزأددذى. ٍبۋروپددبٌىمالر

ئىطددالَ دۇَٔبضددي  پبٔىددڭِۇۋٖپپٗلىَٗجٍىدده ئوٍددۇْ ضددبٔبئٗت جٗرٖلمىَددبجي ۋٖ ٍبۋرو

جبالْ لىٍىع ھِٗذٖ ئۇالرٔي وٗ  -غٗھٗرٌىرىٕي ئىػغبي لىٍىع، ثبٍٍىمٍىرىٕي ثۇالْ

خدورىىىٕي ئۆضدحۈرۈپ  دائىرىٍىه ِۇضحٍِٗىىٗ لىٍىع ٔٗجىجىطىذٖ ٍبۋروپبٌىمالرٔىڭ

ثوٌددۇپ،  ثٗخحطددىس لوٍغددبْ پددبراۋأٍىك ثىددٍْٗ زاِبٔددذاظ ثوٌددذى. گٗرچٗ ٍبۋروپددب

ِىٍٍٗجچىٍىه رىمبثىحىدذىٓ ھِٗدذٖ ئۇالرٔىدڭ ھولدۇق جبٌىػدىع ۋٖجٗٔپٗرۋٖرٌىه ۋٖ 

وېٍىپ چىممبْ ئۈزۈٌّٗش ئدۇرۇظ ھدبالوىحي ثىدٍْٗ پۈجىدۈي دۇَٔدبٔي  وۈرىػىذىٓ

 ...!لىٍغبْ ثوٌطىّۇ! ثىراق ِۇضۇٌّبٔالر ثٗخحطىس

ئدبزدۇرۇظ غدوئبرٌىرى ئىطالَ ۋٖجٍٗٔىرىذىىي ۋٖجٗٔپٗرۋٖرٌىده ۋٖ ِىٍٍٗجچىٍىده 

الرغب ھدبالوٗجحىٓ ثبغدمب ٔٗجىدجٗ وٌٍّٗٗدذۇ. ئدۇالر ثۇٔىڭدذىٓ ئبِىٍٍىرى ثوٌۇپ، ئۇ

لۇۋۋٖجىٗ ئىگٗ ثوالٌّبٍذۇ. ثٌٗىي ئدۇالر پبرچىٍىٕىدپ دۈغدّٕٗٔىڭ -ھېچمبٔذاق وۈچ

ئېغىسىذىىي ضىڭىػٍىك ٌولّىغدب ئبٍٍىٕىدذۇ. ثىدر پۈجدۈْ گٗۋدىدگٗ ودۆز ئبالٍحىػدمب 

« ېطٗي وۆرپىطيو»خٗۋپىگٗ دۇچ وٌٗگْٗ ئبجىسٌىػىع پېحىٕبٌّىغبْ دۈغٍّٗٔٗر، 

ٔي
①
 .ئبضبٔال ٍۇجۇۋېحٌٍٗٗذۇ 

ۋالحىّذا جۇٔجي لېحىُ ھېص لىٍغبْ ِۇٔذاق ثىر ئىػٕي ثۈگدۈٔگىچٗ  ِْٗ وىچىه

 .ھٍٗرأٍىك ۋٖ ئٗپطۇضٍۇق ئىچىذٖ ئٗضٍٍّْٗٗ

ٍىٍالرٔىڭ ئبخىرىذا ئىراق ئۇچمۇچىالر ئٗجرىحىگٗ ئىدگٗ ثوٌغبٔدذىٓ وېدَىٓ  - 30

ثىسٔىددڭ لددبھىرٖٔي ھددبۋادىٓ »دېددذى: ئىرالٕىددڭ ِٗضددئۇي ِىٕىطددحىرى ِۇٔددذاق 

 «.ثبرئبٍروپىالٍٔىرىّىس  ثوِجبردىّبْ لىٍىپ جوخحىّبً لبٍحىپ وېٌٍٍٗٗذىغبْ ھٗرثىٌ

 !جوٌىّۇ ئٗپطۇش

دىىدددي « ِٗۋضدددىً»ئىرالٕىدددڭ دائىرىطدددي ئدددبٍروپىالٍٔىرى ئٗگٗر ئىرالٕىدددڭ 

ۇ جۇرضدب، ئد ثبزىطىٕي ثوِجبردىّبْ لىٍىػحىٓ ئدبجىس وٌٗدگْٗ ھٗرثىٌ ئٗٔگٍىَٗٔىڭ

ٔېّىػمب لبھىرٖٔي ثوِجبردىّبْ لىٍىػدٕي ئوٍالٍدذۇ؟ ئدۇالر لدبھىرٖٔي ثوِجبردىّدبْ 

                                                 
①

 وېطدٗيثىرضىٕىڭ ِۇٔدذاق ثىدر ضدۆزىٕي ٔٗلىدً وٌٗحدۈرگْٗ: ٍبۋروپدب  ِىططىَؤېرٔبٍِىك وىحبثحب  ئىطالَ دۇَٔبضىغب ھۇجۇَ 

ئدۇ ثىدر ثدبرِىمىٕي غدىٍحىغبْ ھبِدبْ  چۈٔىي ئۇٔىڭ ئبرلىطىذا ئۈچ ٍۈز ِىٍَوْ ئبدَٖ ثوٌۇپ، لبجحىك ئٗٔطىرٍٖححي. وۆرپىطىذىٓ

 ئۇالر جىھبدلب ئبجٍىٕىػمب جٍَٗبرٌىٕىپ ثوالجحي.
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 لىٍىػٕي ئوٍٍىغۇدٖن لبھىرٖ ئۇالرغب ٔېّٗ لىٍذى؟

جوغرا ئىطدالَ زېّىٍٕىرىغدب ِٗلطدٗجٍىه جدبرلىحىۋېحىٍگْٗ زٖھٗر دٖي ئبغدۇٔذاق 

ئبزدۇرۇدىغدبْ ئىذىَٗٔي ٍِٗذأغب وٌٗحۈرىذۇ. ٔٗجىجىذٖ ئبغۇ زېّىٕالردا وىػدىٍٗرٔي 

ئبغمبٔطددېرى  پٍٗددذا ثوٌىددذۇ. ئۇالرٔىدڭ ئددبزغۇٍٔۇليداھىدَالر ضدبخحب لٗھرىّددبْ ۋٖ 

وۈٌپٗجٍىرى ئۇالرٔىدڭ ئۈضدحىگٗ -ئبزاةپبرچىٍىٕىع غۇٔچٗ وۈچىَىذۇ. دۈغّٕٗٔىڭ 

 !ِۆٌذۈر ثوٌۇپ ٍبغىذۇ

ََرَّدُوواْ  َو ذُْتووُروْ  ُِْدَلوو﴿ ِل ًدوول َوَلَ تَو َِ ِّْووِل  لّْووِو  َْ َُِصووُلاْ  َِ َْ ووَم ر َِوواَلََّا ََوووْ َ  دُوُْوواَُِ ْا َو  َْ َََْووْ ُ ْا ِ ْذ ُتنووُُْا َن َْ  لّْووِو 
َهوول َتووَذِلَك يُوَِّووو ت ُ  ِتنوْ ِتووَ   لنَّوولِر َِاََُقووذَُتا  ووَرَر  َْ ُِ ََل  َََْووَ  َ وو ُُا َِِنْدَلُِووِو ِ ْفَا ًُوول وَُتنووُُْا  ْْ َُّ ووْا  ََِاْصووَِّ  لّْووُو َلُ ووْا آيَلتِووِو َلَد

 َِ دىٕىغددب، ِٗھددىَٗ  ٔىددڭ ٔىددڭ ئبرغبِچىطددىغب  ٍٗٔدديھِّٗىڭددالر﴿ ﴾تَوْهَُووُمو

خىرىطددحىَبٔالر ئىخددحىالپ -ٍېپىػددىڭالر.  ٍٗٔددي ضددىٍٗردىٓ ئىٍگىددرى ٍٗھددۇدىٌ

ٔىڭ ضدىٍٗرگٗ ثٗرگْٗ ٔېئّىحىٕدي لىٍىػمبٔذٖن، دىٕذا ئىخحىالپ لىٍىػّبڭالر، 

دىٕىڭالرٔدي ثىرٌٗغدحۈردى.  ضىٍٗر دۈغدّْٗ ئىدذىڭالر،  ئٗضٍٗڭالر، ئۆز ۋالحىذا

ئبزگىٍىٕىدڭ دوزا  ڭ ٔېئّىحي ثىدٍْٗ ئدۆز ئدبرا لېرىٕدذاظ ثوٌدذۇڭالر، ضدىٍٗر ٔى

ضددىٍٗرٔي  ئىطددالَ ئددبرلىٍىك، ئۇٔىڭددذىٓ لۇجمددۇزدى.  گىرۋىىىددذٖ ئىددذىڭالر. 

ضدىٍٗرگٗ ئدبٍٗجٍٗرٔي غدۇٔذاق ثبٍدبْ  ضىٍٗرٔىڭ ھىذاٍٗت جېپىػىڭالر ئۈچدۈْ، 

 .①﴾لىٍىذۇ
دۆٌىحىٕىددڭ  ٌغددبْ ٍٗھددۇدىٌجۈزۈٌددۈپ ثوئبٌٍىمبچددبْ لددۇرۇپ چىمىددع دائىرىطددي 

ھٗرثىددٌ،  ضىَبضددىٌ، ئٗجراپىددذىىي ئۇغػددبق دۆٌٗجٍٗرٔىددڭ ئٗھددۋاٌي ٍۇلىرىمىددذٖن

ئىمحىطبدىٌ جٗھٗجحىىدي ئدبجىسٌىك پدبرچىٍىٕىع ۋٖ ئدۆز ئدبرا دۈغٍّٗٔىػىػدحىٓ 

ئىححىپبلٍىمىدذىٓ ضدۆز ئدبچمىٍي ثوٌّىطدب، ئۇٔدذالحب ثىرٌىده  لۇجۇالٌّىطب، ئۇالرٔىڭ

 بْ ٍٗٔٗ ٔېّٗ لبٌذى؟دۈغٍّٗٔٗرٔي لورلىحىذىغ

 !جوغرا پٗلٗت ثىرال ٔٗرضٗ لبٌذى. ئۇ ثوٌطىّۇ ٍبغالر

ئٗگٗر ٍبغالر ٌِٗۇَ ٔىػبْ ۋٖ ئۇٌۇغ ئىطدحٗوٍٗر ئبضبضدىذا ثىرٌٗغطدٗ، ئۇٔدذالحب 

 .ئۇالر دۈغّٗٔگٗ ٔىطجٗجْٗ ئٗ  خٗجٗرٌىه وۈچحۇر

ىر دۈغٍّٗٔٗر دٖضٍٗپىي ۋالىححىٓ ثبغالپ، ثۇ ٍبغالر ٔىڭ ھبِبْ ث غۇ ضٗۋٖثحىٓ

وۈْ ٌِٗۇَ ٔىػبْ ۋٖ ئۇٌدۇغ ئىطدحٗوٍٗر ئبضبضدىذا ثىدر گٗۋدٖ ثوٌۇغدىٕىڭ ئبٌدذىٕي 

ئدددېٍىع ئۈچدددۈْ، ئدددۇالرٔي لدددبٍّۇلحۇرۇپ، وېدددرٖوحىٓ چىمىرىػدددمب، ئۇالرٔىدددڭ 

وٗڭددرى جبرلىحىػددمب ئبالھىددذٖ ئىرادىطددىسٌىىٕي ِٗۋجۇدىَىحىددذٖ چۈغددىۈٍٔۈن ۋٖ 

                                                 
①

 ئبٍٗت.-011ئبي ئىّراْ،  ضۈرٖ 
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 .ئٗھّىَٗت ثېرىپ وٌٗذى

فىٍىدُ ۋٖ دېڭىدس ضدبھىٍٍىرىذىىي ٍبٌىڭدبچ  ېرىكِبٔب ثۇالر غٗھۋأىٌ گېسىدث، ضد

ئىدذى. غدۇٔذالال ئبٍبٌالرٔىدڭ ٍېدرىُ  ئبٍبٌالرٔىڭ ٍِٗذأغب وېٍىػدىذىىي ضدٗۋٖثٍٗر

ٍبٌىڭبچ ھبٌذا ووچىالرغدب چىمىدپ ئدۆزىٕي ۋٖ ئٗجراپحىىدي ٍبغدالرٔي ئدبزدۇرۇظ ۋٖ 

چۈْ ٔىڭ ٔىػبٍٔىرىٕي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرۇظ ئۈ« زۇۋٍّٖىر» ِىططىئؤېرىخىرىطحىَبْ 

ئبضبضددٍىك »ئددۇالرٔي دىددٓ، ئٗخددالق ۋٖ ئٗٔددئٗٔىٍٗردىٓ چىمىرىددپ جبغالغددحىىي 

لٗثرىطحبٍٔىمىغب دٖپدٕٗ  ئىذى. ئۆٌگٗٔذىٓ وېَىٓ جٗضىحىٕي ٍٗھۇدىَالر« ضٗۋٖثٍٗر

خىرىطحىَبٍٔىمحىٓ  لىٍىػٕي جٗۋضىَٗ لىٍىپ، ئۆزىٕىڭ ئٗضٍي ِبھىَىحىٕي  ٍٗھۇدىٌ

ۇدىدذا ثىرٌٗغدىٍٗٔىىىٕي وىػدىٍٗرگٗ ئىجبرٖت ئىىىي خىً دۈغٍّٗٔىىٕىڭ ئۆز ۋۇج

ٍىٍدي لۇدۇضدحب ئۆجىدۈزۈٌگْٗ -7890ئېٕىك ئۇلحۇرغبْ. ثۇ خىرىطحىَبْ ِىطئۇٔىرى 

 :لىٍىپ ِۇٔذاق دٍٖذۇخىحبة  ِىطئۇٔىرالر لۇرۇٌحىَىذا ِىططئؤېرالرغب

ثىٍْٗ ِۇٔبضىۋٖت ئورٔبجّبٍذىغبْ ۋٖ ِۇٔبضدىۋٖت  ئٌٍٗىرىذٖ  ضىٍٗر ِۇضۇٌّبْ»

ٍېحىػحۈرۈپ چىمدحىڭالر، ئدۇالرٔي  بٍذىغبْ ثىر جۈروۈَ ئٗۋالدالرٔيئورٔىحىػٕي خبٌىّ

ئىطددالِذىٓ چىمددبردىڭالر. ٔٗجىجىددذٖ چددو  ئىػددالرغب ئٗھّىددَٗت ثٗرٍِٗددذىغبْ، 

خىرىطدددحىَبْ غدددٗھۋٖجحىٓ ثبغدددمب غېّدددي ٍدددوق،  ،راھٗجدددىٗ ئدددبِراق، ھدددۇرۇْ

 ِۇضحٍِٗىىىچىٍىرىٕىڭ ئىرادىطدىگٗ ِبضٍىػدىذىغبْ ثىدر جۈرودۈَ ٍېڭدي ئبجدبٌّىع

 .ٍِٗذأغب وٌٗذى ئٗۋالدالر ِۇضۇٌّبْ

ئٗگٗر ئۇالر ئىٍىُ ئۆگٗٔطٗ غدٗھۋٖت ئۈچدۈْ ئۆگىٕىدذۇ. پدۇي جبپطدب غدٗھۋٖت 

ئورۇٔغب ئىگٗ ثوٌطب، ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي غٗھۋٖت ٍوٌىدذا  ئۈچۈْ جبپىذۇ. ئٗگٗر ٍۇلىرى

 .جۈگىحىذۇ

ٔٗجىجىددٍٗرگٗ ٍبخػددي ئددبدا لىٍددذىڭالر، ئٗ   ضددىٍٗر ۋٖزىپٗڭالرٔددي جوٌددۇق»

دىٕددي ضددىٍٗرگٗ ِٗدٖت ثٗرضددۇْ! ِۇضددحٍِٗىىىچىٍٗر خىرىطددحىَبْ حىڭالر، ئېرىػدد

ضىٍٗردىٓ ِِٕٗۇْ ثوٌطۇْ! ضىٍٗر ۋٖزىپٗڭالرٔي ئىسچىً ئورۇٔذاڭالر، ھِٗذٖ ضىٍٗر 

 »ِٗرھِٗىحىذىٓ، پٗرۋٖردىگبرٔىڭ غٗپمىحىگٗ ئېرىػحىڭالر ئۇٌۇغ وۈرٖغٍىرىڭالرٔىڭ

« خىرزىدً»ٍىٍي ئېچىٍغدبْ  -7981ئٗجراپٍىك پۇخحب جۈزۈٌگْٗ ثۇ پىالْ ثوٍىچٗ 

 دۆٌىحي لۇرۇٌدذى. ئبِېرىىدب ٍىٍي ٍٗھۇدىٌ – 7819ٍىً ئۆجۈپ،  05لۇرۇٌحىَىذىٓ 

لىٍذى. ئبرىذىٓ ئدوْ  ئېحىراپ دۆٌىحىٕي غۇ جبً ۋالحي دٖي ٍېرىُ وېچىذٖ ٍٗھۇدىٌ

جٗھٗجحىٓ ٍٗر غبرىذىىي پىرىٕطىپ ِىٕۇت ئۆجۈپ دىٕطىسٌىك ئبضبضىغب لۇرۇٌغبْ ۋٖ 

 رٖت لىٍىدذىغبْ رۇضدىَٗ دۆٌٗجٕىڭ دىٕي ئبضبضي ئۈضحىگٗ لۇرۇٌۇغىٕي ھٗر لبٔذاق

 .جبوبرٌىذىلىٍغبٍٔىمىٕي  دۆٌىحىٕي ئېحىراپ ٍٗھۇدىٌ
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ئدېالْ لىٍىػدحىٓ  رٖضدىّىٌ ۇرۇٌغدبٍٔىمىٕيل دۆٌىحىٕىڭ ٍىٍي ٍٗھۇدىٌ- 1948

ئىٍگىددرى ھٗر لبٍطددي جٗرٖپ وددۈچٍىرى ئبٌددذىٕئبال پىالٍٔىغددبْ ۋٖ وېٍىػددىۋېٍىٕغبْ 

ئٗضدىٗرٌٗر  ثىٍْٗ ٍٗھۇدىٌ« ئبرِىَٗضي» پىالٔي ثوٍىچٗ ئٗرٖة« ضىسىمي چېگرا»

ِىطدىر  پبرات ئۆجىۈزۈٌذى. پبراجٕىڭ وۈْ جٗرجىپٍىرىذىٓ ثىرى ئٗٔگٍىدَٗ ئوجحۇرىطىذا

جۈٌۈن ثىٍْٗ جِٗىٍٕٗغٕي جوخحىحىذۇ. غدۇٔىڭ ثىدٍْٗ ئدبرِىَٗ -ئوزۇق ئبرِىَٗضىٕي

جبضدبدىپىٌ ٔىدڭ لېػدىذا « ميضدىسى چېگدرا»ئۇرۇظ لىٍىػحىٓ جوخحبٍذۇ! ثٌٗىدي 

 .جوخحبپ لبٌىذۇ

جددب  -ئبغددۇ چبغددذا ھېچىىّٕىددڭ خىَبٌىغددب وٗچّىددگْٗ وىػددىٕي ھددب  دٖي

 !ٍۈز ثٗردىجبضبدىپىٍَىك لبٌذۇرىذىغبْ 

خبش  ٍوٌىذا جىھبد لىٍغۇچي ِۇضۇٌّبٔغب پىذائىٍَىرى « لېرىٕذاظ ِۇضۇٌّبْ»

جٗ  ٍِٗدذأىغب وىرىدپ  ٍوٌىذا غٗھىذ ثوٌۇظ ئبرزۇضدي ثىدٍْٗ ئۆجىۈر ئىرادٖ ۋٖ 

 .وٌٗذى

ئبغۇ ِۇجبھىدذالر ثىدٍْٗ ئدۇرۇظ لىٍىدع ئبٌذىدذىٓ پىالٔالٔغدبْ ۋٖ  ٍٗھۇدىَالر

ثىددٍْٗ ئددۇرۇظ لىٍىددع  پبراجمددب لبجٕبغددمبْ پددبرات ئبرِىَٗضددي وېٍىػددىۋېٍىٕغبْ

 .دٖرھبي ھېص لىٍذى زور پٗرلٕي ئوجحۇرضىذىىي

خىرىطدحىَبْ پۈجىدۈي  ئِٗٗش، ثٌٗىدي ٍدبٌغۇز ٍٗھدۇدىَالرٔىالجبضدبدىپىٍَىك ثۇ 

 !جب  لبٌذۇرىۋٖجحي-دۇَٔبضىٕي ھب 

ثىدٍْٗ ئۇرۇغدمبٔذىٓ وېدَىٓ پىذائىَالر ثىر لبٔچٗ لېحىٍّىك جٗڭذٖ  ٍٗھۇدىَالر

دېگْٗ جبراڭٍىك ئبۋازٔي ئبڭٍىغبْ چبغدذا، « غب ِٗٔطۇپ ثۈٍۈوحۇر، ِٗدھىَٗ » 

 ذائىَالرٔىڭئوخػبغال ئۆٌۈِٕي ضدۆٍىذىغبْ پىد دۈغٍّٗٔٗرٔىڭ ھبٍبجىٕي ضۆٍگۈٔىگٗ

جۈٌدۈن ۋٖ جٗ  -ٍدبراق، ئدوزۇق-ھۇجۇٍِىرىذىٓ ئۆزىٕي لۇجۇٌذۇرۇظ ئۈچدۈْ، لدوراي

 .جبغالپ گبزارِىٍىرىذىٓ لېچىپ وٗجحي الزىّٗجٍىىٍىرى

گٗرچٗ جٗ  ٍِٗددذأىغب ثىۋاضددىحٗ ئٗضددىٗر لبجٕبغددحۇرِىغبْ خىرىطددحىَبٔالر 

 !ّىذىئۇالرغىّۇ ئبٔچٗ ٍٗڭگىً جۇٍۇٌجبضبدىپىٍَىك ثوٌطىّۇ، ثىراق ثۇ 

 -7899غٗھىذ ئىّبَ ھٗضٗٔۇي ثٕٗٔبٔىدڭ رٖھجٗرٌىىىدذىىي ئىطدالَ دٖۋىحدي 

 ھٗرثىدٌ ٍىٍىذىىي جۇٔجي لٗدىّذىٓ ثبغدالپ ثوٌۇپّدۇ ئبغدۇ چبغدذا ئٗٔگٍىَٗٔىدڭ

ثۇ ھٗرىدىٗت جبٍٔىٕىدپ وٗجدىْٗ چبغدذا راٍؤىذا ثبزىطي جبٍالغمبْ ئىطّبئىٍىَٗ 

خىرىطددحىَبْ ۇ ۋالىححىىددي دۇَٔبضددىٕي لددبجحىك ثىئددبراَ لىٍددذى. ئبغددخىرىطددحىَبْ 

ھٗضدٗٔۇي ثٕٗٔدب لدۇرۇپ چىممدبْ جبِبئٗجٕىدڭ  ئٗٔگٍىدَٗ دۇَٔبضىٕىڭ وبجحىجېػدي

ثىرٌٗپ جٗوػدۈردى -لىٍىپ، ئۇٔىڭ خٗۋٖرٌىرىٕي ثىر ھٗرىىىحىٕي ئىٕچىىٗ رازۋېذوب
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 .ۋٖ جبضۇضالر ئبرلىٍىك ثۇ جبِبئٗجٕىڭ ئىچىگٗ ضىڭىپ وىرىػىٗ ئۇرۇٔذى

ٍىٍددي ٍبزغددبْ  - Gibb 1936 چي گىددتٍددبزغۇ غٗرلػددۇٔبش ئٗٔگٍىٌَٗىدده

ٔددبٍِىك  «Modern Trends in islam ٍۆٌىٕىػددٍٗر ئىطددالِذىىي ٍېڭددي»

جۇٔجي ٔٗغرىذٖ ٍېسىٍغبْ  وېَىٕىي ٔٗغرىذٖ ئۆزگٗرجىٍگْٗ، ثىر ئدبثساش  وىحبثىٕىڭ

وبجحىجېػددي  دۇَٔبضددىٕىڭخىرىطددحىَبٔالر ضددۆزىٕي ئٗضددٍٗپ ئددۆجًٗ: ثددۇ ضددۆز 

 .جحىك ئٗٔذىػٗ لىٍىۋاجمبٍٔىمىٕي چۈغٗٔذۈرۈپ ثېرىذۇثۇ جبِبئٗجحىٓ لب ئٗٔگٍىَٗٔىڭ

ھٗلمىدذٖ ضدۆزٌٗپ وېٍىدپ، « ٍۈزٌىٕىػدٍٗر ئىطالِذىىي ٍېڭدي»وىحبثحب ثىس ثۇ 

جوخحىٍىدپ ئۈضدحىذٖ « ٍېڭىٍىمٍىدرى» ئبفغبٔي ۋٖ ِۇھِّٗٗد ئبثذۇھٕىڭجبِبٌىذىٓ 

ٕي ٍبزىذۇ: ٔٗغرىذٖ، ِۇٔذاق ثىر ئىساھبجثىرىٕچي ئۆجىذۇ. ئبٔذىٓ وېَىٓ ئۇ وىحبثٕىڭ  

 جبِبئٗت ئوجحۇرىغب لېرىٕذاغالر جبِبئىحي دٖپ ئبجبٌغبْ ثىر ٍېڭي ٔۆۋٖجحٗ ِۇضۇٌّبْ»

چىمحي، ثۇ جبِبئٗجىٗ ھٗضٗٔۇي ثٕٗٔب ئىطدىٍّىه ثىدر ئدبدَٖ رٖھجٗرٌىده لىٍىدذۇ، 

ثىدراق ئۇٔىڭغدب ھۆودۈَ  خٗجٗرٌىىدحٗن وۆرۈٔطدىّۇ گٗرچٗ ثۇ جبِبئٗت پٗۋلۇٌئبددٖ

 «.لىٍىذۇلىٍىع ھبزىرچٗ ثبٌذۇرٌۇق 

لبجحىك  ثۇ جبِبئٗجحىٓ ثوٌىذۇوي، ئٗٔگٍىَٗ ئبثساضحىٓ غۇٔي وۆرۈۋېٍىػمب ٍۇلىرىمي

ئٗٔطددىرىگْٗ ثوٌطددىّۇ، ثىددراق ثددۇ جبِبئٗجٕىددڭ ئىچىددي لبجٍىّىغددب چوڭمددۇرالپ 

 .وىرٌّٖىگْٗ

 جۇٔجي لېحىُ ٔٗغر لىٍىٕغبْ چبغذىىي ئٗھۋاي غۇٔذاقوىحبة ٍىٍي ئبغۇ - 1936

 پٌٗٗضحىٕگٗ وىرگٗٔگٗ لٗدٖر لىطّْٗ ئۆزگىرىػدٕيَالر پىذائىٍىٍي -7819ثوٌۇپ، 

ئبٌّىغبٔذا ئٗھدۋاي ئىٍگىرىىىدذٖوال داۋاِالغدحي. ثدۇ لىطدّْٗ ئدۆزگىرىع  ھېطبثمب

ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ئٌِٗٗي ئىپبدىطي:  جبِبئٗجحىٓ جېخىّۇ ئٗٔطىرىگٍٗٔىىي ئٗٔگٍىَٗٔىڭ

ئۆجىدۈزۈٌگْٗ  ٍىٍي ئىطّبئىٍىَٗ دائىرىطىذٖ - 7819ھٗضٗٔۇي ثٕٗٔبٔىڭ  ئٗٔگٍىَٗ

ضبٍالَ ٔبِساجىغب وۆرضىحىٍىػىٕي چٗوٍٗظ ئۈچدۈْ ضدبٍالِغب ثىۋاضدىحٗ ئبرىالغدحي، 

ھِٗذٖ ئبغۇ چبغذىىي ھۆودۈِٗت رٖئىطدي ٔۇھدبش پبغدبغب ثېطدىُ ئىػدٍىحىپ ثدۇ 

ٔدبِساجٕي ئٌِٗٗددذىٓ لبٌددذۇرِبلچي ثوٌددذى. ٌدېىىٓ ٍٗٔٗ ثىددر جٗرٖپددحىٓ ئېَحمبٔددذا، 

ىٓ ئٗٔطدىرٖپ ئۇالرٔىدڭ لېحىغدب جبضۇضدالرٔي ئبغۇ ۋالىححدب ثدۇ جبِدبئٗجح ئٗٔگٍىَٗ

وىرگۈزۈغىٗ پۈجۈْ وۈچي ثىٍْٗ ئۇرۇٔغبْ ثوٌطىّۇ، ثىراق ئۇٔىدڭ ئىچىدي لبجٍىّىغدب 

 .چوڭمۇر ضىڭىپ وىرٌّٖىذى

جددب  لبٌذۇرغبٔددذٖن، -ھددب  ٍٗھددۇدىَالرٔيجبضددبدىپىٍَىك غددۇٔىڭ ئۈچددۈْ ثددۇ 

 .جب  لبٌذۇرغبْ-ھب  خىرىطىحىَبٔالرٔىّۇ

دۇَٔبضدي خىرىطدحىَبْ پۈجىۈي ئبرلىطىذىىي چۈْ ۋٖ ئۇٔىڭ ئۈ ِٗضىٍٗ ئٗٔگٍىَٗ
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 .ثوٌۇپ جۇٍۇٌذىجبضبدىپىٍَىك ئۈچۈْ وَٗ دېگٗٔذٖ ئىىىي جٗرٖپحىٓ 

دۇَٔبضي ئىطالِغب ٔىطجٗجْٗ خبجدب لبراغدحب خىرىطحىَبْ جٗرٖپ غۇوي، ثىرىٕچي 

ئدبخىرلي ِٗزگىٍدٍٗردٖ « وۈچىذىٓ لبٌذى»ۋٖ « ئبجىسالغحي»ثوٌذى، ئۇالر ئىطالَ 

ٍوٌۇلمبْ ئېچىٕىػدٍىك ئدبجىسٌىمحىٓ وېدَىٓ ئدۇ ھٗرگىسِدۇ ئىطدالِىٌ  ضۇٌّبٔالرِۇ

 .لوزغىٍىپ چىمبٌّبٍذۇ دٖپ ئوٍٍىذى ٍېڭىذىٓ وۆرۈٔۈغىذٖ« جىھبد»

ثبرٌىك ئىطالِىٌ جىھدبد ھٗرىىٗجٍىدرى ٍٍِٗدي ھىٕذىطدحبْ ٍدبوي  ئٌِٗٗىَٗجحٗ

ڭ ثبغمب جبٍٍىرىذا غىّبٌي ئبفرىمىذا ثوٌطۇْ، ٍبوي ضۇداْ ۋٖ ٍبوي ئىطالَ دۇَٔبضىٕى

 ثوٌطۇْ ئبٌٍىمبچبْ ٔۇرى ئۈچدۈپ، جدۈگٗپ وٗجدىْٗ ئىدذى. زٖھٗرٌىده ئىدذىَٗۋى

ھٗرىىٗجٍٗرگٗ ئبٍالٔذۇرۇۋٖجىْٗ ثوٌدۇپ، ثدۇ « ضىَبضىٌ»جىھبد روھىٕي  ھۇجۇِالر

ئۆجىۈزۈظ ئىدذى. « ٔبِبٍىع»خىً ھٗرىىٗجٍٗرٔىڭ ثىردىٕجىر ئىپبدىطي ووچىالردا 

جبظ ئېحىپ ئبخىرىذا ئۆٍٍىرىگٗ ضبلچىالرغب  ۋٖچىراغالرغب ، ٔبِبٍىػچىالر ِبگىسىٕالرغب

پبت ئۇالرٔي -چىمىراٌّبٍذۇ، ئۇالر پبت لبٍحىپ وېحىػحىٓ ثبغمب چو  ئىػٕي ۋۇجۇدلب

ھٗرىىٗجدٍٗر ضىَبضدىٌ ٌٗرگٗ ئبرىٍىػىذۇ. «پبراوٗٔذىچىٍىه»زىَبٔغب ئۇچرىحىذىغبْ 

ئبضدحب -ىّبلمدب ئبضدحبئبٌذىدذا دۈغدّْٗ لبر« ثبظ ئٗگّٗش لبرغىٍىك»لوزغبۋاجمبْ 

ئۆزىٕىددڭ ٍِٗذأىددذىٓ لبٍحىۋاجمددبٍٔىمىٕي ئىپبدىٍٍٗددذۇ. ئٌِٗٗىَٗجددحٗ دۈغددٍّٗٔٗر 

ھۆودۈِرأالردىٓ خدبجىرجَٗ  وېَىٓ غٗھٗرٌٗرٔي ئۆجىۈزۈۋاٌغدبْ« ِۇضحٗلىٍٍىمحىٓ»

 ٔىدڭ لدبٔۇٔي ثىدٍْٗ ھۆوۈِرأٍىدك لىٍىدع ئىذىَٗضدىذىٓثوٌىذۇ. چۈٔىي ئدۇالر 

ثوٌۇپ، دۈغٍّٗٔٗر لىٍچٗ ئىىىىٍّٗٔٗضحىٓ ھۆوۈِرأٍىدك پۈجۈًٍٔٗ ئبٍرىٍىپ لبٌغبْ 

ٔددي ئۇالرغددب جبپػددۇرىذۇ.  ھولددۇق جۇجمددبْ ھۆوددۈِرأالر ثوٌطددب، ئبغددۇ «ئبِددبٔىحي»

 .دۈغٍّٗٔٗرٔىڭ ضىسىپ ثٗرگْٗ ضىسىمي ثوٍىچٗ دۆٌٗت ثبغمۇرىذۇ

لوزغىٍىدپ  ٍېڭىدذىٓ ئىطدالِىٌ جىھدبد وۆرۈٔۈغدىذٖ« ئىطالَ»غۇٔىڭ ئۈچۈْ 

وۆڭٍىگٗ زادى وېچىپ ثبلّىغبْ  ېگْٗ خىَبي خىرىطحىَبٔالرٔىڭچىمىػي ِۇِىىٓ د

لېرىٕذاغدالر جبِبئىحىددذىٓ  ِىطدىردىىي ِۇضدۇٌّبْخىرىطدحىَبٔالر ئىدذى. گٗرچٗ 

 ھِٗذٖ ئىطالِٕىڭ جۇٍۇلطدىس ،داۋاٍِىك ئٗٔطىرٖپ ئۇالرٔي ٔبزارٖت لىٍىپ جۇرۇۋاجمبْ

 ٍۈزٌىٕىػددي ئىطددالَ دۇَٔبضددىٕىڭ»ئوجحۇرىغددب چىمىددذىغبٍٔىمي ھٗلمىددذٖ گىددت 

Whither İslam» » ثۇ دىٕذىىي ئٗ  چو  خٗجٗر ثىرٖر ئبغدىبرا وىحبثىذا ٔبٍِىك

ثدبر  لوزغىٍىپ چىمىػي ثوٌۇپ، لوزغىٍىپ چىمىع ئېھحىّدبٌيجبضبدىپىٌ  ضٗۋٖثطىس

ئۈزٌۈوطدىس جبضدبدىپىٍَىمحىٓ  دېدگْٗ« ثوٌغبْ جبٍالرٔي لىٍچٗ ثدبٍمىغىٍي ثوٌّبٍدذۇ

لوزغىٍىػٕىڭ ثۇ خىً ضۈرٖجحٗ جىس خىرىطحىَبٔالر راق ثوٌطىّۇ، ثى جۇرۇۋاجمبْ لورلۇپ

 .ئوجحۇرىغب چىمىذىغبٍٔىمي زادى ئوٍالپ ثبلّىغبْ ئىذى
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خىرىطددحىَبْ ٍىٍددي -7189خىرىطددحىَبٔالر جٗرٖپ غددۇوي، ئىىىىٕچددي ئِّٗددب 

لىٍىددپ وىددرگْٗ جددۇٔجي ِىٕددۇجحىٓ ثبغددالپ  ِۇغددۇ  ِىطددىرغب جبجددبۋۇز ٔددبپوٌېئوْ

، ٌي ئدۇئبضبضدٍىرى ر ئىٍگىرى، ِىطىردىىي ئىطالَ ھبدىطىٍٗردىٓ ثىر ٍېرىُ ئٗضى

ٔي ۋٍٖراْ لىٍىػمب ئبالھىدذٖ وۆڭدۈي ثۆٌدذى
①

ئبغدۇ ئدۇزاق ِٗزگىٍدٍٗردٖ، ثوٌۇپّدۇ  .

ئىػدغبٌىَٗت  ٍىٍىذىٓ ثبغالپ ِىطىر زېّىٕىذا ئبٍبغ ثبضدمبْ ئٗٔگٍىَٗٔىدڭ-7999

ٕي ئىطددالِخىرىطددحىَبٔالر ئېَحىددپ ئددۆجىىٕىّىسدٖن  ِٗزگىٍٍىرىددذٖ ثىددس ٍۇلىرىددذا

ئۈچدۈْ  ِىطىرٔي ئىطالَ دائىرىطدىذىٓ چىمىرىدۋېحىع ٍولىحىع، ئبخىرلي ھېطبثحب

ثىٍْٗ ھٗرىىٗت لىٍىػحىٓ ثىردِّٖۇ جوخحدبپ لبٌّىدذى ثبرٌىك ئۇضۇٌالر
②

غدۇٔىڭ  .

ٍِٗدذأغب وٌٗحدۈرگْٗ ۋٖ ھدبٌمىٍىك پٍٗحدحٗ ئدۇالرٔي جٗ  پىذائىَالرٔي ئۈچۈْ ئبغۇ 

دۇَٔبضدي خىرىطدحىَبْ ٌدۇپ لىٍىػدىٕي ٍِٗذأىغب ئٗۋٖجىْٗ جبٍٕىڭ دٖي ِىطىر ثو

 .ثوٌذىجبضبدىپىٍَىك ئۈچۈْ ھٗلىمٗجْٗ 

ئٌِٗٗدگٗ ئبغدۇرۇظ ٔىػدبٕٔي ئورجدبق خىرىطدحىَبٔالر  ئٗٔٗ غۇ چبغذا ٍٗھۇدىٌ

دۆٌٗجٍىدرىگٗ ثىدردٖن خىرىطدحىَبْ ۋٖ  ئۈچۈْ ئورجبق ثىر لبرار ِبلۇٌٍىذى: ٍٗھۇدىٌ

 !وېرٖنٍولىحىع ٕي وۆزدىٓ ِۇلىُ ۋٖزىَٗجٕي ٍبرىحىع ئۈچۈْ چولۇَ ثۇ جبِبئٗج

وېحىػددىذىٓ  پئوٍغىٕىددٔىددڭ «گىگبٔددث»ئىپبدىٍىگٗٔددذٖن ئددبپحورى دووددالت 

دۆٌىحىٕددي لددۇرۇپ  ٍٗھددۇدىٌ ئىطددالَ ئٌٍٗىرىٕىددڭ ئوجحۇرىطددىذا ئٗٔطددىرٖپ، ئٗرٖة

وۆرضدىحىپ ئۆجىٗٔدذٖن دووالجىذا ٍىٍىذىىي ِٗغھۇر -7851چىمىع ٌورد وبِجىً 

 .ئىذى ثىردىٕجىر ٔىػبٔي ڭخىرىطحىَبٔالرٔى

ھدېص لىٍىدپ  ئدۆزٌىرى ئدبالِٗجٍىرىٕي ِۇضدۇٌّبٔالر عراٍؤذىىي ئدوٍغىٕىئبغۇ 

دۆٌٗجٍىرىٕي ثىئبراَ لىٍىػمب ثبغٍىذى، چۈٔىي ئدۇالر خىرىطحىَبْ ثوٌۇغحىٓ ثۇرۇٔال، 

 .ثبٌىٍىرىٕي جؤۇغبٔذٖن جؤۇٍححيگوٍب ثۇ دىٕٕي 

َوُو َتَلول يوَ ﴿ نَولُىُا  ْلِ َُولَن يَوْدِرُُِا َِ  لَّوِذيَ  آتَو وْ َُْلووا وقَّ َوُىوْا يَوْد َْ َِ  ْل ُهْا لََ ْ ُُُلوا ِتونوْ َِرِيقولً   َِّ َِ نََْونَولرُىْا َوِ   ﴾ْدرُِِوا
، ئۇٔي  پٍٗغِٗجٗرٔي، ئدۆز خىرىطحىَبٔالرۋٖ  ثٗرگٍٗٔٗر  ٍٗٔي ٍٗھۇدىٌوىحبة ثىس ﴿

 .③﴾ئوغۇٌٍىرىٕي جؤۇغبٔذٖن جؤۇٍذۇ

                                                 
①
جدۈروىَٗ ثىدٍْٗ ِىطدىردا ئىطدالِٕي ٍولىحىػدمب ودۆپرٖن ودۈچ  دۈغٍّٗٔٗر ئىطالَ دۇَٔبضىٕىڭ ثبغمب جبٍٍىرىغدب لبرىغبٔدذا، 

ِىطدىر  وۈچىٕىدڭ ِٗروىدسى دٖپ لبراٌطدب  ھٗرثىدٌغدۈوي ھِٗدذٖ ضىَبضدىٌ ۋٖ ثۆ خٌٗىپىٍىىٕىڭچۈٔىي جۈروىَٗ  چىمبردى.

 .ھېطبثٍىٕبجحيِٗذٖ ئىٍىُ ٔۇرى ۋٖ ِۇضۇٌّبٔالر روھىٕىڭ ِٗروىسى ھ ۆغۈويث ئٗزھٗرٔىڭ
②

ئبٔدذىٓ وىدَىٓ ِىطدىر زېّىٕىدذىٓ  ٍىً، ِىطىرٔي ئىػغبي لىٍىدپ،72 ٍىٍغىچٗ  -0954ٍىٍذىٓ جبوي  -0882ئٗٔگٍىَٗ  

 ٕذۈردى.ئٗضىٗر چېىى
③
 ئبٍٗت.-046ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
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راٍؤدذىىي ۋٖ ئبغدۇ داھىَطدي  دۇَٔبضىٕىڭخىرىطحىَبْ  ئٍٕٗي ۋالىححب ئٗٔگٍىَٗ

دۆٌٗجٍىرى ئۆزٌىرىٕي خىرىطحىَبْ ئىگىطي ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ، ثبغمب  ئٗ  چو  ٔوپۇز

ئورجبق ٔىػبْ ثوٍىچٗ ثىرٌٗغدحۈرىذىغبْ ۋٖ ھٗر ثىرىٕدي ٌِٗدۇَ ِٗٔدپٗئٗجىٗ ئىدگٗ 

 .غب جبٍبٔذى« غوجب ئبوىطي»ِٗلطىحىذٖ  ثىرٖر ۋاضىحىگٗ ئېرىػىعلىٍىذىغبْ 

ٌوردات ِٗجٍىص ئٗزاٌىرىٕىدڭ ثىرىٕدي ِۇغدۇ ِٗضدىٍىٕي -ٌورد وبِجىً ئٗٔگٍىَٗ

دۆٌٗجٍىددرىگٗ ٍددوي وۆرضددىحىع ئۈچددۈْ خىرىطددحىَبْ جٗجمىددك لىٍىددع ۋٖ ثددبرٌىك 

ثدۇ جبٍدذا »ِۇٔدذاق دېدذى: دووالجىدذا ۋٖوىٍٍىىىٗ ضبٍٍىذى. ئۇ ئۆزىٕىڭ ِٗغھۇر 

ثىدر، ئووَبٔذىٓ دېڭىس لوٌحۇلي ئبرىطىغىچٗ جبٍالغمبْ ثىر خٌٗك ثبر، ئۇالرٔىڭ جىٍي 

ئبرِبٍٔىرى ئورجبق ثوٌۇپ زېّىٍٕىرى -ثىر، ئبرزۇ دىٕي ثىر، لٗثىٍىطي ثىر، ِٗدٖٔىَىحي

ٌېىىٓ ئۇ ِىذىرالغمب ثبغدٍىذى. ئٗگٗر  ،لوٌىّىسداجۇجۇغۇپ جۇرىذۇ. ئۇ ثۈگۈْ ثىسٔىڭ 

 .«!لبٌطب، ثىسگٗ ٔېّٗ ئىػالر ٍۈز ثىرٖرئوٍغىٕىپ ئٗجٗ گىگبٔث 

ٔبھبٍىحي بْ ئىػالرٔىڭ ھبِبْ ٍۈز ثېرىػي ئٗٔذىػىگٗ ضېٍىۋاجمخىرىطحىَبٔالرٔي 

 .ئېٕىك

ثوٌغددبٍٔىمي ئۈچددۈْ ئددۇالرٔي ئددۆچ  ِۇضددۇٌّبْ ئىطددالَ ثوٌغددبٍٔىمي، ِۇضددۇٌّبٔالر

 ئۆچٍّٗٔىىىٕي ٔٗزٖردىٓ ضبلىث لىٍىۋٖجىٗٔذٖ  خىرىطحىَبٔالرٔىڭ وۆرۈدىغبْ

و﴿ ُِ َر َْ ْ  يَو و تَ  َْ ْ  َتُسْيُىْا َوِ ِ ُتِصُِّْ ْا  َسَن َِ ُقواْ  َلَ َيُضورهُتْا َتْ وُمُىْا َ وْ ً ل ِ ِ َتْلَسْسُ ْا  اْ  ََِهول َوِ ِ َتْصوُِِّروْ  َوتَوُوَّ
    ِْ ُِ  َِ ُْا َّْو ََِلل يَوْدَل َِّ  ل  ئٗگٗر ضدىٍٗرگٗ ثىدر ٍبخػدىٍىك ٍٗجطدٗ، ئدۇالر ثۇٔىڭدذىٓ﴿ ﴾ِ 

 ثىئبراَ ثوٌىدذۇ. ئٗگٗر ضدىٍٗرگٗ ثىدرٖر ٍبِدبٍٔىك ٍٗجطدٗ ئدۇالر ثۇٔىڭدذىٓ خۇغدبي

 .①﴾ثوٌىذۇ
ھِّٗىٕددي ٔٗزٖردىددٓ ضددبلىث لىٍىۋٖجىٗٔددذٖ، ثددۇ جبٍددذا ئٗگٗر  ىالرٔىددڭٍۇلىرىم

ۋٖ ئىمحىطدبدى ضىَبضدىٌ گىگبٔث ئوٍغىٕىپ لبٌطب، چوڭمۇر جٗضدىرگٗ ئۇچراٍدذىغبْ 

-زېّىٓ ۋٖ ثبٍٍىمٍىرىٕي ثۇال  ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ِٗٔپٗئٗجٍٗر ِٗۋجۇت، چۈٔىي ٍبۋروپب

 .ثوٌّىغبْ ئىذى گۈٔىي ٍبۋروپبجبال  لىٍىػحىٓ ئىٍگىرى ھٗرگىسِۇ ثىس ثىٍىذىغبْ ثۈ

ئىٍگىدرى لبٔدذاق  ئىطالَ دۇَٔبضىغب ِۇضحٍِٗىىىچىٍىىىٕي وېڭٍٗحىػحىٓ ٍبۋروپب

دۆٌٗجٍىرى ضىرجمب لبرىحب جبجبۋۇزچىٍىك ھٗرىىىحىٕي ئېٍىپ ثېرىػدحىٓ  ئىذى؟ ٍبۋروپب

-ئىٍگىرى ئۆز ئبرا ئۇرۇغمبٔذٖن، ئىچىي ئۇرۇظ ثىدٍْٗ چٗوٍىٕىدپ لبٌغدبْ ثوٌطدب،

  ئبٍٍىٕبرِىذى؟ ثۈگۈٔىي ٍبۋروپبغب-چىٍىه زوراٍطۇْوۈچي لبٔ

ئىطالَ دۇَٔبضىٕي ِۇضحٍِٗىىٗ لىٍىدع ٔٗجىجىطدىذٖ لوٌغدب  خىرىطحىَبٔالرٔىڭ

                                                 
①

 ئبٍٗت.-021ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
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 لدۇۋۋٖت، گدۈٌٍىٕىع-ثۈگۈٔىىذٖن وۈچ لبت ثبٍٍىمالر ثىٍْٗ ٍبۋروپب-وٌٗحۈرگْٗ لبجّۇ

ال  لىٍىٕغدبْ جدب-ئٗجٗ گىگبٔث ئوٍغىٕىپ، ثۇال  ۋٖ جٗرٖلمىَبجمب ئىگٗ ثوٌذى. ئٗگٗر

ھدۆرِىحىٕي لبٍحۇرۇۋاٌطدب، ئۇالرٔىدڭ ئٗھدۋاٌي -ئىسزٖت ثبٍٍىمٍىرىٕي ۋٖ جبرجىۋېٍىٕغبْ

 لبٔذاق ثۇالر؟

 !ھٗرگىس ٍبخػىٍىك ثوٌّبٍذۇ ٍبۋروپبغب جٗثىئىَىي

 !ثۇ جبٍذا ٌورد وبِجىً ھٗي لىٍىع چبرىطىٕي ئوجحۇرىغب لوٍذى

ن. ثۇٔىدڭ ئۈچدۈْ ثىدسگٗ ثىس ثۇ خٌٗمىڭ ِۇٔبضىۋىحىٕي ئۈزۈپ جبغٍىػىّىس وېدرٖ

ئبھبٌىطدىگٗ دۈغدّْٗ ثوٌىدذىغبْ  ھٗرلدبٔچٗ گىگبٔدث راٍدوْ دوضث، ثىراق ئبغدۇ 

ئورٔىذىٓ جۇرِبلچي ثوٌطدب، ئۇٔىدڭ پۇجىغدب غدوخب  جىدىْٗ، ثوٌدۇپ ضدبٔجىٍىذىغبْ 

 .جبجبۋۇزچي دۆٌٗجحىٓ ثىرٔي ٍِٗذأغب وٌٗحۈرۈغىّىس وېرٖن

جٗھٗجحٗ ھۇجۇَ  ئىذىَٗۋى دۈغٍّٗٔٗر ئٗخاللي جٗھٗجحٗ ثۇزۇلچىٍىك لىٍىع،

لىٍىع پىالٍٔىرىٕدي ئٌِٗٗدگٗ ئبغدۇرغبٔذىٓ ثبغدمب، ثىدر ٍېدرىُ ئٗضدىردىٓ ثوٍدبْ 

ئۇرۇغدي پىدذائىَالر جوخحىّبً ھٗرىىٗت لىٍىۋاجمبْ ثوٌطىّۇ، ثىراق پٌٗٗضحىٕذىىي 

 خٗجٗرٌىده ضدۈرٖجحٗ ئىطدالَ ئدوٍغىٕىع ھٗرىىىحدي ِۇغدۇٔذاقٔبِبٍبْ لىٍىٕغدبْ 

 ى ٔېّٗ لبٌذى؟ٍِٗذأغب وٌٗذى. ئِٗذ

پۈجىۈي لوراٌالر جوخحىّبً خىسِٗت لىٍطۇْ! دىٓ، ئٗخالق ۋٖ ئٗٔئٗٔىگٗ ھۇجۇَ 

 ضدېرىك ،ِبلبٌٗ، جٗجمىمبت ۋٖ دٖرضٍىىٍٗر غٗھۋأي گېسىث ژۇرٔبي وىحبة،لىٍىذىغبْ 

فىٍىُ ۋٖ دېڭىس ضبھىٍٍىرىذىىي ٍبٌىڭبچ ئبٍبٌالر، ودوچىالر، ئۇضطدۇٌخبٔب، جبٔطدىخبٔب، 

ئبٍددبٌالر جىّٕددبً خىددسِٗت لىٍطددۇْ!  ٍبٌىڭددبچ زِىخددبٔىالردىىيپبھىػددىخبٔب ۋٖ ثٗ

 لىٍطۇْ! لبٔذاق لىٍىپ ثوٌّىطۇْ لورلۇٔچٍدۇقئبدا خىسِٗجٕي لىٍچٗ ثوغبغحۇرِبً 

 !وېرٖنلوٌٍىٕىع خٗجٗرگٗ جبلبثىً جۇرۇظ ئۈچۈْ وٗضىىٓ جٗدثىر 

غدٗھرىذٖ « فبٍىدذ» ئبرلب ئۇٌىػىپ وٌٗذى. ئىطّبئىٍىَٗٔىڭ-ھبدىطىٍٗر ئبرلىّۇ

ئۆز ئبرا ئۇچرىػدىپ،  دائىرىٍىرى ثىٍْٗ چٗجئٗي دۆٌٗجٍىرىٕىڭ وؤطۇٌٍىرى ٗٔگٍىَٗئ

لېرىٕذاغدالر جبِدبئىحىٕي ٍدولىحىع ۋٖ ئۇٔىدڭ ھٗرىىىحىٕدي جدوخحىحىع  ِۇضۇٌّبْ

ِىطددىر ھۆوددۈِىحىٕي ئبگبھالٔذۇرغبٔددذىٓ وېددَىٓ، جبِددبئٗت  جوغرىٍىددك ِۇضددۇٌّبْ

ىٍىدع ھبدىطدىٍىرى ثبغدٍىٕىپ ئٗزاٌىرىٕي لبِبلمب ئدېٍىع، لىَٕدبظ ۋٖ ضدۈرگۈْ ل

ٍىٍددي ئىّددبَ غددٗھىذ ھٗضددٗٔۇي ثٕٗٔددبٔي ئۆٌحددۈرۈظ  -7818وٗجحددي. ھبدىطددٗ 

 .دٖرىجىطىگٗ ٍٗجحي

*** 

-لدوي ثىدٍْٗ ئۆٌحۈرۈغدٕي پىالٍٔىغدبْ ٍٗھدۇدىٌ« ئىطالِىٌ»ئىّبَ غٗھىذٔي 
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ئددۇٔي ئۆٌحددۈرۈظ ثىددٍْٗ ِٗضددىٍٗ ِٗڭگددۈ ھٗي ثوٌىددذۇ، ئىطددالَ خىرىطددحىَبٔالر 

جبپىذۇ. ئۇالرٔي ثىئبراَ لىٍىذىغبْ ئىػالر لبٍحب ٍۈز ثٗرٍِٗذۇ دٖپ  دۈغٍّٗٔىرى ئبراَ

  .ئوٍٍىغبْ ئىذى

ثوٌطدىّۇ، ثىدراق ئۇالرٔىدڭ ثدۇ خىَدبٌي « خبجبالغدمبْ»گٗرچٗ ئۇالر غۇ ۋالىححدب 

 .ئِٗٗش ئىذى ضٗۋٖثطىس

ئۇالرٔىڭ ئوٍىچٗ ھٗضٗٔۇي ثٕٗٔبٔي ئۆٌحۈرگٗٔدذٖ ئدۇ لدۇرۇپ چىممدبْ جبِدبئٗٔي 

حي. چۈٔىي ئۇ ِبھىَٗجحٗ ئبغۇ جبِبئٗجىٗ ٔىطجٗجْٗ ئۇالرٔىڭ ثبرٌىمي ٍولبجمىٍي ثوالج

ۋٖ وۆرضددٗجّٗ  ئىددذى. ھٗضددٗٔۇي ثٕٗٔددب ئددۇ جبِبئٗجٕىددڭ لۇرغۇچىطددي، ٍوٌَددورۇق

ئىذى. جٗپٗوىۇر لىٍىذىغبْ ئٗلٍي، ضدولۇپ جۇرىدذىغبْ  ثېرىذىغبْ ٍېحٗوٍىگۈچىطي

ھٗضدٗٔۇي ثٕٗٔدبٔي ٍۈرىىي، ئبٌغب ئىٕحىٍدذۈرگۈچي روھدي ئىدذى. غۇڭالغدمب ئدۇالر 

ٍولۇٌدۇپ  ھٗرىىٗجٍٗٔذۈرگۈچىٕي ٍولبجمىٍي ثوٌىذۇ، ھٗرىىٗت ئۆزٌۈوىدذىٍٓولبجمبٔذا 

  .جۈگٍٗذۇ دٖپ ئوٍٍىذى

ٔىدڭ جٗلدذىرى غۇٔذالال ئۇالر ِۇٔذاق ثىر زور ھٗلىمٗجدحىٓ ثىدخٗۋٖر ئىدذى: 

ي لبٔالرٔىڭ وۆپىَىػي ِۇغۇ دٖۋٖجٕىڭ جبٍٔىٕىػىٕىڭ ئبضبضد ثىٍْٗ ئۇالر جۆوۈۋاجمبْ

 .ئىذى

*** 

ئېٍىددپ ثېرىٍغددبْ لددبٍٔىك  رٖھجٗرٌىىىددذٖ ھۆوۈِىحىٕىددڭ ئىجددراھىُ ئبثددذۇٌھبدىٌ

ٍىٍدي -7805ثېرىدپ ئىىىدي ٍىٍدذىٓ وېدَىٓ ٍٗٔٗ  ثبضحۇرۇظ ھٗرىىٗجٍىدرى ٍدۈز

ۋٖزىَىحىذٖ ئۆزگىرىع ثوٌذى. ھِٗذٖ ئٗروىٍٕىىٕي ٍوٌغب لوٍۇپ، ضىَبضىٌ ِىطىرٔىڭ 

 .پ ثېرىػمب رۇخطٗت لىٍذىضبٍالَ ئېٍى غبرائىححب ٍېڭي ئبدٖجحىىي

ھٗر لبٍطي ضدبھٌٗٗردٖ ئىطدالِغب لبرىحدب  .ٍۈز ثٗردىجبضبدىپىٍَىك ِبٔب ثۇ جبٍذا 

ئولۇغۇچىالر ثىرٌٗغّىطىٕىڭ  ئۇٔىۋېرضىحېححب .ثۇرۇٌۇظ ٍِٗذأغب وٌٗذى ئوِۇَِۈزٌۈن

لېرىٕذاغدالرٔىڭ  ِۇضدۇٌّبْ ضبٍالٍِىرى پۈجۈًٍٔٗ دېگۈدٖن ثٗزى فدبوۇٌحېحالردىىي

ۈغددۈپ لبٌددذى، ٍددبوي جددۆۋْٖ ِۆٌچٗرٌىگٗٔددذٖ ئۇالرٔىددڭ وددۆپ لىطددّي لوٌىغددب چ

دوخحۇرالر، ئىٕنېٕېرالر، « ئىطالَ»لېرىٕذاغالرٔىڭ ٍېحٗوچىٍىىىذٖ ئېٍىپ ثېرىٍذى. 

خٗجٗرٌىه  ۋٖ ئىػچىالر ئۇٍۇغّىطىغب ئېمىپ وىرىػىٗ ثبغٍىذى. جېخىّۇ ئبدۋووبجالر

ٍىدپ وٗجحدي. ئدۇالردىٓ ھٗر ثوٌغىٕي ئىطالَ ئبرِىَٗ ۋٖ ضدبلچي لىطدىّالرغب جبرلى

ثىدٍْٗ ِۇٔبضدىۋٖت « ھٗرىىىحدي»ثىرىٕىڭ لېحىذا ئوخػىّىغبْ دٖرىجىذٖ ئىطدالَ 

ئورٔبجمبْ، ئۆز ضبھٗضىذٖ ٍبوي ثبغمب ضبھٌٗٗردٖ دٖۋٖجٕي وٗڭرى لبٔدبت ٍبٍدذۇرۇظ 

 .ثبرٌىممب وٌٗذى ئۈچۈْ پبئبٌىَٗت ئېٍىپ ثبرىذىغبْ ٍېحٗوچىٍٗر
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زٖرثىٕىددڭ ثددۇ ھٗرىىٗجٕددي  جددۇٔجيبٔالر خىرىطددحىَ-ئٗٔٗ غددۇ چبغددذا ٍٗھددۇدىٌ

لېحىّمىغدب لبرىغبٔدذا جېخىّدۇ لٗثىدھ ۋٖ جېخىّدۇ  ٍولىحبٌّىغبٍٔىمىٕي، غۇڭب جدۇٔجي

دٖپ لبراٌغدبْ  دٖھػٗجٍىه ثوٌغبْ، غدٍٗحبٕٔىڭ پىالٔىدذا ثدۇ ھٗرىىٗجٕدي ٍولىحىدذۇ

ٍېڭىچٗ زٖرثىٕدي ئوجحۇرىغدب چىمىدرىع وېرٖوٍىىىٕدي ئېٕىدك ثىٍدذى. ثىدراق ئبغدۇ 

ثېرىددپ پۈجىددۈي راٍؤالرٔىددڭ خٗرىحىطددىٕي  ا دۇَٔددبۋى ھبدىطددىٍٗر ٍددۈزجٗرٍبٔددذ

 !ثوٌطىّۇ ئۆزگٗرجىۋٖجحي. گٗرچٗ ٔىػبٔالردىٓ ھېچ ثىرىٕي ئۆزگٗرجٌّٗىگْٗ

ثىٍْٗ فىرأطدىَٗٔي ھبٌىدذىٓ وٗجىدۈزۈپ ئدۇالرٔي ئىىىىٕچدي  ئۇرۇظ ئٗٔگٍىَٗ

ٗروىدٓ دۇَٔبٔىدڭ ئ» دٖرىجىٍىه دۆٌٗجٍٗرگٗ ئبٍالٔذۇرۇپ لوٍغبٔذىٓ وېَىٓ، ئبِېرىىب

ثوٌۇظ ضۈپىحي ثىٍْٗ ئوجحۇرىغب چىمحي. ثۇٔىڭغب ئىطالِىٌ راٍؤالرٔىدڭ « خوجبٍىٕي

رٖھجٗرٌىىددي ھٗر دائىددُ  ٔىددڭ خىرىطددحىَبٔالرٔىڭ« ئٗروىددٓ دۇَٔددب»رٖھجٗرٌىىددي 

جۇرىدذۇ. ئٍٕٗدي  دۇَٔبضىذىىي وۈچٍۈن دۆٌٗجٍٗرٔىڭ لوٌىغدب ٍۆجىىٍىدپخىرىطحىَبْ 

رٖھجٗرٌىىدي  ن دۆٌٗت ثوٌغبچمدب، خىرىطدحىَبٔالرٔىڭئٗ  وۈچٍدۈ ۋالىححب ئٗٔگٍىدَٗ

 وۈچٍۈن دۆٌٗجىٗ ئبٍٍىٕىۋىدذى، رٖھجٗرٌىده جٗثىئىدَال لوٌىذا ئىذى. ئبِېرىىب ئۇٔىڭ

دۇَٔبضدي ئىطدالِغب لبرغدي خىرىطدحىَبْ ئۇٔىڭ لوٌىغب ٍۆجىٌٗذى. دېّٗن پۈجىدۈي 

رىطدحىَبْ خى ثوٍىچٗ ئۇرۇظ رٖھجٗرٌىىي جٌٗىپي ئۇرۇظ لىٍذى. ٌېىىٓ رېئبٌٍىمٕىڭ

دۇَٔبضىذىىي ئٗ  وۈچٍۈن دۆٌٗجىٗ جبپػدۇرۇٌذى! ئدۇالر ئدۆز ئدبرا رىمبثٗجٍىػدىپ، 

-ثىرىگٗ خىرىص لىٍطىّۇ. ثىراق ئىطالِغب لبرغي جۇرۇغحب ثىدر-پۈجىۈي ئىػالردا ثىر

ثىدرىگٗ جبٍبٔغدبْ -ثىرىٕي لوٌالپ لۇۋۋٖجٍٍٗذىغبْ، ھِٗىبرالغمبْ، ثىرٌٗغىْٗ ۋٖ ثىر

 .دۇر«ثىر جبڭگبٌٕىڭ ثۆرىٍىرى»

 ئۆزىٕىددڭ ثۇرۇٌددۇظ ٔۇلحىطددىٕي ئىىىىٕچىطددي غددۇوي، دۇَٔددب ٍٗھددۇدىٍَىرى

 ئٗٔگٍىَٗدىىددي ٍۆجىىددذى. ثددۇ دېگٍٗٔىدده، ٍٗھددۇدىَالر ئٗٔگىٍىددَٗدىٓ ئبِېرىىىغددب

ثىددٍْٗ ثوٌغدبْ ھِٗىددبرٌىمىٕي ئٌِٗٗددذىٓ لبٌددذۇردى  پبئدبٌىَىحىٕي ٍددبوي ئٗٔگٍىددَٗ

ئدۇ ئۆزىٕىدڭ ِٗۋجدۇدىَٗت  دېگٍٗٔىه ئِٗٗش. ثۇ ھٗرگىس ئۇٔذاق ثوٌّبٍذۇ! چۈٔىي

فىرأطدىَٗ، گېرِدبٔىَٗ، جٗٔدۇثي  ،ثبرٌىك دۆٌٗجدٍٗر ثىدٍْٗ ئٗٔگٍىدَٗ ٔۇلحىطىذىىي

 ئبفرىمب، رۇضىَٗ ثىٍْٗ ثىرٌىػىپ ھٗرىىٗت لىٍىذۇ. ثىراق ئبضبضٍىك ِٗروٗزٌىػىع

« پبٍدذا»ئٗ  وۈچٍۈن دۆٌٗجىٗ ٍۆجىٍٗذۇ. چۈٔىي وۈچٍۈن دۆٌٗت ئۇٔىڭ  ٔۇلحىطىٕي

ثىدٍْٗ  لىٍىذۇ، ِبٔب ثۇ چبغذا ئىٍگىرى ٍٗھۇدىَالر ٖرىجىذٖ وبپبٌٗجٍىهزىَىٕىغب زور د

ئوجحۇرىطىذا ھِٗىبرٌىك ئورٔىحبٌىغبٔذٖن، ئىطالِىٌ ھٗرىىٗجٕي جوخحۇجۇظ  ئٗٔگٍىَٗ

ئوجحۇرىطدىذا ئٗ  وۈچٍدۈن ھِٗىدبرٌىك  ثىدٍْٗ ئبِېرىىدب ئۈچۈْ دۇَٔب ٍٗھۇدىٍَىرى

 .ٍِٗذأغب وٌٗذى
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ىع ھٗرىىىحىگٗ ٔىطجٗجْٗ ۋٖ ٍدبوي دۈغدٍّٗٔٗرٔىڭ ثىس ثۇ ٍٗردٖ ئىطالَ ئوٍغىٕ

ٍولىحىع پىالٔىغب ٔىطجٗجْٗ ثوٌطۇْ، ھبدىطىٍٗرٔىڭ جبرىخىٕي  ئىطالَ ھٗرىىىحىٕي

 .ثبر ضۆزٌىٍّّٗىس. چۈٔىي ثۇ ضبھٗدٖ ئۇٔىڭ ِٗخطۇش ٍبزغۇچىٍىرى

ثىس پۈجىدۈي جٗجمىمدبت جٗرٍبٔىدذا ئبضبضدٍىك جدبرىخي وۆرۈٔۈغدٍٗرٔىڭ وٗڭدرى 

 .ضىحىپ ئۆجىّىسٍوٌٍىرىٕي وۆر

جددبرىخىٕي ضددۆزٌىّىذۇق، ثٌٗىددي ئۇٔىددڭ ئبضبضددٍىك  جبِبئٗجٕىددڭ ثىددس جددۇٔجي

ثٌٗگىٍىرىٕي ئٗوص ئٗجحۈرىذىغبْ وٗڭرى ٍوٌالرٔي گٗۋدىٍٗٔذۈردۇق، جبرىخي ئېغىدپ 

وېحىػٕىڭ ٍوٌٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍّىذۇق ثٌٗىي ئۇٔىڭذىٓ ئبضبضٍىك جٗرٖپٍٗرٔىدڭ ئٗ  

ثۇ جبٍدذا ئىطدالَ ئدوٍغىٕىع ثىس ق. غۇٔىڭذٖن ِۇھىٍّىرىٕي ئۇچۇق ضۆزٌٗپ ئۆجحۇ

ھٗرىىىحىٕىڭ جبرىخىٕي ضۆزٌىٍّّٗىس، ثٌٗىي ئۇٔي جبرىخي وۆرۈٔۈظ ضۈپىحىذٖ جىٍغب 

، ھِٗذٖ جٗجمىمبجىّىس ٍبر ثٗرگْٗ دائىرىذٖ ئۇٔىڭذىٓ ئٗ  گٗۋدىٍىده ۋٖ ئٗ  ئبٌىّىس

 .ِۇھىُ ٍوٌالرٔي وۆرضىحىپ ئۆجىّىس

*** 

َ ئدوٍغىٕىع ھٗرىىىحىٕدي جٌٗحۆودۈش ٍدولىحىع ئىطالخىرىطحىَبٔالر -ٍٗھۇدىٌ

ئۈچۈْ، ثۇ ھٗلىمٗجىٗ ئىىىىٕچي لېحىُ وٗضىىٓ زٖرثٗ ثېرىػٕي لبرار لىٍدذى. غدۇ 

ٍٗھۇدىَالر ئبغۇ زٖرثىٕي لبٔبت ٍبٍذۇرۇظ ِٗلطىحىذٖ، ٍېڭي ۋٖزىَٗجٕىڭ  ضٗۋٖثحىٓ

 ئبِېرىىب ثىٍْٗ ھِٗىبرالغدحي. ثدۇ ِٗلطدٗجٕي ئٌِٗٗدگٗ ئبغدۇرۇظ ثوٍىچٗ جٌٗىپي

 ئۈچۈْ جبٌالٔغبْ لوراي جبِبي ئبثذۇٔبضىر ۋٖ ھٗرثىٌ ئۆزگىرىع ئىذى.

ثىرٌٗغىْٗ ئورۇْ ھبزىرلي زاِدبْ جىٍدي « جٗثىئىالر»خىرىطحىَبٔالر ٍٗھۇدىٌ ۋٖ 

ثوٌدۇپ، ئبِېرىىدب ئٌِٗٗىدٌ رېئدبٌٍىك غدحبجٍىرى ثوٍىچٗ ئېَحمبٔذا، ئبِېرىىدب لوغدّب 

ېرىىددب دۆٌىحددي ۋٖ ئبِېرىىددب پۈجىددۈي ئبِ خىرىطددحىَبْ،ٔۇلحىطددىذىٓ لبرىغبٔددذا، 

ثوٍطدۇٔۇظ ٔۇلحىطدىذىٓ لبرىغبٔدذا ٍٗھدۇدىٌ  ضىَبضىحىٕىڭ ٍٗھۇدىَالرٔىڭ ٔوپۇزغب

ئىدذارٖ  ھېطبثٍىٕىذۇ. ثىس ثۇ جبٍذا ئبِېرىىىٕىڭ ئىطدالَ راٍؤىدذىىي ھبدىطدىٍٗرٔي

ِٗٔپٗئٗجىٕي چىمىدع لىٍىػدحىىي  لىٍىػحب، ثىردٖن ٍٗھۇدىٌ ۋٖ خىرىطحىَبٔالرٔىڭ

 ىٕي ثبٍمبٍّىس.ئبضبضٍىك روٌ

ئِّٗب ھٗرثىٌ ئۆزگىرىػٕي جبٌالظ ئىطالِغب لبرغدي ئدۇرۇظ لىٍىػدٕىڭ لدوراٌي 

ثوٌۇپ، ثىس ئبٌذىٕمي ثۆٌۈِٕىڭ ئبخىرىذا ئېَحىپ ئۆجىىٕىّىسدٖن، ئۇ ئبجب  ، ۋاضىحىطي

ئىٍگىرىىددي  خىرىطددحىَبٔالرٔىڭ-جۈروٕىددڭ جٗجرىجىطددىذٖ غددٗوىٍٍٗٔگْٗ ٍٗھددۇدىٌ

ثدۇ جٗجرىجىدذىٓ خىرىطدحىَبٔالر -رىٍغبْ، ٍٗھدۇدىٌجٗجرىجىطي ئبضبضىذا ئېٍىپ ثې

ئىٕحبٍىٓ پٗخىرٌىٕىذۇ. ھِٗدذٖ ئدۇٔي ئىطدالِٕي ٍدولىحىع ِۇضدۇٌّبٔالرٔي لدبٍٔىك 
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ٔىػددبٕٔي ئٌِٗٗددگٗ ئبغۇرۇغددحىىي ٍٗوددۈٍٔىگْٗ « ئۇٌددۇغ»ثبضحۇرۇغددحىٓ ئىجددبرٖت 

دا لىّّٗجٍىه ثبٍٍىك دٖپ لبراٍذۇ. ثۇ جٗجرىجٗ ئۇالرٔىڭ ئوٍىذا ِدۇھىُ ۋٖزىپىٕدي ئدب

لىٍىػحىىي ِۇۋٖپپٗلىَٗجٍىه ئبِىً دٖپ لبراٌغبچمب، ئىٍگىرى ئبجدب جۈروٕىدڭ لوٌىدذا 

ٔي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ لىٍچٗ « ٔىػبْ»ئىػٍىحىٍگْٗ ثۇ جٗجرىجىٕي ئبِېرىىب 

 ئىىىىًٍّٗٔٗ لوٌٍىٕىػٕي لبرار لىٍذى.

ۇ ثىٍْٗ ھولدۇلىٕي ضدۆٍىذ خبراوحېرى ئبرِىَٗ ضېپىذىىىٍٗر روھي جٗرثىٌَٗىٕىع

ۋٖ ئۇٔي ئۆز لوٌىغب ِٗروٗزٌٗغحۈرۈغىٗ لبجحىك ئىٕحىٍىذۇ. ئٗگٗر ھٗرثىٌ ئۆزگىرىػىٗ 

ٌۇلحىٓ ئىجدبرٖت ئبضبضدٍىك ئىىىدي خۇضۇضدىَٗجٕي « ھولۇق ِٗضحبٔىطي ۋٖ ٍبۋۇز»

ثىدر ئدبدَٖ  ئۆزىذٖ ِۇجٗضطٍِٗىگْٗ ھِٗدذٖ ئىطدالِٕي لٗجئىدٌ ئدۆچ وۆرۈدىغدبْ

ٕي ِۇۋٖپپٗلىَٗجٍىه ئورۇٔذاغدٕىڭ ثدبرٌىك جبٌالٔطب، ئۇٔذالحب جٌٗٗپ لىٍىٕغبْ خىسِٗج

وبٌٍىطددىٕي ئىطددحىىي ئددبِىٍٍىرى جوٌۇلالٔغددبْ ثوٌىددذۇ.  ھولۇلمددب ئىددگٗ ثوٌددۇظ 

خىسِىحىٕددي « ٍددولىحىع»چىرِىۋاٌغددبْ، ئددبرِىَٗ ضددېپىذىىىٍٗر جٌٗٗپ لىٍىٕغددبْ 

ئورۇٔذاظ ئۈچۈْ ھٗرلبٔذاق ئىپالضٍىمٕي لىٍىػحىٓ ۋٖ وىػىٕىڭ وۆڭٍىگٗ وېچىدپ 

لېحىٍّىك جٗجرىجٗ ئبجدب  ھػىٌ ئۇضۇٌالرٔي لوٌٍىٕىػحىٓ ٍبّٔبٍذۇ. جۇٔجيثبلّىغبْ ۋٖ

جۈروٕىڭ لوٌىذا ِۇۋٖپپٗلىَٗجٍىه ثوٌذى. چۈٔىي، ئبجب جۈرن ِۇضدحبپب وبِبٌدذا ھولدۇق 

ِٗضحبٔىطي، ِّٗٔٗٔچىٍىه، ٍبۋۇزٌۇق ۋٖ ئىطالِٕي ئۆچ وۆرۈظ لبجبرٌىك دۈغدّٗٔگٗ 

لب «لٗھرىّبٍٔىك»ذىٓ ثبغمب، ضبخحب ٍبلىذىغبْ ثىر ٔٗچچٗ خىً خۇضۇضىَٗت ثوٌغبٔ

 ئۇٔىڭغب لوغۇٌۇپ وٗجىْٗ ئىذى.« پٗردازالر»وېرٖوٍىه 

لبزأغبْ ھبٌذا چىمىدپ ئبٔدبجوٌىَٗ  ثۇٔذىٓ ئىٍگىرى دۇَٔبۋى ئۇرۇغالردىٓ غٌٗىجٗ

ٔىدڭ ئبٌذىدذا « ئبجدب جدۈرن»زېّىٍٕىرىٕي ئىػغبي لىٍىۋاٌغبْ ئىححىپبلدذاظ ئدبرِىَٗ 

ثوٌغبٕٔىدڭ ئورٔىدذا « لدبٔخور ئبجدب جدۈرن»ىمىٌ ٔبِي چېىىٕگْٗ چبغذا، ئۇٔىڭ ھٗل

 ثوٌۇپ لبٌذى.« غبزى ئبجب جۈرن»ئٗوطىچٗ 

وېَىّٕدۇ، ٍٗٔىدال  پۈجىدۈي ضۇٍىمٗضدحىذىٓ خىرىطدحىَبٔالرٔىڭ-ِىطىر ٍٗھۇدىٌ

ئۇٔىڭ ئىطالَ دۇَٔبضىٕىڭ ئىىىىٕچي ِٗروىسى ھېطبثالٔغبْ ِىطىردىىي ئىطالِىٌ 

 پىالْ لىٍىٕىۋاجىذۇ.زٖرثٗ ثېرىع  ھٗرىىٗجىٗ لبلػبجمۇچ

ئىدراق ۋٖ  ،ئىَدوردأىَٗ ،چۈٔىي، ئىطالِىٌ دٖۋٖت ِىطىردىٓ ئٗجراپحىىي ضۇرىَٗ

 ضۇداْ لبجدبرٌىك ئٗرٖة ئٌٍٗىدرىگٗ وېڭىَىدذۇ. ئٗگٗر دۈغدٍّٗٔٗرٔىڭ ضۇٍىمٗضدحي

ثوٌّىغبٔذا، جېخىّۇ ٍىراق جبٍالرغب وېڭىَىػي ِۇِىىٓ
①
. 

                                                 
جىدٕچ  جٗضدىرچبْ ئبضدحب، وۈچٍدۈن، ،ئۈٌگۈرگٗچىٗثىر لبٔچٗ ٍىً ئىٍگىرىال ثۇ خٗجٗرٔي ھېص لىٍىپ  ثۇٔىڭذىٓ ئٗٔگٍىَٗ ①

الرٔىدڭ جدۇٔجي پىالٔدي غدۇڭب ئۇ ئۇضۇٌالر ثىٍْٗ ثۇ خٗجٗرٔي ٍولۇجۇظ ئۈچۈْ ِىطىردىىي ضىَبضدٗجٕي جدۈپحىٓ ئدۆزگٗرجحي،
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ٍىٍددي ٔٗغددر -0916 بثٕىددڭٔددبٍِىك وىح« ثۈگددۈٔىي ئٗرٖة دۇَٔبضددي»ِروثرگددر 

ثٗجدحٗ وۆرضدٗجىٗٔذٖن، -248ٔۇضخىطي ئىىىىٕچي ٔٗغدرى  لىٍىٕغبْ ئىٕگٍىسچٗ

ثددۇرۇٔمي ِددوي جٗجرىجىطددىگٗ ئبضبضددٍىٕىپ، ھٗرثىددٌ خىرىطددحىَبٔالر ٍٗھددۇدىٌ ۋٖ 

 ئۆزگىرىع لىٍىػمب ِٗججۇر ثوٌىذۇ.

ٔىڭ ئِّٗب، ثۇ ِۇھىُ ۋٖزىپٗ ئۈچۈْ جبِبي ئبثذۇٔبضىرٔي جبٌالظ ِٗضىٍىطىذٖ، ئۇ

ٍٗھۇدىَالر ثىٍْٗ لبچبْ ئباللىٍىػىپ، لبچبْ جىً ثىرىىحدۈرگٍٗٔىىىٕي، ئۇٔىڭدذىىي 

ھولددۇق ِٗضددحبٔىٍىمي، ٍددبۋۇزٌۇق ۋٖ ئىطددالِٕي ئددۆچ وددۆرۈظ لبجددبرٌىك دۈغددّٗٔگٗ 

ئىطدددپبجالٍذىغبْ ئبغدددىبرىالٔغبٍٔىمىٕي وېرٖوٍىددده خۇضۇضدددىَٗجٍٗرٔىڭ لبچدددبْ 

ئىػددٗٔچٍىه ھددۆججٗجٍٗر ھددبزىر ثىددسدٖ ٍددوق
①

ئۇٔىددڭ ثىددٍْٗ ٍٗھددۇدىَالر  . ثىددراق

ٍىٍدي پٌٗٗضدحىٕذىىي -0949ئوجحۇرىطىىي رٖضّىٌ جدۇٔجي ئبغدىبرا ِۇٔبضدىۋٖت 

جٗرٍبٔىددذا ئورٔىحىٍددذى. ئبغددۇ چبغددذا ئبثذۇٔبضددىر ثىددٍْٗ  فبٌۇجددب ِۇھبضىرىطددي

ئۇچرىػددىپ، جوٌددۇق ثىددر ضددبئٗت  ئۆزئددبرا« ئىَجددبي ئددبٌۇْ»ٍٗھددۇدىَالر ۋٖوىٍددي 

 ػىػالر وۆپىَىپ وٗجحي.ضۆھجٗجٍٗغحي. غۇٔذىٓ وېَىٓ ئۇچرى

ھٍٗدىٗي جبِدبي ئبثذۇٔبضدىرٔىڭ  ِدۇھِّٗٗد ھۈضدٍٗىٓ« ٍبزغۇچيئىٕمىالثي »

ٍېمىٓ ئبدىّي ثوٌۇپ، ئۇ جبِبي ئبثذۇٔبضدىرٔىڭ ٔبِىدذىىي ثىدر پدبرچٗ ِبلبٌىطدىذٖ 

                                                                                                                            
 ئۆٌحۈرىددذىغبْ ئىجددبرىٍٗرٔيِىطددىرٔي ئٗرٖة ئىطددالَ دۇَٔبضددىذىٓ پۈجددۈًٍٔٗ ئبٍرىددپ چىمىددع ھِٗددذٖ دىٕددي جۇٍغددۇالرٔي 

 ئۆجىٗٔدذٖنضدۆزٌٗپ  ثۆٌدۈٍِٗردٖوٗڭرى جبرلىحىع ئبرلىٍىك ئبٌذىٕمي  ثۇزۇلچىٍىمٕيچۈغىۈٍٔۈن ۋٖ ئٗخاللي  ضۇٔذۇرىذىغبْ

ثىراق ِۇضدۇٌّبْ لېرىٕذاغدالرٔىڭ ھٗرىىىحدي  ٌغبْ ۋٖجٗٔپٗرۋٖرٌىه ئىٕمىالثىٕي لوزغبظ ثوٌذى.روھ ثىٍْٗ ٍۇغۇرۇ ٗۋىٕچٗپىرئ

 لدۇرۇپ ئۇٔىۋېرضدىحېحيلدبھىرٖدٖ ئٗرٖة  ئٗٔگٍىَٗ وېَىٓ، وېڭٍٗگٗٔذىٓئٗرٖة ئٌٍٗىرىگٗ لوغٕب ِىطىردىٓ  ،وېٍىپٍِٗذأغب 

ۋٖ ئٗرٖة دۇَٔبضدىذىىي راٍؤالرٔىدڭ  داھىَطديىڭ ئٗرٖة دۇَٔبضدىٕ ِىطىرٔي ئٗرٖة ِىٍٍٗجچىٍىىٕىڭ ئبٔىطي،  چىمىػمبْ

ئبجالٔذى. ئۇالر ئىطالَ ثدبٍرىمىٕي وىػدىٍٗرگٗ لورلۇٔۇچٍدۇق وۆرضدىحىپ، ئۇٔىدڭ جىذدىٌ ئٗ  چوڭىغب ئبٍالٔذۇرۇظ ئۈچۈْ 

رٔىدڭ ثوٌغدبْ ثوٌطدىّۇ، ثىدراق ئۇال جوپٍىّدبلچيوىػىٍٗرٔي ئۇٔىڭ ئبضحىغب  ئورٔىذا ئٗرٖة ِىٍٍٗجچىٍىه ثبٍرىمىٕي چىمىرىپ،

ئٗرٖة ِىٍٍٗجچىٍىدده جٗغٗثجۇضددٍىرى ۋٖ ئىطددالِٕىڭ وېڭىَىػددىٕي چٗوددٍٗظ ئۈچددۈْ لوٌالٔغددبْ ثبغددمب ئۇضددۇٌٍىرى 

 ِٗججۇر ثوٌذى.لىٍىػمب  ۋٖھػىٍَىىٍٗرٔيثبٍبْ لىٍغبٔذٖن ئٗٔٗ غۇٔذاق  ٍۇلىرىذا ئٗٔگٍىٌَٗىىٍٗر ،ئبلّىغبٍٔىمحىٓ
دادىطدي ئٍٕٗدي  ئۇٔىدڭچدۈٔىي  ئۆجىْٗ. ِٗھٌٍٗىطىذٖ ٗھۇدىَالرٍجبِبي ئبثذۇ ٔبضىرٔىڭ ثبٌىٍىك چبغٍىرى لبھىرٖدىىي  ①

 ٕىدڭٍدبزغۇچي ِدورٍىص ِىسراھى ٍٗھدۇدىٌ پوچحىخبٔىٕىدڭ ِۇئدبۋىٓ ثبغدٍىمي ئىدذى. ِٗھٌٍٗىطدىذىىي ٍٗھدۇدىَالرچبغذا 

 ر لىٍدذى.ٔٗغدى ژۇرٔدبيئبرخىپي ٔبٍِىك وىحبثىذىٓ ضۈزۈپ ئېٍىٕغبْ ثىر ٔٗچچٗ ئبثساضٕي ٌِٗۇَ ثىدر  ٍٗھۇدىَالرِىطىردىىي 

 ئېَحىٍىػدىچٗضبٔىغب ثېطىٍغبْ، -291وۈٔىذىىي -28ئبٍٕىڭ  -8ٍىٍي -0985  ئبغۇ ثىر ٔٗچچٗ ئبثساضٕىڭ  ٍٗجحىٕچىطىذٖ

 خبٔىُ ِىطىردا جبضۇضٍۇق جىٕبٍىحي ثىٍْٗ ئۆٌدۈِگٗ ھۆودۈَ لىٍىٕغدبْ ٍٗھۇدىٌِٗداَ ٍبلۇپ پٗرىچ غىّۇئىً ئىطىٍّىه ثىر 

چدۈٔىي جبِدبي ئبثذۇٔبضدىرٔىڭ  بِدبي ئبثذۇٔبضدىردىٓ ئدۇ ئىىىىطدىٕي جىٍىۋاٌغدبْ.ئبرىغب چۈغۈپ ج ٍٗھۇدىٌ ئۈچۈْئىىىي 

ئبٔىطي ئۆٌۈپ وٗجىٗٔذىٓ وېَىٓ ھېٍىمي خدبٔىُ وىچىده ۋالحىدذىٓ ثبغدالپال ئۇٔىدڭ ھبٌىدذىٓ خٗۋٖر ئبٌغدبْ ۋٖ ئدۇٔي ئدۆز 

 ئۆزىگٗ جوٌىّۇ ٍدېمىٓ جۇجدبجحي. ئۇٔي ٕي ٔبھبٍىحي چو  وۆرۈپ،ّثۇ خبٔى ضٗۋٖثحىٓثبٌىطىذٖن وۆرۈپ ثبلمبْ  ئىذى. دٖي غۇ 

 ِۇھبضىرىطديٍىٍدذىىي فبٌۇجدب -0949ثىدٍْٗ ثوٌغدبْ ِۇٔبضدىۋىحىٕي ھِٗدذٖ  ٍٗھدۇدىَالر ئبثذۇٔبضدىرٔىڭثىراق ثىس جبِبي 

ئۇٔىڭدذىىي ثدۇ  فبٌۇجبدىىي ئۇچرىػىع ٍۈز ثېرىػدحىٓ ثدۇرۇْ، ئوجحۇرىطىذاجٗرٍبٔىذا جبِبي ئبثذۇٔبضىر ثىٍْٗ ئىَجبي ئبٌۇْ 

لبچددبْ  ٍٗھۇدىَالرٔىددڭئبالھىددذىٍىىٍٗرٔي ، ئددۆچ وۆرۈغددحٗن ئٗغددٗددىٌٍددبۋۇزٌۇق ۋٖ ئىطددالِٕي  رٖضددٍىه،خىددً ھولۇلپٗ

   ثبٍمىغبٍٔىمي ھٗلمىذٖ ئېٕىك ثىر ٔٗرضٗ ثىٍٍّّٗىس.
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ٔبھددبٍىحي ئوچددۇق وۆرضددٗجىٗٔذٖن ثددۇ ئۇچرىػىػددالر ئىطپبجالغددٕىڭ ھددبجىحي 

 -0952ٍىٍدذىٓ  -0951ر ثوٌدۇپ وٗجحدي. لبٌّىغۇدٖن دٖرىجىذٖ ٔبھبٍىحي ِٗغھۇ

ٍىٍغىچٗ جوٌۇق ئىىىي ٍىً پۇخحب جٍَٗبرٌىك لىٍىع ثىٍْٗ ئۆجحي. وېَىٕىدي ٍىٍدالردا 

«ئۇٌۇغ ھٗرىدىٗت»دٖپ ئبجبٌغبْ « ئىٕمىالة»
①
ٍِٗدذأغب وٌٗدگْٗ چبغدذا جبِدبي  

ئبثذۇٔبضىر ئۆزىٕىڭ جېگىػٍىه روٌىٕدي جوٌدۇق جدبرى لىٍدذۇردى، ثىرىٕچدي لېدحىُ 

 -0966ٍىٍدذىٓ  -0965ٍىٍغىدچٗ، ئىىىىٕچدي لېدحىُ  -0955ىٍذىٓ ٍ -0954

ٍىٍغىچٗ ئىىىي لېحىُ جبرىخحىىي ئٗ  لٗثىھ لىرغىٕچىٍىك ھٗرىىٗجٍىرىٕدي ئېٍىدپ 

 ثېرىپ، ِۇضۇٌّبٔالرٔي لبٍٔىك ثبضحۇردى. 

ثىددس ٍٗٔٗ ثىددر لېددحىُ ئىطددالَ ئددوٍغىٕىع ھبدىطددىٍىرىٕىڭ جددبرىخىٕي ۋٖ ٍددبوي 

جدبرىخىٕي ضدۆزٌىٍّّٗىس  ي ٍدولىحىع ضۇٍىمٗضدحىٕىڭدۈغٍّٗٔٗرٔىڭ ثۇ ھٗرىىٗجٕ

الرٔدي « ٍدوي»ثٌٗىي ئٗ  ِۇھىُ ٍۆٔىٍىػٍٗرٔي گٗۋدىٍٗٔذۈرىذىغبْ وٗ  دائىرىٍىه 

 وۆرضىحىپ ئۆجىّىس.

«ئىطددىٗٔذىرىَٗ ووِېذىَٗضددي»ئددۆوحٗثىردٖ  -26ٍىٍددي  -0954
②
ئوٍددذۇرۇپ  

ئٗزاٌىرىدذىٓ  ٔىدڭ« ِۇضدۇٌّبْ لېرىٕذاغدالر»چىمىرىٍذى. ھِٗذٖ ئۇٔىڭغب ئدۇالپال 

ِىڭذىٓ وۆپرٖن ئبدَٖ ھٗرثىٌ جدۈرِٗ ۋٖ ثبغدمب جدۈرِىٍٗرگٗ  21لېرى، ٍبظ ثوٌۇپ، 

جبزاالظ ئۇضۇٌٍىرىٕي لوٌالٔذىىي،  لبِبٌذى. دۈغّْٗ ئۇالرغب غۇ دٖرىجىذٖ ۋٖھػىٌ

                                                 
①

دېگْٗ ٔبَ  ھٗرىىٗت دٖضٍٗپىي چبغالردا ئبغۇٔذاق ئۇٌۇغ ھٗرىىٗت ۋٖھػىٌٔي لبٍٔىك ثبضحۇرغبْ ثۇ لېرىٕذاغالرِۇضۇٌّبْ  

لىٍىٕغدبْ  ٔٗغدر ھٗرىىٗجدحىٓ وېدَىٓ ژۇرٔبٌدذا ھٗرىىٗجٕىڭ لورچبق رٖئىطي ِۇھِّٗٗد ٔٗجىدت ضدۈرٖجٍىه  بجبٌذى.ثىٍْٗ ئ

ھٗرىىٗجحىٓ ئبٌحٗ ئدبً  ثوٌۇپ، وؤطۇٌيھٗرىىٗجٕىڭ خٗۋىرىٕي ثىٍىذىغبْ جۇٔجي ئبدِٖٕىڭ ِىطىردىىي ئبِېرىىب  جۇٔجي ضبٔذا،

ي ئبغىبرىٍىذى. لورچبق رٖئىطٕىڭ ثىٍىدذىغبٍٔىرى پٗلٗت غدۇٔچىٍىه ئِّٗدب ئىىٍٗٔىىىٕ خٗۋٖردارئىٍگىرىال ئۇٔىڭ ثۇ ئىػحىٓ 

 رٖئىطي جبِبي ئبثذۇٔبضىر ثىٍىذۇ. ھٗلىمىٌئٗھۋإٌي ئۇٔىڭ  ھٗلىمىٌ
②

وٗچ ضبئٗت ضٗوىىسدٖ ِىطدىر رادىَدو ئىطحبٔطىطدي جبِدبي ئبثذۇٔبضدىر ئىطدىٗٔذٖرىَىذىىي  ئۆوحٗثىر -26ٍىٍي -0954 

ٕىڭ زۇڭحۇڭغدب ئبثذۇٌٗجىفِۇضۇٌّبْ لېرىٕذاغالرٔىڭ ئٗزاضي ِۇھِّٗٗد  ىٕىذا ضۆز لىٍىۋاجمبْ چبغذا،ئبزادٌىك جٗغىىالجىٕىڭ ٍىغ

وۈٔدذىٓ  ئبڭٍىحىٍغدبْئبغدۇ خٗۋٖر  ئۇٔي جېٕىذىٓ ئبٍرىغىٍي جبش ضدبٌغبٍٔىمىٕي ئدبڭالجحي. لبرىحىپ جبپبٔچىطىذىٓ ئوق ئېحىپ،

ِۇضۇٌّبْ لېرىٕذاغالرٔىڭ ئٗزاٌىرىٕي لبِبلمدب ئبٌدذى ۋٖ  لىٍىپ ٔي ثبھبٔٗ« لٗضث لىٍىع ۋٖلٗضي»ثبغالپ جبِبي ئبثذۇٔبضىر 

لبِبلمدب ئېٍىٕغبٔدذىٓ وىدَىٓ جۈرِىدذٖ ٍېدحىع  ئدۆوحٗثىردٖ-26ٍىٍدي -0954 لۇجۇةئۇالرٔي غىذدٖجٍىه ثبضحۇردى. ضٍَٗىذ 

جبِدبي ئبثذۇٔبضدىرغب دىٓ ھېچىىّٕىڭ  «لېرىٕذاغالر»جٗرٍبٔىذا ثۇ ۋٖلٗٔي ئىٕچىىىٍىه ثىٍْٗ ضۈرۈغحۈرگْٗ ثوٌطىّۇ، ثىراق 

ضورالچي جبِبي رٖثئي ضدٍَٗىذ لۇجدۇثٕي ضدوراق لىٍىدپ ثدۇ ۋٖلٗٔدي  ئبپرېٍذاٍىٍي -0955. لٗضث لىٍّىغبٍٔىمي ئېٕىمالٔذى

جۈرِىددذىىي ۋٖ »غٗزٖپ ثىددٍْٗ  لۇجددۇة ذٍَىضددٗ. پىالٍٔىغۇچىٕىددڭ وىٍّىىىٕددي ئېَددحىع جوغرۇٌددۇق ئددۇٔي لىطددحبپ وٗجحددي

دٖپ  «ئبغدۇ ۋٖلٗٔىّدۇ غدۇ پىالٍٔىغدبْ وىُ پىالٍٔىغبْ ثوٌطدب، ظ ضۇٍىمٗضحىٕيك ثبضحۇرۇجِٗئىَٗجحىىي لېرىٕذاغالرٔي لبٍٔى

ٔدبٍِىك «جۇغۇٌغبٔدذىٓ غدٗھىذٌىىىىچٗ » دٖپ ئبجبٍذۇ.« ووِېذىَٗضي ئىطىٗٔذىرىَٗ»ٔي  «ۋٖلٗ» ئبپحور ئبغۇ ثٗردى. جبۋاة

 .ثٗت ئبثذۇي پٗجحبھ خبٌىذىٓ-155وىحبة 
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ئبپحورٔىڭ ضۆزٌٗظ ۋٖ جٗضۋىرٌٗظ ئىمحىذارى لبٔچىٍىه ٍۇلىرى ثوٌّىطدۇْ ثدۇالرٔي 

رگىٍي ثوٌّبٍذۇضۆز ثىٍْٗ ئىپبدىٍٗپ ثٗ
①
. 

ثبغالپ ھبدىطىذىٓ ثٗظ ئبً ثۇرۇْ ھٗرثىدٌ جۈرِىدذٖ  ٍىٍي ئىَۇٔذىٓ -0954

ھٗر جۈرٌۈن جبزاالظ لوراٌٍىرى ئورٔىحىٍذى. ھِٗدذٖ غدۇٔذىٓ ثبغدالپ ِٗخطدۇش 

جدبزاالظ  گىحٍېدر ِۇغۇ ئىدع ئۈچدۈْ ٍبٌالٔغدبْ گېرِبٔىَٗٔىدڭ لبِدبق الگېرٌىرىدذا

گۇٔددذىپبٍالرغب ئبغددۇ « ٔبجطىطددحالر» خىسِىحددي ئۈچددۈْ ئىػددٍٗجىْٗ جٗجرىجىٍىدده

لىٍذۇردى جبزاالظ لوراٌٍىرىٕي لبٔذاق ئىػٍىحىػٕي ِٗغىك
②
. 

                                                 
①

ثٌٗىىُ ثۇ ِىطبي ھٗرثىٌ جۈرِىذىىي خىٍّۇخىً ئبزاثالرٔي جٗضدٗۋۋۇر  ثېرًٖ،ٕي ضۆزٌٗپ ِۇٔذاق ثىر ِىطبٌ ئولۇرِٗٔگِْٗٗ  

ٍىٍي ٔوٍبثىردا ٍٗٔي ھبدىطٗ ثبغٍىٕىپ ثىر ئبٍچٗ ئۆجىٗٔذىٓ وىدَىٓ -0954 ِۇِىىٓ. ثوٌۇغيلىٍىػحب ٌِٗۇَ ئٗھّىَٗجىٗ ئىگٗ 

لبِبٌغدبْ ئىدذى. ئدۇالر ئدۈچ ھٗپحىدذىٓ ودۆپرٖن ضبئٗت ئىٍگىدرى  48جٌٗئٗت ِٗٔذىٓ  فغٗھىذ ٍۈضۈ ِْٗ لبِبلمب ئېٍىٕذىُ.

ھٗرثىٌ جۈرِىذٖ ھٗرثىدر ِٗھجۇضدالر  لبِبلمب ئبٌغبْ ئىذى. وېٍىپئۇٔي جۇجۇپ  ئبخحۇرۇپ، ئۇٔىڭ جۇرار جبٍىٕي جبپمبٔذىٓ وىَىٓ،

ٖرۋازىطدىذىٓ جۈرِىٕىدڭ د دٖپ ئبجدبٍححۇق. «ِۇراضىّي وۈجۈۋېٍىع»ئبدىحي ثبر ئىذى. ثىس زاڭٍىك لىٍىپ  «وۈجۈۋېٍىع»جوپىٕي 

ھٗرثىدر  ِٗھجۇضالرٔىڭ ئىطىٍّىرىٕي جىسىّالٍذىغبْ ئىػخبٔىغب ثبرغۇچٗ ثوٌغبْ ٍوٌذا ثىر جوپ گۇٔذىپبٍالر لبجبر جىسىٍىپ جۇراجحي.

ٍب ٍدۈزىگٗ  ئۈچۈْ ٍب لبِچب ئۇراجحي ٍب وبٌحٗن ثىٍْٗ ضبالجحي. وۈجۈۋېٍىعِٗھجۇش ھٗر ثىر گۇٔذىپبٍٕىڭ ٍېٕىذىٓ ئۆجىٗٔذٖ ئۇٔي 

ٍبوي ثٗدٖٕٔىڭ لبٍطي ثىر ئٗزاضىغب ثوٌّىطۇْ ئبۋاٍٍىّدبً ئبٍبلٕىدڭ  ٍب وۆورىىىگٗ ثىر ِۇغث ئۇراجحي ثىر وبچبت ئۇراجحي،لبجحىك 

ۇ دۆٌٗت ِۇضۇٌّبٔالرغب لبراجمدبْ ئوِۇَِۈزٌدۈن ثبضدحۇرۇظ پىالٔىٕىدڭ ثىدر لىطدّي ضدۈپىحىذٖ  جۆِۈر پبغٕىطي ثىٍْٗ جېپٗجحي.

ٕىدڭ ِې ذٖ لورلۇٔچ پٍٗذا لىٍىع ئۈچۈْ ِٗلطدٗجٍىه لىٍىٕىۋاجمدبْ ثىدر ئىدع ئىدذى.جۈرِىگٗ ٍېڭىذىٓ وىرگۈچىٍٗرٔىڭ وۆڭٍى

ئبغدۇ ۋالىححدب جدۈرِىگٗ ِْٗ ثىدٍْٗ ثىٍدٍٗ وىدرگْٗ ھٗر ثىرٍٍٖٕٗٔىدڭ  «ٔېطدىۋَٖ»دىدٓ ئېرىػدىْٗ « ِۇراضىّي وۈجۈۋېٍىع»

خبٔىطدىغب ئېٍىدپ ِېڭىٍغدبْ ثىراق ِْٗ جۈرِىٕىڭ ئىچىدي دٖرۋازىطدىذىٓ ضدورالچىالر ئىػ ثىٍْٗ ئوخػبظ ئىذى. ٔېطىۋىطي

لېرىٕذاغدالر  وېَىدٕچٗلىٍغدبٍٔىمىٕي  ٔدېّٗگۇٔذىپبٍالرٔىڭ ِبڭدب  ئۆزۈِٕي پۈجۈًٍٔٗ ئۇٔۇجحۇَ. جٌٗئٗجٕي وۆرۈپ، فغٗھىذ ٍۈضۈ

 ئٗضٍٗجحي. 

ۋٖ  ِۇضدحٗھىٍِٗىىيئٗلىذىطدىٕىڭ  ،ثوٌدۇپثٗدْٖ لۇرۇٌّىطدي چىدڭ ئدبدَٖ  لىَدبپىحي ضدۈرٌۈن، ٍۈضۈپ جىطّي وۈچٍدۈن،

 ئىذى. جؤۇٌغبْثىٍْٗ ھِّٗىگٗ  ثبجۇرٌۇليچىڭ جۇرۇغحىىي  ھٗلىمٗجحٗ

ضدبئٗت ئۆجىٗٔدذىٓ وىَىٕىدي ِٗٔسىدرٖ ِېٕدي  48، ثىراق ثىس ثبٍبجحىٓ ئېَحىدپ ئۆجىٗٔدذٖن ئدۇ دۈغدّٕٗٔىڭ لوٌىغدب چۈغدۈپ

ٕىدڭ ! لبْ ۋٖ لىپمىسىدً ٍدۆت ئېمىدپ چىمىۋاجمدبْ ٍدبرا ئىىىدي پۇجىٕىدڭ ئۈضدحىذىٓ ئىىىدي لٗدِٖچۆچۈجۈۋٖجحيھٗلىمٗجْٗ 

ئىىىدي گۇٔدذىپبً ئۇٔىدڭ  غۇٔذالال ئۇٔىڭ ئۇزۇْ ئىىىي ثىٍىىي پۈجۈًٍٔٗ لدبْ ثىدٍْٗ ثوٍبٌغدبْ ئىدذى. ،ئبضحىغىچٗ ضوزۇٌغبْ

ئىىىدي پبچبلمدب ھٗر  جۇرۇۋاجمدبْلدبْ ئېمىدپ  ثىرضي ئبٌذىذىٓ ضۆرىطٗ ٍٗٔٗ ثىرضي ئبرلىذىٓ ئىححىرٖجحدي. ثوٌۇپثىٍْٗ ثىٍٍٗ 

ئۇٔىدڭ  ھٗرلېدحىُغۇٔذاق ثوٌطدىّۇ  ثىرضي ئبٌذىذىٓ ٍٗٔٗ ثىرضي وٍٕٗىذىٓ لبِچب ئۇراجحي. لٗدِٖذٖ لبِچىالر ٍېغىپ جۇراجحي.

 ثوٌطدىّۇ ئدبرجۇلراق ِېڭىػدمب لدبدىر ثوالٌىغدبْ ثوٌطدب، ضدبٔحىّېحىرئٗگٗر ئدۇ ثىدر  ئبغدّبٍححي. ضبٔحىّېحىردىِٓېڭىػي ثٗظ 

ئۇ ٍدۈزٌىگْٗ لدبِچىالردىٓ ئدۆزىٕي ضدبلالپ  ِۇضبپٗ، جۈرِىٕىڭ دٖرۋازىطىذىٓ ئىػخبٔىغب ثبرغۇچٗ ثوٌغبْ ئبرىٍىمحىىي ثۇ ئۇزاق

 لبٌغبْ ثوالجحي. چۈٔىي ئۇ لبِچب ئۇٔىڭ ئبزاثٍىرىغب ٍېڭي ئبزاثالرٔي لوغبجحي.

ِْٗ  دا غٗخطدْٗ ِْٗ ٍۇٌۇلمدبْ ئىػدالرٔي پۈجدۈًٍٔٗ ئٗضدحىٓ چىمىرىدپ لوٍدذۇَ. «وۈجۈۋېٍىع ِۇراضىّي»غۇٔىڭ ئۈچۈْ 

ثىدراق ِْٗ   خىً ئبزاثالر ھٗلمىذٖ ثٗن وۆپ ئبڭالپ وٗجىْٗ ئىدذىُ.-خىٍّۇ ثېرىذىغبْز جۈرِىگٗ وىرىػحىٓ ثۇرۇْ ثۇ جبٍذا ٍۈ

ِْٗ ئدۇٔي ئبغدۇ  ، ِېٕىدڭ ثېػدىّغب وٌٗدًّٗ جدۇرۇپال،ثوٌدۇپضدۈرىحي  ھٗلىمىدٌ ئبزاثىٕىدڭئبڭٍىغبْ ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطدي 

 لورلۇٔچٍۇق ِٗٔسىرىذٖ ئۆز وۆزۈَ ثىٍْٗ وۆردۈَ!
②

 ثۇ ئىػدالر ضدوراق خبجىرىطدىگٗ  لبِبلحب ھٗرثىٌ جۈرِىذٖ ِېٕي ضوراق لىٍىع جٗرٍبٔىذا ٍىٍي ئىىىىٕچي لېحىٍّىك-0965 

 ئۆجحي. ثوٌۇپٍېسىٍغبْ، ضورالچي ثىٍْٗ ِېٕىڭ ئبراِذا جۆۋٖٔذىىىذٖن ضورالالر 

ق ٍدبق! ِْٗ ئۇٔدذا ئىدذى دېدذىڭ. ِْٗ: ووِېذىَٗضورالچي: ضْٗ ثىر جوپ جبِبئٗجٕىڭ ئبٌذىذىال ئىطىٗٔذىرىَٗ ھبدىطىطي 

ھبدىطىطي ٍٍِٗي راضث ثوٌطۇْ ٍبوي ئوٍذۇرۇپ چىمىرىٍغدبْ  ئىطىٗٔذىرىَٗ ِْٗ: ؟دېذىڭ ٔېّٗئِٗىطٗ  . ضورالچي:دېّىذىُ

 . ضدورالچي:دېدذىُ ئىدذى، ٍۈز ثٗرگْٗ ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطي لېرىٕذاغالر ئۈچۈْ ئبٌذىذىٓ جٍَٗبرالٔغبْ ئٌِٗٗىَٗجحٗ ثوٌطۇْ،
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ٍىٍددذىىي ِۇضددۇٌّبْ لېرىٕذاغددالرٔي لددبٍٔىك ثبضددحۇرۇظ ھبدىطىطددي -0954

دىٓ ثبغمب ٍٗٔٗ ثىر ئىع ثىٍْٗ زىچ ِۇٔبضدىۋٖجٍىه، « ووِېذىَٗضي»ئىطىٗٔذىرىَٗ 

ٍىػدمب، ِٗضدىٍىٕي ئٗ  ٍبخػدي ئۇضدۇي ٍٗٔي پٌٗٗضحىٓ ِٗضىٍىطىٕي جٗجمىدك لى

                                                                                                                            
ئدۇ  ِْٗ: ِېٕىڭ ھٗضْٗ ضٗئىذ ئىطىٍّىه ثىدر دوضدحۇَ ثدبر ئىدذى. بٔذاق پبوىحىڭ ثبر؟ ثۇٔي ئىٕىبر لىٍىپ، ئۇٔىڭغب لبرىحب ل

جبِدبي ئبثذۇٔبضدىر ئۇٔىڭغدب ثٗن  ھٗرثىٌ جۈرِىٕىڭ ثبغٍىمي ئٗھّٗد ئٗٔۋٖر ثىٍْٗ جٗ  دٖرىجىٍىه ضدبلچي ثبغدٍىمي ئىدذى.

ٍىٍدي ئىَدۇي -0954 ئورٔبجمدبْ ئىدذۇق.ِۇٔبضدىۋىحي  دوضدحٍۇقئبرىّىسدا وۈچٍۈن  ،جؤۇغۇپٍىٍالردا -0952ثىس  ئىػىٕٗجحي.

 ثىرىذٖ ِْٗ ئۇٔي ٍولالپ ئۇٔىڭ ئىػخبٔىطىغب ثبردىُ.  ئبخػبٍِىرىٕىڭ

ھٗضْٗ ضٗئىذ ئۇالرٔىڭ ئىػىٕي جېسال پۈجحدۈرۈپ  ئۇٔىڭ ٍېٕىذا ئىىىي گۇٔذىپبً ثبر ئىىْٗ. ئىػٍٗۋاجبجحي، ثوٌۇپ ئبدۋووبت ئۇ  

ئدۇ  .دېدذى «ِْٗ ضدېٕي ِدۇھىُ ثىدر ئىدع ئۈچدۈْ ئىسدىّٗوچدي ئىدذىُ ي،ثدۇ ٍبلمدب وٗ» ئۇالرٔي ٍوٌغب ضبٌغبٔذىٓ وىدَىٓ،

ِْٗ ضېٕي جوٌىّۇ ِدۇھىُ ثىدر ئىدع   ضىرجحىٓ ئبچمىٍي ثوٌّىغىذٖن دٖرىجىذٖ، ئىػخبٔىطىٕىڭ ئىػىىىٕي جبلىغبٔذىٓ وېَىٓ

 جولۇٔۇغدىٕيذىىي ثىس لبٍطي خىً غٗوىٍذٖ ثوٌّىطۇْ لېرىٕذاغالر ثىدٍْٗ ھۆودۈِٗت ئوجحۇرىطدى ئۈچۈْ ئىسدىّٗوچي ئىذىُ.

 دېذى. ،جوخحىحىػىّىس وېرٖن

 ٍۈز ثېرىپ ثوٌغبْ جۇرضب لبٔذاق جوخحبٍذۇ؟ دېذىُ ِْٗ. ئٌِٗٗىَٗجحٗ جولۇٔۇظ

ئوجحۇرىطدىذا غدٗرجٕبِٗ جدۈزۈٌگْٗ  ئٗٔگٍىدَٗ غۇ ٍىٍي ھۆوۈِٗت ثىٍْٗ  _لېرىٕذاغالر غٗرجٕبِىٕي جٗٔمىذٌٗغٕي جوخحبجطۇْ!

 ئېحىراز ثىٍذۈرگْٗ ئىذى.، لېرىٕذاغالر ئۇٔىڭغب پۈجۈًٍٔٗ ثوٌۇپ

 ثۇ ھٗلحىىي لبرىػىٕي ئبغىبرا ئېالْ لىٍىپ ثوٌغبْ جۇرضب ئِٗذى لبٔذاق لىٍىذۇ؟ ئٌِٗٗىَٗجحٗ_لېرىٕذاغالر 

 لىٍطۇْ! ئېالْئۆزٌىرىٕي دىٕي جبِبئٗت دٖپ  _ئۇالر ضىَبضٗجحىٓ چېىىٕىپ چىمىپ،

ئدۆزٌىرى لوِدۇرۇپ جبغدالِذۇ؟  ئۇٌٕيالر ئۆزٌىرى لۇرۇپ چىممبْ _ئۇالر ئۆزٌىرىٕي لوغذاظ ئۈچۈْ غۇٔذاق لىالِذۇ؟ ئۇٔذالحب ئۇ

. ئۇٔذالحب ئۇالرٔىدڭ ھېطبثٍىٕىذۇئۇالر وٗ  دائىرىٍىه ئىطالَ ھٗرىىىحىٕىڭ ئبضبضىٕي لۇرۇپ ضىَبضٗت ئىطالِٕىڭ ثىر لىطّي 

 لبٌىذۇ؟  ٔېِّٗٗروٗزٌىه پىرىٕطىپٍىرىذىٓ 

ٗ ضْٗ ئۇالرغب لبٔذاق ھبدىطىٕىڭ ٍۈز ثېرىذىغبٍٔىمىٕي ئۇلّبٍطْٗ دېدذى _ثۇ پٗلٗت ۋالىحٍىك ئٗھۋاي وىرىسىص ئۆجۈپ وٗجىىچ

 ھٗضْٗ ضٗئىذ.

 .ئىىىىٍٗٔدذىثېرىػدحىٓ ودۆپ  جدبۋاةدېذىُ ِْٗ ئۇٔىڭغب چۈغٗٔذۈرۈغىٕي جٌٗٗپ لىٍىپ، ئۇ  ئىع ٍۈز ثىرٖر؟ ٔېّٗ_ئۇالرغب 

 الپ،دېذىُ ِْٗ ضوئبٌىّٕي جٗورار ئىع ٍۈز ثېرىذۇ؟ ٔېّٗئېَحمىٕب ئۇالرغب زادى 

ٍٗٔدي ئدۇالر رٖھدجٗر ھٗضدٗٔۇي ثٕٗٔدبٔي ۋٖ  .ئىع ٍۈز ثېرىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىّْٗ ٔېّٗ ئبدَٖ، ٍبغبۋاجمبْ_ِْٗ ئۇالرٔىڭ لېحىذا 

ٍوٌىدذا  ئبثدذۇٌھبدىَٕىڭجبِبئٗت ئىچىذىىي وۆزگٗ وۆرۈٔگْٗ غٗخطٍٗرٔي ثدۇ دۇَٔدبدىٓ ٍدوق لىٍىدۋٖجىْٗ ھِٗدذٖ ئىجدراھىُ 

 ! دېذى ھٗضْٗ ضٗئىذ.ثوٌىذۇئٗٔٗ غۇ چبغذا دٖۋٖت ٍولبٌغبْ . ْ ئٗھۋاي لبٍحب جٗورارٌىٕىذۇِىڭٍىغبْ ٍبغالرٔي جۇجۇپ لىَٕىغب

 _ثۇٔىڭٍىك ثىٍْٗ دٖۋٖت ٍولبٌّبٍذۇ.دېذىُ ِْٗ.

ِْٗ ثدۇ گٗپٕدي  دېذى ئۇ وٗضىىٍٕىه ثىٍْٗ ضدۆزىٕي داۋاِالغدحۇردى. ،ثوٌۇۋاجىطْٗ دېّٗوچي_ضْٗ ئبزاة دٖۋٖجٕي پبوالٍذۇ 

 ثىراق دٖۋٖت ھٗرىىىحي ٍېڭىذىٓ لبٍحب لۇرۇٌغىچٗ ٍٗٔٗ ٍۈز ٍىً ئۆجۈپ وېحىذۇ! جحىُ.ضٗٔذىٓ وۆپ ئبڭالپ وٗ

 ئىع لىالالٍّْٗ؟! ٔېّٗغۇٔذالحىّۇ ِْٗ 

ئۇ لبٍطدي خىدً غدٗوىٍذٖ ثوٌّىطدۇْ ھۆودۈِٗت ثىدٍْٗ ئېٍىدپ  ثىٍْٗ وۆرۈغۈپ ئۇٔىڭغب ئېَحمىٓ، لۇجۇةضْٗ ئبوب  ضٍَٗىذ 

 جوخحبجطۇْ! جولۇٔۇغىٕيثېرىۋاجمبْ 

ثىراق ِْٗ ئبوبَ ثىٍْٗ ئۇچراغّبٍال جۇجمۇْ لىٍىدع  ِْٗ غۇٔذاق لىالً دٖپ ئۇٔىڭ ئىػخبٔىطىذىٓ لبٍحىپ چىمحىُ. ىذۇ،_ثوٌ

 ثبغٍىٕىپ وٗجحي.

 .ئۈٌگۈرٌّٖىذى ٍوغۇرۇغمىّۇِْٗ ثۇالرٔي ضورالچىغب جٗپطىٍىٌ ضۆزٌٗپ ثٗردىُ. ئۇ لبجحىك گبڭگىراپ وٗجىٍٗٔىىحىٓ ئۇٔي 

 وېىٗچٍٗپ ِۇٔذاق دېذى. ً ٍېرىُ ِىٕۇجحٗن جۇرۇپ وٗجىٗٔذىٓ وېَىٓ،دېَىػىٕي ثىٌٍّٗٗ ٔېّٗئۇ 

 ضورالچي: ھبدىطٗ ئىَۇٌذا ٍۈز ثٗردى ئِٗٗضّۇ؟

 ئۆوحٗثىردٖ ٍۈز ثٗردى.-26ِْٗ: ٍبق! 

 غۇٔذاق! لېرىٕذاغالر ئبغۇ چبغذا ئبٌٍىمبچبْ جىٕبٍٗت ئۆجىۈزۈپ ثوٌغبْ. ضورالچي:

ضدْٗ ضدورالحب  ثىس ھٗضدْٗ ضدٗئىذٔي چبلىرىدپ ئۇٔىڭدذىٓ ضدورىذۇق،»ىپ ئىىىي ھٗپحىذىٓ وېَىٓ ضورالچي ِېٕي چبلىرج

 دېذى. «ضۆزٌىگْٗ ئٗھۋاٌالرٔي ئۇ ئىمرار لىٍذى
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ثىددٍْٗ ھٗي لىٍىددع ھٗلمىددذٖ رٖئىددص ئىسىٕخبۋىرغددب دووددالت ضۇٔۇغددمب جٗوٍىددپ 

جىىددي ِٗخطددۇش ۋٖوىٍددي « ئوجحددۇرا غددٗرق»لىٍىٕغددبْ. رٖئىددص ئىسىٕخبۋىرٔىددڭ 

 ٔىڭ دووالجي ِۇغۇ ھبدىطٗ ثىٍْٗ زىچ ِۇٔبضىۋٖجٍىه.« جؤطىحۇْ»

ظ ئۈچدۈْ جٍَٗبرالٔدذى. ۋٖ ئبغدۇ ثدۇ ِدۇھىُ ۋٖزىپىٕدي ئورۇٔدذا« جؤطىحۇْ»

ثىرٌٗپ وۆزدىٓ وٗچۈردى. ھِٗذٖ، ئٗرٖثدٍٗر ۋٖ ٍٗھدۇدىَالر ثىدٍْٗ -راٍؤالرٔي ثىر

 ئۇچراغحي. ئبخىردا ئبضبضٍىك ئۈچ ٔۇلحىٕي ئېٕىك ثبٍبْ لىٍىذىغبْ دووالجٕي ضۇٔذى.

دٖرٍبضددىٕىڭ ضددۈٍىٕي ئٗرٖثددٍٗر ثىددٍْٗ ٍٗھددۇدىَالر ئىَددورداْ ثىرىٕچدي ٔۇلحددب: 

ۋٖ  ىذا جۆۋٖٔذىىي ٔىطجٗت ثوٍىچٗ جٗلطىُ لىٍىع، دٖرٍدب ضدۈٍي ضدۇرىَٗئوجحۇرىط

 دۆٌٗت ثىدر ٌىۋأذىٓ ئىجبرٖت ئىىىدي دۆٌٗجٕدي وېطدىپ ئۆجىدذىغبْ ثوٌغبچمدب. ھٗر

 ثىدرى ھٗر ئىطرائىٍىَٗدىٓ ۋٖ ئىَوردأىَٗ. ئىػٍىحىذۇ ٔي 01% ضۇٔىڭ جٗخّىْٕٗ

 ٍېڭىدذىٓ ضدۇٔي ثدۇ ئىطدرائىٍىٌَٗىىٍٗر. ئىػدٍىحىذۇ ٔي 41% ضۇٔىڭ جٗخّىْٕٗ

 ٔٗلىدت ئۈچدۈْ ئورۇٔالغدحۇرۇظ ٍٗھدۇدىَٕي ِىٍَدوْ ئدۈچ وٌٗگْٗ ثوٌۇپ ِۇھبجىر

 ضدۈرگۈْ ضدۇٔي ثدۇ ثوٌطدب، ئىَدوردأىَىٍىىٍٗر. ئىػٍىحىذۇ وۆوٗرجىػىٗ چۆٌٍۈوىٕي

 گېىحبر ِىٍَوْ ئۈچ، لىرغبلحىىي غٗرثىٌ  ئۈچۈْ جبٍالغحۇرۇظ ئٗرٖثٍٗرٔي لىٍىٕغبْ

 .ىحىذۇئىػٍ وۆوٗرجىػىٗ زېّىٕٕي

 دۆٌٗجٍىدرى ئٗرٖة ئٗجراپىذىىي ئىطرائىٍىَٗ ثىٍْٗ ئىطرائىٍىَٗ: ٔۇلحب ئىىىىٕچي

ئبضبضدْٗ ثوٌّبضدٍىمىغب ِٗۋجدۇت ضىسىمىٕىڭ چېگرا ئېٕىك ئوجحۇرىطىذا
①
 غدۇٔذاق 

 ثىدراق. وىرىۋېرىدذۇ ثىّدبالي زېّىٍٕىرىغدب ئىطدرائىٍىَٗ ئٗرٖثدٍٗر ثوٌىذۇوي، لبراغمب

 ئٗرٖة ئىطدرائىٍىٌَٗىىٍٗر ئوخػبغال. ئوٍالٍذۇ دٖپ زېّىٕىذا ئٗرٖة ھېٍىّۇ ئۆزىٕي

. ئوٍالٍدذۇ دٖپ زېّىٕىدذا ئىطرائىٍىَٗ ھېٍىّۇ ئۆزٌىرىٕي ھِٗذٖ. وىرىذۇ زېّىٍٕىرىغب

 وېٍىدپ جولۇٔدۇظ ھٗرثىدٌ ٍٗجىۈزىدذىغبْ خٗۋپجىٕچٍىمىغدب  راٍدوْ ثۇٔىڭذىٓ ِبٔب

 ۋالىحٍىدك ذائوجحۇرىطدى دۆٌٗجٍىدرى ئٗرٖة ثىدٍْٗ ئىطدرائىٍىَٗ ٔٗجىجىدذٖ. چىمىذۇ

 ئٌٍٗىدرى ئٗرٖة ھېطدبثحب ئبخىرلي. جۇغۇٌىذۇ زۆرۈرىَىحي ثٌٗگىٍٗظ چېگرا ثوٌطىّۇ

 ضدىسىمىٕي چٗوٍٗظ وٗڭٍىىحىىي ِېحىر ٍۈز ئىىىي ئوجحۇرىطىذا ئىطرائىٍىَٗ ثىٍْٗ

 .ثٌٗگىٍىٕىذۇ چېگرا ئبضبضحب لبٌذۇرغبْ

 وٌٗگىٍدي ٗثىدرٌىىى ئوجحۇرىطدىذا ٍٗھدۇدىَالر ثىدٍْٗ ئٗرٖثٍٗر: ٔۇلحب ئۈچىٕچي

 ئۈچدۈْ لىٍىدع ھٗي ئىخحىالپٕدي ثدۇ ئۇٔذالحب ضبلالٔطب، ئىػالر ثبغمب ثوٌّبٍذىغبْ

 .ثوٌىذۇ ِٗججۇر ئوٌحۇرۇغمب ئبٌذىذا ئۈضحٗي ٍۇِىالق ٍٗھۇدىَالر ثىٍْٗ ئٗرٖثٍٗر

                                                 
①

دٖپ ئبجدبٍححي، چدۈٔىي  «ٍبٌغبْ ئىطدرائىٍىَٗ»لىٍّبٍححي ھِٗذٖ ئۇالرٔي  ئېحىراپ ئىطرائىٍىَٗٔيئبغۇ چبغذا ئٗرٖة ئٌٍٗىرى  

 ى.ثٌٗگىٍّٗٔىگْٗ ئىذ چېگراثۇ جبٍذا ئېٕىك 
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 ۋٖ زۇٌدۇَ ئٗرٖثدٍٗرگٗ جدۈزۈٌگْٗ، لىٍىدپ چىمىدع ِٗٔپٗئٗجىٕي ٍٗھۇدىَالرٔىڭ

 چدۈٔىي، ئِٗٗش. ِدۇھىُ ئدبٔچٗ ثىسگٗ ھبزىر والتدو ثۇ وېٍىذىغبْ ئېٍىپ ھبالوٗت

. ئبٍالٔددذى ئىػددالرغبزىّّىطددىذىىي  جبرىخٕىددڭ ئبٌٍىمبچددبْ ھِّٗىطددي ثۇالرٔىددڭ

 ئبغدۇ ثۈگدۈْ ئىٍگىدرىٍٗپ لٗدَٖ لٗدِّٖدۇ خبٌىغدبٔچٗ ئىطرائىٍىَٗ وېَىٓ غۇٔذىٓ

 غٗرثىدٌ ھِٗدذٖ. وٗجحدي ھبٌمىدپ دٖرىجىدذٖ زور دائىرىذىٓ ثٌٗگىٍٗٔگْٗ دووالجحب

 پبٍددذىٍىٕىع ئۆزىٕىددڭ ٔددي 81% ضددۈٍىٕىڭ دٖرٍددب ئىگىددٍٗپ پۈجددۈًٍٔٗ غددبلٕيلىر

 ضدۈرگۈْ خبٌىغبٔچٗ ئۆٌحۈرۈپ، خبٌىغبٔچٗ ِۇضۇٌّبٔالرٔي. وىرگۈزۈۋاٌذى دائىرىطىگٗ

 .ئبٍالٔذۇرۇۋٖجحي ِۇضبپىرالرغب ِبوبٔطىس-ٍۇرت وىػىٍٗرٔي جبالً. لىٍذى

 ئٍٕٗدي ثوٌدۇپ، لۇرالر ىرليئبخ دووالجىذىىي ٔىڭ «جؤطىحوْ» ثوٌغىٕي ِۇھىُ ثىسگٗ

 ۋٖ جۇرغۇزۇغددٕي ِۇضددحٗھىَٗ ئورٔىددذا ئددۆز ئىطددرائىٍىَٗٔي ئبِېرىىددب لددۇرالر ثددۇ ۋالىححددب

 ِٗلطددٗت ثېرىػددٕي «ٍددبردٍِٖٗرٔي» وېرٖوٍىدده ثوٌۇغددىغب ِٗۋجددۇت ئىطددرائىٍىَٗٔىڭ

 ئوجحۇرىطدىذا ئىطرائىٍىَٗ ثىٍْٗ ئبِېرىىب ۋٖ پىالٔالٔغبْ ئىٍگىرى ثۇٔذىٓ ھِٗذٖ لىٍىۋاجمبْ

 ئىٍگىرىٍٍٗدذىغبْ غدٗوىٍذٖ ٍېڭىچٗ ئبغۇرۇغحب ئٌِٗٗگٗ لبرارٔي وېٍىػىۋېٍىٕغبْ ئبٌذىذىٓ

 .ئىذى «ٍوي» ثوٌۇۋاجمبْ ِوھحب  ٍٗھۇدىَالر ضۈپىحىذٖ لٗدَٖ ثبضمۇچٍۇق

 :ئىذى ِۇٔذاق لۇرٌىرى ئبخىرلي دووالجٕىڭ ئبغۇ

 ثدۇ. وٌٗدذى ثوٌۇپ ِٗۋجۇت جبِبئىحي لېرىٕذاغالر ِۇضۇٌّبْ ثېرى ئۇزۇٔذىٓ ٌېىىٓ«

 ئٗرٖة ثبغددمب ۋٖ ِىطددىر ئۇالرٔىددڭ جبِددبئٗت، ئٗضددٗثىٌ لوراٌالٔغددبْ وۈچٍددۈن جبِددبئٗت

 ضدبلالپ وۈچىٕي ئۆز جبِبئٗت ثۇ ثۇٍبْ ئٗجراپىذا. ئۇزۇٔذىٓ ِىٍَوْ ثىر ضبٔي ئٌٍٗىرىذىىي

 غدٗرق ئوجحدۇرا. ثوٌّبٍدذۇ لىٍغىٍدي ھٗي لٗجئىدٌ ِٗضىٍىٕي ثۇ ئٗھۋاٌذا خىً ثۇ. وٌٗذى

 ».ثوٌّبٍذۇ ِۇلىُ گىسھٗر ۋٖزىَىحي

 پٗلٗت ثېدرىڭالر، ٍولۇجدۇپ ثىدسگٗ جبِدبئٗجٕي ثدۇ دېگٍٗٔىه ثۇ. ئېٕىك ٔبھبٍىحي گٗپ

 ئىسغدب ثىدر ئىػدالرٔي غدٗرلحىىي ئوجحۇرا لىٍغىٍي، ھٗي ِٗضىٍىٕي ثۇ لىٍغبٔذىال غۇٔذاق

 .دېگٍٗٔىىحۇر-ثوٌىذۇ، چۈغۈرگىٍي

 ئىسىٕخدبۋىر. ضدۇٔۇٌذى ۋرىغدبئىسىٕخب زۇڭحدۇڭي ئبِېرىىب دووالت ئىَۇٔذا ٍىٍي 1954-

 .ثٗردى ٍوٌَورۇق ھٗلمىذٖ لىٍىع ئىجرا ئبثذۇٔبضىرغب جبِبي لوغۇٌۇپ، ثۇٔىڭغب

 لوٌٕىدڭ لدبرا لبٔذاق لېرىٕذاغالرغب ِۇضۇٌّبْ ٍبغبپ، ئبرىطىذا ئۇالرٔىڭ ئىػالر ثۇ ِبٔب

 ىڭضدٍٗىذٔ ھٗضدْٗ ئۇضحبز-ئبدَٖ ئبلىۆڭۈي ثىٍىذىغبْ ئبڭالپ ئۇالردىٓ ضۇٔۇٌغبٍٔىمىٕي،

 .ثېرىذۇ چۈغٗٔذۈرۈپ ضىرىٕي لورلۇٔچٕىڭ وۆڭٍىذىىي

*** 
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 ثٗزىٍٗرٔدي. جبِبِالٔدذى لوٌىدذا ٔىدڭ «لبجىً» لبٔخور لىرغىٕچىٍىك لبثبھٗجٍىه

 لوٌىدذا گۇٔدذىپبٍالرٔىڭ جٗرٍبٔىدذائدبزاثالظ  ثٗزىٍٗر ٍٗٔٗ. ئۆٌحۈردى ئېطىپ دارغب

 چۈغدۈپ ئىچىدگٗ ۋٖھىدّٗ لدبجحىك ٍىٍالرغىدچٗ ٔٗچچٗ ثىر غٗھٗرٌٗر.ئۆٌحۈرۈٌذى

 وٗجىٗٔدذٖن وٌّٗٗضدىٗ ِٗڭگدۈ ھٗرىىىحدي ئىطالَ وۆرۈٔۈغحٗ وىػىٍٗرگٗ .لبٌذى

 .ثوٌذى خبجىرجَٗ جٗدثىرىذىٓ لوٌالٔغبْ دۈغٍّٗٔٗر .جۇٍۇٌذى

 ِۇٔدذاقوىحبثىدذا  ٔدبٍِىك «دۇَٔبضدي ئٗرٖة ثۈگۈٔىي» ِروثېرگىر ٍىٍي 1962-

 :ٍبزدى

ئٌّٗددبٔىٌ ثىددٍْٗ ٍددۈزٌىٕىع دىٕددي
①
 secular ٕثددۇ ئوجحۇرىطددىذىىي ىعٍددۈزٌى 

 ِىطدىردا وېَىٓ ٍىٍذىٓ-0954 ضۈرىحي وۈچٍۈن ئٗ  ٍېڭىالٔغبٍٔىمىٕىڭ وۈرٖغٕىڭ

، دىٕطدىسٌىك ئٌّٗبٔىٌ لېرىٕذاغالر ِۇضۇٌّبْ ضوٌچىً ضٗۋٖثي ثۇٔىڭ. ثوٌذى پٍٗذا

 جۇجمدبْ ھولۇق ٍىٍي-0952 وۆرۈپ، وۈچىَىۋاجمبٍٔىمىٕي وۈٔطېرى ھٗرىىٗجٍىرىٕىڭ

 .وٗجحي لېحىٍىپ دوضحٍىرىغب لوراٌٍىك

 ِىٍٍٗجچىٍىده دىٕطدىس ئۇالرٔىدڭ ۋٖ لېرىٕذاغدالرٔي ِۇضۇٌّبْ ھۆوۈِىحي ِىطىر

 غٗپمٗجطددىسٌٗرچٗ چددبلىرىمىٕي ثىرٌىدده ئىطددالِىٌ جۇرىددذىغبْ لبرغددي دٖۋىددحىگٗ

 .ثبضحۇردى

 :ٍبزدى ِۇٔذاق ٍٗٔٗ ثېحىذٖ وېَىٕىي

 ودۈرٖظ يئوجحۇرىطدىى ٍۈزٌىٕىػي ِىٍٍٗجچىٍىه دىٕطىس ثىٍْٗ ٍۈزٌىٕىع دىٕي«

 ئبغدۇ ثىراق ِۇِىىٓ، وېچىىحۈرۈظ ۋالحىٕچٗ وۈرٖغٕي ثۇ ٌېىىٓ،، وۈرٖظ وٗضىىٓ

 .»ثوٌىذۇ ِٗٔطۇپ ٍۈزٌىٕىػىٗ ِىٍٍٗجچىٍىه دىٕطىس غٌٗىجٗ وۈرٖغحىىي

 ۋٖ جدۈروىَٗ، رۇضدىَٗ ثٗجٍىرىدذٖ-187 -185 وىحبۋىٕىدڭ ِىرو ثىرگىدر ئبخىرىذا

 ئۇٔىدڭ. ٍدبزدى ئبثساضدٕي ثىر ْئۇزۇ ھٗلمىذٖ ئۆزگىرىػٍٗر ئىجحىّبئىٌ ِىطىردىىي

پىروگراِّىٍىرىٕددي  ِبئبرىددپ ِىطددىردا ئبثذۇٔبضددىر جبِددبي غددۇوي، خۇالضىطددي

                                                 
① SCULAR ْٗئۇٔىڭ جوغرا جٗرجىّىطدي  ثۇ ثىر خبجب جٗرجىّٗ، دٖپ جٗرجىّٗ لىٍىٕىۋاجىذۇ. «ئٌّٗبٔىٌ»ضۆز ئبدٖجحٗ  دېگ

ٔددبٍِىك وىحبثٕىددڭ «ئددېمىّالر ئىددذىَٗۋىھددبزىرلي زاِبٔددذىىي  »وېددرٖن!  ثوٌۇغددي دىٕطددىسٌىك ئېمىّددي،  «الدىٕىددٌ»

. ثوٌىدذۇئىطالِذا پۈجىۈي رېئبٌٍىمي ۋٖ ھېص_جۇٍغۇضي ثىٍْٗ ئىچىدذٖ  چۈٔىي وىػىٍٗر دېگْٗ ثۆٌۈِىگٗ لبرا !،«ئٌّٗبٔىَالر»

ئِّٗب ثىر لىطىُ ھٗرىىٗت ۋٖ ثىر لىطىُ جۇٍغۇالر دىٕىٕىڭ ضىرجىذا ثوٌىدذىغبْ  .ثوٌىذۇئٗگٗر ئۇٔذاق ثوٌّىطب دىٕىٕىڭ ضىرجىذا 

ا ِٗۋجۇت ئِٗٗش. ثٌٗىدي ثدۇ ئدبزغۇْ ئىطالِذ پٌٗطٗپىطي« ئٌّٗبٔىٍَىك» ھېطبثٍىٕىذىغبْجۇرۇپ ئۇالر ئوخػبغال ِۇضۇٌّبْ 

« پبدىػدبھمب پبدىػدبھٕىڭ ھٗلمىٕدي اٌٍٗغدب اٌٍٗٔىدڭ ھٗلمىٕدي ثٗرگىدٓ»ئۇٔىڭ ٍدبلىٍىغۇچىٍىرى  ،ثوٌۇپئٗھۋاي  چېروبۋدىىي

وَِا ت ََََّ عَاِ َ ْ ا دېَىػىذۇ. ثىراق اٌٍٗ ِۇٔدذاق دٍٖدذۇ: َْْف ًَ ا  ِ َُاْااَّْ َّْلْوْْااَّْ َس َّذ ا  َّذِاَنيَآ ن ََ اْف َواْمَِ ُه َا  ﴾ ﴿﴿يَا  ََياه ْْ َِ َّذَِّاْططَ َ  نَهِاْل َذ ئدي اَّْ ْوطْاَاَّ

ثوٍطدۇٔۇڭالر، ثٗزى ئٗھىبٍِىرىغدب  ئٗھىبٍِىرىغدبئىطالَ دىٕىغب پۈجۈًٍٔٗ وىرىڭالر، ٍٗٔي ئىطدالَ دىٕىٕىدڭ پۈجدۈْ  ِۇئىّىٍٕٗر

غب، ئٗگٗغدّٗڭالر، غدٍٗحبْ ضدىٍٗرگٗ ئِٗٗي لىٍىپ، ثٗزى ئٗھىبٍِىرىٕي جبغدٍىۋٖجّٗڭالر، غدٍٗحبٕٔىڭ ٍوٌٍىرىغدب ۋٖ  ئىغۋاضدى

  ئبٍٗت،-218 ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  .﴾ھٗلىمٗجْٗ ئبغىبرا دۈغّٗٔذۇر
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 ئدددبئىٍىۋى ۋٖ ئولۇجدددۇظ ئبٍدددبٌالرٔي جبٔالٔدددذۇرۇظ، ضدددبٔبئٗجٕي ئدددۆزگٗرجىع،

 ٍۈزٌىٕىػدٕي، دىٕطدىسٌىك ئٌّٗدبٔىٌ  ئبرلىٍىك ٍوٌٍىرى ئۆزگٗرجىع ِۇٔبضىۋٖجٍٗرٔي

 !لبٍحّبٍذۇ ئبرلىغب ِٗڭگۈ ثىراق ثوٌىذۇ، ئبضحب ٗنث ئۆزگٗرجىع. لىٍذى پٍٗذا

*** 

خىرىطدحىَبٔالرٔي -ٍٗھدۇدىٌ ئبرلىطىذىىي ئۇٔىڭ ۋٖ ئبثذۇٔبضىرٔي جبِبي ٌېىىٓ

 .ئىذى وۈجّٗوحٗ لورلۇٔچ ثىر چو 

: ثبغدٍىذى ٍٗجىۈزۈغىٗ ِۇٔۇالرٔي ئبگېٕحٍىمي ئبخجبرات ٔبضىرٔىڭ ٍىٍي -1963

 .»ثبر ھٗرىىٗت ثىر ئىچىذٖ ضٗپٍىرى اغالرٔىڭلېرىٕذ ِۇضۇٌّبْ جبٍذا ثۇ ئېٕىمىي»

 جبٍٔىٕىػدمب ئۇ ٌېىىٓ. ثوٌّبٍۋاجىذۇ ثىٍگىٍي ئېٕىك ھٗجّىٕي ۋٖ ِٗٔجٗضي ئۇٔىڭ

 .ثبغٍىذى

 جبضدبدىپىٍَىك ثىدر لورلۇٔچٍۇق وېَىٓ لىٍىػالردىٓ لىرغىٓ پۈجىۈي ٍۇلىرىمىذٖن

 .وٌٗذى ٍِٗذأغب

 !وېَىّٕۇ؟ ھبدىطىٍٗردىٓ ثبرٌىك

 ِۇغددۇ ثبغددالپ، ِىٕددۇجحىٓ جددۇٔجي ھٗرىىىحددي ئددوٍغىٕىع ئىطددالَ! غددۇٔذاق

 .جۇٍۇٌذى ثوٌۇپ جبضبدىپىٍَىك ئۈچۈْخىرىطحىَبٔالر  - ٍٗھۇدىٌ ضبھٗدىىي

 دائىرىطدىٕىڭ ھٗرىىٗت ثۇ وېَىٓ، ئۆٌحۈرۈٌگٗٔذىٓ رٖھجىرى جۇٔجي ھٗرىىٗجٕىڭ

 .ثوٌذى جبضبدىپىٍَىك ثىر ٍٗٔٗ ئۈچۈْ دۈغٍّٗٔٗر وېحىػي وېڭىَىپ

 ۋٖھػدىَبٔٗ دٖرىجىدذىىي ودۆرۈٌّىگْٗ ِىطدٍي جبرىخحدب بضدىرٔىڭئبثذۇٔ جبِبي

 گۈٌٍىٕىػي لبٍحب ھٗرىىٗجٕىڭ ضېپىذٖ لېرىٕذاغالرٔىڭ وېَىّٕۇ لىرغىٕچىٍىمٍىرىذىٓ

 .ثوٌذى جبضبدىپىٍَىك دٖھػٗجٍىه ۋٖ لورلۇٔچٍۇق جېخىّۇ

 لدبٍٔىك ثېرىٍغدبْ ئېٍىدپ لوٌىذا جبٌالجٕىڭ لبٔخور ٍىٍي - 0965 ئۈچۈْ غۇٔىڭ

 ۋٖ لورلۇٔچٍدۇق جېخىّدۇ لبرىغبٔدذا، لىٍىػدمب لىدرغىٓ ٍىٍذىىي -0954 رۇظثبضحۇ

 .ثوٌذى دٖھػٗجٍىه جېخىّۇ

*** 

 ھبدىطدىٍىرىٕىڭ ھٗرىىىحىٕىڭ ئوٍغىٕىع ئىطالَ ثىس دٍّٖىسوي، لېحىُ ئۈچىٕچي

 خىرىطحىَبٔالرٔىڭ-ٍٗھۇدىٌ ٍبوي ۋٖ جبرىخىٕي ئبثذۇٔبضىرٔىڭ جبِبي ٍبوي جبرىخىٕي

 .ضۆزٌىٍّّٗىس جبرىخىٕي پىالٍٔىرىٕىڭ ضۇٍىمٗضحٍىه حىػحىىيٍولى ھٗرىىٗجٕي ثۇ

 ھٗرىىىحىٕىددڭ ئددوٍغىٕىع ئىطددالَ وۆرۈٔۈغددٍٗرٔي ثددۇ پٗلٗت ثىددس ثٌٗىددي

 ئبدِٖٕىدڭ ثىدر ھٗرىىىحدي ئدوٍغىٕىع ئىطدالَ .ئۆجىّىس وۆرضىحىپ وۆرۈٔۈغٍىرىٕي
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لٌٗجىذٖ
①
ىڭ ثۇ ئبدِٖگٗ ئىطالِٕ ثۇ ئبدِٖٕىڭ لٌٗجىٕي ئېچىۋٖجحي.  ثبغالٔذى. 

ٍۈوطددٗوٍىىىٕي ھددېص لىٍذۇرىددذىغبْ ۋٖ ِۇغددۇ ٍۈوطددٗوٍىىٕي رېئددبي ھبٍبجحددب 

ثىٍْٗ  ئٌِٗٗىٍَٗغحۈرۈظ ئۈچۈْ ئۇٔي ھٗرىىٗجٍٗٔذۈرىذىغبْ روھىٌ پبراللٍىك ۋٖ 

ثوٌغبْ ضبپ رىػدحىٕي جٗلدذىُ لىٍدذى.ئۇٔىڭ ھبٍدبجي ضدوپىسِذىٓ ثبغدالٔذى، ئدۇ 

ىددڭ روھددي پددبراللٍىمي وىچىىىددذىٓ ثبغددالپ ضددوپىسَ جبِددبئىحىگٗ لوغددۇٌذى. ئۇٔ

 غب ثبغالٔذى.چوڭمۇرٌىػىپ لٌٗجي 

 غٗوىٍٍٗٔذۈرگْٗضوپىسِچىالر  ئىطالِٕىڭ ثىٍْٗ ئىٍھبِي ٔىڭ ئبدَٖ ئۇ ٌېىىٓ

 ٗتدپٗلد ئىطدالِٕىڭ: ٍۈوطٗوٍىىىٕي ھٗضطٗ ٔٗچچٗ ئۇلۇِالردىٓ ئبدٖجٍٗٔگْٗ ۋٖ

 ئدۇ ٌىديثٗ ئِٗٗش، ِۇٔبضدىۋٖجال روھدي ئوجحۇرضدىذىىي پٗرۋٖردىگبر ْٗدثىٍ ثٗٔذٖ

 ئىطدالِٕىڭ غدۇٔذالال .ٍٗجحدي ثىٍىدپ ئىىٍٗٔىىىٕدي جدۈزۈِي ِۇوِّٗٗي ھبٍبجٕىڭ

 ٔىدڭ«ثدۇرادٖرٌٗر» ٍوٌىدذىىي «جٗرىدمٗت» ھبٌدذا، ٍىراق جۇرِۇغحىٓ رېئبي ئبثىذالر

 ثوٌّبضدحىٓ، ئىجبدٖت غٗخطىٌ وٗجىْٗ ثوٌۇپ غٗرق ئىچىذٖ ِۇٔبضىۋىحي ثٌٗگىٍىه

 ۋٖ جِٗئىدَٗت ِۇضۇٌّبْ لىٍىذىغبْ ِراْھۆوۈ ٔي ،لبٔۇٔي  غٗرىئىحي ٔىڭ ثٌٗىي

 ووٌٍېىحىدپ ھَٗ غدٗخص ئېحىدذىغبْ ئٗودص چىمىػدحب لدۇرۇپ دۆٌٗت ِۇضۇٌّبْ

 ئۇٔدذالحب ئىدىْٗ، ثوٌّىغدبْ ِٗۋجدۇت ھۆودۈِٗت خىدً ثدۇ ئىىٍٗٔىىىٕي، ئىجبدٖت

دۆٌٗت  ِۇضدۇٌّبْ ۋٖ جِٗئىدَٗت ِۇضدۇٌّبْ ئدبئىٍٗ، ِۇضۇٌّبْ، غٗخص ِۇضۇٌّبْ

 ئدۇٔي ثدوٍىچٗ جٗرجىپ زٖٔجىرضىّبْ ثبضمۇچٍۇق لٗدَٖ تئىجبرٖ چىمىػحىٓ لۇرۇپ

 .ٍٗجحي جؤۇپ وېرٖوٍىىىٕي لىٍىع ھٗرىىٗت چولۇَ ئۈچۈْ لۇرۇظ

. دٍٖدذۇ ِۇٔدذاق ِبلبٌىطدىذٖ ٔدبٍِىك «ٍبغدالر» ثٕٗٔدب ھٗضٗٔۇي غٗھىذ ئىّبَ

 ئېٕىدددك ثبضدددمۇچٍىرى لٗدَٖ پىروگراِّىطدددىٕىڭ« لېرىٕذاغدددالر ِۇضدددۇٌّبْ»

 ِٗلطدٗجٕي ثدۇ غۇٔذالال. ثىٍىّىس ئېٕىك ٔبھبٍىحي ىحىّىسٔيِٗلط ثىس. ثٌٗگىٍٗٔگْٗ

 . ثىٍىّىس ئېٕىك ئۇضۇٌالرٔي جېگىػٍىه لوٌٍىٕىػمب ٍوٌىذا ئبغۇرۇظ ئٌِٗٗگٗ

 جۇٍغدۇ،-ھدېص ۋٖ ئٗخالق ئٗلىذٖ، ۋٖ جٗپٗوىۇر ثىٍْٗ ئبٌذى ثىس .7

. وٌٗحۈرىّىس ٍِٗذأغب ئبدِٖٕي ِۇضۇٌّبْ پبئبٌىَٗت جٗھٗجحىىي ۋٖ ھٗرىىٗت

 . جٗرثىٌٍَّٗٗىس ِۇغۇٔذاق غٗخطٕي دېّٗن

 جۇٍغدۇ،-ھېص ۋٖ ئٗخالق ئٗلىذٖ، ۋٖ جٗپٗوىۇر وىَىٓ ۇٔىڭذىٓئ .9

. وٌٗحدۈرىّىس ثبرٌىممب ئبئىٍىٕي ِۇضۇٌّبْ جٗھٗجحىىي پبئبٌىَٗت ۋٖ ھٗرىىٗت

 ثبٌىالرغدب. ثدۆٌىّىس وۆڭدۈي ئوخػدبظ ئٗرٌٗرگٗ ئبٍبٌالرغدب ئۈچدۈْ ثۇٔىڭ ثىس

                                                 
①
 ِۇضۇٌّبْ لېرىٕذاغالرٔىڭ لۇرغۇچىطي ھٗضٗٔۇي ثٕٗٔبٔي دېّٗوچي. 
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 غٗوىٍٍٗٔذۈرىّىس. ئبئىٍىٕي ٔٗجىجىذٖ .ثۆٌىّىس وۆڭۈي ئوخػبظ ٍبغالرغب

 خٌٗمٕدي ِۇضدۇٌّبْ ئوخػدبظ ٍۇلىرىمىالرغدب وىدَىٓ ۇٔىڭذىٓئ .9

 ٍٗجىۈزۈظ، دٖۋىحىّىسٔي ئبئىٍىگٗ ثىر ھٗر ئۈچۈْ ثۇٔىڭ. وٌٗحۈرىّىس ثبرٌىممب

 ضدٗھرا، وٗٔدث، ئىدذىَِٗىسٔي ئدبڭٍىحىع، ئبۋازىّىسٔي جبٍالرغب لبٍطي ھٗر

 ئۈچدۈْ ضدىڭذۈرۈظ چوڭمدۇر ئىچىگٗ ٍٗردۆٌٗج ۋٖ راٍوْ پبٍحٗخث، غٗھٗر،

 ثىدرٖر لىٍّبٍّىس، پٗرۋا ِۇغٗلمٗجٍٗرگٗ-جبپب جٗرٍبٔذا ثۇ. لىٍىّىس ھٗرىىٗت

 .لوٍّبٍّىس لبٌذۇرۇپ ئۇضۇٌٕىّۇ

 ثبغددالٍذىغبْ، ِٗضددجىذوٗ خٌٗمٕددي ثددۇ وىددَىٓ ئۇٔىڭددذىٓ .1

 ٍېحٗوٍىگٗٔدذٖن، ئدۆِٗرٌٗر ۋٖ ثٗودرى ئٗثدۇ ضدبھبثىٍىرىذىٓ پٍٗغِٗجٗرٔىڭ

 ِۇضدددۇٌّبْ ٍېحٗوٍٍٗدددذىغبْ وۆرضٗجّىطدددىگٗ ئىطدددالِٕىڭ يئىٕطدددبٔالرٔ

 ئۈضدحىگٗ ئبضبضٍىرى ئىطالَ ئۈچۈْ ثۇٔىڭ ثىس. چىمىّىس لۇرۇپ ھۆوۈِىحىٕي

 ھۆودۈِٗت لبٔدذاق ھٗر لىٍّبٍدذىغبْ ِٗٔجٗضي لبٔۇْ ئۇٔي ۋٖ لۇرۇٌّبٍذىغبْ

 ثىسٔي دۈغٍّٗٔىرى ئىطالَ ۋٖ وبپىرالر غۇٔذالال. لىٍّبٍّىس ئېحىراپ جۈزۈِىٕي

 ئٗٔئٗٔىدۋى خىدً ِۇغۇ ِٗججۇرٌىغبْ لىٍىػمب ئِٗٗي ۋٖ ھۆوۈَ ثىٍْٗ ۇٔىڭئ

 ئوِۇَِۈزٌدۈن ثىدس. لىٍّبٍّىس ئېحىراپ پبرجىٌَٗٗرٔيضىَبضىٌ  ۋٖ غٗوىٍٍٗرٔي

 جدۈزۈَ ِۇغدۇ ۋٖ وٌٗحدۈرۈظ ثبرٌىممدب جدۈزۈِىٕي ھۆودۈِٗت ثوٌغبْ ئىطالِىٌ

 .ىسلىٍىّ ھٗرىىٗت ئۈچۈْ چىمىع لۇرۇپ ھۆوۈِىحي ئىطالَ ئبضبضىذا

*** 

 خىدً ثدۇ-ئبچمدبْ ھٗلىمٗجدىٗ ِۇغۇ وۆزىٕي ئۇٔىڭ-روھىذىىي ۋٖ لٌٗجي ئۇٔىڭ

 ٍۈزٌىٕىػدٍىرى ثىدر ۋالىححدب، ثىدر ثىدٍْٗ ثۇٌدۇظ ٔدۇر ئىالھدي غٗوطدىس پبراللٍىك،

 ئىطدالَ ئوِدۇِْٗ ثۇٍدبْ ئٗضدىردىٓ ٔٗچدچٗ جٗلدذىرىٕي ئدۆز زېّىٕدذا جٗرٍبٔىذا

 جدوغرا لبرىحدب ھبدىطىٍٗرگٗ گْٗوٌٗ ثوٌۇپ ِٗۋجۇت ِىطىردا خۇضۇضْٗ دۇَٔبضىذا،

راپىئىححٗھددبۋى رافددبئٗت غددۇٔذالال. ثوٌددذى لددبٍحۇرۇظ ئىٕىددبش
①
 جبِبٌىددذدىٓ  ،

                                                 
①

ن ٔىڭ دٖۋرىدذٖ فىرأطدىَٗٔىڭ پدبرى IIضۇٌحبٔي ِٗھّۇد خٌٗىپىٍىىىٕىڭ، ئوضّبٔىَٗ 0879-0810ھبۋى  حٗرٖفبئٗت راپىئىح 

پدبرىندىٓ جِٗئىَٗجٕدي ئٌّٗدبٔىٍَىك ۋٖ  ،ٍىٍىغىچٗ ثٗظ ٍىً جۇرغبٔذىٓ وېَىٓ-0810ٍىٍذىٓ -0826 ،ئٗۋٖجىٍىپ غٗھىرىگٗ

ئۇٔىدڭ ثىدٍْٗ ثىدرٌىىحٗ  .وۆجدۈرۈپ وٌٗدگْٗ ئىدذىٌَٗٗرٔيئٗلىٍچىٍىه ئبضبضىذا ئىٕحىساِالغحۇرۇغٕي جٗغدٗثجۇش لىٍىدذىغبْ 

ئٗضدىردٖ -08ٍىٍذىٓ ثبغالپ دىٕغدب لبرغدي لوزغبٌغدبْ ۋٖ -0911ٔذىٓ وېَىٓ، ٍٗٔي لبٍحمب ٍبۋروپبدىٓئٗۋٖجىٍگٍٗٔٗر  ٍبۋروپبغب

وٗڭرى جبرلىحىع ِٗلطىحىذٖ ٍېسىٍغبْ ۋۇٌحىر، روضطدۇ ۋٖ ِۇٔحىطدىىَۇٔىڭ ئٗضدٗرٌىرىٕي  ئىذىَٗضىٕي ٍبۋروپبٍِٗذأغب وٌٗگْٗ 

 جٗرجىّٗ لىٍىػمب ثبغٍىغبْ.
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ئبفغبٔي
①
ئٗثذۇھ ِۇھِّٗٗد ،

②
 ِٗغٍدۇپ روھدي ئبٌذىدذا غٗرة ۋٖ زٖغٍدۇي ضٗئىذ  ،

 ثبرٌىك وٗجىْٗ ثوٌۇپ غٗرق دٖرىجىذٖ پٗرلٍىك دوٌمۇٍٔىرىغب غٗرثٍٗغحۈرۈظ، ثوٌۇپ

 .ئىذى ٍِٗذاْ جوغرا جېگىػٍىه ئۆجۈغىٗ جوخحبپ وىػىٍٗر

 ِددۇِىىٓ ِېڭىػددي لددبراپ ٍۆٌىٕىػددىٗ جددوغرا دٖۋرىددذٖ ئددۆز ئددبدٍِٖٗر ئبغددۇ

 ئِٗٗضّىذى؟

 ،«ئۇٍغدۇْ ئٗلىٍدگٗ» ثىدر ثىدردىٓ ٔىطدجٗجْٗ غبرائىحالرغب دٖۋرىذىىي ئۆز ئۇالر

 ثوٌغبّٔۇ؟ «ئٗٔذىسٖ» «ِٗٔحىمىٍىك»

 جدوغرا ئبرىٍىدذا ٍېرىُ ئٗرٖة ٖھھبةئبثذۇٌۋ ئىجٕي ِۇھِّٗٗد ۋالىححب ئٍٕٗي! ٍبق 

 ئبغدۇ ئدۇالر ثىدراق. ئىدذى ئدۈٌگٗ غٗوىٍٍٗٔذۈرگْٗ ھٗرىىٗجٕي جوغرا ۋٖ ٍۈزٌىٕىع

 غٗرة ثٌٗىدي ٍدۈزٌّٗٔٗش، ٍوٌالرغب ئوخػبٍذىغبْ غۇٔىڭغب ٍبوي ٍوٌغب ٌىه «ئۈٌگٗ»

 .ٍۈزٌٗٔذى غٗرثىٗ ضٗۋٖثىذىٓ ِٗغٍۇثىَٗت روھي ئبٌذىذىىي

 لٌٗجىٕددي وىػددىٍٗرٔىڭ خبٌىغددبْ. ٌگىٍٍٗددذۇثٗ  جٗلددذىرىٕي ئىػددالرٔىڭ

  ثىددراق .ئۆچۈرىددذۇ ٔددۇرٔي لٌٗجىددذىىي وىػددىٍٗرٔىڭ خبٌىغددبْ ٔۇرالٔددذۇرۇپ،

 ثىدر ۋالىححدب، ثىدر ثىدٍْٗ ثوٌدۇظ ٔدۇر ئىالھي غٗوطىس ۋٖ ھٗرىىىحي ئىٕطبٔالرٔىڭ

 ثىسگٗ لىٍىذىغبٍٔىمىٕي ئىجرا لبٔذاق جٗلذىرىٕي ئۆز زېّىٕذا جٗرٍبٔىذا ٍۈزٌىٕىػٍىرى

 .لىٍىذۇ ثبٍبْ ۇٔذاقِ

َُّهووْا يوَ ﴿     ََِلُْووا  َلَد ََ  لَّووِذ   ووِر ََِلوول َتَسووَِّْ  نَيْووِم   لنَّوولِس لِ ُووِذيَقُها ََوْدوو ْْ ِِوو   ْلَِّووورت َو ْلَِّ َََسوولُل  َِ َ َهووَر  ْل ُدووا  ﴾ْرِِ
 ٍدۈز ئدبپٗت دېڭىدسدا ۋٖ لۇرۇلٍدۇق جۈپٍٍٗىدذىٓ گۇٔدبھٍىرى لىٍغدبْ ئىٕطبٔالرٔىڭ﴿

 .③﴾ثٗردى

                                                 
①

، ئۇٔىددڭ ھبٍبجىددذا چۈغىٕىىطددىس ئىػددالر ثوٌددۇپبجبٍىددپ ئددبدَٖ ، وٗچۈرِىػددٍىرى ئ0897-0818  جبِبٌىددذىٓ ئبفغددبٔي 

ئبٍٍىٕىپ چىممبْ. غۇٔذالال ِبضۇٔىَٗ  دېگۈدٖنھٗلىمٗجْٗ وۆپ، ئۇ ئىطالَ دۇَٔبضىٕىڭ ھٗرلبٍطي غٗھٗرٌىرىٕي چبال لوٍّبً 

ثىٍىٕدث  ٍىٌَٗىدهئٗٔگجِٗئىدَٗت ٔىساِىٕدي ِىطدىرغب ئېٍىدپ وىدرگْٗ  ٍوغدۇرۇٍْىغىٍٕىرىغب لبجٕىػىپ، ھبزىرلي زاِبٔدذىىي 

 «ۋٖھدذٖجۇي ۋۇجدۇد»رىسا ئبفغبٔي ئۈضحىذٖ جوخحبٌغبٔذا: جبِبٌىدذىٓ ئبفغدبٔي رٖغىذِۇٔبضىۋٖجحٗ ثوٌغبْ.  لوٍۇقئٗپٗٔذى ثىٍْٗ 

لىٍىع ھٗلمىدذىىي  جٗرٖلمىٌ ٍبراجمۇچي ثىٍْٗ ٍبرجىٍغۇچىٕىڭ ثىرٌىىي، ٔٗزىرىطىگٗ ِبٍىً ئىذى. ئۇٔىڭ ئۆضۈپ ٍېحىٍىع ۋٖ 

 ثٗت.-047 دىٕالر ۋٖ ھبزىرلي زاِبٔذىىي ئېمىّالر، ٔبٍِىك وىحبة . دٍٖذۇ وېحٗجحيڭ ضۆزٌىرىگٗ ئوخػبپ ضۆزٌىرى دارۋىٕٕى
 «ثىرٌىده ھبٌمىطدي»غدۇٔذالال  وۆزگٗ وۆرۈٔگْٗ غبگىرجٍىرىذىٓ ثىرى. ئبفغبٔىَٕىڭ، 0915-0849 ئٗثذۇھ ِۇھِّٗٗد  ②

ٕىدث ئٗپٗٔدذى ثىدٍْٗ دوضدحبٔٗ ِۇٔبضدىۋٖجحٗ ثوٌغدبْ. ژۇرٔىٍىٕي چىمىرىػحىىي ھِٗىبرچىطدي. ئدۇ ٌورىدذ وىرۇِىدر ۋٖ ثىٍى

ئىچىدذٖ_ ئىطدالَ لبٔۇٔچىٍىمىغدب لبٍحدب لدبراپ چىمىدع ئدبرلىٍىك  ۇٔىڭغد رىساِدۇرٖغىذ -ِٗوحىپي ئٗثذۇھٕىڭِۇھِّٗٗت 

ئوجحۇرىطدىٕي ٍېمىٕالغدحۇرۇظ  ئٗٔئٗٔىۋى ئبدٖجٍٗرگٗ ھۇجۇَ لىٍىػمب چبلىرغدبْ. ئدۇالر ئىطدالَ ثىدٍْٗ غٗرة ِٗدٖٔىَىحدي

، ئٗثدذۇھ ِدۇھِّٗٗد  چۈْ لۇرئبْ ۋٖ ھٗدىطحىٓ ھبٌمىپ وٗجىْٗ غٗرىئٗجىٗ خىالپ پٗجىۋاالرٔي چىمبرغبْ. غۇٔذالال ئدۇئۈ

دىدٕالر ۋٖ  » پېٕىٕي ئٗزھٗرگٗ وىرگۈزۈپ، ئۇٔي جٗرٖلمىٌ جدبپمۇزۇظ ۋٖ زاِبٔىۋىالغحۇرۇغدمب چبلىرغدبْ.-ھبزىرلي زاِبْ ئىٍىُ

 ثٗت،-047بة ٔبٍِىك وىح« ھبزىرلي زاِبٔذىىي ئېمىّالر
③

 ئبٍٗت.-40ضۈرٖ رۇَ،  
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َلولَلُهاْ َذِلَك َِاَُوَّ ﴿ َْ ََِّ  َن ِْ ََ  لَُّو ََِا ََ َِل نَُ  ٔبزىدً  ئدۇالر ئۈچدۈٔىي، غدۇٔىڭ ثۇ﴿ ﴾ُهْا َترُِىا  

 ئٌٍِٗٗىرىٕدي ئۆزٌىرىٕىدڭ ثىدٍْٗ، ودۆرۈظ ٍبِدبْ، لۇرئدبٕٔي ٍٗٔي  وىحبثٕي لىٍغبْ

 . ①﴾لىٍىذۇ ثٗرثبت
َِْ  نََُلنَ ﴿ َِ  َيَكلر َويَوْهِم  ِ لَْ ِو  َّْو ُيِضله  َِّ  ل ِّْو َنَلَ َِوذِْتِر  لّْوِو  ،ُدْل ِ  ُوُها َِذِْتِر  ل َُْا َُِناْ  َوَتْطَلِ  ه دُو  لَِّذيَ  آ

 جٗۋثٗ لىٍىپ، گۇِراھ ئبدِٖٕي خبٌىغبْ  ئېَحمىٕىي، ِۇھِّٗٗد ئي﴿ ﴾َتْطَلوِ  ه  ْلُقُْوانُ 

 ئۇالرٔىڭ ثوٌۇپ، ئېَحمبٔالر ئىّبْ، لىٍغبٔالر جٗۋثٗ.  ثبغالٍذۇ ٍوٌغب جوغرا لىٍغبٔالرٔي

 ئٗضدٍٗظ ٔدي دىٍدالر ثىٍىڭالرودي،. جبپىذۇ ئبراَ ثىٍْٗ ئٗضٍٗظ ٔي ٍٍىرىدى

 .②﴾جبپىذۇ ئبراَ ثىٍْٗ
ِسووِن  َ ﴿ ْْ َّووَو َلَلووَ   ْلُل َِّ  ل ََْنل َوِ  ووُِّو ُْ ِِ نَوول لَنَوْهووِميَونوَُّهْا  لَىووُمو   َِ  ودددۈرٖظ ئۈچددۈْ ثىدددس﴿ ﴾َو لَّووِذيَ  

 ئىددع ٍبخػددي ْٗھٗلىددمٗج . ٍېحٗوٍٍّٗىددس ٍوٌىّىسغددب ئٌٗددۋٖجحٗ لىٍغددبٔالرٔي

 . ③﴾ثىٍٍىذۇر ثىٍْٗ لىٍغۇچىالر
 خٌٗمٍٗرٔدي پۈجىدۈي ئٗگٗغىْٗ وٍٕٗىگٗ ئېغىپ، ٍوٌذىٓ جوغرا ئۆزى ئبدٍِٖٗر ثۇ

 .لۇجۇالٌّبٍذۇ لېچىپ ھٗرگىسِۇ جبۋاثىبرٌىمىذىٓ ئبزدۇرۇۋېحىع ٍوٌذىٓ جوغرا

 جدۈپحىٓ ئۇضۇٌىٕي لوٌٍىٕىۋاجمبْ ئبدٍِٖٗر ئبغۇ ئٗگٗر! ثبلبٍٍيضوراپ  ثىس ئۇٔذالحب

 لبزىٕبالرِىذى؟ ِۇۋٖپپٗلىَٗت دٖۋٖت ثوٌطب، لوٌالٔغبْ ئۇضۇي جوغرا ئۆزگٗرجىپ،

 ٍېدرىُ ئٗرٖة ئبثدذۇٌۋٖھھبثٕىڭ ئىجٕدي ِدۇھِّٗٗد گٗرچٗ ئىدع، غٍٗىپ ثىر ثۇ

 ثوٌطدىّۇ، ئىپبدىٍٗۋاجمدبْ ِدۇِىىٍٕىىىٕي ثۇٔىدڭ ھبٍدبجي ٌىه «ئۈٌگٗ» ئبرىٍىذىىي

 ِدۇۋٖپپٗلىَٗت دٖۋٖجٕىڭ  ثۇ ٌېىىٓ. ٌٍّّٗىسثېرٖ جبۋاة وٗضىىٓ ثۇٔىڭغب ثىس ثىراق

 ضددبلىث ِٗججددۇرىَىحىٕي دٖۋٖت ئددبدٍِٖٗردىٓ ئبغددۇ، ئېھحىّددبٌي لبزىٕبٌّبضددٍىك

 لىٍىػددىّىسغب دٖۋٖت ثىسٔددي ثىددٍْٗ غددٗپمىحي ئددۆز  چددۈٔىي. لىٍىۋېحٌٍّٗٗددذۇ

 . ثۇٍرۇِىدذى ئېرىػىػدىٗ ٔٗجىجىدٍٗرگٗ ٌِٗدۇَ دٖۋٖجٍىرىّىسدٖ ئِّٗب. ثۇٍرىذى

 ثىدسدىٓ ثوٌغبچمدب، لىٍىدذىغبْ جٗلدذىر ۋٖ ئېرىػحۈرىذىغبْ ئۆزى جىٍٗرگٗٔٗجى ثىسٔي

 ثىسٔىددڭ ثٌٗىددي. ئبٌّبٍددذۇ ھېطددبة جوغرۇٌددۇق ٔٗجىجىطددي جىرىػددچبٍٔىمىّىسٔىڭ

 وۆرضدٗجحۇلّۇ؟جىرىػدچبٍٔىك  ثىس. ئبٌىذۇ ھېطبة جىرىػچبٍٔىمىّىسدىٓ وۆرضٗجىْٗ

 وۆرضٗجحۇق؟ رٖۋىػحٗ خىً لبٍطي

                                                 
①

 ئبٍٗت.-9ضۈرٖ ِۇھِّٗٗد،  
②

 ئبٍٗجٍٗر.-28-27ضۈرٖ رٖئذ،  
③

 ئبٍٗت.-69ضۈرٖ ئٗٔىٗثۇت،  
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﴿ َِّ ِتنُ ْا ُن َِ َوْلَُُ    وا ُْ ِْ َْ ََوِ   ْلُلنَ وِر َوُنْولَ ِوَك ُىوُا  ْلُل  َِ َهوْا َِ َِولْلَلْدُروِ  َويَونوْ ُُِرو ْ وِر َويَوْا َْ َِ ِ لَو   ْل َُا  ﴾ْ  يَوْم
 ئىػدالرغب ٍبخػدي لىٍىدذىغبْ، دٖۋٖت ئىػدالرغب خٍٗرىٍىده ئبراڭالردا ضىٍٗرٔىڭ﴿

 ٗلطدىحىگِٗ غدۇالر ئٗٔٗ! ثوٌطدۇْ جبِدبئٗت ثىر جوضىذىغبْ ٍوٌذىٓ ٍبِبْ ثۇٍرۇپ،

 . ①﴾ئېرىػىۈچىٍٗردۇر
 لىسىً ئۈچۈْ ضْٗ ثۇ ثبغٍىطب، ٍوٌغب جوغرا ئبدِٖٕي ثىر ئبرلىٍىك ضْٗ  ئٗگٗر»

!.»ٍبخػىراق جۆگىذىّٕۇ
②

 

 پٍٗغِٗدجٗرٌٗر ثٗزى. وېٍىدذۇ دٖرگبھىغدب ٔىدڭ پٍٗغِٗجٗرٌٗر وۈٔي لىَبِٗت«

 ثىدٍْٗ ثٗزىٍىدرى ٍٗٔٗ ثىٍدٍٗ، ئبدَٖ ئىىىي ثىٍْٗ ثٗزىٍىرى ثىٍٍٗ، ئبدَٖ ثىر ثىٍْٗ

«وېٍىذۇ ھبٌٗجحٗ ٍبٌغۇز ٍوق ھېچىىُ
③

. 

 ثوٌدۇپ،، ودۆچٗت جىدرىُ  جدۈپ ثىر لوٌىذا ثىرىڭالرٔىڭ ثوٌطب، لىَبِٗت ئٗگٗر»

.»جىىطۇْ دٖرھبي ئۈٌگۈرٌٖىطٗ، جىىىػىٗ ئۇٔي ئىٍگىرى ثوٌۇغحىٓ لىَبِٗت
④
 

 گْٗئۆجى ِٗججۇرىَىحىٕي ٍېحٗوٍٗظ جٗرٖپىٗ  وىػىٍٗرٔي ئبدٍِٖٗر ئبغۇ ئٗگٗر

 ئوخػبغال ئۇالر: ثوٌطب لوغّىغبْ ئبۋازچبلىرىمىغب  ئۇالرٔىڭ ھېچىىُ ثىراق ثوٌطىّۇ،

 ئۇالرٔىدڭ. لبٌّبٍدذۇ جبۋاثىبرٌىممب ئبٌذىذا . ثوٌىذۇ لىٍغبْ ئبدا ِٗججۇرىَىحىٕي ئۆز

 .جبرجىذۇ ئۆزى جبزاضىٕي خبجبٌىمىٕىڭ ئۆز لوغّىغبٔالر، ئبۋازچبلىرىمىغب 

*** 

 ٔدۇر ئىالھىٌ ئۆجىٗٔذٖن ئېَحىپ ثىس پبراللٍىك ثۇ ٌجىذىىيلٗ ثٕٗٔبٔىڭ ھٗضٗٔۇي

 دۇَٔبضددىذا ئىطددالَ ثۇٍددبٔمي ئٗضددىردىٓ ٔٗچددچٗ ثىددر ۋالىححددب ثىددر ثىددٍْٗ ثوٌددۇظ

 ئىٕىدبش جدوغرا لبرىحدب ھبدىطدىٍٗرگٗ وٌٗدگْٗ ثوٌۇپ ِٗۋجۇت ِىطىردا خۇضۇضْٗ

 .ئىذى لبٍحۇرۇظ

 لبرغدي ٗضدحىگٗضۇٍىم ٍدولىحىع خٌٗىپىٍىىٕدي ضۈٍىمٗضدحچىٍٗرٔىڭ غۇٔذالال

 .ئىذى جٗلذىرى ٔىڭغبٌىت 

 ئىطدالَ ٍولۇجدۇظ، لىٍغبْ ھېص ِۇضۇٌّبٔالر وېَىٓ ئبغذۇرۇٌغبٔذىٓ خٌٗىپىٍىه

 چۈغىۈٍٔۈن ھٗضٗٔۇي لبپٍىۋاٌغبْ لٌٗجٍٗرٔي لبٍغۇ،-غَٗ چٗوطىس ٍٗجىْٗ دۇَٔبضىغب

 رئٗگٗ: »دېدذى غۇٔذاق وۆڭٍىذٖ ئۆز ئۇ. ثوٌذى جۈرجىٗ لۇرۇٌۇغىغب دٖۋٖت ثٕٗٔبٔىڭ

 لدۇرۇپ لبٍحىدذىٓ ئدۇٔي ئۈچدۈْ ٔدېّٗ ثىدس ئۇٔذالحب ثوٌطب، ٍولبٌغبْ دۆٌىحي ئىطالَ

                                                 
①

 ئبٍٗت.-014ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
②

 رىۋاٍٗت لىٍغبْ. ِۇضٍىُ ۋٖ ثۇخبرى 
③

 رىۋاٍٗت لىٍغبْ. ِۇضٍىُ ۋٖ ثۇخبرى 
④

 ثۇخبرى رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
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َدنَوول َنْو ﴿. «ئۇرۇّٔدبٍّىس؟ چىمىػدمب ََ َََسو  نَِ يَن ََِْووَا ُه  و   َرنَتِوِو َنْتِرِِ ِْ و  ِتْصوَر َِل ََ  لَّوِذ   ْ وَُوَر ُه ِِ َودَول
ِِوو   عَ  ووَا  ُْ َِ َّنتوول لُِ ا ووَذُه َولَووًم  وََتووَذِلَك  ِْ وورِِه َوَلِ وو َّ َُوَّ ِْ َََْوو  َن لِليووِ  َو لّْووُو َ للِووب   َِ وو  تَْاِويووِل  َع ْتَلووُو ِِ ْرِض َولِنُوَد

 َِ َُْلووا  ٌددېىىٓ.لددبدىردۇر ئبغۇرۇغددمب ئٌِٗٗددگٗ ئىػددٕي خبٌىغددبْ ﴿ ﴾َنْتََوووَر  لنَّوولِس َلَ يَوْد

 .①﴾ئۇلّبٍذۇ ثۇٔي جوٌىطي ئىٕطبٔالرٔىڭ
*** 

 ٍدۈز .ثبغدالٔذى دائىرىٍىده وٗ  ھبٍبجىدذا ثٕٗٔبٔىدڭ ھٗضدٗٔۇي غدٗھىذ دٖۋٖت

 .لوغۇٌذى جوپىغب دٖۋٖت ثۇ وىػىٍٗر ِىڭٍىغبْ

 وىػدىٍٗردىٓ خىدً_خىٍّۇ ضبھٗدىىي لبٍطي ھٗر لوغۇٌغبٔالر جوپىغب دٖۋٖت ثۇ

 .ئىذى جبپمبْ جٗروىت

 لېرىٕذاغدالر ِۇضدۇٌّبْ ئدۇالر ثوٌۇپ،ضوپىسِچىالر  جۈروۈَ ثىر ئبرىطىذا ئۇالرٔىڭ

 ثىدراق ِبڭىدذىغبْ، ثدوٍىچٗ ئبضبضديضدوپىسَ  ثوٌغدبْ غٍۇقجؤۇ ئۇالرغب جبِبئىحىٕي

ضدوپىسَ  ٍېڭدي ٔۇرٌدۇق خدبٌىٌ، ٌٗردىدٓ«ثىذئٗت» لىٍغبْ پٍٗذا ضوپىالر«ئبزغۇْ»

 ئددۇالر ئٗزاٌىرىٕىددڭ جبِددبئٗت ثددۇ ئددۇالر ئبٔددذىٓ. لبٌددذى ئددوٍالپ دٖپ جِٗئىَىحددي

 ثۇ ۋالىححب رثى ثىٍْٗ غۇٔىڭ چىمىرۋٖجٍّٗذىغبٍٔىمىٕي، ئۇالرٔي دىٓ«ٍوي» ِېڭىۋاجمبْ

 ئبزغۇٍٔۇلالرغدب ثوٌغدبْ ضٗۋٖة وِٗطىحىػىگٗ ضوپىسِچىالرٔىڭ ئۇالرٔي جبِبئٗجٕىڭ

 .وۆردى ثبرِبٍذىغبٍٔىمىٕي ئېٍىپ

 جِٗئىَٗجٕي ئۇالر، ثوٌۇپ ٍبغالر دىً ضبپ ۋٖ پبن ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئبرىطىذا ئۇالرٔىڭ

 جٗضددىرىگٗ دوٌمۇٕٔىددڭ ھبالوٗجٍىدده لىٍغددۇچي ۋٍٖددراْ ثۇٌغبۋاجمددبْ ۋٖ ثۇزۇۋاجمددبْ

 غٗرة ٍٗٔددي .ئىددگٗ ٍِٗددذأغب ئېٕىددك لبرىحددب ِٗدٖٔىَىددحىگٗ غٗرة ۋٖ ئۇچرىّىغددبْ

 جٗرٖپٍٗرٔدي پبٍدذىٍىك ،زىحالغّبٍذىغبْ ٍِٗذأىغب ۋٖ ئٗلىذىطي ئۆز ِٗدٖٔىَىحىذىٓ

 ۋٖ پبراوٗٔذىچىٍىه، جىٕطىٌ ثۇزۇلچىٍىك، ئٗخاللىٌ ۋٖ ِبددىٌ ئۇٔىڭ: لىٍىپ لوثۇي

 رٖت جٗرٖپٍٗرٔددي زىَددبٍٔىك لىٍىددع لبجددبرٌىك باليھدد ئىػددالرٔي لىٍغددبْ ھددبراَ 

 .ئىذى ٍبغالر لىٍىذىغبْ

 جېخدي دوٌمۇٔالر ئۇالرٔي. ئىذى ِٗۋجۇت ھٗلىمٗجْٗ جِٗئىَٗجحٗ ٍبغالر ثۇٔذاق

 ئۇالر ئىذى. ٌېىىٓ ثۇٌغىۋٖجّىگْٗ ضبپٍىمىٕي ۋٖ پبوٍىك ئۇالرٔىڭ: وٗجّىگْٗ ٍۇجۇپ

، ثوٌددۇپ غٗخطددٍٗر چېچىالڭغددۇ ئددۇالر .ئىددذى لىٍددذۇراٌّىغبْ جددبرى روٌىٕددي ئددۆز

 ئۇالرٔىدڭ ھېچٕٗرضدٗثبغٍىَبٌّدبٍححي.  ثىدرىگٗ-ثىدر ئۇالرٔي ِۇٔبضىۋٖت ھېچمبٔذاق

 ثېىىّٕىچىٍىده لېحىٍّبً جِٗئىَٗجىٗ ئۇالر .ئىذى ثىرٌٗغحۈرٌّٖىگْٗ ئوجحۇرضىٕي

                                                 
①

 ئبٍٗت.-20ضۈرٖ ٍۈضۈف،  
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 ئۆِرىٕي ئىچىذٖ ثۇرۇلحۇرِىچىٍىك خىً ئبغۇ، ثوٌۇپ ثوٌغبْ ِٗججۇر ٍبغبغمب ئىچىذٖ

 ثىدرٖر جِٗئىَٗجدحٗ ئدۇالرلدبراٍححي!  ِٗضدخىرىٍىه ئۇالرغدب ثبغدمىالر. حيئۆجىۈزٖج

 جٗرىپىدذىٓ، ضدٗي  وٌٗىدۈْ وۈچٍدۈن ئدۇالر چدۈٔىي لىالٌّبٍححي. پٍٗذا «ئېمىُ»

 چېچىالڭغدۇ لوٍۇٌغدبْ چىمىرىدپ چٗجدىٗ ثىدر چىمىرىٍىدپ، چٗجىٗ ثىرئىححىرىٍىپ 

 ثبغدمب وۈجّٗوحىٓ گٗغٕيجۈ ۋٖ ٍولۇٌۇظ جۇرۇپ ئورٔىذا ئۆز ئۇالرغب. ئىذى غٗخطٍٗر

 ھٗرگىدس ِٗۋجدۇدىَىحىٕي ئدۆز جۇرۇپ ِٗۋجۇت ئۇالر ضٗۋٖثحىٓ غۇ. ئىذى ٍوق ئبِبي

 !لىالٌّبٍححي ھېص

 ئددۇالر. لىٍددذى ھددېص لبٍحىددذىٓ ِٗۋجددۇدىَىحىٕي ئددۆز ئددۇالر ئِٗددذىٍىىحٗ ِبٔددب

 ثٌٗىي .لبٌّىذى ثوٌۇپ غٗخطٍٗر چېچىالڭغۇ لبٌذۇرۇٌغبْ چٗجحٗ ثىر جِٗئىَٗجحىٓ

 ۋٍٖدراْ ٍٗٔدي .ئبٍالٔدذى ِٗۋجدۇدىَٗجىٗثوٌىذىغبْ  لىٍغىٍي ھېص ئېڭىذا ئۆز ئۇالر

 لىٍغدبْ ھبضدىً ثۇرۇٌدۇظ ئدۆزگىچٗ ٍوٌىذا ھبٍبت ئبٍرىٍغبْ، دوٌمۇٔالردىٓ لىٍغۇچي

 ثېطدىُ ئۇٔىڭغدب دوٌمدۇْ ھبالوٗجٍىده جوغرا، .ئبٍالٔذى ۋۇجۇدلب ِۇضحٗلىً پٗرلٍىك

 ئددبرا ئددۆز ۋٖئبالھىددذىٍىىىٕي  ِٗۋجددۇجٍىمىٕي، ئۇٔىددڭ ثىددراق. لىٍىددذۇ پٍٗددذا

 .ئبغۇرىذۇ وۈٔطبٍىٓ ئۇٔي ثٌٗىي ٍولىحىۋېحٌٍّٗٗذۇ ثبغٍىٕىػچبٍٔىمىٕي

 ثېطدىّىٕي ئۇٔىڭ دوٌمۇْ ثۇزغۇٔچي. لىٍىذۇ جٗرٖلمىٌ ضۈرئٗجحٗ جېس ئىٕحبٍىٓ ئۇ

 ئۇٔىڭغدب لبٌّىطدىّۇ، جوخحدبپ ضدٗۋٖثىذىٓ ئۇٔىڭ دوٌمۇْ ئۇ گٗرچٗ .لىٍىذۇ ھېص

 ئۇٔىددڭ ثىددراق چېىىّٕىطددىّۇ، ِېڭىػددحىٓ ٍوٌىددذا زئددۆ ۋٖ لىٍّىطددىّۇ پٗرۋا

 .لبٌّبٍذۇ لىٍّبً ھېص ثېطىُ چولۇَ ِٗۋجۇجٍۇلىذىٓ

 ٔي«ھېططىَبجي دىٕىٌ» ئۆزٌىرىٕىڭ ئۇالر. ثبر «جبِبئٗجٍٗر» جۈروۈَ ثىر جبٍذا ثۇ

 ثبغدمىٕي ھېططدىَبجحىٓ ئبغدۇ ھٗلمىدذٖ ئىطدالَ ئۇالر. وٌٗگْٗ ئۈچۈْ لبٔذۇرۇظ

 دىٕىددٌ ئۇالرٔىددڭ دٖرضددٍىرىذٖ ۋٖ ٔۇجددۇق غددٗھىذٔىڭ ئىّددبَ ئددۇالر. ثىٍٍّٗددذۇ

 لوغدۇپ وٗ«جبِدبئٗت» ئدۇالرٔي ئبٔذىٓ لبٔذۇرىذىغبْ، جٗغٕبٌىمىٕي جۇٍغۇضىذىىي

 ئۇٔىڭغدب  ،ئىٍھدبِالرٔي «روھدي» لىٍىدذىغبْ ضدٗپٗرۋٖر ھٗرىىٗجدٍٗرگٗ جبٍٔىك

 لىٍغدبٍٔىمىٕي ئبجدب ئىٍھدبِالرٔي روھدي ِوي ئىگٗ وۈچىگٗ جٗضىرٌٗٔذۈرۈظ چوڭمۇر

 ٔدي«ثوغدٍۇق» ئبغدۇ ئبرزۇضي ثىردىٕجىر ئۇالرٔىڭ ئٌِٗٗىَٗجحٗ. ئىذى لىٍغبْ ھېص

 .ئىذى جوٌذۇرۇظ

 جۇرۇۋاجمدبْ ثوٌدۇپ ِٗۋجۇت چبغذا ئبغۇ ئبرىطىذا ئۇالرٔىڭ ٍٗٔٗ ثبغمب ئۇٔىڭذىٓ

 ِٗٔپٗئٗجپٗرٖضدٍٗر جۈرودۈَ ثىر جبپمبْ جٗروىت ئٗزاٌىرىذىٓ پبرجىٌَٗٗرٔىڭضىَبضىٌ 

 ٍېڭدي لىٍىۋاجمدبْ جٗرٖلمىدٌ ثىدٍْٗ جېسٌىه وۈٔطېرى بِبئٗجٕيج ثۇ ئۇالر. ئىذى ثبر

 وۆپىَىۋاجمدبْ وۈٔطدېرى «ئٗزاٌىرى» جىحرىحىۋاجمبْ، زېّىٕٕي ٍبوي پبرجىَٗضىَبضىٌ 
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 ِۇٔبضدىۋٖت ۋٖ ئٗزاٌىدرى وۆڭٍىدذٖ ئۆز ئۇالر ئبٔذىٓ .لبٌذى ئوٍالپ دٖپ پوٍىس ٍېڭي

 غددب«پددوٍىس» ٍددبوي  لوغددۇٌۇظ گٗ «پددبرجىَٗ» ثددۇ ثوٌغددبْ وددۆپ ئٗ  دائىرىطددي

 پۇرضدىحي، ٍبخػدي ثىدر وٌٗحۈرۈغدٕىڭ لوٌغدب ھولدۇلىٕي ھۆوۈِرأٍىك، چىمىۋېٍىع

 وېددرٖن دٖپلبٌّبضددٍىمي  وېحىددپ پددوٍىس وٗجّٗضددٍىىي، ئۆجددۈپ پۇرضددٗت ئۇٔددذالحب

 .لبرىذى

 ئۇالرٔىدڭ ثېرىػدحٗ زٖرثٗ وۆٌٍِٗىده وٗ  ٍىٍٍىرىدذىىي -7819 -7818 ثىراق

  .وٗجحي وٌّٗٗضىٗ ۈِٗڭگ ثٌٗىي وٗجحي. لېچىپ ھِّٗىطي

ضدوپىسَ  ٍېڭدي ٔۇرٌدۇق جبِبئٗجٕىڭ ثۇ ھبٌذا وٗضىىٓ ئۇالر .لبچحيضوپىسِچىالر 

، ئىىٍٗٔىىىٕي لىٍغۇچىالر جٗغىىً ھٗرىىىحىٕي جىھبد ثٌٗىي ثوٌّبضحىٓ، جبِبئىحي

 ئۆٌحۈرۈٌدۈظ، وٌٗگْٗ دۇچ ِۇجبھىذالر جبرىخحىىي لبجٕبغمۇچىالرٔىڭ ھٗرىىٗجىٗ ثۇ

 دۇچ جبزاالرغدب لبجدبرٌىكچىمىدرىٍىع  ھٍٗدذٖپ ۋٖ لىٍىدٕىع ضدۈرگۈْئبزاثٍىٕىع، 

 ِٗلطدٗجحٗ ثدۇ ھٗرگىسِۇ ٍٗرگٗ ثۇ ئۇالر ئٌِٗٗىَٗجحٗ ثىٍذى، ئېٕىك وېٍىذىغبٍٔىمىٕي

 چىدذاِچبٍٔىك ۋٖ جٍَٗدبرٌىك ئىدذىَٗۋى لبرىحدب ثۇٔىڭغدب ئدۇالردا. ئىدذى وٌّٗىگْٗ

ئبٌذى  وۋٌىغىٕىچٗج دٖپ «لبچ -لبچ » ئۇالر لىٍىپ غۇٔذاق .ئىذى ئِٗٗش ِٗۋجۇت

 .وٗجحي لېچىپ لبرىّبً وٍٕٗىگٗ -

 جٗخدحىگٗ ھۆوۈِرأٍىدك ٔىڭ «پوٍىس» ثۇ ئۇالر .وٗجحي لېچىپ ِٗٔپٗئٗجپٗرٖضٍٗر

 خىدً ِۇغدۇ ئدۇالر ئٌِٗٗىَٗجدحٗ. ثىٍدذى ئىىٍٗٔىىىٕي ٍىرالحب جوٌىّۇ ٍٗجىۈزۈغحىٓ

 ئىدع ثىدراق .ئىدذى ئبغۇرِبلچي ئٌِٗٗگٗ ِٗلطىحىٕي جۇجۇظ ھولۇق ثىٍْٗ ئۇضۇي

 لېچىدپ دٖرھدبي ثدۇرۇْ ثېطىػدحىٓ «پدبالوٗت. »وېدرٖن لېچىع دٖرھبي! چبجبق

  .الزىُ لۇجۇٌۇظ

 ھېططدىَبجىٕي دىٕدي ئۆزٌىرىٕىدڭ جبٍدذا ثدۇ ئدۇالر. وٗجحي لېچىپ «خٌٗمٍٗر»

 ئىدگٗ ٔٗرضدىگٗ ثبغدمب جۇٍغدۇدىٓ ِۇغۇ ئۇالر. جبپبٌّىذى لبٍحب وۈچٕي لبٔذۇرىذىغبْ

 جۈرِٗ، ثىراق .ثىٍٍّٗححي ٔٗرضىٕي ثبغمب ٔىڭذىٓئۇ ھٗلمىذٖ ئىطالَ. ئىذى ئِٗٗش

 لدېچىع دېدّٗن .ئىدذى وۈجّٗوحٗ ئۇالرٔي ئۆٌۈَ ۋٖ ضٗرضبٍٔىك ئولۇثٗت، - ئبزاة

 جبرجىػدحىٓ جبزاغدب دٖپ «لدۇٍرۇلي» جبِبئٗجٕىدڭ ثدۇ ئدۇالرٔي ھبوىّىَٗت. وېرٖن

 !وېرٖن لۇجۇٌۇظ لېچىپ ئىٍگىرى

. لبٌدذى لىطدّىال ثىدر پٗلٗت ڭئۇالرٔىد! ٍدبق .لبٌدذى ٍبغالر دىً ضبپ ۋٖ پبن

 .ثىٍٍّٗححديئدبزاثالرٔي  ٍوٌدذىىي ئىٍگىدرى ثۇٔىڭدذىٓ ھِّٗىطي ئۇالرٔىڭ چۈٔىي

 ثېرىدذىغبٍٔىمىٕي لۇرثدبٔالرٔي جدۆٌٗپ، ثٗدٌٍٖٗرٔدي ٍوٌدذا وېحىۋاجمبْ لبٌّبً ئۇزالمب

 لبضدّبلٍىرىذىٓ -وىدر  جِٗئىَٗجٕىدڭ ثۇٌغبٔغدبْ ثۇٔي ئۇالر ثٌٗىي. چۈغٍّٗٔٗححي
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 چٗوطدٗن جبپدب ثىدس ئٗگٗر ضدبٍبھٗت، ٍبخػدي ثىدر وۆڭۈٌذىىىدذٖن غدبْثوٌ ٍىراق

 ئۈچدۈْ لدېٍىع لوغدذاپ دىٕٕدي ئوجحۇرىطىذا ثۇزۇلچىٍىك لىٍغۇچي ۋٍٖراْ ئٌٗۋٖجحٗ

 ثىدر غدۇٔذاق وىػدىٍٗرگٗ» ئٌٍٗٗھىططبالَ پٍٗغِٗجٗر چۈٔىي. چېىىّىس جبپبالرٔي

 چىددڭ چدوغٕي جۇرغددۇچي ِۇضدحٗھىَٗ ئۈضدحىذٖ دىددٓ زاِبٔدذا ثددۇ وېٍىدذۇ، زاِدبْ

 ودۆپ ئۇالرٔىڭ ئِّٗب. لبرىذى دٖپ دېگْٗ «ئوخػبٍذۇ وىػىگٗ جۇرغبْ ضىمىّذاپ

 ئبزاة وۈٍٔىرىٕىڭ ئېطىٍىذىغبٍٔىمىٕي، دارغب لبِىٍىپ، جۈرِىٍٗرگٗ ئۆزٌىرىٕىڭ لىطّي

 وٌٗحدۈرۈپ خىَدبٌىغىّۇ ئۆجىدذىغبٍٔىمىٕي ضٗرگٗردأٍىمحب ۋٖ ضٗرضبٍٔىك ئولۇثٗت، -

  .ئىذى ثبلّىغبْ

 «ئوجحۇرىطىذا ثۈگۈْ ثىٍْٗ جۈٔۈگۈْ» ثٕٗٔب ھٗضٗٔۇي غٗھىذ ئىّبَ َٗجحٗئٌِٗٗى

 ِْٗ: »دېدگْٗ ِۇٔدذاق ئېَحىدپ ئۇچدۇق ٔبھدبٍىحي ئۇالرغب ثۇٔي ِبلبٌىطىذٖ ٔبٍِىك

 وىػدىٍٗرٔىڭ ٔۇرغدۇْ دٖۋىحىڭالر ضىٍٗرٔىڭ جبوبرالٍّٗٔىي، ئۇچۇق غۇٔي ضىٍٗرگٗ

 ۋٖ ِٗلطٗت دٖۋىحىڭالرٔىڭ ئۇالر ٗرئٗگ. جۇرِبلحب ھبٌٗجحٗ ٔبجؤۇظ ھېٍىھَٗ ٔٗزىرىذٖ

 ۋٖ ئۆچٍّٗٔىدده لددبجحىك ضددىٍٗر ھبِددبْ غددۇ ثوٌطددب، لبٌىددذىغبْ ثىٍىددپ ٔىػددبٔىٕي

 جدددبالً ئبٌدددذىڭالردا ودددۆز. وېٍىطدددىٍٗر دۇچ دۈغدددٍّٗٔىىىٗ رٖھىّطدددىسٌٗرچٗ

 ضدىٍٗر چبغدذا غدۇ ئٗٔٗ. وېٍىدذۇئدبزاثالر  ضدىٍٗرگٗ. وۆرىطدىٍٗرلىَىٕچىٍىمالرٔي 

 ٔدبجؤۇظ ضدىٍٗر ھدبزىر ئِّٗدب. ثوٌىطدىٍٗر ثبضمبْ لٗدَٖ غبٍوٌ ِبڭغبْ دٖۋٖجچىٍٗر

 دٖۋٖت. لىٍىۋاجىطدىٍٗر جٍَٗدبرٌىك دٖۋٖجدىٗ ھېٍىھَٗ ضىٍٗر. جۇرۇۋاجىطىٍٗر ھبٌٗجحٗ

 ھٗلىمىحىٕدي ئىطدالَ خٌٗمٕىڭ. لىٍىۋاجىطىٍٗر جٍَٗبرٌىك جىھبدلب ۋٖ وۈرٖظ ئۈچۈْ

 ئىچىدذٖ ئدبٌىّالر رٖضدّىٌ ۋٖ دىٕذارالر. لىٍىذۇ ھبضىً داۋاْ ٍوٌۇڭالردا ضىٍٗرٔىڭ

 ٍوٌذىىي ئبغۇ ضىٍٗرٔىڭ ضبٔبٍذىغبْ، ٍوچۇْ چۈغٗٔچٗڭالرٔي ئىطالِىٌ ضىٍٗرٔىڭ

 ،داھىدَالر ،. وبجحىجبغدالرئۇچرىحىطىٍٗر ئبدٍِٖٗرٔي لىٍىذىغبْ ئىٕىبر جىھبدىڭالرٔي

 ضدىٍٗرٔىڭ ھۆوۈِٗجٍٗر .لىٍىذۇ ئۆچٍّٗٔىه ضىٍٗرگٗ ئىگىٍىرى ٔوپۇز ۋٖ ھولۇلذارالر

 لوٍۇغمب، چٗن ھٗرىىىحىڭالرغب ضىٍٗرٔىڭ ھۆوۈِٗت لبٔذاق ھٗر. جوضىذۇ رٔيٍوٌۇڭال

 .ئۇرۇٔىذۇ لىٍىػمب پٍٗذالىَىٕچىٍىك  ٍوٌۇڭالردا

 ٔدۇرۇڭالرٔي دٖۋٖت ضىٍٗرٔىڭ ۋٖ جۇرۇظ جبلبثىً ضىٍٗرگٗ جبجبۋۇزچىٍىرى غٗرة

 رگٗ،ھۆودۈِٗجٍٗ ٍٗرٌىه ئۇالر. ٍبجىذۇ ِبراپ ضىٍٗرٔي ٍوٌذا ثىر ھٗر ئۈچۈْ ئۆچۈرۈظ

 ۋٖ ئٗضدىىٍىه ضدىٍٗرگٗ ۋٖ ودۈچٍٗرگٗ ثوٌغدۇچي ٍبٔحبٍدبق ھبوىّىَٗجىٗ ثۇزۇلالرغب،

 دٖۋىحڭىالر ضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي. جبٍىٕىذۇ لىٍغۇچىالرغب ِۇئبِىٍٗ ثىٍْٗ دۈغٍّٗٔىه

 ودۈچىگٗ، ئدۇالر. جبرلىحىدذۇ ثدورأٍىرىٕي جدۆھّٗت ۋٖجدوزأٍىرىٕي  گۇِدبْ ئٗجراپىذا

 ئدۇٔي ۋٖ ئٍٗىجٍٗغدىٗ لدبجحىك دٖۋٖجٕدي جبٍىٕىدپ زىغدبٔوپۇ ئىمحىطدبدىغب، ھولۇلىغب،
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 .ئۇرۇٔىذۇ وۆرضىحىػىٗ ضۈرٖجحٗ لٗثىھ ئىٕحبٍىٓ وىػىٍٗرگٗ

ُِِرو ﴿ َا ِىِهْا َويَوووْاََ   لّْوووُو ِ َلَّ نَِ يُوووُِاَّ ُُوووارَُه َولَوووْا َتووورَِه  ْلَ ووول وْ وووُيوْ  ُُووواَر  لّْوووِو َِووواَِ َِ َِ نَِ ُيْط  ئدددۇالر﴿ ﴾َِ يُرِيوووُمو

 وۆرضدىّۇ ئۆچ وبپىرالر گٗرچٗ. ثوٌىذۇ ئۆچۈرِٗوچي ٔۇرىٕي ىڭٔ ثىٍْٗ ئېغىسٌىرى

 .①﴾لبٌّبٍذۇ جۇٌۇلٍىّبً ٔۇرىٕي ئۆز 
 جدۈرِىٍٗرگٗ وىرىطدىٍٗر، ٍِٗذأىغب دٖۋٖت ثىٍْٗ ثۇٔىڭ ضىٍٗر ئېٕىمىي ٔبھبٍىحي

 ضددٗرگٗرداْ ۋٖ ضٗرضددبْ لىٍىٕىددپ ضددۈرگۈْ ئېطىٍىطددىٍٗر، دارغددب لبِىٍىددپ،

. لىٍىٕىدذۇ ثىىدبر خىسِىحىڭالر. لىٍىٕىذۇ ِۇضبدىرٖ رثبٍٍىمىڭال ضىٍٗرٔىڭ.ثوٌىطىٍٗر

 .ِۇِىىٓ ثوٌۇغي ئۇزۇْ ثٗن ضىٍٗرگٗ ئىّحىھبْ ثۇ. ئبخحۇرۇٌىذۇ ئۆٍٍىرىڭالر

﴿ َِ َُونُوا َْ َِنَّول َوُىوْا ََل يُو رَُتوا  نَِ يَوُقالُوا  آ َِِسَب  لنَّلُس نَِ يُوُوْ  ئېَححدۇق ئىّدبْ ثىدس وىػدىٍٗر﴿ ﴾َن

 وېدَىٓ ثۇٔىڭدذىٓ  ٌدېىىٓ .②﴾ئوٍالِدذۇ؟ دٖپ وٌٍّّٗٗىس دۇچ ضىٕبلمب دېطىال

 ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ لىٍغدۇچي ئِٗٗي ٍبخػي ۋٖ غٌٗىجىطىٕي ِۇجبھىذالرٔىڭ ضىٍٗرگٗ

َََذ نر نَلِ ار ﴿. لىٍذى ۋٖدٖ ِۇوبپبجىٕي َْ  ِتَ لَرَر تُنِ  ُ ا ِتْ   ََ َُِنا  َىْل َنُللهُ ْا   ئي﴿ ﴾يَل نَيوهَهل  لَِّذيَ  َآ

 ثبغدالپ جىجدبرٖجىٗ ثىدر لۇجمۇزىدذىغبْئبزاثحىٓ  دٖردٌىه رٔيضىٍٗ ِْٗ ِۇئىّىٍٕٗر

ُْا   َولِىرِي َ ﴿ .③﴾لوٍبٍّۇ؟ ََُموتِىْا ََِاْصوَِّ   َْ ََ َُِنا    ئۇالرٔىڭ ِۇئىّىٍٕٗرٔي ثىس﴿ ﴾َِاَيَّْمَُل  لَِّذيَ  َآ

 ضدىٍٗر. ئبٍالٔدذىغبٌىجالرغدب  ئۇالر ٔٗجىجىذٖ «وۈچٍٗححۇق ئۈضحىذىٓ دۈغٍّٗٔىرى

 وېددَىٓ زٖرثىددذىٓ وۈچٍددۈن. ④﴾ثوالالِطددىٍٗر؟ ردِٖچىٍىرىٍددب ٔىددڭ ِٗڭگددۈ

 ئىّددبَ ئٌِٗٗىَٗجددحٗ وىػددىٍٗر لبٌغددبْ ضددبلٍىٕىپ لىطددّىذا ئىچىددي جبِبئٗجٕىددڭ

 «لېرىٕذاغدالر پبئبٌىَٗجچبْ» ئۇالرٔي وىػىٍٗر ۋٖ جٗرثىٌَٗٗٔگْٗ لوٌىذا غٗھىذٔىڭ

 ٕچىٍىرىدذٖوۆپى ئۇالرٔىدڭ وېَىٓ غۇٔىڭذىٓ گٗرچٗ. ئىذى وىػىٍٗر ئبجبٍذىغبْ دٖپ

 ھٗرىىٗجدحٗ ۋٖ جٗغدىىٍٍىٕىع-ثوٌغدبْ ئدۆجّٗوچي ضدۆزٌٗپ وېدَىٓ ثۇٔىڭذىٓ ثىس

 !ثوٌطىّۇ ثوٌغبْ ئبغىبرا جٗضىرٌىرى ٔىڭ«ئبٌذىرالطبٍٔىك»

*** 

 ِۇضدۇٌّبْ ئۇٍۇغدۇپ ئٗجراپىغدب ئۇٔىدڭ دٖرضدىذٖ ھٗپحىٍىده غدٗھىذٔىڭ ئىّبَ

 ثىىدبر ثدوظ ىذىىيچۆرىطد ئۇٔىڭ ۋٖ ِٗروىسىٕي ئبِّىۋى جبِبئىحىٕىڭ لېرىٕذاغالر

 ئدبدٖجحىىي ئىػدالرٔىڭ لىطدىّي ودۆپ جبِبئٗجٍٗرٔىدڭ جوغمۇزۇۋٖجىْٗ ووچىالرٔي

                                                 
①

 ئبٍٗت.-12ضۈرٖ جٗۋثٗ،  
②

 ئبٍٗت.-2ضۈرٖ ئٗٔىٗثۇت،  
③

 ئبٍٗت.-01ضۈرٖ ضٗف،  
④

 ئبٍٗت.-04ضۈرٖ ضٗف،  
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ئددبزاة  ۋٖ جىھددبد ثٌٗىددي ئِٗٗش ضددٗپٗر ئددبددىٌ ضددٗپٗرٔىڭ ئِٗٗش، ئىددع

 غدٗھىذٔىڭ ئىّدبَ غدۇٔذالال. وٗجحدي لېچىپ جىّٕبً چبغذا وۆرگْٗ ئىىٍٗٔىىىٕي

 چبغذا چىممبْ ٍېسىٍىرىغب غٗھٗر جبرٔىڭلب ئۇ ضٗپٗرٌىرىذٖ داۋاٍِىػىۋاجمبْ ئۈزۈًٌّٗ

 جوپٍىػدىع خىدً ئبغدۇ ٌدېىىٓ. وٗجحدي لېچىدپ جبِبئٗجٍٗرِۇ وۈجۈۋاٌىذىغبْ ئۇٔي

 :ئىپبدىٍٍٗذۇ ئٗھۋإٌي خىً ٔٗچچٗ ثىر ِۆٌچٗرٌىگٗٔذٖ جۆۋْٖ ئٗ  ھبدىطىطي

 «پبرچىطدي ثىر ٍبۋروپبٔىڭ» ِىطىرٔي ٍولىحىع، ئىطالِٕي ِىطىردىٓ: ثىرىٕچي

 ئبٍالٔذۇرۇظ غب «لىطّي ثىر دېڭىسٔىڭ ئبق ئوجحۇرا» ِىطىرٔي ٍبوي ۇظئبٍالٔذۇر غب

 ئۈچۈْ ئبٍالٔذۇرۇظ لىطّىغب ثىر ٔٗرضىٕىڭ ثىر لبٔذالحۇر ثبغمب ئىطالِذىٓ ٍبوي ۋٖ

 ئوٍٍىغبٔدذٖن، وىػدىٍٗر لىٍىۋاجمدبْ ھٗرىدىٗت جىّٕدبً ثۇٍدبْ ئٗضىردىٓ ٍېرىُ ثىر

 .ٍوق وٗجىىٕي ٌۈپوۆجۈرۈ پۈجۈْ ثىر لٌٗجٍٗردىٓ ھٗرگىسِۇ ئىطالَ

. ودۈجّٗوحٗ دٖۋٖجٕدي چبلىرىدذىغبْ ئۇٍۇغۇغدمب ئدۇالرٔي ئىٕطدبٔالر: ئىىىىٕچي

 جٌٗٗپ زۆرۈرىَٗجٍٗرٔدي، ئبغدىبرا  ِدۇھىُ ئوخػبٍذىغبْ غۇٔىڭغب ٍبوي ٔبْ خٌٗمٍٗر

 ئىػدالردىٓ ئباللىذار ِٗۋجۇدىَٗجىٗ ِبددىٌ جوپالغمبٔذٖن، ٔبِبٍىػالرغب لىٍىذىغبْ

 ٌٗر «لىّدّٗت» ئِّٗدب. ثوٌّبٍذۇ جَٗ ٍٗرگٗ ثىر ۆزٌۈوىذىٓئ ھٗرگىسِۇ ثبغمىطىذا

 خٌٗدك ئدبٌىّالر دىٕيِوھحب .  رٖھجٗرٌىىىٗ ثىر دائىُ ھٗر ثوٌطب، ئۇٍۇغۇظ ئۈچۈْ

 ئدبرا ئدۆز ودۆپچىٍىىٕي ئدۇالر ٍدبويِوھحدب  ثوٌىدذىغبْ  ئۇالرغدبوىرىسىطدٍىرىذا  ئۆز

 جوپٍىػدىپ، جراپىغدبئٗ ئۇالرٔىدڭ خٌٗدك ثوٌدۇپ، رٖھجٗرٌٗر چبلىرىذىغبْ ئۇٍۇغۇغمب

 . لىٍىذۇ ھٗرىىٗت ثوٍىچٗ وۆرضٗجّىطي ئۇالرٔىڭ

 ثېػدىٕي ثېىىٕىدپ، لېحىغبوىحبثالر  ثوٌۇپ،غبٍىت  ٍِٗذأٍىرىذىٓ دٖۋٖت ئبٌىّالر

 ئورٔىدذا ئۇٔىدڭ ھِٗدذٖ. ٍولبٌذى رٖھجٗرٌىه «دىٕي» وېَىٓ جىمىۋاٌغبٔذىٓ ئىچىگٗ

 ئۇالرغددب خٌٗمددٍٗر ذى،چىمىرىٍدد ٍددبوي چىمحددي ئوجحۇرىغددب رٖھجٗرٌىدده «دىٕطددىس»

 . ثوٌذى گىرىپحبر ئبزغۇٍٔۇلمب رٖۋىػحٗ ئۆجىْٗ ضۆزٌٗپ ٍۇلىرىذا ثىس ئٗگىػىپ،

 ئۇٔىدڭ لبٍحىدذىٓ خٌٗمدٍٗر وېٍىۋىدذى ٍِٗذأغب لېحىُ ثىر ٍٗٔٗ رٖھجٗرٌىه دىٕي

 ثۇٌدۇظ ِٗپحدۇْ غٗرثدىٗ ۋٖ ھۇجدۇَ ئىذىَٗۋى گٗرچٗ لېحىُ ثۇ ئۇٍۇغحي، ئٗجراپىغب

 ئدۈِّىحىٕي ئىطدالَ ئدۇ ثىدراق ثوٌطدىّۇ، ثوٌغبْ جۆۋْٖ ىحئىطج ئۇٔىڭ ضٗۋٖثىذىٓ

 ثدۇٍىچٗ ھٗلىمىحدي ٔۇرٌدۇق ئۆزىٕىدڭ ئىطالِٕي ٍولىحىػمب، لبراڭغۇٌۇلٕي لبپٍىۋاٌغبْ

 جٗرثىٌَٗٗغدحٗ ثۇٍىچٗ ھٗلىمٗجٍٗر ئىطالِىٌ ئٗۋالدالرٔي ٍېڭي ۋٖ لوٍۇغمب ئوجحۇرىغب

 لوثددۇي جبٍٔىٕىػددٕي ۋٖ وېڭىَىػددىٕي ٍبرىػددب ِددۇۋٖپپٗلىَىحىگٗ رٖھجٗرٌىىٕىددڭ

 .ثوٌذى ئۇٍۇغۇظ لىٍىذىغبْ

 دائىدُ ھٗر ثىدٍْٗ ضۈپىحي ثۇٌۇظ دىٕي جٗثىئىحىٕىڭ ئىٕطبْ ئىطالَ: ئۈچىٕچي
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 ۋٖ ِبڭىدذۇ لدبراپ ٍوٌىغدب ئىطدالَ ثوٌطدب جدۈز جٗثىئٗت. جۇرىذۇ جبرجىپ ئۆزىگٗ لٌٗجٍٗرٔي

 ىطددالِذىٓئ ئىٕطددبٔالرٔي ئٗگٗر. ثوٌىددذۇ ئبضددبْ جوٌىّددۇ ئۇٔىڭغددب ئٗگىػددىع ئىطددالِغب

 ضدٗۋٖثي لېٍىػدٕىڭ ئبرلىدذا ۋٖ ئدبجىسٌىك لباللٍىك، ئبڭطىسٌىك، ئىطالَ ٔٗپرٖجٍٗٔذۈرۈظ

 ئدبزغۇْ ٍبغدبۋاجمبْ ِۇضدۇٌّبٔالر ئۈچدۈْ ضدىڭذۈرۈظ ئېڭىغدب ئۇالرٔىدڭ گۇِبٕٔي دېگْٗ

 ئىطددالَ ئۇٔددذالحب ثوٌطددب، لىٍىۋېٍىٕغددبْوددؤحروي  جٗرىپىددذىٓ دۈغددٍّٗٔٗر رېئددبٌٍىك

 لدبٍحۇرۇپ ئىطدالِغب لٌٗجٍٗرٔدي ٍدبت لوٍدۇظ، ئوجحۇرىغدب ٍوضدۇٔذا جدوغرا ھٗلىمٗجٍىرىٕي

 ئۇٍۇغۇغدمب ئبضدحىغب، ثدبٍرىمي ئىطدالَ ثدبٍراق  ثىر ئۇالرٔي غۇٔذالال وبپبٌىحي وېٍىػٕىڭ

 ِۇضددۇٌّبٔالرٔي وٗجددىْٗ ثۆٌۈٔددۈپ ئىچىددذٖ ئددبزغۇٍٔۇلالر خىددً-خىٍّددۇ لىٍىددع دٖۋٖت

 .بپبٌىحيو وېٍىػٕىڭ لبٍحۇرۇپ ۋٖزىَىحىگٗ جٗثىئىٌ ئۇالرٔىڭ

ِِّ ِِْو َذِلُ ْا َوصَّو﴿ َْ   ََ ََرََّق َُِ ْا  َِلتَُِِّّداُه َوَلَ تَوَُِِّّداْ   لسهَُِّل َِوَُو ُِْسَُِق ًلل    ِِ َِّ َىَذ  ِصَر  َِ َوَن َُّ وْا تَوُوَُّقوا  ﴾لُتا َِوِو َلَد
 ضدىٍٗرٔي ئدۇالر ِبڭّبڭالر، ٍوٌالردا ٔبجوغرا ِېڭىڭالر، ٍوٌذا غۇ ٍوٌۇِذۇر، جوغرا ِېٕىڭ ثۇ﴿

 .①﴾ئبٍرىۋېحىذۇ ٍوٌىذىٓ ٔىڭ
 !ِوھحب  جىھبدلب ِۇغٗلمٗجٍىه وۈچىَىػي لېحىُ ثىر ٍٗٔٗ ئىطالِٕىڭ جوغرا،

 ئىىىىطددىٕىڭ ئددۇ ۋٖخىرىطددحىَبٍٔىرى  دۇَٔددب ٍٗھددۇدىٍَىرى، دۇَٔددب ثۈگددۈْ جددوغرا،

 ئىطددالِٕىڭ ئددۇرۇظ زٖھٗرٌىدده لوزغبٌغددبْ لبرىػددي ئىطددالِغب جٗرىپىددذىٓ لدورۇلچىٍىرى

 ۋالىححىىىدذىٓ لبٔدذاق ھٗر ئۆجّۈغدحىىي جىھدبدٔي لىٍىٕغدبْ جٌٗٗپ ئۈچۈْ وۈچىَىػي

 ئۆجىددۈر جىھبدلددب ثددۇ ئىددىْٗ ئۇٔددذاق. لوٍددذى لىٍىددپ ِۇغددٗلمٗجٍىه ھٗضطددٗ ٔٗچددچٗ

 دٖۋٖجدىٗ ئۈچۈْ غۇٔىڭ دٖي. ثېرٌٍّٖٗذۇ ثٗرداغٍىك ثبغمىطي ِۇضۇٌّبٔالردىٓ ئىرادىٍىه

 ودۆپحٗن لبرىّبلمدب ئدۇالر گٗرچٗ. ثوٌىدذۇ ئدبز ثٗوّدۇ ئىچىدذٖ جوپي ئۆز لوغمۇچىالر ئبۋاز

 !ثىٍىٕطىّۇ

 ثوٌدۇپ ِٗۋجدۇت ئۆزگٗرِٗضحىِٓبھىَىحي  ئۇٔىڭ ٌېىىٓ .جوغرا ھِّٗىطي ِۇغۇالرٔىڭ

 وٌٗدگْٗ ٍۈزٌىٕىدپ لٗدٖر ھبزىرغدب ئٌِٗٗىَٗجحٗ ٍٗٔي ثىٍْٗ ٍۈزٌىٕىع ئۇ چۈٔىي .جۇرىذۇ

 .ۋٖجٍىهِۇٔبضى زىچ ثىٍْٗ ٍۈزٌىٕىػي لبٍحىع ئىطالِغب ثٌٗىي ئِٗٗش ثىٍْٗ ضبْ

 لىٍىددپ ثۇزغۇٔچىٍىددك دٖۋٖجددىٗ ثددۇ دۈغددٍّٗٔٗر ضددٗۋٖثىذىٓ ِددبھىَٗت خىددً ِۇغددۇ

 دٖۋٖجٕىددڭ ثددۇ وېددَىٓ ئوٍٍىغبٔددذىٓ دٖپ ٍولددبجحۇق پۈجددۈًٍٔٗ ئددۇٔي ھېطددبثحب ئددبخىرلي

 لبٍحىدذىٓ ضدبراڭٍىمي ئۇالرٔىڭ چبغذا وۆرگْٗ ئېٍىۋاجمبٍٔىمىٕي ٔٗپٗش ئٗروىٓ وېڭىَىپ،

 !لوزغىٍىذۇ

*** 

                                                 
①

 ئبٍٗت.-051ضۈرٖ ئٗٔئبَ، 
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 ئوخػبپ لۇرۇغمب لبٍحب ئۈِّىحىٕي ئىطالَ خىسِٗت ثبرغبْ ئېٍىپ ثٕٗٔب ھٗضٗٔۇي

  .ئىذى پبئبٌىَٗت زور وېحىذىغبْ

 ھٗضدٗٔۇيئوخػبٍححي.  جبِغب لبٌغبْ جبش چۈغۈغىٗ ئۆرۈٌۈپ ھبٌي ئۈِّٗجٕىڭ ثۇ

 .جۇرغۇزدى ئورٔىذىٓ جىىٍٗپ جبِٕي ثۇ ثٕٗٔب

 ثوٌّىذى وپالظج ٍٗرگٗ ثىر خىػالرٔي وېرٖوٍىه جِٗئىَٗجحىىي خىسِىحي ئۇٔىڭ

 جدۇغالظ جبٍغدب ثىدر جدبِچىالرٔي ئۇغػبق وٗجىْٗ ئېمىحىپ «ضٗي»وٌٗىۈْ ٍبوي

 ۋٖ لدۇرۇظ ثىٕدب پۇخحب خىػالردىٓ ئبغۇ لوغۇپ ثىٍْٗ ٍۇلىرىمىالر ثٌٗىي .ثوٌّىذى

 .ثوٌذى لىٍىع ھبضىً دوٌمۇٔالرٔي جبٍٔىك جۇرىذىغبْ ئېحىٍىپ جبِچىالردىٓ ِۇغۇ

 «ھٗرىىٗت» دۇَٔبضىذا روھي لىٍغۇچىالرٔىڭ بدئېحىم ئىطالِٕي خىسِىحي ئۇٔىڭ

 ئبٍالٔذۇرۇظ ِٗغغۇالجمب پىرىٕطىپىغب ئٌِٗٗىٌ «خىسِٗت» ۋٖ «جۇرِۇظ» ثٌٗىي وٗ

 ھٗرىىٗجدحىٓ ۋٖ ھبٍدبت لوٌىذا ٔىڭ «غٍٗخٍٗر» ئىطالَ ئىٍگىرى ثۇٔىڭذىٓ .ثوٌذى

 ٍىمٕيرېئدبٌ لوٌىدذا ئٗثدذۇھٕىڭ ِدۇھِّٗٗد: ئبٍالٔغدبْ راِىىالرغدب لۇرۇق ئبٍرىٍغبْ

« جىھددبد» ئۈچددۈْ ئددۆزگٗرجىع لىٍّبٍددذىغبْ ھٗرىددىٗت ئۈچددۈْ ئددۆزگٗرجىع

 لوٌىدذا ضدوپىسِچىالرٔىڭ ئبٍالٔغدبْ  پىرىٕطدىپمب ئٗلٍىدٌ ۋٖ ِٗدٖٔىدٌ لىٍّبٍذىغبْ

 ۋٖ ھۇرۇٍٔدۇق ثوغبڭٍىك، لوٌىذا خٌٗمٍٗرٔىڭ ئبٍالٔغبْ  ِبغبٍىخالرغب-ِبزاٍي، ئٗۋٌىَب

 .لبٌغبْ ئبٍٍىٕىپ خۇراپبجمب

 پۈجدۈْ ئۈچدۈْ لۇرۇجدۇظ ٍىٍحىسىدذىٓ جدۈپ ئىطالِٕي ىرىطحىَبٔالرخ-ٍٗھۇدىٌ

 ودۆورٖن ئۈچدۈْ ۋٖزىدپٗ ِۇھىُ ثۇ ِبوبٔذا ۋٖ زاِبْ ئبغۇ ِٗروٗزٌٗغحۈرگْٗ وۈچىٕي

 ئىدع ئبضدبْ ھٗلىدمٗت ثۇ ئۈچۈْ ئىٕطبْ لبٔذاق ھٗر چىمىذىغبْ ٍِٗذأغب وىرىپ

 .ئىذى ئِٗٗش

 ئۈِّىحىٕىدڭ ئىطالَ ۋٖ ثوٌغبْ اپٍٗذ ثىرٌىىحٗ ثىٍْٗ دوٌمۇٍٔىرى غٗرثٍٗغحۈرۈظ

 وېٍىدپ لېٍىػدىذىٓ ئبٍرىٍىدپ جٗدرىجىدٌ ِٗغدغۇالجىذىٓ ئىطالَ دۇَٔبدىىي رېئبي

 رىػحىطدي لېرىٕذاغٍىك لٌٗجٍٗرٔي پبرچىٍىۋٖجىْٗ روھي غٗخطىَٗجچىٍىه چىممبْ

 .ئىذى ئِٗٗش ئبضبْ ھٗلىمٗجْٗ چېحىع ثىرىگٗ ثىر ثىٍْٗ

 ٍبخػدي پٗلٗت ئٗضدٍىگٗٔذٖ ئدبخىرٖجٕي ئبدٖجٍٗٔگْٗ، راھٗجىٗ ئبٌذىذىىي وۆز

 ئٗضدٍٍٗذىغبْ ثىدٍْٗغوئبرٌىرى  ئىجبدٖت وۆپرٖن لبٌّىطب، چٗوٍىٕىپ ثىٍْٗ ٔىَٗت

 لىٍىدپ ثېغىػدالٍذىغبْ ئدۆزىٕي دٖۋٖجدىٗ ئبٍرىٍىدپ، ِٗٔپٗئٗجىذىٓ دۇَٔب روھالرٔي

 .ئىذى ئِٗٗش ئبضبْ ھٗلىمٗجْٗ جٗرثىٌَٗٗظ

 ئٗ  ئۆٌدۈِٕي ٍوٌىدذىىي  ھالرٔديرو ئبغدۇ وٗجدىْٗ وۆٔۈپ خۇغبٌٍىمىغب دۇَٔب

 ثېغىػدالٍذىغبْ ئدۆزىٕي ثىدٍْٗ راضدحچىٍٍىك ئۆٌدۈِگٗ ئبغۇ ھېطبثالپ، ئبرزۇ ئبٌىٌ



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

465 

 

 .ئىذى ئِٗٗش ئبضبْ ھٗلىمٗجْٗ جٗرثىٌَٗٗظ لىٍىپ

 ثۇ ئىٕطبٔغب لبٔذاق ھٗر چىممبْ ٍِٗذأغب وېرىپ وۆورٖن ئۈچۈْ ۋٖزىپٗ ِۇھىُ ثۇ

 ثوٌۇغدمب لۇرغۇچىدذا ۋٖ دٖۋٖجچدي  ثىدراق .ئىدذى ئِٗٗش ئىدع ئبضدبْ ئۇٔذاق

، ِېھرىجدبٍٔىك چٗوطىس، ضۆٍۈظ ٔي ضۈزۈوٍۈن، لٌٗجي پبراللٍىك، روھي جېگىػٍىه

 رٖھجٗرٌىده ئۇٍۇغدحۇرۇظ، چىدذاظ، جبپبغدب داۋاِالغدحۇرۇظ، ئىسچىدً خىسِٗجٕي

 ۋۇجۇدىدذا ئۇٔىدڭ ضدۈپٗجٍٗرٔي لبجدبرٌىك ئىمحىدذارى ئىٕحىساِالغدحۇرۇظ ۋٖ لىٍىع

 ئىدع ثىدر ئبضبْ ھٗلىمٗجْٗ ٔىطجٗجْٗ لۇرغۇچىغب ئۇٌۇغ ثۇ گِْٗۇجٗضطٍِٗٗغحۈر

 .ثوٌذى

*** 

 ئدۆز ٍوچدۇلالرٔي لدبٔچٗ ثىدر ثىٕدب چو  ثۇ چىممبْ لۇرۇپ ثٕٗٔب ھٗضٗٔۇي ثىراق

 ضۈرئٗجحٗ ئوخػىّىغبْ ٍۆٌىٕىػىگٗ ھٗرىىٗت ٍوچۇلالر ثۇ ثوٌۇپ، ئبٌىذىغبْ ئىچىگٗ

 ھٗرىىٗجٕىدڭ ٍوچدۇلالر ثدۇ ،ئوٍٍىػدىّىسچٗ ثىسٔىدڭ. وۆرضدٗجحي جٗضدىر داۋاٍِىك

 ٍىٍالردا وېَىٕىي ثىراق ثوٌّىغبْ، ئېٕىك ئبٔچٗ ئۈچۈْ لۇرغۇچي ئۇٌۇغ ثۇ دٖضٍىپىذٖ

. ثبغدٍىذى وۆرۈٔۈغدىٗ ئۇچدۇق ٍوچدۇلالر ثدۇ ثۇرۇْ ئبزغىٕٗ ئۆٌحۈرۈٌىػىذىٓ ئۇٔىڭ

 پۇرضٗت ِۇضحٗھىٍِٗٗغىٗ ئۇٔي لٌٗجٍىرىذٖ ئٗگٗغىۈچىٍىرىٕىڭ ئۆز ئۇٔىڭغب گٗرچٗ

 !ثوٌطىّۇ ثوٌّىغبْ

 ئددۇالرٔي ئىٍگىددرى وېٍىػددحىٓ ٍېحىددپ ۋالحددي خٌٗمٍٗرٔددي: ٍوچددۇق ثىرىٕچددي

 .وېحىع ئبٌذىراپ ئۇٍۇغحۇرۇغمب

 ضدبٍٔىك ودۆپ لٗدٖر ِۇِىىٓ ئىچىذٖ ۋالىثلىطمىغىٕب  ٍېحٗوٍٗغحٗ، وىػىٍٗرٔي

 ثٌٗىدي ئىطدالھبجچىالرٔىڭ ۋٖ دٖۋٖجچدي لىسىمىع ثبغالغمب ٍوٌغب جوغرا ئبدٍِٖٗرٔي

 پٍٗغِٗدجٗر. ئىٕحىٍىػدحۇر ئىٕطبٔىٌ وۈچٍۈن دۇَٔبضىذىىي روھىٌ ٔىڭپٍٗغِٗجٗرٌٗر

 چوڭمدۇرلوغّبضدٍىمىذىٓ  ئبۋاز چبلىرىمىغب ھٗلىمٗجْٗ وىػىٍٗرٔىڭ ئٌٍٗٗھىططبالَ

 چوڭمۇر ٔىطجٗجْٗ ٍېحٗوٍٗغىٗ ٍوٌغب جوغرا وىػىٍٗرٔي لىٍغىٕىذٖن، ھېص لبٍغۇرۇظ

 :دېگْٗ ِۇٔذاق ٔىڭغبئۇ پٗرۋٖردىگبر ھٗجحب ثوالجحي، جۇٍغۇضىذا ئىٕحىٍىع

ًَل﴿ و َْ ووِميِ  َن َْ نُووا  ََِهوَذ   ْل َََْو  آثَوولرِِىْا ِ ِ لَّوْا يُوْيِِ َسووَك  َْ َّوَك ََولِف   ُوَّ ََْد  لۇرئبٔغددب ئددۇالر ئٗگٗر﴿ ﴾َِو

 ئدۆزۈڭٕي ئۆرۈگٍٗٔىىىدذىٓ ٍدۈز ئىّبٔذىٓ ئۇالرٔىڭ ئٗپطۇضٍىٕىپ، ئېَحّىطب، ئىّبْ

 .①﴾ِۇِىىٓ لىٍىۋېٍىػىڭ ھبالن

                                                 
①

 ئبٍٗت.-6ضۈرٖ وٗھف،  
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ََْْوُا َِلْلُلْهَُووِمي َ ِ َّوَك ََل توَ ﴿ َِو  َيَكوولر َوُىوَا َن َّووَو يَوْهوِم   َِِّّْوَ  َوَلِ و َّ  ل ِْ ووْ  َن َِ  غۈثھىطددىسوي،﴿ ﴾ْهوِم  

 ئدبدِٖٕي خبٌىغبْ ئۆزى  ٌېىىٓ لىالٌّبٍطْٗ، ھىذاٍٗت ئبدىّىڭٕي خبٌىغبْ ضْٗ

 .①﴾ثىٍىذۇ ٍبخػي جبپمۇچىالرٔي ھىذاٍٗت . لىٍىذۇ ھىذاٍٗت
 ۋٖ دٖۋٖجچي دٖضٍٗپحٗ ئىػالر گٗرچٗ. ثبر لبٔۇٔىَٗت ھىٌئىال ثىر ٍٗردٖ ثۇ ثىراق

 لبٔۇٔىَٗجٕىدڭ ئبغدۇ دٖي ئىػٍىرى دٖۋٖت ثىراق جۇٍۇٌطىّۇ، لېَىٓ ئىطالھبجچىالرغب

. وېٍىدذۇ ٍِٗدذأغب ئىچىدذٖ لبٔۇٔىَٗجٕىدڭ ئبغدۇ ٍبخػىٍىك. ِبڭىذۇ ثۇٍىچٗ جٌٗىپي

دائىرىطىذىىي  ٔىڭلبٔۇٔىَٗجٍٗر ثۇ ثوٌۇغي وۆپ خٌٗمٍٗرٔىڭ ئٗگٗغىۈچي دٖضٍٗپحٗ

 :ئِٗٗش ۋاضىحىٍىرىّۇ ئبغۇرۇغٕىڭ ئٌِٗٗگٗ ٍبخػىٍىمٕي ٍبوي ئِٗٗش ئىع

 وېٍىذىغبْ ٍِٗذأغب وۆپٍۈوحىٓ خىً ثۇ ثبغالّٔىطىذىال ٍوٌىٕىڭ ٍبخػىٍىك ئٗگٗر

 ٍٗر ھبٍبجىدذا، پٍٗغِٗجٗرٔىدڭ ھِٗدذٖ پٍٗغِٗجىرىدذىٓ ئۆزىٕىدڭ  ئۇٔذالحب ثوٌطب،

 لىٍغدبْ جٗلذىر لىٍىػٕي ئىگٗ دۆٌٗجىٗ وۈچٍۈن ۋٖ ٕيجبپمۇزۇغ لۇدرٖت ئۇٔي غبرىذا

 .ثوالجحي لبٌّىغبْ جوضۇپ ھٗرگىس وۆپىَىػٕي خىً ثۇ دىٕذىٓ

 جدۇرۇپ ٔۇلحىطدىذا ٍٗرغدبرى ئۇٔىڭغب ئبٍرىپ، جٗلذىرىذىٓ ٔىڭ ئىػالرٔي ثىس

ضٗروٗغٍىىي ۋٖ ثبغحۇ  ئٗرٖثٍٗرٔىڭ ثىسگٗ ۋالحىّىسدا، لبرىغبْ
②
 جوٌۇق ِٗوىىذىىي 

 ضدبٔىٕي وىػىٍٗرٔىڭ ئٗگىػىذىغبْ پٍٗغِٗجٗرگٗ جٗرٍبٔىذا دٖۋٖت ٍىٍٍىك ئۈچ ئوْ

 ٔۇلحىطدىذا جٗلدذىرى ٔىدڭ ئىػالرغب ثىس ثىراق. لبٌىذۇ جۇٍۇٌۇپ ئبزاٍحىۋٖجىٗٔذٖن

 پٍٗغِٗجٗرٔىددڭ ٍىٍددالردا ضددبٔبلٍىك ئبغددۇ خبٌىطددب ئٗگٗر  لددبرىغىٕىّىسدا، جددۇرۇپ

 .ئىذى لبدىر ْٗجبِبِ جوپالغمب ئبدٍِٖٗرٔي ِىڭٍىغبْ ئٗجراپىغب

 ثبرٌىممددب دٖپددال «وٗي ثبرٌىممددب» ٔٗرضددىٕي ثىددر  جٗلددذىرى، ٔىددڭ ثىددراق

 ئبضددبش ئۈچددۈْ ِددۇۋٖپپٗلىَىحي ۋٖ غٌٗىجىطددي دٖۋٖجٕىددڭ ِۇغددۇ. وٌٗحۈرٌٍٖٗددذۇ

 ئٗ  ٍٗرغدبرىذىىي دٖۋٖت ضدۈرٖجحىىي خىدً ثدۇ. ثوٌذى ئىجرا رٖۋىػحٗ ضبٌىذىغبْ

 ثبغدمب ثىدٍْٗ جٗلدذىرى ٔىدڭ دٖۋٖت ثدۇ. ثوٌدذى دٖۋٖت ئىگٗ ئبضبضمب وۈچٍۈن

 .لبٌذۇردى ضٗھىپىٍٗرٔي جبرىخي لبٌذۇراٌّىغبْ دٖۋٖجٍٗر

 ئدبدٍِٖٗر لوغدمبْ ئدبۋاز پٍٗغِٗدجٗرگٗ جٗرٍبٔىدذا ٍىدً ئدۈچ ئدوْ ِٗوىىذىىي

 ٌېىىٓ. ٍٗجٍّٗححي ٍۈزگىّۇ ئىىىي ضبٔي ئۇالرٔىڭ ثوٌۇپ، وىػىٍٗر ئبزغىٕٗ ضبٔبلٍىك

 ئٗۋالدىٕىدڭ جدۇٔجي ئبغدۇ ثوٌغدبْ ڭذاغطدىسجٗ جبرىخىدذا ئىٕطبٔىَٗت پۈجىۈي ئۇالر

                                                 
①

 ئبٍٗت.-56ضۈرٖ لٗضٗش،  
②

َِ َهَك ذَ َْ َّ َر بََل َّْذْمِ َق َ ئبٌالھحبئبال:   ْرهَ ْه بََْ ِِ خٗۋٖر ثېرىػدىڭ ۋٖ - ئي ِۇھِّٗٗد!، جٗلۋادارالرغب خۇظ﴿ ََعْاَنَر بَاَل  َاْاُتا  ذهام َّ﴾ ﴿َََإَِّنَ  َي

 ضدۈرٖ .﴾ضٗروٗظ لٗۋِٕي ئبگبھالٔذۇرۇغۇ  ئۈچۈْ، ثىس لۇرئبٕٔي ضېٕىڭ جىٍىڭ ثىٍْٗ چۈغىٕىػدٍىه لىٍىدپ ٔبزىدً لىٍدذۇق

 ئبٍٗت،-97ِٗرٍَٗ، 
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 .ئىذىٍبدروضي 

 ئېَحمبٔدذا ثىدٍْٗ جىٍدي ڭثىٕبوبرٔى ئۇالر ثىراق. ئىذى ئبز ھٗلىمٗجْٗ ئۇالر جوغرا،

 ثىٕدبٔي ئدۇالر. ئىدذى جدۈۋرۈوٍٗر ِۇضدحٗھىَٗ جۇرىدذىغبْ وۆجدۈرۈپ ثىٕبٔي پۈجىۈي

 ئىددگٗ ىگٗئىّىددبٔىَىح ثۇٌددۇظ ِٗۋجددۇت زېّىٕددذا ثىٕددبٔي ۋٖ جددۇراجحي وۆجددۈرۈپ

 ثبغدالپ، لٗدِٖدذىٓ جدۇٔجي چىمىػدحب لدۇرۇپ ثىٕدبٔي ثىٕبودبر غدۇٔذالال.لىالجحي

 ۋٖ الً ٍٗٔدي وېَىٓ ئبٔذىٓ .جبٍىٕىذۇ لب، ئۇي  ئبضبش ِۇضحٗھىَٗ پۇخحب، وۈچٍۈن،

. ئورۇٔالغدحۇرىذۇ جدۈۋرۈوٍٗرٔي جۇرىذىغبْ وۆجۈرۈپ ثىٕبٔي ثۇرۇْ لوٍۇغحىٓ جبغالرٔي

 ئبغدۇٔذاق دٖي دٖۋٖجٕدي ثېرىٍغدبْ ئېٍىدپ لوٌىدذا پٍٗغِٗجٗرٔىدڭ جٗلذىرى ٔىڭ

 ئۇٔىڭ ئٗگىػىپ، پٍٗغِٗجٗرگٗ جبِبئٗت ئبزغىٕٗ ئٗجراپىذىىي پٍٗغِٗجٗرٔىڭ. لىٍذى

 ئېٕېرگىَٗ جۇٌۇق ئۇٔىڭذىٓ ھِٗذٖ ئېرىػحي جٗرثىَٗضىگٗ ۋٖ ٍوٌَۇرۇلي غِٗخورٌۇلي،

 يثۇٌۇڭددذىى ھٗرثىددر ثددوٍىچٗ خبھىػددي ٔىددڭ ئددۇالر ٔٗجىجىددذٖ. لىٍددذى لوثددۇي

 ئېٍىدپ ئٗٔطدبرىَالرٔي جٗلدذىرى ٔىڭ وېَىٓ ئبٔذىٓ. ثوٌذى جۈۋرۈن ِۇضحٗھىَٗ

. جٗرثىٌَٗٗٔدذى لوٌىدذا پٍٗغِٗجٗرٔىدڭ ثىدرٌىىحٗ ثىدٍْٗ ِۇھدبجىرالر ئۇالر .وٌٗذى

 جٗرثىَٗضدي، پٍٗغِٗجٗرٔىدڭ ئوخػبغدال. ئىدذى جبِبئٗت ضبٔبلٍىك ئبزغىٕٗ ئۇالرِۇ

 ٍۇلىرىمىالرٔىددڭ. ئېرىػددحي ٌَورۇلىغددبٍو جٗرثىَٗضددىگٗ، ئٗجراپٍىددك ۋٖ غِٗخورٌددۇلي

 ۋٖ پۈجحۈرىدذىغبْ ثىٕبٔي ثۇالر ِبٔب .ئىذى ئبٌذىذا ھِّٗىٕىڭ ِۇھبجىرالر ھِّٗىطىذٖ

 ثۇرۇٔمي لوٍۇغحىٓ جبغالرٔي لىٍىذىغبْ ئىگٗ ضبالھىَىحىگٗ ئورۇٔذاظ ۋٖزىپىٕي ئۇٔي

 :دٍٖذۇ ِۇٔذاق  ھٗلمىذٖ وىػىٍٗر ئبغۇ. ئىذى ئىع

ول َورَنَْيَ   لنَّلسَ ﴿ ًِ َا  وْ َِ ِِ  ِليوِ   لَّوِو نَِ ُْا -جدوپ دىٕىغدب ٔىدڭ وىػىٍٗرٔىڭ ضْٗ﴿ ﴾َيْمُف

 ۋٖ لبزأغبْ ِۇۋٖپپٗلىَٗت دٖۋٖت ثۇ ِبٔب. ①﴾!وۆرٖجحىڭ وىرىذىغبٍٔىمىٕي ثوٌۇپ جوپ

 .جٗرجىپ ئىالھي زوراٍحمبْ وۈچىٕي ئۇٔىڭ

 جحىِٓىٕدۇ جۇٔجي پۈجحي، غٗوىٍذٖ ثبغمىچىرٖن ضۈرٖجحىٓ خىً ثۇ ئىػالرٔي ثىس

 ثوٌدۇپ جوپ-جوپ دىٕىغب ٔىڭ وىػىٍٗر ٍىٍٍىرىذىال جۇٔجي دٖۋٖجٕىڭ ٍبوي ثبغالپ

 .!ثبلبٍٍي ئوٍالپ دٖپ وىردى

 لىٍىػدٕي ِۇضدحٗھىَٗ  پۈجٗرِىدذى؟ ضدۈرٖجحٗ ِۇغدۇٔذاق ثىٕب ئٌِٗٗىَٗجحٗ

 جۇراالرِىذى؟ وۆجۈرۈپ لٗد ِۇضحٗھىَٗ زېّىٕذا ثىٕب ثۇ لىٍغبٔذٖن جٗلذىر

 ثبرٌىممدب دٖرھدبي ئدۇ دېطٗ، «وٗي ثبرٌىممب» ٔٗرضىگٗ ثىر  ئېٕىمىي ٔبھبٍىحي

 ئىػدٕي ثىدر ئٗگٗر  .لىالجحدي غۇٔذاق ئٌٗۋٖجحٗ ثوٌطب خبٌىغبْ  ئٗگٗر .وېٍىذۇ

                                                 
①

 ئبٍٗت.-2ضۈرٖ ٔٗضر،  
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 .ثۇالجحي ئىع ئۇ ئٌٗۋٖجحٗ ثوٌطب، لىٍغبْ جٗلذىر

 ثۆٌٗن ثىرھبٍبجىذا  ئىٕطبٔالر ۋٖ ٍٗرغبرىذا وبئىٕبجحب، ئۇٌۇغ ئىرادىطي ٔىڭ ثىراق

 وبئىٕبت، ثوٍىچٗئىرادىطي  ئۆز لبٔۇٔىَٗجٍٗرٔي ئبغۇ ھِٗذٖ. ثېىىححي ىَٗجٍٗرٔيلبٔۇٔ

 ئبدٍِٖٗرٔىدڭ ضدبٔبلٍىك دٖۋٖجىٗ. لىٍذى ئبِىً ئبضبضٍىك ئىٕطبٔالردىىي ۋٖ زېّىٓ

 وۆجدۈرۈپ ثىٕدبٔي ئېرىػدىپ، ثۆٌۈغىگٗ وۆڭۈي ئٗجراپٍىك پٍٗغِٗجٗرٔىڭ لوغۇپ ئبۋاز

 ثىدرى لدبٔۇٔىَٗجٍٗردىٓ دٖۋجحىىدي وٌۇغدٕيث جدۈۋرۈوٍٗردىٓ ِۇضحٗھىَٗ جۇرىذىغبْ

 .ثېىىححي لىٍىپ

 خبراوحېرٌىه ئبضحب لىٍىذىغبْ جٌٗٗپ وۆرضىحىػىٕي جىرىػچبٍٔىك وۆپٍٗپ جٗرثىَٗ

 .جٗرٍبٔىذۇر پبئبٌىَٗت ِۇغٗلمٗجٍىه

 ئٗگٗر ئدۇ ثىدراق. جٗرثىَٗچدي ئۇٌدۇغ ئٗ  جبرىخحىىي ئٌٍٗٗھىططبالَ پٍٗغِٗجٗر

 ئبزغىٕٗ چٗوٍىه ضبٔي ئبغۇ ثوٌطب، ٍۈزٌٗٔگْٗ دٍِٖٗرگٗئب ِىڭٍىغبْ ِىٕۇجحىال جۇٔجي

وَر ﴿ ٔىڭ ۋٖ ضۈرٖجحٗ ِۇوِّٗٗي ئٗ  جٗرثىَٗٔي ثېرىپ، ٍوٌَورۇق جبِبئٗجىٗ ُتنُُْا َف وْ
ََوِ   ْلُلنَ ورِ   َِ َهوْا َِ َِولْلَلْدُروِ  َوتَونوْ ُُِرو َِْ  لِْنَّلِس تَْا ْر ُنْفِر َِّ  ئوجحۇرىغدب ئۈچدۈْ ئىٕطبٔالر ضىٍٗر﴿ ﴾ُن

 ئٗ  الٍىددك ضددۆزىگٗ دېددگْٗ ①﴾ثوٌددذۇڭالر ئددۈِّٗت ٍبخػددي ئٗ  ىٍغددبْچىمىر

 ثىدرٌٗپ-ثىدر ئبدٍِٖٗرگٗ وۆپ ئۇٔذاق ئٌِٗٗىٍَٗغحۈرگٗٔذٖن، ئۆٌچِٗذٖ ِۇوِّٗٗي

 ٔىڭ ئىع . غۇڭبثوالٌّبٍححي لىٍىپ غِٗخورٌۇق. ثېرٌٍّٖٗححي جٗرثىَٗ ۋٖ ٍوٌَورۇق

 ِدبش ثىدٍْٗ لدبٔۇٔىَٗجٍٗر ئبغدۇرۇدىغبْ ئٌِٗٗگٗ جٗلذىرىٕي ھبٍبجىذىىي ئىٕطبٔالر

 ھددېىّٗت ثىددرٖر ثىٍىددذىغبْ ئددۆزى . جوٌۇلالٔددذى رٖۋىػددحٗ خىددً ِۇغددۇ ھبٌددذا

 ثىدٍْٗ لبٔۇٔىَٗجٍٗر جبغمىرى ئبدٖجحىٓ ئىػٍىرىٕىڭ ثبرٌىك دىٕٕىڭ ِۇغۇ ضٗۋٖثىذىٓ

 ئبٌددذىٕمىالر» ئٗۋالدالر ِۇضددۇٌّبْ وېَىٕىددي ثوٌّىغبٔددذا، ئۇٔددذاق ثٌٗىددي ئِٗٗش،

 ئبخىرٌىػدىپ، ئٌٗچىٍىده. لبزأدذى غٌٗىدجٗ ثىدٍْٗ ٔۇٔىَٗتلدب جبغمىرى ئبدٖجحىٓ

 لبٍحدب لدبٔۇٔىَٗجٍٗر خبراوحېرٌىده ِدۆجىسٖ ئۇٔذاق وېَىٓ ئۈزۈٌگٗٔذىٓ پٍٗغِٗجٗرٌىه

 .لبالجحي ٍبٌحىَىپ لىٍىػحىٓ ئبدا ۋٖزىپىطىٕي ئۆز دېَىػىپ «وٌّٗىذى ٍِٗذأغب

 ئدۇ ثىدٍْٗ ىجٗلذىر ٔىڭ، ثوٌۇپ وىحبثي ٔىڭ ِۆجىسٖ چو  ئٗ  دىٕذىىي ثۇ

 .جۇرىذۇ ضبلٍىٕىپ لىَبِٗجىىچٗ

﴿ َِ ُِِ ا ول َْ ََّْلَنل  لذتْتَر َوِ َّل َلُو َل ُ  َُو ْْ  ئدۆزىّىس ئدۇٔي. لىٍدذۇق ٔبزىدً ثىدس لۇرئدبٕٔي﴿ ﴾ِ َّل َُ

 . ②﴾لوغذاٍّىس

                                                 
①
 ٗت.ئبٍ-001ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
②

 ئبٍٗت.-9ضۈرٖ ھىجىر،  
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 ئۇرۇغدمب ثىدرٌىىحٗ ثىدٍْٗ ِۇضدۇٌّبٔالر وۈٔىدذىىي ثٗدىر پٗرىػحىٍٗرٔىڭ ئٗگٗر

 ئدۆزٌىرى ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ئۇٔذالحب ثوٌطب، لبٔۇٔىَٗت جبغمىرى ئبدٖجحىٓ لبجٕىػىػي

 ئبدٖجحىٓ ئوخػبغال وۆرۈغي ئٍْٕٗٗ پٗرىػحىٍٗٔي لىٍىۋاجمبْ ئۇرۇظ ثىرٌىىحٗ ثىٍْٗ

 ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ئۈچۈْ ثېرىػي ٍبردَٖ پٗرىػحىٍٗرٔىڭ دېّٗن،. لبٔۇٔىَٗجحۇر جبغمىرى

 ثېغىػٍىػدي  ىكئبراٍِ ۋٖ وۈچٍٗحىػي ِۇضحٗھىٍِٗىػي، ئۇالرٔي چۈغۈپ ٍېٕىغب

 .جٗلذىردۇر رېئبي ٍۈرگۈزىذىغبْ ثٗٔذىٍىرىگٗ الٍبلٗجٍىه خبٌىغبْ ئۆزى ئۇٔي

﴿ ْْ ُِا  َوََل َت ل َْ ُْ َنَلَّ َت َْْ ِهُا  ْلَلََلًَِ  ََ  َُ ََّ ُِا  تَوَُونَو َُوَقل ْْ َِّ  لَِّذيَ  دَلُلا  رََوهَنل  لَُّو ثُاَّ   ِو   ِ  ِْ  لَُّ َِْكُرو  َِلْلَ نَّو ََُُا  َوَن
َِ ُتن ََُمو ُْوَ ل َوِِو   ْْلِفوَرَِ ْ ُُْا ُتا َِ  لومه َ ل َْ ِِ   ْل ُُِتْا  ُ  َنْولَِ ل ْْ  پٗرۋٖردىگدبرىّىس  غۈثھىطدىسوي،﴿ ﴾َُ

 لورلّدبڭالر،» چۈغدۈپ پٗرىػحىٍٗر ثوٌغبٔالرغب ٍوٌذا جوغرا ئبٔذىٓ دېگٍٗٔٗر، ،دۇر

 دۇَٔدب ثىس ثۇٌۇڭالر، خۇغبي ئۈچۈْ جٕٗٔٗت لىٍىٕغبْ ۋٖدٖ ضىٍٗرگٗ لىٍّبڭالر، غَٗ

 .①﴾دٍٖذۇ« دوضحۇڭالرِىس ضىٍٗرٔىڭ ئبخىرٖجحٗ ۋٖ
 غدۇوي، لبٔۇٔىَٗت رېئبي ئٌِٗٗىٍَٗغىْٗ ھبٍبجىذا ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ پٍٗغِٗجٗر

. لوزغىدذى ئدۇرۇظ ئۇٔىڭغدب چىمىدپ، لبرىػدي چبلىرىمىغدب ھٗلىدمٗت جبھىٍىَٗت

 جوپمدب لدورلىحىع چٗودٍٗظ، ثدبرٌىك. جىىحي وۆزىٕي زٖھٗرٌىه ۋٖ ضبٌذى جٗھذىث

 لوثدۇي وىػدىٍٗرال ضدبٔذىىي ئدبز پٗلٗت دٖۋٖجٕدي دٖضٍٗپحٗ. جوضحي لوغۇٌۇغحىٓ

 ثدبظ جدبھىٍىَٗجىٗ ئدۇالر. ثوٌدذى ِۇضدحٗھىَٗ لٌٗجىدذٖ ئۇالرٔىدڭ ئىّبْ. لىٍذى

 ٍِٗذأىددذا ئددۆز. ثٗردى ثٗرداغددٍىك زىَبٔىٗغددٍىىٍىرىگٗ ثددبرٌىك ئۇٔىددڭ ئٗگددًّٗ،

 ثدددبرٌىك ئۇٔىدددڭ ًّٗ،ئٗگددد ثدددبظ جدددبھىٍىَحىٗ ئدددۇالر. ثوٌدددذى ِۇضدددحٗھىَٗ

 لىٍدچٗ جدۇرۇپ، ِۇضدحٗھىَٗ ٍِٗذأىذا ئۆز. ثٗردى ثٗرداغٍىك زىَبٔىٗغٍىىٍىرىگٗ

 .وۈچٍٗححي جېخىّۇ ئىّبٔىٕي ئۇالرٔىڭ ضىٕبق. چېىىّٕىذى

 ئۈضحىگٗ ئبِبٔٗجٕي ئۇالرٔي . ضبپالغحي پۈجۈًٍٔٗ ثىٍْٗ ثۇٔىڭ ئۇالر ٔٗجىجىذٖ

 .جبٌٍىذى چىمىػمب لۇرۇپ ثىٕبٔي ۋٖ ئېٍىػمب

 .لبٔۇٔىَٗجحۇر ثىر ضىٕبق

﴿ َِ َُونُووا َْ َِنَّوول َوُىووْا ََل يُو رَُتووا  نَِ يَوُقالُووا  آ ِسووَب  لنَّوولُس نَِ يُوُوْ َِ َّووُو ْ َن ََْل َّ  ل ِِْهْا َِوَْوو َوْد وو  دَوووِّْ َوَلَقووْم َِوَُونَّوول  لَّووِذيَ  ِِ
ََْل َّ  ْلَ وولِذَِ  َ   ثىٍٗٔددال ظلوٍددۇ دٖپ، ئېَححددۇق ئىّددبْ ئىٕطددبٔالر﴿ ﴾ لَّووِذيَ  َصووَمُدا  َولَوو َوْد

                                                 
①

 ئبٍٗجٍٗر.-10-11ضۈرٖ فۇضطىٍٗت،  
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 ھٗلىمٗجْٗ ثىس ئۆجىٍٗٔٗرٔي ثۇرۇْ ئۇالردىٓ ئوٍالِذۇ؟ دٖپ لبٌذۇرۇٌىّىس ضىٕبٌّبً

 . ①﴾ثىٍىذۇ چولۇَ ٍبٌغبٔچىالرٔي ئىّبٔىذا ۋٖراضحچىٍالرٔي  ئىّبٔىذا . ضىٕىذۇق
 :لبٔۇٔىَٗجحۇر ثۇرۇٔميٍولىحىػحىٓ  دۈغٍّٗٔٗرٔي پبوالظ ِۇئّىٍٕٗرٔي

ُّْو  لَّوِذي﴿ ْتَص  ل ِِرِي َ َولُِ َل وَق  ْلَ ول َْ َِنُواْ  َوَيْل  ٍٗجدىْٗ ئۇالرغب  ِۇئّىٍٕٗرٔي ٔىڭ ثۇ﴿ ﴾َ  آ

 .②﴾ئۈچۈٔذۇ لىٍىػي ٍوقوبپىرالرٔي  ۋٖ پبوٍىػي، ئبرلىٍىك ِۇضىجٗت
 خبٌىص ۋٖ ضبپ لٌٗجىٕىڭ ئۇالرٔىڭ  ئبخىرٌىػىپ، ِۇددىحي پبوالظ ۋٖ ضىٕبق

 ٔٗرضدىذىٓ لبٔدذاق ھٗر مبثبغ ئۈچۈْ ئۇالر پٍٗغِٗجىرى ٔىڭ ۋٖ  ثوٌغبٍٔىمىٕي،

 وددۈچىٕي ئۇالرٔىددڭ غددبرىذا ٍٗر ٔىددڭ چبغددذا، ثىٍددگْٗ ثوٌغددبٍٔىمىٕي ضددۆٍۈٍِۈن

 لبٔۇٔىَىحي وىرگۈزۈظ ثوٌۇپ جوپ-جوپ دٖۋرىگٗ ھٗلىمٗت ئىٕطبٔالرٔي ۋٖ زوراٍحىع

 .ئبغىذۇ ئٌِٗٗگٗ

 زۆرۈر ئۈچدۈْ ئدبٌغۇچىالر ئۈضدحىگٗ ئبِدبٔٗجٕي ِٗزگىٍٍىرىدذٖ پبوالظ ۋٖ ضىٕبق

 ئبٌىدذىغبْ ئۈضدحىگٗ ئبِبٔٗجٕي. ئورۇٍٔىٕىذۇ جٗرٖپٍىرى وۆپٍىگْٗ جٗرثىَٗٔىڭ ْثوٌغب

 لوغۇٌغبْ وېَىٓ دٖۋٖجىٗ، جۇرىذىغبْ جبلبثىً جبھىٍىَٗجىٗ لېحىُ جۇٔجي ئبدٍِٖٗر ثۇ

 زۆرۈر ئۇالرغدب خۇضۇضدىَٗجٍٗر ۋٖ ضدۈپٗت ثوٌّىغبْ جېگىػٍىه ھبزىرالغمب وىػىٍٗر

 ِۇضدحٗھىَٗ جۇرىدذىغبْ وۆجۈرۈپ ثىٕبٔي پۈجىۈي زېّىٕذا ثوٌۇپ، وىػىٍٗر ثوٌىذىغبْ

 لٗجئىدٌ جىسىػدمب جبظ جبٍالرغب ئبرىطىذىىي جۈۋرۈوٍٗر ئبغۇ ئورٔىحىع جۈۋرۈوٍٗرٔي

 جدۈپحىٓ جٗرثىٌَٗٗغىٗ ثېرىٍىذىغبْ ئېٍىٕىپ وېَىٕىىٍٗرگٗ ئۇالرِۇ ئوخػىّىغبٔذٖن،

 .ثوٌىذۇِوھحب   ثۆٌۈغىٗ وۆڭۈي ئبالھىذٖ ئوخػىّبٍذىغبْ

 ۋٖ ئبضبضدالرغب ئۆزگىچٗ لۇرۇٌّىغبْ خبش ئۆزىگٗ ٍبضبغمب، ئبالھىذٖ ٗرجۈۋرۈوٍ ثۇ

 ثدۇ ئٗگٗر. ثوٌىذۇِوھحب   دٖۋرىگٗ ٌِٗۇَ ئۈچۈْ جوٌۇلالظ الرٔي، ئۇي  ئبضبش ئبغۇ

 وېَىٕىدي ئۇٔدذالحب ثوٌّىطدب، جوٌدۇق پىرىٕطدىپٍىرى ثدبرٌىك ٍبضبغٕىڭ جۈۋرۈوٍٗرٔي

 .وېٍىذۇ دۇچ چۈغۈغىٗ ۆرۈٌۈپئ ٍبوي وېحىػىٗ چبن ثىٕب پۈجىۈي ِٗزگىٍٍٗردٖ

 ٍدبوي ۋٖ غدٗوىٍٍٗٔذۈرٌٍّٖٗذۇ ثىٕدبٔي ئدۆزىال جۈۋرۈوٍٗرٔىدڭ ٍبٌغۇز ئٌِٗٗىَٗجحٗ

 ئۇٔدذالحب. ثېرٌٍّٖٗدذۇ ئبغدۇرۇپ ئٌِٗٗدگٗ ٔىػدبٔىٕي چىمىػدحىىي لدۇرۇپ ثىٕبٔي

 ٔىػدبٔىٕي لۇرۇغدحىىي ثىٕب ۋٖ پۈجحۈرىذىغبْ ثىٕبٔي غٗوىٍٍٗٔذۈرىذىغبْ، ئبِىٍالرٔي

 ِۇضددحٗھىَٗ ٍددبوي پۇخحىٍىّددبً ئددۇٌىٕي ثىٕبٔىددڭ ضددْٗ غددۇرۇدىغبْئب ئٌِٗٗددگٗ

 الٍىدك جٌٗٗپدىٗ ھِّٗىطدىٕي ئبغدۇالرٔىڭ ٍدبوي ۋٖ جدۇرۇپ ئورٔبجّبً جۈۋرۈوٍٗرٔي

                                                 
①

 ئبٍٗجٍٗر.-1-2ضۈرٖ ئٗٔىٗثۇت،  
②

 ئبٍٗت.-040ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
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 ثىٕدددب ئۇٔدددذالحب ثبغٍىطدددب ، جىسىػدددمب جدددبظ جدددۇرۇپ، جوٌۇلٍىّدددبً ضدددٗۋىَٗدٖ

 ىغبٔذىٓئوٍٕ روي ٍبردِٖچىٍىه جبغالر چبغذا ثۇ. چۈغىذۇ ٍىمىٍىپ ئىگىسٌىگٗٔطېرى

 .لبٌىذۇ ثوٌۇپ ٍۈن ئېغىر وۆپرٖن وۆرٖ،

 جٗرثىددٌَٗٗٔگْٗ ئبالھىددذٖ جۇرىددذىغبْ جبلبثىددً جددبھىٍىَٗجىٗ لېددحىُ جددۇٔجي

 ودۆپٍىگْٗ چبغدذا، جوٌۇلالٔغبْ ِٗزگىٍىذٖ جٗرثىَٗ چىمىع ٍېحىػحۈرۈپ وىػىٍٗرٔي

 .ئبغىذۇ ئٌِٗٗگٗ ۋالىححب ثىرال ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئىػالر

 ئىدگٗ ئبضبضمب پۇخحب ئۆجىٗٔذٖن ئېَحىپ ثىس وىػىٍٗر ْجٗرثىٌَٗٗٔگٗ ئبالھىذٖ ثۇ

 ئدۇٔي ئىٍگىدرى جبرجىػدحىٓ ٍىٍحىدس چوڭمدۇر جۇپرالمدب دٖۋٖت ٍېڭدي ئۇالر ثوٌغبچمب،

 ضۇٍىمٗضدحىگٗ جبھىٍىَٗجٕىدڭ ئۇرۇٔۇۋاجمدبْ ثىدٍْٗ ودۈچي پۈجۈْ ئۈچۈْ ٍولىحىع

 پۈجدۈْ ٍوٌدذا ثۇ ئۇالر ئٗگٗر ثىٍىذۇوي، ٍبخػي غۇٔي ئۇالر چۈٔىي. جۇراالٍذۇ جبلبثىً

 ۋٖ جبرجىۋاٌىددذۇ پۇرضددٗجٍىرىٕي ثددبرٌىك ئۇالرٔىددڭ جددبھىٍىَٗت چىمبرِىطددب، وددۈچىٕي

 ضدٗۋٖثحىٓ غۇ. ئبغّبٍذۇ ئٌِٗٗگٗ ِٗلطىحي ثوٍطۇٔذۇرۇظ جبھىٍىَٗجٕىڭ ئۇالرٔىڭ

 وۆڭدۈي ئبالھىدذٖ پٗلٗت ثۇٔىڭغدب. ثوٌىدذۇ دٖھػدٗجٍىه جوٌىّۇ ئۇچرىػىع جۇٔجي

 جبٌالٔغبْ لىٍىذىغبْ لوثۇي ئېٕېرگىَٗ ِۇوِّٗٗي ىذىٓرٖھجىر جٗرثىٌٍَٗٗذىغبْ ثۆٌۈپ

 .ثېرٌٍٖٗذۇ ثٗرداغٍىك ئٗزىّٗجٍٗرال ِۇئّىٓ

 جۇرۇغددحىىي جبلبثىددً ضۇٍىمٗضددحىٗ ئٗزىّٗجٍٗرٔىددڭ ثددۇ وېددَىٓ ئۇٔىڭددذىٓ

 ٔۇلحىطدىٕي ثۇرۇٌدۇظ ٍۆٌىٕىػىذٖ ِۇضبپىطىٕىڭ دٖۋٖت ئٌِٗٗىَٗجحٗ ِۇۋٖپپٗلىَىحي

 ئۆزى ٍوٌۇلطىّۇ، ئولۇثٗجٍٗرگٗ-ئبزاة ٖھػٗجٍىهد لٌٗجٍٗر چۈٔىي. غٗوىٍٍٗٔذۈرىذۇ

 ئۇالرٔىڭ. ثۇرۇٌىذۇ جٗرٖپىٗ ِۇئّىٍٕٗر چېىىّٕىگْٗ لىٍچٗ ھٗلىمٗجحىٓ ئىػٗٔگْٗ

 ثدۇ. جبرجىذۇ ئۆزىگٗ روھالرٔي ٍېڭي ثوٌۇپ، گۇۋاھچىطي ھٗلىمٗجٕىڭ ِۇغۇ ثبجۇرٌۇلي

 پۇخحدب ۋٖ چٍدۈنوۈ ٔٗجىجىذٖ. جىھبد لىٍىذۇ ٍوٌىذا ئۇٔىڭ ئىػىٕىپ، ئۇٔىڭغب روھالر

 .وېڭىَىذۇ جېخىّۇ دائىرىطي ٔىڭ«ثبزار» ئىگٗ ئبضبضمب

 ثوٌدۇپ لوغۇٍٔىرى جٗڭگىۋار رٖھجىرىٕىڭ دٖۋٖت ئٗزىّٗجٍٗر ثۇ وېَىٓ ئۇٔىڭذىٓ

 ئىدس رٖھجٗرٔىدڭ جدۇٔجي ۋٖ ثوٌدۇظ رٖھدجٗر ۋالىححب ثىرال ئۇالر ٌېىىٓ. غٗوىٍٍىٕىذۇ

 .جٗرثىٌَٗىٕىذۇ ئۈچۈْ ثوٌۇظ ثبضبرى

 !لبرا  ضبھبثىٍىرىگٗ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ رپٍٗغِٗجٗ ضىس

 ئۆزٌىرىٕىدڭ ۋٖ دٖۋٖجٕىدڭ ضدۈرٖجحٗ ثوٌغدبْ جؤۇغٍۇق ھِّٗىگٗ جبرىخحىىي ئۇالر

 .ئىذى جٗڭچىٍىرى جٗڭگىۋار ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ پٍٗغِٗجٗر رٖھجىرى

 رٖھدجٗر ئورٔىدذا ئۆز ثىرىٕي ھٗر ئۇالرٔىڭ ۋالىححب ثىرال ئٌٍٗٗھىططبالَ پٍٗغِٗجٗر

 .جٗرثىٌَٗىذى لىٍىپ ئىگٗ ضبالھىَٗجىٗ غبْثوالالٍذى
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 دٖرىجىدذٖ ٍۈوطدٗن ئٗ  جؤۇٍذىغبْ جبرى  ۋٖزىپىٕي جبپػۇرغبْ پٍٗغِٗجٗر ئۇالر

 ئۈٌگىطدي جٗرثىٌَٗىٕىػدحىىي ثدوٍىچٗ دىدٓ ِۇغدۇ ئىٕطبٔالرٔىڭ ئۇالر. ئورۇٍٔىذى

 ِۇضددحٗلىً وىػددىٍٗرٔي ئۇالرٔىددڭ ئٌٍٗٗھىططددبالَ پٍٗغِٗددجٗر غددۇٔذالال. ئىددذى

 پٍٗغِٗدجٗردىٓ ئۇالر. ئىذى ِٔٗۇٔىطي جٗرثىٌَٗٗغحىىي ثىٍْٗ جٗرثىَٗ طىسجٗڭذاغ

 ئىچىدذٖ خٌٗىپىٍىده جوغرا جؤۇٍذىغبْ جبرى  ئېٍىپ، ئۈضحىگٗ ٔي «ئبِبٔٗت» وېَىٓ

 .ئبٍالٔذى رٖھجٗرٌٗرگٗ ِبڭغبْ ٍېحٗوٍٗپ، ئۈِّىحىٕي ئىطالَ

 اٌٍٗٔىدڭ ئدۇ. رلدبٔۇٔىَٗجحۇ ثېرىدذىغبْ ٍدۈز ئٌِٗٗىَىحىدذٖ لۇرۇظ «ثىٕب» ثۇ ِبٔب

 چىمىػدحب لدۇرۇپ جبِدبئٗجٕي ئبٌغدبْ ئۈضدحىگٗ ۋٖزىپىطىٕي لىٍىع دٖۋٖتدىٕىٕي 

 .دۇر«ٍوي» جېگىػٍىه ِېڭىػمب

 ثىدٍْٗ جٗلدذىرى اٌٍٗٔىدڭ ثىٍْٗ ئۇٔىڭ چىمىپ لۇرۇپ غٗھىذ-ئىّبَ ثىس ئٗگٗر

 ٍېٕىغب ثىٕبٔىڭ چو  غٗوىٍٍٗٔذۈگْٗ ثۇرۇٌۇغٕي جبرىخي ھبٍبجىذا ئۈِّىحىٕىڭ ئىطالَ

 لوغۇٌۇغدىغب جوپىغدب دٖۋٖت وىػدىٍٗرٔىڭ «جۈرودۈَ» ثىر ثىس وٌٗگىٕىّىسدٖ، بٍحىپل

 جٌٗٗپىٗ وىػىٍٗردٖ ئۇ ئٌِٗٗىَٗجحٗ. ثبٍمبٍّىس لىٍىٕغبٍٔىمىٕي رۇخطٗت ثبٌذۇر ضٗي

 جۇرىدذىغبْ وۆجدۈرۈپ ثىٕدبٔي ھِٗذٖ جٍَٗبرالّٔىغبْ  ئبضبش پۇخحب ۋٖ وۈچٍۈن الٍىك

 ئٗۋالد جددۇٔجي ئۇچرىػددىذىغبْ ثىددٍْٗ جددبھىٍىَٗت لېددحىُ جددۇٔجي جددۈۋرۈوٍٗر

 .ئورٔىحىٍّىغبْ ھبٌذا ئۇٍغۇْ ضۈپٗجٍٗرگٗ جېگىػٍىه ثوٌۇغمب لٗھرىّبٔالردا

 .چىمىذۇ وېٍىپضوئبي  ثىر ِۇٔذاق جبٍذىٓ ثۇ ئۇٔذالحب

 لٗدٖر، چىممبٔغدب جٗرثىٌَٗٗپ جٗرثىَٗچىٕي ۋٖ دٖۋٖجچي ٍېحٗرٌىه غٗھىذ ئىّبَ

 لوغۇٌۇغدحىٓ جوپىغدب دٖۋٖت وىػدىٍٗرٔي غدبِْىڭٍى ئوْ ٔٗچچٗ ثبغمب ئٗجراپىذىىي

 دىٕدي ئۇالرٔىدڭ ثوٌّىغبٔدذا ھدېچ ئۇٍۇغحۇرۇغدمب، ئدۇالرٔي وېرٖوّىذى؟ چٗوٍٗظ

 ئىچىدگٗ «ٍولۇٌۇظ» ئۇالرٔي جۇرۇپ، ٍېحىذىغبْ ئىمحىذارى لۇجمۇزۇغمب ھېططَبجىٕي

 وېرٖوّىذى؟ جبغٍىۋېحىع

 جدبۋاة ثېرىٍىدذىغبْ غبثۇٔىڭ چبغذا، لوٍۇٌغبْ ئوجحۇرىغب رٖۋىػحٗ خىً ثۇ ِٗضىٍٗ

 .ثوٌىذۇ «ٍبق» غٗوطىس

 !ئِٗٗش لۇٍۇٌۇغي ئوجحۇرىغب ٍوضۇٔذا جوغرا ِٗضىٍىٕىڭ ھٗرگىسِۇ ثۇ ثىراق

 دائىرىطدىٕي، ئۇٔىڭ ۋٖ ِبھىَىحىٕي دٖۋٖجٕىڭ وىػىٍٗر ئٗگٗر! ثبلبٍٍيضوراپ  ثىس

 ئۇٔىددڭ ثىددٍْٗ دٖۋٖت ِددبھىَىحىٕي، ۋٖزىَٗجٍٗرٔىددڭ جۇرۇۋاجمددبْ لورغددبپ دٖۋٖجٕددي

 خىرىطدحىَبٔالرٔىڭ - ٍٗھدۇدىٌ، ھٗلىمىحىٕي وۈرٖظ ئوجحۇرىطىذىىي غٍّٗٔىرىدۈ

 لبرىحدب دٖۋٖجدىٗ ثىدر ھٗر ئۇرۇٔۇۋاجمبْ لبٍحۇرۇغمب ئىطالِغب ئىٕطبٔالرٔي ۋٖ ئىطالِغب

 ئبغددۇ ثوٌطددب، ثىٍددگْٗ ِددبھىَىحىٕي ضۇٍىمٗضددحٍىرىٕىڭ زٖھٗرٌىدده ثبرغددبْ ئېٍىددپ



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

473 

 

 جوپٍىٕبرِىذى؟ ئٗجراپىغب ئۇٔىڭ بدٍِٖٗرئ ِىڭٍىغبْ ئوْ ٍىٍذا ٔٗچچٗ ثىر لىطمىغىٕب

 ودۆرۈپ لبٍحدب ضدۆزىٕي ئۆجىْٗ وۆرضىحىپ ثٗجحٗ ئبٌذىٕمي غٗھىذٔىڭ ئىّبَ ثىس

 ٔۇرغۇْ دٖۋىحىڭالر ضىٍٗرٔىڭ جبوبرالٍّٗٔىي، ئۇچۇق غۇٔي ضىٍٗرگٗ ِْٗ» !ثبلبٍٍي

 رٔىڭدٖۋىحىڭال ئۇالر ئٗگٗر جۇرِبلحب، ھبٌٗجحٗ ٔبجؤۇظ ھېٍىھَٗ ٔٗزىرىذٖ وىػىٍٗرٔىڭ

 ۋٖ ئۆچٍّٗٔىده لبجحىك ضىٍٗر ھبِبْ غۇ ثوٌطب، لبٌىذىغبْ ثىٍىپ ٔىػبٔىٕي ِٗلطٗت

 جدددبالً ئبٌدددذىڭالردا ودددۆز. وېٍىطدددىٍٗر دۇچ دۈغدددٍّٗٔىىىٗ رٖھىّطدددىسٌٗرچٗ

 ضدىٍٗر چبغدذا غدۇ ئٗٔٗ وېٍىدذۇ.ئدبزاثالر  ضدىٍٗرگٗ وۆرىطدىٍٗر، لىَىٕچىٍىمالرٔي

 «.طىٍٗرثوٌى ثبضمبْ لٗدَٖ ٍوٌغب ِبڭغبْ دٖۋٖجچىٍٗر

 .ِبھىَىحي ِٗضىٍىٕىڭ ثۇ ِبٔب

 ئىالھدي. ئىدذى ثىٍذۈرۈٌطدٗ ٍدبوي ثىٍطدٗ ھٗلىمىحىٕي دٖۋٖت وىػىٍٗر ئٗگٗر

 ٍۈزٌىٕىدپ، وىػدىٍٗرال ضدبٔبلٍىك دٖۋٖجدىٗ. ثوالجحي ِبڭغبْ ئېمىٕىذا ئۆز لبٔۇٔىَٗت

 وۆجدۈرۈپ ثىٕدبٔي ئدۇالر. ثدوالجحي لىٍغدبْ لوثۇي ِۇوِّٗٗي ئېٕېرگىَٗٔي جٗرثىَٗۋى

 ثوٌدۇپ جدوپ-جدوپ ئىچىدگٗ دٖۋٖت ئىٕطبٔالر جۈۋرۈوٍٗرگٗ، ِۇضحٗھىَٗ ذىغبْجۇرى

 جٗرثىددَٗچىٍٗرگٗ ئۆجٍٗددذىغبْ ۋٖزىپىطددىٕي جٗرثىددٌَٗٗظ ئددۇالرٔي چبغددذا وىددرگْٗ

 داۋاِالغحۇرىذىغبْ ٍوٌىٕي ثوٌۇپ، ثبضبر ئىس رٖھجٗرگٗ ئۇالر ثٌٗىي. ثوالجحي ئبٍالٔغبْ

 .ثوالجحي ثوٌغبْ «ضٗپ ئىىىىٕچي» دٖۋٖجحىىي

 رٖھجٗرٔىدڭ ئدۇالر. ئىدذى لوغدۇْ جٗڭگىۋار «لېرىٕذاغالر پبئبٌىَٗجچبْ» جوغرا،

 رٖھجىرىٕىدڭ ھٗرىىٗجٕدي ئدۇالر. لىالجحدي ھٗرىدىٗت ئىٕحىساٍِىدك ثوٍىچٗ ثۇٍرۇلي

 ۋالحددي ئددۇالر ثىددراق. ئورۇٔددذاٍححي ِۇۋاپىددك ٍوٌَورۇلىغددب ئۇٍغددۇْ، وۆرضٗجّىطددىگٗ

 ۋٖ رٖھدجٗر وىػدىٍٗرگٗ جدوپ-جوپ ئبغۇ جوپالٔغبْ ئٗجراپىغب دٖۋٖت ثۇرۇْ وېٍىػحىٓ

 غدٗھىذ ئىّدبَ ئدۇالر چدۈٔىي. ئىذى ثوالٌّىغبْ لىٍىپ جٍَٗبرٌىك ثوٌۇغمب ِۇئٌٍٗىُ

 ئدۇالر ثوٌغىٕي خٗجٗرٌىه جېخىّۇ. ثىٍٍّٗححي ئېٕىك ھٗلىمىحىٕي دٖۋٖت ئېَحمبٔذٖن

 ٍوٌدذا ِۇغدٗلمٗجٍىه ئۇزۇْ، جبپػۇرۇۋېٍىػمب، رٖھجٗرٌىىٕي وېَىٓ غٗھىذجىٓ ئىّبَ

 ھبدىطىٍٗر ئبغۇ دٖي. ئىذى ئِٗٗش ئىگٗ ئىمحىذارىغب داۋاِالغحۇرۇظ، ھٗرىىٗجٕي 

 .وۆرضٗجحي جٗضىر ئېغىر ٍۆٌىٕىػىگٗ ھٗرىىٗت وېَىٕىي ئىطپبجٍىغبٔذٖن

*** 

 چىمىػدٕي لدۇرۇپ ثىدٍْٗ ضدۈپٗجٍٗر الٍىدك جٌٗٗپدىٗ جۈۋرۈوٍٗرٔي ِۇضحٗھىَٗ

 ٍددۈز ئبٌذىرالطددبٍٔىك ػددحبلىٍى دٖۋٖت ئۇٍۇغۇغددمب خٌٗمٍٗرٔددي ثددۇرۇْ جبِبِالغددحىٓ

 جٗڭگبھحدب ئدۇرۇظ پٌٗٗضدحىٕذىىي ٍدبوي ٍِٗذأىدذا ودۈرٖظ ئىچىدي ثٗرگٗٔذٖن

 ئددبجٍىٕىع ھٗرىىٗجددىٗ ثددۇرۇْ وېٍىػددحىٓ ٍېحىددپ ۋالىددث ِۇٔبضددىپ ثوٌطددۇْ
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 .ثٗردى ٍۈز ئبٌذىراڭغۇٌىمي

 ٍدبوي ئۇٍۇغدحۇرۇظ ِۇضبثىمىطدي جٗٔحٗرثىَٗ دېگىٕىّىسدٖن، جٗھٗجحٗ ئىچىي

 خٗۋپطدىسٌىه جدۇرۇظ، لبرغدي ووِّۇٔىسِغدب ٍبوي ۋٖ لبجٕىػىع جمبپبرا ۋٖ ٔبِبٍىع

 ئبغدۇ دېگٗٔدذٖن لدوٌالظ ِٗضدىٍىٍٗرٔي ثبغمب ٍبوي ِٗضىٍىطي ِىطىر وېڭىػىذٖ

 ودۈچ جبِدبئٗت لبجدبرٌىمالردائبرىٍىػدىع  ِٗضدىٍىٍٗرگٗضىَبضىٌ  لوزغبٌغبْ چبغذا

 ثىدس ثدبر، ثىدس ردٖثۇٍٗ» لېحىُ ھٗر گوٍب جبِبئٗت. لىٍذى ئبٌذىرالطبٍٔىك وۆرضىحىپ

 .لوٍذىئبغىبرىالپ  ئۆزىٕي لىٍىپ، دېگٗٔذٖن« لىالالٍّىس

 ھبٍبجىٕىدڭ ٍدبوي ثوٌىدذىغبْ جدوغرا لبجٕىػىػدي ئۇٔىڭغدب جبِبئٗجٕىڭ ِۇضۇٌّبْ

 ثوٌۇغددحىٓ ئىػددالر ٍۈوٍىٕىددذىغبْ ِٗضددئۇٌىَىحي جددۈزىحىع لددبٔۇٔىٕي ئبضبضددىٌ

 وېٍىدپ ئٗگٗغّٗضٍىىحىٓ ۇٔىغبلبٔ اٌٍٗٔىڭ ثۇزۇٌغبٍٔىمىذىٓ، لبٔۇٔىٕىڭ، لٗجئىَٕٗزٖر

 لىٍىۋٖجىٗٔدذىّۇ ضدبلىث ٔٗزٖردىدٓ ِٗضدىٍىٍٗرٔي ثۇ لوزغبٌغبْ چبغذا غۇ چىممبْ،

 ِۇضددحٗھىَٗ چىمىددع، لددۇرۇپ ئددۇي پۇخحددب پۈجحددۈرۈظ، جٍَٗددبرٌىمىٕي الزىٍّىددك،

 خىدً ثدۇ ثدۇرۇْ ئورۇٔذاغدحىٓ الٍىك جٌٗٗپىٗ جٗرثىَٗٔي ۋٖ ئورٔىحىع جۈۋرۈوٍٗرٔي

 ئدبجٍىٕىع ھٗرىىٗجىٗ ثۇرۇٔمي وېٍىػحىٓ ٍېحىپ ۋالحي «حىعوۆرضى وۈچ» ضۈرٖجحٗ

 جٗضدىر ئېغىدر جۈپحىٓ ٍۆٌىٕىػىذٖ ِۇضبپٗ ئٗگىػىپ ثۇٔىڭغب. ثوٌذى ئبٌذىرالطبٍٔىمي

 .ثوٌذى

 ودۈرٖظ پىدذائىٍَىرىٕىڭ «لېرىٕذاظ ِۇضۇٌّبْ» ِٗضىٍىطىذٖ پٌٗٗضحىٓ ئِّٗب

 ثدۇ ثىدراق. ثوٌدذى رجٗلذى ثٌٗگىٍٗٔگْٗ غۈثھىطىس-غٗن وېٍىػي وىرىپ ٍِٗذأىغب

 اٌٍٗٔىڭ ٌېىىٓ. وۆرضٗجحي جٗضىر ئېغىر ٍۆٌىٕىػىگٗ ھبدىطىٍٗرٔىڭ وېَىٕىي ھبدىطٗ

 ٍدوق ِٗضدئۇٌىَىحىٕي ۋٖ روٌدي ئىٕطدبٔالرٔىڭ جٗلدذىرىٕىڭ اٌٍٗٔىدڭ ثىدسگٗوىحدبثي 

 .ئۆگٗجحي لىٍىۋٖجٍّٗذىغبٍٔىمىٕي

وول﴿ ُُْ اْ  َنَوَللَّ ْ   َنَصوولََو َهوو َنَصووُُِّْاْ  دَوومْ  ُِِصوو َِّ َْ وْ َْو ْْووُُاْ  لِِ وو ْ  ُىوواَ  دُوولْ  َىووَذ  َنَّوو  دُو ْنوومِ  ِِ َُِسووُ اْ  َِ َِّ  نَُْو  ُتوولت  َََْوو   لَّوووَ  ِ 
ِِ   ْلَُوَقو  يَوْامَ  َنَصلََُ اْ  َوَِل َدِمير   َ ْ رر  ِِ   ْلَ ْلَدول ْذ  ضدىٍٗر ِۇضدىجٗت ٍٗجىْٗ ضىٍٗرگٗ﴾ ﴿ لَّووِ  ِِِّوِْ

جۇرضب وېٍىذىغبْ جٗ  ٍېرىّىغب ِۇضىجٗجٕىڭ ٍٗجىۈزگْٗ دۈغّٗٔگٗ
①
: ٍٗٔٗ ضدىٍٗر ،

 ضددىٍٗرٔىڭ ئددۇ» ئېَحمىٕىددي،. دېددذىڭالر «وٌٗددذى؟ لٍٗٗردىددٓ ِۇضددىجٗت ثددۇ»

 ۋٖ لىٍغددبٍٔىمىڭالر خىالپٍىددك ئِٗددرىگٗ پٍٗغِٗجٗرٔىددڭ ٍٗٔددي  ئددۆزٌىرىڭالردىٓ

 ٔٗرضدىگٗ ھٗر ھٗلىدمٗجْٗ ا. «ثوٌدذى، ثوٌغبٍٔىمىڭالردىٓ ھېرىص غٗٔىَّٗجىٗ

                                                 
①

 وىػدىٕي 71 ِۇغدرىىالردىٓ ثوٌطدب غبزىحىدذا ثٗدرى جۇرضدب، ثوٌغدبْ غدٗھىذ وىػدي 71 ضدىٍٗردىٓ غبزىحىذا ئۇھۇد ٍٗٔي 

 جۇرضبڭالر. ْئبٌغب ئٗضىر وىػىٕي 71 ئۆٌحۈرگْٗ،
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 ِۇغدرىىالر ثىدٍْٗ ِۇضدۇٌّبٔالر ٗٔديٍ  وۈٔذٖ ئۇچراغمبْ لوغۇْ ئىىىي. لبدىردۇر

 ثىدٍْٗ ئىرادىطدي ٔىڭ ا ِۇضىجٗت وٌٗگْٗ ضىٍٗرگٗ، جېڭىذٖ ئۇھۇد جولۇٔۇغمبْ

 .①﴾وٌٗگٗٔذۇر
 لبجٕىػىػدىٕي ئۇرۇغدىغب پٌٗٗضحىٓ پىذائىَالرٔىڭ غٗھىذٔىڭ ئىّبَ ثىسدٖ ھبزىر

 مىٕيلىٍغدبٍٔى لدبرار ثىدٍْٗ ثېطىّي وۈچٍۈن ٍبغالرٔىڭ ٍبوي ثىٍْٗ لىسغىٍٕىمي ئۆز

 ئىٍگىدرى ثۇٔدذىٓ جبِبئٗجٕىڭ ئوٍالٍّٗٔىي، ِْٗ ثىراق. ٍوق پبوىث ئىطپبجالٍذىغبْ

 «لېرىٕذاظ» لبجٕىػىػي ِٗضىٍىٍٗرگٗضىَبضىٌ  لوزغبٌغبْ ٍِٗذأالردا لبٍطي ھٗر

. لوٍدذى ئبٍالٔذۇرۇپ ئىػمب «ۋاجىپ» وىرىػىٕي ٍِٗذأىغب جٗ  پٌٗٗضحىٓ الرٔىڭ

 ٍددبوي لبٔبئٗجٍٗٔطددۇْ ٗھّىَىحىددذىٓئ ھٗرىىٗجٕىددڭ ثددۇ رٖھجىددرى جبِددبئٗت

 ھبدىطدىٍٗرگٗئىٍگىرىىدي  ثۇٔدذىٓ جبِدبئٗت ئوخػدبظ، ثٗرىجىر لبٔبئٗجٍّٗٔىطۇْ

 وۈرٖغدىٗ ئۇالرٔىدڭ ئۇٔدذالحب ئىدىْٗ، چبلىرغدبْ پىذاوبرٌىممب ۋٖ جىھبد لبجٕىػىپ،

 خٌٗمٕدي ۋٖ لىٍغدبْ ئدېالْ ئىٍگىرى ثۇٔذىٓ ئۇالر ٔىطجٗجْٗ ئۇالرغب لبجٕبغّبضٍىمي

 .ھېطبثٍىٕىذۇ چېىىٕىع ثىرالال پىرىٕطىپالردىٓ چبلىرغبْ ئۇٔىڭغب

-ٍٗھددۇدىٌ. ثٗردى ٍددۈز جٗلددذىرى اٌٍٗٔىددڭ لٗجئىَددٕٗزٖر ثوٌۇغددحىٓ لبٔددذاق

 ِٗۋجۇجٍۇلىغددب دۆٌىحىٕىددڭ ٍٗھددۇدىٌ ثوٌۇپّددۇ پىالٔىغددب ئۆزٌىرىٕىددڭ خىرىطددحىَبٔالر

. ثىٍىۋاٌددذى ئېٕىددك ئىىٍٗٔىىىٕددي خٗجٗرٌىدده جوٌىّددۇ جبِبئٗجٕىددڭ ثددۇ ٔىطددجٗجْٗ

 ٍېحىػدحىٓ ضٗۋىَٗضدىگٗ ھبدىطدىٍٗرٔىڭ ٍېحىٍىدپ پىػدىپ جبِبئٗت ثۇ ٔٗجىجىذٖ

 .ثٗردى ٍۈز ثبضحۇرۇغالر لبٍٔىك ئۈزۈٌّٗش وٌٗگْٗ دۇچ ئۇالر ثۇرۇْ

*** 

 ئىٍگىددرى وېٍىػددحىٓ ۋالحدي ِۇٔبضددىپ ۋٖلىٍىػدحب  دٖۋٖت ئۇٍۇغۇغددمب خٌٗمٕدي

 لدۇرۇظ ثىٕب رگٗٔذٖن،ثٗ ٍۈز ئبٌذىرالطبٍٔىك لىٍىػحب ضٗپٗرۋٖر ھٗرىىٗجىٗ ئبِّىٕي

 خىسِىحدي لدۇرۇظ ثىٕدب. چىمحدي وېٍىدپ ئبٌذىرالطبٍٔىك ئوخػبغال ئٌِٗٗىَحىذىّۇ

 وېدَىٓ جٗھٗجدحٗ جٗرجىدپ ثٌٗىدي ثبغالّٔبضحىٓ ٔۇلحىذىٓ جېگىػٍىه ثبغٍىٕىػمب

 .ئورۇٔذاٌذى ثبٌذۇر ئىػالر جېگىػٍىهلىٍىػمب 

 دىٕي ثىس ِٗضىٍٗ. ئبخىرلي ئٗ  غۇٔذالال ِٗضىٍٗ. ئوپئوچۇق ِٗضىٍىطي ئٗلىذٖ

 ھٗرىىٗجددىٗ رېئددبي ئٌِٗٗىَٗجددحٗ ئددۇٔي ،ئوٍغىحىددپ ئۇٍمۇضددىذىٓ جۇٍغددۇالرٔي

 .لبراٌذى دٖپ ئبغىذۇ، ئٌِٗٗگٗ ٔىػبٔالر جۈزٌىٕىپ، ئىػالر ئبٍالٔذۇرضبق،

. لبٌدذى ثوٌدۇپ لىٍىدع ئدوٍالپ خبجدب ثوٌغىٕىّىسدٖن لىٍّبلچي ثبٍبْ وېَىٓ ثۇ

                                                 
①

 ئبٍٗجٍٗر.-66-65ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

476 

 

 ئېھحىَدبجٍىك جىدذدىٌ ِدۇالھىسىگٗ راپٍىكئٗج ئىػالرٔىڭ ثۇ ِٗزگىٍٍٗردٖ وېَىٕىي

 وىػدىٍٗرٔىڭ ئٗلىدذىٕىڭ ۋٖ جۈزٌٗظ ئٗلىذىٕي ٔۇلحىطىٕىڭ، ثبغٍىٕىع ئىىٍٗٔىىي

 وېرٖوٍىىدي ثوٌدۇظ لىٍىع ئبغىبرا ئۇلۇِٕي ِبھىَٗجٍىه وٗجىْٗ چىمىپ ئېڭىذىٓ

 ئۆزىّددۇ دٖۋٖجچىٍٗرٔىددڭ ثٌٗىددي ئِٗٗش، خٌٗمددٍٗرال ئٌِٗٗىَٗجددحٗ. ئىطددپبجالٔذى

 غېرىجٍىددك لېحىٍّىددك ئىىىىٕچددي ئىطددالِٕىڭ لىٍغددبْ خٗۋٖر ئبٌددذىٓ پٍٗغِٗددجٗر

 .چۈغّٗٔىذى ئېٕىك ئۇلۇِالرٔي ثۇ ِٗزگىٍىذٖ

 غېرىجالرغدب. لبٍحىدذۇ ھدبٌىحىگٗ غېرىجٍىدك ثبغدالٔغبٔذٖن، ھبٌٗجحٗ غېرىت ئىطالَ»

!«ِۇثبرٖن
①
 

*** 

 :ٍىغىٕچبلالٍّىس ٔۇلحىغب ئىىىي ئبضبضٍىك ِۇٔذاق ئبٌذىرالطبٍٔىمٕي ثۇ ثىس

 خىسِٗت جېگىػٍىه ئۆجٗغىٗ ِٗۋجۇت، ئٌِٗٗىَٗجحٗ ثبزا «ئىطالِىٌ» ثىرىٕچي،

 ھٗرىىىدحىگٗ «ثىرٌٗغدحۈرۈظ» ئدۇالرٔي ثٌٗىي ئِٗٗش، «لۇرۇظ» ٍېڭىذىٓ ئۇٔي

 خىدسِٗجىٗ جېگىػدٍىه ئورۇٔذاغدمب ۋٖ لىٍىدع رٖھجٗرٌىده جٗغىىٍٍٗظ، ئۈٔذٖظ،

 .لبراٌذى دٖپ لىٍىع ٍېحٗوچىٍىه

 ثىر ٍٗٔٗ ،خىرىطحىَبٍٔىرىغب دۇَٔب ۋٖ ٍٗھۇدىٍَىرى دۇَٔب ٓجٗرٖپحى ثىر ئىىىىٕچي،

 ودۆپ ٍٍِٗدي. ودۈچ ٍېحٗرٌىده ئۈچدۈْ جۇرۇظ لبرغي ئٗھۋاٌالرغب ئىچىي جٗرٖپحىٓ

 جددوغرا ثوٌطددۇْ جٗھٗجددحٗ ھٗجىددُ ِۇٔبضددىپ ٍددبوي ثوٌطددۇْ جٗھٗجددحٗ خىٍٍىددك

 .ِۆٌچٗرٌّٗٔىذى

-غٗھىذ ئىّبَ سوي،لىالالٍّى جٗضٗۋۋۇر غۇٔذاق ٔىطجٗجْٗ ٔۇلحىغب ثىرىٕچي ثىس

 وٗ  ٔىدڭ «خٌٗمدٍٗر» - جۇرضدب لىٍىدپال ھٗرىدىٗت ِىطىردا لٗدىّي ئۇٔىڭ ئٗگٗر

 غٗھىذ جب جبرجىپ ثبغٍىغبٔذىٓ دٖۋٖت ئۇ ھِٗذٖ پوزىحطىَٗضىٕي، لوٌالظ دائىرىٍىه

 ثىدر جبِبئٗت جٗرٍبٔىذا ٍىً ٔٗچچٗ ٍىگىرِٗ ئبرىٍىمحىىي ثوٌغبْ وۈٔگىچٗ لىٍىٕغبْ

 دٖۋٖجدىٗ لىٍغدبْ ھبضدىً «ٍدوي چىغىدر» وۆپىَىدپ، پھٗضطدىٍٗ لېدحىُ ٔٗچچٗ

 ٔدي «ثىٍىدع چدو » خىدً ثدۇ. وٗجحدي ثىٍىدپ چو  ثٗن ضۈرىحىٕي «ٍۈزٌىٕىع»

-«جٗڭچىٍىددرى» ئۇٔىددڭ ٍٗٔىددال ثىددرى ضددٗۋٖثٍٗرٔىڭ چىمبرغددبْ وٌٗحددۈرۈپ

 ئۇٔىدڭ ئدۇالر ثوٌۇپ، لوغۇغي ئبۋاز دائىرىٍىه وٗ  ٔىڭ «لېرىٕذاغالر پبئبٌىَٗجچبْ»

 ئۆزٌۈوىددذىٓ لېٍىددپالر ثوٌغددبْ ٍبضددىّبلچي ئددۇ ۋٖ لوغددىذىغبْ ئددبۋاز بجٌٗىّبجٍىرىغدد

 .ئىذى لوراي ئىحبئٗجّْٗ  – لوٌىذىىي ئۇٔىڭ – لوٍۇٌىذىغبْ

                                                 
①

 ِۇضٍىُ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
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 رېئبٌٍىمٕىددڭ لبراغددالردا ثددۇ ئىطددپبجٍىذىىي، غددۇٔي جٗجددرىجٗ ئٌِٗٗىددٌ ٌددېىىٓ

 !وٗجحي ثوٌۇپ وۆپ گۇِبْ ٍبخػي وۆرٖ جٌٗىپىذىٓ

 !وېرٖن پٗرلٍٗٔذۈرۈٌىػي چولۇَ ثبزا ئىطالِىٌ ثىٍْٗ  ھېططىَبت دىٕي

 ئبڭٍىك ئۇٔىڭغب ۋٖ چۈغّٗٔٗضحىٓ ھٗلىمىٌ دىٕٕي ِۇغۇ ھېططىَبجالر ثۇ گٗرچٗ

 ٍبغدبپ ثىٍدٍٗ ثۇٍدبْ ئٗضدىردىٓ ئدۈچ ئدوْ – ئىطالِغب ثىٍذۈرِٗضحىٓ، پوزىحطىَٗ

 !ئِٗٗش ٍېحٗرٌىه ھٗرگىس ثۇ ثىراق ثوٌطىّۇ ٍۈزٌٗٔگْٗ-دىٕىغب ئٗٔئٗٔىۋىٌ وٌٗگْٗ

 !وېرٖن ثوٌۇغي چۈغٗٔچٗ ھٗلىمىٌ ٍٗجىۈزىذىغبْ دٖرىجىطىگٗ ثىٍىع

َْاْ ﴿ َْ  .①﴾ٍوق ئىالھ ثبغمب اٌٍٗدىٓ ثىر وېرٖوىي، ثىٍىػىڭ﴿ ﴾ لَّوُ  ِ َلَّ  ِ َلوَ  ََل  َنَّوُ  َِل
 :وېرٖن ثوٌۇغي پبراضٗت

ووِِّ ِْ  َىووِذهِ  دُوولْ ﴿ َُووا َْ َِ   توََِّّوَدنِوو  َوَِوو ِ  نََُوول ََِصوو َرَر  َََْوو   لَّوووِ  ِ لَوو  َنْل ل َْ ووِّْ ُْ وول  لَّوووِ  َو وو َ  نََُوول َوَِ  ﴾ ْلُلْكوورِِت  َ  ِِ
 اٌدٍٗ وىػدىٍٗرٔي ِدۈئّىٍٕٗر ئٗگٗغدىْٗ ِبڭب ۋٖ ِْٗ ٍوٌۇَ ِىٕىڭ ثۇ ئېَحمىٕىي﴿

 ِۇغددرىىالردىٓ ِْٗ. پددبوحۇر اٌددٍٗ. لىٍىّىددس دٖۋٖت ثىددٍْٗ پبراضددٗت جٗرٖپددىٗ

 .②﴾ئِٗٗضّْٗ
 ئٗلىددذٖ ثۇٍددبْ ئٗضددىرٌٗردىٓ ٔٗچددچٗ ثىددر ئددۆجىىٕىّىسدٖن ئېَحىددپ ٍۇلىرىددذا

 دىٕدي» ثدۇ غۇڭالغدمب. وٗجحي ضۇضٍىػىپ لبجحىك دۇَٔبضىذا روھي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ

 ئىطدالَ ئبزغۇٍٔۇلٍىرىغدب  ۋٖ ئوٍدذۇرِب جبھىٍىَىحىٕىڭ زاِبْ ھبزىرلي «ھېططىَبجالر

 ضۇٍىمٗضدحٍىه ۋٖ زٖھٗرٌىده لوزغبۋاجمدبْ جٗھٗجحٗ جبغمي ۋٖ ئىچىي دۈغٍّٗٔىرى

 ئۇلۇِغب ِبھىَٗجٍىه چىممۇدٖن لۇرۇپ ھٗرىىٗجٕي بڭٍىكئ جۇرىذىغبْ لبرغي ئۇرۇغمب

 .ثوالٌّىذى ئىگٗ

 ئبٍالٔذۇرۇظ ھٗرىىٗجىٗ رېئبي ئۇٔي ۋٖئوٍغىحىع  ئۇٍمۇضىذىٓ جۇٍغۇالرٔي دىٕٕي

 لبٌغدبْ لوغۇٌۇپ ئٗلىذىگٗ ئٗضىرٌٗردٖ ئبخىرلي ثوٌۇپّۇ جٗرٍبٔىذا، ئٗضىرٌٗر ثوٌطب،

 .خبالش ئىذى جۈزىحىع يجٗرٖپٕ ثىرال پٗلٗت جٗرٖپٍىرىذىٓ ثۇزۇٌۇظ

 ئىجدبرٖت ئىذىَٗضدىذىٓ ٍۆٌىٕىۋېٍىع لىٍغبْ پٍٗذا ئېمىّي ئىرجبئىٌ ۋٖضوپىسَ 

 ئۇٔي ۋٖئوٍغىحىع  جۇٍغۇالرٔي ثىخۇدالغمبْ ھٗرىىىحي غٗھىذٔىڭ ئىّبَ ثۇزۇٌۇغٕي

 ثبٍددبْ ٍۇلىرىددذا ثىددس ئٗگٗر. جددۈزٖجحي ئددبرلىٍىك ئبٍالٔددذۇرۇظ ھٗرىىٗجددىٗ رېئددبي

 لبراٍدذىغبْ وېطدٌٍٗٗرگٗ چبپالغمبْ ِۇضۇٌّبٔالرغب جٗرٖپٍٗردٖ ِۇغۇ لىٍغىٕىّىسدٖن

 ثوٌغدبٍٔىمىٕي جىرىػدچبٍٔىك زور ئىٕحدبٍىٓ ِدبھىَٗجحٗ جۈزىحىػٕىڭ خىً ئۇ ثوٌطبق،

                                                 
①

 ئبٍٗت.-09ضۈرٖ ِۇھِّٗٗد،  
②
 ئبٍٗت.-018ضۈرٖ ٍۈضۈف،  
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 .ثبٍمبٍّىس

 «وېطدٗي» ثىدر ٍٗٔٗ چبپالغمبْ ئۈِّىحىگٗ ئىطالَ ئٗضىرٌٗردٖ ئبخىرلي ٌېىىٓ

 «ھدبوىّىَٗت» ثوٌغدبْ بضىۋٖجٍىهِۇٔ زىچ ثىٍْٗ لىٍىع لبٔۇْ غٗرىئىحىٕي اٌٍٗٔىڭ

. ثوٌدذى ٍىرالالغحۇرۇظ ِبھىَىحىذىٓ ئۇٔىڭ ٔي «ئىٌٍٍٗالھ الئىالھٗ» ِٗضىٍىطىذٖ

 ئدوٍغىٕىع ئىطدالَ ۋٖ ھبٍبجىغب ئۈِّىحىٕىڭ ئىطالَ ٔىڭ «وېطٗي» خىً ثۇ ھِٗذٖ

  ئىرجبئىٌ ۋٖضوپىسَ  چۈٔىي. ثوٌذى خٗجىرى لبجحىك ٔىطجٗجْٗ ئۆزىگٗ ھٗرىىىحىٕىڭ

 گٗۋدىٍىده ضبلبٍحىػدحب داۋاالپ ئىذىَٗضدىٕي ٍۆٌىٕىدۋېٍىع لىٍغدبْ ٍٗدذاپ ئېمىّي

 ِٗروٗزٌىدده ئۈچۈّٔددۇ جددۈگىحىع خٗجٗرٔددي ثددۇ وۆرضددىحىٍگىٕىذٖن، جىرىػددچبٍٔىك

 .وېٍىذۇ جوغرا وۆرضىحىػىٗ جىرىػچبٍٔىك

 ئىطددالَ ثوٌّىطددۇْ لبٔددذالال ئٗضددىر ئددۈچ ئددوْ ئددۈِّىحي ئىطددالَ ھٗلىددمٗجْٗ

 ئولۇغبٔغدب ٔبِدبز ٍبغبغدٕي خىدً ثۇ ھِٗذٖ. وٌٗذى ٍبغبپ ضبٍىطىذا غٗرىئىحىٕىڭ

 .لبرىذى دٖپ ٔبِبٍٗٔذىطي ئوپئوچۇق لىٍغبٍٔىمٕىڭ ئېحىمبد ئىطالِغب ئوخػبظ

 ۋٖ ثىدذئٗت ئبزغۇٍٔۇق، ئۈِّىحي ئىطالَ گٗرچٗ ئۆجىىٕىّىسدٖن ئېَحىپ ٍۇلىرىذا

 غدٗرىئىحىٕي ئىطالَ ۋۇجۇدىذا ئۆز ئۇالر ثىراق ثوٌطىّۇ، ثوٌغبْ گىرىپحبر خۇراپبجالرغب

 لٗجئىددٌ ھبٍبجىددذىٓ ئۈِّىحىٕىددڭ ئىطددالر ئولددۇظ ٔبِددبز ۋٖ لىٍىددع ھۆوددۈِراْ

 ِدۇھىُ ئبٍرىالٌّبٍذىغبْ ئۇٔىڭذىٓ رېئبٌٍىك ٍبغبۋاجمبْ ئىٕطبٔالرٔي ۋٖ ٍولبٌّبٍذىغبْ

 .وٌٗذى لىٍىپ ھېص چوڭمۇر ھېٍىھَٗ ئىىٍٗٔىىىٕي ئبضبش ئىىىي

 ھۆوددۈِرأٍىمٕي ضددحىذىىيئۈ دۇَٔبضددي ئىطددالَ ئٗضددىرٌٗردٖ ئددبخىرلي ٌددېىىٓ

 ئىطددالَ ٍٗھددۇدىَالر لېحىددذىىي ئۇالرٔىددڭ ۋٖ خىرىطددحىَبٔالر ِۇضددحٗھىٍِٗىگْٗ

 ئۈچۈْ ٍىرالالغحۇرۇظ رېئبٌٍىمىذىٓ ئىٕطبٔالر ٔبِبزٔي ھۆوۈِرأٍىمحىٓ، غٗرىئىحىٕي

 .ئىػٍٗجحي ثېطىُ ثىٍْٗ وۈچي-ئىذىَٗۋى ۋٖ ئٗضىىرى پۈجىۈي ئۆزىٕىڭ

 ثىددٍْٗ جىددذدىٍَىه ئۈچددۈْ رالالغددحۇرۇظٍى ئىطددالِىذىٓ ئددۆز ئددۈِّٗجٕي

 ِۇضدۇٌّبْ ھدېٍىھَٗ ئدۇالر لٗدِٖذٖ، ثىر ھٗر وىػىٍٗرٔي ضۇٍىمٗضث وۈچىَىۋاجمبْ

 .لوٍذى پبجۇرۇپ خىَبٌغب ئبزغۇْ دېگْٗ

 وىػىٍٗرگٗ ھِٗذٖ. ٍىرالالغحۇرۇۋېحىٍذى ھۆوۈِرأٍىمحىٓ غٗرىئٗت ثىٍْٗ ئبٌذى

 ِۇضۇٌّبْ ٍٗٔىال ضىٍٗر جۇرضبڭالر ۇجۇپج روزا ئولۇپ، ٔبِبز ضىٍٗر ئٗگٗر! ٍوق وېرٖن

 .دېَىٍذى

 وىػدىٍٗرگٗ ھِٗدذٖ لىٍىۋېحىٍذى ٍوق ئىجبدٖجٍٗر ثبغمب ۋٖ ٔبِبز وېَىٓ ئۇٔىڭذىٓ

 ئېغىدددسىڭالردىٓ ٔدددي «ئىٌٍٍٗدددالھ الئىدددالھٗ» ٗرضدددىٍ ئٗگٗر! ٍدددوق چبجدددبق

 .دېَىٍذى ھېطبثٍىٕىطىٍٗر ِۇضۇٌّبْ ئوخػبظ چۈغۈرِىطٗڭٍٗرال،
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 ھۇجۇِٕىدڭ ئىدذىَٗۋى زٖھٗرٌىده ۋٖ ثېطىّي رېئبٌٍىمٕىڭ «ئىٌٍٍٗالھ الئىالھٗ»

 ئېغىدسدىال ئدۇ. ٍىرالالغدحۇرۇۋېحىٍذى ِٗزِۇٔىدذىٓ پۈجىدۈي ئۆزىٕىڭ ثىٍْٗ جٗضىرى

 ثىددٍْٗ جىٍىّىددس» دېگددۈچىٍٗر ئددۇٔي. لبٌددذى ئبٍٍىٕىددپ وٗ «گٗپ» دېَىٍىددذىغبْ

 لىٍىٕغبْ جٌٗٗپ. ثوٌىّىس وىرگْٗ ئىطالِغب جوٌۇق لوٍطبلال دٖپ، ئىٌٍٍٗالھ الئىالھٗ 

 غبپىدً، ِبھىَىحىدذىٓ ئۇٔىدڭ لٌٗجىّىدس گٗرچٗ. ثوٌىّىس ئورۇٍٔىغبْ ٔي، غبھبدٖت 

 وۈجۈپ جٕٗٔٗت ثىسٔي ھېطبثحب ئبخىرلي ثوٌطىّۇ، زىث جٌٗپىگٗ ئۇٔىڭ ھٗرىىىحىّىس

 .ئوٍٍىذى دٖپ «جۇرىذۇ

 پٗرۋٖردىگبرٔىددڭ چبغددذا، وٌٗددگْٗ ٍِٗددذأغب ھٗرىىىحددي غددٗھىذٔىڭ ئىّددبَ

 دىٕٕىددڭ ۋٖ ھٗلىمىحىٕددي ٔىددڭ «ئىٌٍٍٗددالھ الئىددالھٗ» ثوٌددۇپ، بئىددًٔ غددٗپمىحىگٗ

 ِۇغدۇٔذاق ئدۈِّٗت پۈجىدۈي ثبغدمب ثوٌغدبٔالردىٓ ِدۇۋٖپپٗق ثىٍىػىٗ ِبھىَىحىٕي

 .ئىذى ھبٌٗجحٗ

 لٌٗجىددذىىي ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ غددٗھىذ ئىّددبَ لىٍغىٕىّىددسدٖن ثبٍددبْ ٍۇلىرىددذا

 ئىرجدبئي ۋٖضدوپىسَ  ٍٗٔدي َئۇلدۇ خبجدب لبٌغدبْ لوغدۇٌۇپ غب «ئىٌٍٍٗالھ الئىالھٗ»

 غدٗرىئىحىٕي اٌٍٗٔىدڭ وېدَىٓ ئبٔدذىٓ. جدۈزٖجحي جٗرٖپٕدي ثدۇزۇۋٖجىْٗ ئىذىَٗضي

 ِۇضدۇٌّبْ لىٍىدذىغبْ ھۆوۈِرأٍىدك ثىٍْٗ غٗرىئىحي اٌٍٗٔىڭ ۋٖ لىٍىػمب ھۆوۈِراْ

 ئدۆز خٌٗمٍٗرٔىدڭ ئٗجراپىدذىىي ھِٗذٖ. چبلىردى زۆرۈرٌۈوىگٗ لۇرۇغٕىڭ دۆٌىحىٕي

. ثوٌدذى خدبجىرجَٗ ٌٗردىدٓ «وۆرۈٔدۈظ» ثۇ وۆرۈپ، لوغمبٍٔىمىٕي ئبۋازچبلىرىمىغب 

 ثبغدالپال ثېػدىذىٓ ئىطدپبجٍىغبٔذٖن جٗجدرىجٗ ِٗزگىٍٍٗردٖ وېَىٕىي ثىٍْٗ غۇٔىڭ

 .ثٗرِىذى ئٗھّىَٗت ئبالھىذٖ جٗرٖپٍٗرگٗ جېگىػٍىه ثېرىػىٗ ئٗھّىَٗت جىذدىٌ

 ٍدۈز ئىع ھېچ ىراقث. ئۆجحي ثوٌۇپ ھبدىطىٍٗر جبالً. ئۆٌحۈرۈٌذى ثٕٗٔب ھٗضٗٔۇي

 .وٗجحي ئۇٔحۇٌۇپ لٌٗجٍٗردىٓ ھِّٗىطي ثٗرِىگٗٔذٖن

 جدبرىخحىٓ ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئۇ. ثوٌذى پٍٗذا «لٗھرىّبْ» لبٔخور وېَىٓ ئۇٔىڭذىٓ

 جددبالً. لىٍددذى لىددرغىٓ ثىددٍْٗ ٍددبۋۇزٌۇق دٖرىجىددذٖ وددۆرۈٌّىگْٗ ِىطددٍي ثۇٍددبْ

 ھِّٗىطدي ِىگٗٔدذٖنثٗر ٍۈز ئىع ھېچ ثىراق ثوٌطىّۇ، ئۆجىْٗ ثوٌۇپ ھبدىطىٍٗر

 لوٌىذىٓ لبٔخورٔىڭ ٔبچبرالغحي، جېخىّۇ ئىػالر ثٌٗىي. وٗجحي ئۇٔحۇٌۇپ لٌٗجٍٗردىٓ

 ٍبڭرىحىدپ ئدبٌمىع لبٔخورغدب لدوٌالر جدبالً جۇرضىّۇ، جېّىپ لېٕي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ

 !چبٌذى چبۋان

 !ھبدىطٗ؟ لبٔذاق ثۇ

 !ئىػّۇ؟ ٔورِبي ٔىطجٗجْٗ غب «ِۇضۇٌّبٔالر» ثۇ

 ٔىددڭ «ئىٌٍٍٗددالھ الئىددالھٗ» وىػددىٍٗر ئٗگٗر ئېَحمبٔددذا، پددحىٓجٗرٖ ثىددر ٍٗٔٗ
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 وۈچٍدۈن ثوٌغبْ ثىٍْٗ لىٍىع ھۆوۈِراْ غٗرىئىحىٕي اٌٍٗٔىڭ ئۇٔىڭ ۋٖ ھٗلىمىحىٕي

 جدبۋاة ثىدٍْٗ ضدۈوۈت لبرىحدب لىرغىٕىغدب لبٔخورٔىدڭ ثوٌطب، ثىٍگْٗ ِۇٔبضىۋىحىٕي

 لبٍحۇرارِىذى؟

 !ئِٗٗش ِۇِىىٓ ثۇ

 ئۆٌۈِىٕىدڭ دٖۋٖجچىٕىدڭ چبلىرىدذىغبْ لىٍىػدمب راْھۆودۈِ غٗرىئىحىٕي اٌٍٗٔىڭ

 الئىددالھٗ» ٍٗردٖ ثددۇ ئٗگٗر! ئِٗٗش ِددۇِىىٓ ئبخىرٌىػىػدديئددبددىَال  ثۇٔددذاق

 لبٔخورالرغدب ئىذى،ثوٌّىغىٕىذا  «جبھبٌٗت» لبپٍىۋاٌغبْ ِبھىَىحىٕي ٔىڭ «ئىٌٍٍٗالھ

 ٗٔىدڭاٌٍ لدبٔخورالر جۈگدۈي، ثوٌدۇظ وىػدىٍٗر چبٌىدذىغبْ چدبۋان ٍبڭرىحىپ ئبٌمىع

 لبثبھٗجٍىده لبراجمدبْ دٖۋٖجچىدٍٗرگٗ چبلىرىۋاجمدبْ لىٍىػدمب ھۆوۈِراْ غٗرىئىحىٕي

 .ئىذى ئِٗٗش ِۇِىىٓ وېحىػي ئۆجۈپجىٕطىسال -ئۈْ ثۇٔذاق ثبضحۇرۇغٕىڭ لبٍٔىك

 جبِددبئٗگٗ ثوٌغددبْ ثبضددبر ئىددس ئۇٔىڭغددب وېددَىٓ ئۇٔىڭددذىٓ ۋٖ غددٗھىذوٗ ئىّددبَ

 لدبٔخور ٍٗٔٗ! ثېمىدڭ ِدۆٌچٗرٌٗپ ىٕيجٗضدىر جٗغۋىمبجالرٔىڭ زٖھٗرٌىه لبرىحىٍغبْ

 جېگىػٍىه ئۆزىگٗ جٗضىرىٕي جٗغۋىمبجٍىرىٕىڭ دۇَٔبۋى ۋٖ ٍٗرٌىه ٔىڭ «لٗھرىّبْ»

 لدبٔخورالر ۋٖ ئۆٌۈِىگٗ غٗھىذٔىڭ ئىّبَ ئىػمىٍىپ! ثېمىڭئوٍٍىٕىپ  لوٍۇپ ئورۇٔذا

 پوزىحطىَٗضدىٕي جۇجمدبْ وىػدىٍٗرٔىڭ ٔىطدجٗجْٗ لىرغىٕغدب لدبٍٔىك ثبرغبْ ئېٍىپ

  .ثوٌّبٍذۇ لىٍغىٍي لوثۇي گىسھٗر

 ۋٖ ئدۆزىگٗ غدٗھىذٔىڭ ئىّدبَ ضٗۋٖثىذىٓ جٗغۋىمبجالر زٖھٗرٌىه ئبغۇ خٌٗمٍٗر

 اٌٍٗٔىڭ ئۇالرٔىڭ ثىراق ِۇِىىٓ، جۇرۇغي ٍِٗذأذا لبرغي ٔىطجٗجْٗ ئٗزاٌىرىغب ئۇٔىڭ

 ثوٌۇغدي ٍِٗدذأي خدبش ئۆزىگٗ لبرىحب ِٗضىٍىطىگٗ لىٍىع ھۆوۈِراْ غٗرىئىحىٕي

 .وېرٖن

 جىدُ پۈجدۈًٍٔٗ لبرىحدب ِٗضىٍىطدىگٗ لىٍىدع ھۆودۈِراْ غدٗرىئىحىٕي ٍٗٔىڭاٌ

 ِۇضدۇٌّبٔالرغب چدبلىرغۇچي لىٍىػدمب ھۆودۈِراْ غٗرىئىحىٕي اٌٍٗٔىڭ ۋٖ جۇرۇۋېٍىع

 ثوٌطدب لدبٍحۇرۇظ جدبۋاة ثىدٍْٗ ضدۈوۈت ٔىطجٗجْٗ ثبضحۇرۇغمب لبٍٔىك لبرىحىٍغبْ

 ھۆودۈِراْ غدٗرىئىحىٕي ٔىدڭاٌٍٗ ئۇٔىدڭ ۋٖ ھٗلىمىحىٕي ٔىڭ «ئىٌٍٍٗالھ الئىالھٗ»

 وېٍىدپ ثىٍىّطدىسٌىىحىٓ ئبغدۇ لبپٍىۋاٌغدبْ ِۇٔبضدىۋٖجىٕي وۈچٍۈن ثوٌغبْ لىٍىػمب

 ئىٕطدبٕٔي لوٍدۇظ ئېَحىدپ ئېغىدسدا ٔدي «ئىٌٍٍٗدالھ الئىالھٗ» غۇٔذالال. چىمىذۇ

 «ئىٌٍٍٗالھ الئىال» ھٗرىىىحي ۋٖ ئىذىَٗضي ئىٕطبٕٔىڭ گٗرچٗ وىرگۈزىذۇ، ئىطالِغب

 دٖپ ئبٍرىٍّبٍذۇ ئىٕطبٔذىٓ ِٗڭگۈ ضۈپٗت ثۇ ثىراق ثوٌطىّۇ، ٍىراق ٓجٌٗىپىذى ٔىڭ

 ثىدر ٍبٌغۇز ۋٖ لىٍىع ھۆوۈِراْ غٗرىئىحىٕي اٌٍٗٔىڭ ثىر ٍبٌغۇز ھِٗذٖ لىٍىع گۇِبْ

 جدۇٔجي ٔىدڭ «ئىٌٍٍٗالھ الئىالھٗ» ئۇ لىٍىع لبٔۇٔي ھۆوۈِٗت غٗرىئىحىٕي اٌٍٗٔىڭ
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 جٗورارٌىطدىّۇ، لېدحىُ ِىدڭ وۈٔدذٖ ٔي «ئىٌٍٍٗالھ الئىال» ئبدَٖ ثىر ثوٌۇپ، جٌٗىپي

 ِٗۋجۇت ٔىڭ «ئىٌٍٍٗالھ الئىال» ثٗرىجىر لىٍّىطب، ئىع الٍىك جٌٗىپىگٗ ئۇٔىڭ ثىراق

 وٌٗحددۈرۈپ ئىػددالرٔي ئبغددۇٔذاق دٖي ثىٍّٗضددٍىه، جۇراٌّبٍددذىغبٍٔىمىٕي ثوٌددۇپ

 .چىمىرىذۇ

 خىددً ِۇغددۇ ئۇالرٔىددڭ ۋٖ ئۆٌچٗغددٕي ثىددٍْٗ ئددۆٌچىّي اٌٍٗٔىددڭ وىػددىٍٗر

 ٔٗزٖردىدٓ ثوٌغدبٍٔىمىٕي ِۇضدۇٌّبْ غٍٗدرى ٍدبوي ِۇضۇٌّبْ ئىچىذٖ طىسٌىهثىٍىّ

 ئىٕطدبٔالر ثىٍىّطدىسٌىه ثۇ ئبغمبْ چٗوحىٓ غۈثھىطىس-غٗن لىٍىۋٖجىٗٔذٖ ضبلىث

 ِٗۋجدۇت ثىٍىّطدىسٌىه ثۇٔدذاق ِٗۋجۇت، جۇٍغۇٌىرىذا ۋٖ ئىذىَٗ ئۇالرٔىڭ ھبٍبجىذا،

 ئِٗٗش، ِدۇِىىٓ ثوٌۇغدي ِٗۋجدۇت ٔىدڭ «ثدبزا ئىطدالِىٌ» ئۇٔدذالحب ثوٌىذىىْٗ

 ئىٕطدبٔالر لٗدَٖ جدۇٔجي ثېطدىٍىذىغبْ ئۈچدۈْ لدۇرۇظ «ثدبزا ئىطالِىٌ» دېّٗن

 .ئىجبرٖت ٍولىحىػحىٓ ٔي «جبھبٌٗت» خىً ثۇ ھبٍبجىذىٓ

 داۋاْ چدو  ئٗ  ٍوٌىذىىي لۇرۇظ ھۆوۈِىحي ئىطالَ جبھبٌٗت خىً ثۇ ئېٕىمىي

 ھٗضطدٗ ٔٗچدچٗ لبرىغبٔدذا ىٗجبھدبٌٗج ثوٌغبْ پٍٗذا لېحىُ جۇٔجي داۋاْ ثۇ ثوٌۇپ،

 .خٗجٗرٌىىحۇر

 چبلىرىدذىغبْلىٍىػدمب  لدبٔۇٔي ھۆوۈِٗت غٗرىئىحىٕي اٌٍٗٔىڭ ھۆوۈِىحي ئىطالَ

 ثبرٌىممدب ثىٍٗٔال ثوٌۇغي ِٗۋجۇت ٔىڭ «جبِبئٗت»، «ِۇجبھىذ» ِۇئّىٓ جۈروۈَ ثىر

 .وٌٍّٗٗذۇ

 لبٔدذاق ۋاضدىحٗ لوٌٍىٕىٍغدبْ ئۈچدۈْ ئېٍىػدي لوٌغب ھبوىّىَٗجٕي جبِبئٗجٕىڭ ثۇ

 وٌٗدگْٗ دۇچ ئدۇ ۋٖ لوٌالٍدذىغبْ ئۇٔي ھۆوۈِٗجٕىڭ ثىر ھٗر، لٗجئىَٕٗزٖر ثوٌۇغحىٓ

 .وېرٖن ثوٌۇغي جبٍبٔچىطي لوغذاٍذىغبْ ئۇٔي ضۇٍىمٗضحىذىٓ دۈغّٕٗٔىڭ

 ٍدبوي ئبِېرىىدب ثدۇالر. ثدبر ھۆودۈِٗجٍٗر ودۆپٍىگْٗ دۇَٔبضدىذا ئىطالَ ثۈگۈٔىي

 لدبٍٔىك ِۇضۇٌّبٔالرٔي ٍبوي ۋٖ ۇرىذۇج ثوٌۇپ ِٗۋجۇت ئبضحىذا لوٌٍىػي رۇضىَٗٔىڭ

-دۆٌٗت ئىىىدي ئبغدۇ ثٗدىٍىگٗ ٍولىحىع ئۇالرٔي ۋٖ ئۆٌحۈرۈظ ئۇالرٔي ثبضحۇرۇظ،

 ٍٗر ھۆوۈِىحىٕي ئىطالَ ثىراق. ئېرىػىۋاجىذۇ لوٌٍىػىغب ٔىڭ-رۇضىَٗ ثىٍْٗ ئبِېرىىب

 گىدسھٗر ھۆودۈِىحىٕي ئىطدالَ رۇضىَٗ ۋٖ ئبِېرىىب جٗثىئىَىي لوٌالٍذۇ؟ وىُ غبرىذا

 ئدۇرۇظ ٍوٌىذا اٌٍٗ-ئىچىذىٓ ئۆز ھۆوۈِىحىٕىڭ ئىطالَ، ئۈچۈْ غۇٔىڭ.  لوٌٍىّبٍذۇ

 ِدۇئّىٓ لبٌّبٍدذىغبْ لورلدۇپ ئٍٗىجٍىػىذىٓ ئٍٗىجٍىگۈچىٕىڭ ثىر ھېچ لىٍىذىغبْ،

 !وېرٖن ثوٌۇغي لوٌٍىغۇچىٍىرى ئۇٔىڭ-ِۇضۇٌّبٔالردىٓ ِۇجبھىذ

 !وېرٖن ثوٌۇغي ِٗۋجۇت« ثبزا ئىطالِىٌ»

 ھۆودۈِىحي ئىطدالَ ئدۈِّٗت پۈجىدۈي ئوٍٍىغبٔدذٖن وىػىٍٗر ثٗزى هدېگٍٗٔى ثۇ



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

482 

 

 ئددۇالرٔي ثىددس لٗدٖر، ئبٍالٔغبٔغددب ِددۇئّىٍٕٗرگٗ لىٍىددذىغبْ جىھددبد ئۈچددۈْ لددۇرۇظ

 !ئِٗٗش دېگٍٗٔىه وېرٖن وۈجۈغىّىس

 ئىدگٗ، ئىدرادىگٗ وٗضىىٓ ئٗزاٌىرى ثبرٌىك غبرىذا ٍٗر پۈجىۈي ئېٕىمىئبھبٍىحي 

 پٍٗغِٗدجٗر. ثوٌّبٍدذۇ جدبپمىٍي جِٗئىَٗجٕدي ثىرٖر ىٍْٗٗج ضٗۋىَٗگٗ ٍۇلىرى ئٗ 

 جِٗئىَىحىددذىّۇ ئۇٔىددڭ. ئىددذى غددۇٔذاق جِٗئىَىحىددذىّۇ ئٌٍٗٗھىططددبالِٕىڭ

 غدۇٔذاق گٗرچٗ. ئىدذى ثدبر ھدۇرۇٔالر ۋٖ ضدۆرٌّٖىٍٗر ئبجىسالر، ئىّبٔي ِۇٔبپىمالر،

 جىسالر،ئدب ئىّدبٔي ِۇٔدبپىمالر،  ئبغدۇالر ئىچىدذٖ «ثبزا ِۇضۇٌّبْ» ثىراق ثوٌطىّۇ،

 ئٌِٗٗددگٗ ٔىػددبٔىٕي ئددۆز وۆجددۈرۈپ، ئېغىرٌىمىٕددي ٔىددڭ، ھددۇرۇٔالر ۋٖ ضددۆرٌّٖىٍٗر

 ِبڭبالٍددذىغبْ ثىددٍْٗ لٗدَٖ ِٗزِددۇت-لىٍغبٔددذٖن جٗلددذىر اٌددٍٗ-ٍوٌىددذا ئبغددۇرۇظ

 .ئىذى ِٗۋجۇت ِۇضۇٌّبٔالر جٗڭگىۋار ۋٖ ئىرادىٍىه وۈچٍۈن،

 ئىطدالِىٌ» وي،غدۇ جٌٗٗپ لوٍۇٌىذىغبْ ئۈچۈْ لۇرۇظ ھۆوۈِىحيئىطالَ  ثۈگۈْ

 لٗدىّىدگٗ ئۈِّٗجٕىدڭ پۈجىدۈي ٍوٌىدذا ئبغدۇرۇظ ئٌِٗٗگٗ ٔىػبٕٔي زور ئبغۇ «ثبزا

 ۋٖ ضددۆرٌّٖىٍٗر ئددبجىسالر، ئىّددبٔي ِۇٔددبپىمالر، ھِٗددذٖ لىالالٍددذىغبْ، رٖھجٗرٌىدده

 غددٗوىٍٍٗٔذۈرٌٍّٖٗذىغبْ داۋاْ ٍوٌىددذا ئۇٔىددڭ ثوٌۇغددي ِٗۋجددۇت ھۇرۇٔالرٔىددڭ

 !وېرٖن ثوٌۇغي ِٗۋجۇت ذٖھٗجىّ ئۇٍغۇْ ئٗلىٍگٗ دٖرىجىذٖ،

 جوضبق جۇٔجي ٍوٌىذىىي چىمىع لۇرۇپ ھٗجىّذٖ ئۇٍغۇْ جٌٗٗپىٗ ٔي «ثبزا» ثۇ

 .دۇر «جبھبٌٗت» وٗجىْٗ لبپالپ ھٗلىمىحىٕي ٔىڭ «ئىٌٍٍٗالھ الئىالھٗ» ئبغۇ دٖي

 ۋٖ ٍٗرٌىده ثٌٗىدي. لىٍّبٍدذۇ ھٗرىدىٗت ھدبۋادا ِۇضدۇٌّبٔالر غدۇوي، ضٗۋٖثي

 ھبٌذا وۆپىٕچٗ دۈغٍّٗٔىه خىً ثۇ. لىٍىذۇ ھٗرىىٗت ٖئىچىذ دۈغٍّٗٔىه دۇَٔبۋى

 !ثوٌىذۇ ئبٌغبْ غٗوٍىٕي دۈغٍّٗٔىه زور ئٗ  جبرىخحىىي

 خىددً ثددۇ ثېرىػددحٗ زٖرثٗ ھٗرىىٗجددٍٗرگٗ ئىطددالِىٌ دۈغددٍّٗٔىرى ئىطددالَ

 .پبٍذىٍىٕىۋاجىذۇدائىرىٍىه  وٗ  جبھبٌٗجحىٓ

 ثٌٗىدي لىٍّبٍدذىغبْ ىدكھۆوۈِرأٍ ثىٍْٗ لبٔۇٔي اٌٍٗٔىڭ ئٌٍٗىرىذٖ ئىطالَ ئۇالر

 لبرغدي لىٍغۇچىالرغدب دٖۋٖت ئۇٔىڭغب ۋٖ لىٍىػمب ھۆوۈِرأٍىك ثىٍْٗ لبٔۇٔي اٌٍٗٔىڭ

 وېددَىٓ ئبٔددذىٓ. ثېرىۋاجىددذۇ ثېىىحىددپ جددۈزۈَ ئۈچددۈْ ھددبوىّىَٗجٍٗر جۇرىددذىغبْ

 پۈجدۈًٍٔٗ جۈزۈٍِٗرٔىدڭ ثدۇ ثىدٍْٗ ۋاضىحىٍىرى ئبخجبرات غٗوىٍذىىي ئوخػىّىغبْ

 .جبوبرالۋاجىذۇ ىٕيئىىٍٗٔىى «لبٔۇٍٔۇق»

ٔىدڭ  ئۇٔىدڭ ۋٖ ِدبھىَىحىٕي ھٗلىمىدٌ ٔىدڭ «ئىٌٍٍٗدالھ الئىالھٗ» خٌٗمٍٗر

غدددٗرىئىحىٕي ھۆودددۈِٗت لدددبٔۇٔي لىٍىػدددمب ثوٌغدددبْ وۈچٍدددۈن ِۇٔبضدددىۋىحىٕي 

 لوثۇي لىٍىۋاجىذۇ.« جٗثىئىَال»ثىٍّىگٍٗٔىىحىٓ ئبغۇ جۈزۈٍِٗرٔي 
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حۇرىطىذا ٔٗپرٖجٍىده جوضدبق ئۇالر ٍٗٔٗ ئىٕطبٔالر ثىٍْٗ ئىطالَ ھٗرىىٗجٍىرى ئوج

ئىطدالَ  غٗوىٍٍٗٔذۈرۈپ، خٌٗمٍٗرگٗ ِۇٔذاق دېَىػىذۇ. ضىٍٗر ئبغۇ جېررورچىالرٔي

ئۈچددۈْ ھٗرىددىٗت لىٍىددذۇ، دٖپ ئوٍالِطددىٍٗر؟ ئددۇالر دىٕددي جؤغددب ئورىٕىۋېٍىددپ، 

 ووالٍذۇ.  ھۆوۈِٗجٕي ئبغذۇرۇظ ئۈچۈْ ھۆوۈِٗجٕىڭ ئۇٌىٕي

دېگْٗ گٗپ ئۇالرٔىڭ ضۈرىحىٕي خٌٗمىٗ  «لىٍىۋاٌذىٔىمبة دىٕٕي »ئٌِٗٗىَٗجحٗ 

ضٗت وۆرضىحىع ثوٌۇپ، خٌٗك ئۇالردىٓ ٔٗپرٖجٍىٕىذۇ ۋٖ ئۇالرٔي لدوٌالظ ٍوٌىدذىٓ 

 ۋاز وېچىذۇ. 

ضىَبضٗت ۋٖ ھۆوۈِٗت ِٗضىٍىٍىرىذٖ خٌٗمٍٗر جٗدرىجىٌ ھبٌذا ضٌٗجىٌ جٗرٖپىٗ 

غدي ئېغىپ وېحىذۇ. غۇڭب وىّدٍٗر ھۆودۈِٗت ثبغدمۇرۇپ، وىٍّٗرٔىدڭ ھولدۇق جۇجۇ

ئۇالرغب لىٍچٗ ِۇھىُ ثوٌّبٍذۇ. ثىراق ثۇ چبغذا ئٗھۋاي غبئىر ِۇجٗٔٗثجي ئېَحمبٔدذٖن 

 .ثوٌىذۇ

 ٍىطْٗ ئٗلىٍٍىك،درىڭ ضبٔىدب ٍوٌٍىدوٌطدراۋاْ ث

 .ٗر ضېٕي ثٗجمىٍىكدٔٗش ثبضمبٔذا ئۆز غورۇ  دېَىػ

دٖرۋٖلٗ ئٗگٗر ِۇضۇٌّبٔالر ھۆوۈِرأٍىممب ئىگٗ ثوٌطب، خٌٗمدٍٗر چدبۋان چېٍىدپ، 

خدوپ ثوٌدذى، ٔدېّٗ دٖپ »ثوٌطدب  ۇالرغب ئبٌمىع ٍبڭرىحىذۇ! ئٗگٗر ئۇالر ِٗغٍۇپئ

ئۇالر ھۆوۈِٗجىٗ لبرغي چىمىدذۇ؟ ئدۇالر ھۆودۈِٗت ثبغدٍىمٍىرىذىٓ ھولدۇق جٌٗٗپ 

لىٍطب، ھۆوۈِٗت ثىسگٗ ئۆز ھولۇلىٕي ئۆجىۈزۈپ ثېرىذۇ دٖپ ئدوٍالپ لبٌدذىّىىىٕٗ؟ 

 ي ھولدۇلٕي خٗلدىٗ جدبرجحۇرۇپھۆوۈِٗت دېگْٗ ھۆوۈِٗت، ئدۇ ھٗرگىسِدۇ لوٌدذىى

« لوٍّبٍددذۇ، ھۆوددۈِٗجىٗ لبرغددي چىممبٔالرغددب ئبغددۇٔذاق زٖرثٗ ثېددرىع وېددرٖن!

  .دېَىػىذۇ

جٗجۈر ثوٌۇپ وٌٗذى. ثۇ خٌٗمٍٗرٔىڭ ٔٗزىرىذٖ  -ِٗضىٍٗ ِۇغۇٔذاق پۈجۈًٍٔٗ ئو  

ئۈضحۈٍٔۈن لبزىٕىدپ لبٍطدي ھدبوىّىَٗجٕي لوٌغدب  ئىىىي جٗرٖپٕىڭ لبٍطي وۈرٖغحٗ

ٍدبوي « ھٗق»ٔىدڭ دىٕدي وۆرضدٗجىٗٔذٖن ثوٌدۇپ،  ثۇ لىٍچٗ پٗرلطدىسئبٌطۇْ، 

ٔٗزٖرگٗ ئېٍىّٕبٍدذۇ. « غدٗرىئٗت»ئېحىجبرغدب ئېٍىّٕبٍدذۇ. ئىطدالِذىىي « ٔبھٗق»

ٔىڭ لبٔۇٔي ثىٍْٗ ھۆوۈِرأٍىك لىٍغۇچىالرٔىدڭ ھولدۇق جۇجطدىّۇ ٍدبوي ئۇٔىڭغدب 

ئىدگٗ  ئٗھّىدَٗجىٗلبرغي جۇرغۇچىالر ھولۇق جۇجطىّۇ ثۇ ئۇالر ئۈچۈْ ھېچمبٔدذاق 

ٔىدڭ ھۆوۈِىحىدذىٓ ثبغدمب ھٗرلبٔدذاق ئِٗٗش. ثۇ خىً لبٍّۇلۇظ ٔٗجىجىطىذٖ 

ٔىڭ رۇخطدىحىگٗ ئېرىػدّىگْٗ جدبھىٍىَٗت ھدبوىّىَىحي ثوٌغدبٍٔىمي ھۆوۈِٗت 

ٔىدڭ غٗوىٍٍىٕىػدي زور دٖرىجىدذٖ «ِۇضۇٌّبْ ثدبزا»ئۈچۈْ، ئۇٔي رٖت لىٍىذىغبْ 

 وېچىىىپ وېحىذۇ. 
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ْ وووَا  ْلَ لىِ ﴿ ُْ َِ َِ َن ْ ًلووول لتَقوووْامر يُاِدنُوووا ُِ وووَ   لّْوووِو  َسوووُ  ِِ ِْ وووْ  َن َِ َوَِ غُوووا ِْ يَوِّوْ  جدددبھىٍىَٗت ئدددۇالر﴿ ﴾ِْ َّووو

 لٗۋِٕىدڭ ئىػدىٕىذىغبْ لٌٗجىذىٓ چىٓ لب لىالِذۇ؟ جٌٗٗپ ھۆوۈِىٕي دٖۋرىٕىڭ

 ①﴾ثبر؟ وىُ ئبدىً دىّٕۇ ھۆوۈِذٖ ٔٗزىرىذٖ
يِ  ﴿ َُا  َلُها ِتَ   لمت  لىٍّىغدبْ رۇخطٗت  ئۇالرٔىڭ﴿ ﴾َِل َلْا يَوْاَذِ َِوِو  لَّووُ َنْم َلُهْا ُ رََتلر َ َر

 ②﴾ثبرِۇ؟ ِٗثۇدٌىرى ثېىىحىْٗ لىٍىپ دىٓ ٔٗرضىٍٗرٔي

 ئىطدالَ ئىدع ثدۇ. ثوٌىدذۇ پٍٗدذا ئىدع ثىدر ٍٗٔٗ ئٗگىػدىپ جدبھىٍىَٗجىٗ ثۇ

پىػىػىپ  ثوٌغبْ ِۇھىُ ئۈچۈْ لۇرۇظ ٔي«ِۇضۇٌّبْ ثبزا»ٔىطجٗجْٗ  ھٗرىىىحىگٗ

 .خٗجٗرٌىىحۇر ھٗضطٗ ٔٗچچٗ لبٍّۇلۇغحىّٕۇ ثۇ ىىحۈرۋېحىذىغبْوېچ ٍېحىٍىػٕي

 ئۇالرغددب دۈغددٍّٗٔىرىٕي ئىطددالَ لېٍىػددي ٍددبٌغۇز جبِبئٗجٍىرىٕىددڭ ئىطددالَ

 زوراۋأدالر، ۋٖھدبٌٗٔىي. جِٗىٍٍٕٗدذۇ ثىدٍْٗ پۇرضدىحي ثېرىع زٖرثٗ ۋٖھػىٍَٗرچٗ

 ئۇالرٔىڭ مبٔذا،لىٍىۋاج ضبدىر جىٕبٍٗجٍىرىٕي لىٍىع، ضۈرگۈْ ۋٖئبزاثالظ  ئۆٌحۈرۈظ،

 ثدۇ. لىٍّبٍدذۇ ئٗٔذىػٗ لىٍچٗ غٗزىپىذىٓ خٌٗمٕىڭ ثوٌىذىغبْ جوضبٌغۇ ھٗرىىىحىگٗ

 ثبرغددبْ ئېٍىددپ لددبٔخورالر ۋٖ ۋٖلٗضددىذٖ ئۆٌحۈرۈٌددۈظ غددٗھىذٔىڭ ئىّددبَ ئىػددالر

 ثوٌدۇپ، جبپمدبْ ئىپبدىطدىٕي ئۆز ئېٕىمال ٔبھبٍىحي ثبضحۇرۇغحب لبٍٔىك ۋٖھػىٍَٗرچٗ

 جبِبئٗجٕىدڭ ئۈچدۈْ ئورۇٔدذاظ جوٌۇق ضۇٍىمٗضحىٕي ىحىعٍول لىرغىٕچىٍىمحب ئبغۇ

 لېدحىُ ثىرلبٔچٗ ٍٗٔٗ، ھبدىطٗ ثٌٗىىُ .ئۆٌحۈرۈۋېحىٍذى رٖھجٗرٌىرى ۋٖ ٍېحٗوچىطي

 !ِۇِىىٓ جٗورارٌىٕىػي

 ثىدس! ثبلدبٍٍي لىٍىدپ جٗضدٗۋۋۇر غٗوىٍذٖ ثىر ثبغمىچٗ ثۇٔىڭذىٓ ئىػالرٔي ثىس

 ۋٖ ِٗٔىطىٕي ھٗلىمىٌ إٌٗ إال اٌٍٗ ٔىڭ ال  خٌٗمٍٗر ئٗگٗر لىالٍٍي جٗضٗۋۋۇر ِۇٔذاق

 لۇرئبٔذا  ِۇٔبضىۋىحىٕي وۈچٍۈن لىٍىػحىىي لبٔۇٔي ھۆوۈِٗت غٗرىئىحىٕي ٔىڭ

 ۋٖ ئۆگٗجىىٕىددذٖن ضددبھبثىٍىرىگٗ ئٌٍٗٗھىططددبالَ پٍٗغِٗددجٗر، لىٍغبٔددذٖن ثبٍددبْ

 لىٍغبٔددذٖن ئىجددرا ئٌِٗٗىَٗجددحٗ ثۇٍددبْ ئٗضددىردىٓ ئددۈچ ئددوْ خٌٗمددٍٗر ِۇضددۇٌّبْ

 : ثوٌطب چۈغٗٔگْٗ

وول ِت ﴿ ًِ َر َِ َُِسووِهْا  ِِوو  نَُ وونَوُهْا ثُوواَّ َلَ َيِ ووُموْ   ِِ َلوول َ ووَ َر ََو وْ ُلوواَل  َْ ت َّووَ  ُي َِ  َِ نُووا وول َدَضووْ َ  َِووَلَ َوَرَتووَك َلَ يُوْيِِ لَّ
ِْ ًلل ْتُلاْ  َتْسو  ٍٗٔدي  ئدۇالر لٗضدِٗىي، ثىدٍْٗ پٗرۋٖردىگبرىدڭ! ِدۇھِّٗٗد ئي﴿ ﴾َوُيَسو

 جٗوٍىدپ چىمىرىػدمب ھۆودۈَ ضدېٕي جبرجىػدحب-جدبالظ يئبرىطىذىى ئۆز، ِۇٔبپىمالر

                                                 
①

 ئبٍٗت.-51ضۈرٖ ِبئىذٖ،  
②

 ئبٍٗت.-20ضۈرٖ غۇرا.  
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 غدۇَ لىٍدچٗ دىٍٍىرىدذا ئۇالرٔىدڭ ھدۆوّىڭگٗ چىمبرغبْ ضېٕىڭ ئبٔذىٓ لىٍّىغۇچٗ

 .①﴾ثوٌّبٍذۇ ئېَحمبْ ئىّبْ ثوٍطۇّٔىغۇچٗ پۈجۈًٍٔٗ ئۇالر ۋٖ ٍولبٌّىغۇچٗ ثوٌطىّۇ،
َْدنَوول ثُواَّ ﴿ واَِ َونَِ ُْ َّووِو َوَِللرَّ َِنَّول َِلل َِ آ ِن  َ  َويَوُقالُوا وول ُنْولَ ِوَك َِوولْلُلْيِِ ِتو  ََوْدووِم َذلِوَك َوَِ ُها  وونوْ ِت َِرِيوق   َوِ َذ  ْ يَوَُوووَالَّ  

 َِ ووووا َُ ِهْدِر ُها  وووونوْ ِت َِرِيووووق   وووونَوُهْا ِ َذ   ُ َا ََو وْ ْْ وووواِلِو لِووووَ  ُْ َّووووِو َوَر َُووووا  ِ لَوووو   ل  ۋٖ لددددب، ِۇٔددددبپىمالر ﴿ ﴾ُل

 ثىدر ئدۇالردىٓ ئبٔدذىٓ. ذۇدېَىػى لىٍذۇق، ئىحبئٗت ۋٖ ئېَححۇق ئىّبْ پٍٗغِٗجٗرگٗ

 غدٗرىئٗت  وېدَىٓ، لىٍغبٔدذىٓ داۋا ئىّدبٕٔي ٍٗٔدي  وېدَىٓ غۇٔىڭذىٓ جبِبئٗت

 ئبرىطدىذا ئۇالرٔىدڭ. ئِٗٗش ِدۇئىّىٓ ھٗلىدمٗجْٗ ئۇالر. ئۆرۈٍذۇ ٍۈز، ھۆوّىذىٓ

، ھۆودۈِىگٗ  پٍٗغِٗجٗرٔىدڭ ۋٖ ٔىڭ ئۇالر ئۈچۈْ، چىمىرىع ھۆوۈَ، پٍٗغِٗجٗر 

 ثدبظ، ثوٌۇغدحىٓ ھدبزىر ئبٌدذىغب پٍٗغِٗجٗرٔىدڭ  جبِبئٗت ىرث ئۇالردىٓ چبلىرىٍطب،

 . ②﴾جبرجىذۇ
وِلْدَنل َونَ ﴿ َْ ونَوُهْا نَِ يَوُقالُوا   ُ َا ََو وْ ْْ واِلِو لِوَ  ُْ َُا  ِ َل   لَّوِو َوَر ِن َ  ِ َذ  ُل ََ  ْلُلْيِِ َِ دَوْا َِْدنَول َوُنْولَ ِوَك ُىوُا ِ ََّلل َتل

 َِ وا ُْ ِْ َْ  ئۇالرٔىدڭ، ئۈچدۈْ چىمىدرىع ھۆوۈَ ئبرىطىذا ڭِۇئّىٍٕٗرٔى پٍٗغِٗجٗر﴿ ﴾ ْلُل

 لىٍذۇق ئىحبئٗت ۋٖ ئبڭٍىذۇق: ئۇالر چبغذا، چبلىرىٍغبْ پٍٗغِٗجىرىگٗ ئۇٔىڭ ۋٖ لب

 . ③﴾ئېرىػىۈچىٍٗردۇر ِٗلطٗجىٗ ثۇالر ِبٔب. وېرٖن دېَىػٍىرى
 ثىدٍْٗ لبٔۇٔي ٔىڭ ِۇضۇٌّبْ، ئٗگٗر خٌٗمٍٗر! لىالٍٍي جٗضٗۋۋۇر غۇٔذاق ثىس

 جىٍدي غدٗھىذٔىڭ ئىّدبَ ٍدبوي، ثوٍطۇّٔىطدب غٗرىئىحىگٗ ٔىڭ ّىطب،لىٍ ھۆوۈَ

 دٖپ ئٌٗچىطدي، ٔىدڭ ِدۇھِّٗٗد ٍدوق، ئىدالھ ثبغمب جىٓ ثىر ئېَحمبٔذا ثىٍْٗ

 ئدبدا پٗرزٌٗرٔدي ۋٖ لىٍّىطدب ئِٗٗي ثدوٍىچٗ جٌٗىپي ئۇٔىڭ لوٍۇپ، ثېرىپ گۇۋاھٍىك

 ئٗھدۋاي ثوٌطدب، گْٗچۈغدٗٔ ئوثدذاْ ثوٌّبٍدذىغبٍٔىمىٕي ِۇضۇٌّبْ ئۇٔىڭ لىٍّىطب،

  ئىذى؟ ثوالر لبٔذاق

 ٔٗپرىحىددذىٓ-غٗزٖپ خٌٗمٕىددڭ ِۇضددۇٌّبْ دۈغددٍّٗٔىرى ئىطددالَ چبغددذا ثددۇ

 ئددۇالرٔي لىالالِحددي؟ ضددۈرگۈْ جددبزاالپ، دٖۋٖجچىٍٗرٔددي ھبٌددذا ثوٌغددبْ خددبجىرجَٗ

 ئۆٌحۈرٌِٖٗحي؟

 ئۇالرغدب وۈٔدذىال ثىدر خٌٗمٕدي پۈجىۈي چۈغىٕىع ھٗلىمىٌ ٔي ال إٌٗ إال اٌٍٗ ثىس

 لوغذاظ غٗرىئىحىٕي ٔىڭ لىٍّبضحىٓ پٗرۋا لىٍچٗ خٗجٗرگٗ ضېٍىۋاجمبْ جٗھذىث

 ئىرادىٍىدده جۇرىددذىغبْ جبلبثىددً ثددوٍىچٗ غددٗرىئٗت جىٕددبٍٗجچىگٗ زوراۋاْ ثىددر ھٗر

                                                 
①

 ئبٍٗت.-65ضۈرٖ ٔىطب،  
②

 ئبٍٗجٍٗر.-48-47ضۈرٖ ٔۇر،  
③

 ئبٍٗت.-50ضۈرٖ ٔۇر،  
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 .ئِٗٗضّىس دېّٗوچي لوٍبالٍذۇ، ئبٍالٔذۇرۇپ ِۇجبھىذالرغب

 !ئوٍٍىّبٍذۇ ئۇٔذاق ھېچىىُ جوغرا،

 ئىطالَ غٗوىٍٍٗٔذۈرۈظ ٔي«ِۇضۇٌّبْ ثبزا» - ذِٖۆٌچٗرٌىگٗٔ جۆۋْٖ ئٗ  ثىراق

 پبٍدذىٍىٕىۋاجمبْ ٔبدأٍىمىدذىٓ خٌٗمٕىدڭ ثىدٍْٗ جىٕدبٍىحي ۋٖھػدىٌ دۈغٍّٗٔىرى

 جۇرىددذىغبْ جبلبثىددً جبٍبٔچىطددىس خٌٗمٕىددڭ ۋٖھػددىٍَىىىگٗ زوراۋأالرٔىددڭ پٍٗحددحٗ،

 .ثوٌىذۇ لوالٍٍىك وۆپ ۋٖ ئبضبْ وۆپ ٍۈزٌىٕىػحىٓ ھبزىرلي

 ھٗرىىىدحىگٗ ئدوٍغىٕىع ئىطدالَ ِٗروٗزٌىػدىع ٗضدىٍىگِٗ ثدۇ ضٗۋٖثحىٓ غۇ

  ِٗضىٍٗ ثۇ ھِٗذٖ. ثوٌذى ئىع جېگىػٍىه ثېرىػىٗ ئٗھّىَٗت ئبالھىذٖ ٔىطجٗجْٗ

 جېگىػدٍىه لىٍىػدمب ٔۇلحىطي ثبغٍىٕىع ئۈچۈْ، چىمىع لۇرۇپ «ِۇضۇٌّبْ ثبزا»

 ْٗ،ثبغدالّٔبٍذىى ٔۇلحىدذىٓ ئبضبضٍىك ِۇغۇ ثبغٍىٕىع ھٗرلبٔذاق. ثوٌذى ِٗضىٍٗ

 .ئۇزارجىۋېحىذۇ ٍوٌٕي لىَىٕالغحۇرۇپ، ِېڭىػٕي ئۇٔذالحب

 خٌٗمٕىدڭ ٍبوي وٗجّىگْٗ ثوٌۇپ ئېٕىك پۈجۈًٍٔٗ ثبغٍىٕىػىذا ٍوٌٕىڭ ثۇ گٗرچٗ

 وېَىٕىدي ثىدراق، ثوٌطدىّۇ لبٌغدبْ ٍوغدۇرۇٔۇپ ئبرلىطدىذا لىسغىٍٕىمي ھېططىَبت

 پۈجدۈًٍٔٗ ثۇ ذٖوۆڭٍى غٗھىذٔىڭ ئىّبَ ئبضبضْٗ جٗجرىجىگٗ ئٌِٗٗىٌ ِٗزگىٍٍٗردٖ

 .وٗجحي ثوٌۇپ ئبٍذىڭ

 ِدبً، -76 ٍىٍدي -7819 ِىدالدى گېسىحىٕىڭ وۈٔذىٍىه لېرىٕذاغالر ِۇضۇٌّبْ

 -9 ثبغٍىغبٍٔىمىٕىڭ چىمىرىػمب گېسىث ٍٗٔي رٖجٗپ  - 1 ٍىٍي - 7961 ھىجرىَٗ

 ئبضدحىذىىي ئىّساضدي ثٕٗٔدب ھٗضدٗٔۇي ثېطدىٍغبْ ضدبٔىغب - 691   دىىدي، ٍىٍي

 ٔبھدبٍىحي ِٗضىٍىٍٗر ثۇ ِبلبٌىذٖ ٔبٍِىك «لٍٗٗردٖ؟ ھۆوّي ٔىڭ وۈرىػي لۇرئبْ»

 :ضۇٔىّىس ثىٍْٗ جېىىطحي جوٌۇق ِبلبٌىٕي ثۇ جۆۋٖٔذٖ. وۆرضىحىٍگْٗ ئوچۇق

وتًِِن َ  ﴿ َْ ُ َا ََووْ َ   لنَّولِس ََِلول َنرَ َل  لّْوُو َوَلَ َتُ و  لتْْ ْْ َْقت لِوَُ ََْلَنل ِ لَْ َك  ْلِ َُولَن َِولْل  ئدي ﴿ ﴾ ًللَفِصوِ َّل نَُ

 لىٍطدۇْ، ھۆودۈَ ثدوٍىچٗ وۆرضدٗجىىٕي ٔڭ ئبرىطىذا وىػىٍٗر ضېٕي ِۇھِّٗٗد

 .①﴾ئبٌّىغىٓ جٗرىپىٕي خبئىٕالرٔىڭ. لىٍذۇق ٔبزىًوىحبثٕي  ھٗلىمٗجْٗ ضبڭب دٖپ
ُِنُوالَ ﴿ َْ وَذْرُىْا نَِ يَو ِْ ََ  لّْوُو َوَلَ تَوَِِّّوْ  َنْىوَا رُىْا َو  ََ نَوُها ََِلت نَُو ُ ا ََو وْ ِْ   ِِ ََ  لّْوُو ِ لَْ وَك  َوَن ََ َِول نَُو  َِ ََو  ََوْدو

ََل ِتوَ   لنَّولِس َل َِّ َتَِ وًر   َِ ُذُُواَِِهْا َوِ  َْْا َنََّلول يُرِيوُم  لّْوُو نَِ ُيِصو َِّوُها َِوَِّوْد َْ َِ َِِِْ تَوَالَّْاْ  َِول وُقا ِْ ، ِْ ْ وَا  ْلَ لِىِْ َّو ُْ َِ َن
ْ ًلووول لتَقوووْامر  ُِ وووَ   لّْوووِو  َسوووُ  ِِ ِْ وووْ  َن َِ َوَِ غُوووا َِ  يَوِّوْ  ثىدددٍْٗ ٍٗھدددۇدىَالر ٍٗٔدددي  ئدددۇالر﴿ ﴾يُاِدنُوووا

 ھۆودۈَ ثدوٍىچٗ ئٗھىبِي لۇرئبٕٔىڭ لىٍغبْ ٔبزىً ضبڭب  ئبرىطىذاخىرىطحىَبٔالر، 

 ٔبزىدً ضدبڭب  ئۇالرٔىدڭ. ئٗگٗغّىگىٓ خبھىػٍىرىغب ئىذىَٗۋى ئۇالرٔىڭ. لىٍغىٓ

                                                 
①

 ئبٍٗت.-015ب، ضۈرٖ ٔىط 
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 ئٗگٗر. ضدبلالٔغىٓ وٗچحۈرۈۋېحىػدذىٓ ۋاز ضدېٕي لىطّىذىٓ ثىر لۇرئبٕٔىڭ لىٍغبْ

 ثىٍگىٕىدي،، ِدۇھِّٗٗد ئدي  ئۆرىطٗ ٍۈز، ھۆوۈِىذىٓ لىٍغبْ ٔبزىً ضبڭب   ئۇالر

. لىٍىدذۇ ئىدرادٖ جبزاالغدٕي ئدۇالرٔي  جۈپٍٍٗىذىٓ گۇٔبھٍىرى لىطىُ ثىر ئۇالرٔىڭ

 دٖۋرىٕىدڭ جدبھىٍىَٗت ئدۇالر. پبضدىمحۇر ٔۇرغۇٔي وىػىٍٗرٔىڭ غۈثھىطىسوي-غٗن

 ھۆوۈِدذٖ ٔٗزىرىدذٖ لٗۋِٕىدڭ ىػدىٕىذىغبْئ چىٓ غب لىالِذۇ؟ جٌٗٗپ ھۆوۈِىٕي

 ①﴾ثبر؟ وىُ ئبدىً جىّٕۇ
وِلْدَنل َونَ ﴿ َْ ونَوُهْا نَِ يَوُقالُوا   ُ َا ََو وْ ْْ واِلِو لِوَ  ُْ َُا  ِ َل   لَّوِو َوَر ِن َ  ِ َذ  ُل ََ  ْلُلْيِِ َِ دَوْا َِْدنَول َوُنْولَ ِوَك ُىوُا ِ ََّلل َتل

 َِ ُْا ِْ َْ  ۋٖ غب ئۇالر ئۈچۈْ چىمىرىع ھۆوۈَ ىطىذائبر ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ پٍٗغِٗجٗر﴿ ﴾ ْلُل

 لىٍدذۇق، ئىحدبئٗت ۋٖ ئبڭٍىدذۇق، ئدۇالر چبغدذا، چبلىرىٍغدبْ پٍٗغِٗجىدرىگٗ ئۇٔىڭ

  .②﴾وېرٖن دېَىػٍىرى
 ئېٕىدك جېخىّدۇ گٗپٕىدڭ ثۇ. ٍوق گۇِبْ لىٍچٗ ثۇٔىڭذا دۆٌٗجحۇر، ۋٖ دىٓ ئىطالَ

 ۋٖ ٌٗىّدبجالرٔيجئىٕطدبٔىٌ  ثوٌدۇپ، غدٗرىئٗت ئىالھىدٌ ئىطدالَ غدۇوي، ِٗٔىطي

 ِدۇئىّىٍٕٗر جدبرلىحىع لوغدذاظ ئدۇٔي. وٌٗدذى ئېٍىدپ ھۆودۈٍِٗرٔي ئىجحىّبئىٌ

 ئۇٔي وىػىٍٗرگٗ ئىػٍّٗٔٗذىغبْ ۋٖ لىٍىع رٖھجٗرٌىه لىٍىػمب ئىجرا ئۇٔي ئبرىطىذا

 ۋٖ ثبغدمۇرىذىغبْ جبِدبئىحىٕي ِۇضدۇٌّبٔالر ٍٗٔي دۆٌٗجىٗ، لبجبرٌىمالرٔي ٍٗجىۈزۈظ

 ثۇ ھبوىُ ئٗگٗر. جبپػۇرىذۇ ھبوىّالرغب لىٍىذىغبْ ۈِرأٍىكھۆو ئۈِّىحىگٗ ِۇضۇٌّبْ

. ھېطبثالّٔبٍذۇ ھبوىُ ِۇضۇٌّبْ ئۇ لىٍّىطب، ئبدا ۋٖزىپىطىٕي لوغذاظ ھۆوۈٍِٗرٔي

 دۆٌٗت ِۇضددۇٌّبْ ئددۇ، لىٍّىطددب ئىجددرا ۋٖزىپىٕددي ثددۇ لددبٔۇٍٔىرى دۆٌٗت ئٗگٗر

 ئۇٔىڭغب ۋٖ ثوٌطب رازى ثۇٔىڭغب ئۈِّىحي ئىطالَ ٍبوي جبِبئٗت ئٗگٗر. ھېطبثالّٔبٍذۇ

 جبِدبئٗت ِۇضۇٌّبْ ثٗرىجىر-لىٍطىّۇ داۋا ئېغىسٌىرىذا ئۇٔي ئۇالر گٗرچٗ – لوغۇٌطب

 جٌٗٗپ لوٍۇٌىدذىغبْ ھبوىّغدب ِۇضدۇٌّبْ. ھېطدبثالّٔبٍذۇ ئدۈِّٗت ِۇضۇٌّبْ ٍبوي

 ثىدٍْٗ ئبٌذى پٗرزٌىرىٕي ئىطالَ ثوٌۇپ، ٍىراق ئىػالردىٓ چٗوٍىگْٗ  ئۇ غۇوي،

 رٖھجٗرٌىده ئدۇ ئٗگٗر،. وېدرٖن ئۇرۇّٔبضدٍىمي ئىػالرغب گۇٔبھ غي،جۇجۇ چىڭ ئۆزى

 لوغدددذاظ ئٗھىدددبٍِىرىٕي ئىطدددالَ ئبرىطدددىذا ِۇضدددۇٌّبٔالر دۆٌٗت لىٍىۋاجمدددبْ

 دٖۋىدحىگٗ ئىطدالَ ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ھِٗدذٖ ئبٌّىطدب، ئۈضدحىگٗ ِٗضئۇٌىَٗجٍىرىٕي

 ئېٕىددك يٍِٗددذأىٕ جۇجمددبْ ِۇضددۇٌّبٔالرغب دۆٌٗت ئبضبضددْٗ، ٍِٗددذأىغب جۇجمددبْ

 ِۇضدۇٌّبْ ئۇٔىدڭ ئۆزىال ثوٌغبٍٔىمىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ٍبٌغۇز ئۇٔىڭ ئۇٔذالحب ثېىىحّىطٗ،

                                                 
①

 ئبٍٗجٍٗر.-51-49ضۈرٖ ِبئىذٖ،  
②

 ئبٍٗت.-50ضۈرٖ ٔۇر،  
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  .ٍبرىّبٍذۇ ثېىىحىػىٗ ضبالھىَىحىٕي ھبوىٍّىك

 ثددۇ. ٍددوق ٍٗر لىٍىػددمب جددبرجىع-جددبالظ ۋٖ ِۇٔددبزىرٖ ھېچمبٔددذاق ضددۆزدٖ ثددۇ

 ٔۇر. ېىىحىْٗث لىٍىپ پٗرز ئبٍٗجٍٗر ئېٕىك ِٗٔىطي وىحبثىذىىي ٔىڭ ِٗزِۇٔالرٔي

 وىػىٍٗرگٗ لېچىۋاجمبْ لىٍىػحىٓ ھۆوۈَ ثىٍْٗ لبٔۇٔي ٔىڭ ئبٍٗجٍىرى ضۈرىطىٕىڭ

 ئىچىدذىٓ جدوپي ِدۇئّىٍٕٗر ئدۇالرٔي ھِٗدذٖ. ثېرىدذۇ رٖددىدَٗ ئېٕىك ۋٖ وٗضىىٓ

َْدنَول ثُو﴿ :دٍٖدذۇ ِۇٔدذاق ھٗلحٗ ثۇ . چىمىرىۋېحىذۇ واَِ َونَِ ُْ َِنَّول َِللَّوِو َوَِللرَّ َِ آ اَّ يَوَُووَالَّ  َويَوُقالُوا
ِن  َ  وول ُنْولَ ِوَك َِوولْلُلْيِِ ِتو  ََوْدووِم َذلِوَك َوَِ ُها  وونوْ ِت ُها ْ َِرِيوق   وونوْ ِت َِرِيووق   ونَوُهْا ِ َذ   ُ َا ََو وْ ْْ واِلِو لِووَ  ُْ َّووِو َوَر َُووا  ِ لَو   ل َوِ َذ  ُل

 َِ َُووا ِن  َ ْ ِهْدِر َِ ُِووْذ ووقه يَووْاُتا  ِ لَْ ووِو  َْ ِِوو  دُوُْووْ َوِ ِ َيُ وو  لَُّهووُا  ْل َّووُو َن ِْ ووَا  ل َِ نَِ َي ُِا وول َْ َِّووَرض  َنِم  ْرتَوولَُا  َنْم َي اَِِها 
 َِ ُْالُُو ََْل ُنْولَِ َك ُىُا  ل َّلِلُلا َْْ ِهْا َوَر ونَوُهْا نَِ ْ ََ ُ َا ََو وْ ْْ واِلِو لِوَ  ُْ َُوا  ِ لَو   لَّوِو َوَر ِن َ  ِ َذ  ُل ََ  ْلُلْيِِ َِ دَوْا ِ ََّلل َتل

َدْ  ووِلْدَنل َونَِ َْ َِ يَوُقالُووا   ووا ُْ ِْ َْ  ئىّددبْ پٍٗغِٗجىددرىگٗ ۋٖ غددب ِۇٔددبپىمالر﴿ ﴾نَوول َوُنْولَ ِووَك ُىووُا  ْلُل

 غدۇٔىڭذىٓ جبِبئٗت ثىر ئۇالردىٓ ئبٔذىٓ. دېَىػىذۇ لىٍذۇق، ئىحبئٗت ۋٖ ئېَححۇق،

. ئۆرۈٍدذۇ ٍدۈز ھۆوۈِىدذىٓ غدٗرىئٗت، وېَىٓ لىٍغبٔذىٓ داۋا ئىّبٕٔي ٍٗٔي  وېَىٓ

 چىمىرىع ھۆوۈَ پٍٗغِٗجٗر ئبرىطىذا ئۇالرٔىڭ. ئِٗٗش ِۇئّىٓ، ھٗلىمٗجْٗ  ئۇالر

 جبِدبئٗت ثىدر ئدۇالردىٓ چبلىرىٍطب ھۆوّىگٗ پٍٗغِٗجٗرٔىڭ ۋٖ ٔىڭ ئۇالر ئۈچۈْ،

 ئۇالرٔىددڭ ھٗلىدمٗت ئٗگٗر. جبرجىدذۇ ثددبظ ثوٌۇغدحىٓ جَٗ ئبٌدذىغب پٍٗغِٗجٗرٔىدڭ

 ھۆودددۈَ ھٗق ئٌٍٗٗھىططدددبالِٕىڭ پٍٗغِٗدددجٗر ثوٌطدددب، ثوٌىدددذىغبْ جٗرىپىدددذٖ

 ھبٌددذا ثوٍطددۇٔغبْ پٍٗغِٗددجٗرگٗ ئۈچددۈْ، ثىٍىددذىغبٍٔىمٍىرى غبٍٔىمىٕيچىمىرىددذى

 پٍٗغِٗددجٗر ٍددب ثددبرِۇ؟ ئىٍٍىحددي، ِۇٔددبپىمٍىك  دىٍٍىرىددذا ئۇالرٔىددڭ. وېٍىػددىذۇ

 ئۇٔىددڭ ۋٖ ٔىددڭ ٍددب گۇِبٍٔىٕبِددذۇ؟ پٍٗغِٗجٗرٌىىىددذىٓ ئٌٍٗٗھىططددبالِٕىڭ

 رٖضۇٌۇٌالھٕىڭ ئۇالر .ٍبق لورلبِذۇ؟ لىٍّبضٍىمىذىٓ ئبدىٍٍىك ئۇالرغب پٍٗغِٗجىرىٕىڭ

 ھۆودۈَ ِۇئىّىٍٕٗرٔىدڭ پٍٗغِٗدجٗر. زاٌىّدذۇر ئۈچدۈْ جبرجمبٍٔىمي ثبظ ھۆوۈِىذىٓ

 ۋٖ ئبڭٍىدذۇق ئۇالر چبغذاچبلىرىٍىغبْ  پٍٗغِٗجىرىگٗ ئۇٔىڭ ۋٖ  ئۈچۈْ چىمىرىع

 ِٗلطددٗجىٗ وىػددىٍٗر غددۇٔذاق ِبٔددب. وېددرٖن دېَىػددٍىرى لىٍددذۇق، ئىحددبئٗت

 . ①﴾ئېرىػىۈچىٍٗردۇر
َوَِو  لَّوْا ﴿ :دٍٖذۇ ِۇٔذاق ضۈرىٍٗردٖ ثۇ. ضۈپٗجٍىذى دٖپ پبضىك، ئۇالرٔي ِٖبئىذٖد

 َِ ُِِرو ُّْو َُِاْولَ ِوَك ُىوُا  ْلَ ول ََ  ل ََ ُ ا ََِلل نَُ ْْ َِ  َْي ََ  لّْوُو َُِاْولَ ِوَك ُىوُا  ل َّولِلُلا ََ ُ وا ََِلول نُو ْْ ُ وا  ْلَّوْا َي ْْ َوَِو  لَّوْا َي

                                                 
①

 ئبٍٗجٍٗر.-50~47ضۈرٖ ٔۇر،  
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ُّْو َُِاْولَ ِوَك ُىو ََ  ل ََ َِ ََِلل نَُ وُقا ِْ ََل  وىػدىٍٗر لىٍّىغدبْ ھۆودۈَ ثىدٍْٗ لدبٔۇٔي ٔىدڭ﴿ ﴾ُا  ْل

 .①﴾پبضىمالردۇر زاٌىّالر، - وبپىرالر
﴿ َِ ْ ًلووول لتَقوووْامر يُاِدنُوووا ُِ وووَ   لّْوووِو  َسوووُ  ِِ ِْ وووْ  َن َِ َوَِ غُوووا ِْ يَوِّوْ ْ وووَا  ْلَ لِىِْ َّووو ُْ َِ  جدددبھىٍىَٗت ئدددۇالر﴿ ﴾َن

 دىدٓ ھۆوۈِدذٖ ئۈچدۈْ روىػدىٍٗ ئىػىٕىذىغبْ چىٓ لىالِذۇ؟ جٌٗٗپ ھۆوۈِىٕي

 ②﴾ثبر؟ وىُ ئبدىً
 ئىطالَ دىٕىٕي رٖضّىٌ دۆٌىحي، ِۇضۇٌّبْ ئۆزىٕي لبٔۇٔىذا ئبضبضي دۆٌٗجٍٗرٔىڭ

 لىٍىدپ، ئىجدرا ھۆودۈِىٕي ٔىدڭ ئىػدالردا خۇضۇضدي ٍدبوي لىٍىػي ئېالْ دٖپ

 چىمىرىػي ھۆوۈٍِٗرٔي لبرغي ھۆوۈِىگٗ ٔىڭ ِٗضىٍىطىذٖ ئىمحىطبد ۋٖ لىطبش

 وٌٗطدۇْ، ئۇٍغدۇْ ئبجبٌغۇغدب ثۇ ئىػٍىرى خۇضۇضي ئٗرثبثٍىرىٕىڭ ۈِٗتھۆو ٍبوي ۋٖ

 ثىدٍْٗ لدبٔۇٔي ٔىڭ ھٗرگىسِۇ ئبجىۋېٍىػي دٖپ ِۇضۇٌّبْ ئۆزىٕي وٌّٗىطۇْ ٍبوي

 دۆٌٗجدحٗ ٌدېىىٓ،. ثوٌّبٍدذۇ ٍېحٗرٌىده ئبغۇرۇغدحب ئٌِٗٗگٗ لىٍىػىٕي ھۆوۈِرأٍىك

 وېدرٖن ثوٌدۇظ دۆٌٗت چديدٖۋٖج ئۇ دېگٍٗٔىه وېرٖن، ثوٌۇغي ھۆوۈِرأٍىمي ٔىڭ

 ثوٌطدۇْ، ٍدۇلىرى لبٔچىٍىده دٖرىجىطي لىٍغۇچىالرٔىڭ ھۆوۈِرأٍىك. دېگٍٗٔىىحۇر

 ثۇ ثوٌطۇْ، خىً – خىٍّۇ لبٔچىٍىه پبئبٌىَىحي-ئىع لىٍىٕغۇچىالرٔىڭ ھۆوۈِرأٍىك

 ثدۇ. وېدرٖن ئېٍىػدي ئىدچٗ ئدۆز – ِٗھىدۇِالرٔي ۋٖ ھدبوىُ-ئىىىىطدي ھٗر جۇٍغۇ

 ئبغدۇ ئبرىطدىذا وىػدىٍٗر دۆٌٗت ثوٌۇپ، خۇضۇضىَىحي لٍىكجۇرا دۆٌٗجٕىڭ وۆرۈٔۈظ

 ثىدٍْٗ خۇضۇضىَٗت ئبغۇ ٍىغىٕالردا خٌٗمئبراٌىك. ضۈپٗجٍىٕىذۇ ثىٍْٗ خۇضۇضىَٗت

 ۋٖ ضدۆز. چىمىدذۇ وېٍىدپ خۇضۇضىَٗجحىٓ ئبغۇ ھٗرىىىحي -ئىع  ثبرٌىك. جؤۇٌىذۇ

  .ثبغٍىٕىذۇ خۇضۇضىَٗجىٗ غۇ پبئبٌىَٗجحٗ

 ھِّٗىدگٗ دۆٌٗجٕىدڭ ثۇ. ثبر دۆٌٗت ثىر ئىطىٍّىهپبلي ئىححى ضوۋېث غبرىذا ٍٗر

 دۆٌٗجدىٗ ثدۇ ثىدس. ثدبر، ٍدوٌي جۇجمدبْ  ئېمىّدي ۋٖ ثٌٗگىطي پىرىٕطىپي جؤۇغٍۇق

 ثىددس ثىددراق. لىٍّددبٍّىس جٗغددٗثجۇش ئٗگىػىػددٕي ئۇٔىڭغددب ۋٖ ئٗگٗغددٍّّٗىس

، خدبش  ئۆزىٕىدڭ خٌٗمئدبرادا ۋٖ ئوجحۇرىطدىذا ئىٕطبٔالر دۆٌٗت ثۇ دېّٗوچىّىسوي،

  .جؤۇٌغبْ ثىٍْٗ ثٌٗگىطي

 جٌٗىپدي پىرىٕطدىپىٕىڭ ئبغدۇ ھٗرىىٗجٍىرىدذٖ - ئىدع ۋٖ پبئبٌىَٗجٍٗر ثبرٌىك ئۇ

 ئۆزٌىرىٕىدڭ ثوٌدۇپ، دورىّدبلچي دۆٌٗجٕدي ثۇ ئٗٔگٍىَٗ ۋٖ ئبِېرىىب. ثبغالٔغبْ ثىٍْٗ

 ثىددٍْٗ ئبالھىددذىٍىىي لىٍىددع جٗغددٗثجۇش ٔېّىطددىٕي ثىددر ٔددبٍِىك دېّددووراجىَٗ

                                                 
①

 ئبٍٗجٍٗر.-47ۋٖ-45-44ضۈرٖ ِبئىذٖ،  
②

 ئبٍٗت.-51ضۈرٖ ِبئىذٖ،  
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 ۋٖ غدددبرائىث ئدددبرزۇ، ِٗٔدددپٗئٗت گٗرچٗ. لىٍدددذى داۋا ٕيپٗرلٍىٕىدددذىغبٍٔىمى

 !ثوٌطىّۇ ئۆزگٗرگْٗ ئۇلۇِي ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ئوخػىّبضٍىمي ھبدىطىٍٗرٔىڭ

 ِۇضدحٗلىً ئبٌغدبْ لوٌغدبْ ھولدۇلىٕي رٖھجٗرٌىه - ِىطىر ئۈچۈْ ٔېّٗ ئۇٔذالحب

 ئدۇٔي جۇجىدذىغبٍٔىمي، چىدڭ پٗرلٕدي ئىطدالِىٌ ِۇغدۇ خٌٗمئدبرادا-جدۇرۇپ دۆٌٗت

 زىددچ ئۇٔىڭغددب ھٗرىىٗجددحٗ – ئىددع ثىددر ھٗر لىٍىددپ دٖۋٖت ئۇٔىڭغددب ،لوغددذاپ

 ھۆوۈِرأٍىدك ثىدٍْٗ لدبٔۇٔي ٔىدڭ دٖي ثدۇ ِبٔدب جؤۇٌّبٍذۇ؟ ثىٍْٗثبغالٔغبٍٔىمي 

 ئبالھىدذٖ ئۇٔىڭغدب دۆٌٗت ثوٌدۇپ، ئېٕىدك ئۇلۇَ ِۇغۇ ئٗگٗر. ئبضبضىذۇر لىٍىػىٕىڭ

 ثىددٍْٗ ثٌٗددگٗھددي  ئىال ِۇغددۇ ثبغالٔطددب، چِٗجٗرچددبش ثىددٍْٗ ثېددرىع ئېحىجددبر

 جۇجدۇپ، چىڭ پٗرزٌىرىٕي ئىطالَ ھۆوۈِرأالر ٔٗجىجٗ غٗوطىس ئۇٔذالحب،، پٗرلٍٗٔطٗ

 دۆٌٗجٕىڭ وېَىٓ ئۇٔىڭذىٓ. ٍېحىٍذۈرىذۇ ئۆزىذٖ ئٗخاللٍىرىٕي - ئٗدٖپ ئىطالِٕىڭ

 ثوٍطددۇٔۇظ جددۈزۈٍِٗرگٗئىجحىّددبئىٌ  ۋٖ ِٗٔجٗضددي چىمىددرىع لددبٔۇْ ثىددر ھٗر

 ٔىددڭ ٔٗجىجىددذٖ. ثوٌىددذۇ ئۇٍغددۇْ وددۈٍِىرىگٗھۆ ۋٖ وۆرضٗجّىطددي ئىطددالِٕىڭ

 دٖرىجىددذٖ الٍىددك جٌٗٗپددىٗ دۆٌٗجددحٗ ۋٖ جِٗئىددَٗت غددٗخص، ھۆوددۈِرأٍىمي

  .ئٌِٗٗىٍَىػىذۇ

 ٔٗدٖ ئٌِٗٗىٍَٗغدىىٕىٕي رېئبٌٍىمحدب جۈزۈٍِىرىٕىدڭ ئىطالَ ئبغۇ ثۈگۈْ ثىس ثىراق

  وۆردۇق؟

 -718 لبٔۇٔىٕىدددڭ دۆٌٗت، وۆرٍِٗدددۋاجىّىس ضبٍىطدددىٕىّۇ ھٗلىمٗجٕىدددڭ ثىدددس

 لبٌغدبْ ضدبلٍىٕىپ دۇَٔبضدىذا روھدي خٌٗمٕىڭ ِۇغۇ ثىٍْٗ جېىىطحي ِبددىطىٕىڭ

 ھېچٕٗرضدٗ جٗۋٖ ھٗلىمٗجدىٗ ثبغدمب ئىجبدٖجٍٗردىٓ-ئِٗٗي ۋٖ ئۆٌچَٗ جۇٍغۇ،-ھېص

 ٔىدڭ لۇجۇپحدب، ثىدر دۆٌٗت ۋٖ ھۆودۈِٗت ئِّٗدب،. ثوٌّبٍۋاجىدذۇ جېگىػدٍىه ثىسگٗ

  .ۇجۇرۇۋاجىذ لۇجۇپحب ثىر ٍٗٔٗ ثوٌطب ھۆوۈِي

 ھًٗ ِٗضددئۇي، ئىػددالرغب پۈجىددۈي ضددْٗ! رٖئىطددي ھۆوددۈِٗت ۋٖ دۆٌٗت ھًٗ

 ۋٖ ۋٖوىٍٍىدرى ِىٍٍٗجٕىدڭ ھًٗ ِٗضئۇي، ۋٖزىپٗڭگٗ ئۆز ضْٗ! ِىٕىطحىرى ئٗدٌىَٗ

 وبجحب ۋٖ غٍٗخٍىرى ھۆرِٗجٍىه ئٗزھٗرٔىڭ ھًٗ ِٗضئۇي، خٌٗممٗ ضىٍٗر! چوڭٍىرى

 ئبِدبٔىحىٕي ئىٍىدُ ئبٌغدبْ ۋٖدٖ وۈچٍدۈن ضىٍٗردىٓ ٔىڭ ضىٍٗر! ئىگىٍىرى ثىٍىُ

 ھۆوۈِىدذىٓ ٔىدڭ ئىػدالردا ِۇغدۇ ضدْٗ! ِىٍدٍٗت ھًٗ. ِٗضئۇي ٍٗجىۈزۈغىٗ

 ضدْٗ لدبٔۇْ چۈٔىي،. ثوٌىطْٗ ِٗضئۇي غۇٔىڭغب ٍوق ،ثٗردىّۇ ٍۈز وېحىع چىمىپ

  .ٍۈرگۈزۈٌىذۇ ئبرلىٍىك

 لدبٍحۇرۇپ ھۆوۈِرأٍىمىغدب ٔىدڭ ئۇالرٔي. لىً وۆرۈظ ثىٍْٗ ھۆوۈِرأالر ضْٗ

. لىٍىدذۇ ئبجدب غٌٗىدجٗ ضبڭب . لبجٕبغمىٓ وۈرىػىگٗ لۇرئبْ ثىٍْٗ ئۇالر ضْٗ .وٗي
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 .__ھٗضٗٔۇي ثٕٗٔب

*** 
 ثوٌغدبْ ئېٕىدك ئىػدالر وۆڭٍىدذٖ غدٗھىذٔىڭ ئىّبَ وۈٍٔٗردٖ ئبخىرلي غۇٔذاق،

 لٌٗدجىگٗ ئٗگٗغىۈچىٍٗرٔىڭ ئۆجىىٕىّىسدٖن وۆرضىحىپ ٍۇلىرىذا ثىس ثىراق ثوٌطىّۇ،

 ئۇلدۇَ ثدۇ غۇڭالغدمب. ثٗرِىذى ٍبر ئۇٔىڭغب پۇرضىحي ۈرۈظضىڭذ ئېٕىك ئۇلۇِٕي ثۇ

 ۋٖ ھٗرىددىٗت پىددالْ، ئۇالرٔىددڭ غددۇٔذالال. ثوٌّىددذى ئېٕىددك وۆڭٍىددذٖ ئۇالرٔىددڭ

 لدۇرۇپ غٗھىذ ئىّبَ غۇ ئٗٔٗ. ثوٌّىذى جٍَٗبرٌىك لبرىحب وٌٗگۈضىگٗ ئىذىٌَٗىرىذٖ

  .ٔۇلحىذۇر ثىرىٕچي ثوٌغبْ ضۆزٌىّٗوچي ثىس ٔىطجٗجْٗ ثىٕبغب چىممبْ

 ِٗججدۇرى ٍبوي ئىخحىَبرى ھٗرىىىحي ئوٍغىٕىع ئىطالَ ٔۇلحب ئىىىىٕچي ئِّٗب

 ھٗلىمىحىٕدي ودۈرٖظ جېگىػدٍىه ثېرىػمب ئېٍىپ ثىٍْٗ دۈغٍّٗٔىرى ئىطالَ ھبٌذا

 وېحٗرٌىده ئۇٔىڭغب پىالٔالظ جٍَٗبرٌىمىٕي جۈرٌۈن ھٗر الزىٍّىك وۈرٖغىٗ پىالٔالظ،

 .ئىجبرٖجحۇر پىالٔالغحىٓ، ٗرٍبٔىٕيج  ۋالىحٕي ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ۋٖ جىرىػچبٍٔىك

 ئېٕىك ثبرٌىمىٕي ئولۇِالرٔىڭ لبٔذاق وبٌٍىطىذا غٗھىذٔىڭ ئىّبَ جوغرىٍىك ثۇ ثىس

. ئىذى ٍبظ ھېٍىھَٗ ئۇ. لبٌذى وېحىپ ثبٌذۇر ثٗوال دٖرگبھىغب ٔىڭ ئۇ. ثىٍٍّّٗىس

 ِٖدۇالھىس غدۇٔي ئېَحمبٔدذٖن ٍۇلىرىدذا ثىدس ثىدراق. ئىدذى ثېػىذا ٍوٌٕىڭ جېخي ئۇ

 وېَىٕىدي ثېرىدپ، ٍدۈز ئبٌذىرالطبٍٔىك ھٗرىىٗجحٗ ۋٖ لىٍىػحب جٍَٗبرٌىك لىٍىّىسوي،

  .وۆرۈٌذى ئېٕىك زىَىٕي ئۇٔىڭ ِٗزگىٍٍٗردٖ

 ئۆٌحدۈرۈپ جِٗئىَٗجٍٗرٔدي ئدۇ ثىدٍْٗ جِٗئىَٗجٍىرى ئىطالَ ِبھىَٗجحٗ وۈرٖظ

 ٍٗرٌىده ئوجحۇرضىذىىي وۈچٍٗر زوراۋاْ ثوٌغبْ ٍولبجّبلچي لىٍىپ ضۈرگۈْئبزاثالپ، 

 لدبٔچٗ ثىدر ٍدبوي لېحىٍّىدك ثىدر غدۇٔذالال! ئِٗٗش ودۈرٖظ، خبراوحېرٌىه راٍوْ 

! ئِٗٗش وۈرٖغدّۇ ضدۈرئٗجٍىه جېدس ئبخىرٌىػدىذىغبْ ثىٍْٗ ئېٍىػىػالر لېحىٍّىك

 دۈغدٍّٗٔىه ئىطدالِغب ثبغدمبخىرىطدحىَبٍٔىرى  ۋٖ ٍٗھدۇدىٍَىرى دۇَٔدب ئدۇ ثٌٗىي

 ۋٖ لىٍىۋاجمدبْ رٖھجٗرٌىده لبجٕىػدىپ، ثىدرٌىىحٗ ثىدٍْٗئىححىپبلذاغٍىرى  لىٍغۇچي

 .وۈرٖغحۇر دۇَٔبۋى ثېرىۋاجمبْ ٍوٌَورۇق ئۇٔىڭغب

 ئٗٔگٍىددَٗ ۋالىححددب لىٍغدبْ جبجددبۋۇز لېددحىُ ئدۈچىٕچي ئٗٔگٍىددَٗ ٍىٍدي - 1956

 لىدرغىٓ ٍىٍدي -7809 ئبثذۇٔبضدىر جبِدبي:  دېدذى ِۇٔدذاق ثىرى ِۇخجىرٌىرىٕىڭ

ِۇضدحبپب   ئبجدبجۈرن ٍېڭدي وۈچٍۈن يئۇٔ ثىس چبغذا ثبرغبْ ئېٍىپ ھٗرىىىحي لىٍىع

 ئۇٔىڭغدب لدبراپ، دٖپ، ثبضدبرى ئىدس ثبضحۇرۇغحىىي لبٍٔىك ِۇضۇٌّبٔالرٔي وبِبٌٕىڭ

 ووِّۇٔىسِغدب ئدبرلىٍىك وۆجدۈرۈظ ٍۇلىرى ضٗۋىَٗضىٕي جۇرِۇظ ئۇ. ثٗردۇق ٍبردَٖ
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جدۈزۈظ وېٍىػدىُ ثىٍْٗ ئىطرائىٍىَٗ جۇرۇظ، لبرغي
①

 غدٗرلٕىڭ ئوجحدۇرا ئدبرلىٍىك 

جىٕچٍىمٕدي  ئدۇ ٌدېىىٓ. وٌٗدذى ئۈچدۈْ ضدۈرۈظ ئىٍگىدرى ِۇضبپىطىٕي جىٕچٍىك

 ثىس ثىراق. لبٌذۇق رٖٔجىپ ئۇٔىڭذىٓ ثىس ضٗۋٖثحىٓ غۇ دٖي. ئۆزگٗرجىۋٖجحي ئۇرۇغمب

 ِۇضددۇٌّبْ ئٗوطددىَٗجچىً ئبثذۇٔبضددىر جبِددبي وېرٖوىددي، ئۇٔۇجّبضددٍىمىّىس غددۇٔي

 .ٍولبجحي لېرىٕذاغالرٔي

But we should not forgot that is was he who crushad 

fanatic moslem brotherhood 

 ثىدرىگٗ ژۇرٔبٌالرٔىدڭ چىمىۋاجمدبْ ئبِېرىىىذا ٍىٍىذىىي -7869 گٗٔذى ئبٔذىرا

 ئٗوطدىَٗجچىً ٔبضدىر ئبثدذۇ جبِدبي:  دېدذى ِۇٔدذاق ضۆزىذٖئبخجبرات  ثېطىٍغبْ

 !الٍّىسلوٌ ۋٖ وۆرىّىس ٍبخػي ئۇٔي ئۈچۈْ ٍولبجمبٍٔىمي لېرىٕذاغالرٔي ِۇضۇٌّبْ

 دۈغدٍّٗٔىرى ئىطدالَ ھِّٗىطدي دوضدحٍىرىٕىڭ ٍدېمىٓ ئبثذۇٔبضدىرٔىڭ جبِبي

 جبِدبي ۋٖ ٍدبردىّي جٗغدىىالجىٕىڭ دۆٌٗجٍىرى ثىرٌٗغىْٗ ِىىبرىَوش ئٗة. ئىذى

. لىٍدذى لىدرغىٓ ِۇضدۇٌّبٔالرٔي لىجرىطدحىىي  ئبضدحىذا لوٌٍىػدي ئبثذۇٔبضىرٔىڭ

 لدبٍٔىك ئدۈچىٕي جدۆجحىٓ ّبٕٔىڭِۇضدۇٌ ِىٍَوْ 1 ٍۇگوضالۋىَٗدىىي جىَحۇ ٍٗھۇدىٌ

 ئدۇالرٔي وېدَىٓ ئۇٔىڭدذىٓ. جبغدٍىذى وۆٍذۈرۈپ پېحي جېرىه ئۇالرٔي ۋٖ ثبضحۇردى

 ھالضىالضدي. جبزاٌىذى رٖضّىٌ ثىٍْٗ ثبھبٔٗ دېگْٗ وۆجۈردى، لوزغىال  غٗھٗردٖ

 ئدوْ ٍٗٔٗ» ٔۇجمىدذا ضدۆزٌىگْٗ جٗغدىىالجىذا دۆٌٗجدٍٗر ثىرٌٗغىْٗ ٍىٍي -7867

 ٍٗٔددي. دېددذى« لبٌىددذۇ دىددٓ ثىددرال پٗلٗت ئىفئددوپىَٗدٖ َىٓوېدد ٍىٍددذىٓ ئىىىددي

 دۆٌٗت ئدۇالرٔي ٍدبوي لىٍىدع ٍدوق ٔي%65 ئبھبٌىطىذىٓ ِۇضۇٌّبٔالر ئىفىئوپىَٗ

  .لىٍذى ئېالْ چىمىرۋېحىذىغبٍٔىمىٕي لوغالپ ضىرجىغب

                                                 
 جبِدبي ،ثوٌدۇپ« خىدسِٗت ھدۆججىحي»ثۇ ئۈچىٕچي پىالْ ٍبوي جبِدبي ئبثذۇٔبضدىرٔىڭ ئىجدرا لىٍىػدىغب جبپػدۇرۇٌغبْ  ①

 ئبثذۇٔبضىر ئۇٔي ئىجرا لىٍىع ئۈچۈْ پۈجۈْ وۈچىٕي چىمبردى.

ئبجب جۈروٕىڭ ِۇھىُ ۋٖزىپىطي ئىطالِٕي ٍدولىحىع ئىىٍٗٔىىدي ھِّٗىدگٗ ئبٍدذىڭ! گېسىدث گٗپٕىدڭ ِېغىسٌىدك ٍېرىٕدي 

ىدڭ ۋٖ ئٗضدىىرى وۈچىٕضىَبضدىٌ ٔىدڭ ۋٖزىپىطدي ئىطدالَ دۇَٔبضدىٕىڭ  -ِۇضحبپب وبِدبي-ئبجب جۈرن ثىرىٕچي وۆرضٗجحي. 

ٔىڭ ۋٖزىپىطي ئىطدالَ  -جبِبي ئبثذۇٔبضىر -ئبجب جۈرنئىىىىٕچي ِٗروىسى ثوٌغبْ ئىطحبٔجۇٌذىىي ئىطالِٕي ٍولىحىع ثوٌطب  

ٍدبزغۇچي  ٍٗھدۇدىٌٔۇر ِٗروىسى ثوٌغبْ لبھىرٖدىىي ئىطالِٕي ٍولىحىع ثوٌذى. ئبِېرىىىٍىك  ِٗدٖٔىٌدۇَٔبضىٕىڭ روھي ۋٖ 

ٔددبٍِىك وىحبثىددذا « ٗھٗرٌٗردىىي ئىمحىطددبدى جٗرٖلمىَددبت ثبضددمۇچٍىرىھٗرلبٍطددي غدد»ئۆزىٕىددڭ «رۇضددحۇر ۋاٌىددث»

 ووِّۇٔىسِغدب. ھِٗدذٖ وىػدىٍٗرٔي لىٍىۋېحىٍذىجٗجۈر -وۆرضٗجىٗٔذٖن، ووِّۇٔىسِغب لبرغي جۇرۇغحب لوٌٍىٕىذىغبْ ئۇضۇي ئو 

ئىٍىَٗ ثىدٍْٗ وېٍىػدىُ ِٗججۇرالپ، ضوجطىَبٌىسِٕي ئٌِٗٗىٍَٗغحۈرۈظ ھبدىطىطي وېٍىپ چىمحي. جبِبي ئبثذۇٔبضىر ئىطدرا

جۈزۈظ جٍَٗبرٌىمىٕي ئىػٍٗظ ئۈچۈْ پۈجۈْ وۈچىٕي چىمىرىۋاجمبٔدذا ئىجدرا لىٍىدع ِٗلطدىحىگٗ ٍېدحٌٍّٗٗال جٗھٗٔدِٕٗگٗ 

چىمحدي. ٍٗٔدي  جبِدبي  ئوجحۇرىغدب« وبجحىجدبظ»وېحىپ لبٌذى. ئۇٔىڭذىٓ وىَىٓ ئۇٔىڭ ئىػٍىرىٕي ۋاٍىغب ٍٗجىۈزۈظ ئۈچدۈْ 

 ئىطدرائىٍىَٗٔي ثوٌدۇپئىچىذىٓ جۇٔجي  ئٌٍٗىرىئىطالَ -جٗخحىٗ چىمحي ھِٗذٖ ئٗرٖة ضبداتٓ ئبثذۇٔبضىر ئۆٌگٗٔذىٓ وېَى

 ٍىٍي ئىطرائىٍىَٗ ثىٍْٗ وېٍىػىُ جۈزدى،-0979زىَبرٖت لىٍىپ، 
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 جٗغۋىمبجالر خٌٗمئبراٌىك لبجبرٌىك وبپىحبٌىسَ ۋٖ ووِّۇٔىسَ ٍٗھۇدىٌ، خىرىطحىَبْ،

 ئۇٔىدڭ، وىَدذۈرۈپٔىمدبثىٕي  لٗھرىّدبٍٔىك ضدبخحب، ئبثذۇٔبضدىرغب جبِبي  ئۇٔىڭغب

 ِىدٍٗپ ٔدبْ لبٍٔىرىغدب ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ئدۇ، ۋٖھدبٌٗٔىي. ٍدبپحي چبپبْ جىٕبٍىحىگٗ

 ئبغمبٔطېرى چٗوحىٓجبٌالجٍىمي  ۋٖھػىٌ ۋٖ جۆوۈغٍىرى لبْ ئۇٔىڭ. ئىذى ٍېّٗوحٗ

 جٗثدرىىٍٗپ دوضحىٕي ضۆٍۈٍِۈن ٍولبجمبْ خٗجٗرٔي لورلۇٔچٍۇق ئىجبرٖت ئىطالِذىٓ

وېحىػحي ضبٍرىػىپ ثٗضحٗ-ثٗش ۋاضىحىٍىرى جٗغۋىمبت خٌٗمئبراٌىك
①

.  

 ثىدٍْٗ ئۇضدۇٌالر ۋٖھػدىَبٔٗ ووِىحېحي وېٍىدپ ھولۇق وىػىٍىه ٍىٍي - 1955

 دٖھػدٗجٍىه وٗجدىْٗ لدبپالپ ئٗجراپٕي پۈجۈْ ئۈچۈْئبزاثٍىغبٍٔىمي  ِۇضۇٌّبٔالرٔي

 جبٌالجٕىدڭ لدبٔخور ۋٖ لىٍدذى زىَدبرٖت جدۈرِىٕي ىدٌھٗرث جوٌغدبْ ثىدٍْٗ چۇلبٔالر

 لبجٕبغمبٔذىٓ ِٗھىىّىٍىرىگٗ ضوت ٍۈرگۈزۈٌۈۋاجمبْ ھۆوۈَ جٗرىپىذىٓ ٍبردِٖچىٍىرى

: ٍېسىٍغبٔىذى ِۇٔذاق ئۇٔىڭذا ۋٖ جٍَٗبرٌىذى ٍېسىپ دووالت پبرچٗ ثىر ئبخىردا وېَىٓ

 لىٍىدع ائىجدر جدوغرا ئىچىدذٖ ِۇھىدث ئٗروىدٓ پۈجدۈًٍٔٗ ِٗھىىّىٍىدرى ضدوت»

 «!!!ٍۈرگۈزىٍىۋېحىپحۇ ثوٍىچٗ ئۇضۇٌٍىرى

 دۈغددٍّٗٔىىحىٓ خٌٗمئددبراٌىك ثېرىٍغددبْ ئېٍىددپ لبرغددي ئىطددالِغب ثددۇالر ِبٔددب 

  .ِىطبي ثىر وىچىىىىٕٗ

 دۈغدٍّٗٔٗرٔىڭ ِۇغدۇ ھبٌدذا ِٗججۇرى ٍبوي ئىخحىَبرى جبِبئىحىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ

 لىطددمب ىغبْئبخىرٌىػددىذ ئبضددبْ، وددۈرٖظ ثبرىددذىغبْ ئېٍىددپ ثىددٍْٗ ھِّٗىطددي

 – ئددۇزۇْ ۋالىحٕىددڭ، جٍَٗددبرٌىك ئددۇ ثٌٗىددي، ثوٌّبضددحىٓ، وددۈرٖظ ِۇددٖجٍىدده

 .وۈرٖغحۇر ثوٌىذىغبِْوھحب   خۇضۇضىَٗجىٗ لىطمىٍىمىچٗ

 ثدددۇ ثبغرىحدددبظ ۋٖ ٍدددبۋۇز ثٌٗگىٍٗٔدددگْٗ ھبٌدددذا ِٗروٗزٌىددده غدددۇٔذالال 

 وېٍىددذىغبْ دۇچ ھٗرىىىحددي ئددوٍغىٕىع ئىطددالَ ھِّٗىطددي دۈغددٍّٗٔىىٍٗرٔىڭ

 لوغدۇپ ثىدٍْٗ ھِّٗىطدي ِۇغدۇالرٔىڭ ئدۇ ثٌٗىي. ئِٗٗش دۈغٍّٗٔىه ىرثىردىٕج

 ئىطالَ جۈٍِىذىٓ. وېٍىذۇ دۇچ دۈغٍّٗٔىىىگٗ جبھىٍىَٗجٕىڭ ٍٗرغبرىذىىي پۈجىۈي

 ئىطالَ دۈغٍّٗٔىرىٕىڭ اٌٍٗٔىڭ چۈٔىي،. ئِٗٗش ِۇضحٗضٕب ثۇٔىڭذىٓ زېّىٍٕىرىّۇ

 ئۇالرغدب ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ئۈچدۈْ ٍۈرگۈزۈغي ھۆوۈِرأٍىك وىرىپ ضىڭىپ دۇَٔبضىغب

 ٔٗجىجىطدىذٖ، لدباللٍىك ئېحىمدبدى چىمبرغدبْ وٌٗحۈرۈپ ثېرىػىٕيثوغىحىپ  ئورۇْ

 ِٗۋجددۇدىَىحىٕي ئۇالرٔىددڭ وىرىددپ، ئېمىددپ زېّىٍٕىرىغددب ئىطددالَ جددبھىٍىَٗت

 ٍىرالالغدحۇرۇپ، غدٗرىئىحىٕي اٌٍٗٔىدڭ دۇَٔبضدىذىٓ ئىطالَ ھِٗذٖ. ئۆزگٗرجىۋٖجحي

                                                 
①

لبٔخورٔىڭ ئٗضٍي ِبھىَىحىگٗ چبپبْ ٍېپىپ، ئۇٔىڭغب ئدبدٖجحىٓ جبغدمىرى لٗھرىّدبٍٔىك ٔىمدبثىٕي وٍٗذۈرۈغدحٗ ٍٗھدۇدىَالر  

 أٍىك لىٍىۋاجمبْ خٌٗمئبراٌىك ئبخجبرات ئورگبٍٔىرىٕىڭ ھِّٗىطي ثىردٖن ھِٗىبرالغحي.ھۆوۈِر
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 ثددۇ. جبرلددبجحي وٗڭددرى ئىددذىٌَٗىرىٕي جددبھىٍىَٗت لىٍغددۇچي دۈغددٍّٗٔىه دىٕىغددب

پىروگراِّىطددي،  ِبئبرىددپ ئۇضددۇٌي، جٗپٗوىددۇر جددۈزۈِي، ھۆوۈِرأٍىددك جددبھىٍىَٗت

 غدب «دىدٓ» جۇجدۇپ، چىدڭ ٍدوٌٍىرىٕي ھٗرىدىٗت ئٌِٗٗىٌ ۋٖ ۋاضىحىٍىرى ئبخجبرات

 .جۇردى ٍِٗذأىذا دۈغٍّٗٔىه وۈچٍۈن ٔىطجٗجْٗ غب «ئىطالَ» ثوٌۇپّۇ

 لٗدَٖ ھٗرثىدر ھبٌذا ِٗججۇرى ٍبوي ئىخحىَبرى ھٗرىىىحي ىٕىعئوٍغ ئىطالَ 

 ئۆٌحدۈرۈظ، ثىدٍْٗ ئۇضدۇٌالر جۈرٌدۈن ھٗر جبھىٍىَٗجٕىڭ ثۇ ھٗرىىىحىذٖ، ھٗرثىر ۋٖ

 ۋٖ چٗوددٍٗظ لبٌددذۇرۇظ، ئبرلىددذا لىٍىددع ئبجىسالغددحۇرۇظ، ضددۈرگۈْ ،ئددبزاثالظ

 .وېٍىذۇ دۇچ دۈغٍّٗٔىىىگٗ لبجبرٌىك ٔٗپرٖجٍٗٔذۈرۈظ

 ثٗرداغٍىك ئۇٔىڭغب جۇرۇپ، جبلبثىً ھِّٗىطىگٗ دۈغٍّٗٔىىٍٗرٔىڭ ۇئبغ ئۇ غۇڭب

 جٍَٗدبرٌىك جٗڭذاغطدىس ثدۇ .ثوٌىدذۇ ِوھحدب  جٍَٗبرٌىممدب جٗڭذاغطدىس ثېرٌٖىگۈدٖن

 وۈرٖغددحٗ، خددبراوحېرىٕي وۈرٖغددٕىڭ دۈغددٍّٗٔٗرٔي، ئٗجراپىددذىىي ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ

 لوراٌالرٔي وېرٖوٍىه ئۈچۈْ جۇرۇظ جبلبثىً ئۇٔىڭغب ۋٖ ۋاضىحىٍىرىٕي ئۇرۇظ لوٌالٔغبْ

 ئىدذىَٗۋى چوڭمدۇر ۋٖ ضدٗزگۈرٌۈن ضىَبضدىٌ ٍۈوطدٗن ثوٌىدذىغبْ ثىٍگىٍي ئېٕىك

 ثىٍگىٍدي غدۇٔي ٍٗٔٗ ثىٍْٗ ئب  ئىذىَٗۋى ۋٖ ضىَبضىٌ خىً ثۇ. ئىجبرٖجحۇر ئبڭذىٓ

 ۋٖ. ئِٗٗش وۈرٖظ غٗوىٍٍىه راٍوْ دائىرىذىىي ٌِٗۇَ ھٗرگىسِۇ وۈرٖظ ثوٌىذۇوي،

 ضددوزۇٌغبْ ئۇزالمددب ئددۇ ثٌٗىددي. ئِٗٗش وۈرىػددىّۇ وىػددىٍٗرٔىڭ دئٗۋال ثىددر ٍددبوي،

 .وۈرىػىذۇر ئٗۋالدالرٔىڭ ثىرٔٗچچٗ

 ٍدبوي ثوٌۇغىّۇ ضٗۋٖة دۈغٍّٗٔىىٍٗر ٍبجمبْ ِبراپ ئىطالِٕي ضىرجحىٓ ثۇٔىڭغب

 چوڭمۇر ِبھىَىحىٕي ئىطالِٕىڭ لىٍىذىغبْ جوضمۇٍٔۇق لۇرۇٌۇغىغب ثبزىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ

 ئدۇزۇْ ودۈرٖظ ثدۇ ضدٗۋٖثحىٓ غدۇ دٖي. ِدۇِىىٓ وٌۇغىّۇث ضٗۋٖة ثىٍّٗضٍىىٍٗر

 !ِوھحب  روھمب ثبجۇر چىذاٍِىك، چبرچىّبٍذىغبْ ھېرىپ ٍوٌالردا

 ئبالھىدذٖ جٗرٖپدحىٓ ئىىىي دېگٗٔذٖ وَٗ ئٗۋالدالر جٗرثىٌَٗىگْٗ غٗھىذ ئىّبَ

 پۈجدۈًٍٔٗ ئدۆزىٕي ئۈچدۈْ ئېھحىَبجي ئۇٔىڭ ۋٖ دٖۋٖت ثىرىٕچىطي،: جٗرثىٌَٗٗٔذى

 ٍۈوطددٗن جۇرىددذىغبْ جٍَٗددبر دائىددُ ئۆٌددۈِگٗ ٍوٌىددذىىي اٌددٍٗ َبالٍذىغبْ،ثېغىػددٍى

 چىدڭ رىػحىطدىٕي لېرىٕذاغدٍىك ٍوٌىدذىىي اٌدٍٗ ئىىىىٕچىطي، روھي  پىذاوبرٌىك

 ۋالحدي، ئۆزىٕىڭ غٗھىذ ئىّبَ ثۇ ِبٔب. روھي لېرىٕذاغٍىك چوڭمۇر جۇرىذىغبْ جۇجۇپ

 ٔٗجىجىطي جىرىػچبٍٔىمٕىڭ ورز ئٗ  لىٍغبْ جٗلذىُ لېٕىذىٓ ۋٖ روھي جىرىػچبٍٔىك

 ئددۇٔي ثٌٗىددي لبٌّبضددحىٓ، ٍٗجٍّٗددال ئىمحىددذارى ئۇٔىڭغددب ھېچىىّٕىددڭ ثوٌددۇپ،

 .ئىذى ئِٗٗش ئىگٗ جبالٔحمب ئورۇٔذىَبالٍذىغبْ

 ثۇ ئۇالر. ئىذى ِوھحب  ئبڭغبضىَبضىٌ  وۆپٍٗپ غۇٔذالحىّۇ-ئٗۋالدالر ئبغۇ ٌېىىٓ
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 ضىَبضددىٌ ۋالىححىىددي يئٍٕٗدد ثىٌٍٍٗٗددذۇوي، غددۇٔي جبٍىٕىددپ ئبڭغددبضىَبضددىٌ 

. ئِٗٗش ۋٖزىپىطي جۇٔجي جبِبئٗجٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ھٗرگىسِۇلبجٕىػىع  ِٗضىٍىٍٗرگٗ

 ئىطددالِىٌ جۈزۈجىددذىغبْ، ئىػددالرٔي ۋٖزىپىطددي ِددۇھىُ ئٗضددٍي ئۇالرٔىددڭ ثٌٗىددي

پىرىٕطدىپمب  ئىالھىدٌ ئىػدحب ھٗرثىدر ثۇزۇلچىٍىمٕىدڭ ۋٖ لىٍىع ثبٍبْپىرىٕطىپىٕي 

 ثدۇ ئدۇالر. ئىجدبرٖت لىٍىػحىٓ ثبٍبْ ئېٕىك مبٍٔىمىٕيچىم وېٍىپ ئٗگٗغّٗضٍىىحىٓ

 ھۆودۈِرأٍىمٕي ئىطدالِىٌ ثىٌٍٍٗٗدذۇوي، غدۇٔي - ٍٗٔٗ جبٍىٕىدپ، ئبڭغب ضىَبضىٌ

 ثوٌّىغدبْ ِٗۋجدۇت ثۇٍدبْ ئۇزۇٔدذىٓ «ثدبزا ئىطالِىٌ» لوغذاٍذىغبْ ئۇٔي لۇرۇپ،

 ئۆزگٗرجىع ھۆوۈِرإٔي جٗرىپىذىىي ثىر لبٍطي دۇَٔبضىٕىڭ ئىطالَ ئۇٔذالحب. ئىىْٗ

 ھٗرلبٔدذاق چدۈٔىي. ئۆزگٗرجٌٍّٗٗذۇ ٔٗرضىٕي ھېچ ئٌِٗٗىَٗجحٗ، لىٍىع ئىطالھ 

 ٍېڭدي ئدۇ. وېٍىدذۇ ٍِٗدذأغب ھۆودۈِراْ ٍېڭدي وېدَىٓ ھۆوۈِرأدذىٓ ئۆزگىرىذىغبْ

 ۋٖزىپىٕدي جبپػدۇرۇٌغبْ ئدۆزىگٗ جۇرۇغدحب لبرغي ِۇضۇٌّبٔالرغب ۋٖ ئىطالَ ھۆوۈِراْ

 !ئوخػىّىطىّۇ ثىرىگٗ-ثىر ئۇضۇٌالر زگىرىپئۆ ئبِىٍالر گٗرچٗ. ئورۇٔذاٍذۇ

 ِبئبرىددپ دۈغددٍّٗٔٗر ِوھحددب ، ئبڭغددب ئىددذىَٗۋى وددۆپٍىگْٗ ئٗۋالدالر ئبغددۇ

 ٍوٌٍىرىدذا ھٗرىدىٗت ۋٖ ئۇضدۇٌي جٗپٗوىدۇر ۋاضىحىطدي، ئبخجبراتپىروگراِّىٍىرى، 

 ۋٖ ئبغدىبرا لوٌٍىٕىۋاجمدبْ ۋٖ لوٌالٔغدبْ ئۈچۈْ لبٍحۇرۇظ ئىطالِذىٓ ِۇضۇٌّبٔالرٔي

 ٍوغدۇرۇْ ثدۇ ثىٌٍٍٗٗدذۇوي، غدۇٔي ٍٗٔٗ ئدۇالر. ثىٌٍٍٗٗدذۇ ۋاضدىحىٍٗرٔي غۇرۇٍْو

 - پدبرچٗ ۋٖ ِٗضدىٍىٍٗر جبرِبق ھٗرىىىحىٕىڭ ئوٍغىٕىع ئىطالَ ئبرىطىذا ۋاضىحىٍٗر

 ودۈچىٕي لىٍىدپ، ثىىدبر جىرىػدچبٍٔىمىٕي ئۇالرٔىدڭ لبجٕىػىػي وۈرٖغٍٗرگٗ پۇرات

 ئبٌذىرالطدبٍٔىك چىمىػدحب لدۇرۇپ ۋٖ جدب «ۋالىدث» ئدۇالرٔي ھِٗدذٖ. خورىحىۋېحىذۇ

 لدۇرۇپ «ثدبزا ِۇضۇٌّبْ» ثىٍْٗ ضۈپٗت الٍىك جٌٗٗپىٗ زاِبٔالردا ئۇزاق لىٍّبضحىٓ،

 .ثۇرىۋېحىذۇ ٍبلمب ثبغمب ۋٖزىپىطىذىٓ ِۇھىُ ئبضبضٍىك ئىجبرٖت چىمىػحىٓ

 وٌٗگْٗ ئبرلب ئبرلىّۇ ھبرِبٍذىغبْ، لىٍىپ وۈرٖظ جۇرۇغحب جبلبثىً ئٗۋالدالر ئبغۇ

 ئدۇالر. ئىدذى ِوھحدب  روھمدب ثبجۇر چىذاٍِىك، ثېرٌٍٖٗذىغبْ ثٗرداغٍىك ٍٗرگٗزٖرثى

 لېدحىُ جدۇٔجي ئۇالرٔىدڭ جدۇرۇپ، پىذائىَالر ئىخالضّْٗ ۋٖ ِۇئّىٍٕٗر ضبدالٗجّْٗ

 ثىراق، ثوٌطىّۇ لبالرٌىك ھٍٗراْ ھٗلىمٗجْٗ وېحىػي ٍىّىرىٍىپ جۈرِىٍٗردٖ ۋٖ الگېر

 وٍِٗىىىدذىٓ جٗڭگىۋارٌىمىٕىدڭ ٍدبوي ميئدبجىسٌى ئىّبٕٔىدڭ ئۇالرٔىدڭ ھٗرگىدس ثۇ

 «لبٌغدبْ ثبغٍىٕىدپ» زاِبٔغدب ثٌٗگىٍىده ٔېرۋىٍىدرى ئۇالرٔىڭ ٌېىىٓ. ئىذى ئِٗٗش

 لبزىٕىددپ، غٌٗىددجٗ ئىچىددذٖ ِددۇددٖت چٗوٍىدده لىطددمىغىٕب،  ئبغددۇ ئددۇالر. ئىددذى

 ئدۇالر. ئىدذى لىٍغدبْ خىَدبي ٍولۇٌۇغدىٕي دۈغدٍّٗٔٗرٔىڭ وۈچىَىدپ، ئىطالِٕىڭ

. ئۇچرىغدبْ زٖرثىطدىگٗ دۈغّٕٗٔىڭ ئٗوطىچٗ ئورٔىغب، ثېرىػٕىڭ زٖرثٗ دۈغّٗٔگٗ
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 چبغدذا ٍىغىٍغبْ ئبضحىغب زٖرثٗ وٌٗگْٗ ئبرلب ئبرلىّۇ ئورٔىذا وۈچىَىػي ئىطالِٕىڭ

 ودۆپٍىگْٗ. چبرچىدذى ھېرىپ ٔېرۋىالر لبٌغبْ ثبغٍىٕىپ ۋالىحمب چٗوٍىهلىطمىغىٕب 

 ٍىدراق ٍوٌدذىٓ ٍدبوي. حيئدبج ئدۆزىٕي ئىػدالرغب ثبغدمب لبٍحىدپ دٖۋٖجحىٓ وىػىٍٗر

 .وٗجحي لېحىٍىپ ضېپىغب دٖۋٖت دولّۇغحىال

*** 

 وېَىٕىدي ئۆجىٗٔدذىٓ ئدبزراق ئٗضدىردىٓ ٍېرىُ ثبغالپ غٗھىذ ئىّبَ ھبزىر ثىس

 !ثبلبٍٍي لبراپ رېئبٌٍىمىغب ھٗرىىىحىٕىڭ ئوٍغىٕىع ئىطالَ

 ثىدرى ئۇٔىدڭ ثوٌدۇپ، ِٗۋجدۇت وۆرۈٔدۈظ خىدً ئىىىدي ٍِٗذأٍىرىدذا وۈرٖظ

 وۆڭٍىدددذٖ دٖۋٖجچىٍٗرٔىدددڭ ئىخالضدددّْٗ ثىدددرى ٍٗٔٗ چبلىرضدددب، ۋارٌىممبئۈِىدددذ

 .لىٍىذۇ پٍٗذا ئۈِىذضىسٌىىٕي

 ثىدر ٌِٗدۇَ ٍبوي ھٗرىىىحي جبِبئٗجٕىڭ ثىر ٌِٗۇَ ٍۈزٌىٕىع ئىطالِغب ثىرىٕچي،

 روھدي ٍبغدالرٔىڭ ثٌٗىي، ثبغالّٔبضحىٓ جىذدىٌ ثىٍْٗ ِٗۋجۇجٍىمي ووٌٍېىحىپٕىڭ

 دېگىٍدي ئبٍالٔدذى دوٌمۇٔغدب ئبپحوِبجىده چىمىۋاجمبْ ىٍىپئېح ئۆزٌۈوىذىٓ دۇَٔبضىذا

 ٍۈزٌىٕىػي ئىطالِغب وۈٔطېرى ٍبغالرٔىڭ ۋٖ وېڭىَىػي ثبزىٕىڭ دٖرىجىذٖ ثوٌغىذٖن

 .ثېغىػالٍذۇ ئۈِىذۋارٌىك

 ودۈرٖظ ثۆٌۈٔۈغدي، وېحىػدي، چېچىٍىدپ خىسِىحىٕىدڭ ئىطدالَ ئىىىىٕچىطي،

 ثىددٍْٗ ثىددرى-ثىددر، وۆپٍددۈوي جبِبئٗجٍٗرٔىددڭ لىٍىۋاجمددبْ ھٗرىددىٗت جٗرٍبٔىددذا

 جٗٔمىدذٌٗپ، ثبغدمىالرٔي ھٗرثىرىٕىدڭ ۋٖ لبرغىٍىػىػدي ئۆزئدبرا زىذدىَٗجٍىػىپ،

 دٖپ ئىچىدذٖ ئدبزغۇٍٔۇق ثبغدمىالرٔي ئۆزىذىٓ ئۈضحىذٖ، ھٗلىمٗت ئۆزىال ثىر ٍبٌغۇز

 .وېٍىذۇ ئېٍىپ ئۈِىذضىسٌىىٕي لىٍىػي، داۋا

 ثىدٍْٗ جٗلدذىرى ٍٗٔىدڭاٌ وۆرۈٔدۈظ خىدً ئىىىي ئوخػىّبٍذىغبْ ثىرىگٗ-ثىر

 وٌٗحدۈرۈپ ۋٖزىَٗجٕدي ِۇغدۇ جبٍدذا ثۇ ثىراق ثوٌطىّۇ، ثوٌغبْ ِٗۋجۇت ھٗلىمٗجْٗ

 .ثبر ضٗۋٖثٍٗر گىرٌٖٗغّٗ ثىرِۇٔچٗ چىمبرغبْ

 لىٍىۋاجمددبْ خىددسِٗت ٍِٗذأىددذا دٖۋٖت جٗرٖپددحىٓ ثىددر وېڭىَىػددي ثبزىٕىددڭ

 ئىطالَ جٗرٖپحىٓ ثىر ٍٗٔٗ ثوٌطب، ِۇٔبضىۋٖجٍىه ثىٍْٗ جىرىػچبٍٔىمي دٖۋٖجچىٍٗرٔىڭ

 ثېرىددپ لىٍىػددالرغب لىددرغىٓ ئددۈزۈٌّٗش لبراجمددبْ ِۇضددۇٌّبٔالرغب دۈغددٍّٗٔىرى

 ئىطدالَ ثىدراق جۇرۇۋاجطدىّۇ، جٗورارٌىٕىدپ ودۈٔي ھٗر گٗرچٗ چبغذا ثۇ! چېحىٍىذۇ

 لدبْ غدۇوي، لدبٔۇٔىَٗت ثۇ. ثبر لبٔۇٔىَٗت ِۇٔذاق لىٍىۋاجمبْ ثىخٗۋٖر دۈغٍّٗٔىرى

 وېطدىٍىگٗ ئۆچٍّٗٔىده دۈغدٍّٗٔٗر. ئۆٌٍّٗدذۇ ھٗرگىدس دٖۋٖت لىٍىٕغدبْ جٗلذىُ

 لىٍىدع ضدۈرگۈْ ۋٖئدبزاثالظ  ئۆٌحۈرۈظ، ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئۈچۈْ ثوٌغبٍٔىمي گىرىپحبر



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

497 

 

 ېحىّدذال ھٗر ئدبرلىٍىك ثدۇ ئدۇالر. ٍىغّبٍذۇ لوٌىٕي لىٍىػحىٓ ضبدىر جىٕبٍٗجٍىرىٕي

 َٗجٍىرىپبئدددبٌى ئۇالرٔىدددڭ ئٌِٗٗىَٗجدددحٗ. ئوٍالٍدددذۇ دٖپ ٍدددولىحىّىس دٖۋٖجٕدددي

. ئبغددىذۇ ئٌِٗٗددگٗ جٗلددذىرى اٌٍٗٔىددڭ جٗرٍبٔىددذا، لىَٕبغددٍىرى ِۇضددۇٌّبٔالرٔي 

 لبِچدب ھٗرثىدر چبچرىحىۋاجمدبْ ئدوت ئدۇچىالردا جبِچىطي، لبْ ھٗرثىر جۆوۈٌۈۋاجمبْ

 لىٍىٕىػي غٗھىذ ئبدِٖٕىڭ ثىر ثبغالٔغبْ اٌٍٗلب لٌٗجي. وېڭىَىذۇ جېخىّۇ ثبزا ثىٍْٗ

 ِىڭٍىغدبْ ٔۇجدۇق، ِىڭٍىغدبْ لىٍىدذۇوي، ئىػالرٔي زور غۇٔذاق دٖۋٖجىٗ اٌٍٗ ثىٍْٗ

 زاٌىّالر ٌېىىٓ. لىالٌّبٍذۇ ھٗرگىس ئىػالرٔي ثۇٔذاق ٌېىطىٌَٗٗر ِىڭٍىغبْ ۋٖوىحبة 

 .ثىٍٍّٗذۇ ثۇٔي

 ضدٗۋٖثٍىرى لدبٔچٗ ثىدر ثۆٌۈٔۈغىٕىڭ ۋٖ چېچىٍىػي خىسِىحىٕىڭ ئىطالَ ئِّٗب،

 .ثبر

 ثوٌىدذىغبْ، خدبجىرجَٗ ۇٔىڭدذىٓئ روھدالر-ضٗۋٖة ئبغىبرا ئۇ: ضٗۋٖة ثىرىٕچي

 جۇٍغۇضي ھۆرِٗجٍٗظ ۋٖ ئىػىٕىع لٗدىرٌٗظ، وۆرۈظ، ٍبخػي لىٍغۇچىالر ئىحبئٗت

 ئدۆز لٌٗجٍٗرٔي ئۇٍۇغحۇرۇپ، ئٗجراپمب وىػىٍٗرٔي ثبرٌىك ثوٍطۇٔىذىغبْ ئۇٔىڭغب ثىٍْٗ

 .ثوٌۇغيغبرىذىٓ غبٍىت  ٍٗر رٖھجٗرٌىىٕىڭ چو  جۇغٍىَبالٍذىغبْ چۆرىطىگٗ

 لىَىٕچىٍىمٍىرىٕىددڭ ئۇٍۇغددحۇرۇظ ثوٌۇغددي ِٗۋجددۇت ٌىىٕىددڭرٖھجٗر چددو 

 ئىطدالَ ئِّٗدب،. ثىٍٍّٗدذۇ ثدۇٔي زاٌىّدالر ٌدېىىٓ .لىالٌّبٍدذۇ ھٗي ھِّٗىطىٕي

 .ثبر ضٗۋٖثٍىرى لبٔچٗ ثىر ثۆٌۈٔۈغىٕىڭ ۋٖ چېچىٍىػي خىسِىحىٕىڭ

 ثوٌىدذىغبْ، خدبجىرجَٗ ئۇٔىڭذىٓ روھالر ضٗۋٖة – ئبغىبرا ئۇ-ضٗۋٖة ثىرىٕچي

 جۇٍغۇضي ھۆرِٗجٍٗظ ۋٖ ئىػىٕىع لٗدىرٌٗظ، وۆرۈظ، ٍبخػي لىٍغۇچىالر ئىحبئٗت

 ئدۆز لٌٗجٍٗرٔي ئۇٍۇغحۇرۇپ، ئٗجراپمب وىػىٍٗرٔي ثبرٌىك ثوٍطۇٔىذىغبْ ئۇٔىڭغب ثىٍْٗ

 .ثوٌۇغيغبٍىت  غبرىذىٓ ٍٗر رٖھجٗرٌىىٕىڭ چو  جۇغالٍذىغبْ چۆرىطىگٗ

 ٍىمٍىرىٕىددڭلىَىٕچى ئۇٍۇغددحۇرۇظ ثوٌۇغددي ِٗۋجددۇت رٖھجٗرٌىىٕىددڭ چددو 

 ئىدذىَٗۋى ۋٖ ئبرزۇضدىغب ئۆزىٕىدڭ جبٍدذا ثۇ چۈٔىي،. لىالٌّبٍذۇ ھٗي ھِّٗىطىٕي

  ئٌٍٗٗھىططدبالَ پٍٗغِٗدجٗر. ِٗۋجدۇت روھالر وېطٗي ئٗگىػىذىغبْخبھىػىغب 

 غدٗخص ثۈٍدۈن ئٗ  جبرىخىدذىىي ئىٕطدبٔىَٗت ۋٖ ئٌٗچدي ئٗۋٖجىٍگْٗ جٗرىپىذىٓ

 لوزغبپ، ئۆچٍّٗٔىىىٕي ئۇثٍٕٗىڭ ئىجٕي ھئبثذۇٌال رٖھجٗرٌىىي ئۇٔىڭ ثىراق ثوٌطىّۇ

 غددٗھىذٔىڭئىّددبَ  دٖرىجىطددىذىىي ئىٕطددبْ. لوٍددذى چۈغددۈرۈپ ضددٗپحىٓ ئددۇٔي

 ِٗۋجدۇجٍىمي ئۇٔىدڭ ھېطبثالٔطدىّۇ، رٖھجٗرٌىه چو  ئٗ  جبرىخحىىي رٖھجٗرٌىىي

 چٗودٍٗپ ھبدىطدىٍىرىٕي ثۆٌۈٔدۈظ لىطّىذىىي ئىچىي پبرجىٌَٗٗرٔىڭ ۋٖ جبِبئٗت

  .لبالٌّىذى
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 ئۇٍۇغددۇظ ِٗۋجۇجٍددۇق رٖھجٗرٌىىٕىددڭ چددو  ئېٕىمىددي ٔبھددبٍىحي الحىّۇ،غددۇٔذ

 ئۈچدۈْ ٔوپدۇز، ئدبثرۇً ٍدۈز ئۇ چۈٔىي،. ئبزاٍحىذۇ دٖرىجىذٖ وۆپ لىَىٕچىٍىمٍىرىٕي

 ئٗضدىٗرٌٗرٔي ۋٖ جوپالٍدذۇ جبٍغدب ثىر روھالرٔي ئىخالضّْٗ لىٍّبٍذىغبْ خىسِٗت

  .ثوٌىذۇ ضبپ ۋٖ خبٌي ىٓغٗرٖزد غٗخطي ھبٌذا وۆپىٕچٗ ئٗضىٗرٌٗر. ئۇٍۇغحۇرىذۇ

 رٖھدجٗرٌىىٍٗر وىچىده ٍدبظ، وَٗ، جٗجرىجىطدي چبغدذا ٍولبٌغبْ رٖھجٗرٌىه ثۇ

 ثوٌغددبْ دٖۋٖجددىٗ دۇَٔبضددىذا روھددي ئۇالرٔىددڭ ھبٌددذا وددۆپىٕچٗ. چىمىددذۇ ئوجحۇرىغدب

ئبرىٍىػدىپ  ھېرىطدٍّٗٔىه ثوٌغدبْ ِٗٔدپٗئٗجىٗ غٗخطدي ثىٍْٗ ئىخالضٍّٗٔىىي

 پٗلٗت ھٗرثىرى ئۇالرٔىڭ ٔٗجىجىطىذٖ ئېسىمحۇرۇغي غٍٗحبٔالرٔىڭ. ثوٌىذۇ وٗجىْٗ

 ھٗلىمٗجٕدي ئٗگىػدىع ھٗلىمٗجدىٗ ئىدىْٗ ئۇٔدذاق. ئۈضدحىذٖ ھٗلىدمٗت ئۆزىال

 ئٌِٗٗىَٗجددحٗ. لبراٍدذۇ دٖپ ثٌٗگىٍٍٗدذۇ، ئٗگىػىػددٕي وىػدىگٗ گٗۋدىٍٗٔدذۈرگْٗ

-ثىدر رٖھجٗرٌىىٍٗر ثۇ ضٗۋٖثحىٓ غۇ لبٍطي؟ زادى ثوٌغىٕي جېگىػٍىه ئٗگىػىػىٗ

 غدۇٔذاق ثىدر ھٗر ئۇالرٔىدڭ ۋٖ. ئېحىػىذۇ ِۇغث ئبرا-ئۆز لبرغىٍىػىپ ثىٍْٗ ثىرى

 ِبڭدب وېٍىپ لېػىّغب ِېٕىڭ خبٌىطب ئٗگٗر – جبِبئىحي ئۇٔىڭ ۋٖ الٔي. پبجبوبرالٍذۇ

. ئٗگٗغدٍّّْٗٗ ئۇٔىڭغدب ۋٖ ثبرِدبٍّْٗ لېػدىغب ئۇٔىدڭ ِْٗ ئِّٗدب،! ئٗگٗغطۇْ

  .ئِٗٗش ئۈضحىذٖ ھٗق جبِبئىحي ئۇٔىڭ چۈٔىي،

-ئىدس ئىچىدذٖودبِىرالر  ۋٖ جدۈرِٗ رٖھدجٗرٌٗر پبئبٌىَٗجچبْ:  ضٗۋٖة ىىىىٕچيئ

 لىطدّي وۆپ ٍبغالرٔىڭ ٍۈزٌٗٔگْٗ دٖۋٖجىْٗ ثۈگۈْ ئۈچۈْ، ٍولبٌغبٍٔىمي دېرٖوطىس

وىحدبة  ثٌٗىدي، جٗرثىٌَّٗٗٔٗضحىٓ ئىچىذٖ جٗغىىالت ئىگٗ رٖھجٗرٌىىىٗ ِۇٔحىسىُ

 ثىدٍْٗ ئولۇغدٍۇلالر ٍدبٌغۇز ٌِٗىَٗجدحٗئٗ. جٗرثىٌَٗىٕىۋاجىدذۇ ثىدٍْٗ ئولۇغٍۇلالر ۋٖ

  .ثوالٌّبٍذۇ وبپبٌىحي جوٌۇق جٗرثىٌَٗىٕىػٕىڭ جٗرثىٌَٗٗظ

 ۋٖ ئۆگىحىددذىغبْ ثىٍىدُ، لىٍىددذىغبْ ٍېحٗوچىٍىده خىسِىحىٕىددڭ ئىطدالَ چولدۇَ

  !وېرٖن ثوٌۇغي ئۆرٔىىي رٖھجٗرٌىه جٗرثىٌٍَٗٗذىغبْ

وىحدبثالر  ثىٌَٗىٕىػدىٕيجٗر روھالرٔىدڭ ثدۇ ٍبراجمبْ ثىٍْٗ ئىٍىّي ئۆز  ئٗگٗر

 پۈجدۈْ ثىدر لۇرئدبٕٔي  ئۇٔذالحب، ثوٌطب، ئىع ثوٌىذىغبْ ئبغۇرغىٍي ئٌِٗٗگٗ ثىٍْٗ

 لدبدىر ئٌٗدۋٖجحٗ ئۆگىٕىػدىٗ ئولۇغدٕي وىػدىٍٗرگٗ لىٍىدپ، ٔبزىً غٗوٍىذٖوىحبة 

 .ئىذى

  ئۇٌدۇغ ثىٍىدذىغبْ ٍبخػدي خدبراوحېرىٕي ئۇٔىدڭ-ٍبراجمبْ روھالرٔي ثۇ ثىراق،

 لٌٗددجىٗ، ثىددر ٍٗٔٗ لٌٗجددحىٓ ثىددر ھٗلىددمٗت ئٗگٗر ىٍىددذۇوي،ث ئېٕىددك غددۇٔي

 ئۇٔذالحب ئۆجۈغّىطٗ لىٍغۇچىغب لوثۇي ثٗرگۈچىذىٓ ٍوٌَورۇق غبگىرجمب، ئولۇجمۇچىذىٓ

 .ئىپبدىٍىٌٍَّٗٗذۇ ئٌِٗٗىَىحىذٖ ئۆز ھٗرگىسِۇ ھٗلىمٗجٕي روھالر



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

499 

 

 ۈچيثٗرگد ٍوٌَدورۇق ۋٖ ِۇئٌٍٗىُ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي پٍٗغِٗجٗر  ئۈچۈْ غۇٔىڭ

 ثوٌۇغدمب لٌٗت ثۈٍۈن لىٍىذىغبْ لوثۇي ئۇٔىڭذىٓ لٌٗجٍٗرٔي ثبغمب غۇٔذالال ثوٌۇغمب،

  .ئٗۋٖجحي

 ۋالىححدب ثىدرال ئدۇالر ثىدراق ثوٌطدىّۇ، ئىدگٗ لىسىممبٍٔىممدب ۋٖ لىسغىٍٕىدك ٍبغالر

 ئىچىدذٖ لىسغىٍٕىدك ئبغدۇ ئۈچدۈْ، ثوٌّىغبٍٔىمي ئىگٗ ثبغمىغبوىحبثحىٓ  ئولۇٍذىغبْ

  .وٗجحي ثۆٌۈٔۈپ بٍوٌالرغ خىً ھٗر

 ِٗزِددۇٔىٕي جېىىطددحٕىڭ ثىددر ئېٕىددك ئۇلددۇِي ۋٖ پددبوىحي ئددبدٖجحٗ ئٗلىٍٍىىددٍٗر

 لوٌغدب لوٌدذىٓ ثوٌّىغدبْ، ئېٕىدك ئۇلۇِي ئٗگٗر. وېٌٍٍّٗٗذۇ ثىرٌىىىٗ چۈغىٕىػحٗ

 ثوٌّىطدب ئېٕىدك پدبوىحي لىطدىٍّىرىٕىڭ ثىر ثوٌۇپ، جېىىطحٍٗر جۇرىذىغبْ ئۆجۈغۈپ

  ٌىذۇ؟ثو لبٔذاق ئٗھۋاي ئۇٔذالحب

 ِۇئٌٍٗىُ ئۆگىحىذىغبْ ثوٌّىغبْ، ٍېحٗوچي ثېرىذىغبْ ٍوٌَورۇق ٍبغالرغب ثۇ دېّٗن

 جٗرثىدٌَٗٗظ ثىٍٗٔدالوىحبة  ٍبٌغۇز ھبٌذا ثوٌّىغبْ رٖھجٗر ٍېحٗوٍٍٗذىغبْ ثوٌّىغبْ،

 ئىخحىالپٕىدڭ ٍٗٔىدال – ئٗھۋاٌدذىّۇ لىٍىّٕىغدبْ جٗرغىت گٗرچٗ-ثېرىٍغبٔذا ئېٍىپ

  .ئىػحۇر ىرث جٗثىئىٌ چىمىػي وېٍىپ

 خىسِىحىٕىدڭ ئىطدالَ غدۇڭب،. ئېٕىدك ئىىٍٗٔىىدي خبجدبٌىك ثىدر ئوچدۇق ثۇٔىڭ

 ثبغدمب دۈغدّٗٔذىٓ ثۆٌۈٔدۈظ چدۈٔىي،. پٗرز وٗجّٗضٍىىي ثۆٌۈٔۈپ ۋٖ ثىرٌىػىػي

 ٍۇِدۇپ وۆز ئېَحمىٕىّذٖن دائىُ ھٗر ِْٗ ئۇ ثىراق،. لىٍّبٍذۇ خىسِٗت ھېچىىّگٗ

 دېگىٕىُ ئبچمىچٗ ٍۇِۇپ-وۆز ِېٕىڭ. شئِٗٗ لىَىٕچىٍىك ثوٌىذىغبْ ھٗي ئبچمۇچٗ

 لىَىٕچىٍىك ثوٌىذىغبْ ھٗي ئبضبْ ھَٗ جېس وېحىذىغبْ، پۈجۈپ ِۇغٗلمٗجطىس – جبپب

 خىددً ِۇغددۇ لىطددّي وددۆپ لىَىٕچىٍىمٍىرىٕىددڭ ئىطددالَ. دېّٗوچىددّْٗ ئِٗٗش

-جبپب ثٌٗىي،. ثوٌّبٍذۇ وٗجىىٍي لىٍىپ ھٗي جېس ئۇٔذاق ئۇٔي ثوٌۇپ، لىَىٕچىٍىمالر

 جىرىػدچبٍٔىك جوخحىّدبً ثېدرىع، ثٗرداغدٍىك جبپبالرغدب ۋٖ چدېىىع تِۇغدٗلمٗ

  .ثوٌىذۇ لىٍغىٍي ھٗي ئبرلىٍىمال ٔىَٗت خبٌىص ۋٖ وۆرضىحىع

﴿ َِ ووا ُْ ِْ َْ َُّ ووْا تُو َِنُوواْ   ْصووُِِّروْ  َوَصوولَُِروْ  َورَ َِطُوواْ  َو توَُّقوواْ   لّْووَو َلَد ! ِددۇئّىٍٕٗر ئددي ﴿ ﴾يَوول نَيوهَهوول  لَّووِذيَ  آ

 ضدٗۋر ئېغىرچىٍىمالرغدب ٍٗجدىْٗ ضدىٍٗرگٗ ۋٖ ِۇغدٗلمٗجٍىرىگٗ ٖجٕىڭئىجبد جبئٗت

 ِٗلطدىحىڭالرغب. لىٍىڭدالر جٍَٗدبرٌىك، جىھبدلب ضبلالپ چېگراٌىرىڭالرٔي. لىٍىڭالر

 .①﴾!لىٍّبڭالر لبرغىٍىك ثۇٍرۇلىغب ٔىڭ ٍٗٔي. لورلۇڭالر دىٓ ئۈچۈْ ٍېحىع
 چدۈٔىي، وٗجٍّٗدّْٗ، ٌدۇپثو ثىئبراَ ئبٔچٗ وۆرۈٔۈغٍٗردىٓ ٔبچبر ثۇ ِْٗ ثىراق

                                                 
①

 ئبٍٗت.-211ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
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 ٔٗجىجىطددي ئۆجّۈغددٕىڭ وددۆرٖ ِٗغٍۇثىَىحىددذىٓ وٌٗگۈضددىٕىڭ ئىػددالرغب ثددۇ ِْٗ

  .لبراٍّْٗ ضۈپىحىذٖ

 ثۇالرٔىددڭ ٔٗجىجىطددىذۇر ئوٍغىٕىػددٕىڭ وېددَىٓ ئۇٍمددۇدىٓ ِۇددٖجٍىدده ئددۇزاق

 لىٍىددذىغبْ ئىحددبئٗت ئۇٔىڭغددب، ثوٌددۇپ خددبجىرجَٗ ئۇٔىڭددذىٓ لٌٗددجٍٗر .ھِّٗىطددي

 ئوٍغىٕىدپ، ئۇٍمدۇدىٓ ِۇددٖجٍىده ئۇزاق ئىٕطبٔالر ِٗزگىٍٍٗردٖ، بٍْولبٌغ رٖھجٗرٌٗر

 ئىخحىالپ چبغذا ئۇرۇٔغبْ لۇجۇٌۇغمب ئۇٔىڭذىٓ لىٍىپ ھېص ئېٕىك خٗجٗرٔي-خٗۋپ

 ٍٗردىدٓ ثدۇ ٍدوٌىٕي لۇجۇٌدۇظ ثىدرى. ثوٌىذۇ پٍٗذا ٔۇلحىئىٕٗزٖرٌٗر ئوخػىّىغبْ ۋٖ

 ثوٌطدب، ثىدرى ئۈچىٕچي. ۇوۆرضىحىذ ٍٗردىٓ ثىر ثبغمب ثىرى ئىىىىٕچي وۆرضٗجطٗ،

 جٗرٍبٍٔىرىددذا، جٗجددرىجٗ ٌددېىىٓ،. لبراٍددذۇ دٖپ ٍٗردٖ ثبغددمب ٍددوٌىٕي لۇجۇٌددۇظ

 ٔىػدبٔغب ثىدٍْٗ ٍدوي لبٍطدي لبٍطدي؟ ٍدوي جوغرا ئٗ  ِٗزگىٍٍٗردٖ، ِۇغٗلمٗجٍىه

  .ئبٍذىڭٍىػىذۇ ئبضحب-ئبضحب ثۇالر ِبٔب ثوٌىذۇ؟ ٍٗجىىٍي

 ئىػدالرٔي وېرٖوىي، مبرِبضٍىمىّىسچى ئېطىّىسدىٓ ۋالىححب ھٗرلبٔذاق غۇٔي ثىس

 ٔىدڭ ثوٌطدب دٖۋٖت ثدۇ. جدۇر ئۇٌدۇغ ثٌٗىدي ئِٗٗش ئىٕطبٔالر پىالٔالٍذىغبٔالر

 دٖۋٖت . وېپىٍدذۇر ئٗثٗدىدٌ لوغذاغمب دٖۋىحىٕي ئۆزىٕىڭ . دٖۋٖجحۇر ٍوٌىذىىي

  .چىمىذۇ ئبٍرىپ ٔبچبرٌىرىٕي ثىٍْٗ ٍبخػىٍىرى ٍوٌىذىىىٍٗرٔىڭ

َِ  لّْووُو لِ ﴿ َِ  لّْووُو لِووُ ْطَِْدُ اْ َِّول َتوول ووَ   لطَّ تووِب َوَِول َتوول ِِّ ووَ  ِِ َْ ََ  ْل َّووَ  َيِل و َِ َْْ ووِو  ََ َِووت نَُوُُْا  َََْوو   ِن َ     َوَذَر  ْلُلووْيِِ
 ئددبٍرىّىغۇچٗ، ِۇئّىٕددذىٓ  ٍبخػددىذىٓ، ِۇٔددبپىمٕي  ٍبِددبٕٔي ﴿ ﴾َََْوو   ْلَغْ ووبِ 

 غٍٗجحىّٕدۇ رٔيضدىٍٗ . لوٍّبٍدذۇ پېدحىڭالرچٗ ھبزىرلي، ضىٍٗرٔي  ِۇئّىٍٕٗرٔي

 .①﴾لىٍّبٍذۇ خٗۋٖردار
 . جبغدٍىۋٖجٍّٗذۇ ثىدرالال ضدٗپٕي وٗجىْٗ ئبرىٍىػىپٔبپبوٍىك  ثىٍْٗ پبن 

. دېٍّٗدذۇ ٍبِدبْ ثدۇ ٍبخػدي، ثدۇ لىٍىدپ خٗۋٖردار ئىػالردىٓ غٍٗت ئىٕطبٔالرٔي

 ئدبرلىٍىك ثدۇ وىرگدۈزۈپ، ئىچىدگٗ ضدىٕبق ۋٖ ئىّحىھبْ ِۇئّىٍٕٗرٔي  ئۇ ٌېىىٓ،

 ِدۇئّىٍٕٗر ۋالىححدب غدۇ ئٗٔٗ. چىمىدذۇ ئبٍرىدپ ئبدٍِٖٗرٔي پبن چىذىٓئى ٔىجىطالر

  .ثوٌىذۇ ِٗٔطۇپ لب ثىر ٍبٌغۇز جبۋٌىٕىپ

 ئددبرلىٍىك ئۆجىددۈزۈظ ِۇغددٗلمٗجٍٗرٔي -جبپددب  ثېػددىذىٓ ۋٖ جددوپالظ جٗجددرىجٗ

 ئىطددالَ ئوِۇَِۈزٌددۈن لبٍطىطددي ئىػددٍىرىٕىڭ دٖۋٖت زىددذدىَٗجٍىه ثددۇ ئىٕطددبٔالر

 ئۇٍغددۇْ، ھٗرىىٗجددىٗ جددوغرا ۋٖ ئٗجراپٍىددك لبٍطىطددي، مبِْبضالغدد ھٗلىمٗجٍىددرىگٗ

 داۋا لىٍىٕغددبْ ثىددٍْٗ ئىخددالش ھبٌددذا وددۆزٌىگْٗ رازىٍىمىٕددي ٔىددڭ لبٍطىطددي

                                                 
①

 ئبٍٗت.-079 ضۈرٖ ئبي ئىّراْ، 
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 ئۈضدحىذىىىٍٗرٔي ھٗق ثىدٍْٗ ٔىجىطدالر ھدبِىٕي . ثىٍىذۇ ئېٕىك ئىىٍٗٔىىىٕي

  .لىٍىذۇ ٍوق زېّىٕذىٓ ٔىجىطالرٔي ئبٍرىپ

ََََّوووُم َِو َوووْذَىُب ﴿ ووول  ل َِّ ََ ََِا ََووول ِْ ِِووو   َعْرِض َتوووَذِلَك َيْضوووِرُن  لّْوووُو  َع وووُ   لنَّووولَس َِوَ ْلُ وووُ   ََ ووول يَن َِ ووول  َِّ ووولر َوَن ََ ُِ﴾ 
 لېٍىدپ زېّىٕدذا ثوٌطدب ٔٗرضٗ پبٍذىٍىك ئىٕطبٔالرغب جۈگٍٗذۇ، ئېمىپ ثوٌطب وۆپۈن﴿

 .①﴾لبٌىذۇ
 ئدۇ رٖھجٗرٌىده، چدو  ثوٌغدبْ زۆرۈردائىدُ  ھٗر ئۈچدۈْ خىسِىحي ئىطالَ ئِّٗب

  .ثوٌّبٍذۇ چىممىٍي ٍبضبپ ئۇٔي ثوٌۇپ ضوۋغبت ھيئىال

 ٍبضىحىذىغبْ ثۇٍرۇپ رٖھجٗرٌىىٕي زۆرۈر ئىچىذٖ ِۇددٖت ٌِٗۇَ ئۈچۈْ ثىس غۇڭب

، لبٌطدب ثوٌدۇپ ِٗۋجۇت زاۋۇتثىر ئىالھي  ٍٗردٖ ثىر ثىراق. ئِٗٗش ِٗۋجۇت زاۋۇت

 ٍوٌَدورۇق ۋٖ لىٍىػدمب رٖھجٗرٌىده ئبرىطدىذىٓ ئۇالرٔىدڭ جبۋالٍذىغبْ ِۇئىّىٍٕٗرٔي

 ضددىٕبق ۋٖ ئىّحىھددبْ چىمىرىددذىغبْ ئوجحۇرىغددب وىػددىٍٗرٔي ٍبراٍددذىغبْ ثېرىػددىٗ

 ثىدٍْٗ ئبٌذى لىٍىػحب دۇئب جىٍٗپ رٖھجٗر ثىر ٍبراٍذىغبْ غب جىٓ ثىس. دېّٗوحۇر

 ٔىَٗجٍىرىّىددس ثبغٍىغددبْ لددب ِٗججددۇرىَىحىّىس، جېگىػددٍىه ئۆجٗغددىٗ ئبٌذىددذا 

 .لىٍىذۇ لوثۇي دۇئبٌىرىّىسٔي  غذاچب غۇ ئٗٔٗ. وېرٖن ثوٌۇغي خبٌىطبٔٗ
َهووونََّا َل ِفووورِ ﴿  َِ  َِ ُْا وووَ ْمُف َْ َِّووولَلِت   َِ ََوووْ    َِ َِّ  لَّوووِذيَ  َيْسوووَُْ ُِِّرو وووَُِ ْب َلُ وووْا ِ  ْْ َُووواُِ  َن ََ َرَهُ وووُا  ْل  ﴾ي َ َودَووول

 . ②﴾دېذى لىٍىّْٗ، ئىجبثٗت ِْٗ لىٍىڭالر، دۇئب ِبڭىال: پٗرۋٖردىگبرىڭالر﴿
 جٕٗٔٗجدحٗ ِېٕىدڭ !ئٌٗچىطي ٔىڭ ئي: ئٌٍٗٗھىططبالِغب پٍٗغِٗجٗر ئبدَٖ ثىر

 پٍٗغِٗددجٗر دېگٗٔددذٖ  –! لىٍطددب  دۇئددب ئۈچددۈْ ثوٌۇغددۇَ ثىددرگٗ ثىددٍْٗ ضددْٗ

دېدذى! ئولدۇغىٓ وۆپ ٔبِبزٔي ٔٗپٍٗ ضْٗ ئۇٔذالحب - :ئٌٍٗٗھىططبالَ
③
 ثۈگدۈٔىي. 

 وٌۇپ،ث رازى رٖھجٗرٌىىىگٗ پېػمٗدٍِٖٗرٔىڭ ئبٌذىٍىرىذىىي وۆز ٍبغالرٔىڭ وۈٔذىىي

 ھٗرگىسِدۇ ثدۇ جبپبٌّىغبٍٔىمي، جېخي رٖھجٗرٔي ئبالھىذٖ ثوٌىذىغبْ خبجىرجَٗ وۆڭٍي

 ئددۆزگٗرِٗش لىٍىددذىغبْ ثىئددبراَ وىػددىٕي وۆرۈٔۈۋاجمىٕىددذٖن وددۈٍٔٗردٖ ِۇغددۇ

 ثدۇ  لبٌّبً ئۇزالمب ثوٌۇپ، ثبضمۇچ ثىر ئۆجىۈٔچي ئۇ ثٌٗىي،. ئِٗٗش ئٗھۋاٌالردىٓ

 ٔىدَٗت ضدبپ ھَٗ خدبٌىص ئۈچدۈْ ثۇٔىدڭ ثىراق. ئۆزگٗرجىذۇ ۋٖزىَٗجٕي ئۆجىۈٔچي

  .وېرٖن ثوٌۇظ

 ثوٌغدبْ پٍٗدذا ھٗرىىٗجدٍٗردٖ ثېرىٍىۋاجمدبْ ئېٍىدپ زاِبٔدذا ھبزىرلي جۆۋٖٔذٖ ثىس

                                                 
①

 ئبٍٗت.-07رٖئذ،  ضۈرٖ 
②

 ئبٍٗت.-61ضۈرٖ غبفر،  
③

 ِۇضٍىُ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
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 گٗرچٗ! ثبلبٍٍي ئورۇٔۇپ لوٍۇغمب ئوجحۇرىغب ضٗۋٖثٍىرىٕي ئبضبضٍىك ئٗ  ئىخحىالپٕىڭ

 ئۆجۈغدٕي ضدىحىپوۆر ِٗضدىٍىٕي ِدۇھىّراق ثۇٔىڭدذىّٕۇ ئىٍگىدرى ثۇٔىڭذىٓ ِْٗ

 !ثوٌطبِّۇ ٍبلحۇرىذىغبْ

. ِدۇھىُ ھٗلىدمٗجْٗ ئۈچۈْ ھٗرىىىحي ئىطالَ جۈزىحىع ئۇضۇٌٕي ۋٖ چۈغٗٔچٗ

 ھېچمبٔدذاق ھٗرىىٗت ئۇ ئۇٔذالحب ٍېحٗوٍّٗٔىطٗ، ئبٍرىپ، ئۇٔىڭغب ٍوٌٕي جوغرا ٔبۋادا

  .ئېرىػٌٍّٗٗذۇ ٔٗجىجىگٗ

 جدۇرۇپ، ھبلبرٖجٍٗپ ۋٖ الپجىٍ، ئٍٗىجٍٗپ گۇرۇھالرٔي ثبغمب گۇرۇھ ثىر ھٗر ثىراق

 جۈزىحىّْٗ ثىٍِْٗبجىراالر  جۈگىّٗش ۋٖ جېپىػىع پۇت چىمىػبٌّبضٍىك، ثۆٌۈٔۈظ،

 غدٍٗحبْ دٖي ثۇ ثوٌۇپ، ئىع وېٍىذىغبْ ئېٍىپ ٔٗجىجىطىسٌىىٕي پۈجۈًٍٔٗ-دېَىع

  .ٍىگٍٗٔىىحۇر ِېۋىٕي زٖھٗرٌىه ثٗرگْٗ جبغالپ

 ھۆودۈٍِٗرٔي ثۆٌۈۋېحىدذىغبْ ئدۇالرٔي ،پدبرچىالظ جدوپىٕي وىػدىٍٗر -جۈزىحىع 

 ٍوٌٕي جوغرا ٍٗجىۈزىذىغبْ ٔىػبٔغب ثوٌۇپ، ئبٌىُ دىٕىذا ٔىڭ ئىٍگىرى، چىمىرىػحىٓ

 پدبوىحىٕي -دٌٖىدً  غٗرىئٗجٕىڭ ثوٌغبْ ئبضبضي ھۆوۈٍِٗرٔىڭ ۋٖ وۆرضىحىع ئېٕىك

  .ئبغىذۇ ئٌِٗٗگٗ ئبرلىٍىك وۆرضىحىع ئوپئوچۇق

 ئۆزىّىسدىّٕدۇ ثىسگٗ ھٗلىمٗت ثٌٗىي بْلىٍىۋاٌّىغ راضث گېپىٕي ئۆزىّىسٔىڭ ثىس

 ۋٖ لىٍىدع جٗپٗوىدۇر جدۈردٖ ئبڭٍىك ٍېحىػىّىس ھٗلىمٗجىٗ ثىسٔىڭ ثوٌغبْ لٗدىرٌىه

 وددۆزٌٗر ٍولۇٌدۇپ، جوضدبلالر، چبغددذا وٌٗدگْٗ ٍِٗدذأغب ئددبرلىٍىك لىٍىدع جٗجمىدك

 ٔىڭ ھېطبثحب ئبخىرلي غۇوي، ئېحىمبدىّىس ثىسٔىڭ. وۆرۈٔىذۇ ئېٕىك ٍوي ئېچىٍىپ،

  .لبٍحىذۇ جٗرىپىگٗ  ئىػالر ثىٍْٗ ِۇۋٖپپٗلىَىحي ۋٖ بردىّيٍ

 ھٗلىدمٗجْٗ ئىخحىالپ ئىچىذٖ جبِبئٗجٍٗر لىٍىۋاجمبْ خىسِٗت ٍِٗذأىذا دٖۋٖت

 ئبضبضدٍىك لوزغىۋٖجىىٕيِبجىرأي  - جېذٖي ۋٖ ئىخحىالپ ثۇ ثىراق،، ثوٌطىّۇ وۆپ

 رېئبٌٍىممدب ۋٖ ٍىطديِٗضى لىٍىدع ھۆوۈَ وىػىٍٗرگٗ ثوٌطب، ئۇ. ِٗضىٍىذۇر ئىىىي

 دٖرىجىطدي وېدَىٓ ئۇٔىڭدذىٓ. ثوٌغبْ ٍوي ِٗضىٍىطدىذۇر جېگىػٍىه ئٗگىػىػىٗ

 ثدۇ ثىدس. جۇرىدذۇ وۈجدۈپ ثىسٔدي ِٗضىٍىٍٗر جۆۋٖٔرٖن لٗدٖر ثىر ِٗضىٍىٍٗردىٓ ئبغۇ

 ضدۆز ھٗلمىدذٖ ِٗضدىٍىٍٗر ثبغدمب ئبٔدذىٓ ضدۆزٌٗپ ِٗضدىٍىٕي ئىىىي ئبضبضٍىك

  .ئبچبٍٍي
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 قىهىص يّسىهىسي كىطىهّرگّ ھۆكۈو

 
 - جدبالظ ۋٖ ئىخحىالپ ئىچىذٖ گۇرۇھالر ئوخػىّىغبْ لىٍىع ھۆوۈَ وىػىٍٗرگٗ

 ۋٖ ئدوڭچىٍالر وىػدىٍٗر. ئبٍالٔدذى وۈرٖغدىٗ ٍِٗدذاْ ثىدر جوٌغدبْ ثىدٍْٗ جبرجىع

  ثبغدمب ئىالھدحىٓ ثىدر وىّىدي،»ئدوڭچىٍالر. ئبٍرىٍذى ئىىىىگٗ دٖپ ضوٌچىٍالر

 ئدۇ ثوٌطدىّۇ ئورۇٍٔىّىغدبْ ئٌِٕٗٗدي ھېچجىدر ىٓئٌٍِٗٗىرىذ ئىطالَ دېطٗ «ٍولحۇر

 ئىدالھ ثبغدمب جىٓ ثىر ئېغىسدا ٍبق،»ضوٌچىٍالر . دېَىػحي. ھېطبثٍىٕىذۇ ِۇئىّىٓ

 ثۇ. دېَىػحي« وېحىذۇ، ثوٌۇپ وبپىر ئۇ لىٍّىطب ئِٗٗي ھېچمبٔذاق لوٍۇپ، دٖپ ٍوق

 ھۆودۈَ بلبرىحد ٔىَىدحىگٗ ثٌٗىدي ئِٗٗش ئِٗىٍىدگٗ وىػىٍٗرٔىڭ ئبٌذىٕمىالر ئىػحب

 ھٗرىىٗجدىٗ ٍدبٌغۇز لىٍىدپ، ضبلىث پۈجۈًٍٔٗ ٔىَٗجٕي وېَىٕىىٍٗر، ثوٌطب چىمبرغبْ

 ۋٖ ئوڭچىددً ثوٌطددب ئىٕطددبٔالر جۈروددۈَ ثىددر ٍٗٔٗ. چىمددبردى ھۆوددۈَ ئبضبضددْٗ

  .غٗوىٍٍٗٔذۈردى ٍِٗذإٔي ثىر ئوخػىّىغبْ چىمىپ ئوجحۇرىطىذىٓ ضوٌچىٍالرٔىڭ

ثېرى ذىٓئۇزۇٔ لبرىحب ِٗضىٍىگٗ ثۇ ِېٕىڭ ثىراق،
①

 ثىدر ثبغدمىچٗ غٗوىٍٍٗٔگْٗ 

 لبٔبئٗت لبرىػىّذىٓ ئبغۇ ئبرلىٍىك لىٍىع جٗپٗوىۇر ٍىٍالر ئۇزۇْ ِْٗ. ثبر لبرىػىُ

 ۋٖزىپىّىس ثوٌۇپ، ِٗضىٍىّىس جۇٔجي ۋٖ چو  ئٗ  ثىسٔىڭ ثوٌطىّۇ ئۇ. لىٍذىُ ھبضىً

 ئىطالِٕىڭ وىػىٍٗرگٗ ثٌٗىي ئِٗٗش ِٗضىٍىطي ثېرىع ھۆوۈَ ھٗلمىذٖ وىػىٍٗر

 جۇرِدبق ئدبرجۇلچٗ ئۈضدحىذٖ ِٗضىٍٗ ثۇ ثىس غۇڭب. ئۆگىحىػحۇر ِبھىَىحىٕي ھٗلىمىٌ

 لىٍىدذىغبْ ھۆودۈَ ثبغدمىالرغب ٍٗٔي ِٗضىٍىٕي ثۇ ثىس غۇٔذالال ئىطحىّٗضٍىىىّىس،

 وىػدىٍٗرٔي ۋٖ لوٍۇۋاٌّبضٍىمىّىس ٍېرىگٗ ۋٖزىپىٍٗر ئبضبضٍىك دٖۋٖجحىىي ِٗضىٍىٕي

 لىٍىػدىّىس. الزىدُضوٌىّبضدٍىمىّىس  ئىچىدگٗ يراِىىط لبرىػىٕىڭ وۆز ئۆزىّىسٔىڭ

 ھٗلىمٗجٕددي ثىٍٍّٗددذىغبْ ئددۇالر وىػددىٍٗرگٗ ئىددع پبٍددذىٍىك ئٗ  ثوٌغددبْ وېددرٖن

 ۋٖ ثىٍدذۈرۈظ ھٗلىمٗجٕدي ثدۇ وىػدىٍٗرگٗ. الزىدُ ٍۈزٌىٕىػدىّىس ٍوٌىغدب ئۆگىحىع

 ِٗلطدٗت ودۆزٌىگْٗ ھٗلىمىٌ ثېرىٍطب ئېٍىپ جٗرثىٌَٗٗظ ثوٍىچٗ جٌٗىپي ھٗلٕىڭ

 ٔٗرضدىٍٗرٔي ٔۇرغدۇْ جؤدۇظ ھٗلىمٗجٕدي چۈٔىي. ثوٌىّىس لىٍغبْ ىسِٗتخ ئۈچۈْ

. وېٍىدذۇ لدبٍحۇرۇپ ھٗلىمٗجدىٗ وىػدىٍٗرٔي ٔۇرغدۇْ. ئۆزگٗرجىدذۇ غدٗوىٍذٖ جوغرا

 ھٗلىمٗجدحىٓ ٍبغدالرٔىڭ ٍبغدىغبْ ٍىدراق ھٗلىمٗجحىٓ ثېرى ئٗضىرٌٗردىٓ ٍېمىٕمي

 .جبرجّبلحب ۋٖ جبرجحي زىَىٕىٕي ٍبغىغبٍٔىمىٕىڭ ٍىراق

                                                 
①

 ٍىٍذىٓ ثېرى.-0965 
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 ئۇضدۇٌذا جدوغرا ھٗلٕدي ٍٗٔدي ،جدبھىٍٍىك لبپٍىغدبْ ئدۈِّىحىٕي ئىطالَ جىۈيپۈ

 ھٗرىىٗجٍٗرٔىڭ ئىطالِىٌ غۇٔذالال جوضبٌغۇضىذۇر، چو  ئٗ  دٖۋٖجٕىڭ ثىٍّٗضٍىه

 دۈغددٍّٗٔىرى دىددٓ. دۈغددّىٕىذۇر چددو  ئٗ  ئىٍگىرٌىػددىٕىڭّۇ غددٗوىٍذٖ جددوغرا

 ثىرىٕچدي جبھىٍٍىمٕي ٍٔىرىذازىَب ۋٖ جبجبۋۇز پۈجۈْ ثبرغبْ ئېٍىپ ئۈچۈْ ِۇضۇٌّبٔالر

  .ئىػٍٗجّٗوحٗ ئۆزىّىسگٗ لىٍىپ لوراي دٖرىجىٍىه

 پېَىدذا ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ٍىرالٍىػدىع ِٗٔىطدىذىٓ ھٗلىمىدٌ ٔىڭ ال إٌٗ إال اٌٍٗ

 ئٗلىذىدذىٓ جدوغرا ئدۇالر. ثوٌدذى پبٍذىطىغب خىرىطحىَبٔالرٔىڭ ۋٖ ٍٗھۇدىٌ ٍۈرگْٗ

 غددٗرىئٗجٕي خبٌىغددبٔچٗ ئددۆزٌىرى ٕيجبِددبئىحى ِۇضددۇٌّبٔالر لېٍىۋاجمددبْ ِٗھددرۇَ

 دۈغٍّٗٔٗر چۈٔىي. لىٍىۋاٌذى جىرٖن ثىر لوٍۇغىغب ٍوٌغب ئبٍرىۋېحىػٕي ھبوىّىَٗجحىٓ

 ِٗغٍدۇپ دۈغدّىٕىگٗ ھدبِّىٕي دىدٓ ٍىرالالغدمبْ ئٗلىذىدذىٓ ثىٍىذىىي ٍبخػي

  .ثوٌىذۇ

 رئدۇال لوٍّىطدىال جبغالپ دېَىػٕي ال إٌٗ إال اٌٍٗ ھٗلمىذٖ ئۆزٌىرى خٌٗك جبھىً

 ضدىڭذۈرگْٗ روھالرغدب ھبٌذا چوڭمۇر ٔبھبٍىحي ئۇلۇِٕي دېگْٗ ِۇضۇٌّبْ، ھېٍىھَٗ

 ئورۇٍٔىػىػددي، ِۇضددحٗھىَٗ ئېڭىددذا ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ ئبڭٕىددڭ خىددً ثددۇ ثوٌددۇپ،

 ئٗضىٗرٌىرىٕي دۆٌٗجٍٗردىٓ لىٍىۋاٌغبْئىػغبي  ئۆزٌىرى دۆٌٗجٍٗرٔىڭ ِۇضحٍِٗىىىچي

 دۆٌٗت ۋاوددبٌىحْٗ ئددۆزٌىرىگٗ ھددبزىرغىچٗ جددب ٍٗٔىددال ثوٌطددىّۇ چېىىٕددذۈرگْٗ

 ٍىرالالغددحۇرىذىغبْ ھددبوىّىَٗجحىٓ غددٗرىئٗجٕي جددۈردٖ ئىسچىددً ۋٖ ثبغددمۇرىذىغبْ

. ِبضالغدحي ٍبخػدي ٔبھدبٍىحي جۇرۇغدىغب ثوٌدۇپ ِٗۋجدۇت ھبوىّىَٗجٕىڭ لورچبق

 ثددوٍىچٗ غددٗرىئىحي ئىطددالَ دۆٌٗجٍٗرٔددي ثددۇ وىػددىٍٗر ٔۇرغددۇْ، ۋٖھددبٌٗٔىي

 ئىطدالَ دۆٌٗجٕدي وىػدىٍٗر ودۆپىٕچٗ ثىدٍْٗ ثۇٔىڭ .لبراٍذۇ دٖپ ثبغمۇرۇٌىۋاجىذۇ،

 دىدٓ ثوٌغبچمدب ِۇغدۇٔذاق ئٗھدۋاي. لىٍّبٍدذۇ جٌٗٗپ ثبغمۇرۇغدٕي ثدوٍىچٗ لبٔۇٔي

 ئىطددالَ ثىددٍْٗ غددبٌچىٍىرى ثددۇ دۇَٔبضددىذىىي ئىطددالَ ئۆزٌىرىٕىددڭ دۈغددٍّٗٔىرى

 ثددۇ ھددبٌجۇوي. ٍولىحبالٍددذۇ جبزاالٍددذۇ، خبٌىغددبٔچٗ ِۇضددۇٌّبٔالرٔي دۆٌٗجٍىرىددذىىي

 ثىدٍْٗ وٌٗىّىطدي ئىّدبْ ثۇ ئبغسىذىىي دٖپ ال إٌٗ إال اٌٍٗ وىػىٍٗر ٌٗجٍٗردىىيدۆ

  .لىٍىذۇ داۋاَ ٍبغبغٕي

 ھٗلىمىددٌ ئىطددالِٕىڭ وىػددىٍٗرگٗ ٍددولىحىع، جددبھىٍىَٗجٕي خىٍددذىىي ثددۇ

 ثىدٍْٗ ِٗٔىطدي ھٗلىمىدٌ ٔىدڭ ال إٌدٗ إال اٌٍدٗ دۆٌٗجٍٗرٔي ئۆگىحىع، ِبھىَىحىٕي

 ثېدرىع ئېٍىپ ثىرٌىىحٗ ثبغمۇرۇظ ثىٍْٗ ٗرىئىحيغ ئىطالَ دۆٌٗجٕي ثىٍْٗ ٍبغبظ

 جٗرثىدٌَٗٗظ ثدوٍىچٗ ِۇغدۇ وىػدىٍٗرٔي. ثوٌّبٍدذۇ ئبٍرىۋېحىػدىٗ ئدۇٔي وېرٖوىي

 ئىطددالَ ثددۇ. ئۇضددۇٌذۇر جددوغرا ثىددر ثىددردىٓ ثوٌىددذىغبْ وددۆرگىٍي ٔٗجىجىطددىٕي
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 ثوٌدۇپ، ٍدوي ئۈٔۈٍِۈن ئٗ  ئۈچۈْ ئۆزگىرىػي ھٗلىمىٌ وىػىٍٗرٔىڭ دۇَٔبضىذىىي

 ھٗلددمٗ خٌٗمٕددي وٗجددىْٗ ٍىرالٍىػددىپ ئىطددالِذىٓ ٍبغددبپ، دۇَٔبضددىذا ئىطددالَ

 ئۇٍغۇٔالغدمبْ غٗرىئٗجىٗ جۆۋٖٔذىىي ِۇضۇٌّبٔالر چبغذا غۇ ئٗٔٗ. وېٍىذۇ لبٍحۇرۇپ

  .وٌٗحۈرىذۇ ئٗضٍىگٗ ھولۇلىٕي خٌٗىپىٍىه ئۇالرٔىڭ  – چبغذا

﴿ َْ ََِلُْووا   لصَّوولِل وونُ ْا َو َِنُووا  ِِ َّووُو  لَّووِذيَ  آ ََووَم  ل وو  َو ََْا  لَّووِذيَ  ِِ ْْ ووَُ ْْ ِِوو   ْعَْرِض َتَلوول   ََنوَُّها  ِْ ْْ لِ  لََ ْسووَُ
نًول يَوْدُِّو ِْ ِتو  ََوْدوِم َفوْاِِِهْا َن لَنوَُّها  ِِْهْا َولَُ َل تَن َّ َلُهْا ِلينَوُهُا  لَِّذ   ْرَتَض  َلُهْا َولَُ َِّومت َِ َِو  َ وْ ً ل دَوِّْ َِن  ََل ُيْكورُِتا ُمُو

َََر ََوْدَم ذَ  َِ َوَِ  َت وُقا ِْ ََل  ٍبخػدي ۋٖ ئېَحمدبْ ئىّدبْ ئىچىڭالردىىدي ﴿ ﴾ِلَك َُِاْولَِ َك ُىُا  ْل

 ھۆودۈِراْ زېّىٕدذا ئٗجىٍٗٔٗرٔدي ثدۇرۇْ ئدۇالردىٓ وىػىٍٗرگٗ، لىٍغبْ ئٌٍِٗٗٗرٔي

 ئۇالرٔىدددڭ ۋٖ ثېرىػدددٕي لىٍىدددپ ِۇضدددحٗھىَٗ چولدددۇَ ئۇالرٔىّدددۇ لىٍغبٔدددذٖن،

 ِبڭب ئۇالر ئۈچۈْ ثۇٔىڭ. لىٍذى ۋٖدٖ ثېرىػٕي ئبٍالٔذۇرۇپ ئبِبٍٔىممب لورلۇٔچىطىٕي

 .①﴾وېرٖن وٌٗحۈرِٗضٍىىي غېرىه ٔٗرضىٕي ھېچ ِبڭب ۋٖ لىٍىػي ئىجبدٖت
 جبھددبٌٗجٕي ِۇغددۇ ثىددٍْٗ جىرىػددچبٍٔىمي پۈجددۈْ دٖۋٖجچىددٍٗر ئۈچددۈْ غددۇٔىڭ

 ئٗھّىَٗجطدىس ِٗضىٍىطدىذٖن لىٍىدع ھۆودۈَ وىػدىٍٗرگٗ ٍۈزٌىٕىػي، ٍولىحىػمب

  .وېرٖن وٗجّٗضٍىىي ثۆٌۈٔۈپ ۋٖ جّٗضٍىىيوٗ چېچىٍىپ ئۈچۈْ ِٗضىٍىٍٗر

 ھٗي ِٗضددىٍىٕي لىٍىددع ھۆوددۈَ دٖپ وددبپىر ٍددبوي ۋٖ ِۇضددۇٌّبْ وىػددىٍٗرٔي

 ئۇالرغدب ضْٗ ئٗگٗر چۈٔىي،. ئۆزگٗرجٌٍّٗٗذۇ ٍِٗذأىٕىّۇ وىػىٍٗرٔىڭ. لىالٌّبٍذۇ

 ھېچمبٔدذاق ئٌٍِٗٗىرىدذىٓ ئىطالَ دېطٗ ال إٌٗ إال اٌٍٗ وىّىي ئېَحمبٔذٖن ئوڭچىالر

 جۇرۇۋاجمدبْ لورغبپ ئۇالرٔي ئۇالر، ئۇٔذالحب دېطٗن، ِۇئىّىٓ، ئۇ لىٍّىطىّۇ، ِٗيئٗ

 دېدگْٗ ثىدس وۆڭٍىدذٖ، ئدۇالر. وٗچٍّٗذۇ ۋاز لٗجئىٌ ئىذىَٗدىٓ زٖھٗرٌىه خىً ئۇ

 لىٍّىطبلّۇ ئِٗٗي گٗرچٗ ثوٌذۇق، ئورۇٔذاپ جوٌۇق جٌٗٗپٍىرىٕي ئىّبٕٔىڭ ۋٖ ئىطالَ

 ئىطدالِٕىڭ ئدۇالر ضدٗۋٖثحىٓ غدۇ. ئوٍالٍدذۇ دٖپ ٍدبٔچۇلىّىسدا، ثىسٔىڭ جٕٗٔٗت

 ئۇالرغدب ئٗگٗر. ئۆزگٗرجٍّٗدذۇ لىٍدچٗ رېئدبٌٍىمىٕي وٗجدىْٗ ٍىرالالپ ِبھىَىحىذىٓ

ھبزىرلي  ثىراق ثوٌطىّۇ، ٍبخػي ٔىَىحىڭالر ضىٍٗرٔىڭ گٗرچٗ ئېَحمبٔذٖنضوٌچىالر 

 ئدۆزٌىرىٕي دٖرھدبي ئۇالر ئۇٔذالحب دېطٗ ، وبپىر ضىٍٗر ثىٍْٗ رېئبٌٍىمىڭالر ئٌِٗٗىٌ

 ِۇضددۇٌّبْ ثىددر ضددېپىذىىي ِۇضددۇٌّبٔالر ئۆزىٕىددڭ ۋٖ ھٗرىىٗجٍىٕىددذۇ لوغذاغددمب

 ئدۇالرٔي ثىدراق. جبپىدذۇ ئىدسدٖپ پدبوىحالرٔي فمھىدٌ ئىطپبجالٍذىغبْ ئىىٍٗٔىىىٕي

 !ئۆزگٗرجٍّٗذۇ ھېچٕٗرضىٕي رېئبٌٍىمحىٓ ٔبچبر لورغىۋاٌغبْ

 ۋٖ ئىدذىَٗ جٗرثىدٌَٗٗظ رٔيئۇال لىٍّبضحىٓ ھۆوۈَ ئۇالرغب ۋالىححب ھبزىرلي ئِّٗب

                                                 
①

 ئبٍٗت.-55ضۈرٖ ٔۇر،  
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 ئۆزگٗرجىػدىٗ رېئدبٌٍىمىٕي ٔبچدبر ئۆزىٕىدڭ ئىٕطبٔالرٔي لىٍىذىغبْ ئىطالھ لٌٗجىٕي

 ئٗھدۋاٌىٕي ئۇالرٔىدڭ  ٔٗجىجىدذٖ. ثوٌىدذۇ ئىدع ثىدر ئٗھّىَٗجٍىه چبلىرىذىغبْ

  .ئۆزگٗرجىذۇ

﴿ َُ َِول َِاَُْو وُروْ   َّو  يُوَغ وت َِ َِل ََِقْامر  َِّ  لَّْو َلَ يُوَغ وتُر    ئۆزگٗرجّىگۈچٗ، ئۆزىٕي ئىٕطبٔالر﴿ ﴾ِسوِهاْ ِ 

 .①﴾ئۆزگٗرجٍّٗذۇ ئٗھۋاٌىٕي ئۇالرٔىڭ
 ثىر ثوٌىذىغبْ جۈرجىٗ ثوٌۇغۇِغب پوزىحطىَٗدٖ خىً ِۇغۇ لبرىحب وىػىٍٗرگٗ ِېٕىڭ

 ھدېٍىھَٗ لىّّىحي ۋٖ ضبٌّىمي ضٗۋٖثٍٗرٔىڭ ئبغۇ وۆڭٍۈِذٖ ثوٌۇپ ضٗۋٖثٍٗر لبٔچٗ

 .وٌّٗٗوحٗ ضبلٍىٕىپ

 لٗدٍِٖىرىٕدي، وېحىع ئېغىپ جٗرٍبٔالردىىي جبرى  ئۇزاق ِْٗ، ٗۋٖةض ثىرىٕچي

 ئبٌىٍّىرىٕىددڭ ئىطددالَ ھۇجددۇِالرٔي، ئىددذىَٗۋى جٗضددىرٌىرىٕي، وېددحىع ئېغىددپ

 وۆرضدىحىپ ئوچدۇق ِدبھىَىحىٕي دىٕٕىڭ ئۇالرغب ۋٖ لىٍىػحىٓ رٖھجٗرٌىه ئۈِّٗجىٗ

، ئبٌىٍّىرىٕىدڭ َئىطدال  ئۇالرٔىدڭ ثٌٗىدي ئبٌغدبٍٔىمىٕي، چٗجدىٗ ئۆزىٕي ثېرىػحىٓ

 ٍوٌَدورۇلالر، لدبٔۇٔىٌ وٌٍّٗٗدذىغبْ ئۇٍغدۇْ غدٗرىئىحىگٗ ٔىڭ، پٗجىۋاالر ئبزغۇْ

 لبجبرىدذىٓ ٔىدڭ،ئىدسدىٕىعئىجحىھبت،   ثېرىٍگْٗ رۇخطٗت ئىطالِذا وىػىٍٗرٔي

 ئدۈِّىحىٕي ئىطدالَ ثىدٍْٗ ۋٖھىّىدٍٗر گۇِدبْ لوٍغدبْ وٌٗحدۈرۈپ خىَبٌغدب دېگْٗ

لبجٕبغمبٍٔىمىٕي  لىٍىۋېحىػىٗ پب  ۋٖ لبرىغۇ ٗلىمٗجحىٓھ ِۇغۇ ئۇالرٔي ۋٖ ئبزدۇرۇغمب

 وىػدىٍٗرگٗ ثۈگدۈْ ثىدس لىٍىدۋاجىّٗٔىي، ھدېص چوڭمۇر غۇٔي وېَىٓ ئوٍالٔغبٔذىٓ

  .جۇرۇۋاجىّىس ثبضمۇچىذا جٗرثىَٗ -جٌٗىُ  ثٌٗىي. ئِٗٗش ٍِٗذأىذا لىٍىع ھۆوۈَ

 ئۈچدۈْ ىحىعٍول غېرىجٍىمٕي لېحىٍّىك ئىىىىٕچي لورغىۋاٌغبْ ئىطالِٕي ثۈگۈْ

 ثوٌّىغددبْ ئددبز ۋٖ جٗرٍددبْ ئددۇزاق ثېددرىع ئېٍىددپ جٗرثىددَٗ -جٌٗىددُ  ِۇغددۇٔذاق

 ِٗضدىٍىٕي ھېطبثحب ئبخىرلي جىرىػچبٍٔىك خىً ثۇ ثىراقِوھحب .  جىرىػچبٍٔىمالرغب

 وېددَىٓ ثېرىٍغبٔددذىٓ ئېٍىددپ جٗرثىددَٗ -جٌٗىددُ  وىّىددي. لىٍىددذۇ ھٗي جٌٗحۈوددۈش

 ودبپىر، غٗوطدىس غۇ ئٗٔٗ جۇرۇۋاٌطبق، چىڭ گېپىذٖ ئۆز چىمىپ، لبرغي ھٗلىمٗجىٗ

  .ثوٌىذۇ ِۇضۇٌّبْ غٗوطىس ئۇ لوغطب ئبۋاز دٖۋٖجىٗ وىّىي

وِِّ ُل  ْلُلْ وِرِِ  َ ﴿ َْ  ثوٌطدۇْ ئبغىبرا ٍوٌي گۇٔبھىبرالرٔىڭ﴿ ﴾وََتَذِلَك ََُصتُل  ْليَلِ  َوِلَُْسوَُِِّ َ  

  .②﴾لىٍىّىس ثبٍبْ روغْٗ ئبٍٗجٍىرىّٕي ئۈچۈْ،
َِوو ْ ﴿ ْر  لت َوْهِْووَك  نَوو ََوو  ََو وت وو َّ  َِ ووْ   َِ ْْ َوو   ْر َوَي نَوو ََوو  ََو وت  روغددْٗ ثوٌىددذىغبٔالرٔىڭ ھددبالن﴿ ﴾َىَْووَك 

                                                 
①

 ئبٍٗت.-00ۈرٖ رٖئذ، ض 
②

 ئبٍٗت.-55ضۈرٖ ئٗٔئبَ،  
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 ئبٔدذىٓ ودۆرۈپ دٌٖىٍٕدي روغدْٗ ٍبغدبٍذىغبٔالرٔىڭ ثوٌۇغي، ھبالن وۆرۈپ دٌٖىٍٕي

 .①﴾ئىذى ئۈچۈْ ٍبغىػي
 ثىرىگٗ ھېچمبٔذاق ئٌٍِٗٗىرىذىٓ ئىطالَ لوٍۇپ ئېغىسدا ال إٌٗ إال اٌٍٗ دٖپ ثۈگۈْ

  وىػىٍٗرٔىڭ وېَىٓ وىػىٍٗردىٓ ثٗزى لبراٍذىغبْ دٖپ وبپىر لىٍّىغۇچىالرٔي ئِٗٗي

 ٍدوق پۈجدۈًٍٔٗ ِۇغدرىىٍىمىٕيئىٍگىرىىي  ثۇٔذىٓ ئۇالرٔىڭ لوغۇغي ئبۋاز دٖۋٖجىٗ

 ثبرغدبْ ئېٍىدپ جٗرثىدَٗ -جٌٗىُ  ئٌٍٗٗھىططبالَ پٍٗغِٗجٗر چۈٔىي،. لىٍىۋٖجٍّٗذۇ

 لبرغدي جۇرغۇچىالر لبرغي لوغۇپ، ئبۋاز وغمبٔالرل ئبۋاز چبلىرىمىغب ئۇٔىڭ چبغذىّۇ،

 ئىطدالِىٌ لوغدۇٌغبٔالرٔىڭ ضدېپىگٗ دٖۋٖت ٌدېىىٓ،. ثوٌغدبْ ئٗھدۋاٌالر جۇرىذىغبْ

 دٖۋٖجدحىٓ  غدۇڭب. لىٍىدۋٖجىْٗ ٍدوق ِۇغدرىىٍىمٕيئىٍگىرىىي  ثۇٔذىٓ ئۇالرٔىڭ

 ذالحبئۇٔد. ھٗلٍىدك ھۆوۈَ غۇٔذاق رېئبٌٍىمىغب وىػىٍٗرٔىڭ جبھىٍىَٗجحىىي ثۇرۇٔمي

 !الزىُ ثېىىحىػىّىس دٖپ ِۇغرىه ئىىىىًٍّٗٔٗ لىٍچٗ لىٍّىغۇچىالرٔي ئِٗٗي ثىس

 جدبھىٍىَٗجحٗ ئبغدۇ چدۈٔىي. ئِٗٗش جدوغرا جۈپحىٓ ئوخػىحىع جبٍذىىي ثۇ ثىراق

  جۇرۇپ ثىٍىپ ئۇالر ثٌٗىي. ئىذى ٍوق ثىٍٍّٗذىغبٔالر ھٗلىمىحىٕي جبھىٍىَٗجٕىڭ

ئىالھٍىمىغدب  ئۇٔىدڭ. ٍۈزٌىٕٗجحي ئۇٔىڭغب. ٔبجحيچولۇ ئىالھالرغب ثبغمب لوغۇپ ثىٍْٗ

 .لىالجحي ئىجبدٖت ئۇٔىڭغب جۈردٖ ئىسچىً. ئىػىٕٗجحي

 پۈجىۈي ِبھىَٗجحٗ دىٕىٕىڭ چبلىرىۋاجمبْ پٍٗغِٗجٗر ھِّٗىطي ئۇالرٔىڭ غۇٔذالال

 ٍېمىٕالغدحۇرىذۇ،غب  ٍبوي-چولۇٔطۇْ ئۆزىگٗ ئىالھالرٔىڭ ئۇ ٍٍِٗي-ئىالھالردىٓ

 غدب ثىدر ٍبٌغۇز ٍوق غېرىىي ئىجبدٖجحٗ، وېچىع ۋاز ولۇٔىػىذىٓچ لبرىطۇْ، دٖپ

 ثدبرٌىك ثبغمب ئۇٔىڭذىٓ ھِٗذٖ لىٍىع لوثۇي دىٓ ثىر ٍبٌغۇز ھۆوۈِىٕي ٍۈزٌىٕىع

 ٍبخػددي لىٍىددذىغبٍٔىمىٕي جٌٗٗپ لىٍىػددٕي رٖت ِٗٔجٗضددىٕي لددبٔۇْ ۋٖ ھۆوددۈَ

 .چۈغىٕٗجحي

 پۈجدۈًٍٔٗ چۈغىٕىع خىً ۇث ئبٌّىغبٔذا ھېطبثمب وىػىٍٗرٔي ضبٔذىىي ئبز ثۈگۈْ

 ئۇالر چۈٔىي،. ِٗۋجۇت وبپىرالرِۇ غٗوطىس ئبرىطىذا وىػىٍٗرٔىڭ. ئِٗٗش ِٗۋجۇت

. ثىٍىدذۇ ئېٕىدك لىٍىدذىغبٍٔىمىٕي رٖت ٔېّىٕدي جدۇرۇپ، لبرغي ٔېّىگٗ ئۆزٌىرىٕىڭ

 ٔېّىٕدي ئۆزٌىرىٕىڭ ئۇالر چۈٔىي،. ثبر ِۇئىّىٍٕٗرِۇ غٗوطىس ئبرىطىذا وىػىٍٗرٔىڭ

  .ثىٍىذۇ ئېٕىك لىٍىۋاجمبٍٔىمىٕي لوثۇي ٕئېّى لوٌالپ،

 چۈغدۈپ لورغبۋىغب ٔبدأٍىمٕىڭ. ثبر ئبدٍِٖٗر جوپ ثىر ٍٗٔٗ ئبرىطىذا وىػىٍٗرٔىڭ

 ئېٕىدك ِدبھىَىحىٕي ھٗلىمٗجٕىدڭ چبلىرىۋاجمدبْ ئۇٔىڭغب ئۆزٌىرى ئبدٍِٖٗر ثۇ لبٌغبْ

                                                 
①

 ئبٍٗت.-42ضۈرٖ ئٗٔفبي،  
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 ٔبھدبٍىحي  :دٍٖدذۇ ِۇٔذاق جٍّٗىََٗ ئىجٕي ئىّبَ ھٗلمىذٖ ِٗضىٍٗ ِۇغۇ. ئۇلّبٍذۇ

 ئٗگٗغّٗضدحىٓ لبٔۇٔىغدب ٔىدڭ لىٍغدبْ ٔبزىدً پٍٗغِٗجٗرگٗ  وىّىي ئېٕىمىي،

 ھدبالي لىٍىػٕي ھۆوۈَ ثىٍْٗ ھۆوۈٍِٗر لبرىغبْ دٖپ جوغرا، ئۆزى ئبرىطىذا وىػىٍٗر

 ثٗزىذٖ ثۇٍرۇٌغبْ لىٍىػمب ھۆوۈَ ثىٍْٗ ئبداٌٗت ئۈِّٗت ھٗرلبٔذاق وبپىر، ئۇ ضبٔىطب

 ثوٌدۇپ ئدبداٌٗت دىٕىدذا ئۇالرٔىدڭ ئىػالر لبرىغبْ دٖپ جوغراوبجحىجبغٍىرى  ئۇالرٔىڭ

 ئدبدٖجٍٗر-ئدۆرپ لىٍّىغدبْ ٔبزىدً  وىػدىٍٗر جبالً جٗۋٖ ئىطالِغب ثٌٗىي. لبٌىذۇ

 ئددۆزىگٗ خٌٗمٍٗرٔددي لىػدداللالردا-ضددٗھرا ِٗضددىٍْٗ. لىٍىػددىذۇ ھۆوددۈَ ثىٍّٗٔددۇ

 ئبغددۇ ٍددۇپلو ھٗدىطددىٕي لۇرئددبْ ئددۇالر ثوٌغددبْ، ئٌِٗٗددذارالر ثوٍطددۇٔذۇرۇۋاٌغبْ

 ثدۇ ِبٔدب. لدبراٍححي دٖپ جدوغرا لىٍىػدىٕي ھۆودۈَ ثىدٍْٗ ئٗٔدئٗٔىٍٗر ئبدٖجٍٗٔگْٗ

 ثۇٍرۇغددبْ ئٌِٗٗددذارالر ئددۇالر ثىددراق. ثددبر ِۇضددۇٌّبٔالر وددۆپٍىگْٗ ٍٗٔٗ. وددبپىرٌىك

 لبٔۇٔىٕىدڭ ٔىدڭ ئٗگٗر ئبغۇالر ئٗٔٗ .لىٍىذۇ ھۆوۈَ ثىٍٗٔال ئبدٖجٍٗر ئوِۇِالغمبْ

 ئۇٔىڭغدب ئبٔدذىٓ ثىٍطٗ، ئېٕىك ئِٗٗضٍىىىٕي جوغرا ٕىڭلىٍىػى ھۆوۈَ ثىٍْٗ غٍٗرى

 لىٍىػدٕي ھۆودۈَ ثىدٍْٗ ئٗوطي لبٔۇٕٔىڭ لىٍغبْ ٔبزىً  ثٌٗىي لىٍّىطب، ئِٗٗي

 . وبپىرالردۇر ئۇالر لبرىطب دٖپ جوغرا

 ٍولىحىع ٔبدأٍىمٕي ثۇ ئىٍگىرى لىٍىػحىٓ ھۆوۈَ وىػىٍٗرگٗ ضٗۋٖثحىٓ غۇ دٖي

 .وېرٖن ۇجۇظج چىڭ جٗرثىَٗٔي-جٌٗىُ ئۈچۈْ

 ھۆوۈِٕي ثىرال وېٍىذىغبْ ئۇٍغۇْ جِٗئىَٗجىٗ پۈجىۈي غۇوي، ضٗۋٖة ئىىىىٕچي

 وىػددىٍٗر جِٗئىَٗجحىىددي ثددۇ چددۈٔىي،. ئِٗٗش ِددۇِىىٓ ھٗلىددمٗجْٗ چىمىددرىع

 ئېَحىدپ ٍۇلىرىدذا ثىدس – ئىچىدذٖ ئۇالرٔىڭ. وٗجىْٗ ثۆٌۈٔۈپ گۇرۇھالرغب وۆپٍىگْٗ

ئىخحىطددبش،  ضىَبضددٗت، دىٕىٕىددڭ الرئددۇ. ثددبر وددبپىرالر غٗوطددىس ئددۆجىىٕىّىسدٖن

 71 ثۇٔذىٓ ٍبوي، ٍوق، ئباللىطي ھېچمبٔذاق ثىٍْٗ جۇرِۇظ رېئبي ۋٖ ئىجحىّبئىَٗت

 جۈزۈٌّىطدىگٗ ھدبوىّىَٗت ثۈگۈٔىي غٗرىئىحي ئىطالَ لىٍىٕغبْ ٔبزىً ثۇرۇْ ئٗضىر

 وٌٗدگْٗ ئۇٍغدۇْ ئٌِٗٗىدَٗجىٗ ۋالحىدذا ئۆز گٗرچٗ غٗرىئٗت ٍبوي وٌٍّٗٗذۇ ِبش

 جبغدالپ، چدۆرۈپ لبٌدذۇلٍىرىٕي ئۆجّۈغدٕىڭ جٗرٖلمىَدبت ثۈگدۈْ ثىدراق، ثوٌطىّۇ

 لوثدۇيپبضدؤالرٔي  ٍېڭدي جۇرِۇغدحب رېئبي ۋٖ ئىجحىّبئىَٗتئىمحىطبد،  ضىَبضٗت،

ثىٍْٗ ثۇ دىٕٕي ئوچۇق ئبغىبرا  ضٗۋٖثٍٗرثبھبٔٗ  دېگٗٔذٖنلىٍىػٕي جٌٗٗپ لىٍىذۇ، 

َٗت ثبغمۇرۇغمب لٗجئىٌ لبرغدي ھبوىّى رٖت لىٍىذۇ ٍبوي اٌٍٗٔىڭ غٗرىئىحي ثوٍىچٗ

 ئٌّٗدبٔىٌجۇرىذۇ. ئٗٔٗ ئبغۇالر اٌٍٗ ٔىڭ دىٕي ۋٖ اٌدٍٗ ٔىدڭ غدٗرىئىحىٕىڭ ئورٔىدذا 

 .ئېحىمبد لىٍىذىغبْ وىػىٍٗردۇر ئېمىّغب

ئۇالرٔىدڭ ئبرىطددىذا غٗوطدىس ِۇضددۇٌّبٔالر ثدبر. ئۇالرٔىددڭ ئىطدالِٕىڭ اٌٍٗٔىددڭ 
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چٗ دۆٌٗت ثبغمۇرۇغدٕي جٌٗٗپ لىٍىػٕي ۋٖ غٗرىئٗت ثوٍى ۆوۈَھ ثوٍىچٗغٗرىئىحي 

جۇرِۇغدىذا وۈچىٕىدڭ  رېئدبيلىٍىذىغبٍٔىمىٕي ٍبخػي ثىٍىذۇ. ئبٔذىٓ ئۇالر ئۆزىٕىڭ 

ھدبوىّىَىحىٕي  اٌٍٗٔىدڭٍېحىػىچٗ اٌٍٗٔىڭ غٗرىئىحىٕي ئٌِٗٗىٍَٗغحۈرىذۇ. ھِٗدذٖ 

  .چىمىع ئۈچۈْ پۈجۈْ وۈچي ثىٍْٗ جىرىػچبٍٔىك وۆرضىحىذۇ ۇرۇپل

رى ئېٕىك ثوٌّىغبْ ٍٗٔٗ ثىر جوپ ئبدٍِٖٗر ثبر. ئۇالرٔىڭ ئۇالرٔىڭ ئىچىذٖ ثٌٗگىٍى

ٍِٗذأي ئېٕىك ئِٗٗش. ئۇالرٔىڭ لبٍطي جٗرٖپىٗ جٗۋٖ ئىىٍٗٔىىىٕي ئېٕىك ثىٍگىٍي 

ثوٌّبٍذۇ. ئۇالرٔىڭ وۆز لبراغٍىرىّۇ ثىردٖن ئِٗٗش. ئٗگٗر ضْٗ ئۇالرٔىڭ ئٗھۋاٌىٕي 

ئۇالرٔىڭّدۇ پۈجدۈًٍٔٗ ثىدر  ئېٕىك ثىًٍٗ دٖپ ئۇالرغب جبزا دىممٗت لىٍىدپ لبرىطدب 

ثبٍمبٍطْٗ! ئۇالرٔىڭ ئىچىذٖ دىٕٕىڭ ئىػدىغب لٗجئىدٌ وۆڭدۈي  ِٗٗضٍىىىٕيئ گۇرۇھ

ثۆٌٍّٗذىغبْ وىػىٍٗر ثبر. دىٓ ھۆوۈِرأٍىك لىٍىۋاجبِذۇ ٍدبوي لىٍّبٍۋاجبِدذۇ؟ دىدٓ 

 ئېحىمبدضىسِٗۋجۇجّۇ ئِٗٗضّۇ؟ ثۇ ئۇالر ئۈچۈْ لىٍچىٍىه ِۇھىُ ئِٗٗش. ِبٔب ثۇالر 

ٕي ئۈچددۈْ وددبپىرالردۇر. ئۇالرٔىددڭ ئىچىددذٖ ٍٗٔٗ ثىددر جۈروددۈَ ئددبدٍِٖٗر ثددبر. ثددوٌغى

ئۇچرىغدبْ ثدۇ ٔدبداْ ئدبدٍِٖٗر ثۈگۈٔىىدذٖن زۆرۈرىدَٗت  ئېسىمحۇرىػىغبئبٌىّالرٔىڭ 

ثىر چٗجىٗ لبٍرىپ لوٍۇظ ئىطدالَ ئدۈِّىحي  ۆوۈٍِٗرٔيھ ئىالھيجۇغۇٌغبْ ئٗھۋاٌذا 

اٍذۇ. ِبٔب ثۇ ئبدٍِٖٗر ئىجٕي جٍٗىَّدَٗ ئۈچۈْ رۇخطٗت لىٍىٕغبْ جوغرا ٍوي، دٖپ لبر

ثىس ثبٍدبجحىٓ وۆرضدىحىپ ئدۆجىْٗ جبھدبٌٗت جۇِبٍٔىرىٕىدڭ لورغدبۋىذا  ۋٖ ضۆزٌىگْٗ

لبٌغبْ ئبدٍِٖٗردۇر. ئۇالرٔىڭ ئىچىذٖ ٍٗٔٗ ثىر جۈروۈَ ئبدٍِٖٗر ثبر. ئۇالرٔىڭ اٌٍٗٔىڭ 

ثىدٍْٗ  لٌٗجيق ثىٍْٗ ئىٕىبر لىٍىذۇ. ثىرا لٌٗجيلىٍّبضٍىمىٕي  ۆوۈَھ ثىٍْٗلبٔۇٔي 

ئىّددبْ ثىددٍْٗ جوغددۇپ جۇرضددىّۇ، ثىددراق لبجٕىػىػددمب  لٌٗجدديئىٕىددبر لىٍىػددٕىڭ 

وىػىٍٗردىٓ ثبغمب وىػىٍٗرٔىڭ ئۆزى خبجدب دٖپ لبرىغدبْ ئىػدالرٔي  ِٗججۇرالٔغبْ

گىػٍىه ثىر ِۇٔچٗ جٌٗٗپٍىرىٕىدڭ ېئٌِٗٗىَٗجحٗ لىٍّبضٍىمحىٓ ئىجبرٖت ئورۇٔذاغمب ج

الرٔىڭ ئىچىدذٖ ثىدر جۈرودۈَ وىػدىٍٗر ثدبر. ئدۇالر ئدۆز ثبرٌىمىٕي ئۇالر ثىٍٍّٗذۇ. ئۇ

وۆڭٍىذٖ ئىطالِٕىڭ ھۆوۈِرأٍىك لىٍىػدىٕي ئدبرزۇ لىٍىدذۇ. ثىدراق ئدۇالر جىٕچٍىدك 

ئورثىحىطىذا ٍبوي ئۇالرٔىڭ وېَىٕىي ئبلىۋىحىٕىڭ جىٕچٍىممدب وبپدبٌٗت ثېرٌٍٖٗدذىغبْ 

بْ پۈجۈًٍٔٗ خبجىرجَٗ دۇچبر لىٍّبٍذىغ ئولۇثٗجىٗۇالرٔي ئبزاة ئ ٖئىچىذ ٍوٌَورۇلالر

 ثىددرٖرئىپددبدىٍىگۈدٖن  ئىذىَٗضددىٕيپۇرضددٗجٕي جبپبٌّىطددب، ئۇٔددذالحب ئۇالرٔىددڭ ئددۆز 

 !لٗجئىٌ ئېٍىپ ثبرِبٍذۇ ٗرىىٗجٕيھ

ٍوغۇرۇٍٔۇلي، وۆرۈٔۈغٍىرىٕىڭ ٔبچبرٌىمي ۋٖ  ضبالھىَىحىٕىڭثۇ ئبرىالغّب ئبدٍِٖٗر 

ممب ئىگٗ ثوٌطدىّۇ، ثىدراق ئىطالِٕىڭ جوغرا ضۈرىحىذىٓ ئېغىپ وېحىػٍىرىذٖ ئورجبلٍى

ضۈرىحي جۇرالٍىدك ئِٗٗش! ثدۇ ئبرىالغدّب ئدبدٍِٖٗر وۈچٍدۈن  ۋٖ ٗجىّيھ ئۇالرٔىڭ
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ئوجحۇرىطىذا لبٌغبْ ثوٌۇپ ثېطدىُ ثدۇ ئدبدٍِٖٗرٔي گٗرچٗ ثٗن ئبضدحب  ثېطىُئىىىي 

لوغۇٌۇغمب ٍبوي ئوچۇق ئىّبْ جوپىغدب لېحىٍىػدمب  الگېرىغب وۇفرىثوٌطىّۇ ٍب ئبغىبرا 

 .لىطحبٍذۇ

وٗڭدرى  ئدبجېئىسِچىٍىمٕيلبٍطدي جبٍٍىرىدذا ئوچدۇق ئبغدىبرا  ٗرھ غبرىٕىڭٍٗر 

دىدٓ ثىدٍْٗ ثوٌغدبْ  ئٗضدىرٌٗردىىيئىٍگىرىىدي  ۋٖ لىٍىۋاجمدبْجبرلىحىػٕي ٔىػبْ 

دىٕٕىڭ ِبھىَىحىدذىٓ چىمىرىدۋېحىع  خٌٗمٕي جۇرۇۋاجمبْئباللىطىٕي ئۈزۈظ ئبٌذىذا 

ٗت خٌٗمٍىرىٕي دىٕطىسالغدحۇرۇپ، ھٗرلبٍطي ِىٍٍ ثىٍٗٔال ثوٌذى لىٍّبضحىٓ ثٌٗىي

لىٍىددع ِٗلطددىحىٕي  ۆوۈِرأٍىددكھ ئوِۇَِۈزٌددۈنئددۇالر ئۈضددحىذىٓ  ٍٗھۇدىَالرٔىددڭ

ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ پۈجىۈي ٍٗر غبرىذىٓ دىٕٕي ثىر پۈجۈْ ٍولىحىػىٕي ٔىػبْ 

 ...ثېطىّي ئوجحۇرىطىذا ٍٗھۇدىَالرٔىڭلىٍىۋاجمبْ خٌٗمئبراٌىك 

اال اٌٍٗٔدي ئېغىسىدذا ضدۆزٌٗپ  ھٗلىمىحىٕىدڭ الاٌٗ ئىطالِذىٓ ئىجدبرٖت جٗۋھىدذ

 لوٍددۇظ ثىددٍْٗ ئٌِٗٗددگٗ ئبغددّبٍذىغبٍٔىمىٕي، ثٌٗىددي ثىددر اٌٍٗدىددٓ ثبغددمب ئىددالھ،

اٌٍٗٔىددڭ ئٌٗچىطددي دٖپ گۇۋاھٍىددك ثېددرىع، ئۇٔىددڭ  ئٌٍٗٗھىططددبالَِددۇھِّٗٗد 

ۋٖ  ثۇٍرۇغبٔدذٖنۋٖ ئۇٔىدڭ پٍٗغِٗجىدرى  ِبش ھبٌذا ئِٗٗي لىٍىع، اٌدٍٗ جٌٗىپىّگٗ

رىطبٌىطددىذٖ وۆرضددىحىٍگٗٔذٖن ئددبدا لىٍىددع  جٗرثىددَٗجٌٗىددُ  ّددبَ غددٗھىذٔىڭئى

ئبٍٍىٕىددذىغبٍٔىمىٕي وىػددىٍٗرگٗ جىددذدىٌ  رېئبٌٍىممددبئددبرلىٍىمال ئبٔددذىٓ ئۇٔىددڭ 

 ...چۈغٗٔذۈرىۋاجمبْ ئىطالَ ھٗرىىىحىٕىڭ ثېطىّي ئوجحۇرىطىذا

 ۇرۇٍْوغدِۇغۇٔذاق ئٗثٗدىٍَىه وۈچٍۈن ئىىىي ثېطىُ ئوجحۇرىطىذا ثٌٗگىٍىدرى 

 . ثدۇ گٗۋدىٕىدڭھٗرىىٗجٍىٕىدذۇجوخحىّدبً  لٗجئىٌثۇ گٗۋدٖ ئىٕحبٍىٓ ئبضحب ئِّٗب، 

ھٗرىىىددحىگٗ ئوخػددبٍذۇ. ِددۇز  پٗضددٍىذىىي ِددۇز جىغىٕىددڭ ھٗرىىىحددي گوٍددب ثبھددبر

پبرچىٍىرى ثۇ جبغذىٓ ئبٍرىٍىپ چىمىدپ ثٗزىٍىدرى ئدو  جٗرٖپدىٗ، ثٗزىٍىدرى ضدوي 

ثىدس ثۈگدۈٔىي . جدۈًٍٔٗ ئېرىدپ جۈگٍٗدذۇجٗرٖپىٗ ئېمىپ وېحىذۇ. ئبخىرىذا ثۇ جبغ پۈ

ھٗرىىىحىٕدي  ئبضحب ئِّٗب، جوخحىّبً ھٗرىىٗجٍىٕىذىغبْ ثۇ گٗۋدىٕىڭ رېئبٌٍىمىّىسدا

لوغۇٌطب، ٍٗٔٗ ثىر ئوچدۇلحىٓ  الگېرىغب وۇفرى. ئۇٔىڭ ثىر لىطّي ئبغىبرا وۆرۈۋاجىّىس

 درىجىدٌجٗھٗجىّي  ئوچۇق ئىّبْ لىطىٍّىرى جٗرٖپىٗ ٍۈزٌىٕىۋاجىذۇ. ثۇ گٗۋدىٕىڭ

 .ئبزىَىۋاجىذۇ

ٍىً ئىٍگىدرى ئدۆز وۆڭٍۈِدذٖ، ئٗگٗر ثدۇ گٗۋدٖ ئىّدبْ ٍدبوي ئبغدىبرا  95ِْٗ 

ثوٌىذىغبْ ئٗضٍي جوپمب لوغۇٌغبْ ثوٌطب ٔٗ لٗدٖر  پٗرلٍٗٔذۈرگىٍيوۇپرىذىٓ ئىجبرٖت 

ئىػدالر  رېئبٌٍىمحىىيوٗجحي.  ئۆجۈپٍىً  05ٍبخػي ثوالجحي ھٗ! دٍٖححىُ. ئبرىذىٓ 

زۆرۈرىَىحدي ٍدولٍىمىٕي  چېىىػىّىسٔىڭھۆوۈَ لىٍىع ئۈچۈْ جبپب  ثىسٔىڭ وىػىٍٗر
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 جېدذٖيئىطپبجٍىذى. ھۆوۈَ لىٍىع ِٗضىٍىطىذٖ ثبغمىالر ثىٍْٗ جبالظ جبرجىع ۋٖ 

ِددبجىرا لىٍىددپ ھۆوددۈِٕي وىػددىٍٗرگٗ دائىددرٖ ثٌٗگىددٍٗپ ثېرىددذىغبْ راِىىغددب 

 ّىسٔدي ئبغدۇۋٖ دٖۋٖت ٍِٗذأىذىىي خىسِٗجٍٗردٖ پۈجدۈْ دىممىحى ئبٍالٔذۇرۇغىّىس

 .ۋٖ ئٗخّىمبٔٗ ثىر ئىع ثوٌۇپ لبٌذى ھۆوۈَ ِٗضىٍىطىگٗ لبرىحىپ جوٌىّۇ ئبرجۇلچٗ

. ثۇ وۆرۈۋاجىّْٗثٌٗگىٍىرىٕي  پٗرلٍىكٍىٍذىٓ وېَىٓ ِْٗ ثۇ گٗۋدىٕىڭ  95ھبزىر 

ۋٖ  چبغددذا ثىددر جددوپ ئوغددۇي لىددس ٍبغددالر ثددبر. ئددۇالر ئېغىددپ وٗجددىْٗ، ثۇزۇٌغددبْ

ٍۈزٌٗٔدذى. ثىدراق  وۇفرىغدبالر ئبٌٍىمبچبْ لبٍحّبش چۈغىۈٍٔٗغىْٗ ٍبغالر ثوٌۇپ ئۇ

اٌٍٗ خبٌىغبْ ِۇددٖجحٗ ئۇالرٔىڭ وۇپرىذىٓ لبٍحىػي ثۇٔىدڭ ضدىرجىذا ٍٗٔٗ ثىدر جدوپ 

ئوغۇي لىس ٍبغالر ثبر. ئۇالر ئوچۇق ئبغىبرا ئىطالِٕي لوثدۇي لىٍغدبْ ٍبغدالر ثوٌدۇپ 

 .ثۇٔىڭذا لىٍچٗ غۇۋاٌىك ِٗۋجۇت ئِٗٗش

. روپبظ لىسالر وۆرۈۋاجىّْٗ،ٕىڭ ئٗ  چو  ٔبِبٍٍٗٔىرىٕي ِْٗ ثۇ ئىطالِىٌ گٗۋدى

ھٗر  ئۇٔىۋېرضىحېحالرٔىڭ. ئۇالر جوٌذۇرۇۋاجىذۇ ئۇٔىۋېرضىحېحالرٔي ۋٖ ِٗوحٗپثۇ لىسالر 

ئٌِٗٗىَٗجددحٗ ئددۆزىگٗ خددبش ئبالھىددذىٍىىٍٗر ثىددٍْٗ  فددبوۇٌحېحٍىرىٕيلبٍطددي 

، وددۇفرىضددٍىذٖ ئٗ ئۇٔىۋېرضددىحېحالرۋٖ  ثددۇ ِٗوددحٗپ ۋٖھددبٌٗٔىي. جوغددمۇزۇۋاجىذۇ

ۋٖ ئىطالِذىٓ چېىىٕذۈرۈغدٕىڭ ِٗروىدسى ثوٌدۇظ، ٍدبٌغۇز ٍٗرٌىده  ئبجېئىسِچىٍىك

جبھىٍىَٗجال ئِٗٗش ثٌٗىدي پۈجىدۈي خٌٗمئدبراٌىك جبھىٍىَٗجٕىدڭ پبضدؤي ثىدٍْٗ 

لىٍىع ئۈچۈْ لۇرۇٌغبْ ئىذى. ثىراق، ثۇ لىدسالر لٗددىٕدي جىده  ئېالْئۇالرغب جٗ  

 ِٗضخىرٖلبٔذاق  ٗرھ جبھىٍىَٗجٕىڭئىگٗ ثوٌذى.  جۇجۇپ، ئىّبْ ثىٍْٗ ئۈضحۈٍٔۈوىٗ

پبت ئبغۇ لىسالرٔي لبِبلمب ئدېٍىع، جدۈرِىگٗ -ئۆچٍّٗٔىىٍىرى، ثٌٗىي ئۇٔىڭ پبت ۋٖ

 ٍدۈزىٕيلبِبظ، جبزاالظ ۋٖ ضۈرگۈْ لىٍىػالر ثىٍْٗ دۈغٍّٗٔىه لىٍىػدي ئدۇالرٔي 

  .ٍېپىػحىٓ جوضۇپ لبالٌّىذى

ثددبر. پۈجىددۈي  الھىددذىٍىىٍىرىھٗلىددمٗجْٗ ئددۆزگىچٗ ئب ثددۇ وۆرۈٔۈغددٍٗرٔىڭ

 دۇَٔبٔىدڭ ٍٗھۇدىَالرٔىدڭثۇزۇٌۇغدىٕي ئٌِٗٗدگٗ ئبغدۇرۇظ ئۈچدۈْ  جِٗئىَٗجٕىڭ

 ضۇٍىمٗضددحيھٗرلبٍطددي جبٍٍىرىددذىىي غٍٗددرى ِىٍٍٗجددٍٗرگٗ لبراجمددبْ زٖھٗرٌىدده 

دٖرىجىدذٖ  وېٌٍٍّٗٗذىغبْئبٍبٌالرٔي دىٓ ئٗخالق ئىّبٔىذىٓ ئۇٔىڭغب ِٗڭگۈ لبٍحىپ 

ٗگٗر ثۇ پىالْ ئٌِٗٗگٗ ئبغطب، ثبٌىٍىرىغب وىچىىىذىٓ ثبغالپ ئىذى. ئ چىمىرىۋېحىع

ثوٌّبٍدذۇ. ئۇٔىڭدذىٓ  ِٗۋجۇتئبٔب  ئۆگىحىذىغبْدىٕٕىڭ پىرىٕطىپ ۋٖ ئٗخاللٍىرىٕي 

، ٍٗھدۇدىٌئٌِٗٗدگٗ ئبغدۇرۇظ  ثۇزۇٌۇغدىٕيوىَىٓ پۈجىۈي ئىطالَ جِٗئىَىحىٕىدڭ 

، ثۇ ئبٍدبٌالرٔي ضۇٍىمٗضحيِۇضۇٌّبْ ئبٍبٌالرغب لبراجمبْ زٖھٗرٌىه  خىرىطحىَبٔالرٔىڭ

، ئٗگٗر ثوٌدۇپئبٍبٌٍىرىٕىدڭ ِبڭغدبْ ئىسىدذىٓ ِبڭدذۇرۇظ  ٍبۋروپدبثۇٔذىٓ ئىٍگىرى 
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ئۇالرٔىڭ ثۇ پىالٔدي ئٌِٗٗدگٗ ئبغطدب ئۇٔدذالحب ثبٌىٍىرىغدب ئۆضدّۈرٌۈن ِٗزگىٍدٍٗردٖ 

 جِٗئىَٗجدحىٓئبٔدب ثدۇ  ِۇضدۇٌّبْدىٕٕىڭ پىرىٕطىپ ۋٖ ئٗخاللٍىرىٕي جۈگىحىذىغبْ 

وٌىذۇ. ئبٍبٌالر پۈجۈْ ٍدبوي ٍېدرىُ ٍبٌىڭدبچ ثوٌغدبْ، ٍبٌىڭدبچٍىك ِٗدٖٔىدٌ ٍولبٌغبْ ث

، ِٗدٖٔىٍَىػىع، جٗرٖلمىدٌ لىٍىدع، ۋٖ ئىٍگىرىٍٗظجِٗئىَٗجٕىڭ جۈپ ئبضبضىغب، 

 پۈجدۈْخىرىطدحىَبٔالر  ۋٖ ٍٗھدۇدىٌ ئٗروىٍٕىىٕىڭ ثٌٗگىطىگٗ ئبٍالٔغبٔذىٓ وېَىٓ،

ٍىپ ِۇضۇٌّبْ ئبٍبٌالرٔىڭ ئىطالِغب ئىػمب ضې ۋاضىحىٍىرىٕيوۈچٕي چىمىرىپ، ثبرٌىك 

 ئبٍالٔدذۇرۇۋٖجّٗوچيۋٖ ئىطالِىٌ وىَىٍّٗرگٗ لبٍحىػىٕي پۈجدۈًٍٔٗ خدبَ خىَبٌغدب 

 .ثوٌذى

، خىرىطددحىَبٔالر ثېىىددحىْٗ ٍٗھددۇدىٌغددۇٔىڭ ئۈچددۈْ ِۇضددۇٌّبْ ئبٍبٌالرٔىددڭ 

 ئېحىمدبدئبدٖت غٗوٍي ثىدٍْٗ ئِٗٗش، ثٌٗىدي -جوضۇلالردىٓ ثۆضۈپ ئۆجۈپ ئۆرۈپ

ثىٍْٗ ئىطالِىٌ وىَىٍّٗرگٗ لبٍحىپ وېٍىػي ٍۈزٔي ٍېپىػي ئبالھىذٖ  يچۈغٗٔچىط

دائىرىطدىٕي ۋٖ  ئۆزگىرىػدٍٗرٔىڭٍۈز ثېرىۋاجمبْ  جِٗئىَٗجحِٗٗٔىگٗ ئىگٗ ثوٌۇپ، ئۇ 

ثٌٗگىٍىددرى ٔددبٌِٗۇَ ئبغددۇ گٗۋدىٕىددڭ ئىچىددي لىطددّىذا ئبٍرىٍىددپ چىمىػددىٕىڭ 

 .ذۇوۆرضىحىپ ثېرىۋاجى ئېٕىكئبٌٍىمبچبْ ثبغالٔغبٍٔىمىٕي 

ٔددبٌِٗۇَ گٗۋدٖ ئىچىددذٖ ئبٍرىٍىددپ چىمىددع ھٗرىىىحىٕىددڭ  ئبغددۇئٗگٗر ثىددس 

 95ٍدبوي  95 ئبخىرٌىػىػي ٍبوي ئۆزىٕىڭ ٍِٗذأىٕي ئېٕىك ثېىىحىػي ئۈچۈْ ٍٗٔٗ

، دٖپ پٗرٖز لىٍطبق ئۇٔذالحب ِېٕىڭچٗ ئىػدالر دٖۋٖت ٍِٗذأىدذا وېحىذۇٍىً ۋالىث 

لىٍىع ِٗضىٍىطىگٗ  ۆوۈَھ ىػىٍٗرگٗوخىسِٗت لىٍىۋاجمبْ جبِبئٗجٍٗر ئوجحۇرىطىذا 

جدبرجىع ٍدبوي ئۆچٗوىػىػدٍٗرٔىڭ  - ِبجىرا، جبالظ - جېذٖيلبرىحب ٍۈز ثېرىۋاجمبْ 

ثدوالجحي، چدۈٔىي ِېٕىدڭ  ئبٍذىڭالغدمبْجوٌىّۇ ئٗھّىَٗجطىس ئىىٍٗٔىىي پۈجۈًٍٔٗ 

 ودۈچٗپجٗضٗۋۇرۇِذا ِېڭىۋاجمبْ ثۇٔذاق جىطّىٕي ضۆرٖظ ثوٌۇپ، ئٗگٗر ثىس ئۇٔي 

ثىدر ٔٗچدچٗ لٗدَٖ چىمىدپ وٗجىٍٗٔىىىٕدي  ٌىٕىَٗضدىذىٓن ئۇٔىدڭ ئدۆز ضۆرىطٗ

 .وۆرىّىس

 ېئددبير ئددۇٔبھددبٍىحي ئېٕىمىددي ثددۇ گٗۋدٖ ئىچىددذىىي ھٗرىىٗجٕىددڭ ئبضددحىٍىمي 

دٖۋٖجچىٍٗرٔىڭ ئۆچٍّٗٔىىىٕي وٌٗحۈرۈپ  ٗزىث گبھىذا. ثۇ خىً ئبضحىٍىك ٗلىمٗتھ

 ٗرھ ھدبزىر. ثىدراق ثىدس ٍىذۇوېچىمبرضب، ٍٗٔٗ ثٗزىٍٗرگٗ ئېغىر ئۈِىذضىسٌىه ئېٍىپ 

ثىددٍْٗ جددبھىٍىَٗجىٗ لددبراپ  ٍۈزٌىٕىۋاجمددبْئىىىددي جٗرٖپ ئىطددالِغب لددبراپ 

ٍىددً ئىٍگىرىىددي  95ٍددبوي 05ثۈگددۈٔىي وۆرۈٔۈغددي ثۇٔىڭددذىٓ  وېحىۋاجمبٔالرٔىددڭ

ئىسچىدً جدۈردٖ  وۆرۈٔۈغدٍٗرچدۈٔىي .ثىٍْٗ ئوخػبظ دٖپ ئېَحبٌّدبٍّىس وۆرۈٔۈغي

ىٕىڭ جېسٌىىىٕي ٔٗزٖردىٓ ضبلىث لىٍىپ جۇرۇپ، ثدۇ ضۈرىح ئۆزگىرىعئۆزگىرىۋاجىذۇ. 
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 .چولۇَ ئىجرٖت ئېٍىػىّىس وېرٖن ئۆزگىرىػحىٓ

غددۇوي، ئٗگٗر ئىطددالَ ھۆوددۈِىحي لۇرۇٌددۇپ لبٌطددب، خٌٗددك  ضددٗۋٖة ئددۈچىٕچي

 ِۇضدحٍِٗىىىچىٍىهئبِّىطىذىٓ جٗغىىً لىٍىٕغبْ ثۇ ئبڭطىس گٗۋدٖ ئۇزاق ٍىٍٍىدك 

ثوٌطدۇْ ٍدبوي ئىطدالَ جىٍغدب  ْٗثىدٍ يھېططدىَبج ئۆچٍّٗٔىدهلبٌذۇرۇپ وٗجىْٗ 

 ثدۇ، ۇْثوٌطد ْٗثىدٍ ھېططدىَبجي جۇٍغدۇئېٍىٕغبْ چبغدذا پٍٗدذا ثوٌىدذىغبْ دىٕدي 

 .لبرغي چىمّبٍذۇ ۆوۈِٗجىٗھ

زىَبٌىَالر جٗثىمىطىٕي لبپٍىۋاٌغبْ ئىطالِغب لبرىحب چٗوطىس ٔبدأٍىك  ثوٌۇپّۇجوغرا، 

ئىطالَ ھٗرىىىحىگٗ لبرغي لدۇراي ثٗجٍٗردٖ ثبٍبْ لىٍغىٕىّىسدٖن  ٍۇلىرىميۋٖ ثۈگۈْ 

 ثددوٍىچٗضددۈپىحىذٖ خىددسِٗت لىٍىۋاجمددبْ ال اٌٗ اال اٌددٍٗ ثىددٍْٗ اٌٍٗٔىددڭ غددٗرىئىحي 

ثبغددمۇرۇظ ئوجحۇرىطددىذىىي زىددچ ثبغٍىٕىػددچبٍٔىك ِۇٔبضددىۋىحىٕي  ٗتھددبوىّىَ

 جوضددبقر ىددئىٕحددبٍىٓ چددو  ث جوضددبلٍىرىذىٓھٗرىددىٗت  ثددۇ دٖي چۈغّٗٔٗضددٍىه

، ئىطالَ ھۆوۈِىحي لورۇٌغبْ چبغدذا جٗوىحٍٍّْٗٗغۇٔي  . ثىراق ِْٗ ثۇېطبثٍىٕىذۇھ

ئبضدبش ضدبٌىذىغبْ دائىرىدذٖ  لۇرۇٌۇغىغبٍٗٔي ئىطالِىٌ ثبزا ئىطالَ ھۆوۈِىحىٕىڭ 

ثىدٍْٗ ضدبلٍىٕىپ  وۆرۈٔىػديھدبزىرلي  گٗرچٗ  چبغذا ثۇ ئبڭطىس گٗۋدٖ وېڭٍٗگْٗ

لبرغدي  ٗرگىدسھ ھۆودۈِىحىگٗئىطدالَ  .لبٌطىّۇ ئٌِٗٗىَٗجحٗ ثدۇ ِدۇِىىٓ ئِٗٗش

ق پٍٗدذا لىٍّبٍدذۇ. ثٌٗىدي ئىطدالَ بچىمّبٍذۇ. غۇٔذالال ئۇٔىڭ ٍوٌىذا لٗجئىٌ جوض

، ووِّۇٔىطحالرضېپىذىىىٍٗردۇر. ٍٗٔي  ئىذېئوٌوگىَٗھۆوۈِىحىگٗ لبرغي جۇرىذىغىٕي 

 ۆوددۈَھ جبِدبئٗجٍٗر ٗرگىسِدۇھ . ثدۇالرٔٗپٗضدٍىرىذۇر َٗھ ئۇالرٔىدڭ ۋٖ ئٌّٗدبٔىَالر

ئبڭطددىس گٗۋدىددگٗ جٗۋٖ ئِٗٗش. ثٌٗىددي ئددۇالر  اجمددبْوېٌٍٍّٗٗۋلىٍىػددحب ثىددرٌىىىٗ 

 .جبٌٍىۋاٌغبْ ثىر ئۇچۇَ ئبدٍِٖٗردۇر الگېرىٕي وۇفرىئبٌٍىمبچبْ ئوچۇق 

ئٗگٗر ثۇ ئبڭطىس گٗۋدٖ ئىطالَ ھۆوۈِىحي لۇرۇٌغبْ چبغذا ئۇٔىڭغب لبرغي جۇرغبْ 

ي ثوٌطددب ئىددذى، ئۇٔددذالحب ثىددس ئۇالرغددب لبرىحددب ئۆزىّىسٔىددڭ ئددبخىرلي ٍِٗددذأىّىسٔ

چېمىدرىع ٍوٌىدذا  ۆودۈِٕيھ لدبٔۇٔىٌ ئېٕىدكثٌٗگىٍٗظ ئۈچۈْ ئۇالرغب ٔىطدجٗجْٗ 

ثىدس  ھدبزىرجىرىػچبٍٔىك وۆرضٗجطٗن، ثۇ ثىر جوغرا جبٌالظ ثوٌغدبْ ثدوالجحي. ثىدراق 

 ۋٖ ٗلىمىحىٕديھ ٔىدڭٍٗٔدي ال اٌٗ اال اٌٍٗجۇرۇۋاجىّىس. لبرىحب دٖۋٖت ٍِٗذأىذا  ۇالرغبئ

دٖۋٖجددىٗ ئددبۋاز لوغددىذىغبْ وىػددىٍٗرٔي  ىٍىددع،ئىطددالِٕىڭ ِددبھىَىحىٕي ثبٍددبْ ل

ئۇرۇٔدۇظ  جٗرثىٌَٗٗغىٗثوٍىچٗ  جٌٗىپي ٗلىمىٌھ ۋٖ ِٗٔىطي ٗلىمىٌھ ئىطالِٕىڭ

لىٍىدع  ۆودۈَھ گٗۋدىگٗ لىٍىػٕىڭ. ثۇ خىً رٖۋىػحٗ دٖۋٖت جۇرۇۋاجىّىسٍِٗذأىذا 

وبپىر  ثىٍْٗ پۈجۈًٍٔٗ ِۇٔبضىۋٖجطىس. ئۇالر اٌٍٗٔىڭ ئۆٌچىّىذٖ ٍٍِٗي ِۇضۇٌّبْ ٍبوي

ھٗجحب، دٖۋٖت  ثوٌۇۋاجىذۇ.ثوٌطۇْ، دٖۋٖجٕىڭ جٗغٗثجۇضي ثبرٌىك وىػىٍٗرگٗ ثىردٖن 
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ٍِٗذأىذا خىسِٗت لىٍىۋاجمبْ وىػىٍٗرگىّۇ غۇٔذاق! چۈٔىي ئۇالرٔىڭ وۆپ لىطّي 

ال  جدېخىچٗئىطالَ جٗغۋىمبجي ثىٍْٗ غۇغۇٌٍىٕىۋاجمبْ ثوٌطىّۇ، ثىراق، ئۇالر  گٗرچٗ

ثىٍٍّٗدذۇ. ئۇالرٔىدڭ ئىچىدذٖ ثىدرٔٗچچٗ  ئېٕىدك جٌٗىپىٕدي اٌٗ اال اٌٍٗ ٔىڭ پۈجىۈي

وىددرگْٗ ئىرجددبئىٌ  ڭىپھبٍبجىغددب ضددى ئۈِّىحىٕىددڭئٗضددىرىذىٓ ثۇٍددبْ ئىطددالَ 

جٗضددىرىگٗ ئددۇچراپ وىّىددي ال اٌٗ اال اٌددٍٗ دىطددٗ، گٗرچٗ ئىطددالَ  ئىذىَٗضددىٕىڭ

دٍٖدذىغبْ ثىدر جۈرودۈَ  ِدۇئّىٓلىٍّىطدىّۇ ئدۇ،  ِٗٗيئ ھېچمبٔذاق ئٌٍِٗٗىرىذىٓ

 .بدٍِٖٗر ثبرئ

ئٗگٗر دٖۋٖت ثۇ ئبجىس ثبضمۇچحب وىػىٍٗرٔي ِۇضۇٌّبْ ٍبوي ودبپىر دٖپ ثۆٌدۈظ 

ثىٍْٗ ٌِٗۇَ ئۆزگىرىع جٗضىر پٍٗذا لىالٌىغبْ ثوٌطب، ئۇٔدذالحب ثىسٔىدڭ وىػدىٍٗرٔي 

ئۈچۈْ ئبجٍىٕىػىّىس ۋٖ پۈجۈْ دىممىحىّىسٔي ئۇٔىڭغب لبرىحىػدىّىس  ثۆٌۈظِۇغۇٔذاق 

دٖۋٖت ئىٍىدپ  ۆزگىچٗئ گۇرۇھمبچۈٔىي، ثىس ئۇ چبغذا ھٗر ثىر  زۆرۈر ثوٌغبْ ثوالجحي.

ئۇالرٔىدڭ  ٗجحبھ ٗرگٗثبرٌىك وىػىٍ ھبزىرغۇوي، ثىس  رېئبٌٍىكثبرغبْ ثوالجحۇق. ثىراق 

، ئىخالضٍّٗٔىىىذىٓ، لىٍچٗ گۇِبٍٔىٕىػدمب ثوٌّبٍدذىغبْ ئىطدالَ ِۇضۇٌّبٍٔىمىذىٓ

ىػدىٍٗرگىّۇ ئۇالرٔىدڭ ضدىرجمي ٍِٗذأىذا ئٌِٗٗىٌ پبئدبٌىَٗت ئېٍىدپ ثېرىۋاجمدبْ و

 .ئٗھۋاٌىغب ئبضبضْٗ ثىر خىً دٖۋٖت ئېٍىپ ثېرىۋاجىّىس

 وۈرىػدىذٖجدبرجىع -جدبالظ جۇرۇۋاجمدبْھٗر لبٍطي جٗرٖپٍٗردٖ ِٗۋجۇت ثوٌدۇپ 

 ِٗدذٖھ ثٌٗگىدٍٗظ ئېٕىدكوۆپٍىگْٗ وىػىٍٗر ثىس وىػىٍٗرگٗ لبرىحب ٍِٗذأىّىسٔي 

ھٗرىدىٗت ِۇئبِىٍىطدىذٖ  دٖۋٖجحىىدي ٍٍِٗي وۈٔذىٍىه ِۇئبِىٍىطىذٖ ثوٌطۇْ ٍبوي

ثوٌطۇْ ئۇالر ثىٍْٗ لبٔذاق ِۇئبِىٍٗ لىٍىذىغبٍٔىمىّىسٔىڭ ٍدوٌىٕي ئېٕىدك ثېىىدحىع 

 .دېَىػىذۇلىٍىػىّىس وېرٖن  ۆوۈَھ دٖپئۈچۈْ، ثىس ئۇالرغب ِۇضۇٌّبْ ٍبوي وبپىر، 

ىسٔىڭ ثىراق ئۇالرغب ثوٌغبْ ٍِٗذأىّىسٔي ۋٖ ئۇالر ثىٍْٗ لبٔذاق ِۇئبِىٍٗ لىٍىػىّ

ثدۇ  دېدگْٗلېٍىع زۆرۈر  وىػىٍٗرگٗ ھۆوۈٍَوٌىٕي ئېٕىك ثٌٗگىٍٗظ ئۈچۈْ ثبرٌىك 

 .ئىگٗ ٔٗزىرىَٗۋىَچبٍٔىممبگٗپ ئٌِٗٗىَٗجىٗ ئۇٍغۇْ ثوٌۇغحىٓ وۆپرٖن، 

ثىدٍْٗ ئِٗٗش  جِٗئىدَٗتچۈٔىي ثىس وۆپٍىگْٗ ئىػالرٔي ئٌِٗٗىَٗجحٗ پۈجىۈي 

ِىٍٗ لىٍىّىدس. ٍٍِٗدي جدوً ٌِٗۇَ غٗخطدىٍٗر ثىدٍْٗ ِۇئدب جِٗئىَٗجحىىيثٌٗىي 

 ۋٖ ضدېحىكثبجب ثوٌۇغحٗن ئىجحىّبئىٌ ِۇئبِىٍٗ ثوٌطۇْ ٍبوي ضدودا -لۇدالىٍىع ۋٖ 

دىٕٕي ھٗرىىٗت  ٍٗذأىذىىيِ دٖۋٖت ۋٖ ثوٌطۇْجىجبرٖجحىىي ئىمحىطبدىٌ ِۇئبِىٍٗ 

ثىدس ئدباللٗ ئورٔىحىۋاجمدبْ ئبدٍِٖٗرٔىدڭ  ِّٗىطدىذٖھ ضدبھٌٗٗرٔىڭِۇغدۇ ْ. ثوٌطۇ

 !ثىٍىۋاالالٍّىس؟ ئبضبٔال ٔبھبٍىحي ضبالھىَىحىٕي

دٖپ ئبجبۋاجىّىس.  جِٗئىَىحيثىس ثۈگۈْ ٍبغبۋاجمبْ ثۇ جِٗئىَٗجٍٗرٔي جبھىٍىَٗت 
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ثوٍطدۇّٔبٍذۇ.  ۋٖ لىٍّبٍدذۇ ۆودۈَھ ثىدٍْٗچۈٔىي ثۇ جِٗئىَٗجٍٗر اٌٍٗٔىڭ لدبٔۇٔي 

 ۋٖ لىٍىدذۇ ۆودۈَھ ثىدٍْٗثٌٗىي ئىٕطبٔالر جۈزۈپ چىممدبْ جدبھىٍىَٗت لدبٔۇٍٔىرى 

 غٗخطددىٍٗرٔىڭطددۇٔىذۇ. ثىددراق ثددۇ ضددۈپٗت ئبغددۇ جِٗىددَٗجٍٗردٖ ٍبغددبۋاجمبْ ثوٍ

. وىّىددي جددبھىٍىَٗجىٗ رازى ثوٌطددب ئددۇ غددۇالرٔىڭ ثوٌىددذۇئۇٍغددۇْ  ِّٗىطددىگٗھ

ثبغدمىچٗ  ھۆوّي ئۇٔىڭلبجبرىذىٓ، وىّىي ئۇٔي ٍبلحۇرِىطب ٍبوي ئۇٔي ئىٕىبر لىٍطب 

 .ثوٌىذۇ

ثىٍْٗ ِۇئبِىٍٗ  جِٗئىَٗتۈجىۈي پ ضبھٌٗٗردٖثىس غٗخطي ِۇئبِىٍىّىسدٖ ثبرٌىك 

لىٍّبضٍىمحىٓ ثٌٗىدي ئبغدۇ جِٗئىَٗجحىىدي غٗخطدىٍٗر ثىدٍْٗ ِۇئدبِىٍٗ لىٍغدبْ 

ئدۆجىىٕىّىسدٖن ئۇالرٔىدڭ ئٗھدۋاٌىٕي ئېٕىدك  ئېَحىدپ ٍۇلىرىدذائىىّٗٔىس، ئۇٔذالحب 

ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئٗھۋاٌىغب ثوٌغبْ جۇٔۇغدىّىس ئبضبضدىذا ئدۇالر ثىدٍْٗ ئدباللٗ  ثىٌٍٍّٗٗىس

 .بالٍّىسئورٔىح

 ھددبزىر غددۇوي، رېئددبٌٍىكئِّٗددب، دٖۋٖجحىىددي ھٗرىددىٗت ِۇئددبِىٍٗ ضبھٗضددىذٖ 

ثدبر.  ضدٗۋٖثٍىرىثبغمب ئۆزىگٗ خبش  ضٗۋٖثٍىرىذىٓئىطالَ  ۋٖ وۇفرى ٗرىىٗجٕىڭھ

لدۇرۇپ  جدۈۋرۈوٍٗرٔيئٗ  ئبٌدذى ثىدٍْٗ ِۇضدحٗھىَٗ  ٗرىدىٗتھ ھبزىرِٗضىٍْٗ، 

ٌّبٍٔىمىذىٓ لىٍدچٗ گۇِبٍٔىٕىػدمب . ئِّٗب، ئۇٔىڭ ِۇضدۇثوٌۇۋاجىذۇچىمىػمب ِوھحب  

ئىٕطدبْ ثدۇ  ٗرلبٔذاقھ لٗجئىَٕٗزٖرثوٌّبٍذىغبْ ئىخالضّْٗ ِۇضۇٌّبٔالر ثوٌۇغحىٓ 

 اٌددٍٗ ئۇٔىڭددذىٓ رازى ثوٌطددۇْ، ئىطددالِغب ۋٖ  ئٗثددۇزٖر ئىػددمب ٍبرىّبٍددذۇ.چۈٔىي،

پٍٗغِٗجٗرگٗ چوڭمۇر ئىػٗٔگْٗ، ئىّبٔي ِۇضدحٗھىَٗ ئۇٌدۇغ ضدبھبثىٍٗردىٓ ثىدرى 

ثىراق ئۇ دٖۋٖجىٗ ئبجٍىٕىػمب ئىٕحىٍگْٗ چبغذا پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالَ ثوٌطىّۇ، 

ئۇٔىڭغب رۇخطٗت ثٗرِىذى. ثٌٗىي، ئۇٔىڭغب ٔٗضىھٗت لىٍىپ دىٓ ئبغدىبرا ثوٌغدبْ 

 .ٍٗٔي ئىطالِٕىڭ وۈچي زوراٍغبٔغب لٗدٖر خٌٗك ئىچىذٖ وۈجۈپ جۇرۇغٕي ئېَححي

ھٗرىىٗت ئبرىطدىذا  الر ثىٍْٗھٗرىىٗجىٗ جبٌٍىػىّىس ٍبوي ئۇ وىػىٍٗرٔيثىسٔىڭ 

وبپىر دٖپ ثۆٌۈظ ئبضبضدىغب  ۋٖ ِۇضۇٌّبْئباللٗ ئورٔىحىػىّىس ھٗرگىسِۇ وىػىٍٗرٔي 

لۇرۇٌّبٍذۇ. ثٌٗىي ئۇ ئىخالضّْٗ ِۇضۇٌّبٔالر ئىچىذىٓ ثىٕب لۇرۇغدمب ٍبراٍدذۇ دٖپ 

 .لبرىغبْ وىػىٍٗرٔي جبٌالغمب ھبٌمىپ وېحىذۇ

ئٗلىدذٖ ٍِٗذأىدذا وۈچٍدۈن  ىطديِٗضىٍ ِٗىبرٌىػدىعھ ۋٖ«دوضحٍۇق»ئِّٗب 

جۇرالطدىس  جۇرۇۋاجمدبْئٗھّىَٗجىٗ ئىدگٗ ثوٌطدىّۇ ثىدراق ئدۇ داۋاٌغدۇپ، گدبڭگىراپ 

 ثوٌغىدذٖنجِٗئىَٗجٍٗردٖ، ھبزىرلىذٖن ئدبجىس ئٗھۋاٌدذا وىػدىٍٗرٔي ثۆٌدۈپ ئدبۋارٖ 

 غددٗرىئىحيئٌِٗٗىددٌ جٗضددىرچبٍٔىممب ئىددگٗ ئِٗٗش. اٌٍٗٔىددڭ  رېئددبي ېچمبٔددذاقھ

 لېٍىپالغدحۇرىذىغبْثىدر ئىدع ھٗرىىىحىٕدي  ٗرھ ئۇالرٔىدڭذىغبْ لىٍى ۆوۈِرأٍىكھ
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 ئدبۋۋاٌميِۇضحٗھىَٗ جِٗئىَٗت لۇرۇٌغبٔغب لٗدٖر دوضدحٍۇق ِٗضىٍىطدي ئۆزىٕىدڭ 

ثىرٌىده ئبضبضدىغب لۇرۇٌّىغدبْ  ھٗلىمىٌھٗلىمىحىذٖ غٗخطىٌ ِٗضىٍٗ ٍبوي  رېئبي

 مددبْجۇرۇۋاجئىچىىددرى لىطددّىذا ِٗۋجددۇت ثوٌددۇپ  جِٗئىَىحىٕىددڭجددبھىٍىَٗت 

 .ِٗضىٍىطي ثوٌۇپ لبٌىذۇ« جِٗئىَٗت»

ئٗگٗر غدۇٔذاق ثوٌغدبْ ثوٌطدب وىػدىٍٗرٔي . ثىس جېخي دۆٌٗت ثوٌۇپ لۇرۇٌّىذۇق

ثدوالر  ٗضدىرىج ېئدبير ھبٍبجىدذائۇالرٔىدڭ  ثۆٌۈغىّىسٔىڭِۇضۇٌّبْ ٍبوي وبپىر دٖپ 

ِۇرجٗدٌىده جبزاضدي ثىدرٖر « چېىىٕىع»چىممۇچىالرغب  چېىىٕىپئىذى. دىٕذىٓ 

، ثبرٌىك وىػىٍٗرگٗ ٔىطجٗجْٗ جۇرۇۋاجىّىسىراق ثىس ثۈگۈْ دٖۋٖت ٍِٗذأىذا ث .ئىذۇق

ئۇٔىڭدذىٓ وىدَىٓ . غۇٔذاق! وىػىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ ثىدرال گٗپٕدي ئېَحىدۋاجىّىس

دٖۋٖجددىٗ ئددبۋاز لوغددمبْ وىػددىٍٗر ئىچىددذىٓ ثىٕددب لۇرۇغددمب ٍبراٍددذۇ دٖپ لبرىغددبْ 

 .جبٌالۋاجىّىس وىػىٍٗرٔي

اجمبْ ِٗضىٍٗر ثبر. اٌٍٗٔىدڭ ئۆٌچىّىدذٖ ئدۇ ِٗضدىٍىٕىڭ ثٗزى جبِبئٗجٍٗر لوزغبۋ

ِۇِىىٓ. ئۇ ثوٌطدب ئۇٔىدڭ وٍٕٗىدذٖ جدۇرۇپ ٔبِدبز ئولۇٍدذىغبْ  ثوٌۇغيٌِٗۇَ ئورٔي 

ِۇٔذاق ثىر ئۇچۇق گٗپٕي ئېَحىّىدس: ثىدس  ٗلحٗھ ثۇئىّبِٕي جبٌالظ ِٗضىٍىطي، ثىس 

غدمب زورٌىّدبٍّىس. جبرجّىغبْ ئىّبِٕىڭ وٍٕٗىذٖ جۇرۇپ ٔبِبز ئولۇ ۆڭٍيو ھېچىىّٕي

لىٍىدع ثدۇ اٌٍٗٔىدڭ  ھۆوۈَ دٖپپبوىحطىس ئبٌذىراپ وبپىر  ئېٕىكئِّٗب ئبغۇ ئىّبِغب 

 .غٗرىئىحىذٖ لٗجئىٌ جوغرا ئِٗٗش

ھۆوۈَ لىٍىع ِٗضٍىطىٕي ئبغۇ  جۈپٍٍٗي ِْٗ وىػىٍٗرگٗ ضٗۋٖثٍٗر ٍۇلىرىمىذٖن

 ٌۈٔدۈپۆث گۇرۇھالرغدبجدبرجىع لىٍىدذىغبْ ۋٖ خىٍّدۇ خىدً -ِٗضىٍىٕي دٖپ جبالظ

ثٌٗىدي ثدۇ ِٗضدىٍىٕي  .ِٗضدىٍٗ دٖپ لبرىّدبٍّْٗ ۋالىححىىدي ھبزىرلي وېحىذىغبْ

 ٗيھ ئۆزٌۈوىدذىٓھبٍبجىدذىىي لىطدمىغىٕب دٖۋٖجدٍٗر جٗرٍبٔىدذا  دٖۋٖت ۋٖ ئۈِّٗت

 ٗيھ ِٗضدىٍىٕىڭثوٌىذىغبْ ِٗضىٍٗ دٖپ لبراٍّْٗ.  گٗرچٗ ثٗزى دٖۋٖجچىدٍٗر ثدۇ 

چۈٔىي ئبغدۇ ئبڭطدىس گٗۋدىدگٗ زۆرۈر ثۇٌۇظ ضۈرئىحي ثٗن ئبضحب دٖپ لبرىطىّۇ!، 

 گۇرۇھمدبثوٌغبْ ئىسچىدً ھٗرىدىٗت ثدۇ گٗۋدىٕدي جدۈپحىٓ پٗرلٍىٕىدذىغبْ ئىىىدي 

. ئۇ ئىىىىطىٕىڭ ئبغىبرا ئىّبْ ۋٖ ئبغىبرا وۇپرىدذىٓ ئىجدبرٖت ئوچدۇق ۇرىذۇئبٍالٔذ

ثىٍىۋاٌىدذۇ. ۋٖ  ئېٕىدكثۇالرٔي ئبغۇ ثٌٗگىدٍٗرگٗ لدبراپ  ثٌٗگىٍىرى ثوٌۇپ، وىػىٍٗر.

 .جبرجىع لىٍّبٍذۇ - ظجبال

*** 

ھۆودۈَ لىٍىدع ِٗضىٍىطدىٕي جبغدالپ  ثىراق ثىس ثۈگۈٔىي ۋالىححدب وىػدىٍٗرگٗ

ال اٌٗ اال » ۋٖ ھٗلىمىحىٕديثىٍّىگْٗ ئىطالَ  وىػىٍٗرگٗلوٍۇپ، ثبرٌىك وۈچىّىسٔي 
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 .لبرىحىػىّىس وېرٖن ئۆگىحىػىٗ ۇالرغبئ ِبھىَىحىٕئىڭ « اٌٍٗ

جبغالپ لوٍطبق ئۇٔدذالحب ثىدس ھٗرگىسِدۇ  ٖبٌىحىذھ جبھبٌٗجٍىهئٗگٗر ثىس ئۇالرٔي 

ۋٖھددبٌٗٔىي اٌددٍٗ  اٌٍٗٔىددڭ ئبِددبٔىحىٕي ئددبدا لىٍغددبْ ثوالٌّددبٍّىس. گٗدىٕىّىسدىىددي

ََ ِ لَْ وَك ﴿: پٍٗغِٗجىرى ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗىططبالِغب غۇٔذاق دٍٖذۇ َِ َِول نُُو ْتوْ   ُْاَُ ََو يَل نَيوهَهل  لرَّ
َدْل َِ  َْ ِِرِي َ ِِ  رََّتَك َوِ ِ لَّْا تَو َِّ  لَّْو َلَ يَوْهِم   ْلَقْاَم  ْلَ ول َ   لنَّلِس ِ  ُّْو يَوْدِصُلَك ِِ لَلَُُو َو ل َْ َّْغَ  ِر ئدي ﴿ ﴾َلل ََو

 ئٗھىبِالرٔىددڭپٍٗغِٗددجٗر پٗرۋٖردىگبرىددڭ جٗرىپىددذىٓ ضددبڭب ٔبزىددً لىٍىٕغددبْ 

جوٌۇق  ۋٖزىپىٕي جبپػۇرغبٍْٗجىۈزگىٓ ئٗگٗر جوٌۇق ٍٗجىۈزِىطٗ ، اٌٍٗ  ِّٗىطىٕيھ

 .①﴾ثوٌىطْٗ جبپػۇرِىغبْ
ئۇٔىددڭ اٌٍٗٔىددڭ  ۋٖ ِددبھىَىحىٕئىددڭ « ال اٌٗ اال اٌددٍٗ»ئٗگٗر ثىددس وىػددىٍٗرگٗ 

ِۇٔبضددىۋٖجٕي  چِٗجٗرچددبشثبغمۇرۇغددحىىي  ٗتھددبوىّىَ ثددوٍىچٗغددٗرىئىحي 

دٖۋٖجٕدي  ثۇٍرۇغبْئۆگٗجّىطٗن ئۇٔذالحب ئبِبٔٗجٕي ئبدا لىٍغبْ ثوٌّبٍّىس. اٌٍٗ ثىسٔي 

 .ئورۇٔذىغبْ ثوٌّبٍّىس

ََووْ   ْلُلْنَ ووِر َوُنْولَ ِووكَ ﴿  َِ َهووْا َِ َِوولْلَلْدُروِ  َويَونوْ ُُِرو ْ ووِر َويَووْا َْ َِ ِ لَوو   ْل َُا ْ  يَووْم وو َِّ ووْنُ ْا ُن َِ  َوْلووَُُ ْ  ِِ ووا ُْ ِْ َْ  ُىووْا  ْلُل

ئبراڭالردا خٍٗرٌىده ئىػدالرغب دٖۋٖت لىٍىدذىغبْ   ٍبخػدي ئىػدالرغب  ضىٍٗرٔىڭ﴿

جبِددبئٗت ثوٌطددۇْ! ئٗٔٗ ئبغددۇالر  ثددۇٍرۇپ، ٍبِددبْ ئىػددالردىٓ جوضددىذىغبْ ثىددر

 .②﴾ِٗلطىحىگٗ ئېرىػىۈچىٍٗردۇر
 ئٌٍِٗٗىرىدذىٓئىطدالَ  دېطدٗ« ال اٌٗ اال اٌدٍٗ»وىّىدي »ثىس وىػىٍٗرگٗ  ئېگٗر

ئېمىّدذىىي  ئىرجدبئىٌثدۇ -،دېطدٗن« ِۇئىّىٓ، ئۇ لىٍّىطىّۇ ِٗٗيئ ېچمبٔذاقھ

وٌىّىس. ئۇالرٔىدڭ ئۇٔذالحب وىػىٍٗرٔي ِبھىَىحىذىٓ ئبٌدذىغبْ ثد-ضۆزى ئبزغبٔالرٔىڭ

ثٗوال ئبرلىغب  ۋٖ ٍېحىٍىػىٕيجېخىّۇ ئېغىرالغحۇرۇپ ئۇالرٔىڭ پىػىپ  لبٍّۇلۇغىىٕي

ثوٌىّىس. غۇٔذالال ئىطالَ ھۆوۈِىحي ئۇٔىڭطىس لۇرۇٌّبٍذىغبْ، ئىطدالَ  ضۈرۈۋٖجىْٗ

ٍٗرغبرىذا ئۇٔىڭطدىس ِۇضدحٗھىَٗ پدۇت دٖضطدٗپ جدۇرۇظ ئىّىدبٔىَىحىگٗ ئىدگٗ 

ثددوٌىّىس.  وېچىىحددۈرۈۋٖجىْٗ لۇرۇٌۇغددىٕئىددڭ « ىٌ ثددبزائىطددالِ»ثوالٌّبٍددذىغبْ 

وۈچٍٗرٔىددڭ ئىطددالَ  ۋاْھبٌددذا زورا ئبڭطددىسئۇٔىڭددذىٓ ثبغددمب ئددبڭٍىك ٍددبوي 

 .دٖۋٖجچىٍىرىٕي ٍولىحىػىغب ٍبردَٖ ثٗرگْٗ ثوٌىّىس

 ئۆٌحۈرىذۇ ٖۋٖجچىٍٗرٔيھبٌذا د خبجىرجَٗٔٗپرىحىذىٓ -زوراۋأالر خٌٗمٕىڭ غٗزٖپ

 .ثۇٔىڭذا خٌٗمٕىڭ ٔبدأٍىمىذىٓ ئىٕحبٍىٓ ٍبخػي پبٍذىٍىٕىذۇ لبٍٔىك ثبضحۇرىذۇ، ۋٖ

                                                 
①

 ئبٍٗت.-67ضۈرٖ ِبئىذٖ،  
②

 ئبٍٗت.-014ئبي ئىّراْ،  ضۈرٖ 
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، ئۇ ِۇغدۇ دېطٗ «ال اٌٗ اال اٌٍٗ»وىّىي »دٖي غۇٔىڭذٖن ئٗگٗر ثىس وىػىٍٗرگٗ 

، ثۇ دېطٗن «ئبخىرٖجحٗ اٌٍٗ ئبٌىذۇ ېطبثىٕيھ ئۇٔىڭثوٌىذۇ.  ۇضۇٌّبْھبٍبجىذا ِ دۇَٔب

ٗھۋاٌىغدب ئۇٍغدۇْ وٌّٗٗضدٍىه ھدبزىرلي ئ وىػدىٍٗرٔىڭضۆز جوغرا ثوٌغبْ جٗلدذىردٖ 

 ثۇ ضۆزٔىڭ  .سئۇٍبلمب جۇرضۇْ، ثىس ئۇالرغب ئبدَٖ ئبٌذاٍذىغبْ ضۆزٌٗرٔي ئېَحمبْ ثوٌىّى

 ضبخحىٍىك ۋٖ ئبٌذاِچىٍىك ثىٍْٗ جوٌغدبٍٔىمىٕي وېَىٕىدي لدۇرالردا ثبٍدبْ لىٍىّىدس،

ٍىرالٍىػددىپ  ۈجددۈًٍٔٗپ ِبھىَىحىددذىٓئىطددالِٕىڭ  وۈٔطددېرى وىػددىٍٗرچددۈٔىي 

ٍىدرالالپ وېدحىع ٔٗجىجىطدىذٖ خدبرٌىك، لۇٌٍدۇق،  ٗلىمٗجدحىٓھ ِۇغۇذۇ. وېحىۋاجى

غٗپٍٗت ئىچىذٖ لىٍىػمب ٍبردَٖ ثېرىذىغبْ ئبدٍِٖٗرگٗ ِوھحدب  ئِٗٗش  ۋٖ ٍولۇٌۇظ

ثۇ ئوٍغبٔغدبْ  .ثٌٗىي ئۇالرٔي غٗپٍٗت ئۇٍمۇضىذىٓ ئوٍغىحىذىغبْ ئبدٍِٖٗرگٗ ِوھحب 

 .ئۇالرٔىڭ ئٗھۋاٌىٕي ئۆزگٗرجىذۇ خٌٗك ئۆزٌىرىٕىڭ ئٗھۋاٌىٕي ئۆزگٗرجطٗ، اٌٍِٗۇ

 گۇۋاھٍىدكوىػىٍٗرگٗ ئىطالَ جوغرىطىذا ٍبٌغبْ  ۋٖزىپىطي ِۇھىُدٖۋٖجچىٍٗرٔىڭ 

ٔبِغب  دېگْٗثېرىع ئِٗٗش ٍبوي وىػىٍٗرٔىڭ لبٔذاق لىٍغبٔذا ثۇ دۇَٔبدا ِۇضۇٌّبْ 

گٗرچٗ ئدۇالر لىَدبِٗت -ئىگٗ ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ئۇالرغب ثبٍبْ لىٍىدپ ثېدرىع ئِٗٗش

ثٌٗىي ئۇالرٔىڭ -ي اٌٍٗٔىڭ ٔٗزىرىذٖ لىٍچٗ ئېحىجبرى ٍوق ئبدٍِٖٗردىٓ ثوٌطىّۇ!وۈٔ

وىػىٍٗرٔىڭ لبٔذاق لىٍغبٔذا اٌٍٗٔىدڭ ئدۆٌچىّىگٗ ئۇٍغۇٔالغدمبْ،  ۋٖزىپىطي ِۇھىُ

 ھٗلىمىددٌلىٍىػددىغب ئېرىػددىىٍي ثوٌىددذىغبْ  لوثددۇيلىَددبِٗت وددۈٔي اٌٍٗٔىددڭ 

ثبٍبْ لىٍىپ ثېدرىع، ھٗرگىسِدۇ ثدۇ  كئېٕىثوالالٍذىغبٍٔىمىٕي ئۇالرغب  ِۇئّىٍٕٗردىٓ

ئىگٗ لىٍىدذىغبْ ضدبخحب چۈغدٗٔچىٍٗرٔي  وۆرۈٔۈغىٗدۇَٔبدا وىػىٍٗرٔي ئىطالِىٌ 

 !ئِٗٗش ئۆگىحىع

لدۇرالردا وۆرضدىحىپ ئدۆجىْٗ  ٍۇلىرىميثىس -وېرٖوىي غۇٔي ِۇئٍٍَٗٗٔٗغحۈرۈظ

ئېغىدسدا ٔدي « ال اٌٗ اال اٌدٍٗ»دۇَٔدبدا  رېئدبيضبخحىپٗز ضۆزٍِٗٔٗر داۋا لىٍغبٔدذٖن 

 .ئېَحىپ لوٍۇظ ثىٍٗٔال ئىطالِٕىڭ وۆرۈٔۈغٍىرى ئٌِٗٗگٗ ئبغّبٍذۇ

ئبٌالھٕىدڭ  ئٌٍٗٗھىططدبالَِدۇھِّٗٗد  ثىر اٌٍٗدىٓ ثبغدمب ئىدالھ ٍدوق،»جوغرا، 

وىػىٍٗرٔي ئىطالَ ئىچىگٗ وىرگۈزىذۇ. ئۇالرٔي ِۇغۇ دۇَٔبدا ِۇضدۇٌّبْ « ئٌٗچىطي

وۆرۈٔۈغحٗ ثوٌطدۇْ ٍدبوي ِدبھىَٗجحٗ  ثىراق ثۇ ٔبَ ٍٍِٗي ٔبِغب ئىگٗ لىٍىذۇ. دېگْٗ

ضدۈپىحىگٗ  جٗثىئىدٌئۇالرٔىدڭ  ئۆزٌۈوىذىٓ ثوٌطۇْ  ئېغىسدا ئېَحىپ لوٍۇظ ثىٍٗٔال،

ضدىڭٍّٗذۇ.  ۋۇجۇدىغب ئۇالرٔىڭئبٍالّٔبٍذۇ. ئۇالر لبٔذاق لىٍّىطۇْ ثۇ ٔبَ ثىر ئۆِۈر 

 ثىدر ئىػدحب اٌٍٗٔىدڭ غدٗرىئىحىٕي لدبٔۇْ لىٍىدع، ٗرھ ئىٕطدبٕٔىڭثٌٗىي ثدۇ ٔدبَ 

 ۋٖ داۋاِالغدمبْضۇّٔبضٍىمحىٓ ئىجبرٖت ئىسچىدً  ۆوۈَھ لبٔۇٔالرغبثۇٔىڭذىٓ غٍٗرى 

ثىر ِىٕۇجّۇ ئۇٔي ئورۇٔذاغحىٓ لٗجئىٌ جوخحدبپ لبٌّبٍدذىغبْ دائىٍّىدك ھٗرىىىحدي 
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 .ثىٍْٗ ئىطپبجٍىٕىػي وېرٖن

 ۆوددۈَھ غددٗرىئىحىگٗئىطددالَ ِبھىَٗجٍىدده ئىطددالِذىٓ اٌٍٗٔىددڭ  وۆرۈٔۈغددحىىي

 ۇضدۇٌّبْھبٍبجىدذا ِ دۇَٔدبئٌِٗٗىَٗجدحٗ ثدۇ -.پٗرلٍىٕىذۇ مىذىالۋاجىپٍى ضۇٔۇغٕىڭ

ثٌٗىدي وۆرۈٔۈغدحىىي -ئىىىىطدىگٗ زۆرۈر ٗرھ ئۈچدۈْٔبِغب ئىدگٗ ثوٌدۇظ  دېگْٗ

ضددۇٔۇپ،  ۆوددۈَھ غددٗرىئىحىگِٗۇضددۇٌّبٕٔىڭ ِۇٔددبپىمٍىك لىٍىددع ئۈچددۈْ اٌٍٗٔىددڭ 

 ٗلىمىددٌھ ۋٖئددبخىرٖجحٗ دوزاخٕىددڭ چوڭمددۇر لبجٍىّىغددب وىرىددپ وېحىذىغبٍٔىمىددذا   

ۋٖ ئىحدبئٗت لىٍغدبٍٔىمي ئۈچدۈْ اٌٍٗٔىدڭ  ئېحىمدبدچوڭمدۇر ئىػدٗٔچ،  ۇضۇٌّبٕٔىڭِ

غٗرىئىحىگٗ ثوٍطۇٔۇپ ئىّدبْ ۋٖ ئىحبئٗجٕىدڭ ثٗدىٍىدگٗ اٌٍٗٔىدڭ ئدۇٔي جٗٔدٕٗجىٗ 

ئىىىددي ئٗھۋاٌددذا  ٗرھ جددۈردٖئىٕطددبْ ئىسچىددً  پٗرلٍىٕىددذۇ.وىرگۈزىذىغبٍٔىمىددذا 

ضۇٔۇغدحىٓ  ۆوۈَھ غٗرىئىحىگْٗ اٌٍٗٔىڭ ئۈچۈ ثوٌۇغيِۇضۇٌّبْ دېگْٗ ٔبِغب ئىگٗ 

لىٍىدذىغبْ ئىطدالَ دۆٌىحدي  ۆوۈِرأٍىدكھ غٗرىئىحيلٗجئىٌ ئبٍرىالٌّبٍذۇ. اٌٍٗٔىڭ 

ِددۇھِّٗٗد  ۇرٍولحدد ئىددالھثىددر اٌٍٗدىددٓ ثبغددمب »وىّىددي  ئٗھۋاٌددذالۇرۇٌىددذىغبْ 

ٍولٍۇلمدب -دېطدٗ ئۇٔىدڭ لٌٗجىدذٖ ئىّدبْ ثدبر« اٌٍٗٔىدڭ ئٌٗچىطدي ئٌٍٗٗھىططبالَ

ىٓ، ئۇٔىڭ اٌٍٗٔىڭ غٗرىئىحىگٗ ثدوً ضدۇٔىذىغبْ ٍدبوي ضدۇّٔبٍذىغبٍٔىمي لبرىّبضح

جٗوػۈرۈٌّٗضحىٓ، ئۇٔىڭ ئېغىسدىىي گۇۋاھٍىك ضۆزىگٗ لبراپال ئۇٔي ِۇضدۇٌّبْ دٖپ 

 .ٔىڭ پبوىحٍىرىذىٓ ثىر پبوىث«ال اٌٗ اال اٌٍٗ»ئېحىراپ لىٍىٕىذۇ. چۈٔىي ثۇ 

لىٍىػددحب  ۆوددۈِراْھ حىٕيغددٗرىئىٔىددڭ ٍٗر غددبرىذا اٌٍٗٔىددڭ «ال اٌٗ اال اٌددٍٗ»

گٗۋدىٍٗٔگْٗ ئىىْٗ، ئۇٔذالحب ئۇ ضۆزٔي ئېَحمۇچي ٍٍِٗي چىٓ لٌٗجىذىٓ ئېَحطدۇْ 

 دېَىػدىٗلىٍدذى،  ېحىراپھبوىّىَىحىٕي ئ اٌٍٗٔىڭ ئېَحطۇٍْبوي ِۇٔبپىمٍىك لىٍىپ 

 ثدۇٍبوي ِۇٔدبپىك ثوٌطدۇْ ئدۇٔي  ِۇئّىٓثوٌىذۇ. ئِّٗب، ثۇ ضۆزٔي ئېَحمۇچي ٍٍِٗي 

برغددي چىمىددذۇ ٍددبوي ھددبوىّىَٗجىٗ ثوٍطددۇّٔبٍذۇ، دٖپ لددبرىغىٍي ل ٗجىٗھددبوىّىَ

، ئۇٔىڭغدب ھېطبثٍىٕىپثوٌّبٍذۇ. ئٗگٗر ئۇٔذاق ثوٌطب ثۇ ِۇرجٗد  دىٕذىٓ لبٍحمۇچي، 

 .دىٕذىٓ لبٍحىع جبزاضي ثېرىٍىذۇ

« ال اٌٗ اال اٌٍٗ ِدۇھِّٗٗد رضدوي اٌدٍٗ»ئىطالَ ھۆوۈِرأٍىمٕىڭ جۈزۈِي ئبضحىذا 

ٍدبوي ِۇٔدبپىك ثوٌطدۇْ ثىدرال ۋالىححدب ِۇٔدذاق ئىىىدي  ّىِٓدۇئٍٍِٗي  دېگۈچىٍٗر

 «ال اٌٗ اال اٌدٍٗ ِدۇھِّٗٗد رضدوي اٌدٍٗ»جٗرٖپحىٓ ئىمدرار لىٍغدبْ ثوٌىدذۇ. ئۇٔىدڭ 

 .دېگٍٗٔىىي جىٍي ثىٍْٗ ثىٍْٗ ئىمرار لىٍغبٍٔىمىٕي وۆرضىحىذۇ

غمب ثب ۆوۈِرأٍىمىذىٓھ اٌٍٗٔىڭ ۋٖ لبٔۇْثبغمب  غٗرىئىحىذىٓئِّٗب ئۇٔىڭ اٌٍٗٔىڭ 

ثىدٍْٗ ئىمدرار  رېئدبٌٍىميجبپبٌّىغبٍٔىمي ئۇٔىڭ ئۇٔىڭ ئٌِٗٗىدٌ  ۆوۈِٗجٕيھ لبٔۇٍٔۇق

 .لىٍغبٍٔىمىٕي ئىطپبجالٍذۇ
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ھۆوۈِرأٍىددك لىٍىددع  ئٗگٗر ئددۇ ئۆزىٕىددڭ ٍددبٌغۇز ثىددر اٌٍٗٔىددڭ غددٗرىئىحىال

ئدۇ ثدۇ ئىمرارىٕدي جىٍدي ثىدٍْٗ -ئىمرارىدذىٓ ٍېٕىۋاٌطدب دېگْٗضبالھىَىحىگٗ ئىگٗ، 

ئۇ -دائىرىطىگٗ جٗۋٖ ثوٌۇپ وٗجىْٗ ئىمرارىٕىڭِّٗب جىٍي ثىٍْٗ ئېَحمبْ ئېَحّىغبْ ئ

 ٍېٕىدۋېٍىعئىطالَ ھۆوۈِىحي جۈزۈِي ئبضحىذا ئۇٔىڭغب دىٕذىٓ  ېطبثٍىٕىپھ ِۇرجٗد

رضوي  ِۇھِّٗٗدۇْال اٌٗ اال اٌٍٗ »جبزاضي ثېرىٍىذۇ. گٗرچٗ ئۇ ثىر وۈٔذٖ ٍۈز لېحىُ 

ٔبِغدب ئىدگٗ  دېدگْٗرارالظ ئۇٔي ِۇضۇٌّبْ ثۇ ضۆزٔي جٗو ۋٖ جٗورارٌىطىّۇٔي «اٌٍٗ

جٗلٗززاضدددىغب  ۋٖ جٌٗٗپئبغدددۇ ضدددۆزٔىڭ  ٗرىىىحددديھ ئۇٔىدددڭلىٍطدددىّۇ. ثىدددراق 

ئدۇ ثدۇ ضدۆزٔي  ئۇٍغۇٔالغّىطب، ئۇٔذالحب ثۇ ضۆز ئۇٔي جبزادىٓ لۇجمۇزۇپ لبالٌّبٍدذۇ.

 ثېرىٍىذۇ؟ جبزا ۇٔىڭغبئ لبٔذالطىگٗداۋاٍِىك جٗورارالپ جۇرضىّۇ 

 ٍدبوي لىٍغدبٍٔىمي رٖت ضۇٔۇغدٕي ھۆوۈَ غٗرىئىحىگٗ ٌٍٗٔىڭا ٌٗرٔىڭ «ِۇرجٗد»

 جۇرۇپّدۇ جٗودرارالپ ئېغىدسدا ٔدي «رٖضدۇٌۇٌالھ ِدۇھِّٗٗدۇْ ئىٌٍٍٗدالھ الئىالھٗ»

 جدبزا ئۇالرغب ضٗۋٖثىذىٓ لىٍغبٍٔىمي ئىٕىبر ھۆوۈِٕي ثىرٖر ھۆوۈٍِىرىذىٓ غٗرىئٗت

 ثىٍٗٔددال الظجٗوددرار ئېغىددسدا ضددۆزٔي ثددۇ ثىٍددذۈرۈدۈوي، ئېٕىددك غددۇٔي جۇرغددۇزۇظ

 ضدۆزٔي ثدۇ جٗرٖپحىٓ ثىر ثٌٗىي. ثوٌّبٍذۇ ثوٌغىٍي ئىگٗ ضبالھىَىحىگٗ ِۇضۇٌّبٍٔىك

 جٗۋٖ دائىرىطدىگٗ ِٗزِدۇْ ضدۆزٔىڭ ثۇ جٗرٖپحىٓ ثىر ٍٗٔٗ لىٍىع ئىمرار ثىٍْٗ جىٍي

 ثىٍٗٔدال لىٍىدع ئىمدرار لىٍىدذىغبٍٔىمىٕي لوثۇي لٗجئىٌ غٗرىئىحىٕي اٌٍٗٔىڭ ثوٌغبْ

 ۋٖ ثددبرٌىمي اٌٍٗٔىددڭ. ثوٌىددذۇ وٌٗحددۈرگىٍي لوٌغددب ضددۈپىحىٕي كِۇضددۇٌّبٍٔى ئبٔددذىٓ

 چبغدذا لىٍغبْ ئېحىراپ پٍٗغِٗجٗرٌىىىٕي ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇھِّٗٗد ثىرٌىىىٕي،

 ئۆٌچىّىٕىّددۇ ۋٖ جٌٗٗپ ئىجددبرٖت ضۇٔۇغددحىٓ ھۆوددۈَ غددٗرىئىحىگٗ اٌٍٗٔىددڭ ئۇٔىدڭ

 ئۇٔىدڭ ْٗثىدٍ جېىىطدث ئوچدۇق ھِٗذٖ. ثوٌىذۇ چۈغىٕىػىٗ دٖپ لىٍذى ئېحىراپ

 ئۇلۇِدذىٓ خىدً ئۇ چۈٔىي. لىٍىّٕبٍذۇ جٌٗٗپ لىٍىػي ئېحىراپ ئبغساوي ِٗزِۇٔىٕي

 پٍٗغِٗدجٗر ئىٕطدبٔىَٗجىٗ اٌدٍٗ ثبغدالپ، ثوٌغبٔدذىٓ ِٗۋجۇت ئىچىذٖ ئىٕطبٔىَٗت

 لىٍىڭدالر، ئىجدبدٖت اٌٍٗلدب. ٍدوق ئىدالھ ثبغدمب اٌٍٗدىدٓ ثىر» وىػىٍٗرگٗ ئٗۋٖجىپ

 اال الاٌٗ» ثبغدالپ، دېگٗٔدذىٓ« ئِٗٗش ٗۋجدۇتِ ئىالھ ثبغمب ئۇٔىڭذىٓ ضىٍٗرگٗ

 .جۇرىذۇ ئىپبدىٍىٕىپ ئوچۇق ٔبھبٍىحي ِٗزِۇٔىذىٓ ٔىڭ «اٌٍٗ

ال إٌٗ إال اٌٍدٗ ِمّدذ رضدوي » ئېغىسدا ٍٗٔي ثوٌطب ئٗوطىچٗ ثۇٔىڭ ئىػالر ئٗگٗر

 ثبغدمب ئۇٔىڭدذىٓ ۋٖ ضدۇٔۇظ ھۆودۈَ غدٗرىئىحىگٗ اٌٍٗٔىڭ ثىر ٍبٌغۇز دېَىع «اٌٍٗ

 ئۇٔدذالحب ثوٌطب، ئبٌّبٍذىغبْ ئىچىگٗ ئۆز ئىمرارىٕي لىٍىع رٖت «رٔيلبٔۇٔال» ثبرٌىك

 ئۈچدۈْ ئىدع ثىدر لىٍىّٕىغدبْ جٌٗٗپ لىٍىدع ئىجرا ئٌِٗٗىَٗجحٗ ۋٖ لىٍىع ئىمرار

 لىٍىػدىٕي ثٗٔدذئبزاثمب  ِٗڭگۈٌۈن ئبخىرٖجحٗ ئۆٌحۈرۈپ، ئىٕطبٕٔي دۇَٔبدا ثۇ اٌٍٗٔىڭ
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 !ثوٌىذۇ؟ ٍغىٍيلى جٗضٗۋۋۇر دٖپ ئبداٌىحي اٌٍٗٔىڭ لبٔذالّۇ

. ئٗھدۋاي چبغدذىىي لىٍىۋاجمبْ ھۆوۈِرأٍىك ٍٗرغبرىذا غٗرىئىحي اٌٍٗٔىڭ ثۇ ِبٔب

 وددبپىر ِۇٔددبپىك دۇَٔبضددىذا ئىچىددي ئددۇالر گٗرچٗ-وىػددىٍٗرٔىڭ ئٗھۋاٌددذا ثۇٔددذاق

 ئٌٗچىطي اٌٍٗٔىڭ ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇھِّٗٗد ٍوق، ئىالھ ثبغمب اٌٍٗدىٓ ثىر-ثوٌطىّۇ

 ۋٖ جددۈزۈَ لددبٔۇْ، ثبغددمب ئۇٔىڭددذىٓ ثوٍطۇٔۇغددي، حىگٗغددٗرىئى اٌٍٗٔىددڭ دېَىػددي،

 ئدۇالرٔي دۇَٔدبدا ثدۇ ئۆرۈِٗضدٍىىي، ٍۈز غٗرىئىحىذىٓ اٌٍٗٔىڭ دٖپ ضىَبضٗجٍٗرٔي

 ثىراق. ھبدىطىذۇر ئوِۇِىٌ ئورجبق ھِّٗىگٗ لىٍىذىغبْ ئىگٗ ٔبِغب دېگْٗ ِۇضۇٌّبْ

. جۇرىدذۇ ثوٌۇپ تِٗۋجۇ داۋاٍِىك پٗرق ئوجحۇرىطىذىىي ِۇٔبپىمالر ثىٍْٗ ِۇئّىٍٕٗر

 ھۆودۈَ غٗرىئىحىگٗ اٌٍٗٔىڭ لىٍىپ ِۇٔبپىمٍىك ثٌٗىي ئىػٍٗجّٗضحىٓ ِۇٔبپىك ٍٗٔي

 رازىٍىمىٕدي اٌٍٗٔىڭ ۋٖ جٕٗٔٗجٕي لىٍىپ ئىحبئٗت ۋٖ ئېحىمبد ِۇئّىٓ ئِّٗب. ضۇٔىذۇ

 .ضۇٔىذۇ ھۆوۈَ غٗرىئىحىگٗ اٌٍٗٔىڭ وۆزٌٗپ

 ِٗضددىٍىگٗ بغددذىىيچ لىٍّىغددبْ ھۆوۈِرأٍىددك ٍٗرغددبرىذا غددٗرىئىحي اٌٍٗٔىددڭ

 ئدۆزىگٗ ضبالھىَىحىٕي ِۇضۇٌّبٍٔىك ئىٕطبٕٔىڭ ئٌٍٗٗھىططبالَ پٍٗغِٗجٗر وٌٗطٗن،

 ئېٕىك ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي لبٌغىٍي ضبلالپ لبٔذاق ئۇٔي ۋٖئىطپبجالٍذىغبٍٔىمىٕي  لبٔذاق

 :دېذى ِۇٔذاق لىٍىپ

 ئدۈِّىحي پٍٗغِٗجٗرٔىدڭ ثىدر ھٗر ئٗۋٖجدىْٗ دۇَٔبغدب ئىٍگىدرى ِٗٔدذىٓ اٌٍٗ»

 ٍدبردِٖچي ِبڭىذىغبْ ئٗگىػىپ ثۇٍرۇلىغب ئۇٔىڭ ۋٖ جۇجىذىغبْ ٍوٌىٕي ئۇٔىڭ ئىچىذٖ

 ثدۇ. وٌٗدذى ٍِٗدذأغب ثبضدبرالر ئىدس ٔۇرغدۇْ وېدَىٓ ئدۇالردىٓ ثوٌغبْ، ضبھبثىٍىرى

 وىّىدي. لىٍىدذۇ ئىػدالرٔي ثۇٍرۇٌّىغبْ ضۆزٌٍٗذۇ، ئىػالرٔي لىٍّبٍذىغبْ ئبدٍِٖٗر

 جىھدبد ئدبرلىٍىك جىٍي وىّىىي ِۇئّىٓ، ئۇ لىٍطب جىھبد ئبرلىٍىك لوٌي ثىٍْٗ ئۇالر

 ِدۇئّىٓ، ئدۇ لىٍطدب جىھدبد ئدبرلىٍىك لٌٗجي ثىٍْٗ ئۇالر وىّىي ِۇئّىٓ، ئۇ لىٍطب

«ئِٗٗش ِٗۋجۇت ئىّبْ دأچىطىٍىه لىچىٕىڭ ئبرلىطىذا ثۇٔىڭ
①

   . 

 ثبغمۇرۇغددحىىي ھدبوىّىَٗت ثدوٍىچٗ غدٗرىئىحي اٌٍٗٔىدڭ ٔىدڭ «اٌدٍٗ اال الاٌٗ»

. لىٍىٕىدذۇ ثبٍدبْ ِۇغدۇٔذاق ئٗھۋاٌدذا لبٔدذاق ھٗر دائىُ ھٗر ضىۋىحيِۇٔب وۈچٍۈن

 اٌٍٗٔىدڭ ٍدبوي ثوٌطدۇْ ئٗھۋاٌدذا ثوٌغدبْ ِٗۋجۇت دۆٌىحي ئىطالَ ٍٗرغبرىذا ٍٍِٗي

 ثوٌطۇْ چبغذا ثبغمۇرۇۋاجمبْ دۆٌٗت وۈچٍٗر لىٍّبٍذىغبْ ھۆوۈِرأٍىك ثىٍْٗ لبٔۇٔىٌ

 وىػدىٍٗر ٔۇرغدۇْ ۇٔبضدىۋٖجٕيِ وۈچٍدۈن خىدً ثدۇ. ئۆزگٗرٍِٗدذۇ لىٍچٗ ئۇلۇَ ثۇ

 لىٍىع ئبدا ئبِبٔٗجٕي ٍۈوٍىگْٗ گٗدىٕىگٗ ئۇالرٔىڭ اٌٍٗ دٖۋٖجچىٍٗر غۇڭب. ثىٍٍّٗذۇ

                                                 
①

 ِۇضٍىُ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
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 ئدۆزىٕيئدبزاثحىٓ  جٍَٗبرٌىغدبْ ٍوغدۇرغبٔالرغب ھٗلىمٗجٍىرىٕدي ئىطدالَ ِۇغۇ اٌٍٗ ۋٖ

 .الزىُ ئۆگىحىع وىػىٍٗرگٗ ِۇٔبضىۋٖجٕي ثۇ ئۈچۈْ لۇجۇٌذۇرۇظ

َِّ  لَِّذيَ  يَ ﴿ ِِهْا ِ  ِِو  َُطُوُا  َِ ُْا َِول يَوْاُت ِْو ًَل ُنولَ ِوَك  َِ َِوِو َثَلنًول َد وَ   ْلِ َُولِن َوَيْكوَُوُرو ََ  لَّوُو ِِ ََ َِل نَُْو  َِ ِ َلَّ ْ ُُُلا
ََووَذ ن  نَلِوو ا   ََتت ِهْا َوَلُهووْا  ِْ َوََل يُووو وو َِ َّووُو يَوووْاَم  ْلِقَ ل  ىٍغددبْل ٔبزىددًوىحبثحددب  اٌددٍٗ﴿ ﴾ لنَّوولَر َوََل ُيَ ْتُلُهووُا  ل

 لورضدىمىغب ضدبجىذىغبٔالرٔىڭ پۇٌغدب ئدبزغىٕٗ ئدۇٔي ۋٖ ٍوغدۇرىذىغبْ ھٗلىمٗجٍٗرٔي

 ئدبدٍِٖٗرگٗ ِۇٔدذاق اٌدٍٗ ودۈٔي لىَدبِٗت. ئِٗٗش ٔٗرضدٗ ثبغدمب ئدوجحىٓ ٍېگىٕي

. پبوٍىّبٍدذۇ گۇٔبھٍىرىٕي ئۇالرٔىڭ. لىٍّبٍذۇ ضۆزٌٗرٔي، لىٍىذىغبْ خۇغبي ئۇالرٔي 

َِّ ﴿ .①﴾ىذۇثوٌ دۇچبرئبزاثمب  لبجحىك ئۇالر َِ   لَِّذي َ  ِ  ََْلنَول َِول َيْ ُُُلوا و َ  نَُْو و ْ  َو ْلُهوَم   ْلَِّو وتنَول ِ  ِِ  ََوْدومِ  ِِ
َْْدنُوُهاُ  ُنولَِ كَ   ْلِ َُلنِ  ِِ  لِْنَّلسِ  ََو وَّنَّلهُ  َِل َْْدنُوُهاُ   لَّوُ  يَو َِ  َويَو ُنا َِ  جدوغرا وىػدىٍٗرگٗوىحبثحب  ثىس﴿ ﴾ لَلَّ

 جدوغرا ۋٖ پبوىدث ئېٕىدك لىٍغدبْ ٔبزىً ثىس وېَىٓ، لىٍغىٕىّىسدىٓ ثبٍبْ ئېٕىك ٍوٌٕي

 .②﴾لىٍىذۇ ٌٗٔٗت لىٍغۇچىالر ٌٗٔٗت ثبرٌىك ۋٖ اٌٍٗ وىػىٍٗرگٗ ٍوغۇرىذىغبْ ٍوٌٕي
ثىدس ھٗرگىسِدۇ لىٍّىطدبق  ثبٍدبْ ئېٕىدك وىػدىٍٗرگٗ ھٗلىمٗجٕدي ثۇ ثىس ئٗگٗر

س: دۇَٔدبدا ئبِبٔٗجٕي ئبدا لىٍغبْ ۋٖ دٖۋٖت ِٗججۇرىَىحىّىسٔي ئورۇٔدذىغبْ ثوٌّدبٍّى

ِۇضۇٌّبْ دٖپ لبراٌغبْ ئبدَٖ گٗرچٗ ئۇ ِدبھىَٗجحٗ ِۇٔدبپىك ثوٌطدىّۇ ئدۇٔي ودبپىر 

ٔىڭ ثبرٌىك ئۆزى ئبٌىذۇ. ئۇ  دېَىع جوغرا ئِٗٗش. ئۇٔىڭ ھېطبثىٕي ئبخىرٖجحٗ 

ۋٖ ثىرٌىىىگٗ، ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ پٍٗغِٗجٗرٌىىىگٗ گۇۋاھٍىك ثېرىدذۇ ۋٖ 

ٔىڭ غدٗرىئىحىگٗ ي ثوٍىچٗ پبئبٌىَٗت ئېٍىپ ثبرىذۇ ٍٗٔي ئبغۇ گۇۋاھٍىمٕىڭ جٌٗىپ

ٗرثىدَٗ رىطبٌىطدىذٖ ج-ھٗلىمٗجٍٗرٔدي ئىّدبَ غدٗھىذ جٌٗىدُ ثدۇھۆوۈَ ضۇٔىذۇ.  

ضۆزٌىذى، ثىسِۇ جٗرثىَٗ ثبضدمۇچىذا ئدۇٔي وىػدىٍٗرگٗ ئېٕىدك چۈغٗٔذۈرۈغدىّىس 

ٍىده ۋٖ وېرٖن، ئِّٗب ھٗلىمىٌ ِۇئّىٓ ثۇ ئىػالرٔي ئىػىٕىع، ثوٍطۇٔۇظ، رازىّٗٔ

 .ضبپذىٍٍىك جۇٍغۇضي ثىٍْٗ ئورۇٔذاٍذۇ

وول ِِلَّوو﴿ ًِ َر َِ َُِسوِهْا  ِِوو  نَُْو ونَوُهْا ثُوواَّ ََل َيِ ووُمو   ِِ َلوول َ ووَ َر ََو وْ ُلوواَل  َْ ت َّو  ُي َِ  َِ نُووا ل َدَضووْ َ  َِوََل َوَرَتووَك ََل يُوْيِِ
ِْ ًلل ْتُلا  َتْسوو ئددۆز ِددۇھِّٗٗد! پٗرۋٖردىگبرىددڭ ثىددٍْٗ لٗضددِٗىي، ئددۇالر ئددي ﴿ ﴾َوُيَسوو

جبرجىػمب ضېٕي ھۆوۈَ چىمىرغمب جٗوٍىدپ لىٍّىغدۇچٗ ۋٖ ئدۇالر -ئبرىطىذىىي جبالظ

 .③﴾پۈجۈًٍٔٗ ثوٍطۇّٔىغۇچٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ثوٌّبٍذۇ
 

                                                 
①

 ئبٍٗت.-074ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
②

 ئبٍٗت.-059 ضۈرٖ ثٗلٗرٖ، 
③

 ئبٍٗت. -65ضۈرٖ ٔىطب،  
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 ھّرىكّت ئۇسۇني    

ثۈگدۈْ دٖۋٖت ٍِٗذأىدذا خىددسِٗت لىٍىۋاجمدبْ جبِددبئٗجٍٗر ھبزىرلىدذٖن ئددبجىس 

ۇضددۇٌي جوغرىطددىذا زادى ثىددرٌىىىٗ ثبضددمۇچحب لوٌٍۇٔۇغددمب جېگىػددٍىه ھٗرىددىٗت ئ

ٍىٍدالر ئىٍگىدرى  11وېٌٍٍّٗٗۋاجىذۇ. ثۇٔذاق ثىرٌىىىٗ وېٌٍّٗٗضٍىه ئٌِٗٗىَٗجدحٗ 

لٗجئىٌ ِٗۋجۇت ئِٗٗش ئىذى. چۈٔىي ئٍٕٗدي چبغدذا ھٗرىدىٗت ئىّدبَ غدٗھىذ 

ضىسىپ ثٗرگْٗ ۋٖ ئۆزىٕىدڭ جبِدبئٗجٍىرىٕي غدۇ ئبضدبش ثدوٍىچٗ لدۇرۇپ چىممدبْ 

چٗ وېحىۋاجبجحي. غۇٔذالال ثدۇ جبٍدذا ئبغدۇ جبِدبئٗجٍٗردىٓ پىرىٕطىپ  ئۇضۇي، ثوٍى

 ثبغمب جبِبئٗجٍٗر پٍٗذا ثوٌّىغبْ ئىذى.

 ثىراق ثۈگۈْ ٍِٗذاْ ئوخػىّبٍذۇ...

 خىٍالغحي... -ّۇ خىٍ ٔۇلحىئىٕٗزٖرٌٗرجبِبئٗجٍٗر وۆپٍٗذى. 

ھٗرخىً لبراغالرٔىڭ وۆپىَىػدىگٗ ئٗگىػدىپ، ٍِٗدذأالرِۇ وۆپٍٗدذى، گٗرچٗ 

خىً ثوٌطىّۇ، ثىراق ثۇ جبٍذا ئبغۇ  - ٍٗذأي ۋٖ ھٗرىىٗت ئۇضۇٌي خىٍّۇئۇالرٔىڭ ِ

جبِبئٗجٍٗرٔىڭ وۆپىٕچىطىذٖ ثىدردٖن جېپىٍىدذىغبْ ثىدر ئٗھدۋاي ثدبر، ئدۇ ثوٌطدىّۇ 

 ئبٌذىرالطبٍٔىك!

ئۇالر غۇٔذاق دېَىػىذۇ: دٖۋٖجٕىڭ ثبغالٔغىٕىغب ٍېرىُ ئٗضىردىٓ وۆپرٖن ۋالىدث 

ٔىدڭ ٍٗٔي دٖۋٖجٕىڭ  .ِۇۋٖپپٗلىَٗت لبزىٕبٌّىذىثوٌۇپ لبٌذى. ثىراق ئۇ جېخىچٗ 

 ٌغٗرىئىحىٕي ھۆوۈِرأٍىمٕىڭ ئبضبضي لىٍىع، جِٗئىَٗت لىَىٕچىٍىمٍىرىٕي ئىالھى

پىرىٕطىپ ئبضبضىذا ھٗي لىٍىع جٗغٗثجۇضٕي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرۇظ ئۈچدۈْ جدېخىچٗ 

 ھبوىّىَٗت لۇرۇٌّىذى.

لبزىٕىۋاجىدذۇ. ئدۇالردىٓ  ِدۇۋٖپپٗلىَٗت ووِّۇٔىطدحالرئۇالر غۇٔذاق دېَىػىذۇ: 

ثبغمب جبٍبٔچىطي ٍوق، جىٍغب ئبٌغۇچىٍىده ھٗجّدي ٍدوق، ئدبز ضدبٍٔىك ِىٍٍٗجٍٗرِدۇ 

ئبٌٍىمبچبْ ھبوىّىَٗجٕي لوٌىغب ئېٍىپ ثوٌذى. ثىراق ِۇضۇٌّبٔالر جېخىچٗ ثۇ ٔىػدبٔغب 

ٍېحٌٍّٗٗۋاجىذۇ. ئۇٔذاق ثۇ جبٍذا ثىسٔىڭ ھٗرىىٗت ئۇضۇٌىّىسدا چولۇَ ثىدر خبجدبٌىك 

ۇت. غۇڭب ھٗرىىٗت ئۇضۇٌىٕي ئۆزگٗرجىػي وېدرٖن! ثىدرٌىىىٗ وېٌٍّٗٗضدٍىه ِٗۋج

 ثبغٍىٕىذۇ.  ٔۇلحىذىٓدٖي ِۇغۇ 

ثىس ھبزىرلىذٖن ئبجىس ثىر ثبضمۇچحب لوٌٍىٕىػمب جېگىػٍىه ئۇضدۇٌٕي ئىسدٖغدحىٓ 

 ٕدديثددۇرۇْ، ثددۇ خىددً خبجددب جٗضددٗۋۋۇرٔي جۈزىحىػددىّىس وېددرٖن: ئىطددالَ ھٗرىىىحى

، ووِّۇٔىطدحالرٔذۇرۇپ، ھۆوۈِرأٍىك جٗخحىگٗ چىمىۋاٌغبْ خٌٗمٍٗرٔي ئۆزىگٗ ثوٍطۇ

 ئىٍّبٔىَالر ۋٖ ئبز ضبٍٔىك ِىٍٍٗجٍٗرٔىڭ ھٗرىىٗجٍىرىگٗ ضېٍىػحۇرۇظ جوغرىّۇ؟!
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ثۇ ھٗرىىٗجٍٗرٔىڭ ِۇضحٗلىً جىرىػچبٍٔىك ۋٖ ِۇضدحٗلىً  دٖضٍٗپحىالئٗگٗر ثىس 

ىڭ لۇجرىحىػدي  وۈچ ثىٍْٗ ئِٗٗش، ثٌٗىي ضىرجٕىڭ ٍبردىّي، ئىطالَ دۈغٍّٗٔىرىٕ

ۋٖ ئېىطپىالجبجطىَٗ لىٍىدع ئۈچدۈْ وېرٖوٍىده ودۈچ ۋٖ  ثوٍطۇٔذۇرۇظخٌٗمٍٗرٔي 

ٍددبردٍِٖٗرٔي ئۇالرغددب ثېرىػددي ئددبرلىٍىك ئبٔددذىٓ ِددۇۋٖپپٗلىَٗت لبزأغددبٍٔىمىٕي 

ثبٍمىطددبق... ئۇٔددذالحب ثىسٔىددڭ دٖۋٖت ٍِٗذأىددذا خىددسِٗت لىٍىػددمب الٍددبلىحىّىس 

ۋٖ ئبڭغب ِوھحب ، ثۇٔذاق دۆجٍۈن ثىٍْٗ ئىطالَ جوغّبٍذۇ. چۈٔىي خىسِٗت پبراضٗت 

 ٔبجبٍىٓ. ئۆجىٌَٗىػىّىسخىسِىحي جۈگۈي ئبدٖجحىىي ثبغمب خىسِٗجٍٗرٔىّۇ 

ووَ   ْللُ ﴿ وول نََُوول ِِ َّووِو َوَِ َِ  ل ل َْ ووِّْ ُْ َََْوو  ََِصوو َرَر نََُوول َوَِووِ   توََِّّوَدنِوو  َو َّووِو  َُووا ِ لَوو   ل ووِِّ ِْ  َنْل َْ ﴾ ْكوورِِت  َ دُووْل َىووِذِه 
 ىػدىٍٗرٔي ِبڭدب ئٗگٗغدىْٗ ِدۇئّىٍٕٗر وثۇ ِېٕىڭ ٍوٌۇَ، ِْٗ ۋٖ  ٕىيئېَحمى﴿

 .①﴾جٗرٖپىٗ ئبڭٍىك جۈردٖ دٖۋٖت لىٍىّىس
ئٗگٗر ثىس ئوچۇق ھٗلىمٗجٍٗرٔي ثىٍگْٗ ثوٌطبق، ئۇٔذالحب ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ٍدبوي 

ئۇٔىددڭ ثىددٍْٗ ثىددرگٗ لوغددۇپ جددېخىچٗ ٔۇرغددۇْ وىػددىٍٗر ثىٍٍّٗۋاجمددبْ ثبغددمب 

 ػىّىس وېرٖن!ھٗلىمٗجٍٗرٔي ثىٍى

ئٗگٗر ھٗرلبٔدذاق ھۆوۈِٗجٕىدڭ ئبٌدذى ثىدٍْٗ لۇرۇٌۇغدي ۋٖ ئۇٔىڭدذىٓ وېدَىٓ 

ئىسچىً جۈردٖ ئۆز ِٗۋجۇجٍۇلىٕي ضبلٍىَبٌىػي ئۈچۈْ ئۇٔىڭغب ئبرلب جېرٖن ثوٌىدذىغبْ 

ٔىڭ ثوٌۇغي ھٗلىمٗجْٗ زۆرۈر ثوٌطدب، ئۇٔدذالحب ثۈگدۈٔىي ۋالىححدب ئىطدالَ «جبٍبٔچ»

ْ، ھِٗددذٖ ئددۇ ھۆوۈِٗجٕىددڭ ئىسچىددً جددۈردٖ ئددۆز ھۆوددۈِىحىٕي لددۇرۇپ چىمىددذىغب

 ِٗۋجۇجٍۇلىٕي ضبلالپ جۇراٌىػي ئۈچۈْ ئۇٔي لوٌالٍذىغبْ جبٍبٔچ ثبزا لٍٗٗردٖ؟

، ئىٍّبٔىَالر ۋٖ ئبز ضبٍٔىك ِىٍٍٗجٍٗر ووِّۇٔىطحالرئٗگٗر ھبوىّىَٗت لوٌغب ئبٌغبْ 

ئبغۇالرٔىڭ ئىطالَ دۈغٍّٗٔىرىٕىڭ ٍبردىّي ئبضحىذا ئورٔىذىٓ دٖش جۇرغبْ. ھِٗذٖ 

لوٌٍىػي ئبضحىذا ئدۆز ِٗۋجۇجٍدۇلىٕي ضدبلالپ وېٍىۋاجمدبْ ثوٌطدب، ئۇٔدذاق ئىطدالَ 

ثوٌطۇْ ئىطالَ ھۆوۈِىحي لۇرۇٌغبْ چبغذا  ئبِېرىىبدۈغٍّٗٔىرى ٍٍِٗي رۇضىَٗ ٍبوي 

ضدۈوۈت ئىچىدذٖ  لۇرۇٌۇغدىغبئۇٔي لوٌالظ ئۇ ٍبلحب جۇرضۇْ، ئىطدالَ ھۆوۈِىحىٕىدڭ 

ر ئبفغبٔىطحبٔذا، ئبِېرىىب ئۆزىٕىڭ جٗضدىر دائىرىطدىذىىي لبراپ جۇراِذۇ؟ ٍبوي رۇضال

ثبغددمب غددٗھٗرٌٗردٖ لىٍىۋاجمبٔددذٖن ِۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ ئىطددالِىٌ ِٗۋجددۇدىَىحىٕي 

ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرۇغدحىٓ ئدۇالرٔي چٗودٍٗظ ئۈچدۈْ زٖھٗرخٗٔدذىٍىه ثىدٍْٗ ِدبراپ 

 ٍبجبِذۇ؟!

گْٗ ئىدىْٗ، دېّٗن، ئىطالَ ھۆوۈِىحىٕىڭ جبٍبٔچىطي ھٗرگىسِۇ ضىرجحىٓ وٌّٗى

                                                 
①

 ئبٍٗت.-018ضۈرٖ ٍۈضۈف،  
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ئۇٔذالحب ِۇضۇٌّبْ ئۈِّٗجٕىڭ ئىچىذٖ ثۇ جبٍبٔچ ثبزا چولۇَ ٍِٗذأغب وېٍىػي وېرٖن! 

 ئٌِٗٗىََٗجحٗ ثۇ جبٍبٔچ ثبزا ِٗۋجۇجّۇ؟!

دٍٖددذىغبْ وىػددىٍٗر دٖضددٍٗپىي لېحىّددذا « ھٗئٗ»لىٍددچٗ ئىىىىٍّٗٔٗضددحىٓ 

ٔي ئٌِٗٗىَٗجددحٗ ِٗۋجددۇت، ثىددس دىٕددي جۇٍغددۇالرٔي پددبوالپ ئددۇ« ئىطددالِىٌ ثددبزا»

خىسِٗجىٗ ئۈٔذىطٗوال لېَىٕچىٍىك جۈگٍٗذۇ دٖپ لبراپ، ئىطالَ خىسِىحىذٖ خبجبٌىك 

 ضبدىر لىٍغبْ وىػىٍٗرٔىڭ خبجبٌىمىٕي جٗورارالۋاجمبْ وىػىٍٗردۇر.

خىددسِٗجٍٗردٖ ئۆجّۈغددحىٓ ئىجددرٖت ئبٌّددبً، زۆرۈر  ٍِٗذأىددذىىيثىددس دٖۋٖت 

ٍٔىًّٗ، ٍېددرىُ ٔددي ٍېحىٍددذۈرۈظ ئۈچددۈْ وېرٖوٍىدده جٗجرىجىٍٗرٔددي ٍٗوددۈ«ئددب »

 ئٗضىردىٓ وۆپرٖن ۋالىحٕي زاٍٗ لىٍىۋٖجحۇق.

ئۆٌحۈرۈٌۈغدي ۋٖلٗضدىذٖ ثوٌطدۇْ ٍدبوي لبٔخورالرٔىدڭ  غٗھىذٔىڭٍٍِٗي ئىّبَ 

ِۇضددۇٌّبٔالرٔي لددبٍٔىك ثبضددحۇرۇظ ۋٖلٗضددىذٖ ثوٌطددۇْ جٗجددرىجىٍٗر غددۇٔي 

ت ئىطپبجٍىذىىي، ثىس خىَبٌىّىسدا ِٗۋجۇت دٖپ ئوٍٍىغبْ ثدبزا ئٌِٗٗىَٗجدحٗ ِٗۋجدۇ

ئِٗٗش. ئۇ ٍېڭىذىٓ لۇرۇپ چىمىػمب ِوھحدب . پٗلٗت ِٗۋجدۇت ثدوٌغىٕي ئىطدالَ 

خىسِىحىٕي ئۆجٗۋاجمبْ ثىر جبِبئٗت ٍبوي ثىر لبٔچٗ جبِبئٗجٍٗر خدبالش! گٗرچٗ ثدۇ 

جبِبئٗجٍٗر ئۆٌۈَ ۋٖ ئبزاثمب دۇچ وٌٗدگْٗ، ٍدبوي ثدۇ جبِبئٗجٍٗرٔىدڭ لٗھرىّدبٍٔىرى 

ثىراق  ،ئۆجىۈٔچي ھېطىَبجالر پٍٗذا ثوٌطىّۇ خٌٗك ثىٍْٗ ثۇ جبِبئٗجٍٗر ئوجحۇرىطىذا

ٔدي جدبپمىٍي «ئورجدبق ثىدر ِٗضدىٍٗ»ئوجحۇرىطدىذا « خٌٗمدٍٗر»جبِبئٗجٍٗر ثىدٍْٗ 

 ثوٌّبٍذۇ.

ثۇ ئۆجىۈٔچي ھېطىَبجالر ئۇٔىڭ ھٗجّي لبٔذاق ثوٌطدۇْ ثدۇ جبِدبئٗجٍٗر ثىدٍْٗ 

 ٔىددڭ ِٗۋجۇجٍىمىغددب جددۈپحىٓ«ئورجددبق ِٗضددىٍٗ»ثبغددمب وىػددىٍٗر ئوجحۇرىطددىذىىي 

ٔىڭ غٗرىئىحىگٗ ھۆوۈَ ئوخػىّبٍذۇ. ِٗۋجۇت ثوٌۇغمب جېگىػٍىه ئورجبق ِٗضىٍٗ 

 الرٔي وٗضىىٓ رٖت لىٍىػٕىڭ ۋاجىجٍىمىذۇر.«لبٔۇْ»ضۇٔۇظ ۋٖ ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب 

ِوووِو َنْولِ َووولرَ ﴿ وووْ  ُلُو وووْ  َرَتُ وووْا َوََل تَوَُِِّّدوووا  ِِ ََ ِ لَوووْ ُ ْا ِِ َِ ووول نُُْووو َِ ٍٗر ئدددي ئىٕطدددبٔالر! ضدددى﴾ ﴿ تَُِِّّدوووا  

پٗرۋٖردىگبرىڭالر جٗرىپىذىٓ ضىٍٗرگٗ ٔبزىً لىٍىٕغبْ وىحبثمب  لۇرئبٔغب، ئٗگىػىڭالر، 

 .①﴾ٔي لوٍۇپ، ضىٍٗرٔي جىٕبٍٗجىٗ ٍېحٗوٍٍٗذىغبْ دوضحالرغب ئٗگٗغّٗڭالر
﴿ َِ ْ ًلوول ِلَقووْامر يُاِدنُووا ُِ َّووِو  ووَ   ل َسووُ  ِِ ِْ ووْ  َن َِ َوَِ غُووا ِْ يَوِّوْ ْ ووَا  ْلَ لِىِْ َّوو ُْ َِ جبھىٍىَٗجٕىددڭ ئددۇالر ﴾ ﴿َن

دىدٓ ئبدىدً ھۆوۈِدذٖ  ئۈچۈْلب چىٓ ئىػىٕىذىغبْ لٗۋَ ھۆوّىٕي ئىسدِٖذۇ؟ 

 ②﴾وىُ ثبر؟
                                                 

①
 ئبٍٗت. -1ٖ ئٗئراف، ضۈر 
②

 ئبٍٗت.-51ۈرٖ ِبئىذٖ، ض 
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جٗجرىجىٍٗر غۇٔي ئىطپبجٍىذىىي، ثۇ ِٗضىٍٗ خٌٗمٍٗرٔىڭ ئېڭىذا جېخىچٗ ئېٕىك 

 ثوٌّبً وٌٗذى.

جوغرا، ثۇ ِٗضىٍىٕي ئۆز ئىچىگٗ ئبٌغبْ، ھِٗدذٖ ثدۇ ِٗضدىٍٗ ئۈچدۈٔال خىدسِٗت 

غۈثھىطىس وېڭىَىػىٗ ثبغٍىذى. ثۇ ثۈگدۈْ دٖۋٖت ٍِٗذأىدذا -ثبزا غٗنلىٍىذىغبْ 

ثبرٌىممب وٌٗگْٗ خۇغبٌٍىٕىػمب جېگىػٍىه ئىػالرٔىڭ ثىرى. ثىراق ثدۇ ثدبزا ئىطدالَ 

ۋٖ ئىسچىً جۈردٖ ئۇٔىدڭ ِٗۋجدۇجٍىمىٕي  ھٗجىّىذىٓھۆوۈِىحي لۇرۇغىغب وېرٖوٍىه 

 جۇرِبلحب.ضبلالغٕىڭ جبٍبٔچىطي ثوٌۇغحىٓ وۆپ ئبجىس ھبٌٗجحٗ 

ئبخىرلي ئٗضىرٌٗردٖ ئىطالَ ئۈِّىحىٕي لبپٍىۋاٌغدبْ  ،ئٗضىرٌٗر جٗرٍبٔىذا ثوٌۇپّۇ

ئبزغۇٍٔۇلٕىڭ ھٗجّي ودۆپٍىگْٗ وىػدىٍٗر جٗضدٗۋۋۇر لىٍغبٔدذىّٕۇ زور دٖرىجىدذٖ 

ئېػىپ وٗجحي، ٔبھدبٍىحي ئېٕىمىدي، ئدۇ ئدبزغۇٍٔۇق ثىدس ٍۇلىرىدذا ئٗجراپٍىدك ثبٍدبْ 

ي ثۇزۇلچىٍىمالر ثوٌۇپ لبٌّبضحىٓ ثٌٗىي جٗضٗۋۋۇر ۋٖ لىٍغبٔذٖن ٍبٌغۇز ھٗرىىٗجحىى

ٔىدڭ ئۇلدۇِىٕي جٗضدٗۋۋۇر «ال إٌدٗ إال اٌٍدٗ»ھٗرىىٗجحىىي ثۇزۇلچىٍىمحۇر. غۇٔذالال 

لىٍىػحىٓ ثبغالپ، ثۇ دىٕدذىىي ودۆپٍىگْٗ ِٗضدىٍىٍٗرٔي جٗضدٗۋۋۇر لىٍىػدحىىي 

 ثۇزۇلچىٍىمحۇر.

لىمىدحىگٗ لدبٍحۇرۇظ ثۇ ئۈِّٗجٕىدڭ ئٗھدۋاٌىٕي ئدۆزگٗرجىع، ئدۇٔي ئىطدالَ ھٗ

وۆپٍىگْٗ وىػىٍٗر جٗضٗۋۋۇر لىٍغبٔذٖن ئۇٔذاق ئبضبْ جبِبٍِىٕىذىغبْ ئىع ئِٗٗش. 

ثٌٗىي ئۇ ئىع ٍٗرغبرى لبٔۇٔىَىحي ثوٍىچٗ ثبرٌىك ٍِٗدذأالردا ثۈگدۈٔگىچٗ ئېٍىدپ 

ثېرىٍغبْ جىرىػچبٍٔىمالردىٓ ٔٗچچٗ ھٗضطٗ وۆپ جىرىػچبٍٔىممب ۋٖ ِۆٌچٗرٌىگۈضىس 

 وھحب .ئۇزاق ۋالىحمب ِ

ٔىدڭ ِبھىَىحىدذىٓ ثبغدالپ، ثدۇ دىٕدذىىي وىػدىٍٗر «ال إٌدٗ إال اٌٍدٗ»ثۇ ئىع 

ئىىىىٕچدي  .چۈغّٗٔىگْٗ ھٗلىمٗجٍٗرٔي ئۇالرغدب ئېٕىدك ثبٍدبْ لىٍىػدمب ِوھحدب 

لٗدِٖذٖ وىػىٍٗرٔي رېئبي جۇرِۇغحب ئٌِٗٗىٌ ھٗرىىىحىٕدي ِۇغدۇ ھٗلىمٗجٍٗرٔىدڭ 

 ِوھحب ! ثىٌَٗٗغىٗجٗرجٌٗىپىگٗ ئۇٍغۇٔالغحۇراٌىغۇدٖن دٖرىجىذٖ 

ثۇٔىددڭ ئۈچددۈْ غددۇٔچىٍىه ئددۇزاق ۋالىددث جىرىػددچبٍٔىك وۆرضىحىػددىٗ جددوغرا 

 ،وېٍىذۇوي، ثۇ جىرىػچبٍٔىك ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ لىطمب جوٌىّۇ لىطمب ھبٍبجىغدب ٔىطدجٗجْٗ

لىطمىغىٕب ثىر لبٔچٗ ٍىٍذا دٖۋٖت ئىچىذٖ ئۆجىْٗ ثىر ٔٗچچٗ ٍىٍذىال جبِبٍِىٕىػدي 

 لٗجئىٌ ِۇِىىٓ ئِٗٗش.

-جبق ثوٌغبْ ثىر جۈروۈَ ئبٌذىرالطبْ ئبدٍِٖٗر ئوجحۇرىغدب چىمىدپ-جبٍذا جبلىحيثۇ 

ِۇٔذاق ئىىىي ضوئبٌٕي ثىدرالال جبغدالٍذۇ:  –ئۇالرٔىڭ وۆپىٕچىطي لىسىممبْ ٍبغالر 

ثىرىٕچي، پۈجىۈي ئۈِّٗت ئىطدالَ روھدي ثدوٍىچٗ جٗرثىدٍَٗٔگٗٔگٗ لٗدٖر ثىسٔىدڭ 
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ّۇ؟ ۋٖھبٌٗٔىي، ثۇ ئٌِٗٗدگٗ ئبغدّبٍذىغبْ ئٗلىٍگٗ ئۇٍغۇٔ جۇرۇغىّىسئۇالرٔي وۈجۈپ 

جٍٗر ھٗرثىدر دٖۋرىدذٖ ٗثىر ئىع. ئىىىىٕچي، ئىطالِغب دۈغٍّٗٔىه لىٍغۇچي ھۆوۈِ

ئدۇالرٔي جدۈرِىگٗ لبِدبپ،  جٗرثىٌَٗىطدٗنثىسٔي ٍولىحىۋاجىذۇ. ثىر ئٗۋالد ٍبغدالرٔي 

 ؟!جٗرثىٌٍَّٗٗىسجبزاالپ، ئۆٌحۈرۈپ جۈگىحىۋاجىذۇ. ئۇٔذالحب ثىس لبٔذاق 

رىٕچي ضوئبٌغب ٔىطجٗجْٗ جېخي ھدېچىىُ پۈجىدۈي ئدۈِّٗت جٗرثىدٍَٗٔگٗٔگٗ ثى

لٗدٖر وۈجۈظ وېرٖن دٖپ ثبلمىٕي ٍوق. چۈٔىي ثۇ ئٌِٗٗىَٗجدحٗ ٍٗرغدبرىذا ِٗڭگدۈ 

رېئبٌٍىممب ئبٍالّٔبٍذىغبْ ثىر ئىع پٍٗغِٗدجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالِٕىڭ جِٗئىَىحىدذىّۇ 

ىدٍْٗ ئبالھىدذٖ وۆڭدۈي ثۆٌدۈپ پۈجىۈي جِٗئىَٗت ئٗزاٌىرى پٍٗغِٗجٗر ئدۆز لدوٌي ث

ضبھبثىٍٗر ثىٍْٗ ئوخػبظ ٍۇلىرى پٌٍٗىذٖ ثوٌدۇپ ثبلّىغدبْ ثٌٗىدي  جٗرثىٌَٗىگْٗ

ضبھبثىٍٗرٔىڭ ئۆزٌىرىّۇ ھِّٗىطي ثىر ئوخػبظ ٍۈوطٗن ۋٖ ئبٌىٌ دٖرىجىذٖ ثوٌۇپ 

دٖۋرٌٗرٔىددڭ ئٗ  ٍبخػىطددي جددۇرۇپ، -رثبلمددبْ ئِٗٗش. پٍٗغِٗددجٗر ٍبغددىغبْ دٖۋ

 ب، ثىسٔىڭ ھبزىرلي دٖۋرىّىس لبٔذاق ثوٌّبلچي؟!ئٗھۋاي غۇٔذاق ثوٌط

ثىر لبٔچٗ لېحىُ وۆرضىحىپ ئۆجىٗٔدذٖن ثىٕدبٔي وۆجدۈرۈپ  ٍۇلىرىذاِٗلطٗت ثىس 

ئٗلىٍگٗ ئۇٍغۇْ ھٗجىّذٖ ۋٖ ِۇغۇ خٗجٗرٌىه ۋٖزىپىگٗ وېرٖوٍىه « ثبزا»جۇرىذىغبْ 

وېرٖن  جٗرثىٌَٗىٕىػيئبالھىذىٍىىٍٗرٔي ئۆزىگٗ ِۇجٗضطٍِٗٗغحۈرٌٖىگْٗ غٗوىٍذٖ 

دېّٗوچىّىس. ثۇ خٗجٗر ٍدبٌغۇز ِۇغدۇ ئۈِّٗجٕىدڭ ھبٍبجىدذىال ئِٗٗش، ثٌٗىدي ثىدس 

ٍبغددبۋاجمبْ ِۇغددۇ دٖۋرىّىسدىىددي پۈجىددۈي ئىٕطددبٔىَٗجىٗ ٔىطددجٗجْٗ ئٗ  ئېغىددر 

 خٗجٗردۇر.

ئِّٗب ئىىىىٕچي ضوئبٌغب ٔىطجٗجْٗ ثٗزى وىػدىٍٗرٔىڭ ئبٌذىرالطدبٍٔىك ثىدٍْٗ 

ٍٔىمىّىسٔي ۋٖ پۈجىدۈي خىسِىحىّىسٔدي ثىىدبر دۈغٍّٗٔٗر ثىسٔىڭ پۈجىدۈي جىرىػدچب

لىٍىۋاجىددذۇ. ثىددس ھٗرلبچددبْ ثىددر ئٗۋالد ٍبغددالرٔي جٗرثىٍَىطددٗن ئددۇالرٔي جۇجددۇپ 

 دېگْٗ جٗضٗۋۋۇرى لٗجئىٌ جوغرا ئِٗٗش.، جبزاالٍذۇ

ئۇالر ئٌِٗٗىَٗجحٗ ھٗرىىٗجٕىڭ ئىجرا لىٍىٕىػمب جوضمۇٍٔۇق لىٍىذۇ. ئدۇالر گٗرچٗ 

برزۇ لىٍطدىّۇ، ثىدراق ھٗرىىٗجٕدي پۈجدۈًٍٔٗ ٍولدبجحۇق ھٗرىىٗجٕىڭ ٍولۇٌۇغىٕي ئد

ٔىڭ جٗلذىرى ۋٖ لبٔۇٔىَىحي ثوٍىچٗ دائىدُ ٍدۈز ثېرىدذىغىٕي دېٌٍَّٗٗذۇ. ثٌٗىي 

دۈغٍّٗٔٗر ئېٍىپ ثبرغبْ لبٍٔىك ثبضحۇرۇغالرٔىڭ ٍېڭي ٍبغالر لوغدۇٔىٕي ٍِٗدذأغب 

الر ئدددبزاثالظ، ئۆٌحدددۈرۈظ ۋٖ ضدددۈرگۈْ لىٍىػددد ۋٖھػدددىٍَٗرچٗوٌٗحۈرۈغدددىذۇر، 

« ثدبزا»ٔىڭ جٗلذىرى ۋٖ لبٔۇٔىَىحي ثدوٍىچٗ ئۈزۈٌّٗضحىٓ داۋاَ لىٍطىّۇ، ثىراق، 

 ئۈزٌۈوطىس جۈردٖ وېڭىَىپ ثبرىذۇ.

ِْ  لَِّو تَوِّْوِميًَل ﴿ ْ  دَوُِّْل َوَلْ  َتِ َم ِلُسنَّ َْ  لَِّو  لَُِّ  َدْم َفَْْ  ِِ نَّ ثۇ وبپىرالرٔي ِٗغٍدۇپ لىٍىدع ﴿ ُْ
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ٔىدڭ ئىٍگىرىدذىٓ جبرجىدپ جۇجدۇپ وېٍىۋاجمدبْ ذۇرۇظ ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرٔي غٌٗىجٗ لىٍ

 .①﴾ٔىڭ ٍوٌىذا ھېچمبٔذاق ئۆزگىرىع جبپبٌّبٍطٍْٗوٌىذۇر. 
*** 

ئِٗذى لبچدبٔغىچٗ « ثوٌذۇق جٗرثىٌَٗىٕىپثىس ٍېحٗرٌىه »ئبٌذىرالطبْ وىػىٍٗر: 

 جىُ جۇرىّىس؟ دېَىػىذۇ.« ھٗرىىٗت لىٍّبً»

الِىٌ ھٗرىدىٗت ِٗضدىٍىٍىرىذىٓ ثىٍْٗ ئېَحىٍغبْ ثدۇ ضدۆز ئىطد ئٗلىٍٍىهوَٗ 

خٗجٗرٌىه ئىىىي ِٗضىٍىٕي ئۆز ئىچىگٗ ئبٌىذۇ. ثۇ ئىىىدي ِٗضدىٍىٕىڭ ھٗرثىدرى 

 ثبٍبْ لىٍىػمب ِوھحب .  جٗپطىٍىٌ

 جٗرثىَٗٔىدڭثوٌدذۇلّۇ؟ ثىدس  جٗرثىٌَٗىٕىدپثىس راضدححىٕال ٍېحٗرٌىده ثىرىٕچي، 

چٗ ئېٍىدپ ثېرىٍغدبْ ٍېحٗرٌىه ثوٌغبْ ٍبوي ثوٌّىغبٍٔىمىٕي ثىٍىع ئۈچدۈْ، ثۈگدۈٔگى

 لبٍطي؟« ئۆٌچَٗ»ئۆٌچٍٗذىغبْ  جٗرثىَٗٔي

ِٗلطددٗت لىٍىٕغددبْ  ئىذىَٗضددىذٖئبٌذىرالطددبْ وىػددىٍٗرٔىڭ  ئىىىىٕچددي،

 ٔىڭ جۈرى لبٍطي؟«ھٗرىىٗت»

ئىىىىٕچي ِٗضدىٍٗ ثىرىٕچدي ِٗضدىٍىگٗ لبرىغبٔدذا چۈغدٗٔذۈرۈظ ثىدر لٗدٖر 

ئۈضدحىذٖ ئوٍٍىٕىۋاجمدبْ  ئبضبٔراق ثوٌغبٍٔىمي، ٍٗٔٗ وېٍىپ ثۇ ِٗضدىٍٗ غدۇ ِٗضدىٍٗ

وىػىٍٗرٔىڭ وبٌٍىطدىذا خدېٍىال ئېٕىدك ثوٌغدبٍٔىمي ئۈچدۈْ، ِْٗ چۈغٗٔذۈرۈغدٕي 

ئبٌذى ثىٍْٗ ئىىىىٕچي ِٗضىٍىذىٓ ثبغالٍّْٗ. ئِّٗب ثىرىٕچي ِٗضدىٍٗ ھدېٍىھَٗ 

 جٗروىدتئېٕىمراق لىٍىپ چۈغٗٔذۈرۈغىٗ ِوھحب ، ثۇ جبٍذا ٍبغدالر ۋٖ لېدرىالردىٓ 

دٍِٖٗر ئوجحۇرىغدب چىمبرغدبْ ِۇٔدذاق ئبضبضدٍىك ئىىىدي خىدً جبپمبْ ئبٌذىراڭغۇ ئدب

ِٗۋجدۇت، ئۇٔىڭدذىٓ ثبغدمب ثدۇ جبٍدذا « ھٗرىدىٗت»ۋٖ ئىىىدي خىدً « ئىذىَٗ»

ئۈچىٕچي ثىر خىً لبراغحىىي ئبدٍِٖٗر ثوٌۇپ، گٗرچٗ ئۇالر ھدبزىرغىچٗ ئىطدالِىٌ 

ىدال ھٗرىىٗت ٍِٗذأىدذا گٗۋدىٍىده ئدورۇْ جۇجبٌّىغدبْ ثوٌطدىّۇ ثىدراق ئدۇالر ٍٗٔ

 غٗوىٍٍٗٔذۈرۈظ ۋٖ ئىطالَ خىسِىحي غۇ ئېمىُ جٗرٖپىٗ ثۇراغمب ئۇرۇٔىذۇ.

لىسىممبٍٔىك پۈجىۈي ۋۇجۇدىٕي لبپالپ، ئۇالرٔي ئبٌذىراڭغۇٌۇلحب ئۈٔذٖۋاجمبْ ٍبغالر 

وېدرٖن. ئدۈِّٗجٕي دٖۋٖت  ئىگىدٍٗظغۇٔذاق ئوٍالٍذۇ: ھبوىّىَٗجٕي ودۈچ ثىدٍْٗ 

دۈغددٍّٗٔٗرٔىڭ ٔددبزارٖت  ٌٗٗظ،جٗرثىددَئۈچددۈْ ئِٗٗش، ثٌٗىددي ھولددۇق ئۈچددۈْ 

لىٍىػي، ئىطالِىٌ ھٗرىىٗجٕىدڭ ئىسچىدً داۋاٍِىػىػدىغب جوضدمۇٍٔۇق لىٍىػدي ۋٖ 

ئىطالَ ئۈِّىحي ثىرٌٗغىْٗ ھبِبْ دۈغّٕٗٔىڭ ئۇالرٔي پبرچىٍىۋېحىػي ضٗۋٖثىذىٓ 

                                                 
①

 ئبٍٗت.-22ضۈرٖ فٗجھ،  
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 ِۆٌچٗرٌىگۈضىس ئۇزاق زاِبٔالرغب ضوزۇٌۇپ وېحىذۇ.

 وٗجىدۈزۈۋٖجىْٗزٖرثىدٍٗر ھبٌىدذىٓ ئِّٗب ئۇزاق ِۇضبپىٍٗر، ٍوٌذىىي ئۈزۈٌّٗش 

لېرىالرٔىڭ خىَبٌىٌ غۇوي، ِٗڭگدۈ ھدبوىّىَٗت لبرغىالغدّبٍذىغبْ، پبرالِېٕدث ۋٖ 

دٖۋىحدي ئېٍىدپ ثېدرىع « جىٕچٍىدك»ضبٍالِغب لبجٕىػىػّۇ لوٌدذىٓ ثٗرٍِٗدذىغبْ 

وېرٖن، ئىچىي جٗھٗجحٗ ضىَبضٗجٕىڭ ٍۆٌىٕىػىگٗ جٗضىر وۆرضىحىػدىٗ ئۇرۇٔدۇظ، 

رٌىگٗٔددذٖ ثۈگددۈْ ئىٕطددبٔالر ھبٍبجىغددب ھۆوۈِرأٍىددك لىٍىۋاجمددبْ ٍددبوي جددۆۋْٖ ِۆٌچٗ

ضىَبضىٌ ئبپپبراجالرٔىڭ ئىچىدي لىطدّىذىٓ ئىطدالَ ئدبۋازىٕي ئدبڭٍىحىع وېدرٖن. 

 ٔٗجىجىذٖ ثۇ ئبۋاز وىػىٍٗرٔىڭ ئېڭىغب جٗضىر ٍٗجىۈزىذۇ.

 ثىدس وېدَىٓ ضدۆزٌىّٗوچي ثوٌغدبْ  حدبثىس ئبٌذى ثىدٍْٗ ثدۇ ھٗر ئىىىدي گۇرۇھ

رۇھّۇ غۇٔىڭ ئىچىذٖ، چوڭمۇر ئىخالضٍّٗٔىه ثبر دٖپ پٗرٖز لىالٍٍي! ئۈچىٕچي گۇ

ثىددراق ٍددبٌغۇز ئىخالضددٍّٗٔىه ثوٌۇغددال ٍېحٗرٌىدده ئِٗٗش، ثٌٗىددي ثۇٔىددڭ ثىددٍْٗ 

پبراضددٗجّۇ ثوٌۇغددي وېددرٖن، چددۈٔىي ئبڭطددىسٌىك ئىخالضددٍّٗٔىىٕىڭ ِېۋىطددىٕي 

 ضېطىحىپ لوٍىذۇ. 

ئىطدالَ  ،لېدحىُ جٗورارالٍّىدس ثىس ٍۇلىرىذا ضدۆزٌىگْٗ ضدۆزٌىرىّىسٔي ٍٗٔٗ ثىدر

ثوٌطدۇْ، خىرىطدحىَبٔالر  ئبِېرىىدبھۆوۈِىحي جبغمي جٗھٗجحٗ ٍٍِٗي رۇضىَٗ ٍدبوي 

ٍبوي ٍٗھۇدىَالر ثوٌطۇْ ۋٖ ٍبوي ثبغمب دۈغٍّٗٔٗر ثوٌطۇْ ئىطالَ دۈغدٍّٗٔىرىٕىڭ 

ئېرىػٌٍّٗٗذۇ، غۇڭالغمب ئىطالَ ھۆوۈِىحىٕىڭ جبٍدبٔچ  ٍبردىّىگٗ ھېچمبٍطىطىٕىڭ

ۇَ ئۆز ئىچىذىٓ ثوٌۇغي وېرٖن. ثىراق ئىطالَ ھۆوۈِىحي لۇرۇٌغبْ چبغدذا وۈچي چول

ئۇٔي لوٌالٍدذىغبْ، ئۇٔىڭدذىٓ وېدَىٓ ئىسچىدً جدۈردٖ ئۇٔىدڭ ِٗۋجدۇت ثوٌۇغدىٕي 

 لٍٗٗردٖ؟« ئىطالِىٌ ثبزا»وبپبٌٗجىٗ ئىگٗ لىٍىذىغبْ 

ثىس ِۇٔبزىرٖ ٔۇلحىطدىذىٓ ِۇٔدذاق پٗرٖز لىالٍٍدي: ثىدر جدوپ لىسىممدبْ ٍبغدالر 

لىٍذى ھِٗذٖ ئىطالَ دۇَٔبضىٕىڭ لبٍطدي ثىدر « ئىٕمىالة»الٔىٕي پۇخحب جۈزۈپ پى

 ثۇٌۇ  پۇچمىمىذا ئىطالَ ھۆوۈِىحي لۇردى. ثىراق ثۇ ھۆوۈِٗجىٗ وىُ جبٍبٔچ ثوٌىذۇ؟!

ثىس ثۇٔذىٓ ئىٍگىرى ِىطىر جٗجرىجىطي ھٗلمىدذٖ   ثىس ِىطىرٔي ِىطبٌغب ئبالٍٍي

ھبزىرغىچٗ ئبفغبٔىطحبٔذىٓ ثبغمب پۈجىدۈي « ئىطالِىٌ ثبزا»ضۆزٌىذۇق. ِىطىردىىي 

ئىطالَ دۇَٔبضىذا ِٗۋجۇت ثوٌغبْ ئٗ  وٗ  وۆٌٍِٗىه ثبزا ئىذى. غۇٔذاق جۇرۇپ ثۇ 

ثبزا ئىطالَ ھۆوۈِىحي ئۈچۈْ جبٍبٔچ ثوالٌىذىّۇ؟ ثبرٌىك ئٗھۋاٌالردا زٖھٗرخٗٔدذىٍىه 

ئدۇٔي  ىذىٓدۈغدٍّٗٔىى خىرىطحىَبٔالرٔىڭثىٍْٗ ئىطالِغب وۆز جىىىۋاجمبْ ٍٗھۇدىٌ 

 لوغذاپ لبالٌىذىّۇ؟

ثىس  ئبِېرىىىٕىڭ لوغۇٌۇغي ٍبوي لۇجرىحىػي ثىٍْٗ، رۇش ئىػدغبٌىَٗجچىٍىرىگٗ 
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ئبفغبٔىطددحبٔذا ئېٍىددپ ثبرغبٔددذٖن ٍددبوي ئبِېرىىددب ٔٗپطددبٔىَٗجچىٍىه لىٍىددپ ثٗزى 

 ئىطدرائىٍىَٗٔيچبغالردا جبجبۋۇزچىٍىك ھٗرىىٗجٍىرىٕي ئېٍىپ ثبرغبٔدذٖن، ۋٖ ٍدبوي 

جبجدبۋۇزچىٍىك لىٍىػدمب وۈغدىۈرجىٗٔذٖن ِىطدىرٔىڭ ئىػدٍىرىغب لدوي  ھبزىرلىذٖن

پٗلٗت ِىطىرغب ئىمحىطبدىٌ لبِبي ٍۈرگۈزۈپ، ِىطدىرٔي ثۇغدذاً ثىدٍْٗ  .جىمّىذى

 دٖپ پٗرٖز لىالٍٍي! ،جِٗىٍٕٗغٕي جوخحبجحي

ئۇٔذالحب ِىطىر خٌٗمي ھبزىرلىذٖن ئدبجىس ھدبٌٗجحٗ ئىطدالَ ھۆودۈِىحي لدۇرۇظ 

، ئىٍّددبٔىَالر، ووِّۇٔىطددحالرثٗرداغددٍىك ثېرٌِٖٗددذۇ؟ ٍددبوي  ئۈچددۈْ ئبچبرچىٍىممددب

ثىسگٗ ٔبْ ۋٖ ئٗروىٍٕىه »ۋٖ ئۇالرٔىڭ لۇٍرۇلٍىرى رٖھجٗرٌىىي ئبضحىذا  ئبجېئىسِچىالر

 ٔبِبٍىع ئۆجىۈزِٖذۇ؟« خٌٗك»ئبچ لبٌغبْ  ۋارلىراۋاجمبْدٖپ « وېرٖن

غۇْ ھٗجّىدذىٓ جٌٗٗپىٗ ئۇٍ ٔىڭ«ئىطالِىٌ ثبزا»ثىس ئٍِٗىَٗجچىً ثوالٍٍي! ثىس 

 !چۈغىٍٍٕٗيجېخي زور دٖرىجىذٖ وىچىه ئىىٍٗٔىىىٕي 

غدب ِوھحدب ، ثدۇ ثدبزا «ثدبزا»ذٖن ثىدر ىدئىػالر ئبفغبٔىطحبٔذا ِٗۋجۇت ثوٌغبْ ثبز

لبرىحدب ئدۇزاق ِدۇددٖت  ضۇٍىمٗضدحىگٗ دۈغدٍّٗٔىرىٕىڭئۇرۇظ لىالالٍدذۇ ھِٗدذٖ 

جبجدبۋۇزچىٍىمي  ٌۋٖھػدىلبرغىٍىك وۆرضىحىػىٗ ثٗرداغٍىك ثېرٌٍٖٗذۇ. رۇضالرٔىڭ 

ثبغٍىٕىپ، ئبٌحٗ ٍىً ئۆجىٗٔذىٓ وېَىّٕۇ ٍٍِٗي ئۇرۇظ ثوٌطۇْ ٍبوي جبجدبۋۇزچىٍىك 

ٍِٗذاْ جۇٔجي ِىٕۇجحىىي ھبٌىحىٕي ضبلالپ وٌٗذى. ِۇجبھىذالر جدبغالردا،  ،ثوٌطۇْ

پدبت جىٍغىالرغدب ھۇجدۇَ لىٍىدذۇ، ثدۇ چبغدذا -رۇضالر جىٍغىالردا، ِۇجبھىذالر پبت

« زاِدبٔىۋى»ضۈپ ئۆجۈغدىٗ جدۈرئٗت لىالٌّبٍدذۇ. ِۇجبھىدذالر رۇضالر جبغالرٔي ثۆ

دٖپ ئبجىٍىۋاجمدبْ ثىرىٕچدي « ئبضبرٖ ئٗجىدمٗ»لۇراٌالر ثىٍْٗ ئِٗٗش، ثٌٗىي ثۈگۈْ 

دۇَٔب ئۇرۇغىذىٓ لبٌغبْ ئىپحىذائىٌ لوراٌالر ثىٍْٗ ئۇرۇغىذۇ. ھٗرثىر ِۇجبھىدذ ثىدر 

 ئوزۇق لىٍىذۇ! گۈرۈچٕيوۈٔذۈزدٖ ثىر وبپبَ -وېچٗ

غٗوىٍٍىٕىػحىٓ ثۇرۇْ، ئىطالَ ھبوىّىَىحي لۇرۇظ « ثبزا»ب ِۇغۇ رٖۋىػحٗ ئِّٗ

ئۈچۈْ ھۆوۈِٗجٍٗر ثىٍْٗ لبرغىٍىػىػمب ئۇرۇٔۇظ پىالٔطىس ۋٖ ئبڭطىسالرچٗ ئېٍىدپ 

ثېرىٍغددبْ ئٗھّىَٗجطددىس ئىددع ثوٌددۇپ لبٌىددذۇ. ھبِددبت پبجىئٗضددي
①
ثددۇ خىددً  

                                                 
①

ِىڭ ئٗزاضدي ھۆودۈِٗجىٗ لبرغدي ٔبِدبٍىع ئۆجىدۈزگٍٗٔىىي ئۈچدۈْ،  11جبِبئىحىٕىڭ « ِۇضۇٌّبْ لېرىٕذاغالر»ضۈرىَٗدٖ  

ۇرۇٌغبْ. ئددبپحور ثددۇ ٍىٍالردىىددي رٖئىطددي ھددبپىس ئٗضددٗد جٗرىپىددذىٓ لددبٍٔىك ثبضددح -71ئٗرٖة جۇِھۇرىَىحىٕىددڭ  ضددۇرىَٗ

لۇرۇغحىٓ ئىٍگىرى ھۆودۈِٗجٍٗر ثىدٍْٗ « ثبزا»دٖپ ئبجبٍذۇ. ھِٗذٖ « ھبِبت لىرغىٕچىٍىمي»ٍبوي « ھبِبت پبجىئٗضي»ۋٖلٗٔي

ٔدي ِىطدبي «ۋٖلٗ»ثىٍْٗ ئبٍبغٍىػىذىغبٍٔىمىٕي چۈغٗٔذۈرۈظ ئۈچدۈْ ثدۇ « پبجىئٗ» ھېطبثحبئبغىبرا جىروىػىػٕىڭ ئبخىرلي 

 لىٍىپ وٌٗحۈرىذۇ.

 س ئٗضٗدٔىڭ لىطمىچٗ جٗرجىّىھبٌي: ھبپى

ٍىٍي الزىمي راٍؤٕىڭ لٗرداھٗت دېدگْٗ ٍېرىدذٖ جۇغۇٌغدبْ.  -0911ئٗرٖة جۇِھۇرىَىحىٕىڭ رٖئىطي. ئۇ  ضۇرىَٗھبپىس ئٗضٗد 

ِٗخپىدٌ ثبزىطدىٕىڭ لوِبٔدذأي،  ئبرِىَٗضديٍىٍدي ھدبۋا  -0916ٍىٍي ھىّىطىذىىي ھٗرثىٌ ِٗوحٗپٕي پۈجحۈرۈپ،  -0955
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ھٗرىددىٗت ئٗھّىَٗجطددىس لبرغىٍىػىػددٕىڭ ئٗ  ٍبخػددي ِىطددبٌي، ئىطددالِىٌ 

ضېپىذىىىٍٗر ثۇ ھٗرىىٗجٕىڭ پۈجىۈي ِۇضبپىطىٕي چۈغىٕىػي ۋٖ ئىىىىٕچي لېحىُ 

گٗ ٍوٌۇلّبضدٍىمي ئۈچدۈْ ثدۇ «پدبجىئٗ»ثىدٍْٗ ِۇغدۇٔذاق  ضٗۋٖثٍٗرلبٔذالحۇر ثىر 

 ئوچۇق ِىطبٌٕي ٍبخػي ِۇالھىسٖ لىٍىع وېرٖن!

ثىس ھٗرىىٗت ئبفغبٔىطحبٔذىىي ثبزا ثىسگٗ لٍٗٗردىٓ وېٍىذۇ؟ »ئبٌذىراڭغۇ ٍبغالر: 

« غددٗوىٍٍىٕىپ لبالِددذۇ؟ ئۆزٌۈوىددذىٓلىٍّددبً جىددُ ئوٌحۇرضددبق ئبغددۇٔذاق ثددبزا 

دېَىػىذۇ. ثىسٔىڭ جبۋاثىّىس غۇوي، جدوغرا، ثدبزا ھٗلىدمٗجْٗ ئبضدحب غدٗوىٍٍىٕىذۇ، 

ثىراق ئۇ داۋاٍِىك وېڭىَىذۇ. ئۇ جٗرٖلمىٌ لىٍىػحىٓ جوخحبپ لبٌّبٍذۇ. ٍېڭي ٍبغدالر 

ذۇ. ثددۇ ٍبغددالر ٍوٌددذىىي داۋأالرٔددي، ٍوٌددذىىي داۋاٍِىددك ثددۇ ثبزىددذا لوغددۇٌى

-لىَىٕچىٍىمالرٔي ٍبخػي ثىٍىذۇ، غۇڭب ئۇالر ئدۆزىٕي ئۆٌدۈِگٗ ئۇچرىػىػدمب، جبپدب

ِۇغٗلمٗجٍٗرٔي ئۈضحىگٗ ئېٍىػدمب جٍَٗبرٌىغدبْ، ئدۇزاق ِۇضدبپىٍٗر ئۈچدۈْ ئدۆزىٕي 

ۋٖ  ذۇٍىدىٓ ثبغمب ھېچىىُ ثىٍٍّٗذىغبْ ثىر وۈٔي ثبزا پىػىپ ٍېحى چېٕىمحۇرغبْ،

ٍذۇ، ئٗٔٗ غدۇ چبغدذا ٍىَبٌّبئٗجراپمب وېڭىَىذۇ، ئبپحوِبجالر ثۇ ثبزىٕي پبچدبلالپ جبغد

جدوپ ثوٌدۇپ -غدب جدوپ«ثدبزا»ٔىڭ ٍٗرغبرىذىىي لبٔۇٔىَىحي ثوٍىچٗ ئىٕطبٔالر ثۇ 

لوغۇٌىذۇ. دۈغّْٗ ئۆزىٕىڭ خبجىرجَٗ ھبٌذا ٍٗر ثىٍْٗ ٍٗوطدبْ لىٍىۋېحٌٍٗٗدذىغبْ 

ش، ثٌٗىي وۈچٍۈن ئىرادٖ ثىٍْٗ ثىرٌٗغىْٗ چو  ثىر ئبجىس وىچىه جبِبئٗجىٗ ئِٗٗ

ٔىڭ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ لٌٗجىٕدي دۇچ وٌٗگٍٗٔىىىٕي ثبٍمبٍذۇ. ٔٗجىجىذٖ « ئۈِّٗجىٗ»

 غبد خۇراٍِىممب چۆِذۈرىذىغبْ جٗلذىرى ئٌِٗٗگٗ ئبغىذۇ.

جىدُ « ھٗرىىٗت لىٍّدبً»غٗوىٍٍىٕىپ ثوٌغۇچٗ « ئبغۇ ثبزا»ئِّٗب ٍبغالرٔىڭ 

ېَىػي ھٗرىىٗجٕي ٔبھدبٍىحي جدبر دائىرىدذٖ جٗضدٗۋۋۇر لىٍىػدحىٓ د جۇرۇۋېرىّىسِۇ؟

ۋٖ ئېڭىٕدي  ئىذىَٗضديوېٍىپ چىممبْ ثوٌۇپ، ثۇ خىً خبجدب جٗضدٗۋۋۇر ٍبغدالرٔىڭ 

ٔدي پٗلٗجدال لدوراي وۆجدۈرۈظ ۋٖ دۈغدّْٗ «ھٗرىىٗت»لبپالپ وٗجحي. غۇڭب ئۇالر 

رىدىٗت دٖپ ئوٍالٍدذۇ. ئۇٔىڭدذىٓ ثبغدمب ھٗرلبٔدذاق ئىػدٕي ھٗ ئېحىػىعثىٍْٗ 

 لىٍّبً جىُ ئوٌحۇرۇظ دٖپ چۈغىٕىذۇ.

ثىسٔىڭ ئۇالرغب ثېرىذىغبْ جبۋاثىّىس غۇوي، ئٗگٗر ثۇ ٍبغالرٔىڭ ئدۆزى ثوٌّىطدب، 

ٔددي ئۇالرغددب وىددُ لددۇرۇپ ثېرىددذۇ؟ ئٗگٗر ئددۇالر لددۇرۇظ ٍوٌىددذا «ثددبزا»ئۇٔددذالحب 

ُ جىرىػچبٍٔىك وۆرضىحىۋاجمبْ ثوٌطب، ئۇٔذالحب ثۇٔي لبٔذالّۇ ھٗرىدىٗت لىٍّدبً جىد

                                                                                                                            
ٍىٍي ئىٕمىالثمدب رٖھجٗرٌىده لىٍىدع ئۈچدۈْ ۋٖجٗٔدپٗرۋٖرٌٗر  -0965ثوٌغبْ.  گېٕېراٌيئۇچمۇچىالر ئٗجرىحىٕىڭ ٍىٍي  -0964

ٍىٍي ِىٕىطحىرالر ِٗجٍىطدىٕىڭ رٖئىطدي ثوٌغدبْ.  -0971ٍىٍي دۆٌٗت ِۇداپىئٗ ِىٕىطحىرى  -0966. لوغۇٌغبِْٗجٍىطىگٗ 

 ْ.ٍىٍي خٌٗك  ضبٍٍىّىذا جۇِھۇرىَٗجٕىڭ رٖئىطي ثوٌغب -0970
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 ئوٌحۇرۇظ دېگىٍي ثوٌطۇْ؟!

ئبٌذىراڭغۇ ٍبغالرٔىڭ ِۇٔذاق گٗپٍٗرٔي دېَىػٕي ِۇٔذاق ئىىىدي خىدً ضدٗۋٖة 

خىدسِىحىگٗ وېرٖوٍىده  جٗرثىَٗگٗثىٍْٗ ِۇٔبضىۋٖجٍىه ثوٌۇپ ثۇ ٍبغالر ثىرىٕچىذىٓ 

 ،ثوٌغبْ ھٗلىمىٌ ِۇضبپىٕي ثىٍٍّٗذۇ. ئىىىىٕچىذىٓ جٗرثىَٗ خىسِىحي ئبخىرالغدحي

لٗدِٖٕدي  - 2سدا لوراي ئېٍىپ دۈغّٗٔگٗ ھۇجۇَ لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت ئِٗذى لوٌىّى

 دٖپ لبراٍذۇ. ،ثېطىػىّىس وېرٖن

ثىس جۇٔجي لېدحىُ جدبھىٍىَٗجىٗ جبلبثىدً جۇرىدذىغبْ ئٗۋالدالرغدب ٔىطدجٗجْٗ ۋٖ 

ذىٓ جٗرثىَٗگٗ ئبۋاز لوغىذىغبْ وىػىٍٗرگٗ چىپۈجىۈي ئۈِّٗجىٗ ٍبوي غۇ ئۈِّٗت ئى

ۆرۈر ِۇضبپىطىٕي ئبٍذىڭالغحۇرۇظ ئۈچۈْ جٗرثىَٗ ھٗلمىذٖ ز جٗرثىَٗٔىڭٔىطجٗجْٗ 

ضۆزٌىّٗوچي ثوٌطبلّۇ، ثىراق ئبٌذى ثىٍْٗ ئبٌذىراڭغۇ ئىىىي گۇرۇھٕي جؤۇغحۇرۇپ 

 - ئۆجىّىس، چۈٔىي جٗرثىدَٗ ھٗلمىدذٖ ضدۆزٌٗظ، جِٗئىدَٗجىٗ، ئبٌدذىراڭغۇ لېدرى

مدب ۋٖ جٗرثىدَٗ ٍبغالرغب، ثىس وېَىٕرٖن ضۆزٌٗپ ئۆجّٗوچي ثوٌغدبْ ئدۈچىٕچي گۇرۇھ

 ٍِٗذأىذا خىسِٗت لىٍىۋاجمبٔالرغب ئوخػبغئىٕحبٍىٓ زۆرۈر. 

ثۈگۈٔىي لېدرىالر ئدۇالر جدۇٔجي ئٗۋالد ، ثىس ئبٌذى ثىٍْٗ غۇٔي ئٗضٍٗپ ئۆجٍٍٗي

، ۋاجىدپلىٍىدع « خىدسِٗت»ئبٌذىرالطبْ ٍبغالرٔىڭ لبٌذۇلٍىرى ثوٌۇپ، ثۇ ٍبغالر 

ٍّىك وۈچٍۈن زٖرثىدٍٗرگٗ ثٗرداغدٍىك ئٗگٗر ثىس ثىر لېحىٍّىك ٍبوي ثىر ٔٗچچٗ لېحى

ثٗرضٗن، ئۇٔذالحب زاٌىّالر جٗخححىٓ ٍىمىٍىذۇ ۋٖ ئىطالَ ھۆوۈِرأٍىدك لىٍىدذۇ دٖپ 

 ئوٍالٍححي.

ئبغۇ ٍبغالر ئىچىذىٓ ثىر ثۆٌۈوٍىرى ئبٌٍىمبچبْ ئبٍرىٍىپ چىمىپ وٗجحدي. ثىدراق 

الر ھٗلىدمٗجْٗ ئبغۇ لېرىالر ئبٍرىٍّبً ئۆز ِٗۋجۇجٍۇلىٕي ضبلالپ لبٌذى. جدوغرا، ئدۇ

ئبٍرىٍّىذى. ثىدراق ئدۇالر دٖۋٖت ھدبزىر جبلدبق ٍوٌغدب وىرىدپ لبٌدذى، غدۇڭب ٍدوٌٕي 

 ئۆزگٗرجىع وېرٖن دٖپ لبرىذى. 

وېٍىپ لىٍىػىٕىڭ ضٗۋٖثي ٔبھبٍىحي ئېٕىك، چدۈٔىي « غمبالبر»ئۇالرٔىڭ ثۇٔذاق 

ي، ئۇالر ئٍٕٗي چبغذا ثىر لېحىُ ٍبوي ثىدر لدبٔچٗ لېدحىُ زٖرثىدگٗ ئدۇچراپ چېٕىمحد

وېَىٓ ثىر ٔٗچچٗ ٍىً ئىچىذٖ دۈغّٕٗٔىڭ ِٗغٍۇثىَىحي ۋٖ ئىطالِٕىڭ غٌٗىجىطدي 

 ثىٍْٗ زٖرثىٍٗر ٍولبٌذى.

ِبٔب ثۈگۈْ ئۇالر غۇٔي ثبٍمىذى، ئۇالر ٍىٍالردىٓ ثېرى ئۈزۈٌّٗش زٖرثىگٗ ئۇچراپ 

وٌٗددذى. دۈغددٍّٗٔٗر ثوٌطددب جددېخىچٗ ئبرلىغددب چېىىٕگىٕددي ٍددوق، ئددۇالر زٖرثىددگٗ 

ھېچمبٔذاق ٔٗجىجٗ ٍبرىحبٌّىدذى. دٖي غدۇ ضدٗۋٖثحىٓ ئۇالرٔىدڭ  ئۇچراغحىٓ ثبغمب

جٗضددٗۋۋۇرىذا ٍددوي ئٌِٗٗىَٗجددحٗ جبلددبپ لوٍۇٌغبٔددذٖن، پددبت ٍېمىٕددذا ثددۇ ٍددوي 
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وۆرۈٔذى. غۇڭب ئۇالر ئۆز ئېڭىذا جبلبٌّىغبْ ثبغمب ٍوٌٕي ئىدسدٖظ  ئېچىٍّبٍذىغبٔذٖن

 وېرٖن دٖپ لبرىذى.

ٔىػددبٔغب »بي ثوٌّىغبٔددذا ئددۇالر ثىددس ٍۇلىرىددذا وۆرضددىحىپ ئددۆجىْٗ ثبغددمب ئبِدد

ٍوي پبرالِېٕث، ضبٍالِغب لبجٕىػدىع ۋٖ غدۇ « جبلبٌّىغبْ»دٖپ لبرىغبْ « ٍٗجىۈزىذۇ

 جبٍذىٓ ئىطالَ ئبۋازىٕي ئبڭٍىحىػحىٓ ئىجبرٖت. 

ٔدي جٗغدٗثجۇش «لوٌغب لوراي ئېٍىدپ دۈغدّْٗ ثىدٍْٗ ئۇچرىػدىع»ئٗگٗر ثىس 

ھبِددبت »ٗغطددٗن، رېئددبٌٍىمحىٓ ۋٖ لىٍىۋاجمددبْ ئبٌددذىراڭغۇ ٍبغددالر ثىددٍْٗ ِۇٔبزىرىٍ

دىىي لىرغىٕچىٍىمحىٓ غۇٔذاق خۇالضىگٗ وىٍىّىسوي، ئٗلىٍگٗ ئۇٍغدۇْ «پبجىئٗضي

 ثىٍْٗغٗوىٍٍىٕىػحىٓ ئىٍگىرى، ھۆوۈِٗت « ِۇضۇٌّبٔالر جبٍبٔچ ثبزىطي»ھٗجىّذٖ 

دىىدي ئدبچچىك «ھبِدبت پبجىئٗضدي» خىسِىحىّدذٖئبغىبرا لبرغىٍىػىع ئىطالَ 

مبٔذاق ٔٗجىجىگٗ ئېرىػىىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ئٗھّىَٗجطدىس ئىدع ضبۋالحىٓ ثبغمب ھېچ

 ثوٌۇپ لبٌىذۇ. 

ٍوٌغددب وىرىددپ « جبلبٌّىغددبْ»ِۇغددۇ  ھٗرىىىحىٕدديغددۇٔذالال ئٗگٗر ثىددس ئىطددالَ 

 ئبغدۇرۇظئٌِٗٗدگٗ « ٔىػبٕٔي»ئبرلىٍىك ئبخىرلي « ٍوي»ۋٖ ِۇغۇ  داۋاِالغحۇرىّىس

رىالر ثىدٍْٗ ِۇٔبزىرىٍٗغطدٗن، ِٗلطىحىگٗ ٍېحىّىس، دٖپ لبراٍذىغبْ ئبٌدذىراڭغۇ لېد

ِۇضدۇٌّبٔالر جبٍدبٔچ »ئٗلىٍدگٗ ئۇٍغدۇْ ھٗجىّدذٖ  ،ئۇالرغىّۇ ِۇغۇٔذاق دٍّٖىسوي

لۇرۇپ چىمّبً جۇرۇپ، ثۇ ٍوٌذا خىدسِٗت لىٍىدع ھېچمبٔدذاق ئٌِٗٗىدٌ « ثبزىطي

ثدبرٌىك  ٔۇلحىطدىذىٓٔٗجىجٗ ثېرٌٍّٖٗذىغبْ ئٗھّىَٗجطىس ثىر ئىع. ثىدس ِۇٔدبزىرٖ 

ٗرىئىحي ثوٍىچٗ ھبوىّىَٗت ثبغمۇرۇغٕي جٌٗٗپ لىٍىذىغبْ ٍۈزدٖ ٔىڭ غئٗزاٌىرى 

دٖپ پٗرٖز « ثىسٔدي ٔىػدبٔغب ٍٗجىۈزىدذۇ»ٍۈز ِۇضدۇٌّبْ پبرالِېٕدث جٗغدىىٍٍٗظ 

جبٍبٔچ ثوٌىذىغبْ ۋٖ لۇرۇٌغبٔدذىٓ  لۇرۇٌۇغىغبلىالٍٍي. ئۇٔذالحب ئىطالَ ھٗرىىىحىٕىڭ 

ِۇضدۇٌّبٔالر »ٍبٔچ ثوٌىذىغبْ وېَىٓ ئىسچىً جۈردٖ ئۇٔىڭ ِٗۋجۇجٍىمىٕي ضبلالغمب جب

 لۇراٌّبً جۇرۇپ، ثۇ پبرالِېٕث ٔېّٗ ئىع لىالالٍذۇ؟!« جبٍبٔچ ثبزىطي

ٔي جبرلىحىۋېحىذۇ، ئۇٔىڭ ئٗزاٌىرىٕي جۇجۇپ جۈرِٗ «پبرالِېٕث»ھٗرثىٌ ئۆزگىرىع 

 لبِبٍذۇ. غۇ ۋالىحٕىڭ ئۆزىذىال ھِّٗٗ ئىع ئبخىرٌىػىذۇ. الگېرالرغبۋٖ 

ىغب لوٍۇٌّىطدۇْ، ثدۇ ثٗن ئدبددىٌ جٗپٗوىدۇر ثوٌغبٔدذىٓ لبٔذاق ضٗۋٖثٍٗر ئوجحۇر

ثبغمب، ئۇ دٖۋٖجٕىڭ چىٍٕىمىغدب ئېغىدر جٗضدىر ٍٗجىۈزىدذىغبْ، دٖضدٍٗپحٗ دٖۋٖجٕىدڭ 

چوڭمۇر ٍىٍحىس جبرجىػىغب وۈچ لوغۇپ، ئۇٔىدڭ لٗدىّىٕدي ئىٍگىدرى ضدۈرىذىغبٔذٖن 

ىدذىغبْ ثىدر وۆرۈٔطىّۇ، ثىراق ئٌِٗٗىَٗجحٗ دٖۋٖجىٗ زور دٖرىجىدذٖ جوضدمۇٍٔۇق لىٍ

 لبٔچٗ چو  خبجبٌىمٕي ئۆز ئىچىگٗ ئبٌىذۇ. 
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 خبجبٌىك. ئېحىمبدىثىرىٕچي خبجبٌىك: 

ٔىدڭ غدٗرىئىحىگٗ ھۆودۈَ دىٓ ئۇٔي ثبغمب لبٔۇٔالرٔي وٗضىىٓ رٖت لىٍىدپ، 

ثبغدمب ھٗر لبٔدذاق ھۆودۈَ  ھۆوۈِىذىٓٔىڭ ضۇٔۇغمب ثۇٍرۇٍذىغبْ ۋٖ دىٓ ئۇٔىڭغب 

لوثۇي لىٍىع، ئۇٔىڭذىٓ رازى ثوٌۇظ ۋٖ ئۇٔىڭغب جبھىٍىَٗجٕىڭ ھۆوّي ثوٌۇپ، ئۇٔي 

ٔىدڭ  ،ئورجبلٍىػىع لٗجئىٌ جدوغرا ئِٗٗش دٍٖدذىغبْ ِۇضدۇٌّبْ ئدبدَٖ ئۈچدۈْ

ٔىدڭ لبٔۇٔىٕىڭ غٍٗرىٕي لبٔۇْ لىٍىپ ثٌٗگىٍٍٗذىغبْ ۋٖ ھٗرلبٔذاق ِۇٔبضدىۋٖجحٗ 

غٗرىئىحىگٗ ھۆوۈَ ضۇٔۇغدٕي رٖت لىٍىدذىغبٍٔىمىٕي ئۆزىٕىدڭ ئٌِٗٗدي ھٗرىىىحدي 

 ٍْٗ ئوچۇق ئىپبدىٍٍٗذىغبْ ِٗجٍىطىٗ لبجٕىػىع لبٔذاق جوغرا ثوٌىذۇ؟!ثى

ئۇالر ثىٍْٗ دوضحٍۇق لٗضىّي ئورٔىحىع، ئۇالرٔىڭ جٗغٗثجۇضدىٕي ۋٖ ئبضبضدىٌ 

لددبٔۇٍٔىرىٕي لوغذاٍددذىغبٍٔىمي ھٗلمىددذٖ ۋٖدٖ ثېرىػددي ئددۇ ٍبلحددب جۇرضددۇْ، پٗلٗت 

لبٔدذاق جدوغرا ثوٌىدذۇ؟  ِۇضدۇٌّبٔغب ئدۆزىالئۇالرٔىڭ ِٗجٍىطٍىرىگٗ لبجٕىػىػدٕىڭ 

 ِۇٔذاق دٍٖذۇ:  ۋٖھبٌٗٔىي 

ََنُ ََِهول َِوََل تَوْقُدو﴿ وُر ََِهول َوُيْسوَُوْه ََ وِلْدُُْا آيَولِ   لَّوِو ُيْ  َْ ِْ ِ َذ   َْْ ُ ْا ِِ   ْلِ َُلِن َن ََ  ََ ََّ َّو  َوَدْم َُو َِ ََِدُهوْا  ُمو  
ُُْهْا  ِ  ووَْو ووِمي ر َ ْ وورِِه ِ َُّ ووْا ِ ًذ  ِِ َِ ِِوو   َُووا   ُْا ِل ًدوولَي َِ َهوونََّا  َِ ِِوو   ِِرِيَ   ِِِق َ  َو ْلَ وول ُ   ْلُلنَوول وولِِ َِ َّووَو   ﴿ ﴾َِّ  ل

ٔىڭ ئبٍٗجٍىرىٕىڭ ئىٕىدبر لىٍىۋاجمدبْ ۋٖ لۇرئبٔذا ضىٍٗرگٗ ٔبزىً لىٍذىىي، ضىٍٗر 

ٔىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ِٗضخىرٖ -ِٗضخىرٖ لىٍىۋاجمبٍٔىمىٕي ئبڭٍىغبْ چېغىڭالردا، ئۇالر

غمب پبراڭغدب وىرىػدّىگۈچٗ ئدۇالر ثىدٍْٗ ثىٍدٍٗ ئوٌحۇرِدبڭالر، ثب-لىٍىۋاجمبْ وبپىرالر

 .①﴾ثوٌّىطب ضىٍٗرِۇ ئۇالرغب ئوخػبظ ثوٌۇپ لبٌىطىٍٗر
ٔىڭ ٔىڭ غٗرىئىحىگٗ لبرغىٍىك لىٍىع، ۋٖ ضۆزى  بْئۇالرٔىڭ دائىُ دٍٖذىغ

غٗرىئىحىٕي رٖت لىٍىع ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ثۇٔىڭذىٓ ثبغدمب دٍٖدذىغبْ ضدۆزى ٍدوق. 

ٔىڭ غٗرىئىحىگٗ لبرغي وٌٍّٗٗذىغبْ ثبغمب ضۆزٌٗرٔىّۇ لىٍغبْ ثوٌطب ر ئٗگٗر ئۇال

ثوالر  وۆرضٗجىْٗثبھبٔٗ لىٍىپ  وۈجۈۋاجمبٍٔىمىٕيئىذى، ثۇ ضۆزگٗ لبجٕىػىع ئۈچۈْ 

ئىذى. ثىراق ئٗھۋاي غۇٔچٗ ئېٕىك جۇرضب، ئۇٔذالحب ٔېّٗ ئۈچۈْ ئدۇالر ثىدٍْٗ ثىدرگٗ 

 ئوٌحۇردۇق؟!

ٔىڭ لبٔۇٔىٕىدڭ غٍٗرىٕدي َ ئبۋازىٕي ئبڭٍىحىّىس، ثىس ئۇالرٔىڭ ثىس ئۇالرغب ئىطال

لبٔۇْ لىٍىػٕي ئىسچىً جۈردٖ رٖت لىٍىذىغبٍٔىمىّىسٔي جبودبرالٍّىس، ثىدس رٖضدّىٌ 

ٔىدڭ غدٗرىئىحي ثدوٍىچٗ ھدبوىّىَٗت ثبغمۇرۇغدمب چدبلىرىّىس ِۇٔجٗردٖ جۇرۇپ، 

 ىَبٌّبٍذۇ.دېگْٗ ثبھبٔىٍىرىٕىڭ ھېچمبٍطي ثۇ ئوپئوچۇق ئېحىمبدى خبجبٌىمٕي ئبلٍ

                                                 
①

 ئبٍٗت-041ضۈرٖ ٔىطب،  
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ٔىدڭ ئۇالر جېخي پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالَ لۇرٍٖػدٍٗرٔىڭ لېػدىغب ثېرىدپ، 

ضۆزىٕي ئۇالرغدب ٍٗجىدۈزۈظ ئۈچدۈْ ئۇالرٔىدڭ ٍىغىٍٕىرىغدب لبجٕبغدمبْ ئِٗٗضدّۇ؟ 

 دېَىػىذۇ.

ٔىدڭ ئبزاثىدذىٓ ئبگبھالٔدذۇرۇظ ئۈچدۈْ ئۇالرٔىدڭ جوغرا، پٍٗغِٗجٗر ئدۇالرٔي 

 رٔىڭ ٍىغىٍٕىرىغب لبجٕبغّىغبْ!ٍىغىٍٕىرىغب ثبرغبْ، ثىراق ئۇال

ٔىڭ غٗرىئىحىگٗ ھۆوۈَ ضۇٔۇغمب چبلىرىذىغبْ ِۇضۇٌّبْ ھبزىرلي زاِبْ ئٗگٗر 

جبھىٍىَىحىٕىڭ ٍىغىٍٕىرىغب ثېرىپ، جۇٔجي جبھىٍىَٗت پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالِغب 

ٍېغىٕغددب ثېرىددپ  ،ئىجددبزٖت ثٗرگٗٔددذٖن ضددۆزٌٗظ ئىّىددبٔىَىحىگٗ ئىددگٗ ثوالٌىطددب

ثوٌىذۇ. چۈٔىي ئۇ ِۇضۇٌّبْ ثۇٔذاق  ۋاجىپٗجىۈزۈظ ئٌٗۋٖجحٗ ئۇٔىڭغب ھٗلىمٗجٕي ٍ

ٔىڭ لبٔۇٔىغب ئٗگىػىػىٗ چبلىرىع ثوٌّبً، ثٌٗىي « ئٗزاضي»غىٕٕىڭ ىئٗھۋاٌذا ٍ

ئۈچۈْ ضىرجحىٓ وٌٗگْٗ دٖۋٖجچدي ثوٌىدذۇ، ثدۇ چبغدذا ٍدېغىٓ ئۇٔىدڭ ئٗزاٌىمىٕدي 

ېطدبثٍىّبٍذۇ. ثٌٗىدي ثدۇ غىٕىدڭ ئٗزاضدي دٖپ ھىئېحىراپ لىٍّبٍذۇ، ئۇِۇ ئدۆزىٕي ٍ

 ھٗلىمٗجٕي ٍٗجىۈزۈظ ثوٌۇپ لبٍحىپ وېحىذىغبْ دٖۋٖجچي ھېطبثٍىٕىذۇ.

غىٕٕىدڭ ىئِّٗب ھٗلىمٗجٕي ٍٗجىۈزۈظ ئۈچۈْ پۇرضٗت جېپىع ثبھبٔىطي ثىٍْٗ ٍ

ٔىڭ دىٕذىٓ لىٍدچٗ پبوىدث جدبپمىٍي ثوٌّبٍدذىغبْ ثىدر ئٗزاٌىمىغب لبجٕىػىع، ثۇ 

 ئىع.

 گٗ ٔىطجٗجْٗ ِٗضىٍىٕي ثۇرِىالظ.ٌٗر«خٌٗك»ئىىىىٕچي خبجبٌىك 

ٔىڭ لبٔۇٔىٕىڭ غٍٗرى ثىٍْٗ ھۆوۈَ لىٍىع ثىس خٌٗمٍٗرگٗ ھٗرثىر ِۇٔبضىۋٖجحٗ 

دىدٓ ثبغدمب ھٗرلبٔدذاق «لدبٔۇْ»ٔىڭ غٗرىئىحي ثوٍىچٗ ھۆوۈَ لىٍىذىغبْ خبجب، 

 .ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ خٌٗمٍٗر ثىسگٗ لبراٍذۇ. دٍّٖىس ،لبٔۇٕٔي ئېحىراپ لىٍىػمب ثوٌّبٍذۇ

دٖپ جٗغددٗثجۇش لىٍىۋاجمددبْ جبٍالرغددب  ،ر ئددۆزىّىس لبجٕىػىػددمب ثوٌّبٍددذۇئددۇال

 لبجٕبغمبٍٔىمىّىسٔي وۆرگٗٔذٖ، ٔٗجىجٗ لبٔذاق ثوٌىذۇ؟

ئٗگٗر ثىس وىػىٍٗرگٗ ئۆزىّىس خبجدب دٖپ جبوبرالۋاجمدبْ جدۈزۈٍِٗرگٗ لبجٕىػدىع 

ئۈچددۈْ ئددۆزىّىسٔي ئبلالٍددذىغبْ ضددٗۋٖثٍٗرٔي جبپطددبق، ئۇٔددذالحب ثىددس لبٔددذالّۇ 

خٌٗمٍٗرٔىددڭ ئبغددۇٔذاق جددۈزۈٍِٗرگٗ ئورجبلالغّبضددٍىمىٕي وددۈجٍٍّٗىس؟ ئىطددالَ 

ٔىڭ ھۆوّىدذىٓ ثبغدمب ھٗرلبٔدذاق ھۆودۈِٕي رٖت ھۆوۈِىحىٕىڭ ئبضبضي ثوٌغبْ 

ٔىددڭ ھۆوۈِىددذىٓ ثبغددمب ھٗرلبٔددذاق ھۆوددۈِگٗ لبجٕىػىػددىٕي رٖت لىٍىددذىغبْ، 

 زادى لبٔذاق لۇرۇٌىذۇ؟« ثبزا»لىٍىذىغبْ 

ٔىددڭ لۇرۇٌۇغددىٕي «ئىطددالِىٌ ثددبزا»وىددرىع ئددبرلىٍىك  ثىددس پبرالِېٕحمددب

« ثددبزا»ئبضبٔالغددحۇرىذىغبْ خىسِٗجٍٗرٔددي ئددۆجٗۋاجىّىس. چددۈٔىي ثىددس وىػددىٍٗرٔي 
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لۇرۇغمب وىػدىٍٗرٔىڭ ٔٗزىرىدذٖ وۈچٍدۈن جٗضدىرچبٍٔىممب ئىدگٗ رٖضدّىٌ ِدۇٔجٗر 

 ٔىدڭ لدبٔۇٔي ثىدٍْٗئۈضحىذٖ جۇرۇپ چبلىرىّىس دٖپ ئوٍالٍّىس. ثىراق ِدبھىَٗجحٗ 

ھۆوۈَ لىٍىع ِٗضىٍىطىذٖ ثىس پٍٗدذا لىٍغدبْ ثدۇ خىدً لدبٍّۇلحۇرۇظ ثىدٍْٗ ثدۇ 

ٔىڭ لۇرۇٌۇغدىغب جوضدمۇٍٔۇق لىٍىدپ لدوٍىّىس. چدۈٔىي ثدۇ ئىػدحب ئۆجٗغدىٗ «ثبزا»

جېگىػددٍىه، ئىطددالِىٌ ھٗرىىٗجٕىددڭ ئېٕىددك جٗضددٗۋۋۇرى خٌٗمٕىددڭ ئېڭىددذا 

ىطدالَ ھۆودۈِىحي ئبٍذىڭالغّبٍذۇ. خٌٗمٍٗر ھٗرلبٔذاق ھۆوۈِٗجٕي لوٍۇپ پٗلٗت ئ

ٔىدڭ ھۆوۈِىدذىٓ ثبغدمب ھٗرلبٔدذاق لۇرۇظ ئۈچۈْ جىرىػدچبٍٔىك وۆرضدىحىع، 

ئېحىمدبدى  وېرٖوٍىىىٕديھۆوۈِٕىڭ ِٗۋجدۇجٍىمىٕي لٗجئىدٌ ئېحىدراپ لىٍّبضدٍىمي 

ھٗرگىسِدۇ ئىطدالَ ھۆوۈِىحىٕىدڭ « ثدبزا»ٔۇلحىذىٓ وٗضدىىٓ ثىٍىدپ ٍٗجّىگدۈچٗ 

 ۇ.لۇرۇٌۇغىغب ٍېحٗرٌىه ھٗجىّذٖ غٗوىٍٍٍّٗٔٗذ

ثىددر ٔٗچددچٗ ئٗضددىردىٓ ثۇٍددبٔمي « ئوٍددۇٔي دىپٍوِددبجىَٗ»ئددۈچىٕچي خبجددبٌىك 

دا وۈچٍددددۈن «ئوٍددددۇٔي دىپٍوِدددبجىَٗ»جٗجدددرىجىٍٗر غددددۇٔي ئىطددددپبجٍىذىىي 

ئۇالرٔىڭ لوٌىذىىي ھولۇلىٕي جبرجىۋېٍىع ئىّىبٔىَىحىگٗ لٗجئىٌ « ثىخۇجالغحۇرۇپ»

 ئېرىػٌٍّٗٗذۇ.

وۆپٍدۈن -اھٗق ٍبوي ئبز-وٍٗرٔىڭ ھٗقئوٍۇٔىذا ئبجىسالر ثىٍْٗ وۈچٍۈ دىپٍوِبجىَٗ

 ِۇٔبضىۋىحي ثوٌّبٍذۇ.

خٌٗمٕىڭ لوٌٍىػىغب ئېرىػٌّٗىگْٗ ۋٖ خٌٗمٕىڭ دۈغّىٕىگٗ ئبٍالٔغبْ ئبز ضبٍٔىك 

ِىٍٍٗجٍٗرٔي گٗرچٗ ئۇالرٔىڭ لوٌٍۇغۇچىٍىرى ثوٌّىطىّۇ ئىچىي جٗھٗجحٗ ئٗضىىرى 

وٌغدبْ غدٍٗحبٔي وۈچ ٍۆٌٗپ جۇرىذۇ. جبغمي جٗھٗجحٗ ثۈگدۈْ ٍٗرغدبرىذا ِٗۋجدۇت ث

وۈچٍٗردىٓ ثىرٖرى ئۇٔىڭغب جبٍبٔچ ثوٌىذۇ. ثىراق ئېسىٍگْٗ خورالٔغبْ ودۆپ ضدبٍٔىك 

 خٌٗك گٗرچٗ وۆپ ضبٍٔىك ئبھبٌىٕي جٗغىىً لىٍطىّۇ ٍٗٔىال ئبجىسدۇر.

غۇ ضٗۋٖثحىٓ ئىطالَ دۈغٍّٗٔىرىٕىڭ ضىَبضىٌ جۈزۈٍِىرىگٗ لبجٕبغمبْ ئىطدالَ 

زىَبْ جبرجىدذۇ. دۈغدٍّٗٔٗر ثوٌطدب پبٍدذا جبپىدذۇ! ئوٍۇٔىذا  دىپٍوِبجىَٗجبِبئٗجٍىرى 

دۈغٍّٗٔٗر ٍٍِٗي ئىطالَ جبِبئٗجٍىرىٕىدڭ ئدۇالر ثىدٍْٗ ھِٗىبرالغدمبٍٔىمي، ئدۇالر 

ثىددٍْٗ ئىححىپددبلٍىك ئورٔبجمددبٍٔىمي ٍددبوي لبٔددذالحۇر ثىددر ئىػددالردا ئددۇالر ثىٍددٍٗ 

ِۇضدۇٌّبٔالر وۆز لىٍىدپ پبٍدذا جبپطدۇْ   –ئورجبلالغمبٍٔىمىٕي خٌٗمٍٗر ئبٌذىذا وۆز 

ِٗضىٍىطىٕي خٌٗمٍٗرگٗ ثۇرِىالپ وۆرضىحىپ، ھٗرىدىٗت ضدېپىذٖ ئدۆزىگٗ خدبش 

ضىَبضددٗت جددبھىٍىَحىگٗ  ئٗجراپىددذىىيئبالھىددذىٍىه ثىددٍْٗ ٔبِبٍددبْ ثوٌغددبْ، 

ٔىددڭ لبجٕبغددّبٍذىغبْ، وىػددىٍٗر ئددۇالرٔي جددبھىٍىَٗت غددوئبرىٕي جددوۋالظ، 

ْ، ئىطدالِىٌ ئٗخدالق ۋٖ غٗرىئىحىگٗ ھۆوۈَ ضۇٔۇغٕي رٖت لىٍىع ئۇٍبلحدب جۇرضدۇ
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ئىطالِىٌ ِٗزِدۇٔالرٔي ئدۆز ضىَبضدىحىذىٓ ٍىرالالغدحۇرىذىغبْ، دۇَٔدب ِٗٔپٗئٗجدي 

لىٍىذىغبْ ۋٖ دۇَٔدب ھبٍبجىدذىٓ ثبغدمب ھېچٕېّىٕدي ئدۆزىگٗ  وۈرٖظئۈچۈْ جىّٕبً 

وېرٖن لىٍّبٍذىغبْ ثبغمب ضىَبضىٌ جٗغىىالجالرغب لبرىغبٔذا ئبالھىذٖ ئۈضحۈْ، ئۇٌدۇغ 

دٖپ چۈغدددىٕىذىغبْ ثدددۇ  ،ضدددىٍىٍٗرٔي جٗغدددٗثجۇش لىٍىدددذۇۋٖ ٍۈوطدددٗن ِٗ

ٔىڭ ئۆزگىچٗ ئبالھىذىٍىىي ۋٖ خبضٍىمىٕي ٍولۇجۇپ پبٍذا جبپطدۇْ. «پبئبٌىَٗجچىٍٗر»

دا ئدبجىسالر ثىدرٖر لېدحىُ «ئوٍۇٔي» دىپٍوِبجىَٗئىع لىٍىپ دۈغّْٗ پبٍذا جبپطۇْ. 

ئىچىدي لىطدّىذا ثوٌطىّۇ دۈغٍّٗٔٗر ئىذارٖ لىٍىۋاجمبْ ضىَبضىٌ جٗغىىالجالرٔىڭ 

ئىػالرٔىڭ ثىرٖر جٗرىپىٕىّۇ ثبغمۇرۇظ پۇرضىحىگٗ ئىگٗ ثوالٌّىذى. چدۈٔىي ثىدرٖر 

لدب «چدبق»ثٌٗىي ئبٍالّٔدب روي  ،روٌىٕىڭ ئبٍٍىٕىػىغب ھۆوۈِرأٍىك لىٍّبٍذۇ« چبق»

ٔىدڭ «ئىطدالَ پبئدبٌىَٗجچىٍىرى»ھۆوۈِرأٍىك لىٍىذۇ. ھبٍبجٕىڭ ثٗزى جٗرٖپٍىرىدذٖ 

گٗ جبھىٍىَٗت «ئىطالھبت ھٗرىىٗجٍىرى»ٔغب وٌٗگْٗ لىطّْٗ لوٌي ئبرلىٍىك ٍِٗذا

ثٗرداغٍىك ثېرٌٍّٖٗذۇ ۋٖ لٗجئىٌ چىذىَبٌّبٍذۇ. غۇڭب دٖرھبي ئۇٔي ٍولۇجۇپ ئىسىٕي 

ئۆچۈرۈپ جبغالٍذۇ. ٍولبٌّبً ضبلٍىٕىپ لبٌغبْ ِٗضىٍىٍٗرٔىڭ ثۇرِىٍىٕىػدي ثىدٍْٗ 

ۇ. ثدۇ خىدً ئورجبلٍىػدىع پٍٗذا ثوٌغبْ ٔبچبر جٗضىرٌٗر ئۇزالمىچٗ ضبلٍىٕىپ لبٌىدذ

لبرىغبٔذا ئۇٔىڭ زىَىٕي ٔٗچدچٗ  ِٗٔپٗئٗجىٗ ئبزغىٕٗٔٗجىجىطىذٖ ٍِٗذأغب وٌٗگْٗ 

ٔىڭ جۆۋٖٔذىىي ضۆزى ثۇ ِٗضدىٍىگٗ ٔېّىدذېگْٗ ئۇٍغدۇْ ھٗضطٗ وۆپ ثوٌىذۇ. 

 ھٗ!-وٌٗگْٗ

دِ ﴿ َْ وْ  َُو ُِِ  لِْنَّولِس َوِ ْثُلُهَلول َنْتَِّووُر ِِ ثۇٔىدڭ ھٗر ئىىىىطدىذٖ چدو  ﴾ ﴿ِهَلولِِ ِهَلل ِ ْثا  َتِِّ ور  َوَِنَول

گۇٔبھ ۋٖ وىػىٍٗرگٗ ئبزغىٕٗ پبٍذىّۇ ثبر. ثىراق ئدۇالردىىي گۇٔدبھ  زىَدبْ، پبٍدذىغب 

 .①﴾لبرىغبٔذا جېخىّۇ چو 
ئِّٗدددب جبھىٍىَٗجٕىدددڭ ثىخۇدالغدددمبْ پۇرضدددىحىذىٓ پبٍدددذىٍىٕىپ، ئىطدددالَ 

ھِٗذٖ جبھىٍىَٗت ئبضحب ھولۇق ِٗروٗزٌىرىگٗ ٍېحىپ ثبرىذۇ. -پبئبٌىَٗجچىٍىرى ئبضحب

ئبھبٌىطي ثىخۇدالغدمبْ چبغدذا ھولدۇق جبرجىۋېٍىدپ ئىطدالَ ھۆودۈِىحىٕي لدۇرۇپ 

دٖپ ئوٍالٍذىغبْ ثىر لىطىُ وىػىٍٗرٔىڭ خبجب گۇِبٔي ثۇ ٔبھبٍىحي ئدبددىٌ ، چىمىذۇ

چۈغٗٔچٗ ثوٌۇپ، ثۇ لبٍحب چۈغٗٔذۈرۈغىٗ ئٗرزىٍّٗذۇ. ِېٕىدڭ لبرىػدىّچٗ ئٗگٗر 

ضدۇداْ »ثۇ خىً گۇِبٕٔىڭ ئبزراق ئورٔي ثوٌطب، ئۇٔدذالحب  وىّذۇر ثىراۋالرٔىڭ ئېڭىذا

 ثۇ گۇِبٕٔىڭ خبجبٌىمىٕي ئىطپبجالظ ئۈچۈْ ٍېحٗرٌىه ِىطبي ثوالالٍذۇ.« جٗجرىجىطي

*** 

                                                 
①

 ئبٍٗت.-209ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
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« ئىٍّدي جٗجمىمدبت»جبپمبْ ئۈچىٕچي گدۇرۇھ  جٗروىتئبٌذىرالطبْ ئبدٍِٖٗردىٓ 

 جٗغٗثجۇضچىٍىرىذۇر.

ٍبغدبۋاجمبْ  ئبِېرىىىدذاُ ھبضىً لىٍىع ثۇ خىً ٍۈزٌىٕىع ٍبوي ِٗروٗزٌىه ئېمى

ئدۈچىٕچي دۇَٔدب »ٍدبوي  ٍبۋروپدبئٗرٖة ِۇضۇٌّبْ ٍبغٍىرىذا پٍٗذا ثوٌدذى. گٗرچٗ 

دٖ ٍبغبۋاجمبْ ثبغمب وىػىٍٗردٖ ئبغۇ خىدً ٍۈزٌىٕىػدٕىڭ ئوخػدبظ ٍدبوي «ئٌٍٗىرى

ھٗلىدمٗجْٗ  ٗغٗثجۇضدچىٍىرىج ئېمىّٕىڭثۇ خىً  ،غٗوىٍذاظ ٍىٍحىسٌىرى ثوٌطىّۇ

غدب وىرىدپ لبٌدذى. «جبلبق ٍوي»ئۆز روٌىٕي ئبخىرالغحۇرۇپ، « ٗجرىجىطيغٗرق ج»

ٍېڭىچٗ ٍدوي ثىدٍْٗ جٗپٗوىدۇر  رٖھجٗرٌىىىٕيئِٗذى ٔۆۋٖجحٗ ئىطالَ خىسِىحىٕىڭ 

لىٍىذىغبْ، ئىٍّىٌ ئىذىَٗ ثىٍْٗ ئوٍالٍذىغبْ، ئىٍّىٌ جٗجمىمبت ئبضبضىغب لۇرۇٌغبْ، 

ھٗي لىٍىدع چبرىطدىٕي جٗلدذىُ  ٌئٌِٗٗىوىػىٍٗرگٗ ئۇالرٔىڭ لىَىٕچىٍىمٍىرىٕىڭ 

لىٍىددذىغبْ، ئىطددالِذىٓ ئېٍىٕغددبْ ٍېڭددي ئٗلىٍددٍٗرگٗ جبپػددۇرۇپ ثېددرىع وېددرٖن. 

 دېَىػىذۇ.  ،ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب چىمىع ٍوٌي ٍوق

ثىس چىٓ لٌٗجىّىسدىٓ ئىٍغبر ٍېڭي رٖھجٗرٌىىٕي ئبرزۇ لىٍىّىس. ثىراق ئۇالر ثىٍْٗ 

جٗجمىمبت « ئٌِٗٗىٌ»ۋٖ « ئىٍّىٌ»ٖ دىىي خبجبٌىمالر ئۈضحىذ«ٍوي»ثىرٌىىحٗ ِۇغۇ 

 ئېٍىپ ثبرىّىس.

ثۈگۈْ وىػىٍٗردٖ ئۆزىٕىڭ لىَىٕچىٍىمٍىرىٕي ئىطالِىٌ ٍوي ثىٍْٗ ھٗي لىٍىدع 

. ئٗگٗر ئۇالر ِٗضىٍىٕي ئىطالِىٌ ٍوي ثىٍْٗ ھٗي ثوٌۇۋاجىذۇچبرىطىٕي جؤۇظ وَٗ 

بٔدذا ودۆپ لىٍىػٕىڭ وبپىحدبٌىسَ ۋٖ ضوجطدىَبٌىسَ ٍدوٌي ثىدٍْٗ ھٗي لىٍىػدمب لبرىغ

ئۈضحۈْ جۇرىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍطٗ، چۈغٗٔطٗ ۋٖ چىٓ لٌٗجىذىٓ لبٍىً ثوٌطب، ھِٗدذٖ 

ئِٗٗش، ثٌٗىي ئٌِٗٗىدٌ ھٗي لىٍىدع  ٔۇجۇقئىطالِىٌ ٍوٌٕىڭ ٔٗزٖرىَٗ، غوئبر ۋٖ 

ٍوٌي ئىىٍٗٔىىىگٗ وٗضىىٓ ئىػٗٔطدٗ، ثدۇ چبغدذا ئدۇالر ئىىىىٍٗٔدًّٗ ئىطدالِغب 

دٖپ جٗضدٗۋۋۇر لىٍىدع ٔبھدبٍىحي  ،پ چىمىدذۇٍۈزٌىٕىذۇ ۋٖ ئىطالَ ھۆوۈِىحي لۇرۇ

ئېٕىمىي، ثۇٔذاق جٗضٗۋۋۇر ھٗرلبٔذاق ئبدِٖٕىڭ پىىىر لىٍىع، جٗجرىجٗ لىٍىدع ۋٖ 

وىػىٍٗر ثىر ٔٗرضىذىٓ لبٔدبئٗجٍٗٔگْٗ چبغدذا  .جٗغٗثجۇش لىٍىع ئٗروىٍٕىىي ثبر

وٌي ئبپپدبرات ٍد دېّدووراجىَٗئبجٍىٕىدذۇ ۋٖ  ئٌِٗٗىٍَٗغحۈرۈغدىٗرېئبي دۇَٔبدا ئۇٔي 

ثۇٔذاق ئېھحىّبٌٍىك ھبِدبْ  ئبرلىٍىك ئۇٔي ئىجرا لىٍىع ئىّىبٔىَىحىگٗ ئىگٗ ثوٌىذۇ.

ضبٍىطددىذىىي ئبغددۇ ٍبغددالرٔىڭ  دېّددووراجىَِٗٗۋجددۇت دٖپ لبراٍددذىغبْ غٗرة 

ھبٍبجىذىٓ وېٍىپ چىمحي
①
. 

                                                 
ثبغدحىٓ وٗچۈرۈۋاجمدبْ جۇرۇپّدۇ ئبغدۇ جبٍدذىىي ئٗ  زور ھٗلىمٗجدحىٓ ثىدخٗۋٖر  ثىۋاضدىحٗثۇ ٍبغالر ئبِېرىىب ھبٍدبجىٕي  ①

ٍىدك لىٍىۋاجمدبْ لبٌغبٍٔىمي جوٌىّۇ ئٗجٗثٍىٕٗرٌىه! ثۇ ھٗلىمٗت غۇوي، لبٍطي ثىر ئىدذىَٗ دېّووراجىده جدۈزۈٍِٗرگٗ ھۆوۈِرأ
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دىىي وىػدىٍٗردٖ ئۆزىٕىدڭ «ئۈچىٕچي دۇَٔب ئٌٍٗىرى» ٔۇلحىطىذىٓثىس ِۇٔبزىرٖ 

ي ئىطددالِٕىڭ ئٌِٗٗىددٌ ٍددوٌي ثىددٍْٗ ھٗي لىٍىددع چبرىطددىٕي لىَىٕچىٍىمٍىرىٕدد

. ئٗگٗر ئۇالر ئىطالِٕىڭ وبپىحبٌىسَ ۋٖ ضوجطىَبٌىسِغب ثوٌۇۋاجىذۇچۈغىٕىع ثٗن وَٗ 

لبرىغبٔذا جېخىّۇ ئىٍغبر ھٗي لىٍىدع چبرىطدىٕي ئۇالرغدب جٗلدذىُ لىٍىدذىغبٍٔىمىغب 

ىمحب ئىطالَ ھۆودۈِىحي وۆڭٍىذٖ لبٍىً ثوٌطب ۋٖ وٗضىىٓ ئىػٗٔطٗ، غۇ ھبِبْ رېئبٌٍ

 لۇرۇظ ئۈچۈْ ئبجٍىٕىذۇ دٖپ پٗرٖز لىالٍٍي!

ۋٖ جبٌالجٕىڭ لدبٍٔىك  ئۆٌحۈرۈٌۈغي غٗھىذٔىڭئىّبَ  ،ثىس ِۇغۇٔذاق پٗرٖز لىٍىپ

لىرغىٍٕىمٍىرىٕىڭ وىػىٍٗرگٗ ٔىطجٗجْٗ ھېچمبٔذاق ئىع ٍۈز ثٗرِىگٗٔذٖن ئۆجدۈپ 

دىٓ ضبلىث لىالٍٍي. چۈٔىي وۆرضىحىذىغبْ ئبچچىك ضبۋالالرٔي ٔٗزٖر وٗجىٍٗٔىىىٕي

ال إٌدٗ إال اٌٍدٗ »ٔىڭ غٗرىئىحي ثوٍىچٗ ھدبوىّىَٗت ثبغدمۇرۇظ ئۇالرٔىڭ ئېڭىذا 

ئٗلىذىطىٕىڭ ثىر لىطّي ئىىٍٗٔىىي ھېٍىھَٗ ٔبھدبٍىحي ئدبجىس « ِمّذ رضوي اٌٍٗ

جٗرىپىذىٓ ئېٍىپ وٌٗگْٗ  ھبٌٗجحٗ جۇرِبلحب، ثۇ ئٗلىذٖ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ 

الھىٌ ضۈرىحىذٖ ئٗوص ئٗجىٗٔگٗ لٗدٖر ئۇ ھېٍىّدۇ ئدۇزاق ِۇددٖجٍىده ھٗلىمىٌ ئى

 ِوھحب ! جٗرثىٌَٗٗغىٗچۈغٗٔذۈرۈغىٗ، دٖۋٖت لىٍىػمب ۋٖ 

ثىس ِۇغدۇٔذاق پٗرٖز لىالٍٍدي! ئىطدالِٕىڭ ئٌِٗٗىدٌ ھٗي لىٍىدع چبرىطدىٕي 

ِٗزِۇْ لىٍغبْ ئىٍّىٌ جٗجمىمدبجالرٔي وىػدىٍٗرگٗ ضۇٔۇغدٕىڭ ئدۆزىال وىػدىٍٗرٔي 

 .لبٔبئٗجٍٗٔذۈرىذۇ زۆرۈرٌۈوىگٗٔىڭ «ئىطالِىٌ ٍوي ثىٍْٗ ھٗي لىٍىع»ب ۋٖ ئىطالِغ

وىػىٍٗر غۇئبْ ئۇٔي ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئىجرا لىٍىػمب ئبجٍىٕىپ ٍبوي ئٌِٗٗىَٗجدحٗ ئىجدرا 

 ئۇٔذاق ٔٗجىجٗ لبٔذاق ثوٌىذۇ؟! .دٖپ پٗرٖز لىالٍٍي ،لىٍىػٕي ئىسدٍٖذۇ

ىمدبت ۋٖ ئىٍّىدٌ جٗپٗوىدۇر ٍدوٌي : ِۇضۇٌّبٔالر ئىٍّىٌ جٗجمئبِېرىىبرۇضىَٗ ۋٖ 

لبٔدبئٗت لىٍغدبْ ثوٌطدب، ثوپحدۇ،  زۆرۈرٌدۈوىگٗثىٍْٗ ئىطالَ ھۆودۈِىحي لۇرۇغدٕىڭ 

 ضۈوۈتدٖپ  ،لوٍۇڭالر لۇرۇۋاٌغىٍيئۇالرٔي ئۆزٌىرى ئىسدٖۋاجمبْ ئىطالَ ھۆوۈِىحىٕي 

لىالرِۇ ٍبوي ھبزىر لىٍىۋاجمبٔذٖن ٍٗرغبرىذىىي ئىطدالَ ھۆودۈِىحي لدۇرۇظ ٍوٌىدذا 

دىددٓ ٍولۇجددۇظ ئۈچددۈْ ئۆزىٕىددڭ  «وددۆز»ىددىٗت لىٍىۋاجمددبْ ِۇضددۇٌّبٔالرٔي ھٗر

ٍباللچىٍىمٍىرىٕي ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئۆٌحۈرۈغىٗ، لبٍٔىك ثبضحۇرۇغمب، ضدۈرگۈْ لىٍىػدمب 

 ۋٖ جبزاالغمب وۈغىۈرجٗرِۇ؟!

                                                                                                                            
خٌٗمئبراٌىك ٍٗھۇدىَالرٔىڭ ِٗٔپٗئىحىگٗ زىث وېٍىذىىْٗ. ئۇٔذالحب ئۇالر ثۇ خىً ئىذىَٗٔىڭ ئٌِٗٗىدٌ رېئبٌٍىممدب ئبٍٍىٕىػدىغب 

 ھٗرگىسِۇ پۇرضٗت ثٗرٍِٗذۇ.
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ٔىدڭ « ئىٍّىدٌ جٗپٗوىدۇر»ٍدبوي ٍدبٌغۇز « لبٔدبئٗت»ئٗٔٗ غۇ چبغذا ٍدبٌغۇز 

ت ثبغمۇرۇغٕي ئىسدٖۋاجمدبْ ِۇضدۇٌّبٔالرغب وېٍىۋاجمدبْ غٗرىئىحي ثوٍىچٗ ھبوىّىَٗ

ئبزاثالرغددب جبلبثىددً جددۇرۇظ ئۈچددۈْ ٍېحٗرٌىدده ثوالِددذۇ؟ ٍددبوي ئىػددالر  ۋٖھػددىٌ

 ِٗضىٍىطديئٗلىدذٖ ثدۇ ئٗ  ٍبخػدي ھٗي لىٍىدع  گٗ ِوھحب  ثوالِذۇ؟«ئٗلىذٖ»

ِٗضىٍىطدي. ثدۇ دۇَٔدبدا ھٗي لىٍىػدمب ِوھحدب   ودۇفرىئِٗٗش ثٌٗىي ئىّدبْ ۋٖ 

ىغبْ ئٌِٗٗىددٌ لىَىٕچىٍىددك ِٗضىٍىطددي ئِٗٗش ثٌٗىددي جٗٔددٕٗت ۋٖ دوزا  ثوٌىددذ

ٔىدڭ . ئٗلىذٖ وىػىٍٗرگٗ ئٗگٗر ئۇالر جبوبرالٍذۇِٗضىٍىطي ئىىٍٗٔىىىٕي ئېٕىك 

ٔىڭ ھۆوّىدذىٓ ثبغدمب غٗرىئىحىٕىڭ غٍٗرىگٗ ھۆوۈَ ضۇٔۇغٕي وۆڭٍىگٗ پۈوۈپ، 

ئّىٓ ثوالٌّبٍذىغبٍٔىمي ۋٖ ھٗرلبٔذاق ھۆوۈِگٗ رازىٍىك ثىٍذۈرضٗ ئۇالرٔىڭ ھٗرگىس ِۇ

 ٔىڭ ئۇالرٔي لوثۇي لىٍّبٍذىغبٍٔىمىٕي ئېٕىك ئۇلحۇرىذۇ.لىَبِٗت وۈٔي 

غۈثھىطددىسوي، ئىطددالَ ئددۇ ٍددبٌغۇز ئٗلىددذىال ئِٗٗش ثٌٗىددي دۇَٔددب ۋٖ -غددٗن

ئبخىرٖجٕىڭ دىٕي، ئۇ ھَٗ ئٗلىذٖ ھَٗ ھبٍبجٕىڭ وبِىً پىرىٕطىپي، ئىٕطدبٔىَٗجٕىڭ 

ېھحىَدبجٍىرى ئۇٔىدڭ دائىرىطدىگٗ جٗۋٖ ثوٌىدذۇ. ثٌٗىدي دۇَٔب ھبٍبجىذىىي پۈجىۈي ئ

ئىٕطددبٔالر ھبٍددبجٕي زۆرۈرىددَٗت دٖرىجىطددىذىٓ ٍۈوطددٌٗذۈرۈپ ھٗرثىددر ئىػددحب 

دٖرىجىطددىگٗ ٍٗجىۈزۈغددىٕي ئوخػبغددال دىٕٕىددڭ « ٍبخػددىٍىك»ۋٖ « گۈزٌٍٖىدده»

 ئىچىگٗ وىرگۈزىذۇ.

ھٗرثىددر ئىػددحب ٍبخػددي لىٍىػددٕي پٗرز لىٍددذى، ئٗگٗر ئۆٌحۈرضددٗڭالر » 

ئۆٌحۈرۈغٕي ٍبخػي لىٍىڭدالر، ثوغۇزٌىطدبڭالر ٍبخػدي ثوغدۇزالڭالر، ھٗر ثىدرىڭالر 

«پىچىمىٕي ئىححىىٍٗجطۇْ، ثوغۇزٌىغبْ ھبٍۋإٔي لىَٕبپ لوٍّىطۇْ
①
 

ثۇ ئېھحىَبجالرٔىڭ جٌٗىپدي، جٗرٖلمىَدبجي ۋٖ گۈٌٍىٕىػدي ئۈچدۈْ ئٗ  ئىٍغدبر ۋٖ 

 گۈزٖي پىرىٕطىپٕي جٗلذىُ لىٍىذۇ.

ُْْ َا  ْلَ لىِ ﴿ َِ َِ َن ْ ًلول ِلَقوْامر يُاِدنُوا ُِ َ   لَّوِو  َسُ  ِِ ِْ َِ َوَِْ  َن ُغا ِْ يَوِّوْ ئدۇالر ئىطدالِٕي لوٍدۇپ ﴾ ﴿ِْ َّ

جبھىٍىَٗجٕىڭ ھۆوۈِٕي ئىسدٖۋاجبِذۇ؟ چىٓ لٌٗجىذىٓ ئىػىٕىذىغبْ ِىٍٍٗت ئۈچدۈْ 

 ②﴾دىٓ ئبدىً وىُ ثبر؟ھۆوۈِذٖ 
پٍٗغِٗجىدرى   ،ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطدي جدوغرا. ثىدراق لبٔدذالحۇر ثىدر ضدٗۋٖثحىٓ

ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططدبالِٕي ئبٌدذى ثىدٍْٗ جدوغرا ئېحىمدبدٔي لدۇرۇپ چىمىػدمب، 

جٗرٖپحىٓ وٌٗگْٗ   ،وىػىٍٗرگٗ ئىالھىَٗجٕىڭ ِبھىَىحىٕي ئېٕىك ئېچىپ ثېرىػىٗ

 جٌٗىپديثۇٍرۇق ۋٖ چٗوٍىّىٍٗرٔي چىڭ جۇجۇظ ِۇغدۇ جدوغرا ئٗلىدذىٕىڭ ثىردىٕجىدر 

                                                 
①

 ِۇضٍىُ، ئٗثۇ داۋۇد، جىرِىسى، ٔٗضبئي ۋٖ ئىجٕي ِبجٗ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
②
 ئبٍٗت.-51ضۈرٖ ِبئىذٖ،  
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ِۇغۇ ئىػدالر -لىٍىػمب ثۇٍرۇدى. ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئىىٍٗٔىىىٕي ئۇالرغب ئوچۇق ثبٍبْ

ئٌِٗٗىدٌ ھٗي لىٍىدع »ئبخىرالغمبٔذىٓ وېَىٓ ئىٕطبٔىَٗجٕىڭ لىَىٕچىٍىمٍىرىٕىڭ 

ٔدي چىدڭ جۇجۇغدٕي ئىّدبْ ۋٖ «چدبرٖ»ٔبزىً لىٍذى ھِٗذٖ ثۇ خىدً « چبرىطىٕي

 ، جٕٗٔٗت ۋٖ دوزا  ِٗضىٍىطي دٖپ ثېىىححي.وۇفرى

نُوو﴿ وول َدَضووْ َ  َِوََل َوَرَتووَك ََل يُوْيِِ لَّ وول ِِ ًِ َر َِ َُِسوِهْا  ِِوو  نَُْو ونَوُهْا ثُوواَّ ََل َيِ ووُمو   ِِ َلوول َ ووَ َر ََو وْ ُلوواَل  َْ ت َّو  ُي َِ  َِ ا
ِْ ًلل ْتُلا  َتْسوو پٗرۋٖردىگبرىددڭ ثىددٍْٗ لٗضددِٗىي، ئددۇالر ئددۆزٌىرى ثىددرٌىىىٗ ﴾ ﴿َوُيَسوو

 .①﴾وېٌٍّٗىگْٗ ئىػالردا ضبڭب ھۆوۈَ ضۇّٔىغۇچٗ ِۇئّىٓ ثوالٌّبٍذۇ
َِ﴾ ﴿َوَِو ْ  ُِِرو َّووُو َُِاولَ ِوَك ُىوُا  ْلَ وول ََ  ل ََ ُ ووْا ََِلول نَُْوو ْْ ٔبزىددً لىٍغددبْ لددبٔۇْ  وىّىددي ﴿ لَوْا َي

 .②﴾ثوٍىچٗ ھۆوۈَ لىٍّىطب ئٗٔٗ ئبغۇالر وبپىرالردۇر
ِوِو َنْولِ َولَر﴾ ْ  ُلُو ْ  َرَتُ ْا َوََل تَوَُِِّّدا  ِِ ََ ِ لَْ ُ ْا ِِ َِ ُْ َِل ُن ڭ جٗرىپىذىٓ ٔبزىً پٗرۋٖردىگبرى﴿ ﴿ تَُِِّّدا  

ٔىڭ لبٔۇٔىٕي لوٍۇپ، ئۇٔىڭغب لبرغدىٍىك لىٍىدذىغبْ لىٍىٕغبْ لبٔۇٔغب ئٗگىػىڭالر، 

 .③﴾غب ئٗگٗغّٗڭالر«دوضحالر»
ِنَول﴾ وْ  ُلُو ْ  َتْلنَوُدُهْا ِِ رۇخطدٗت لىٍّىغدبْ دىٕٕدي  ئۇالرٔىدڭ  ئٗجٗثدب﴿ ﴿َنْم َلُهْا آِلَه

 ④﴾ٌىرى ثبرِۇ؟!ئۇالرغب لبٔۇْ لىٍىپ ثٌٗگىٍٗپ ثېرىذىغبْ ِٗثۇد
ٔىڭ غٗرىئىحىٕي ئىسچىً ئىجرا لىٍىع ٍبوي ئىجرا لىٍّبضٍىك ثوٌطب، ئىّبْ ۋٖ 

دېددگْٗ ئۇلددۇَ  ،ِٗضىٍىطددي غددۇٔذالال جٗٔددٕٗت ۋٖ دوزا  ِٗضىٍىطددي وددۇفرى

ئٌِٗٗىدٌ »وىػىٍٗرٔىڭ وبٌٍىطىذا ئېٕىك ئبٍذىڭالغّبً جۇرۇپ، ئٗگٗر ثىدس ئۇالرغدب 

ئۇٔذالحب ئىػالر جٗجمىمدبجچىالر ئوٍٍىغدبْ  ٔي جٗلذىُ لىٍطبق«ھٗي لىٍىع چبرىطي

ضۈرٖجحٗ ئٌِٗٗگٗ ئبغبِذۇ؟! ضىس وىػىٍٗرٔي ئىٍّىٌ ئىسدىٕىع ۋٖ ئىٍّي جٗجمىمبت 

ٍدددوٌي ئدددبرلىٍىك ئىطدددالَ جۈزۈٍِىرىٕىدددڭ ئٗ  ئىٍغدددبر جدددۈزۈَ ئىىٍٗٔىىىدددگٗ 

ثىدس لبٍىدً ثوٌدذۇق، ثىدس ئىطدالِٕىڭ »لبٔبئٗجٍٗٔذۈرگٗٔذىٓ وېَىٓ، ئۇالر ضدىسگٗ: 

رٔىڭ لىَىٕچىٍىمٍىرى ئۈچۈْ ثۇٔذاق ٍۈوطٗوٍىه، ئٗجراپٍىك ۋٖ جٗڭذاغطدىس وىػىٍٗ

وۈچ ثىٍْٗ ئٌِٗٗىٌ ھٗي لىٍىع چبرىطي جٗلذىُ لىٍىذىغبٍٔىمىٕي لٗجئىدٌ ئدوٍالپ 

ثبلّىغددبْ ئىىّٗٔىددس، ثوپحددۇ، ئىطددالَ دۆٌىحىٕددي لددۇرۇڭالر، دۆٌىحىڭالرٔددي لۇرغددبْ 

دٖپ جبۋاة ثېرىذۇ. ئۇٔدذالحب « ّىسچېغىڭالردا ثىس جۇٔجي ثوٌۇپ ضىٍٗرگٗ ئبۋاز لوغى

 ثۇٔىڭغب ٔېّٗ دېَىع وېرٖن؟!

                                                 
①

 ئبٍٗت.-65ٖ ٔىطب، ضۈر 
②

 ئبٍٗت.-44ضۈرٖ ِبئىذٖ،  
③

 ئبٍٗت.-1ضۈرٖ ئٗئراف،  
④

 ئبٍٗت.-41ضۈرٖ ئٗٔجىَب،  
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 ئىطالَ دۆٌىحي ِۇغۇ خىً غٗوىٍذٖ لۇرۇالِذۇ؟!

ٍدددبٌغۇز ئٗلٍدددي جٗھٗجدددحٗ لبٔدددبئٗجٍىٕىع رېئدددبي دۇَٔدددبدا ھېچٕٗرضدددىٕي 

لىٍىع ِٗزگىٍٍىرى ئۇٍبلحدب جۇرضدۇْ،  ئېىطپىالجبجطىَٗئۆزگٗرجٌٍّٗٗذۇ. ٍبۋۇزالرچٗ 

لىححىّۇ غدۇٔذاق ثوٌىدذۇ. ضدولرات ۋٖ ئبرىطدحؤىڭ دٖۋرىدذىٓ جىٕچ ۋٖ خبجىرجَٗ ۋا

 ثۈگدۈٔگىچٗ ٍٗرغدبرىذا ثىرٔٗرضدىٕي ئۆزگٗرجٌٗىدذىّۇ؟« پٌٗطدٗپٗ»ثبغالٔغبْ ثدۇ 

پٗلٗت ئٗلىذٖ ثوٌۇغي وېرٖن، ٍبوي ئٗلىذٖ ٍبدرو لىٍىٕغبْ ثوٌۇغي وېرٖن، ئٗٔٗ غدۇ 

 چبغذا ئٗلىذٖ ئىٕطبٔالرٔىڭ رېئبٌٍىمىٕي ئۆزگٗرجىذۇ.

دىىي جٗجرىجىٍٗر غۇٔي ئىطدپبجٍىذىىي، ثدۇ ئٗلىدذٖ «ي دۇَٔب ئٌٍٗىرىئۈچىٕچ»

ئٗ  ئبٌذى ثىٍْٗ جۈزىحىػىٗ ِوھحب . چدۈٔىي ثدۇ ئٗلىدذٖ ثىدر ٔٗچدچٗ ئٗضدىرٌٗر 

جٗرٍبٔىدددذا، ثوٌۇپّدددۇ ئدددبخىرلي دٖۋرٌٗردٖ ئۆزىٕىدددڭ ِبھىَٗجٍىددده ِٗزِۇٔىدددذىٓ 

 .ٍىرالالغحۇرۇۋېحىٍذى

ىَبضددٗت ۋٖ ھۆوۈِرأٍىددك، ض - غددۇڭب وىػددىٍٗرٔىڭ ثددبرٌىك ضددبھٌٗٗردىىي

-غدۇٔىڭ ئىچىدذٖ ضبھٌٗٗرِۇئىجحىّبئىَٗت ۋٖ ئىمحىطبد، ئىٍىُ ۋٖ ئىذىَٗ لبجبرٌىك 

جٌٗىدپىگٗ ئۇٍغۇٔالغدحۇرۇظ ئۈچدۈْ ثدۇ  ڭٔىد«ال إٌدٗ إال اٌٍدٗ»ئٌِٗٗىٌ ھٗرىىىحي 

ئٗلىددذىٕىڭ ِددبھىَىحىٕي ئۇالرغددب ئوچددۇق چۈغددٗٔذۈرۈظ ۋٖ وىػددىٍٗرٔي ِۇغددۇ 

 وېرٖن! جٗرثىٌَٗٗظ ھٗلىمٗجٕىڭ جٌٗىپي ثوٍىچٗ

ئِٗددذى جٗجمىددك »ٍٍِٗددي لبٔددذاق ثوٌّىطددۇْ ثىددس ئىٍّىددٌ جٗجمىمبجچىالرغددب 

دېٍّّٗىددس، ثٌٗىددي ثىددس ثۇٔددذىٓ ئىٍگىددرى ئېچىٍّىغددبْ ئىطددالَ « لىٍّددبڭالر

 .ھٗلىمٗجٍىرىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىۋاجمبْ ثبرٌىك چوڭمۇر جٗجمىمبجالردىٓ ئىٕحبٍىٓ خۇغبٌّىس

وٌىددذۇ؟ ۋٖ لبٍطددي خىددً ئۇضددۇٌذا ئېٍىددپ ثىددراق جٗجمىمددبت ٔددېّٗ ئۈضددحىذٖ ث

جۇرالٍىدك ۋٖ -ئىطدالِذىّۇ غدۇٔذاق-ثېرىٍىذۇ؟ئېٕىمىي ثۇ جبٍذا ئىٕطبٔالر ھبٍبجىذا

 ئۆزگىرىػچبْ ِٗضىٍىٍٗر ِٗۋجۇت.

ئېٕىك ثېىىحىْٗ ۋٖ وىػىٍٗرٔىڭ ھبٍبجىدذا غدۇ خىدً ضدۈرٖجحٗ ثېىىحىػدىٗ  

جٗرٖپحىٓ ٔبزىً لىٍىٕغبْ   ثۇٍرۇغبْ ثىر جۈروۈَ جۇرالٍىك ِٗضىٍىٍٗر ثبر، ِٗضىٍْٗ،

ثېىىدحىْٗ لدبٔۇْ جدۈزۈٍِٗرٔي چىدڭ جۇجدۇظ  ئٗجراپٍىك ِۇوِّٗٗي ِٗٔىطدي ۋٖ 

ئٗلىذىطددىٕي « ال إٌددٗ إال اٌٍددٗ ِمّددذ رضددوي اٌٍددٗ»ئۇلددۇِىٕي ثىٍذۈرىددذىغبْ 

چۈغٗٔذۈرۈٌگْٗ ئىجبدٖجٍٗر، چٗوٍىّىٍٗر، ۋٖ  وؤىرېثثىٍذۈرىذىغبْ  ئبثطحراوث ۋٖ 

 ..ئبٍرىپ چىممبْ ثبغمب ِٗضىٍىٍٗر.لبٔۇٔػۇٔبضالر ئېٕىك 

، پٍٗغِٗدجٗر ثدۇ ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ثىر جۈرودۈَ ئۆزگىرىػدچبْ ِٗضدىٍىٍٗر ثدبر، 

ِٗضددىٍىٍٗر ئۈضددحىذٖ ئىسدىٕىػددىٗ رۇخطددٗت ثٗرگْٗ، ثىددراق ئۇٔىڭغددب دائىٍّىددك 
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 چېگدرا-ئۆزگىرىع ئىچىذٖ جۇرالٍىك ئىذىَٗ ۋٖ ِۇضحٗھىَٗ ئبضبضدالر ثدوٍىچٗ چٗن

 جۇرۇۋاجمدبْئۇ خىً ِٗضدىٍىٍٗر وىػدىٍٗر ھبٍبجىدذا ٍېڭىٍىٕىدپ  ثٌٗگىٍٗپ ثٗرگْٗ،

ئىػالرغب ِبش ھبٌذا ئۆزگىرىػي ۋٖ جٗرٖلمىٌ لىٍىػدي جٗرٍبٔىدذا ئبغدۇ ثٌٗگىدٍٗپ 

 وېرٖن! وٗجّٗضٍىىيدىٓ ھبٌمىپ  «چېگرا» ثېرىٍگْٗ

ثىس ثۈگدۈْ ھدبزىرلي لىَىدٕچىٍىمالر ئۈچدۈْ رېئدبٌٍىك ئىطدالِىٌ ھٗي لىٍىدع 

ئىدسدٖٔگْٗ ۋالحىّىدسدا ٔدېّٗ ھٗلمىدذٖ ئىسدىٕىّىدس؟ جۇرالٍىدك  چبرىٍىرى ئۈضحىذٖ

ئبضبضالر ھٗلمىذىّۇ ٍبوي ئۆزگىرىػچبْ جٗپطىالجالر ئۈضدحىذىّۇ؟ ئِّٗدب جۇرالٍىدك 

ئدۇ ثدۇ دىٕغدب زۆرۈر ثوٌغدبْ  ،غدۇٔذالال ۋاجىپ.الر ھٗلمىذٖ ئىسدىٕىع ثۇ «ئبضبش»

ٍٗرٔدي ثىٍىػدي لىطدّي. وىػدىٍٗرٔىڭ دىٕدي ھٗلىمٗج جٗروىجدئىڭ ثىر «فمھىٌ»

ئبغمبٔطددېرى ثددۇ ئۇالرٔىددڭ وېحىۋاجمددبْ ٍددوٌىٕي جۈزٌىۋېٍىػددىذا ئىٕحددبٍىٓ زۆرۈر 

 ئٗھّىَٗجىٗ ئىگٗ.

ثىددراق ئۆزگىرىػددچبْ ِٗضددىٍىٍٗر ثوٌۇپّددۇ ثۈگددۈْ وىػددىٍٗرٔىڭ ھبٍبجىددذا ئٗ  

ِۇرٖوىٗپ ِٗضىٍٗ دٖپ لبراٌغبْ ئىمحىطبدىٌ لىَىدٕچىٍىمالر ئۈضدحىذٖ ئىدسدٖٔگْٗ 

ٕي ئېٕىددك لىٍىددپ وىّددگٗ ضددۇٔىّىس؟ جٗجمىمبجحددب وىّٕىددڭ چېغىّىددسدا جٗجمىمددبج

گٗ ئبضبضددٍىٕىّىس؟ ٍددبوي ثبغددمىچٗ لىٍىددپ ئېَحمبٔددذا، لبٍطددي ثىددر «ئددۆٌچىّي»

 ِىٍٍٗجٕىڭ لبٍطي ثىر دٖۋرىٕىڭ ئېھحىَبجىٕي چىمىػي لىٍىّىس؟

، ئٗگٗر جۇرۇۋاجىّىسٍىٍي،دا  -04116ٍىٍي  ھىجرىَٗ  -0986ثىس ھبزىر ِىالدى 

، ئٗگٗر ثىدس ئىمحىطدبد جدۇرۇۋاجىّىسٗضىٍىطدي ھٗلمىدذٖ جٗجمىمدبت ثىس ئىمحىطبد ِ

ِٗضىٍىطدددي ھٗلمىدددذٖ جٗجمىمدددبت ئېٍىدددپ ثېرىدددپ ئىطدددالِٕىڭ ئىمحىطدددبدىٌ 

لىَىٕچىٍىمالرٔي ھٗي لىٍىػدحب وبپىحدبٌىسَ ۋٖ ضوجطدىَبٌىسَ جدۈزۈٍِىرىگٗ لبرىغبٔدذا 

ي ٔٗچدچٗ ھٗضطددٗ ئىٍغددبر ئٌِٗٗىددٌ ھٗي لىٍىددع ئىمحىددذارىغب ئىددگٗ ئىىٍٗٔىىىٕدد

گٗۋدىٍٗٔذۈرضددٗن ئۇٔددذالحب جٗجمىمددبت ٔٗجىجىطددي وىّددگٗ جٗلددذىُ لىٍىّىددس؟ 

 غٍٗرى ِۇضۇٌّبْ ئبھبٌىطىگىّۇ؟! ئبِېرىىىٕىڭۋٖ  ٍبۋروپبِۇضۇٌّبٔالرغىّۇ؟ ٍبوي 

، چۈٔىي ثىس جٗجمىمدبت وۆرۈٔىذۇثۇ ضوئبي دٖضٍٗپحٗ ئبٔچٗ جوغرا ئېَحىٍّىغبٔذٖن 

دٖ! ثىددراق ثىددس -جٗلددذىُ لىٍىّىددسئېٍىددپ ثېرىددپ، ئددۇٔي ئٌٗددۋٖجحٗ ِۇضددۇٌّبٔالرغب 

ئٌِٗٗىَٗجحٗ ثۇ ضوئبي ئبرلىٍىك، ئۇٔىڭ دائىرىطىٕي ئېٕىك ثىٍٍّٗۋاجمدبْ ثىدر ئىػدمب 

ٍېڭي رٖھجٗرٌىىٕي ئبگبھالٔدذۇرِبلچىّىس. ثۈگدۈْ پۈجىدۈي ٍٗر غدبرىذا ئۆزٌىرىٕىدڭ 

ئىمحىطبدىٕي جبھىٍىَٗجٕىڭ چبڭگىٍىذىٓ لۇجمۇزۇپ ئۇٔي ئىطالِىٌ ئبضبش ثدوٍىچٗ 

 ئٌِٗٗىٍَٗغدحۈرىذىغبْچىمىع ئۈچۈْ ثۇ جٗجمىمبجٕىڭ ِٗزِۇٔىٕي رېئبٌٍىمحدب  لۇرۇپ

 ِۇضۇٌّبٔالر لٍٗٗردٖ؟
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ئۈضدحىذٖ ئِٗٗش ثٌٗىدي  ٔٗزٖرىدَٗئېطىّىسدٖ ثوٌطۇٔىي، ثىسٔىڭ جٗجمىمبجىّىس 

ئٌِٗٗىدددَٗت ئۈضدددحىذٖ ئېٍىدددپ ثېرىٍىۋاجىدددذۇ. ئٗگٗر ثدددۇ جبٍدددذا ھدددبزىر ئدددۇٔي 

، ئۇٔدددذالحب ثىدددس رېئدددبي دۇَٔدددبدا ئدددبدَٖ ثوٌّىطدددب ئٌِٗٗىٍَٗغدددحۈرىذىغبْ

ھٗي لىٍىع ئۇضۇٌٍىرىٕي چىمىرىػحب جىرىػدچبٍٔىك ۋالىدث ۋٖ  ئٌِٗٗىٍَٗغٍّٗذىغبْ

وۈچىّىسٔي ئىطراپ لىٍىپ ئٗھّىَٗجطىس ئىع لىٍغبْ ثوٌّبِذۇق؟! ئۇٔىڭ رېئبٌٍىممب 

لوثددۇي لىٍىددع ضددبالھىَىحىٕىڭ  ئٌِٗٗىٍَىػىػددىٕي، ئۇٔىددڭ ئٌِٗٗىٍَٗغّٗضددٍىىي

، ثٌٗىي ئٌِٗٗىٍٗغحۈرگۈچىٍٗرٔىڭ ثوٌّىغبٍٔىمي ٍبوي ئۇالردا ئِٗٗش ثوٌّبضٍىمىذىٓ

 ئىمحىذارىٕىڭ جېخي ھبزىرالّٔىغبٍٔىمي ئۈچۈٔذۇر. ئٌِٗٗىٍَٗغحۈرۈظ

ثٗزى وىػىٍٗر لىٍدچٗ ئىىىىٍّٗٔٗضدحىٓ غدۇٔذاق دېَىػدىذۇ  ثىدس جٗجمىمدبت 

ىس. ئىطدالَ ٔٗجىجىٍىرىٕي ئبٌذىٓ جٍَٗبرالٔغبْ زاپبش ثبٍٍىك ضۈپىحىذٖ ضبلالپ لوٍىّ

، ئىٕچىىٗ جٗجمىك لىٍىٕغدبْ ۋٖ جٗوػدۈرۈٌگْٗ ئىػٗٔچٍىهدۆٌىحي لۇرۇٌغبْ چبغذا، 

جٗجمىمبت ٔٗجىجىٍىرىٕي دۆٌٗت دٖرھبي ئىجدرا لىٍىدذۇ. دۆٌٗت ٍېڭىدذىٓ لۇرۇٌغدبْ 

 ئۆزىٕىددڭچبغددذا گددبڭگىراپ لبٌّبٍددذۇ، دۇَٔددبدىىي ثبغددمب دۆٌٗجددٍٗر ئبٌذىددذا 

ۋٖ ئٗلىذىطىٕىڭ جٌٗىپي ثدوٍىچٗ ھٗي لىٍىػدمب لىَىٕچىٍىمٍىرىٕي ئۆزٌىرىٕىڭ جۈزۈَ 

 ئىمحىذارى ٍٗجٍّٗذىغبْ ئبجىس ئٗھۋاٌغب چۈغۈپ لبٌّبٍذۇ.

لبرىّبلمب خېٍي ثىر ئبالھىذٖ گٗپحٗن جوٍۇٌغدبْ ثدۇ گٗپ ئٌِٗٗىَٗجدحٗ ھٗلىمىدٌ 

 ئىٍّىٌ ٔۇلحىذىٓ لبرىغبٔذا لىّّىحي ٍوق گٗپحۇر.

ْٗ ثىس ئبرزۇ لىٍىۋاجمبْ ئىطدالَ چۈٔىي ثىرٖر ئبدَٖ ئىػٗٔچ ثىٍْٗ ٍبوي پٗرٖز ثىٍ

دۆٌىحىٕىڭ لبچبْ لۇرۇٌىذىغبٍٔىمىٕي ئېٕىك ثىٍِٗذۇ؟ ثىرٖر ئبدَٖ ئېٕىك لىٍىپ ٍدبوي 

پٗرٖز لىٍىپ ثىس ئبرزۇ لىٍىۋاجمبْ ئىطالَ دۆٌىحدي لۇرۇٌغدبْ چبغدذىىي ئىمحىطدبدىٌ 

 لىَىٕچىٍىمالرٔىڭ ضۈرىحىٕىڭ لبٔذاق ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ئېَحىپ ثېرٌِٖٗذۇ؟

لبچبْ ٍېحىپ وېٍىػىٕي ئېٕىك ثىٍٍّٗذىغبْ ِٗضىٍىٍٗرٔي، ئىطدالِىٌ ٍدوي  ثىس 

ثىٍْٗ ھٗي لىٍّبلچي ثوٌغدبْ ودۈٔىّىسدٖ ئۇٔىدڭ ھٗجىّدي ۋٖ غدٗوٍىٕىڭ لبٔدذاق 

 دٖۋرٔىدڭثىٍگىٍدي ثوٌّبٍدذىغبْ وٌٗگۈضدىذىىي ٔدبٌِٗۇَ  جېخىّدۇثوٌىذىغبٍٔىمىٕي 

ىر جٗجمىدك لىٍطدبق، لىَىٕچىٍىمٍىرى ئۈچۈْ ئٌِٗٗىٌ ھٗي لىٍىع چبرىطدىٕي ھدبز

 ئۇٔذالحب ثىس ئٗھّىَٗجطىس ئىع لىٍغبْ ثوٌّبِذۇق؟

ئىمحىطبدىٌ لىَىٕچىٍىمالر ِٗضىٍىطدي ھدبزىرلي دۇَٔدبدا ئٗ  ودۆپ ئۆزگىرىدپ  

ٍىٍدذىٓ وېدَىٓ ئىطدالَ دۆٌىحىٕىدڭ  01ِٗضىٍٗ. ئٗگٗر ثىس ثۈگۈْ ٍٗٔٗ  جۇرۇۋاجمبْ

بوىحمب ئبضبضالّٔىغبْ لۇرۇق ،  ثۇ ھېچ لبٔذاق ئىٍّىٌ پدېطٗنوۈجىّىس  لۇرۇٌۇغىٕىڭ

ٍىٍذىٓ  01گٗپ، ئۇٔذالحب ثىس ھبزىردىٓ ثبغالپ ئٌِٗٗىٌ ھٗي لىٍىع ئۇضۇٌٍىرىٕي  
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وېَىٓ لۇرۇٌّبلچي ثوٌغبْ، دۆٌٗجىٗ ئبٌذىٓ جٍَٗبرالظ ئۈچدۈْ، ثىدس ئبغدۇ ئبضبضدحب 

ٍىٍغىچٗ لٗجئىدٌ  01جٗجمىمبت ئېٍىپ ثېرىۋاجمبْ ثۈگۈٕٔىڭ لىَىٕچىٍىمٍىرىٕىڭ ٍٗٔٗ 

 ٗرًِٗ جۇرىذىغبٍٔىمىغب ئىٍّىٌ ٔۇلحىذىٓ وبپبٌٗت ثېرٌِٖٗذۇق؟!ئۆزگ

ٍىدً ۋالىدث  51ٍبوي  25ئٗگٗر ثىس ئىطالِىٌ دۆٌٗجٕىڭ لۇرۇٌۇغي ئۈچۈْ ٍٗٔٗ 

پبوىحمدب  ئىٍّىدٌ ھٗلىمىدٌثدۇ ھېچجىدر  ئٌِٗٗىَٗجدحٗ  وېحىذۇ دٖپ پٗرٖز لىٍطدبق

غددبْ ھبِددبْ ٍوٌغددب ئېَحىٍغددبْ گٗپ، ئۇٔددذالحب دۆٌٗت لۇرۇٌ لددبرىغۇالرچٗجبٍبّٔىغددبْ 

لوٍىذىغبْ زاپبش چبرٖ ئۇضۇٌالرٔي جٍَٗبرالظ ئۈچدۈْ، ئىمحىطدبدىٌ لىَىدٕچىٍىمالر 

ٍىٍغىچٗ، ثىس ثۈگۈْ جٗجمىك لىٍىۋاجمبْ ضۈرىحىذىٓ لىٍچٗ ئۆزگٗرًِٗ  51ٍبوي  25 

 جۇرارِۇ؟!

وبپىحددبٌىسَ دۇَٔبضددىٕىڭ لىَىٕچىٍىىمٍىددرى ھبزىرغددب لٗدٖر ثىسٔىددڭ پۈجىددۈي 

ٍبدروضي ثوٌۇپ وېٍىۋاجىذۇ. لېٕدي ئېَحىدپ ثېمىڭالرچدۇ! ئىطدالَ  جٗجمىمبجىّىسٔىڭ

لۇرۇٌغبْ چبغدذىىي لىَىٕچىٍىمٍىدرى ھدبزىرلي وبپىحدبٌىسَ  ثوٌۇپدۆٌىحىٕىڭ دۆٌٗت 

 دۇَٔبضىٕىڭ لىَىٕچىٍىمٍىرى ثىٍْٗ ئوخػبظ ثوٌىذۇ دٖپ ئېَحبالِطىٍٗر؟

ۇرۇپ جٗجمىك ھبزىرلىذٖن ئېطىّذٖ، ضۇغۇرجب لىَىٕچىٍىمىٕي ئىطالَ ٔۇلحىطىذا ج

لىٍىع ئۈچۈْ چو  ثىر ئىطالَ ئىمحىطبدىٌ لۇرۇٌحىَي ئۆجىۈزۈٌذى. ضۇغۇرجب ھبالٌّۇ 

ٍبوي ھبراِّۇ؟ ئٗگٗر ثىس ئىمحىطبدىٌ ھبٍبجىّىسٔي ئىطالِالغحۇرِبلچي ثوٌطدبق، ثدۇ 

 خىً ھبٍبجٕىڭ ئىطالِىٌ وۆرۈٔىػي لبٔذاق ثوٌىذۇ؟

ودۈٔي لۇرۇٌحبٍدذىىىٍٗرگٗ ِْٗ گٗرچٗ ئىمحىطبدغۇٔبضالردىٓ ثوٌّىطدبِّۇ ئبغدۇ 

ثېطدىُ پٍٗدذا  رېئبٌٍىمىّىسغدب: ثىس جىرىػچبٍٔىمىّىسٔي ئىمحىطدبدىٌ دېذىُِۇٔذاق 

لىٍىۋاجمبْ وبپىحبٌىسَ جبھىىٍَىحي ثۈگۈْ ثىسگٗ جېڭىۋاجمبْ لىَىٕچىٍىمالرٔدي جٗجمىدك 

لىٍىػمب لبرىحىپ لوٍّىطبق ثوالجحي، ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئىطالِىٌ دۆٌٗت لۇرۇٌغبْ چبغدذا 

ثوٌّبٍذۇ. ھبزىرلي ضۇغۇرجب  ِٗۋجۇتاق ضۇغۇرجب لىَىٕچىٍىمي دېگٍٗٔٗر لٗجئىٌ ثۇٔذ

لىَىٕچىٍىمىٕىدددڭ ئىطدددالِىَٗجٕىڭ دۆٌٗت خٗزىٕىطدددي خىسِىحىٕدددي ئٌِٗٗدددذىٓ 

لبٌذۇرۋٖجىٍٗٔىىىذىٓ وېٍىپ چىممبٍٔىمىٕي لېٕي وىُ ئېَحىدپ ثېرٌٍٖٗدذۇ؟ ئىطدالَ 

ٌٗگْٗ چبغذا، ھبزىرلىذٖن دۆٌىحي لۇرۇٌۇپ، دۆٌٗت خٗزىٕىطي خىسِىحي ئٗضٍىگٗ و

ٍولبٌغدبْ ثوٌىذۇ،ئۇٔدذالحب ثىسٔىدڭ ھبزىرلىدذٖن  پۈجۈًٍٔٗضۇغۇرجىغب ثوٌغبْ ئېھحىَب  

ئبجىس ئٗھۋاٌذا ضۇغۇرجب ھدبالٌّۇ ٍدبوي ھدبراِّۇ دٖپ جٗجمىمدبت ئېٍىدپ ثېرىػدىّىس 

ئٗھّىَٗجطىس ثىدر ئىػدالر ئۈچدۈْ جىرىػدچبٍٔىمىّىسٔي زاٍٗ لىٍغدبٍٔىك ثوٌّبِدذۇ؟ 

 ثۇ ئبگبھالٔذۇرۇغمب دىممٗت لىٍّىذى.  جٗثىئىَالۇٌحبً ئٗزاٌىرى ٌېىىٓ لۇر
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ئبالھىددذٖ ئىٍّىددٌ جىرىػددچبٍٔىك وۆرضددىحىپ ضددۇغۇرجب لىَىٕچىٍىمىٕددي جٗجمىددك 

ضۇغۇرجب ھبزىرلي وۆرۈٔىػدي  لىٍىػٕي داۋاِالغحۇردى،ئبخىرلي ٔٗجىجٗ غۇ ثوٌذىىي

ىٍذىىي جىٕبٍٗجٍٗرٔي لبپالپ وٗجىْٗ جبزأٗ غٗو وۆرۈٔۈغىٕيثىٍْٗ ھبراَ، ھبزىرلي 

لبراظ لۇرۇٌحبً ئٗزاٌىرىٕىڭ  دېگٍْٗولىحىذىغبْ ئىطالِىٌ غٗوىٍٕي جېپىػي وېرٖن 

 ثىردٖن ِبلۇٌٍىػىغب ئېرىػٌّٗىذى.

ثىس ٍٗٔٗ ثىر جٗرٖپدحىٓ ِۇٔدذاق پٗرٖز لىالٍٍدي! اٌدٍٗ ئىطدالِي دۆٌٗت لۇرۇغدحب 

ضدېخىٍَىمي  ٍٗرغبرى لبٔۇٔىَىحىٕي ٍۈرگدۈزًِٗ ثٌٗىدي غدٗپمىحي، ٍبخػدىٍىمي ۋٖ

ٍِٗذأغب وٌٗحۈرضٗ ثىس ھِّٗىذىٓ ثىخٗۋٖر  لبٔۇٔىَىحىٕي خبراوحېرٌىهثىٍْٗ ِۆجىسٖ 

لىٍىپ، دۆٌٗت لۇرۇٌۇغي ئۈچدۈْ ھېچجىدر جٍَٗدبرٌىك لىالٌّىغدبْ ۋٖ ٍدبوي ئۇزالمدب 

لبٌّبً دۆٌٗت دۇچ وېٍىذىغبْ لىَىٕچىٍىمالرٔىڭ ئٌِٗٗىٌ ھٗي لىٍىع ئۇضۇٌٍىرىٕي 

 ثوالالِذۇ؟! ضٗۋٖةۈْ وۈچىّىسٔي ئىطراپ لىٍىػىّىسغب جېپىپ چىمىع ئۈچۈْ، ثۈگ

 لدبٔۇٔىَىحىٕيثوالٌّبٍذۇ! چۈٔىي اٌدٍٗ ئدبدٖجحىٓ جبغدمىرى  ضٗۋٖةٍبق! ھٗرگىس 

ٍۈرگۈزگْٗ چبغذا، لىَىٕچىٍىمالرٔي غۇ ۋالىحٕىڭ ئۆزىذٖ ھٗي لىٍىدذىغبْ ئدبدٖجحىٓ 

 جبغمىرى لبٔۇٔىَٗت ثىٍْٗ ٍۈوىّىسٔي ثىرالال ٍٗڭگىٍٍىحىذۇ!

ٗ ثىس ھٗر ۋالىث اٌٍٗٔىڭ غٗپمىحىٕي ئۈِىدذ لىٍىدذىغبْ ثوٌطدبلّۇ، ثىدراق، گٗرچ

ثوٍىچٗ ِۇئبِىٍٗ لىٍىػدمب ثۇٍرۇٌذۇق،ئبغدۇ  لبٔۇٔىَىحيِٗضىٍىٍٗرگٗ ٍٗٔىال ٍٗرغبرى 

َُاَل ﴿ لبٔۇٔىَٗت ھٗلمىذٖ اٌٍٗ ثۈٍۈن وىحبثىذا ثىسگٗ ِۇٔدذاق دٍٖدذۇ: وَم ْْ َوِ ِ يُرِيوُموْ  نَِ َي
ْسََِّك  لّْ  َِ  َِّ ِن  َ َِِْ  ِۇئّىٍٕٗراٌٍٗ ضېٕي ئۆزىٕىڭ ٍبردىّي ۋٖ ﴿ ﴾ُو ُىَا  لَِّذَ  نَيََّمَل ََِنْصرِِه َوَِولْلُلْيِِ

 . ①﴾وۈچٍٗٔذۈرىذۇئبرلىٍىك 
َر ﴿ ِتوو  دُووواَّ ووَُطَْدُُا  ْْ َِّوول   وومهوْ  َلُهووا  َِ دۈغددٍّٗٔٗر ثىددٍْٗ ئددۇرۇظ لىٍىددع ئۈچددۈْ ﴿ ﴾َوَن

 .②﴾لوٌۇڭالردىٓ وېٍىػىچٗ جٍَٗبرٌىك لىٍىڭالر
ئبٍٗجحٗ ثىسٔي ِۇٔذاق ِۇھىُ ئىىىدي ئىػدمب دىممىحىّىسٔدي لبرىحىدذۇ.  ۇلىرىميٍ

ثوٌۇغدي وېدرٖن، ئدۇالر ٍٗرغدبرىذا اٌٍٗٔىدڭ  ِدۇئّىٍٕٗرثىرىٕچي، جىھبد لىٍغدۇچي 

لىٍىػي ئۈچۈْ ئبغۇ  غٌٗىجٗجٗلذىرى ئۈچۈْ پٗردٖ ثوٌىذۇ. ئىىىىٕچي، ھٗلىمٗجٕىڭ 

 ٍْٗ جٍَٗبرٌىك لىٍىػي وېرٖن!ئۆز ئىمحىذارىذىىي ثبرٌىك وۈچ ثى ِۇئّىٍٕٗر

ثۇ اٌٍٗٔىڭ ئىٕطبٔىَٗجٕىڭ وۈچي  ئٗٔٗ غۇ چبغذا اٌٍٗٔىڭ ٍبردىّي ٍېحىپ وېٍىذۇ.

ۋٖ جىرىػچبٍٔىمىطىسال ئدۆز دىٕىغدب ٍدبردَٖ ثېرىػدحىٓ ئدبجىس وٌٗگٍٗٔىىدي ئۈچدۈْ 

                                                 
①

 ئبٍٗت.-62ضۈرٖ ئٗٔفبي،  
②

 ئبٍٗت.-61ضۈرٖ ئٗٔفبي،  
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ثٌٗىددي -اٌددٍٗ ثىددر ٔٗرضددىٕي ثبرٌىممددب وٗي دٖپددال ثبرٌىممددب وٌٗحۈرٌٍٖٗددذۇ-ئِٗٗش

 ئۈچۈٔذۇر. ٍۈرگۈزۈۋاجمبٍٔىميلبٔۇٔىَٗجٕي ِۇغۇٔذاق ثىر 

َِن وول َوَ ﴿ َِّوول  َِِْ َُِكوومهو   ْلَاثَوولَق  نُُُلوواُىْا  َْ َّوو  ِ َذ  نَْث َِ ََِضووْرَن  لرتدَوولِن  ووُرو   ََ ِِووَم ر َِووِْذ  َلِق ووُُُا  لَّووِذيَ  َت وول  َِّ ْدووُم َوِ 
ْرُن َنْوزَ َرَىل َذلِوَك َولَوْا َيَكولر  لَّوُو ََل  َْ َّ  َتَضَ   ْل ِِو  َِ َر َو لَّوِذيَ  ُدُُِْوا   ُْوَا ََوْدَضوُ ا َِوَِّوْد ُهْا َوَلِ و  لتَ ِّوْ ونوْ ََُُصوَر ِِ

ََْللَلُهاْ  َْ  ُيِضلَّ َن ِِّ ِل  لَِّو َِو ئٗگٗر اٌٍٗ خبٌىطب ئىذى، ئٌٗۋٖجحٗ ئۇالرغب ٍبردَٖ ثېرٖجحي، ﴿ ﴾َْ

 .①﴾ثىراق اٌٍٗ ئٌٗۋٖجحٗ ثٗزىڭالرٔي ثٗزىڭالر ئبرلىٍىك ضىٕبٍذۇ
َُِ اْ يَل نَيوههَ ﴿ َُِنا  ِ ِ تَنُصُرو   لََّو يَنُصرُْتْا َويُوَِّتوْ  َنْدوَم  ئٗگٗر ضدىٍٗر اٌٍٗلدب ٍدبردَٖ ﴿ ﴾ل  لَِّذيَ  آ

ثٗرضددٗڭالر، اٌددٍٗ ضددىٍٗرگٗ ٍددبردَٖ ثېرىددذۇ ۋٖ جٗ  ٍِٗذأىددذا لٗدىّىڭالرٔددي 

 . ②﴾ِۇضحٗھىَٗ جۇرغۇزىذۇ
ثىراق، ثىس  ٌطبلّۇ،گٗرچٗ ثىس ھٗر ۋالىث اٌٍٗٔىڭ غٗپمىحىٕي ئۈِىذ لىٍىذىغبْ ثو

ِۇئبِىٍٗ لىٍىػمب ثۇٍرۇٌغبْ لبٔۇٔىَٗت غدۇوي، ئبٌدذى ئٗلىٍدگٗ ئۇٍغدۇْ ھٗجىّدذٖ 

ِۇضۇٌّبٔالر جبٍبٔچ ثبزىطي لۇرۇپ چىمىع وېرٖن، ئۇٔىڭدذىٓ وېدَىٓ ٍٗٔدي  ِۇئّىٓ

ئبغۇ ثبزا ٍٗرغبرىٕىڭ ھٗرلبٍطي جبٍٍىرىذا ئۇٔي ِدبراپ ٍبجمدبْ جدبھىٍىَٗت ثىدٍْٗ 

لىٍغبٔددذىٓ وېددَىٓ ئبٔددذىٓ ئىطددالَ دۆٌىحىٕددي لددۇرۇپ  وددۈرٖظئددۇزاق ِددۇددٖت 

 چىمىػىّىسٔي ئۈِىذ لىٍىػىّىسغب جوغرا وېٍىذۇ.

ئٗھۋاي ِۇغۇٔذاق جۇرضدب ضدىٕبلمب ثٗرداغدٍىك ثېرٌٍٖٗدذىغبْ جىھدبد لىٍغدۇچي 

ِۇضۇٌّبٔالر جبٍبٔچ ثبزىطىٕي لۇرۇظ خىسِىحىٕي جبغدالپ لوٍدۇپ، ھدبزىرلي  ِۇئّىٓ

ٌٗىٌ ھٗي لىٍىع چبرىطىٕي جٗجمىك لىٍىع ئٗلىٍدگٗ زاِبْ لىَىٕچىٍىمٍىرىٕىڭ ئِٗ

 ئۇٍغۇْ وٌٍّٗٗذىغبْ ئٗھّىَٗجطىس ئىع لىٍغبْ ثوٌّبِذۇ؟

ثىس ثٗزىذٖ ِۇٔذاق ضدوئبٌغب دۇچ وېٍىّىدس: ثىدسگٗ ثدۇ ضدوئبٌالرٔي لوٍغبٔالرٔىدڭ 

ثٗزىٍىرى ھٗلىمٗجْٗ ئىخالضّْٗ ۋٖ ٔىَىحي ٍبخػدي ئدبدَٖ ثوٌطدىّۇ، ثىدراق ٍٗٔٗ 

ِٗلطٗت لىٍغبْ ثوٌىذۇ. ئۇالر ثىسدىٓ غۇٔذاق  ضۇٍىمٗضحٕيثۇزۇق، ثٗزىٍىرى ٔىَىحي 

 دٖۋرضددىٍٗر ئىطددالَ جددۈزۈِىٕي ٍوٌغددب لوٍغددبْ ۋالددحىڭالردا، ثۈگددۈٔىي  ضددوراٍذۇ:

لىَىٕچىٍىمٍىرىغب لبٔذاق جبلبثىً جۇرىطىٍٗر؟ ِٗضدىٍْٗ: ضىَبضدىٌ، ئىمحىطدبدى ۋٖ 

طدىٍٗر؟ ضدىٍٗرٔىڭ ثىدرٖر ئىجحىّبئىٌ لىَىٕچىٍىمالرغب دۇچ وٌٗطٗڭالر لبٔذاق لىٍى

 ئۇضۇٌۇڭالر ثبرِۇ؟! -ئٌِٗٗىٌ ھٗي لىٍىع چبرٖ

                                                 
①

 ئبٍٗت.-4ضۈرٖ ِۇھِّٗٗد،  
②

 ئبٍٗت.-7ضۈرٖ ِۇھِّٗٗد،  
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ٍبخػي ٔىَٗت ٍبوي ٍبِبْ ٔىَٗت ثىٍْٗ ثىسگٗ جبغالٔغبْ ثۇ ضوئبي ثىسگٗ ٍېحىدپ 

وٌٗگْٗ ھبِبْ ثىس ئىطالَ دۆٌىحىٕي لبٔدذاق لدۇرىّىس؟ دٍٖدذىغبْ ثۈگدۈٔىي ۋالىححدب 

ثېرىػدىٗ  جبۋاةىرىٕچي ضوئبٌغب جٗپٗوىۇرىّىسٔي داۋاٍِىك غىذىمالغمب جېگىػٍىه ث

ئۇرۇّٔبضحىٓ، ثٌٗىي ئبڭطىسالرچٗ ئىطالَ دۆٌىحي لۇرۇٌغبْ چبغدذا ھدبزىرلي زاِدبْ 

 جدبۋاةدٍٖدذىغبْ وېدَىٓ  لىَىٕچىٍىمٍىرىغب جبلبثىً جۇرۇغحب دۆٌٗت لبٔذاق لىٍىدذۇ؟

ثٗرِٗوچدي ثوٌدۇپ، دىممىحىّىسٔدي  جدبۋاةثېرىػىٗ جېگىػٍىه ثبغمب ثىدر ضدوئبٌغب 

 لبرىحىۋاٌىّىس.غۇٔىڭغب 

ئبڭطىسالرچٗ ثىسٔىدڭ ئىىىىٕچدي  وٌٗگٗٔطېرىثٌٗىي ثىس ئبغۇٔذاق ضوئبٌغب دۇچ 

ثېرىػدىّىس ثىدرال ۋالىححدب ثىرىٕچدي ضدوئبٌغب جدبۋاة ثٗرگٍٗٔىىىّىدس  جبۋاةضوئبٌغب 

ٍٗٔي ثىس ثۈگۈٔىي لىَىٕچىٍىمالرٔىڭ ئٌِٗٗىٌ ھٗي لىٍىدع  .دٖپ ئوٍالٍّىس ،ثوٌىذۇ

ۋالحىّىدسدا غدۇٔىڭ ثىدٍْٗ ئدۆزىّىسٔي دۆٌٗجٕدي لدۇرۇپ  چبرىطىٕي جٗلذىُ لىٍغبْ

 ٕي ٍِٗذأغب وٌٗحۈرگٗٔذٖن ھېص لىٍىّىس.ىچىمىذىغبْ ئىطالِىٌ ثبز

ثىس ئىٍگىرى ثۇٔىڭغب لبرىحب ِۇٔبزىرٖ ئدېالْ لىٍىدپ، ئۇٔىدڭ  ثۇ ثىر لۇرۇق خىَبي، 

ِۇضدۇٌّبٔالر اٌدٍٗ ٔبزىدً لىٍغدبْ لدبٔۇْ ثىدٍْٗ  ضبخحىٍىمىٕي ئېچىدپ جبغدٍىذۇق.

ۆوۈِرأٍىك لىٍىذىغبْ ھۆوۈِٗجٕي لۇرۇپ ئۆزٌىرىٕىدڭ ئىطدالِٕي گۈٌٍٗٔذۈرۈغدحىٓ ھ

دۇَٔدبدىىي ثدبرٌىك دۈغدٍّٗٔٗرٔىڭ  ئۇالرٔي چٗوٍٗظ ئۈچۈْ ئۇالرٔي ِبراپ ٍبجمدبْ

لورغبۋىغب چۈغۈپ لبٌغبْ ھبزىرلىدذٖن ئدبجىس ئٗھۋاٌدذا ئىطدالِٕىڭ ئٌِٗٗىدٌ ھٗي 

غب ئٗلٍي جٗھٗجحىٓ لبٔدبئٗجٍىٕىع لىٍىع چبرىطىٕي جٗلذىُ لىٍىػحىىي ئىمحىذارى

دۈغٍّٗٔٗرگٗ جبلبثىدً جدۇرۇظ ئۈچدۈْ ِدۇھىُ ئبِىدً  زٖھٗرخٗٔذٖھٗرگىسِۇ ئبغۇ 

ِٗضىٍىطدي  ودۇفرىثدۇ ِٗضدىٍٗ ئىّدبْ ۋٖ  وىػىٍٗرگٗثوالٌّبٍذۇ، ثٌٗىي ئۇ ئبِىً 

 ثوٌۇغديغۇٔذالال جٕٗٔٗت ۋٖ دوزا  ِٗضىٍىطي دٖپ ئوچۇق جبوبرالٍذىغبْ ئٗلىذٖ 

 وېرٖن!

وىرِىطٗ ئۇٔذالحب ئۇ  دٖرۋازىطىذىٓالاٌٗ االاٌٍٗٔىڭ دٖرۋازىطىذىٓ ئٗلىذٖ وىّىي 

ھبزىرلي زاِبْ جبھىٍىَىحي ئىطالِغب لبرغي ئېٍىپ ثېرىۋاجمدبْ، ۋٖ  وۈرىػىگٗئىطالَ 

ػدٗجٍىه ھثۈگۈْ ثوٌّىطب ئٗجٗ ِۇضۇٌّبٔالرٔي لبجٕىػىػمب ِٗججۇرالۋاجمبْ زۆرۈر، دٖ

ئىطددالِٕىڭ ھٗي لىٍىددع چبرىطددىذىٓ  لبجٕبغّبضددحىٓ ئىطددالِذىٓ ۋٖ وۈرٖغددىٗ

 ٍۈرىۋېرىذۇ. خۇغبٌٍىٕىپ

ئىطالِٕىڭ ھٗلىمىٌ روھىذىٓ خبٌىٌ ئبدَٖ ئۇٔىڭ لبٔبئٗجٍىٕىع دٖرىجىطي،ٍبوي 

ئٌِٗٗىٌ ھٗي لىٍىع ئۇضۇٌىٕي جٗلذىُ لىٍىع ئىمحىذارى لبٔذاق ثوٌطۇْ ئدۇ  ئۇٔىڭ

ثٌٗىدي ئددۇ  ثوالٌّبٍددذۇ. ودۈچ ھٗرگىسِدۇ ئىطدالَ ھۆوددۈِىحىٕي لدۇرۇپ چىمىددذىغبْ
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ھۆوۈِٗجٕي اٌٍٗ رۇخطٗت لىٍغبْ چبغذا جوغرا ئېحىمبد ئىگىٍىرى لۇرۇپ چىمىذۇ. ثدۇ 

جوغرا ئېحىمبد ئىگىٍىرى غۇٔىڭغب وٗضىىٓ ئىػىٕىذۇوي، ئىطالَ ھۆودۈِىحي لدۇرۇظ 

 ثىر اٌٍٗدىٓ ثبغمب ئىالھ ٍوق، ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇٔىدڭ ئٌٗچىطدي ئۇالرٔىڭ

، ٍٗرغبرىذا اٌٍٗٔىڭ ھدبوىّىَىحىٕي لدۇرۇظ ٍوٌىدذا ٌىپيجٗ جٗثىئىٌضۆزىٕىڭ  دېگْٗ

جٗلۋادارالرغدب ۋٖدٖ  .ئدبزاة ئۇالرٔىدڭ ٍدوٌىٕي لىطدمبرجىذۇ ۋٖئۇالرغب ٍٗجىْٗ ئۆٌدۈَ 

 لىٍىٕغبْ جٕٗٔٗجىٗ ثبرىذىغبْ ٍوٌغب وبپبٌٗجٍىه لىٍىذۇ.

 ﴿ َِّ وووَا َلُها َِوووَا ِْ ََُسوووُهْا َوَن ِن َ  نَُ وووَ   ْلُلوووْيِِ َِّ  لّْوووَو  ْ وووَُوَر  ِِ  ِ  َِ وووِِّ ِل  لّْوووِو َِو َوْقُُوُْوووا َْ ِِووو    َِ ُْا َْ يُوَقووولِت َلُهوووُا  لَ نَّووو
 َُ ْْ وَ   لّْوِو َِل ِِ َوَِوْ  َنْوَِو  ََِدْهوِمِه ِِ َِ َو ِْلُِ  وِل َو ْلُقوْرآ وْارَ  ِِو   لُوَّ ق ول  َِ َْْ وِو  ََ وًم   َْ َِ َو ُْا ِِّْكوُروْ  ََِّووْ ِدُ ُا  لَّوِذ  َويُوْقَُو

وووْاُز  ْلَدِ ووو اُ ََوووليَوْدُُا َِوووِو َوَذلِوووَك ُىوووَا  لْ  ئۇالرٔىدددڭ  ِدددۇئّىٍٕٗردىٓاٌدددٍٗ  غۈثىھطدددىسوي،﴿ ﴾ََ

جبٍٔىرىٕي،ِبٌٍىرىٕي ئۇالرغب جٕٗٔٗجٕدي ثېرىدپ ضدېحىۋاٌذى، ئدۇالر اٌٍٗٔىدڭ ٍوٌىدذا 

،  ٍٗٔدي دۈغدٍّٗٔٗر ثىدٍْٗ ئۆٌحۈرۈٌىذۇئۇرۇظ لىٍىپ دۈغٍّٗٔٗرٔي، ئۆٌحۈرىذۇ ۋٖ 

ٕٗجٕي ۋٖدٖ لىٍىع جٗۋراجحب، ثوٌىذۇ.، جىھبد لىٍغۇچىالرغب جٗٔ غٗھىذجىھبد لىٍىپ 

 اٌٍٗجىّٕۇئىٕجىٍذا ۋٖ لۇرئبٔذا زىىرى لىٍىٕغبْ اٌٍٗٔىڭ راضث ۋٖدىطىذۇر، ۋٖدىطىگٗ 

ثدۇ  اٌٍٗ ثىٍْٗ لىٍغبْ ثۇ ضوداڭالردىٓ خۇغبي ثوٌدۇڭالر، ثٗن ۋاپب لىٍغۇچي وىُ ثبر؟

 ②.①﴾ِۇۋٖپپٗلىَٗجحۇرزور 
ع چبرىطدىٕي جٗلدذىُ ھبزىرلي زاِبْ لىَىٕچىٍىمٍىرىٕىدڭ ئٌِٗٗىدٌ ھٗي لىٍىد

لىٍىددع ئددبرلىٍىك ئىطددالَ خىددسِىحىگٗ رٖھجٗرٌىدده لىٍىػددمب ئبٌددذىراۋاجمبْ ٍېڭددي 

 جدبۋاةثىرىٕچدي ضدوئبٌغب  ضدوئبٌٍىرى ئبٌذىدذا لدبٍّۇلۇپ، وىػىٍٗرٔىڭرٖھجٗرٌىه 

ئىٕطدبْ  جبۋاثي ئۈضحىذٖ ئوٍٍىٕىپ ٍدۈرًِٗ، ضوئبٌٕىڭثېرىػٕي جبغالپ ئىىىىٕچي 

چوڭمدۇر  رېئدبٌٍىمىٕيىطدىٍٗرگٗ جبلبثىدً جۇرۇغدحىىي ۋٖ ھبد خبراوحېرىٕيروھىٕىڭ 

 وۆرۈپ ٍېحىػي وېرٖن. 

*** 

جبٍبٔچ ثوٌىذىغبْ ۋٖ ثۇ ھۆوۈِٗت  ھۆوۈِٗجىٗئىطالَ ھۆوۈِىحي لۇرۇٌغبْ چبغذا ثۇ 

ئبضدبش ثوٌىدذىغبْ  ثوٌۇغدىغبلۇرۇٌغبٔذىٓ وېَىٓ ئىسچىدً جدۈردٖ ئۇٔىدڭ ِٗۋجدۇت 

 –لددۇرۇظ ئۈچددۈْ جبپددب   ثبزىطدديِۇضددۇٌّبٔالر  جبپمددبْ  جٗروىددتِۇجبھىددذالردىٓ 

پۈجۈْ وۈچىٕي ضٗرپ لىٍىػدمب جدوغرا وېٍىدذىغبْ  ٔٗجىجىطي ئبضحب، ِۇغٗلمٗجٍىه،

ئبٌذىرالطدبْ  ٍۇلىرىدذاجٗرثىدَٗ ٍوٌىغدب وىدرىع وېدرٖن. ثىدس ، ئۇزاق ِۇددٖجٍىه ٍوي

                                                 
①

 ئبٍٗت.-00ضۈرٖ جٗۋثٗ،  
②

. ئۇزالمدب لبٌّدبً، پۈجىدۈي پٗرزٔىطحبٍٔىمالرغب ۋٖ ھٗرلبٍطي ئىطدالَ جبِدبئٗجٍىرىگٗ لبجٕىػىع پۈجىۈي ئبفغب وۈرٖغىٗثۈگۈْ  

 لبرا !، ثۆٌۈِگٗدېگْٗ « وٌٗگۈضىگٗ ٔٗزٖر » ثوٌىذۇ. پٗرزئىطالَ ئۈِّىحىگٗ 
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ٌٍىٕىۋاجمبْ ئۈچ خىً ئۇضۇٌغب لبرىحب ِۇٔدبزىرٖ ثبٍدبْ وئبدٍِٖٗر ھٗر ثىرى ئۆز ئبٌذىغب ل

ٍغددبْ جٗجمىمددبجىّىسدا، گٗرچٗ ئىػددالر ضددىرجمي وۆرۈٔۈغددحٗ جۇرغۇٍٔددۇق ھددبٌٗجٕي لى

ٗن جۇرضدىّۇ،ثىراق ئۇالرٔىدڭ ھِّٗىطدىٕىڭ حھٗرىىٗجد ۆزگٗرجىدذىغبْئ پبئبٌىَٗجىٗ

 ئۆجحۇق! وۆرۈپثبرضب وٌّٗٗش ٍوٌغب ثبغالپ وېحىۋاجمبٍٔىمىٕي  ٍۆٌىٕىػىٕيھٗرىىٗت 

ثدبزا جٗغدىىً لىٍّدبً جدۇرۇپ، جىھبد لىٍغدۇچي ئدبڭٍىك ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ثىدر 

ھۆوۈِٗت ثىٍْٗ جولۇٔۇغي ئۆزىٕي ئۆٌحۈرگٍٗٔىه ثىٍْٗ ثبرۋٖر ثوٌۇپ، ٍبخػي ٔٗجىجٗ 

ثٗرٍِٗذۇ. ئٗوطىچٗ، زوراۋاْ وۈچٍٗرٔىڭ ِۇضۇٌّبٔالرٔي جېخىّۇ لبجحىك ثبضحۇرۇغىغب 

ثبھبٔٗ جېپىپ ثٗرگٍٗٔىه ثوٌىذۇ. ۋاھبٌٗٔىي وىػىٍٗر وۈرٖظ ھٗلىمىحىذىٓ ثىخٗۋٖر 

ٌىذۇ، ھِٗذٖ ئبغۇ زوراۋأالرٔىڭ ٌِٗۇَ ثىر ھٗرىىٗجدىٗ لبرىػدي جۇرۇغدي ئۈچدۈْ لب

ئِٗٗش ثٌٗىي ئىطالِغب دۈغٍّٗٔىه لىٍىع ۋٖ ٍٗر غبرىٕىڭ ھٗر لبٍطي جبٍٍىرىدذا 

خىرىطحىَبٔالر ثىٍْٗ ئېغىس ثدۇرۇْ ٍبٌىػدىع -ئىطالِغب لبرىػي جۇرىۋاجمبْ ٍٗھۇدىٌ

د ھبٌٗجحٗ لبٌىذۇئۈچۈْ لىٍىۋاجمبْ ئىپالضٍىمٍىرىذىٓ ثىخۇ
①
.  

جىھبد لىٍغۇچي ئبڭٍىك ِۇضدۇٌّبٔالر جبٍدبٔچ ثبزىطدي ثبرٌىممدب وٌٗدًّٗ جدۇرۇپ 

 ِٗضىٍىٍٗرٔيئېڭىذا  خٌٗمٍٗرٔىڭضىَبضىٌ ئبپپبراجالرٔىڭ ئىچىگٗ غۇڭغۇپ وىرىع 

 لۇرۇٌۇغيثبزىٕىڭ  ثۇرِىالظ ۋٖ ئىطالَ ھبوىّىَىحي ئۇٔىڭطىس ثبرٌىممب وٌٍّٗٗذىغبْ

ثبغمب ھېچمبٔذاق ئٗھّىَىحي  وېچىىحۈرۈۋېحىػحىٍٓېحىٍىػىٕي  ئۈچۈْ زۆرۈر پىػىپ

ٍوق خىسِٗجحۇر. ثىس ٍۇلىرىذا وۆرضىحىپ ئۆجىْٗ ثدبزا ثبرٌىممدب وېٍىػدحىٓ ئىٍگىدرى 

ئۈضددحىذٖ لىَىٕچىٍىمٍىرىٕىددڭ ئٌِٗٗىددٌ ھٗي لىٍىددع چددبرىٍىرى  دٖۋرثۈگددۈٔىي 

ٔدذىٓ ثبغدمب، ئىسدىٕىع جىرىػچبٍٔىمىٕي ئٗھّىَٗجطىس ئىػالر ئۈچۈْ ضدٗرپ لىٍغب

ٍِٗذأذا خىسِٗت لىٍىۋاجمبْ وىػٍٗرٔىڭ ودۈچىٕي دٖضدٍٗپىي جدۇٔجي ٍِٗذأدذىٓ 

ئدۇالر ھېچمبٔدذاق ئىػدٕي ئٌِٗٗدگٗ  ۋٖھبٌٗٔىيئۆزگٗرجىۋېحىذۇ، وۈچٕي خورىحىذۇ. 

ئبغددۇراٌّبٍذۇ. پبئددبٌىَٗجچىٍٗر ئددۆزٌىرىٕي خىددسِٗت لىٍىۋاجمبٔددذٖن ثٌٗىددي زۆرۈر 

ٍددذۇ. ئٗگٗر خىددسِٗت لىٍغۇچىالرغددب ثىھددۇدٖ ۋٖ خىسِٗجٕددي ئورۇٔذاۋاجمبٔددذٖن ئوٍال

                                                 
①
ب دٖ جۈرِٗ ثبغٍىمي ۋٖ جۈرِىٕىڭ ئٗ  چو  جبٌٍىحي ھِٗسٖ ثىطدَۇٔي ثىسٔىدڭ لېػدىّىسغ «ھٗرثىٌ جۈرِٗ» ئٗجىگْٗثىر وۈٔي  

،  جٗضدىحي  وىردى.  وېَىٕىي چدبغالردا اٌدٍٗ ئدۇٔي جدبزاالپ لبجٕدبظ ۋٖلٗضدىذٖ جېٕىٕدي ئبٌدذى ھِٗدذٖ ئۇٔىدڭ جبپىطدي

دا  4:11دٖ ثبغٍىٕىپ، وٗچ ضدبئٗت  6پبرچىٍىٕىپ ھٗر جٗرٖپىٗ چېچىٍىپ وٗجحي،. ثىس غۇ چبغذا ھٗروۈٔي ئٗجىگْٗ ضبئٗت 

ئبخىرالغمبٔذىٓ وېَىٓ، وىچىه جدبٌالت  ٍۈگۈرۈظلٗدَٖ ثىٍْٗ ِېڭىع ۋٖ دا ئىذۇق. جېس  «الگىرى»ئبخىرٌىػىذىغبْ جبزاالظ 

ٔي وۆرضدٗجّٗوچي ثوٌغبٔدذٖن ئۇٔىدڭ ٍېٕىدذا  «ئبالھىذىٍىىي»چو  جبٌالجٕىڭ ئبٌذىذا گوٍب ئۆزىٕىڭ ثۇٍرۇق ئىجرا لىٍىػحىىي 

رگٗ غدۇٔچٗ ئىػدالرٔي لىٍطدبلّۇ، ھًٗ ئىحٕىڭ ثدبٌىٍىرى! ثىدس ضدىٍٗ»جۇردى. ھِٗسٖ ثىطَۇٔي ئبجمب ِىٕىپ جۇراجحي. ئۇ ثىسگٗ 

لىٍىّىس؟ ثىر لبٔچٗ ٍىٍالردىٓ ثىرى ثىس ضدىٍٗرگٗ  ٔېّٗ؟ ثىس ضىٍٗرگٗ ثۇٔىڭذىٓ وۆپرٖن ٍٗٔٗ جۇرۇۋاجبِطىٍٗرضىٍٗر ٍٗٔٗ ھبٍبت 

پىدالْ  ئورۇٔالغدحۇرۇٌغبٍْٗٔي پبوىث ثوٌطۇْ ثوٌّىطۇْ ثدۇ ئبٌدذىٓ  دېذى.«...لوٌىّىسدىٓ وېٍىذىغبٕٔىڭ ھِّٗىطىٕي لىٍذۇق

 ئىذى.
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ئٗھّىَٗجطىس ئىع لىٍغۇچىالر دٖپ لبراٌّىطب، ئۇٔدذالحب ئدۇالر دٖضدٍٗپىي جدۇٔجي 

 وِٗچىٍىىٍٗرٔي ھٗرگىس ھېص لىالٌّبٍذۇ. لىٍىۋاجمبٍِْٗذأذا ضبدىر 

ثىس جىھبد لىٍغۇچي ئبڭٍىك ِۇضۇٌّبٔالر ثبزىطي لۇرۇپ چىمىع ئۈچدۈْ، ئبٌدذى 

ۋالحىّىسدا، وۆپٍىگْٗ ضوئبي ۋٖ جٗضٗۋۋۇرالر ئوجحۇرىغدب  دېگَْٗٗ وېرٖن ثىٍْٗ جٗرثى

 چىمىذۇ.

 ثوٌذۇق! جٗرثىٌَٗىٕىپثىس ٍېحٗرٌىه  - 

 ؟جٗرثىٌَٗىٕىۋېرىّىسلىٍّبً  ھٗرىىٗت ثىس لبچبٔغىچٗ - 

دۈغددٍّٗٔٗر ئددۇالرٔي  جٗرثىٌَٗىطددٗنھٗر لېددحىُ ثىددر ئٗۋالد وىػددىٍٗرٔي  - 

 پبٍذىطي؟! ٔېّىگٗ ٌٗغٕىڭجٗرثىَٗثۇٔذاق  ،ٍولىحىۋٖجطٗ

 ؟ٔېِّٗٗلطىحي زادى  جٗرثىَٗٔىڭ -

ِٗلطىحي ھٗلمىذٖ ئبزراق چۈغدٗٔچٗ ثېرىدپ ئدۆجّٗوچي  جٗرثىَٗٔىڭثىس ھبزىر  

ىحي ثىٍْٗ ٔٗجىجٗ ثېرىدذىغبْ زۆرۈر، جدوغرا جٗرٖپٕدي بلّۇ، ثىراق اٌٍٗٔىڭ رۇخطثوٌط

ثٗزىٍىرىٕي  ۋۇرالردىىيجٗضٗۋثبٍبْ لىٍىػمب جٍَٗبرٌىك لىٍىع ئۈچۈْ ئبٌذى ثىٍْٗ ثۇ 

 وېرٖن دٖپ لبراٍّىس. جېسٌىحىػىّىس

ثوٌدذۇق دٖۋاجمدبْ وىػدىٍٗر ثوٌطدب، ٍِٗذأدذىىي  جٗرثىٌَٗىٕىدپثىس ٍېحٗرٌىده 

 .وىػىٍٗردۇرثىخٗۋٖر لبٌغبْ  ھٗلىمٗجٍٗرٔي رېئبيوۆپٍىگْٗ 

ثۈگۈٔگىچٗ ٍِٗذأالردا ئېٍىپ ثېرىٍغبْ ئٗ  ئىٍغبر جٗرثىدَٗ ئىّدبَ غدٗھىذ ئدۆز 

ئېٍىدپ ثبرغدبْ  ئوجحۇرىطدىذاپبئبٌىَٗجچدبْ لېرىٕذاغدالر جٗرثىدٌَٗىگْٗ ىٍْٗ لوٌي ث

جٗرثىَٗ ثوٌطب وېرٖن. ثدۇ جٗرثىَٗٔىدڭ ئٗ  ئىٍغدبر جٗرٖپٍىدرى ئىّدبَ غدٗھىذ ئدۆز 

 خدبراوحېرىگٗئٗگٗغگۈچىٍىرىذٖ ٍېحىٍذۈرگْٗ وۈچٍۈن لېرىٕذاغٍىك روھي، ئۇالرٔىڭ 

ۇالرٔىددڭ روھددي دۇَٔبضددىذا راضددحچىً پىددذاوبرٌىك روھددي ۋٖ ئ ضددىڭذۈرۈۋٖجىْٗ

ثىخالٔذۇرغبْ جٗڭگىدۋار ئٗضدىٗرٌىه روھدي ئىدذى. ئۇٔىڭدذىٓ وېدَىٓ ئۇالرٔىدڭ 

الاٌٗ االاٌٍٗٔي ضدوپىسَ ۋٖ ئىرجدبئي ئېمىّىٕىدڭ خبجدب چۈغدٗٔچىٍىرىذىٓ  ئېڭىذىىي

پبئدبٌىَٗجىٗ  ھٗرىدىٗت ۋٖ رېئدبي ھٗرىىىحىٕديلۇجمۇزۇپ چىمحي ھِٗدذٖ ئۇالرٔىدڭ 

 ئۆزگٗرجحي.

لٌٗجىذٖ چوڭمۇر ٍىٍحىس جبرجمبْ ثۇ جٗرثىَٗٔىدڭ ودۆپٍىگْٗ  ػىٍٗرٔىڭوىثىراق ثىس 

جٗرٖپٍىرىذٖ ٍٗٔىال ٍېحٗرضىس ئىىٍٗٔىىىٕي، ئىّبَ غٗھىذ ئۆٌحۈرۈٌگٗٔذىٓ وېَىٓ ثدۇ 

خىً ٍېحٗرضىسٌىىىٕىڭ ئىطدالَ خىسِىحىٕىدڭ لٗدَٖ ثبضدمۇچٍىرىغب لبٔدذاق جٗضدىر 

 ، وۆرۈپ ئۆجحۇق.ٍۇلىرىذاوۆرضٗجىٍٗٔىىىٕي  
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ئىّبَ غٗھىذٔىڭ ئۆِرى ٍبر ثٗرگْٗ ثوٌطب، ئۇ ثۇ ٍېحٗرضدىس جٗرٖپٍٗرٔىدڭ ئٗگٗر 

ثىس ثىٍٍّّٗىدس. ثىدراق ثىدس  جۈزۈجىذىغبٍٔىمىٕيلبٔچىٍىىىٕي جوٌۇلالپ، لبٔچىٍىىىٕي 

، جٗرثىٌَٗىٕىدپئبي ٍِٗذأذا ئٗضدىٗرٌٗرٔىڭ پٗلٗت ئٗضدىٗر ثۇٌدۇظ ئۈچدۈٔال ر ېر

رٖھجٗرٌىدده خىسِىحىٕددي  رٖھجىددرى ثددۇ دۇَٔددبدىٓ وٗجىٗٔددذىٓ وېددَىٓ، ئۇٔىددڭ

ئٌٗۋٖجحٗ  ثبٍمبٍّىس. جٗرثىٌَّٗٗٔىگٍٗٔىىىٕيداۋاِالغحۇرىذىغبْ رٖھجٗر ثۇٌۇظ ئۈچۈْ 

پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالَ ضدبھبثىٍٗرٔي پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىدڭ رٖھجٗرٌىىدي ئبضدحىذا 

ئىٍغبر ئٗضىٗرٌٗر ثوٌۇظ غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىر ۋالىححدب پٍٗغِٗدجٗر اٌٍٗٔىدڭ دٖرگبھىغدب 

غدۇٔذالال جدوغرا  ثۇٌۇظ ئۈچدۈْ جٗرثىدٍَىگْٗ، ئىىىىٕچي ضٗپ وىَىٓوٗجىٗٔذىٓ 

ٍوٌذا ِبڭغبْ خٌٗىپىٍٗر ئۈِّٗجىٗ رٖھجٗرٌىده لىٍغدبْ ثوٌطدب، ثبغدمب ضدبھبثىٍٗرِۇ 

 ئۆزٌىرىگٗ جبپػۇرۇٌغبْ ٍِٗذأالردا رٖھجٗرٌىه ۋٖزىپىطىٕي ئۈضحىگٗ ئبٌغبْ.

ھبزىرلىذٖن  ئٗگىػىپ ئىّبَ غٗھىذ ئۆٌحۈرۈٌگٗٔذىٓ وېَىٓ ۋالىحٕىڭ ئۇزۇرىػىغب

ئبجىس ئٗھۋاٌذا ئىطالَ خىسِىحىگٗ رٖھجٗرٌىه لىٍىۋاجمبْ جبِبئٗت ئۈچۈْ ئٗ  زۆرۈر 

ئىىىىٕچدي ضدٗپٕىڭ ٍولبٌغدبٍٔىمىٕي ٔبھدبٍىحي ئوچدۇلال ثبٍمدبٍّىس. ئبٔدذىٓ  ثوٌغبْ

ثۇ جٗرثىَٗ جٗرٖپٍىرىذٖ ٍېحٗرضىسٌىه ثوٌغدبٍٔىمىٕي ثىٍىّىدس. ثىدس  رېئبٌٍىمحبئٌِٗٗىٌ 

ىذا ئۆز ئورٔىٕي ِۇضحٗھىٍِٗٗغحىٓ ئىٍگىرى دٖۋٖجٕىڭ ئدۆِرى ثىدر ٔٗچدچٗ ٍٗرغبر

ئدددۆز ئىچىدددگٗ ئبٌىدددذىغبْ ئدددۇزاق ِۇضدددبپٗ ئۈچدددۈْ جٍَٗدددبرٌىك  ئٗۋالدالرٔدددي

 لىٍىۋاجمبٍٔىمىّىسٔي چۈغىٕىػىّىس وېرٖن!

ثىس ئبٌذىٕمي ثۆٌۈٍِٗردٖ جٍَٗدبرٌىك لىٍىػدحىىي ئبٌذىرالطدبٍٔىك، ھٗرىىٗجحىىدي 

رٖھجٗرٔىڭ ٍېحٗوٍىػي ئبضحىذىىي ئٗضىٗرٌٗر ثوٌۇظ ضبالھىَىحي ئبٌذىرالطبٍٔىك ۋٖ 

روٌىٕددي ئۆجٍٗددذىغبْ  جٗرثىٌَٗٗٔگۈچىٍىددهثىددٍْٗ ثىددرال ۋالىححددب ھَٗ رٖھددجٗر ھَٗ 

ثددۇرۇْ خٌٗمٍٗرٔددي  جٗرثىٌَٗٗغددحىٓضددبٔغب ٍٗجىددۈزۈپ  دٖۋٖجچىٍٗرٔددي ِۇٔبضددىپ

ِدۇالھىسٖ  ھٗرىىٗت ضېپىگٗ لوغۇٌۇغمب ئٗروىٓ لوٍۇۋېحىػدحىىي ئبٌذىرالطدبٍٔىمٕي

 لىٍذۇق. ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ھٗرىىٗجٕىڭ ٍۆٌىٕىػىگٗ لبٔذاق جٗضىر وۆرضٗجحي؟!

ۋالحىّىدسدا وٗضدىىٓ ھبٌدذا ِۇغدۇ  لىٍىۋاجمدبْثىس ئدۇزاق ِۇضدبپىگٗ جٍَٗدبرٌىك 

جٗرٖپٍٗرٔىددڭ ھِّٗىطددىذٖ جددۇٔجي ھٗرىىٗجددحٗ وددۆرۈٌگْٗ ٍېحٗرضددىسٌىىٍٗرٔي 

ٗرىىٗجٕىدڭ ٔىػدبٔىغب، ِۇضدبپىٕىڭ وېرٖن، ٍٗٔي جٗرثىدَٗ ئۇضدۇٌىٕي ھ جۈزۈجىػىّىس

ِۇغٗلمىحىگٗ ۋٖ دۈغٍّٗٔٗرٔىڭ ضۈٍمٗضحىگٗ ِبش ھبٌذا  –، ٍوٌٕىڭ جبپب ئۇزۇٍٔۇلىغب

 ئۆزگٗرجىػىّىس وېرٖن!

خىدً ئىٍغدبرٌىمٕي -ئٗگٗر ثىس ٍِٗدذأالرغب لبرىطدبق ثٗزى جٗرٖپدٍٗردٖ خىٍّدۇ 

ٔي وۆرىّىس، ثىدس ثىدر زور ٔۇلطبٔالر جٗرثىَٗدىىيثبٍمىطبلّۇ، ثىراق ٍٗٔٗ ثىر جٗرٖپحٗ 
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ئۇلۇِي ثىٍْٗ ئۇٔىڭ اٌدٍٗ ٔىدڭ  ال اٌٗاال اٌٍٗ ، ثۇ ٍبغالر ئۇچرىحىّىسجۈروۈَ ٍبغالرٔي 

ثبغمۇرۇغدىذىىي وۈچٍدۈن ِۇٔبضدىۋىحىٕي ٍبخػدي  ھدبوىّىَٗتغٗرىئىحي ثدۇٍىچٗ 

چۈغىٕىذۇ. ٍٗٔي ثۇٔىڭذىٓ ئىٍگىرى ودۆپٍىگْٗ دٖۋٖجچىٍٗرٔىدڭ ئۆزٌىرىّدۇ ئېٕىدك 

ِٗضىٍىطدىٕي ثٗن  ھدبوىّىَٗت ِطىس ھبٌٗجحٗ جبغدالپ لوٍغدبْھېص لىالٌّبً ئۇلۇ

، ثدۇ ٍبغدالر وۈرٖغدٕىڭ ئدۇچرىحىّىسٍبخػي چۈغىٕىذۇ، ٍٗٔٗ ثىر جۈروۈَ ٍبغدالرٔي 

خبراوحېرىٕي، لوراٌالرٔىڭ  ٍوغۇرۇْئبغىبرا ۋٖ  وېٍىذىغبْوۈرٖغحٗ دۇچ  ،خبراوحېرىٕي

ئدبرلىٍىك  ۋاضدىحىٍىرىرات ھٗرلبٍطي ئبپپبراجالرٔىڭ ِبئبرىپ پىروگراِّىطي ۋٖ ئبخجب

ٍۈزٌٗٔدذۈرۈپ،  چېىىٕذۈرۈغدىٗئىطدالِذىٓ  وىػدىٍٗرٔي دٖۋٖجىٗ لبرغي جدۇرۇظ،

ٌِٗدۇَ  ٍىرالالغحۇرىذىغبْلىٍىػحىٓ  لوثۇيئىسچىً جۈردٖ ئۇالرٔي ئىالھي ِٗٔجٗدىٓ 

ِٗضدىٍىٍٗرٔي لوزغبغدحىىي روٌىٕدي ئىٕحدبٍىٓ  ئىذىَٗۋىئىجحىّبئىٌ ۋٖ  ضىَبضىٌ،

راق ثۇ ٍبغالردا وۆپ ۋالىححب جوغرا ئۇٍۇغۇظ جوٌىّۇ وَٗ، ئدۇالر ٍبخػي چۈغىٕىذۇ. ثى

، ثىدرى ٍٗٔٗ ثىرضدىگٗ ثوٌدۇپوٗجدىْٗ  ۆٌۈٔدۈپث جبِبئٗجٍٗرگٗچېچىالڭغۇ وىچىه 

ثىرىٕي ٔبزارٖت لىٍىذۇ، ۋٖ ٍبوي دوضحٍۇق روھي ثىٍْٗ -ٍبوي ثىر لىٍىذۇ، ضۇٍىمٗضث

جدبرجىع لىٍىدذۇ،  - الظئبرا جب - ثىٍْٗ ئۆز ِۇددىئبضيئِٗٗش ثٌٗىي دۈغٍّٗٔىه 

 جۈزىحىػدحٗوىچىه جبِبئٗت ثىرٖر ئبٍٗجٕي چۈغدٗٔذۈرۈظ ٍدبوي ثىدرٖر ِٗضدىٍىٕي 

ودېٌٍّٗىگْٗ چبغدذا جېخىّدۇ وىچىده جبِدبئٗجٍٗرگٗ ثۆٌۈٔدۈپ وېحىػدي  ٗثىرٌىىى

 جٗرثىَٗضدي جبِبئٗجٍىػدىعِىىٓ. ِبٔب ثۇالر غۇٔي ئېٕىك ئۇلحۇرىذۇوي، ئدۇالردا ۇِ

ئٌِٗٗىَٗجدددحٗ  خبھىػدددي ثٗن وۈچٍدددۈن، ٍىدددهچى«ئدددۆزۈَ»  ،ھٗلىدددمٗجْٗ وَٗ

 ئٗۋالدالرجبھىٍىَٗجىٗ جۇٔجي لېحىُ جبلبثىً جۇرۇظ ۋٖزىپىطىٕي ئۈضحىگٗ ئبٌدذىغبْ 

ئۇٍبلحددب جۇرضددۇْ، ئددبدٖجحىىي ِۇضددۇٌّبٔالرٔي ٍېحىػددحۈرۈظ ئۈچددۈْ زۆرۈر جٗرثىددَٗ 

چىٍىدده روھددي ثىددٍْٗ جبِبئٗجٍىػددىع روھددي «ئددۆزۈَ» جبِددبئٗت ئٗزاٌىرىددذا 

ثۇ خىً جٗڭپۇڭٍۇق جبِبئٗجٍىػىع روھىٕدي  ٔٗجىجىذٖوېرٖن.  ۇٌىػيجٗڭپۇڭالغحۇر

ۋٖ  لىٍىۋٖجٍّٗدذۇچىٍىه روھىٕي لۇرثبْ «ئۆزۈَ»وۈچٍٗحىع وۈچٍٗحىع ئبرلىٍىك ئ

چىٍىه خبھىػىٕي ئۆضحۈرۈپ ئۇالرٔىڭ ھٗر ثىرى ئۆز «ئۆزۈَ»ٍبوي چٗوحىٓ ئبغمبْ 

ھبضددي ثىددٍْٗ ، ئددۆز وبٌٍىطددي ۋٖ ئىػددالرغب لبرىحددب ئددۆزىگٗ خددبش ثبئىذىَٗضددي

پٗخىرٌىٕىذىغبْ، ٔٗجىجىذٖ ئۇالردىٓ ھېچجىدر جبِدبئٗت غدٗوىٍٍٍّٗٔٗذىغبْ ٍدبوي 

ضبٌّىمي ثبر ثىرٖر جبِبئٗت ئۇالرٔىڭ ئٗجراپىغب ئۇٍۇغّبٍذىغبْ ئىػدالر لٗجئىدٌ ٍدۈز 

 ثٗرٍِٗذۇ.

غۇٔذالال ثۇ ٍبغالردا وۆپٍىگْٗ ۋالىحالردا ھٗرىىٗت جٗجرىجىطي جوٌىّۇ وِٗچىً. 

لىطدّي،  جٗروىجديِدۇھىُ ثىدر  جٗرثىَٗٔىدڭھٗرىىٗت جٗجرىجىطي  ئۇ ۋٖھبٌٗٔىي 
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ودۆپٍىگْٗ ِٗضدىٍىٍٗرٔي ثدۇرۇٔمي  خبراوحېرٌىدهغۇٔذاق جۇرۇپ، ثۇ ٍبغالر ئىدذىَٗ 

ئدۇالر ھدبوىّىَٗت  ضٗۋٖثحىٓلبرىغبٔذا ثٗن ٍبخػي چۈغىٕىذۇ. دٖي غۇ  ئٗۋالدالرغب

لىالٌّبٍدذىغبْ ٍدبوي  ئبغىبرا لبرغىٍىػىػمب، ئٌِٗٗىٌ ئۈٔۈَ ھبضىً –ثىٍْٗ ئوچۇق 

ِۇضددۇٌّبٔالر ھبزىرلىددذٖن ئددبجىس ئٗھۋاٌددذا ھېچٕٗرضددىٕي ئددۆز ٍۆٌىٕىػددىذىٓ 

 ئۆزگٗرجٌٍّٗٗذىغبْ چو  ۋٖ خٗجٗرٌىه ِٗضىٍىٍٗردٖ وۈچ وۆرضىحىػىٗ ئبٌذىراٍذۇ.

ثىر جۈروۈَ دىٕىدٌ جبِدبئٗت ٍبغدٍىرى  ئۇٔىۋېرضىحېحىذاثىر لېحىُ ئىطىٗٔذىرىَٗ 

ٕىٌ جبِدبئٗجٍٗرگٗ ثوٌۇپّدۇ ئوِدۇِىٌ ئىطدالَ روھىغدب دى ِِٗۇرىَىحي ئۇٔىۋېرضىحېث

ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍىدع ئۈچدۈْ ئۆجىدۈزِٗوچي ثوٌغدبْ ٍىغىٍىػدٕي ودۈچ وۆرضدىحىپ 

 چٗوٍٗظ ئۈچۈْ ضٗپٗرۋٖرٌىىىٗ وٌٗذى.

رٖضّىٌ وۈْ جٗرجىدپىٗ لوٍۇٌدۇپ ئورۇٔالغدحۇرۇٌغبْ ثوٌطدىّۇ،  ٍىغىٍىع گٗرچٗ

زۈغدٕي چٗوٍٗغدحٗ ئٌِٗٗىَٗجدحٗ ثىراق دىٕىٌ جبِدبئٗت ٍبغدٍىرى ٍىغىٍىدع ئۆجىۈ

، لبزأذى، ئبٌذىٓ ئورۇٔالغحۇرۇٌغبْ ٔبخػب، جبٔطدب، ٍبٌىڭدبچ ئۇضطدۇي ِۇۋٖپپٗلىَٗت

 ٍىغىٍىع ئۆجىۈزۈٌّىذى.

دىٕىددٌ جبِددبئٗجٍٗر ئېٍىددپ ثبرغددبْ ثىددر لىطددىُ  ئۇٔىۋېرضددىحېححىىيِبٔددب ثددۇ 

 ثىراق ئۇٔىڭ جوغرا ٍۈزٌىٕىػي لبٍطي؟ ھٗرىىٗجٍٗرٔىڭ ِىطبٌي.

ئبٍددبي -ئٗرئٌِٗٗىددَٗجىٗ غٗرثٍٗغددىْٗ ۋىػددحٗ وددۈچ وۆرضددىحىع ثددۇ خىددً رٖ

 ئولۇغۇچىالرٔي لبجحىك ئٗٔذىػىگٗ ضبٌذى. -ئولۇجمۇچي

ئۆگىٕىع ۋالحىذىّۇ دىٓ، ئٗخالق ۋٖ ئٗٔئٗٔىدذىٓ پۈجدۈًٍٔٗ چىمىدپ  غۇڭالغمب

ۋالحىدذا خىجىدً ثوٌغبٔچىٍىده  ئۆگىٕىعلىسٌىرى  ٍبۋروپب، وبپىر ئبجېئىسِچيوٗجىْٗ 

لىسالردٖن ٍبوي ِدودا وىدَىُ  ئۇضطۇٌچيذىغبْ، گوٍب جبٔطىخبٔىذىىي خىجىً ثوٌّبٍ

لىسٌىرىٕىڭ  ئۇٔىۋېرضىحېثوٗجىْٗ  ثوٌۇپلىسالردٖن  ِودېًوۆرگٗزِىطىگٗ لبجٕبغمبْ 

ئۇضطدۇي وېچىٍىىىٕدي ئۆجىۈزۈغدىٗ جدۈرئٗت -ھېچمبٍطىطي ثۇ لېحىّمدي ٔبخػدب

ِٗي ئورۇٔدذۇلىٕي ئولۇجمدۇچىالر ئۆزىٕىدڭ ئٗغٗرثٍٗغدىْٗ  لىالٌّىذى! غدۇٔذالال 

ٔبِي ثىٍْٗ  روھي ئۇٔىۋېرضىحېث ٍبوي ئٗروىٍٕىه ئىذىَٗۋى ضبلالپ لېٍىع ئۈچۈْ 

ئوِدۇِىٌ ٔىسإِدي ھىّدبٍٗ  دىٓ ۋٖ ئٗخاللمب ھۇجۇَ لىٍغىٕىذا، ئۇالرٔي لوغذاٍذىغبْ

ئولۇجمۇچي ئىطالِغب  دىٕطىس ووِّۇٔىطحىه ٍبظ ٍبوي ثىرٖر دىٕطىس لىٍغبٔذٖن ثىرٖر

 لىٍىػمب ٍبوي ئىطالِٕي ِٗضخىرٖ لىٍىػمب پېحىٕبٌّىذى. ۇجۇَھئبغىبرا -ئوچۇق

 ..جوغرا ثۇ ئىػالر غۇٔذاق ثوٌذى! ثىراق.

ثوٌطدب، ھِٗدذٖ  ِٗۋجۇتداۋاٍِىك  ئۇٔىۋېرضىحېحالردائٗگٗر ئبغۇ دىٕىٌ جبِبئٗت 

لىدس ٍبغدالرٔي - دىٕىٌ جبِبئٗجٕىڭ، ئٗخاللىٕي ثۇزۇظ، ئوغدۇي ثۇ ِٗۋجۇدىَٗجٕىڭ
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ٓ ئبٍرىپ جبغالظ، ئۇالر ئوجحۇرىطدىذا ئٗخاللدي چۈغدىۈٍٔۈوٕي دىٕىٌ لىّّٗجٍٗردى

 ۋٖ  ئدبجېئىسِچىالر وٗڭرى جبرلىحىع ئۈچدۈْ ھٗرىدىٗت لىٍىۋاجمدبْ ووِّۇٔىطدحالر،

ٍٗرٔىڭ ثېطىّىغب لبرغدي جۇرىدذىغبْ ئىسچىدً داۋاِالغدمبْ لبرغدىٍىك غٗرثٍٗغىٗٔ

 ثوٌىذۇ.وۈچي ثوٌطب، ئۇٔذالحب ثۇ ِۇۋاپىك ئېٍىپ ثېرىٍغبْ ثىر ھٗرىىٗت 

ئِّٗب ئٗگٗر ئبغۇ جبِبئٗجٕىڭ ِٗۋجۇجٍۇلي ثىر ئۈجىۈٔچي ثىر ھبدىطٗ ثوٌطدب ثىدس 

وېَىٕىي لۇردا ثبٍبْ لىٍّدبلچي ثدوٌغىٕىّىسدٖن ئۇٔدذالحب ثدۇ لېحىٍّىدك ھٗرىدىٗت 

ثىدر ٔٗرضدىٕي  ئولۇغۇچىالرٔىدڭ ھبٍبجىدذا-ئبٍدبي ئولۇجمدۇچي-ِبھىَٗجحٗ ثۇزۇق ئٗر

ت ٌِٗدۇَ ثٌٗگىٍىده ۋالحىٕدي لوٌغدب وٌٗحدۈرۈظ ئۆزگٗرجٌِٗٗذۇ؟ ٍبوي ئبغۇ جبِدبئٗ

پۇرضددىحىگٗ ئىددگٗ ثوٌغبٔددذا وددۈچٕي ئىطددالَ پىرىٕطددىپٍىرى ثددوٍىچٗ ھٗلىمىددٌ 

لىدس ٍدبظ  - لبراجطب ثۇ پبٍذىٍىك ثوالِذۇ؟ ثۇ جبِبئٗت ھٗرثىر ئوغۇي جٗرثىٌَٗٗغىٗ

 ھٗر ثىر ئولۇجمۇچي، ئۇضحبزٔي ئۇالر چۆوۈپ وٗجىْٗ پبجمبلحىٓ پدبوٍىك ۋٖ ضدبپٍىممب

لۇجمۇزۇپ چىمطب ِبٔب ثۇ دٖۋٖجٕىڭ ٔٗجىجىطي غۇٔذالال پٍٗغِٗجٗر ئېَحمبٔذٖن دۇَٔب 

 ۋٖ دۇَٔبدىىي ثبرٌىك ٔٗرضىٍٗردىٓ ٍبخػي  ثوٌغبْ ٔٗجىجىٍىه خىسِٗت ثوٌىذۇ.

ئٗگٗر اٌٍٗ ضْٗ ئبرلىٍىك ثىر ئبدِٖٕي جوغرا ٍوٌغب ثبغٍىطب، ثۇ ضْٗ ئۈچۈْ دۇَٔب   

ىٓ ٍبخػي ثوٌىدذۇ ٍدبوي لىسىدً جۆگىدذىٓ ٍبخػدي ۋٖ دۇَٔبدىىي ثبرٌىك ٔٗرضىٍٗرد

 ثوٌىذۇ 

ھٗلىمٗجْٗ ئبغۇ دىٕىٌ جبِبئٗجٕىڭ ِٗۋجدۇجٍىمىٕي ئبغدىبرىالپ لوٍغدبْ ئوٍدۇْ 

غۇوي، ئٍٕٗي چبغذا ھبوىّىَٗت
①
 ۋٖووِّۇٔىطحىه دوٌمۇٕٔىڭ وۈچٍدۈن ثېطدىّىغب  

ثىٍْٗ ئىححىپبلالغمبْ ٔبضىرچىالر ۇٔىطحالرووِّ
②
ّىغب دوٌمۇٔىٕىدڭ وۈچٍدۈن ثېطدى 

وىرىع ئۈچۈْ ٍِٗذاْ  دۇچ وٌٗگْٗ ئىذى. غۇڭب ئۇٔىڭ ۋالحىٕچٗ ئىطالِىٌ دوٌمۇٔغب

ئۇٍغۇْ ثىر ئىع ثوٌغبْ ئىدذى. ئدۇ  ِٗٔحىمىگٗھبزىرالپ ثېرىػي ئۇٔىڭغب ٔىطجٗجْٗ 

 ئۇٔىۋېرضدىحېحىٕيئۇٔىدڭ ثۇٔدذاق لىٍىػدىذىىي ِٗلطدىحي ھٗرگىسِدۇ  ئٌِٗٗىَٗجحٗ

ك ۋٖ ئٗخاللدي چۈغدىۈٍٔۈوحىٓ پدبوالظ ٍدبوي ، وبپىرٌىئبجېئىسِچىٍىك، ثۇزۇلچىٍىك

لبضّبلالرٔي جبزىالٍذىغبْ ئىطالِىٌ ھٗرىىٗجٕدي -دۆٌٗت ئىچىذٖ دۆٌٗجٕي ئبغۇ وىر

جبٔالٔذۇرۇظ ئۈچۈْ ثوٌّبضحىٓ ثٌٗىي ئدۆزى دۇچ وېٍىۋاجمدبْ ئٌِٗٗىدٌ ثېطدىّٕي 

ىي ئورگبٍٔىرى ئدبرلىٍىك ٍبغدالردى رازۋېذوبئۆزىذىٓ چېىىٕذۈرۈظ ثىٍْٗ ثىر ۋالىححب 

پدبٌٗچ  ھٗرىىىحىٕيٍوغۇرۇْ وۈچٕي جېپىپ چىمىپ، ئوٍۇٔغب خبجىّٗ ثېرىپ ئۇالرٔىڭ 

 ھبٌغب چۈغۈرۈپ لوٍۇظ ٍبوي ئۇالرٔي ثىر پۈجۈْ ٍولىحىع ئىذى. 

                                                 
①

 چىممبْ ئٗٔۋٖر ضبدات ھۆوۈِىحي. جٗخحىٗجبِبي ئبثذۇ ٔبضىردىٓ وېَىٓ  
②

 .گۇرۇھالرٍبلٍىغۇچي ضىَبضىحىٕي جبِبي ئبثذۇ ٔبضىرٔي ٍبوي ئۇٔىڭ -ٔبضىرچىالر 
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وۆرضىحىپ ئۆجىْٗ ٍدبوي غدۇٔىڭغب ئوخػدبپ وېحىدذىغبْ ٍىغىٍىدع  ٍۇلىرىذاثىس 

ىىٗت ثوٌغبّٔۇ؟ ٍدبوي ئوٍۇٔغب لبرىحب ِۇٔبضىپ ھٗر ھبدىطىذٖ وۈچ وۆرضىحىع ِۇغۇ 

ثوٌغدبّٔۇ؟  ضٗۋٖثچىطيئوٍۇٕٔي جېس ئبخىرالغحۇرۇپ زٖرثىٕي ئوجحۇرىغب چىمىرىػٕىڭ 

 وېٍىددذىغبٍٔىميھٗرثىددٌ جۈرِىٕىددڭ ثبغددٍىمي وۆرضددىحىپ ئۆجىٗٔددذٖن زٖرثىٕىددڭ 

ئىطدالِىٌ دوٌمۇٕٔىدڭ وۈچىَىػدىگٗ  ھبوىّىَٗت ثېػدىذىىىٍٗر ھٗلىمٗجْٗ ئېٕىك

، خىرىطدحىَبٔالر ۋٖ ٍٗرغدبرىذا ئۇالرٔىدڭ ٍٗھدۇدىٌثبغٍىغبٍٔىمىٕي ھدېص لىٍطدىال 

 لورلۇٔۇچٍدۇقِبالٍالر ئٗٔذىػدٗ لىٍىۋاجمدبْ  ِٗٔپٗئٗجي ئۈچۈْ خىسِٗت لىٍىۋاجمبْ 

 لبرىحب دٖرھبي ھٗرىىٗت لوٌٍىٕىذۇ. زۆرۈرٌۈوىگٗخٗۋپٍٗرٔي ٍولىحىػٕىڭ 

-خىدسِٗت ئٗخاللدي ضدبپ، وىدر ثىراق ئبغۇ جبِبئٗجٍٗر ئۆجٗۋاجمبْ ھٗرلبٔدذاق

پبوٍىك ئىچىذٖ ئۆضۈپ ٍېحىٍگْٗ، ثۇٌغبّٔىغبْ ثىر جۈرودۈَ ٍبغدالرٔي  بلحىٓ پبن،اضّ

ثوٌغبْ چبغذا ئٗھۋاي ئوخػىّبٍذۇ. ھۆوۈِرأالر ئۇالرغدب زٖرثٗ ثېرىػدحٗ  جٗرثىٌَٗٗظ

ٍٗٔٗ  ئىػٍىحىػدحٗئۇضۇٌالرٔي  ۋٖھػىٌوۆپ ئىىىىٍىٕىذۇ، ئۇالرٔي ئبزاثالظ ئۈچۈْ 

لىٍّىػدىٕي خٌٗدك  ۋٖھػدىٌِرأالر ئۆزىٕىدڭ چۈٔىي ثۇ چبغذا ھۆوۈ ئىىىىٍىٕىذۇ،

 .ۇجبپبٌّبٍذ ثبھبٔٗئبٌذىذا ئبلالٍذىغبْ 

لٗجئىدٌ  وىػدىٍٗرٔيثىرٖر ِٗضىٍىٕي جولۇپ چىمىدپ  ئورگبٍٔىرىٕىڭثىخٗجٗرٌىه 

وېٍىپ ثبلّىغدبْ  ھٗلمىذٖ ئوٍٍىٕىع جۈگۈي، ئېطىگىّۇ ئۇرۇٔۇظ ئورۇٔۇپ ثبلّىغبْ،

رچٗ ئدبزاثالظ ئۇضدۇٌٍىرى ثىدٍْٗ ئدۇالرٔي جىٕبٍٗجٍٗرٔي ئۇالرغب دۆڭدگٗپ، ٍدبۋۇزال

لىٍىػمب ِٗججدۇرالظ ئىمحىدذارىٕىڭ  ئېحىراپلٗجئىٌ ئوٍالپ ثبلّىغبْ جىٕبٍٗجٍٗرٔي 

الّٔبٍّىسثبرٌىمىذىٓ گۇِبٔ
①
ٍىدً ثۇرۇٔمىدذٖن  11ٍبوي  21ثىراق خٌٗمٍٗر ثۈگۈْ   .

ػدي ئِٗٗش! ثۈگۈْ ئۇالر ثىخٗجٗرٌىده ئورگدبٍٔىرىٕي ٍبخ ِۇٔذاق ثىخۇدٌۇق ئىچىذٖ

 ثوٌدۇپدٖپ ئوٍالغحىٓ وۆرٖ ئٗضىي دٖپ ئوٍالغدٕي ئبٌدذىٕمي لبجبرغدب لوٍىدذىغبْ 

جىٕدبٍٗت  ، دېگْٗخىسِىحىٕي ئېٍىپ ثبردى جٗرثىَٗئىطالَ  لبٌذى، ھۆوۈِرأالرٔىڭ

غٗزٖپ ٔٗپرىحىدذىٓ خدبجىرجَٗ ھبٌدذا  خٌٗمٕىدڭثىٍْٗ ثىر جبِبئٗجٕي ٍولىحىػدي، 

ػي ئبٔچٗ ئبضبٔغب چۈغٍّٗذۇ، ِبھىَٗجحٗ ئۇضۇي ثىٍْٗ ئۇالرٔي جبزاٌى ۋٖھػىٍَٗرچٗ

ئدبٔچٗ ِدۇھىُ ئِٗٗش. ثىدراق ئدۆز  غٗزىپدي خٌٗمٕىدڭئبغۇ زوراۋأالرغب ٔىطجٗجْٗ 

                                                 
①
جبِبي ئبثذۇٔبضىرٔىڭ دٖۋرىذٖ ِۇٔذاق ثىدر ٍۇِدۇر پٍٗدذا ثوٌغدبْ. ثىدر ودۈٔي ئبثذۇٔبضدىر لٌٗىّىٕدي ٍولىحىدپ لۇٍدۇپ ئدۇٔي  

 غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ ئىچىي ئىػالر ِىٕىطحىرىغب ثۇٍرۇق چۈغۈرۈپ، لٌَٗٗ ئوغرىطىٕي دٖرھبي جۇجۇپ وېٍىػٕي ئېَحىپحۇ. جبپبٌّبپحۇ.

ئۈچۈْ دٖرھبي چىمىپ وېحىپحدۇ. ثىدر ضدبئٗجحىٓ وېدَىٓ ٔبضدىر ئىچىدي ئىػدالر  ئورۇٔذاظِىٕىطحىر جبپػۇرۇٌغبْ ۋٖزىپىٕي 

 ٖ ثۇٍرۇق چۈغۈرۈپحۈ.ِىٕىطحىرىغب ئىسدٖغٕي جوخحىحىع ھٗلمىذ

ثىدراق، ئٗپٗٔدذىُ ثىدس ثٗظ ئدبدِٖٕي »... چۈٔىي ٍولبٌغبْ لٌَٗٗ جېپىٍغبْ ئىىْٗ. ِىٕىطحىر جبۋاة ثېرىدپ ِۇٔدذاق دٖپحدۇ:

 «!جۇجحۇق، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي لٌِٕٗٗي ئوغرىٍىغبٍٔىمىٕي ئىمرار لىٍذى
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ئوٍٍىّبٍدذىغبْ ثدۇ زاٌىّدالر ِبالٍٍىرىٕىدڭ خٌٗدك  ھېچٕېّىٕديِٗٔپٗئٗجىذىٓ ثبغمب 

ٕي ثدۇزۇپ ئوٍدۇٔ ھېطدبثحبچۈٔىي ثدۇ ئدبخىرلي  ٍبلحۇرِبٍذۇ، ثوٌۇغٕيئبٌذىذا رٖضۋا 

وٍىددذۇ،ۋٖ وددۆزٌىگْٗ ٔىػددبٔغب ٍېحىػددىٗ جوضددمۇٍٔۇق لىٍىددذۇ، ثٌٗىددي ئددۇالر ثٗزى ل

 ئوجحۇرىغددبچدبغالردا ثدۇ وؤدب ِبالٍٕىدڭ روٌىٕددي ئبخىرالغدحۇرۇپ، ٍېڭدي رٖھجٗرٔدي 

چىمىرىذىغبٍٔىمىٕي لبرار لىٍىپ ثوٌغبْ چبغذا ئبٌذىذا ضدبداجمب
①
ئۇٔىڭدذىٓ وېدَىٓ   

ٔىٍٍّٗىغب
②
لوزغبٍدذىغبْ ئىػدالرٔي  غٗزىپىٕدي ىدڭخٌٗمٕلىٍغبٔذٖن ئدۇٔي ثىدرالال  

 لىٍىػمب ئۈٔذٍٖذۇ. 

ھٗي ثوٌىددذىغبْ ۋٖ ئٌَِٗٗٗجددحٗ  ئۆزٌۈوىددذىٓۋالحددي وٌٗگٗٔددذٖ  ٍۇلىرىددذاثىددس 

ھېچٕٗرضىٕي ئۆزگٗرجٌٍّٗٗذىغبْ ِٗضىٍىٍٗرگٗ وۈچ ضٗرپ لىٍىػٕىڭ ِىطدبٌٍىرىٕي 

ٍذى، ثدۇزۇق دىٕىٌ جبِبئٗت ٔبھبٍىحي جېسال ٍولىحى ئۇٔىۋېرضىحېححىىيثبٍبْ لىٍذۇق، 

 ئبٍبي ئىٍگىرىىىذىّٕۇ ثٗورٖن ثۇزۇلچىٍىممب لبٍحىپ وٌٗذى.-ئٗر

                                                 
ضدبداجٕىڭ ٍېڭدي ھدبوىّىَىحي ئۈچدۈْ  ٗ چىمحدي.ٍىٍي جبِبي ئبثذۇٔبضىر ئۆٌگٗٔذىٓ وېَىٓ ئٗٔۋٖر ضبدات جٗخدحى-0971 ①

جبلبثىدً جدۇرۇظ ئۈچدۈْ، ضدبدات ۋالحىدٕچٗ  پدبرجىٌَٗٗرگٗٔبضىرچىالر ئېمىّي ثىدٍْٗ ثبغدمب ضدوي لبٔدبت  ثوٌۇۋاجمبْجٗھذىث 

غدب وٗ  لوٌٍدۇق ثىدٍْٗ ِۇئدبِىٍٗ لىٍدذى. جبِدبي ئبثذۇٔبضدىر لبٔۇٔطدىس دٖپ ئدېالْ لىٍغدبْ ثٗزى  «ِۇضۇٌّبْ لېرىٕذاغالر»

ٔىڭ ژۇرٔبي جٗضىص لىٍىػىغب ئىجبزٖت ثٗردى. ثدۇ ئدبرلىٍىك ضدبدات ثىدر  «لېرىٕذاغالر»ئبٌىَٗجٍٗرٔي لبٍحىذىٓ ٍوٌغب لۇٍۇپ، پب

ِۇضدۇٌّبْ »ئۆزىٕىڭ جٗخححىىي ئدورٔىٕي ِۇضحٗھىٍِٗٗغدٕي  ٍٗٔٗ ثىدر جٗرٖپدحىٓ  جٗرٖپحىٓ وۆپ خىً لبرغىٍىمٕي ئبزاٍحىپ،

وۈچىٕي جېپىپ چىمىپ، ئۇالرغب لبٍحىدذىٓ زٖرثٗ ثېرىػدٕي ِٗلطدٗت  ٍوغۇرۇْمبٌّىغبْ ٔىڭ ثبضحۇرۇٌّىغبْ ۋٖ ثبٍ «لېرىٕذاغالر

 لىٍغبْ ئىذى.

زىَدبرٖت لىٍدذى.  ئىطدرائىٍىَٗٔيدٖرۋٖلٗ ضبدات ئۆز ئورٔىٕي ِۇضحٗھىٍِٗىۋاٌغبٔذىٓ وېَىٓ، ثىدرالال ئدۆزىٕي ئبغدىبرىالپ، 

 «جىٕچٍىك وېٍىػدىّي»بثذۇٔبضىر ئورۇٔذاغمب ئۈٌگۈرٌّٖىگْٗ ھِٗذٖ ئىطرائىٍىَٗ ثىٍْٗ جىٕچٍىك وېٍىػىّي ئورٔىحىپ، جبِبي ئ

ٔدي جٗخدحىٗ چىمىدرىع  «ٍېڭدي ِدبالً»ٔىڭ روٌي ئبخىرٌىػدىپ  «وؤب ِبالً». ثۇ ئورۇٔذىذىئورٔىحىع ۋٖزىپىطىٕي ثىرالال 

زىپىٕي لوزغبٍدذىغبْ  ٍٗھۇدىٌ_خىرىطحىَبٔالر، ضبداجٕي خٌٗمٕىڭ غٗ وٌٗگٍٗٔىىىٕي لبرار لىٍغبْ جبجبۋۇزچىالر ٍېحىپۋالحىٕىڭ 

ٔىدڭ لبٔۇٔطدىس  «ِۇضدۇٌّبْ لېرىٕذاغدالر»وۈٔي -1ئبٍٕىڭ -9ٍىٍي-0980ئىػالرٔي لىٍىػمب ئۈٔذىذى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ضبدات 

ژۇرٔىٍىٕي پېچٗجٍىذى ۋٖ ئۇالرٔىڭ ٔٗچدچٗ ِىدڭ ئٗزاضدىٕي « ضبدا»جٗغىىالت ئىىٍٗٔىىىٕي لبٍحىذىٓ ئېالْ لىٍىپ، ئۇالرٔىڭ 

ٍحىذىٓ لبِبلمب ئبٌذى ۋٖ لبٍٔىك ثبضحۇردى. ئبغدۇ لېحىّمدي لدبٍٔىك ثبضحۇرۇغدحب غدٗھىذ ثوٌغبٔالرٔىدڭ ۋٖ ئىطالَ وۈچٍىرىٕي لب

-6-ئبٍٕىدڭ-01ٍىٍي -0980،  ضٍَٗىذ لۇجۇثٕىڭ ضىڭٍىطي، ٔىڭ ئېرى وبِبي ضٗٔبٔىَىرىّۇ ثبر ئىذى. لۇجۇةئىچىذٖ ئِٗىٕٗ 

ٍىرى جٗرىپىذىٓ جٗھٗٔدِٕٗگٗ ئۇزىحىدپ لۇٍۇٌدذى. ضدبداجٕي وۈٔي ضبدات ھٗرثىٌ پبراجٕي وۆزدىٓ وٗچۈرۈۋاجمبٔذا ئىطالَ وۈچ

ئۆٌدۈپ، ئۇٔىدڭ « وؤدب ِدبالً »دېدذى. ثدۇ ، «ثىس پىرئٗۋىٕٕي ٍولدبجحۇق»ئۆٌحۈرگۈچىٍٗر ضورالحب خبجىرجَٗ ھبٌذا وۈٌۈپ جۇرۇپ 

 جٗخحىٗ چىمحي. ِۇثبرٖن زۇڭحۇ « ٍېڭي ِبالً»ئورٔىغب ھبزىرلي 
②
پۈجحدۈرۈپ، وېدَىٓ  ئىٕطدحىحۇجىٕيٍىٍي جۇغۇٌغبْ. ئۇِذۇرِبْ ھٗرثي  -0911ٌۇپ، ئۇ ٔىٍٍّٗي ضۇدإٔىڭ ضبثىك زۇڭحۇڭي ثو 

جٗغىىالجىغب لبجٕبغمبْ ھِٗذٖ ثۇ جٗغىىالجٕىڭ رٖھجىرى ثوٌغبْ. ودۆپ لېحىٍّىدك ضىَبضدىٌ ئۆزگىرىػدىٗ  ئوفىحطېرالرئٗروىٓ 

لىٍىدع  ٍېحٗوچىٍىدهلىٍىپ، ئىٕمىالثمب  ىجٗغٌٍٗىٍىذىىي ضىَبضىٌ ئۆزگىرىػحٗ  -0969لبجٕىػىپ وۆپ لېحىُ لوٌغب ئېٍىٕغبْ. 

ٍىٍدي ضدۇدإٔىڭ  -0970رٖئىطي، دۆٌٗت ِۇداپىئٗ ِىٕىطحىرى ۋٖ لوراٌٍىك لىطىّالرٔىڭ ثبظ لوِبٔذأي ثوٌغبْ.  ووِىحېحىٕىڭ

ئٗرٖة جۇِھۇرىَىحىٕىدڭ  ضدۇرىَٗ. ئدۇ ئبغدذۇرۇۋېحىٍگٍْٗىٍىذىىي ھٗرثىدٌ ضىَبضدىٌ ئۆزگىرىػدحٗ  -0985زۇڭحۇڭي ثوٌۇپ، 

 ڭحۇڭي ھبپىس ثىٍْٗ جٗڭحۇظ ۋٖ زاِبٔذاظ. ِىطىر زۇڭحۇڭي جبِبي ئبثذۇٔبضىرٔىڭ ٍوٌىغب ئٗگٗغىْٗ ِىٍٍٗجچي.زۇ

ثىسٔىڭ ٔىٍٍّٗي ھٗلمىذٖ ثىٍىذىغبٍٔىرىّىس ھبزىرچٗ ِۇغۇٔچىٍىه. ئبپحور ثدۇ ئورۇٔدذا ٔىٍٍّٗدي ثىدٍْٗ ضدبداجٕي ثىٍدٍٗ جىٍغدب 

وق؟ ثدۇ ِٗضدىٍىٍٗر -ِۇٔبضدىۋٖجٍىىّۇ ْٗثىدٍ ٔىٍٍّٗيجمبْ ضۇداْ  جٗجرىجىطي ئبٌغبٔذا ٔېّىٕي وۆزدٖ جۇجمبْ؟ ئبپحور جٗوىحٍٗۋا

 ھبزىرچٗ ثىسگٗ ٔبٌِٗۇَ. غۇڭب ثۇ ِٗضىٍىٕي ئولۇرٍِٗٔٗرٔىڭ ئىسدىٕىػىگٗ ھبۋاٌٗ لىٍىّىس.
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ثىس ھدبزىر ئىطدالَ غدٗرىئىحي ثدوٍىچٗ ھدبوىّىَٗت ثبغدمۇرۇظ ِٗضىٍىطدىگٗ 

ِىطدبٌٍىرىٕي ثبٍدبْ لىٍىّىدس، ثدۇ  ِٗضدىٍىٍٗرٔىڭئوخػبظ، ھٗلىمىدٌ خٗجٗرٌىده 

ِٗضدىٍىذۇر.  ِٗضىٍٗ پۈجىدۈي ئۈِّٗجٕىدڭ ِٗۋجدۇدىَىحىگٗ ٔىطدجٗجْٗ ئبضبضدٍىك

اٌٍٗٔىڭ غٗرىئىحىگٗ ھۆودۈَ ضۇٔۇغدمب ئدبجٍىٕىع ثىدر اٌٍٗدىدٓ ثبغدمب ئىدالھ ٍدوق، 

دٍٖذىغبْ ھٗر ثىدر ِۇضدۇٌّبٔغب پٗرز،  ،ِۇھِّٗٗد ئٌٍٗٗھىططبالَ اٌٍٗٔىڭ ئٌٗچىطي

لىٍغىٍدي ثوٌّبٍدذىغبْ  ئدېالْچۈٔىي ئۇ ئۆزىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ئىىٍٗٔىىىٕي ئۇٔىڭطدىس 

 .ٌىپىذۇرجٗ ثىۋاضىحٗ ضۆز ئبغۇ ثۈٍۈن

 جوغرا! ثىراق!

چبپمۇٔالرغب -ئىطالَ ھۆوۈِىحىٕىڭ لۇرۇٌغبٍٔىمىٕي ئېالْ لىٍغبٔذىٓ وېَىٕىي ثوراْ

 ِٗۋجدۇتجبٍدبٔچ ثبزىطدي  ِدۇئّىٍٕٗرلبرغي جۇرىدذىغبْ جىھدبد لىٍغدۇچي ئدبڭٍىك 

ئىٍگىددرى ٍٗرغددبرىذا ھٗلىددمٗجْٗ اٌٍٗٔىددڭ غددٗرىئىحي لٗد وۆجددۈرۈپ  ثوٌۇغددحىٓ

ئۆجىٗٔذٖن  ثوٌۇپچبپمۇٕٔىڭ ثبغٍىٕىػي ئبفغبٔىطحبٔذا -راْثو ۋٖھبٌٗٔىيجۇراالِذۇ؟ 

 ثۇزغۇٔچىٍىمىذۇر. خىرىطحىَبٔالرٔىڭ، ٍٗھۇدىٌ

ئبفغبٔىطحبْ خٌٗمي لىٍغبٔذٖن جىھبدلدب  ئىػٍىحىۋاجمبْئٗگٗر ھۆوۈِٗجىٗ ثېطىُ 

جٍَٗبرٌىك لىٍّىطب  لورلۇٔچ، ئبچٍىك ۋٖ ئىمحىطبدجب زىَبْ جبرجىع، جبٔذىٓ ئبٍرىٍىع 

لبجبرٌىمالرغددب ثٗرداغددٍىك ثېرٌٍٖٗددذىغبْ ئددۇزاق  لددۇرۇپ وېحىػددي ٗرٔىددڭِېۋىٍۋٖ 

لبجٕىػددىع ئۈچددۈْ جٍَٗددبرٌىك لىٍّىطددب، ئۇٔددذالحب ئىطددالَ  وۈرٖغددىِٗۇددٖجٍىدده 

 ٍېحٗرٌىه ثوالِذۇ؟ ثېطىّي خٌٗمٕىڭ ھۆوۈِىحي لۇرۇظ ئۈچۈْ

﴿ َِ َُِد ُناْ  َِللصَِِّّْر َو لصَََّل ْْ َُِناْ    ََِ   لصَّلَِرِي َ يَل نَيوهَهل  لَِّذيَ  آ َّْو  َِّ  ل وِّ ِل  لّْوِو ْ ِ  َْ   ِِ َوَلَ تَوُقاُلاْ  ِلَلْ  يُوْقَُُل 
 َِ ِْ َوولر َوَلِ وو  َلَّ َتْكووُدُرو ووَا    ََووْل َن ِْ َِ ْ َن وو َُ َِ َو عُ ووَا  َِ ِتووَ   َع وواْ  َو ْلُ وواِع َوَُوْقووصر  َْ ِتووَ   ْل ُْووَاَُّ ْا ََِكووْ رر  َولََنِّوْ

وِر  لصَّو ر ۋٖ ٔبِبز ئبرلىٍىك ٍبردَٖ جىٍٗڭالر، اٌدٍٗ ۋضٗ !ِۇئّىٍٕٗر يئ﴿ ﴾لَِرِي َ َو لََّلَر ِ  َوََكت

ھٗلىدمٗجْٗ ضدٗثرى لىٍغدۇچىالر ثىدٍْٗ ثىٍٍىدذۇر. اٌدٍٗ ٍوٌىدذا ئۆٌحدۈرۈٌگٍٗٔٗرٔي 

، ثٌٗىدي ئدۇالر جىرىىحدۇر، ٌدېىىٓ ضدىٍٗر ثدۇٔي دېّٗڭدالر،ٔي ئۆٌدۈن غٗھىذىٍٗر 

ْٗ، لٗھٗجچىٍىدده ثىددٍْٗ، ضٗزٍِٗطددىٍٗر، ثىددس ضددىٍٗرٔي ثىددر ئددبز لورلددۇٔچ ثىددٍ

ۋٖ زىرائٗجٍىرىڭالرغدب ٍېحىدذىغبْ زىَدبْ  ثبٌىٍىرىڭالرغدب، جبٍٔىرىڭالرغبِبٌٍىرىڭالرغب، 

ثىددٍْٗ چولددۇَ ضددىٕبٍّىس، ضددٗثرى لىٍغۇچىالرغددب جٗٔددٕٗت ثىددٍْٗ خددۇظ خٗۋٖر 

  .①﴾ثٗرگىٓ

                                                 
①

 ئبٍٗجٍٗر.-055~051ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
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ئۈضدحىگٗ ئبالالٍدذىغبْ ِۇضدۇٌّبٔالر جبٍدبٔچ ثبزىطدي  ِٗضئۇٌىَٗجٕيئٗٔٗ غۇ زور 

ئۈچۈْ وۈچ ضٗرپ لىٍىع، ئٌٗۋٖجحٗ ثۇ وۈچٕي ٍبوي ئۇٔىدڭ ثىدر لىطدّىٕي  لۇرۇظ

ئولمدب  جٗگدىِْٗبھىَٗجحٗ ھېچمبٔذاق ٔٗجىجٗ ئېٍىپ وېٌٍٍّٗٗذىغبْ، ثٌٗىي  خبجدب 

ھېچ ئىع لىالٌّبً ضېٕىڭ لٍٗٗردٖ ئىىٍٗٔىىىڭٕي دۈغدّٗٔگٗ  رېئبٌٍىمحبئوخػبظ 

غبٔددذىٓ وددۆپ پبٍددذىٍىك ئبغددىبرىالپ لوٍىددذىغبْ ئددبغساوي غددوئبرالرغب ضددٗرپ لىٍ

 ئِٗٗضّۇ؟!

ھٗلىمٗجْٗ ِٗضىٍٗ ئىطالَ غٗرىئىحىٕي ئٌِٗٗىٍَٗغحۈرۈظ ئۈچۈْ خٌٗمٍٗرٔىدڭ 

ثىر  رېئبٌٍىمحىٓلىسغىٍٕىمىٕي لوزغىحىع ئِٗٗش! چۈٔىي ثۇ ھېچٕىّىگٗ ٍبرىّبٍذۇ، 

 ھېططدىَبتٔٗرضىٕىّۇ ئۆزگٗرجٌٍّٗٗذۇ، ئۇزۇٔدذىٓ ثۇٍدبْ ثدۇ خٌٗمدٍٗر ئبغدۇٔذاق 

 ھېططدىَبتثبغمب ھېچ ٔٗرضىگٗ ئىگٗ ثوالٌّبً وٌٗدذى. ثدۇ خىدً  لىسغىٍٕىمىذىٓ

لىسغىٍٕىمي لبٔذاق جېس ٍبٌمۇٍٔىغبْ ثوٌطب غۇٔذاق جېس ئۆچدۈپ لبٌىدذۇ. ثٌٗىدي ئبغدۇ 

 ال إٌدٗ إال اٌٍدٗ ِمّدذ رضدوي اٌٍدٗخٌٗمٍٗر غٗرىئٗجٕي ھۆوۈِٗت لبٔۇٔي لىٍىػدٕي 

، ثدۇ ِٗضدىٍٗ ئۈچدۈْ چۈغٗٔچٗ ئبضبضىذا دېگْٗ جٌٗىپي ثىۋاضىحٗضۆزىٕىڭ  دېگْٗ

 ئۆزگىرىذۇ. رېئبٌٍىكئۆزىٕي پىذا لىٍغبْ چبغذا، ئبٔذىٓ 

ھٗرىىٗت ٍِٗذأىذا ھېچمبٔذاق ئٌِٗٗىٌ ٔٗجىدجٗ ئېٍىدپ وېٌٍٍّٗٗدذىغبْ  رېئبي

لىسغىٍٕىمي ثىٍْٗ وىػىٍٗرٔىڭ ثۇ ِٗضىٍٗ ئۈچۈْ ئۆزىٕي پىدذا لىٍىدع  ھېططىَبت

ِددبھىَىحىٕي  ِٗضددىٍىٕىڭق ئوجحۇرىطددىذا ٔبھددبٍىحي چددو  پٗرق ثددبر. ثددۇ چددو  پٗر

چۈغددىٕىع ۋٖ ئۇٔىددڭ ِۇضددبپىٍىرىٕي ثبٍمبغددحىىي ئٗ  ئىددٕچىىٗ ھَٗ خٗجٗرٌىدده 

ئدۆز ئېڭىدذا غدٗرىئٗجٕي ھبوىَّٗجٕىدڭ ئبضبضدي  وىػىٍٗر پٗرلحىٓ وېٍىپ چىممبْ

لىٍىػددي ئۇالرٔىددڭ دىٕٕددي جوٌۇلالٍددذىغبْ جوٌۇلٍىّددب ثىددراق ئددۇالر گٗرچٗ اٌٍٗٔىددڭ 

رازى ثوٌدۇپ، وۆڭدۈٌٍىرى ضدىمىٍّبً ئۇٔىڭغدب ھۆودۈَ ثبغدمب لبٔۇٔغدب  غٗرىئىحىذىٓ

ضۇٔطىّۇ، ئوخػبغال ثىس ِۇضۇٌّبْ دٖپ ئوٍٍىغبْ چبغذا ئۇالرٔىڭ ثۇ ِٗضىٍٗ ئۈچۈْ 

لىسغىٍٕىمي ثوٌدۇپ، ثدۇ خىدً  ھېططىَبتئٗ  چو  جٗلذىُ لىٍىذىغىٕي ئٗٔٗ ئبغۇ 

ىمىغب لبرغي ھۆوۈِٗت لبٔۇٔي لىٍىع چبلىر غٗرىئىحىٕيلىسغىٍٕىك زوراۋأالر اٌٍٗٔىڭ 

لىطحبلمب ھٗرگىدس ثٗرداغدٍىك ثېرٌٍّٖٗدذۇ. -جۇرۇغحب لوٌٍىٕىذىغبْ ٍبۋۇزالرچٗ لىَىٓ

ثبغمب لبٔۇٔغب رازى ثوٌطب، اٌٍٗٔىڭ  غٗرىئىحىذىٓ، ئٗگٗر ئۇالر اٌٍٗٔىڭ وىػىٍٗرئِّٗب 

ئۆٌچىّىذٖ ھٗرگىس ِۇضۇٌّبْ ثوٌّبٍذۇ  ئٗگٗر ئۇالر ئىٕطبٔالر اٌٍٗٔىڭ رۇخطىحىطدىس 

ھۆوۈَ ضۇٔغبْ چبغدذا، ئۇالرٔىدڭ ئىّدبٔي  لۇۋاٌغبْ لبٔۇٔالرغب رازى ثوٌۇپ،ئۆزٌىرى جو

ئېٕىدك  ، دېگٕٗٔديوِٗحۈن ثوٌّبٍال لبٌّبضحىٓ ثٌٗىدي لٗجئىدٌ ِٗۋجدۇت ثوٌّبٍدذۇ

ئٗٔٗ غۇ چبغذا وىػىٍٗر ثۇ ِٗضىٍٗ ئۈچۈْ ئۆزٌىرىٕي پىذا لىالالٍذۇ.  ،ثىٍگْٗ چبغذا
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ٌغدبْ ۋٖ اٌدٍٗ رازى ثوٌغدبْ ئىّدبٕٔي چۈٔىي ثۇ ِٗضىٍىٕىڭ ئٌِٗٗىَٗجحٗ ِٗۋجۇت ثو

ِٗضىٍىطدي  ودۇفرىجوٌۇلالٍذىغبْ جوٌۇلٍىّب ِٗضىٍىطي ئِٗٗش، ثٌٗىدي ئىّدبْ ۋٖ 

 ئېڭىذا پۈجۈًٍٔٗ ئبٍذىڭٍىػىذۇ! وىػىٍٗرٔىڭئىىٍٗٔىىي 

، ئۇٔي ثبرٌىممدب وٌٗحدۈرۈظ لىٍّىغۇچٗثۇ ِٗضىٍٗ ئۈچۈْ ئۆزٌىرىٕي پىذا  وىػىٍٗر

ھٗرگىسِددۇ لٗد  غددٗرىئىحيٍٗرغددبرىذا اٌٍٗٔىددڭ ٍوٌىددذا لۇرثددبٔالرٔي ثٗرِىگددۈچٗ 

لىسغىٍٕىمىٕىدڭ ضدىرجمي لىَدبپىحي دٖۋٖجچىٍٗرٔدي  ھېططدىَبتوۆجۈرٍِٗذۇ. ئِّٗب 

جب  لبٌذۇرضۇْ، ئۇ ھٗرگىسِۇ ئىطالَ دۈغٍّٗٔىرى ئىطالِغب لبراجمبْ -لبٔچىٍىه ھب 

 ھٗلىمىٌ ضۇّٔبش وۈچ ثوالٌّبٍذۇ! وۈرٖغحٗدٖھػٗجٍىه 

*** 

ئورٔىغددب  جېگىػددٍىهي ثىددس وددۈچىٕي ئۆزىٕىددڭ ھٗلىمىددٌ ِبٔددب ثددۇ ِىطددبٌالرٔ

 وِٗچىددً ئىػٍىحىػددحٗجېگىػددٍىه ئورٔىغددب  ئىػٍىحىػددىٗئىػٍٗجّٗضددٍىه ٍددبوي 

ئۆجىۈزۈظ ِٗضىٍىطىگٗ لبرىحب ثبٍبْ لىٍىۋاجىّىس، ثۇ ِىطبٌالر ئىطدالِىٌ ھٗرىدىٗت 

ٗرٔىڭ جٗرثىَٗ خىسِىحىذٖ ھٗلىمٗجْٗ ٍېحٗرضىس جٗرٖپٍ ثوٌۇۋاجمبٍِْٗذأىذا ِٗۋجۇت 

ثبرٌىمىٕي وۆرضىحىپ ثېرىذۇ. ضٗۋٖثي جوغرا ھٗرىىٗجٕي جؤۇظ ۋٖ ئۇٔىڭغب ئبجٍىٕىع، 

-خبجب ھٗرىىٗجٕي جؤۇظ ۋٖ ئۇٔىڭذىٓ چېىىٕىع ِۇغۇ دٖۋٖجىٗ وېرٖوٍىده ئٗلىدً

پبراضٗجٕىڭ ثىر لىطّي غۇٔذالال ئۇ ئۆز روٌي ثىٍْٗ دٖۋٖجچىٍٗرٔدي ثوٌۇپّدۇ ئۇالرغدب 

ي ئٗ  ٔبچددبر دائىرىددذٖ ٔبزارٖجچىٍىدده لىٍىۋاجمددبْ لىٍىۋاجمددبْ، ئددۇالرٔ ضۇٍىمٗضددث

جبھىٍىَٗت ثىٍْٗ جۇٔجي لېحىُ ئۇچرىػىع ۋٖزىپىطىٕي ئۈضحىگٗ ئبٌغبْ  لٗھرىّبْ 

ثىدر  جٗرثىَٗٔىدڭئٗزىّٗجٍٗرٔي ٍِٗذأغب وٌٗحۈرۈظ ئۈچۈْ ئٗ  زۆرۈر ثوٌغبْ جدوغرا 

 لىطّىذۇر.

 غددالر ثٗزى ئۇٔىڭددذىٓ ثبغددمب دٖۋٖت خىسِىحىٕددي ئۆجٗۋاجمددبْ وددۆپٍىگْٗ ٍب

الردا دٖۋٖجىٗ لبرىحب دٖۋٖجٕىڭ ھٗلىمىٌ ِٗٔپٗئٗجىٕي وۆزٌٍٗذىغبْ ٍېحٗرٌىده ِٗضئۇٌ

ئۆزىٕىڭ غٗخطي ئىّحىَبزى ثىٍْٗ ٔبَ چىمىدرىع ۋٖ  وٍِٗىىىذىٓ،ضِٗىّىَٗجٕىڭ 

وۆپٍىگْٗ لوٌٍىغۇچىالرغب ئىگٗ ثوٌۇظ لىسغىٍٕىمي ضدٗۋٖثٍىه ئۆزىٕىدڭ رٖھجٗرٌىده 

 لبلػبۋاجىذۇ. ٍٔىمىٕيلىالٌّبٍۋاجمبروٌىٕي جبرى 

ئٗگٗر ثىس ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي جبرازىغب ضبٌطبق ئۇٔذالحب وىّذۇ ثىراۋالرٔىڭ ثىدس 

 ئۇٍغۇّٔۇ؟ ئٌِٗٗىَٗجىٗ دېَىػيثوٌذۇق  جٗرثىٌَٗىٕىپٍېحٗرٌىه 

*** 

 وىػددىٍٗرگٗدٍٖددذىغبْ  جٗرثىٌَٗىددۋېرىّىسھٗرىددىٗت لىٍّددبً  ٗلبچددبٔغىچ ثىددس

ثىددس  جددبۋاثالرۋالحددي ئېٕىددك  ېگٗٔددذٖند 21ٍىددً ٍددبوي  01ھددبزىردىٓ ثبغددالپ 
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ثېرٌٍّّٖٗىس، چۈٔىي ثۇ ئېٕىك دٌٖىٍٍٗرگٗ ئبضبضالّٔبٍذىغبْ لبرىغۇالرچٗ ئېَحىٍغدبْ 

گٗپ ثوٌىذۇ. ثٌٗىي ثىس ئٗلىٍگٗ ئۇٍغۇْ ھٗجىّذٖ الٍبلٗجٍىه ثدبزا غدٗوىٍٍٗٔگٗٔگٗ 

 .دېٌٍَّٗٗىسداۋاِالغحۇرىّىس  جٗرثىٌَٗٗغٕيلٗدٖر 

ٍبوي ٌِٗدۇَ ھٗجىّٕدي وۆرضدىحىذىغبْ  ٌِٗۇَ ۋالىث غۇٔىطي ئېٕىمىي ثۇٔىڭغب 

 جدبۋاةثۇٔىڭغدب ئوچدۇق  ٍٗرغدبرىذا ئٌِٗٗىَٗجدحٗثٗرگىٍي ثوٌّبٍذۇ.  جبۋاةئوچۇق 

ثېرٌٍٖٗذىغبْ ھېچ ثىر ئىٕطبٕٔي جبپمىٍي ثوٌّبٍدذۇ. چدۈٔىي ثۇٔىڭدذا ئىٕطدبٔالرٔىڭ 

ئېٕىك ثٌٗگىٍىػي ِۇِىىٓ ثوٌّبٍذىغبْ غٍٗجي
① 

 .ِٗۋجۇتئبِىٍالر 

ۋالىححب پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ رٖھجٗرٌىىىذىىي جۇٔجي جبِبئٗجٕىڭ  ئٍٕٗي

-اٌدٍٗ پٍٗغِٗجٗرٔدي دٖضدٍٗپحٗ ئدۇرۇق ئبٌغب ضىٍجىحبجحي. ۋٖھىٌئىىىي لٗدىّىٕي 

اٌدٍٗ  وىػدىٍٗرٔيئبگبھالٔذۇرۇغمب ثۇٍرىذى، پٍٗغِٗجٗر ٌِٗۇَ ِٗزگىً  جۇغمبٍٔىرىٕي

ئولدۇثٗجٕي -ردىٓ ٍٗجدىْٗ ئدبزاةجٗرٖپىٗ ٍوغۇرۇْ دٖۋٖت لىٍىػدمب ثبغدٍىذى،ئۇال

ضٗثرى ۋٖ ئۈِىذ ثىٍْٗ ٍٗڭذى، ئۇزالمب لبٌّبً ئبغىبرا دٖۋٖت لىٍىع ھٗلمىدذىىي 

 ِۇئّىٍٕٗرگٗئىالھي ثۇٍرۇق ٔبزىً ثوٌذى، پٍٗغِٗجٗر ثۇٍرۇلٕي وٗضىىٓ جبوبرٌىذى، 

لوزغبٌدذى،  ھېططدىَبجيثېدرىع  رٖددىدَٗخبپىٍىك وٌٗذى، ثٗزىٍٗرگٗ ئبزاثمب لبرىحب 

، ئدۇالر جىدُ دېدذىٔبزىً ثوٌۇپ ئۇالرغب ھدبً، لوٌدۇڭالرٔي ٍىغىڭدالر  ۋٖھىٌْ غۇئب

جۇرۇپ ثبجۇرٌۇق ثىٍْٗ ئبزاثالرٔي ئۈضحىگٗ ئبٌذى، ۋالحي وٌٗگٗٔذٖ اٌٍٗ ئۇالرغب ئۇرۇظ 

 لىٍىػمب رۇخطٗت ثٗردى.

َََْوو  َُْصوورِىِ ﴿ َّووَو  َِّ  ل َِ َِوواَُوَُّهْا ُ ُِْلووا  َوِ  ُْا َّووِذيَ  يُوَقوولتَو َِ ِل ھۇجددۇَ لىٍىٕغۇچىالرغددب ﴿ ﴾ْا َلَقووِمير  ُنِذ

زۇٌۇِغب ئۇچرىغبٍٔىمٍىرى ئۈچۈْ  لبرغىٍىك وۆرضىحىػىٗ، رۇخطٗت لىٍىٕدذى. اٌدٍٗ 

 .②﴾ئۇالرغب ٍبردَٖ ثېرىػىٗ ئٌٗۋٖجحٗ لبدىر

ووبت  لْ ﴿  ِْ َِّ  لّْووَو َلَ ُي ُْاَُُ ْا َوَلَ تَوْدَُووُموْ  ِ  ووِِّ ِل  لّْووِو  لَّووِذيَ  يُوَقوولِت َْ ِِوو   ُْاْ   ئۇٔىڭددذىٓ ﴿ ﴾ُلْدَُووِمي َ َودَوولِت

ثىٍْٗ ئدۇرۇظ لىٍغدبْ وىػدىٍٗر  ِۇئّىٍٕٗروېَىٓ اٌٍٗ ِۇغرىىالر ئىچىذىٓ پٗلٗت 

ثىٍٗٔال ئدۇرۇظ لىٍىدع ھٗلمىدذٖ ثدۇٍرۇق چۈغدۈردى. ضدىٍٗرگٗ ئدۇرۇظ ئبچمدبْ 

ئددبدٍِٖٗرگٗ لبرغددي اٌددٍٗ ٍوٌىددذا جىھددبد لىٍىڭددالر، جبجددبۋۇز لىٍّددبڭالر، جبجددبۋۇز 

 .③﴾ٗجْٗ دوضث جۇجّبٍذۇلىٍغۇچىالرٔي اٌٍٗ ھٗلىم

                                                 
①

 .اٌٍٗدىٓ ثبغمب ھېچىىُ ثىٍٍّٗذىغبْ 
②

 ئبٍٗت.-19ضۈرٖ ھٗ ،  
③

 ئبٍٗت.-091 ضۈرٖ ثٗلٗرٖ، 
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ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ اٌٍٗ ِۇغرىىالر ثىٍْٗ ئوِۇَِۈزٌدۈن ئدۇرۇظ لىٍىدع ھٗلمىدذٖ 

 ثۇٍرۇق چۈغۈردى.

َهوول ﴿  نوْ ووَللَو   َو َعْرَض ِِ ِِوو  ِتَُوولِن  لّْووِو يَوووْاَم َفَْووَق  لسَّ َََكووَر َ ووْهًر   نووَم  لّْووِو  ثْونَوول  َِ ووُهاِر  ََ  لكه وومَّ َِ  َِّ  ِ  ْ َنْرََوَدوو
َّ  ُُِرم  َذِلكَ  ُْاَُُ ْا َتت ًْ َتَلل يُوَقلِت َّ ُْاْ   ْلُلْكرِِت َ  َتت ََُسُ ْا َودَلِت ِِ ِه َّ نَُ ََِلَ َتْ ُِْلاْ   يُ   ْلَق تُا  َِّ  لّْوَو  لمت َُْلواْ  َن َْ ًْ َو 

ِۇغرىىالر ضدىٍٗرگٗ ثىدرٌىىحٗ ھۇجدۇَ لىٍغبٔدذٖن، ضدىٍٗرِۇ ئۇالرغدب ﴿ ﴾َِوَ   ْلُلَِّقو  َ 

 .①﴾ظ لىٍىڭالرلبرغي ثىرٌىىحٗ ئۇرۇ
ثۈگۈْ ئٌٗچىٍىه ئۈزۈٌۈپ پٍٗغِٗجٗرٌىه ئبخىرالغحي، غۇڭب ھٗرگىسِدۇ لبٍحىدذىٓ 

ٔبزىً ثوٌۇپ، ِۇضۇٌّبٔالرغب پبالٔي ٍىٍغچٗ لوٌۇڭالرٔي ٍىغىڭالر، پبالٔي ٍىٍدي  ۋٖھىٌ

. ثٌٗىي ٍٗرغبرىذا ِٗۋجۇت ثوٌغبْ غبرائىحالر ۋٖ ئىٕطبٔالر دېٍّٗذۇ لىٍىڭالرئۇرۇظ 

ثوٍىچٗ ئىسدىٕىػدىٗ  لبٔۇٔىَٗجٍٗر جٗثىئىٌجٗلذىرىٕي ٍۈرگۈزىذىغبْ  ۆزئ اٌٍٗھبٍبجىذا 

 جوغرا وېٍىذۇ. ېىىحىػىٗث ۋٖ

غۇٔي وۆرضىحىذۇوي، ئىطالَ ئدۈِّىحىٕي لبپٍىۋاٌغدبْ  ھٗجحدب ثدۇ  لبٔۇٔىَٗجٍٗرثۇ 

 غېرىجٍىدكثوٌغبٔدذٖن، لبٍحدب  غېرىدتئۈِّٗجٕىڭ ئىچىذٖ ئىطدالِٕي جدۇٔجي لېدحىُ 

وٍغبْ ثۇ زور ئدېغىع پۈجىدۈي ئدۈِّٗت ٍدبوي ئبغدۇ ئدۈِّٗت ھبٌىحىگٗ وٌٗحۈرۈپ ل

ئىچىددذىٓ چىممددبْ ثىددر جددوپ جبِددبئٗت جددوغرا ٍوٌغددب لبٍحىددپ وٌٗگٗٔددگٗ لٗدٖر 

ۋٖ ئۇزاق زاِبٔالرغدب ِوھحدب . ثدۇ جبِدبئٗت  جىرىػچبٍٔىممبداۋاٍِىػىذىغبْ ئبالھىذٖ 

ىٍػدىع ئىطالِغب دۈغٍّٗٔىه لىٍغۇچي دۇَٔبۋى وۈچٍٗر ثىٍْٗ جىروىػىع ۋٖ لبرغ

ۋٖزىپىطىٕي ئۈضحىگٗ ئبالالٍذۇ ۋٖ ئۇٔىڭغدب ثٗرداغدٍىك ثېرٌٍٖٗدذۇ. ٔٗجىجىدذٖ اٌدٍٗ 

ئىگٗ لىٍىدذۇ ۋٖ ئۇالرٔىدڭ ودۈچىٕي زوراٍحىدذۇ. ئۇالرغدب وۈچٍدۈن  غٌٗىجىگٗئۇالرٔي 

ئىّددبْ، ِۇضددحٗھىَٗ ئىددرادٖ، ھٗلمددبٔىَٗت ٍوٌىددذىىي ثددبجۇرٌۇق، دۇَٔددب ھددۇزۇرى 

لبجدبرٌىمالرٔي  ضدېغىٕىع ھۇزۇرىٕيئبخىرٖجحىىي ئبٌذىذىىي جٗلۋادارٌىك ۋٖ اٌٍٗٔىڭ 

ئبجددب لىٍىددذۇ. ئددۇالر ثددۇ خىددً وۈچٕىددڭ جۈرجىىطددي ئبضددحىذا ثۈگددۈْ ئبفغبٔىطددحبْ 

ِۇجبھىذٌىرى لىٍىۋاجمبٔذٖن ثبجۇرٌۇق ۋٖ ئۈِىذۋارٌىك ثىٍْٗ لىَىٕچىٍىمٕي ئۈضدحىگٗ 

جبپمدبْ  روىدتجٗئبٌىذۇ. ِۇٔبپىمالر، ئىّبٔي ئبجىسالر ۋٖ جىھبدجىٓ ٍېٕىۋاٌغۇچىالردىٓ 

-چۈغدۈپ لبٌّبضدحىٓ ثٌٗىدي ئۇالرٔىدڭ وىدر وؤحروٌٍۇلىغدبثىر جدوپ ئبدٍِٖٗرٔىدڭ 

ئۆرٔٗن ثوٌغدۇدٖن ئدبٌىٌ ئدۈٌگٗ ثىدٍْٗ ئدۇالرٔي  وىػىٍٗرگٗلبضّبلٍىرىٕي جبزىالپ، 

 .ٍۈوطٌٗذۈرۈدۇ

                                                 
①

 ئبٍٗت.-16ضۈرٖ جٗۋثٗ،  
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ُوُهْا َوِ َذ  تُِْ ﴿ َْووْ  دُوُْووَا َِ  لَّووِذيَ  ِ َذ  ذُِتووَر  لّْووُو َوِِ نُووا َََْوو  َرَتِهووْا ِ ََّلوول  ْلُلْيِِ َََْووْ ِهْا آيَلتُووُو زَ َلتْوُهووْا ِ يَللًُوول َو  َووْ  
 َِ َِ ْ يَوَُواَتَُّْووا ُقووا َِ نَوولُىْا يُن وول َرَزدوْ لَّ ََ َوِِ َِ  لصَّووََل نووَم َرَتِهووْا ْ  لَّووِذيَ  يُِق ُلووا َِ وول    َِ ق وول لَُّهووْا َلَر َِ  َِ نُووا ُنْولَ ِووَك ُىووُا  ْلُلْيِِ

ََِرَ  َوِرْزق  َترِيا    ﴾َوَِْغ
پٍٗذا ثوٌىذىغبْ، اٌٍٗٔىڭ ئدبٍٗجٍىرى  لورلۇٔچٗت اٌٍٗ ٍبد ئېحىٍطٗ، دىٍٍىرىذا پٗل﴿

جىددالۋٖت لىٍىٕطددب ئىّددبٔي وۈچىَىددذىغبْ، پٗرۋٖردىگبرىغددب جٗۋٖوىددۈي لىٍىددذىغبْ 

. ئدۇالر ِدۇوِّٗٗي رٖۋىػدحٗ ٔبِدبز ئولۇٍدذۇ. ثىدس ِۇئّىٍٕٗردۇر وبِىً،  وىػىٍٗرال

لىٍىدذۇ. ئٗٔٗ غدۇالر  ضدٗرپاٌٍٗ ٍوٌىذا، ِبٌذىٓ -ئۇالرغب رىسىك لىٍىپ ثٗرگْٗ پۇي

. ئددۇالر پٗرۋٖردىگبرىٕىددڭ دٖرگبھىددذا ٍددۇلىرى ِٗرجىددۋٖ، ِددۇئّىٍٕٗردۇرھٗلىمىددٌ 

 .①﴾رىسىممب ئېرىػىذۇ ئېطىًِٗغپىرٖجىٗ، 
وو﴿ َِّ ُها  وونوْ َِّووُو َوِِ ْْ َِّوو  َدَضوو  َُ ُها  َِِلوونوْ َْْ ووِو  ََ َّووَو  ََلَىووُمو   ل وول  َِ َ  َصووَمُدا   وول َِ ِن َ  ِر ووَ   ْلُلووْيِِ ُلا  ِِ وول ََوومَّ   يَنَُِ ووُر َوَِ
 ثىدٍْٗ غبزاجمدب چىممبٔدذا ضدبثبجٍىك ثوٌدۇپ، رٖضۇٌۇٌالھئىچىذٖ  ِۇئّىٍٕٗر﴿ ﴾تَوِّْوِميًَل 

غددٗھىذ ثوٌغبٔغددب لٗدٖر دادىٍٍىددك ثىددٍْٗ جٗ  لىٍىددع جوغرىٍىددك، اٌٍٗلددب ثٗرگْٗ 

ثدبر. ئۇالرٔىدڭ ثٗزىطدي  ۋٖدىدگٗ ۋاپدب  وىػىٍٗرۋٖدىطىٕي ئىػمب ئبغۇرغبْ ٔۇرغۇْ 

پ، غددٗھىذ ثوٌددذى. ثٗزىطددي  غددٗھىذ ثوٌۇغددٕي، وددۈجّٗوحٗ. ئددۇالر لىٍىدد

 .②﴾ پٗرۋٖردىگبرىغب ثٗرگْٗ، ۋٖدىطىٕي ھَٗ ئۆزگٗرجىىٕي ٍو
ِِرِيَ  ُي َ ﴿ َْ   ْلَ ل ََ َر  ََّ َِ ِن َ  َن َْ   ْلُلْيِِ ََ َُو َنِذلَّْر  ِّهُا ِْ ِّوهُهْا َوُي ِْ ُّْو ََِقْامر ُي وِِّ لِ ََِسْاَ  يَْاِت   ل َْ   ِِ  َِ  لّْوِو  لِىُمو

ِْو ا   ََ و    ِْ َِو  َيَكولر َو لّْوُو َو  َِْضوُل  لّْوِو يُوْيتِ وِو  َْ ْلًِوار َذلِوَك  َِ َلْاَِو ُِا ول َْ اٌدٍٗ  ئۇٔىدڭ ئورٔىددذا، ﴿ ﴾َوَلَ َي

وۆٍۈٔىذىغبْ،  ِۆِىٍٕٗرگٗئۇالرٔي دوضث جۇجىذىغبْ ئۇالرِۇ اٌٍٗٔي دوضث جۇجىذىغبْ، 

 جِٗىٍٕىگۈچىٕىددڭبْ ۋٖ وبپىرالرغددب غٗپمٗجطددىس، اٌددٍٗ ٍوٌىددذا جىھددبد لىٍىددذىغ

 .③﴾ثبرٌىممب وٌٗحۈرىذۇ لٗۋِٕيئٍٗىپٍىػىذىٓ لورلّبٍذىغبْ ثىر 
﴿ َُ ووُد ََ وول  ووِِّ ِل  لّْووِو َوَِ َْ ِِوو   ََِلوول َوَىنُوواْ  ِلَلول َنَصوولََوُهْا  َِ َتَِ وور   ََِدووُو رَِوت هووا ِتوو  َِِّّوو ٍّ دَلتَووَل  ووََُ لُُاْ  وََتواَيت   ْْ وول   اْ  َوَِ

وبه  لصَّولَِرِ  ِْ ُّْو ُي ٔۇرغۇْ پٍٗغِٗجٗرٌٗر ثىٍْٗ وۆپٍىگْٗ اٌٍٗلدب ضدبدىك ئۆٌىّدبالر ﴿ ﴾ي َ َو ل

ثىرٌىىحٗ جٗ  لىٍذى. ئۇالر اٌٍٗ ٍوٌىدذا ٍٗجدىْٗ ودۈٌپٗجٍٗردىٓ روھطدىسالّٔىذى، 

ثوغبغّىذى، ثبظ ئٗگّىذى. اٌٍٗ ئۆزىٕىدڭ ٍوٌىدذا دۇچ وٌٗدگْٗ لىَىٕچىٍىمالرغدب 

 .④﴾ثٗرداغٍىك ثٗرگۈچىٍٗرٔي دوضث جۇجىذۇ
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 ئبٍٗجٍٗر.-4~2ئٗٔفبي،  ضۈرٖ 
②

 ئبٍٗت.-21ئٗھساة،  ضۈرٖ 
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ْْ ُوقَ ﴿ وِِّ ِل  لّْوِو َِو ُوْقَُوْل َِو َْ ِِو   ُْوَ ل َِولْلِفَرَِ َوَِو  يُوَقلتِوْل  ََ  لمه َ ل َْ َِ  ْل ِّْو  لَِّذيَ  َيْكُرو ِِّ ِل  ل َْ   ِِ َنو يَوْغِْوْب لِتْل 
ََِ  ًلول وًر   ِْ دۇَٔب جىرىىچىٍىىىٕي ئبخىرٖجىٗ جېگىػىذىغبٔالر اٌٍٗ ٍوٌىدذا ﴿ ﴾ََِسْاَ  ُُوْيتِ ِو َن

ا لىٍىپ، جىھدبد لىٍطدۇْ! وىّىدي اٌدٍٗ ٍوٌىدذا جىھدبد ِېٍىٕي پىذ- جېٕىٕي، پۇي

 .①﴾لىٍطب، ثىس ئۇٔىڭغب وبجحب ئٗجىر ئبجب لىٍىّىس غٌٗىجٗلىٍىپ ئۆٌحۈرۈٌطٗ ٍبوي 
لىٍىدع  ودۈرٖظدېّٗن، جٗرثىَٗ ئۈچۈْ وېحٗرٌىده ۋالىدث دۈغدٍّٗٔٗر ثىدٍْٗ 

ِۇغدۇ جبٌالٔغبْ جبِبئٗجٕىڭ روھدي دۇَٔبضدىذا  ٍۈوٍىٕىذىغبِْٗضئۇٌىَىحي ئۈضحىگٗ 

ضۈپٗجٍٗرٔي ِۇضحٗھىٍِٗٗغىٗ وېحٗرٌىه ۋالىححدۇر. ثدۇ ۋالىحٕدي ھېچجىدر ئىٕطدبْ 

ئېٕىك ثٌٗگىٍىٌٍَّٗٗذۇ. چۈٔىي ئۇ ثىر غٍٗجي ئىع. ٍٗٔٗ وېٍىپ ئۇٔىڭدذا ھٗر ثىدر 

لېحىُ ئۇٔىڭ جۈرى ۋٖ ِىمذارىٕىڭ ئۆزگىرىػىگٗ ئٗگىػىپ، ٔٗجىجىٕي ئۆزگٗرجىذىغبْ 

 ئۆزگٗرجىۈچي ئبِىٍالر ِٗۋجۇت. 

ِۇغدۇ ئبضبضدٍىك ٔىػدبٔغب ٍېدحىع ئۈچدۈْ، ثىدس وۆرضىحىػدىٗ  رىٕچي ئبِىً:ثى

جېگىػٍىه جىرىػچبٍٔىك. ثىدس لبٔچىٍىده زور جىرىػدچبٍٔىك وۆرضٗجطدٗن ۋالىحٕىدڭ 

ٍېمىٍٕىػىػددىٕي غددۇٔچىٍىه ئددبرزۇ لىٍطددبق ثوٌىددذۇ. ئِّٗددب ئٗگٗر جىرىػددچبٍٔىك 

بق، ئۇٔذالحب ۋالىدث وۆرضىحىػىٗ ضٗي لبرىطبق ٍبوي جوغرا ثۇرۇٌۇظ ھبضىً لىالٌىط

 غٗوطىس ئۇزىراپ وېحىذۇ.

ئدبۋاز  وىػدىٍٗرٔىڭ جٗرثىٌَٗٗۋاجمدبْئىىىىٕچي ئبِىً: ثىس دٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ ۋٖ 

 لوغۇظ دائىرىطي. ثىراق ثۇ لٗجئىٌ ئىٕطبٕٔىڭ لوٌىذىٓ وېٍىذىغبْ ئىع ئِٗٗش.

َِوو  يَ ﴿  َّووَو يَوْهووِم   َِِّّْووَ  َوَلِ وو َّ  ل ِْ ووْ  َن َِ ََْْووُا َِلْلُلْهَُووِمي َ ِ َّووَك ََل تَوْهووِم   ھٗلىددمٗجْٗ ﴿ ﴾َكوولر َوُىووَا َن

ٍبخػي وۆرگْٗ ئبدِٖٕي جوغرا ٍوٌغب ثبغٍىَبٌّبٍطْٗ. ثىراق اٌٍٗ خبٌىغبْ  ئۆزۈ ضْٗ 

ئٗ  ٍبخػدي  وىػىٍٗرٔيئبدِٖٕي جوغرا ٍوٌغب ٍېحٗوٍٍٗذۇ. اٌٍٗ جوغرا ٍوٌغب ِبڭىذىغبْ 

 .②﴾وۆرىذۇ
پ لىٍذى ھِٗذٖ ٔٗجىجىٍٗرگٗ ئدۆزى اٌٍٗ ثىسٔي جىرىػچبٍٔىك وۆرضىحىػىٗ جٗوٍى

وبپبٌٗجٍىدده لىٍىددذۇ. چددۈٔىي ٔٗجىددجٗ اٌٍٗٔىددڭ جٗلددذىرى ۋٖ ئىرادىطددي ثددوٍىچٗ 

اٌٍٗٔىڭ غٗپمىحىٕي ۋٖ ٍبردىّىٕي ئدبرزۇ لىٍىدذىغبْ  ٗردائىُھ ثىسجبِبٍِىٕىذۇ. ئٗگٗر 

ثوٌطبق، ئۇٔذالحب ثىس جىرىػچبٍٔىك وۆرضىحىػحٗ راضحچىً ثوالٌىطبق، غۇ چبغذا اٌدٍٗ 

ۋٖجددىٗ پبٍددذىٍىك ٔٗجىجىٍٗرٔددي ٍِٗددذأغب وٌٗحۈرىددذۇ. اٌٍٗلددب ثٗرگْٗ ۋٖدىطددىٕي دٖ

ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرغبْ ثىر ئبدِٖٕىڭ غٗھىذ ثوٌۇغي ثۇ دٖۋٖت ئۈچۈْ ِىڭٍىغبْ ٔۇجدۇق، 
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 ئبٍٗت.-74ٔىطب،  ضۈرٖ 
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، ِىڭٍىغدبْ وىحدبثالر لىالٌّبٍدذىغبْ ئبجبٍىدپ ئىػدالرٔي ثبرٌىممدب دٖرشِىڭٍىغبْ 

ۇق. ِبٔدب ثدۇ اٌٍٗٔىدڭ ثٗٔدذىٍىرى اٌٍٗلدب ئۆز وۆزىّىس ثىٍْٗ ودۆرد وٌٗحۈرگٍٗٔىىىّىس

ٍۈزٌىٕىع، اٌٍٗلب جٗۋٖوىۈي لىٍىع ۋٖ اٌٍٗلب ئىػىٕىػحٗ راضحچىً ثوٌغبْ چبغذا اٌٍٗ 

 ثېرىػٕي ۋٖدٖ لىٍغبْ ٍبردِٖذۇر.

ثبزىغدب  الٍبلٗجٍىهئبِىً: دٖۋٖجٕي ۋٖ دۈغٍّٗٔٗرٔي ئوراپ جۇرىذىغبْ   ئۈچىٕچي 

ٍٍٗذىغبْ غبرائىث. اٌٍٗ ِۇۋاپىك غبرائىحٕي ِۇٔبضىپ ھٗجىّٕي ئۆز روٌي ثىٍْٗ ثٌٗگى

ٍبراجمبْ چبغذا، ثىس ئوٍٍىغبٔذىّٕۇ وىچىىرٖن ثىر ثبزا ٍٗرغبرىذا اٌٍٗٔىڭ ھۆودۈِىحىٕي 

اٌٍٗ ئىدرادٖ -جبٍبٔچ ثوالالٍذۇ. اٌٍٗٔىڭ جٗلذىرى ئۇٔىڭغبلۇراالٍذۇ ۋٖ ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ 

ىر ٌِٗدۇَ ِٗزگىٍدٍٗردٖ ثبغمىچىرٖن ثوٌغبْ چبغذا، ث –لىٍغبْ ھېىّٗت ضٗۋٖثىذىٓ 

غب ِوھحب  ثوٌىّىس. ثۇ ئىػدحىىي ھۆودۈَ ىپٗرزٖ لىٍغبٔذىّۇ ھٗجىّي چوڭراق ثىر ثبز

ٍٍِٗي ثبزىغب وېرٖوٍىده ھٗجىّٕدي ِۆٌچٗرٌٗغدحٗ ثوٌطدۇْ ٍدبوي ئۇٔىدڭ ئٗجراپىدذا 

ِٗۋجۇت ثوٌۇۋاجمبْ غبرائىحٕي ِۆٌچٗرٌٗغدحٗ ثوٌطدۇْ ئىجحىھدبت  ئىدسدىٕىع، لدب 

 ر.لبٌذۇرۇٌغبْ ِٗضىٍىذۇ

ثىددر ٔٗچددچٗ خىددً ئۆزگٗرجىددۈچي ئددبِىٍالر ۋٖ ثبغددمب وددۆپٍىگْٗ  ٍۇلىرىمىددذٖن

ئبِىٍالرِۇ ثبر ضٗۋٖثىذىٓ ھېچجىر ئىٕطبْ ئېٕىك ثىر ۋالىحٕي ثٌٗگىٍٗپ، ثىدس پدبالٔي 

 دٖپ ئېَحبٌّبٍذۇ. ، ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ  ھٗرىىٗت، ثبغالٍّىسجٗرثىٌَٗىٕىّىسٍىٍغىچٗ 

لٗجئىدٌ جوخحددبپ  جٗرثىَٗٔىدڭۋالىححدب  ھٗرلبٔدذاق ئىدذىَِٗىسدٖثىدراق ثىسٔىدڭ 

لبٌّبٍذىغبٍٔىمي ئېٕىك ثوٌۇغي وېرٖن. چۈٔىي ئۇ جٗرثىَٗ گٗرچٗ ئىطالَ ھۆودۈِىحي 

ئدۈِّٗجىٗ ٔىطدجٗجْٗ ئٗثٗدىٍَىده ٔىػدبْ. غدۇڭب پٍٗغِٗدجٗر  –لۇرۇٌۇپ ثوٌطىّۇ 

جوخحدبپ  جٗرثىٌَٗٗغدحىٓئٌٍٗٗھىططبالَ دۆٌٗت لۇرۇٌغبْ چبغدذىّۇ ضدبھبثىٍىرىٕي 

. جٗرثىٌَٗىددذى. ثٌٗىددي ئددبخىرلي ِىٕددۇجمىچٗ ئىسچىددً جددۈردٖ ئددۇالرٔي لبٌّىددذى

 لبرا ! ٔۇجۇلىغبِٗضىٍْٗ، ضىس پٍٗغِٗجٗرٔىڭ  ۋىذاٌىػىع ھٗجىذٖ ضۆزٌىگْٗ 

پٍٗغِٗجٗردىٓ وېَىٕىدي ٍېحٗوچدي خٌٗىپىٍٗرِدۇ پٍٗغِٗجٗرٔىدڭ ٍدوٌي ثدوٍىچٗ 

غىپ وېحىػدي ِبڭذى. ئۈِّٗجٕىڭ ئې جٗرثىٌَٗٗپئۈِّٗجٕي لۇرئبْ ۋٖ ھولۇق ثىٍْٗ 

 جٗرثىَٗ ئۆٌچٍِٗىه ثوٌّىغبْ ۋٖ جوغرا ٍوٌذىٓ ثۇرۇٌۇپ وٗجىٗٔذٖ ثبغالٔذى.

ثىسٔىڭ ثۇ جبۋاثىّىس پۈجىۈي ۋالىث ۋٖ جىرىػچبٍٔىمىٕي لبچدبٔغىچٗ زۆرۈر ثوٌغدبْ 

لبرىحددب  وىػددىٍٗرگٗجٗرثىددَٗ خىسِىحددي ئۈچددۈٔال ضددٗرپ لىٍىّىددس دٖپ ضددوراۋاجمبْ 

 ئېَحىٍذى.

*** 
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ٍبغددالرٔي  ئٗۋالد؟ ثىددس ھٗرلبچددبْ ثىددر ٔددېّٗبٍذىطددي ئِّٗددب جٗرثىَٗٔىددڭ پ

ضدوئبٌٍىرىغب  وىػدىٍٗرٔىڭ، دۈغٍّٗٔٗر ئۇالرٔي ٍولىحىۋاجىدذۇ دېدگْٗ جٗرثىٌَٗىطٗن

وۆزگٗ وۆرۈٔۈپ جۇرۇۋاجمبْ رېئبٌٍىمحىٓ جدبۋاة ثٗردۇق. ئٌِٗٗىدٌ  ٍۇلىرىذالبرىحب ثىس 

لدبٍٔىك لىدرغىٕالر رېئبٌٍىك غۇٔذاق جبوبرالٍذۇوي، دۈغدٍّٗٔٗر ئېٍىدپ ثېرىۋاجمدبْ 

جبپمبْ ٍېڭي ضٗپٍٗرٔي ٍِٗذأغب وٌٗحۈرىذۇ. ثۇ ضٗپٍٗر ثوغٍۇلٕي  جٗروىتٍبغالردىٓ 

 جوغمۇزۇپ لبٌّبضحىٓ ثٌٗىي ئىسچىً جۈردٖ ثبزىٕي ئٗجراپمب وېڭٍٗحىذۇ.

ٍدبظ ئٗجٗ ئۆٌِٗدذۇ ٍدبوي  جٗرثىٌَٗٗۋاجمدبْثىدس ثۈگدۈْ  ثىس غبٍىجٕي ثىٍٍّّٗىس.

ذۇ ثۇٔي ثىٍٍّّٗىس غۇٔذالال ثۇ ٍدبظ ِېڭىۋاجمدبْ ٍوٌدذا ئۇزالراق ئۆِۈر وۆرۈپ ئۆٌِٗ

ثىدراق  ِۇضحٗھىَٗ جۇراِذۇ ٍبوي دىٕدذىٓ ئبزغىػدىپ وېحِٗدذۇ ثدۇٔي ثىٍٍّّٗىدس.

ئۈچۈْ ثدبرٌىك ودۈچىّىسٔي  جٗرثىٌَٗٗظجوغرا پىرىٕطىپ ثوٍىچٗ ئۇٔي  ،غۇٔذالحىّۇ

خبٌىطب، ئۇٔذالحب  چىمىرىػىّىس وېرٖن. ئٗگٗر اٌٍٗ ثۇ ٍبغمب ئۇزۇْ ئۆِۈر ئبجب لىٍىػٕي

دٖرىجىطدىگٗ  غدٗھىذٌىهثۇ دٖۋٖجٕىڭ وۈچي ۋٖ ٍبردىّي ثوٌىذۇ. ئٗگٗر اٌٍٗ ئدۇٔي 

ٍٗجىۈزۈغٕي خبٌىطب، ثۇِۇ ئوخػبغال دٖۋٖجٕىڭ ودۈچي ۋٖ ٍدبردىّي ثوٌىدذۇ. ئِّٗدب 

لىٍغدبْ ثوٌطدب، ئۇٔدذالحب  جٗلذىرئٗگٗر اٌٍٗ ثۇ ٍبغٕىڭ دىٕذىٓ ئبزغىػىپ وېحىػٕي 

گٗ لبرغي جۇراالٍدذۇ؟ وىدُ ثۈگدۈْ ٍدبوي ئٗجٗ ٍدۈز ثېرىدذىغبْ وىُ اٌٍٗٔىڭ جٗلذىرى

 ئىػالرٔي ئبٌذىٓ ثىٌٍٍٗٗذۇ؟!

داۋاِالغحۇرىػددىّىس ۋٖ  جٗرثىَٗٔدديدېددّٗن، ئۇٔددذالحب ثىددس ثددبرٌىك ئٗھددۋاٌالردا 

ئبخىرلي ھېطبثحب ٔىػبٔغب ٍٗجىۈزىدذىغبْ ثىردىٕجىدر ٍدوي ئىىٍٗٔىىىدگٗ  جٗرثىَٗٔىڭ

ٗ جٗرثىَٗ ٍوٌي جبپب ِۇغٗلمٗجٍىه، ٔٗجىجىطي گٗرچ وٗضىىٓ ئىػىٕىػىّىس وېرٖن!

 ثوٌطىّۇ! ئبضحب، ئۇزالمب ضوزۇٌغبْ ٍوي

*** 

ثٗزى لٗدَٖ ثبضددمۇچٍىرىٕي وۆرضددىحىپ  جٗرثىَٗٔىددڭپٗلٗت ثوٌّىغبٔددذا زۆرۈر 

ضۆزٔي دېَىػىّىس وېرٖن! ئۇٔذالحب ثىس ھبزىرلي رېئبٌٍىمىّىس ھٗلمىذٖ  ثېرىذىغبْ ثىر

ىَٗٔىڭ لٗدَٖ ثبضدمۇچٍىرى جوغرىٍىدك ئدبزراق ضدۆزٌٗپ ضۆزٌٗۋاجمبْ ثۇ وىحبثحب جٗرث

پۈجىۈي ِۇضبپىطي ٍدبوي  جٗرثىَٗٔىڭئۆجّىطٗن ھٗرگىس ثوٌّبٍذۇ. ثىراق غۇٔذالحىّۇ 

ضدۆزٌٗپ ثوالٌّدبٍّىس. چدۈٔىي ثدۇ ِٗخطدۇش  جٗپطىٍىٌجٗرثىَٗ ئۇضۇٌي ھٗلمىذٖ 

 حبٌّبٍّىس.جٗجمىمبت ِٗضىٍىطي ثوٌۇپ، ئۇٔىڭغب ثۇ وىحبثحىٓ ٍېحٗرٌىه ضٗھىپٗ ئبجرى

ثىس ثبضمۇچالر خىٍّۇ خىً ضبھٌٗٗر ئىچىذىٓ ئىٕچىىىٍىه ثىٍْٗ جبٌٍىغدبْ ئدۈچ 

ثبضمۇچ ٔي ضۆزٌٗپ ئۆجىّىس. گٗرچٗ پۈجىۈي جٗرثىَٗ ثبضمۇچٍىرى جٌٗٗپىٗ الٍىك ثبزا 
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لۇرۇغمب ٔىطجٗجْٗ ھٗلىمٗجْٗ ِۇھىُ ثوٌطىّۇ، ثىراق ئبغۇ ئۈچ ثبضمۇچ جٗڭذاغطىس 

 .ئبالھىذٖ ئٗھّىَٗجىٗ ئىگٗ

 ثىرىٕچي ثبضمۇچ:

 ئۇٌۇغ ۋٖ پبن اٌٍٗ ِۇٔذاق دٍٖذۇ:

َِ  ْلَلُِو  ُ ﴿ َِّ  لََّو ُىَا  لرَّزَّ ُق ُذو  ْلُقاَّ  لدۇۋۋٖت-ھٗلىمٗجْٗ اٌٍٗ رىسىك ثٗرگۈچي، ودۈچ﴿ ﴾ِ 

 .①﴾ئىگىطىذۇر
ئٗگٗر ضْٗ ٍوٌذا وېحىۋاجمبْ لبٍطي ثىر ئبدِٖذىٓ ضدبڭب رىسىمٕدي وىدُ ثېرىدذۇ؟ 

جحٗ ضدبڭب لىٍچىٍىده ئىىىىٍّٗٔٗضدحىٓ اٌدٍٗ دٖپ جدبۋاة دٖپ ضورىطب ، ئۇ ئٌٗدۋٖ

 ثېرىذۇ. 

پدبالٔي  ثىراق ضْٗ ثۇ ئبدِٖگٗ لبرا. ئۇٔىڭ رىسىمي لىطدىپ لوٍۇٌغدبْ چبغدذا، ئدۇ

 دٍٖذۇ. ئۇٔذالحب ثۇ ضۆزٔىڭ ئۇلۇِي ٔېّٗ؟، ِېٕىڭ رىسىمىّٕي ئۈزۈپ جبغٍىّبلچي

ق ھٗلىدمٗت ثۇ ضۆزٔىڭ ئۇلۇِي غۇوي، ئدۇ جىٍدي ثىدٍْٗ ضدۆزٌٗٔگْٗ ثدۇ ئوچدۇ

ئِٗٗش، ثٌٗىدي وبٌٍىطدىذىىي ئوچدۇق  ئٗضٍىذٖ ئۇٔىڭ لٌٗجىذىىي چىدٓ ئىػدٗٔچ

چۈغٗٔچٗ ثوٌۇپ لبٌغبٔىذى. ثۇ خىً چۈغٗٔچٗ جىٕچ ۋٖ خدبجىرجَٗ ۋالىححدب وبٌٍىدذا 

ئورۇٔالغطىّۇ، ثىراق ئۇٔىڭ چوڭمۇر ٍىٍحىسى ثوٌّىغبٍٔىمي ئۈچۈْ لىَىٕچىٍىممب دۇچ 

 ىذۇ.وٌٗگْٗ چبغذا دٖرھبي جٗۋرٖپ وېح

 ِۇغٗلمىحىٕي ئۈضحىگٗ ئبالالِذۇ؟ - ثۇ ئىٕطبْ دٖۋٖجٕىڭ جبپب

 ،ۋٖ ئۆٌحۈرگۈچي ۈرگۈچيجىرىٍذ اٌٍٗ لۇۋۋٖت ئىگىطي، - اٌٍٗ رىسىك ثٗرگۈچي، وۈچ

اٌدٍٗ  ،اٌٍٗ ثٗرگۈچي ۋٖ چٗوٍىگۈچي ،اٌٍٗ زىَبْ ٍٗجىۈزگۈچي ۋٖ ِٗٔپٗئٗت ثٗرگۈچي

گْٗ وٗضدىىٓ ېدد ىذارچىٍىمىدذاپىالٔالپ ثبغمۇرغۇچي، پۈجىۈي غٍٗئي اٌٍٗٔىڭ ئىگ

 ِٗضدئۇٌىَٗجٕيئبغۇ زور  غٗخصئىػٗٔچ ئۇٔىڭ لٌٗجىذٖ ئورۇْ ئبٌّىغبْ ھٗرلبٔذاق 

 ئۈضحىگٗ ئېٍىػمب ٍبراِذۇ؟

ئىع ٍۈز ثېرىذۇ؟ ثىدس ودبِىرالردا  ٔېّٗئٗگٗر ئىػٗٔچ ثىر ِىٕۇت جٗۋرٖپ وٗجطٗ 

 جٗۋرٖپپدبي  - غىدً لٌٗجٍىرىدذٖوۆرٖجحۇق. ثۇ ئىػٗٔچ ئۇالرٔىدڭ  وىػىٍٗرٔيثٗزى 

ٍوٌدذىىي لٗدٍِٖىرىّدۇ جٗۋرٍٖححدي! ئۇالرٔىدڭ ودۆڭٍىگٗ  وېحٗجحي. ئبٔذىٓ ئۇالرٔىڭ

خىَدبٌالر  دېدگِْٗدۇِىىٓ  ٍٗجىۈزۈغديپبالٔي ٍبوي پووۇٔي ِٗٔپٗئٗت ٍبوي زىَدبْ 

 لىطحبلحىٓ ئبغدۇ - لىَىٓ جۇرۇۋاجمبْوېچٗجحي. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ئۇالرٔي لورغبپ 

ھېص لىٍىپ، ئۇٔىڭ لوٍٕىغب ئدۆزىٕي ئبجدبجحي. ٔٗجىجىدذٖ  نلۇجمۇزۇۋاٌذىغبٔذٖ پبالٔي

                                                 
①

 ئبٍٗت.-58زارىَبت،  ضۈرٖ 
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دٖ، ئۇالرٔىڭ دٖۋٖجىذىىي روٌي ئبخىرٌىػدبجحي. -ئۇالر جوغرا ٍوٌذىٓ جېَىٍىپ وېحٗجحي

ۋٖ ٍېحٗوٍىػىگٗ ئىگٗ ثوٌغبٔالر ثۇٔىڭ  وٗچۈرىػيٌېىىٓ اٌٍٗلب جٗۋثٗ لىٍىپ، اٌٍٗٔىڭ 

 ضىرجىذا،

رىذۇ، ئىٕطدبْ ھبٍبجىدذا ئبرىٍىػدىذىغبْ اٌٍٗ پىالٔالپ ثبغدمۇ ئىٕطبْ ئۆز لٌٗجىذٖ

ثبغمب ٔٗرضٗ ئِٗٗش،  ضٗۋٖثٍىرىذىٓئىٕطبٔىَٗت اٌٍٗٔىڭ جٗلذىرىٕىڭ ئىجرا ثوٌۇغي 

ثۇ ئىٕطبٔىَٗت ئىٕطبٔغب زىَدبْ ٍٗجىدۈزگْٗ چبغدذا، اٌدٍٗ جٗلدذىر لىٍغدبْ زىَدبٕٔي 

 ثٌٗگىٍىدگٍْٗٗجىۈزىذۇ. ئىٕطبٔغب ِٗٔپٗئٗت ٍٗجىۈزگْٗ چبغذىّۇ ئوخػبغدال اٌدٍٗ 

ِٗٔپٗئٗجىٕي ٍٗجىۈزىذۇ. غۇڭب ئۇ ئىٕطبْ ٍٍِٗدي ئبغدىبرا ٍدبوي ٍوغدۇرۇْ ھدبٌٗجحٗ 

ثوٌطۇْ،اٌٍٗدىٓ ثبغمىغب ٍۈزٌٍّٗٔٗذۇ، ئۇ غۇٔي ئېٕىك ثىٍىدذۇوي، ئۆزىٕىدڭ ئىػدىغب 

ئۆزى ئىگٗ ثوالٌّبٍذىغبْ ثۇ ِٗخٍۇلالر ئىٕطبٕٔىڭ زىَبْ ٍبوي ِٗٔپٗئٗجىگٗ جېخىّدۇ 

دٖۋٖت  ۋٖھدبٌٗٔىي-ْ ثىرٖر لىَىٕچىٍىممدب ٍوٌۇلطدبئىگٗ ثوالٌّبٍذۇ. ئٗگٗر ئۇ ئىٕطب

اٌٍٗدىدٓ ھٗق ئۈضدحىذٖ جۇرغۇزۇغدٕي -ٍبغدالر ثىدٍْٗ جوٌغدبْ-ٍوٌي جىىْٗ ۋٖ لدبْ

جٗلذىر دٖپ  پۈجۈۋېحىٍگْٗجىٍٍٗذۇ. ئۆزىگٗ ٍٗجىْٗ ھٗرلبٔذاق ئىػمب اٌٍٗ جٗرىپىذىٓ 

ئۇٔىڭغددب  لبراٍددذۇ. ئۇٔىڭددذىٓ وىددَىٓ ئٗگٗر ئددۇ ئىّددبْ ٍوٌىددذاِېڭىۋاجمبٔال ثوٌطددب،

 ِۇئّىٕٕىڭٍبخػىٍىك دٖپ لبراٍذۇ. چۈٔىي  ھِّٗىطىٕئىڭ  ٗلذىرج ثٌٗگىٍٗٔگْٗ 

ثبرٌىك ئىػي ٍبخػدي،ئٗگٗر ئۇٔىڭغدب ٍبخػدىٍىك ٍٗجطدٗ، ئدۇ اٌٍٗلدب ِىٕٕٗجدذارٌىك 

ثىٍذۈرىذۇ. ثۇ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ٍبخػدي ثوٌىدذۇ. ئٗگٗر ئۇٔىڭغدب ٍبِدبٍٔىك ٍٗجطدٗ، ئدۇ 

ئّىٕدذىٓ ۇثىدراق ِ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ٍبخػدي ثوٌىدذۇ.ثۇٔىڭغب ثٗرداغٍىك ثېرىذۇ. ثۇِۇ 

گْٗ وٗضىىٓ ئىػٗٔچىٕي جۇرغدۇزۇظ ئۈچدۈْ ېثبغمب ھېچىىّگٗ ئۇٔذاق ثوٌّبٍذۇ د

لبٔچىٍىه ٍوٌَورۇلالرغدب ، لبٔچىٍىه ٔٗضىھٗت ،لبٔچىٍىه دٖرش، لبٔچىٍىه ضۆھجٗت

 ھٗ! –ٔٗلٗدٖر ِوھحب  

ٍٗددذىغبْ وٗضددىىٓ ئٗگٗر ئددۇ ئىٕطددبْ ئٌِٗٗىددٌ ھٗرىىٗجٕددي ٍِٗددذأغب وٌٗحۈرٌٖ

ئىػٗٔچىگٗ ئىگٗ ثوٌّىطدب، ئۇٔدذالحب ئدۇ دٖۋٖجٕىدڭ زور ِٗضدئۇٌىَىحىٕي ئۈضدحىگٗ 

 ئبالالِذۇ؟!

ثۇ ئٗلىذىٕي ئۆز لٌٗجىذٖ وٗضىىٓ ئىػٗٔچ دٖرىجىطىذٖ ِۇضحٗھىٍِٗٗغىٗ ثىدر 

لبٔچىٍىه ِوھحدب ؟ ثدۇ ئدبدٍِٖٗردىٓ  وىػىٍٗر ئوِۇِىٌلبٔچىٍىه ِوھحب ؟  غٗخص

اٌٍٗ رۇخطدٗت لىٍغدبْ چبغدذا،  - ىٓ وېَىٓ دۆٌٗت ثىٕبضىغبدٖۋٖت ثىٕبضي، ئۇٔىڭذ

-ٗ ٔٗلٗدٖر ِوھحدب ىوٗضدىىٓ ئىػدٗٔچ جٗغىىٍٍٗظ  ثبزا ثوٌىذىغبْ وۈچٍۈن  ئۇي

 ھٗ؟!
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پٗلٗت ِۇغۇ ئىع ئۈچۈٔال پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِٗوىىذٖ جوٌۇق ئدوْ ئدۈچ 

ٍىپ ثبردى. ئدۇ ٍىً، ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ِٗدىٕىذٖ ثىر لبٔچٗ ٍىً جٗرثىَٗ خىسِىحي ئې

لىٍّدددبً  ھٗرىدددىٗت ئدددۆز وۆڭٍىدددذٖ ثىدددس لبچدددبٔغىچٗ ِٗوىىدددذىىي ۋالحىدددذا:

جٗرثىَٗ خىسِىحىٕي داۋاِالغحۇردى. چۈٔىي پٍٗغِٗجٗر  دېّٗضحىٓ ؟جٗرثىٌَٗىۋېرىّىس

ثىٍْٗ غۇٔي ئېٕىك ثىٍٗجحىىدي، چولدۇَ ثدۇ ھٗرلبٔدذاق  ثىٍذۈرۈغيپٗرۋٖردىگبرٔىڭ 

اٌدٍٗ  ثۇ ثوٌطدب  ،ئٗلىذٖ ثۇ ثوٌطب خىسِٗت ىك خىسِٗجٕىڭ ئبٌذىذا جۇرىذىغبْ ئبضبضٍ

ال اٌٗ  ئورۇٔالغمبْ ھٗلىمىدٌ لٌٗجحٗدٍٖذىغبْ وبٌٍىذىىي ئىمرار ئِٗٗش، ثٌٗىي  ثىر

ٍٗرگٗ لىَىٓ جۇٍۇٌغبْ ثوٌطىّۇ، ثىدراق ئدۇٔي ثگٗرچٗ ثۇ جبھىٍىَٗجحىىي ئٗرٖ، اال اٌٍٗ

 ھٗ!-گْٗ ئبضبْېّٗ دېلىٍىع ٔ ئېحىمبد زېھىٕذا

ۇغددٗلمٗت ئٗلىددذىگٗ ئبرىالغددمبْ ھٗرلبٔددذاق خبجددبٌىمالرٔي ِ - گٗرچٗ جبپددب

ئبغىبرىالٍذىغبْ وۈچٍۈن لوراي ثوٌغبْ ثوٌطىّۇ، ثىراق لىَىٕچىٍىدك ۋٖ ئبضدبٔچىٍىك 

 ھبٌىحىذٖ ئوخػبغال ئٌِٗٗىٌ ھٗرىىٗجحىٓ ثبغمىطىذا ئبغىبرا ثوٌّبٍذىغبْ ثۇ خىَبٌي

 ھبِبْ ضبلٍىٕىپ لبٌىذۇ. رچىرىٕذىٍٗھېططىَئېحىمبدلب ئبرىٍىػىپ لبٌغبْ روھي ۋٖ 

َْ  لنَّولِس َتَدوَذ ِن  لَّوِو َولَوِ   ﴿ نَو ُِِوْ َدوَل  َِ ِِو   لَّوِو  َذ  ُنوِذَ   َِنَّل َِللَّوِو َِوِْ َِ  يَوُقاَُ آ َ   لنَّلِس  ِتو  َوِِ ولر َُْصور   َِ
ِِوو  ُصووُمو  ََْا ََِلوول  َْ َّووُو َِووَا ََ  ل ََِدُ ووْا َنَولَووْ  اٌٍٗلددب  »ثٗزى وىػددىٍٗر ﴿ ﴾ِر  ْلَدوولَلِل  َ رََّتووَك لَ َوُقوواُل َّ ِ َّوول ُتنَّوول 

جٗرىپىدذىٓ  وىػىٍٗردٍٖذۇ. اٌٍٗٔىڭ ٍوٌىذا ثىرٖر ئٗرزىَٗت جبرجطب،  «ئىّبْ ئېَححۇق

 .①﴾ٍٗجىْٗ وۈٌپٗجٕي اٌٍٗٔىڭ ئبزاثي ثىٍْٗ ئوخػبظ ثىٍىذۇ
﴿ َِ َُونُووا َْ َِنَّوول َوُىووْا ََل يُو رَُتووا  نَِ يَوُقالُووا  آ ِسووَب  لنَّوولُس نَِ يُوُوْ َِ َّووُو َولَ ْ َن ََْل َّ  ل ِِْهْا َِوَْوو َوْد وو  دَوووِّْ َقووْم َِوَُونَّوول  لَّووِذيَ  ِِ

ََْل َّ  ْلَ وولِذَِ  َ  دٖپ لوٍددۇظ ثىٍٗٔددال  «ئىّددبْ ئېَححددۇق»ئىٕطددبٔالر ﴿ ﴾ لَّووِذيَ  َصووَمُدا  َولَوو َوْد

ضىٕبلمب دۇچ وٌٍّّٗٗىس دٖپ ئوٍالِذۇ؟ ئۇالردىٓ ثۇرۇْ ئۆجىٍٗٔٗرٔي ثىس ھٗلىمٗجْٗ 

  .②﴾ۋٖ ئىّبٔذا ٍبٌغبٔچىالرٔي چولۇَ ثىٍىذۇ ٔيا راضحچىٍالرضىٕىذۇق. اٌٍٗ ئىّبٔذ
پٗلٗت ِۇغۇ ئىع ئۈچۈٔال پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضبھبثىٍىرى ثىدٍْٗ دارىدً 

. جٗرثىَٗ ئېٍىپ ثبرغبْ-ۋٖ ئۇالرغب جٌٗىُ جٗرثىٌَٗىگْٗئٗرلِٗذٖ ئۇچرىػىپ ئۇالرٔي 

چدۈٔىي ئٗلىدذٖ وبٌٍىغدب  گْٗجٗرثىٌَٗىغۇ ئبضبضحب  ئۆگىحىپئۇالرغب جوغرا ئٗلىذىٕي 

لبچىالپ، غۇ جبٍذا ئورۇٔالغحۇرىذىغبْ خىَبٌي ئۇلدۇَ ئِٗٗش! ثدۇ خىدً ئۇلدۇِالر 

دۇَٔدددبدا ھېچٕٗرضدددىٕي ثبرٌىممدددب وٌٗحۈرٌٍّٖٗدددذۇ ۋٖ ھېچٕٗرضدددىٕي  رېئدددبي

ئوخػددبظ  پٌٗطٗپىطددىگٗئۆزگٗرجٌٍّٗٗددذۇ. ئددۇ خددۇددى پىددً چىددع لىرغىمددي 

                                                 
①

 ئبٍٗت.-01ئٗٔىٗثۇت،  ضۈرٖ 
②

 ئبٍٗجٍٗر.-1-2ٗثۇت، ئٗٔى ضۈرٖ 
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ثٌٗىدي ئۆزگٗرجىدذىغىٕي  ۆزگٗرجٌٍّٗٗدذۇ.ھېچٕٗرضدىٕي ئ رېئبٌٍىمىذائىٕطبٔالرٔىڭ 

ئبرلىدذىٓ ِۇضدحٗھىٍِٗىٕىپ، ٔٗجىجىدذٖ -ئبرلدب، لبٍحدب-ئٗلىذٖدۇر. ئٗلىدذٖ لبٍحدب

لٌٗجىذىىي وٗضىىٓ ئىػٗٔچىگٗ ئبٍٍىٕىذۇ. لٌٗجٕىڭ جۇٍغۇٌىرى ئۇٔىڭ وۆرضٗجّىطي 

ثدوٍىچٗ ئىجدرا  جٌٗىپديثوٍىچٗ پٗرۋاز لىٍىذۇ. ئىٕطبٕٔىڭ ئٌِٗٗىٌ ھٗرىىىحي ئۇٔىڭ 

 وٌىذۇ.ث

دۇَٔبدا ِۇغۇ خىً وۆرۈٔۈغحٗ خىدسِٗت لىٍىدذۇ. ئدۇ ئۆزگٗرجىدذۇ.  رېئبيئٗلىذٖ 

 ٍىمىحىذۇ ۋٖ لۇرۇپ چىمىذۇ. ثبجىٍٕي ئۇٔىڭ ئورٔىذا ھٗلٕي ثىٕب لىٍىذۇ.

 جٗرثىددٌَٗىگْٗپٍٗغِٗدجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالَ ضدبھبثىٍٗرٔي جدوغرا ئٗلىدذٖ ثىدٍْٗ 

ىٗجٕىڭ ثىردىٕجىر ِٗٔجٗضي ثوٌغبْ چبغذا، ئۇ اٌٍٗٔىڭ جٗلذىرى ثىٍْٗ ئٌِٗٗىٌ ھٗرى

ئبغۇ وٗضىىٓ ئىػٗٔچٕي لدۇرۇپ چىممدبْ ئىدذى. ھِٗدذٖ ثدۇ ئدبرلىٍىك  لٌٗجحىىي

اٌٍٗٔىڭ جٗلذىرى ثىٍْٗ ئبغۇ جٗڭذاغطدىس روھالرٔدي ٍِٗدذأغب وٌٗحدۈرگٍٗٔىىي ثدۇ 

 روھالر اٌٍٗٔىڭ ئىرادىطي ثىٍْٗ جبرىخٕىڭ جٗڭذاغطىس ِۆجىسىٍىرىٕي ٍبراجحي.

جٗرٔىددڭ ئددۈزۈٌّٗش ٍوٌَددورۇلٍىرى، وېچىددذىىي ئىجددبدٖجٍٗر، پٍٗغِٗ، لۇرئددبْ

ِۇغدٗلمٗجحٗ -جبپدب ،ئىدسالر-پٍٗغِٗجٗرٌٗرٔىڭ ھبٍبجىذىىي ئٌِٗٗىٌ ئۈٌگىٍىه ئىع

 ۋٖ پۈجىۈي ۋۇجدۇدى ثىدٍْٗ ئۇالرغدب ھٗلىمىدٌ ثۆٌۈغيپٍٗغِٗجٗرٔىڭ ئۇالرغب وۆڭۈي 

ثىدٍْٗ ئٗلىدذٖ  ۋاضىحىٍٗرئٗٔٗ ئبغۇٔذاق ثبرٌىك . ِۇھٗثجىحىٕي ثېغىػٍىػي-ِېھرى

لٌٗجىذٖ ٍىٍحىس جبرجحي، ٔٗجىجىذٖ ئۇ ئبجبٍىپ ئىػدالرٔي  ئٗۋالدٔىڭئبغۇ جٗڭذاغطىس 

 ثوٌۇپ لبٌذى. ئېٕېرگىٍَِٗٗذأغب وٌٗحۈرگْٗ وۈچٍۈن 

ثوٌغدبْ ثۈگدۈٔىي وۈٔدذٖ ئىطدالِٕىڭ جدۇٔجي  غېرىدتئىطالَ ئىىىىٕچي لېحىُ 

ھٗ! گٗرچٗ -ٗدٖر ِوھحدب ِٗزگىٍٍىرىذٖ ِوھحب  ثوٌغبْ ئىػدالرغب ثىدس ٔٗل غېرىجٍىك

 غېرىجٍىمىٕديثٗن ٍۇلىرى ضٗۋىَٗ ثىٍْٗ ثوٌّىغبٔذىّۇ، ثٌٗىي ئىٕطبٔالر ئىطالِٕىڭ 

ثٗرداغددٍىك  وۈرىػددىذٍٖددولىحىع ئۈچددۈْ ئېٍىددپ ثبرغددبْ ئىىىىٕچددي لېحىٍّىددك 

 ثېرٌٍٖٗذىغبْ ئوجحۇرھبي ضٗۋىَٗ ثىٍْٗ ثوٌطىّۇ!

ٍّْٗ. ثىدراق ِْٗ غدۇٔي ِْٗ ثۇٔي ثىٍّٗ ثۇ ئىػالرغب لبٔچىٍىه ۋالىث وېحٗر؟!

ئېٕىك ثىٍىّٗٔىي ثۇ وٗضىىٓ ئىػٗٔچ ھٗلىمٗجْٗ زۆرۈر جٌٗٗپىٗ الٍىك ثبزا ال اٌٗ اال 

 وىػدىٍٗر ئېحىمدبدغي وېرٖن. ثۇ ۇئۈضحىگٗ لۇرۇٌ ئېحىمبدئٗجىْٗ ِۇغۇ  ئٗوصاٌٍٗدا 

 لٌٗجىٕي ئىػٗٔچىگٗ جوغمۇزۇپ، ئۇٔىڭذىٓ ئٌِٗٗىٌ ھٗرىىٗت غٗوىٍٍىٕىذۇ.

  *** 
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 ي ببسقۇچ:ئىككىُچ

َِ ِ ْفوَاَ  ﴿ئۇٌۇغ ۋٖ پبن اٌدٍٗ ِۇٔدذاق دٍٖدذۇ: نُوا ھٗلىدمٗجْٗ  ِدۇئّىٍٕٗر﴿ ﴾ِ ََّلول  ْلُلْيِِ

 .①﴾لېرىٕذاظ
لېرىٕذاغٍىك ئىٕطبْ ثۇ ھٗلحٗ ضۆزٌٗظ ِۇِىىٓ ثوٌغبْ ئٗ  گۈزٖي ِٗٔىٍٗرٔىدڭ 

ئۈچدۈْ ئىٍٍىدك ۋٖ ضدۆٍۈٍِۈن! ثىدراق  لٌٗدجٍٗرثىرى. ئۇ ٔۇردٖن ضۈزۈن ۋٖ پدبرالق، 

 ٔىڭ وىحبثىذا وۆرضىحىٍگْٗ لېرىٕذاغٍىك لبٍطي؟اٌٍٗ

ئىىىي ئبدَٖ وٗڭرى ٍوٌذا جىٕچ ۋٖ خبجىرجَٗ ۋالىححدب لېرىٕدذاظ ثوٌدۇپ، ثىٍدٍٗ 

ِبڭبالٍذۇ. لوٌىٕي لېرىٕذىػىٕىڭ ثىٍىىىذىٓ ئۆجىۈزۈپ لوي جۇجۇغۇپ ثىٍدٍٗ ِېڭىدپ 

 وېحٌٍٗٗذۇ.

ٍوٌغب ثىدرال ۋالىححدب  جبراٍذى. ثبرغبٔطېرىٍوي  ثىراق ضْٗ ثۇ ئىىىي ئبدِٖگٗ لبرا!

 ئىىىي ئبدَٖ ضىغّبٍذۇ. غۇڭب ثىرى ٍٗٔٗ ثىرىٕىڭ وٍٕٗىذىٓ ِېڭىػمب جوغرا وېٍىذۇ!

ئۆزۈِٕي ئبٌذىغب لوٍبٍّۇ؟ٍبوي لېرىٕذىػىّٕي ئبٌذىغب  ئۇٔذالحب وىّٕي ئبٌذىغب لوٍبً؟!

 چىمىرىپ، ِْٗ ئۇٔىڭغب ئٗگىػٍّٗۇ؟

وٗجحدي. ئِٗدذى ٍدبٌغۇز ثىدر وېَىٓ ٍوٌغب لبرا. ٍدوي جېخىّدۇ جبرىَىدپ  ئۇٔىڭذىٓ

ثدۇ ثىدرال  ئبدِٖذىٓ ثبغمب ئىىىىٕچي ثىر ئبدَٖ ٍوٌغب ضدىغّبٍذىغبْ ثوٌدۇپ لبٌدذى!

ثدۇ  ٍب ِبڭب ِٗٔطۇپ ٍبوي لېرىٕذىػىّغب وىّٕي ئبٌذىذا لوٍۇغدۇَ وېدرٖن؟ پۇرضٗت!

ِېٕىڭ پۇرضىحىُ، ئۇ ئۆزىگٗ پۇرضٗت ئىسدىطۇْ دٍٖذۇ؟ ٍبوي ثۇ پۇرضٗجٕي ضْٗ ئبي، 

 وېرٖوّۇ؟! دېَىػىُئۈچۈْ پۇرضٗت ئىسدًٖ ِْٗ ئۆزۈَ 

 ِبٔب ثۇ ھبٌمىٍىك ِٗضىٍٗ! 

لېرىٕذاغٍىك جىٕچ ۋٖ خبجىرجَٗ ۋالىححب ھېچٕٗرضٗ جٌٗٗپ لىٍّبٍدذۇ. وۆڭۈٌٕىدڭ 

ثٌٗىددي ئددۇ لېرىٕذاغددٍىك ئىٕطددبْ ئددۇٔي ئددۆز ، ئددبرزۇٌىرى ثىٍّٗٔددۇ زىحالغددّبٍذۇ

ئۈچۈْ جىرىػىذىغبْ  خۇغبٌٍىكئٌِٗٗىَىحىذٖ وۆرضٗجىٗٔذٖ، ھېص لىٍىذىغبْ روھي 

 وۈچٍۈن ئبرزۇالرٔىڭ ثىرى.

 ھٗلميئِّٗب لىَىٕچىٍىك ِٗزگىٍىذٖ ٍبوي ِٗٔپٗئٗت ِٗضىٍىطىذٖ لېرىٕذاغٍىك 

ضىٕبلمب دۇچ وېٍىذۇ. ثۇٔىڭذا ثبغمىالرٔىڭ ِٗٔپٗئٗجٕي ئۆز ِٗٔپٗئٗجىدذىٓ ئۈضدحۈْ 

ىدٍْٗ ئۆز ِٗٔپٗئٗجٕي ھِّٗىذىٓ ئٗال ثىٍىع  ثبغمىالرٔي ضۆٍۈظ ث ثىٍىع ثىٍْٗ،

ثىرىذىٓ ئبٍرىٍىپ چىمىدذۇ. ثدۇ خىدً ئدۆزىٕي ضدۆٍۈظ ۋٖ ئدۆز -ئۆزىٕي ضۆٍۈظ ثىر

ِٗٔپٗئٗجىٕي ئٗال ثىٍىع جۇٍغۇضي جىٕچ ۋٖ خبجىرجَٗ ۋالىححب غۇ ئبدِٖٕىڭ ئۆزىگىّۇ 

                                                 
①

 ئبٍٗت.-01ضۈرٖ ھۇجرات،  
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ئېٕىك ثوٌّىغبْ ثوٌۇپ، ئدۆزىٕي لېرىٕذاغدٍىمٕي، ثدبرٌىك ِٗججدۇرىَٗجٍىرىٕي جوٌدۇق 

 دٖپ ئوٍالپ لبٌىذۇ. ظئورۇٔذاپ ثوٌغبْ ھٗلىمىٌ لېرىٕذا

 اٌٍٗ لۇرئبٔذا ِۇٔذاق دٍٖذۇ:

ِِو  ُصوُمورِىِ ﴿  َِ َر ِ لَوْ ِهْا َوََل َيِ وُمو َِ َِوْ  َىول  َِ ِّهوا ِْ ِِْهْا ُي َِ ِِ  دَووِّْ يَلل ُِو   لمَّ َر َو ْْلِ ول َو لَِّذيَ  تَوَِّواَّ ًْ ِتلَّ و َِ ل َِ ْا 
َِ َِِهووووْا فَ  َُِسوووِهْا َولَووووْا َتوووول َََْوووو  نَُ  َِ َِ ُنوتُوووا  َويُوووووْيثُِرو ووووا ُْ ِْ َْ ِسوووِو َُِاْولَ ِووووَك ُىووووُا  ْلُل َْ وووو  يُوووواَق ُ ووووحَّ َُو ْ  َوَِ  ﴾َصلَصووو

 - ِۇھبجىرالردىٓ ِٗدىٕىذٖ ٍٗرٌىه ثوٌغبْ، ئىّبٔي وۈچٍدۈن ثوٌغدبٔالر - ئۇالردىٓ﴿

لىٍىپ وٌٗگٍٗٔٗرٔي ٍٗٔي ِۇھبجىرالرٔي دوضدث جۇجىدذۇ.  ھىجرٖتئٗٔطبرالر ٍېٕىغب 

جبرٌىك لىٍّبٍدذۇ. ئدۇالر ِوھحدب  جۇرۇلٍدۇق ئۇالرغب ثېرىٍگْٗ ٔٗرضىٍٗر ئۈچۈْ ئىچي 

 ِۇھبجىرالرٔىددڭ ِٗٔپٗئٗجىٕددي، ئٗال ثىٍىددذۇ. ئددۆز ٔٗپطددىٕىڭ ثېخىٍٍىمىددذىٓ 

 .①﴾ضبلالٔغبٔالر ِٗلطٗجىٗ ئېرىػىۈچىٍٗردۇر
پٗلٗت ِۇغۇ ئىع ئۈچۈٔال پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ جٗرثىَٗ خىسِىحدي ئېٍىدپ 

ر لددبٔچٗ ٍىددً ضددبھبثىٍىرىٕي ثېرىددپ ِٗوىىددذٖ ئددوْ ئددۈچ ٍىددً ۋٖ ِٗدىٕىددذٖ ثىدد

 .جٗرثىٌَٗىذى

ھٗرىىٗت لىٍّبً  ئۇ ِٗوىىذىىي ۋالحىذا ئۆز وۆڭٍىذٖ ئۆز وۆڭٍىذٖ ثىس لبچبٔغىچٗ

جٗرثىَٗ خىسِىحىٕي داۋاِالغحۇردى. چۈٔىي پٍٗغِٗجٗر  دېّٗضحىٓ؟ جٗرثىٌَٗىۋېرىّىس

ٗ ثىٍْٗ غدۇٔي ئېٕىدك ثىٍٗجحىىدي ھٗلىدمٗجْٗ ثدۇ اٌدٍ ثىٍذۈرۈغيپٗرۋٖردىگبرٔىڭ 

جبٍبٔچ ثبزىطىٕي لۇرۇپ چىمىع ئۈچۈْ  ِۇئّىٍٕٗرپٍٗغِٗجٗرٔي لۇرۇغمب ٍېحٗوٍىگْٗ 

لېرىٕذاغدٍىك ثوٌطدب ِۇضدۇٌّبْ  ئۆجٗغىٗ جېگىػدٍىه ئبضبضدٍىك خىدسِٗت ئىدذى.

ثبزىطددىٕي لددۇرۇپ چىمىػددٕىڭ وبپددبٌىحي  ِددۇئّىٍٕٗرئۈِّٗجٕىددڭ ٍبدروضددي ثوٌغددبْ 

 ئٌِٗٗىٍَٗغحۈرغٕىڭ ثىر لىطّي ئىذى.ثوٌغبٔذىٓ ثبغمب ال اٌٍٗ اال اٌٍٗٔي ھٗرىىٗجحٗ 

لٌٗجىذىىي چوڭمۇر جۇٍغۇالر ثوٌۇپ لبٌّبضحىٓ، ثٌٗىي اٌٍٗٔىڭ  غۇڭب ال اٌٍٗ اال اٌٍٗ

پٍٗغِٗجٗر اٌٍٗ جٗرٖپحىٓ ئېٍىپ وٌٗگْٗ  ضٗۋٖثحىٓلبٔۇٔىٕي ئىجرا لىٍىع ئىذى. غۇ 

ئىذى.  جٌٗىپي ٔىڭ وۈچٍۈن ٔىساِالرغب رىئبٍٗ لىٍىع ال اٌٍٗ اال اٌٍٗ-ھٗرلبٔذاق لبٔۇْ

ۋاجىدپ  ِدۇئّىٍٕٗرگٗاٌٍٗ ثۇٔذاق لېرىٕذاغٍىمٕي ٍبخػي وۆردى، ِبخحىذى ۋٖ ئۇٔي 

لىٍىپ ثېىىححي. ثۇ ھٗلحٗ ٔبزىً لىٍىٕغبْ ئبٍٗجٍٗر خېٍي وۆپ ثوٌۇپ، جۆۋٖٔذىىىطي 

 ئبغۇ ئبٍٗجٍٗرٔىڭ ئٗ  گٗۋدىٍىىرٖوي ثوٌطب وېرٖن!

ْر دَو﴿ َْ َِنُوا  ََل َيْسو َََسو  نَِ يَل نَيوهَهل  لَِّذيَ  آ ِتو  ُتَسولر  ُهْا َوََل َُِسولر  ِتونوْ وًر   ُوا  َف وْ َََسو  نَِ َيُ ُا ِتو  دَووْامر  ام  
َُُسوواُق ََوْدوَم  ْْلِ  وُا  ْل ْْ ََ  َِل َُو  َِلْعَْلَقولِن َِوْ  ََُسووُ ْا َوََل تَونَولََو َُو  نَُ ِْْلو ُه َّ َوََل تَو ِتونوْ وًر   ِِ َوَِو  لَّوْا يَوُُووْب َيُ و َّ َف وْ يَلول
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َِ  َُِاْولَِ كَ  ََ  ل َّو ت ِ ثْوا  َوََل َتَ سَُّسوا  َوََل يَوْغَُوْ ُىُا  ل َّلِلُلا َِّ ََوْد َُِنُِّا  َتَِ ًر  ِتَ   ل َّ ت ِ  ِْ َُِنا    ب يَل نَيوهَهل  لَِّذيَ  آ
ََِ رِْىُُُلواُه َو توَُّقوا   لَّو َِْ ًُول  وَا َنِف وِو  ْْ ومُُتْا نَِ يَْاُتوَل َل َِ به َن ِْ و ا  َوَّْدُضُ ا ََوْدًضل نَُي ِِ َِّ  لَّوَو تَوواَّ ن  رَّ ي ئد﴿ ﴾َو ِ 

! ثىر لٗۋَ ٍٗٔٗ ثىر لٗۋِٕي ٍٗٔي ثىر جبِبئٗت ٍٗٔٗ ثىدر جبِدبئٗجٕي ثىدر ِۇئّىٍٕٗر

 اٌٍٗٔىدڭ  لٗۋَئبدَٖ ٍٗٔٗ ثىر ئدبدَٖ، ِٗضدخىرٖ لىٍّىطدۇْ! ِٗضدخىرٖ لىٍىٕغدبْ 

ِۇِىىٓ،ضدىٍٗرٔىڭ  ثوٌۇغديٍبخػدىراق  لٗۋِدذىٓٔٗزىرىذٖ، ِٗضدخىرٖ لىٍغدۇچي 

براڭالردىىي ئبٍبٌالرِۇ ئۆزئبرا ِٗضخىرٖ لىٍىػّىطۇْ.ِٗضخىرٖ لىٍىٕغۇچي ئبٍدبٌالر ئ

ِدۇِىىٓ.  ثوٌۇغدي اٌٍٗٔىڭ دٖرگبھىذا، ِٗضخىرٖ لىٍغۇچي ئبٍدبٌالردىٓ ٍبخػدىراق 

ثىرىڭالرٔدي ٍبِدبْ ٌٗلَٗ ثىدٍْٗ چبلىرِدبڭالر. -، ثىرئٍٗىجٍىّٗڭالرثىرىڭالرٔي -ثىر

پبضدىك، دٖپ ئبجددبظ  ِددۇئّىٍٗرٔيظ ٍٗٔي ئىّبٔدذىٓ وېدَىٓ پىطددمي ثىدٍْٗ ئبجدب

 ثۇٔددذاق چٗوٍٗٔددگْٗ ئىػددالردىٓ، جٗۋثٗ لىٍّىغددبٔالر  ھٗ!-ٍبِددبْ ٔېّىددذېگْٗ

ٔۇرغۇْ گۇِبٔالردىٓ ضبلٍىٕىڭالر گۇِبٔخورٌۇق لىٍّبڭالر،  ِۇئّىٍٕٗر يزاٌىّالردۇر، ئ

-ئٍٗىجىٕي، ئىدسدىّٗڭالر. ثىدر ِۇئّىٍٕٗرٔىڭثٗزى گۇِبٔالر ھٗلىمٗجْٗ گۇٔبھحۇر.  

ثىرىڭالرٔىڭ غٍٗۋىحىٕي لىٍّبڭالر. ضىٍٗرٔىڭ ثىرىڭالر ئدۆٌگْٗ لېرىٕذىػدىڭالرٔىڭ 

لىٍغۇچىالرٔىدڭ  جٗۋثٗگۆغىٕي ٍېَىػٕي ٍبلحۇرِبٍطىٍٗر. اٌٍٗدىدٓ لورلدۇڭالر. اٌدٍٗ  

 .①﴾لىٍغۇچىذۇر.  ئۇالرغب، ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔذۇر لوثۇيلىٍغبْ، جٗۋثىطىٕي ثٗوّۇ 
پٍٗغِٗجٗرٔىڭ ئٌِٗٗىَىحىذىىي ، ىسچىً ٍوٌَورۇقئ، ئبرىٍىػىع، ضۆھجٗت، لۇرئبْ

ھٗرثىدر ، ِدۇھٗثجٗت جۆوۈٌۈۋاجمدبْئۇالرغدب  لٌٗجحىٍٓۈوطٗن ، ئىسالر-ئۈٌگىٍىه ئىع

جبِبئٗجٕىدڭ ئىچىدي ، گوٍب ئبالھىذٖ ئبدٍِٖٗر ضدۈپىحىذٖ وۆڭدۈي ثۆٌدۈظ غٗخطىٗ

 لىطّىذا ئىّبٔي جۇٍغۇالرٔي ئٌِٗٗىٌ چېٕىمحۇرۇظ. 

ثىددٍْٗ پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالَ ئۆزىٕىددڭ  ىحىالرۋاضددئٗٔٗ غددۇٔذاق ثددبرٌىك 

لېرىٕذاغٍىمي ثىٍْٗ ئبجبٍىپ ئىػالرٔي ٍِٗذأغب وٌٗحۈرگْٗ ثۇ جبِبئٗجٕي ئۇٍۇغمبْ 

ثىرىٕدي -ثىرىٕي ِۇضدحٗھىٍِٗٗپ، ثىدر-ۋٖ ثىر جٗرثىٌَٗىذىلېرىٕذاغالردىٓ لىٍىپ 

لدۇرۇپ  وۈچٍٗحىپ جۇرىذىغبْ ئۆزئدبرا گىرٌٖىػدىپ وٗجدىْٗ ئبغدۇ وۈچٍدۈن ثىٕدبٔي

 چىمحي.

ثوٌغدبْ ثۈگدۈٔىي وۈٔدذٖ ئىطدالِٕىڭ جدۇٔجي  غېرىدتئىطالَ ئىىىىٕچي لېحىُ 

 ھٗ! - ِٗزگىٍىذٖ ِوھحب  ثوٌغبْ ئىػالرغب ثىس ٔٗلٗدٖر ِوھحب  غېرىجٍىك

دٖرىجىددذٖ  ئوجحۇرھددبيثوٌّىغبٔددذىّۇ ثٌٗىددي  ضددٗۋىَٗدٖگٗرچٗ ئٗ  ٍددۇلىرى 

ۈرٌٍٖٗذىغبْ ھٗرلبٔذاق ثېطىُ ثوٌطىّۇ! چۈٔىي ِۇٔبضىۋٖت ھٗرلبٔذاق ثېطىّٕي وۆج
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ئبٌذىذا ئۆز ِٗۋجۇجٍدۇلىٕي ضدبلالپ لبالالٍدذىغبْ ئٗ  ٍدۇلىرى چٗودىٗ ٍٗجّىطدٗ، 

 ئۇٔذالحب جبھىٍىَٗجٕىڭ ثېطىٍّىرى ھٗرلبٔذاق ِۇٔبضىۋٖجٕي پبچبلالپ جبغالٍذۇ.

ثۇ ئىػالرغب لبٔچىٍىه ۋالىث وېحٗر؟! ِْٗ ثۇٔي ثىٍٍّّْٗٗ! ثىدراق ِْٗ غدۇٔي 

جبھىٍىَٗجٕىدڭ  ي ثۇٔدذاق وۈچٍدۈن ِۇٔبضدىۋٖت ھٗلىدمٗجْٗ زۆرۈر.ئېٕىك ثىٍىّٗٔى

ثبزا، ال اٌٗ اال اٌٍٗ  جبلبثىً جۇرۇظ ۋٖزىپىطىٕي ئۈضحىگٗ ئبٌغبْ ضۇٍىمٗضحىگٗپۈجىۈي 

ھٗرىىىحىددذٖ جٗزِْٗ  رېئددبيئٗخاللىددذىٓ وٌٗددگْٗ ثددۇ ئٗخاللٕددي ئۆزىٕىددڭ 

 ثۆٌۈغددىگٗ پٗلٗت غددۇ چبغددذىال ئددۇ اٌٍٗٔىددڭ وۆڭددۈي ئٌِٗٗىٍَٗغحۈرۈغددي وېددرٖن!

وېحىۋاجمدبْ ٍوٌدذا  لٗجئىَٕٗزٖرئېرىػٌٍٗٗذۇ. لبٔذاق لىَىٕچىٍىمالرغب دۇچ وېٍىػحىٓ 

 .ئىٍگىرىٍٍٗذۇثىرىٕي لوٌالپ ئبٌغب -ثىرىٕي ٍۆٌٗپ، ثىر-لېرىٕذاظ ثوٌۇپ ثىر

*** 

 ببسقۇچ: ئۈچىُچي

ضدددۆز  دېدددگْٗ ئىطدددالَ ئدددۈِّىحىگٗ ٍدددۈزٌٗٔگْٗ ِٗدٖٔىدددَٗجٍٗر جولۇٔۇغدددي

ئىٕطبٔالر ھبٍبجىدذىىي ِدۇھىُ ئبِىٍالرٔىدڭ  ۇغۇ وۈٍٔٗردٖ ئىٕحىساَجٗورارٌىٕىۋاجمبْ ِ

 ثىرى.

ئىطالَ جبرلبٌغبْ ِۇھىحٕىڭ ھِّٗىطي ئدبز ثىدر لىطدّىٕي ھېطدبثمب ئبٌّىغبٔدذا، 

اٌٍٗٔىڭ جٗلذىرى ثىٍْٗ ئىططىك ثٌٗجبغ ۋٖ ِۆجىذىً ثٌٗجدبغ راٍؤٍىرىغدب جبٍالغدمبْ 

 !ھېطبثٍىٕىذۇطىس ِۇھىث ثوٌۇپ، ثۇ خىً ِۇھىث ئۆز جٗثىئىحىذٖ ئىٕحىساِ

ثىدرٖر  وۆپىٕچٗ ھبٌدذا ثدۇ خىدً ِدۇھىححىىي ھبٍدبت وٗڭدرى ۋٖ ئدبزادٖ ثوٌىدذۇ.

وَٗ ٍۈز ثېرىذۇ. ئبزراق -ئبدِٖٕىڭ ئبچٍىك ۋٖ ضوغۇلحىٓ ئۆٌۈپ وېحىػي ثٗن وِٗذىٓ

جددبٕٔي ضددبلٍىغىٍي ثوٌىددذۇ. چددۈٔىي ثددۇ جبٍددذا وددۈچٕي  ثىٍّٗٔددۇ ٍېّٗوٍىدده

ئۈچددۈْ ٍېمىٍغۇغددب ِوھحددب  ثوٌىددذىغبْ  وٍىددهٍېّٗخوراٍحىۋېحىددذىغبْ ۋٖ ٍېڭددي 

دٖھػٗجٍىه ضوغۇق ِٗۋجۇت ثوٌّبٍذۇ. غدۇٔذالال ئىٕطدبْ وبٌٍىطدىذا وٌٗگۈضدىگٗ 

لبرىحب جٗدثىر ۋٖ پىالْ جۈزۈغىٗ ِوھحب  ثوٌّبٍذۇ. چۈٔىي ئۇٔىڭ ئېڭىذا وٌٗگۈضدىّۇ 

ثۈگۈْ ثىدٍْٗ ئوخػدبظ ثوٌدۇپ، ثۈگۈٕٔىدڭ ئىػدٍىرى ئبٌدذىٕئبال ئورۇٔالغدحۇرۇٌغبْ 

 ضدٗۋٖثحىٓغدۇ  ٗرجىپ ۋٖ وۆپ پىالْ ثوٌّىغبْ ثىر خىدً ضدۈرٖجحٗ ئبخىرٌىػدىذۇ.ج

-جۈزۈغدىٗ، ودۆزىٕي ٍدبوي جٗپٗوىدۇرىٕي ٍىدراق پىدالْ ئىٕطبْ وٌٗگۈضدي ئۈچدۈْ

ٍىرالالرغب جىىىػىٗ ِوھحب  ثوٌّبٍذۇ. ئٗگٗر ئٗجٗ ئۆز لىَىٕچىٍىمٍىرى ثىٍْٗ ٍېحىدپ 

لىٍىۋاجمبْ ئىٕحىساِطىسٌىمٕىڭ ئۆزى وٌٗطٗ، ثىس ثۈگۈٔىي لىَىٕچىٍىمٍىرىّىسٔي ھٗي 

ثىٍٗٔال ئۇٔي ھٗي لىٍىۋېحىّىس. غۇٔذاق ثوٌغبچمب ِۇھىحٕىڭ جٗضىرىگٗ ئۇچرىغدبْ ثدۇ 

لبجحىك ئىٕحىساِطىسٌىك ۋٖ چىذاِطىسٌىك ثىٍْٗ وۆزگٗ  خبراوحېرىراٍوْ ئبھبٌىطىٕىڭ 
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ذٖ وۆرۈٔۈپ جۇرىذۇ. چۈٔىي ئۇالر چىذاِچبْ روھٕدي ئۆزىٕىدڭ ئٌِٗٗىدٌ ٔٗجىجىٍىرىد

ھبدىطىٍٗر ٍۈز ثٗرگْٗ چبغذا لىَىٕچىٍىمالرغب دۇچ وٌٗطٗ، دٖرھدبي ئدۇٔي جبغدالپ 

 !پٗرلٍٗٔذۈرٌٍّٖٗذۇثبغمب ثىر ئىػٕي لىٍغۇضي وېٍىذىغبْ چىذاِطىس روھحىٓ لىٍچٗ 

ٍددبٌغۇز ِۇھىحٕىددڭ  وىػددىٍٗرضددۆزىّىسٔىڭ خۇالضىطددي غددۇوي ثددۇ ِددۇھىححىىي 

ىٍٍٗت ثوٌۇپ، ئۇالر ئىٕحىسإِدي ئدۆچ جٗضىرىگٗ جبغالپ لوٍۇٌغبْ چبغذا ثىر غٌٗىحٗ ِ

وۆرىددذۇ. ئددۇٔي ئۈضددحىگٗ ئېٍىػددمب جېگىػددٍىه ثوٌّىغددبْ ۋٖ ئۈضددحىگٗ ئېٍىػددٕىڭ 

زۆرۈرىَىحددي ثوٌّىغددبْ، ٔېرۋىالرٔددي چبرچىحىددذىغبْ ئېغىددر ٍددۈن دٖپ لبراٍددذۇ. ثددۇ 

ئىٕحىساِطىس ِىٍدٍٗت پىالٔىٕدي ۋٖ ٍىرالمدب ٔٗزٖر ضېٍىػدٕي ئدۆچ وۆرىدذۇ. ثدۇالرٔي 

ٍوق ٔېرۋىٕي چبرچىحىدذىغبْ ئېغىدر ٍدۈن دٖپ لبراٍدذۇ. ئدۇالر ئدبخىرلي زۆرۈرىَىحي 

لىسغىٍٕىك ئوجىٕي ۋالىحٍىك ٍورۇجۇپ ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئۇالرٔىڭ لىسغىٍٕىمدي  ھېطبثحب

غدبخمب -گوٍب ٍورۇپ ثبلّىغبٔذٖن ئوچۇق لبٌىذىغبْ ۋٖ ٍېڭي جېّب ئىدسدٖپ غدبخحىٓ

 ضٗورٖپ ٍۈرىذىغبْ چىذاِطىس ِىٍٍٗجحۇر.

، جبپػدۇرۇۋېٍىعئىطدالَ  خدبراوحېرٔيجٗضىرىگٗ ئۇچرىغدبْ ثدۇ خىدً  ِۇھىحٕىڭ

 ئۇالرٔىڭ ئىچىذىٓ ثبغمب ثىر خٌٗمٕي ٍِٗذأغب وٌٗحۈرىذۇ.

دٖضٍٗپحىال ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذىٓ ئىٕحىساِچبٍٔىمي وۈچٍۈن ثىر ئدۈِّٗجٕي لدۇرۇپ 

ىدي چىمحي. ثۇ ئۈِّٗت ئىٕحىسإِي ئۆچ وۆرٍِٗذۇ، ئىٕحىساِغب لبرغي چىمّبٍدذۇ، ثٌٗ

ثىدس ثدۇ ٍٗردٖ  ئۇٔي ئىجرا لىٍىػدمب ئبٌذىراٍدذۇ ۋٖ ئۇٔىدڭ جٌٗٗپٍىدرىگٗ ثوٍطدۇٔىذۇ.

جٗضىرىگٗ ئۇچرىغبْ ۋٖ ئٗضدىرٌٗرٔىڭ لبٌدذۇلٍىرى وۆِدۈپ جبغدٍىغبْ ثدۇ  ِۇھىحٕىڭ

ئۇضددۇٌالرٔي وددۆپٍٗپ -ئىطددالَ ئددۆزگٗرجىْٗ چددبرٖ خددبراوحېرىٕيئۈِّٗجٕىددڭ 

رىدذا پٍٗغِٗدجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالَ ضۆزٌىٍّّٗىس. ِْٗ ھٗرلبچبْ جٗرجىّىھبي وىحبثٍى

ضدۆزٌٗرٔي  دېگْٗ ،ثىسٔي ٔبِبزغب خۇددى جٗڭگٗ ضٗپىٗ جىسغبٔذٖن ضٗپىٗ جىساجحي

ئولۇغبْ چېغىدذا ثدۇ ئۈِّٗجٕىدڭ  ئىٕطدبٔالر ِٗٔپٗئٗجدي ئۈچدۈْ چىمىرىٍغدبْ ئٗ  

پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ  جٗرثىَٗچيئۈچۈْ ثۇ ثۈٍۈن  ثوٌۇغيٍبخػي ئۈِّٗت 

ھٍٗدراْ  جٍَٗبرالۋاجمبٍٔىمىدذىٓرىٕىڭ ِۇھىُ ۋٖزىپىطي ئۈچۈْ لبٔدذاق ئۇالرٔي ئۆزٌى

روھددي دۇَٔبضددىذا لبٔددذاق  وىػددىٍٗرٔىڭلددبالجحىُ ۋٖ ھبٍبجبٍٔىٕددبجحىُ ثددۇ دىٕٕىددڭ 

 وېطٗيجۇٍۇٌغبْ  لېَىٕذٖنئىػالرٔي ٍِٗذأغب وٌٗحۈرۈپ دٖضٍٗپحٗ ضبلبٍحىع جوٌىّۇ 

 ! ئٗجٗثٍٗٔذىُٗرجىٍٗٔىىىذىٓ لبٔذاق ئۆزگ خبراوحېرٔيضۈپىحىذٖ ئبغىبرا ثوٌغبْ 

پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالَ ضدٗپٕىڭ جۈپحدۈز ثوٌغدبٍٔىمىٕي ودۆرِىگىچٗ ٔبِدبزٔي 

ثبغٍىّبٍححي. ئۇٔي ثۇٔىڭ ِۆرىطىگٗ ثۇٔي ئۇٔىڭ لٗدىّىگٗ چدبپالپ ِۇثدبرٖن لدوٌي 

 گوٍب ِۇضحٗھىَٗ ثىٕبدٖن.. ثىٍْٗ ضٗپٕي جۈزٌٍٗححي
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غدٗپمٗت لىٍىدذىغبْ، ئٗگٗر ئدۇالر  - ئىطالَ ئىٕطبٔالرٔىڭ ئبجىسٌىرىغدب ِېھدرى

ئبٌىَجبٔبثٍىممدب،  ئٍٗىجٍىٍّٗدذىغبْخبجبٌىك ئۈضحىذٖ چىدڭ جۇرۇۋاٌّىطدىال، ئدۇالرٔي 

جۇٍغۇ دٖپ -ۋٖ ئۈضىۈٔٗ دٖپ ئِٗٗش، ثٌٗىي ھېص ِېخبٔىىبئىٕطبٔىَٗجٕىڭ روھىٕي 

 وۆجۈرۈۋېحىددذىغبْلددبراپ ِۇئددبِىٍٗ لىٍغددبْ ھِٗددذٖ ئۇٔىڭددذىٓ ئېغىرچىٍىمٕددي 

 مب ئىگٗ جۇرۇپ، پۈجىۈي ئىطالَ جٗرجىپ ۋٖ ئىٕحىساِذۇر.ِېھرىجبٍٔىم

و﴿  َِ ََُروْ  ِلُذُُاَِِهْا َوَِ  يَوْغ َُوْغ ْْ َّْو َِل ََُسُهْا ذََتُروْ   ل َُْلاْ  نَُْو ًْ َنْو َ  َك ِِ ُْاْ  َِل ُُاَن ِ َلَّ  لّْوُو َو لَِّذيَ  ِ َذ  َِوَد ُر  لوذه
َِول َِوَدُْواْ  َوُىوْا يَودْ  َََْو   َِ َوَلْا ُيِصورهوْ   َُِهول  عَُْوَهولُر ْ َُْلوا ْْ و  َت نَّول   َتْ وِر  ِِ َِ ِتو  رََّتِهوْا َو وَرَ   َِ َِّْغ ُُِىا  ََآ و َِ ُنْولَ ِوَك 

 َ  ِْ وُر  ْلَدولِِ ِْ ِِ َهل َوُِْدَا َن جٗلۋادارالر ٍبِبْ ثىر گۇٔبھ لىٍىپ لبٌطب ٍبوي ئدۆزٌىرىگٗ ﴿ ﴾َفلِلِميَ  

ِٗغپىدرٖت جٌٗٗپ لىٍىدذۇ.  زۇٌۇَ لىٍطدب اٌٍٗٔدي ٍدبد ئېحىدذۇ، گۇٔدبھٍىرى ئۈچدۈْ

ئۇالر لىٍّىػدٍىرىٕي ثىٍىدپ جدۇرۇپ  گۇٔبھىٕي وٗچۈرىذىغبْ اٌٍٗدىٓ ثبغمب وىُ ثبر؟

 ثېرىٍىددذىغبْداۋاِالغددحۇرِبٍذۇ. ئۇالرٔىددڭ ِۇوبپددبجي پٗرۋٖردىگددبرى جٗرىپىددذىٓ 

ِٗغپىرٖت ۋٖ ئبضحىذىٓ ئۆضحٗڭٍٗر ئېمىپ جۇرىدذىغبْ جٗٔدٕٗجٍٗردۇر. ثدۇ ٍٗرٌٗردٖ 

 ٔېّىدذېگْٗبٌىذۇ. ٍبخػي ئىع لىٍغۇچىالرٔىڭ ئېرىػىذىغبْ ضدبۋاثي ئۇالر ِٗڭگۈ ل

 ①﴾ھٗ! - ٍبخػي
َْ نََِو ُ اْ ﴿  َّو ِت ٌر  وَر َِ وْ   يِ  ِِ ِِو   لومت َََْوْ ُ ْا  َدوَل  َِ ََُِّولُتْا َوَِول  ِْ َهولِلِه ُىوَا   ِِ وقَّ  َِ لِىُمو  ِِ   لَّوِو  َِ ِ َْووَر ِى َا  َو

َْلَّلُتُا  ْلُلْسِْل َ  ِِ  دَوُِّْل  َََْو   لنَّولِس َِوَاِد ُلا  ُىَا  ُوا  ُ وَهَم ر  َََْوْ ُ ْا َوَتُ ُا واَُ َ وِه ًم   ُْ َِ  لرَّ َوِِو  َىوَذ  لَِ ُ وا
ووْاََلُتْا َِووِنْدَا  ْلَلووْاَل  َوُِْدووَا  لنَِّصوو رُ  َِ َّووِو ُىووَا  َُِصووُلا  َِلل َْ ََ َو  َََّتوول ََ َوآتُووا   ل دىٕغددب ٍددبردَٖ -اٌددٍٗ﴿ ﴾ لصَّووََل

 ېچمبٔدذاقھ دىٕدذاذىٓ ضدىٍٗرٔي جبٌٍىدذى. ضدىٍٗرگٗ ثېرىػىٗ ئۈِّٗجٍٗر ئبرىطدى

 .②﴾ِۈغىۈٌٍۈوٕي لىٍّىذى
 ﴿ ِْ ِِوووِق َو  ووواَىُ ْا َونَيْوووِمَيُ ْا ِ لَووو   ْلَلَر  ُِ ُْاْ  ُو َِنُووواْ  ِ َذ  ُدْلوووُُْا ِ لَووو   لصَّوووَلَِ ِلْ ِسووو ُْاْ  يَووول نَيوهَهووول  لَّوووِذيَ  آ َسووو

َُْ ْا ِ لَو   ْلَ ْدَِّو ِ  َو ِ  ُِ ُ ْا َوَنْر َِّونُ ا َُِرُِوِْ وم   َِ ولر َن َِ ََرر َنْو  و َْ َََْو   ََو  َنْو  َِّْر َّهَُّروْ  َوِ ِ ُتنوُُا  ُنًِّول َِول ُِ ِ ُتنوُُْا 
ُِاِىُ اْ  ُْاْ  َُِا َس ِْ َِلر َِوَُوَ لَُّلاْ  َصِد ًم  َِ تًِّل َِل َْْا َتِ ُموْ   َِْسُُُا  لنتَسلر َِو ًِِ  َنْو ََل َِول يُرِيومُ  ِتَ   ْلغَل ِتْنوُو   َونَيْوِميُ ا 

َْْ ُ ْا َلَدَُّ وْا َتْكو ُ  ََ ٌر َوَلِ   يُرِيُم لُِ َطهَّرَُتْا َولُِ ُِاَّ ُِْدَلَُُو  َر َِ ِتْ   َْْ ُ ا  ََ ُّْو لَِ ْ َدَل  َِ  ل اٌٍٗ ضدىٍٗرگٗ ﴿ ﴾ُرو

ِۇغٗلمٗجٕي خبٌىّبٍذۇ. ٌېىىٓ اٌٍٗ ضىٍٗرٔىڭ غۈوۈر لىٍىػىڭالر ئۈچۈْ، ضىٍٗرٔىڭ 

 .③﴾جبِبِالغٕي خبالٍذۇضىٍٗرگٗ  ٔېئّىحىٕيپبن لىٍىػىٕي ۋٖ 

                                                 
①

 ئبٍٗجٍٗر.-016-015ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
②

 ئبٍٗت.-78ضۈرٖ ھٗ ،  
③

 ئبٍٗت.-6ضۈرٖ ِبئىذٖ،  
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 ئىٕحىساَ ئىجبدٖجٍٗردٖ ئبالھىدذٖ روغدْٗ گٗۋدىٍىٕىدذۇ. ٔبِدبز، روزا، ھٗ ، زاودبت

لبجبرٌىك ئىجبدٖجٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ثوٌۇپّۇ ٔبِدبز ۋٖ ھٗ  ئىٕحىدساَ ثوٌغبٔدذىٓ ثبغدمب 

 ۋالحي ئېٕىك ثٌٗگىٍٗٔگْٗ.

پ ئبجبۋاجمدبْ ئٗخاللدالر دٖ-ثىس ثۈگدۈْ ئىجحىّدبئىٌ ئٗدٖپ ِۇئّىٍٕٗرگٗلۇرئبْ 

 .ئۆگىحىذۇئىٕحىسإِي -ئٗخالق ثىٍْٗ لوغۇپ جٗرجىپ-ئٗدٖپ

َََْو  َنْىَِْهول﴿ ْتُلا   ُُِسوا  َوُتَسو َّو  َتْسَُْا َِ َر َُو ُواِتُ ْا  ُْا  َُوُ اتًل َ  وْ َُِنا  ََل َتْمُف ور  لَُّ وْا  يَل نَيوهَهل  لَِّذيَ  آ َذِلُ وْا َف وْ
 َِ ُدا  ُىوَا َِوِِْ لَّوْا تَ ْ َلَدَُّ ْا َتذَتَُّرو ُدوا  َِولْرِِ َِ َلُ وْا َوِ ِ ِد وَل َلُ وُا  ْرِِ َّو  يُووْيَذ َِ ُْاَىل  وًم  َِوََل تَوْمُف َِ ِِ َهول َن ِ وُمو  

ِْو ا   ََ  َِ ََُِولع  لَُّ وْا وَ ْ َنزَْت  َلُ وْا َو لَّوُو ََِلول تَوْدَلُْوا ِِ َهول  َِْسوُ اَُْر  وَر  ُْا  َُوُ اتًول َ  وْ نَولح  نَِ تَوْمُف ُِ َََْوْ ُ ْا   ََ  لَّوُو لَوْ 
 َِ َِ َوَِول َتْ ُُُلوا َِل تُوُِّْمو َُْا  ، ئىجدبزٖت وىرىػدىٗثبغمىالرٔىڭ ئدۆٍىگٗ   ِۇئّىٍٕٗر يئ﴿ ﴾يَوْد

ٔٗضدىھٗت  - ضورىّىغىچٗ ۋٖ ئۆً ئىگىطدىگٗ ضدبالَ ثٗرِىگدۈچٗ وىدرِٗڭالر. ۋٖز

ئٗخاللمدب رىئدبٍٗ لىٍىػدىڭالر ئۈچدۈْ ثدۇ ٍٗٔدي  - ئٗدٖپئېٍىػىڭالر ٍٗٔي گۈزٖي 

ٖ ضبالَ ثېرىپ وىرىع جۇٍۇلطىس وىرىػحىٓ ضدىٍٗرگٗ ٍبخػدىذۇر. ئىجبزٖت ضوراپ ۋ

وىرِٗڭالر.  ثېرىٍّىگۈچٗئٗگٗر ثبغمىالرٔىڭ ئۆٍٍىرىذٖ ھېچ ئبدَٖ ثوٌّىطب، ئىجبزٖت 

، لبٍحىپ وېحىڭالر،لبٍحىپ وېحىع ضىٍٗر ئۈچدۈْ دېَىٍطٗئٗگٗر ضىٍٗرگٗ لبٍحىڭالر 

ٔددي ثىٍىددپ جۇرغۇچىددذۇر. ئٗ  ٍبخػددىذۇر. اٌددٍٗ ضددىٍٗرٔىڭ لىٍغددبْ ئٌٍِٗٗىرىڭالر

ضبراٍالرغب ئوخػبظ، ئۆٍٍٗرگٗ ھدبجىحىڭالر -غٗخطي جۇراٌغۇ ثوٌّىغبْ  ٍٗٔي دۇوبْ

چۈغدددۈپ وىرضدددٗڭالر، ضدددىٍٗرگٗ ھدددېچ گۇٔدددبھ ٍولحدددۇر. اٌدددٍٗ ضدددىٍٗرٔىڭ 

  .①﴾ئبغىبرىٍىغىٕىڭالرٔىّۇ، ٍوغۇرغىٕىڭالرٔىّۇ ثىٍىپ جۇرىذۇ
ُْا ﴿ َِنُووا  ََل تَووْمُف ووَر َُوولِ رِيَ  ِ َُوولُه َوَلِ ووْ  ِ َذ   يَوول نَيوهَهوول  لَّووِذيَ  آ َِ َلُ ووْا ِ لَوو  ََِدوولمر َ  وْ َُو ُوواَ   لنَِِّّوو ت ِ َلَّ نَِ يُوووْيَذ

َِ يُوووْيِذ   لنَِِّّوو َّ  َِّ َذِلُ ووْا َتوول ووِمي ر ِ  َْ ُِِسوو َ  ِل ُِْسَُْا َذ  َِِدْلووُُْا َِلَُُِكووُرو  َوََل  ُْا  َِووِْ َِ ووُُْا َِوولْلُف وونُ ْا  ُل ِِ   ِ ْْ َِوَ ْسووَُ
َّوووو َِْهووووُر ِلُقُْووووَو ل َ وووولنر َذِلُ ووووْا َن ِِ وووو  َورَ ر  وووواَُلاُى َّ ِِ ْْ ًَوووول َِل َُل َِ وووواَْلُُُلاُى َّ  َْ ووووقت َوِ َذ   َْ ووووَ   ْل ِِ   ِ ْْ اَُِ ْا ُو ََل َيْسووووَُ

پٍٗغِٗجٗرٔىددڭ ئددۆٍٍىرىگٗ وىددرِٗڭالر، پٗلٗت جبِبلمددب  ِددۇئّٕىٍٗر يئدد﴿ ﴾َودُوُْوواَِِه َّ 

لىححدب رۇخطدٗت ثىدٍْٗ وىرگٗٔدذٖ، چبلىرىٍغبْ ۋالدحىڭالردىال وىدرىڭالر  ثبغدمب ۋا

جبِبلٕىڭ پىػىػىٕي وۈجۈپ ئوٌحۇرِبڭالر، ٌېىىٓ چبلىرىٍغبٔذا وىرىڭالرٍۇ، جبِبق ٍٗپ 

ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ جبرلبپ وېحىڭالر. جبِبلحىٓ وېَىٓ، پبرا  ضېٍىػىپ ئوٌحۇرِبڭالر، ثۇ 

ٍغِٗجٗر  ٍٗٔي جبِبلحىٓ وېَىٓ پبرا  ضېٍىپ ئوٌحۇرۇظ، پٍٗغِٗجٗرٔي رٖٔجىحىذۇ. پٗ

 ثۇٔي ئېَحىػدمب، ضدىٍٗردىٓ خىجىدً ثوٌىدذۇ. اٌدٍٗ ھٗلٕي ئېَحىػدحىٓ، خىجىدً 

ثوٌّبٍددذۇ. ضددىٍٗر پٍٗغِٗجٗرٔىددڭ ئبٍبٌٍىرىددذىٓ ثىددر ٔٗرضددىٕي ضددوراپ ئبٌّددبلچي 
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ثوٌطددبڭالر، پٗردٖ ئبرلىطددىذىٓ ضددوراپ ئددېٍىڭالر. ِۇٔددذاق لىٍىددع ضددىٍٗرٔىڭ 

 .①﴾جۇجىذۇدىٍٍىرىڭالرٔىّۇ، ئۇالرٔىڭ دىٍٍىرىٕىّۇ ئٗ  پبن 
ئدۇالر  جٗرثىَٗضيئىطالَ  جٗرثىٌَٗىگْٗپٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضبھبثىٍٗرٔي 

-ئبضبضددىذا ئِٗٗش، ثٌٗىددي ئىٕطددبٔىٌ ئبضبضددحىىي جٗرجىددپ ِېخبٔىىددبئىچىددذىٓ 

ئىٕحىساِغب ئىگٗ ِۇٔحىسىُ ثىدر ئدۈِّٗجٕي ثبرٌىممدب وٌٗحدۈردى. ِبٔدب ثدۇ ئىطدالِٕىڭ 

ۈي جٗرٖپٍٗردٖ ئىٕطبٔىٌ ِبغىٕىغب ئبٍالٔذۇرۇپ ئبالھىذىٍىىي، چۈٔىي ئۇ ئىطالَ پۈجى

. ئىٕحىساِالغدحۇرىذۇلوٍّبضحىٓ ثٌٗىي ئىٕطبٕٔىڭ ئىٕطبٔىٍَىمىٕي لوغذاپ ھبٍدبجٕي 

روھددي  ھېطددبثالٔغبْٔٗجىجىددذٖ خىددسِٗت ئۆزىٕىددڭ ئددبدا لىٍىٕىػددحىىي ٔىػددبٔي 

 ئۇلۇٍِىرىٕي ٍولۇجۇپ لوٍّبٍذۇ.

اِغدب رىئدبٍٗ لىٍىدپ ئۆزىٕىدڭ ثٌٗىي ئىٕطدبْ ئىسچىدً جدۈردٖ جٗرجىدپ ۋٖ ئىٕحىس

ئوخػدبظ ِٗججدۇرى  ئۈضدىۈٔىگِٗٗۋجۇجٍۇق ٔىػبٔىٕي ثبٍمبٍذۇ. ٔىػدبْ جٗرٖپدىٗ 

ئىححىرىٍٍّٗذۇ. ثٌٗىي ھٗر لېحىّذا ئۇٔي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ لٗجئىٌ ئىرادىگٗ 

 وېٍىذۇ.

ئىٕحىساِغب رىئبٍٗ لىٍغبٔذا ئىطالَ ئۈِّىحىٕىڭ خىسِٗت ضۈرىحىذٖ لبالٍّىمبٔچىٍىك 

جدۈزۈٍِىرى ثدبر. ھٗرثىدر -ۆرۈٌٍّٗذۇ. چۈٔىي ھٗرثىر خىسِٗجٕىدڭ ٍوٌٍدۇق لبئىدذٖو

خىسِٗجحٗ غٗرىئٗجٕىڭ ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرۇغمب جېگىػدٍىه ِٗلطدٗجٍىرى ثدبر. غدۇٔىڭ 

ئۈچددۈْ ئىٕطددبْ ئددۆزى ئېٍىددپ ثېرىۋاجمددبْ ھٗرثىددر ھٗرىىٗجددحٗ ئۇٔىددڭ ھٗرىىىحددي 

 ؟دائىرىذىٓ چىمىپ وٗجحىّدۇ رۇخطٗت لىٍىٕغبْ ھبالي دائىرىذٖ وېحىۋاجبِذۇ ٍبوي ثۇ

ئٌِٗٗىدٌ  خىسِىحىٕىدڭثۇالرٔي جٗوػدۈرۈپ جدۇرۇظ وېدرٖن! غدۇٔذالال لىٍىۋاجمدبْ 

ٔٗجىجىطىگٗ لبراپ، ئۇٔىدڭ غدٗرىئٗجٕىڭ ِٗلطدىحي ثىدٍْٗ ئۇٍغدۇْ ثوٌغدبْ ٍدبوي 

 ثوٌّىغبٍٔىمىٕي وۆرۈپ ثېمىػي وېرٖن!.

لىٍىك ئىطدالَ جۈزۈَ ۋٖ ٔٗجىجىٍٗرٔي جٗوػدۈرۈظ ئدبر-ئىٕحىساَ، لبئىذٖ-جٗرجىپ

. چدۈٔىي ثدۇ جبٍدذا ھٗرثىدر جٗرثىٌَٗىدذىٍىرالٕي وۆرٌٍٖٗذىغبْ چىذاِچبْ روھٕي 

غٗخطٕىڭ ٍىراق ثىر ٔىػبٔي غۇٔذالال پۈجىۈي ئۈِّٗجٕىڭ وٗ  دائىرىٍىه ٔىػبٍٔىرى 

 ِٗۋجۇت.

ٍددبٌغۇز دۇَٔددبغىال لبرىّبضددحىٓ ٍددبٌغۇز ثۇرٔىٕىددڭ ئددۇچىٕىال  غٗخطددٕيئىطددالَ 

. ثٌٗىي ئۇٔىڭغب ثىر ٔىػدبٕٔي جٗرثىٌَٗىذىذىغبْ ئبضبضحب وۆرِٗضحىٓ، خىسِٗت لىٍى

دۇَٔبدىٓ، پۈجىۈي ھبٍبجٍىك ئبٌىّىذىٓ ھبٌمىدپ،  رېئبيثٌٗگىٍىذى. ثۇ ٔىػبْ پۈجىۈي 
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غٍٗجي دۇَٔبغب ۋٖ ئبخىرٖت وۈٔىگٗ ثبغٍىٕىذۇ. ٔٗجىجىذٖ ئىٕطبْ ثدۇ دۇَٔدبدا، ِۇغدۇ 

ٍىراق ثىدر دۇَٔبغدب لدبراپ دائىرىذىٓ ھبٌمىپ وٗجىْٗ ئٗ   ھېططىٌۋالىححب پۈجىۈي 

گوٍب وۆز ئبٌذىذا وۆرگٗٔذٖن  ٍۈرىىىذٖجۇرۇپ خىسِٗت لىٍىذۇ. ئۇ ئبغۇ ٍىراق دۇَٔبٔي 

. گوٍب ِۇغۇ ۋالىحٕىڭ ئۆزىذٖ ئٌِٗٗگٗ ئېػىۋاجمبٔذٖن ھېص لىٍىذۇ. ئۇٔىدڭ وۆرۈٔىذۇ

ئېڭىذىىي ھٗرثىر ِىٕۇت ئۇٔي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ ئىسدىٕىۋاجمبْ ئبغدۇ ٍىدراق 

بْ جٕٗٔٗت ۋٖ اٌٍٗٔىڭ ِِٕٗۇٍٔۇلىذۇر. پۈجىۈي ئىٕطبٔىَٗجٕىڭ ئېڭىذا ثۇٔىڭذىٓ ٔىػ

ٍىرالراق ثىر ٔىػبٕٔىڭ جېپىٍىػي لٗجئىٌ ِدۇِىىٓ ئِٗٗش! غدۇٔىڭ ثىدٍْٗ ئدۇ ھٗر 

دائىُ ئبغۇ ٔىػبْ ثىٍْٗ ثبغٍىٕىپ جۇرىذۇ. ئۆزىٕىڭ پۈجىۈي ِٗۋجۇدىَىحىٕىدڭ ئبغدۇ 

ٕي  ئۇ ثېطىۋاجمبْ ھٗرثىر لٗدِٖٕىڭ ئبغدۇ ٔىػبْ ثىٍْٗ زىچ ثبغٍىٕىػٍىك ئىىٍٗٔىىى

ٍىراق ٔىػبٔغب لبراپ وېحىۋاجمدبْ ٍوٌدذىىي لٗدَٖ ئىىٍٗٔىىىٕدي ھٗر ۋالىدث ھدېص 

 لىٍىپ جۇرىذۇ.

، ئۈِّٗجٕىدڭ ِدۇھىُ ۋٖزىپىطدي جٗرثىٌَٗىدذىىيئىطالَ ئۈِّٗجٕي غۇ ئبضبضدحب 

رلي ئٌِٗٗدگٗ ئبغۇرۇغدحب ٍدبوي ھدبزى ِٗۋجدۇدىَىحىٕيئۆزىٕىڭ چٗوٍىه ِۇضحٗلىً 

ھبٌىحىذٖ ٍبغبظ ئىچىذىال چٗوٍىٕىپ لبٌّبٍذۇ. ثٌٗىي ئۇٔىڭ ثۇ دۇَٔبغب ضوزۇٌغبْ ۋٖ 

 ئىٕطدبٔىَٗجٕيثۇ دۇَٔبدىٓ ئبخىرٖجىٗ ضوزۇٌغبْ ثىر ٔىػبٔي ثبر. ثۇ ٔىػدبْ پۈجىدۈي 

، ۋٖ ثوٌۇغديئىالھي ٔۇرغب چبلىرىع، ٍٗر غبرىذا اٌدٍٗ ٔىدڭ وٌٗىّىطدىٕىڭ ئۈضدحۈْ 

ئۈچدۈْ  ثوٌۇغديگدۇۋاھچي  ئىٕطدبٔىَٗجىٗي پۈجىدۈي ِۇغۇ ئۈِّٗجٕىڭ لىَبِٗت وۈٔ

  .جىھبد لىٍىػمب چبلىرىع ٔىػبٔىذۇر
َََْوووووْ ُ ْا َ وووووِه ًم ﴿ ووووواَُ  ُْ َِ  لرَّ َََْووووو   لنَّووووولِس َوَيُ وووووا ُووووواْ  ُ وووووَهَم ر  وووووطًل لتَُُ ُا َْ ًْ َو ووووو َِّ ْْنَووووولُتْا ُن َد َِ  ﴾وََتوووووَذِلَك 

ۆجىٗٔىي ، ئددوىػددىٍٗرگٗغددۇٔىڭذٖن ضددىٍٗرٔي ئىطددالِغب ھىددذاٍٗت لىٍغبٔددذٖن ﴿

 ثوٌۇغيئۈچۈْ ۋٖ پٍٗغِٗجٗرٔىڭ ضىٍٗرگٗ غبھىث  ثوٌۇغحۇڭالرئۈِّٗجٍٗرگٗ غبھىث 

  .①﴾ثىس ضىٍٗرٔي ٍبخػي ئۈِّٗت لىٍذۇق ئۈچۈْ
﴿ َِ َّْو ََِلل يَوْدَلُْوا َِّ  ل َِِْ ِِ  َُُوَهْاْ   َِِْ ّْو  يُ  ُتْهُو ِل َِ  لمت ْ  َوَيُ ا َن ُِِوْ  َِ َّ  ََل َتُ ا َِ ُْاُىْا  پىحدٕٗ ﴿ ﴾ر   ََِصو َودَلِت

 .②﴾وٌغبٔغب لٗدٖر ئۇالر ثىٍْٗ ئۇرۇغۇڭالرۈًٍٔٗ اٌٍٗ ئۈچۈْ ثۋٖ دىٓ پۈججۈگىگٗٔگٗ 
ََوِ   ْلُلنَ وِر َوُنْولَ ِوَك ُىو﴿  َِ َهوْا َِ َِولْلَلْدُروِ  َويَونوْ ُُِرو ْ وِر َويَوْا َْ َِ ِ لَو   ْل َُا ْ  يَوْم َِّ ِتنُ ْا ُن َِ َوْلَُُ    وا ُْ ِْ َْ  ﴾ُا  ْلُل

خٍٗرىٍىده ئىػدالرغب دٖۋٖت لىٍىدذىغبْ، ٍبخػدي ئىػدالرغب ضىٍٗرٔىڭ ئبراڭالردا ﴿
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ثۇٍرۇپ ٍبِبْ ئىػالردىٓ جوضىذىغبْ ثىر جبِبئٗت ثوٌطۇْ! ئٗٔٗ غۇالر ِٗلطدىحىگٗ 

 .①﴾ئېرىػىۈچىٍٗر
 لٗجئىدٌئىطالَ ئۈِّىحي جۇٌۇق ئوْ ئٗضدىرگٗ ٍدېمىٓ ۋالىدث ِۇغدۇ ٔىػدبٔذىٓ 

لىسغىٍٕىمي ضۇضالپ لبٌّىذى. ئبٍرىٍّبً ٍبغبپ وٌٗذى. ئۇالرٔىڭ ثۇ ٔىػبٔغب ثوٌغبْ 

ٍبٌحبٍّىدذى.  ٌجىٓ لٗجئىدھبىٔىػبٕٔىڭ ئِٗىٍي ئىپبدىطي ثوٌغبْ ج ئٗۋالد-ئٗۋالدِۇ

 ِبٔب ثۇ ئىطالَ ئۈِّىحىٕىڭ جبرىخحىىي ئٗ  ثبجۇرأٗ روھي!

ضۆزٌٗپ ئۆجىْٗ ۋٖ ئۇٔىڭ ئۈِّٗت ھبٍبجىدذىىي  دائىرىذٖوٗ   ٍۇلىرىذاثىراق ثىس 

ئۈزۈٌّٗش ئېغىع لٗدىّي ئىطالَ ھٗلىمٗجٍىرىدذٖ ۋٖ ئدۇ جٗضىرٌىرىٕي ثبٍبْ لىٍغبْ 

 چېىىٕىػديئىسچىً  جٗضىرچبٍٔىمىذا روھي دۇَٔبضىغب وىػىٍٗرٔىڭھٗلىمٗجٍىرىٕىڭ 

ئبضحب ِۇھىحٕىڭ جٗضىرىگٗ ئدۇچراپ –ئبضحب  وىػىٍٗرٔٗجىجىذٖ  وٌٗحۈرۈپ چىمبردى.

 غدبْ چبغدذاٍولبٌ ئېحىمدبدضٗۋٖثي روھىَٗجٕي ودؤحروي لىٍىدذىغبْ جدبٍٔىك  وٗجحي.

 ضدٗۋٖثحىٓلبٌىدذۇ. دٖي غدۇ  ثوٌدۇپثىر جٗضدىر وۆرضدٗجىۈچي -ئۇ ثىردىٓ ِۇھىث،

، پىالٕٔي ئدۆچ خبراوحېرغبچۇۋاٌچبق  وۆرۈدىغبْجۈزۈِٕي ئۆچ –ئىطالَ ئۈِّىحي لبٔۇْ 

ئىٕحىساِطددىسٌىممب،ٍىرالمب ٔٗزٖر ضېٍىػددٕي ٍبلحۇرِبٍددذىغبْ ۋٖ ئۇزالمددب  وۆرۈدىغددبْ

 ثېرٌٍّٖٗددذىغبْلىٍىػددمب ثٗرداغددٍىك  ىطددئۇلحضددۇزۇٌغبْ غددبٍىٕي چىمىددع 

 چىذاِطىسٌىممب لبٍحىپ وٗجحي.

ئٗگٗر ئۈِّٗجٕىڭ ئٗھۋاٌي غۇٔذاق ثوٌطب ئدۇالرٔي جٗجمىدك لىٍغۇچىالرغدب ئېٕىدك 

 ثوٌغبٔذٖن، ئۇٔذالحب ئۇٔي وىُ جۈزٍٖذۇ؟

جدۈزٖپ ثېرِٖدذۇ؟  پدبرجىٌَٗٗرثىٍْٗ ئېغىس ثۇرۇْ ٍبٌىػدىۋاجمبْ ضىَبضدىٌ  غٗرة

ر ثۇ خىً ۋٖزىپٗٔي ئۆزٌىرىٕىڭ پىروگراِّىطدىغب وىرگدۈزِىگْٗ  ٍٗٔٗ ۋٖھبٌٗٔىي ئۇال

ئۇالرٔىڭ لدۇرثي ٍٗجٍّٗدذۇ. ثدۇ  ئٌِٗٗىَٗجحٗ دېطىّۇ ،ئۇالر غۇٔذاق لىالٍٍي وېٍىپ

 غٗرثدىٗئۈِّٗت ئبغۇ ثىر ئٗضدىر ئىچىدذٖ  ،جٗجرىجٗجۇٌٍۇق ثىر ئٗضىردىٓ ثۇٍبٔمي 

 غٗرةۆزىٕي ئبجمبْ ثوٌطدىّۇ ثىدراق ئ ثوٌۇغمبۋارىَبٔحي  غٗرثٕىڭۋٖ  جٗلٍىذ لىٍىػمب

ضىَبضدىٌ پدبرجىٌَٗٗر ثدۇ  چبلىرىۋاجمدبْ غٗرثٍىػىػىٗثىٍْٗ ئىححىپبلٍىػىۋاجمبْ ۋٖ 

وۈچىَىدپ  ئدېغىع. ئدۈِّٗت ئىسچىدً جدۈردٖ جۈزٌّٖىدذىھېچ ٔٗرضدىٕي  ضبھٗدٖ

 جددۈزۈِٕي، لددبٔۇْ وۆرۈدىغددبْوٗجّىگٗٔددال ثوٌطددب، ئۆزىٕىددڭ ئىٕحىساِىٕددي ئددۆچ 

  ئوجحٗن لىسغىٍٕىمي ثىر ٔٗچچٗ ِىٕۇت جٗرجىپطىسٌىىيۋاٌچبق ۋٖ ٍبلحۇرِبٍذىغبْ، چۇ
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ئىچىذٖ لوزغىٍىپ ئۇزاق ئۆجًّٗ ئىرادىٍٗر ضۇٔۇپ، جىرىػدچبٍٔىك ثىىدبر ثوٌىدذىغبْ 

 چىذاِطىسٌىك ئىچىذٖ ٍبغبپ وٌٗذى.

ۋٖھدبٌٗٔىي ئدۇالر ثدۇٔي ئۆزىٕىدڭ  ووِّۇٔىطحىه پبرجىَٗ ثۇٔي جۈزٖپ ثېرِٖدذۇ؟ 

، دېطددىّۇ غددۇٔذاق لىالٍٍددي ئددۇالر وېٍىددپِىگْٗ، ٍٗٔٗ پىروگراِّىطددىغب وىرگددۈز

 ووِّۇٔىسَئۇٔذاق لىٍىػمب لۇرثي ٍٗجٍّٗذۇ. ِبٔب ثۇ ئىطالَ دۇَٔبضىٕىڭ  ئٌِٗٗىَٗجحٗ

. جٗجدرىجٗئوجحۇز ٍىٍالردىدٓ ثۇٍدبٔمي  غٗھٗرٌٗردىىيثبالضىغب ئۇچرىغبْ ھٗرلبٍطي 

ٍحىدددۋٖجحي ىػدددٕي وۈچٗغئٗگٗر ئدددۇالردا ھبٍبجٕىدددڭ ھٗرلبٍطدددي جٗرٖپٍىرىدددذٖ ئې

ھددېچ ٔٗرضددىٕي ئٗھۋاٌىددذىٓ ئددۇ ئىٕطددبٔالرٔىڭ  ئٌِٗٗىَٗجددحٗ دېّىگٗٔددذىّۇ،

 .جۈزۈجٌّٗىذى

. ھِٗدذٖ ٍولىحبٌّبٍذۇثۇ خىً ِۇھىحٕىڭ جٗضىرىٕي ئٗلىذىذىٓ ثبغمب ھېچ ٔٗرضٗ 

 جؤدۇپ، ئٗلىذىٕىڭ ِبھىَىحىٕي جوغرا جٗرثىٌَٗىٕىپثىٍْٗ  جٗرثىَٗضيئىطالَ جوغرا 

ئدۇٔي ئىطدالھ لىٍىػدمب  وىػدىٍٗرٔىڭگىٍىرىدذىٓ ثبغدمب ئى ئېحىمدبدٍٗجىْٗ جدوغرا 

ضددبھبثىٍىرىٕي دٖي ئبغددۇٔذاق  ئٌٍٗٗھىططددبالَئىمحىددذارى ٍٗجٍّٗددذۇ. پٍٗغِٗددجٗر 

. ثدددۇ جٗرثىدددَٗ جدددۇٔجي لېحىّمىدددذٖن ئىٕحىساِچدددبْ روھالرٔدددي، جٗرثىٌَٗىدددذى

ٍېڭىدذىٓ لدۇرۇپ چىمىدذۇ. ثدۇ ثدبجۇر  جٗرثىٌَٗٗپثبجۇر روھ لىٍىپ  ِٗضئۇٌىَٗجچبْ

ر ئېغىپ وېحىع جٗضىرىٕي ٍولۇجۇپ، ئۈِّٗجٕي جۇٔجي لېحىُ ئىطالَ ئۈضدحىذٖ روھال

ھبٌىحىگٗ لبٍحۇرۇپ وېٍىدذۇ. ثىدراق ثدۇ زۆرۈر ئىطدالھبت ھٗلمىدذٖ  جۇرغبْجۈز -جۈپ

جولۇٔۇغدىغب  ِٗدٖٔىدَٗجٍٗرجىٍغب ئېٍىپ ئدۆجىْٗ  وىػىٍٗرضۆزٌىػىۋاجمبْ ثىر لىطىُ 

ٗجٕي اٌددٍٗ ٔىددڭ ٍددبرىحىع ٍِّددۈزٌىٕىع ٔىػددبٔي ثىددٍْٗ ئِٗٗش، ثٌٗىددي ئددۈ

 .ثوٌىذۇٔىػبٔي ثوٍىچٗ  وېٍىعلبٍحۇرۇپ مب ٗلطىحىذىىي ٍبخػىٍىمِ

َِ َِللّْووِو وَ ﴿  نُووا ََووِ   ْلُلنَ ووِر َوتُوْيِِ  َِ َهووْا َِ َِوولْلَلْدُروِ  َوتَونوْ ُُِرو ووْ  لِْنَّوولِس تَووْا َِ ْر ُنْفِر وو َِّ ووَر ُن ووَ  َنْىووُل ُتنووُُْا َف وْ َِ لَووْا آ
وووًر  لَّ  َِ َف وْ َِ  ْلِ َُووولِن َلَ ووول وووُقا ِْ ََل َِ َوَنْتََووووُرُىُا  ْل نُوووا ُهُا  ْلُلْيِِ ووونوْ ِت ضدددىٍٗر ئىٕطدددبٔالر ئۈچدددۈْ ﴿ ﴾ُهوووا 

چىمىرىٍغبْ ئٗ  ٍبخػي ئۈِّٗت ثوٌدذۇڭالر، چدۈٔىي ضدىٍٗر ٍبخػدىٍىممب ثدۇٍرۇپ 

 .①﴾ڭمۇر ئىػىٕىطىٍٗرٍٗر، اٌٍٗ غب چوٍبِبٍٔىمحىٓ چٗوٍٍٗطى
دۇَٔب ۋٖ  .ٌي ۋٖ ئٗ  ثىجبھبجولۇٔۇغىذىٓ ئٗ  ئب ّٗدٖٔىَٗجٍٗرثۇ ٔىػبْ ھٗرلبٔذال

 .وېحىذۇئبخىرٖجٕىڭ ٍبخػىٍىمىغب ئوخػبغال ھبٌمىپ 

ِۇغدۇ ئۇلدۇِٕي ئۆزىدذٖ  ثىدٍْٗئبٌدذى  ثدبزا ، ثىر جوپ، جبِبئٗت ۋٖغٗخصثىر  

، وددۆپٍىگْٗ ضددۆھجٗت، وددۆپٍىگْٗ دٖرش، وددۆپٍىگْٗ ٔٗضددىھٗت ۋٖ ٍېحىٍددذۈرۈظ
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ذٖ ئۇٔىڭغب ئٗگىػىپ پۈجىۈي ٔٗلٗدٖر ِوھحب ، ھٗ؟! ٔٗجىجى ٍوٌَورۇلالرغبوۆپٍىگْٗ 

ھددبزىرلي  وىػددىٍٗرٔىڭئۈِّٗجٕىددڭ، ٍددبوي غددۇ ئددۈِّٗت ئىچىددذىٓ ئددبۋاز لوغددمبْ 

ِۇغدۇ ضدۈپٗت ۋٖ  ۇالرٔيئد ئۈچۈْئىگٗ ثۇٌۇظ  ٍۈوطٗوٍىىىٗوىرىسىطحىٓ لۇجۇٌۇپ، 

 چىمىذۇ. جٗرثىٌَٗٗپِۇغۇ ئٗخالق ثۇٍىچٗ 

*** 

چىالر ئىچىدذىٓ ئٗٔٗ غۇ ئوخػىّىغبْ ضدبھٌٗٗر ئىچىدذىىي ودۆپٍىگْٗ ثبضدمۇ 

  جولۇٔۇظئۈچ ثبضمۇچي! ئۇ لبٔذالحۇر خىَبٌي ئۇلۇَ ٍبوي  ِۇھىُ جٗرثىَٗٔىڭجبٌالٔغبْ 

ئِٗٗش! ثٌٗىي ئۇ زٖھٗرخٗٔذىٍىه ثىٍْٗ ِبراپ ٍبجمبْ جبھبٌىَٗجىٗ جبلبثىً جۇرۇظ 

ۋٖزىپىطىٕي ئۈضحىگٗ ئبالالٍذىغبْ جٌٗٗپدىٗ الٍىدك ثدبزا لدۇرۇپ چىىمىػدٕىڭ زۆرۈر 

 غٗرجٍىرى.

ھٗلمىذٖ ضۆزٌىگْٗ چېغىّىسدا  ٍوي جېگىػٍىهجٗرثىَٗ ھٗلمىذٖ ۋٖ ِېڭىػمب  ثىس 

جېخىّۇ ئبٍذىڭالغحۇرۇظ ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ثىر لىطىُ ِىطبٌٍىرىٕي ضدۆزٌٗپ  ِٗضىٍىٕي

ِٗلطددٗت لىٍىّىددس. ثددۇ ِىطددبٌالر ۋٖ ثىددس جېخددي  ثبضددمۇچالرٔي زۆرۈرئددۆجىْٗ ثددۇ 

ثۇٌىددذۇوي، ثىسٔىددڭ  ىٍيوددۆرۈۋاٌغضددۆزٌىّىگْٗ ثبغددمب ِىطددبٌالردىٓ غددۇٔي ئېٕىددك 

ئىدع  ٔدېّٗئبٌذىّىسدا جٗرثىَٗ ٍِٗذأىذا ٔبھبٍىحي ئۇزاق ثىر ٍوي ثبر. ثىدس ئِٗدذى 

 ثوٌّبٍذۇ. لٗجئىٌئىٍگىرى، ثۇ ٍوٌذىٓ ِبڭّىطبق  لوٍۇغحىٓضوئبٌٕي  دېگْٗلىٍىّىس 

ئۆجحۇق ۋٖ جېخدي ٍوٌٕىدڭ ئبخىرىغدب  وېطىپثىس جٗرثىَٗٔىڭ ثٗزى ٍِٗذأٍىرىٕي  

ۇق. ٍٗٔٗ ثٗزىٍىرىّىددس جېخددي ِېڭىػددمب ثبغددٍىّىذۇق. جٗرثىددَٗ ثبرِىددذ ٍېحىددپ

ٍِٗذأىذىىي ھٗرلبٔذاق ئبٌذىرالطبٍٔىك ٍبخػىٍىك ئېٍىدپ وٌٍّٗٗدذۇ. چدۈٔىي ثدۇ 

ثوٌّىغبْ ھۇي ئۈضحىگٗ ثىٕب لورغبٔغب ئوخػدبٍذۇ. ثىٕدب ئۈضدحىگٗ  پۇخحبٍبوي  ئۇٌطىس

 .وېٍىذۇدۇچ  خٗۋپىگٗوۆجۈرۈٌگٗٔطېرى ٍىمىٍىپ چۈغۈظ 

ئۇزاق ھېطبثالپ، ثدۇ جبٍدذا ئٗ  لىطدمب ثىدر ٍدوي ثدبر، دٖپ لبراٍدذىغبْ  ٍوٌٕي 

 جٗجرىجىطيجٗ ٍٍِٗي ھبِبت ىئىجرٖت ئېٍىػي وېرٖن. ثۇ جٗجر جٗجرىجىذىٓوىػىٍٗر 

ثوٌطدۇْ ئوخػبغدال ئٗھّىَٗجٍىده.  جٗجدرىجٗضىَبضدىٌ  ثوٌطۇْ ٍبوي ضۇدأذىىي

 جٗرثىَِٗىسٔىدڭىسٔىدڭ ئٗگٗر ثىس ھبدىطدٍٗردىٓ ئىجدرٖت ئبٌّىطدبق، ئۇٔدذالحب ثدۇ ث

 لبٌىذۇ. ثوٌۇپ، ۋٖ داۋاالغمب ِۇھحبق ئىىٍٗٔىىىٕىڭ ئىپبدىطي ٍېحٗرضىسٌىىي

 وىػدددىٍٗرخىدددسِٗت لىٍىۋاجمدددبْ  ٍِٗذأىدددذائىطدددالَ  ٍۇلىرىدددذاثىدددس  

ثوٌغبْ ئبضبضٍىك ئىىىي ِٗضىٍٗ ئۈضدحىذٖ  ضٗۋٖثچىطيئوجحۇرضىذىىىئىخحىالپٕىڭ 

  ھٗرىىىحدئدذٖ ئىطدالَ ئدوٍغىٕىع . ئِٗدذى جۆۋٖئۆجحدۇقضدۆزٌٗپ  دائىرىذٖوٗ  
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ئىٍگىرى ٍِٗذأذا ٍۈز ثېرىۋاجمبْ ثبغمب  ئبخىرالغحۇرۇغحىٓجوغرىطىذىىي ضۆزىّىسٔي 

 ئۈضحىذٖ جېس ھَٗ لىطمىچٗ ضۆزٌٗپ ئۆجىّىس. ِٗضىٍىٍٗرثىر لىطىُ 

 

 ئبڭالش ۋِ ئۇَىڭغب بويسۇَۇش يورۇقىُي - رِھبّرَىڭ يول     

  

ا خىسِٗت لىٍىۋاجمبْ جبِبئٗجٍٗر ئىچىذٖ ثۆٌۈٔۈظ ئىطالَ ٍِٗذأٍىرىذ ِٗضىٍٗثۇ  

پٍٗذا لبٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئبغدۇ جبِدبئٗت ئٗزاٌىرىغدب ئدبڭالظ ۋٖ ثوٍطدۇٔۇظ ثىدٍْٗ 

. ٍبوي ئۇالر ئٗگٗر ثېرىٍذىئوجحۇرضىذىىي ئىخحىَبرٌىك  وېحىعجبِبئٗجحىٓ ئبٍرىٍىپ 

ٕذى. ٔٗجىجىذٖ ضېٍى جٗھذىثجوغرىٍىك  وېحىعئبڭٍىّىطب ۋٖ ثوٍطۇّٔىطب، ئبٍرىٍىپ 

 ٔۇلحىئىٕٗزٖرٌىرىٕيدۇچ وٌٗگٍٗٔىىحىٓ وۆڭٍىذىىي ئوخػىّىغبْ  جٗھذىحىٗثٗزىٍٗر 

ِٗججۇر ثوٌذى. ٍٗٔٗ ثٗزىٍٗر ٍېڭي ثىر ئىطدالَ جبِدبئىحي جٗغدىىٍٍٗظ  ٍوغۇرۇغمب

 غٗرقٍولۇٌدۇظ دوٌمۇٍٔىرىغدب  وېچىپئۈچۈْ، ٍبوي پۈجىۈي ئىطالَ خىسِىحىذىٓ ۋاز 

 ئبٍرىٍىپ چىمىػٕي جبٌٍىذى.ثۇٌۇظ ئۈچۈْ جبِبئٗجحىٓ 

ئبڭالظ ۋٖ ثوٍطۇٔۇظ ِٗضىٍىطي ِبھىَٗجحٗ جٗرثىَٗ ثىٍْٗ زىدچ ِۇٔبضدىۋٖجٍىه 

 ثىرى. ثىراق ثۇ جبٍذا ثۇ ِٗضىٍىٕي ئىالھي ثبزا ئۈچدۈْ زۆرۈر ثوٌغدبْ ِٗضىٍىٍٗرٔىڭ

 ثىدسثٗن ٍىرالحب لۇٍۇپ ضۆزٌٗغىٗ جدوغرا وٌٗدذى. چدۈٔىي  ثبضمۇچٍىرىذىٓجٗرثىَٗ 

ثوٌطبق، ئٌٗدۋٖجحٗ ثدۇ جبٍدذا ثىدر لىطدىُ  دېّىگْٗ وېحىذۇس ئۇزىراپ ضۆزىّى ٗگٗرئ

 !. ثوالجحۇقئۆجۈغٕي جبٌٍىۋاٌغبْ  ضۆزٌٗپگٗۋدىٍىه ِىطبٌالرٔي 

. ثىدس وېٍىدذۇثۇ جبٍذا ھٗلىمٗجْٗ ِۇٔذاق ثىر ِٗضىٍىٕي ضۆزٌٗپ ئۆجۈغىٗ جوغرا 

دۆٌٗت لبٔدذاق  –لۇرۇپ چىمىػٕي ئوٍالۋاجمبْ، ِۇۋاپىك غبرائىث ٍبر ثٗرگْٗ ۋالىححب 

 دۆٌٗت؟!

ئدۇ پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالَ ۋٖ ئۇٔىڭددذىٓ وېَىٕىدي ئىىىددي ئۇٌددۇغ رٖھددجٗر 

غۇرا دۆٌىحي» خٌٗىپٗ، لۇرۇپ چىممبْ 
①
ٍبوي پۇلراالرٔىڭ ثدۇٍرۇلىٕي ئدبڭالپ،  ِۇ«

ۋٖ ھٗرىىٗجٍىدرى  ٍوٌَدورۇقئىجرا لىٍىػحىٓ ثبغمب ھولۇلي ثوٌّبٍدذىغبْ، دۆٌٗجٕىدڭ 

ئىػدٕي  ع پۇرضىحي ئۇالرغب لٗجئىٌ ثىرىٍٍّٗدذىغبْ ھِٗدّٗجوغرۇٌۇق ِۇٔبزىرىٍىػى

 دۆٌٗجّۇ؟! ِۇضحٗثىثئٗضىىرى وۈچىٗ جبٍىٕىپ ثىر جٗرٖپ لىٍىذىغبْ 

وددۆپٍىگْٗ جبِبئٗجٍٗرٔىددڭ لبرىػددىچٗ ثددۇ جبِددبئٗت ئىچىددذٖ پٗلٗت جبِددبئٗت 

ھولۇلٍددۇق ئٗگٗر ئددۇالر ثىددر لددبرارٔي  ٌىددرىال ئۆزئددبرا ِۇٔبزىرىٍىػىػددىٗ«ِٗضددئۇي»

                                                 
①

دۆٌٗت رٖھجىرى خٌٗمٍٗر ثىٍْٗ ئورجبق پىىىرٌىػىع ۋٖ ِٗضٍىھٗجٍىػدىع ئبضبضدىذا ثېىىحىدذىغبْ ۋٖ لدبرار  –غۇرا دۆٌىحي  

 .«وېڭٗظ دۆٌىحي»جٌٗٗپٍىرىٕي ئوچۇق ئېَحبالٍذىغبْ  –ىىىر چىمىردىغبْ  پۇلراالر رٖھجٗرٔىڭ خبجبٌىمىٕي ۋٖ ئۆزٌىرىٕىڭ پ
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ثددبرٌىك جبِددبئٗت ئٗزاٌىددرى ثددۇ لددبرارٔي لوثددۇي لىٍىػددي الزىددُ. ئبغددۇ  چىمبرضددب،

الردىٓ ثبغمب وىػىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ئېحىراز ثىٍذۈرِٗضحىٓ ثدۇ لدبرارٔي «ِٗضئۇي»

ٔدي «ئدبڭالظ ۋٖ ثوٍطدۇٔۇظ»ئبڭٍىػي ۋٖ ثوٍطۇٔۇغي الزىُ. ئٗگٗر ثۇ جبِدبئٗجٍٗر 

 ثوٌغددۇچىالرداىك لبرغددىٍجىددٓ ئىجددبرٖت «ئددبٍرىۋېحىع»رٖت لىٍطددب، جبِددبئٗجحىٓ 

 غب ئۇچراٍذۇ.«جبزا»ثېرىٍىذىغبْ 

ثىدددس ضۆزٌىّىطدددٗن لٗجئىدددٌ ثوٌّبٍدددذىغبْ ِۇٔدددذاق ثىدددر ھٗلىمٗجٕدددي 

وېدرٖن! ئٗگٗر جبِدبئٗت رٖھجىرىٕىدڭ ئٗزاٌىرىغدب ئۆزىٕىدڭ  ِۇئٍٍَٗٗٔٗغحۈرۈغدىّىس

ھولۇلي ثوٌّىطب، ئۇٔدذالحب ثىرِدۇ جبِدبئٗت « ئبڭٍىحىع ۋٖ ثوٍطۇٔذۇرۇظ»ضۆزىٕي 

 ٗ ثبرٌىممب وٌٍّٗٗذۇ. ثىس ِۇٔذاق ثىدر جدبرىخىٌ ھٗلىمٗجٕدي ئېطدىّىسدٖئٌِٗٗىَٗجح

ٔددي ِٗغٍددۇپ  -ئۇٔىڭددذىٓ رازى ثوٌطددۇْ   -وېددرٖن! ئٌٗددي  چىددڭ جۇجۇغددىّىس

لوِبٔدذاْ لىٍىۋٖجىىٕي ئۇٔىڭ پىىرىگٗ لوغۇٌّىغبْ ئٗضدىىرى ئىدذى. ثدۇ ئٗضدىٗر 

ئدۆز لوِبٔدذاْ . ثوٍطۇّٔىذى جٗوػۈرِىگۈچٗ ئۇٔىڭ ثۇٍرۇلىغب ِۇٔبزىرىٍىػىپثىٍْٗ 

 پىالٔي ثوٍىچٗ چىمبرغبْ لبرارىٕي ثۇ ئٗضىٗر ثۇزۇۋٖجحي.

ثۇ ھٗلىمٗت، ثىراق ٍٗٔٗ ثىر جٗرٖپحىىي ھٗلىمٗت غۇوي، جبِدبئٗت ئىچىدذىىي 

ٌددۇق ضددبالھىَىحي ثىددٍْٗ ھولددۇلٕي وددؤحروي «ِٗضددئۇي»ثىددر ٔٗچددچٗ ئبدِٖٕىددڭ 

ثىٍذۈرِٗضدحىٓ ئدۆزىگٗ  ئېحىرازلىٍىۋېٍىپ، ثبغمىالرٔي ئۆزىٕىڭ ضۆزىٕي ئبڭالغمب ۋٖ 

ثدۇالرٔي  –لىٍىع ثوٌغبٔذىٓ ثبغدمب لبرغىٍىك ثوٍطۇٔۇغمب ِٗججۇرٌىػي غٗرىئٗجىٗ 

« ئٗضددىٗر»ِۇغددۇ جبِبئٗجٍٗرٔىددڭ وددۆپ لىطددّىٕي  –ھددبزىر ثبٍددبْ لىٍىّىددس 

ثىرىٕچددي رٖھددجٗر دۇَٔددبدىٓ  ئِّٗددب رٖھددجٗر جٗرثىٌٍَّٗٗددذىغبْ ،جٗرثىٌٍَٗٗددذىغبْ

ىپىطىٕي ئۈضحىگٗ ئبٌىذىغبْ ئىىىىٕچدي ضدٗپٕي وٗجىٗٔذىٓ وېَىٓ ِٗضئۇٌٍۇق ۋٖز

 ثبرٌىممب وٌٗحۈرۈغىٗ ئىمحىذارى ٍٗجٍّٗذىغبْ لىٍىپ لوٍذى.

رٖھددجٗرگٗ  –ثىددس ٍۇلىرىددذا ئېَحىددپ ئددۆجىىٕىّىسدٖن  –جٗرثىَٗدىىددي جٌٗٗپ 

ثوٍطۇٔىذىغبْ ئٗضىٗرٌٗر ثوٌىذىغبْ غۇٔىڭ ثىدٍْٗ ثىدر ۋالىححدب رٖھدجٗر دۇَٔدبدىٓ 

ىَٗجٕي ئۈضدحىگٗ ئبالالٍدذىغبْ رٖھدجٗرٌٗر ثوالالٍدذىغبْ وٗجىٗٔذىٓ وېَىٓ ِٗضدئۇٌ

جبِبئٗت جٗرثىٌَٗٗغحۇر، ھٗرلبٔذاق رٖھجٗر ثىر وۈٍٔٗردٖ ثۇ دۇَٔبدىٓ ئبٍرىٍىذۇ. ثدۇ 

پٍٗغِٗجٗرٔىددڭ جۇجمددبْ ٍددوٌي پٍٗغِٗددجٗر ئىٕطددبٔىَٗت جبرىخىددذىىي ئٗ  ثددبجۇر 

ٗ  ثۈٍددۈن ئٗضددىٗرٌٗرٔي غددۇٔىڭ ثىددٍْٗ ثىددر ۋالىححددب ئىٕطددبٔىَٗت جبرىخىددذىىي ئ

رٖھجٗرٌٗرٔي ٍِٗذأغب وٌٗحۈردى. پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۆز ئٗگٗغدىۈچىٍىرىذٖ 

ئىٕطبْ روھىٕي ئۆز ئىچىگٗ ئبٌىذىغبْ غٗخطىٌ جٗرٖپ ثىٍْٗ ئىجحىّبئىٌ جٗرٖپٕي 

ئوخػبغددال ٍېحىٍددذۈرگْٗ. جددوغرا، ئىجحىّددبئىٌ جٗرٖپٕددي ٍۈوطددٌٗذۈرۈظ ئۈچددۈْ 
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بئٗجّْٗ ئٗضىٗرٌٗرٔي ٍِٗذأغب وٌٗحۈرىذۇ. غٗخطىٌ جٗرٖپىٗ ثېطىُ ئىػٍىحىع ئىح

ثوٍطۇٔۇپ ئۇٔىڭ ثدۇٍرۇلىٕي ئىجدرا لىٍىدذۇ. ئِّٗدب ِٗضدئۇٌىَٗجٕي لوِبٔذأغب ئۇالر 

 ئۈضحىگٗ ئېٍىػمب ٍبراٍذىغبْ غٗخطٍٗرٔي ٍېحىػحۈرۈپ چىمبٌّبٍذۇ.

دۆٌٗت لۇرۇغحىٓ ثۇرۇٔمي دٖۋٖت خىسِىحي ٍوٌٕىڭ ھٗرثىر ثۇرۇٌدۇظ ٔۇلحىطدىذا 

ذىغبْ زور ِٗضئۇٌىَىحي ثبر خىدسِٗت. ئٗگٗر غٗخطدٍٗر ثوٍطدۇٔۇظ ۋٖ ئبغىبرا ثوٌى

الرٔىددڭ «ِٗضددئۇي»ئىجددرا لىٍىػددحىٓ ثبغددمىٕي ٍبخػددي لىالٌّىطددب، ئۇٔددذالحب 

غدب وىرىدپ لىٍىػدي «جۇٍدۇق ٍدوي» خبجبٌىػىػي ضدٗۋٖثىذىٓ پۈجدۈْ جبِبئٗجٕىدڭ

 ھٗ! –ئبضبْ  ٔېّىذېگْٗ

دېگىٕىّىدس، « رغىٍىك لىٍىعغٗرىئٗجىٗ لب»ثىس ٍۇلىرىذا وۆرضىحىپ ئۆجىٗٔذٖن 

 ئۇٍغۇْ ثوٌۇغديپىرىٕطىپٍىرىغب  – لبئىذٖ ئبڭالظ ۋٖ ثوٍطۇٔۇظ چولۇَ غٗرىئٗجٕىڭ

 وېرٖن دېگٍٗٔىىىّىسدۇر.

 «!ثوٍطۇٔۇظ ٍبخػي ئىػمب لبرىحىٍغبْ»چۈٔىي 

الرغب ثوٍطۇٔۇظ غٗرجطىس ئِٗٗش! غۇٔذالال ِۇٔدبزىرٖ، ضدۆھجٗت ۋٖ «ِٗضئۇي»

 ئِٗٗش! ِٗضٍىھٗجطىس

الَ خىسِىحىٕىڭ رېئبٌٍىمىدذىٓ ئىػدٕىڭ ٔٗلٗدٖر لىَىٍٕىمىٕدي ۋٖ ِۇغدۇ ثىس ئىط

ٍېحٗرضىسٌىىٕىڭ دائىرىطىٕي وۆرضىحىپ ثېرىدذىغبْ  لىَىٍٕىك جٗرٖپحٗ جٗرثىَٗدىىي

 ثىر ٔٗچچٗ ِىطبٌالرٔي وٌٗحۈرىّىس.

دېطدٗ، گٗرچٗ « ال إٌٗ إال اٌٍدٗ»ثىس وىّىي: »جبِبئٗجٍٗر ئىچىذىٓ ثىر جبِبئٗت 

ٌٍٗىرىذىٓ ھېچمبٔذاق ئِٗٗي لىٍّىطدىّۇ، ئدۇ ِدۇئّىٓ دٖپ ئېحىمدبد ئۇ ئىطالَ ئِٗ

ئىرجدبئىٌ ثۇ لۇرئبْ ۋٖ ھٗدىطدىٗ ئبغدىبرا لبرغدي وېٍىدذىغبْ  -دېطٗ، « لىٍىّىس

ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئٗزاٌىرىٕي ِۇغۇ ضۆزٔي ئبڭالپ،  –ئېمىّذىىي ئبزغۇٔالرٔىڭ ضۆزى 

الرٔي جبِددبئٗجحىٓ ئۇٔىڭغددب ثوٍطۇٔۇغددمب ِٗججۇرٌىطددب ٍددبوي لبرغددىٍىك لىٍغددۇچى

 ضبٌطب. جٗھذىثئبٍرىۋېحىذىغبٍٔىمىٕي ئېَحىپ 

جبِددبئٗجٍٗر ئىچىددذٖ ضددۈٕٔٗت ِددۇھىُ ئِٗٗش. ثىسٔىددڭ ضددۈٕٔٗت ھٗلمىددذٖ 

دٖپ  ئىػدٗٔچٍىه جٗجمىك لىٍىع، ھولۇلىّىس ثدبر. ثىدس ثدۇرۇٔمىالر « ئىجحىھبت »

وۈَ ئِٗٗش ھۆ ئىػٗٔچٍىهئِٗٗش ثۇرۇٔمىالر  ئىػٗٔچٍىهھۆوۈَ لىٍغبْ ھٗدىطٕي 

 ئىػدٗٔچٍىهدٖپ لبراٍّىس. گٗرچٗ ھٗدىطػۇٔبضدالر  ئىػٗٔچٍىهلىٍغبْ ھٗدىطٕي 

ۋٖ وۈچٍۈن ئبضبضمب ئىگٗ ھٗدىص دٖپ لبرىغبْ ثوٌطدىّۇ، ثىدراق ثىسٔىدڭ ھدبزىرلي 

ئٗھۋاٌىّىسغب ِبش وٌٍّٗٗذىغبْ ھٗدىطٍٗرٔي ثىس رٖت لىٍىّىدس. دېطدٗ، ئۇٔىڭدذىٓ 
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پ، ئۇٔىڭغب ثوٍطۇٔۇغمب زورٌىطدب ٍدبوي وېَىٓ جبِبئٗت ئٗزاٌىرىٕي ِۇغۇ ضۆزٔي ئبڭال

 ضبٌطب. جٗھذىثلبرغىٍىك لىٍغۇچىالرٔي جبِبئٗجحىٓ ئبٍرىۋېحىذىغبٍٔىمىٕي ئېَحىپ 

ٔىدڭ غدٗرىئىحىٕي ئىٕىدبر لىٍىدذىغبْ، ثۈگدۈٔىي جبِبئٗجٍٗردىٓ ثىر جبِبئٗت 

دٖۋرىذٖ وىػىٍٗرٔىڭ غٗرىئٗجىٗ ئبضبضٍىٕىػىٕىڭ زۆرۈرىَىحي ٍوق دٖپ لبراٍذىغبْ، 

دٖپ پىرىٕطددىپ ثىددر پىرىٕطددىپٍىرىذىٓ  ئىددذىَٗۋىطددالَ دىٕىٕددي ئۆزىٕىددڭ ئى

ئورٔىغب ئۇٔىڭ  ئىذىَٗضىٕيلبرىّبضحىٓ، ثٌٗىي ضوجطىَبٌىطحىه ئٗرٖة ِىٍٍٗجچىٍىه 

ئىچىذٖ ئٗودص ئٗجدىْٗ غدٍٗحبٔالر ثىدٍْٗ ئىححىپدبلٍىك  دٖضطىحىذىغبْ پبرجىٌَٗٗر

ىٕي لوٌالغدمب ۋٖ ثوٍطۇٔۇغدمب ئورٔىحىپ  ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئٗزاٌىرىٕي ثدۇ ئىػدحب ئدۆز

ِٗججۇرٌىطب ٍبوي لبرغىٍىك لىٍغۇچىالرٔي جبِبئٗجحىٓ ئبٍرىۋېحىذىغبٍٔىمىٕي ئېَحىدپ 

 ضبٌطب. جٗھذىث

پىرىٕطدىپىٕي « ئبڭالظ ۋٖ ثوٍطۇٔۇظ»ِۇغۇٔذاق ئىػالر ٍۈز ثٗرگْٗ چبغذا ثىس 

 غٗرىئٗت ۋٖ جٗرثىدَٗ جٗرٖپدحىٓ ٍبخػدىراق ِدۇزاوىرٖ لىٍىدپ ثېمىػدىّىس وېدرٖن!

جددوغرا ئىػددالردا »غددٗرىئٗجحىىي « ثوٍطددۇٔۇظ»غددٗرىئٗت جٗرٖپددحىٓ لبرىغبٔددذا 

ئۇٍغددۇْ ثوٌۇغددي وېددرٖن! غددۇٔذالال ثددۇ پىرىٕطددىپمب دېددگْٗ « ثوٍطددۇٔۇظ الزىددُ

ٍبوي جٗرثىَٗ ٔىساٍِىرىذا ِٗضئۇٌالر غٗرىئٗجىٗ پىروگراِّىطىذا جبِبئٗجٕىڭ ئبضبضي 

خبجددبٌىمحىٓ چٗوٍٍٗددذىغبْ  لبرغددي خبجددبٌىمالرٔي ضددبدىر لىٍغبٔددذا، ئددۇالرٔي ثددۇ

ثدۇ غدٗرىئٗت جٗرٖپ  –ثوٌۇغي وېرٖن! جٗرثىدَٗ جٗرٖپدحىٓ لبرىغبٔدذا پىرىٕطىپالر 

ئٗزاالر لبچدبْ ثوٍطدۇٔۇپ، لبچدبْ ثوٍطۇٔۇغدٕي رٖت  –ثىٍْٗ زىدچ ِۇٔبضدىۋٖجٍىه 

لىٍىذىغبٍٔىمىٕي ِٗضئۇٌالرٔي ھٗلىمٗجىٗ لبٍحۇرۇپ وېٍىع ئۈچدۈْ ئۇالرغدب لبچدبْ 

ٔىڭ دىٕىذا ىٍذۈرىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىۋېٍىػي ئۈچۈْ، ئۇالر چولۇَ ئېٕىك پوزىحطىَٗ ث

ئددبٌىُ ثوٌۇغددي وېددرٖن! غددۇٔذالال ئددبڭالظ ۋٖ ثوٍطددۇٔۇظ جٗرٖپددحىٓ لبرىغبٔددذا 

وېرٖن! چۈٔىي ئدۇالر  جٗرثىٌَٗىٕىػيِٗضئۇٌىَٗجٕي ئۈضحىگٗ ئبالٌىغۇدٖن دٖرىجىذٖ 

رلبٔدذاق ئدبڭالظ ۋٖ غب لبرغىٍىك لىٍىپ جدۇرۇپ، ئىجدرا لىٍغدبْ ھٗ«جوغرا ٍِٗذاْ»

ئبٌذىددذا جبۋاثىددبر ثوٌىددذۇ. غددۇٔذالال ئددۆزٌىرى جٗغددٗثجۇش  ثوٍطۇٔۇغددٍىرىذىٓ 

َْدنَول ِ َّول رََوَّنَول َودَولُلا ﴿ئبٌذىذا ِٗضئۇي ثوٌىدذۇ. ئۇالرٔىدڭ:  لىٍىۋاجمبْ دٖۋٖجىٗ  ولَلتَوَنل نَِ َْ 
َل وَُتَِّوَر َرَُول ْهُا و ََ وِِّ ََل  ََِا ّىسغب، وبجحىٍىرىّىسغب ثوٍطدۇٔىذۇ، ثىس ھٗلىمٗجْٗ ثبغٍىمٍىرى﴿ ﴾ لسَّ

ئبٌذىددذا ضددٗۋٖة  دېددگْٗ ضددۆزٌىرى  ①﴾ئددۇالر ثىسٔددي جددوغرا ٍوٌددذىٓ ئددبزدۇردى

ئدۇالرٔي ھٗلىمىدٌ ضدبپ دىدً وىػدىٍٗر دٖپ  –ثوالٌّبٍذۇ. جبِبئٗت ِٗضئۇٌٍىرى 

                                                 
 ئبٍٗت. -66ضۈرٖ ئٗھساة،  ①
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جبِبئٗت ئٗزاٌىرىٕي لىَٕبٍدذىغبْ ئىػدالرٔي لىٍىۋٖرضدٗ، ئۇٔىڭدذىٓ  –لبرىغبٔذىّۇ 

ي ئبڭالغمب ۋٖ ثوٍطۇٔۇغدمب زورٌىطدب ٍدبوي لبرغدىٍىك لىٍغدۇچىالرٔي وېَىٓ ئٗزاالرٔ

ضبٌطب، ئۇٔذالحب ثۇٔذىٓ ئىٍگىدرى  جٗھذىثجبِبئٗجحىٓ ئبٍرىۋېحىذىغبٍٔىمىٕي ئېَحىپ 

ثىر لبٔچٗ لېحىُ پٍٗذا ثوٌغبْ چو  ثۆٌۈٔۈغٍٗر داۋاٍِىك پٍٗذا ثوٌىذۇ جوغرا غٗرىئٗت 

ِىحي داۋاٍِىك چېچىٍىپ وېحىذۇ. خىسِٗت لىٍّىغۇچٗ ئىطالَ خىس لبٔۇٍٔىرىغب رىئبٍٗ

لىٍىۋاجمددبْ جبِددبئٗجٍٗر پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالَ ضددبھبثىٍىرىذا ٍېحىٍددذۈرگْٗ 

 ھٗلىمىٌ ئىطالَ روھىٕي ئٌِٗٗىٍىٍَٗغحۈرۈغحىٓ داۋاٍِىك ٍىرالحب لبٌىذۇ.

 

 اليبقّتهىك رِھبّر     

ۋېحىددذىغبْ ثىددس ٍۇلىرىددذا ئىطددالَ خىسِىحىٕددي پبرچىالٍددذىغبْ ۋٖ ئددۇٔي ثۆٌى

ضددٗۋٖثٍٗرٔىڭ ثىددرى وىػددىٍٗر لبٍىددً ثوٌددۇظ، ٍبخػددي وددۆرۈظ، لٗدىددرٌٗظ ۋٖ 

ھۆرِٗجٍٗظ جۇٍغۇضي ثىٍْٗ لٌٗجىدذىٓ خۇغدبٌٍىٕىپ ۋٖ ثوٍطدۇٔۇپ ئٗگىػدىذىغبْ 

چو  رٖھجٗرٌىىٕىڭ ٍولۇٌۇغدي ئىىٍٗٔىىىٕدي ضدۆزٌٗپ ئۆجحدۇق. چدو  رٖھجٗرٌىده 

ثىر ٍِٗذأغب وېٍىذۇ. ئۇالرٔىڭ  – ثىرىگٗ لبرغي جۇرىذىغبْ، ثىر –ٍولبٌغبْ چبغذا ثىر 

ۋٖ ئۆز ٍِٗذأىذىٓ پٗخىرٌىٕىدپ، ثىرٌىده ۋٖ ئۇچرىػدىع  ئىذىَٗضيھِّٗىطي ئۆز 

 ھبضىً لىالٌّبٍذۇ.

ثىددس ٍٗٔٗ ئبغددۇ الٍددبلٗجٍىك چددو  رٖھجٗرٌىىٕددي ٍِٗددذأغب وٌٗحۈرىددذىغبْ ثىددرٖر 

ٔىڭ ىجىذٖ غب جبٍىٕىّىس، ٔٗجگٗ ئىگٗ ثوالٌّبٍّىس. ثٌٗىي ثىس ثۇ ئىػحب «ۋاضىحٗ»

ثىسٔي ٔىػبٔىّىسغب ٍٗجىۈزۈغىگٗ ِۇۋٖپپٗق ثوالٌىػىّىس ِۇِىىٓ، دېدذۇق. ٍٗٔٗ ثىدر 

ٔىڭ جۆۋٖٔذىىي ضۆزى ثدوٍىچٗ ئىّحىھدبْ ۋٖ ضدىٕبلالر جٗرٖپحىٓ ئېٍىپ ئېَحمبٔذا 

 جٗرٍبٔىذا رٖھجٗرٌىه ٔبِبٍبْ ثوٌىذۇ ۋٖ ئبٍرىٍىپ چىمىذۇ، دېذۇق. 

َِ  لَّوُو لِ َووَذَر  ْلُلوويْ ﴿ َّووُو لِووُ ْطَِْدُ ْا َِول َتوول َِ  ل وول َتول وَ   لطَّ تووِب َوَِ ِِّ ووَ  ِِ َْ ََ  ْل َّوو  َيِل و َِ َْْ ووِو  ََ وول نَُْووُُْا  َِ َََْو   ِن َ   ِِ
ئددبٍرىّىغۇچٗ  –ِۇٔددبپىمٕي ِۇئّىٕددذىٓ  –ٍبِددبٕٔي ٍبخػددىذىٓ  »﴿ ﴾َََْوو   ْلَغْ ووبِ 

ّۇ ضدىٍٗرٔي غٍٗجدذىٕ لوٍّبٍدذۇ.  ھبزىرلي پېحىڭالرچٗ –ِۇئّىٍٕٗرٔي ضىٍٗرٔي 

 ①﴾خٗۋٖردار لىٍّبٍذۇ
ثىس ثۇ جبٍذا ثۇ ئىع جوغرۇٌۇق ٍېڭي ثىر ِٗزِۇٔىٕي لوغۇِچٗ لىٍّبٍّىس. ثٌٗىدي 

ثوالالٍددذىغبْ الٍبلٗجٍىدده « ِٗضددئۇي»ئىطددالَ خىددسِىحىگٗ  ثىددس ثۈگددۈٔىي ۋالىححددب

رٖھجٗرٌىه ھٗلمىذٖ لىطدمىچٗ ضدۆزٌٗپ ئدۆجىّىس. ثىسٔىدڭ دېّٗوچدي ثدوٌغىٕىّىس 

                                                 
 ئبٍٗت -079ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  ①
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جبغمي ئدبِىٍالر ضدٗۋٖثٍىه  –غبرائىحالر ثىردٖن ئىچىي  غۇوي، خىسِٗجحىىي ئبجىس

غبٍىگٗ ٔىطجٗجْٗ ثٗن ٔبزۇن ِٗضىٍٗ، ئىچىي جٗھٗجحىٓ ثىس ٍۇلىرىدذا وۆرضدىحىپ 

ھددبٌىحي ِٗۋجددۇت. ثددۇ ٔددبدأٍىك پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالَ « ٔددبدأٍىك»ئددۆجىْٗ 

ِٗزگىٍىددذىىي  وۆرضددىحىپ ئددۆجىْٗ ئىطددالِٕىڭ ئىىىىٕچددي لېحىٍّىددك غېرىجٍىددك

 – زٖھٗرخٗٔدذٖ ٍٗھدۇدىٌ ئبضبضٍىك ضدٗۋٖة، جبغدمي جٗھٗجدحىٓ ضۇٍىمٗضدحچي

خىسِىحىٕددي ِٗۋجددۇت ثددۇ دۈغددٍّٗٔٗر ئىطددالَ  دۈغددٍّٗٔىىي خىرىطددحىَبٔالرٔىڭ

زىَبٔىٗغٍىه لىٍىدع ۋٖ ئدۇٔي ثبضحۇرۇغدمب ئۇرۇٔدۇظ ئۈچدۈْ پۇرضدٗجٕي لوٌدذىٓ 

پ، پۈجۈْ وۈچٕي ثٗرٍِٗال لبٌّبضحىٓ ثٌٗىي جېخىّۇ وۆپ پۇرضٗجٍٗرٔي لوٌغب وٌٗحۈرۈ

 جوپالپ ئىطالِغب لبرغي زٖھٗرٌىه پىالٔالرٔي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرِبلچي ثوٌىذۇ. 

 ِدۇرٖوىٗپ»ثۇٔذاق ٔبزۇن ئٗھۋاٌدذا ئىطدالَ خىسِىحدي ٍِٗذأىدذا ثىدر ِدۇٔچٗ 

 پٍٗذا ثوٌىذۇ.« لىَىٕچىٍىمالر

ٍبغالر ئىطالِٕىڭ ھٗلىمىٌ وۈچىٕي ٍٗٔدي ئىطدالَ ھٗلىمٗجٍىرىٕدي لۇرئدبْ ۋٖ 

وۆرضددددىحىٍگٗٔذٖن جددددۇٔجي ئٗۋالد ِۇضددددۇٌّبٔالرٔىڭ ھبٍبجىددددذا  ھٗدىطددددحٗ

ئٌِٗٗىٍَٗغددىٗٔذٖن لوثددۇي لىٍغددبْ چبغددذا، ھِٗددذٖ ٍبغددالر ثۈگددۈٔىي ِٗۋجددۇت 

رېئبٌٍىمٕىڭ ِۇغۇ ھٗلىمٗجٍٗردىٓ جوٌىّۇ ٍىرالحب لبٌغبٍٔىمىٕي وۆرگْٗ چبغذا، ئۇالرٔي 

ٗلىمٗجدىٗ ثوٌغدبْ ئوجحٗن لىسغىٍٕىك چىرِىۋاٌىذۇ. ئۇالرٔىڭ ئۆزٌىرى چۈغدٗٔگْٗ ھ

ئۇالرٔي ثۇ رېئبٌٍىممب ضۈوۈت ثىٍْٗ لبراپ جۇرِبضدٍىممب ئدۇٔي ودۈچ  ئىخالضٍّٗٔىىي

ثىٍْٗ ٍولۇجۇظ ئۈچۈْ دٖرھبي ھٗرىىٗجىٗ وېٍىػدىٗ ئۈٔذٍٖدذۇ. ِبٔدب ثدۇ جبٍدذىٓ 

جدددۇٔجي خٗجٗر وېٍىدددپ چىمىدددذۇ. ثدددۇ ھٗي ئىطدددالَ دۈغدددٍّٗٔىرىگٗ ئىطدددالَ 

ٗت ثىٍْٗ ٍولۇجدۇظ پۇرضدىحىٕي ئېٍىدپ دېگْٗ جۆھّ« جېررورچي»ھٗرىىٗجٍىرىٕي 

ھًٗ، لوٌۇڭالرٔي ٍىغىڭالر، ھۆوۈِٗجٍٗر ثىٍْٗ ئبغىبرا »وېٍىذۇ. ثۇ چبغذا ٍبغالرغب: 

 لبرغىالغّبڭالر. چۈٔىي ثۇ لىٍچٗ ئٗھّىَىحي ٍوق ثىر ئىع. ٍبخػىطي جٗرثىدَٗگٗ

ّي دېَىٍطٗ، غۇئبْ ئۇالرٔىڭ لىسغىٍٕىمي ٍولىٍىذۇ. ئۇالرٔىڭ ودۆپ لىطد« لبٍحىڭالر

 ثۇ ٍوٌذىٓ، چېىىٕىپ، ثبجۇرأٗ لىَبپٗجحٗ ثىر چٗجىٗ چىمىپ لبراپ جۇرىدذۇ. ئدۇزاق 

 ئبضحب ٍولىٍىذۇ. –دٖ ئبضحب  –وېحىذۇ  ئۆجًّٗ دوٌمۇٔالر ئۇالرٔي ٍۇجۇپ

ھبزىرلىذٖن ئبجىس غبرائىححب ئىطالَ خىسِىحىگٗ ِٗضدئۇي ثوٌىدذىغبْ الٍبلٗجٍىده 

ثېرٌٍٖٗدذىغبْ، غدۇ ۋالىحٕىدڭ  ٕېرگىَٗٔيئې جٗرثىَٗۋىرٖھجٗجٍىه وىػىٍٗرگٗ جوٌۇق 

ثوٍطۇٔىذىغبْ ھِٗدذٖ وىػدىٍٗرٔي ئۇالرٔىدڭ ئىطدالَ خىدسِىحىگٗ »ئۆزىذٖ ئۇالرغب 

ثوٌغددبْ لىسغىٍٕىمىٕددي ئۆچددۈرۈۋٖجّٗن، وېحىۋاجمددبْ ٍوٌىددذىٓ لددبچۇرۇۋٖجًّٗ، 
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 ٍٗپ وېحىػدىگٗ جبغدالپ ثٗرًِٗ وېحىػىگٗ ٍولىٍىػدٕىڭ ٍۇجۇپ ئۈِىذضىسٌىىٕىڭ

 «!ۇراالٍذىغبْ رٖھجٗرٌىه ثوٌۇغي وېرٖنئۆزىگٗ ثوٍطۇٔذ

. ثىدراق ثدۇ ِٗوىىدذىىي جدۇٔجي لىَىٕچىٍىك ثۇ ھٗلىمٗجْٗ ئېغىر ۋٖ ِۇرٖوىٗپ

غېرىجٍىددك ِۇضددۇٌّبٔالرٔي ثىئددبراَ لىٍغددبْ لىَىٕچىٍىمٕىددڭ دٖي ئددۆزى غددۇ! ئددۇالر 

لوثۇي لىالجحي، غۇٔىڭ  ئېٕېرگىَٗٔي جٗرثىَٗۋىپٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِذىٓ جوٌۇق 

ئددۇچراٍححي.  ئولددۇثٗجٍىرىگٗ –ْ ثىددرگٗ لۇرٍٖػددٍٗرٔىڭ چىذىغۇضددىس ئددبزاة ثىددٍٗ

لوٌدۇڭالرٔي »وۆرضٗجّىطدي ثىدٍْٗ  پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالَ ئۇالرغدب ۋٖھىَٕىدڭ

ۋٖ ئۈِىدذۋارٌىك ثىدٍْٗ ضدۈوۈت لىالجحدي.  دٍٖححي. ئۇالر ئىحبئٗجٍّٗٔىده« ٍىغىڭالر

بٍذىغبْ جبٍٔىك وۈچ ئىذى. ئۇالر ئۆچٍّٗذىغبْ ۋٖ ٍولبٌّ ئۇالرٔىڭ لٌٗجىذٖ ئېٕېرگىَٗ

رٖھجٗرٌىىىٗ ثوٍطۇٔۇغحىٓ لٗجئىٌ چېىىٍّٕٗححي. ثٌٗىي رٖھجٗرٌىه ثىٍْٗ ثوٌغدبْ 

 ٔىڭ غٗپمىحىگٗ وۆز جىىٗجحي.ِۇٔبضىۋٖجٕي جېخىّۇ وۈچٍٗحىپ 

ثۈگۈْ ثدۇ جبٍدذا جٗثىئىدَال پۈجىدۈي ئىٕطدبٔىَٗت جبرىخىدذىىي پٍٗغِٗجٗرٔىدڭ 

رٖھجٗرٌىه ھٗرگىس ِٗۋجۇت  ضٗۋىَٗدىىيخػبظ ثىٍْٗ ئو جٗڭذاغطىس رٖھجٗرٌىىي

دٖرىجىدذٖ ئٌِٗٗىٍَٗغحۈرۈغدٕىڭ ئىٕطبٔىٌ « پٍٗغِٗجٗرٔىڭ ٍوٌي»ثوٌّبٍذۇ. ثىراق 

 ئۈٌگىطي لىٍىپ ثېىىحىٍذى.

َّوووَو َو ْل َووووْاَم  ْْلِفووور﴿ وووا  ل ُِ َِ يَوْر ْ  ِلَلوووْ  َتووول َسوووَن َِ وووَاَ   ْْ َّوووِو ُن ووواَِ  ل ُْ ِِووو  َر َِ َلُ وووْا  َّوووَو َتَِ وووًر َوذََتوووَر   َلَقوووْم َتووول  ﴾ل
اٌٍٗٔددي، ئددبخىرٖت وددۈٔىٕي ئۈِىددذ لىٍىددذىغبْ ۋٖ اٌٍٗٔددي وددۆپ ٍددبد  -ضددىٍٗرگٗ ﴿

 .①﴾اٌٍٗٔىڭ ئٌٗچىطي ئٌٗۋٖجحٗ ٍبخػي ئۈٌگىذۇر -ئٗجىٍٗٔٗرگٗ
ٔي « پٍٗغِٗجٗرٔىڭ ٍوٌي»ٔي لوثۇي لىٍىذىغبْ ۋٖ « ئۈٌگٗ»ثىراق پٍٗغِٗجٗردىٓ 

رٖھدجٗر اٌدٍٗ جدۇٔجي غېرىپٍىمىٕدي ئۆزىٕىڭ جوغرا ضۈرىحىذٖ ئٌِٗٗىٍَٗغدحۈرىذىغبْ 

ئۈچدۈْ، ھبزىرلىدذٖن ئدبجىس غدبرائىحمب وېرٖوٍىده ٍولىحىػدي پٍٗغِٗجٗرٔىڭ لوٌىذا 

ئبالھىددذٖ خۇضۇضددىَٗجٍٗرٔي ئۆزىددذٖ ٍېحىٍددذۈرگْٗ  رٖھددجٗرٌىىىٗ ِۇٔبضددىپ 

وېرٖن! ِبٔدب ثدۇ  ضۈپٗجٍٗرٔي ئۆزىذٖ ِۇجٗضطٍِٗىگْٗ جٗڭذاغطىس ئىٕطبْ ثوٌۇغي

ثوٌّىطددۇْ پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالَ وۆرضددٗجىٗٔذٖن، لبٍطددي خىددً ئٗھۋاٌددذا 

 الرٔىڭ ِۇھىُ ۋٖزىپىطىذۇر.« غېرىت»

ٍوٌددۇِٕي  ىْٗغېرىجالرغددب ِۇثددبرٖن ثوٌطددۇْ! ئددۇالر ِىٕىددڭ وىػددىٍٗر ثددۇزۇۋٖج»

«جۈزٍٖذۇ
②
. 

                                                 
 ئبٍٗت. -20ضۈرٖ ئٗھساة،  ①

 جىرِىسى رىۋاٍٗت لىٍغبْ. ②
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ثۇ رٖھجٗرٌىه ھبزىرلىذٖن ئبجىس غبرائىحمب ِبضٍىػدبالٍذىغبْ دٖرىجىدذٖ ثوٌۇغدمب 

ثبرٌىممب وٌٗگْٗ چبغذا... ٍِٗذأذا چېچىٍىدپ وٗجدىْٗ جېگىػٍىه ضۈپٗجٍٗر ثىٍْٗ 

ھٗر لبٍطي جبِبئٗجٍٗر جوغرا ٍدوٌٕي ثىٍىۋاٌغبٔدذىٓ وېدَىٓ، ئۇزالمدب لبٌّدبً، ِۇغدۇ 

 رٖھجٗرٌىه ئٗجراپىغب ئۇٍۇغىذۇ.

جددبھىٍىَٗت ثددۇ رٖھددجٗرگٗ چىددذىَبٌّىغبْ چبغددذا، ثۇٔددذىٓ ئىٍگىرىىددي دٖۋٖت 

 ئۆٌحۈرۈۋېحىذۇ. ٔٗجىجىذٖ ئۇٔىڭ ئۆٌۈِىدذىٓ ٍېحٗوچىٍىرىٕي ئۆٌحۈرگٗٔذٖن، رٖھجٗرٔي

دٖۋٖجٕىڭ ٍېڭي لوٌٍىغۇچىٍىرى جۇغۇٌىذۇ. جدوغرا ٍدوي ئېٕىدك وۆرۈٔدۈپ جۇرىدذىىْٗ 

 ِٗڭگۈ ئۆچۈپ لبٌّبٍذۇ.« ِٗغئٗي»

 

 جبھىهىيّت يّكتّپهىرىذِ ئوقۇضقب بۇاليذۇ؟    

ئددۆزىٕي دٖۋٖجددىٗ ثېغىػددٍىغبْ ثىددر جۈروددۈَ ئىخالضددّْٗ لىسىممددبْ ٍبغددالردىٓ 

 ثىر وۆرۈٔۈظ وېٍىپ چىمىۋاجىذۇ. جٗرٌىهخٗ

ٌِٗۇَ ثىر ٍبغٕىڭ ئبٌىٌ ِٗوحٗپحىىي ئولۇظ ھبٍبجي ئبخىرلي ٍىٍغب لٗدَٖ لوٍغبْ 

چبغذا، ئۇ جۇٍۇلطىسال ئولۇظ جبغالٍذۇ. چۈٔىي ثدۇ  ئۇٔىدڭ ٔٗزىرىدذٖ، جدبھىٍىَٗت 

ئدبددىٌ ھېطبثٍىٕىذۇ. ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ وۈٔدذىٍىه جۇرِدۇظ چىمىّىغدب ٍٗجىدۈدٖن 

 ئدۆزۈِٕيِْٗ »ِٗجحىٓ ثىرٔي جېپىپ ئىػٍٍٗذۇ. ئۇٔىڭ وۆڭٍىدذىىي ثوغدٍۇلٕي خىس

جىسگىٍٕىذىُ، وۆڭٍۈِٕىڭ لىسىمىػٍىرىٕي ٍٗڭدذىُ. دۇَٔدب ھبٍبجىٕىدڭ گدۈزٌٍٖىىٍىرى 

 ئدۆزۈِٕيلىٍذىُ، اٌٍٗ ۋٖ دٖۋٖت ئۈچۈْ ئىخالضّْٗ ثوٌذۇَ. ِْٗ  ئۈضحىذىٓ غٌٗىجٗ

 جوغمۇزىذۇ. بجالردېگْٗ ھېططَ« ئۈٌگٗگٗ ئبٍالٔذۇردۇَ ھٗلىمىٌ

ِبئبرىدددپ  ھۇجدددۇَ ھٗلمىدددذىىي ضدددۆزىّىسدٖن ئىدددذىَٗۋى ثىدددس ٍۇلىرىدددذا

جٗھٗجحٗ ھۇجۇَ لىٍىػٕىڭ ئٗ  خٗجٗرٌىه  ئىذىَٗۋىپىروگراِّىٍىرىٕي ٍوٌغب لوٍۇظ 

ضۆزٌٗپ ئۆجىىٕىّىسدٖن ثىس ِٗودحٗپ  ئىىٍٗٔىىىٕيۋٖ ئٗ  چو  ئبِىٍٍىرىذىٓ ثىرى 

ٔىددڭ دۈغددٍّٗٔىرىّىس ثىسٔددي « ّىٍىددرىپىروگراِئولددۇظ » حۇجالردىىيۋٖ ئىٕطددحى

« پىروگراِّىٍىدرى»جدبھىٍىَٗت  ئىطالِذىٓ ئبزدۇرۇظ ئۈچۈْ ئورٔبجمبْ ئوپئوچدۇق

دائىٍّىدك ۋٖجْٗ،  لىٍچٗ گۇِبٔالّٔبٍّىس. ئٗگٗر ثۇ پىروگراِّىالرٔىدڭ ئىىٍٗٔىىىذىٓ

جٗغٗثجۇضدٍىرىٕي جدبرلىحىع ۋٖ اٌٍٗٔىدڭ لدبٔۇٔي ضوجطىَبٌىسَ ۋٖ  ِىٍٍٗت، ئٌّٗبٔىٌ

ٍْٗ ھۆوۈَ لىٍّبٍذىغبْ وىػدىٍٗرٔي ھٗر دائىدُ خٌٗمدمٗ جؤۇغحۇرۇغدحىٓ ثبغدمب ثى

لذىردىّۇ، ئٌٗۋٖجحٗ ثۇ گۇٔبھ جٗھٗجحٗ ٍېحٗرٌىه ثوٌغبْ ھېچمبٔذاق روٌي ثوٌّىغبْ جٗ

 ثوالجحي.
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ثىراق ئٌِٗٗىَٗجحٗ ثۇ خىً ثبضدمۇچالردىٓ لبٔدذالحۇر ثىدرٖر ثبضدمۇچحب جوخحدبپ 

ب ثٗٔددذىٍٗرٔي اٌٍٗغددب ئىجددبدٖت لىٍىػددحىٓ ۋاز لبٌّبٍددذۇ. ثٌٗىددي ئددبخىرلي ھېطددبثح

 وٗچۈرۈغٕي ٔىػبْ لىٍىذىغبْ دىٕغب لبرغي ئىٍىُ ۋٖ ِٗدٖٔىَٗجٕي لۇرۇپ چىمىذۇ.

ٍٗٔٗ ثىر جٗرٖپدحىٓ ئېَحمبٔدذا ثدۇ جدبھىٍىَٗت ِٗدٖٔىَىحىدذىٓ چېىىٕىػدٕي ۋٖ 

غددبْ ثددۇ ٍبغددٕىڭ جددبھىٍىَٗت ِبئبرىپىددذىٓ جۇٍۇلطددىسال لددوي ئۈزۈغددٕي لددبرار لىٍ

ثىس گۇِبٔالّٔبٍّىس. گٗرچٗ ثۇٔىڭذا ئبڭدذىىي ٍېحٗرضدىسٌىىىٕي  ٍّٗٔىىىذىٓئىخالض

وۆرضىحىپ ثېرىذىغبْ ئېغىر خبجبٌىممب ٍوي لوٍۇٌغبْ ثوٌطىّۇ! ثىس ثدۇ جٗجمىمبجحدب ثىدر 

ٗر ئۆزىال ٍېحٗرٌىده ثوٌّبٍدذۇ. اٌدٍٗ پٍٗغِٗدج لبٔچٗ لېحىُ ٍبٌغۇز ئىخالضٍّٗٔىىىٕىڭ

الش ثىٍْٗ ثىدرگٗ پبراضدٗت ثوٌدۇظ وېدرٖن، ئٌٍٗٗھىططبالِغب وۆرضٗجىٗٔذٖن ئىخ

 دېذۇق.

َْ  ََِص َرَر نََُل َوَِِ   توََِّّوَدنِو ﴿ ََ َُا ِ َل   لَِّو  ِِّ ِْ  َنْل َْ ئېَحمىٕىدي ثدۇ ِىٕىدڭ ٍوٌدۇَ. ﴿ ﴾ُدْل َىِذِه 

ِْٗ ۋٖ ِبڭب ئٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗر وىػىٍٗرٔي اٌٍٗ جٗرٖپدىٗ ئدبڭٍىك جدۈردٖ دٖۋٖت 

 .①﴾لىٍىّىس
ٖ ئولۇظ جبغالۋاجمبْ ٍبغالر ثىخٗۋٖر لبٌغبْ ئىع ِۇٔذاق ثىدر ِۇغۇ خىً غٗوىٍذ

 ٔٗچچٗ جٗرٖپٕي ئۆز ئىچىگٗ ئبٌىذۇ.

ثىرىٕچدي جٗرٖپ: ئٗگٗر ثىدس جدبھىٍىَٗت ئىٍّىدٌ ۋٖ جدبھىٍىَٗت ِٗدٖٔىَىحددي 

پۈجدۈًٍٔٗ ۋاز وٗچطدٗن،  دېگْٗ ثبھبٔٗ ثىٍْٗ ئىٍىدُ ۋٖ ِٗدٖٔىدَٗت ئۆگىٕىػدحىٓ

ٗ لبرغي پبٍذىٍىٕىذىغبْ لوراٌالردىٓ ثىرٔي ٍِٗدذأغب ئۇٔذالحب ثۇ دۈغٍّٗٔىرىّىس ثىسگ

 وٌٗحۈرگْٗ ثوٌىّىس.

ۋٖ  چېىىدٕىعئېڭىذا ٔبدأٍىك دٖۋٖت ثىٍْٗ، ئىٍىُ دىٕذىٓ  چۈٔىي وىػىٍٗرٔىڭ

دىٕٕي رٖت لىٍىع ثىدٍْٗ ثبغالٔغدبْ.  ٍٗٔدي وىػدىٍٗر دىٕدي ئدبٌىّالر ِٗوحٗپدحٗ 

ىدذۇ دٖپ لبراٍدذۇ، ِبٔدب ثدۇ دٖي ئولۇِبٍذۇ، ئبٌىٌ ِٗوحٗپحٗ ئولۇغدبٔالر دىٕطدىس ثوٌ

ئىطالَ ئوٍغىٕىع ھٗرىىىحي ٍِٗذأغب وېٍىػحىٓ ثۇرۇٔمي ھبٌٗت ئىذى. دۈغٍّٗٔٗر 

وىػىٍٗرٔي دىٕذىٓ ٔٗپرٖجٍٗٔذۈرۈظ ئۈچدۈْ ئبغدۇ ھدبٌٗجحىٓ ٍبخػدي پبٍدذىالٔغبْ 

 ئىذى.

ثىس ئۇ ھٗلمىذىىي ضۆزىّىسٔىڭ  - ئبالھىذىٍىىي ھٗرىىىحىٕىڭئىطالَ ئوٍغىٕىع 

غۇوي ٍېڭدي دٖۋٖجٕدي ئېٍىدپ ثدبرغۇچىالر  -ىطىذا ئېَحىپ ئۆجىىٕىّىسدٖنثبغالّٔ

ۋٖ جٗرٖلمىَبجٕي لوثۇي لىٍغبْ ئٗپٗٔذىٍٗر ئىدذى ثىدراق ئدۇالر « ٍېڭي ِٗدٖٔىَٗت»

                                                 
 ئبٍٗت. -018ضۈرٖ ٍۈضۈف،  ①
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غۇٔذاق جۇرۇپ دىٕغب لبٍححي ۋٖ دىٕي دٖۋٖت ئېٍىپ ثبردى... ثۇ دۈغدٍّٗٔٗر ئۈچدۈْ 

ىگْٗ دۈغددٍّٗٔٗرٔي ئددۆز ثوٌددذى. ٍٗٔٗ وېٍىددپ وددۆپٍجبضددبدىپىٍَىك چىذىغۇضددىس 

وۈچٍددۈن  پىالٔىددذىٓ گۇِبٔالٔددذۇرۇپ لوٍددذى. ھِٗددذٖ ئددۇالرٔي ئددۆچٍّٗٔىىي

زٖرثٗ ثېرىذىغبْ لىٍىۋٖجحي. ئبخىردا  ئىطالَ خىسِىحىگٗ ۋٖھػىٍَٗرچٗ -ثوٌغبٍٔىمحىٓ

ثددۇ زٖرثىٍٗرٔىددڭ ٔٗجىجىطددىذٖ اٌٍٗٔىددڭ جٗلددذىرى ثىددٍْٗ ثددبزا جېخىّددۇ وېڭىَىددپ 

 ۈزٌٗٔذى.وۆپٍىگْٗ ٍبغالر ئىطالِغب ٍ

ثىدٍْٗ ِٗدٖٔىدَٗت ۋٖ ثىٍىّدذىٓ ۋاز  ضدٗۋٖةئٗگٗر ثىس ثۈگۈْ لبٔذالحۇر ثبھبٔٗ 

وٗچطٗن، ئۇٔدذالحب ئىطدالِىٌ ھٗرىدىٗت ئىطدالِغب لبرغدي ئېٍىدپ ثېرىٍىۋاجمدبْ 

ئبِىٍٍىرىذىٓ ثىدر ئدبِىٍٕي ٍولۇجدۇپ  ئېٕېرگىَٗئۆزىٕىڭ ِۇھىُ  لبثبھٗجٍىه وۈرٖغحٗ

رىىىحىدذىٓ ئىٍگىرىىدي ۋٖزىدَٗجىٗ لبٍحىدپ لوٍىذۇ. ھِٗذٖ ئىطدالَ ئدوٍغىٕىع ھٗ

وېحىدددذۇ. غدددۇٔذاق ثوٌغبٔدددذا ثىدددس دۈغدددٍّٗٔٗرٔىڭ وىػدددىٍٗرٔي دىٕدددذىٓ 

 ٍبردَٖ ثٗرگْٗ ثوٌىّىس! -ثىًٍّٗ ۋٖ ئوٍٍىّبً -ٔٗپرٖجٍٗٔذۈرۈغگٗ

ئۈگىحىٍىۋاجمددبْ  ئىىىىٕچددي جٗرٖپ، ثۈگددۈٔىي ِٗوددحٗپ ۋٖ ئۇٔىۋېرضددىحېحالردا

ھِّٗىطي زىَبٍٔىك ئِٗٗش. ھِّٗىطي ثىس ثىٍىٍّٗرٔىڭ ھِّٗىطي زٖھٗر ئِٗٗش، 

 ثوٌىذىغبْ ثىٍىٍّٗر ئِٗٗش! ئۆگّٗٔىطٗوّۇ

 جوغرا، ئۇالر جبھىٍىَٗت روھىٕي ئبٌذىٕمي ئورۇٔغب لوٍىذۇ.

ٍدبراجحي.  ئىٍّىٌ ھٗلىمٗت غدۇوي، وىحبثٍىرىّىسدا غۇڭب ثىس ئىٍّىٌ ٔٗزٖرىَٗ 

َْْقوُو  َْطَو  ُتولَّ َ وْ رر َف ََ رََوهَنل  لَِّذ  َن  ھِٗدّٗ ٔٗرضدىگٗ ئدۆزىگٗ ِۇٔبضدىپ ﴿ ثُواَّ َىوَم ﴾﴿دَل

غٗوىً ئبجب لىٍذى. ئبٔذىٓ ئۇالرغب ٍبغبظ ٍدوٌٍىرىٕي ۋٖ پبٍدذىٍىٕىع ئۇضدۇٌٍىرىٕي 

ٍبراجحي. جٗثىئٗت پدبالٔي ِٗۋجۇداجمدب « جٗثىئٗت»دېگٕٗٔىڭ ئورٔىذا . ①﴾وۆرضٗجحي

ٗلمىدذٖ ھ« جٗثىدئٗت لدبٔۇٔىَىحي»ِۇٔذاق خۇضۇضىَٗجٕي ثٗردى دٖۋاجىّىدس. ثىدس 

ضۆزٌىگْٗ چېغىّىسدا، ئولۇغۇچىالرغب ئبٌالھٕىڭ ثدۇ لدبٔۇٔالرٔي جوخحىحىػدمب، ئدۇٔي 

ٍبوي ئۇٔىڭ ٔٗجىجىٍىرىٕي ئۆزگٗرجىػىٗ ئىمحىذارى ٍٗجٍّٗدذۇ، دېدگْٗ ئۇلدۇِالرٔي 

ِٗٔجٌٗىرىدذىٓ  ثىٍذۈرۈپ لوٍىذىغبْ گٗپٍٗرٔي لىٍىۋاجىّىس ۋٖ ثدۇ گٗپٍٗرٔدي ٍبۋروپدب

لدبرىغۇالرچٗ وۆچدۈرۈپ، ئۇٔىڭغدب وىحبثٍىرىدذىٓ پْٗ  –جٗرجىّٗ لىٍىۋاجمدبْ ئىٍىدُ 

ئۆزىّىسٔىڭ ئىطىٍّىرىّىسٔي ٍېسىۋاجىّىس. ثىدس غدۇٔىڭغب دىمدمٗت لىٍّدبٍۋاجىّىسوي، 

ٍِٗذأي غۇ جبٍذىىي ئىٍىّٕي ئبغۇٔذاق دىٕٕي دۈغّْٗ  چېروبۋالرٔىڭ ٍبۋروپبدىىي

ْ. ثىدراق ثدۇ روھ دٖپ لبراٍذىغبْ روھٕي لوثۇي لىٍىذىغبْ ھبٌٗجىٗ وٌٗحۈرۈپ لوٍغدب

                                                 
①
 ئبٍٗت. -51، ضۈرٖ جبھب 
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خبھىع  ئىذىَٗۋىئبرىالغمبْ ئىٍىُ ئِٗٗش! ثٌٗىي ئۇ ئبغۇ ئىٍىُ ثىٍْٗ  ھٗلىمىٌ

  ۋٖ ثۇزۇق خىَبي ئىذى.
ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطي جوغرا، ثىدراق ثدۇ دېگٍٗٔىده ثىدس دوخحۇرٌدۇق، ئىٕنېٕېرٌىدك، 

، ۋٖ ٍبوي ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ھٗر جۈرٌۈن ثىٍىٍّٗرٔي ئۆگّٗٔىطدٗوّۇ ثوٌىدذۇ ِبجېّبجىىب

دېگٍٗٔىدده ئِٗٗش. غددۇٔذالال ثىددس ئبغددۇ ثىٍىٍّٗرٔددي ھبٍددبجىّىسدىٓ چددۆرۈپ 

دېگٍٗٔىده ئِٗٗش!  جبغٍىۋٖجطٗوّۇ، ثىسٔىڭ ھبٍبجىّىس ئوخػبغال ضبغالَ ثوٌۇۋېرىذۇ

ِٗضىٍْٗ ثۇ ثىٍىٍّٗر جىرىىٍٗر ئۈچۈْ ھٗلىمٗجْٗ زور، ئٗگٗر ثىس لبٔذالحۇ ثىر ثبھبٔٗ 

ِٗۋجۇجٍدۇلىّىسدا ِدۇوِّٗٗي ثوالٌّدبٍّىس. ئۆگّٗٔىطدٗن ثىدس  ثىٍْٗ ثۇ ثىٍىٍّٗرٔي

 خٌٗىددپٗ ثوٌددۇظ، ٍٗرغددبرىذا ھۆوۈِرأٍىددك لىٍىددع، زېّىٕٕددي غددۇٔذالال زېّىٕددذا

ٔىددڭ ثىسٔددي ٍبرىحىػددحىىي لىٍذۇرۇغددحىٓ ئىجددبرٖت  گۈٌٍٗٔددذۈرۈظ ۋٖ جٗرٖلمىددٌ

ئدبدَٖ   ِٗلطىحىٕي ئورۇٔذاغحىٓ ئدبجىس وٌٗدگْٗ ثدوٌىّىس. دٖي غدۇ ضدٗۋٖثحىٓ

ثددبرٌىك ئىطدىّالرٔي ئددۆگٗجحي، ئددبدَٖ ثبٌىٍىرىغدب لددۇالق، وددۆز ۋٖ  ئٌٍٗٗھىططدبالِغب

 ٍۈرٖوٍٗرٔي ٍبراجحي. 

ووْلَ  َو ْعَََْصووولَر َو ْعَِْ ﴿ َدوووَل َلُ وووُا  لسَّ َِ َِ َ ووْ ً ل َو َُْلوووا ََِّهووولِتُ ْا ََل تَوْد ِِ ُن وووْ  َُطُووا ُ ْا ِِ َِ َّووُو َنْفوووَر َُّ وووْا َو ل ََ َلَد  ِوووَم
 َِ رٔىڭ لبرٔىذىٓ ھېچٕٗرضىٕي ثىٍٍّٗذىغبْ ھبٌىحىڭالر ضىٍٗرٔي ئبٔبڭال ﴿ ﴾َتْكوُ ُرو

ضىٍٗرگٗ غدۈوۈر لىٍطدۇْ دٖپ لدۇالق، ودۆز ۋٖ ٍدۈرٖوٕي ئبجدب  ثىٍْٗ چىمبردى. 

 .①﴾لىٍذى
جٗرٖپ: ثۇ ئۈِّٗجٕىڭ ِدۇھىُ ۋٖزىپىطدي ئىٕطدبٔىَٗجٕي جدوغرا ٍوٌغدب  ئۈچىٕچي

 ٍېحٗوٍٗظ.

ُوووووا ﴿ وووووطًل ِلَُُ ُا َْ ًْ َو ووووو َِّ ْْنَووووولُتْا ُن َد َِ َََْوووووْ ُ ْا َ وووووِه ًم وََتوووووَذِلَك  ووووواَُ  ُْ َِ  لرَّ َََْووووو   لنَّووووولِس َوَيُ وووووا  ﴾  ُ وووووَهَم َر 
غۇٔىڭذٖن  ٍٗٔي ضىٍٗرٔي ئىطدالِغب ھىدذاٍٗت لىٍغبٔدذٖن، وىػدىٍٗرگٗ  ٍٗٔدي ﴿

ئۈچدۈْ ۋٖ پٍٗغِٗجٗرٔىدڭ ضدىٍٗرگٗ  ثۇرۇٔمي ئدۈِّٗجٍٗرگٗ، گدۇۋاھچي ثوٌۇغدۇڭالر

 .②﴾ذۇقئۈچۈْ ثىس ضىٍٗرٔي ٍبخػي ئۈِّٗت لىٍ گۇۋاھچي ثوٌۇغي
ئىطددالَ ھٗرىىىحددي ئددبزغۇْ  ثۈگددۈْ ٍٗرغددبرىذا ِٗۋجددۇت ثوٌددۇپ جۇرۇۋاجمددبْ

ئدۇ  ئىٕطبٔىَٗجٕي جدوغرا ٍوٌغدب ٍېدحٗوٍٗظ ۋٖزىپىطدىٕي ئۈضدحىگٗ ئبٌغدبْ. ئٗجٗثدب

ھبٍبجحب، خۇضۇضْٗ ثۈگۈٔىي ھبٍبجحب ِۇھىُ جٗرٖپٍٗردىٓ ثىر جٗرٖپدحٗ ٔدبداْ  ئوِۇِْٗ

ۇ؟ ٍدبوي ئدۇ ھدبزىرلي زاِدبْ جدبھىٍىَٗت جۇرۇپ ئىٕطبٔىَٗجٕي جوغرا ٍېحٗوٍىٌٍَٗٗذ

                                                 
①
 ئبٍٗت-78ضۈرٖ ٔٗھً،  
②

 ٍٗت. ئب-042ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
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ٔبدأٍىك ٍدوٌي ثىدٍْٗ ئِٗٗش، پىرىٕطىپٍىرىٕي ِبئبرىپىذىٓ خٗۋٖردار ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ 

 ثٌٗىي ئىٍىُ ٍوٌي ئبرلىٍىك جۈزىحىع وېرٖوّۇ؟!

 ۋٖھبٌٗٔىي ٔبدأٍىك ھېچٕٗرضىٕي لٗجئىٌ جوغرا ٍوٌغب ثبغٍىَبٌّبٍذۇ! 

 ضۆزٌٍّْٗٗ:ِْٗ ئۆزۈِٕىڭ غٗخطي جٗجرىجَٗ ھٗلمىذٖ 

ئولۇۋاجمدبْ چېغىّدذىىي فىروئىدذ ھٗلمىدذٖ  ِېٕىڭ ئبٌىٌ ِبئبرىپ ئىٕطحىحۇجىذا

ھبٍبجىدذىىي ثۇزۇلچىٍىدك ۋٖ  ئېٍىپ ثبرغبْ جٗجمىمبجىُ ِېٕي ھبزىرلي زاِدبْ ٍبۋروپدب

ئېغىدددپ وېحىػدددٕىڭ ئبضبضدددٍىك ضدددٗۋٖثىٕي ثىٍىػدددىٗ  ئىذىَٗضدددىذىىي غٗرة

خوٌوگىَٗ ئىٍّىذٖ ۋٖ ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ٍۈزٌٗٔذۈرگْٗ ھِٗذٖ جٗرثىَٗ ضبھٗضىذٖ، پىط

جؤۇۋېٍىػىّٕي جېخىّۇ وۈچٍٗحىْٗ ئبچمۇچ پىرىٕطىپٕي ضبھٌٗٗردٖ جوغرا ئىطالِىٌ 

 ثوٌغبْ ئىذى. 

ِْ َىوَم َُل  لَّووُ ﴿ثىسٔي ثۇٍرۇغبٔذٖن:  ِْٗ  َِّو  لَِّذ  َىَم َُل ِلَهَذ  َوَِل ُتنَّل لِنَوْهَُِمَ  َلْاََل َن ْلُم ِل َْ  ﴾ ْل
ثىسٔدي  غدب ثوٌطدۇٔىي، ضدبٔب ثىسٔدي ئۇٔىڭغدب ٍېدحٗوٍىگْٗ  –ِٗذۇ جىّي ھ﴿

 دٍّْٖٗ.. ①﴾ٍېحٗوٍىّىگْٗ ثوٌطب، جوغرا ٍوي جبپبٌّىغبْ ثوالجحۇق

ثىٍىٍّىددرىگٗ  ِْٗ ٍٗٔٗ ثىددر جٗرٖپددحىٓ غددۇٔذاق دٍٖددّْٗ: ئٗگٗر ِْٗ غٗرة

ٓ خٗۋٖردار ثوٌۇغحىٓ لٌٗجىُ ۋٖ ئىذىَِٕٗي چىڭ جبلىۋاٌغدبْ ثوٌطدبَ. ِْٗ ئۇٔىڭدذى

جٗرٖپٍٗرٔي لٍٗٗردىدٓ ثىٍىدّْٗ؟ جدوغرا ٍدوي ثىدٍْٗ جٗپٗوىدۇر لىٍىدپ، « چبجبق»

 ئىسدىٕىػىٗ لٍٗٗردىٓ وىرىػىّْٗ؟!

دىددٓ پٗلٗت ِۇغددۇ دىٕٕىددڭ دۈغددٍّٗٔىرىذىٓ ثبغددمب «ئىطددحىً»ٍددبق! ثۇٔددذاق 

 ھېچىىُ پبٍذا ئبالٌّبٍذۇ!

 

 دِ قبَذاق ۋِزىپىهّرَي ئۆتّيًىس؟!«جبھىهىيّت جّيئىيىتي»بىس     

دېدگْٗ ۋالحىّىدسدا، ئبٌدذى ثىدٍْٗ ئۆزىّىسٔىدڭ « جبھىٍىَٗت جِٗئىَىحي» ثىس

لېحىٍّىك ئىىىىٕچي ِٗلطىحىٕي ئېٕىك ثبٍبْ لىٍىػىّىس وېرٖن! چۈٔىي ئىطالِٕىڭ 

ئىچىدذٖ « دوٌمدۇٔالر» ئىدذىَٗۋى ئبجىسٌىك دٖۋرىذٖ وىػىٍٗرٔي لورغبپ جۇرۇۋاجمبْ

 وۆرۈٌىذۇ.  ٔي خبجب چۈغىٕىع ئٗھۋاٌي«ضۆز»ٔبھبٍىحي جېسال ثۇ 

ئېَحىددپ ئددۆجىىٕىّىسدٖن، ثىددس ثۈگددۈْ ٍبغددبۋاجمبْ جِٗئىَٗجٍٗرٔىددڭ  ٍۇلىرىددذا

ٔىڭ لبٔۇٔي ھِّٗىطي پۈجۈًٍٔٗ جبھىٍىَٗت جِٗئىَىحي. چۈٔىي ثۇ جِٗئىَٗجٍٗر 

ۋٖ پىرىٕطىپٍىرى ثىٍْٗ ھۆوۈَ لىٍّبٍذۇ ۋٖ ئۇٔىڭغب ثوٍطۇّٔبٍذۇ. ثٌٗىي جبھىٍىَٗت 

                                                 
①

 ئبٍٗت. -42ضۈرٖ ئٗئراف،  
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لۇرئبٔذا ئېٕىك  ۈَ لىٍىذۇ ۋٖ ئۇٔىڭغب ثوٍطۇٔىذۇ. جبھىٍىَٗت لبٔۇٍٔىرى ثىٍْٗ ھۆو

 ثبٍبْ لىٍغبٔذٖن: جبھىٍىَٗجٕىڭ ھۆوّىذۇر.

﴿ َِ ْ ًلوول ِلَقووْامر يُاِدنُووا ُِ َّووِو  ووَ   ل َسووُ  ِِ ِْ ووْ  َن َِ َوَِ غُووا ِْ يَوِّوْ ْ ووَا  ْلَ لِىِْ َّوو ُْ َِ ئددۇالر جبھىٍىَٗجٕىددڭ ﴿ ﴾َن

دىدٓ ئبدىدً ۆوۈِذٖ ھۆوّىٕي جٌٗٗپ لىالِذۇ؟ چىٓ ئىػىٕىذىغبْ لٗۋَ ئۈچۈْ ھ

 ①﴾وىُ ثبر؟
ئىىىي جۈرٌۈن ثوٌدۇپ  ٔىڭ ٔٗزىرىذٖئبٍٗجٕىڭ ِٗزِۇٔي ٔبھبٍىحي ئېٕىك. ھۆوۈَ 

ٔىدڭ ھدۆوّي ٍدب جبھىٍىَٗجٕىدڭ لٗجئىدٌ جدبپمىٍي ثوٌّبٍدذۇ. ٍدب  ئۈچىٕچىطىٕي

 ھۆوۈِي. 

ٔىڭ لبٔۇٔىٕىڭ غٍٗرى ثىٍْٗ ھۆوۈَ لىٍىۋاجمبٍٔىمي ئۈچۈْ. ثىس ثۇ جِٗئىَٗجٍٗر 

جبھىٍىَٗت جِٗئىَىحي دٖپ ضۈپٗجٍىذۇق. ثىراق ثۇ ضۆزٔىڭ ئبغۇ جِٗئىدَٗت ئۇٔي 

 ئبھبٌىطىٕىڭ ئېحىمبدى ثىٍْٗ ئٌٗۋٖجحٗ ِۇٔبضدىۋىحي ٍدوق. چدۈٔىي ثدۇ جِٗئىَٗجدحٗ

ٍبغدبٍذىغبٔالرِۇ ئبرىٍىػدىپ ِۇضۇٌّبٔالرِۇ، وبپىرالرِۇ ثبر. ِۇضۇٌّبْ ۋٖ وبپىرالردىٓ 

وىػىٍٗرٔىڭ لبٔدذاق ئٗلىدذٖ  ىَٗجحىىيضۈپىحي ھِٗىػٗ ئبغۇ جِٗئ ثبر. جِٗئىَٗت

غدۇ جِٗئىدَٗجىٗ ھۆوۈِرأٍىدك لىٍىدذىغبْ  ،ثىٍْٗ ٍبغبۋاجمبٍٔىمىذىٓ لٗجئىَدٕٗزٖر

« دىَدبر»ٔدي غدۇ «دىَدبر»ھۆوۈِٗجٍٗر ثىٍْٗ ِۇٔبضىۋٖجٍىه ثوٌىذۇ. ثۇ خۇددى ثىر 

ئبھبٌىطىٕىڭ ئٗلىذىطي ٔٗزٖردىٓ ضبلىث لىٍىپ جۇرۇپ، ئدۇ دىَدبردا لبٍطدي خىدً 

 ودۇفرى»ٍدبوي « ئىطدالَ دىَدبرى»لدبراپ  ڭ ئۈضحۈٍٔۈوٕي ئىگٌٍٗىگىٕىگٗھۆوۈِٕى

دٖپ ئبجىغبٔغب ئوخػبٍذۇ. ِٗضىٍْٗ پٍٗغِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططدبالَ ِٗدىدٕىگٗ « دىَبرى

ٍۈرگۈزگْٗ چبغدذا، دٖضدٍٗپحٗ ِٗدىدٕٗ  ٔىڭ ھۆوّىٕيھىجرٖت لىٍىپ، غۇ جبٍذا 

ثوٌطدىّۇ، ثىدراق ِٗدىدٕٗ ضبٔىغب ٔىطجٗجْٗ ِۇضدۇٌّبٔالر ئدبز  ئبھبٌىطىٕىڭ ئوِۇِىٌ

دٖپ ئبجبٌذى. ِۇضدۇٌّبٔالر ِىطدىرٔي پٗجھدي لىٍىدپ، ِىطدىردا « ئىطالَ دىَبرى»

ٔىڭ غٗرىئىحىٕي ٍۈرگۈزگْٗ چبغدذا ِىطدىر ئبھبٌىطدىٕىڭ ودۆپ لىطدّي ئدۇزاق 

« ئىطالَ دىَبرى»ِٗزگىٍٍٗرگىچٗ ِۇضۇٌّبْ ثوٌّىغبْ ثوٌطىّۇ، ثىراق ِىطىر ٍٗٔىال 

ٔىدڭ غدٗرىئىحي لىٍىپ، ئدۇ ٍٗردٖ ئبزاد ر ھىٕذىطحبٕٔي دٖپ ئبجبٌذى. ِۇضۇٌّبٔال

ھىٕذىطحبْ ئبھبٌىطدىگٗ  ثوٍىچٗ ھبوىّىَٗت ٍۈرگۈزگْٗ چبغذا ِۇضۇٌّبٔالر ئوِۇِىٌ

ثىراق ثۇٔىڭ ئٗوطىچٗ خىرىطحىَبٔالر  –غۇٔذاق  ھېٍىھَٗ –ٔىطجٗجْٗ ئبز ثوٌطىّۇ 

 دۆٌٗجٍىرىٕديىَبْ خىرىطدحئىطالَ دۇَٔبضىذا ئىىىي ٍۈز ٍىٍغب ٍدېمىٓ داۋاِالغدمبْ 

                                                 
①

 ئبٍٗت.-51ضۈرٖ ِبئىذٖ،  
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لۇرغبْ چبغذا غۇ جبٍذىىي وۆپ ضبٍٔىك ئبھبٌىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ئىىٍٗٔىىىگٗ لبرىّبً 

 دىَبرى دٖپ ئبجبٌذى.  ثۇ دۆٌٗجٍٗر وۇفرى

ٔىدڭ ئٗگٗر ثىس ثدۇالرٔي چۈغدٗٔگْٗ ثوٌطدبق، ئۇٔدذالحب ثدۇ جِٗئىدَٗجٍٗردٖ 

جِٗئىَىحي دٖپ  ثىس ئۇالرٔي جبھىٍىَٗت غٗرىئىحىٕي لبٔۇْ لىٍّىغبٍٔىمي ضٗۋٖثٍىه

ثۇ جِٗئىَٗجٍٗردىىدي وىػدىٍٗرگٗ »ۋالحىّىسدا، دٖرھبي لوزغىٍىذىغبْ  ضۈپٗجٍىگْٗ

 ئۆجٍٍٗي!ق جوخحىٍىپ ۇٌۇجوغر؟ دېگْٗ ِٗضىٍٗ «لبٔذاق ھۆوۈَ لىٍىّىس

ثىس ھبزىر »ثىس ٍۇلىرىذا ثۇ ِٗضىٍٗ ھٗلمىذىىي لبرىػىّىسٔي ئېٕىك ثبٍبْ لىٍىپ  

گىسِددۇ وىػدىٍٗرگٗ ھۆوددۈَ چىمىددرىع ئورٔىددذا جٗرثىددَٗ ثبضددمۇچىذا، ھٗر –جٌٗىدُ 

 ٔىدڭ ھدۆوّىٕيدېگْٗ ثوٌطبلّۇ، ثىراق وىػىٍٗرٔىڭ ثۇ ِٗضدىٍىذىىي « ئِٗٗش

ٔىددڭ ھۆوددۈِىٕي ثىٍىۋاٌغددبْ ئبضبضددحب ئۆزٌىرىٕىددڭ ٍِٗددذأىٕي ثىٍىۋېٍىػددي ۋٖ 

ٔىدڭ ثدۇ ِٗضدىٍىذىىي ھۆودۈِىٕي ئېٕىدك ثبٍدبْ لىٍىػدىّىس ثٌٗگىٍىػي ئۈچۈْ 

 وېرٖن!

جِٗئىَىحىٕىددڭ گٗۋدىٍىدده خۇضۇضددىَىحي غددۇوي، ثددۇ جبٍددذا جددبھىٍىَٗت 

ٔىڭ لبٔۇٔي ثىدٍْٗ ھۆودۈَ لىٍّبضدٍىمحىٓ  ،جِٗئىَٗجىٗ ضبٍٗ جبغالپ جۇرۇۋاجمبْ

 ِٗۋجۇت. ثۇ ضبٍىۋْٖ ئۇٔىدڭ ئبضدحىذا جۇرۇۋاجمدبْ« جبھىٍىَٗت ضبٍىۋىٕي»ئىجبرٖت 

ت جٗرٖپددىٗ دٖۋٖ وىػددىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطددىگٗ ضددبٍٗ جبغددالٍذۇ. ثۇٔىددڭ ئىچىددذٖ 

 –وىػدىٍٗرگٗ ھۆودۈَ لىٍىدع  لىٍغۇچىالرِۇ ثبر. ئِّٗب ضبٍىۋْٖ ئبضحىذا جۇرۇۋاجمبْ

ئۇالرٔىددڭ ضددبٍىۋٖٔگٗ جۇجمددبْ  –پٍٗغِٗددجٗر ئٌٍٗٗھىططددبالَ ثبٍددبْ لىٍغبٔددذٖن 

ٍِٗذأىذىٓ وېٍىذۇ. وىّىي ئۇٔىڭغب رازى ثوٌطدب، ئۇٔىدڭ لبجبرىدذىٓ وىّىدي ئدۇٔي 

 ئىٕىبر لىٍطب ئۇٔىڭ ئۆزگىچٗ ھۆوّي ثبر.

وىّىي ئۇالرغب لوٌي ثىٍْٗ جىھبد لىٍطب ئۇ ِۇئّىٓ، وىّىي ئۇالرغب جىٍي ثىٍْٗ »

جىھبد لىٍطب ئۇ ِۇئّىٓ، وىّىي ئۇالرغب لٌٗجي ثىدٍْٗ جىھدبد لىٍطدب ئدۇ ِدۇئّىٓ، 

«!دأىطىچىٍىه ئىّبْ ٍوق ثۇٔىڭ ئبرلىطىذا لىچىٕىڭ
①
 

لىٍطدب وىّىي ئۇٔي ئۆچ وۆرضٗ  گۇٔبھحىٓ، پبن ثوٌذى. وىّىدي ئدۇٔي ئىٕىدبر »

ٔىددڭ جبزاضددىذىٓ، ضددبلٍىٕىپ لبٌددذى، ثىددراق وىّىددي رازى ثوٌددۇپ، ئۇٔىڭغددب  

ٔىڭ جبزاضىغب ئۇچراٍذۇ،ئٗگٗغطٗ  ئۇالرٔىڭ لبجبرىذىٓ ثوٌۇپ، 
②
. 

ٔىڭ ئبغدۇ جِٗئىدَٗت ھٗلمىدذىىي ھدۆوّي ئٗگٗر جِٗئىَٗجٕىڭ ھۆوّي ۋٖ 

 وّي ٔېّٗ؟ثوٌطب، ئۇٔذالحب ئبغۇ جِٗئىَٗجحٗ ۋٖزىپٗ ئۆجٗغٕىڭ ھۆ ٍۇلىرىمىذٖن

                                                 
①

 ِۇضٍىُ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
②

 ِۇضٍىُ رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
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ٔىڭ لبٔۇٔىٕىڭ غٍٗرى ثىٍْٗ ھۆوۈَ لىٍىػدىٕي ٍٗٔي « ِۇضۇٌّبٔالر»ئٗضٍىذٖ 

ئىٕىددبر لىٍىددذىغبْ وىػددىٍٗر ئىّىددبْ لٗدٖر ئۆزٌىرىٕىددڭ ئۈضددحىذىىي جددبھىٍىَٗت 

ھۆوۈِرأٍىمىٕىڭ ثېطىّىذىٓ ٍىرالدراق جۇرۇغدي وېدرٖن ئىدذى. ثىدراق ثدۇ پۈجىدۈي 

ۈٔىي وۆپٍىگْٗ وىػدىٍٗرٔي ئۆزىٕىدڭ ۋٖ ئٗھۋاٌذا ٍۈز پىرضٗٔث ثوٌۇپ وٗجٍّٗذۇ. چ

ثبٌىٍىرىٕىڭ ھبٌىذىٓ خٗۋٖر ئدېٍىع ئۈچدۈْ جۇرِدۇظ غدبرائىحي ِۇغدۇ ثېطدىّٕىڭ 

ودۆپٍىگْٗ وىػدىٍٗرگٗ  – ضدْٗ وۆرۈۋاجمبٔدذٖن –ئبضحىغب وىرىػىٗ زورالٍدذۇ. ثدۇ 

 ٔىطجٗجْٗ زۆرۈر. ثۇ زۆرۈرىَٗت ئبضحىذا ئۇالر لبٍطي ۋٖزىپىٍٗرٔي ئۆجىطٗ ثوٌىذۇ؟

ئېٕىدك ثىدر جدبۋاثٕي جدبپمىٍي ثوٌّبٍدذۇ. ثىدراق ثىدس جوغرىٍىدك ٗجحٗ ثدۇ ئٌِٗٗىَ

وٗ لبٔچىٍىدده «ھددبوىّىَٗت»لىٍىددپ غددۇٔذاق دٍّٖىسوددي، ۋٖزىددپٗ  ئوِۇَِۈزٌددۈن

وېدرٖن!  ٍېمىٕالغطب، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئورٔي ثۇ ۋٖزىپىدذىٓ غدۇٔچٗ ٍىدراق ثوٌۇغدي

ىددذۇ. ئددۇ ِٗضددىٍْٗ: ِۇضددۇٌّبْ دوخحددۇر دوخحۇرٌددۇق ۋٖزىپىطددىٕي ئۆجىطددٗ ثوٌ

پددبوٍىك ۋٖ ِۇئبِىٍىددذىىي پددبوٍىك ثىددٍْٗ  ھٗرىىىحىددذىىي پددبوٍىك. لٌٗجحىىددي

« ئۈٌگٗ»ئىطالِذىىي وىػىٍٗرٔي ثبغمىالرٔىڭ ٍبخػي وۆرۈغىٗ ضبزاۋٖر لىٍىذىغبْ 

جىىٍىٌَٗىػددي ِددۇِىىٓ. غددۇٔىڭ ثىددٍْٗ ثىددرال ۋالىححددب ئددۇ ئۆزىٕىددڭ خىسِىحىددذٖ 

ٌذا، وٗضدپي پبئدبٌىَٗت دائىرىطدىذٖ ٍىراق ھبئبرىٍىػىػحىٓ  جبھىٍىَٗجىٗ ثىۋاضىحٗ

 ھَٗ غۇ! چٗوٍٗٔگْٗ ثوٌىذۇ، ئىٕنېٕېرِۇ

ئِّٗددب ئولۇجمددۇچي ئددۇ ٍٍِٗددي ئددۆزى دٖرضددٍىه لىٍىۋاجمددبْ ئىطددالِغب لبرغددي 

ٔىڭ لبٔۇٔي ثىٍْٗ ھۆوۈَ لىٍّبٍذىغبْ زوراۋأالرٔي پىروگراِّىالردا ثوٌطۇْ  ٍٍِٗي 

بغذا ثوٌطدۇْ، ئوخػبغدال ٌِٗدۇَ چ وۆوىٗ وۆجۈرۈظ ِٗججۇرىَىحي ئۇٔىڭغب جېڭىٍغبْ

دٖرىجىذٖ جبھىٍىَٗجٕىڭ ثېطىّىغب ثوٍطۇٔىذۇ. ثىراق ئۇ پدبن ھٗرىىىحدي، ٍۈوطدٗن 

ئٗخاللي، چبوىٕىٍىمحىٓ ٍىراق جۇرىذىغبٍٔىمي ھٗلمىذٖ ِىطبي وۆرضىحىع ئدبرلىٍىك 

ئولۇغدددۇچي ۋٖ غدددبگىرجالر ئوجحۇرىطدددىذا ئىطدددالِٕىڭ جدددبھىٍىَٗجحىٓ لبٔدددذاق 

 ئٌِٗٗىٌ ضۈرٖجحٗ ئېٕىك وۆرضىحىپ ثېرٌٍٖٗذۇ. يپٗرلٍىٕىذىغبٍٔىمىٕ

ٔىدڭ جدۈرىگٗ «ۋٖزىدپٗ»ئدۆزى ئۆجٗۋاجمدبْ « ۋٖزىدپٗ ئۆجىگدۈچىٍٗر»ثىراق ئبغدۇ 

 ئبضبضْٗ جبھىٍىَٗجٕىڭ ثېطىّىغب ٍىراق ٍبوي ٍېمىٓ ثوٌىذۇ. 

ئىٕىددبر  جبھىٍىَٗجٕىددڭ ھۆوددۈِىٕي –ثىددراق ھٗرلبٔددذاق ئٗھۋاٌددذا ِۇضددۇٌّبْ 

ىطحىر ثوٌۇغي لٗجئىٌ جوغرا ئِٗٗش. چۈٔىي ئۇ ثۇ چبغذا ٔىڭ ِىٕ–لىٍىذىغبْ ئبدَٖ 

دٖرىجىدذٖ جبھىٍىَٗجٕىدڭ ثىۋاضدىحٗ ثېطدىّي ئبضدحىغب چۈغدۈپ ئبجرىَبٌّبٍذىغبْ 

جبھىٍىَٗت ھۆوۈِىحي ٍدبوي  لبٌىذۇ. ثۇٔىڭذىٓ چوڭرالي ئۇ ئۆزىٕي ئىٕىبر لىٍىۋاجمبْ

لٗضدىّي  قٔىڭ لدبٔۇٔي ثىدٍْٗ ھۆودۈَ لىٍّبٍدذىغبْ زوراۋأدالر ثىدٍْٗ دوضدحٍۇ
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ٔىڭ لبٔۇٔىغب لبرغي لبٔۇْ ثىدٍْٗ ثىۋاضدىحٗ ِۇئدبِىٍٗ لىٍىدع ئورٔىحىذۇ. ھِٗذٖ 

ٔىڭ ثۇٍرۇلىغب لبرغي ئىدع ئورٔىذىٓ ھبٌمىپ وېحٌٍّٗٗذۇ. ٔٗجىجىذٖ ئۇ ثۇ چبغذا 

 لىٍىپ لوٍۇغحىٓ ضبلٍىٕبٌّبٍذۇ!

 ٍۇلىرىذا ئېَحىپ ئۆجىىٕىّىسدٖن ئۇٔي ئبلالظ ھٗلمىدذٖ ئېَحىٍغدبْ ھٗر لبٔدذاق

 گٗپ ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئۇٔي ئبلٍىَبٌّبٍذۇ. 

ٔىدڭ لدبٔۇٔي ثىدٍْٗ ھۆودۈَ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ  ثىراق ثٗزى وىػىٍٗر ٍۈضۈف

ِْو ا  ﴿پبدىػدبھمب لىٍّبٍذىغبْ  ََ   ِ و  َِ َِ ََ ًِِ   ْعَْرِض ِ ُتو   َََْو  َفو ْْنِو   َد ِْ   ََ ِېٕدي ِىطدىر ﴿ ﴾دَول

ٗجْٗ ئدۇٔي ثبغدمۇرۇظ زېّىٕىٕىڭ خٗزىٕىٍىرىٕي ثبغمۇرۇغدمب لدوٍغىٓ ِْٗ ھٗلىدم

دېگْٗ ضۆزىٕي پبوىث  .①﴾ٍوٌٍىرىٕي ثىٍىذىغبْ ۋٖ ئوثذاْ ضبلٍىَبالٍذىغبْ ئبدِّْٖٗ

 لىٍىذۇ. 

ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئٗھۋاٌىغدب لىَدبش لىٍىدع جدۈپحىٓ  ثۇ خىً ئٗھۋإٌي ٍۈضۈف

ضدْٗ ثۈگدۈْ ثىسٔىدڭ ئبٌدذىّىسدا »ئٌٍٗٗھىططبالِغب  خبجب! چۈٔىي پبدىػبھ ٍۈضۈف

 دېّىگددۈچٗ، ٍٗٔددي ٍۈضددۈف« ئبدِٖطددْٗ رجىۋىٍىدده، ئىػددٗٔچٍىهھٗلىددمٗجْٗ ِٗ

ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۆزى ثۇٍرۇق چۈغۈرۈپ، ئۆزى ثوٍطدۇٔذۇرىذىغبْ ئِّٗدب پبدىػدبھمب 

ثبغمۇرۇظ  ثۇٍرۇق لوثۇي لىٍّبٍذىغبْ ۋٖ ئۇٔىڭغب ثوٍطۇّٔبٍذىغبْ دٖرىجىذٖ زېّىٕٕي

ئٌٍٗٗھىططدبالَ  ۋٖ ھۆوۈَ لىٍىع ھولۇلٕي پبدىػدبھ ئۇٔىڭغدب ثٗرِىگدۈچٗ، ٍۈضدۈف

 دېّىذى. « ِېٕي ِىطىر زېّىٕىٕىڭ خٗزىٕىٍىرىٕي ثبغمۇرۇغمب لوٍغىٓ: »پبدىػبھمب

 جۆت ووچب ئېغىس دٖي ِۇغۇ ٍٗردٖ!

ٔىڭ لبٔۇٔي ثىٍْٗ ھۆودۈَ لىٍّبٍدذىغبْ ثىدر جدبھىٍىَٗت ھۆودۈِىحي ثۇ جبٍذا 

ٔىي ثۇٍبلمب وٗي، ثىسگٗ ِىٕىطدحىر ثوٌدۇپ ثٗرگىدٓ، چدۈ»ثوٌۇپ، ِۇضۇٌّبْ ئبدِٖگٗ 

، ثٌٗىي ئبرىالغّبٍّىسپىالٕٔي ئۆزۈ  جۈزۈپ ئىجرا لىٍىطْٗ. ثىسٔىڭ ضىٕىڭ ئىػىڭغب 

ِبٔب ثۇ چبغدذا ِۇضدۇٌّبْ « ئىجرا لىٍىػىپ ثېرىّىس، دېطٗ ضبڭب ضېٕىڭ ثۇٍرۇلۇڭٕي

ئبدَٖ ثۇ جٗوٍىپٕي لوثۇي لىٍطب، ئۆزىذٖ ئبغۇ ۋٖزىپىٕي ئۆجىٌٍَٗٗذىغبْ ئىمحىدذارٔىڭ 

ثىدر  جبٌٍىطب، ئۆز ئورٔىذا دٖۋٖجٕىدڭ جۈۋرۈوٍىرىدذىٓىرٌىىٕي ِىٕىطحثبرٌىمىٕي ثىٍىپ 

ئۇٔىڭغدب گۇٔدبھ ثوٌّبٍدذۇ. ثىدراق لىٍطدب ٔىڭ غدٗرىئىحىٕي ئىجدرا جۈۋرۈن ثوٌۇپ، 

 ٍۈز ثېرٖرِۇ؟! ِۇغۇٔذاق ئىع ثىسٔىڭ ثۇ دۇَٔبٍىّىسدا

ثٗرٍِٗذىىْٗ، ئۇٔذاق دٖۋٖت ئېرىػىْٗ ھٗر لبٔدذاق ۋالىحٍىدك  ثۇٔذاق ئىع ٍۈز

وىػدىٍٗرٔىڭ  –ئۇٔىڭ ئېرىػىىٕي غٗوطدىس ۋالىحٍىدك ٔٗجىدجٗ ثوٌىدذۇ.  –ٔٗجىجٗ 

                                                 
①

 ئبٍٗت. -55ضۈرٖ ٍۇضۇف،  
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ٔىڭ لبٔۇٔي ثىدٍْٗ ھۆودۈَ لىٍىدع ِٗضىٍىطدىٕي ثۇرِىالغدحىٓ ھِٗدذٖ  ئېڭىذا

ئىطالَ ھۆوۈِىحي ئۇٔىڭطىس لۇرۇٌّبٍدذىغبْ ٍٗرغدبرىذا ودۈچىَىع ئىّىدبٔىَىحىگٗ 

ٕي وېچىىحۈرۈغدحىٓ ٔىڭ لۇرۇٌۇغى«ِۇضۇٌّبٔالر جبٍبٔچ ثبزىطي»ئىگٗ ثوالٌّبٍذىغبْ 

 پٍٗذا ثوٌغبْ زىَبٕٔىڭ ئورٔىٕي ھٗرگىس جوٌذۇراٌّبٍذۇ. 

 

    تّرِپهىرىُي سۆزنّش ئبرقىهىق « ئىهغبرنىق»بىس ئىسالو تۈزۈيهىرىُىڭ      

 كىطىهّرَي ئىساليغب قىسىقتۇرايذۇق؟

 

ثٗزى وىػدددىٍٗر ٍبغدددالرغب ئىطدددالَ جۈزۈٍِىرىٕىدددڭ ئىٍغدددبرٌىك جٗرٖپٍىرىٕدددي 

ٔي ِٗلطٗت لىٍغبْ. «لىسىمحۇرۇظ ٍبوي دىٍالرٔي وۆٔذۈرۈظ»ىس. ثۇ ضۆزٌىگٍٗٔىىىّ

-ھددبزىرلي زاِبٔددذىىي ئددېمىّالر-ھۇجددۇَ ضددٗۋٖثىذىٓ چددۈٔىي ٍبغددالر ئىددذىَٗۋى

ئېسىمحۇرۇغدىغب ئۇچراۋاجىدذۇ. غۇڭالغدمب ثىدس  ثوٌۇپّۇ ضوجطدىَبٌىسِٕىڭ دېّووراجىَٗ

ا لىٍىۋاجمدبْ ئبغدۇ ھۇجدۇَ پٍٗدذ ،ئىطالِٕي جوغرا جؤۇظ ٍولبٌغبْ چبغذا ئىذىَٗۋى

لب جبلبثىً جۇرۇظ ئۈچۈْ ئىطدالَ جۈزۈٍِىرىٕىدڭ ئبغدۇ جدۈزۈٍِٗردىٓ «ئېسىمحۇرۇظ»

 دېَىػىذۇ.  –ئىٍغبر ئىىٍٗٔىىىٕي ئۇالرغب ئېٕىك چۈغٗٔذۈرۈغىّىس وېرٖن 

ثىس ئىطدالَ جدۈزۈٍِىرى ھٗلمىدذٖ ئٗضدٗر ٍېسىۋاجمدبْ ثىدرٖر ٍبزغۇچىغدب ئېحىدراز 

 ثىٍذۈرٍِّٗىس.

دىممٗت لىٍىػمب جېگىػٍىه ثىر لدبٔچٗ خبجدبٌىك ثوٌدۇپ، ثۇالرغدب ثىراق ثۇ جبٍذا 

 ھٗرگىس ضٗي لبرىّبضٍىمىّىس وېرٖن. 

 خبجبٌىك: ئىطالِٕي ِۇداپىئٗ لىٍىع.ثىرىٕچي 

ئىطالِغب دۈغٍّٗٔٗر جۆھّٗت چبپٍىذى، ثىس ئىطالِٕي ِۇداپىئٗ لىٍىع ئۈچدۈْ، 

وٌۇغدمب جېگىػدٍىه خبجدب دٖرھبي لٌَٗٗ جٗۋرىحىػىّىس وېرٖن، دٖپ لبراظ ئۇ ٍىراق ث

جىٓ پبوالظ ئۈچۈْ ِۇداپىئٗ «جۆھّٗت»ٍوي. چۈٔىي ئىالھي جۈزۈَ ئىٕطبٕٔىڭ ئۇٔي 

ِوھحدب  پدبن ئىىٍٗٔىىىٕدي ئدېالْ لىٍىػدمب  لىٍىػمب ۋٖ وىػىٍٗرٔىڭ جۆھّىحىدذىٓ

ٔىڭ دىٕي ئىٕطبٔالر ئۆزىٕىڭ ضۆزى ثىٍْٗ ئۇٔىڭ ئِٗٗش. ئٗگٗر ثىس ثىرٖر ِىٕۇت 

« چبجبق»دٖپ ئوٍٍىطبق، ئۇٔذالحب ثىسٔىڭ ئېحىمبدىّىسدا ِوھحب   ٍِٗذأىٕي پبوالغمب

 ثوٌغبْ ثوٌىذۇ. 

لىٍىدپ « ثبٍدبْ»ئىٕطبٔالر ھِٗىػدٗ دٖۋٖجچىٍٗرٔىدڭ ئىطدالَ ھٗلىمٗجٍىرىٕدي 

 ِوھحب .ثېرىػىٗ 
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﴿ ََ َُّهووْا يَوَُو ََ ِ لَووْ ِهْا َوَلَد َت وول ُُووو َِ ََْلنَوول ِ لَْ ووَك  لووذتْتَر ِلَُُِّووو تَ  لِْنَّوولِس  َِ َونَُْو ووُرو ثىددس ضددبڭب لۇرئددبٕٔي ﴾ ﴿ َّ

ئىٕطبٔالرغب چۈغۈرۈٌگْٗ غٗرىئٗجٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرضۇْ، ئۇالر ثۇ لۇرئبٕٔي پىىىدر 

 . ①﴾ٔٗضىھٗت ئبٌطۇْ دٖپ ٔبزىً لىٍذۇق –لىٍىپ، ۋٖز 
ئۇٔذالحب جوغرا ئۇضۇي وىػىٍٗرگٗ ئىطالَ ھٗلىمٗجٍىرىٕي ئېٕىدك چۈغدٗٔذۈرۈظ. 

الر، ثوٌۇپّۇ ئىطالَ ھٗلىمٗجٍىرىٕي ثىٍّٗضدٍىه ئٗۋالد چۈٔىي ھٗرلبٍطي دٖۋردىىي

وۈچىَىپ وٗجىٍٗٔىىحىٓ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذا ئىطالَ ئبجىسٌىػدىپ لبٌغدبْ. ثۈگدۈٔىي 

ئىطدالَ ھٗلىمٗجٍىرىٕدي  ِوھحب .غب ئىٕحبٍىٓ «ثبٍبْ»ثۇ خىً  دٖۋرىذىىي ئٗۋالدالر

 ٌۈوىذىٓچۈغٗٔذۈرۈظ جٗرٍبٔىذا، ثىٍّٗضٍىه ضٗۋٖثىذىٓ وىػىٍٗرٔىڭ ئېڭىذا، ئۆز

پٍٗددذا ثوٌىددذىغبْ ٍددبوي دۈغددٍّٗٔٗر ِۇضددۇٌّبٔالرٔي دىٕددذىٓ ئددبزدۇرۇظ ئۈچددۈْ 

ئۆجطدٗن، ھِٗدذٖ ئۇٔىڭدذىىي جوخحىٍىدپ لوزغبۋاجمبْ خبجب چۈغٗٔچىٍٗر ھٗلمىدذٖ 

ھٗلىمٗجٍٗرٔي ئېٕىك چۈغٗٔذۈرۈپ، خبجب چۈغٗٔچىٍٗرٔي ئېچىپ جبغٍىطبق جبِبِْٗ 

 ثوٌىذۇ. 

خبجبٌىمىغدب « ِۇداپىئٗ لىٍىع»ىالر ئىطالِٕي ئِّٗب ثىر لىطىُ ِۇضۇٌّبْ ٍبزغۇچ

ِّٗٔددۇ ئددۆزۈِٕي ئبلٍىَبٌّددبٍّْٗ  غٗرلػۇٔبضددالر ۋٖ ئىطددالَ  –چۈغددۈپ لبٌددذى. 

ٍبغالرٔي دىٕذىٓ ئبزدۇرۇظ ئۈچۈْ لوزغبۋاجمبْ لبثبھٗجٍىه « زىَبٌىٌ»دۈغٍّٗٔىرى 

ھِٗىػدٗ دېگدۈدٖن  ئۈزۈٌّٗش ھۇجۇِغب لبرىحدب ئىچىدي ِٗغٍدۇثىَٗت جٗضدىرٌىرى

 ٍٗردٖ پٍٗذا ثوٌغبْ چبغذا دٖي ئبغۇٔذاق خبجبٌىك ٍۈز ثېرىذۇ. وۆڭۈٌ

ِْٗ دۈغٍّٗٔٗر لوزغبۋاجمبْ ثىر لىطىُ خبجدب چۈغدٗٔچىٍٗرگٗ رٖددىدَٗ ثېدرىع 

ٔدبٍِىك وىحدبثٕي ٍبزغدبْ « خبجدب چۈغدٗٔذۈرۈٌگْٗ ئىطدالَ»ئۈچۈْ خېٍي ثدۇرۇٔال 

« ۇداپىئٗ لىٍىعِ»ئىذىُ. گٗرچٗ ثۇ وىحبة ئٌِٗٗىَٗجحٗ ھِّٗىگٗ جؤۇغٍۇق ثوٌغبْ 

جبھىٍىَىحىگٗ لبرىحدب وۈچٍدۈن  ثوٌۇپ لبٌّىغبْ ثوٌطىّۇ، ثىراق ھبزىرلي زاِبْ ٍبۋروپب

ۋۇٌفىدرد »ھۇجۇَ ثوٌۇپ لبٌغبْ ئىذى. ثۇ خىً ھۇجۇَ ھبزىرلي زاِدبْ غٗرلػدۇٔبش 

ھدبزىرلي زاِدبْ »ٔىڭ لبجحىك چىػىغب جٗگدذى. غدۇٔىڭ ثىدٍْٗ ئدۇ «وبٔحۇي ضىّث

ثوٌغدبْ وىحبثىّغدب ثىر لدبٔچٗ لېدحىُ ِېٕىدڭ وىحبثىذا ك ٔبٍِى« جبرىخىذىىي ئىطالَ

 ئۆچٍّٗٔىىىٕي وۆرضىحىپ ئۆجحي. 

لېحىٍّىدك، ثىرىٕچدي لېحىُ  ۋٖ ئدوْ  ٍٗجحىٕچي ئبغۇٔذاق جۇرۇپ ِْٗ وىحبثٕىڭ

ٔٗغددرىٕىڭ وىددرىع ضددۆزىذٖ وىحبثٕىددڭ ٍېددسىٍىع ئۇضددٍۇثىغب لبرىحددب لبرىػددىّٕىڭ 

ئۆگٗرگٍٗٔىىىٕي ئېالْ لىٍذىُ.
①
 

                                                 
①

 ئبٍٗت.-44ضۈرٖ ٔٗھً،  
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لوٍدۇپ  ھٗلمىذىىي لبرىػىّٕي ئوجحۇرىغب« ئۇضٍۇة»جېگىػٍىه جوغرا  لوٌٍىٕىػمب

ئبٌذى ثىٍْٗ وىػىٍٗرگٗ ئىطالَ ھٗلىمٗجٍىرىٕي ئېٕىك ثبٍدبْ لىٍىدع، ئِّٗدب خبجدب 

چۈغٗٔچىٍٗرٔي وٌٗحۈرۈپ ئۇٔىڭغب رٖددىدَٗ ثٗرِٗضدٍىه وېرٖوٍىىىٕدي وۆرضدىحىپ 

ٗر ثدۇ وىحدبة ِېٕىدڭ ئٗگ»ئۆجحۈَ ھِٗذٖ وىحبثٕىڭ وىرىع ضۆزىذٖ ِۇٔذاق دېدذىُ: 

ئىجبزىحىّطىس ۋٖ ِېٕىدڭ خٗۋىرىّطدىس ودۆپٍىگْٗ جىٍالرغدب جٗرجىدّٗ لىٍىٕىدپ ۋٖ 

ثېطىٍىپ وٗجّىگْٗ ثوٌطب، ِْٗ ثۇ وىحدبثٕي وىحبثٍىرىّٕىدڭ جىسىٍّىىدي ئىچىدذىٓ 

چىمىرىدددۋٖجّٗوچي ئىدددذىُ. ثىدددراق ئٗھدددۋاي غدددۇٔذاق ثوٌغبچمدددب ِْٗ ئۇٔىدددڭ 

بجدب چۈغدٗٔچىٍٗرگٗ ٔىطدجٗجْٗ جدوغرا دىىي خبجبٌىمٕي ۋٖ ِۇغدۇٔذاق خ«ئۇضٍۇة»

وۆرضىحىپ ئۆجىٗٔذىٓ وېَىٓ ئدۇٔي غدۇ پېحدي  زۆرۈرٌۈوىٕي لوٌٍىٕىػٕىڭ« ئۇضۇي»

 «لبٌذۇرۇپ لوٍذۇَ.

خبجددبٌىك: ٍبزغۇچىالرٔىددڭ ئىطدالِٕي ِددۇداپىئٗ لىٍىػددمب لىسىمىددپ، ئىىىىٕچدي 

دٖي ئىطالِىٌ ثوٌّىغبْ چۈغٗٔچىٍٗرٔي ئىطالَ ئىچىگٗ وىرگۈزۈپ لوٍۇظ. ِبٔب ثدۇ 

 دۈغٍّٗٔٗرٔىڭ ھۇجۇِي ئبٌذىذىىي روھي ِٗغٍۇثىَٗت جٗضىرٌىرىذىٓ ثىر جٗضىر.

ثٗرگْٗ ثدبرٌىك ھولدۇلالرٔي « ھبزىرلي زاِبْ ِٗدٖٔىَىحدي»ثىر ئىطالَ ئبٍبٌالرغب 

 ثېرىذۇ دېگْٗ ۋالحىّىسدا...

ثىددس غٗخطددي ِۈٌۈوچىٍىدده زىَددبْ وٌٗحۈرىددذىغبْ ئٗھۋاٌددذا، ئىطددالَ دۆٌٗجددىٗ 

گٗرچٗ ثۇ ٍېغىدۋېٍىع -غىۋېٍىع ۋٖ ئۇٔي خٌٗمىٗ جبرلىحىپ ثېرىعٍېئىمحىطبدالرٔي 

 ھولۇلٕي ثېرىذۇ دېگْٗ ۋالحىّىسدا... –جوغرا ثوٌطىّۇ 

ٔدي ۋٖ «ئېچىدۋېحىع»ثىس ئىطالَ ئىٕطبٔىَٗت ِٗدٖٔىَىحي ۋٖ جۈزۈٍِىرىگٗ لبرىحب 

 ئۇٔىڭذىٓ پبٍذىٍىٕىػٕي رٖت لىٍّبٍذۇ...

 جۈزۈَ دېگْٗ ۋالحىّىسدا...طحىه ضوجطىَبٌىجۈزۈَ ٍبوي  ئىطالَ دېّووراجىه

ثىس ثىر لىطىُ ٍبزغۇچىالرٔىدڭ وىحبثٍىرىدذا ٍبخػدي ٔىدَٗت ثىدٍْٗ وٌٗحدۈرگْٗ 

وىحبثىغدب ٔىدڭ ٔىدڭ ئدۆزى «ِدۇداپىئٗ»-ِۇغۇٔذاق گٗپٍٗرٔي دېدگْٗ ۋالحىّىدسدا

ثىدس ثدۇ خىدً ِدۇداپىئٗ ئدبرلىٍىك  –ٔىطجٗجْٗ ٍىرالحىىدي گٗپ ثوٌغبٔدذىٓ ثبغدمب 

خىسِٗت لىٍغبْ ثوٌّبٍّىس. ثٌٗىي ٔۇرٌۇق ئىطدالَ ھٗلىمىحىٕدي ِبھىَٗجحٗ ئىطالِغب 

ئىطدالِذا ٍدوق  –ئدبڭٍىك ٍدبوي ئبڭطدىس ھبٌدذا  –جۇِبٔالغحۇرۇپ، ئىطالَ ئىچىگٗ 

 چۈغٗٔچىٍٗرٔي وىرگۈزۈپ لوٍغبْ ثوٌىّىس.

                                                                                                                            
①

ۇِبجالر<غدب ِېٕىدڭ وىحبثحدب وٌٗحدۈرگْٗ لٌِٗ»لېحىٍّىك ٔٗغىرىٕىڭ وىرىع ضۆزىذٖ ِۇٔذاق ٍبزىذۇ: -00ئبپحۇر ثۇ وىحبثىٕىڭ  

خبجدب چۈغدٗٔذۈرۈٌگْٗ «. »لبرىحب ٍِٗذأىُ ئۆزگٗرِىذى ثٌٗىي وىحبثٕىڭ ٍېسىٍىع لئۇضٍۇثي<غب لبرىحدب ٍِٗدذأىُ ئدۆزگٗردى

 ثٗت.-7، ئٗرٖثچٗ ٔٗغرى، «ئىطالَ ٔبٍِىك وىحبة
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خۇددى ئٗرٌٗرگٗ ثٗرگٗٔذٖن  –ئبٍبٌغب « ِٗدٖٔىَىحي»ھبزىرلي زاِبْ جبھىٍىَٗت 

بِي ثىٍْٗ ثۇزۇلچىٍىك، ھبٍبضىسٌىك ۋٖ رٖضۋاٌىك ھولدۇلىٕي غٗخطي ئٗروىٍٕىه ٔ –

ثٗردى. ئىطالَ ئٗر ٍبوي ئبٍبٌٕىڭ ئبغۇٔذاق ثوٌۇغىغب ٍوي لوٍبِذۇ؟ ثدۇ ِٗدٖٔىدَٗت 

ضدىڭذۈرۈپ،  ثوٌدۇظ ئىدذىَٗٔي ئٗرٌٗر ثىدٍْٗ ثدبراۋٖر ئبٍبٌالرٔىڭ ِٗۋجدۇدىَىحىگٗ

حىٕي ئۆجىۋاجىذۇ. ئىطالَ ۋٖ ئۇٔىڭ ئبٍبٌٍىمىٕي ثۇزۇظ خىسِى« ئٗرٌٗغحۈرۈظ»ئبٍبٌٕي 

ثۇٔىڭغب لوغۇالِذۇ؟ غۇٔذالال ثۇ ِٗدٖٔىَٗت ئٗرٌٗرٔىڭ ثبغمۇرۇغدىذىٓ ئبٍبٌالرٔىدڭ 

ٍددۈرىىىٕي ضددىمىذىغبْ ئبٍددبٌالر ئٗرٌٗرٔىددڭ ثبغمۇرۇغددمب ٔىطددجٗجْٗ ئۆزىٕىددڭ 

لبرىغبٔذا لبراٍذىغبْ ھدبٌٗجٕي  ِٗۋجۇدىَىحي ۋٖ ھۆرِىحىٕي ضۇٔذۇرىۋاجمبْ دۈغّٗٔگٗ

 –ئٗر  ئبغۇ جبھىٍىَٗت ئبٍبٌالرٔىڭ ِٗۋجۇدىَىحىذٖ پٍٗذا لىٍىدپ،  پٍٗذا لىٍىذۇ.

 ثدۇ خىدً زور ئۆزگىرىػدٕي ئبٍبي لىٍىپ ٍبراجمبْ ھېىّٗجحىٓ ئۇالرٔي چىمىرىۋٖجىْٗ

 –ئۇالرٔىڭ ئوجحۇرىطىذا ئدبراٍِىك ۋٖ ِېھدرى  ئىطالَ لوثۇي لىالِذۇ؟ ۋٖھبٌٗٔىي 

ت ئدۇٔي جٗۋرىدٕىع دۈغدٍّٗٔىه ِۇھٗثجٗجٕي ثبرٌىممب وٌٗحۈردى. ئِّٗدب جدبھىٍىَٗ

 پبرچىٍىٕىع ۋٖ ثۆٌۈٔۈغىٗ ئۆزگٗرجىۋٖجحي.

َلوو﴿ ِْ ًَ َوَر َِووَالَّ ووَنُ ْا  َدووَل ََو وْ َِ َهوول َو وول ِلَُْسوُ ُنا  ِ لَ وْ ًِ َُِسووُ ْا َنْزَو  ووْ  نَُْو ِْ َفَْووَق َلُ ووْا ِِ وْ  آيَلتِووِو َن ِِوو  َذلِووَك َوِِ  َِّ  ِ ًْ
 َِ وُرو َّ ََ ٔىدڭ،  ئېٍىػدىڭالر ئۈچدۈْ  ئۈٌپٗت –ىٍْٗ ئۇٔطي ئبٍبٌالر ث﴿ ﴾َْليَول ر ِلَقوْامر يَوَُو

خوجدۇْ  –ئۇالرٔي ضىٍٗرٔىڭ ئۆز جېدپىڭالردىٓ ٍبراجمدبٍٔىمي، ئدبراڭالردا  ٍٗٔدي ئٗر 

ٔىددڭ  وبِددبٌي لدددۇدرىحىٕي ئبرىطددىذا، ِېھىددرى ِددۇھٗثجٗت ئورٔبجمددبٍٔىمي 

 .①﴾وۆرضىحىذىغبْ ئبالِٗجٍىرىذىٕذۇر،
ئىطالِغب ھۇجۇَ لىٍىػٕي ِٗلطٗت  ٖئىپالش غٗرلػۇٔبضالر ئبٍبٌالر ِٗضىٍىطىذ

ھولدۇلىٕي ئىٕطبٔىٌ ئىطالَ ئبٍبٌٕي وِٗطىحىذۇ ۋٖ ئۇٔىڭغب »لىٍىپ، ئىسچىً جۈردٖ: 

چىمبرِدبلچي  دٍٖذۇ. ئۇالر ثۇ ئبرلىٍىك ثىر جۈروۈَ ئدبدٍِٖٗرٔي ئوجحۇرىغدب« ثٗرٍِٗذۇ

 ٍدبق!»لىٍىدپ، « ِدۇداپىئٗ»ثوٌىذۇ. ثۇ ئبدٍِٖٗر ٍبخػي ٔىَٗت ثىدٍْٗ ئىطدالِٕي 

دٍٖذۇ. « ئىطالَ ئبٍبٌغب ھبزىرلي زاِبْ ِٗدٖٔىَىحي ثٗرگْٗ ثبرٌىك ھولۇلالرٔي ثٗردى

غدب چۈغدىذۇ. «لبپمىٕي»غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر دۈغّٕٗٔىڭ ئبٌذىٕئبال ئۇالرغب لۇرۇٌغبْ 

ۋٖ ئٗخاللىذىىي ثۇزۇٌۇظ پبجىئٗضىذىىي ئىطالَ ضدبٍىۋىٕي  ئبٍبٌالرٔىڭ خبراوحېرى

 –چىمىددپ  ثىددر جۈروددۈَ غٗرلػۇٔبضددالر ئوجحۇرىغددب ئبضددحىغب ضددۆرٖپ وىرىددذۇ. ٍٗٔٗ

ئىطالَ ئبٍبٌالرغب لبرغي جۇرِبٍذۇ.  –ضۇٍىمٗضحٕي جېخىّۇ چوڭمۇرالغحۇرۇظ ئۈچۈْ 

ۋٖ ئۇٔي وِٗطىحٍّٗذۇ. ثٌٗىي ئىطالَ دېگْٗ جٗرٖلمىَبت ۋٖ ئىٍگىرٌٗغىٗ ئىجبزٖت 

                                                 
①

 ئبٍٗت.-20ضۈرٖ رۇَ،  
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لبجّبي دىٓ  جۈزۈَ. چۈغّٗٔىگْٗ وىػىٍٗر ئېَحمبٔذٖن ئۇ دوگّب، ثېرىذىغبْ ِٗدٖٔىٌ

ئِٗٗش. دېَىػىذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىس ئۇالرٔىڭ ٍبزغبٍٔىرىٕي دٌٖىٍٍٗغىٗ ئبٌذىراٍّىس 

جدۈزۈَ  غٗرلػۇٔبضالرغب لبراڭالر، ئۇالر ئىطالِٕىڭ ئىٍغبر ِٗدٖٔىدٌ« ئىٕطبثٍىك»ۋٖ 

 ئىىٍٗٔىىىٕي ئېحىراپ لىٍذى، دٍّٖىس.

ذاق ٔددي ِددۇداپىئٗ ئۇرۇغددي دېَىػددّۇ دٖي ئبغددۇٔ«ئددۇرۇظ»ئىطددالِذىىي 

 ِٗضىٍىٍٗرٔىڭ ثىرى!

غٗرلػۇٔبضالر داۋاٍِىك ئىطالِغب ھۇجۇَ لىٍىپ، ئىطالَ لىٍىچ ثىدٍْٗ جبرلبٌدذى 

ضدٗورٖجّٗوچي  دېَىػىذۇ. ھِٗذٖ ثۇ ئبرلىٍىك ثىدر جۈرودۈَ وىػدىٍٗرٔي ئوجحۇرىغدب

ٍبخػدي ٔىدَٗت ثىدٍْٗ ٍدبق! ئىطدالَ پٗلٗت دۈغدّٕٗٔي  –ثوٌىذۇ. ثۇ وىػدىٍٗر 

ئۇرۇغي لىٍىدذۇ، دٍٖدذۇ. غدۇٔىڭ ثىدٍْٗ ئدۇالر « پىئِٗۇدا»چېىىٕذۈرۈظ ئۈچۈٔال 

ئبٌذىذىٓ لۇرۇٌغبْ لبپمبٔغب چۈغىذۇ. ئٌِٗٗىَٗجحٗ ثۇ دٖۋٖت جبرلىحىع ئۈچۈْ ئېٍىپ 

ٔي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئېڭىذىٓ ٍىرالالغحۇرۇغٕي ِٗلطٗت لىٍىدذۇ. «جىھبد»ثېرىٍغبْ 

ىدذىغبْ ئٗ  چۈٔىي، ثۇ جىھبد ئىطدالَ دۈغدٍّٗٔىرىٕىڭ ٔٗزىرىدذٖ ئدۇالرٔي لورلۇج

 لورلۇجىذىغبْ خٗجٗر ھېطبثٍىٕىذۇ. 

ٔىددڭ ثددۇٍرۇلي ثىددٍْٗ لىٍىچٕددي ئىػددٍىحىذۇ. ثىددراق ثددۇ ئېحىمددبدٔي -ئىطددالَ

وىػددىٍٗرگٗ زورالپ جددېڭىع ئۈچددۈْ ئِٗٗش. ثٌٗىددي ئددۆز ِٗۋجۇجٍددۇلي ثىددٍْٗ 

وىػىٍٗرٔىڭ ھٗلىمٗجٕي وۆرۈغىگٗ جوضمۇٍٔۇق لىٍىۋاجمدبْ جدبھىٍىَٗت جدۈزۈٍِىرى 

ىٍٗرگٗ ئۆز ئېحىمبدىٕي ضبلالپ لىٍىع ئٗروىٍٕىىي ثېرىٍىذۇ. ئىطالَ ، وىػٍولىحىٍطب

ۋٖ  ئٗلىذىطي ئۇالرغب جېڭىٍّبٍذۇ، جبرىخحب لىجحىالر ِىطىردا، خىرىطحىَبٔالر ضدۇرىَٗ

ٌىۋأذا، ئبجٗغپٗرٖضٍٗر ھىٕذىطدحبٔذا ئدۆز ئېحىمدبدىٕي ضدبلالپ لبٌدذى. ھدېچىىُ 

 جۇرٌىّىذى.ئۇالرٔي ئىطالَ ئٗلىذىطىٕي لوثۇي لىٍىػمب ِٗج

ئىطالِٕىڭ غٗخطي ِۈٌۈوچىٍىىىٗ رۇخطٗت لىٍىذىغبٍٔىك جٗرىپىٕي  ووِّۇٔىسَ

ھٗر دائىددُ  –غٗخطددي ِۈٌددۈوچىٍىىىٗ لبرغددي جۇرىددذۇ  ووِّددۇٔىسَ – جۇجۇۋېٍىددپ

ئىطالِغب ھۇجۇَ لىٍىذۇ. ھِٗذٖ ثۇ ئبرلىٍىك ثىر جۈروۈَ ئبدٍِٖٗرٔي ئورٔىدذىٓ دٖش 

چىمىپ ٍبخػدي ٔىدَٗت  ٗر دٖرھبي ئوجحۇرىغبجۇرغۇزِبلچي ثوٌىذۇ. چۈٔىي ثۇ ئبدٍِٖ

ٔي «ئىجحىّبئىٌ ئبداٌٗت»لىٍىع ِٗلطىحىذٖ ئىطالَ « ِۇداپىئٗ»ثىٍْٗ ئىطالِٕي 

جۇرغۇزۇظ ئۈچۈْ دۆٌٗجىٗ ئىمحىطدبدىٕي ٍىغىدۋېٍىع ۋٖ ئدۇٔي خٌٗمدىٗ جبرلىحىدپ 

ثېرىع ھولۇلىٕي ثېرىذۇ دٍٖذۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر دۈغّٕٗٔىڭ ئبٌذىذىٓ ٍېَىٍغدبْ 

ٔددي ئىطددالَ ئىچىددگٗ ضددۆرٖپ وىرىددذۇ. «ضوجطددىَبٌىسَ»چۈغددىذۇ ۋٖ « ورىغددبج»

ئىطالَ دۇَٔبضىذىىي ئبضبضٍىك ٔىػبٍٔىرىذىٓ ثىدرى.  ئٌِٗٗىَٗجحٗ ثۇ ووِّۇٔىسِٕىڭ
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ٍوٌَددورۇلي ثددوٍىچٗ ِۇضددۇٌّبْ دۆٌٗجٍىرىددذٖ  ھددبزىر ِٗۋجددۇت پىددالْ رۇضددىَٗٔىڭ

ز ِبھىَىحىددذىٓ ئبضبٔالغددحۇرۇظ ئۈچددۈْ ئىطددالِٕي ئددۆ ھۇجددۇِىٕي ووِّۇٔىسِٕىددڭ

وىَىّىٕدي وىَدذۈرۈظ ئدبرلىٍىك، ئىطدالَ ضوجطدىَبٌىسَ ٍىرالالغحۇرۇظ ۋٖ ئۇٔىڭغب 

جٗغددۋىمبجچىٍىرىٕي ئىطددالِٕي لبٍحددب  ثىددر جۈروددۈَ ووِّددۇٔىسَ ٔدبِىٕي وۆجۈرۈۋاٌغددبْ

 لب ٍۈزٌٗٔذۈرۈغحىٓ ئىجبرٖت!«لۇرۇظ»

مي ئىطالَ ئىجحىّبئىٌ ئدبداٌٗجٕي جۇرغدۇزۇظ ھِٗدذٖ جِٗئىَٗجٕىدڭ جٗڭپدۇڭٍى

غدٗرىئٗجٕىڭ ِٗلطدىحىگٗ خىالپٍىدك لىٍىددع ضدٗۋٖثىذىٓ ثۇزۇٌغدبْ چبغدذا ئددۇٔي 

جٗڭپۇڭالغحۇرۇظ ئۈچۈْ ئدۆزىگٗ خدبش ئۇضدۇي لوٌٍىٕىدذۇ. ثىدراق ھدبالي ٍوٌدذىٓ 

ِۇضبدىرٖ لىٍىعئىمحىطبدٔي ئېرىػىْٗ 
①
ۋٖ ئۇٔي خٌٗمدىٗ جبرلىحىدپ ثېدرىع ثدۇ  

ٗرٔي ئٗجراپٍىدك ثبٍدبْ لىٍىػدمب ئۇضۇٌالرٔىڭ لبجبرىغب وىرٍِٗذۇ. ثۇ جبٍذا ثۇ ِٗضىٍىٍ

ئورۇْ ٍوق. ثىس پٗلٗت ٍبخػي ٔىَٗت ثىٍْٗ ئىطالِٕي ِۇداپىئٗ لىٍىػدٕي ئدوٍالپ، 

 ئۇٔىڭ ئىچىگٗ چۈغۈپ لبٌغبْ خبجب ھٗرىىٗجٍٗرٔي وۆرضىحىپ ئۆجىّىس.

ِٗضىٍىطدىّۇ دٖي « ئېچىدۋېحىع»ئىطالِٕىڭ ِٗدٖٔىَٗت ۋٖ جۈزۈٍِٗرگٗ لبرىحب 

 ئبغۇٔذاق ِٗضىٍٗ.

ِٕي ثددۇرِىالظ ئىطددالِٕىڭ ئۆزىددذىٓ ثبغددمب جددۈزۈٍِٗر ثىددٍْٗ ئددۇ ئىطددال

وېٍىدپ ثوٌغبٍٔىمىدذىٓ ۋٖ ئۇٔىڭغدب لېحىٍّبٍدذىغبْ ئىالھدي جدۈزۈَ ئبرىالغّبٍذىغبْ 

 چىممبْ جۈپ ٍىٍحىسٔي ٍولىحىع چبلىرىمىذۇر.

﴿ َِ َََْووو   لنَّووولِس َوَيُ وووا ُووواْ  ُ وووَهَم ر  وووطًل لتَُُ ُا َْ ًْ َو ووو َِّ ْْنَووولُتْا ُن َد َِ َََْوووْ ُ ْا َ وووِه ًم  وََتوووَذِلَك  ووواَُ  ُْ دٖي ﴿ ﴾ لرَّ

ثدۇرۇٔمي  ضىٍٗرٔي ھىذاٍٗت لىٍغىٕىّىدسدٖن ضدىٍٗرٔىڭ وىػدىٍٗرگٗ - غۇٔىڭذٖن

 ثوٌۇغديغدبھىث ۋٖ پٍٗغِٗجٗرٔىدڭ ضدىٍٗرگٗ  ثوٌۇغدۇڭالرگۇۋاھچي ، ئۈِّٗجٍٗرگٗ

 .②﴾ئۈچۈْ ضىٍٗرٔي ئٗ  ٍبخػي ئۈِّٗت لىٍذۇق
﴿   َ َسُ  ِِ ِْ ِّْو َوَِْ  َن َْ  ل َغ َِ ِصِّوْ ََلَِومو وُ  لَوُو  ْْ ًْ َوَُ َغ ِّْو ِصِّوْ  .ڭالرۇرۇجد چىدڭاٌٍٗٔىڭ دىٕدذا ﴿ ﴾ل

 .③﴾دىٕذىٓ ٍبخػي وىّٕىڭ دىٕي ثبر؟ ثىس اٌٍٗغب ئىجبدٖت لىٍغۇچىالرِىساٌٍٗٔىڭ 
﴿ َِ ْ ًلوول لتَقووْامر يُاِدنُووا ُِ ووَ   لّْووِو  َسووُ  ِِ ِْ ووْ  َن َِ َوَِ غُووا ِْ يَوِّوْ ْ ووَا  ْلَ لِىِْ َّوو ُْ َِ ىددڭ ئددۇالر جبھىٍىَٗجٕ﴿ ﴾َن

 ْ ھۆوۈِدذٖ اٌٍٗدىدٓئۈچۈ لٗۋَئىػىٕىذىغبْ  ھٗلىمىٌھۆوۈِىٕي ئىسدِٖذۇ؟ اٌٍٗغب 

 .①﴾ئبدىً وىُ ثبر

                                                 
①
ېغىۋاٌغبْ ثبٍٍىمٕىڭ ضدبٔىٕي ۋٖ ثدبٍٍىك ٍىغىدع ٍىٍالرغىچٗ ثبٍالردىٓ ِۇضبدىرٖ لىٍىپ ٍ-71ٍىٍٍىرىذىٓ -61ووِۇٕٔىسىّٕىڭ  

 جٗرٍبٔىذا ئۇرۇپ ئۆٌحۈرىۋٖجىْٗ ئبدٍِٖٗرٔىڭ ضبٔىٕي ِۆٌچٗرٌىگىٍي ثوٌّبٍذۇ.
②

 ئبٍٗت.-041ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
③

 ئبٍٗت.-018ضۈرٖ ثٗلٗرٖ،  
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ئبڭٍىك ٍبوي ئبڭطىس ھبٌدذا  -ثۇ خىً چبلىرىك ئىچىگٗ چۈغۈپ لبٌغبْ وىػىٍٗر  

ِٗغٍۇثىَٗجحىٓ ۋٖ وىػىٍٗرٔىڭ روھي دۇَٔبضىذا  ئبٌذىذىىي روھي جۈزۈٍِىرى غٗرة-

وۆرضىحىػىٗ ثوٌغبْ ئىٕحىٍىػحىٓ، ِۇغۇ جۈزۈٍِٗرٔىڭ جوغرا، ئۆز ئىطالِٕي چىراٍٍىك 

ٔىػبٔي زىحالغدّبٍذۇ دٖپ لبرىغدبْ جٗرٖپٍىرىٕدي لوثدۇي لىٍطدب ثوٌىدذۇ دٍٖدذىغبْ 

ئىطالَ -ئۆزٌىرىٕىڭ ئىچىي دۇَٔبضىذا-گوٍب ئۇالر .ئېٍىپ چىمىذۇ ئوجحۇرىغبگٗپٍٗرٔي 

ٍبوي ثوٌّىطب ئٗگٗر ئدۇالر  ذٖن،جۈزۈِىٕىڭ ِۇضحٗلىً ضبالھىَىحىذىٓ گۇِبٍٔىٕىۋاجمبٔ

 ئبرىالغددّبٍذۇلىٍّبٍددذۇ ۋٖ ئۇٔىددڭ ثىددٍْٗ  لوثددۇيئىطددالَ ثبغددمب جددۈزۈٍِٗرٔي 

دٖۋٖت ئبۋازىٕي ئبڭٍىّبً  ،ئىطالِذىٓ لېچىۋاجمبٔالر جېخىّۇ ثٗورٖن ٍىرالالپ،دېطٗ

 .لىٍىػىذىٓ ئٗٔطىرٖۋاجمبٔذٖن

 ھىَحىٕي ثۇرِىالغدمب،ثىراق ئىطالِٕىڭ ِدبغبْ. ٍوٌغب لۇٍۇٌ لىسىمحۇرۇظ ئىطالِذا

دىٍالرٔدي  لۇٍۇغدمب ثوٌّبٍدذۇ ئىطالِذا ٍوق ٔٗرضىٍٗرٔي ئىطالَ ئىچىگٗ وىرگدۈزۈپ

وۆٔذۈرۈظ ئىالھي وۆرضٗجّىذىٓ ٍىرالالۋاجمبْ ثدۇ جدبھىٍىَٗت جدۈزۈٍِىرى ئۈچدۈْ 

 !ۋٖ جٗخطىىٗغٍىه لىٍىع ئبرلىٍىك ئىپبدىٍّٗٔٗضٍىىي وېرٖن خۇغبِٗت

َِ َولهو  َلْا ُتْمِىُ  َِو ُومْ ﴿  ئبٔذىٓ ي لىٍىػىڭٕ خۇغبِٗتئۇالر ئبٌذى ثىٍْٗ ضىٕىڭ ﴿ ﴾ِىُنا

 .②﴾لىٍىػىٕي ٍبخػي وۆرىذۇ خۇغبِٗتوېَىٓ ئۆزٌىرىٕىڭ 
ئٗجراپٍىك، ِۇوِّٗٗي ۋٖ  ئوِۇَِۈزٌۈنْٗ ئىطالِٕي اٌٍٗ ٔبزىً لىٍغبٔذٖن ھٗلىمٗج

ْ لوٍۇظ، ھٗرگىسِدۇ اٌٍٗٔىدڭ پىرىٕطدىپىذىٓ لېچىۋاجمدب ئوجحۇرىغبٔۇرٌۇق ضۈرىحىذٖ 

 .ئِٗٗشِوھحب  جبھىٍىَٗت جۈزۈٍِىرىٕىڭ پبرچٗ الجىطي ثىٍْٗ ٍبِبق لېٍىػمب 

وََلَم ِلينًول﴿ ْْ و ُ  َلُ وُا  ِْل َِ َْْ ُ ْا ُِْدَلُِ  َوَر ََ ُْْ  َلُ ْا ِليَنُ ْا َونَْتَلْلُ   ثۈگۈْ ضىٍٗرگٗ ﴿ ﴾ ْل َوْاَم َنْتَل

طدالَ دىٕىٕدي ئى.ّىحىّٕدي ضدىٍٗرگٗ جبِدبَ لىٍدذىُېئٔ .دىٕىڭالرٔي جوٌۇق لىٍذىُ

 .③﴾ضىٍٗرگٗ جبٌٍىذىُ
ئىٕطدبٔالرٔي  لۇٍۇۋاجمدبْخىً لبراغمب گىرىپحبر لىٍىدپ  ِۇضۇٌّبٔالر ئۇالرٔي ِۇغۇ

 ئٌِٗٗىَٗجدحٗ ۇ.ٔٗجىجىٍىرىذىٓ ئىالھي ئۆٌچَٗ ضۈپىحىذٖ پبٍذىٍىٕىۋاجىدذ ئىذىَٗٔىڭ

ھېچمبٔدذاق ئبرىٍىػدىع لېدحىٍىع  ئوجحۇرىطدىذائىطالَ ثىٍْٗ ئىٕطبٕٔي جۈزۈٍِٗر 

ۋٖ  ئبرىالغدّبٍذۇچۈٔىي اٌٍٗٔىڭ لۇدرىحي ئىٕطبٕٔىڭ ئىمحىدذارى .ثوٌّبٍذۇ ۋجۇتِٗ

ئۇٔدذالحب  ئٗگٗر ضىرجمي وۆرۈغحٗ ئوخػبغٍىك ثبردٖن جۇٍۇٌغدبْ ثوٌطدب، ۇ.لېحىٍّبٍذ

، ٍٗٔٗ ثىدر جٗرٖپدحىٓ ئىطدالَ ئوجحۇرىطدىذا دېّدووراجىَٗثىرجٗرٖپحىٓ ئىطالَ ثىٍْٗ 

                                                                                                                            
①

 ئبٍٗت.-51ضۈرٖ ِبئىذٖ،  
②

 ئبٍٗت.-9ضۈرٖ لٌَٗٗ،  
③

 ئبٍٗت.-1ضۈرٖ ِبئىذٖ،  
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ئىطالَ ثىدٍْٗ ئىٕطدبٔىٌ جدۈزۈٍِٗر  ٔگٗٔذٖن،وۆرۈ ئوجحۇرىطىذاضوجطىَبٌىسَ ثىٍْٗ 

ئوجحۇرىطدىذا ٌِٗدۇَ ئوخػبغدٍىك ٍددبوي ئورجبلٍىمٕىدڭ ثدبرٌىمىٕي چٗجدىٗ لددبلمىٍي 

 .ثوٌّبٍذۇ

ھٗلىددمٗجْٗ ٔۇرغددۇْ  ئوجحۇرىطددىذاجددوغرا، ثددۇ جددۈزۈٍِٗر ثىددٍْٗ ئىٕطددبٔالر 

چىدٓ جدبرىخي ٔۇلحىدذىٓ ئىٕطدبٔىَٗجٕىڭ -راق ئٗ  ِدۇھىّي . ثىئوخػبغٍىمالر ثبر

 جۇرىددذۇ ٍددبوي ثٗزى ٔۇلحىددذا ئىطددالَ ثىددٍْٗ ٍددېمىٓئىٕطددبٔغب  جددۈزۈٍِىرىزى ثٗ

ٍٗٔدي  ئٗوطدىچٗ ثۇٔىدڭئِّٗدب ھٗرگىسِدۇ ! وېدرٖن َىٍىػيېئوخػىػىپ لبٌىذۇ د

گوٍب ثۇ  .الزىُ دېَىٍّٗضٍىىي ئىطالَ جۈزۈِي ئىٕطبٔىَٗجٕىڭ جۈزۈٍِىرىگٗ ئوخػبٍذۇ

ئىطدالَ ئدۇٔي دورىغدبْ ٍدبوي  جۈزۈٍِٗر ئىطالَ جۈزۈِىٕىڭ ئبضبضي ۋٖ ٍىٍحىسىدذٖن،

 !لىٍغبٔذٖن لوثۇيئۇٔىڭذىٓ 

ثىدٍْٗ  ۈزۈٍِىرىج ثۇئىٕطبٕٔىڭ  :وېرٖن دېَىػىّىسئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ثىس ِۇٔذاق 

ثۇ جۈزۈٍِٗر ئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ ، ضىرجمي ئوخػبغٍىممب لبراپ ئىطالَ ئوجحۇرىطىذىىي ثۇ

جحۇرضدىذىىي ئٗ  زور ئو ئدۇيلۇرۇٌغبْ  ئۈضحىگٗثىٍْٗ، ئىطالَ ئۇٔىڭ  ئۇيلۇرۇٌغبْ 

 جۈزگدۈچيذا ِٗئىجدۇد ۋٖ لدبٔۇْ ئۇٌچۈٔىي ئىطالَ . ئۇٔحۇپ لبٌطبق ثوٌّبٍذۇ پٗرلٕي

 ٍددبوي اٌددٍٗ لوغددۇٌغبْاٌددٍٗ ثىددٍْٗ  -ذا ِٗئجددودئۇٌددثبغددمب ثوٌىددذۇ. ثىددردٖن اٌددٍٗ 

 ثوٌىدذۇ.لدبٔۇْ جۈزگدۈچي ئىٕطدبْ  ثوٌىدذۇ.ثبغدمب ئىالھدالر -ھبٌذا  جبغٍىۋېحىٍگْٗ

ئٗجراپٍىدك  .ھٗۋٖضىٗ ثوٍطدۇٔىذۇ-ھبۋاٍي  خبھىػىغب، ذىَٗۋىئىئىٕطبْ  ۋٖھبٌٗٔىي

ئىٕطدبٕٔىڭ  ضدٗۋٖثحىٓغدۇ . ئىٍىّذىٓ ۋٖ وٗ  دائىرىٍىه ثىٍىػحىٓ ئدبجىس وېٍىدذۇ

اٌٍٗٔي لوٍدۇپ . ئىالھ ثوٌغبْ چبغذا ئٌِٗٗگٗ ئبغىذۇ ھٗلىمىٌئىٕطبٔىٍَىمي ِٗئىجود 

غدمب ئىالھدالر ِٗئىجدۇد ئىطدىٍّىه ثبرالر داھىٌ ٍبوي دوٌال، ئېمىُ ِىٍٍٗت، ۋٖجْٗ،

ثٗزى وىػدىٍٗرٔىڭ لدۇٌي -لبٔۇْ چىمىرىع ٍوٌدذا-ثوٌغبْ چبغذا ۋٖ ثٗزى وىػىٍٗر 

ِۇوِّٗٗي  .ثوٌغبْ چبغذا ثۇخىً ئىٕطبٔىٍَىك زور دٖرىجىذٖ ثۇزغۇٔچىٍىممب ئۇچراٍذۇ

ثوٌغبْ چبغذا  اٌٍٗي ھِّٗىذىٓ خٗۋٖردار ھِّٗىٕي ثىٍگۈچ، ئبداٌٗت لبٔۇْ جۈزگۈچي

لبٔۇْ جۈزگۈچي ئىٕطبْ ثوٌغبْ چبغذا ئبداٌٗجٕىدڭ ٔبھدبٍىحي ئدبز . بٍٍىٕىذۇئ رېئبٌٍىممب

 ثوٌۇپ ِٗۋجۇتٍٗٔٗ ثىر جٗرٖپحٗ زۇٌۇَ ئىسچىً جۈردٖ . ثىر لىطّىال ئٌِٗٗگٗ ئبغىذۇ

 ئۈزٌۈوطدىسثىدراق ئدۇٔي ، ئىٕطبٔالر ثدۇ زۇٌدۇِٕي ئۆزگٗرجىػدىٗ ئۇرۇٔطدىّۇ. جۇرىذۇ

 .زگٗرجىذۇزۇٌۇَ ئبرلىٍىك ئۆ جۇرۇۋاجمبٍْېڭىٍىٕىپ 

ئدۇ ئىطدالَ  .ئبٌذىٕمي ثۆٌۈٍِٗردٖ ثىس ئۇٔي ضدۆزٌٗپ ئۆجحدۇق: ي خبجبٌىكچئۈچىٕ

 ثوٌدۇپالجۈزۈِىٕىڭ ھبزىرلي زاِبْ لىَىٕچىٍىمٍىرىٕي ھٗي لىٍىع ئىمحىدذارىغب ئىدگٗ 

ذىُ لىٍغدبٍٔىمىٕي لدثٌٗىي جېخىّۇ ئىٍغدبر ھٗي لىٍىدع چبرىطدىٕي جٗ لبٌّبضحىٓ،
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ئٌِٗٗىدٌ ھٗي  لىَىٕچىٍىمالرٔىدڭ ثوٌۇۋاجمدبْ ِٗۋجدۇتئىطپبجالظ ئۈچدۈْ ثۈگدۈْ 

 !لىٍىع ئۇضۇٌٍىرى ٔي جٗجمىك لىٍىع وىرىػىع

غدۇوي ثدۇ ئٌِٗٗىدٌ ، وۆرضىحىپ ئۆجىٗٔذٖن ٍۇلىرىذاثىس  -ثۇ ئىػحىىي خبجبٌىك 

. چۈٔىي ئۇ ئىجرا لىٍىّٕبٍذۇ .چبرٖ ئِٗٗش ھٗي لىٍىع چبرىطي ِبھىَٗجحٗ ئٌِٗٗي

. ئىجدرا لىٍىػدمب ٍبرىّىغدبٍٔىمي ئۈچدۈْ ئِٗٗشئۇٔىڭ . ئۇٔىڭ ئىجرا لىٍىّٕبضٍىمي

ٔٗچدچٗ ھٗضطدٗ  جدۈزۈٍِٗردىٓ ِٗۋجۇتثىٍىىي ئىطالَ جۈزۈِي ِبھىَٗجحٗ پۈجىۈي 

ئدبدٍِٖٗر ثوٌّىغدبٍٔىمي لىٍىذىغبْ جۈزۈِٕي ئىجرا  ثۇ رېئبٌٍىمحبثىراق  ئىٍغبر ثوٌطىّۇ،

ئدۇالرٔي  ھٗي لىٍىدع ئۇضدۇٌٍىرى ئدبرلىٍىك ئٌِٗٗىٌثىس ثۇ وۆڭٍىّىسدٖ  .ئۈچۈٔذۇر

ثىسٔىدڭ  لبرىّبٍدذۇ.ٗر ثىسگٗ ھٗرگىدس ىٍىثٍئۆزىّىسگٗ لبرىحىّىس دٖپ ئوٍالۋاجمبْ غٗر

 غٗرثٍىىٍٗرٔىددڭثىددس  !چددۈٔىي ئددۇالر ِۇضددۇٌّبْ ئِٗٗش ذۇ.ئبڭٍىّبٍدد ضددۆزىّىسٔي

ئۈچۈْ ئۇالرٔىڭ ئۆزٌىرىدذىىي ھٗي لىٍىدع ئۇضدۇٌٍىرىغب لبرىغبٔدذا  ٍىرىلىَىٕچىٍىم

ۋارلىدراپ  ثوٌۇغدىغبىٍىرىٕي لوٌغدب وٌٗحدۈردۇق دٖپ لىٍىع چدبر ھٗيجېخىّۇ ئىٍغبر 

غٗرىپٍىىٍٗرٔدي ئىطدالِذىٓ ئبٍرىدپ جبغدالٍذىغبْ خىرىطدحىَبْ جوضدۇلي . ثبلبٍٍي

 غٗرثٍىىٍٗر لىٍىذۇ.ئۇالرٔىڭ ثىسٔىڭ ئبۋازىّىسٔي ئبڭٍىػىغب زور دٖرىجىذٖ جوضمۇٍٔۇق 

چدبرىّىس ذىغبْ لىٍىدذىغبْ ئبدٍِٖٗر ثىسٔىڭ ئٌِٗٗىٌ ھٗي ىٌوث ِۇضۇٌّبْئىچىذىىي 

ئددبچٍىمٕي ھددېص لىٍغددبٍٔىمي ئۈچددۈْ  ثٌٗىددي ئۆزٌىرىٕىددڭ روھدديش. ئۈچددۈْ ئِٗٗ

 !ثوٌىذۇ ِۇضۇٌّبْ

ئِّٗب ِۇضۇٌّبْ ٍبغالر ٍبوي ئىطدالِذىٓ ٔٗپرٖجٍىٕىدپ جدۇرۇپ ئىطدالَ ٔدبِىٕي 

لبرىغبٔذا  ووِّۇٔىسِغبۋٖ  دېّووراجىَٗئبز ضبٍٔىك وىػىٍٗرٔي ئىطالِٕىڭ  وۆجۈرۈۋاٌغبْ

ۋر لىَىٕچىٍىمٍىرى ئۈچۈْ ئٗ  ئىٍغبر ئٌِٗٗىٌ ھٗي لىٍىع ئۇضۇٌٍىرىٕي ثۈگۈٔىي دٖ

لىٍذىغبٍٔىمىغب ئٗلٍىٌ جٗھٗجحىٓ لبٍىً لىٍىع ھٗرگىسِۇ ئۇالرٔي ئىطدالِغب  جٗلذىُ

-ئۇالر ضدبڭب ، لبٌطب ثوٌۇپلبٍىً راضححىٕال ِۇثبدا ئٗگٗر ئۇالر  !وېٌٍٍّٗٗذۇلبٍحۇرۇپ 

پ، لدۇرۇ ھۆودۈِىحىڭالرٔيئىطدالَ  ثوپحدۇ،-ثىسگٗ ٍۇلىرىدذا وۆرضدىحىپ ئۆجىٗٔدذٖن

ثىس غۇ چبغذا ثىس غۇ چبغذا ضدىٍٗرٔي لدوٌالٍّىس ر، ئىطالَ جۈزۈِىڭالرٔي ئورٔىحىڭال

جٗرٖپدحىٓ  دئىجرا لىٍىػمب ئۇالرٔي ھٗرىىٗجٍٗٔذۈرىذىغبْ ئېحىمبر چۈٔىي ئۇال .دٍٖذۇ

رٖپدحىٓ پىىىدر جٗ ئٗلٍىدٌثٌٗىي ئدۆز ئورٔىدذىٓ ِىذرٌىحبٌّبٍدذىغبْ . چبلىرىٍّىذى

 .چبلىرىٍذى

دۇچ ودېٍىع  ٗلۇرثدبْ ثېدرىع ۋٖ ئۆٌدۈِگ، ضۈرگۈْ، ئبزاةھٗرىىٗجٕىڭ ِٗٔىطي 

ِىذىرٌىحٌٍّٗٗدذىغبٍٔىمي  لٗجئىدٌپىىىرٔىڭ ئدۇالرٔي ئدۆز ئورٔىدذىٓ  ،ثوٌغبْ چبغذا

 جۇرۇۋاجمددبْ ثوٌددۇپ ِٗۋجددۇتضددبخحب جۈزۈٍِٗرٔىددڭ ئٌِٗٗىَٗجددحٗ ! ٔبھددبٍىحي ئېٕىددك
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-ثىراق ئىطالَ جۈزۈٍِىرىٕىدڭ .ثبر ھولۇليۋٖ  ٔوپۇزىي ئۇالرٔىڭ وۈچ .دۆٌٗجٍىرى ثبر

 ھولۇلىغبٔوپۇز ۋٖ ، ھبزىر وۈچ- ّىطىّۇٌگٗرچٗ ثۇ ٍبغالر ئۇٔىڭ ئىٍغبرٌىمىغب لبٍىً ثو

ھدېص  خۇغدبٌٍىكجدۈزۈٍِٗردىٓ  ثۇضدبخحب ضدٗۋٖثحىٓدٖي غدۇ  .ٍدوق ۆٌىحيد ئىگٗ

َبٌىسَ ِدبگىسىٕي دا ضوجطدى ۋٖ ِبگىسىٕي دېّووراجىَٗئبٌذىذىىي  ئۆزئبدَٖ لىٍىذىغبْ 

 ثوٌّىغددبْ ِٗۋجددۇتثىددراق ئىطددالِغب ٔىطددجٗجْٗ جېخددي ۇ، ٔٗ  ثۇٍددۇَ ٔددي جبپىددذ

ثۇٍدۇَ ثدۇ، ئۇٔىڭ ئبٌذىٕي جوضۇپ ثىرٖرضيئٗگٗر . ئېالٍٔىرىٕي جبپىذۇڭ ثۇٍۇِالرٔى
①
 

ئبۋۇ ثۇٍۇِالردىٓ 
②

ئىػىٕىذىغبْ ئبدَٖ ثوٌّىطدب  ئۇ ئٗگٗردېطٗ، ٍبخػي ئِٗٗضّۇ؟ 

ئِّٗب ھبزىر وۆز ، ىڭ ثۇٍۇٍِىرىڭٕي ئېٍىپ وٌٗگٗٔذٖ ضېحىۋاالًضىٕ :ئبددىَال لىٍىپ-

ڭ ئۈچۈْ ثىدس ىئۇٔ! ثېرىذۇ جبۋاةثۇٍۇِٕي ضېحىۋاٌغبچ جۇراً دٖپ  ئبٌذىّىسدىىي ٔٗ 

الاٌٗ اال اٌٍٗ ِدۇھِّٗٗدۇْ . دائىُ دٖۋٖجٕىڭ دٖرۋازىطي ئۇ ئٗلىذٖ دٖرۋازىطىذۇر ھٗر

زىطدىذىٓ وىرِىطدٗ ئدۇ ھِٗىػدٗ وىّىدي ئٗلىدذٖ دٖرۋا .دٖرۋازىطىذۇر رٖضۇٌۇٌالھ

 .ٍۈرىذۇ دٍّٖىس خۇغبٌٍىٕىپٍىرالحىٓ 

ٍدبوي جٗرثىدَٗ ٍدبوي ئىمحىطدبد ئِّٗب ٍٍِٗدي ئېحىمدبد ٍدبوي ضىَبضدٗت ٍدبوي 

ِۇغۇ دىٕذىىي جۇرالٍىك لىّّٗجٍٗرٔي وىػىٍٗرگٗ ، لۇرۇٌّىطىذا ثوٌطۇْ جِٗئىَٗت

 !ھٗلىمٗجْٗ ئېٕىك ثبٍبْ لىٍىػىّىس وېرٖن

جٗجرىجىٍىدرى ٍدبوي ثبغدحىٓ  ئٗۋالدىٕىڭھٗرثىر ِۇضۇٌّبْ  ثۇ خىً ثبٍبْ لىٍىع

جىدً ثىدٍْٗ  چۈغدىٕىذىغبْ ئدۇالروٗچۈرگْٗ لىَىٕچىٍىمٍىرىٕي چۆرىذىگْٗ ھبٌدذا 

 جبرىخحب ِىطٍىطىس ثوٌغدبْ ،ثوٌغبٔذىٓ ثبغمب لىٍىػمب جېگىػٍىه ثبٍبْ جٗلذىُئۇالرغب 

وٌمددۇٔالر ئىچىددذٖ د گبڭگىراۋاجمددبْپددبرچىالپ، جۇٍغۇضددىٕي  ئىذىَٗضددىٕيئۇالرٔىددڭ 

 .ٔىطجٗجْٗ ئىٕحبٍىٓ زۆرۈر ئٗۋالدلبٍبغبۋاجمبْ ثۇ 

، ٍٗٔدي دىٕددي ھٗلىمٗجٍٗردىدٓ ثدۇ ھٗلىمٗجٕدي ثىٍىددع ،ثدۇ ئىػدالرٔي ثىٍىدع

گدبڭگىراپ ھٗلىدمٗت . ضدۈرىذۇ ئىّىٕىڭ ئىّبٔىذا ِۇضحٗھىَٗ جۇرۇغٕي ئىٍگىرىۇِ

ئۇالرٔىڭ ثٗزىٍىرى  ٔٗجىجٗ، ئۈضحىذٖ ئىخالش ثىٍْٗ ئىسدىٕىۋاجمبٔالرٔي لۇجۇٌذۇرىذۇ

 !جۈپحۈز ٍوٌغب ٍېحٗوٍٍٗذۇ ،لبٍحۇرۇپ ثبٍبۋأذىٓچۆي 

ثىسٔىڭ وىػدىٍٗرگٗ ضىَبضدٗت ۋٖ ئىمحىطدبد دېَىػىذۇ: ثٗزى وىػىٍٗر ِۇٔذاق 

لبجددبرٌىمالردىىي جۇرالٍىددك ئبضبضددالر ھٗلمىددذٖ ضۆزٌىػددىّىس ثىددٍْٗ ئىددٕچىىٗ 

ثددبر؟  پٗرقلبٔددذاق  ائوجحۇرىطددىذجٗپطددىالجالر جٗجمىمددبجالر ھٗلمىددذٖ ضۆزٌىػددىّىس 

                                                 
①

 .ئىطالَ جۈزۈِي 
 .دىّۇوراجىَٗ ٍبوي ضوجطىَبٌىسىُ جۈزۈٍِىرى ②
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جٗجمىمبجالر ھٗلمىذٖ ضۆزٌٗظ دىٕذىٓ ٍىرالالپ وٗجىٍٗٔٗرٔي ئىطالِٕىڭ ئٌِٗٗىدٌ 

ئدۇالرٔي ھٗلىمٗجدىٗ  لىٍىع چبرىطدىٕىڭ ئٗھّىَىدحىگٗ لبٍىدً لىٍىدپ، ھٗرىىٗت

 !ئِٗٗضّۇ؟ وېٍىذۇلبٍحۇرۇغحب ٍبخػىراق ٔٗجىجٗ ئېٍىپ 

 !ئىػالر ِبھىَٗجحٗ ئوخػىّبٍذۇ

 ودۆپىٕچٗئدۇ ، ئېٍىپ ثبرغۇچي جٗجمىمبتئۈضحىذٖ  چبرىطيئٌِٗٗىٌ ھٗي لىٍىع 

چي رېئدبٌىسِراِىىطدي ئىچىدذٖ چىمىدپ وېحٌٍّٗٗدذىغبْ  رېئبٌٍىمٕىدڭھبٌذا ٔبچبر 

 رېئدبٌٍىمٕيي ٍدبوي ئٌِٗٗىَٗجدحٗ ئىجدرا لىٍىٕغدبْ ٍۇِٕٔٗ  ثۇ ۇئٗگٗر ئغٗخطحۇر. 

ر ۋٖ لىّّٗجدٍٗر ئبضبضدالِبڭىدذۇ ئِّٗدب ِبگىسىٕغدب ئۇٔذالحب ئۇ ثبغمب ثىدر ، جبپبٌّىطب

 .ئۈضحىذٖ ئىسدٖٔگۈچي ئۇ ِبھىَٗجٍىه ئىٕطبٔذۇر

 .ثۇرۇٌىدذۇ جٗرىپىگٗئۇٔي جبپمبْ چېغىذا ئۇٔىڭ  .ئۇ ھٗلىمٗت ئۈضحىذٖ ئىسدىٕىذۇ

ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئۇٔي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرۇظ . ئىّبْ وٌٗحۈرىذۇ ئۇٔىڭغبئۇٔىڭذىٓ وىَىٓ 

 .ٍوٌىذا جىھبد لىٍىذۇ

ثٌٗىددي . ئِٗٗش جؤددۇۋېٍىعىّىس ھٗلىمٗجٕددي دۈغددٍّٗٔىر :خبجددبٌىك جددۆجىٕچي

ٔىػددبٔذىٓ ئددۇالرٔي  جىرىػددىۋاجمبِْۇضددۇٌّبٔالرٔىڭ ئٌِٗٗددگٗ ئبغددۇرۇظ ٍوٌىددذا 

لوزغبۋاجمبْ ِٗضىٍىٍٗردٖ ئۇالرغب ئٗگىػىػدىّىس ىذٖ ِٗلطىح ئۈِىذضىسٌٗٔذۈرۈغۈظ

 .ئۈچۈْ ثىسٔي لبپمبٔغب چۈغۈرىۋاجىذۇ

ئىطالِٕىڭ  :ئۇالر ضىسگٗ! ېمىڭِىطبٌٕي وۆرۈپ ث ھٗلمىذىىي ٔٗزٖرىَٗضىَبضىٌ 

دٍٖذۇ ٍبوي دٖۋٖت ئېٍىدپ ثېرىۋاجمدبْ ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ  ٍوق، ٔٗزٖرىَٗضيضىَبضىٌ 

ئۇٔذالحب ئۇالر دۆٌٗجٕدي لبٔدذاق ٍوق.  جٗضٗۋۋۇرجوغرىطىذا ئېٕىك  ٔٗزٖرىَٗضىَبضىٌ 

 .لۇرىذۇ؟ دٍٖذۇ

طدپبجالظ ثبرٌىمٕي ئ ئٗزٖرىَٗضضىَبضىٌ ثىر ئىخالضّْٗ ئبدٍِٖٗر ئىطالِٕىڭ 

بْ ۋٖ ئددھِٗددذٖ ئۇٔىددڭ لۇر .لبرىحىددذۇ ِٗضددىٍىگٗئبغددۇ  وددۈچىٕيئۈچددۈْ پۈجددۈْ 

 ئىجراضدىٕىڭدٖۋرىذىىي ئٌِٗٗىدٌ  خٌٗىپىٍىهپٍٗغِٗجٗرٌىه ۋٖ جوغرا ، ھٗدىطحىىي

اٌٍٗ خبٌىطدب ثدۇ . وۈچٍۈن ئبضبضٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍىع ٍوٌىذا جىرىػچبٍٔىك وۆرضىحىذۇ

 ثدۇٗپحٗ ثۇ ِٗضىٍىٕي لوزغىغبْ ئدبدٍِٖٗر دٖضٍراق ثى .ھٗلىمٗجْٗ ثىر ٍبخػي ئىع

ثىرىٍگٍٗٔىىىٕي وۆرضدٗ  جبۋاةئىٍّىٌ ئوثَېىحىپ گٗ وۈچٍۈن ئبضبضمب ئىگٗ ۇٔبزىرىِ

 !ضۈوۈت لىٍىپ جىُ جۇرارِۇ؟

  !ثبغالپ ھٗلىمٗجىٗ ئېرىػىع ئِٗٗش ثېػىذىٓچۈٔىي ئۇالرٔىڭ ٔىػبٔي  ق!ٍب
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ضددىٍٗر ئددۆز  .وٌددذىئٌِٗٗىَٗجددحٗ ئبٌٍىمبچددبْ ئېَحىددپ ث ،ئددۇالر ٍٗٔٗ دٍٖددذۇ

؟لىٍىطدىٍٗردۆٌىحىڭالردىىي ِۇضۇٌّبْ ثوٌّىغبْ ئبز ضبٍٔىك ِىٍٍٗجٍٗرٔي لبٔدذاق 
①
 

؟ ثدۇٔي لبٔدذاق لىٍىطدىٍٗرئدۇٔي لبٔدذاق لىٍىطىٍٗر. ۋٖ ئبِېرىىىٕي لبٔذاق  رۇضىَٗ

 لىٍىطىٍٗر؟

ئٗگٗر ئدۇالر -ئۇٔذالحب لبٔدذاق لىٍىّىدس؟ دٖپ ضورىطدب  : ئٗگٗر ضْٗ ئۇالردىٓ

ثوٌطدب  گۇِبغدحىٍىرى رۇضدىَٗٔىڭٔۇلحىطىذىٓ ئبِېرىىب ٍدبوي  الھىَٗتضب ضىَبضىٌ

 .ثوٌىدذۇضدىٕي ئبغدۇ دۆٌٗجدٍٗرگٗ ثېمىٕدذۇرِبلچي  ھېطدبثحبئۇٔذالحب ئۇالر ئبخىرلي 

جٗجمىمبجٕىڭ وٍٕٗىذىٓ ِۇغۇ ٔىػبٔغب  ئوثَېىحىپ ٍبوي ئىٍّىٌ ِۇٔبزىرٖ ھِٗذٖ ضىٕي

 .ئىححىرىذۇ

بْ لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت ئٗضٍي ٍۆٔۈٌىػىّىسٔي ثبٍ ئٗگٗر ثىس ئىطالَ ھٗلىمٗجٍىرىٕي

دۈغددٍّٗٔٗر ئىسچىددً جددۈردٖ لوزغبۋاجمددبْ ۋٖ ئددۇٔي لوزغبغددحىٓ جوخحددبپ  ئۇٔحددۇپ،

وىَىٓ چىمىدذىغبْ  ثۇٔىڭىذىٓئۇٔذالحب  ،لبٌّبٍذىغبْ ِٗضىٍىٍٗرگٗ ثبغٍىٕىپ لبٌطبق

 ىسودۈچىّ ثوٌىذۇ.ئىطراپ  ئۈچۈْجىرىػچبٍٔىمىّىس ئورۇٔطىس ئىػالر  خبجبٌىك غۇوي،

ضۇٔۇغحىىي جۈپ  خٌٗممٍٗېسىپ وىحبة ئىسدىٕىع ۋٖ  لىٍىع، جٗپٗوىۇر ۇپبرچىٍىٕىذ

ئددۇٔي  ،لىٍىۋاجمددبْ ِٗلطددٗتِبٔددب ثددۇ دٖي دۈغددّْٗ . ٔىػددبٕٔي ٍولۇجددۇپ لددوٍىّىس

ثبغدالپ  ٍۈگۈرۈغىٗ ِبرافؤچٗۋٖ ثىسٔي ثبرضب وٌّٗٗش ٍوي الردا ، داۋاِالغحۇرۋاجمبْ

 .ئىػحۇر مبْوۈٌۈۋاجثىسٔي ِٗضخىرٖ لىٍىپ  لۇٍۇپ،

، ثۇٌىػدي ِٗۋجدۇتھٗلىمٗجْٗ ِۇضۇٌّبْ ثوٌّىغبْ ئدبز ضدبٍٔىك ِىٍٍٗجٍٗرٔىدڭ 

ثۇٌىػدي  ِٗۋجدۇتجِٗئىَٗجٕىڭ  خٌٗمئبراثوٌۇغي،  ِٗۋجۇت رۇضىَٗٔىڭئبِېرىىب ۋٖ 

ثۇالرٔىددڭ ھِّٗىطددي ، غدديوٌۇث ِٗۋجددۇتۋٖ ئۇٔىڭددذىٓ ثبغددمب جٗغددىىالجالرٔىڭ 

ئىجبرٖت ئىالھي جٗوٍىپٕدي ئٌِٗٗدذىٓ  ٍٗرغبرىذا اٌٍٗٔىڭ ھبوىّىَىحىٕي جىىٍٗغحىٓ

ِۇغدۇ لىَىدٕچىٍىمالر ضدٗۋٖثىذىٓ ِۇضدۇٌّبٔالر ثدۇ جٗوٍىپٕدي  .لبٌذۇرۇۋېحٌٍّٗٗذۇ

لۇدرٖت ضۈپىحىٕي -ئورۇٔذىّىطىّۇ ثوٌىذۇ دٖپ لبراٍذىغبْ وىػىٍٗرٔىڭ اٌٍٗٔىڭ وۈچ

 .ضۈپىحىٕىّۇ ئىٕىبر لىٍغبْ وىػىٍٗردۇر ھېىّٗتئىٍىُ ۋٖ  ئىٕىبر لىٍغبٔذٖن،

ٍٗر غددبرىذا ئىطددالَ  -ئٗ  ئۇٌددۇغ ۋٖ ئٗ  لۇدرٖجٍىدده -ر خددۇددى اٌددٍٗ ئددۇال

چٗوٍٗپ لۇٍىذىغبْ غبرائىحالرٔي ثىٍٍّٗذىغبٔدذٖن ٍدبوي  لۇرۇٌۇغىٕيھۆوۈِىحىٕىڭ 

                                                 
①

ِۇضۇٌّبْ ثوٌّىغبْ ئدبز ضدبٍٔىك ِۇضدۇٌّبْ  ،ِٗضىٍىٍٗرٔىڭ ثىرى ئٗجٗثٍىٕٗرٌىهئىطالَ ھۆوۈِىحىگٗ لبرغي لوزغبٌغبْ ئٗ   

ئبھدبٌىٍٗرٔي  ئدۆز . ٍٗر غبرىذا ئبز ضبٍٔىك ِۇضۇٌّبْ ِىٍٍٗجٍٗر ئىٕحبٍىٓ وۆپ ثوٌۇپ، ئۇالر وۆپ ضبٍٔىك ِٗضىٍىطىذۇرِىٍٍٗجٍٗر 

لىٍىػحىٓ چٗوٍٗغٕي ئوٍالپ ثبلّىذى. ئۇٔذالحب اٌٍٗٔىڭ لبٔۇٔي ثىٍْٗ ھۆوۈَ لىٍىع ِۇغدۇ دىٕٕىدڭ ئبٍرىٍّدبش  ئېحىمبددىٕىغب 

لىٍىػدٕي  ئېحىمدبدثىر لىطّي جۇرۇپ، ِۇضۇٌّبْ ثوٌّىغبْ ئبز ضبٍٔىك ِىٍٍٗجٍٗرٔىڭ وۆپ ضدبٍٔىك ِۇضدۇٌّبٔالرٔي ئدۆز دىٕىغدب 

 دٖ ثۇٔذاق گٗپ ثبر ئىىْٗ؟! «لبئىذٖ»ٗلمي ثبر؟! لبٍطي ثىر ضىَبضىٌ جبرى  ٍبوي پٌٗطٗپىۋى چٗوٍٗغىٗ ٔېّٗ ھ
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ثىٍْٗ ضىغىػبٌّبٍذىغبْ جدۈزۈٍِٗرٔي  ھېىّٗت ئٌِٗٗگٗ ئبغّبٍذىغبْ، رېئبٌٍىمحباٌٍٗ 

ودۈچي اٌٍٗٔىدڭ  رۇضدىَٗٔىڭٍْٗ لىٍغبٔدذٖن ٍدبوي ئبِېرىىدب ثىد پٗرزِۇضۇٌّبٔالرغب 

ئىدگٗ  غٌٗىجىگٍٗبردَٖ ثېرىػحىٓ ۋٖ ئۇالرٔي  ِۇئىّىٍٕٗرگٗاٌٍٗ ثوٌۇپ، وۈچىذىٓ زور 

 !!ئوٍالٍذۇ وىٍىذىغبٔذٖنلىٍىػحىٓ ئبجىس 

 .ثۇٍرىدذى غبلىٍىػدىّىس ىھدبداٌٍٗ ثىسٔي ئۆزىگٗ ئىػىٕىػىٗ ئۆزىٕىدڭ ٍوٌىدذا ج

ثىس ئبفغبٔىطحبٔذا لوراٌذىٓ  .ٍىه لىٍذىئۇٔىڭ وٍٕٗىذىىي ئىػالرغب اٌٍٗ ئۆزى وبپبٌٗج

ئبٍرىٍغبْ ثىر ِىٍٍٗجٕىدڭ ئدۇرۇظ جبرىخىدذىىي ئٗ  ٍدبۋۇز ۋٖ ئٗ  چدو  جبھدبٔگىر 

ِدۆجىسىگٗ ئوخػدبٍذىغبْ ئىػدالرٔي ودۆزىّىس ثىدٍْٗ  جۇرۇغدىذٖنئبٌذىذا  رۇضىَٗ

ِۇجبھىدذالرٔىڭ  ِدۇئىّىٓجوٌۇق داۋاِالغمبْ ئبٌحٗ ٍىٍدذا دۈغدٍّٗٔٗر وۆرۈۋاجىّىس. 

 ھددېىّٗتئىٕىددبر لىٍغبٔددذٖن ئىٍىددُ ۋٖ  .ثوٍطددۇٔذۇراٌّىذىغددىٍىمىٕي لٗجئىددٌ لبر

 .ضۈپىحىٕىّۇ ئىٕىبر لىٍغبْ وىػىٍٗردۇر

 ھۆوۈِىحىٕىدڭئۇالر خۇددى اٌٍٗ ئٗ  ئۇٌۇغ ۋٖ ئٗ  لۇدرٖجٍىه ٍٗرغبرىذا ئىطدالَ 

 رېئبٌٍىممدبچٗوٍٗپ لۇٍىذىغبْ غبرائىحالرٔي ثىٍٍّٗذىغبٔذٖن ٍبوي اٌدٍٗ  لۇرۇٌۇغىٕي

ثىٍْٗ ضىغىػّبٍذىغبْ جدۈزۈٍِٗرٔي ِۇضدۇٌّبٔالرغب  ھېىّٗتئبغّبٍذىغبْ،  ٌٗگٗئِٗ

ودۈچىٕي اٌٍٗٔىدڭ وۈچىدذىٓ زور  رۇضدىَٗٔىڭلىٍغبٔذٖن ٍبوي ئبِېرىىب ثىدٍْٗ  پٗرز

ئىدگٗ لىٍىػدحىٓ  غٌٗىدجىگٍٗبردَٖ ثېرىػحىٓ ۋٖ ئدۇالرٔي  ِۇئىّىٍٕٗرگٗاٌٍٗ  ،ثوٌۇپ

 !!ئبجىس وېٍىذىغبٔذٖن ئوٍالٍذۇ

ثۇٍرىدذى. لىٍىػىّىسغب  ىھبدٕي ئۆزىگٗ ئىػىٕىػىٗ ۋٖ ئۆزىٕىڭ ٍوٌىذا جاٌٍٗ ئۆزى

ثىس ئبفغبٔىطحبٔذا لوراٌذىٓ . ئۇٔىڭ وٍٕٗىذىىي ئىػالرغب اٌٍٗ ئۆزى وبپبٌٗجٍىه لىٍذى

ئبٍرىٍغبْ ثىر ِىٍٍٗجٕىدڭ ئدۇرۇظ جبرىخىدذىىي ئٗ  ٍدبۋۇز ۋٖ ئٗ  چدو  جبھدبٔگىر 

ذىغبْ ئىػدالرٔي ودۆزىّىس ثىدٍْٗ ِدۆجىسىگٗ ئوخػدبٍ جۇرۇغدىذٖنئبٌذىذا  رۇضىَٗ

ِۇجبھىدذالرٔىڭ  ِدۇئىّىٓجوٌۇق داۋاِالغمبْ ئبٌحٗ ٍىٍدذا دۈغدٍّٗٔٗر وۆرۈۋاجىّىس. 

.ثوٍطۇٔذۇراٌّىذىلبرغىٍىمىٕي لٗجئىٌ 
①

 

لبجٕىػددىع ھٗرگىسِددۇ ئددۇالرٔي  جېددذٌٖگٗثىددٍْٗ جددۈگىّٗش  جېددذٌٖخور

ػددٕي جٌٗٗپ ئىسدىٕىجوغرىٍىددك چددۈٔىي ئددۇالر ھٗلىددمٗت  .لبٔبئٗجٍٗٔذۈرٌٍّٖٗددذۇ

                                                 
①

جبجبۋۇزچىٍىرى ئۈضحىذىٓ ئىٍىپ ثبرغدبْ لدبٍٔىك  رۇضىٍَٗىٍذىٓ ئىٍگىرىىي ئبفغبْ ِۇجبھىذٌىرىٕىڭ -1986ئبپحور ثۇ وىحبثحب  

 ثېطىۋېٍىػديېرىىدب جبجبۋۇزچىٍىرىٕىدڭ ئبفغبٔىطدحبٕٔي ٍىدً ئبِ-2001ِىطبي لىٍىدپ وٌٗحدۈرگْٗ ثوٌطدىّۇ،ثىراق  وۈرىػىٕي

ثىدراق  .ثېطىۋېٍىٕذى زېّىٕيچۈٔىي ئبفغبٔىطحبْ .ئىٕىبر لىالٌّبٍذۇ رېئبٌٍىمىٕيھٗرگىسِۇ ثۇ وىحبثحب ضۆزٌىٕىۋاجمبْ ھٗلىمٗجٕىڭ 

جىٕطدىس غبٍىدت  ئۈْثېرىپ ٔي جبغالپ  « زېّىٓ»رٖھجٗر ۋٖ ئٗضىٗرٌىرى  ھۆوۈِىحىٕىڭ «جبٌىجبْ»ئبِېرىىب ٍولبجّبلچي ثوٌغبْ 

 !وۆجۈرۈپ چىمىذۇ ثۇٔي ٍبراجمۇچي اٌٍٗ ئۆزى ثىٍىذۇ «ثبظ»ئۇالر لبچبْ .ثوٌذى 
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ئۇالر ثبغدحىٓ ئدبخىر ئىطدالِٕي  .ٍولىحبٌّبٍذۇئۇالرٔىڭ ئۆچٍّٗٔىىىٕي  -!لىٍّىذى

 .وېَىٓ ثۇ جوپ ٍبوي ئبۋۇ گٗۋدىٕي ئۆزىگٗ لۇي لىٍىذۇ غۇٔىڭذىٓۋٖ ئۇالر ۇ ئۆچ وۆرىذ

َِ َو ْلِ  ت يُاِِ  ََوْدُضُهاْ ﴿ ِِ َ   ِْلُ ََُمو   َ َ ل َْْنل ِلُ لت ُِِِّ ٍّ  َد َِ َر زُْفُرَ   ْلَقوْاَِ  ُوُرورً  َولَوْا  وََتَذِلَك  ِ َل  ََوْد
 َِ َُووُرو َْ ََِذْرُىْا َوَِل يَو ُْاُه  َِل َِوَد ِىىىر ٌىرى ثىٍْٗ - ھىٍَٗئۇالرٔي ئۆزٌىرى جۈزگْٗ ﴿ ﴾َ لر َرَهَك 

 .①﴾لۇٍۇپ ثٗرگىٓ
ئىٍّىدٌ جٗجمىمدبت ِٗضىٍىطدي ثىسٔدي لبپمبٔغدب  ئٗ  ئبخىرىمي خبجبٌىك غۈوي، 

ئىطالِىٌ ثبزا لۇرۇظ ئۈچۈْ زۆرۈر جٗرثىدَٗ خىسِىحىٕدي ثىدسگٗ ئبٔذىٓ  .چۈغۈرىذۇ

ثۇٍدبْ  ئدۇزالحىٓثىدس  ۋٖھبٌٗٔىي .ضۆزٌٗپ ئۆجحۇق ٍۇلىرىذاثىس ثۇالرٔي  .ئۇٔحۇٌذۇردى

ئۆجٗغىٗ جىگىػدٍىه ِٗججدۇرىَىحىّىسٔي  .ثوٌۇۋاجىّىسثىس ئىسدىٕىع ثىٍْٗ ِٗغغۇي 

 .دٖپ ئوٍالٍّىسس ئبدا لىٍىۋاجىّى

جٗرثىدَٗ خىسِىحدي ئېٍىدپ  ىٍٗر ثىٍْٗ ئباللىٍىػىع ٍبويھٗرىىٗت لىٍىع وىػ

 غۇغۇٌٍىٕىػدمبثىدٍْٗ  جٗجمىمدبتئٗلٍدي  خدبراوحېرى ثېرىع ئىمحىذارىغب لبرىغبٔدذا،

ِۇغدۇ ئىدع  ِٗخطدۇش رثىر جۈروۈَ جٗجمىمدبجچىال وېٍىذىغبْجېخىّۇ ثٗورٖن ِبش 

ۋٖ ثىدس  ۋېٍىػديوىرىثىراق پۈجىۈي جبِبئٗجٕىڭ ِۇغۇ ٍوٌغب . ثوٌىذۇ غۇغۇٌالٔطبثىٍْٗ 

دٖپ ئوٍٍىػي  ،ھبزىر ثۇ ئبرلىٍىك ئۆجٗغىٗ جىگىػٍىه ئىطالَ خىسِىحىٕي ئۆجٗۋاجىّىس

ھٗرىىٗجٕدي ئۆٌحۈرىدذۇ ۋٖ  ھېطدبثحبچۈٔىي ثۇ خبجبٌىك ئبخىرلي  .دٖي ئېغىر خبجبٌىك

 !جبرالغحۇرۇۋېحىذۇجٗجمىمبجالرٔىڭ وۆپىَىػىگٗ ئٗگىػىپ ثبزىٕي 

 

 تّرِپببزنىق

 

 ئِٗٗش، ئىػحىال ثىر ٌِٗۇَ. وۆرٍِّْٗٗ ٍبخػي ٗرٖپجبزٌىمٕيج جٗثىئىحىّذٖ ِْٗ

 .غۇٔذاق ئىػالردا ثبرٌىك

 .ثبر ضۆز ثىرلبٔچٗ جېگىػٍىه ئېَحىػمب جوغرۇٌۇق ِٗضىٍٗ ِۇغۇ جبٍذا ثۇ ثىراق

 خىدسِٗت ٍِٗذأىدذا ئىطدالَ ٍدبوي ٍبغالردىٓ لىطىُ ثىر غۇوي، ضۆز ثىرىٕچي

. چىمىۋاجىدذۇ وېٍىدپ جٗرٖپجبزٌىك ٌٗىَٗجحٗئِٗ جبِبئٗجٍٗردىٓ لىطىُ ثىر لىٍىۋاجمبْ

 ئدولىٕي جٗرٖپجدبزٌىك ٍِٗذأغب پۈجىۈي ِٗلطٗجحٗ ثىر لبٔذالحۇر ھٗجّي ئۇٔىڭ ثىراق

 جدۆۋْٖ ودۆپ ئېَحمبٍٔىرىدذىٓ وىػدىٍٗرٔىڭ وۆرضىحىۋاجمبْ لورلۇٔچٍۇق ئۇٔي ئېحىپ،

 .جۇرِبلحب ھبٌٗجحٗ

                                                 
①

 ئبٍٗت.-002ضۈرٖ ئٗٔئبَ،  
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 جٗرٖپجبزٌىمٕي ئۈچۈْ، لۇجرىحىع ٍبوي ۋٖ وۈغىۈرجۈظ ٍبوي لىٍىع پٍٗذا ٔٗپرٖت

 ٍدۈزىٕي ٍدبوي ٍدبظ ثىدرٖر لوٍغبْ ضبلبي وىػىٍٗر لىٍىذىغبْ ِۇثبٌىغٗ جٗضۋىرٌٗغحٗ

 ثىدرٖر لىٍىۋاجمدبْ جٌٗٗپ ھۆوۈِرأٍىمىٕي غٗرىئىحىٕىڭ ٔىڭ ٍبوي لىس ثىرٖر ٍبپمبْ

 .ئٍٗىجٍٍٗذۇ ثىٍْٗ جٗرٖپجبزٌىك جٌٗٗپىبرٔي

 غدٗرىئىحىٕىڭ ٔىڭ لىس، ڭِى رھٗ ٍبپمبْ ٍۈزىٕي ٍبظ، ڭِى ھٗر لوٍغبْ ضبلبي

 ٍبوي ئوغۇي ثىر ئىچىذٖ ئبدِٖٕىڭ ڭِى ھٗر لىٍىۋاجمبْ جٌٗٗپ لىٍىػىٕي ھۆوۈِرأٍىك

 ثىٍْٗ جٗرٖپجبزٌىك ھِّٗىٕي ئبدِٖٕىڭ ِىڭ ثىراق. ثوٌىذۇ لىٍغبْ جٗرٖپجبزٌىك لىس ثىر

 ئوجحۇرىطدىذا «خٌٗدك» ئوِدۇِىٌ ثىدٍْٗ ھٗرىىٗجٍىدرى ئىطالَ پۈجىۈي ئٍٗىجٍٗظ

 ئېھحىّدبي. ئىدع ثىر لىٍىٕىۋاجمبْ ِٗلطٗجٍىه ئۈچۈْ لىٍىع پٍٗذا جوضۇلي رٖتٔٗپ

 زوراۋأدالر. ِدۇِىىٓ لوٍبٌىػديجوخحىحىدپ  ِېڭىػحىٓ ھٗرىىٗجٕي ئىطالِىٌ ئبغۇ،

 زٖرثٗ ِۇضدۇٌّبٔالرغب چىمىۋاجمدبْ ثبغمۇرۇغمب ھبوىّىَٗت ثوٍىچٗ غٗرىئىحي ٔىڭ

 ئدبجىس پىالٔالغدحىٓ جدۆھّٗجٕي ثىر بثبغم ئبلالٍذىغبْ ئېڭىذا وىػىٍٗرٔىڭ ثېرىػٕي

 جدۆھّىحي جٗرٖپجبزٌىك غۇٔذاق ئٗٔٗ ھٗرىىٗجٍىرىگٗ ئىطالَ پۈجىۈي چبغذا، وٌٗگْٗ

 .ثېرىذۇ زٖرثٗ ثىٍْٗ

 وٗ  ثٗن ٍدبزغۇچي ِۇضدۇٌّبْ ھٗرثىدر ٍېسىۋاجمدبْ ئٗضدٗر لبرغي جٗرٖپجبزٌىممب

 دٖلٍٗٗر ٔىددڭ «ضددۆز» لىٍىۋاجمددبْ ثوٌطددىّۇ، ئددۆزى وٗجددىْٗ ثوٌددۇپ لورضددبق

 دۈغدٍّٗٔٗرٔىڭ ئۈچۈْ جۇرۇظ لبرغي ھٗرىىىحىگٗ ئىطالَ پۈجىۈي وېحىۋاجمبٍٔىمىغب،

 .ثبلطۇْ لبراپ پبٍذىٍىٕىۋاجمبٍٔىمىغب لبٔذاق دىٓ «ضۆز» ثۇ

و  ُلوِِ  لّْوِو َِوَ ُسوِّهاْ   لّْوَو ﴿ :دٍٖذۇ ِۇٔذاق وىحبثىذا ھېىّٗجٍىه  ِِ َِ َُا َوََل َتُسِّهاْ   لَّوِذيَ  يَوْم
ُدُهْا َِو ُوَنِّتوووو ُوُها ََِلوووول َتوووولُُاْ  يَودْ ََووووْمًو  ََِغْ وووو ووووْرِِ َِّ َُْهووووْا ثُوووواَّ ِ لَوووو  َرَتِهووووا  َََل ْر  وووو َِّ ْْووووار َتووووَذِلَك زَيوَّنَّوووول ِلُ وووولت ُن َِ َِ ِر   ﴾َلُْووووا

 ئۇٔدذاق  جىٍٍىّدبڭالر، ثۇجٍىرىٕي لىٍىذىغبْ ئىجبدٖت لوٍۇپ خۇدأي ِۇغرىىالرٔىڭ﴿

 .①﴾جىٍالٍذۇ ٔي پئېػى ھٗددىذىٓ ثىٍّىگٍٗٔىىحىٓ ئۇالر، لىٍطبڭالر
 ھٗلىمٗجىٗ زٖررىچىٍىه ھِّٗىطي ئىالھالرٔىڭ لىٍىۋاجمبْ ئىجبدٖت لوٍۇپ ٔي

 دۈغٍّٗٔىرىٕىڭ ٔىڭ جىٍالظ ئۇالرٔي ئٗگٗر جۇرۇپ، ئىالھالر ضبخحب ثوٌّىغبْ جٗۋٖ

 ئۇٔدذالحب ثوٌطدب، ثوٌىذىغبْ ضٗۋٖة جٗوىۈزۈغىگٗ داغ ِۇلٗددٖضٍىىىگٗ ئىطالِٕىڭ

 جٗرٖپجددبزٌىمٕي ثىددس. چٗوٍىددذى جىٍالغددحىٓ ئىالھالرٔددي ٍبٌغددبْ ئبغددۇ ثىسٔددي 

 ئۈچدۈْ لىٍىع ٍوق جۆھّىحىٕي لباللٍىك ئۆزىّىسدىٓ ٍبوي ئۈچۈْ ٍبلحۇرِىغبٍٔىمىّىس

 ئدبخىرلي ثىدس. ثېرىّىس ٍبردَٖ ثىٍْٗ لٌٍِٗٗىرىّىس لبٔذالّۇ ھبِىٍَىرىغب ثبجىٍٍىمٕىڭ

                                                 
①

 ئبٍٗت.-018ضۈرٖ ئٗٔئبَ،  
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 لوٌىغدب ئۇالرٔىدڭ الّۇلبٔدذ لدورإٌي ئبچىدذىغبْ ئدوت لبرغي ھِّٗىّىسگٗ ھېطبثحب

 ثېػدىغب وبٌىٕىدڭ» جِٗطدىٍٍٗردىىي-ِبلبي لٗدىّىي خۇددى ثۇ لوٍىّىس، جۇجمۇزۇپ

 !ثوٌّبِذۇ؟ ئىع دېگٗٔذٖن «وٗپحۇ ثېػىغىّۇ ِوزإٍىڭ وۈْ وٌٗگْٗ

  ئوجحۇرا ۋٖ ٔورِبٌٍىك ٍبوي ثىٍْٗ ثبھبٔٗ دېگْٗ جٗرٖپجبزٌىك غۇوي، ضۆز ئىىىىٕچي

 جۇرۇۋاجمدبٔالر لبرغدي لدب«جٗرٖپجبزٌىك» ثىٍْٗٔىمبة  دېگْٗ وېرٖن لبٍحىع ھبٌٍىممب

 ئۆٌچىّىدذىىي ٔىڭ ھِٗذٖ. جۇرِبٍذۇ لبرغي ئۇٔىڭغب ضٗۋٖثحىٕال ِۇغۇ ِبھىَٗجحٗ

 ٍبغدالرٔىڭ جٗرٖپجبزٌىك ثٌٗىي. لىٍّبٍذۇ ِٗلطٗت لبٍحىػٕىّۇ ٔورِبٌٍىممب ھٗلىمىٌ

 رىئىحىٕيغدٗ ٔىدڭ ۋٖ جٌٗىپىٕي ثبغمۇرۇظ ھبوىّىَٗت ثوٍىچٗ غٗرىئىحي ٔىڭ

 لىٍّبضددٍىك لوثددۇي چبرىطددىٕي لىٍىددع ھٗي ھٗرلبٔددذاق ثبغددمب لىٍىػددحىٓ لددبٔۇْ

. جۇرىددذۇ لبرغددي ئۇٔىڭغددب ئۈچددۈْ وۈچٍٗحىددۋٖجىٍٗٔىىي ئۈزٌۈوطددىس جٗغٗثجۇضددىٕي

.  لىٍّبٍذۇ لوثۇي ئۇٔي ۋٖ خبٌىّبٍذۇ ئۇالر جٌٗٗپٍىرىٕي خىً ثۇ ٍبغالرٔىڭ ئٌِٗٗىَٗجحٗ

 ئىطدالِٕي ِٗلطدىحي ئٗضدٍي دٖۋاجمبٔالرٔىدڭ سجۇرىّى لبرغي جٗرٖپجبزٌىممب چۈٔىي

 ئدۇالر ئۈچدۈْ ثوٌغدبٍٔىمي لبٌدذۇرۇظ غدٗوٍىٕي ئۇٔىدڭ ئبٍرىدپ روھىذىٓ ھٗلىمىٌ

 ئىطددالِٕي. جۇرىددذۇ لبرغددي ئىطددالِغب ثٌٗىددي ئِٗٗش، جٗرٖپجبزٌىممددب ِددبھىَٗجحٗ

 .چٗوٍٍٗذۇ جٌٗٗپٍىرىٕي ئبٍالٔذۇرۇظ رېئبٌٍىممب جۇرِۇغىذا وىػىٍٗرٔىڭ

ٔىمددبثىٕي  جددۇرۇظ لبرغددي جٗرٖپجبزٌىممددب گٗرچٗ جۇرۇۋاجمددبٔالر غدديلبر ئىطدالِغب

 ئېچىدپٔىمدبثٕي  لبٔدذاق ھٗر ھبِبْ ھٗلىمٗت ثىراق ثوٌطىّۇ، وىَىۋاٌغبْ چۆوۈرۈپ

 ۋٖ ٍولبجّدبلچي ئۇالرٔىدڭ. ئىطالَ ِبھىَٗجحٗ جۇرۇۋاجمىٕي لبرغي ئۇالرٔىڭ. جبغالٍذۇ

 .ردۇرِۇضۇٌّبٔال دٖي ثوٌغىٕي «جبزىٍىّبلچي» غبرىذىٓ ٍٗر

﴿ َِ وووُرو ِتووو  دَووووْريَُُِ ْا ِ ُوَُّهوووْا نَُُووولس  يَوََُطهَّ ووواُىا  ُِ وووِو ِ َلَّ نَِ دَووولُلاْ  َنْفِر وووَا َن دَوْاِِ َِ  َِ ووول َتووول  ٌۇجٕىدددڭ﴿ ﴾َوَِ

 ھٍٗددذٖپ ٍۇرجددۇڭالردىٓ ئددبدٍِٖٗرٔي ثددۇ ضددىٍٗر: ﴿جددبۋاثي ثىردىٕجىددر لٗۋِىٕىددڭ

 .①﴾﴾ثوٌّىذى طيثبغمى دېَىػحىٓ ئىىْٗ، ئبدٍِٖٗر پبن ئۇالر چۈٔىي چىمىرىڭالر،
 ئۇٔي ھېٍىھَٗ ۋٖ لىٍغۇچىالر پٍٗذا جٗرٖپجبزٌىمٕي ِبھىَٗجحٗ غۇوي، ضۆز ئبخىرلي

 ِۇضدۇٌّبٔالر لىٍّبٍدذىغبْ، ھۆودۈَ ثىدٍْٗ لدبٔۇٔي ٔىدڭ دٖي جبٔالٔذۇرىۋاجمبٔالر

 ئدۇالرٔي چبغدذا لىٍغدبْ جٗغدٗثجۇش لىٍىػدٕي ھۆودۈَ ثدوٍىچٗ غدٗرىئىحي ٔىڭ

 .ھۆوۈِٗجٍٗردۇر رىذىغبْثبضحۇ لبٍٔىك ۋٖ ئۆٌحۈرىذىغبْ

 ٔىدڭ ضدۈپىحىذٖ ِٗججدۇرىَٗت ثېىىدحىْٗ  ھۆوۈِٗجٍٗر ثۇ ئٗگٗر! غۇٔذاق

 !وېٍٗجحي؟ لٍٗٗردىٓ جٗرٖپجبزٌىك ئۇٔذالحب ثوٌطب، لىٍغبْ ھۆوۈِرأٍىك ثىٍْٗ لبٔۇٔي
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 جدۆۋْٖ ئٗ  ئٗگٗر-ھۆودۈِٗجٍٗر ثدۇ لىٍّبٍۋاجمدبْ ھۆودۈَ ثىدٍْٗ لدبٔۇٔي ٔىڭ

 جٗغدٗثجۇش لىٍىػدمب ئبضبضدىٌ ھبوىّىَٗجٕىڭ ئىحىٕيغٗرى ٔىڭ-ِۆٌچٗرٌىگٗٔذٖ

 جىدٓ   رضدوي ِمّدذ  إال إٌدٗ ال» لىٍىدع جٗغٗثجۇش ئۇٔي-لىٍىۋاجمبٔالرغب

 ئبدِٖٕىدڭ ھٗرلبٔدذاق دېگْٗ،« ئٌٗچىطىذۇر ئۇٔىڭ ِۇھِّٗٗد ٍولحۇر، ئىالھ ثبغمب

 ىدپ،لىٍ ِۇئدبِىٍٗ لىٍغبٔچىٍىده ِۇئدبِىٍٗ جىٕبٍٗجٍٗرگٗ ئبدٖجحىىي ِٗججۇرىَىحىٕي

 لىٍّىغددبْ ۋٖ لىٍغددبْ ئددۇالرٔي ثوٌطددب، ثٗرگْٗ پۇرضددىحي لوغددذاظ ئددۆزىٕي ئۇالرغددب

 جدبزاالظ دٖھػدٗجٍىه ئۈچدۈْ ِٗججدۇرالظ لىٍىػدمب ئېحىدراپ ٔدي «جىٕبٍٗجٍٗر»

 ئىچىذٖ ٍوٌطىسٌىك ۋٖ زۇٌۇَ گٗرچٗ ثوٌطب، لوٌالّٔىغبْ ئۇضۇٌٍىرىٕي، لىٍىع ضوراق 

 ئٗگٗر ثوٌطدب، لىٍغدبْ ھۆودۈَ ثدوٍىچٗ ٌىپيجٗ لبٔۇٕٔىڭ ئبدٖجحىىي ئۇالرغب ثوٌطىّۇ،

 لٍٗٗردىددٓ جٗرٖپجددبزٌىك ِۆٌچٗرٌىگٗٔددذٖ جددۆۋْٖ ئٗ  ثوٌطددب، لىٍغددبْ ئبغددۇٔذاق

 !وېٍٗجحي؟

 ۋٖ جبرلىٍىػدي جٗرٖپجبزٌىمٕىدڭ وېرٖوىدي، ثوٌۇغدي ئبٍذىڭ غۇ وبٌٍىّىسدا ثىسٔىڭ

 ھۆودۈَ ثىدٍْٗ لبٔۇٔي ٔىڭ ضٗۋٖة چو  ثىردىٕجىر وېحىػىذىىي وۈچىَىپ ئۇٔىڭ

 جدبرىخحىٓ لىٍغدۇچىالرٔي جٌٗٗپ لىٍىػدٕي ھۆوۈَ ثىٍْٗ لبٔۇٔي ٔىڭ لىٍّبٍذىغبْ

 جبزاالٍدذىغبْ ثىدٍْٗئدبزاثالر  دٖھػدٗجٍىه دٖرىجىدذٖ ودۆرۈٌّىگْٗ ِىطدٍي ثۇٍبْ

 ضدبدىر جىٕدبٍٗت خىدً ئدۈچ ِۇٔدذاق ۋالىححدب ثىدرال ھۆوۈِٗجٍٗر ثۇ. ھۆوۈِٗجٍٗردۇر

 :لىٍىذۇ

 رٖت ثددۇٍرۇلىٕي لىٍىددع لددبٔۇٔي تھۆوددۈِٗ غددٗرىئىحىٕي ٔىددڭثىرىٕچىطددي، 

 ئوِۇَِۈزٌۈن دٖرىجىذٖ ثٌٗگىٍّٗٔىگْٗ دىّۇ «لبٔۇٔي لىٍىذۇ  ئىىىىٕچىطي، ئورِبْ

 ئىىىدي ئىػدٍٍٗذۇ  ئۈچىٕچىطدي، ٍدۇلىرىمي جىٕبٍٗجٍىرىٕيئبزاثالظ  ۋٖ ئۆٌحۈرۈظ

 روھىٕدي جٗرٖپجدبزٌىك ئوجحۇرىطدىذا ٍبغالر ئۈچۈْ، ٍېپىع چبپبْ جىٕبٍٗجىٗ جۈرٌۈن

  .ۇرىذۇجبٔالٔذ

 ئۈٔذٍٖدذىغبْ جٗرٖپجبزٌىممدب وېرٖوىي، ثوٌۇغي ئبٍذىڭ غۇ ٍٗٔٗ وبٌٍىّىسدا ثىسٔىڭ

. ئِٗٗش ِدۇِىىٓ ٍدولىحىع جٗرٖپجدبزٌىمٕي جۇرۇپ، ٍولبجّبً ضٗۋٖثٍٗرٔي ھٗلىمىٌ

 لوغدّىغۇچٗ ئدبۋاز ثۇٍرۇلىغدب لىٍىع ھۆوۈَ ثوٍىچٗ لبٔۇٔي ٔىڭ ھۆوۈِرأالر ٍٗٔي

 جٌٗٗپ لىٍىػدٕي ھۆودۈَ ثوٍىچٗ غٗرىئىحي ٔىڭ ِۆٌچٗرٌىگٗٔذٖ جۆۋْٖ ئٗ  ٍبوي

 جٗرٖپجبزٌىك ٍىغّىغۇچٗ لوٌىٕي لىٍىػحىٓ ِۇئبِىٍٗ ٍبۋۇزالرچٗ لبراجمبْ لىٍغۇچىالرغب

 جدبزا ھٗرلبٔدذاق جۇرغۇزۇٌغدبْ ئۈچدۈْ ِۇضدۇٌّبٔالر ٍٗرغدبرىذا چۈٔىي. ٍولبٌّبٍذۇ

. وېڭىَىذۇ ىچٗثوٍ ئىرادىطي ٔىڭ ئۇ. ٍېمىٍغۇضىذۇر ٍېڭي جٗرٖپجبزٌمٕىڭ ٍِٗذأي
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 لىٍىۋاجمدبٔالر ئدبرزۇ جۈزىحىػدٕي ھٗلىمىدٌ ئۇٔي ۋٖ لبلػبۋاجمبْ جٗرٖپجبزٌىمحىٓ غۇڭب

  !ثبلطۇْ لبراپ ِېڭىۋاجمبٍٔىمىغب ٍوٌذا لبٍطي ئۆزٌىرىٕىڭ

 ِٗضدىٍىٍٗر ثٗزى ېرىۋاجمدبْث ٍدۈز ٍِٗذأىدذا خىدسِٗت ئىطدالِىٌ ٍۇلىرىدذا ثىس

 ثدۇ ِۇٔبضدىۋٖجٍىه ھٗرىىىحىگٗ ىٕىعئوٍغ ئىطالَ ھِٗذٖ ئۆجحۇق، ضۆزٌٗپ ئۈضحىذٖ

 ٍدۈوٍٗٔگْٗ ئۈضدحىگٗ دٖۋٖجٕىدڭ ثبضدمۇچىذا ثۈگۈٔىي جبرىخٕىڭ ئبخىرىذا ثۆٌۈِٕىڭ

 .وۆردۇق الٍىك ئۆجۈغٕي خۇالضىٍٗپ ِٗضىٍىٍٗرٔي ِۇھىُ

 ئۆجىػي ۋٖزىپىطىٕي ِٗججۇرىَٗت جٗرثىَٗۋى ۋٖ ِٗججۇرىَٗت جٗثٍىغي دٖۋٖت 

 ٍوٌىٕي پٍٗغِٗجٗرٔىڭ ِٗزگىٍىذىىي دٖۋٖت غبْثېرىٍ ئېٍىپ ِٗوىىذٖ ثۇٔىڭذا. وېرٖن

 خٌٗمٕدي ئوِدۇِىٌ دېگٍٗٔىده ِٗججۇرىَٗت جٗثٍىغي. وېٍىذۇ جوغرا لىٍىػمب ئۆرٔٗن

 ٔىدڭ«اٌٍدٗ إال إٌدٗ ال» ثىٍّىدگْٗ ئۇالر چبغذا ئېرىػىْٗ پۇرضىحىگٗ لىٍىع دٖۋٖت

 زىدچ ثبغمۇرۇغدحىىي ھۆودۈِٗت ثدوٍىچٗ غدٗرىئىحي ٔىدڭ ئۇٔىڭ ۋٖ ِبھىَىحىٕي

 ثىٍدذۈرۈظ ئېٕىدك غدۇٔي ٍٗٔٗ ئۇالرغدب. دېّٗوحۇر ثىٍذۈرۈظ ئۇالرغب بضىۋىحىٕيِۇٔ

 لباللٍىك ئبجىسٌىك ،ثىچبرىٍىه خبرٌىك، ثوٌغبْ گىرىپحبر ِۇضۇٌّبٔالر ثۈگۈْ وېرٖوىي،

 ٔددي«اٌٍددٗ إال إٌددٗ ال» ئۇالرٔىددڭ ضددٗۋٖثي ثىردىٕجىددر لبجبرٌىمالرٔىددڭ ِٗھىۇٍِددۇق ۋٖ

 ضدۆزٌىٕىذىغبْ ثىدٍْٗ جىدً پٗلٗت ئۇٔي ېحىپ،ٍىرالالغحۇرىۋ ِٗزِۇٔىذىٓ ھٗلىمىٌ

 لىٍغدبْ ٔبزىً  ئٌِٗٗىَٗجحٗ. ثوٌغبْ لوٍغبٍٔىمىذىٓ ئبٍالٔذۇرۇپ وٗ«گٗپ» لۇرۇق

 لىٍىدذىغبْ رازى ٔدي ئدبخىرٖجحٗ ۋٖ دۇَٔدب ثٌٗىدي ئِٗٗش، ثدۇ ھٗرگىسِۇ ئىطالَ

 پديجٌٗى ئۇٔىدڭ ضدۆزٌٗظ، ثىٍْٗ جىً ٔي «اٌٍٗ رضوي ِمّذ اٌٍٗ إال إٌٗ ال» ئىطالَ

 ھۆوۈِرأٍىك ٍٗرغبرىذا ِۇضۇٌّبٔالر. ئورۇٔالغحۇر پٗرزٌٗرٔي ۋٖ لىٍىع ئِٗٗي ثوٍىچٗ

 لىٍىٕغدبْ ئىّپدورت غٗرثدحىٓ ٍدبوي غدٗرق ئۈچدۈْ وٌٗحۈرۈظ ئٗضٍىگٗ ھولۇلىٕي

 جٗرٖپدىٗ  ھٗلىمىدٌ ثٌٗىدي ئِٗٗش ٍوٌغدب ثىدر لبٍطدي ٍدبوي ئدېمىُ ثىر لبٍطي

 ئىجدبدٖجىٗ ٍدبوي ثوٌطدۇْ ئىػدالردا هِۇٔبضىۋٖجٍى ئٗلىذىگٗ ٍٗٔي. وېرٖن لبٍحىػي

 غدٗرىئىحي ٔىدڭ ثوٌطدۇْ ئىػدحب ثىر لبٍطي ٍبوي ثوٌطۇْ ئىػالردا ِۇٔبضىۋٖجٍىه

 ٍدبٌغۇز ٍدوق غېرىىي ثىردٖن ثوٌطۇْ ئىػالردا ِۇٔبضىۋٖجٍىه لىٍىػمب ھۆوۈَ ثوٍىچٗ

 جوٌدۇق لىٍىدع لوثۇي ئېمىٍّىرىٕي غٗرثٕىڭ ۋٖ غٗرق! وېرٖن لىٍىع ئىجبدٖت غب

 ِٗھىۇٍِددۇلحىٓ ۋٖ ئدبجىسٌىك زارٌىدك،-خدبرۇ ِۇضدۇٌّبٔالرغب ثۇٍدبْ ضدىردىٓئٗ ثىدر

 لېٍىػدحىٓ ئبٍرىٍىپ ھولۇلىذىٓ ئىگىٍىه ۋٖ ھۆوۈِرأٍىك وٌّٗىذى، ثبغمىٕي ثىرىپ

  .ثٗرِىذى ٔٗجىجٗ ھېچمبٔذاق ثبغمب

 چدۈٔىي. ۋٖزىپىدذۇر ِدۇھىُ ئٗ  دٖۋٖجحىىي ِبھىَٗجحٗ ِٗججۇرىَٗت جٗرثىَٗۋى

 جددۈردٖ ئىسچىددً خىسِىحددي جٗرثىددَٗ. ٍوٌىددذۇر ثىردىٕجىددر ىڭلۇجۇٌۇغددٕ جٗرثىددَٗ
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 ٍٍِٗدي. لبٌّبٍدذۇ جوخحدبپ لٗجئىدٌ خىدسِٗت ثدۇ ئٗھۋاٌذا ھٗرلبٔذاق. داۋاٍِىػىذۇ

 لىطدحبڭچىٍىمحب – لىطدحب ٍدبوي وٗڭرىچىٍىده ثوٌطۇْ پبراۋأٍىمحب ٍبوي لىَىٕچىٍىك

  .ثوٌّبٍذۇ ئۆزگىرىع لىٍچٗ ِٗضىٍىطىذٖ جٗرثىَٗ ثوٌطۇْ،

 ِۇضدۇٌّبٔالرٔي ئدبدٖجحىىي جٗرثىدَٗ زۆرۈر ئۈچۈْ چىمىع لۇرۇپ ثبزا ىٌئىطالِ

 وٌٗحۈرۈغٕي ٍِٗذأغب ئۈٌگىٍٗرٔي جٗڭذاغطىس ثٌٗىي ئِٗٗش چىمىػٕي ٍېحىػحۈرۈپ

 وۆجدۈرۈظ ئېغىرٌىمىٕدي ثىٕبٔىدڭ ِٗزگىٍدٍٗردٖ وېَىٕىي ئۈٌگىٍٗر ثۇ. لىٍىذۇ ٔىػبْ

  .ٍٗذۇئۆج روٌىٕي جۈۋرۈوٍٗرٔىڭ ِۇضحٗھىَٗ ثىٕبدا ئۈچۈْ

 ئٗلىدذىگٗ ضدۈزۈن ثوٌّىغدبْ وېحىع ئېغىپ ۋٖ ثىذئٗت غۇۋاٌىك ثىٍْٗ ئبٌذى ثۇ

 ضدبپ ئوخػدبظ ئٗلىذىطدىگٗ ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ئٗۋالد جدۇٔجي ئٗلىدذٖ ثۇِوھحب . 

 ضدبپ ثىدٍْٗ ثۇٔىدڭ ۋٖ لوغدۇۋاٌغبْ ئٗۋالدالر دٖۋردىىي وېَىٕىي ئۇ ثوٌۇپ، ئٗلىذٖ

 جدبش وېحىػىٗ لبٍحىپ جبھىٍىَحىگٗ ثۇددىسَ وېحىپ چىمىپ ئٗلىذىطىذىٓ جٗۋھىذ

 .خبٌىَذۇر پۈجۈًٍٔٗ ئبزغۇٍٔۇلالردىٓ ۋٖ «لوغۇٌّىالر» لبٌغبْ

 ئۇٔىدڭ ِوھحدب ، چۈغىٕىػدىٗ ئبڭٍىك جٌٗٗپٍىرىٕي ئٗلىذىٕىڭ ثۇ ئىىىىٕچىذىٓ

 ھٗرلبٔدذاق وٌٗدگْٗ ضۈٕٔىحىذٖ پٍٗغِٗجىرىٕىڭ ۋٖوىحبثي  ٔىڭ ثوٌطب، جٌٗٗپٍىرى

 ئۇٔىدڭ ٍۈوطدٗوٍىىىذىٓ ٍوٌَورۇلالرٔىدڭ ۋٖ جٗوٍىدپ ثدۇ .ٍوٌَورۇلالردۇر ۋٖ جٗوٍىپ

 ئوِۇِىٍَىمىذىٓ ئېٍىػحٗن ئىچىگٗ ئۆز جٗرٖپٍىرىٕي ھٗرلبٍطي ھبٍبجٕىڭ ۋٖ روھىَٗت

 خبجىرىٍىگْٗ جبرى  ئبرلىٍىك ثۇ ۋٖ ئبٌغبْ ئۈضحىگٗ دىٕٕي ثۇ ٍۈوطٗوٍىىي، دىٕٕىڭ ثۇ

. وٌٗدگْٗ ٍِٗذأغب طٗوٍىىيٍۈو ئۈِّٗجٕىڭ وٌٗحۈرگْٗ ثبرٌىممب رېئبٌٍىمٕي زور ئبغۇ

 ھٗرىىٗجدىٗ ئٌِٗٗىدٌ ثوٌغدبْ ِٗۋجدۇت دۇَٔدبدا رېئدبي ئٗلىذىٕي ثۇ ئۈچىٕچىذىٓ

  .ِوھحب  جٗرثىَٗگٗ ئبٍالٔذۇرىذىغبْ

 چوڭمۇرالغحۇرۇغدمب ۋٖ ِۇضدحٗھىٍِٗٗظ ِٗٔىٍىرىٕدي ئۇٌۇھىَٗجٕىدڭ جٗرثىَٗ ثۇ

 ئىػدٗٔچىگٗ وٗضدىىٓ لٌٗجىدذىىي ئدۇ ئبٔدذىٓ ثوٌغبٔذىال غۇٔذاق پٗلٗت. ِوھحب 

 ئىػدٗٔچىٕي خىً ثۇ. ثوالالٍذۇ ئۇٌي ۋٖ ئبضبضي پۇخحب ھٗرىىٗجٕىڭ رېئبي ئبٍٍىٕىپ،

 ئددددۇٔي پددددبراۋأٍىمالر ۋٖ وٗڭرىچىٍىدددده. جٗۋرىحٌٍّٗٗددددذۇ ئددددبپٗجٍٗر-ثددددبالٍي

  .ضۇضالغحۇراٌّبٍذۇ

. ثوٌىدذۇ ِوھحدب  ِۇضحٗھىٍِٗٗغدىٗ ئٗخاللىٕي ٔىڭ«اٌٍٗ إال إٌٗ ال» جٗرثىَٗ ثۇ

 ئېحىٍىدپ ئۆزٌۈوطدىس لبجالٍِىرىدذىٓ ئىچىىدرى روھىَٗجٕىدڭ القئٗخد ئۇ ٔٗجىجىذٖ

 ئىٕطدبٕٔىڭ ئٗخاللدي ٔىدڭ«اٌٍٗ إال إٌٗ ال. »ئبٍٍىٕىذۇ ھٗرىىٗجىٗ ئٌِٗٗىٌ چىممبْ

 ئوِۇِىٍَىممدب ۋٖ وٗڭرىٍىده دٖرىجىدذٖ ئبٌىدذىغبْ ٗئىچىدگ ئۆز ھٗرىىىحىٕي پۈجىۈي

 وبپبٌٗجٍىده ئدبرا ئدۆز لدي،ئٗخال ٔىڭ«اٌٍٗ إال إٌٗ ال» لېرىٕذاغٍىك: ِٗضىٍْٗ. ئىگٗ
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 ٔىدڭ«اٌٍٗ إال إٌٗ ال» ثبجۇرٌۇق ۋٖ چىذاِچبٍٔىك ئٗخاللي، ٔىڭ«اٌٍٗ إال إٌٗ ال» لىٍىع

 ۋٖ ئىٕحىساِچدددبْ ئٗخاللدددي، ٔىدددڭ«اٌٍدددٗ إال إٌدددٗ ال» جٗڭگىۋارٌىدددك ئٗخاللدددي،

 ئۇٔىڭغب ۋٖ ثىٍىع ھٗلىمٗجٕي ئٗخاللي، ٔىڭ«اٌٍٗ إال إٌٗ ال» ثوٌۇظ ِٗضئۇٌىَٗجچبْ

 ئٗھدۋاٌي، دۇَٔبٔىدڭ ھدبزىرلي جٗرثىدَٗ ثۇ ئٗخاللي. ٔىڭ«اٌٍٗ إال إٌٗ ال» ئٗگىػىع

 ئېٍىپ لبرغي ئىطالِغب دۈغٍّٗٔٗرٔىڭ ئٗھۋاٌي، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ غبرائىححىىي ئبجىس

 ئىدذىَٗۋى ھِٗدذٖ ٍٔٗرٖڭٍىدرى،-ھىٍَٗ ثبغمب ۋٖ ضۇٍىمٗضث ئۈزۈٌّٗش ثېرىۋاجمبْ

 خبراثالغحۇرۇظ ھبٍبجىٕي ٌّبٔالرٔىڭِۇضۇ ثىٍْٗ ۋاضىحىٍىرى ئۇرۇظ ثبغمب ۋٖ ھۇجۇَ

 وېٍىػدحىٓ ۋالحي جٗرثىَٗ ثۇ. ِوھحب  ئبڭغب ضىَبضىٌ چۈغىٌٍٕٗٗذىغبْ لبجبرٌىمالرٔي

 ثٗرٍِٗدذىغبْ لوٌذىٓ پۇرضٗجٕي وٌٗگٗٔذٖ ۋالحي لىٍّبٍذىغبْ، ئبٌذىرالطبٍٔىك ثۇرۇْ

 .ِوھحب  ئېڭىغب ھٗرىىٗت

ىذىىي ئۆزۈِچىٍىده ثىدٍْٗ جبِبئٗجٕىدڭ ئىچىدي دۇَٔبضد غدٗخصثۇ جٗرثىدَٗ 

جٗڭپۇڭالغحۇرۇغدمب ِوھحدب ،  ئوجحۇرىطىٕيخبھىػي ثىٍْٗ جبِبئٗجچىٍىه خبھىػي 

چۈٔىي غۇٔذاق ثوٌغبٔذا غٗخص ِۇضحٗثىث ۋٖ ھبوبۋۇر ثوٌّبٍذۇ.ھِٗدذٖ وۆپچىٍىده 

ٍدۇِىالق » جىٕطىس ئٗگىػدىذىغبْ ئۈٍٍِْٗي جوغرا ثوٌطۇْ ٍبوي خبجب ثوٌطۇْ ئۇالرغب 

 غٗخطىَىحىٕي ئبٍبغ ئبضحي لىٍىدذىغبْ زوراۋاْ غٗخطٕىڭت جبِبئٗ .جبۋۇز ثوٌّبٍذۇ

ھِٗدذٖ ئۆزئدبرا ثىرٌىده ۋٖ رىػدحٗ ئورٔبجّبٍدذىغبْ ئدبٍرىّچي  .ِۇضحٗثىث ثوٌّبٍذۇ

 .ثوٌّبٍذۇ

لبچبْ ئبڭالپ  لىٍّبٍذىغبٍٔىمىٕي، ٔېّىٕي لىٍىپ، ٔېّىٕي غٗخطٕىڭثۇ جٗرثىَٗ 

لىححب غٗخطدىٕي ھدبالوٗجىٗ ئبڭالظ ۋٖ ثوٍطۇٔۇغٕىڭ لبٍطي ۋا ثوٍطۇٔىذىغبٍٔىمىٕي

 ِوھحب .ئېڭىگٗ  ،بٔۇْ لئېٍىپ ثبردىغبٍٔىمىٕي ئېٕىك ثىٍىذىغبْ فمھىٌ 

*** 

ثىدر ِدۇٔچٗ جٌٗٗپٍىدرى ثدوٌغىٕي ئۈچدۈْ، جٗرثىدَٗ  ٍۇلىرىمىذٖنثۇ جٗرثىَٗٔىڭ 

ئىطددالَ پىرىٕطددىپٍىرىذىٓ  ثوٌۇپّددۇ خىسِىحددي لىددَىٓ ۋٖ ِۇغددٗلمٗجٍىه خىددسِٗت،

غۇڭالغدمب .ز لبٌغبْ ئۈِّٗت ئىچىذٖ جېخىّۇ غدۇٔذاقپۈجۈًٍٔٗ چىمىپ وېحىػىٗ ئب

 .جٗرثىَٗ ثبضمۇچٍىرىذا ئبٌذىرالطبٍٔىك لىٍىػمب ھٗرگىس ثوٌّبٍذۇ

ھِٗددذٖ  جٗرثىددٌَٗٗٔگْٗئبٌددذى ثىددٍْٗ ئددۆزٌىرى جددوغرا پىرىٕطددىپ ثددوٍىچٗ 

روٌىٕي جبرى لىٍذۇراالٍذىغبْ ٌِٗۇَ ضدبٔغب  جٗرثىٌَٗٗظثبغمىالرٔىّۇ جوغرا ئۇضۇٌذا 

وٗ  دائىرىذٖ  خٌٗمٍٗرٔيثۇرۇْ  وېٍىػحىٍِٓٗذأغب  جٗرثىَٗچىٍٗرجچي ۋٖ ئىگٗ دٖۋٖ

ثدۇ خىدً  .وىرگۈزۈغحٗ ئبٌذىرالطدبٍٔىك لىٍىػدمب ھٗرگىدس ثوٌّبٍدذۇ ضېپىگٗدٖۋٖت 
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ئبٌذىرالطبٍٔىك دٖۋٖجٕىڭ ِٗٔپٗئٗجي ئۈچۈْ خىدسِٗت لىٍّدبٍال لبٌّبضدحىٓ ثٌٗىدي 

 ٍىذۇ.لى ِبھىَٗجحٗ ئۇٔىڭ ئبٌغب ئىٍگىرٌٗغىٗ جوضمۇٍٔۇق

 ھېططدىَبتگٗرچٗ خٌٗمٍٗرٔىڭ ، ثىسٔىڭ وبٌٍىّىسدا غۇ ئبٍذىڭ ثۇٌۇظ وېرٖوىي

 ِٗۋجدۇت »ئىطدالِىٌ ثدبزا«ثىدراق ئٌِٗٗىَٗجدحٗ  ثوٌطدىّۇ، ِٗۋجدۇتلىسغىٍٕىمي 

ھٗرلبٔددذاق لىسغىٍٕىددك ثوٌىددذىغبْ ئِٗٗش ئىطددالَ جىٍغددب ئېٍىٕغددبْ چبغددذا پٍٗددذا 

 ھٗلىمىدٌۋٖ . لدۇرۇپ چىمبٌّبٍدذثىٕدب  ھٗلىمىٌئۇ  ،ثوٌۇپلىسغىٍٕىمي  ھېططىَبت

. ثوٌىدذۇِوھحدب  لۇرۇغدمب  ٍېڭىدذىٌٓىدي ثدبزا . ثٗغٗوىٍٍٗٔذۈرٌٍّٖٗذۇ ھٗرىىٗت

ٔٗجىجىذٖ ئدۇالردىٓ پٍٗغِٗجٗرٔىدڭ لوٌىدذا  جٗرثىٌَٗىٕىپٍېڭىذىٓ  غٗخصھٗرثىر 

جۇٔجي جبِبئٗجٕىڭ ثىٕبضىغب ئوخػبظ ِۇضحٗھىَٗ ثىر ثىٕدب پۈجدۈپ  جٗرثىٌَٗٗٔگْٗ

جۆۋٖٔرٖن ثوٌطىّۇ، ثىدراق پٍٗغِٗدجٗر ِبڭغدبْ ٍوٌدذا  ئۇٔىڭذىٓ يدٖرىجىط .چىمىذۇ

ۋٖ ثىٕدبٔي ئۇٔىدڭ  ئٌٍٗٗھىططبالِذىىيچۈٔىي ئۇ پٍٗغِٗجٗر  .جوغرا وېٍىذۇ ِېڭىػمب

جبِددبئٗجحىىي ئۈٌگىٍىدده  جٗرثىددٌَٗىگْٗئۈضددحىگٗ لددۇرۇظ ئۈچددۈْ پٍٗغِٗددجٗر 

 .خۇضۇضىَٗجحۇر

*** 

ئىطددالَ ثىددٍْٗ ئىطددالَ  ،ثىسٔىددڭ وددبٌٍىّىسدا غددۇ ئبٍددذىڭ ثۇٌددۇظ وېرٖوىددي

ودۆز ٍۇِدۇپ ئدبچمۇچٗ ئبخىرٌىػدىذىغبْ جېدس  وۈرٖظدۈغٍّٗٔىرى ئوجحۇرىطىذىىي 

ھبٌمىدپ وېحىدذىغبْ  ئٗۋالدالردىٓثٌٗىي ئۇ ثىر ٔٗچچٗ  ئِٗٗش، وۈرٖظضۈرٖجٍىه 

غددۇڭب ثددۇ زور ِٗضددئۇٌىَٗجٕي  .وددۈرٖظجبپددب ِۇغددٗلمٗجٍىه ۋٖ ئددۇزۇْ ِۇددٖجٍىدده 

اٌٍٗغدب ثوٌغدبْ ئىّدبٔي  ثدبجۇر، چىدذاِچبْ، »ثدبزا«ئورۇٔذاظ ئۈچدۈْ لۇرۇٌىدذىغبْ 

-وېٍىدذىغبْ جبپدب دۇچئبغدۇ ٍوٌدذا  اٌٍٗغب لٗجئىٌ جٗۋٖوىدۈي لىٍىدذىغبْ، چوڭمۇر،

لېٕدي ۋٖ  ئىمحىطدبدى، ھِٗذٖ ئۆزىٕىڭ وۈچي، ِۇغٗلمٗجٍٗرگٗ ئبٌذىٓ جٍَٗبرالٔغبْ،

ضدٗي  ٍدولىحىع، غېرىجٍىمٕديثۈگۈْ ئىطدالِٕي لبپٍىغدبْ  ثېغىػالپ، ئىذىَٗضىٕي

ٍىٍحىسٌىدرى  زېّىٕدذا، ٍٗٔٗ ثىدر لېدحىُ ئدۇٔي لۇجمۇزۇۋېٍىعٕي ىدوٌمۇٍٔىرىذىٓ وېّ

ىىي جدۈپ ئېھحىَبجٕىدڭ ھۆددىطدىذىٓ ػحچوڭمۇر ِۇضحٗھىَٗ ھبٌٗجحٗ ٔبِبٍبْ لىٍى

 .وېرٖن جٗرثىٌَٗىٕىػيچىمبالٍذىغبْ لىٍىپ 

اٌددٍٗ  ،ِۇٔبضددىپ ھٗجىّددذٖ لۇرۇٌغددبْ چبغددذا ثددبزا جٌٗٗپددىٗ الٍىددك ضددۈپٗت،

 ٍٗراٌدٍٗ . چۈٔىي ئدۇالر ئدۆزٌىرىٕي ئدۆزگٗرجحي .ئۆزگٗرجىذۇ رېئبٌٍىمٕيٗرٔىڭ وىػىٍ

چدۈٔىي  .ھولۇلىٕي ئٗضٍىگٗ وٌٗحۈرىدذۇ خٌٗىپىٍىهغبرىذا ٍٗٔٗ ثىر لېحىُ ئۇالرٔىڭ 

 .غٗرجىٕي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇردى ثېىىحىْٗئۇالر اٌٍٗ 
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َْل ِ ﴿ ََِلُْووا   لصَّوولِل وونُ ْا َو َِنُووا  ِِ َّووُو  لَّووِذيَ  آ ََووَم  ل وو   َو ََْا  لَّووِذيَ  ِِ ْْ ووَُ ْْ ِِوو   ْعَْرِض َتَلوول   ََنوَُّها  ِْ ْْ لََ ْسووَُ
نًول يَوْدُِّو ِْ ِتو  ََوْدوِم َفوْاِِِهْا َن لَنوَُّها  ِِْهْا َولَُ َل تَن َّ َلُهْا ِلينَوُهُا  لَِّذ   ْرَتَض  َلُهْا َولَُ َِّومت َِ َِو  َ وْ ً ل دَوِّْ َِن  ََل ُيْكورُِتا ُمُو

َََر ََوْدَم َذلِ  َِ َوَِ  َت وُقا ِْ ََل اٌٍٗ ئىچىڭالردىىي ئىّدبْ ئېَحمدبْ ۋٖ ٍبخػدي ﴿ ﴾َك َُِاْولَ ِوَك ُىوُا  ْل

ھۆودۈِراْ  زېّىٕدذائدۇالردىٓ ثدۇرۇْ ئدۆجىٍٗٔٗرٔي  ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍغبْ وىػىٍٗرگٗ،

جبٌٍىغبْ، دىٕٕي چولدۇَ  ۈچۈْئ ئۇالرلىٍغبٔذٖن ئۇالرٔىّۇ چولۇَ ھۆوۈِراْ لىٍىػٕي، 

ئۇالرٔىددڭ لورلۇٔچىطددىٕي خددبجىرجٍِٗىىىٗ ِۇضددحٗھىَٗ لىٍىددپ ثېرىػددٕي ۋٖ 

ئۇالر ِبڭغب ئىجبدٖت لىٍىع ۋٖ ِبڭب )ئۈچۈْ  ثۇٔىڭئبٍالٔذۇرۇپ ثېرىػٕي ۋٖدٖ لىٍذى

 . ①﴾نھېچٕٗرضىٕي غېرىه وٌٗحۈرِٗضٍىىي وېرٖ
ِىدسگٗ دىممىحىّىسٔدي  »ئٗجٗ« ثۆٌۈِذٖ وٌٗگۈضىگٗ ٔٗزٖر جبغدالپ، وېٍٗرويثىس 

 .ئبغذۇرىّىس

 

  

                                                 
①

 ئبٍٗت.-55ضۈرٖ ٔۇر،  
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ئىطددالَ دۇَٔبضددي ھددبزىرلي ۋالىححددب ئىٕحددبٍىٓ ٔبچددبر ثىددر ِٗزگىٍٕددي ثبغددحىٓ 

 ئىجحىّدبئىٌ، ضىَبضدىٌ، ئىمحىطدبدى، چېىىۋاجمبْئىطالَ دۇَٔبضي  وٗچۈرۈۋاجىذۇ.

-خدبر ئۇالرٔي لبپالپ وٗجىْٗ ئدبجىسٌىك، ۋٖ روھي وىرىسىطالردىٓ ثبغمب، ئىذىَٗۋى

غىپ وېدحىع جٗضدىرٌىرى ھٗلمىدذٖ ئې ٍۇلىرىذاثىس  ۋٖ ِٗھىۇٍِۇق ٍولۇٌۇظ زارٌىك،

 .ضۆزٌىگْٗ ۋالحىّىسدا ئىساھالپ ئۆجىْٗ پۈجىۈي غبرائىحالرٔىڭ ٔٗجىجىطىذۇر

ٍېمىٓ وٌٗگۈضىذٖ ئىطالَ دۇَٔبضىغب لبرىحىٍغبْ پىالْ ثۇٔىڭذىٓ ٔٗچچٗ ھٗضطٗ 

ۋٍٖرأچىٍىمٍىدرى -دۈغٍّٗٔٗر ثۇٔذىٓ ئىٍگىرى پٍٗذا لىٍغبْ خبٔۇ ،ثوٌۇپخٗجٗرٌىه 

ثٌٗىي ئىطالَ دۇَٔبضىٕي جېخىّۇ خبراپالغحۇرۇپ ئۇالرٔي  ،ى لىٍّبضحىٓثىٍٗٔال ثوٌذ

  ي.لۇِذٖن پبرچىالپ جبغٍىّبلچ

ودۆپرٖن ئٗضدىر ئىٍگىدرى  ئۇٔىڭدذىٓدۈغٍّٗٔٗر ِبھىَٗجحٗ ثۇٔذىٓ جدۆت ٍدبوي 

ئبغۇ چبغذا ِۇضدۇٌّبٔالر ئىطدپبٔىَٗدىٓ ذۇ. ٔىڭ ئۆزىذىٓ ِېڭىۋاجى »ٍوي«ثبغٍىغبْ 

ىڭذىٓ وىددَىٓ ٍٗرغددبرىٕىڭ ثبغددمب جبٍٍىرىددذىىي غددۇٔ لددوغالپ چىمىرىٍددذى.

خىرىطددحىَبٔالر ھۆوۈِرأٍىمىغددب  ئددبداۋٖجخورِۇضددۇٌّبٔالرٔي لددوغالپ چىمىددرىع ۋٖ 

 .ثبغدٍىٕىپ وٗجحدي »ئٗھٍىطدٌٗىپ ئۇرۇغدي«ئۇالرٔي ثوٍطۇٔذۇرۇظ ئۈچۈْ ٍېڭي 

ٍوٌۇلمدبْ ئدبچچىك  ئۇرۇغدىذا پئٌِٗٗىَٗجحٗ ثۇ خىرىطحىَبٔالر جدۇٔجي ئٗھٍىطدٌٗى

ئۈچۈْ ِۇضۇٌّبٔالردىٓ لىطدبش ئدېٍىع ِٗلطدىحىذٖ ئدۇالرٔي ئېغىدر  ثىَىحيِٗغٍۇ

 پئبغدۇ چبغدذىىي جدۇٔجي ئٗھٍىطدٌٗى (جبرا  لىٍّدبلچي ثوٌدذى.-جبالْ دٖرىجىذٖ

ئۈچۈْ  ئبغۇ چبغذا خىرىطحىَبٔالر ثۇ ئۇرۇظ) لىطمىغىٕب ئٗضٍٗپ ئۆجٍٍٗي ئۇرۇغىٕي

ِۇضۇٌّبٔالرٔي لٗجئىٌ ئبرلىغب ثىراق  ،لىٍغبْ ثوٌطىّۇ ضٗرپجبْ ِبٌٍىرىٕي ئبٍىّبً 

ئۆزىذٖ لۇرۇٌۇپ،ئدۈچ ئٗضدىرگٗ  ٍبۋروپبٔىڭثٌٗىي ئىطالَ دۆٌىحي  .چېىىٕذۈرٌّٖىذى

ھِٗدذٖ خىرىطدحىَبْ  ٍېمىٓ ئىسچىً جۈردٖ ھۆوۈِرأٍىك ھولۇلىٕي ضبلالپ لبٌدذى.

لىٍىپ،خىرىطددحىَبٔالرٔي ئۆزىٕىددڭ ھۆوۈِرأٍىمىغددب  ھۆوۈِرأٍىددكغددٗھٗرٌىرىگٗ 

ثٌٗىددي خىرىطددحىَبْ ئبھبٌىطددىذىٓ ئددوْ ِىٍَددوْ ئددبدَٖ ئىطددالَ  .ثوٍطددۇٔذۇردى

  !ئٗلىذىطي ئىچىگٗ وىردى

خىرىطددحىَبٔالر دٖي ئبغددۇ ئېچىٕىػددٍىك ِٗغٍددۇثىَىحي ئۈچددۈْ ئددۆچ ئددېٍىع  

ِٗلطىحىذٖ ثىر ٔٗچچٗ ئٗضىر دىٓ ثۇٍبْ جب ثۈگۈٔگىچٗ ِۇضۇٌّبٔالرٔي ِۇضدحٍِٗىىٗ 
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ئٗضدىرٔىڭ ثېػدي ٍدبوي  -21 دىثىراق ئىطالَ دۇَٔبضدي ِىدال .لىٍىپ وېٍىۋاجىذۇ

لبٍحۇرۇۋاٌدذۇق.  ِٗۋجدۇدىَىحىّىسٔي لۇجۇٌدۇپ، ِۇضحٍِٗىىىچىٍىىىذىٓ ئوجحۇرىٍىرىذا

 لۇدرٖت،-ٍٗٔي وۈچ .ئبٌغب ئىٍگىرٌٗۋاجىّىس وۈٔطېرى ۋٖزىَٗجٍىرىّىسٔي ٍبخػىٍىذۇق،

  .دٖپ ئوٍٍىذى ،جٗرٖلمىَبت ۋٖ ٍۈوطىٍىع جٗرٖپىٗ لبراپ وېحىۋاجىّىس ِٗدٖٔىَٗت،

 راضحّۇ؟ »گۇِبْ«ٌِٗىَٗجحٗ ثۇ ئٗ

لبٌغبٔدذىٓ  ثوٌدۇپثٌٗگىطدي  ئوِدۇِىٌٔبدأٍىك ئىطالَ دۈَٔبضىذىىي خٌٗمٕىڭ 

ھۆوۈِراْ وۈچىگٗ ئبٍالٔغبٔدذىٓ وىدَىٓ  وېطٌٍٗىه وېَىٓ ِبئبرىپ وٗڭرى جبرلبٌذى،

ضبلٍىمٕي ضبلالظ ۋٖزىَٗجٍىرى ٍبخػىالٔذى. ثٗزى خبَ ئٗغَبالرٔي ٍبضدبٍذىغبْ ۋٖ 

 ئىػٍٗپچىمىرىذىغبْجۇرِۇغىذا ئۇالرغب وېرٖوٍىه ثىر لىطىُ ثۇٍۇِالرٔي وىػىٍٗرٔىڭ 

ئٌِٗٗىَٗجدحٗ ثدۇ ھِٗدّٗ ٔٗرضدٗ  وىچىه جىپحىىي زاۋۇجالر ثبرٌىممدب وٌٗدذى،-چو 

وىػدىٍٗرٔىڭ ئدبدٖجحىىي ٔٗرضدىٍٗرٔىّۇ ٍبضبغدمب  ضىرجحىٓ ئىّپورت لىٍىٕىدذىغبْ،

ئبرِىٌَٗٗر ئىپحىدذائىٌ  .ئىذىئىمحىذارى ٍٗجٍّٗذىغبْ لباللٍىمحىٓ وېَىٕىي ئىػالر 

ضدبٔبئٗت  .زاِبٔىۋى ئۇرۇظ ئٗضٍىھٌٗىرىٕي ئىػٍىحىذىغبْ ثوٌذى لوراٌالرٔي جبغالپ،

ئدبرلىٍىك ئېٍىدپ  ئۈضىۈٔىٍىرىۋٖ ثىٕبوبرٌىك ئىػٍىرى ھبزىرلي زاِبْ  ئىگىٍىه،-ٍېسا

 جېٍېددۋىسىَٗ ووچىٍىرىغددب جوٌددۇپ جبغددحي. غددٗھٗرِبغددىٕىالر  .ثوٌددذى ٍېرىٍىددذىغبْ

 !راجٍىرى ئۆٍٍٗرٔي لبپالپ وٗجحيئبپپب

ئىػغبي لىٍىدپ ئۆزىٕىدڭ  زېّىٕالرٔي ئبرِىٌَٗٗر ِۇضحٍِٗىىىچيئۇٔىڭذىٓ ثبغمب 

وېدَىٓ ئىطدالَ  ِۇجۇۋٖجىٗٔدذىٓ ٍدۈرگىٕيئٗضىىرى ودۈچي ثىدٍْٗ وىػدىٍٗرٔىڭ 

ئِّٗدددب  .چېىىٕدددذۈردىدۇَٔبضدددىٕىڭ خېٍدددي ودددۆپ غدددٗھٗرٌىرىذىٓ ئٗضدددىٗر 

 ٔوپدۇزىٕيردا ئۆزىٕىڭ ضىَبضىٌ ۋٖ ئىمحىطبدىٌ جبٍال ئبغۇدۆٌٗجٍٗر  ِۇضحٍِٗىىىچي

 ِۇٔبضددىۋٖت ئورٔىحىػددىغب، »دېّووراجىدده«ئىطددالَ ئٌٍٗىرىٕىددڭ  .ضددبلالپ لبٌددذى

وېڭىػىذٖ ثىدر وىػدىٍىه ئدورۇْ  خٗۋپطىسٌىهثىرٌٗغىْٗ دۆٌٗجٍٗر جٗغىىالجي ۋٖ 

 ٍوي لوٍذى. ئىگىٍىػىگٗ

 ئۇٔىدڭۇٌطىّۇ، ثىدراق جۇٍ راضححٗنھِّٗىطي لبرىّبلمب  وۆرۈٔۈغٍٗرٔىڭئِّٗب ثۇ 

ئوِدۇِْٗ لىٍىدپ  ٍٍِٗي لبٔذاق ثوٌّىطدۇْ، .ٗزىٍىرى ٍبٌغبْ ئىذىث ثٗزىطي راضث،

ئىػالر ئىىىىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغدىذىٓ وېَىٕىدي ئٗھۋاٌالرٔىدڭ ئدبلىۋىحىگٗ  ئېَحمبٔذا

ئٗضدىرٔىڭ  -21 رېئدبٌٍىكضېٍىػحۇرغبٔذا ٍٗٔىال ٍبخػي ئىدذى. چدۈٔىي ھدبزىرلي 

 چېىىٕىػدىٗوېَىٓ ثىر پۈجۈْ  وۆرۈٔۈغٍىرىذىٓٗرٖلمىَبت دٖضٍٗپىي ٍېرىّىذىىي ج

 .لبراپ ٍۈزٌٗٔذى



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

623 

 

ئۈچدۈْ ئٗھدۋاٌالر ئبرلىغدب چېىىٕىدپ وۈٔطدېرى  ٔېّٗ !ثۇ لبٔذاق پبٍذا ثوٌذى؟ 

ثدۇ ئىچىدي ئبِىٍٕىدڭ جٗضدىرىّۇ ٍدبوي ضدىرجمي ئبِىٍٕىدڭ  !ٔبچبرٌىػىپ وٗجحدي؟

 !ىٓ ثوٌذىّۇ؟ئورجبق جٗضىرىذ ڭئىىىىطىٕى ھٗرٍبوي ثوٌّىطب  جٗضىرىّۇ؟

ثىس ئبٌذى ثىٍْٗ ئىػٕىڭ دٖضٍىپىذىىي ضىرجمي وۆرۈٔۈغدٕىڭ گدۈزٖي ھدبٌىحىگٗ 

 ي!لبراپ ثبلبٍٍ

ٌِٗدۇَ  لٗجئىَدٕٗزٖر لوغۇٌّبضدٍىمىذىٍٓدبوي  لوغۇٌۇغي ِۇضحٍِٗىىىچىٍٗرٔىڭ

 .دٖرىجىذٖ ِبددىٌ جٗرٖلمىَبت ھٗلىمٗجْٗ ثبرٌىممب وٌٗذى

روھي ئىٕمىالة ٍىىچىٍىىىٗ لبرغي ِۇضحِٗ لىالالٍّىسوي، جٗضٗۋۋۇرثىس غۇٔذاق 

 ،ئددۆگىٕىعغددۇڭب ئددۇالر ثىٍىددُ  .وٗضىىٍٕٗغددحۈرۈۋٖجحيوىػددىٍٗرٔىڭ ئىرادىطددىٕي 

دٖپ لبرىغدبْ جٗرٖپٍٗرٔدي  ،ِٗھطۇالت ئىػٍٗپچىمىرىػدٕي ۋٖ جۇرِۇغدحب ٍبرىّبٍدذۇ

 .ئىطالھ لىٍىػٕي چىڭ جۇجحي

ىع ئۈضدحىگٗ ِٗدٖٔىَٗت ۋٖ ٍۈوطدىٍ جٗرٖلمىَبت، خٌٗمٍٗرثىراق ثۇ جبٍذا ئبغۇ  

 .خٗجٗرٌىه ثىر ئىع ثبر جوٌىّۇدىممٗت لىٍّبٍۋاجمبْ  »دۈَ چۈغۈپ«

 ِٗۋجدۇدىَىحىّىسگٗدۆٌٗجدٍٗر ثىسٔىدڭ ئٗضدٍىٌ  ِۇضدحٍِٗىىىچيئبغۇ خٌٗمٍٗر 

 دىمدمٗت لىٍّىدذى. ضۇٍىمٗضدحٍٗرگٗپٍٗدذا لىٍغدبْ زور  ئىطالِغب لبرغدي، لبرغي

 چېىىٕذۈرۈغدحىٓئٗضىٗر  ٓزېّىٍٕىرىذىدۆٌٗجٍٗر ئىطالَ  ِۇضحٍِٗىىىچيغۇٔذالال 

 ھٗرىىىحىگٗ دىممٗت لىٍّىذى. »زٖھٗرٌٗظ«ثۇرۇْ ئبغۇ جبٍذا ئېٍىپ ثبرغبْ 

ئىطددالَ دۇَٔبضددىذا ھبٍبجٍىمٕىددڭ ھٗرلبٍطددي  ِۇضددحٍِٗىىىچىٍٗرئٌِٗٗىَٗجددحٗ 

ۋٖ ئىطددالِىٌ ثوٌّىغددبْ ئبضبضددالر ثددوٍىچٗ لىٍىددذىغبْ ضددبھٌٗىرىگٗ ھۆوۈِرأٍىددك 

رٖھجٗرٌٗرٔددي  »ئٌّٗددبٔىٌ«ي ئۆجٍٗددذىغبْ جددبرلىحىع خىسِىحىٕدد »ِٗدٖٔىددَٗت«

چىمبرِدبً جدۇرۇپ ھٗرگىسِدۇ ئىطدالَ  ئوجحۇرىغدبئۆزٌىرىٕىڭ ئىس ثبضبرىٌ ضدۈپىحىذٖ 

 .چېىىٕذۈرِىذىئٗضىٗر  ّٓىٍٕىرىذىېز

ئىٍگىدرى  چېىىٕذۈرىػدحىٓئٗضدىٗر  زېّىٍٕىرىدذىِٓۇضحٍِٗىىچىٍٗر ئىطدالَ  

ھِٗذٖ ئبٍبٌالرٔىڭ  »لىٍذىبزاد ئ«ئٗخالق ۋٖ ئٗٔئٗٔىذىٓ  ِۇضۇٌّبْ ئبٍبٌالرٔي دىٓ،

 ئۆزىٕي ۋٖ ئٗرٌٗرٔي ئبزدۇرۇظ ئۈچۈْ ئۇالرٔي ووچىغب ئېٍىپ چىمحي.

 غٗرة زېّىٍٕىرىغددبئىٍگىددرى ئىطددالَ  چىىىٕذۈرۈغددحىٓئددۇالر ٍٗٔٗ ئٗضددىٗر 

 ٗرضىطددىٕئ ھِٗددّٗثوٌغددبْ زٖھٗرٌىدده ئۇرۇلالرٔىددڭ  ِٗۋجددۇت ِٗدٖٔىَىحىددذٖ

 ئېٕېدرگىَٗئىجدبثىٌ  وېچىىحۈرىدذىغبْ ھدبالوىحىٕي غٗرثٕىدڭثىدراق  . چېچىۋٖجحي

ئٗخاللدي  ئبِىٍٍىرىٕي ٍٗٔىال ئۆزٌىرى ضبلالپ لبٌدذى، جىٕطدىٌ لبالٍّىمدبٔچىٍىك،

ۋٖ پىطدخىىب جٗھٗجحىىدي  ،ٍولۇٌدۇظروھدي  ئدبئىٍىۋى پدبرچىٍىٕىع، ،چۈغىۈٍٔۈن
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 ھبرالىٗغدٍىه، ،وېطدٌٍٗىىي ٔېدرۋا ،ئۆٌحدۈرۈۋېٍىعئۆزىٕي  ثىئبراٍِىك، ٍىّىرىٍىع،

 ئۇٔىڭغدبِبددىٌ ھبالۋٖت ئىسدٖظ ۋٖ  چٗوحىٓ ئبغمبْ غٗخطىَٗجچىٍىه، جىٕبٍٗت،

لىّدّٗت لبراغدالرٔي دٖپطدٗٔذٖ لىٍىدع لبجدبرٌىك زٖھٗرٌٗر ئىطدالَ  ثوٌۇپ غٗرق

 .چېچىۋېحىٍذىوٗڭرى  زېّىٕىغب

ھٗلىدمٗجْٗ  خٌٗمٕىڭغۇٔچٗ وۆپ زٖھٗرٌىه ئۇرۇلالر چېچىۋېحىٍگْٗ جۇرۇپّۇ ثۇ 

ثدوٍىچٗ  ٌىٕىَٗضديۋٖ ٍۈوطدىٍىع  لدۇۋۋٖتودۈچ  ،لىٍىدپ گۈٌٍىٕىػدىٕي جٗرٖلمىٌ

 ِېڭىػٕي وۈجۈظ وېرٖوّۇ؟

ٔي خىٍي ثۇرۇٔال ئبڭٍىغدبْ »ئبۋازى«ثۇخىً خٗجٗرٌىه ضىگٕبي  »دأىػٍّٗٔٗر« 

اٌٍٗٔىدڭ  ئىچىدذٖ ڭخٌٗمٕىدثىدراق ثدۇ  خٌٗمٍٗرٔي ئبگبھالٔدذۇرغبْ ئىدذى. ،ثوٌۇپ

ئددبۋازى ھوغددىغب غددٗپمىحىگٗ ئېرىػددىٗٔذىٓ ثبغددمىالرٔي ئبگبھالٔددذۇرغۇچىٕىڭ 

 .دٖن ھبضىراپ زٖھٗر ئىسدٍٖذۇ»ِٗجٕۇْ« وٌٗحۈرٌّٖىذى. ثٌٗىي ئۇالر چۆٌذٖ لبٌغبْ

ئۇالرٔىڭ زٖھٗرگٗ ثوٌغبْ خۇِدبرى غدۇٔچٗ  لبپٍىغبٔطېرىزٖھٗر ئۇالرٔىڭ ۋۇجۇدىٕي 

 !وۈچىَىپ ثبرىذۇ

لىٍىع لۇراٌي ۋٖ ھۇجۇَ  ھۇجۇَ ھۇجۇَ، ئىذىَٗۋىضۆزٌٗپ ئۆجىْٗ  ٍۇلىرىذاثىس 

ٌىدك ِبالٍالرٔىدڭ پٗرلدي »ھٗق«ئۇلّدبً جدۇرۇپ لىٍىۋاجمدبٔالر ثىدٍْٗ  ىالر،لىٍغۇچ

ئېٍىپ ثبرغبْ ئۇزاق  ئىچىذٖثۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕىڭ ئبغۇ خٌٗمٍٗرٔىڭ ِٗۋجۈدىَىحي 

وۆرضٗجىْٗ جٗضىرى ھٗلمىذىىي ضدۆزٌٗرٔي  ھٗرىىىحىگِٗٗزگىٍٍىه ۋٍٖراْ لىٍىع 

 جبٍذا لبٍحب ئىساھالپ ئوٌحۇرِبٍّىس. ثۇ

ضدىڭىپ وېحىدپ،  ۋۇجۇدلدبثۇٌۇظ ئېڭي  »لۇي« غٗرثىٍٗٗٔي ، جۇرۇپ ئبغۇٔذاق

 ِۇضدحٍِٗىىىچىٍٗرثوٌّىغبْ ثۇ ئبدٍِٖٗرٔىڭ وۆڭٍىذٖ پٍٗدذا ثوٌغدبْ ئبزاد ِبھىَٗجحٗ 

ثوٌذۇق ئبزاد  غٗھىرىّىسدٖئۆز  ئۇالرٔي لوغالپ چىمبردۇق، لىٍىپ، غٌٗىجٗئۈضحىذىٓ 

 رادىطدىٕىڭ ضۇضدالۋاجمبٍٔىمي ئى پئىدٕمىال جدبجٍىك خىَبٌٍىرىدذىٓ وېدَىٓ، دېگْٗ

ئىٍگىدرى لبٌدذۇرۇپ وٗجدىْٗ  چېىىٕذۈرۈغدحىٓئٗضىٗر  ِۇضحٍِٗىىىچىٍٗرھِٗذٖ 

روي  جۈرجىىٍىددهثۇخىددً ضۇضٍىػىػددٕىڭ  وۈچىَىػددىذٖجٗضددىرٌٗرٔىڭ  زٖھٗرٌىدده

لىدسغىٓ لٗدَٖ ثىدٍْٗ  خٌٗمٍٗرئىطالَ راٍؤٍىرىذىىي  ئوٍٕبۋاجمبٍٔىمي ثىٍْٗ جۇرۇپ،

ٍِٗذأددذا  خٌٗمئددبراٌىكثىددراق ثددۇ  ي ئبجّبلحددب ئىددذى.ھددبالوٗت جٗرٖپددىٗ ئددۆزىٕ

ثوٌغدبْ ئبغدۇ  ِٗۋجدۇتئىٍگىدرى  ثۇٔىڭىدذىٓ ثوٌدۇپگٗۋدىٍٗٔگىٕي ٍېڭي وۈچٍٗر 

 .ۋٖ جېخىّۇ ٍىرگىٕىػٍىه ئىذى رٖھىّطىسوۈچٍٗرگٗ لبرىغبٔذا جېخىّۇ 

*** 
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 »جٗروىدجٍٗرضىَبضدىٌ «ثوٌغدبْ  ِٗۋجدۇتٍٗرغبرىذا  ئۇرۇغىذادۇَٔب ئىىىىٕچي 

 .وٗضىىٓ ئۆزگىرىػٍٗرٔي پٍٗذا لىٍذى ئىچىذٖ

ئىىىدي  »چدو « وىرگۈزۈۋاٌغدبْھولۇلىٕي چبڭگىٍىغب  ھۆوۈِرأٍىكٍٗرغبرىٕىڭ  

ثبغمب دۆٌٗجٍٗر ِبھىَٗجحٗ ئبغدۇ  ئۇٔىڭذىٓ .ثىٍْٗ فىرأطىَٗ ئىذى ئٗٔگٍىَٗدۆٌٗت 

ئىىىىٕچدي  ېمىۋاجمبْضىَبضىحي ئبضحىذا جبْ ثِۇضحٍِٗىىىچىٍىه  ئىىىي دۆٌٗجٕىڭ

 ۆٌٗجددٍٗرثبغددمب د ْٗثىددٍ ۆٌٗتئىىىددي د ۇئدد ٗرچٗگ ئىددذى. ۆٌٗجددٍٗرد جىٍىددهٖرىد

ئىىىدي  ئبغدۇ! ۇرضىّۇج ۇپثوٌ ٗجٍٗررىمبث ٌٗۇَِ ضبھٌٗٗردٖ ھٗرلبٍطي ئوجحۇرىطىذا

 ىددوتفى-ېصئددبخىرى ضددى .ٗجٍٗغددحيئددبرا ئىٕحددبٍىٓ لددبجحىك رىمبث– ۆزئدد ۆٌٗتد

ېٍىػىّيو
①
ئدبرا -ۆزئد ھولۇلىٕيه ئىگىٍى ڭراٍؤالرٔى ۆٌٗتد ئىىىي ۇئىّساٌىٕىپ، ث 

                                                 
①

ٍىمىذا لۇرۇٌغدبْ ضدۇٌحبٍٔىك جۈزۈِىدذىىي ٍىٍدي ئوضدّبْ جدۈرن ثبغدچى -0280ِىدالدى _  پىىۇت وېٍىػىّي -ضىىېص 

، گىدرۇزىَٗ، ۋېٕگىرىَٗلىٍغبْ ھبٌذا ضىرجمب وېڭىَىپ، ھبزىرلي  پبٍحٗخثئىطحبٔجۇي غٗھىرىٕي  جۈروىَٗٔىڭ خٌٗىپىٍىىيئوضّبْ 

ضدىپرۇش،  جٗٔدۇثي، پوٌػدبٔىڭ ثىدر لىطدّي، ئىحبٌىَٗٔىدڭ، ئبٌجبٔىَٗ، ئوجحۇرا دېڭىسدىىدي جدبلىُ ئدبراٌالر، روِىٕىَٗثۇٌغبرىَٗ، 

، ٍِْٗٗ، ئٗرٖثىطدحبٔي، پٌٗٗضدحىٓ، ضدٗئۇدى ئىَدوردأىَٗ، ضدۇرىَٗ، لبراجبغ، ِوٌذاۋىَٗ، لىرىُ، ئىرإٔىڭ ثىر لىطدّي، ضېرثىَٗ

، ئىراق، ِىطىر، جۇٔىص، ئبٌجىرىَٗ، ٌىدۋىَٗ، ِدبراوٗظ، ضدۇداْ وۇۋٍٖث، لبجبر، ثٗھرٍٖٓئوِّبْ، ئٗرٖة ثىرٌٗغّٗ خٌٗىپىٍىىي، 

 ئىّپېدرىَٗگٗزور  ودېڭٍٗگْٗئۆز ئىچىگٗ ئبٌغدبْ  ئبضدىَب، ٍبۋروپدب ۋٖ ئبفرىمىدذىٓ ئىجدبرٖت ئدۈچ لىحدئٗگٗ  لبجبرٌىك دۆٌٗجٍٗرٔي

 ئبٍالٔغبْ. 

جٗڭذاغطىس وۈچي ئبٌذىذا ثٗظ ئٗضدىردىٓ ثۇٍدبْ ثدبظ وۆجدۈرٌّٖىگْٗ ۋٖ ِۇضدۇٌّبٔالرغب ودۆز ئبالٍحىػدمب  خٌٗىپىٍىىٕىڭ  

ٍددولىحىع ۋٖ ئىطددالَ زېّىٍٕىرىٕىددڭ ثىددر پۈجددۈٍٔىىىٕي پددبرچىالپ،  ىٕدديخٌٗىپىٍى ِۇضددحٍِٗىىىچىٍىرى غٗرةپېحىٕبٌّىغددبْ 

غٗرىسىٕددي ئٌِٗٗددگٗ ئبغددۇرۇظ ئۈچددۈْ ئٗرٖة ئٌٍٗىرىددذٖ ِىٍٍٗجچىٍىدده ئددوجىٕي ئۇٌغددبٍحىۋٖجحي. ھِٗددذٖ  ِۇضددحٍِٗىىىچىٍىه

چىمىدپ،  ېىىٕىدپچجۈروٍٗرگٗ لبرغي ِىٍٍٗجچىٍىده ئىٕمىالثدي لىٍىدپ، جۈروٍٗرٔىدڭ ھۆودۈِرأٍىمىٕي ئبضدحىذىٓ  ئٗرٖثٍٗرٔي

 ِۇضدحٍِٗىىىچىٍىرىۋٖ فىرأطىَٗ ثبغدچىٍىمىذىىي خىرىطدحىَبْ  ئٗٔگٍىَِٗۇضحٗلىً ئٗرٖة دۆٌىحي ثوٌۇپ ٍبغبغمب ئۈٔذىذى. 

جۈروٍٗردىٓ چىممبْ خبئىٓ ِۇضحبپب وبِبٌٕي خٌٗىپىٍىىىٗ لبرغي ِىٍٍٗجٕي جۈروٍٗغحۈرۈظ ئىٕمىالثي لىٍىع ئۈچۈْ ِٗخطدۇش 

لدوٌالپ ئۇالرغدب  ئٗرٖثٍٗرٔديلبرغدي ئىٍىدپ ثبرغدبْ ئىٕمىالثىدذا  خٌٗىپىٍىىىٗ ئٗرٖثٍٗرٔىڭرٖپحىٓ ھِٗذٖ ثىر جٗ جٗرثىٌَٗىذى

ٍدبردَٖ ثىرىدپ ئۇٔىدڭ لدبٍٔىك لدوٌي  پبرجىَٗضىگٗ« ثىرٌىه ۋٖ جٗرٖلمىَبت»ٍبردَٖ ثٗرضٗ، ٍٗٔٗ ثىر جٗرٖپحىٓ ِۇضحبپب وبِبٌٕىڭ 

 ئبرلىٍىك خٌٗىپىٍىىٕي ٍولبجّبلچي ثوٌذى.

خٌٗىپىٍىىٕدي  ِۇضدحٍِٗىىىچىٍىرىٕىڭ غٗرةدۇَٔب ئۇرۇغي پبرجٍىدذى. ئٌِٗٗىَٗجدحٗ ثدۇ ئدۇرۇظ  -0ٍىٍي  -0904دٖرۋٖلٗ 

، فىرأطدىَٗ لبجدبرٌىك ئٗٔگٍىدَِٗىٍٍٗجچىٍىرى  ئٗرٖثٍٗردۇَٔب ئۇرۇغي ِٗزگىٍىذٖ  -0ٍولىحىع ئۈچۈْ لوزغىغبْ ئۇرۇغي ئىذى. 

ئبغدۇ چبغدذىىي داھىَطدي  ئٗرٖثٍٗرٔىدڭوٌۇظ ئۈچۈْ ئىٕگٍىسالرِدۇ لوٌٍىػىغب ئىگٗ ث ئٗرٖثٍٗرٔىڭدۆٌٗجٍٗرگٗ ئۈِىذ ثبغٍىذى. 

« ِۇضدحٗلىً»ِٗغٍدۇپ لىٍغبٔدذىٓ وىدَىٓ،  خٌٗىپىٍىىىٕدي، گٗ ئوضدّبْ 0910 -0856ِٗوىٗ غٗرىف ھۈضدٍٗىٓ ئٌٗدي  

 -0906لۇرۇظ ۋٖ ئۇٔي پبدىػبھ لىٍىع جوغرىطىذا ۋٖدٖ ثٗردى. غٗرىف ھۈضٍٗىٓ ئٌٗدي « دۆٌىحي ئٗرٖة»ثىرٌىىىٗ وٌٗگْٗ 

پۈجدۈًٍٔٗ ئىٕگٍىدسالر  ئٗرٖثدٍٗرٔدي وۆجدۈردى. « ئىٕمىالثي لدوزغىٍىڭي ئٗرٖة»لبرغي جۇرىذىغبْ  خٌٗىپىٍىىىٗئبٍذا  -6ٍىٍي 

 ثۆٌۈغددۈۋاٌىذىغبْدۆٌٗجٍىرىٕددي  ئٗرٖة، فىرأطددىَٗ ۋٖ رۇضددىَٗ لبجددبرٌىك دۆٌٗجددٍٗر ئٗٔگٍىددٍَٗىٍددي  -0907جٗرٖپددحٗ جددۇردى. 

، ٍِْٗٗ ۋٖ پدبرش ئىَدوردأىَِٗىطدىر، ضدۇداْ، ئىدراق،  ئٗٔگٍىَٗذى. وېٍىػىّذٖ: ٔي ئىّساٌى« وېٍىػىّيپىىۇت  -ضىىىص»

 ثبغمۇرۇظ ثٌٗگىٍٗٔذى.  ضۈرىَٗٔيلوٌحۇلي راٍؤىٕي  فىرأطىَٗ ئبٌجىرىَٗ، جۇٔىص، ِبراوٗظ، ٌىۋاْ ۋٖ 

ْ لىٍىدپ، ئوضدّبْ ئدېال جۇِھۇرىَىحىٕيٍىٍي ِۇضحبپب وبِبي جۈروىَٗ  -0921دۇَٔب ئۇرۇغي ئبخىرالغحي.  -0ٍىٍي  -0908

جىدٓ ئدبرجۇق دۆٌٗجٕدي ثىدرٌىىىٗ وٌٗحدۈرۈپ،  15خٌٗىپىٍىىٕىڭ ئبغذۇرۇٌغبٍٔىمىٕي جبوبرٌىذى. ئبضىَب، ٍبۋروپب ۋٖ ئبفرىمىذىىي 

 ِۇضدحٍِٗىىىچىٍىرىٕىڭ غٗرةٍىً ھۆوۈَ ضدۈرگْٗ ثدۇ خٌٗىپىٍىده  642ئۇالرٔي ئىطالَ ثبٍرىمي ئبضحىغب ئۇٍۇغحۇرۇپ، دۇَٔبدا 

رٔىڭ ضىرجمي جبجبۋۇزى ۋٖ ضبجمىٓ ِۇضحبپب وبِبٌٕىڭ ئىچىدي ئبغدذۇرِىچىٍىمي ثىدٍْٗ ئٗرٖثٌٍِٗٗىٌ ٍبردىّي  لۇجرىحىػي ۋٖ ئٗ

 ٍٗر ٍۈزىذىٓ غبٍىت ثوٌذى.
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 ۇرضددىذىىيئوجح ۇالرئبٔددذىٓ ئدد ېَىددٕالو ٗغددىٗٔذىٓئبضبضددىذا ثىرٌ ثۆٌۈغددۈۋېٍىع

 ٗجٍٗغدىۈچىٍٗرجبٍدذا ثدبرٌىك رىمبث ثۇلبٌذى. ثىراق  ۈغۈپووٍغب چ ٗشپ زىذدىَٗت

ئبرا -ۆزئ وٌٗگٗٔذٖئبٌذىغب  ٗضىٍىٕىڭِ ۇئبغ ۇالرئ ثبر. ٗضىٍٗئورجبق ثىر ِ ئوجحۇرىطىذا

ثىدرى –ثىدر  ۋٖثىرىٕدي لوٌالٍدذىغبْ -ۇٔحۇپ، ثىدرئ ۆچٍّٗٔىىٍٗرٔيئ ۋٖ ۈغٍّٗٔىهد

ئىطدالِغب لبرغدي  ٖيثوٌطدب د ۇئ .ئۇٍۇغىذۇ ۇپثوٌ ٗپثىرال ض ھِٗىبرالغمبْ ْٗثىٍ

ٍىده ٗھّىَٗجئ ۆجۈغٕيئ ٗضٍٗپئ ۇٔيغ ۈپىحىذٖثىس ِىطبي ض .ٗضىٍىطىذۇرِ ۇرۇظج

 ھِٗدذٖ .ۋاٌدذىٍىلى ئىػغبيِىطىرٔي  ئٗٔگٍىٍَٗىٍي -0882ھېطبثالٍّىسوي،  ٖپد

 ۋثبغدالپ خىدذىَ ٖۋرىدذىٓد ھۆوۈِرأٍىدك ڭ،ٔىد0849-0815  ٌٗديئ ۇھِّٗٗدِ

 ۇپثوٌد ٗۋجدۇتِىطىردا ِ ٖۋرىگىچٗد ھۆوۈِرأٍىك ڭ،ٔى0879-0861ئىطّبئىً  

 ئٗٔگٍىددَٗثىددراق  ضددىمىپ چىمددبردى. ۇپددۇزىٕئضىَبضددىٌ  ٗٔىڭفرأطددىَ ٌٗددگْٗو

 ٗدٖٔىَٗت ِۇئٗضطٗضٌٗىرىگِٗ ۋٖ ئورگبٍٔىرىغب ِېططىئؤېرالغحۇرۇظ فىرأطىَٗٔىڭ

-ئبضدبر پىدرئٗۋىٓ ٗجىْٗو ۇرۇپِىطىردا لبٌذ ٔبپوٌېئوْ ھِٗذٖ ېمىٍّىذىچ ٗجئىٌل

جبٍدذا لبٌغدبْ  ۇثد ئٗٔگٍىدَٗ ۈٔىيچد .ۇردىپىحدي لبٌدذ ۇغد ئىٕطدحىحۇجىٕي ٗجىمٗئ

 ھِٗىبرٌىػدىپئبرا -ۆزئ ۈچۈْئ ٍولۇجۇظ ۈغّْٗ ئىطالِٕيئورجبق د ۇ، ثىراقثوٌطىّ

 لبٌّىغبْ ئىذى.  ۇٔحۇپئ ېرٖوٍىىىٕيو ۇرۇظغي جلبر ٗثىرٌىىح

 ِٗدٖٔىَىحىٕددي فىرأطددىَٗٔىڭ ۇويئىپبدىطددي غدد ٗۋدىٍىددهگ ېخىّددۇج ئۇالرٔىددڭ

ٔدبٍِىك  ېئىرالرغ ٖۋرىذىىيد ھىٍىَٗتجب ھۈضٍٗىٓ ھبجب فرأطۇزپٗرٖشٍبلىالٍذىغبْ 

لىٍغدبٍٔىمي  ھۇجدۇَ غدٍٗئىٍٗرگٗ ۇلٗددٖشثدبرٌىك ِد ۋٖئىطدالَ ۇرئدبْ، وىحبثىذا ل

 ۋٖ جٗوػۈرۈغدىٕي ٌٗمئبرأىدڭخ يوىحبثٕ ۇث ٗزٖپٍىٕىپغ ۇٔىڭغبئ ئٗزھٗر ٗۋٖثىذىٓض

 ۋٖوىٍدديثددبظ  ئٗٔگٍىَٗٔىددڭلىٍغددبْ چبغددذا،  ٌٗٗپج ۇغددٕيلوٍ ۇھددبوىّىگِٗ ۇٔيئدد

 رٖئىطددٕىڭِىٕىطددحىرالر  ھِٗددذٖلوغذىددذى  ھۈضددٍٗىٕٕي ھددبچىمىددپ جب ئوجحۇرىغددب

 ٗر لبچددبٔغىچئىػددال ٗٔٗثىددّ ۇٔددذاقث :ېددذىد ۇٔددذاقِ ېرىددپئىػخبٔىطددىغب ث

! ۇ؟ئبخىرالغدّىذىّ ېخديج ٗوػدۈرۈظج ىحىٍغبْلبر ھۈضٍٗىٕگٗ ھب! جبۋاٍِىػىذۇ؟دا

 .ۆِذىچ ضۈوۈجىٗ ٗزھٗرئ

 دووحور ضبلٍىٕىپ لبٌذى!  .ئبخىرالغحي جٗوػۈرۈظ

 ۇٔذاقغدد ٗٔٗئىػددالر ئ ٗرغددبرىذائىٍگىددرى ٍ ئۇرۇغددىذىٓ ۇَٔددبد ئىىىىٕچددي

 ۆٌٗجٍٗرد ٖرىجىٍىهئىىىىٕچي د ى.ئىذ ھۆوۈِراْ ۈچ. ئبضبضٍىك ئىىىي وېٍىۋاجبجحيو

                                                                                                                            
ب جبغدالپ ثٗردى. غخىرىطدحىَبٔالر -ٍٗھدۇدىٌِۇضحبپب وبِبي وىچىه جدۈروىَٗٔي ئدۆزى ئىٍىدپ لىٍىدپ، ثبغدمب دۆٌٗجٍٗرٔدي 

ئېغىسىدذىىي ٌدوق  ِۇضدحٍِٗىىىچىٍىرىٕىڭ غٗرةبٌي ئٌِٗٗدگٗ ئبغدّبلحب ٍدوق، ئٗوطدىچٗ ِۇضحٗلىً غېرىٓ خىَ ئٗرٖثٍٗرٔىڭ

جۆِدۈر جدبپىٕي  غٗرثٕىدڭئبٍرىٍغدبْ ثدۇ خٌٗدك  خٌٗىپىٍىىدحىٓگۆغىٗ ۋٖ ضىڭىػٍىك ٌولّىغب ئبٍٍىٕىپ لبٌذى. ھىّبٍٗ لىٍغۇچي 

 وٗجحي. چېچىٍىپ لۇِذٖن ٗرٖپىٗج ھٗر ئېسىٍىپئبضحىذا ئبضحىذا 
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ئىطالِغب  ٗجْٗٔىطج ۇَٔبضىغبئىطالَ د ھِّٗىطيثىراق  ٗجٍىػٗجحيرىمبث ْٗثىٍ ۇالرئ

ۇالرٔىدڭ ئ جبٍىٕدبجحي. ٗثىدرىگ-ثىر ئبرا-ۆزئورجبق ٔىػبٔذا ئ ٖتئىجبر ۇرۇغحىٓلبرغي ج

 ٖۋضىَبضىٌ  ۋاجمبْوؤحروي لىٍى ِۇضحٍِٗىىىچىٍىرىخىرىطحىَبْ  ۇضۇٌيئ  چو ٗ ئ

 ئبٍددبٌالر ئددبزادٌىمي، ،ھۇجددۇَ ئىددذىَٗۋى ضبٍىطددىذا ھۆوۈِرأٍىددكئىمحىطددبدىٌ 

چىمىرىع  ۇرىغبئوجح ٖھجٗرٌٗرٔير ئٌّٗبٔىٌ ھٌٗٗردٖثبرٌىك ضب ۋٖ ۇزۇظث ِٗئىَٗجٕيج

 ئىذى. 

 ۇالرٔىدڭئ ھِٗذٖ. وٗجىۈزۈۋٖجحيھبٌىذىٓ  دۆٌٗجٕيئىىىي   چو ۇث ۇرۇظثىراق ئ 

 ٍٗدذأغبِ رۇضدىَٗٔي ْٗثىٍ ېرىىبئبِۆٌٗجٕي د ئىىىي ېڭيٍ ۋٖھػىٌ ېخىّۇئورٔىذا ج

ئبغددىبرا -ۇقئوچدد ۇزىٕئوپدد ٍٗھۇدىَالرٔىددڭ ِددۇھىُ ېخىّددۇج. چىمحددي ېٍىددپئ

 . ٗۋدىٍٗٔذىگ

ا ذلوٌى ٍٗھۇدىَالرٔىڭجبزأىخور  ٖن،ثبٍبْ لىٍغىٕىّىسد ېٕىكثبغمب ثىر وىحبثحب ئ ثىس

 ۇزىٔوپد َالرٔىدڭٍٗھۇدى ۇٍدبْئىٕمىالثىدذىٓ ث ٗتضدبٔبئ ٌٗگْٗو ٍٗذأغبِ ثىۋاضىحٗ

 ڭمدۇرالپچو ېخديج ۇالرئد ۇ، ثىدراقثوٌطدىّ ِٗۋجدۇت ھٗلىمٗجْٗ ۇَٔبضىذاد غٗرة

 ېدَىٓو ئۇرۇغدىذىٓ ۇَٔبِّب ئىىىىٕچي دٗئ ئبغىبرٌىَبٌّىغبْ ئىذى. ۋٖ وىرٌّٖىگْٗ

 ٗ ج الگېرغدبئىىىدي  ھٗر غٗرثحىىدي ۋٖ غٗرلحىىيئبغىبرىالپ  ۆزىٕيثىرالال ئ ۇالرئ

 لىٍذى.   ھۆوۈِرأٍىك

ئىىىدي  ېڭديٍ ٍٗھدۇدىَالر .ۆجحيلوٌىغب ئد ٍٗھۇدىَالرٔىڭ ٗتضىَبض مئبراٌىكخٌٗ

 ثدۇ. ۇئىجدرا لىٍىدذ ٗجٕيضىَبضد ۇجبٍىٕىپ ث رۇضىَٗگٗ ۋٖ دۆٌٗت، ئبِېرىىب ھبٔگىرجب

 ۋٖ ئٗٔگٍىدَٗ ٗزگىٍٍىرىدذىىيِ ئۇرۇغدي ۇَٔدبئىىىىٕچدي د ۋٖثىرىٕچدي  ٗتضىَبض

 ۋٖ ېغىدرئ ھٗضطدٗ ٗچچٗٔ ّۇٔذىٕئىجرا لىٍىٕغب ٖۋرىذٖد ھۆوۈِرأٍىك ٗٔىڭفىرأطىَ

 . ۇثوٌىذ ھٗجٍىهلبثب ھٗضطٗ ٔٗچچٗ

 ۆٌىحىٕديد ۆزئد ٌٗٗضدحىٕذٖپ ېٍىدپو ٗروىسىگِٗ دۇَٔبضىٕىڭئىطالَ  ٍٗھۇدىَالر

 ۆٌىحىٕديد ٍٗھۇدىَالر ېرىىبلوٌٍىذى، ئبِ ۇٔيث دۆٌٗت ھبٔگىرئىىىي جب ۇئبغ .ۇردىل

 رۇضددىَٗ ېددَىٓو ِٓىٕددۇجحىئددوْ  لبٌددذى. ۇپثوٌدد ۆٌٗتد ۇٔجيلىٍغددبْ جدد ئېحىددراپ

 ئېحىدراپ ئىطدرائىٍىَٗٔي ۆٌٗتد ۇرۇٌغدبْل ۈضحىگٗدىٕي ئبضبش ئ ۇقئوچ–ۇلحىٓئوچ

 ھِّٗىطدىٕي ۇالرٔىدڭث ېمىُئ ووِّۇٔىطحىه ٌِٗٗىَٗجحٍٗٔىمىٕي جبوبرٌىذى. ئغبلىٍ

 ۆٌىحىٕىددڭد ٍٗھددۇدىٌ. ۇرىددذۇلبرغددي ج ٗجئىددٌل ۇٔىڭغددبئ ۋٖ ۇلىٍىددذ ٖتر ٗضددىىٓو

 ٍٗھدۇدىَالر پىدذائىَالرٔىڭ ۇضدۇٌّبِْ ْٗثىٍ لذىرىجٗ ٗٔىڭاٌٍ ٗرٍبٔىذاج ۇرۇٌۇغيل

 ٍٗھدۇدىَالر ٗردى.ث ۈزٍد ھبدىطدٗجدبرىخي  ۇئبغ ٖتلىٍىػىذىٓ ئىجبر ۈرٖظو ْٗثىٍ

 ھٗرىىىحديئىطالَ  ٗگٗرئ ۋاٌذىىي،ثىٍى ېٕىكئ ۇٔيغ ثۇٔىڭذىٓخىرىطحىَبٔالر  ْٗثىٍ
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ئبٌدذىٕي  وېحىػدىٕىڭ ېڭىَىدپو ۇٔىدڭئ ٗزگىٍٍٗردِٖ لبٌذۇرۇٌطب، وېَىٕىي ېحيپ ۇغ

 ۈغّْٗئىىىي د جۇرۇغي ۇپثوٌ ٗۋجۇتِ ھٗرىىٗجٕىڭ ۇئبٌغىٍي ثوٌّىغبٔذىٓ ثبغمب، ث

 ۆٌٗجدىٗچىمّدبلچي ثوٌغدبْ د ۇرۇپلد ٗروىسىدذِٖ ۇَٔبضدىٕىڭئىطدالَ د ثىرٌىػىپ

 . ۇلبٌىذ ۇپثوٌ جٗھذىث ٗجٗرٌىهخ ٔىطجٗجْٗ

 ضېٍىػددحۇرغىٍي دٖۋرگٗ ھٗرلبٍطدديجددبرىخحىىي  ۈغددٍّٗٔٗرچبغددذا د ۇغدد ئٗٔٗ

 ٍولىحىػدٕىڭلدبجحىك  ھٗرىىىحىٕيئىطالَ  ْٗثىٍ ٍبۋۇزٌۇق ٖرىجىذىىيبٍذىغبْ دثوٌّ

 ېرىىب، رۇضىَٗئبِ ۈچۈْلىٍىع ئ ھۇجۇَ ۇضۇٌّبٔالرغبِ ۋٖئىطالَ  ھِٗذٖ ۇھىٍّىميِ

 ھِٗىبرٌىػددىع ۇَچولدد ڭٕىددۈچو ۈچئدد ٖتئىجددبر ٍٗھددۇدىَالردىٓ ٌٗمئددبراٌىكخ ۋٖ

 . ۇچراغحيئبضبضىذا ئ ېرٖوٍىىيو

 ېخىّدۇج ېٍىػدحۇرغبٔذاض ۆجّۈغدحىىىگٗئ ھٗرىىىحدي ٔدي ۇجدۇظٍول جبً ۇث ِبٔب

ئىىىدي خىدً پىدالْ  ۆۋٖٔدذىىيج ھِٗدذٖوىدردى.  ۇچمبثبضم ېڭيٍ ْٗثىٍ ۋۇزٌۇقٍب

 . ېرىٍذىث ېٍىپئ ٗثوٍىچ

 . ۇردىلبٍٔىك ثبضح ْٗثىٍ ٖھىّطىسٌىهر ۇضۇٌّبٔالرٔيِثىرىٕچي، 

ثوٌغدبْ  ۇتٗۋجدِ ۇَٔبضدىذاد ٗرٖةئ ۇضۇضدْٗخ ۇَٔبضدىذائىطالَ دئىىىىٕچي، 

 پبرچىالظ.  ۈردٖئىسچىً ج ۆٌٗجٍٗرٔيد

 ۈچدۈْئ ٗٔپٗئٗجديِ ئٗھدذىٍىرىٕي ئٗٔگٍىدٍَٗىٍٍىرى  - 0949-0948 دٖرۋٖلٗ

 ېرىٕذاغدالرل ۇضدۇٌّبْ. ِۋٖجحيثبغدٍى ھٗرىىىحىٕديلىرغىٓ لىٍىدع  ۋٖھػىٍَٗرچٗ

لىطدىُ  ۆپود ۇَٔبضدىٕىڭئىطدالَ د .ئۆٌحۈرۈٌدذى ٕٗٔبث ھٗضٗٔۇي. ېٍىٕذىلبِبلمب ئ

 جٗورارٌىٕىػديلبٍحدب  ٕدبٍٗجٍٗرجى ۇلوٌذا ثد فىرأطىَٗٔىڭ ْٗثىٍ ئٗٔگٍىَٗىذا جبٍٍىر

 ئىذى.  ۇِىىِٓ

 ۆٌحددۈرۈظئ ٗجٕيجبِددبئ لددبجحىك، ېخىّددۇلىٍىػددمب ج ھۇجددۇَ ۈچودد ېڭدديٍ ثىددراق

 ۇث لورإٌي ئىػمب ضبٌذى. ېڭيثوٌغبْ ٍ ئىمحىذارٌىك ېخىّۇج ئورۇٔذىغبٔذاجىٕبٍىحىٕي 

ئىػدٕي لىٍىػدحىٓ  ھٗرلبٔدذاق ٌٗگىٍٗٔدگْٗث ىٓۇلىرىدذجبِبضىذا ٍ ٗٔطٗپلوراي ِ

ثوٌغددبْ  ٗئىددگ َٗىحىگۇضۇضددىثددبغرى جبغددٍىك خ ۋٖ ّٗٔٗٔچىٍىددهٍبّٔبٍددذىغبْ، ِ

 ھٗرثىدٌجبٌٍىٕىدذىغبْ  الرٍبراٍدذىغبٔ ۋٖزىدپىگٗ ۇھىُجبپمبْ، ِ جٗروىت ٗردىٓوىػىٍ

 ئىذى.  ۆزگىرىعئ

 ۇٔيغد .ۋاِالغدحيدا ۈزۈًٌّٗلىدرغىٓ لىٍىدع ئد ۋٖھػىٍَٗرچٗلىٍىپ  غۇٔذاق

 ۇلىرىپبئدبٌىَىحي ٍد ۇزۇظثد ٗخاللٕديئ ضدبھٌٗٗردٖلبٍطدي  ھٗر ۋالىححدبثىر  ْٗثىٍ

 . ۆجۈرۈٌذىو ۇٔغبدوٌم
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 ۇزۇظثد جِٗئىَٗجٕدي ېرىٍغدبْث ېٍىدپئبضحىذا ئٔىمبة  ېگْٗئبزادٌىمي د ئبٍبٌالر

ئىددپالش  ۆجًّٗئدد ۇزاقئدد ۋٖ ېڭىَىػدديو ئۆزٌۈوىددذىٓ ۇزۇلچىٍىمٕىددڭپبئددبٌىَىحي ث

 ئٗضدىٗرٌٗرٔىڭ ۇوبپبٌىحي ئىذى. ثىدراق ثد ۈپج ېٍىػىٕىڭو بٍٗذأغِ ٗجىجىٍٗرٔىڭٔ

 . ېسٌىحىٍذىج ٗدىّيل ئۇٔىڭ ھبٌذا ِٗلطٗجٍىه ۋٖ ۇرۇٌذىجبٔالٔذ ٗضحْٗلوٌي ل

ثىر  ۇجۇلحبٔ ثۇ ۆزٌٗپ،ض ۇجۇقٔ ۇٍٔۇقجىٍذا ٍبٌم ٗرٌىهٍ لېحىُثىر  ۇٔبضىرئبثذ جبِبي

لبٌغدبْ  ھٍٗدراْ زدىٓۆضد ۇث ٗرچبغذىىي وىػىٍ ۇئبغ ۇپ،ثوٌ ېَحمبْئ ۆزٔيض ۈٍِٗج

ثىٍدذى.  ېٕىدكئ ٗٔىطدىٕيِ ھٗلىمىدٌ ۆزٔىڭض ۇث ِٗزگىٍٍٗردٖ ېَىٕىيو ۇالرثىراق ئ

لىطحبۋاجمبْ ۇٔيئ ۇٔبضىرجبِبي ئبثذ
①
 ۇپثىردىٓ خبپب ثوٌ ٖھجٗرٌىرىٕىڭر ئىطرائىٍىَٗ 

ثىدس ٍٖطدْٗ؟ د لىدً ٔدېّٗ ٗٔٗثىسٔدي ٍ ْٗضد ٗئىطدرائىٍىَ ھًٗ :ېگْٗد ۇٔذاقغ

 ! ۇرضبقىپ ثوٌغبْ جلىٍئبزاد ئبٍبٌالرٔي 

پبچددبلالپ جبغددالظ پبئددبٌىَىحي  ٗجٍٗرٔدديلىّّ ِٗئىَٗجددحٗج ۇٔىڭذٖنغدد دٖي

 ھبٍدبجحىٓدىٕٕدي  ۋٖ ٗجىجىطدىذٖٔ ٖھٗرٌٗرٔىڭخىً ز ۆپو ېچىٍغبْچ جِٗئىَٗجىٗ

ئبجدبٌّىع  ۋٖلوٌىدذا  ِۇضدحٍِٗىىىچىٍىىٕىڭ ۇٔجيجد ٗجىجىطدىذٖٔ ٍىرالالغحۇرۇظ

 ۇئىذى. ثىراق ئ بپبٌىحيو وېحىػٕىڭ ېڭىَىپو ئۆزٌۈوىذىٓ ۇضحٗلىٍٍىك ِٗزگىٍٍىرىذِٖ

 ۋٖپدبن  ھٗرلبٔدذاقئورگبٍٔىرىدذىٓ  ھولدۇق لىٍىع، ھۇجۇَ ۋٖھػىٍَٗرچٗئىطالِغب 

ٍبغددبٍذىغبْ  ېمىددپئورٔىغددب زاِبٔغددب ث ۇرۇپ، ئۇٔىددڭٍىرالالغددح ئددبدٍِٖٗرٔي ھددبپ

لوٌىدذا  ئٗضدىٗرٌٗرٔىڭ ٗجىجىطىذٖٔ دٖضطىحىعالرٔي  ۋۇزجب ۇِىالقٍ خۇغبِٗجچي

 ۈپجد جِٗئىَٗجحىىدي ۇقپدبرىخورٌ ٗجىجىدذٖٔ .وېڭٍٗحىٍدذى ٖرىجىذٖد ٔچٍۇقلورلۇ

 ھېچىىُ ۇرضٗجپٗرٖضٍىهئبضبضىغب ئبٍالٔذى. پ ۇئبِىٍىٕىڭئبٌذاِچىٍىك ِ ٗضىٍىگٗ،ِ

 ٗئبٍٍىٕىپ لبٌذى. لىطمىچ ٗجىٗلىّّ ۇغٍۇقجؤ ھِّٗىگٍٗبجطىرِبٍذىغبْ  ۇٔىڭذىٓئ

 ٍبِبٍٔىممدب، ىٍىكٍبخػد حمبٔدذٖن،ېَئ ئٌٍٗٗھىططدبالَ ٍٗغِٗدجٗرپ ئېَحمبٔدذالىٍىپ 

 ٗجراپىدذىىيئ ٗئىطرائىٍىَ ھِّٗىطي ۇالرٔىڭث ٍبِبٍٔىك ٍبخػىٍىممب ئبٍٍىٕىپ لبٌذى.

 ۇرۇغدحبجبلبثىً ج ٍٗھۇدىَالرغب ۆزئبچى پبچبلالپ جبغالپ، ِٗۋجۇجٍۇلىٕي خٌٗمٍٗرٔىڭ

 ٗرىپىدذىٓج ۈغٍّٗٔٗرد ۈچۈْئ ۇرِبضٍىكلبٌذ وۈچٕي ۇضحٗھىَِٗ ٖرجبٍىٕىذىغبْ ثىر

 ثىر لىطّي ئىذى.  ٗجٕىڭضىَبض ۇِىٌئوِ بْلىٍىٕغ ٌٗٗپج

 ٍٗھۇدىَالرٔىددڭ فېۋراٌددذا -04ٍىٍددي  -0982 ٗجْٗٔىطددج ۆٌٗجددٍٗرگٗد ئِّٗددب

 ٗھّىدَٗجىٗئ وۈچٍدۈن ھدبٍىحئب ِٗبلدبٌ ۇلىٍىٕغدبْ ثد ېالْئد ېسىحىدذٖوىَىفؤىُ گ

                                                 
①

لىسىمّبٍدذۇ. چدۈٔىي ئدۇالر لبٔچىٍىده  ھېططىَبجىغبئۇالرٔىڭ  ِبالٍالرٔىڭ، خىسِٗت لىٍىع  ٍٗھۇدىَالرىي ھِّٗىگٗ ٌِٗۇِ 

خىسِٗت لىٍطۇْ ثٗرىجىر ِبالٍٕىڭ لىسىمىذىغىٕي ھبِبْ ئۆزىٕىڭ خۇضۇضي ِٗٔپٗئٗجي ثوٌىذۇ. ئولۇرٍِٗٔٗرگٗ غدۇٔي ئٗضدٍىحىپ 

 جٗضدٗۋۋردىٓجبغدٍىذى. ئٌِٗٗىَٗجدحٗ ئدۇ  ئېٍىدپ رٖئىطدىٕي بجىٕىڭغدح، ئۇالر ثىر لدبٔچٗ لېدحىُ ئبِېرىىدب لوغدّب ئۆجىّىسوي

 دٖرىجىذٖ ئۇالرٔىڭ خىسِىحىٕي لىٍغبْ ئىذى. ھبٌمىغىذٖن
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ٗجمىمدبت زىئؤىسىُ ج ٌٗمئبراٌىكئبرخىپي، خ ٗئىطرائىٍىَ ۆزىٕىڭئ ۇدى.روجو جبرٗئىگ

 ٗئىطدرائىٍىَ ۇئ ۇپ،ئبٌغبْ ثوٌ ۈزۈپئ ساضٕيئبث ٗچچٗثىر ٔ ۇٔىڭذىٓٔبٍِىك وىحبثىذا ئ

ئبٌٍىمبچددبْ ئىجددرا  ۋأددذالىٍغددبْ، ٌى ٌٗٗپراٍددؤالردا ئىجددرا لىٍىددع ج ٗجراپىددذىىيئ

 ٗجٕيضىَبضد ئىجدرا لىٍىٕىدذىغبْ وېَىٕچٗ دۆٌٗجٍٗردٖثبغمب  ۋٖ لىٍىٕىػمب ثبغٍىغبْ

 . ىذۇېرث ۈغٗٔذۈرۈپچ ېٕىكئ

 ٗ ئ ڭثىسٔىد لبٍحۇرۇۋېٍىع ۇپلوغ ْٗثبٍٍىمٍىرى ثىٍ ۇٔىڭئبرىٍىٕي ئ ېرىُضىَٕب ٍ

ٔىػدبٔىّىس  ثىدٍْٗ ثىدس ھدبزىر ېٍىػدىّيو الگېدر ۋىدذثىدراق دا ٔىػدبٔىّىس. ۇھىُِ

 ٗھدرۇَپبٍذىطدىذىٓ ِ ۇٔىدڭئ ۋٖ ېفىدثثىدس ٔ .ۋاجىدذۇلىٍى ۇٍٔۇقجوضدم ئوجحۇرىطىذا

. ثىس ۇقثوٌذ ٗججۇرلىٍىػمب ِ ۇرثبْمحىطبدٔي لئى ۇرغۇْٔ ٍٗذأذاِ ۇث ھِٗذٖ. ۇقلبٌذ

 ئىگىدٍٗپ ۈضدحۈٍٔۈوٕيزىَبرىحىدذىٓ ئىٍگىدرى ضدىَٕبدا ئ ڭضبداجٕى جٗگىۈرلبرغىع 

 .ېرٖنو لبٍحۇرۇۋېٍىػىّىس ۋٖزىَٗجٕي جۇرۇۋاجمبْ

 خدبراوحېرى ۈزۈِٕىڭثوٌغبْ ج ِٗۋجۇت،ِىطىردا ۋٖزىَٗتئىمحىطبدى  ِىطىردىىي

 ئىطدرائىٍىَٗٔي ھِّٗىطدي ڭلبجبرٌىمالرٔى ىَبضىحيض ٗجچىٍىهِىٍٍ ٗرٖةئ ۇٔىڭئ ۋٖ

. ِىطدىر ۇچىمىرىدذ وٌٗحدۈرۈپغدبرائىحالرٔي  ۆٌدۈنثىر ث ۈٔذٍٖذىغبْئبرىٍىػىػىغب ئ

. غٗوىٍٍٗٔذۈرٌٍّٖٗذۇلىَىٕچىٍىك  ئىطحراجېگىٌَٗىه ٗثىسگ ْٗثىٍزىذدىَىحي ئىچىي 

 ىديېَىٕو ۇرۇغدىذىٍٓىٍدذىىي ئىَدوْ ئ -0967 ٖئىچىذ ٗتضبئ 24ثىس ِىطىرٔي 

 ثوٌدۇظداھىَطدي  ۇَٔبضدىٕىڭد ٗرٖةئ ڭِىطدىرٔى لوٍدبالٍّىس. ۇرۇپلبٍح ۋٖزىَٗجىٗ

 ۈپىحىذٖضد ٗۋدٖثىدر گ ۇٍولدبجحي. ئد ودۆزىٕي 51ثوٌذى. ِىطدىر % ٗرثبتخىَبٌي ث

ثىدس  ٗگٗرئبٍٍىٕىدپ لبٌدذى. ئ ٗضٗجىٗ. ِىطىر جبٔطىس جۇراٌّبٍذۇج ۇپثوٌ ٗۋجۇتِ

 ۈچىَىۋاجمدبْو ۈٔطېرىو ئوجحۇرىطىذا خىرىطحىَبٔالر ْٗثىٍ ۇضۇٌّبٔالرِىطىردىىي ِ

 ېٕىكٍىٍالردا ِىطىرٔي ئ -81ۇ. ثوٌىذ ۇٔذاقغ ېخىّۇئبٌطبق ج ئېحىجبرغبلبرغىٍىمٕي 

ثىردىٕجىدر ٔىػدبٔىّىس  ڭثىسٔى ثۆٌۈۋېحىعراٍؤالرغب  جۇغراپىٌَٗىه ۇرىذىغبْئبٍرىپ ج

 ! ېرٖنو ۇغيثوٌ

ئبضبضدٍىك  ۆزىٕىدڭِىطدىر ئ ۋِٖىطىرٔي پبرچىالظ خىسِىحي جبِبِالٔطدب  ٗگٗرئ

 ٗۋجۇجٍىمىٕيِ ۆزىٕىڭئ ۆٌٗجٍٗرلبجبرٌىك د ۇداْض ۋٖ ٌىۋىَٗ ۇٔذالحبئ ٍولبجطب، ۈچىٕيو

 ٗپگ ېخىّدۇئبضبضدٍىمىغب ج ڭپبرچىالغدٕى ٗھٗرٌٗرٔي. ثبغدمب غدۇضبلالپ لبالٌّبٍذ

 خبراوحېرٌىهراٍوْ  ۋٖ ٗغىىٍٍٗظج ۈِىحىٕيوھۆ ېجحىالرِىطىردا ل ۇلىرى. ٍٗجٍّٗذۇو

 ۇپثوٌد ۇچيئدبچم جٗرٖلمىَبجٕىدڭچىمىدع جدبرىخي  ۇرۇپلد ٍٗرٔيھۆوۈِٗجوىچىه 

 ۇزاقئد ۇٔىدڭثىدراق ئ .جۇرۇۋاجىدذۇ ېچىىحدۈرۈپو ۇٔيئ ھبزىرچٗ ېٍىػىّيجىٕچٍىك و

 . ئېٕىك ھبٍىحئب ئىىٍٗٔىىيپىالٔي  جٗرٖلمىَبت ۇددٖجٍىهِ
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 خٌٗمٍىرىٕىددڭراٍددوْ  ٗرثدديلىَىٕچىٍىمددي غ ٌٗمٍىرىٕىددڭراٍددوْ خ غددٗرلىٌ

 رېئبٌٍىمٕىڭ ھىَٗت. ِبۇرٖوىٗپِ جېخىّۇ ۋٖ ۆپو جېخىّۇلبرىغبٔذا  لىَىٕچىٍىمٍىرىغب

ئىجددرا لىٍىػددمب  ٌٍٗىرىددذٖئ ٗرٖةئ ۆٌددۈظراٍؤغددب ث ٗظث ۋإٔي. ٌىددٗوطددىچٗئ ٖيد

ٍبوي دىٕي ئبضبش ِىٍٍىٌ  ٗٔيرىَۈ. ثىراق ضڭالغحۇرىذۇئبٍذى ٗجٕيضىَبض ېگىػٍىهج

 ۇددٖجٍىدهِ ۇزاقئد ٗجْٗطدجٔى ٗثىدسگ ثۆٌۈۋېحىعچىگىرٌىٕىذىغبْ راٍؤالرغب  ٗثوٍىچ

 ۇئبغد ٗدىّديل ۇٔجيجد ۇرۇغدٕىڭئبغ ٌِٗٗدگٗئ ۇٔي! ئېرٖنو ۇغئىػبْ ثوٌ ۇھىُِ

 لىٍىع.  رجبرِب ۈچىٕيو ھٗرثىٌ ۆٌٗجٕىڭد

لبٍحددب  ۇٔيئدد ۈچددۈْئ ٌٗحددۈرۈظو ھددبٌىحىگٗ پددبرچىٍىٕىع ھبٌىطددىٕيئب ضددۇرىَٗ

 ۆٌٗتد رٗث ٍٗٔٗ دِٖٗغدمحٗ ۇرۇغدٕي،ل ۆٌىحديد غىئٗثوٍٍىرىذا  ېڭىسد ٗغىىٍٍٗظج

 ھدوراْ ۇٔيئد ،ٗغدىىٍٍٗظج ھۆودۈِىحىٕي دۇرۇزىَالر .ۇچىمىرىذ ٌٗحۈرۈپو ۇرۇغٕيل

 ٗۋٖج ٗئبٌىدذىغبْ ثىدسگ ىدگٗئىچ ۆزغدىّبٌىٕي ئد پبدىػبھٍىمىٕىڭ ئىَوردأىَٗ ثىٍْٗ

 ثدۇ .ېٍىدذۇو ۇٍغدۇْئ ۇٍىّىسغدبئبرز ۇرۇظئبٍالٔدذ ٗجدىٌٗۆثىدر د ېگىسٌىىىذٖگوالْ ئ

وبپدبٌىحي  ٍِٗىىىٕىڭخبجىرج ۋٖجىٕچٍىمي  ڭراٍؤٕى ۇئبغ ٗزگىٍگىچِٗ ۇزاقئ ۆٌٗجٍٗرد

 ٔىػبْ.  ېگىػٍىهج ۇرۇغمبئبغ ٌِٗٗگٗئبٌذىّىسدىىي ئ ۆزو ڭثىسٔى ۇ. ِبٔب ثۇثوٌىذ

پبرچىالظ  ِٗچۈوي. ئىرالٕيٍ ۈرٖغٕىڭئىچىي و ۇئ ،ثبٍٍىمي ِوي ېفىثٔ ئىرالٕىڭ

 ۆجًّٗئد ۇزاقئىدراق ئد ۈٔىيچد ۇھىُِد ۇپبرچىالغحىّٕ ۈرىَٗٔيض ٗجْٗٔىطج ٗثىسگ

 ۇرۇغدىٕىڭئىدراق ئ- ضدۇرىَٗ .ٗوىٍٍٗٔذۈرىذۇغد جٗھذىث ٗجٗرٌىهخ ئىطرائىٍىَٗگٗ

 ۇغدحىٓثوٌ ٗئبجٍىٕىع ئىمحىذارىغب ئىدگ ۈرٖغىٗو  لبرغي چو ٗپبرجٍىػي ئىراق ثىسگ

 ٗرٖثٍٗرٔىدڭئ .ۇئبضبضٍىك روي ئوٍٕبٍذ ٍىّىرىٍىػىذٖ ٗھٗجحٗئىچىي ج ۇٔىڭ، ئۇرۇْث

پبرچىٍىٕىػدىذا  ٗرٖثٍٗرٔىدڭپبٍدذىٍىك ئ ۈچدۈْئثىدس زىذدىَىحي ئىچىي  ھٗرلبٔذاق

خىدً  ۇئبغد ٗپىرىذىىيضد ئٗرٖة ۇرۇغديئىراْ ئ–ئىراق  .ٗئىگ ٗھّىَٗجىٗئ ۇھىُِ

 . ٗردىث ٍَٖبرد ھىذٖئبال جىسٌىػىػمبئب ۋٖپبرچىٍىٕىع 

 ھپبرچىٍىٕىددپ پبدىػددب ۇٔىػددبْ، ئدد ئىطددحراجېگىٌَٗىه ۆۋٖجحىىئدد ئىَددوردأىَٗ

 پٌٗٗضدحىٍٕىىٍٗرٔىڭضدبٍٔىك  ۆپو ھولۇقرٌىػىپ، ئبخى ھۆوۈِرأٍىمي ھۈضٍٗىٕٕىڭ

 ٗجٗرخ ھېچمبٔددذاق ٗثىددسگ ۇئدد ٗزگىٍگىددچِٗ ېددَىٓ، ئددۇزاقو ۆجىٗٔددذىٓلوٌىغددب ئ

ثىدر  ېگىػدٍىهج ٍىػدمبلى ٗتضىَبضدىحي دىمدم ٗئىطرائىٍىَ ۇِبٔب ث .ٗجىۈزٌٍّٖٗذۇٍ

 لوٍدۇقئبھدبٌىٍىرى  ئٗرٖةضدبٍٔىك  ۆپود ۆزگٗرجىعئ ۇغۇٔذاقِ ېگٍٗٔىهد ۇئىع. ث

 ۇث ۇڭب. غېگٍٗٔىىحۇرد ۇلىٍىذ ھٗيلىَىٕچىٍىمىٕي  ڭلىرغبلٕى ٗرثىٌغ رالالغمبْئوٌحۇ

ۇالرٔىدڭ ئ وۆچدۈرۈظ غدٗرلمٗ ْٗثىدٍ ۇرۇظٍبوي ئد ْٗلىَىٕچىٍىك ثىٍ ٗرٖثٍٗرٔيئ

 ۇرۇٌۇغددٕىڭث وٌٗگۈضددىذىىي ڭٍىحىعجددو ۈٌٍىٕىػددىٕيگ ئبھبٌىٕىددڭ ۋٖئىمحىطددبدى 
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جىرىػدچبٍٔىك   چدو ٗ ئ ۈچۈْئ ېسٌىحىعج ٌِٗٗىَٗجٕيئ ۇوبپبٌىحي. ثىس ئبغ ۈچٍۈنو

 !ېرٖنو ۆرضىحىػىّىسو

ٍبغددبظ  ٗلىٍىددع چبرىطددىٕي ٍددبوي ثىددرگ ھٗيپىالٔىٕددي ٔورِددبي  ئددبپحؤوِىَٗ

 ۋاٍْوٌىدذا دا ۋېحىعئبٍرى ۈِّٗجٕيئىىىي ئ ھِٗذٖئبٌىذىغبْ  ٗئىچىگ ۆزچبرىطىٕي ئ

 . ېرٖنلىٍىع و ٖتر ٗجئىٌلبٔذاق پىالٕٔي ل ھٗر لىٍىذىغبْ ھبضىً

 ئۇالرٔىڭثبغمب جبٍذا  ئىَوردأىَٗدىٓ ،ٌٗٗضحىٍٕىىٍٗر پ ٗرٖثٍٗرئ ٌىهئىطرائىٍىَٗ

 ْٗثىٍ ېڭىسد ٍٗٔٗ ۇالرئېرٖن. و چۈغىٕىػي ِٗٗضٍىىىٕيئ ۇِىىِٓ ۇغٕىڭثوٌ ۋٖجىٕي

 ٍٗھۇدىَالرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ ېّىٕالرٔىڭجبٍالغمبْ ز ئوجحۇرىطىغب ٖرٍبضيئىَورداْ د

 ٍِٗىىىٗخددددبجىرج ۇچٗغددددلىٍّى ئېحىددددراپلىٍىددددذىغبٍٔىمىٕي  ھۆوۈِرأٍىددددك

 ۇغۇلبٌغبْ ِ ېمىٕالپٍ ٖۋرىگٗىس ئبجوَ دث. ېرٖنو چۈغىٕىع ېرىػٌٍّٗٗذىغبٍٔىمىٕيئ

 دېڭىس زىچ ئىٕحبٍىٓ ھبٌىٍىرىئب ڭلىطّىٕى ۈچئ ۆجحىٓج ئبھبٌىٍىرىٕىڭ ٍٗھۇدىٌ پٍٗححٗ

 ھددبٌىٍٗرٔيئب ۇ. ثددۇالٌّبٍّىسلوغدد ئوٌحۇرالٍىػىػددىغبثددوً راٍؤىددذا جوپٍىػددىپ 

ٗھدۇدا، ٍ ٗججۇرىَىحىّىس،ِ ۇٔجيئىچىي ضىَبضىحىّىسدىىي ج ثۇٔىڭ ظغحۇرۇجبرلبلال

 ضددبلالپ ھبٍددبجىّىسٔي ۈپىحىذٖضدد ئددۈِّٗتثىددر  ڭجددبغٍىرى ثىسٔىدد ٌٗىددًج ضددبِرٖ،

 ۈضدحۈٍٔىىٕيجدبغٍىك راٍدؤالردا ئ ۇثىدس ئبغد ٗگٗرئ .ۇروبپبٌىحىدذ ۈپج لېٍىػىّىسٔىڭ

 ېرىدپلوٌدذىٓ ث رٌٗرٔيٗھٗغد ۇغۇِ ۋىحىّىسئبلى ڭثىسٔى ئۇٔذالحب ٌٍٗىٌَّٗىطٗن،ئىگ

 . ۇئوخػبظ ثوٌىذ ئبلىۋىحىگٗ ئٗھٍىطٌٗىپٍٗرٔىڭلوٍغبْ 

 ضددٗۋىَٗدٖئىمحىطددبدىٌ  ۋٖ ئىطددحراجېگىَٗ ھددبٌٗلبٍطددي راٍددؤالرٔي ئب ھٗر ثىددس

 ٗۋىَٗضد ۇلىرىٍد ٗ ئ ۇرِۇغدىذىىيج ۇالرٔىڭئ ھِٗذٖ. ېرٖنو ٗڭپۇڭالغحۇرىػىّىسج

 ۇثوٌغبْ راٍؤالردىىي ضد غىچٗٗئالئ ًٌَٗج ٗثئىَذىٓئىع ثىر ض ۇ. ثېرٖنو ۇغيثوٌ

 ۈٔددذٖو ثۈگددۈٔىيراٍددؤالر  ۇ. ثددىددذۇئبٌ ٗئىچىددگ ۆزئدد ۇرۇغددٕيثبغم ٗٔجٌٗىرىٕدديِ

 . ۇرخبٌىٌ راٍؤالرد ۈجۈًٍٔٗپ ٍٗھۇدىَالردىٓ

 .ېحىۋاجىذۇٔبچبرٌىػىپ و ۈٔطېرىو ٖۋىػحٗخىً ر ۇغۇئىػالر ِ ۇَٔبضىذاد ئىطالَ

 ۇِىىٓ، چدۈٔىيِد ېحىػديو پۈچىَىدو ېخىّۇج ٗرٍبٔىذاٍىً ج ٗچچٗثىر ٔ ېمىٕميٍ

ثىدر  ٗٔٗئبغدىبرا لوٌٍىدذى ٍ– ۇقئوچد ېرىىىٕىدڭئبِ ٗرٖپحىٓثىر ج ۆٌىحيد ٍٗھۇدىٌ

 ۇضدحٗھىٍِٗٗپ، ئٗجراپمدبٍبردىّي ئبضحىذا ئورٔىٕي ِ ِٗخپىٌ ۇضىَٗٔىڭر ٗرٖپحىٓج

 ۇضدىَٗ ئٗرٖثدٍٗرگٗچبغدذا ر ۈزثٗرگٍْٗ ۈغٍّٗٔىىيد ٍٗھۇدىَالرٔىڭ .ېڭىَىۋاجىذۇو

 ثوٌذى لىٍغبٔذىٓ ثبغمب، ْٗثىٍ ۋازىئب ٍٗىجٍٗظئ ئىطرائىٍىَٗٔي جحٗٗلىَبپ ۆٍۈٔگْٗو

جوخحىحىددذىغبْ ٍددبوي  دۈغددٍّٗٔىىىٕي ھددبزىرغىچٗجددب  ۇٍددبٍْىٍىددذىٓ ث -0948

ثىدر ئىدع  ٌِٗٗىدٌلبٔدذاق ئ ھېچ ٗوٍٍٗذىغبْچ وېڭٍّٗىچىٍىىىٕي ۈغٍّٗٔٗرٔىڭد
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 ۇزٌىّبلچيثوغ ٕيِٖثىر ئبد ېٍىۋېٍىپلوٌىغب پىچبق ئ ْٗض ٗگٗرلىٍىپ ثبلمىٕي ٍوق! ئ

  لىٍطدب ۇٔدذاق! ثئدبدَٖ ھًٗ ۆجطٗ ، ھِٗدذٖئ ېٕىذىٍٓ ِٖٕىڭثىر ئبد ٗٔٗثوٌغبْ ٍ

 ْٗب ضدد ، ئۇٔددذالحلوٌالّٔىطددب ٖچددبر ٌِٗٗىددٌئ ھېچمبٔددذاق ۇپلوٍدد ٖپد ۇثوٌّبٍددذ

لددبجىٍٍىك  ئۆزىٕىددڭ ھبٌددذا َٗخددبجىرج ۇلحىٓلبٔددذاق جوضدد ھٗر ۇٔىددڭئ ھىَٗجحِٗددب

ثىدر  ۋازئدب ۈٔىي. چدْٗثوٌىطد ٗرگْٗث َٖب ٍدبردجىٕبٍىحىٕي ثىّبالي ضبدىر لىٍىػدىغ

جىٕدبٍىحىٕي  ئدۆز ٗجچي. جىٕدبٍېحىدذۇو ڭىپضدى ھبۋاغدب ېدَىٓوۇجحىٓ ِىٕد ٗچچٗٔ

 !ۇرىۋېرىذۇئبغ ٌِٗٗگٗئ

 ٍٗدذأيِ ھٗلىمىدٌ ۇجمدبْج ۇضدۇٌّبٔالرغبِ ۋٖئىطالَ  ۆٌٗجٕىڭئىىىي د  چو ثۇ

ثوٌغدبْ  رۇضدىَٗگٗ ۆجىىٕىّىسدٖنئد ېَحىدپئ ۇلىرىدذاثىدس ٍ ،ېرىىب! ئبِۇٔذاقغ ٗٔٗئ

راٍدؤالردا  ٗۋٌٖىىىدذىىيج ثبغدمۇرۇظ ٗزٖر، ئبِېرىىىٕىدڭٕٗجئىَدل ۆچٍّٗٔىىىذىٓئ

 ۆٌٗت. ئىىىي دېرىذۇث ٍَٖبرد ووِّۇٔىسِغب ۋٖ ٗرۇضىَ ۈچۈْئ ۇرۇظئىطالِغب لبرغي ج

جبٍبٔغبْ  ٗثىرىگ–ثىر  ۋٖثىرىٕي لوٌٍىغبْ -لبرغي ثىر ۇٔحۇپ، ئىطالِغبئ ۋٖجٕيئبدا-ۆچئ

  ئىىىدي چدو ۆجّۈغحىىيئ ٗھۋاٌيئ ۇالرٔىڭث ٗرچٗگ .ۇرىذۇج ۇپثوٌ ٗپض ثىر ھبٌذا

ثىددراق  ۇ،ئوخػددبٍذىغبْ ثوٌطددىّ ٗھۋاٌىغددبئ ٗٔىڭفىرأطددىَ ْٗثىددٍ ئٗٔگٍىددَٗ ۆٌٗتد

 ٗچددچٗٔ ۋٖ ۋۇزٍددب ھٗضطددٗ ٗچددچٗلبرىغبٔددذا ٔ ئىٍگىددرىىىگٗ ۈغددٍّٗٔٗرد ھددبزىرلي

 ٖرىجىدگٗد ۇحب غدجبٍىٕىػ ٗثىرىگ-ثىر ۋٖ ھِٗىبرٌىػىعئىػالر  .ۇرئىپالضح ھٗضطٗ

غبٌچىٍىرىغدب  ئبِېرىىدب ثبضحۇرىۋاجمبْلبجحىك  ۇضۇٌّبٔالرٔيِ ٗجحىىي، رۇضىٍَٗ ېرىپث

ئىحٍىرىٕدي  ووِّۇٔىسَ ۋاجمبْئىجرا لىٍى ٗجٍٗرٔيخىً جىٕبٍ ۇغ ئبِېرىىب چبپبْ ٍبپطب،

 ۈچدۈْئ ٗٔپٗئٗجديِ ٍٗھۇدىَالرٔىدڭ ٌٗمئبراٌىكئىىىىطي خ ھٗر ۇالرٔىڭ. ثۇلوغذاٍذ

ثىدرال  ېطدىٍىٕيو ۆچٍّٗٔىدهئ ٗخطديئىطالِغب ثوٌغدبْ غ ۆزىٕىڭپ ئلىٍى ٗتخىسِ

 . ۇزىذۇغىپب جبپم ٗ ج ۋالىححب

ئدبز ثوٌّىغدبْ  ٗجٍٗردٖخىدسِ ٍٗذأىدذىىيئىطدالَ ِ ٗثىدسگ ۇرالردىٓل ٍۇلىرىمي

 ٖلىَىٕچىٍىمالر ئىچىدذ ۇث ثوٌذى. ڭئبٍذى ٗۋجۇجٍۇليِ ڭلىَىٕچىٍىمالرٔى ۇرٖوىٗپِ

ئىطدالَ  لىٍىػدي، ھۇجدۇَ ٗثىدرىگ-رچىٍىٕىػدي ثىدرپب ۋٖثدوٌغىٕي  گٗۋدىٍىه ٗ ئ

  چدو ٗئىمحىدذارىغب ئىدگ ٗغدحۈرۈظٍدوٌىٕي ثىرٌ ۇٔىڭئ ۋٖ ۇٍۇغحۇرۇظخىسِىحىٕي ئ

 ٗٔيٍ ٗرٖپٍٗردٖج ۇھىُِ ٗ ئ ٗرٖپٍىرىذىٓج ٗرثىَٗج ھِٗذٍٖولىٍىػي  ٖھجٗرٌىىٕىڭر

 ِٗۋجدۇت ٔۇلطدبٔالرٔىڭزور  ٗرٖپدٍٗردٖج ٗتضىَبضد ۋٖ ٗئىدذىَ ھٗرىىٗت ٗلىذٖ،ئ

 . ۇغىذۇرثوٌ
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 ھدبٌىحىگٗ ېحىۋاجمبْٔبچبرٌىػىپ و ۈٔطېرىو ۇضۇٌّبٔالرٔىڭِ ٗرلىطىُ وىػىٍ ثىر

ٍىّىرىٍىدپ،  ھدېٍىال ھٗرىىىحديئدوٍغىٕىع  ٗن، ئىطدالَگوٍب ٍوي جبلدبلٍىمح لبراپ،

 ۇ.لىٍىػىذ ھېص ېحىذىغبٔذٖنلبٍحىذىٓ لبپالپ و زۇٌّٗت

 !ِٗٗشجوغرا ئ لٗجئىٌ ۇث 

 ضۇٍىمٗضث ْٗثىٍ ۈچيو ۈجۈْپ ۈچۈْئ ۇجۇظٍول يھٗرىىىحىٕئىطالَ ئوٍغىٕىع  

ۈٔىي، ! چۇثىٍىذ ئېٕىك ِٗٗضٍىىىٕيجوغرا ئ ۇٔىڭث ۆزىّۇئ ۈغٍّٗٔٗرٔىڭد ۋاجمبْلىٍى

 ۇالرٔىدڭئ ٌٗىديث ٍولىحبٌّىدذى. ھٗرىىٗجٕدي ۇثد ۇلىٍىپّد ضٗرپ ۈچو ۇٔچٗغ ئۇالر

 ۇالرئد وېحىػدىذىٓ ېڭىَىپو ۇخىّېج ھٗرىىٗجٕىڭ ۇث ېَىٓپبئبٌىَىحىذىٓ و ۇجۇظٍول

 ! ئٗٔطىرىّٗوحٗ

 ۆزئدد ْٗئىجددبزىحي ثىددٍ ٗٔىددڭاٌٍ ھٗرىىىحدديثىددس ئىطددالَ ئددوٍغىٕىع  ئٗگٗر

. ۇلبپالٍذ دۇَٔبٔي ۈجۈْپ ېڭىَىپو ٗجراپمبئ ثٌٗىي ،لبٌّبضحىٓضبلالپ  ٗۋجۇجٍۇلىٕيِ

 ۇٔدذالحبئ دېطدٗن ٗٔطۇپئىطالِغب ِ ٌٗگۈضيو ھٗلىمٗجْٗ ْٗئىجبزىحي ثىٍ ٗٔىڭاٌٍ

 رېئددبيئبٌددذىّىسدىىي  ۆزثىددس ودد ٌٗىدديث ثوٌّددبٍّىس. ۆزٌىگْٗضدد لددبرىغۇالرچٗثىددس 

 لدبٔۇٔىَٗت ھديئىال ٍۈرگۈزىدذىغبْ ٖئىچىدذ ٗۋجدۇداتِ ۇغدۇِ ٗاٌٍ ۋٖ ٌِٗٗىَٗجىٗئ

 ثوٌىّىس.  ۆزٌىگْٗض ۇٍغۇْئ

 ۇغدۇِ اٌٍٗٔىدڭ ِٗزگىٍدٍٗردٖ ېَىٕىيٌىك جوٌغبْ و ھبدىطىٍٗرگٗ ْٗئبٌذى ثىٍ ثىس

 ثبلبٍٍي! ۇٔۇپۇرئ ٗوػۈرۈغىٗج جٗلذىرىٕي ېىىحىْٗث ئۈِّٗجىٗ

 ۈٔطدىسئ ېحىدذىٓجدبرى  ث ۋٍٖولىٍىػدىٕي  ۆٌۈغىٕي،ئ ئۈِّٗجٕىڭ ۇغۇِ ٗاٌٍ ئٗگٗر

لدوٌي  ڭوبِبٌٕىد ۇضدحبپبِ ۈرنئبجدبج ۇٔدذالحبلىٍغدبْ ثوٌطدب، ئ ٗلدذىرج ئۆچۈرۈٌۈغىٕي

 ۇھىُِد ۈرگۈچيئىٍگىدرى ضد جٗلذىرٔي ِۇغۇ ٖيٍولٍىػي د ٌٗىپىٍىىٕىڭئبرلىٍىك خ

لبٍطدي جدبٍٍىرىٕي  ھٗر ڭٕىۇَٔبضدىا ئىطدالَ دچبغدذ ۇئبغد ۈٔىيئبِىً ئىذى. چد

–گوٍدب ئبجدب  ۆزٌىرىٕيئد ۇضدۇٌّبٔالرِ .ٗجحديلدبپالپ و ئۈِىذضدىسٌىه ۋٖ ڭغۇٌۇقلبرا

 ېڭىدذائ ۇالرٔىدڭئ. ٍىػدحيېل ھدېص ٖنثدبٌىالرد ېدحىُئبٔىطىذىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌغبْ ٍ

 ئبِىً ئىذى.  چو ٗ لوزغبٍذىغبْ ئ ۈِىذضىسٌىىٕيلبرغىٍىك ئ

 ېڭىدذىٍٓ ۋٖئدوٍغىحىع  ېڭىذىٍٓ ئۆزىٕي ھبدىطىٕىڭ ۇث لذىرىجٗ ٗٔىڭاٌٍ ثىراق

 جبٌٍىذى.  ۇغمبثوٌ ٔۇلحىطيثبغٍىٕىع  ۈٌٍىٕىػٕىڭگ

 ۇجۇظٍول ۇٔيئ لىٍىپ، غٌٗىجٗ ۈضحىذىٓئوٍغىحىع ئ ۇث ۈغٍّٗٔٗرٔىڭد ٗاٌٍ ئٗگٗر

ئىىىىٕچدي  ۇٔدذالحبلىٍغدبْ ثوٌطدب، ئ ٗلدذىرجىٕىمٍىرىٕدي جوخحىحىػدٕي ج ئۇٔىڭ ۋٖ

 ۋٖھػىَبٔٗ ۇرۇغحىىيلبٍٔىك ثبضح ھٗرىىىحىٕيئىطالَ  ۇٔبضىرٔىڭبي ئبثذجبِ ۈرنئبجبج
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 ۈچدۈْئ ئۆچۈرۈٌۈغدي ېحىدذىٓجبرى  ث ۋٍٖولٍىػي  ھٗرىىٗجٕىڭ ۇلىرغىٕچىٍىمٍىرى ث

 غبرائىث ئىذى.  ۇٔبضىپِ ٗ ئ

 ۇوي، ٍدۈزغد وۆرۈۋاجمدبٍٔىرىّىس ھدبزىرغىچٗ ڭثىسٔىد ٗلذىرىدذىٓج ٗٔىدڭاٌٍ ثىراق

ٍبظ  لېحىٍىۋاجمبْ ېڭىذىٍٓ ھٗرىىىحىگٗبٍٔىك لىرغىٓ ئىطالَ ل ھٗرلبٔذاق ثېرىۋاجمبْ

 . وٌٗحۈرۈۋاجىذۇ ٍٗذأغبِ ۋأگبرجالرٔيئب

ٔبزىً  ٗاٌٍ-ئىطالِٕي ،ۇۋاجمبٍٔىمىٕيثوٌ ٗٔطۇپئىطالِغب ِ ۈزٌىٕىػٕىڭثىس ٍ ثٌٗىي

 ٌِٗٗىٍَٗغددحۈرۈظئ ِددۇوِّٗٗي ۋٖ ٗجراپٍىددكئ ثددوٍىچٗ ھىَىحيِددب ۆزئدد-ٖنلىٍغبٔددذ

. ۆرۈۋاالالٍّىسئبٍالٔغددبٍٔىمىٕي ودد ۇٔغددبغددالردىىي ئبپحوِبجىدده دوٌمٍب ڭلىسغىٍٕىمىٕىدد

 ٗجىٗجبِدبئ ۇثد ٍٍٗديِ ۇالرئد ،ِٗٗشئ ٗۋٖج جبِدبئٗجىٗ ٖرٍبغالر ثىر ۇث ٌِٗٗىَٗجحٗئ

 جبِدبئٗجىٗ ثىدر ھدېچٍدبوي  ۋٖ ۇٌطدۇْلوغ ٗجىٍٗبوي ثبغدمب ثىدر جبِدبئ ۇٌطۇْلوغ

ۇٌّىطددۇْلوغ
①
 ئٗوددصٕحىٍىػددٕي ئى ئوِۇَِۈزٌددۈن ٍبغددالردىىي ھبٌددذا پٗرلطددىس 

 . ٗجحۈرىذۇئ

 ۈِّىحىٕىڭئىطالَ ئ ھٗلىمٗجْٗ ۆٌۈِذٖث دېگْٗھٗرىىىحي ئوٍغىٕىع  ثىس ئىطالَ

 ۇالرٔىدڭثدوٌغىٕي ئ ٗجٗثٍىٕٗرٌىهئ ِٗٗش، ثٌٗىيئ ٗجٗثٍىٕٗرٌىهدىٕىغب لبٍحىػي ئ

خىدً  ۇثدوٌغىٕي ثد ٗجٗثٍىٕٗرٌىدهئ ېخىّدۇ! جۈزٌىٕىػيٍ ٗرثىٗغ دىٕىذىٓ چىمىپ،

لبٍحىدپ  ۇغدىغبضول ۈرٖنٍد جٗثىئىدٌ ۇرۇپ، ئۆزىٕىدڭجد ڭىدچ ۈضدحىذٖئ ېىىٕىعچ

 . ۇقئىذ ېگْٗد وېٌٍّٗٗضٍىىىذۇر 

 ۇھىُِدد ٗ ئ ېىىٕىػددٕىڭخىددً چ ۇثدد ۆجىىٕىّىسدٖنئدد ېَحىددپئ ۇلىرىددذاثىددس ٍ 

 چبغدذا  ۇچراظ، ئٍٕٗديئد ۇرىػىغبئىسىمح ٗدٖٔىَىحىٕىڭِ ٗرةثىرى غ ضٗۋٖثٍىرىذىٓ

 ۇالرئد ۇرۇپج ۇٔذاقغ ،ئبجېئىسِچي ۋٖوبپىر  ٍبۋروپب ٍٖححي د ۇٔذاقغ ۆزئبرائ  زىَبٌىَالر

دىٕطدىس  ۇالرئ .ٗئىّحىَبزغب ئىگ ھىذٖئبال اغبرىذ ٗرٍ ۇالر، ئٗدٖٔىَٗجٍىهِ ۋٖ ۈچٍۈنو

لدبالق،  ھَٗثىراق ثىدس ئدبجىس  ،ٌٗكثىس ثوٌطبق دىٕذار خ !ٗخاللٍىكثىراق ئ ۇثوٌطىّ

دىٕٕدي  ۇٔدذاقس ثثىد ۇڭب! غدٗتِىٍٍ ئٗخاللطىس ٗٔىاللبرىّبً ثىس ٍ ثوٌۇغمب ۇٔذاقغ

دىٕذىٓ  ۈچۈْئ ۇظلوٍ لٗدَٖ ٗدٖٔىَٗجىِٗ ۋٖ جٗرٖلمىَبت ۋروپبجبغالٍٍي! ٍب ۆرۈپچ

ثىدس  زىَدبٌىَالرلىٍىدپ  ۇٔذاقچىمدبٍٍي! غد ېىىٕىدپچ ۇثىسِ ٖنچىممبٔذ ېىىٕىپچ

 ۆجىْٗئدد وۆرضددىحىپ ۆٌۈِددذٖث ېددگْٗد ٗضددىرٌىرىج ېحىػددٕىڭو ېغىددپئ ٍددۇلىرىمي

 . ٗجحيٍوٌالرغب ثبغالپ و ۇٍۇقج ٗگٗغحۈرۈپذىٓ ئئبرلىطى ٌٗمٕيغبرائىحالردا ٔبداْ خ

                                                 
①

، ئۇٍۇغمبْ ثىر جبِبئٗت ثوٌّىطب، ئىطدالَ دوضحالغمبْئٌِٗٗىَٗجحٗ ئىطالَ ئىچىذٖ ٍبغبٍذىغبْ ۋٖ ئۇٔىڭغب دٖۋٖت لىٍىذىغبْ  

 .خبجىرٌٗۋاجىّىس رېئبٌٍىمٕيق ثىس ئٌِٗٗىَٗجحٗ ِٗۋجۇت ثوٌغبْ خىسِىحي ٔٗجىجىٍىه ثوٌّبٍذۇ. ثىرا
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 ېٕىددكخبجددبٌىك ئ ٗرىپىددذٖئىىىددي ج ھٗر ېٍىػحۇرۇغددٕىڭخىددً ض ۇئبغدد ثۈگددۈْ

ثبغدالٔغبْ  ۇٍٔۇقئدبزغ ۋالىححدب ٍٕٗديخىدً خبجدبٌىك ئ ۇث ٌِٗٗىَٗجحٗئ .وۆرۈٔۈۋاجىذۇ

 ئىذى.  ٗجّىگْٗو ۇپثوٌ ېٕىكئ ېخيج ۈٍٔٗردٖو

 زوراٍحمددۇچي ۈچىٕيودد ۆزٌىرىٕىددڭئ ۇالرئدد چي،ئددبجېئىسِ ۋٖوددبپىر  ۋروپددبٍب جددوغرا،

 ۋٖوددبپىر  ۇالرٔىددڭثىددراق ئ جوپٍىددذى. ڭگىٍىغددبچب ۆزئدد ھِّٗىٕددي ڭئبِىٍالرٔىدد

 جٗضددىر ھبٍبجىغدب ۇالرٔىددڭئ ٖنئوٍٍىغبٔدذ زىَدبٌىَالر ېددحىُل ۇٔجيجد ئدبجېئىسِچىٍىمي

 ٗرٖپدحىٓئىىىدي جِۇٔدذاق  ٗحىگٗۋجۇدىَىِ ۇالرٔىڭئ ٌٗىيث لبٌّىذى. ۆرضٗجًّٗو

 ۈٔدذىٓئبچمبْ و ۆزو ۇَٔبغبد ٗدٖٔىَٗتِ  ۇث ثىرىٕچىطي، .وۆرضٗجحي ٗضىرج ڭمۇرچو

 ۇٔىدڭئ ٗگىػىپئ وۈچىَىػىگٗ ٗدٖٔىَٗجٕىڭِ  ۋٖ ٌٗگْٗو ۇٌۇپلوغ ۇٔىڭغبثبغالپ ئ

 ٗدٖٔىَٗجٕديِ ۇثد ئىىىىٕچىطدي، ېطدٗي.و ۈچٍٗگْٗود ۈزٌۈوطدىسئ ٗثىرٌىىح ْٗثىٍ

 .ثىئدبراٍِىك ئىدذىَٗۋى ۋٖ ھدي، ٔېدرۋارو ثىرىٕچىطدي:ۋٖت. ئدبلى جۇرۇۋاجمبْ ۈجۈپو

 ٗٔدياٌٍ-ئىٕطدبٔالرٔي ٗئبچمدبْ اٌدٍ ۇالرغدبئ ٖرۋازىطىٕيد غٍٗئىٕىڭ ھٗرثىر ۈٔىيچ

جبرجىدپ  ٗدىّدذىٓل ۈچدۈْئ ۈرگدۈزۈظٍ لدبٔۇٔىَٗجٕي ھيلبٌغبْ چبغذا، ئىال ۇٔحۇپئ

 ٗرۋٖردىگبرىٕىددڭئىٕطدبٔالر پ ٗگٗرئ ھالٔدذۇردى لىٍىددپ ئبگب ۇٔذاقئىٕطدبٔالرٔي غد

 ٌٗددۇَِ ۈچددۈْجددبزاالظ ئ ۇٍددذۇرِبًج ۇالرٔيئدد ٗاٌددٍ ٍىك لىٍطددب،ئبضددىَ ثۇٍرۇلىغددب

 ٗثىراق اٌدٍ .ۋېحىذۇلىٍى غٗرق ۇالرٔيئ ٗثبٍٍىمٍىرى ئىچىگ زېّىٕىٕىڭ ٗزگىٍٍٗرگىچِٗ

 ٗرىىٗتئىىىىطي،ث ۇث ۈٔىيچ .ٗرٍِٗذۇث خبجىرجٍِٗىىٕي ھيرو ۋٖ ٗرىىٗتث ۇالرغبئ

 ٗٔدياٌٍ ۈزٌٗٔگْٗ،ٍد ۇپ، اٌٍٗغدبثوٌد ٗجىجىطدئ ئىّبٕٔىدڭ خبجىرجٍِٗىده ھيرو ۋٖ

 ْٗلىٍىدع ثىدٍ ٖتئىجدبد ۇٔىڭغدبئ ۋٖ لىٍغدبْئىمدرار  ھٍىمىٕيئىال ۇٔىڭ،ئٗضٍىگْٗئ

 . ٗرٍِٗذۇث ھٗرگىس ۇٔيئ اٌٍٗثبغمىغب  ٗردىٓثوٌغبْ وىػىٍ ٗغغۇيِ

وَللر َو عَ ﴿ ِتوَ   لسَّ َْْ ِها ََورََتول ر  ََ َنل  ْْ َُ ََ َُِناْ  َو توََّقاْ  َل َِّ َنْىَل  ْلُقَر  آ َُاْ  ََِاَفوْذَُلُىا ََِلول  َوَلْا َن ْرِض َوَلِ و  َتوذَّ
 َِ لىٍغددبْ  ٗلۋادارٌىددكج ۋٖ وٌٗحدۈرگْٗئىّددبْ  ھبٌىطدديئب ٗٔدثو ئٗگٗر﴿ ﴾َتولُُاْ  َيْ ِسوُِّا

 . ①﴾ۇقئبچمبْ ثوالجح ٗرىىىحىٕيث زېّىٕىٕىڭ ۋٖئبضّبْ  ۇالرغبثىس ئ ٌٗۋٖجحٗئ ثوٌطب،
ُوُها َِذِتْ ﴿ َُْا َُِناْ  َوَتْطَلِ  ه دُو ِّْو َنَلَ َِذِْتِر  لّْوِو َتْطَلوِ  ه  ْلُقُْوانُ  لَِّذيَ  آ  ٌٗجديل ِۇئىّىٍٕٗرٔىڭ﴿ ﴾ِر  ل

 ٗٔدياٌٍ ٗلٗتدىٍدالر پ ۇٔىيثوٌطد ېطدىڭالردا.ئۇئدبراَ جبپىذ ْٗثىٍ ٗضٍٗظئ ٗٔياٌٍ

 . ②﴾ۇئبرلىٍىمال ئبراَ جبپىذ ٗضٍٗظئ

                                                 
①
 ئبٍٗت.-96ضۈرٖ ئٗئراف،  
②

 ئبٍٗت.-28ضۈرٖ رٖئذ،  
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 ٌٗگىطديئبضبضدٍىك ث ٗدٖٔىَٗجٕىدڭِ ۇغدۇثبغدالپ ِ ۈٔذىٓو ۇٔجيج ثىئبراٍِىك

ۆپىَىۋاجىدذۇ، و ۇقئوچد-ئوچۇلحىٓ ۈٔطېرىو ٗجىجىٍىرىٔ ئۇٔىڭثىراق  لبٌذى. پۇثوٌ

. ېػدىۋېحىپحۇئ ۈٔطدېرىثىئدبراٍِىك و خبجىرىٍىٕىػىچٗ ىٍىرىذائىطحبجىطحىى ئۇالرٔىڭ

 ٖھٗرٌىدهز ۋٖ ھدبراق ،ئۆٌحدۈرۈۋېٍىع ڭٍىك، ئدۆزىٕيضدبرا ېطٌٍٗىه،و ېرۋأ ۋٖ ھيرو

 جِٗئىدَٗت ۋٖ ېدحىع، ئدبئىٍٗىمىغدب پپبجم ٗتجىٕبٍ ۇظ،ثوٌ ۇِبرخ ېىىٍّىىٍٗرگٗچ

ئىطدپبجي  ٌِٗٗىدٌئڭ ثىئبراٍِىمٕى ۇئبغ ٖيپبرچىٍىٕىػي لبجبرٌىمالر د ۇٔبضىۋىحىٕىڭِ

 . ْٗئىى

 ٗضدىرثىدر ج ٍٗٔٗ وۈجۈۋاجمدبْ ٗدٖٔىَٗجٕديِ ثدۇ ھېطدبثحبئىىىىٕچىطي ئبخىرلي 

 ھېطددبثالٔغبْئىٍگىددرى  ٗدٖٔىَٗجٕىددڭِ ۇئبغدد ،ۇپٍىّىرىٍىػددي ثوٌدد ٗدٖٔىَٗجٕىددڭِ

 ٗجّىدگٍْٗ ۈچيلىٍىػدمب ود ۇجمۇزۇپئىچىذىٓ ل ۇٔىڭئ ۆزىٕيئ ٗرچٗگ ٔىػٍّٗٔٗردا

 لىٍذى.  ٗۋٖرئبٌٍىمبچبْ خ ٕيٍىّىرىٍىذىغبٍٔىمى ٗدٖٔىَٗجٕىڭِ ۇثىراق ئبغ ۇ،ثوٌطىّ

ثبغدمىالرٔي  ۇرۇپ،جد ٖئىچىدذ ٗۋجۇدىَٗتِ ۋاجمبٍْىّىرىٍى ۆزٌىرىئ ۇالرئ چۈٔىي

  .ھالٔذۇرىۋاجىذۇئبگب ۋٖجحىٓئبلى ٗجٗرٌىهخ

، ثىدس ٗدٖٔىَىحيِ ٗرةغ ۋاجمبْلىٍى ھۆوۈِرأٍىك ٗجىٗئىٕطبٔىَ ۈگۈْث ھٗلىمٗجْٗ

 ۇٔدذاقئ ٖنئوٍٍىغبٔدذ ٗروىػدىٍ ٗزىث ېغىّىدسداچ ۆزٌىگْٗضد ھٗلمىذٍٖىّىرىٍىع 

ٍىّىرىٍىػددىٕي  ۇلٗررٖرِدد ۇالرئدد ۈٔىيچدد ٗجٍّٗددذۇ،ٍىّىرىٍىددپ و ٗئبضددبٍٔىمچ

 .ۋاجىذۇزىٕي لوغذاۆئ ْٗثىٍ ئىجبثىٌ ئبِىٍالر ۋٖ ۈچو ېچىىحۈرىذىغبْو

 ۈچي،ودد ٗظئىػددٍ ېحىرلىٕىددپل ۋٖ ۈچي، چىددذاِچبٍٔىكئىٍىددُ ودد ئددۇالردا

لىٍىع  ھٗي ۇٔىڭئ ۋٖلىٍىع  جٗجمىك لىَىٕچىٍىمالرٔي ھبرىحي،ِب ۇرۇظئىٕحىساِالغح

 ثبغدمب ثوٌغبٔذىٓ ھي لبجبرٌىمالررو ٌِٗٗىَٗجچبٍٔىكئىسدىٕىػحىىي ئ ۈضحىذٖئ ۇضۇٌيئ

 ۆغٕىطددىذىٓئ ڭٔي ئىٕطددبٕٔىبپددبج ٗرٖپٍىرىددذٖج ْٗۆپٍىگودد ھبٍبجىٕىددڭ ٍٗٔٗ ئددۇالر

 .ٗئىٍغبر غبرائىحالرغب ئىگ ۈوٍٍٗذىغبٍْ ېخبٔىىىغبِ ئېٍىۋېحىپ

ۇ، ثوٌطدىّ ٗۋجدۇتِ ٗۋٖثٍٗرضد ۈٔذٍٖدذىغبْئ ٗىھبالوٗج ٗدٖٔىَٗجٕيِ ۇث گٗرچٗ

 ڭچىد ٗۋجۇدىَٗجٕيِ جۇرۇۋاجمبٍْىمىٍىع ئبٌذىذا  ھِّٗىطي ۈچٍٗرٔىڭو ۇئبغ ثىراق

 ۇالرٔىدڭثىدراق ئ، . جدوغراۇلبٌىدذ ۇپجىس ٍىّىرىٍىػدحىٓ جوضد ۇٔيئ ۋٖ ۇرىذۇج ۇجۇپج

 ۇئدد ۈٔىيچددۇ. لبالٌّبٍددذ ۇپجوضدد ئددبلىۋٖجٕي ۇلٗررٖرئددبخىرىمي ِدد ٗ ئ ھِّٗىطددي

 . لبٔۇٔىَىحي ھٕىڭئبٌال

 ٗٔدپٗئٗتِ ٌٗىديث ِٗٗشئ ٗخدالقئ ھٗلىمىدٌ ۇٔىڭئ ٗضىٍىذِٖ ٗخالقئ ئِّٗب

ضىرجمي لىَدبپىحي  ٗخاللٕىڭجبٌّىع ئئب ۇ. ئبغڭئبٍذى ھِّٗىگٗثوٌغبٍٔىمي  ٗخالقئ

 ھٗلىمىٌ ٗخاللٕىڭٍىٍحىس ئ ۈٔىيٍىٍحىسى ٍوق. چ ۇٔىڭثىراق ئ ۇثوٌطىّ ۈزٖيگ ٗوالث
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 لىٍّىغدبْ ٗٔدجٗدىٕٕدي ِۈچدۈْ ئ ۇٔىڭ. غدۇچىمىدذ ۈٔدۈپثوٌغبْ دىٕذىٓ ئ ۇٌىميث

 لىٍىػدمب ثبغدٍىذى. ۇرۇپئوخػدبظ ئبٌٍىمبچدبْ لد ٖرٖخدمٍٗىٍحىسى ٍوق د ٗخالقئ

ئبضحب ئبضحب  ېٍىپو ٍٗذأغبِ ٗۋالدالرئ ۈروۈَوىَىٓ ثىر ج ۇرۇغىذىٓئ َٔبۇئىىىىٕچي د

 ڭذى، ٍبِب ٗرٖپىٗج ٗتٍب جىٕبٍ ۇالرئ چىمىػمب ثبغٍىذى. ېىىٕىپچ ٗخاللحىٓئ ۇئبغ

 وۈٔطددېرى ٗتٔىطددج .ٗجحدديو ڭىپضددى ٗلبالٍّىمددبٔچىٍىك ئىچىددگ ھبٌددذا ٗرۋاضددىسپ

 ئبغّبلحب! 

 ۋىحيئدبلى ۈگدۈٔىيث ۇوي، ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭثوٌۇۋاجىذ ېٕىكئ ۇغ ٗرٖپحىٓثىر ج ٍٗٔٗ

ٍىٍالردىدٓ  ٌٗىديثِٗٗش ئ ٗجىجىطدئ ڭثوٌغبٍٔىمىٕى ۇضۇٌّبِْ ۇالرٔىڭئ ھٗرگىسِۇ

 ھديئىطدالِٕي رو ۇرۇپ، پۈجىۈيلبٌذ ٌِٗٗذىٓئ ۇلۇِىٕيئ ھٗلىمىٌ ڭٔىٗاال اٌٍ ېرىالث

 خبجدبٌىمالرٔي ضدبدىر لىٍىدع ېغىدرئ ٗنغدحۇلوٍ ۇرۇپئبٍالٔذ ئٗٔئٗٔىگٗ لۇرۇق ٍوق

ِبھىَىحىذىٓ  ٗضٍيئبضحب ئبضحب ئ ۈغٗٔچىطىٕيئبضبضٍىك چ ڭئىطالِٕى ٗجىجىطىذٖٔ

 . ۋىحىذۇرئبلى ٌٗىهپبجىئ ٍىرالالغحۇرۇۋېحىػٕىڭ

ئددبخىرلي  ٗرٖپددحىٓثىددر ج ٗجْٗ، ٍٗٔٗٔىطددج ِٗدٖٔىَىددحىگٗ ٗرةغ ٗرٖپددحىٓج ثىدر

 ۇغدئبِبٍدبْ ثوٌ ٗلىمٗجٕىڭھ ثۇ ٗجْٗٔىطج رېئبٌٍىمىغب ۇضۇٌّبٔالرٔىڭِ ٗضىردىىيئ

 زاِدبْ ھدبزىرلي ۈٔىي. چۆرضىحىذۇو ٗضىرج ٗوطىسغ ٗگھٗرىىىحىئىطالَ ئوٍغىٕىع 

 ڭئىطدالِٕى ٗرچبغذا،وىػدىٍ ْٗرگۆود ېٕىدكئ ۆزٌٗرخبجبٌىمٍىرىٕي ود جبھىٍىَٗجٕىڭ

 ھبٍدبت ٖضدٍٗپىيد ۇضدۇٌّبٔالرٔىڭِ ئٗۋالد ۇٔجيجد ھٗدىص ۋٖ ،لۇرئبِْبھىَىحىٕي 

 ۈگدۈٔىيث ۈِّىحىٕىدڭئىطالَ ئ ۋٖبغذا چ ۈغٗٔگْٗچ ٖنئىجرا ثوٌغبٔذ ئٌِٗٗىَىحىذٖ

 ْٗثىٍدگ وٗجىٍٗٔىىىٕدي ٍىدرالالپ لبٔچىٍىدهِبھىَىحىدذىٓ  ٗضٍيئ ڭدىٕٕى ۋالىححب

 وۈٔطددېرى ېٍىددپ،و ٍٗددذأغبِ ۈزٌۈوطددىسئ ۇغدديثؤٌبِبٍددبْ  ھٗلىمٗجٕىددڭ چبغددذا

لوغددىذىغبْ ِددوي  ۈچودد ھٗرىىٗجددىٗ ثدۇئددبرلىٍىك  ئبۋأگددبرجالر ٍېڭددي زورىَىۋاجمدبْ

 . ٗضىذۇرٗٔجِ ئېٕېرگىَٗ

 ۇپجوض ٔٗرضٗ ھېچ ۈغىٕىػىٕيچ ۇغۇٔذاقِ ٗرٖپحىٓئىىىي ج ھٗر ھٗلىمٗجٕي ثۇ

 ! ۇلبالٌّبٍذ

 ٍٗذأىذالبرىحب ئبضىٍَىك ِ ھٗلىمٗجىٗثىر  ھٗر لىٍغبْ ٔبزىً ھئبٌال ٍبۋروپب دېّٗن

 ۋىحىدذىٍٓىّىدرىٍىع ئبلى ٗثدوٍىچ لدبٔۇٔىَٗت ھديئىال ۇرىدذىىْٗ، ئۇٔدذالحبج ڭچى

 ۇضدۇٌّبِْ ۇئد ِٗٗش، چدۈٔىيئ ۇِىىِٓد ٗوٍٗظچ ۆزىٕيئ ىٌٗجئل ۈگۈْث ۇغٕيجؤ

 . ٗجحيئبٍٍىٕىپ و ھٗلىمٗجىٗ ۇقئبٌٍىمبچبْ ئوپئوچ ېڭىذائ ڭلىس ٍبغالرٔى ۇيئوغ

 ٗرٔىڭئدبِىٍالردىٓ ثىدرى وىػدىٍ ۈچٍٗحىدۈچيو ھٗرىىىحىٕيئوٍغىحىع  ئىطالَ

 ٗغٍدۇپِ ۈزۈٍِٗرٔىدڭلىٍىػحب ضىرجحىٓ ئىّپورت لىٍىٕغبْ ج ھٗيلىَىٕچىٍىمٍىرىٕي 
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 ئٌّٗددبٔىٌ ،ۇرۇغددحبئبغ ٌِٗٗددگٗئبرِددبٍٔىرىٕي ئ ۇئددبرز ۈِّٗجٕىددڭئ ۋٖ ۇغددىذاثوٌ

 . ېحىذۇئ ٗوصئ ېٕىكئ ۇغىذاثوٌ ِٗغٍۇپ ٖھجٗرٌٗرٔىڭر

ثىدر  ۇقوىرىدپ جوٌد ۆرٖپضد ۈزۈٍِٗرٔيج ٗرثحىىيغ ۋٖ غٗرلىٌ ٍبۋروپبٔىڭ ۇث ِبٔب

 ٔطددېرىوۈ ٗرٖپج ۇضددۇٌّبٔالرِ !رېئددبٌٍىك ٌِٗٗدديوىَىٕىددي ئ ۆجىٗٔددذىٓئ ئٗضددىر

ئىسچىددً  دۈغددٍّٗٔىىىٕي ۈچىَىددپثوٌطددب و ٗرٖپج ۈغددٍّٗٔٗرد ئبجىسالغددّبلحب.

 .ۋاِالغحۇرِبلحبدا

 ۆٌٗوىٗ،ثد ٗچدچٗثىدر ٔ ۇَٔبضديئىطدالَ د پبرچىالٔدذى، ۆٌىحديئىطدالَ د چو 

 ھٗرلبٍطدي ۈگدۈْث .ٗجحديو ۆٌۈٔدۈپث ۆٌٗوٍٗرگٗث ۇغػبقئ ېخىّۇوىَىٓ ج ۇٔىڭذىٓئ

 ۆزئدبرائ ېحىُثىر ل ٍٗٔٗ ۈچۈْئ ۇرۇظئبغ ېخىّۇج ۆٌۈٔۈغٕيث ۋٖپبرچىٍىٕىع  ۇرۇھالرگ

 لوٌىغدب جدوپالپ، ۆزثبٍٍىمالرٔي ئ ٌيضبٍىطىذا خىَبضوجطىَبٌىسَ  لىرغىٓ لىٍىػّبلحب.

 ۇچيلىٍغدِؤوپوي جبالٍذىغبْ  ۇالپث ېٍىپ، ئۇٔيض ڭگبيرىسلىغب چب ٌٗمٍٗرٔىڭخ ۇئبغ

جبغدمىرى  ٖجحىٓئدبد ،ۈچىَىدپٔدبِراجٍىك و ْٗثىٍ ېٍىػيو ٍٗذأغبِ ڭضىٕىپٕى ېڭيٍ

 . ٗجحيو ۆۋىٍىػىپد ٗرزٌىرىل ۆضۈَئ

 ۈچٍدۈنو ۋٖ ۇضحٗھىَِٗ ٌٗمٍٗرثوٌذى.خ ۋٍٖراْ ٗجٍٗرٍىّىرىٍذى، لىّّ ئٗخالق

 ٗجٍٗرگٗجبِدبئ ۈغٍّْٗبوي د ٗخطٍٗرگٗغ ۇجۇپ، غٗخطىَٗجچىًٍول ۇٔبضىۋىحىٕيِ

ي ٍدوٌىٕي جدبپمىٍ ۇٌۇپ، لۇجۇٌۇغدٕىڭٍول ٍِٗىهخبجىرج ٗجحي، غٗھٗرٌٗردٖو ۆٌۈٔۈپث

 لبٌذى. ۈغۈپثىئبراٍِىممب چ ۈگىّٗشج ٖرىجىذٖثوٌّبٍذىغبْ د

 ٗۋٖئىطدالِغب ج ٗھٗرٌىرىذٖغد ۇضدۇٌّبِْ ۋٖچىمىدع  ۇرۇپلد ۆٌىحديد ٍٗھۇدىٌ

 ٗظئىػدٍ ٍَٗبرٌىمٍىرىٕيج ٌٗحۈرۈغٕىڭو ٍٗذأغبثىرىٕي ِ ۆٌٗجحىٓد ٍٗرىثوٌّىغبْ غ

 .ثۆٌۈۋېٍىٕذى ېّىٓز ۇلٗددٖشِ پبرچٗثىر  ٍۈرىىىذىٓ ۇَٔبضىٕىڭئىطالَ د ۈچۈْئ

 ووِّدۇٔىسَ ۋٖ ۇرۇغدالرئ ۇچلبرىحىٍغدبْ لبلػدبجم ۇضۇٌّبٔالرغبِ ئبفغبٔىطحبٔذىىي

ثبغددمب  ۋأٍىمالردىددٓزورا جددۈگىّٗش ۈرگددۈزۈٌگٍْٗ ِۇضددۇٌّبٔالرغب ۇَٔبضددىذىىيد

 ٗرغدبرىٕىڭلبجدبرٌىك ٍفىٍىپپىٓ  ۋٖ ، ضوِبٌي، ئۇگبٔذائبرجىرىَبئېپوپىَٗ،  ،ھىٕذىطحبْ

 ۈغدٍّٗٔىهد ېمىٍغدبّْبٔالرغب لبرىحدب ٍۇضدۇٌِ ۆٌٗجدٍٗردٖدجبٍٍىرىدذىىي  ھٗرلبٍطي

 . ۆٍّٗوحٗو ۋۇٌذاپال ۈٔطېرىئوجٍىرى و

 ۇغدۇِ ٌِٗٗىَٗجدحٗلىالٌىدذى؟! ئ ٔدېّٗ ۈزۈٍِٗرئىّپدورت لىٍىٕغدبْ جد ضىرجحىٓ

ٍبوي  چىمحي ېٍىپو ۈچۈْثوٌغىٕي ئ ٗۋجۇتِ ۇالرئبغ ھِّٗىطي ثٗخحطىسٌىىٍٗرٔىڭ

 ۇٔىدڭثىر لبٔحي ٍبوي ئ ٗجٕىڭجىٕبٍ ۇالرئ ٌٗىيث .ىٗردث ۈزلوٌي ئبرلىٍىك ٍ ۇالرٔىڭغ

 لبٌذى.  ۇپثىرى ثوٌ ضٗۋٖثچىٍىرىذىٓئبضبضٍىك 
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 ٍٗٗرگٗچبغدذا ل ئۈِىذضدىسٌٗٔگْٗداھىدَالردىٓ  ۇث ۋٖ ۈزۈٍِٗردىٓج ۇث ئىٕطبٔالر

 ! ۈزٌىٕىذۇ؟ٍ

ئبِىٍالردىٓ ثىرى  ٗرگۈچيث ٍَٖبرد ھٗرىىىحىگٗئىطالَ ئوٍغىٕىع  ٖيد ۇئبغ ئٗٔٗ

 ! ِٗٗشئ ِۇِىىٓ ٗجئىٌل ۇظٍوٌىٕي جوض ۇٔىڭۇپ، ئثوٌ

 ۋٖوبپىحدبٌىسَ -الگېدرئىىىدي  ھِٗىػدٗ ۈزۈٍِٗرجد ۇئىّپورت لىٍىٕغبْ ث ضىرجحىٓ

 ٗثىرگ ثوٌۇغٕي ۇيٍبوي ئبغىبرا ل ۇرۇٍْوغ ۈچۈْثىرى ئ الگېرىذىىىٍٗرٔىڭ ووِّۇٔىسَ

 ھٗيلىَىٕچىٍىمالرٔددي  .ۇلىالٌّبٍددذ ٍٗددذاپ ۈٌٍىٕىػددٕيگ ۇٌٍددۇقل .ېٍىددذۇو ېٍىددپئ

 ھېطدبثحبثىدراق ئدبخىرلي  ۇلىٍطىّ ھٗيلىَىٕچىٍىمالرٔي  ٍْٗبوي لىطّۇ لىالٌّبٍذ

 ۈغۈرِٗوچيثىر ئبزگبٌغب چ ٍٗٔٗ ڭراقچو ۇٔىڭذىٓئ لۇجمۇزۇپثىر ئبزگبٌذىٓ  ۈِّٗجٕيئ

 ۈغدۈپئبزگبٌغدب چ ڭمۇرثوٌّبٍذىغبْ چو ۇجۇٌغىٍيل ٗجئىٌل ۈِّٗتئ ٗجىجىذٖ. ٔۇثوٌىذ

 .ېحىذۇو

 ٗئىددگ ٗئىّىددبٔىَىحىگ ۇجۇٌددۇظل ھٗلىمىددٌ ٍٗرٔىددڭخٌٗمداھىددَالر  ضددبخحىپٗز

 ۇالرٔىدڭئ ۋٖ ۇرغۇزغدبْئوٌح ٗخحىذٖج ھولۇق ۇالرٔيئ دٖضٍٗپحٗ ۇث ۈٔىيچ .ۇثوالٌّبٍذ

زىدث  ۈپحىٓجد ٗٔپٗئىدحىگِٗ ڭخوجبٍىٕالرٔىد ٗرگْٗث ۈزۈپٔىساٍِىرىٕي جد ٗتضىَبض

 ِٗٔپٗئٗجدي ڭۇٌالرٔىلھٗرگىسِۇ  ئوٌحۇرۇغي ۇٔذائور ۇث ۇالرٔىڭئ ٌِٗٗىَٗجحٗ. ئېٍىذۇو

. ۈچۈٔذۇرئ ۇرۇظئبغ ٌِٗٗگٗئ ٗٔپٗئٗجىٕيِ ڭخوجبٍىٕالرٔى ٌٗىيثوٌّبضحىٓ ث ئۈچۈْ

لبزىٕىػدىغب ٍدوي  ِدۇۋٖپپٗلىَٗت ھٗلىمىدٌ ٖھجٗرٌٗرٔىدڭر ۇخوجدبٍىٕالر ئبغد ۇڭبغ

 ېٍىدپو ٍٗٔٗ .ېٍىدذۇزىدث و ۈپحىٓجد ٗٔدپٗئٗجىگِٗ ۇ ئۇالرٔىدڭثد ۈٔىيچ .ۇلوٍّبٍذ

 ۇۋٖپپٗلىَٗتِدد ۇرۇپجدد ٌٗحددۈرۈپئددبچچىمىٕي و ڭخوجبٍىٍٕىرىٕىدد ۆزىّددۇئ ڭىددۇالرٔئ

 ۇرغۇزغدبْئوٌح ٗخحىدذٖج ھولدۇق ۇالرٔيئد ۈٔىيچد .ۇلىالٌّبٍدذ جۈرئٗتلبزىٕىػىغب 

 ۋېٍىػدحىٓجبرجى ۇالردىٓئد جٗخحٕي ېپىپ،ج وۆجىگٗ ۇالرٔىڭئ ۈٍٔٗردٖخوجبٍىٕالر ثىر و

 . ۇٍبّٔبٍذ

 ھرىّددبٍٔىكٗثوٍبٍددذىغبْ ل ۆزىٕيود خٌٗمٍٗرٔددي دۇَٔبضدىذاخوجدبٍىٕالر ئىطددالَ 

 ٌٗمٍٗرٔىدڭخ ۋٖ ئبغۇرۇدىغبْ ٌِٗٗگٗئ ِٗٔپٗئىحىٕي ڭخوجبٍىٕٕى ئبضحىذا، ٗردىطيپ

 ٍٗددذاپ ۇٍغددۇج ۋاجمبٔددذٖنلىٍى ٗتخىددسِ ۈچددۈْئ ٗٔپٗئٗجدديِ ٌٗمٕىددڭخ ۆڭٍىددذٖو

لىَىٕچىٍىمٕدي  ۇرٖوىٗپِد ۇئبرلىٍىك ئبغ جۇرغۇزۇظ داھىٌ ٗڭگۈٌۈنلىالالٍذىغبْ ِ

 ْٗثىدٍ ۇٍٔىرىئوٍ ٗھرىّبٍٔىكل ئوٍٍىٕىۋاجمبْ ٗھٕىذٖلىٍّبلچي ثوٌذى. ثىراق ض ھٗي

 ٗروىػدىٍ ٗلطدىحيِ ۇٕٔىدڭثىدردىٕال ئوٍ چبغدذا، ۋاجمبْثوٍب ۆزٌىرىٕيو ٌٗمٍٗرٔىڭخ

-ئدبر ۇالرٔيئد داھىَالرٔىدڭ ٗڭگۈٌدۈنِ ٖ، خٌٗمدٍٗرد-لبٌدذى ۇپثوٌ ئبٍذىڭ ۈچۈْئ

ثىٍىددپ  ۋٖجىٍٗٔىىىٕيلىٍىدد غٗرق ٗلبالٍّىمددبٔچىٍىك ئىچىددگ ۋٖ ىكٔددبِراجٍ ۇش،ٔوِدد
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ثىدراق  ٗرضدىّۇث ۋٖدىٍٗرٔدي ڭٍىغدبِْى ٌٗمدمٍٗىٍي خ ھٗرداھىَالر  ۈٔىيچ لبٌذى،

 ئىذى. ېٕىۋاٌغبٍْ ۋٖدىطىذىٓ ۆجًّٗئ ۇزاقئ

 ۈٔطدېرىچبغدذا و زېدرىىىْٗ ۇٔچىالردىٓئوٍ ۋٖ ۇْئوٍ خٌٗمٍٗر ھېطبثحب ئبخىرلي

 !ۈزٌىٕىذۇئىطالِغب ٍ ٖلىٍىع ضبداضي ئىچىذ ٌٗٗپج ۇجمۇزۇغٕيل ېػىۋاجمبْئ

*** 

ئىطددالَ ئددوٍغىٕىع  ۇغدديثوٌ ٗۋجددۇتِ ٍٗھددۇدىَالردىٓ ېّىٍٕىرىددذاز الَئىطدد

 ثىرى!  ڭئبِىٍالرٔى وۈچٍٗحىۈچي ھٗرىىىحىٕي

گىگبٔدث ئورٔىدذىٓ  ېدحىُل ودۆرۈۋاجمىٕىّىسدٖن، ھٗروبِجىً دووالجىذىٓ  ٌورىذو

 ۈچدۈْ، ٍٗھدۇدىٌئۇظ ثوٌد ْٗضدبٔجىٍىذىغبْ جىدى ۇجىغدبپ ۇٔىدڭئ ثوٌطب، ۇرِبلچيج

 . ٌٗذىو ٍٗذأغبِ ۆٌىحيد ٍٗھۇدىٌ ٖئىچىذ ضۇٍىمٗضحيئورجبق  خىرىطحىَبٔالرٔىڭ

جبرى  ھېٍىھَٗ ٌٗذى ۋٖو ۇرۇپروٌىٕي جبرى لىٍذ رېئبٌٍىمحىىي ۆزىٕيئ ۆٌٗتد ثۇ

 .لىٍذۇرۇۋاجىذۇ

 ھٗر ھبٍبجٍىمٕىڭ ۇالرٔىڭئ ھِٗذٖ ٗۋجۇجٍىمىذىِٓ ٍٗھۇدىَالرٔىڭئىٕطبٔالر  ثىراق

 ٗدٖٔىدٌِ ۋٖ ئىدذىَٗۋىىمحىطدبدى، ھٗرثىدٌ، ئ ضىَبضدىٌ، ضدبھٌٗىرىذىىيلبٍطي 

 ! ۈزٌىٕىذۇ؟ٍ ٍٗٗرگٗل ۇالرئ جبق جوٍغبْ چبغذا، ھۆوۈِرأٍىمىذىٓ

 ۆزئدد ۇالرئدد ۇ، ثىددراقثوٌطددىّ ئٗلىٍٍىدده ٗنث ٗرچٗگ ٍٗھددۇدىَالر ھٗلىددمٗجْٗ 

 ٗۋٖثىذىٓضد ۆچٍّٗٔىهلبپمبرا ئ ۋاٌغبْچىرِى ۈرىىىٕيٍ ۇالرٔىڭلبرغي ئ ٗٔپٗئٗجىگِٗ

 ! ۇلىٍىػحىٓ جوخحبپ لبٌّبٍذ ھٗرىىٗتبرغي ل ٗٔپٗئٗجىگِٗ ۆزئ ۇالرئ

َُِناْ   ْل َوُهاَل َو لَِّذيَ  َنْ رَُتا ْ ﴿ َََم َوًَ لتَِّذيَ  آ َِّ َنَ مَّ  لنَّلِس   ۇغرىىالرٔىڭِ ۋٖ ٍٗھۇدىَالر﴿ ﴾َلَُِ َم

  .①﴾!ْٗثبٍمبٍط ۇَچول ٍٗٔىىىٕيئىى ۈغّْٗلبجحىك د ھِّٗىذىٓ ِۇئىّىٍٕٗرگٗ
لىٍىػدحب  ٖنثوز ۋاجىذۇ، ئۇالرٔيلىٍى ئېىطپالجبجطىَٗ رىٕيٌٍٗىئ ٗرٖةئ ٍٗھۇدىَالر

 ېڭٍّٗىچىٍىىىٕديو ۋٖ ھۆوۈِرأٍىدك ۇالرئد ۋاجىدذۇ، چدۈٔىيجوخحىّبٍ دائىرىذٖ ٖرثىر

 ۈزۈٌّٗشئ ېػىۋاجمبْئ ۈردٖئىسچىً ج ۇالرئ ْٗثىٍ ۇٔىڭغ .لوٍۇۋاجىذۇ ۇٔغبئبٌذىٕمي ئور

 . غٗوىٍٍٗٔذۈرۈۋاجىذۇ ھۇجۇِٕي ۇرِبلبٍح

ئىجرا لىٍّدبلچي ثوٌغدبْ  ٍٗھۇدىَالرٍىٍٍىرىذا  -81 ٗضىرٔىڭئ ۇغۇِ ذاۇلىرىٍ ثىس

 جوخحىحىددپ، ھٗرىىىحىٕدديجىٕددبٍي  ۇثدد ۆجحددۇق، ئددۇالرئ ۆرۈپپىالٕٔددي ودد ٖھٗرٌىددهز

لىٍىددپ  ھۇجددۇَ ۇرِددبلبٍح ٗجٗرٌىددهخ جوخحددبپ لددبالٍٍي، ِٗددذىثىددس ئ :ئددۆزٌىرىگٗ

  ٌٗٗرِۇ؟َېد ٍٍيجوخحبپ لبال ٖدائىرىذ ئۇٍغۇْ ئٗلىٍگٗ ۈچۈْچىمّبضٍىمي ئ

                                                 
①

 ئبٍٗت.-82ضۈرٖ ِبئىذٖ،  
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ۇ، جوخحدبپ لبٌّبٍدذ ِٗدذىئ ئۆچٍّٗٔىىىدذىٓثوٌغدبْ  ۇضدۇٌّبٔالرغبِ ۇالرئ !ٍبق

 ۇالرغدبئ ېىىّٕٗضدٍىىىٕيچ ۋاِالغدحۇرۇپ،ئبرلىغبدا ۈغدٍّٗٔىىٕيد ٍٗحبْغ چۈٔىي

 . ۆرضٗجحيچىراٍٍىك و

وىدُ  ۇ، ئىٕطبٔالرثوٌىذ ٍٗذاپ وۈْ ثىر ھبِبْ ثوٌغبْ چبغذا، ٍٗذاپ ھۇجۇَ لبٍحۇرِب

 ! ۈزٌىٕىذۇ؟ٍ ٗرٖپىٗج

ۈزٌىٕٗرِدۇ؟ ٍ پبرجىٌَٗٗرگٗ ۋاجمبٍْبٌىػى ۇرۇْث-ېغىسئ ْٗثىٍ ٗرةغ ېٕىڭچٗض ئۇالر

 ھٗرىىىحىگٗ ۋأٍىكزورا ٗٔىڭئىطرائىٍىَ ،ئبِېرىىبثبظ روٌچىطي  ٗرثٕىڭغ ۋٖھبٌٗٔىي

 ! وۈغىۈرجۈۋاجىذۇلىٍىػمب  ۈغٍّٗٔىهد ۇضۇٌّبٔالرغبِ ېرىپ، ئۇالرٔيث ٍَٖبرد

 ۇث ٍۈزٌىٕٗرِۇ؟ ۋٖھبٌٗٔىي ٗرٖپىٗج ٌٗٗرپبرجىَ ِّۇٔىطحىهوو ېٕىڭچٗض ۇالرئ ٍبوي

 ۆرۈپثوٌغدبْ لدبجىٍىٕي ود ئۆٌحۈرِٗوچي وۆجۈرۈۋېٍىپ، ئبدَٖلوٌىذا پىچبق  ٌٗٗرپبرجىَ

 ٌِٗٗىدٌئ ھېچمبٔذاقثبغمب  ېگٗٔذىٓد .ۇثوٌّبٍذ  لىٍطب ۇٔذاقث َٖئبد ھًٗ ۇرۇپّۇج

 ھبٌدذا َٗخدبجىرج ٗوٍىّىدذىٓلبٔذاق چ ھٗر ىڭلبجىٍالرٔ ھِٗذٖ .لوٌالّٔبٍذۇ ٗدثىرج

 . لوٍىذۇ ٍوي لىٍىػىغب لبجىٍٍىك

 !ۇٔىػبٔي ثوٌّبٍذ ۈزٌىٕىعئىطالِذىٓ ثبغمب ٍ ڭئىٕطبٔالرٔى ،ېّٗند 

 ۇٔىڭدذىٓئ ۋٖ ۇلوٍىدذ ئبغدىبرىالپّۇ ۇٔيئد ۇ،گبھىذاثىٍىذ ېٕىكئ ۇٔيث ٍٗھۇدىَالر

: چٍّٗٔىدهۆلبپمدبرا ئ ۈرىىىدذىىيٍ ۇالرٔىدڭ! ثىراق ئۇلبٌّبٍذ چۈغۈپّۇ ئٗٔذىػىگٗ

جىٕددبٍي  ۇالرٔىددڭلىددسىمىع ئ ڭالرچٗثوٌغددبْ ضددبرا ېڭٍّٗىچىٍىىىٗودد ۋٖ ھولددۇق

 ۋٖ ٖزىٍٍىدهر ۋاٍِىدكالرٔي داۇئ ھِٗذٖ ٗرٍِٗذۇجوخحىحىػمب ئىّىبْ ث ھٗرىىٗجٍٗرٔي

 !ۈٔذٍٖذۇئ ۇرۇغمبئبغ ۋأٍىمٕيزورا

*** 

 ھٗرىىىحديئىطدالَ ئدوٍغىٕىع  ،ۈزٌىٕىػدىٗثىدر ٍ ېٕىكئ ھبدىطىٍٗرٔيجبٍذا  ثۇ

 ثبر. ٗلذىرثىر ج ۈوطٗنٍ ۈٔذٍٖذىغبْئ ۈزٌىٕىػگٍٗ

 ۇپ،ثوٌد ٗۋجدۇتثوٌىدذىغبْ ثدبرٌىك ئدبِىٍالر ِ جدۈرجىٗ مبئوٍغىٕىػد ھٗلىمٗجْٗ

ٍوٌىّىسدا  ېٍىۋاجمبْو ْٗثىٍ ٗزىٍىرىث ٍٗٔٗ ٗۋجۇتِ ۆزىذٖئ ۇجٕىڭِىٕ ۇغۇِ ٗزىٍىرىث

 . ۇچرىػىّىسئ

 ثىدرىگٗ ھدېچ ىٍالرٔىڭئبِ ۇغۇِ ۆجىٗٔذٖن،ئ ۆرضىحىپو ۇلىرىذاٍ دۈغٍّٗٔٗر، ثىس

 جوضدۇپ ېحىػدحىٍٓىّىرىٍىدپ و ٗدٖٔىَىحىٕديِ غٗرة ۇالرئد ٗٔيٍۇ. ثوالٌّبٍذ ٗئىگ

لبرىٍىغدددبْ  ٖپلبزأدددذى د ِدددۇۋٖپپٗلىَٗت ٗزىرىدددذٖٔ ۇ، خٌٗمٍٗرٔىدددڭلبالٌّبٍدددذ

 ھۆوۈِٗجٍٗرِۇ ٗرٌىهٍ ۇچيلىٍغ ھىّبٍٗضىَبضىحىٕي  غٗرة ۇراٍؤالردىىي ِبالٍٍىرىّ

 ٍٗھۇدىَالرٔىددڭ ۇ، ھِٗددذٖلبالٌّبٍددذ چٗوددٍٗپ ىحىٕيھددبالو غٗرثٕىددڭئوخػبغددال 
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 ۋاٍِىػددىۋاجمبْئىسچىددً دا ۇالرٔىددڭئ ۋٖ ۇرۇظلبٌددذ ٗۋجددۇجٍىمىٕي ئٌِٗٗددذىِٓ

  ٌٍّٗٗذۇ.لوٌىذىٓ و ۇالرٔىڭجوخحىحىع ئ ۋأٍىمىٕيزورا ۋٖ ۈغٍّٗٔىهد

 ۆٌحدۈرۈظ،لىرغىٓئ ٗٔديثىدر ئىػدمب ٍ ْٗثىدٍ ٗلذىرىج ٗٔىڭاٌٍ ۇالرئ ھٗلىمٗجْٗ

ئىطدالَ  ۇثد ۇ، ثىدراقثوالالٍدذ ٗلىَٕبغمب ئىدگ ۋٖلىٍىع،ئبزاثالظ  ْۈرگۈض لىٍىع،

 ھٗر ھِٗدذٖ ضبپالغدحۇرۇدۇ ۋٖ ۇپبوالٍدذ ۇٔيئ ٗوطىچٍٗولبجّبلحب ٍوق ئ ھٗرىىىحىٕي

  ۇ!لىٍىذ ٗئىگ ىمحىذارغبئ ۇراٌىغۇدٖنلبٔذاق لبرغىٍىممب جبلبثىً ج

  ۇ.پىالٔالٍذ ٗاٌٍ ئىػالرٔي

ئىطالَ ئوٍغىحىع  ھِّٗىطي ڭىك غبرائىحالرٔىبراٌٌٗمئخ ْٗثىٍ ٗلذىرىج اٌٍٗٔىڭ

 ۇٔيئدد ۋٖ جددبرجمۇزۇظٍىٍحىددس  ڭمددۇرچو ۇٔيزوراٍددحىع ئدد ۈچىٕيودد ھٗرىىىحىٕىددڭ

 ٗتخىدسِ ۈچدۈْئ ۇرۇظئبٍالٔدذ ٍوٌغدب ۇچدۇقئ-ئوپ ٌٗگۈضىذىىيو ٗجٕىڭئىٕطبٔىَ

  ۋاجىذۇ.لىٍى

 ئىدٌثېرىۋاجمبْ جٗثى ېٍىپئ ۆزٌىرىئ ۈغٍّٗٔىرىد ٗٔىڭاٌٍ ْٗثىٍ ٗلذىرىج اٌٍٗٔىڭ

لبپمدبرا  ٗجدىْٗو ڭىپضى ۋۇجۇدىغب ۇالرٔىڭئىطالِغب لبرىحب ئ ۋٖ ٗرٍبٔىذاج پبئبٌىَٗت

زوراٍحىع  ۈچىٕيو ھٗرىىىحىٕىڭئىطالَ ئوٍغىٕىع  ْٗثىٍ ۈرجىىطيج ۆچٍّٗٔىىٕىڭئ

  ۇٔذاٍذۇ.ئور ۋٖزىپىٕي ۇھىُِ ٖتىٓ ئىجبرۇزۇغحٍىٍحىس جبجم ڭمۇرچو ۇٔيئ ۋٖ

خدوظ لىٍىدذىغبْ  ۆڭٍىٕيود ۇرلبٔذالح بٍٔىرىېرىػىذىغئ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثۇٔىڭذا

ئوراٌغدبْ ٍدوٌالر  ْٗثىدٍ ۈٌٍٗرلىسىً گ ڭىذىغبٍٔىرىِب ۇالرٔىڭٍبوي ئ ھٗتضبٍب ۈزٖيگ

 ْٗثىٍ ۇٔچجبپبالر، لورل ۇضىسئبزاثالر، چىذىغ ۋٖلبْ  ٍبغالر، ۋٖ ٗرج ٌٗىيثوٌّبضحىٓ ث

 ٗشپ-ېگىدسبْ ئجوٌغد ْٗثىدٍ ۋۇزٌۇلالرٍدب ۇچيلىٍغد غٗرق ٗلبْ ئىچىگ ۋٖلورغبٌغبْ 

 ۋاْ. ثىراق ودبرۇٍىمىٍىذ ٗرگٍٗ ٗھىذثىر غ ٍٗٔٗ ېَىٓو ٗھىذجىٓ. ثىر غۇٍوٌالر ثوٌىذ

 ېڭىػدحىٓ. ِئىٍگىرىٍٗۋېرىدذۇئبٌغدب  ۇلالردازىّىطحبْ ضدوغ ۋٖئىططىمالردا  ٗنئوجح

   ۇ.جوخحبپ لبٌّبٍذ

ووْيِِ ﴿ ِه َِ ِ ِ ُتنووُُا  ََْْووْا ََُُووا  َونَُووُُُا  َع ْْ ِتَْوُْووُو ْ ِن  َ َوَلَ َتِهنُووا  َوَلَ َت ََّ  ْلَقووْاَم دَوووْرح   وو َِ ِ ِ َيْلَسْسووُ ْا دَوووْرح  َِوَقووْم 
وونُ ْا ُ ووَهَم ر َو لّْووُو  ووَذ ِِ ِْ َِنُوواْ  َويَوَّ ََْا  لّْووُو  لَّووِذيَ  آ ْْووَك  عيَّوولُم ُُووَم ِوُلَهل ََوووْ َ   لنَّوولِس َولِوو َوْد ووبه  ل َّوولِلِل  َ َوِت ِْ ْ َلَ ُي

ْتَص  لّْووُو  لَّووِذيَ  آ ِِرِي َ َولِووُ َل ووَق  ْلَ وول َْ لَىووُموْ  ْ َِنُوواْ  َوَيْل َِ وول يَوْدَْووِا  لّْووُو  لَّووِذيَ   َْ َوَللَّ ُْاْ   ْلَ نَّوو ِسووُُِّْْا نَِ تَووْمُف َِ َنْم 
ونُ ْا َويَوْدَْووَا  لصَّوولَِرِي َ   ۈچددۈْثوٌغددبٔالر ئ غددېھىثڭالر، ثوغىػددىپ لبٌّددب جىھددبدجىٓ﴿ ﴾ِِ

 ٗرضددىٍ ٗگٗرئ ،ٗرلبزىٕىطددىٍ ۈضددحۈٍٔۈنئ ڭالرثوٌطددب ِددۇئىّىٓ ٗگٗرئ ۇرِددبڭالر،لبٍغ

ئوخػبغدال  ٗڭدذٖج ۈغدٍّٗٔٗرِۇد ڭالر،ثوٌغبْ ثوٌطب غېھىث ٍٗبرىالٔغبْ چ ٗڭذٖج

 ئوجحۇرىطدىذا ڭئىٕطدبٔالرٔى ٗزگىٍٍىرىٕديِ غٌٗىدجٗ. ثىدس ۆٌحۈرۈٌدذىئ ۋٍٖبرىالٔذى 

دىٓ  ،ۇٔبپىمالرِ ٗز ضبخحىپ ِۇئىّىٍٕٗرٔي ھٗلىمىٌ ٗٔىڭاٌٍ ۇرىّىس، ثۇج ئبٍالٔذۇرۇپ
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 ٗزىڭالرٔدديلىٍىػددي ث ٗھىذٌٗردىٓغدد ٗرٔيضددىٍ ۇٔذالالغدد .ۈچۈٔددذۇرئئددبٍرىع 

 .ۇجّبٍدذۇزاٌىّالرٔدي دوضدث ج ٗاٌدٍ .ۈچۈٔذۇرئ ٗجىۈزۈظٍ ٖرىجىطىگٗد ٗھىذٌىهغ

وبپىرالرٔي ٍدوق  ۋٖپبوٍىػي  ۇالرٔيئبرلىٍىك ئ ۇضجٗتِ ٗجىٍْٗ ۇالرغبئ ِۇئىٍّٕٗرٔي

جىھدبد  ھٗلىمىدٌ ٓٗردىضدىٍ ٗ! اٌدٍٗضديجبِبئ ِدۇئىّىٍٕٗر. ئي ۈچۈٔذۇرلىٍىع ئ

 ئبٍرىّبً،  ًٗثىٍّ ۇچىالرٔيچىذىغ ۇغٗلمٗجٍىرىگٗجبپب ِ جىھبدٔىڭ ۋٖ لىٍغبٔالرٔي

پ ٖوىرىّىس د ٕٗٔٗجىٗ، جٗٔالثىٍ ېَىعد ېَححۇقئىّبْ ئ ېغىسىڭالردائ ٗلٗت پ ۇرۇپج

 ①﴾!ٗر؟ئوٍالِطىٍ
 ۈچىٕيود ۇالرٔىدڭئ ېرىدذۇ، زېّىٕدذاث ٍَٖدبرد ڭچىٍىدرىگٗجٗ ۆزئد ٗاٌدٍ بخىرىذائ

  ئبغۇرىذۇ. ٌِٗٗگٗئ ۋٖدىطي ېَحمبْئ ھٗلمىذٖاٍحىع زور

ََْا  لَّووذِ ﴿ ْْ ووَُ ْْ ِِوو   ْعَْرِض َتَلوول   ََنوَُّها  ِْ ْْ لِ  لََ ْسووَُ َْ ََِلُْووا   لصَّوولِل وونُ ْا َو َِنُووا  ِِ َّووُو  لَّووِذيَ  آ ََووَم  ل وو  َو يَ  ِِ
ِِْهْا َولَُ َل تَن َّ َلُهْا ِلينَوُهُا  لَِّذ   ْرَتَض  َلُهْا َولَ ُ  َِ َِو  َ وْ ً ل دَوِّْ َِن  ََل ُيْكورُِتا نًول يَوْدُِّوُمُو ِْ ِتو  ََوْدوِم َفوْاِِِهْا َن لَنوَُّها  َِّومت

 َِ وُقا ِْ ََل َََر ََوْدَم َذِلَك َُِاْولَ ِوَك ُىوُا  ْل ٍبخػدي  ۋٖ ېَحمدبْئىّدبْ ئ ڭالردىىيئىچى اٌٍٗ﴿ ﴾َوَِ  َت

 ودۈِراْھۆ ېّىٕدذاز ۆجىٍٗٔٗرٔيئد ۇرۇْثد ۇالردىٓئد ٗرگٗلىٍغبْ وىػدىٍ ٌٍِٗٗٗرٔيئ

 ۇالرٔىڭئ ېرىػٕي لىٍىپ ث ِۇضحٗھىَٗ ۇَجبٌٍىغبْ دىٕٕي چول ۈچۈْئ ۇالرئ لىٍىػٕي 

 ڭبِب ۇالرْ ئۈچۈئ ۇٔىڭلىٍذى. ث ۋٖدٖ ېرىػٕيث ئبٍالٔذۇرۇپئبِبٍٔىممب  ۇٔچىطىٕيلورل

 .②﴾!ېرٖنو ٌٗحۈرِٗضٍىىيو ېرىهغ ٗرضىٕئ ھېچ ڭبِب ۋٖلىٍىػي  ٖتئىجبد
 ۇئد ۈٔىي. چثىٍٍّّٗىس ھبزىرق ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي لبٔذا ڭلىٍىػٕى ۇضحٗھىَِٗ ثىس 

 خىددً  ۇثدد ھٗدىطددٍىرىذىٓ ئٌٍٗٗھىططددبالِٕىڭ ٍٗغِٗددجٗرئىددع. ثىددراق پغبٍىددت 

  وۆرۈۋاجىّىس. ٌٗگىٍىرىٕيث ْٗلىطّ ۇضحٗھىٍِٗىىٕىڭِ

ضىَبضدىحىٕي  ۇَٔدبد ھِٗذٖ ۋاجىذۇلىٍى ھۆوۈِرأٍىكغبرىذا  ٗرٍ ۈگۈْث ٍٗھۇدىَالر

 ٗجراپىدذىىيئ ٗئىطدرائىٍىَ ۇضۇضْٗخ ۇضۇٌّبٔالرغبِ ۋٖالَ ئىط ۇالر. ئٌٗگىٍٗۋاجىذۇث

  ۈزۈۋاجىذۇ.پىالٔالرٔي ج ضۇٍىمٗضحٍىهلبرغي  ۇضۇٌّبٔالرغبِ

 ۇرۇظئد ْٗثىٍ ٍٗھۇدىَالر ۇضۇٌّبٔالرِ :ٍٖذۇد ۇٔذاقِ ئٌٍٗٗھىططبالَ پٍٗغِٗجٗر

 ۋٖجدبظ  ٍٗھدۇدىٌ ٗگٗرئ .ۇثوٌّبٍدذ ٗتلىَدبِ ئۆٌحۈرِىگۈچٗ ٍٗھۇدىَالرٔيلىٍىپ، 

ۇضۇٌّبْ، ِ ھًٗچىمىرىپ  ۋازئب ٖرٖ د ْٗثىٍ ۇرٔىۋاٌطب، جبظٍوغ ٍٕٗىگٗو رٖخٕىڭٖد

 ٖپد ۆٌحدۈر،ئ ۇٔيئد ٗيو ئبرلبِدذا، ېٕىدڭِ ٍٗھدۇدىٌ ۇِبٔب ثد ٗٔذىطي،ث ٗٔىڭئي اٌٍ

 .ۋالٍذۇجو

                                                 
①

 ئبٍٗجٍٗر. 042~019ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
②

 ئايەت.-00سۈرە نۇر،  
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ئبخىرىدذا  ھٗدىطدٕىڭ ،ۇئىػدىٕىذ ئۇٔىڭغدب ۋٖ ۇثىٍىدذ ھٗدىطىٕي ۇث ٍٗھۇدىَالر

 ۇئد ۈٔىيچد بٍدذۇ،ۋٌىّجو ٖپد ۇٔدذاقئ ٖرىخديد ٗرلٗدثىراق غ:» دېَىٍگْٗ ۇٔذاقِ

 ٗٔگٍٗٔىىيئىػد ضٗھىھٍىىىگٗ ھٗدىطٕىڭ ۇث ٍٗھۇدىَالر« ٖرىخيد ٍٗھۇدىَالرٔىڭ

 .ۋاجىذۇجىىى ٖرىخىٕيد دٗرلٗغ ٗجراپىغبئ ۆٍٍٗرٔىڭئ ٌٗٗضحىٕذٖپ ۈچۈْئ

 ٗضىىٓو ېحىٍّىكل ثىر ئوجحۇرىطىذا ٍٗھۇدىَالر ْٗثىٍ ۇضۇٌّبٔالرِ ثۇٔىڭىذىٓثىس 

 ۇضدۇٌّبٔالرِ وۈرٖغدحٗ ۇ. ثٌٍّٗٗىسثىٍ ئېٕىك ھبٍىحيپبرجالٍذىغبٍٔىمىٕي ٔب ڭوۈرٖغٕى

 ٌٗىديث ،ِٗٗشثدبٍرالٍىرىٕي ئ ٗرۋٖرٌىدهپۋٖجٍٗٔبوي  ٗجچىٍىهٍبوي ِىٍٍ ئٗرٖثچىٍىه

 ۇضدۇٌّبٔالرِ وۈرٖغدحٗ ۇ. ثۇچىمىذ ۆجۈرۈپثبٍرىمىٕي و «ٗاال اٌٍ ٗالاٌ» ۈردٖئىسچىً ج

 ۆزگٗرجىدذىغبْجبرىخٕي ئ ۇ. ِبٔب ثلىٍىذۇ ٌٗىجٗغ ٗضىىٓو ْٗثىٍ جٗلذىرى ھٕىڭئبٌال

 .ۇلبٌىذ ثوٌۇپثىرى  ھبدىطىٍٗردىٓجبرىخي 

 ۈِّىحىٕىدڭئىطالَ ئ ٗثوٍىچ ۆرضٗجّىطيو ۋٖھىَٕىڭ ئٌٍٗٗھىططبالَ ٍٗغِٗجٗرپ

 ۇٔدذاقِ ۇٍدۇپل ئوجحۇرىغدبجدبرىخىٕي  ٌٗگۈضديثبغدالٔغبْ و ٖۋرىذٖد ٍٗغِٗجٗرٌىهپ

 خٌٗىپىٍىده ۇددٖجىىچٗخبٌىغبْ ِد ٗاٌٍ ڭالرداائبر ٗرٔىڭضىٍ ٍٗغِٗجٗرٌىهپ:» ٍٖذۇد

 ۇٔيئدد ۇددٖجىىچِٗدد بٌىغددبْخ ٗاٌددٍ ېددَىٓو ئۇٔىڭددذىٓ .جۇرىددذۇ ثوٌددۇپ ِٗۋجددۇت

 ٗ. اٌدٍثوٌىدذۇ ٍٗوٌي ثوٍىچ ٍٗغِٗجٗرٌىهپ خٌٗىپىٍىه ېَىٓو ئۇٔىڭذىٓ. وۆجۈرۈۋېحىذۇ

 ۆزئدبرائ خٌٗىپىٍىده ېدَىٓو ۇٔىڭدذىٓئ .وۆجۈرۈۋېحىدذۇ ۇٔيئد ۇددٖجىىچٗخبٌىغبْ ِد

 ثوٌدۇپ ِٗۋجدۇت ۇددٖجىىچٗخبٌىغدبْ ِد ٗاٌدٍ ۇئد .ۇئبٍٍىٕىدذ ھولۇلمدببٌىػىذىغبْ ج

 ۇٔىڭدذىٓ. ئوۆجۈرۈۋېحىدذۇ ۇٔيئد ۇددٖجىىچٗخبٌىغبْ ِد ٗاٌٍ ېَىٓو ۇٔىڭذىٓ،ئۇرىذۇج

 ۇددٖجىىچٗخبٌىغدبْ ِد ٗاٌدٍ ۇئد ،ئبٍٍىٕىدذۇ ھٍىممبپبدىػب زوراۋاْ خٌٗىپىٍىه ېَىٓو

 ،وۆجۈرىدذۇ ۇٔيئد ۇددٖجىىچِٗ خبٌىغبْ ٍٗاٌ ېَىٓو ۇٔىڭذىٓئ ۇرىذۇج ثوٌۇپ ِٗۋجۇت

 ېدَىٓو ۇٔىڭدذىٓئ .ثوٌىدذۇ ٍٗوٌي ثوٍىچ ٍٗغِٗجٗرٌىهپ خٌٗىپىٍىه ېَىٓذىٓ وۇٔىڭئ

ۆِذىچ ضۈوۈجىٗ ئٌٍٗٗھىططبالَ ٍٗغِٗجٗرپ
①
.  

 وٌٗگۈضدي ھبٍبجىدذىىي ۇضدۇٌّبٔالرجبٍذا ِ ثۇ ثبٍمبٍّىسوي، ۇٔيغ ثۇٔىڭىذىٓثىس 

ٍددوٌي  ٍٗغِٗجٗرٌىددهپ دٖۋردٖ ۇثدد ،وٌددۇپث ۆرضددىحىٍگْٗو ئېٕىددك ھددبٍىحئب دٖۋر

 دۇچئىطدالَ  ۈگدۈْث دٖۋردٖ ۇثد .ېٍىدذۇو ٍٗدذأغبِ خٌٗىپىٍىدهئبضبضىذىىي جدوغرا 

 . ېٍىذۇلبٍحىپ و ٍِٗىىىۇضحٗھىِٗ ۈِّٗتئ ۇٌۇپئبجىسٌىك ٍول ېٍىذىغبْو

ئىطدالَ  ثوٌۇۋاجمدبْ ِٗۋجۇتجبٍٍىرىذا  ھٗرلبٍطي ۇَٔبضىٕىڭئىطالَ د ۈگۈْثىس ث

لىٍىٕغدددبْ  ۋٖدٖ ٖيد ۇئبغددد ٗٔٗئلدددبراپ ثبلدددبٍٍي!  ىدددحىگٗھٗرىىئدددوٍغىٕىع 

 ؟ۇِ«ٍوٌي ۇضحٗھىٍِٗىىٕىڭِ»

                                                 
①

 ئىّبَ ئٗھّٗد رىۋاٍٗت لىٍغبْ. 
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ثىدس  ٌٗىدي. ثٌٍّٗٗدذۇئبٌدذىٓ ثىٍ ۇٔيئىٕطدبٔالر ئد،ثوٌۇپئىدع  غٍٗىدتثىر  ۇث

 ڭئوٍغىٕىػددٕى ۇثدد ٗگٗرئ. خددبالش« ٖجٍٗرٍوٌددذىىي ثىػددبر» ٗلٗتپ ۇئدد ٍّٖىسودديد

 ٖئىدراد ٗضىىٓو ۋٖضحچىً ئىّبْ را ضبپٍىك، ٍٗٔىىيلب ثوٌغبْ ئىخالضٍّٗاٌ ۈرىىىذٍٖ

ئدبدا  ۋٖزىپىٕي ۇھىُِ ۇٔيئ ،ۈزٌٗپٍوٌىٕي ج ڭٔى«ئوٍغىٕىع » ۇث ٗاٌٍ ۇٔذالحبئ ثوٌطب،

 لٗۋِىٕديئورٔىغدب ثبغدمب ثىدر  ۇٔىدڭثوٌّىطدب ئ ۇٔدذاقئ ٗگٗرئٌٗگىٍٍٗذۇ. لىٍىػمب ث

 : ئبٌّبغحۇرۇۋېحىذۇ

وورَُتْا ثُوواَّ ﴿ وول َ  وْ َْ دَوْاًِ ََوولَلُ اْ  َوِ ِ تَوَُوَالَّووْا  َيْسووَُِِّْم ِْ ُوووا  َن  ۈزدىٕدددذىٓ ٍددد ٗرضدددىٍ ٗگٗرئ﴿ ﴾ََل َيُ ُا

 ۇٔىڭدذىٓئ ،ئبٌّبغدحۇرىذۇ ٗۋِٕيثبغمب ثىر ل ۇڭالرغبئورٔ ٗرٔىڭضىٍ ٗاٌٍ ،ڭالرۆرۈضٗئ

 .①﴾ۇٍىك لىٍّبٍذلب ئبضىَ ٗئوخػبظ اٌٍ ٗرگٗضىٍ ھٗرگىس ۇالروىَىٓ ئ
 ئىجرا ثوٌىذۇ:  ىرىجٗلذپۈجىۈي ئٗھۋاٌذا اٌٍٗٔىڭ 

َّووووَ ﴿ َِّ  ل َّوووُو ِلُ ووولت َ وووْ رر دَوووْمرً  ِ  َدوووَل  ل َِ ووورِِه دَوووْم  ِْ اٌدددٍٗ ھٗلىدددمٗجْٗ ِٗلطدددىحىگٗ ﴿ ﴾ََووولِلُ  َن

ئۈچۈْ ِۇئٍَْٗٗ ِىمذار،ِۇئٍَْٗٗ ۋالىدث  ٔٗرضٍٗېحٌٍٗٗذۇ،اٌٍٗ ھٗلىمٗجْٗ ھٗرثىر 

 .②﴾ثٌٗگىٍىذى
*** 

زوراٍحمدبْ چبغذا،ئىٕطدبٔىَٗت  ودۈچىٕي ئۈِّىحىڭٕىدڭاٌٍٗ ٍٗرغبرىذا ِۇضۇٌّبْ 

 . ېرىذۇث ٍۈزئۆزگىرىع  وٗضىىٓىذا ھبٍبج

 ثوٌۇغي ئۈچدۈْ. گۇۋاھپٍٗغِٗجٗرٔىڭ ئۇالرغب  اٌٍٗ ئۇالرٔىڭ ئىٕطبٔالرغب گۇۋاھچي،

لىٍىپ ٍبراجمبْ ِۇضۇٌّبْ ئۈِّىحي اٌٍٗٔىدڭ ٍۈوطدٗن ھدۆرِىحىگٗ  تئورجبھبي ئۈِّٗ

غدب اٌٍٗ پۈجۈي ئىٕطبٔىَٗجٕىڭ ئٗھۋاٌىٕي ِۇغۇ ئۈِّٗجٕىڭ ئٗھۋاٌى رىػىىٕي ئۈچۈْ،ئې

ئٗگٗر ثۇ ئۈِّٗت جوغرا ٍوٌذا ِبڭطب ۋٖ ٍٗرغدبرىذا ئۇٔىدڭ ودۈچي زوراٍطدب  ثبغٍىذى.

 غٗرثحىىدديۋٖ  غددٗرقٍبۋروپددب  لبپالٍددذۇ، ئوِۇَِۈزٌددۈنٍبخػددىٍىك ثددۇ ئددۈِّٗجٕي 

ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍْٗ ضۈروىٍىع ٔٗجىجىطىذٖ زۇٌّٗجٍىه ئوجحۇرا ئٗضىرٌٗردىٓ چىمىپ 

ٍبخػىٍىك ثۇ  ئبٌغبٔذٖنٖ دىٕذىٓ ِٗدٖت وٗجىٗٔذىٓ وېَىٓ گۈٌٍىٕىػٕىڭ دٖضٍىپىذ

ئٗگٗر ثدۇ  جبرلىٍىدذۇ، پۇچمبلٍىرىغدب–ئۈِّٗت ئبرلىٍىك ٍٗرغبرىٕىڭ ھٗرلبٍطي ثۇٌۇ 

گىرىپحب  ثٗخحطىسٌىىىٗپٗرۋٖردىگبرىٕي ئۇٔۇجطب، ئۈِّٗت دىٕذىٓ چېىىٕىپ چىمىپ،

 ىَٗجىٗئىٕطبٔ ثۈگۈْ لىٍىذۇ، ثٗخحطىسثوٌىذۇ ۋٖ ئۆزى ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ ئىٕطبٔىَٗجٕي 

ٍبۋروپددب جبھىٍىَٗجٕىددڭ ٍٗرغددبرىذىىي ثۇخىددً زوراۋاْ  لىٍىۋاجمددبْھۆوۈِرأٍىددك 

                                                 
①

 ئبٍٗت.-18ضۈرٖ ِۇھِّٗٗد،  
②

 ئبٍٗت.-1جبالق، ضۈرٖ  
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ِٗۋجۇدىَىحي پٗلٗت ئىطالَ ئۈِّىحي ئۆز ۋٖزىپىطىٕي ئبدا لىٍىػحىٓ ۋاز وېچىػدي 

ٍبۋروپبٔىدڭ ھٗرلبٔدذاق جبٍٔىٕىػدي  ٔٗجىجىطىذىال ئٗٔٗ غۇٔذاق غبٌٍىٕىپ وٗجحدي،

ۋأٍىددك غددٗوٍىذٖ ئىطددالَ ئۈِّىحىٕىددڭ دۈغددٍّٗٔىه ۋٖ زورا ،ِۇضددحٍِٗىىىچىٍىه

  .ِٗٔپٗئٗجىٕي لۇرثبْ لىٍىع ثٗدىٍىگٗ ٍِٗذأغب وٌٗذى

ثىس ثبغمب ثىر وىحبثىّىسدا
 ①

جبھىٍىَىحىٕىدڭ  ٍبۋروپدب وۆرضىحىپ ئدۆجىىٕىّىسدٖن، 

پۈجىددۈي  ضددىڭىپ وىرىددپ، ٍٗھددۇدىَالر ٍوچددۇلالردىٓھبٍبجىددذا ِٗۋجددۇت ثوٌغددبْ 

ِٗذٖ ثبرٌىك ئىٕطبٔالرٔي اٌٍٗ غٍٗحبْ خٌٗمدٍٗر ئىٕطبٔىَٗجىٗ ھۆوۈِرأٍىك لىٍذى ھ

ٌىگىٕي حطددىسثٗخ،ٔىددڭ ِىٕىػددي ئۈچددۈْ ٍبراجمددبْ ئىٕطددبٔىَٗجٕىڭ ٍٗھۇدىَالر 

  .ھٗضىٍٗپ وۈچٍٗحىۋٖجحي

اٌدٍٗ ئۆزىٕىدڭ راضدحچىً  ئىطدالِغب لبٍحىدپ، ھٗلىمىٌئىطالَ ئۈِّىحي ئۆزىٕىڭ 

ىگْٗ ۋٖدىطدددىگٗ ئبضبضدددْٗ ٍٗرغدددبرىذا ئۇالرٔىدددڭ ئدددورٔىٕي ِۇضدددحٗھىٍِٗ

  .چبغذا،ٍٗرغبرىذىىي وۆپٍىگْٗ وۆرۈٔۈغٍٗر ئۆزگىرىذۇ

J.H ئبضبضدي ِٗدٖٔىَٗجٕىدڭ.دىٕطوْ جۇٍغدۇالر Emotinsos the basis of 

civilization  ئىطدالَ جدۇٔجي لېدحىُ ٍِٗدذأغب  ئىپبدىٍىگٗٔدذٖنٔبٍِىك وىحبثىذا

  .گىرۋىىي ئۈضحىذٖ ئىذى ھبڭٕىڭوٌٗگْٗ چبغذا ئىٕطبٔىَٗت ھبالوٗت 

ثىدر  ھبڭٕىدڭٕچي ۋٖ ئبٌحىٕچي ئٗضىرٌٗردٖ غٗھٗرٌٗغىْٗ دۇَٔب ھبالوٗت ثٗغى

چددۈٔىي ِٗدٖٔىددَٗت لددۇرۇپ چىمىػددٕي  گىددرۋىىىگٗ ٍېمىددٕالپ لبٌغددبْ ئىددذى.

ثىدرٖر چۈغدٗٔچىٕي ئدۇ جبٍدذىٓ  ثبضدبٌىغۇدٖنثٌٗگىٍٍٗذىغبْ ئېحىمبدٔىڭ ئورٔىٕي 

ئدبرجۇق جېپىع ِۇِىىٓ ئِٗٗش ئىذى. ئۇٔي لۇرۇپ چىمىػدمب جدۆت ِىدڭ ٍىٍدذىٓ 

ۋٖ پبرچىٍىٕىػدمب لدبراپ ٍىّىدرىٍىع چو  ِٗدٖٔىَٗت  ۋالىث ضٗرپ لىٍىٕغبْ ئبغۇ

ٍۈزٌٗٔگٍٗٔىىي ئېٕىك وۆرۈٔۈپ جدۇراجحي. ئىٕطدبٔىَٗت ئىىىىٕچدي لېدحىُ ثدۇرۇٔمي 

چدۈٔىي لٗثىٍىدٍٗر ئۆزئدبرا  ٍبۋاٍىٍىك ھبٌىحىگٗ لبٍحىػدمب ٍېمىدٕالپ لبٌغدبْ ئىدذى.

خىرىطدحىَبْ جۈزۈٍِٗر ٍوق ئىذى. ئِّٗب  ْ،لبٔۇ ئۇرۇغۇپ دۈغٍّٗٔٗغّٗوحٗ ئىذى.

ىپٕىدڭ ئورٔىدذا ثۆٌۈٔدۈظ ۋٖ پبرچىالغدٕىڭ جدىٕي ٍبراجمبْ جدۈزۈٍِٗر ثىرٌىده ۋٖ جٗر

غدبخٍىرى  ،جۇرۇۋاجمدبْروٌىٕي ئۆجٍٗححي. ِٗدٖٔىَٗت پۈجىۈي دۇَٔبغب ضدبٍٗ جبغدالپ 

ھٗر جٗرٖپددىٗ  چددو  ثىدر دٖرٖخددىٗ ئوخػدبپ لبٌغددبْ ثوٌدۇپ، ودېڭٍٗگْٗئٗجراپمدب 

. لېحىغىچٗ ضدىڭىپ وىدرِٗوحٗ ئىدذى-تٌذٖڭػىّٗوحٗ ئىذى. ھبالوٗت ئۇٔىڭ لبدٖ

ئىچىذٖ پۈجىۈي دۇَٔبٔي ثىرٌٗغدحۈرگْٗ  وۆرۈٔۈغٍٗر ثۇزۇٌغبِْۇغۇٔذاق ئوِۇَِۈزٌۈن 

  !!!ثىر ئبدَٖ جۇغۇٌذى

                                                 
 ھبزىرلي زاِبٔذىىي ئىذىَٗۋى ئېمىّالر ٔبٍِىك وىحبة. ①
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ئبضبضىذا ٍٗٔٗ ثىر  رٖھجٗرٌىىي جبھىٍىَىحىٕىڭثۈگۈْ ئىٕطبٔىَٗت ھبزىرلي زاِبْ 

  .ٖ ٍىّىرىٍىع جٗرٖپىٗ لبراپ وېحىۋاجىذۇلېحىُ پبرچىٍىٕىع ۋ

ئدۈزۈٌّٗش  جۇرۇۋاجمدبْپدبت ٍدبڭراپ -گٗرچٗ جبھىٍىَٗجٕىڭ دۈغدٍّٗٔىرى پدبت

ثىدراق ئدۇ ئىٕطدبٔىَٗجٕي چىرِىۋاٌغدبْ  ضبداالر ئىچىذٖ ئۇٔي ئىطدپبجالپ جۇرضدىّۇ،

  .دوٌمۇٔالر ئىچىذٖ ٍولۇٌۇپ وېحىۋاجىذۇ ئٗضٗثىٌ

 .ِال لۇجمۇزاالٍذۇئىٕطبٔىَٗجٕي ھبالوٗجحىٓ پٗلٗت ئطال

ثۈگۈّٔدۇ ئدۇالرٔي  غۇٔذاق! ئىٕطبٔىَٗجٕي جۇٔجي لېحىُ ئىطدالَ لۇجمۇزغبٔدذٖن،

ثۈگدۈْ ئىطدالَ  ثىراق ثىدرال جٗرٖپ ئۆجّۈغدىٗ ئوخػدىّبٍذۇ . ئىطالَ لۇجمۇزاالٍذۇ

ٍوٌىذا ِبراپ ٍبراجمبْ دۈغٍّٗٔٗر جۇٔجي لېحىّمىغب لبرىغبٔذا ٔٗچچٗ ھٗضطٗ ٍدبۋۇز، 

جبھىٍىَٗت دٖضٍٗپىي لېحىّغب لبرىغبٔذا ٔٗچچٗ ھٗضطٗ  ۋاجمبْثوٌۇ ِٗۋجۇتثۈگۈْ 

  .ٍىرگىٕىػٍىه

غۇٔذاق ثوٌطىّۇ، ثۈگۈٔىىذٖن وىرىسىص ئىچىذٖ ٍبغبۋاجمبْ ئىٕطبٔىَٗجٕي لبپالپ 

ئبضدىٌ،ئبۋضحراٌىَٗ ئبِېرىىدب، ،ٍبۋروپدبوٗجىْٗ ٍولۇٌدۇظ ھٗر ٍىٍدي 
①
 ئبفرىمىدذاۋٖ  

ئددبدٍِٖٗرٔي ئىطددالِغب وىرىػددىٗ  ٍددوٌىٕي ئىسدٖۋاجمددبْ ِىڭٍىغددبْ ۇجۇٌۇغددٕىڭل

  ئۈٔذىّٗوحٗ.

ئٗجدىْٗ  ئٗودص جِٗئىَىحىدذٖئىطدالَ  ھٗلىمىدٌئٗگٗر ئىطالَ ِۇغۇ ِىٕۇجحدب 

ئىطالَ  ئبدِٖگٗ ئبٍالٔغبْ ثوالجحي. ثۇ ِىڭٍىغبْ ئبدَٖ ئٌٗۋٖجحٗ ٔٗچچٗ ِىٍَوْ ثوٌطب،

ٔىي ثۈگدۈ. ھٗي لىٍغدبْ ثدوالجحي ھٗلىمىدٌئىٕطبٔىَٗجٕىڭ ھٗر ثىر لىَىٕچىٍىمىٕي 

ئىالھدي  -ضبٍىطدىذا ِٗدٖٔىَىحىٕىدڭ غٗرة-ئىٕطبٔىَٗجٕىڭ جدۇٔجي لىَىٕچىٍىمدي

لوٌىددذا  چېروبۋٌىرىٕىددڭ ٍبۋروپددبچددۈٔىي دىددٓ  ھبوددبۋۇرٌۇق لىٍىددع، وۆرضددٗجّىگٗ

روھٕددي ۋٖ ئٗلٍىٕددي ٍٗپ وېحىددذىغبْ ئددۇالرٔي ئىٍّىددٌ  ئىمحىطددبدى، وىػددىٍٗرٔىڭ

ِٗدذٖ ئۇالرٔىدڭ دۇَٔدب گۈٌٍٗٔذۈرۈغدحىٓ چٗوٍٍٗدذىغبْ ھ زېّىٕٕديۋٖ  جٗوػۈرۈظ

ئبخىرٖجىٗ لبرىحىپ لوٍىذىغبْ لورلۇٔۇچٍۇق ئېسىحمۇ  جىرىىچىٍىىىٕي چۆرۈپ جبغالپ،

  .غٗوٍىذٖ وۆرضىحىٍذى

 جېخىّدۇھبٍبت پىرىٕطىپىٕي ضىسىپ چىمىػحب ئىٕطدبٔالرٔىڭ ئٗلىٍٍىدرى ٍدبوي  

ھٗۋٖضددٍىرى -خبھىػددٍىرى ۋٖ ئددبرزۇ ئىددذىَٗۋىئېٕىددك لىٍىددپ ئېَحمددبْ ئۇالرٔىددڭ 

ِۇغدۇ ئبضبضدٍىك ِٗروىدسى  ثٗخحطدىسٌىهۈٍٔۈوٕي ئىگىٍىگْٗ چبغذا، پۈجىۈي ئۈضح

 ثوٌطددۇْ  ووٌٍېىحىۋىسٍِىمحددبٍٍِٗددي وبپىحددبٌىسَ ٍددبوي  ٔۇلحىددذىٓ وېٍىددپ چىمحددي.

                                                 
 ثۈگۈْ ٍبپؤَٗ ۋٖ وورىَٗدٖ وۆپٍىگْٗ جبِبئٗجٍٗر ئىطالِغب وىردى. ①
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ثوٌطۇْ ئوخػبغال ئىٕطبٔىَٗت خبرٌىك ۋٖ  ئٗخاللطىسٌىمحبِٗٔپٗئٗت ئٗخاللي ٍبوي 

  .ئبضحىغب چۈغۈپ لبٌذى ئېسىٍىع

 ي غددٗرىئٗت ۋٖ ئىالھددي وۆرضددٗجّىٕي ٍولۇجددۇپ لوٍددۇپ،ئىٕطددبٔىَٗت ئىالھدد 

لىّدّٗت ۋٖ ٍدبۋۇزالرچٗ ِدبددىٌ  ئٗخاللي ثۇزۇلچىٍىك، جىٕطىٌ لبالٍّىمبٔچىٍىك،

 جىروىػىع ئىچىذٖ وۈٔطېرى ٔبچبرٌىػىپ وٗجحي. 

 ثۇ ئبضبضٍىك ِٗروىسى لىَىٕچىٍىمٕي پٗلٗت ئىطالِال ھٗي لىٍىذۇ..

لىٍىع ثىٍْٗ ثىدر ٔبِبٍبْ لىّّىحىٕي -لٗدرى ھٗلىمىٌچۈٔىي دىٓ ئىالھىٕىڭ  

 ۋالىححب ئىٕطبٔىَٗجٕي اٌٍٗٔىڭ ھۆرِىحىگٗ ِۇٍٗضطٗر لىٍىذۇ  

َْْنلُىْا ﴿ َنلُىا ِتَ   لطَّ تَِّلِ  َوَِضَّ ِر َوَرَزدوْ ْْ َْْنلُىْا ِِ   ْلَِّورت َو ْلَِّ َل َِ َنل ََِن  آَلَم َو ِْ َْْقنَول َوَلَقْم َترَّ وْ  َف َْ  َتَِ رر ِتلَّ ََ
ِضو َْ ئدۇالرٔي دېڭىدسدا  ھٗلىمٗجْٗ ثىس ئبدَٖ ثدبٌىٍىرىٕي ھۆرِٗجٍىده لىٍدذۇق.﴿ ﴾ َلً تَو

رىسىدك  ٍېّٗوٍىىٍٗرٔيپبن  لۇرۇلٍۇلحب ئۇالغالرغب ِىٕذۇردۇق. وېّىٍٗرگٗ چىمبردۇق.

 . ①﴾وۆپٍىگْٗ ِٗخٍۇلٍىرىّىسدىٓ ئۈضحۈْ لىٍذۇق لىٍىپ ثٗردۇق.
ئبرلىٍىك ثبغٍىغبٔذىٓ ثبغمب  دىٓ ئىٕطبٔالر لٌٗجىٕي اٌٍٗ ثىٍْٗ چوڭمۇر ِۇھٗثجٗت

ھۆرِٗت ۋٖ لورلۇظ جۇٍغۇضي ثىٍّٗٔدۇ ثبغالٍدذۇ. ئىجدبدٖجٕي ثٗٔدذىٍىرىگٗ ثېطدىُ 

پددبوٍىك ۋٖ  ،ٍۈوطددٗوٍىه ،ھددۆرِٗتلىٍّبٍددذۇ. ثٌٗىددي ئىجددبدٖت ئددبرلىٍىك ئددۇالرٔي 

 ضۈزۈوٍۈوىٗ ئىگٗ لىٍىذۇ. 

ٔىڭ ثىٍْٗ غۇ .ضبپالغحۇرىذۇچىرىٕذىٍٗر ئىچىذىٓ  ھبٍۋأىٌدىٓ ئىٕطبْ روھىٕي 

. چدۈٔىي اٌدٍٗ ثدۇ روھٕدي ۇرِبٍذۇج لبرغيئبِىٍالرغب  لوزغبجمۇچيثىر ۋالىححب روھٕي 

جبپبغب لبٌذۇرۇظ ئۈچۈْ ئِٗٗش، ثٌٗىي خىسِٗت لىٍىع ئۈچۈْ ٍبراجمبْ، ثىراق ثدۇ 

ئىجدبدٖجىٗ  ئىٕطدبٔالرٔىڭئۇپۇلحب پٗرۋاز لىٍىذۇ. دىدٓ  روھ ئىٕطبٔغب الٍىك ئٗ  ئبٌىٌ

 ئوجحۇرىطدىٕيلىسىمىػدي  جٗثىئىدٌحىٍىػي ثىٍْٗ ئىٍىّغب ثوٌغبْ ئىٕ جٗثىئىٌثوٌغبْ 

ئۆچٍّٗٔىه ۋٖ دۈغٍّٗٔىىٕي پٍٗذا  ئوجحۇرىطىذاھِٗذٖ ئۇ ئىىىىطي  ئبٍرىۋٖجٍّٗذۇ.

 لوغدىېسٖنلۇرۇٌّىطدىذىىي  جٗثىئىحىٕىدڭچۈٔىي ثۇ ئىىىىطي ئىٕطدبْ  لىٍّبٍذۇ.

ِٗۋجدۇدىَىحىٕي ئىىىىطي ثىدرٌىىحٗ خىدسِٗت لىٍىدپ، ئىٕطدبْ  ثوٌۇپ، ئېٕېرگىَٗ

 جٗڭپۇڭالغحۇرىذۇ. 

 روھي، ،ئىذىَٗۋى ئىجحىّبئىٌ، ئىمحىطبدى، ضىَبضىٌ،دىٓ ئىٕطبٔالر ھبٍبجىٕىڭ 

 ثېرىدذىغبْلبجدبرٌىك ثدبرٌىك ٍۈزٌىٕىػدٍىرىذٖ ئدۇالر ٍوٌَدورۇق  ئٗخاللي ۋٖ ضٗٔئٗت

 خٗۋٖردار، ِّٗىدذىٓھپىرىٕطدىپٕي ٕي ئدۆز ئىچىدگٗ ئبٌىدذۇ. ثدۇ پىرىٕطدىپئىالھي 

                                                 
①

 ئبٍٗت.-71ضۈرٖ ئىطرا.  
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ئدۇ  ثىٍْٗ ئىع لىٍغۇچي اٌدٍٗ ٔبزىدً لىٍغدبْ، ھېىّٗتثىٍىپ جۇرغۇچي، ھِّٗىٕي 

ئدۇ روھٕدي ئىطدالھ لىٍىدذىغبْ، روھمدب  ۋٖھبٌٗٔىي. ئىٕطبٔىَٗجٕىڭ روھىٕي ٍبراجحي

ئدبِىٍالرٔي ۋٖ روھٕدي  وېرٖوٍىدهجدۈزۈٍِٗرٔي، روھمدب -ئۇٍغۇْ وېٍىدذىغبْ  لبئىدذٖ

 ضبپالغحۇرۇغٕىڭ ٍوٌٍىرىٕي ٔبھبٍىحي ٍبخػي ثىٍىذۇ. 

. ثىرال ۋالىححب ئىٕطبٔىَٗجٕي ِۇغۇ دىٕذىٓ جوضدۇٍذىغبْ ئدبِىٍالر ٔبھدبٍىحي ودۆپ

روھدي ِۇغدۇ ئبِىٍالرٔىدڭ خىرىطحىَبْ ئىطالِغب لبرىحب جبرلبجمبْ  چېروبۋٌىرىٍبۋروپب 

ئىطدالِغب ثوٌغدبْ دۈغدٍّٗٔىىي ِۇغدۇ ئبِىٍالرٔىدڭ ثىدرى.  ٍٗھۇدىَالرٔىدڭ .ثىرى

ٕىڭ روھددي دۇَٔبضددىذا پٍٗددذا لىٍغددبْ ھددبزىرلي زاِددبْ جددبھىٍىَىحي ئىٕطددبٔىَٗج

ئىطدالِٕىڭ ِدبھىَىحىٕي ثىٍّٗضدٍىه ِۇغدۇ . چۈغىۈٍٔۈن ِۇغۇ ئبِىٍالرٔىڭ ثىدرى

 ئبِىٍالرٔىڭ ثىرى. 

 ھٗرىىٗجدحٗ ٍبھِٗذٖ ٍٍِٗي جٗضٗۋۋۇر  رېئبٌٍىميثىراق ثۈگۈٔىي،ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 

جحٗ ثوٌطددۇْ ئۇالرٔىددڭ ئىطددالَ ھٗلىمىحىددذىٓ لددبجحىك ٍىددرالالپ وېحىػددي ئٌٗددۋٖ

  .وىػىٍٗرٔي ئىطالِذىٓ جوضۇۋاجمبْ ئٗ  وۈچٍۈن ئبِىٍالرٔىڭ ثىرى

ِۇضدۇٌّبٔالرٔىڭ ھٗرىىىحدي ٍٗرغدبرىٕىڭ  ئٗۋالدئىطالِٕي چىڭ جۇجمبْ جدۇٔجي 

ھٗرلبٍطي ثۇٌۇ  پۇچمبلٍىرىغب ئىطالِٕىڭ وٗڭرى جبرلىٍىػىذىىي ِۇھىُ ئبِىٍالرٔىڭ 

ھٗر لبٍطدي ضدبھٌٗٗردىىي ثۈگدۈْ ئىطدالِغب جٗۋٖ وىػدىٍٗرٔىڭ  ثىرى ثوٌغبٔدذٖن،

لباللٍىمي ۋٖ پۈجىدۈي ِۇئدبِىٍٗ ئىػدٍىرىذىىي ئٗخاللطدىسٌىمي ثبغدمب وىػدىٍٗرٔي 

ثىددس . ئىطددالِذىٓ جوضددىذىغبْ ئٗ  چددو  ئبِىٍالرٔىددڭ ثىددرى ثوٌددۇپ لبٌددذى

جٌٗٗپ  وېحىػدٕيپٗٔدذٖ ٍبۋروپدبدىٓ ئېػدىپ -ِۇضۇٌّبٔالردىٓ ئىجبدىَٗت ۋٖ ئىٍىُ

غۇ چبغذىال ٍبۋروپب ئىطدالِٕي لوثدۇي لىٍىدذۇ  لىٍّبلچي ئِٗٗضّىس، ھِٗذٖ پٗلٗت

ئىٍىُ ۋٖ ئىجدبدىَٗت  ثوٌۇۋاجمىٕيوَٗ  غٗرثٍىىٍٗردٖچۈٔىي  ئِٗٗضّىس. دېّٗوچىّۇ

  !ئِٗٗش

 پىرىٕطىپٕىڭئىٕطبْ ثۇ  پىرىٕطىپي ثٌٗىي ئۇالردا وَٗ ثوٌۇۋاجمىٕي ھبٍبجٕىڭ جوغرا

ق ۋٖ ئٗجراپٍىدك لوثدۇي ثٌٗىي ئۇٔىڭ ھِّٗىطىٕي جوٌۇ ٍبٌغۇز ثىرال جٗرىپىٕي ئِٗٗش،

ثىراق جٗڭپۇڭٍۇق ۋٖ ثىرٌىه  ئٗروىٓ خىسِٗت لىٍىذۇ. ئېٕېرگىٌَٗٗرئىٕطبٔىٌ  لىٍىذۇ.

 ئىچىذٖ ثوٌىذۇ.

ئۇالر ھبزىرلي زاِدبْ جدبھىٍىَىحي ئىچىدذٖ  ٍٗٔٗ غۇوي، ،ثوٌۇۋاجمىٕيئۇالردا وَٗ 

ئٗلىً  ي،ئىٍىُ ئىالھ ِىٍٍٗجچىٍىه ۋٖ ۋٖجٗٔپٗرۋٖرٌىه ئىالھي،ئىالھالغحۇرۇۋٖجىْٗ 

لبجدبرٌىك  غدٗھۋٖت ئىالھدي ضدۆٍگۈ ئىالھدي، ِٗھطۇالت ئىالھي،ِبددىٌ ئىالھي، 

 ثبرٌىك ٍبٌغبْ ئوٍذۇرِب ئىالھالرٔي ئۆز ھبٍبجىذىٓ ضدۈپۈرۈپ جبغدالپ غدېرىىي ٍدوق،
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ھېچمبٔدذاق پىرىٕطدىپىٕي ھِٗدذٖ ئۇٔىدڭ  ٍبٌغۇز ثىر اٌٍٗلب ئىجبدٖت لىٍىع وېدرٖن.

ئٗٔٗ غدۇ چبغدذا . ئىجرا لىٍىع الزىدُ ِۇضحٗلىً ًئبرىالغحۇرۇۋٖجّٗالرغب پىرىٕطىپ

چۈٔىي ئدۇ  ثوٌىذۇ. لۇرغۇچي وۈچئېٕېرگىٌَٗٗرئۇالر لوٌغب وٌٗحۈرگْٗ ثبرٌىك ئىجبثىٌ 

ئىالھددي وۆرضددٗجّٗ ثىددٍْٗ جددوغرا ٍوٌغددب لددبراپ ِبڭىددذۇ. ئددۇ ھٗرگىسِددۇ ثۈگددۈٔىي 

 ۇرۇپ،وۈٔذىىىذٖن ٍٗرغدبرىذا ودۈچ جبپمبٔطدېرى ئدۇالرٔي اٌدٍٗ ٍوٌىدذىٓ ٍىرالالغدح

 ۋٍٖدراْ ٍېمىٕالغدحۇرىذىغبْوۈٔطدېرى ھدبالوٗجىٗ  ئۇالرٔىڭ زوراۋأٍىمىٕي ئبغۇرۇپ،

  .لىٍغۇچي ئبزغۇٍٔۇق ثوٌّبٍذۇ

ٍبٌغۇز ثىر اٌٍٗغب ئىجبدٖت لىٍىع ئۈضحىگٗ لۇرۇٌغبْ ۋٖ ٍبٌغۇز ثىر اٌٍٗغدب ئىجدبدٖت 

ّبٔالر ِۇضدۇٌ لىٍىػٕي ئۆزىگٗ ثبظ ِٗٔجٗ لىٍغبْ ثۇ ٍوٌٕي ئىطالَ جٗلدذىُ لىٍىدذۇ.

ئىٕطبٔىَٗجىٗ پىرىٕطىپٕي جوغرا ٍوي ئۈضحىذٖ لٗددىٕي جىه جۇجۇپ جۇرغبْ چبغذا، ثۇ 

  ٍېحٗوٍٍٗذۇ.جٗرٖپىٗ پىرىٕطىپ ضوغب لىٍىذۇ ۋٖ ئىٕطبٔىَٗجٕي ثۇ 

ثىس ئىطالَ ئوٍغىٕىع ھٗرىىىحىذٖ ئىٕطبٔىَٗجىٗ ٍوٌٕي ٍورۇجدۇپ ثېرىدذىغبْ ثدۇ 

ٌگٗ ئبغۇرۇظ ٔىػبٔىغب ٍېحىػدٕي ئدبرزۇ جۈپحۈزٌۈن  جوغرا ٍوٌذا چىڭ جۇرۇظ،ٔي ئِٗٗ

 لىٍىّىس. 

ئېَحىددپ ئددۆجىىٕىّىسدٖن ئىطددالِٕي ِددبراپ ٍبجمددبْ زور  ٍۇلىرىددذاثىددراق ثىددس 

 ئدۆزئۈِّٗجٕىدڭ  زٖھٗرٌىده ئدۇرۇظ، ۇرغدۇچيج لبرغديئىطدالِغب  دۈغٍّٗٔىىٍٗر،

ۋٖ جٗضٗۋۋۇر ٍبوي ھٗرىىٗجدحٗ ثوٌطدۇْ دىٕٕىدڭ  ثىٍّٗضٍىىيِبھىَىحىٕي  ڭدىٕىٕى

جۈپٍٍٗىذىٓ ثدۇ ئدبٔچٗ  ضٗۋٖثٍٗرىذىٓ ٍىرالالپ وېحىػي لبجبرٌىك ثىر ِۇٔچٗ ِبھىَىح

 ئبضبْ ئٌِٗٗگٗ ئبغّبٍذۇ. 

 جوضۇلالردىٓ وۆپ ئبضحب.  ثېػبرٖجٍٗر ئېَحمبٔذٖن، ٍۇلىرىذاچۈٔىي ثىس 

 ئٗودصھٗلىمٗجْٗ جوضدمۇٍٔۇلالر ِۇغدۇ ِىٕۇجحدب ِٗۋجدۇت ثوٌۇۋاجمدبْ ثۈگۈٔدذٖ 

لددوٌي ئددبرلىٍىك  خىرىطددحىَبٔالرٔىڭ-ٍٗھددۇدىٌور غددۇٔذالال ئددبداۋٖجخ ئېحىۋاجىددذۇ.

 ئېحىذۇ. ئٗوصِۇضۇٌّبٔالرغب لبرىحىٍغبْ ٍېمىٓ وٌٗگۈضىذىّۇ ھَٗ 

غددۇٔذالال ئىٕطددبٔىَٗجٕي  وۈجۈۋاجمددبْئىطددالَ ئددۈِّىحىٕي  ثېػددبرٖجٍٗرثىددراق 

لبرىغبٔدذا  جوضدۇلالرغب ثېػدبرٖجٍٗرئېحىذۇ.  ئٗوصئٗ  ثۈٍۈن وٌٗگۈضىذٖ  وۈجۈۋاجمبْ

 ِٗدٖٔىَىحىٕىددڭ غٗرةٍٗٔددي  چددۈٔىي ئددۇ جددبرىخي پددبوىحالر ثىددٍْٗ. وددۆپ ئبضددحب

ٍىّىرىٍىذىغبٍٔىمىٕي جبوبرالٍدذىغبْ ۋالىدث ٍېحىدپ وٌٗگٗٔدذٖ ئىطدالَ ئدوٍغىٕىع 

 پبوىث ثىٍْٗ زىچ ثىرٌىػىذۇ. ثوٌۇغئبِبٍبْ ھٗرىىىحىٕىڭ 

چۈٔىي  ھَٗ ِٗۋجۇت ثوٌىذۇ. وٌٗگۈضىذىّۇٍېمىٓ  ثۈگۈْ ِٗۋجۇت، جوضمۇٍٔۇلالر

غددۇٔذالال ئىطددالَ ئددوٍغىٕىع  جېخددي ٍىّىرىٍىددپ وٗجّىددذى. ٗدٖٔىَىحدديِ غٗرة
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ئىىىددي وددۈچ  ھٗرىىىحىّددۇ جېخددي پۈجددۈًٍٔٗ ِۇوٌٍِّٗٗىػددىپ وٗجىىٕددي ٍددوق.

جدۇٔجي لېحىّدذا  غٌٗىدجٗئوجحۇرضىذىىي وۈرٖظ ثۇخىً ضۈرٖجحٗ ٍۈزثٗرگْٗ چبغدذا 

ىٍىدپ گٗرچٗ ئدۇ ٍىم ثوٌىدذۇ. ِٗٔطدۇپوۈچىٗ ۋٖوىٍٍىه لىٍىذىغبْ وۈچىٗ ِبددىٌ 

ٍېمىٕالپ لبٌغبْ ثوٌطىّۇ! چدۈٔىي ھٗلدىٗ ۋٖوىٍٍىده لىٍىدذىغبْ ودۈچ  چۈغۈغىگٗ

  .جۇرۇۋاجىذۇجېخىچٗ ئبجىسٌىك ۋٖ ضىٕبق ثبضمۇچىذا 

ِدۆِىٍٕٗر  ئۇٔىڭذىٓ وېدَىٓ ئىالھدي لدبٔۇٔىَٗت ئدۆز ئېمىٕدي ثدوٍىچٗ ِبڭىدذۇ،

ىسٌىمحىٓ ئدبج ئىچىدذٖئىّدبٍٔىك ثدبزار  ،ئۈِىدذۋارثبجۇر،  لىٍىذىغبْ،وۈچٍۈن، جىھبد 

جبٍدبٔچ ثبزىطدي جدبھىٍىَٗت ثىدٍْٗ  ِدۇئّىٍٕٗر زورىَىع جٗرٖپىٗ لدبراپ ِبڭىدذۇ.

 ئۇچرىػىذۇ. اٌٍٗ ئۆز ٍبردىّي ئبرلىٍىك جىھبد لىٍغۇچي ِۆِىٍٕٗر جدوپىٕي لوٌالٍدذۇ.

 ئېرىػحۇرىٍذۇ.  غٌٗىجىگٗئۇالرٔىڭ ئبجىسٌىمىغب لبرىّبً ِۇغرىىالر ئۈضحىذىٓ 

ِِوو ﴿   ْ َِ َلُ ووْا آيَوو ِتَْوَْووْ ِهْا رَْنَ   ْلَدووْ ِ   دَووْم َتوول َِِرَ  يَوووَرْوَُوُها  ووِِّ ِل  لّْووِو َوُنْفووَر  َتوول َْ ِِوو   ْ  تُوَقلتِووُل  ِِ َوو َِِ َُوووْ ِ   ْلَُوَقَُوول 
ُْولِوو   َعََْصوولرِ  ووَرًَ عَّ ِِوو  َذلِووَك َلِدِّوْ  َِّ َِوو  َيَكوولر ِ  جبِبئٗضددي!  ٍٗھددۇدىَالر ئددي ﴿ ﴾َو لّْوُو يُوَييتووُم ََِنْصوورِِه 

ۈْ، ئۇچراغمبْ ئىىىي گۇرۇھحب ضىٍٗر ئۈچۈْ ئىجرٖت ثدبر. ثىدرى ثٗدىردٖ جٗ  ئۈچ

. ٍٗٔٗ ثىدرى ِۇضۇٌّبٔالر ضدبٔىٕي، ئۆزٌىرىدذٖن گۇرۇھحدۇر ئۇرۇغدۇۋاجمبْاٌٍٗ ٍوٌىذا 

.  ٍٗٔدي اٌدٍٗ وبپىرالرغدب لورلدۇٔچ گۇرۇھىذۇرئىىىي ثبراۋٖر ئوچۇق وۆرگْٗ وبپىرالر 

ْ وبپىرالرغدب ِۇضدۇٌّبٔالر ضېٍىع ثىٍْٗ ئۇالرٔي ئۇرۇغحىٓ لدوي ٍىغدذۇرۇظ ئۈچدۈ

 ضبٔىٕي جىك لىٍىپ وۆرضٗجحي، اٌدٍٗ خبٌىغدبْ وىػدىگٗ ٍدبردَٖ ثېرىدپ لوٌالٍدذۇ.

 . ①﴾ثۇٔىڭذا ھٗلىمٗجْٗ ئٗلىً ئىگىٍىرى ئۈچۈْ ئىجرٖت ثبر
ثۈگۈْ ٍۈز ثېرىۋاجمبْ ئبفغبٔىطحبْ ئۇرۇغدي

②
ئٗھۋإٌىدڭ لبٔدذاق  وٌٗگۈضدىذىىي 

 داۋاٍِىػىذىغبٍٔىمىٕىڭ ئۈٌگىطىذۇر.

 غٌٗىدجٗئبفغبْ ِۇجبھىذٌىرىٕىڭ رۇضالر ئۈضحىذىٓ  غٗرةۋٖ  غٗرقىۈي دۇَٔب پۈج

. چۈٔىي ئۇالر لىٍىۋاجىذۇئوچۇق دۈغٍّٗٔىه -لىٍىػىٕي چٗوٍٗظ ئۈچۈْ ئوچۇلحىٓ

ئبخىرالغطب جبرىخٕىڭ ئېمىٕىٕي  غٌٗىجىٍىهئٗگٗر ثۇ ھبدىطٗ  غۇٔي ئېٕىك ثىٍىذۇوي،

 .ئۆزگٗرجىۋېحىذۇپۈجۈًٍٔٗ 

 ئۈِىددذئبفغبٔالرغددب ِٗٔطددۇپ ثوٌۇغددىٕي  غٌٗىجىٕىددڭٍۈن ۋٖ گٗرچٗ ثىددس ئۈضددحۈٔ

لبٔدذاق ثوٌىدذىغبٍٔىمىٕي  ئبلىۋىحىٕىڭلىٍطبلّۇ، ثىراق ھبزىر ثۇ ئۇرۇغٕىڭ وٌٗگۈضي 

 غٌٗىجىطددىٕيئٗگٗر ِۇجبھىددذالرٔىڭ  ئِّٗددب ثىددس غددۇٔذاق دٍّٖىسوددي، ثىٍٍّّٗىددس.

را ھِٗىبرالغدمبْ ثىٍْٗ ئۆز ئدب الگېرىذىىىٍٗر وۇفرى ،ئبجېئىسَچٗوٍٗظ ِٗلطىحىذٖ 

                                                 
①

 ئبٍٗت.-01ضۈرٖ ئبي ئىّراْ،  
②

 ٍىٍىذىٓ ثۇرۇٔمي ئبفغبٔالرٔىڭ روضالر ثىٍْٗ ئېٍىپ ثبرغبْ ئۇرىػي –  0986 



 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى

653 

 

ئدۆزٌىرى  لبزىٕىپ ئۆز ئىٕبۋىحىٕي ضدبلالپ لبٌغدبْ. غٌٗىجٗخىرىطحىَبٔالر ثۇ ئۇرۇغحب 

ھِٗدذٖ ِدبھىَٗجحٗ ثدۇ ھبدىطدىٕىڭ ئدۇالرٔي ئٗٔذىػدىگٗ ضدېٍىۋاجمبْ  ،ئېَحمبٔذٖن

وېَىٕىي ٔٗجىجىطي ضۈپىحىذٖ ٍِٗذأغب وېٍىذىغبْ زور جبرىخي ئبلىۋٖجحىٓ لۇجۇٌغدبْ 

ھِٗدذٖ ئدۇ  ھبِدبْ ِٗۋجدۇت ثوٌىدذۇ. ئۇلدۇِيق ئۇٔىدڭ جدبرىخي ثىدرا ،جٗلذىردىّۇ

ِۇضۇٌّبٔالر ئۆزٌىرىٕىڭ وۈچٍۈن، ئىّبٍٔىك ۋٖ جٗڭگىۋار ثبزىطىٕي ِۇوِّٗٗي لۇرۇپ 

چىممبْ چبغذا ۋٖ پۈجدۈْ ودۈچي ثىدٍْٗ ٍبٌّدبپ ٍۇجىدذىغبْ جدبھىٍىَٗت ثۈگدۈٔىي 

طالَ دۇَٔبضىٕىڭ ئبفغبٔىطحبٔذا ٍۈز ثٗرگٗٔذٖن وىچىىىىٕٗ ثىر خٌٗك ثىٍْٗ ٍبوي ئى

ٌِٗۇَ ثىر جبِبئٗت ثىٍْٗ ئِٗٗش ثٌٗىدي پۈجىدۈي  پۇچمىمىذىىي-لبٍطي ثىر ثۇٌۇ 

دٖھػٗجٍىه لبرغدي جدۇرۇظ وۈرىػدىٕىڭ  چبغذا ئۇچراغمبْئىطالَ ئۈِّىحي ثىٍْٗ 

 ھبِبْ پبرجالٍذىغبٍٔىمىذىٓ ئىجبرٖت ئۈٌگٗ ضۈپىحىذٖ ِٗۋجۇت ثوٌۇپ جۇرىذۇ.

 ٓ ئٗٔذىػٗ لىٍىۋاجىذۇ ھِٗذٖ ثۈگدۈْ پۈجىدۈيخىرىطحىَبٔالر ثۇ ئىػحى-ٍٗھۇدىٌ

ئىٕطبٔىَٗجىٗ جېڭىۋاجمبْ ھۆوۈِرأٍىمىٕي ئۇزاق ِٗزگىً ضبلالپ لېٍىع ئۈچۈْ ثدبزا 

 .ئۇرٔىۋاجىذۇِۇوِّٗٗي لۇرۇٌۇغحىٓ ئىٍگىرى ئۇٔي پبچبلالپ جبغالغمب 

 ثىراق جبرىخٕىڭ ئۇلۇِي ئۇالر ئبرزۇ لىٍىۋاجمبْ ٍۈزٌىٕىػحٗ ثوٌّبٍذۇ.

ٔٗچچٗ ٍىً ئىٍگىرى ثىرجىرأذ رۇضىً ئېَحمبٔذٖن ئبق جٍٗٔىىٍٗرٔىڭ  ثۇٔذىٓ ثىر

ِدبددىٌ ۋٖ ئىٍّىدٌ ودۈچىٗ  ،ھٗرثىٌھۆوۈِرأٍىك دٖۋرى ئبخىرالغحي. ثۇ ئۇالرٔىڭ 

ثٌٗىي ئبغۇالرٔىڭ ھِّٗىطىىٕي ھبٍبجمب ئۇٍغدۇْ  ئىگٗ ثوٌّىغبٍٔىمي ئۈچۈْ ئِٗٗش،

 ئۈچۈٔذۇر. گٍٗٔىىيوٌٗلب ئبٍالٔذۇرۇغحىٓ ئبجىس ‹‹ ئۇزۇْ» وېٍىذىغبْ

 ،لب پٗلٗت ئطالِال ئىگٗ ثوالالٍذۇ.ئوزۇقغٗن غۈثھىطىس ثۇ  

ئىٍّددي ۋٖ جېخٕىىددب جٗرٖلمىَددبجي  ئىٕطددبٔىَٗت ئىطددالِغب ٍددۈزٌٗٔگْٗ چبغددذا،

ھبزىرلىذٖن ئىٕطبٔىَٗجٕي روھي ۋٖ ئٗخاللدي چۈغدىۈٍٔۈوىٗ غدۇٔذالال ھدبالوٗجىٗ 

حىٍدذۈرگۈچي ۋٖ جدوغرا خٌٗىدپىٍىىىٗ ئۈٔذٍٖذىغبْ ٔبچبر ھبٌٗجحىٓ لۇجۇٌۇپ، ئبٌغب ئىٕ

 ٍبردَٖ ثٗرگۈچي وۈچىٗ، ئبٍٍىٕىذۇ.

زاۋاٌٍىممدب ٍدۈزٌٗٔگْٗ ۋالىححدب ئىطدالَ ئدوٍغىٕىع  ِٗدٖٔىَىحيغٗرثٕىڭ ِبددىٌ 

ثۈگۈٔگىچٗ گٗۋدىٍٗٔذۈرگْٗ جبرىخي پبوىدث وٌٗگۈضدىٕي وۆرضدىحىذىغبْ  ھٗرىىىحي

 اٌٍٗٔىڭ غبٌىت جٗلذىردۇر.

 وٌٗگۈضي ئىطالِغب ِٗٔطۇپ. 

 ..ِبٔب ثۇ جبرىخي پبوىث.

ئېمىٕي ثوٍىچٗ  لبٔۇٔىَىحىٕىڭئىالھي  رېئبٌٍىمىذاغبرى  جبرى  ئۆز ِبھىَىحىذٖ ٍٗر 

 داۋاٍِىػىذۇ.
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اٌٍٗٔىڭ جٗلذىرىگٗ لبرغدي ئۇرۇغدمب ئبجالٔغدبْ چبغدذا وىدُ  پۈجىۈي جبھىٍىَٗت

 وىُ ِٗغٍۇپ ثوٌىذۇ؟! غبٌىت،

﴿ ِْ ُْ َ  َتََُب  لَُّو َعَْ َِِّْ َّ نََُل َوُر َِي ََ َِّ  لََّو َدِاَ   ِىٕىدڭ اٌٍٗ ٌٗۋھۇٌّٗھپدۇزدا، ِْٗ ۋٖ ﴿  ﴾  ِ 

 اٌدٍٗ ھٗلىدمٗجْٗ وۈچٍۈوحدۇر،پٍٗغِٗجٗرٌىرىُ چولۇَ غٌٗىجٗ لىٍىّىس، دٖپ ٍبزدى. 

  .①﴾غبٌىجحۇر
﴿ َِ َُْلوا ورِِه َوَلِ وو َّ َنْتََووَر  لنَّوولِس َلَ يَوْد ِْ َََْوو  َن ٌِٗٗددگٗ اٌددٍٗ خبٌىغددبْ ئىػددىٕي ئ﴿ ﴾َو لّْوُو َ للِوب  

 .②﴾ٌېىىٓ ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي ثۇٔي ئۇلّبٍذۇ ئبغۇرۇغمب لبدىردۇر.
ھٗزارٖت لباللٍىمي ئىٍّىٌ لباللٍىك ثىٍْٗ ٍىٍحىسداظ ۋٖ ٍوٌذاظ. ھِّٗىطي ثىر 

ِٗٔجٗدىٓ وېٍىپ چىممبْ. ثىر جٗضدىر وۆرضدٗجىۈچىٕىڭ جٗضدىرىگٗ ئۇچرىغدبْ. ئدۇ 

 ِٗٔجٗ ثوٌطب ئٗلىذٖ لباللٍىمىذۇر.

ة جبھىٍىَىحىٕىڭ پوضحىٕي ضدوٍۇۋېحىع ئۈچدۈٔال ٔبزىدً ثوٌّىغدبْ. ئىطالَ ئٗرٖ

ثٌٗىي، ثدبرٌىك جبھىٍىَٗجٕىدڭ جٗۋھىرىٕدي ئٌِٗٗدذىٓ لبٌدذۇرۇپ، ئۇٔىدڭ ئورٔىغدب 

 ئىطالِٕي دٖضطحىع ئۈچۈْ ٔبزىً ثوٌغبْ.

                                                 
①
 ئبٍٗت.-20ضۈرٖ ِۇجبدٌٖٗ،  
②

 ئبٍٗت.-20ضۈرٖ ٍۈضۈف،  


