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ۇزٌې  ى ور م  ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتى مىللەتلەر فولنل

ۇرى  پوالت ئاماهو

ۇزٌې  ى،           ور م مىللەتوىڭ لوًۇق ًەرلىم، مىللىي تۈصنە  13ظىوجاڭدىنى  -ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتى مىللەتلەر فولنل

ي ۋە مەهىۋى مەدەهىٌەت ًادىنارلىكلىرىوى توپ الش، رەتلەش ۋە تەتكىق لىلىطوى هىطاهلىغان بولۇپ، −ئىگە ماددى

ۇزېٌدا ظىوجاڭدىنى  ۇرمۇش مەدەهىٌىتىگە ئائىت مىللەتوىڭ ئەهئەهىۋ 13مەزهۇر م ي  3000ى ت خىلدىن ئارتۇق ماددى

ۇرۇلغاهدىن هېٌىن، . بۇًۇم ۋە ئارخىئولوگىٌىلىم بۇًۇمالر توپالهغان  -5ًىو  -2000بۇ لىممەتلىم بۇًۇمالر ئارخىپالظت

ۇرۇلدى -19ئاًوىڭ  ۇزېي رەصمىي ل ور م ۇزېي ئېچىلغاهدىن. هۈهى ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتى مىللەتلەر فولن تارتىپ  م

چە مەملىنەت ئىچى ۋە صىرتىدىن  ۈۋالدى 50ھازىرغى ۇئالرهىڭ ئىچىدە دۆلەت . مىڭدىن ئارتۇق مېھماهوى هۈت

رەھبەرلىرى، مىوىشتىرالر، ظٌاڭگاڭ، ئاۋمېولىق مۇھىم ئەربابالر، ًاپوهىٌە، ئامېرىنا، گېرماهىٌە، ئەهگلىٌە، فراهشىٌە، 

ە، ماالًشىٌا، پاهىس ورٌى ە، ه ۈرهٌى صت، روصىٌە، ت تان، لازالىشتان، ۆئزبېنىشتان لاتارلىق دۆلەتلەردىن هەلگەن دو

  .ئەربابالر ۋە ئالىمالر بار

ۇچىالرهىڭ زور هۈچ چىكىرىطى،           ئەدەبىٌات فاهۇلتېتى وئلۇتكۇچىلىرىوىڭ جاپالىق ئىزدىوىطى، وئلۇغ

ۆڭۈل بۆلۈظى، خەلق ئاممىشىوىڭ ھەمنارلىكى ن ۇزېي ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتوىڭ ًېكىودىن ه جىشىدە بۇ م ەتى

ۈردى ۇرۇظىغا  -1997. ۇئهىۋېرصىتېتىدا لەد هۆت ًىلى ئەدەبىٌات فاهۇلتېتىوىڭ صابىق مۇدىرى ئازات صۇلتاهوىڭ وئرۇهالظت

ۇرصۇهمۇھەممەت صاۋۇت، ئىلھام ئابدۇهېرىم مۇئەللىملەر ئەدەبىٌات  صىوىپ  -2ًىللىق  -1993ئاصاصەن ت

ۇرپان راًوهىغ ۇچىلىرىوى ت ور توپالظكا ئېلىپ باردىوئلۇغ ي فولنل جى لېتىم ماددى لۇتلۇق ئىطوى باظالپ بەرگەن بۇ . ا تۇه

ۇچىالر خەلكوىڭ ًېكىودىن ھەمدەم بولۇش هەتىجىشىدە  ي بۇًۇموى توپلىدى 200وئلۇتكۇچى، وئلۇغ . دىن ئارتۇق ماددى

ۇرپان ۋىالًىتىدىن توپالهغان  -10ًىو  -1997 جى لېتىم ئەدەبىٌات پارچىدىن ئارتۇق ماد 200ئاًدا ت دىي بۇًۇم تۇه

ۆرگەزمە لىلىودى -1فاهۇلتېتىوىڭ ئەصلىدىنى بىواصىوىڭ  ۇب تەرىپىدىنى بىر صىوىپتا ه ئەدەبىٌات . لەۋەت جەه

فاهۇلتېتىوىڭ صابىق مۇدىرى ئازات صۇلتان ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتىوىڭ صابىق مۇدىرى ئىبراھىم خالىق، ئىلمىي 

ي باظكارما، پەن تەتكىكات باش لارمىشى ۋە مەه تەپ مۇدىرى ئىطخاهىشىوىڭ بىر لىشىم مەصئۇللىرىوى باظالپ، بۇ ماددى

ۈردى ۇظاللىق بىلەن مۇئەًٌەهلەظت جى پراه تىنىوىڭ هەتىجىشىوى خ ۈرگەهدىن هېٌىن، بۇ تۇه ۆزدىن هۆچ ظۇ . بۇًۇمالرهى ه
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ۇرۇظكا لوظۇلدى ۇزېي ل ور م ە -1998. ًىلى مائارىپ مىوىشتىرلىنى فولنل بىٌات فاهۇلتېتى وئلۇتكۇچىشى ًىلى ئەد

ۇرصۇهمۇھەممەد صاۋۇت ۋە ئەظرەپ ئابدۇلالهىڭ ًېتەهلىطى بىلەن ئەدەبىٌات  صىوىپ  -2ًىللىق  -1994ت

ۇچىلىرى چالىلىق، چەرچەن، هىٌە، هېرىٌە، پوصنام لاتارلىق جاًالردا  ۈرۈپ،  5000وئلۇغ هىلومېتىردىن ئارتۇق ًول ً

ي بۇًۇموى ً  ى 800 ًىلى ئابدۇهېرىم راخمان، ئازات صۇلتان، ئەصئەت صۇالًمان،  -1998. غىپ هەلدىدىن ئارتۇق ماددى

ي بۇًۇمالر  ۇبىي ظىوجاڭوىڭ بىر لىشىم ظەھەر هاھىٌىلىرىدىن ماددى ظەۋهەت لاتارلىكالرهىڭ لاتوىطىطى بىلەن جەه

ي بۇًۇم پارچىدىن ئار 1000ظۇهىڭ بىلەن ئەدەبىٌات فاهۇلتېتىغا توپالهغان . صېتىۋېلىوىپ هېلىودى  -1998تۇق ماددى

ۈرلەرگە  -5ًىو  ۇرمۇش بۇًۇملىرى، چالغۇ ئەصۋابالر لاتارلىق ت چىلىق صاًماهلىرى، ت صلەپنى لەدەمدە دېھكاه ئاًدا دە

ۆرگەزمە لىلىودى -203لەۋەت  -2بۆلۈهۈپ، ئەدەبىٌات فاهۇلتېتىوىڭ ئەصلىدىنى بىواصى  ئەًوى ۋالىتتىنى . صىوىپتا ه

چۈەن، ئىلمىي باظكارما، پەن تەتكىكات باظكارمىشى، مەه تەپ مەه تەپ رەھبەرلىنىدىن ئ ىبراھىم خالىق، باۋدۇڭ

ۆرگەهدىن  ي بۇًۇمالرهى ه مۇدىرى ئىطخاهىشى لاتارلىق ھەر لاًشى بۆلۈملەردىن بولۇپ، وئهدىن ئارتۇق رەھبەر بۇ ماددى

ور  ۇزېٌىغا ۇئل صېلىوغاهلىكىوى، فولنل ور م ۇرۇلۇظوىڭ زۆرۈرلۈهىوى هېٌىن، ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتى فولنل ۇزٌې  ى ل م

ۇرىغا لوًدى پەلىٌەتلىم بېشىلدى. وئتت ۇۋەپ جى لەدىمى م ۇرۇظوىڭ تۇه ۇزېي ل   .ظۇهىڭ بىلەن م

ۇرباهالرهىڭ ًېتەهلىطى  -2ًىللىق  -1995ًىلى ئەدەبىٌات    -1999         ۇرصۇن ل ۇچىلىرى وئصمان ۆئمەر، ت صىوىپ وئلۇغ

ي فول ور بۇًۇملىرىوى توپالش پراه تىنىشى لىلىپ بىلەن لۇمۇل ۋىالًىتىدە ماددى ي بۇًۇموى  1000هل پارچىغا ًېكىن ماددى

ۇچىالر جاپا . ًىغدى ورلمىدى -بۇ جەرًاهدا وئلۇتكۇچى، وئلۇغ ئابدۇهېرىم راخمان، ئازات صۇلتان، . مۇظەلكەتتىن ل

ۇرصۇهمۇھەممەت صاۋۇت، وئصمان ئىشمائىو، ئەصئەت صۇالًمان لاتا رلىق وئلۇتكۇچىالر دەم ئارصالن ئابدۇلال، ت

چە ًىو ئىچىدە ئىلگىرى . ئېلىطتىن ۋاز هېچىپ جاپالىق ئىطلىدى هېٌىن  -تەتىو ۋالىتلىرىدىن پاًدىلىوىپ، بىر لاه

ۇب ۋە ظىمالىدىنى  ۈرۈش ئارلىلىق بىر  30بولۇپ، ئاپتوهوم راًوهوىڭ جەه دىن ئارتۇق ظەھەر ۋە هاھىٌىلەرهى تەهط

ي بۇًۇم   .الرهى توپلىدىلىشىم لىممەتلىم ماددى

ي          ۈظۈپ ماددى گە چ ۆۋەه ۇددى ئالدىوكى ًىلالردىنىگە وئخطاش ت چە ًىلالردا، خ ظۇهىڭدىن هېٌىونى بىر لاه

ۇرۇلدى الظت جان وئصمان، مەرھۇم مۇھەممەت ئەًشاالرهىڭ  -2002. بۇًۇمالرهى ًىغىض ئىطى داۋام ًىلى غەًرەت

ور پراه تىنىشى ئېلىپ س -2ًىللىق  -1996ًېتەهلىطى بىلەن ئەدەبىٌات  ۇچىلىرى وئهشۇ هاھىٌىشىدە فولنل ىوىپ وئلۇغ
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ي بۇًۇموى توپلىدى 500بېرىپ  ۇچىلىرى  -2ًىللىق  -1999ًىلى ئەدەبىٌات  -2003. پارچىدىن ئارتۇق ماددى صىوىپ وئلۇغ

ۇرصۇهمۇھەممەت صاۋۇت، وئصمان ئىشما -2ًىللىق  -2000بىلەن ئىجتىمائىي پەن  ۇچىلىرى ت ئىو صىوىپ وئلۇغ

ور  وتەن هاھىٌىلىرىدە فولنل وتەن ۋىالًىتىوىڭ لوپ، لارىكاش، خ لاتارلىق وئلۇتكۇچىالرهىڭ ًېتەهلىطى بىلەن خ

ي بۇًۇم توپلىدى 300پراه تىنىشى ئېلىپ بېرىپ، تەخمىوەن  ًىلىوىڭ ئاخىرى ظىوجاڭ  -2003. پارچىغا ًېكىن ماددى

ۇرا ئاصىٌا تەلتىكات وئرهىدا صا و ۇئهىۋېرصىتېتىوىڭ وئتت كان چاغاتاي، ئەرەب، پارس تىللىرىدىنى ھەر خى للىوىۋات

ازمىالر ۋە هوها باصما هىتابالردىن  ۈزۈلدى 230لوٌل ۇزېٌغا هىرگ پارچە هىتاب  70ئىلگىرى صالالهغان . پارچە هىتاب م

 -2001ىلەن ًىللىق صىوىپ ى ب -2000ًىلى ئىجتىمائىي پەن  -2004. بىلەن لوظۇلۇپ، بۇ هىتابالرهىڭ هاتالوگى ئىطلەهدى

ۇرصۇهمۇھەممەت صاۋۇت، گۈلجامال مەمتىمىن لاتارلىق وئلۇتكۇچىالرهىڭ ًېتەهلىطى  ۇچىلىرى ت ًىللىق صىوىپ وئلۇغ

ۈرۈظى ئېلىپ بېرىپ  ور ئىلمى تەهط ۇر هاھىٌىلىرىدە فولنل ي  100بىلەن ئاۋات هاھىٌىشى، لوپو پارچىدىن ئارتۇق ماددى

ۈرۈپ هۆپلىگەن ًازما ماتېرىٌالالرغا ئىگە بولدىغا ًېكىن ئ 2000ظۇهدالال . بۇًۇم توپلىدى . ائىلىوى هۇلتىلىق تەهط

ۇزېٌىدا  -2ًىللىق  -2001ًىلى ئىجتىمائىي پەن  -2005 ور م ۇچىلىرى فولنل هۈن پراه تىنا لىلىپ،  20صىوىپ وئلۇغ

ۇردى ۇزېٌدىنى بارلىق بۇًۇمالرهى لاًتىدىن رەتلەپ ئارخىپالظت   .م

ۇزېٌوىڭ ئىچنى ق    ۇر ئەهئەهىۋى بىواهارلىق صەهئىتى ۇئصلۇبىدا بېزەلگەن بولۇپ، ۇئهىڭدا مەزهۇر م ۇرۇلمىشى ۇئًغ

لەهگەن ۈرلىرى گەۋدى ۇرالغۇ ۆئًلىرىوىڭ تىپىم هەلىض ت ۇر  ت ۇزېٌدىنى ماتېرىٌالالر ًېمەك . ۇئًغ  -ئىچمەك، هىٌىم  -م

ۇرمۇش صاًماهلىرى، ئىطلەپچى چىلىم بۇًۇملىرى، ئائىلە ت وراللىرى، لاتواش هېچەك، لول ھۈهەرۋەه لىرىض ل

ۇرۇلغان ۈر بوًىچە وئرۇهالظت ازما لاتارلىق صەهنىز ت صىتىلىرى، ئارخىئولوگىٌىلىم بۇًۇم، لەدىمىي لوٌل ۇزېٌغا ًەهە . ۋا م

و هىٌىم  13ظىوجاڭدىنى  . دىن ئاظىدۇ 200هېچەهلىرى لوًۇلغان بولۇپ، بۇ هىٌىملەرهىڭ صاهى  -مىللەتوىڭ ھەر خى

ًىللىق تارىخكا ئىگە هىٌىملەر، ظۇهدالال ھەر  600 -500ئېٌتكاهدا، ًەر ئاصتىدىن لېزىۋېلىوغان  ًىو  دەۋرى جەھەتتىن

للىرى بار  30ًىللىق تارىخكا ئىگە هىٌىملەرهىڭ صاهى  200-100. لاًشى مىللەتلەرهىڭ زاماهىۋى صەھوە هىٌىملىرىوىڭ مودې

ۇزېٌدا ًەهە  ۇردىن ئارتۇق م بۇهىڭ ئىچىدە . ۋە چالغۇ ئەصۋابوىڭ هۇصخىلىرى بار خىلدىن ئارتۇق چالغۇ ئەصۋاب 40ل

جىنى لاتارلىكالر  ۇر لاتارلىكالر  300دوالن راۋابى، دوالن غى جىنى، تەمب ًىلدىن  100ًىلدىن ئارتۇق تارىخكا، لۇمۇل غى

صكىلەر . ئارتۇق تارىخكا ئىگە كان لەدىمنى ۋە ۇزېٌدا صاللىوىۋات ىدە تارىخىي بۇهىڭ ئىچ. دىن ئارتۇق تارىخكا ئىگە 300م
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ۇرالرهىڭ تارىخ مەدەهىٌىتىگە تېبابەت، دىن، صەهئەت، صىٌاصىي، . هىتابالر مۇھىم وئرۇن تۇتىدۇ بۇ هىتابالر ۇئًغ

ۇغراپىٌە لاتارلىق صاھەلەرگە چېتىلىدۇ ازما هۇصخىالردۇر. ئىكتىشاد، تىو، بىئولوگىٌە، ج ۇزېٌدا . هۆپىوچىشى لوٌل بۇ م

ۇرالرهىڭ لەدى كان ۇئًغ لىم هىتابالر ظىوجاڭدا هەم تېپىلىدۇصاللىوىۋات ۇزېٌلىرىغا مۇهاصىۋەت ۇزېٌدا ًەهە .منى م ، م

لەدىمنى ئىپتىدائىي ئېتىكاد ۋە هېٌىونى ئىجتىمائىٌالظكان دىوىي ئېتىكادالرغا ئااللىدار بولغان ًاتاداش، تۇمار، 

  .جەًوىماز، تەصۋى، ًاغاچ بۇت لاتارلىق بۇًۇمالرمۇ صالالهغان

ۇزېٌدىنى ئا    ۇرۇش ۋە وئلۇ م چىلىننە توهۇظت ي بۇًۇمالرهى هەڭ جامائەت وئلۇتۇش ئىطلىرىوىڭ  -صاصلىق ماددى

و تىلدا تەًٌارالهغان رەصىملىم هىتاب  ۇرچە، خەهزۇچە، ئىوىگلىزچە ۈئچ خى هەتىجىلىم بولۇظى ۈئچۈن، ۇئًغ

ۇزٌې  ى» ور م هىۋېرصىتېتى هەظرىٌاتى تەرىپىدىن ئاًدا ظىوجاڭ ۇئ -5ًىو  -2005« ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتى مىللەتلەر فولنل

  .هەظر لىلىودى

ۇزېٌوىڭ ھازىرلى وئرهى ئىجتىمائىي پەهلەر بىواصىوىڭ     لەۋىتىدە بولۇپ، ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتى پارتنومىوىڭ  -2م

لەهدۈرگەن  ورلۇلى ۋە ًېتەهچىلىنى ئاصتىدا ظىوجاڭوىڭ مىللىي ئاالھىدىلىنىوى گەۋدى خ صىتە غەم هۋادرات  210بىۋا

ۆرگەزمە زالى، م ۈرۈظلەظنەن  40ېتىرلىق ه هۋادرات مېتىرلىق فىلىم لوًۇش ۆئً  ى ھەمدە بىر ماتېرىٌال بۆلۈمىگە ئىگە ً

ور مەدەهىٌەت مەرهىزى بولۇپ لالدى   .فولنل

ۇزٌې  ى ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتى     ور م ۇرۇلۇظىوىڭ مۇھىم هەتىجىلىرىدىن «211»ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتى مىللەتلەر فولنل ل

ۇرصۇهمۇھەممەت صاۋۇت، . ىبىر ئەدەبىٌات فاهۇلتېتىدىنى ئابدۇهېرىم راخمان، ئازات صۇلتان، ئارصالن ئابدۇلال، ت

ۇچىالرهىڭ هۈچ  ۇر ئەدەبىٌاتى هافىدراصىدىنى وئلۇتكۇچىالرهىڭ جاپالىق ئەمگىنى، وئلۇغ راھىلە داۋۇت ۋە ۇئًغ

ۇزېٌوىڭ لۇ ۇزېي . رۇلۇظىدىنى مۇھىم هۈچنە ئاًالهدىچىكىرىطى، ئەڭ مۇھىمى خەلق ئاممىشىوىڭ لوللىطى م م

ۇرۇۋالغان، مەه تىپىمىزدىنى هەڭ  ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتىوىڭ ظۆھرىتىوى، مەملىنەت ئىچى ۋە صىرتىغا توهۇظت

ۇچىالرغا مىللىي ۆئرپ  پەرۋەرلىم تەربىٌىشى، مىللەتلەر ئىتتىپاللىكى  -وئلۇتكۇچى، وئلۇغ ئادەت تەربىٌىشى، ۋەتەه

فىلولوگىٌە ئىوشتىتىتۇهىڭ وئلۇتۇش ۋە تەتكىكات ئېلىپ بېرىطىدىنى خەزىوە . بېرىطتىنى مۇھىم بازاتەربىٌىشى ئېلىپ 

  .بولۇپ ھېشابلىوىدۇ

ۇرۇلۇظى هاھاًىتى زور ئەھمىٌەتنە ئىگە بولۇپ، ئاپتوهوم     ۇزېٌوىڭ ل ۇرتىدا م ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتىدەك ئالىي بىلىم ً
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ۇرمۇش ئ 13راًوهىمىزدىنى  لىرى، مەدەهىٌىتىوى تەتكىق لىلىطتا، ۋالىتوىڭ ۇئتۈظى بىلەن ًولىلىپ مىللەتوىڭ ت ادەت

ۇزۇپ، هىطىلەردە تەخىرصىزلىم تۇًغۇصى وئًغىتىطتا هاھاًىتى مۇھىم رول  كان مەدەهىٌەت بۇًۇملىرىوى لۇتك هېتىۋات

پەرۋەرلىم، خەلكپەرۋەرلىم، مىللىي مەدەهىٌەتوى صۆًۈظتەك ئ. وئًواًدۇ ۇچىالردا ۋەتەه ېشىو پەزىلەتلەرهى وئلۇغ

ظتە ۋە ۇئالرغا ئەمەلىي دەرس مەًداهى ھازىرالپ بېرىطتە مۇھىم رولغا ئىگە ًەهە ظىوجاڭوىڭ . ًېتىلدۈرۈ

ۇرۇظتىمۇ مەزهۇر  ظتە، ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتىوى ھەر صاھەگە تەظۋىق لىلىض، توهۇظت چىلىنىوى گۈللەهدۈرۈ صاًاھەت

ۇزېي صەل لارىغىلى بولماًدىغان بازار ھېشاب   .لىوىدۇم

  

 بازارلىرى -ظىوجاڭوىڭ لەدىمنى صودا 

 داۋۇت صاۋۇت

ۇرۇش ئىوىشتىتۇتىدىن -ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتى ئىكتىشاد   باظك

ۇهەممەل صودا ًولىوىڭ بولۇظى مۇمنىن ئەمەس ئىدى   ۈهنى ھەرلاهداق ظەًئىگە وئخطاش . لەدىمنى ظىوجاڭدا م چ

ئىكتىشادىي  ۋە ئىجتىمائىي ئااللىوىڭ ئېطىطىغا ئەگىطىپ پەًدا  صودا بازارلىرىدىنى صودىمۇ هىطىلەر ئارىشىدىنى

و صودا ًەهىال ھەرلاًشى راًوهالرهى ئاصاس لىلىپ . بولغان ۋە راۋاجالهغان ًىپەك ًولى بارلىككا هېلىطتىن ئىلگىرى بۇ خى

صلىپىدە ظۇ راًون ئىچىدە لولدىن . ظۇ راًوهالر ئىچىدە ئېلىپ بېرىلغاهىدى ۈزۈپ صېتىلغانلولغا ۆئ -ًەهى دە بۇهىڭدا . تن

صىتىچىلىم رول وئًوىغاهىدىلېنىن  ۈرلۈك مالالرهىڭ صىرتكا چىكىرىلىپ صېتىلىطىدا مۇھىم ۋا هۆچمەن چارۋىچىالر ت

كا، صودا  صېتىق ئىطلىرىوىڭ مۇلىملىكىغا  -هۆچمەن چارۋىچىلىق پەصىو خاراه تېرلىم ئاالھىدىلىننە ئىگە بولغاچ

الردىنى مەھەللە،  -هەتىجىدە صودا . بولماًتتىھەلىكىي هاپالەتلىم لىلغىلى  ەتلىرى بوصتاهلىق ۋادى صېتىق پائالٌى

ەتلىرىوى مۇلىم ماهان  -بۇ جاًالر صودا .هەهتلەرگەتەدرىجىي هېڭىٌىطنە باظلىغان بىلەهال تەمىولەپ ( بازار)صېتىق پائالٌى

و لول  گەرلەرهىڭ بازار صودىشىوى خىلمۇ خى چىلىم مەھشۇالتلىرى ۋە باظكا  -لالماصتىن، بەلنى ًەهە صودى ھۈهەرۋەه

هېٌىوچە بۇ جاًالردا ھەرلاًشى ئەل . رەڭ ئېشىو مالالر بىلەن تەمىولەپ، بازار صودىشىوى تېخىمۇ جاهالهدۇرغان -رەڭگا 

گەرلىرىوى ئېشىو مالالر بىلەن تەمىولەًدىغان ۋە ۇئالرهىڭ ۆئز ماللىرىوى صېتىطىغا لوالًلىق ًارىتىدىغان مەمەي دان صودى

ظىوشى  ًەهى بازار بارلىككا هەلگەن بوصتاهلىق ۋادا بولماًدىنەن ًىپەك ًولىمۇ بولمىغان "ًاپوهىٌە تارىخچىشى چٌەهداۋ
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ۆزى بىلەن ئېٌتكاهدا، . دەپ ًازىدۇ 1"بوالتتى ۇصوىڭ ص ًىپەك ًولىوى ئاخىرلى ھېشابتا "گرىم تارىخچىشى ھېرودوت

الرهىڭ ئىلتىپاتى دېٌىطنە بو چىلىق ۋە چارۋىچىلىق ئىگىلىنى ". لىدۇبوصتاهلىق ۋادى الرهىڭ دېھكاه بۇ بوصتاهلىق ۋادى

الر ئەصلىدىوال تەبىئىي ظەرت  ۇهى بوصتاهلىق ۋادى ظارائىتوىڭ چەهلىمىشىگە  -خېلى تەرەلكىي لىلغان بولشىمۇ، ھالب

ىطكا باظلىغان ۇرغاهلىكتىن، تېرىلغۇ ًەرلەرهىڭ هۆلىمى تەدرىجىي تارٌى ۇڭالظكا ك. ۇئچراپ ت  -ىطىلەر لول ظ

ۇلالهغان چىلىنوى راۋاجالهدۇرۇپ صودا بىلەن ظۇغ لىطىپ بارىدۇ . "ھۈهەرۋەه الر ئاۋات بۇهىڭغا ئەگىطىپ بوصتاهلىق ۋادى

بۇ ۆئتەڭ بازارالر ًىپەك . هەهتلەرهىڭ لىٌاپىتى ۆئزگىرىپ ۆئتەڭ ۋە بازارالر بارلىككا هېلىدۇ -ۋە تەدرىجىي ھالدا مەھەللە 

چىلە ھەتتا صودا هارۋاهلىرىوى ۇئزۇن مۇصاپىلىق . ر ۋە صودا هارۋاهلىرى ۈئچۈن مۇالزىمەت لىالتتىًولىدىنى صاًاھەت

ورت ۈئصنۈهىلىرى بىلەن تەمىولەًتتى ۇرمۇظىغىمۇ ئاصاهلىق تۇغدۇرۇپ بېرەتتى 1"تراهشپ   .ئاھالىوىڭ هۈهدىلىم ت

لىشى دەۋرىدىنى  لىشىوىڭ پاًتەختى چ" ًىپەك ًولى"خەن صۇال اڭطەهدىن باظلىوىپ، غەربنە ظەرلتە خەن صۇال

خۇاڭغا تۇتىطىدۇ وزۇلۇپ خېطى هارىدورى ئارلىلىق دۇه ۇبىي ًول ۋە . لاراپ ص وزۇلۇپ، جەه خۇاڭدىن ًەهە غەربنە ص دۇه

وۋۇلىدىن باظلىوىپ هىروران، . ظىمالىي ًول دەپ ئىننىگە بۆلىوىدۇ خۇاڭوىڭ غەربىدىنى ًاڭگۇەن ل ۇبىي ًول دۇه جەه

، هىٌە، چەرچەن،ۇئدۇن، ۇئزۇن تات، صاهاراوئل، ًاصان، پامىر، صارىكۇل، مالۇر، مىرەن، هوپطان، پىطامطان

چىن ى ئارلىلىق ئەڭ ئاخىرىدا داه خۇاڭدىن . گە تۇتىطىدۇ(رىم ئىمپېرىٌىشى)توخرى، ئارصاك، تٌاۋج ظىمالىي ًول دۇه

وۋۇلىدىن ۆئتۈپ ئالدى لۇصكا ًەتنەهدىن هېٌىن، تەڭرىتاغوىڭ جە هۇبىوى بوًالپ غەربنە باظلىوىپ ًۈًمېوگۇەن ل

ۈگبر، لۇم، هۈصەن، صۇلى،غەربىي پامىر ئارلىلىق پەرغاهە ۋە  وزۇلۇپ ۇئظاق، هىوگىت، وئرًاپ، ۋائىرًە، ب ص

  .غا تۇتىطىدۇ(ھازىرلى ئارال دېڭىزىدىن هاصپ ى دېڭىزىغىچە بولغان جاًالر)هاهگىٌىگە بېرىپ ۇئ ًەردىن ئاۇئرصى

تە  بۇ ًول . دەپمۇ ئاتالغان" ًاًاللتىنى ًىپەك ًولى"ًاهى " ظىمالىي لىوىٌىشىًىپەك ًولىوىڭ "ظىمالىي ًول ئادەت

ۈظىدىن ھاصىو بولغان ًاًاللتىنى "تارىخ ئىشپاتلىدىنى . لەدىمنى هۆچمەن چارۋىچىالرهىڭ پەصىو خاراه تېرلىم هۆچ

ا، ئاصىٌا هۆچمەن چارۋىچىلىرىوىڭ صىپ" ًىپەك ًولى ورال مەدەهىٌىتى بوًلىرىدا لەدىمنى زاماهالردىنى ًاۋروپ تا تاش ل

هەهت ئىزلىرىمۇ -بازارالر ۋە مەھەللە  -هى بوًالپ صېلىوغان ظەھەر "ًاًاللتىنى ًىپەك ًولى"ۇئهىڭدىن باظكا . صالالهغان

صودىشىوىڭ جاهلىوىطىغا ئەگىطىپ، ھەرلاًشى خاهلىكالر بۇ ًولوىڭ بىخەتەرلىنىگە " ًىپەك ًولى" .باًكالغان

ۇرغان -ًولالردا ۆئتەڭ  هاپالەتلىم لىلىض ۈئچۈن ۈرۈش وئرۇهلىرىوى ل لارۇظتى . صاراًالرهى ۋە مەخشۇس تەهط
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ۈرۈش ئېغىزى خاتىرىلەهگەن تاڭ . ًېزىكىدىنى تارظا پۈتەهلەردە لەدىمنى هىٌە ظەھىرىوىڭ ًېوىدىنى بىر تەهط

ۇرتتىن ۆئتنەن ظۈەن زاڭوىڭ خاتىرىشىگە ئاصاصالهغاهدا، ئەًوى لىشى دەۋرىدە غەربىي ً هى "ًىپەك ًولى"دەۋردە  صۇال

ۇرغۇن ۆئتەڭ  ۇئلۇغ تاڭ دەۋرىدىنى . "راباتالر ًاصىلىپ، ًولۇچىالرهىڭ بىخەتەرلىنىگە هاپالەتلىم لىلىوغان -بوًالپ ه

ۇرت خاتىرىشىگە ظەرھ لىرپاهە بەگلىنى پاًتەختتىن ظەرلىي ظىمال بوًىچە : "دە مۇهداق خاتىرىلەهگەن" غەربىي ً

ۇرغۇن تاغ ۋە خە چالىرىم مۇصاپىوى باصكاهدىن هېٌىن، بىز بىر  200جىلغىالردىن ۆئتۈپ،  -تەرلىم لىٌا مېڭىپ، ه

ق خاها بار ًەرگە هەلدۇ خاها پامىرهىڭ ظەرلىدىنى تۆت تاغ ئارىشىدا بولۇپ، دائىرىشى . لەدىمىي صاخاۋەت  100بۇ صاخاۋەت

ۇزالر بىلەن لاپالهغان بول -بۇ ًەر ًىو بوً  ى لار . گېن تارچە هېلىدىنەن ۇرىدىنەنم وران چىكىپ ت م ب تۇپرىكى . ۇپ، دائى

كا، زىرائەت ۈئهمەًدىنەن، دەل  ورلۇق بولغاچ ڭ ۆئصنەن وئت . دەرەخ ۆئصمەًدىنەن -ظ ۆپتىن باظكا  -ظاال چ

كىلى بولماًدىنەن ۇت . ھېچوىمىوى ۇئچرات ۇز ئىششىق هۈهلىرىمۇ ج ۇرىدىنەن -توم صەپەرچىلەر . ظىۋىرغان چىكىپ ت

ۇرغاهدەك ھېس  لىلىدىنەن مۇظۇ ًەرگە هەلگەهدە، صودا هارۋاهلىرى بۇ خەتەرلىم . ۆئزلىرىوى گوًا بۇلۇت ۈئصتىدە ت

ان  م زٌى لەردە ئېٌتىلىطىچە، ئىلگىرى . زەخمەتنە ۇئچراًدىنەن -جاًدا دائى چە  10لەدىمنى رىۋاًەت گەر هەچ مىڭ صودى

ۆگە ۋە ئىطلەمچىلىرى بىلەن بۇ ًەرگە هەلگەهدە لار  ۈگىطىپ هەتنەهىنەنظىۋىرغاهدا ق -مىڭ ت . ېلىپ، پۈتۈهلەي ت

پ، ۆئلگەن هارۋاهالرهىڭ ئالتۇن  مۈلۈهلىرىوى  -هۈمۈش ۋە مال  -لىرپاهە بەگلىنى دۆلەت راھىبىدىن بىرهى ئەۋەتى

خاها صالدۇرغان لىم ًېمەك . ًىغىپ، ئاظۇ ًەردە بىر صاخاۋەت خاهىدا ًولۇچىالرغا هىرەه  -ئىچمەك ۋە دورا  -صاخاۋەت

راباتىالرهى بەرپا  -لوظوا دۆلەتلەردىن ًەر صېتىۋېلىپ، ۆئتەڭ . ىق الزىمەتلىم بۇًۇمالر ھازىرالهغاهىنەندەرمەك لاتارل

ۇرغاهىنەن ظۇهىڭدىن هېٌىن صودا هارۋاهلىرى مۈظنىالتكا ۇئچرىغاهدا خالىشاهە ًاردەم ۋە . لىلىپ صودا ًولىوى راۋاهالظت

ۇزۇظكا ئېرىطنەن ۆهۈمەت صودىشى ظەهلىدە ئېلىپ صېت -ًىپەك ًولىدىنى صودا  1"لۇتك صلەپتە ھ ىق ئىطلىرى دە

ۆهۈمەت صودىشىدىن تاظكىرى خەلق ئارىشىدىنى صودا مۇئامىلىمۇ ئىوتاًىن لوًۇق ئىدى گەرلەر . بېرىلغان، ھ صودى

ۆزلەپ، ًولوىڭ ًىراق، جاپالىق ۋە خەتەرلىم بولىطىدىن  ًىپەك ًولى صودىشىدىن هېلىدىغان غاًەت زور پاًدىوى ه

ورلما ۇڭگو بىلەن غەرب ئەللىرى  -ي، ۇئزاق مۇصاپىلەرهى بېشىپ، لاتار ل ۆگە هارۋاهلىرىغا ئەگىطىپ، ج لاتار ت

ۇراتتى وڭ ًولدا ۈئزۈلمەي لاتواپ ت ۇرىشىدىنى بۇ چ ۈرهۈم . وئتت گەرلەر  -ت ۈرهۈم صودى لەرگە توظۇپ "ت ۆئتەڭلەردىنى دۆڭ

گەرلەر ۋە ئېلى. هېتەتتى ورۇالردا صودا  -پ ًىو بوً  ى ئاًىغى ۈئزۈلمىگەن صودى تىجارەت بىلەن  -صاتارالر ھەر هۈهى ل
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ۇڭگوهىڭ ًىپەك  -ًىپەك ًولى ئارلىلىق ًىراق  2"مەظغۇل بوالتتى ًىرالالرغا توظۇلۇپ صېتىلىدىغان مالالر ئىچىدە ج

ۇر ئىدى ۇرتكا ھەتتا ئارصاك، ھىودىشتان، گىرېت .رەختى ئەڭ مەظھ صىٌە ۋە زور مىكداردىنى ًىپەك مالالردىن غەربىي ً

 -ۇئهىڭدىن باظكا ًەهە ئالتۇن  3ًىپەك رەخت صودىشى ئەًوى دەۋردە دۇهٌاۋى صودىغا ئاًالهغاهىدى. رىمغا توظۇالتتى

ۈر ئەصۋابالر، مىس  ۆرگۈ، صىرالهغان جابدۇلالر، فار  -هۈمۈش، تۆم ۇرتوىڭ ظەھەر  -ه ۇر لاچا لاتارلىكالرمۇ غەربىي ً  -ف

 .ئىدى بازارلىرىدا بازىرى ئىتتىم مالالر

ۈزلەڭلىننە ئاپىرىپ صېتىلىدىغان مالالر ئىچىدە ًۇڭ     ۇرا ت ۇش  -ًىپەك ًولى ئارلىلىق وئتت ۇراق  -تولۇلما بۇًۇمالر، خ پ

بۇ مالالر ئىچنى راًوهالرهىڭ . مەرۋاًىت، لاظتېطى، ئات ۋە ئەتىۋارلىق ھاًۋان تېرىلىرى بار ئىدى -ماتېرىٌالالر، ۈئهچە 

لىشى دەۋرىدىن هېٌىن ًىپەك ًولى صودىشى ۋە لاظتېطى  .ممەت باھادا صېتىالتتىبازارلىرىدا ئىوتاًىن لى خەن صۇال

لىشى دەۋرى. تەدرىجىي روهاق تاپكان ۇرۇن بۇ ًول باظتىن (1644  -1368)مىڭ صۇال  -دە دېڭىز ًولى ئېچىلىطتىن ب

ۇرىشىدا صىٌاصىي، ئىكتىشاد ۋە مەدەهىٌەت ئااللىشى ئ ېلىپ بېرىلىدىغان مۇھىم ًول ئاخىر ظەرق بىلەن غەرب وئتت

 .بولۇپ هەلگەن

 

لۈك بولغان  ۇرتتىنى بوصتاهلىق . ًىپەك ًولىدىنى خەلكئارا صودىدا صوغدىالرهىڭ تەصىرى بىرلەدەر هۈچ ۇئالر غەربىي ً

ان  ۇرت هېزىپ ظەرلتىن غەربنە، ظىمالدىن  -تىجارەتچىلىرىدەك دۇه صاراي ئېچىپ، صودا لىلىطتىن ھالكىغان ھالدا ً

ۇ بازارالرهى ھەلىكىي، راۋان ۋە گۈللەهگەن ھاًاتىي  -ۋە باظكا چەت ًالىدىنى ظەھەر » ًىپەك ًولى«بكا لاتواپ جەه

 .مەهزىلگە ئىگە لىلغاهىدى

  

ۇر -ظەرم  ۈزەل ئەخاللت  ھاًا ۋە هومۇصچاهلىق گ

ۈرتنە ھاًا صەت ئىطالردىن صاللىوىطكا، ھەر لاهداق ھەق ئىگىشىوىڭ ھەلكىوى تولۇق ئاد -ظەرم       ا لىلىطكا ت

ۈزەل ئەخالق و گ گەن غەم . بولىدىغان بىر خى ئەهدىطە  -ھاًا هىطىدە دۇهٌا ۋە ئاخىرەتتە رەصۋا بولۇپ لاالرمەهمۇ دې

چىشىوى پەًدا لىلىدۇ ورلۇه ھاًا  -ظەرم . ظۇهىڭ بىلەن هىطى هاچار ئىطالردىن صاللىوىدۇ، ًاخطى ئىطالرهى لىلىدۇ. ل

كا ئاتا ئىوشان ۈئچۈن تولىمۇ مۇھىم ب لىرىمىز بىزگە  -ولغاچ وۋى گەن ھېنمەتوى لالدۇرغان" ھاًاصىزدا ئىمان ًوق" ب   .دې
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ۈزەللىم -ظەرم   ھاًا ۋە  -لىشكىشى ئىماهوىڭ پوصتى ظەرم . ۇئ ئىوشان ئەللىوىڭ ۇئل تېمى. ھاًا ۋە هومۇس ئېشىو گ

ۇر ۇرۇپ هەتنەهدەك ظەرم . هومۇصت ۇۋېتىلگەن دەرەخ ل مۇصتىن ئاًرىلغان ئىوشاهمۇ ئىماهىي ھاًا ۋە هو -پوصتى صوً

ۇر. خىشلەتتىن ئاًرىلىپ لالىدۇ جدان بولشا ئىچنى هومۇصت ئادەم بالىلىرىوىڭ تېوىدە تۆت جەۋھەر :" بىر ھەدىشتە. ۋى

ئەلىلوى غەزەپ : بۇ تۆت جەۋھەرهى ًولىتىدىغان تۆت هەرصە بار. ئەلىو، دىن ، ھاًا ۋە ًاخطى ئەمەل: ۇئالر. بار

ۆر. ًولىتىدۇ ورلۇق ھاًاهى ًوق لىلىدۇ. ەلمەصلىم دىووى ًولىتىدۇه ۋەت ًاخطى ئەمەلوى ًوق لىلىدۇ. تەمەخ دەپ "غەً

ۆرمىتىوى  -ھاًا بىلەن هومۇصچاهلىق ھەر لاهداق ئىوشاهوىڭ ئىوشاهىي لەدىر  -ظەرم .  هەلگەن لىممىتىوى بېٌىتىپ ھ

ۇر ۈزەللىن ت ۇرۇن گ ۇرىدىغان ًوظ  .ئاظ

 ردۇرھاًا لىممەتلىم جەۋھە -ظەرم 

چىلىم ۈئچۈن مەهپەئەتلىم ئىطكا ھەر لاهداق ۋەزىٌەتتە :  "وئلىماالر مۇهداق دېدى      ھەلىكىي ھاًا ۋە هومۇس هۆپ

ۇر ۈرئەت لىلىطوى بىلىطت هەصىھەت هىتابلىرىدىومۇ  -هومۇس ، ھاًا ئېڭى ئىوشاهوى جازا ھەلكىدىنى ھەر لاهداق ۋەز . ج

ھاًا ۋە هومۇصوى ۆئگەتتى ۋە ۇئهىڭغا تەظەببۇس  -صاماۋى دىوالر ئىوشاهغا ظەرم بارچە . بەهرەك توغرا ًولغا صالىدۇ

  .لىلدى

ۇد      ۇهەممەلشىزلىنىوى ھېس لىلىض ئىكتىدارى مەۋج ظۇ . ئىوشاهالرهىڭ تەبىئىتىدە ۆئزىوىڭ هەمچىلىنىوى، م

ۇهەممەلشىزلىنى ۋە ئاجىزلىكىدىن صەۋەبتىن بولشا هېرەك، ًاراتكۇچى ئىوشاهالرغا ۇئًاتوى ًەهى ۆئز هەمچىلىنلىرى،  م

لمىغان ئىطالرهى ھاًا . ۇئًۇلۇش تۇًغۇصىوى ئاتا لىلغان ۇڭا لاهۇن تەلىپ لىال الًدۇ -ظ ئىوشان . هومۇس تەلىپ لىال

ۇرۇپمۇ ، باظكىالرهىڭ بىلىض  ۇز ۆئزىال بىلىپ ت لەردىن ھاًا لىلغاهدەك ھاًا لىلىطى ۋە ًالغ ۇددى باظكا ئادەم -ۆئزىدىن خ  

ئەخاللوى هومۇصتىن، هومۇصوى ئەدەب  -ئەدەب . ىنىدىن لەتئىٌوەزەر ًامان ئىطتىن لەتئىي لول ۈئزۈظى الزىمبىلمەصو

كىلى بولماًدۇ ۆرهەم بىوا ًېكىلغان بولىدۇ، لەدىرصىز . ئەخاللتىن ئاجرات هاۋادا ۇئمۇ، بۇمۇ ًېمىرىلىطنە باظلىشا بارلىق ه

ۇر ئەلىطىر هاۋاً  ى. تماًدۇبولىدۇ ۋە هەپرەتتىن باظكا ھېچبىر تۇًغۇ وئًغا ۇڭا ۇئلۇغ مۇتەپەهن  :ظ

ا ًوق،  ھاًاصىزدا ۋاپ

اصىزدا ھاًا ًوق  .ۋاپ
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گەن ئىنەن  .دې

گەن ۇئلۇغ ھېنمەتوى لالدۇرغان"ھاًالىق هىطى باھالىق هىطى: "ئەجدادلىرىمىزمۇ  كۇچىدۇر. دې ادارلىكوىڭ ئاچ . ھاًا ۋاپ

ادارلىكوى پەلەت ظەرم  ۈش مۇمنىنھاًالىق هىطىلەردىوال ك -ۋاپ  ".ۈت

ۇر -ھاًا بىلەن مېھرى  -ظەرم   مۇھەببەت  ئىننىشى لوش هېزەه ت

ۈزىگە وئخطاًدۇ -وئلىماالرهىڭ ئېٌتىطىچە، ظەرم ھاًا بىلەن مېھرى  پەلەت . مۇھەببەت بىر ۋاراق لەغەزهىڭ ئىننى ً

ۈزى بار لەغەزهى تەصەۋۋۇر لىلغىلى  بولمىغىوىدەك، ظەرم  مۇھەببەتشىز  -ھەببەتوى، مېھرى مۇ -ھاًاصىز مېھرى  -بىرال ً

ۇرىدىغان  -مۇھەببەت ظەرم  -مېھرى . ھاًاهىمۇ تەصەۋۋۇر لىلغىلى بولماًدۇ -ظەرم  خىوىڭ رەڭدار چالواپ ت ھاًا دەرى

ل لىلىدىغان مېۋىشىدۇ ۇظبۇي، هىطىوىڭ ئەللىوى ال    .خ

 

لەرهىڭ ئەڭ پەصنىطى هومۇس، ھاًا ئېڭى ًوق هىطىلەردۇر لەر ًېغىپ مۇهداق هىطىو. ئادەم ەرگە ھەممىال ًەردە هەپرەت

ۇرىدۇ ئىوشاهوىڭ بىر هەتنەن ۇئًات . ھاًا بىلەن هومۇصوى ًولاتكان هىطىوى ۆئلۈك دەپ صاهىشا بولىدۇ -ظەرم . ت

ۇڭا ھەرهىم ۆئزىوىڭ ۇئًات، هومۇصىوى جېوىدىومۇ ئەزىز بىلىپ لوغدىطى الزىم. هومۇصى لاًتىپ هەلمەًدۇ ظائىر . ظ

ور ۈزەل هە:" تاگ گەن ئىنەن"رصىلەرهىڭ ھەممىشى رەڭدارگ ۈزەل ۋە ئەڭ رەڭدار دېشە . دې دۇهٌادا لاًشى رەڭ ئەڭ گ

ۈزەل دەپ جاۋاب بېرىلىدۇ جىو بولغاهدا، ھاًا لىلغاهدا، هومۇس . هومۇصچاهلىكوى بىلدۈرىدىغان رەڭ ئەڭ گ ئادەم خى

ۈزى لىزىرىدۇ ۈزەلدۇرماها مۇظۇ چاغدىنى لىزارغان ۋ. لىلغاهدا تەهلىرى تىترەپ ً ۈزهىڭ رەڭگى ئەڭ گ  .ە وئت ئالغان ً

وڭ هېمەت  ھاًا ۋە هومۇصچاهلىق چ

وڭ هېمەت، ظۇهدالال ئاڭوىڭ، تەربىٌىوىڭ،  وئلىماالرهىڭ ئېٌتىطىچە، ھاًا ۋە هومۇصچاهلىق ئالالھ ئاتا لىلغان چ

ۈزەل ئە -دېمەك، ظەرم . مەدەهىٌەت تەرەلكىٌاتىوىڭ مەھشۇلىدۇر ۈرىنى ۋە ھاًا بىلەن هومۇس پۈتنۈل گ خاللالرهىڭ ً

ھاًا بىلەن هومۇس تۇًغۇصى ئىوشاهالردىنى ئەڭ صاپ، ئەڭ تەبىئىي بولغان ھېششىي  -ظەرم . تۈپ ًىلتىزىدۇر

ۆزهىڭ . ھادىشە، ۇئ ئەڭ ئالىي مالامدىنى ئەخالق ۇئصتازى ى، لۇاللوىڭ لىزىرىطى، ه ظۇهداق دېٌىطنە بولىدۇه

لەهگەن هوم هومۇس تۇًغۇصى . ۇس تۇًغۇصىوى چەهشىز صېھرىي هۈچنە ئىگە لىلىدۇھەرىنىتى هىطىوىڭ چېھرىدە گەۋدى

ۈز بولماًدۇ ۇرۇپ هومۇصچان ً ۇڭا ھاًۋاهالردا مۇهداق تۇًغۇ . هومۇس تۇًغۇصى ئىوشاهالرغا خاس ئاالھىدىلىم. بولماي ت ظ
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  .بولماًدۇ

ۇئ هىطىلەرهىڭ . ئىدى ئىوشاهىٌەتوىڭ ئىپتىخارلىق ۈئلگىشى ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەًھىششاالم ئەڭ ھاًالىق

ۆرمەصنە صاالتتى ۇدەرى ئىشىملىم صاھابە. ئەًىبلىرىوى ه ۈزى ئېچىلمىغان لىزدىومۇ بەك :" ئەبۇ صەئىد خ رەصۇلۇلالھ ً

ۇرمىغاهلىكىوى چىراًىدىن بىلگىلى بوالتتى. ھاًالىق ئىدى ۈزۈك ۋە هېپىز ئىدى. ۇئهىڭ بېرەر ئىطوى ًالت . ۇئهىڭ ۆئڭى ص

جاها ۈزمۇ رەصۇلۇلالھ ئالٌى ۇرماًدىغان ئىطوى ۇئالرغا ً ۇرۇپ  - پ، ھاًالىق بولغاهلىكتىن هىطىلەر ًالت ۈز ت ً

گەن"ئېٌتماًتتى  .دې

ۇر -ئاًالالر ۈئچۈهمۇ ظەرم  -دېمەك، لىز  ۇر. ھاًا ۋە هومۇس تۇًغۇصى ھاًاتلىق دېمەه ت . ھەتتا ھاًاتتىومۇ لىممەتلىن ت

ي ۇر هومۇصوى لوغداش ًولىدا جاهوى پىدا لىلىض ئەڭ ئاددى ۈم ۋە ًەتتە . تەلەبت وزۇگ ۇر دىٌارىدىنى ه ۇددى ۇئًغ خ

 .لىزلىرىمدەك هومۇس ئابىدىلىرى تارىختىن بۇًان ئىوشاهالرهىڭ لەلبىدە صۆًگۈ بىلەن ًادلىوىپ هەلمەه تە

 

لىق لىلىطكا بولماًدۇ  فامىلە مەصىلىشىدە ماداراچى

 صەلىمە هامال

 

 ئىدارىشىدىن"ظىوجاڭ گېزىتى"  

لىق   چىق مەن ماداراچى ۇرغۇن ئىطالر ھەل بولشىمۇ لېنىن، ھەل بولغان ئاظۇ مەصىلە ئاچ لىق بىلەن ه لا ۆئچ، ماداراچى

ۈهلەرهىڭ . وئلۇبەتنە ھامىلدار بولغان پېتى ۇئزالكىچە جاراھەت بولۇپ لالىدۇ -ئازاب ل لىق هۈچ ۈهنى ماداراچى چ

وزەك لىلىض هىكابىوى ًېڭىلىغاهلىق، ماھىٌەتتە بىر تەرەپ  ۆمگەهدە ًەهە ئاجىزالرهى ب ۇرۇن غەلىبە تەهتەهىشىگە چ ًوظ

ۆهنەن بولىدۇ، خاالس شىز ۈئهشىز تراگېدىٌىگەچ ۇلغان، مۇددەت ولاهلىرى هېنەظلىننە بوغ  .بىر تەرەپوىڭ چ

ۇزۇظى  ۈرۈظى، ۇئالرهى ھەتتا  ۆئز ئارا لول صىكك لىق ھەتتا جەڭ مەًداهىدىنى رەلىپلەرهى بىر ظىرەگە هەلت ماداراچى

ۈظىوىدۇ ئەمما بۇ. مۈمنىن چىلىم بەدەل تۆلىگەهلىنىوى ھەر ئىننى تەرەپ وئبدان چ فامىلە . ًارىطىطكا هىموىڭ لاه

لىرى بار، ئەلۋەتتە لىق لىلىض ھەلكىدە توختىلىطىموىڭ مۇئەًٌەن صەۋەب فامىلە لوللىوىض بىز  .توغرىشىدا ماداراچى

ورماتشىٌىشىدىنى بىر لېتىملىق ئىوكىالب. تەلەززا بولغان، زارىكىپ هۈتنەن ئىض فامىلە . ۇئ پۈتنۈل مىللەتوىڭ ئاڭ ف
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ظلىق  － بىر جەمەت، بىر هەصەبنە تەۋە بولغان، ظۇ هەصەب ئىچىدە ئەۋالدتىن ئەۋالدلا مىراس لالىدىغان لاهدا

ئاتا فامىلىشىوى لوللىوىطوى ئاصاس لىلىض، "ن، ۇئهدالتا بىز ًەهە هېمە ۈئچۈن مۇهاصىۋەتوىڭ بەلگىشى بولغاهىنە

كان  ۇر هىطىلەر هامىوى ... ئەگەر ئاتا مېٌىپ، ئىكتىدارصىز، جازا مۇددىتىوى ۆئتەۋات بولشا، ئاها جەمەت ئىچىدىنى مەظھ

گەن ًو"ًاهى ئاها فامىلىشىوى پەرزەهتلەرگە فامىلە لىلىپ لوللىوىطكا بولىدۇ ۇلوى چىكىرىپ لوًىمىزدې هېمە ۈئچۈن بىر . چ

؟ -بىر جەمەتوى فامىلە مەصىلىشىدىمۇ صۈلھى  -ۇئرۇق  صاالغا صېلىپ لوًدۇق

لىق دەۋرىدە     ورگاهوىڭ ھېشابىچە ئىوشاهىٌەتوىڭ بەظتىن تۆت لىشىم تارىخى ًاۋاًى وگرافىٌە ئالىمى م ئامېرىنىلىق ئېتو

چىلىنى جەمئىٌەتوىڭ ئاصاصىي ئىجتىمائىي بىرلىنى لېرىوداش -بۇ باصكۇچتا لان . ۆئتنەن ئىنەن لىق، ئائىلە جەمەت

ورمىشى ئاهىلىق . ھېشابالهغان و ئائىلە ف ۈزۈمىدىن ظەهىللەهگەن  بۇ خى هۆپ ئەرلىم، هۆپ هىناھلىق ت

ۋولى لىم صىم كاهالر ئارا هىناھلىوىض چەهلەهمىگەن. ھولۇلچىلىكوىڭ گەۋدى ۇلغاهالرهىڭ ۆئز . ۇئهىڭدا بىر تۇغ ئاتىشى تۇغ

كا، هەصىو ئاها تەرەپنە لاراپ بەلگىلەهگەن مىڭ ًىلالر ئىلگىرىنى 10 -5000تەخمىوەن بۇهىڭدىن... ئېوىق بولمىغاچ

ورماتشىٌىشىدە تۈپ ۆئزگىرىض بولغان وتۇهلۇق . زاماهالرغا هەلگەهدە، جەمئىٌەتوىڭ ئىجتىمائىي ف ًەهى بىر ئەر بىر خ

وگام ئائىلە ظەهلى  ۈزۈمى مەهىشىدىنى موه ئاها ھولۇلى هۈچتىن لالغاهدىن هېٌىن تېز تەرەلكىي  －بۇ . بارلىككا هەلگەنت

ۈزۈمىوىڭ مەھشۇلى وىڭ باظلىوىض ئاالمەتلىرىدىن بىرى . لىلغان ئاتىلىق ھولۇلچىلىق ت ۇئ مەدەهىٌەت دەۋرى

ئەصىردىن   -21ئەلۋەتتە بۇ مىشال بىلەن ئاها فامىلىشىوى لوللىوىطوى لوبۇل لىلغۇچىالر . هەن①»ھېشابلىوىدۇ

گە لاًتىطى گەن مەها چىكماًدۇ(ھېچبولمىغاهدا فامىلە بەلگىشى جەھەتتە)ئاهىلىق ھولۇلچىلىكى دەۋرى . مۈمنىن دې

كاهدىال تارىخىي ۋەزىپىشىوى  ۈرۈۋات ۈهنى ئاهىلىق ھولۇلچىلىكى ئىوشاهىٌەت هاھاًىتى ئىپتىدائىي دەۋرلەرهى باظتىن هەچ چ

كان ئاتا جەمەت فامىلىشىوىڭ دائىرىشى ئاهىلىق ھولۇلچىلىكى گەرچە بىز تەظەببۇس لى. ۆئتەپ بولغان لىۋات

ىپ هەتنەهدەك بىلىوشىمۇ، ئەمما ًىلالرهىڭ ۆئتۈظى بىلەن بىر ئاتىوىڭ هام، بەلگە  جىدە تارٌى دەۋرىدىنىدىن زور دەرى

ن. باًرىكى ئاصتىغا ۇئًۇظكان جەمەت لوظۇهى ۇئلغىٌىپ بارىدۇ ًالاراش، وئخطىمىغان دەۋرلەر وئخطىمىغان دۇ

ۇق تۈپەًلى . خاراه تېرلىم ئىوشاهالرهى ئاپىرىدە لىلىدۇ -وئخطىمىغان مىجەز  فامىلە لوللىوىطتا بىز لالدۇرغان ئاظۇ ًوچ

ۈگىمەس صۈلھى  -جېدەل . جەمەت ئىچىدە ئاتا ًاهى ئاها فامىلىشىوى لوللىوىطوى تالىطىض هېلىپ چىكىدۇ  -ماجىراالر، ت

لىطىدۇ الر داۋام ۇرۇظتىنى رولى صۇصالًدۇفامىلىوى. صاال . ڭ بىر جەمەت، بىر ۇئرۇلوىڭ ئىچنى ۇئًۇظۇش هۈچىوى ئاظ
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وزەك لىلىض هېلىپ چىكىدۇ ۈهلەر ئاجىزالرهى ب ل . لەرەلشىز ھالدا فامىلە ًېڭىالش، جەمەت ئىچىدە فامىلە ئارلىلىق هۈچ

گىلى بولشۇن؟ ۇراللىق فامىلە لوللىوىض دې  بۇهى لاهدالمۇ ت

ۇصۇصەن بىز فامىلە لو ۇرصەتتە ئەمدى ًەهە خ ۇرۇظتىن ئىبارەت بۇ تارىخىي پ لا »تاق -لىڭگىو تاق "للىوىطوى وئمۇمالظت

ۇرغاهال گەپ ۈگۈل وئًلىمىغان ئاۋارىچىلىكالرهى تېپىۋېلىطىمىز ت ۆزلىگەن مەلشەتنە ًېتىض ت   .چىكىۋالشاق ه

ۋول . ئاهىالر ئەلۋەتتە ۇئلۇغ لۇلىغا صىم وىڭ ۇئلۇغ لۇلى ۋەتەه ۆرىتى هەلگەهدە ئاهىالرهىڭ . لىلىوغانۇئالرهىڭ ۇئلۇغ م

ئەمما، ظۇهى . ۇئرۇق جەمەت ئىچىدە وئًواًدىغان رولى، لىلىدىغان پىداهاراهە خىزمەتلىرى ۋە مۇهاصىپ وئرهى بار

كان خەلكىمىزهىڭ ۈئمىدى ئاتىالردا ۇرالماًۋات ەت مائارىپىوىمۇ وئمۇمالظت ۇرٌى ى، مەجب ۈهنى . تەهىتلىمەي بولماًدۇه چ

وڭ ئىمتىٌاز، هۈچ ئاتىالر دۇ . ئىدراك بېرىلگەن -لۇدرەت، ئەلىو  -هٌاهى بىوا لىلغۇچىالر، ۇئالرغا ئەهە ظۇهداق چ

پۈتۈن دۇهٌا ئاتىالرهى ظۇهداق ئېتىراپ لىلىدىنەهۇ، بىز بىر ئائىلىدىن ئەمەس، بىر ۇئرۇق، بىر جەمەت ! ئەجىبا

ۈظۈپ هەتتىمۇ؟ئىچىدىن بىرەر ًاراملىق ئاتىوى تىنلىٌەلمەًمىزمۇ؟ ئاتىلىرىم چە چ  ىزهىڭ وئرهى ظۇه

ۋاهە، وئغرى  -بىز مەًلى پادىطاھ، ئالىم     چى، مېٌىپ، دى صشىس، ئىطچى، دېھكان، وئتۇه لارالچى ۋە ًاهى  -مۇتەخە

ۆرەلگەهلىنىمىزهى ئېتىراپ لىلىطىمىز  لاتىلوىڭ بالىشى بولۇظىمىزدىن لەتئىٌوەزەر بەرىبىر بىر ئاتىوىڭ پۇظتىدىن ت

ك ماظىوا "ۋە "هلون ئادەم"زهىڭ پېطاهىمىزگە ۆئزىوىڭ ئاتىلىق تامغىشىوى ظۇهداق باصكاهنى، پەلەت ۇئ بى. هېرە

لماًمىز"ئادەم ۆرەلگىوىمىزهى ھەرگىز ئىونار لىال لەرهى  .بولمىشالال، خاس ئاتىوىڭ لېوىدىن ت تەڭشىز بۇ دۇهٌا ئادەم

ۇرەهنەپ لاتالمالرغا بۆلگەن تىنى ئاتىالردىن . م ۋاز هېچىپ، هامدار ئاهىالرغا ئەگەظشەك، ئەگەر بىز ئادەت

شەهدە لىلغان بولماًمىزمۇ؟ ۇرۇرىوى ۆئز ئاًىكىمىز بىلەن دەپ ئاًالالر  -ئەر "ئاتىلىرىمىزهىڭ ئەرلىم غ

ىتى بەهمۇ ئېغىر بولغان "باراۋەرلىنى گەهدەك ظۇئارالر ۆئز رولىوى ۆئز دائىرىشىدە وئًوىشىال هۇپاًە، ۇئهى مەصئۇلٌى دې

ۆرەپ هىرىطوىڭ وئرهى ًوقفامىلە مەصىلى بىر جەمەتتە بىر فامىلە بولۇش مەصىلىشىوى بىزدىن ئەصىرلەر  .صىگىچە ص

الىكالرهىڭ  ۇرۇپ بولغان، هىناھ ۋە جىوشىٌەت ئەرهىولىنىگە بېرىلگەن ًاۋروپ پىرصەهتى فامىلە 99ئىلگىرى وئمۇمالظت

ۇلوى لالدۇرمىغاهوىڭ ۈئصتىگە، ئاتىالرغا فا جىدە لوللىوىطتا مۇهداق ًوچ مىلىگە ئىگىدارچىلىق لىلىض ھولۇلىوى ظۇ دەرى

ۇلشا، ئەر ۆئز فامىلىشىوى رازىلىق بىلەن بالىغا  بەرگەهنى، بىر ئاًال بىلەن بىر ئەرهىڭ ئارىشىدا هىناھشىز باال تۇغ

 .بەرمىشە باال ۆئمۈرۋاًەت فامىلىشىز لالغان
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ۇهاپ ولپىوى، ئىننى لېتىم وئصنار هىوو م لىق هىوو چ ىلىم صوفىٌە رولالن هىناھشىز دۇهٌاغا داڭ اتىغا ئېرىطنەن ئىتالٌى

ۇلغان لىز ئىدى . ئاهىشىوىڭ ئىلتىماصى بىلەن ئەر تەرەپ ۆئز فامىلىشىوى صوفىٌەهىڭ لوللىوىطىغا لوظۇلغان. تۇغ

وئًلىمىغان ًەردىن ، ئارىدىن بىر مەزگىو . بىراق، ۇئ هىطى صوفىٌەهىڭ ئاهىشى بىلەن ۆئمۈرۋاًەت توي لىلمىغان

ە دۇهٌاغا هەلگەنۆئ ەگىمۇ . تۈپ صوفىٌەهىڭ صىڭلىشى مارٌى ەهىڭ ئاتىشى ًەهى صوفىٌەهىڭ ئاتىشى  مارٌى بۇ چاغدا مارٌى

ە تاهى توي لىلىپ ئېرىوىڭ فامىلىشىگەئېرىطنىچە . ۆئز فامىلىشىوى لوللىوىض ھولۇلىوى بەرمىگەن ظۇهداق لىلىپ مارٌى

ئابروًىوى لوغداش ۋە ئىگىدارچىلىق لىلىطتىنى ۇئلۇغ  -ىشىوىڭ ئىززەت ماها بۇهى ئاتىوىڭ ۆئز فامىو. فامىلىشىز ۆئتنەن

ۇر ظەخشمۇ ئەمەس بەلنى  .ھولۇلى دېشەك، ئارتۇلچە هەتمەس شى مەظھ ەهىڭ دادى ەتتە صوفىٌە بىلەن مارٌى ئەمەلٌى

تىنى بىر هىطى ئىدى خاالس ۇرۇپ .ئادەت صتەك لىلىپ ت دېٌىطىمىزهىڭ  بالىدا هېمە گۇهاھ؟: بۇ ًەردە ًۇلىرىكىالرهى دە

ۈهرىنى، بىز تېخى هىناھ، جىوشىٌەت ۋە باظكا ئەخالق . بىزگە هىشبەتەن تېخىمۇ ھاجىتى ًوق ۈهنى، تەڭرىگە مىڭ ظ چ

ق جىشىگە بېرىپ ًەتمىدۇ ورمىلىرى جەھەتتە تاپتىن چىكىض دەرى ۇر پەرزەهتىوىڭ ئاتا . ه دېمەهچىمەهنى، ھەممە ۇئًغ

بۇهىڭ ۇئهچىۋاال : بەزىلەر بەلنىم. ۇئدۇملىرىغىمۇ ۇئًغۇن -ىتىمىزهىڭ ئەهئەهە فامىلىشىوى بىردەك ئېتىراپ لىلىطى مىلو

لماصلىكى مۇمنىن ىوىوى پات ئارىدا ھېس لىال . لاًواپ هەتنۈچىلىنى ًوق، دەپ لارىطى، فامىلىدىنى ئاغمىچىلىكوىڭ زٌى

ىتىوى، ئەخاللشىز لىلمىطالر لىق ۇئزالكا لالماي، پەرزەهت مەصئۇلٌى هى پىشەهتىگە ئېلىپ لوًماًدىغان، ئەمما ماداراچى

ۈرگەن ئاز بىر لىشىم الًالەتشىز ئاتىالر ۈئچۈهمۇ بىر  ۇرچىدىن لۇتۇلۇش هوًىدا ً ھەتتا ۆئز بالىلىرىغا مەصئۇل بولۇش ب

ۇق بولۇپ لېلىطى مۇمنىن وڭ ًوچ ەتوى ۈئصتىگە ئالشا، بۇ بولۇمشىز ئاتىالرهىڭ . چ ئەگەر ئاهىالر بۇ مەصئۇلٌى

ىوىڭ وئڭدى لەرگە مۇپتىال بولغان،  -ۆئمرىدە هۆپ وئڭۇظشىزلىكالرغا دۇچ هەلگەن، دەرت  .ن هەلگىوىتەلٌى ھەصرەت

ۇرۇرى  ۈرىنىدىن ئەرلىم غ ئازغان، تۆت ئەزاً  ى بېجىرىم بولمىغان، خاتاالظكان، لول ئىلنىدە ًوق، ئەمما چىن ً

ۇرىدىغان ئاتىالرهىڭ ۆئز بالىلىرى تەرىپىدىن تاظلىۋېتىلىطى ۇئال رهى تېگى ًوق ھاڭغا ئىتتىرگەهلىم بىلەن باراۋەر لاًواپ ت

 .بولۇپ لېلىطى مۇمنىن

كان بولشا، هۈهلەرهىڭ بىرىدە ًەهە ئاها  ۇهى ئاتا فامىلىشىدىن هېچىپ، ئاها جەمەتوىڭ فامىلىشىگە لاهداق ئاغ ھالب

ۇرصەتنە ئېرىطنەن ئەۋالدلى رىمىز فامىلە فامىلىشىدىن ۋاز هېچىپ، ئاتا جەمەتوىڭ فامىلىشىگە ئاغىدىغان پ

چىق هەچمىطلەرگە دۇچ هېلىطى ھەتتا مىللەت صاپاصىغا  ۇرغۇن ئاچ لىگە ًەهە ه ۇرالشىزلىق بەدى مەصىلىشىدىنى ت
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كان رىكابەت بارغاهشېرى  .مۆلچەرلىگۈصىز ئاپەتلەرهى ئېلىپ هېلىطى مۇمنىن ھاًاتلىق ۈئچۈن بولۇۋات

ق كان بۇ دۇهٌادا فامىلە مەصىلىشىدىمۇ مۇهدا ۇرۇش ئەمدى  هەصنىولىطىۋات ۆهۈپ وئلت االظالر لاًوىمىغا چ وئرۇهشىز دەت

ۆئزىمىزهىڭ، . بىز لىلىدىغان ئىطالر، فامىلە مەصىلىشىدە خەلككە ۆئگىتىدىغان بىلىملەر تېخى هۆپ. ھاجەتشىز

لىرى ًېتەرلىم، بىز ۇئهى چىق صاۋال ۇرماًلى، باظكا مىللەتلەرهىڭ بۇ ھەلتە توپلىغان ئاچ لاًتا  ئەۋالدالرهىڭ بېطىوى لات

ۇرماًلى، صۈلھى   .صاالغا وئرۇن لوًماًلى -تەهرارالپ وئلت

 

 ئابلىز وئرخۇن: تەھرىرلىگۈچى

 

ۈگمەهلەر  لومۇلدىنى بىر لىشىم هوها ت

  ئابدۇهېرەم رېھىم

ۈگمەهلەرهىڭ هۆپىوچىشى لومۇل ۋاڭ وئردىشىغا تەۋە بولغان لىرى دەۋرىدە ت ۈهنى . لومۇل ۋاڭ ۆهۈم  233چ ًىو ھ

ۈرگەن لومۇل ۋ ۈرگۈزۈلگەچنە، لومۇلوىڭ ًەر زېمىوى  ۋە لومۇلدىنى پۈتنۈل ص ۈزۈم ً اڭلىكى دەۋرىدە جاصاللىق ت

ۇرغال لىلىپ بېرىلگەن لىكىغا صۇً ۇر خەلكى لومۇل ۋاڭ ول. ۇئًغ ۇڭا غ ۈگمەن -ظ تىنى هىطىلەرهىڭ ت ئېكىوالردا ئادەت

ا -7پەلەت .  صېلىطى چەهلەهگەن ًىلىدىن -1867تىدىن هېٌىن ًەهى ئەۋالد لومۇل ۋاڭى مۇھەممەت بىطىرهىڭ ۋاپ

ۈگمەن صېلىطكا باظلىغان گەرلەر ت ۈهنى بۇ دەۋردە لومۇلدا . هېٌىن ئاهدىن بىر لىشىم وئردا ئەمەلدارلىرى، باي صودى چ

ۈز بەرگەن  لاچتىن هېٌىن لومۇلدا ئاھالە جىددىي ئازالپ هېتىپ، -لاتارلىق ئىننى لېتىملىق لاچ«  بەًٌەهخۇ ًېغىلىكى»ً

ۈز بەرگەنتېرىلغۇ ًە چىلىق ً راه وڭ ۋەً چىلىككا ۇئچراپ، چ ۇزغۇه مۇھەممەت بىطىر . رلەر تاظلىوىپ، صۇ مەهبەلىرى ب

ۈرگۈزگەن چاغدا هىطىلەرهى ًەرلەرهى ئاق تاظلىماصلىككا، صۇ مەهبەلىرىوى  ۇن ھاهىمىٌەت ً ۋاڭوىڭ ئاًالى مېھرىباهۇ فۇج

ن جىدە ًىلالرغ  -1910. ئېچىض  ۋە پاًدىلىوىطكا رىغبەتلەهدۈرگە ا هەلگەهدە ئىطلەپچىكىرىض ئەصلىگە هېلىپ زور دەرى

ۈگمەهچىلىم ًەهىمۇ تەرەلكىي لىلغان. راۋاجالهغان ۈگمەن تېطى . ظۇهىڭغا ئەگىطىپ ت ۈگمەن، ت مەخشۇس ت

گەن جاًدىن ئېلىپ هېلىوگەن. ًاصاًدىغان ۇئصتىالر بارلىككا هەلگەن ۈگمەن تاظلىرى تاراهچىدىنى تاش هېشەر دې . ت

ۇڭالرغىمۇ ئېلىپ بېرىلغان تاراهچىدا ۇرپان،  گۇچ چاق تاظلىرى ت ۈگمەن، ًارغۇه ئەًوى چاغدا ظەرلىي . ًاصالغان ت
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چە جاًدا  60ۆئصتەڭ، غەربىي ۆئصتەڭ، لاراصۇ، لەڭگەرلەرهىڭ باش ئېكىولىرىدىن بوغاز ًېزىشىغىچە  چە  80هەچ هەچ

ۈگمەن بار ئىدى بۇ ۆئصتەڭ بوًىغا . ي ظىمالىدىن باظلىوىدۇظەرلىي ۆئصتەڭ ًۇلىرى ئالٌەرهىڭ ظەرلى.  تاظلىق ت

ۇر، لاراڭال، ظۇمطۇق لاتارلىق هەهت ۇر، تاظت ۆۋەن ئالٌەر، وئرداباغ، لاراصۇ، بوًالت -ًۇلىرى ئالٌەر، ئارائالٌەر،  ت

 .مەھەللىلەر جاًالظكان

ۈرصالا  گ ئىدارىشىوىڭ تېلېۋىزىٌە -ھازىرلى لومۇل ۋىالًەتلىم رادىئو)غەربىي ۆئصتەڭ صۈًىوىڭ بىر ۇئچى دۈڭ

ۇرۇل (غەربى غەربىي . دىن باظلىوىدۇ(ۋىالًەتلىم خىمىٌە صاهائىتى زاۋۇتىوىڭ غەربى)دىن، ًەهە بىر ۇئچى ۈئچ ل

مەدەهىٌەت مەرهىزىوىڭ « تەهٌۆ»ھازىرلى )ۆئصتەڭوىڭ صۈً  ى ظەرلىي ۆئصتەڭوىڭنىدىن هۆپ بولۇپ، ۇئ صۇ بېطى 

ۇرىشىدا ، ئېزىزىم، چاھارباغ، ًارتۈگمەن،  ظەھەر ئ(غەربى صىدىن ئېكىپ ۆئتۈپ، چاڭغۇ بىلەن لاراڭال وئتت چى تەۋە ى

ولئۆًلەڭ . ظەرلىي ۆئصتەڭ بىلەن لوظۇلىدۇ ۇردا غ بىلەن بىرلىطىپ، ظامالچاھارباغ، ( لەڭگەردىن ۆئتىدۇ)لۇظكاچت

ۇر، لاراتال، بوغاز لاتارلىق مەھەللە ۆلت ۇر، چ وڭ ت ۇر، چ ظت وڭگۇمبات، دۆ از هەهتلەردىن ۆئتۈپ، بوغ-ئەلنى، چ

ۇبىدىنى ًۇلغۇن، توغراللىكالرغا لاراپ ئالاتتى  .ًېزىشىوىڭ غەربىي جەه

چىلىق لىلشا، ًەهە بىر تەرەپتىن صۇ هۈچىدىن  بۇ جاًالردىنى دېھكاهالر مۇظۇ صۇ بىلەن بىر تەرەپتىن دېھكاه

ۇزۇپ، ۆئزلىرىوىڭ ًېمەهلىم ئاظلىكىوى تارتاتتى ۈگمەهلەرهى ماڭغ  .پاًدىلىوىپ، بۇ ت

ىتىوىڭ هۆپىٌىطى لاتارلىق ئامىلالر صەۋەبىدىن ًەر ئاصتى هېٌىونى هۈن لەردە هىلىماتوىڭ ۆئزگىرىطى، ئىوشاهالر پائالٌى

گە لاراپ ئەصلىدىنى بۇالق ۆۋەه لەپ، ًۇلىرىدىن ت ۆۋەه ۇرۇپ هېتىطنە باظلىدى -صۇ وئرهى ۈئزلۈهشىز ت ًەر . ئېكىوالر ل

لىطىگە ئەگىطىپ، ظەھەرهىڭ تېم ۆۋەه وڭ ئاصتى صۇ وئرهىوىڭ ت كان ئىننى چ ۇرۇۋات ۇرىشىوى تەڭطەپ ت پېرات

ۆرۈهىدىغان صازلىكالر، ۇئهىڭ  ۇددى ًېطىو مەخمەلدەك ه ولئۆًلەڭدىنى ًاز هۈهى خ ۆئصتەڭدىنى صازلىكالر، غ

ۇزلۇلالر  ۇز ئىششىكتىمۇ ئېرىپ هەتمەًدىغان م ۇق )تېگىدىنى توم ًاز هۈهلىرى ظەھەردىنى مارۇژها لاتارلىق صوغ

ۇزهى ظۇ جاًدىن ئاالتتىئىچىملىم لىلىدىغاهال ۇرۇپ هەتتى( ر م ئېرىكالر، -ۋالىتوىڭ ۆئتۈظىگە ئەگىطىپ بەزى بۇالق. ل

ۈگمەهلەر ۇئهتۇلۇظكا باظلىدى  .ۆئصتەڭ بوًىدىنى ت

صتىخاهدا بولۇپ لالدىم  ۆزلەپ، . ۆئتنەهدە مەن بىر مەرىنىدە ًاظالر بىلەن بىر دا ۈگمەهلەر توغرىلىق ص ئارىدىن بىرصى ت

ۈگمەن» ۈگمەن»، «تاظنۆل ت ۈگمەن»، «پەن ت ۈگمەن»، «وئتلۇق ت چاق ت ۈگمەهلەرهى تىلغا ئېلىپ « ًارغۇه گەهدەك ت دې
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ۈگمەهلەرهىڭ وئرهى لە»مەن ۇئ هىطىدىن . لالدى ورىشام ۇئ « ًەردە؟ لاهداق بولۇپ ظۇهداق ئاتىلىپ لالغان؟بۇ ت دەپ ص

ۈگۈهنىال ئىطالرغۇ؟ ئەگەر . توغرا جاۋاب بېرەلمىدى لەهدىم، بۇ تۈه بۇ ئىض ماڭا ئاالھىدە تەصىر لىلدى، مەن ئەجەپ

وڭالر هېتىپ لالشا، بۇ ئىطالر هېٌىونىلەرگە صىرلىق بىر ئىض بولۇپ لاالمدۇ گەهلەرهى وئ-چ ًالپ، ًەر لاهداق؟ دې

ۇن ئاهاموىڭ  ۈگمەهچىلەر جەمئىٌىتىگە رەئىس بولغان هىٌاز ئاخ ئىشالھاتى ۋالتىدا هاھىٌىلىم دېھكاهالر جەمئىٌىتىوىڭ ت

ۇرۇهكىشى  تىرىموى مۈظنۈلدە تېپىپ، ب ۆزلەپ بەرگىوى بوًىچە ئەًوى ۋالىتتا خاتىرىلەپ لوًغان دەپ ۈگمەن توغرىلىق ص ت

 .الپ، ًاش وئلۇرمەهلەرهىڭ پاًدىلىوىطىغا صۇهدۇمئاصاصىدا بۇ لېتىم ًەهىمۇ تولۇق

ۈگمەهلەر  بىرىوچى، ظەرلىي ۆئصتەڭوى بوًالپ صېلىوغان ت

ۈگمىوى .1 ۆۋرۈهوىڭ ئاصتى، ئىشمائىو بالىض ھاجىالرهىڭ هوها ۆئًىوىڭ : ئەمەت ھاجىوىڭ ت وئرهى ًۇلىرى ئالٌەردىنى ه

 .ۈئصتىدە

ۈگمىوى .2 ۇرا مەه تەپوىڭ ئارلىشىغا توغرا هېلىدۇ-5ىرلى لومۇل ظەھەرلىم وئرهى ھاز: ھەصەن باال ھاجىوىڭ لوش ت  .وئتت

ۈگمىوى .3 كان جاًدا: ئىبراھىم ئىماموىڭ ت ۇرۇۋات  .وئرهى ئالٌەردە، ھازىر گاھىت ئىبىراھىمالر وئلت

ۈگمىوى  .4 ۈگمەن) ئىبىراھىم صوپىوىڭ ت ڭ ت ۆۋەن ئالٌەردە، ھازىرلى ھاۋاراً  ى ئىدارىشىوىڭ ئال(: ًاال  .دىداوئرهى ت

ۈگمەن .5 ۈگمىوى : تاللىق ت ۆۋرۈهوىڭ بوًىدا، بۇ بىطىرهىڭ ت ۇرالرغا ۆئتىدىغان ه هەزەر ۋاڭ وئتلۇق )وئرهى لەڭگەر، بوًالت

ۈگمەهوى بىوا لىلىپ، ئىننى وئغلىغا بىردىن بەرگەهىنەن ۈگمەن بىلەن تاللىق ت  .(ت

ۈگمىوى  .6 ۈگمىوىمۇ دېي)روزى ئەمەت دېھكاهوىڭ ت ۈگمەن بولۇپ، وئرهى (: ىلىدۇئىمرەمزە ھاجىوىڭ ت بۇ لوش ت

ۇرهىڭ ۈئصتىدە  .بوًالت

ۈگمەن .7 ۇر ت ۆۋرۈهوىڭ ًېوىدا: تارىچىت ۈگمەن بولۇپ، وئرهى لاراڭالرغا ًېتىپ بارغان جاًدىنى ه ۈگمەن . بۇ لوش ت ت

ۇهالرهىڭ ۇن، وئغلى هىچىم ئاخ  .ھۆصۈًۈن ئاخ

ۈگمىوى .8 چىشىوىڭ ئارلىشىغا توغرا هېلىدۇ وئرهى لاراڭالردىنى ئەمەت: توختى دورغىوىڭ لوش ت  .ئىطاهوىڭ باغ

ۈگمەن .9 ۇر ت كا ۆئتنەن : چاظكاهت ۇر مەھەللىشىدىن راھەتباغ ۈگمىوى بولۇپ، وئرهى چاظكاهت بۇ ۋاڭوىڭ هەۋرىلىرىوىڭ ت

ۆۋرۈهوىڭ ۈئصتىدە ئىدى وڭ ه ۇن لارىغان. چ وپاق ًۈصۈپ ئاخ ۇرۇلۇق چ ۈگمەهگە ب  .بۇ ت

ۈگمىوىظۇمطۇلتىنى مەرۇپ ئىشمائىو  .10 ۇهوىڭ لوش ت بۇ هاھاًىتى مەهزىرىلىم جاي بولۇپ، ًاز هۈهلىرى : ئاخ
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ەتلىرى مۇظۇ جاًدا بوالتتى ۆڭۈل ئېچىض پائالٌى ۈرلۈك ه  .لومۇلدىنى مەظرەپ، باراۋەت ۋە ت

ۈگمەهلەر   ئىننىوچى، غەربىي ۆئصتەڭوى بوًالپ صېلىوغان ت

ۈگمەن .1 ۈگمىوى بولۇپ، بۇهىڭغا ئام: باش ت گەن هىطى لارىغان، وئرهى لوڭۋاڭمٌاۋهىڭ بۇ وئردىوىڭ ت ان مولال دې

خاهىشىوىڭ غەربىدە)ئاًىغىدا   .(ھازىرلى جاغدا مېھماه

ۈگمەن .2 چىشىدىنى هۆلوىڭ بوًىغا توغرا : ئارا ت گەن هىطىوىڭ بولۇپ، وئرهى ھازىرلى خەلق باغ ۇرصۇن مىراب دې ت

 .هېلىدۇ

ۈگمىوى .3 ۇ مەصچى: بۇتوىڭ ت وزا وئرهى بېٌگۇئەهدىنى صۇج گەن بىر خەهزۇ ( ئېگىز بۆك)تىوىڭ ًېوىدا بولۇپ، چاڭ م دې

 .لارىغان

ۈگمىوى .4 ۇرىدۇ: ظېرىف ھاجىوىڭ ت خاهىوىڭ ۈئصتىدە، وئغلى ئابدۇراخمان ھاجىالر ھازىرمۇ ظۇ جاًدا وئلت  .هوها چاً

ۈگمەن .5 خا: تاظنۆل ت صلەپتە غاًىپ مازارلىق هاصىربەك، ئابدۇلبەهلەر بىوا لىلغان، وئرهى هوها چاً هىوىڭ ئاصتىدا، دە

ۈگمىوى دەپمۇ ئاتالغان وتۇهىوىڭ هامى بىلەن لەمبەرخاهوىڭ ت ۇن لارىغان، خ هېٌىونى هۈهلەردە بۇ . ئەخمەت ئاخ

و  ۈگمەن ئەًوى چاغدا وئردا تەرىپىدىن تاظتىن هۆل ًاصىلىپ ئىچنىرىدىن بىر خى ۇن لارىغان، بۇ ت ۈگمەهگە هىٌاز ئاخ ت

ۈرۈلۈپ بېكى كا صۇ ھاًۋىوى هەلت ۈگمەن»لغان بولغاچ  .دەپ ئاتىلىپ لالغاهىنەن« تاظنۆل ت

ۈگمەن .6 ۈگمىوى بولۇپ، پەهدە صېلىوغاهلىكى ۈئچۈن : پەن ت جىوىڭ ت ۈگمەن»بۇ وئردىدىنى تاجىدىن تەً دەپ « پەن ت

 .ئاتىلىپ لالغان، وئرهى ۇئۋەس ھاجىالرهىڭ ۆئًىوىڭ ًېوىدا، هېٌىن ۇئۋەس ھاجىالر لارىغان

ۈگمەن .7 ۈگمەن مەھەللىدىنى پەتتۇل مۇدىرهىڭ ۆئًىوىڭ ًېوىدا ئىدى ب: ًار ت ۈگمەن بولۇپ،  وئرهى ًار ت بىر )ۇ لوش ت

ۇهوىڭ ۇهوىڭ، بىر تاظلىكى پەتتۇل ئاخ  .(تاظلىكى بوصۇق ئاخ

ۈگمەن .8 ۈگمىوى بولۇپ، بۇ جاًدا چاتكال ۋە باظكا وئت: وئتلۇق ت وجىوىڭ ت ۆپلەر ئىوتاًىن هۆپ -بۇ ئابدۇل غ چ

كا  ۈگمەنوئ»بولغاچ  .دەپ ئاتالغان« تلۇق ت

ۈگمەن  .9 چاق ت ۈگمەن)ًارغۇه ۈگمەهوىڭ ئاصتىدا، ئەمەت لالتىشوىڭ ۆئًىوىڭ  ًېوىدا بولۇپ، (: لوش ت وئرهى وئتلۇق ت

وجاموىٌاز ھاجىوىڭ بولۇپ،  ۇئهىڭدىن ۇئهىشى ئەبەًدۇل ھاجىغا لالغان ًەهە بىر تاظلىكى ًۈصۈپ . بىر تاظلىكى غ

جىوىڭ بولۇپ، هېٌىن گەن هىطى لارىغان تەً وجا دې ۇر غ صلەپتە هىچىم تاظلىق چالكان . بۇهىڭغا مەهش ۈگمەن دە بۇ ت
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چالكا وئخطىتىپ  كا ، هىطىلەر ۇئهى ًارغۇه ۈگمەن»لىلىپ صېلىوغاچ چاق ت وڭ تاظلىق « ًارغۇه دەپ ئاتىغان، هېٌىن چ

 .لىلىپ ۆئزگەرتىلگەن

ۈگمەن.10 وۋۇق ت وۋۇلتىن هۆتەمىگە ۆئتنەن ي: صۇ ل چىشىوىڭ ًېوىدا وئرهى صۇل ولوىڭ ئاصتىدا، ئابلەي ھاجىالرهىڭ باغ

ورا ئېرىكوىڭ صۈًىدە ماڭىدۇ شى ئابدۇل ئېزىز . بولۇپ، ب ۈگمەن مەدرىشوىڭ بولۇپ،  ۇئهىڭغا ھېمىت ئىمام ۋە دادى بۇ ت

ۇهالر لارىغان  .ئاخ

ۈگمىوى  .11 ۈگمىوىمۇ دېٌىلىدۇ)زىنٌا ھاجىوىڭ ت ۈگمەن ب(: مەرۇل پەظطاپوىڭ ت ۇردا ًەهى بۇ  لوش ت ولۇپ، وئرهى ئاپپالت

كان جاًدا ئىدى ۇرۇۋات ۈگمەهگە ئالبەك . ھازىرلى ئەمەت هەمتۇلال وئلت هېٌىن بۇ هىطى هەمتۇل پومېطچىم دەپ )بۇ ت

 .بالىلىرى بىلەن  لاراًتتى(   ئاتالغان

ۈگمىوى .12 جىوىڭ ت ۈگمەن بولۇپ، وئرهى تالىپ خېتىپالرهىڭ ۆئًىوىڭ ًېوىد: ًۇهۇس تەً ا،  بىر تاظلىكى بۇ لوش ت

جىوىڭ بولۇپ، وئغلى هىچىنبەك لارىغان، ًەهە بىر تاظلىكى تالىپ خېتىپوىڭ ئىدى  .ًۇهۇس تەً

ۈگمىوى .13   ۈگمەن : ئېلىھطاھ  بەگوىڭ ت ران بولغان-1947~ 1946بۇ ت بۇ ( ئەال ۇئصتا)هېٌىن ئىمىن ۇئصتا . ًىللىرى  ۋەً

ۈگمەن صال وراپ ئېلىپ لاًتا ت ۆهۈمەتتىن ص ۈگمىوى دەپ ئاتالدىجاًوى ھ  .غان، هېٌىن بۇ ئەال ۇئصتىوىڭ ت

ۈگمەن .14    ۈگمىوى، بۇهىڭغا صالى صوپا ۋە ۇئهىڭ بالىلىرى، : تۆت ت ۈگمەن بولۇپ ًۈصۈپ پاظطاپوىڭ ت بۇ لوش ت

ۇهالر لارىغان ۈگمەهوىڭ ئاصتى ۋە ۈئصتى . باصىت ئاخ ۇن، صالى صوپىالرهىڭ ۆئًىوىڭ ًېوىدا ، بۇ ت وئرهى باصىت ئاخ

ۈگمەن دەپ ئاتالغانتە كا تۆت ت ۈگمەن بولغاچ  .رىپىدە لاتار تۆت ت

ۈگمىوى .15    وجىوىڭ ت ۇهبەك غ ۇهبەهوىڭ ئىدى، هېٌىن ئىمىن ظٌاڭجاڭ :  ئاخ ۈگمەن بولۇپ، ئەصلى ئاخ ڭ ت بۇ ًاال

ۈگمەن دەپمۇ ئاتالغان ۇڭا بۇ ًېڭى ت  .ًېڭىدىن صالغان، ظ

ۈگمىوى .16    وجىوىڭ لوش ت ۇهبەك غ امەت ۇئصتا لارىغانوئرهى را: ئاخ ۈگمەهگە دۇگ  .ھەتباغ  صۇ ئامبىرىدا، بۇ ت

ۈگمەن .17   ۇر ت ۈگمەن بولۇپ : ئالت ك)بۇ لوش ت جىلەرهىڭ بولشا هېرە ۇڭطې (ًۇهۇس تەً ، وئرهى ئەصلىدىنى راھەتباغ گ

ۇر ۇرا دەپ بىر ت ۈگمەهگە چاڭغۇلۇق ًارى ۇئصتا لاراًتتى، بۇ جاًدا ئاق ت كا بۇ ئىطخاهىلىرىوىڭ ًېوىدا، بۇ ت ا بولغاچ

ۈگمەن دەپ ئاتالغان ۇر ت ۈگمەن ئەلت  .ت

ۈگمىوى بار     ۈگمەهلەردىن باظكا ظەھەر ئىچىدە مەگەش ئېرىكوىڭ صۈًىگە صېلىوغان مەۋۇل صوپىوىڭ لوش ت ًۇلىرىكى ت
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لىكتىنى مەۋۇل صوپىوىڭ ۆئًىوىڭ وئرهىغا توغرا هېلىدۇ چىوىڭ ًا. ئىدى، وئرهى دورى ڭ ۇئهىڭ ئاصتىدا صۇالًمان هۆه ال

چىشىوىڭ ئىچىدە ۈگمىوى بار ئىدى، وئرهى ھازىرلى ًاچى بوصۇلالرهىڭ باغ ۇئهىڭ ئاصتىدا گالى ھاجى، ئەبەًدۇل . ت

ۈگمەهلىرى بار بولۇپ، وئرهى ھازىرلى ًاچى بوصۇلالرهىڭ ۆئًىوىڭ ئاًىغىدا ئىدى  .ھاجىالرهىڭ لوش ت

و  ت ئىتتىپالىوىڭ لىزى وۋې ۇر-8بۇهىڭدىن باظكا ص ۈگمەهوىڭ (  ًىلالردا -1940)غاهدا پولنى لومۇلدا ت ۇردا ًوفاڭ ت ولاًت چ

ۇر  ولاًت ۈگمەن ًاصالغان، وئرهى ھازىرلى چ ۈگمەن دەپ ئاتىلىدىغان زاماهىۋى ت وئرهىغا چالپەلەه تە ئاًلىوىدىغان زاۋۇت ت

 .مەصچىتوىڭ ًېوىدا

ول ۇر، بوغازالردىنى غ ت ۆۋەه ۈگمەهلەرئېكىوالرهى ب-ۈئچىوچى، لاراصۇ، لەڭگەر، ظامالچارباغ، ت  وًالپ صېلىوغان ت

ۈگمىوى .1   ۇهوىڭ ت  .هەمەت ئاخ

ۈگمىوى .2    .ًاصىن ۇئصتاموىڭ ت

ۈگمىوى .3    .مارەك ظېٌىخوىڭ ت

ۈگمىوى .4   ۇهوىڭ ت ولۇڭ مولال ئاخ  .لەڭگەر مەھەللىدىنى ج

ۈگمەهوىڭ ۈئصتى تەرىپىدە مامۇت  .5   ۈگمەهلەر،  بۇ ت وجاموىڭ ظەرلىدىنى صېرىكشۇ ت ۈگمىوى لەڭگەر غ ظېٌىخوىڭ ت

 .بار

ۈگمىوى .6    .هىٌاز ئىماموىڭ ت

ۈگمىوى .7   وۋىوىڭ ت  .رېھىم ب

ۈگمىوى .8    .ئابدۇل ۇئصتىوىڭ ت

ۇن، ئاۋۇت  .9   ۈگمىوى بار بولۇپ، بۇهىڭغا وئغلى ھاپىز ئاخ گەن جاًوىڭ باش تەرىپىدە توختى دورغىوىڭ ت ور دې ظوت

ۈگمەن)ظېٌىخالر لارىغان   .(لوش ت

ۇرد .10   ۈگمىوى ظوت ۈگمەن)ا  زىنٌا ئىماموىڭ ت  .(لوش ت

ۈگمىوى  .11   ۇرۇغداًدىنى ئەمەت ھاجىوىڭ ت ۈگمەن)ج  .(لوش ت

ۈگمىوى  .12   ۇردىنى ًۇهۇس ھاجىوىڭ ت وپالت ۈگمەن)چ  .(لوش ت

ۈگمىوى  .13   ۇردىنى ًارى ھاجىوىڭ ت ۈگمەن)پەروزاهت  .(لوش ت
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وجىوىڭ لوش  .14   ۇهبەك غ ۇردىنى ئاخ چىت ۈگمىوىئەلنى پادى  .ت

ۈگمىوى .15   ظمان ئېرىكىدىنى وئردىوىڭ لوش ت  .دا

ۈگمىوى .16   وڭ گۇمباتتا ًارى دورغىوىڭ لوش ت  .چ

ۈگمىوى  .17   ۆز مەمەتوىٌازهىڭ ت ۆهن ۇردا ه ظت ۈگمەن)دۆ ڭ ت  .(ًاال

ۈگمىوى  .18   ۇردا ھاجى ۇئصتاموىڭ ت ۇت ۈگمەن)توخ ڭ ت  .(ًاال

ۇر زارەتلىنىوىڭ ًېوىدا ۇئلۇغ  .19   ۇت وۋاي توخ ۈگمەهگە غىٌاصىدىن ب ۈگمىوى، بۇ ت ئېرىككا صېلىوغان مەدرىشوىڭ ت

ۈگمەن)لارىغان  ڭ ت  .(ًاال

ۈگمىوى، بۇهىڭغا ئابدۇهېۋىر صوپىالر لارىغان .20   ۇردا  ئالتۇهلۇق ئىبىراھىم ھاجىالرهىڭ لوش ت  .لۇمت

ۇن لارىغان  .21   ۈگمىوى، بۇهىڭغا ھاپىز ئاخ وۋىوىڭ ت ۇردا ئىبىراھىم ب وڭ ت ۈگمەني)چ ڭ ت  .(اال

ۈگمىوى .22   وۋىوىڭ لوش ت ۇر ئارىلىكىدا مولالتۆموىٌاز ب ۆلت ۇرا بىلەن چ وڭ ت  .چ

ۈگمىوى .23    .تازتۇردا مەمەتوىٌاز ئىماموىڭ ت

ۈگمىوى .24    .لاراتالدا ھەمدۇل مولالموىڭ ت

ۈگمىوى بولۇپ، ۋاڭدىن ئاًالى گۈلچەرىخاهغا لالغان .25   ۈپ تاظلىق ت بۇ ئاًالوى هېٌىن ًۇلىرى . لاراتالدا ۋاڭوىڭ ج

ۈگمەن ظۇ هىطىوىڭ ئىگىدارچىلىكىغا ۆئتنەن  ۈگمەن)ئالٌەرلىم ئەصەتخان ئېلىپ، ت ۈگمەهلەرگە (. لوش ت بۇ ت

 .لاراتاللىق ًارى ظاڭجاڭ لاراپ ۆئتنەن

ۈگمىوى .26   گەن ًېرىدىنى باصىت پالۋاهوىڭ لوش ت  .بوغازهىڭ ئالكۇم دې

گەن ًېر .27   ۇرصۇن ۋەلى، مەمەتوىٌاز ۋەلى ئاهابوغازهىڭ تارغول دې ۈگمىوى-ىدىنى ت ۈپ ت  .ۇئهىوىڭ ج

ۈگمىوى بولغان ۈر خەلپىوىڭ ت دا ئىننى -1960. بۇالردىن باظكا ئىلگىرى بوغازدا تۆم ًىلالردا بوغاز ئامبارهىڭ صۈًىگە داۋاه

ۈگمەن صېلىوغان ۈپ لوش ت ۈگمەهلەر ئى. ج ۈگمەهلەرهىڭ وئمۇملىطىطى بىلەن  بۇ ت  .ظلىتىلمىگەنهېٌىن توك ت

ۇزۇلۇپ بولغاهدىن تارتىپ لىطىچە  ًەهى ئەتىٌازدا  ۈزدە ًەرلەرگە توڭ ًاتك ۈگمەهلەرهىڭ هۆپىوچىشى ه ًۇلىرىكى ت

ۇزۇالتتى دىن . ئېتىزالرهى صۇغارغىچە  تەخمىوەن ًېرىم ًىو ماڭغ ۈگمەن بىر صوتنىدا بىر دادەه  1.2بىر تاظلىق ت

گىچە بۇغداي،   ئەگەر هۆممىكوهاق  ب ۈگمەهچى بىر دادەن . ولشا  ظۇهىڭ ًېرىمىغىچە ۇئن تارتكىلى بوالتتىدادەه ت
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ۈگمەهدىن ًىلدا  ۈرە غەللە ئاالتتى، بىر تاظلىق ت گىچە غەللە  12~10بۇغداًدىن بەش ظىڭ،  هوممىكوهالتىن بىر ه دادەه

ۈرە، دادەن ۆئلچەم بىرلىنى لىلىوغان بولۇپ  . ًىغىالتتى ۈر 10ظۇ چاغالردا ظىڭ، ه ۈرە بىر دادەن،  10ە، ظىڭ بىر ه ه

  .جىڭ  بولىدۇ 450~440تەخمىوەن 

  جەمىلە ئابال: تەھرىرلىگۈچى

 

  

چىلىنى ۇر تېبابەت   لىٌىن ئەھۋالدا لالغان ۇئًغ

   

 

ۇًەهلىڭ     ٌل

 

 

ۇر ظىپاخاهىشىوىڭ ئالدىدىن ۆئتۈپ هېتىپۋېتىپ، ئاغرىكالرهىڭ هېشەلخاها     مۇخبىر ًېكىودا لارالاش هاھىٌىلىم ۇئًغ

ۇرخاهىغا هىردى ت ۆرۈپ، ئەھۋال ئىگىلەپ بېكىض مەلشىتىدە دوخ كاهلىكىوى ه . صىرتىغىمۇ هارىۋات لوًۇپ داۋالىوىۋات

ۇرخاها بىواصىوىڭ ئىچىدىنى هارىدورالرمۇ ئاغرىق هارىۋىتى بىلەن توظۇپ هەتنەهىدى ت . هوهىراپ هەتنەن بۇ دوخ

ۇرخاها باظلىكى ئەزىز مۇخبىرهىڭ مەلشىتىوى ۇئلكاهدى ت ۇرخاهىمىزدىنى«: ن هېٌىن مۇهداق دېدىدوخ ت هېشەل 100دوخ

ظىپاخاهىمىزدا داۋالىوىدىغان . هارىۋىتى ًېتىطمىگەچنە، ئاغرىكالر ئامال ًوق هارىدور ۋە صىرتتا ًېتىپ داۋالىوىۋاتىدۇ

ۇرىدۇ كا، ظىپاخاهىمىز ًىو بوً  ى مۇظۇ ھالەتتە ت  .»ئاغرىكالر هۆپ بولغاچ

ۇر تېبابىتى هىطىلەرهى ن    لىرىوىڭ مەملىنىتىمىزدىنى باظكا ۇئًغ ۇر تېبابىتى دورى ېمە ۈئچۈن بۇهداق جەلپ لىلىدۇ؟ ۇئًغ

چىلىم؟ لىرى ئارىشىدىنى وئرهى زادى لاه  مىللىي تېبابەت دورى

لىرى پەن    ۇڭٌ  ى تېبابىتى دورى تېخوىنا  -ۇئهىڭ تەرەلكىٌات ئەھۋالىچۇ؟ مۇخبىر ًېكىودا ئېچىلغان مەملىنەتلىم ج

ۇڭٌ  ى تېبابىتى تەرەلكىٌات ًىغى ۇر ئاپتوهوم راًوهلۇق صەھىٌە هازارىتى ج ۇر تېبابىتى  -هىدا ظىوجاڭ ۇئًغ ۇئًغ
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ارەت لىلدى لىرى «: ۇئ مۇهداق دېدى. باظكارمىشىوىڭ باظلىكى ئارۇپوى زٌى ۇر تېبابىتى دورى ًىلدىن هۆپرەك  2000ۇئًغ

ە صىشتېمىشى ۋە دىئاهلىن تى چە مىلٌون داۋاالش . ها تەلىماتى بارتارىخكا ئىگە، ۇئهىڭ ھەم ۆئزگىچە هەزەرٌى ھازىر هەچ

لىرىوىڭ تارلىلىطچان . دىن ئاظىدۇ 2000مۇلىم داۋاالش رېتشېپ ى . رېتشېپ ى لوللىوىلىۋاتىدۇ ۇرتېبابىتى دورى بولۇپمۇ ۇئًغ

چە ًاللۇغى، مېڭە،  Bتىپلىق جىگەر ًاللۇغى، Aزۇهام،  وزۇلما خاراه تېرلىم هاهاي ظاخ تىپلىق جىگەر ًاللۇغى، ص

ۇم ًاللۇغى، ئاق هېشەل، صۇهۇق، تېرەهېشەللىنلىرى لاتارلىق  ۇرى هېشەللىنلىرى، ًەللىم بوغ ۈرەك لان توم ً

ۆرۈهەرلىم ًۇلىرى ظتا ۈئهۈمى ه   .هېشەللەرهى داۋاال

لىرىغا بولغان توهۇش هاھاًىتى    ۇر تېبابىتى دورى ۇرالالظكان ظىوجاڭدا ۇئًغ ۇرالر توپلىطىپ وئلت ۇرۇلۇظىچە، ۇئًغ  توهۇظت

ۇر تېبابىتى ظىپاخاهىشىدىن. ًۇلىرى ئىنەن جىلىن تىن ًۇلىرى ۇئًغ صىدە ھازىر هاھىٌە دەرى صى 42ئاپتوهوم راًون تەۋە

لىرى . چەهېشەل هارىۋىتى بار ئىنەن 3000بولۇپ،  ۇر تېبابىتى دورى ۇر تېبابىتى ئالىي تېخوىنومىدىن بىرصى، ۇئًغ ۇئًغ

كان، ئاپتوهوم راًون بىراق، ظى. تەتكىكات وئرهىدىن ۈئچى بار ئىنەن چە تەرەلكىي لىلمىغاچ جاڭوىڭ ئىكتىشادى ئاه ه

ىشىدىن ھەر ًىلى   -2002 ۆهۈمەت مالٌى ۇڭٌ  ى 3ًىلىدىن بۇًان ھ ۇر تېبابىتىوى -مىلٌون ًۈەن ئاجرىتىپ، ۇئهى ج ۇئًغ

ۇرغۇن م كان بولشىمۇ، ۇئزاق ًىلالردىن بۇًان ًىغىلىپ لالغان ه ظكا راصخوت لىلىۋات صىلىلەرهى ھەل تەرەلكىي لىلدۇرۇ ە

ۈۋېتىپتۇ ۈظ ۇر ظىپاخاهىشىوى مىشالغا ئالغاهدا، بۇ ظىپاخاهىوىڭ تەڭطەپ . لىلماق تەصنە چ لارالاش هاھىٌىلىم ۇئًغ

ۈرەك هېشىلىوى 100ًاصىغان دورىشى خىلدىن ئاظىدىغان بولۇپ، ظامالدارىض هېشىلى ۋە ۇئهىڭ ئاصارەتلىرىوى، ً

نداۋاالپ صالاًتىطتا ئارتۇلچىلىكى بار ئىم چە خىراجەت  2500دا ( بىر ًېرىم ئاي)بىر داۋاالش باصكۇچى . ە ًۈەه

هېشەللەر بىردىن ئىننىگىچە داۋاالش باصكۇچىدا صالىٌىدىنەن، غەربچە دورىالر ئىطلىتىلمەًدىنەن، . هېتىدىنەن

ۇرلى صتاتىشتىنىغا ئاصاصالهغاهدا، بۇ ظىپاخاهىدا صالىٌىپ چىكق. ھەتتا وئهۇلمۇ ۇئرۇلماًدىنەن ان ھەربىر بۇلت

ۇرىچە چىكىمى  ۆرۈهەرلىنلىنى بۇ . ًۈەن بولغان 1439ئاغرىكوىڭ وئتت باھاصىوىڭ ئەرزاهلىكى، داۋاالش ۈئهۈمىوىڭ ه

ۇرغان بۇ ظىپاخاهىدىنى بارلىق ۈئصنۈهىوىڭ لىممىتىوى  گىمۇ  1ظىپاخاهىغا بېرىپ داۋالىوىدىغاهالرهى ئاظ مىلٌون ًۈەه

ۇرى   -چاۋ،  B ىلىق تۈپەًلىدىن هەصپىي ئىطالرغا زۆرۈر بولغان رەڭلىمًەتمەًدىغان بولۇپ، ئىكتىشادىي لىٌىوچ ه

لمىغان ۈرىدىغان ئەصۋابالرهىمۇ صېتىۋاال داۋالىوىدىغان ئاغرىكالر هۆپ . ئاپپاراتى ۋە ئاًالالر هېشەللىنلىرىوى تەهط

كا، ئەصلىدىنى ظتاتلىق  تەهلىپ لىلىپ خىزمەتچىوى -ئىطچى 50خىزمەتچى ًېتىطمەي، ًەهە -ئىطچى 70بولغاچ
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ۆرۈلگەن. ئىطلەتنەن بۇ ظىپاخاهىدىنى مەصىلە ئاپتوهوم راًون . بۇهىڭ بىلەن ئىكتىشادتا تېخىمۇ جىددىٌچىلىم ه

ۇر ظىپاخاهىلىرىوىڭ ھەممىشىدە بار ئىنەن صىدىنى ۇئًغ   .تەۋە

جىلىم ۇئ    ۇر تېبابىتى ئالىي تېخوىنومى مەملىنىتىمىزدىنى بىردىوبىر ئالىي دەرى ۇر تېبابىتى مەه تىپ ى ظىوجاڭ ۇئًغ ًغ

ۈپلىطىپ هۆپىٌىدىغان «بولشىمۇ، وئلۇتكۇچىالر لوظۇهىدا  و »ًېكىوالر ئارا ج ۇرۇلمىشى بىر خى ھالەتتە بولۇپ، ل

ۇر تېبابىتى هەصپىي . ئىنەن ۇرۇظىغا لارىغاهدا، ئاپتوهوم راًوهدىنى ۇئًغ بۇ مەه تەپوىڭ مۇدىرى ۆئمەرهىڭ توهۇظت

. غىمۇ ًەتمەًدىنەن2400پ، ۇئالرهىڭ ئارىشىدىنى هەصپىي وئلۇش تارىخى بارالرغا ًەتمەًدىغان بولۇ5000خادىمى

ۇرس مەلۇماتىغا ئىگىلەر ۇر تېبابىتىدە تولۇق ه ۇرىغا  64.8― هى، ئالىي تېخوىنوم مەلۇماتىغا ئىگىلەر 33― ۇئًغ هى، وئتت

صاهوىڭ ًېرىمىگە ًېكىووى تېخوىنوم هەصپىي تېخوىنوم مەلۇماتىغا ئىگىلەر ۋە وئلۇش تارىخى ًولالر وئمۇمىي 

ۇر تېبابىتىدە ًۇلىرى وئلۇش تارىخىغا ئىگىلەر تولىمۇ هەمچىو بولۇپ، ۋارىشالرهى تەربىٌىلەپ . ئىگىلەًدىنەن ۇئًغ

ۈرۈش مەصىلىشى هۈهشېرى ئېغىرلىطىۋېتىپتۇ ۇر تېبابىتىگە بولغان ئېھتىٌاجى . ًېتىطت بىراق، ئاصاصىي لاتالمالرهىڭ ۇئًغ

جىدە هەمچىو . ظۇهداق زور ئىنەن ۈزۈلمىشى راۋان بولماصلىق، مەبلىغى ئېغىر دەرى بۇ مەه تەپتە هۆپ ًىلالردىن بۇًان ت

  .بولۇش، ئاصاصىي ئەصلىھەلىرى ئاجىز بولۇظتەك لىٌىوچىلىكالر صاللىوىپ هېلىۋېتىپتۇ

لىرىغا ئىطلىتىلىدىغان دورا ماتېرىٌالى     ۇر تېبابىتى دورى ۇرۇلۇظىچە، ۇئًغ ن ئاظىدىغان بولۇپ، خىلدى 1500توهۇظت

تىن هۆپرەهى ―60ۇئهىڭ ۈئصتىگە بۇ دورا ماتېرىٌاللىرىوىڭ . خىلىدىن هۆپرەهى هۆپ ئىطلىتىلىدىنەن 500ۇئهىڭ 

صىدىن چىكىدىنەن كان . ئاپتوهوم راًون تەۋە ۇرۇۋات دورىالرغا ئىطلىتىلىدىغان ماتېرىٌالالر ئىچىدە ًولىلىض خەۋپىدە ت

ۈرگىلى بولىدىنەن. هاھاًىتى ئاز ئىنەن ئەتىۋارلىق دورا ماتېرىٌاللىرى لىرىوىڭ . هۆپىوچىشىوى ًېتىطت ۇر تېبابىتى دورى ۇئًغ

ظكا پاًدىلىق  ئىچىدە ًەهنە رېتشېپ بوًىچە ًاصىلىدىغاهلىرى هۆپ بولۇپ، بۇ ئىوچىنە تەتكىق لىلىپ تەرەلكىي لىلدۇرۇ

ن توپالهغان تەجرىبە ۋە مۇصۇلماهالر ًىلدىن هۆپرەك ۋالىتتىن بۇًا 2000ظۇهىڭ بىلەن بىر ۋالىتتا، . ئىنەن

لىرىوى  1دۇهٌاصىدىنى  ۇر تېبابىتى دورى ۈهشەك لاًىللىكى ۇئًغ ۇرتېبابىتىگە بولغان ً مىلٌاردتىن هۆپرەك ئاھالىوىڭ ۇئًغ

ۇرۇن بازار هۈچىگە ئىگە لىلغان   .هاھاًىتىمۇ زور ًوظ

لىرى ھازىر تىبەت تېبابىتى، مٌاۋ    ۇر تېبابىتى دورى ۈهشىلەلمىگەن، بىراق، ۇئًغ لىرىدەك ۇئهچە تېز ً زۇ تېبابىتى دورى

لىرىوىڭ مەھشۇالت لىممىتى -2004صتاتىشتىنىغا لارىغاهدا،  500مىلٌارد  5ًىلى مەملىنەت بوًىچە مىللىي تېبابەت دورى
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لىرىوىڭ ئاران  ۇر تېبابىتى دورى هىمۇ ―1 مىلٌون ًۈەن بولغان، ًەهى 50مىلٌون ًۈەن بولغان بولۇپ، ۇئهىڭ ئىچىدە ۇئًغ

ۈر بوًىچە ًىللىق مەھشۇالت لىممىتى. ئىگىلىٌەلمىگەن لىرىوىڭ ئىچىدە ًەهنە ت مىلٌون 100مىللىي تېبابەت دورى

ۈر بوًىچە ًىللىق  20ًۈەهدىن ئاظىدىغاهلىرى  لىرى ئىچىدە ًەهنە ت ۇر تېبابىتى دورى خىلغا ًېكىن بولشىمۇ، ۇئًغ

لىرىوى ئىطلەپچىكىرىدىغان . مۇ چىكمىغانمىلٌون ًۈەهدىن ئاظىدىغاهلىرى10مەھشۇالت لىممىتى مىللىي تېبابەت دورى

ۇر ئاپتوهوم  15مىلٌون ًۈەهدىن ئاظىدىغاهلىرى 100هارخاهىالر ئىچىدە صېتىض هىرىمى چە بولشىمۇ، ظىوجاڭ ۇئًغ

لىرى هارخاهىشى ًوق ئىم50راًوهىدا صېتىض هىرىمى  ۇر تېبابىتى دورى نمىلٌون ًۈەهدىن ئاظىدىغان بىرەرمۇ ۇئًغ مىللىي . ە

لىرىوىڭ ئىچىدە دۆلەتوىڭ ۆئلچىمىگە ًەتنىوى  و بولۇپ، ۇئهىڭ  1178تېبابەت دورى خىلى تەڭطەپ  865خى

لىرى ئاران . ًاصىلىدىغان دورىالر ئىنەن ۇر تېبابىتى دورى و بولۇپ، تەصتىق  69بىراق، تەڭطەپ ًاصالغان ۇئًغ خى

ۇرى ئالغاهلىرى ئاران   ۈرگەهىرگەن . هى تەظنىو لىلىدىنەن   5 3―هوم و  200دۆلەت تەرىپىدىن تەصتىكالهغان ت خى

ۇر تېبابىتى دورىشى ئاران  و ئىنەن 20مىللىي تېبابەت دورىشى ئىچىدىنى ۇئًغ   .خى

لىرىوىڭ ئەللىي مۈلۈك ھولۇلى وئبٌېن تىپ ۋە صۇبٌېن تىپ     ۇر تېبابىتى دورى ۇرۇظىغا لارىغاهدا، ۇئًغ ئارىپوىڭ توهۇظت

لەر تۈپەًلىدىن ۈئ ۇر تېبابىتى دورىشى ئىچىدە پاتېوت ھولۇلى بارالر ًاهى  69هۈملۈك لوغدىلىدىغان صەۋەب و ۇئًغ خى

لىرىوىڭ . هىمۇ ًەتمەًدىنەن 5― مەمۇرىي جەھەتتە لوغدىلىدىغىوى   ۇهى تىبەت تېبابىتى ۋە مٌاۋزۇ تېبابىتى دورى ھالب

لىد لىلىپ ئىطلەپچىكىرىض ئەصلىدىوال ۇئهىڭدىن باظكا هۆپ مىكداردا تەق. تىن ئاظىدىنەن60―لوغدىلىض هىشبىتى 

لىرىغا هىشبەتەن ًولىتىض خاراه تېرلىم ئاپەت بولغان ۇر تېبابىتى دورى كان ۇئًغ ۇرۇۋات  -2005. هاھاًىتى ئاجىز ھالەتتە ت

ۇر تېبابىتى دورىشىوى  15ًىلىوىڭ ئاخىرىغىچە  و ۇئًغ بۇ ظۇ دورىوىڭ ھەلكاهىي . هارخاها وئخطىتىپ ًاصىۋالغان 91خى

لىرىوىڭ ئىگىس ۇر تېبابىتى دورى ان صېلىپال لالماي، ۇئًغ لىرى هارخاهىلىرىغا ئىكتىشادىي زٌى ۇر تېبابىتى دورى ى بولغان ۇئًغ

ۆهنەن   .ئىواۋىتىوىمۇت

الر    الٌى ۇرغۇن زٌى ۆڭۈل بۆلىدىغان ه لىرىوىڭ تەرەلكىٌاتىغا ه ۇر تېبابىتى دورى لىرى »:ۇئًغ ۇر تېبابىتى دورى ظىوجاڭ ۇئًغ

و صەۋەب ۇرصىتىدىن مەھرۇم لالدىخىلمۇخى ۇرغۇن تەرەلكىٌات پ مىللىي مەدەهىٌەتوىڭ بۇ لىممەتلىم . لەر تۈپەًلىدىن ه

ك ۇرصەتوى چىڭ تۇتۇش هېرە صىوى ئەمدى تاظالپ لوًۇظكا بولماًدۇ، پ   .دەپ لاراًدىنەن« !مىرا

 (ت)ئالىمجان ئابدۇرېطىت   
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  ۈئرۈمچى هەچلىم گېزىتى: مەهبەصى  

ۆرۈلگىوى  لېتىم177:ه

 15-1-2008:لتى ۋا

 

ۇر صودا بازارلىرى ۇر ۇئًغ  لەدىمكى دەۋىردىنى مەظھ

 

 داۋۇت صاۋۇت

ۇرت ئىكتىشاد ۋە مەدىوىٌەت جەھەتتە تەرەلكىي لىلغان، ئىچنى لىلىرى دەۋرىدىنى غەربىي ً تاظكى -خەن، تاڭ صۇال

كا لەدەم باصكان ۇهشەلگەهلىنى، بۇ دەۋىردىنى ئىكتىشادىي . صودىشى گۇللەهگەن بىر باصكۇچ تەرەلكىٌاتوىڭ ً

مەدىوىٌەتوىڭ گۇللەهگەهلىنى ھەلكىدە تارىخىي ماتىرًالالردا هوپلەپ خاتىرە لالدۇرۇلغان، بۇ ئاصاصەن ظەھەر 

لىم بولۇپ،  لەردىمۇ گەۋدى هولىمىوىڭ هېڭەًگەهلىنى ،پۇلوىڭ هەڭ هولەمدە وئبرۇت لىلىوغاهلىكى لاتارلىق جەھەت

وگىٌىلىم ئاصاصال ۇرت . ر ئارلىلىق دەلىللەپ چىكىلغانمول ئارخىل لىشى دەۋىردىنى غەربىي ً بولۇپمۇ، تاڭ صۇال

ا پۇللىرىوىڭ وئبرۇت لىلىوغاهلىكى ًېكىوكى ًىلالردا ئېلىپ بېرىلغان  ۇرا ئاصىٌا ۋە ًاۋرۇپ بازارلىرىدا ًەرلىم پۇللىرى، وئتت

ي پاهىتالر بىلەن ئىشپات ۇرغۇن ماددى ۇرۇظلەردە ه وگىٌىلىم تەهط تاظكى صودىوىڭ -بۇ ئىچنى. الهدىئارخىل

ۇظەهدۇرۇپ بەرىدۇ تېخىمۇ مۇھىمى بازارالرهىڭ هولىمى، . گۇللەهگەهلىنى، ًىپەك ًولىوىڭ ئاۋاتالظكاهلىغىوى چ

ۆرصىتىپ بەرىدۇ جىدە ًاخطىالهغاهلىكىوى ه   .ئىكتىدارى، ظەهلى ۋە لىٌاپىتىوىڭ زور دەرى

چە بازارالرهىڭ تە وۋەهدە ظۇ دەۋىردىنى بىر لاه ۇرمالچىت   :رەلكىٌات ئەھۋالىوى لىشكىچە تۇهۇظت

 

ۇ بازىرى   :لوج

 

ۇرالرهىڭ لەدىمىي ظەھەر لىشى -بازارلىرى ۋە بۇ جاًالردا بولىدىغان مول مەزمۇهلۇق صودا-ۇئًغ ئااللە ئىطلىرى تاڭ صۇال

ۇر ًىپەك ًولى صودىشى تازا گۇللەهگەن بۇ دەۋىردە ك. دەۋرىدە ئىوتاًىن روهاق تاپكان ئىدى ۇرغۇن مەظھ ارۋاهالر ه
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لىق . صېتىق لىالتتى-بازارالرهى بېشىپ وئتۇپ، صودا-ظەھەر ۇئالر بىر جاًغا بەرىطتىن ئىلگىرى ظۇ جاي ئېھتىٌاج

مالالرهى صېتىپ بولۇپ، ظۇ . بولغان مالالرهى تالالًتى ۋە هارۋان تەظنىللەپ ۇئزۇن ًولالرهى بېشىپ ئېلىپ هېلەتتى

بازار -ظەھەر ، بازارمۇ -مۇظۇهداق لىلىپ ظەھەرمۇ. تاپىدىغان مالالرهى ئېلىپ هېللەتى جاًدىن ًەهە باظكا جاًالردا بازار

ۇرغۇن پاًدىغا ئىگە بوالتتى ۇرۇپ ئاخىر ه ئەلۋەتتە بىر لىشىم مالالر ًىپەك ًولىوىڭ ۇئ چەتىدىن بۇ چەتىگە . هېزىپ ً

و مالالرهىڭ مىكدارى ئاز بولشىمۇ، ئەمما لىممىتى ئەڭ . توظۇالتتى ۇرى، پاًدىشىمۇ ئەڭ هوپ ئىدىبۇ خى   .ًول

شىدىنى لەدىمىي، ظەھەر بازارالر جاهلىوىپ لاًواپ -ًىپەك ًولى صودىشى تەمىولىگەن ئەۋزەل ظارائىتتا تارىم ۋادى

ۆمگەن ئىدى ۇ، صۇلى، پىطامطان، هوصەن، ۇئدۇن لاتارلىق ظەھەرلەردىنى بازارالرهىڭ . تاظكىولىككا چ بولۇپمۇ لوج

ۇرئەت بىلەن هېڭەًگەنهولىمى مۇظۇ    .دەۋىردە تەز ص

 

ۇ ظەھىرى مىالدىٌە  ًىپەك بازىرىوىڭ موھىم . تاظكى صودا بوًىچە زور تەصىرگە ئىگە ئىدى-ئەصىرلەردىال ئىچنى-5-4لوج

رلەردە خەلكئارا بازارغا ئاًلىوىپ، ظەرق بىلەن غەرب  وئتەڭ بازىرى ھېشابلىوىدىغان بۇ لەدىمىي ظەھەر ئەًوى دەۋى

ۇرس ۇرۇش مەرهەزلىرىدىن بىرى بولۇپ لالغان ئىدىوئتت وڭ مال ئالماظت ۇرۇش . ىدىنى ئەڭ چ ئارخىئولىگىٌلىم تەهط

ۇرۇلۇظىدا تىپىم صودا ظەھرىوىڭ ئاالھىدىلىنى ئەهىس  هەتىجىلىرىگە لارىغاهدا، ظۇ دەۋردە ظەھەرهىڭ ظەھەر ل

اهالرمۇ -ە بىرۇئهىڭدا ًاًمىچىالر تىجارەت لىلىدىغان مەًداهدىن صىرىت ًەن. ئەتنەن بىرىگە تۇتاش وئرۇهالظكان دۇه

لۇمۇش رەصتىشى، ًىپەك مالالر -بولغان، بۇهىڭ ئىچىدە هەصپىي تىجارەت وئرۇهلىرى ئاظلىق رەصتىشى، لازان

ۇرپاهدىن تېپىلغان . لاتارلىق رەصتىلەر بولغان..……رەصتىشى جىتى»ت ۇدا «هىٌۇ جەمەتى ھۆج دە خاتىرلىوىطىچە لوج

  .مۇ بولغان «لۇل بازىرى»ًەهە 

 

گەرلەر، ھۇهەرۋەهلەر ۋە باظكا ھەر ۇ ظەھىرى ئىچنى ظەھەر، تاظكى ظەھەر راًۇهىدا صودى و هەصىپتىنى -لوج خى

ۇرالالظكان ئىدى جىتى». ئاھالىلەر وئلت خاهىشىوىڭ ھۆج ۇدا « ماهى ئىبادەت ظىمالىي »دە خاتىرلىوىطىچە، لوج

ۇبىي ظەھەرىشتان»، «ظەھەرىشتان ۇدىن تەپىلغان ئىجتىماىي». غا ئېلىوغانبولغاهلىكى تىو« جەه ئىكتىشادىي -لوج

جەتلەر ۇرغۇن هىطىلەرهىڭ ئالدىدا»دە « ھوج ۇ بازىرىدىنى ه ۇ بازىرىدا وئتىدىغان ئىننى بەهىغا »؛ …«لوج باھاصىوى لوج
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ۇز لاهىپۇغا هېلىطتۇق  ۇرصىغا تامغا بغشىلغان ً ۇرۇلگەن، وئتت ۇظ گەهدەك باًاهالر بار« صىززىكچە ًول چ بۇالردىن  .دې

ورىۋالغىلى بولىدۇ لىكى ۋە ئىكتىشادىي وئرهىوىڭ مۇھىملىكىوى ه ۇ بازىرىوىڭ ئاۋات   .لوج

 

  :ۇئدۇن بازىرى

 

ۇرۇن تەرەلكىي لىلغان لەدىمىي  ۇرتتىنى ئەللەر ئىچىدە ئىكتىشاد ۋە مەدىوٌىتى بىر لەدەر ب ۇئدۇن غەربىي ً

ۇرۇن راۋاج تاپكان تەتكىكات هەتىجىلىرىگە ئاصاصال. ظەھەرلەرهىڭ بىرىدۇر هغاهدا، ۇئدۇهوىڭ تاظكى صودىشىمۇ خەلى ب

گەرلىرى بىلەن بولغان صودا ئااللىشى خېلى لوًۇق ئىدى( ھىودىشتان)بولۇپ، ئەهەتنەك بۇددا دىوىوىڭ . صودى

ۇرۇن تارلىلىپ هىرىطىمۇ بۇ هولتىوى دەلىللەپ بەرىدۇ ۇرت بوًىوچە ئەڭ ب   .ھىودىشتاهدىن ۇئدۇهغا غەربىي ً

ن ۇرۇهال « ًىپەك ًولى»هىڭ لەدىمكى زامان تاظكى صودىشى لاظتەظىدىن باظالهغان ھەمدە ۇئدۇ « لاظتېطى ًولى»دىن ب

ۇئدۇهدىن باظلىوىپ ظەرلتە چەرچەن، هىروران، « لاظتېطى ًولى». ئېچىلىپ، ًىراق ئەللەرگىچە توهۇلغان

ۇلوى بېشىپ وئتنەن ۇ، ئىۋىرغ خۇاڭوى؛ غەربتە صۇلى، هوصەن، لوج ۇەن بۇ . دۇه وۋۇلى، جٌۇ چ ئىننى ًول ًۇمەن ل

ۇزلەڭلىن تىنى ھەر لاًشى  ۇرا ت وزۇلۇپ، وئتت لىق ظەرلكە لاراپ ص لاتارلىق ئىننى جاًدا لوظۇلۇپ، ئاهدىن داۋام

ًەهە غەرىپتە هابۇن، « لاظتٌطى ًولى». ظەھەرلەرهى بٌشىپ وئتۇپ، چاڭ ئەن، لوًاڭ لاتارلىق ظەھەرلەرگە بارغان

ۇرا دًڭىزغا تۇتاظكانئىشپاھان، باغدات ئارق   .ىلىپ وئتت

 

گەن لىرى بىلەن صودا ئااللىشى تٌخىمۇ هۇچەً ۇزلەڭلىم صۇال ۇرا ت لىشى دەۋىردە ۇئدۇهوىڭ وئتت . غەربىي خەن صۇال

ۇراتتى ۇرا . ئات، لاظتەظى بۇًۇملىرى ۇئدۇهوىڭ تاظكى صودىشىدا مۇھىم وئرۇهدا ت گەرلىرى وئتت ۇئدۇن صودى

ۇزلەڭلىن تىن چاي، ًىپەك، م ۇردىن ًاصالغان بۇًۇمالرهى ئەهىلىپ، خاهلىكوى تەمىولەًتتى ۋە بازارالردا ت ىس، تۇم

ۇزۇمىوى ًولغا لوًغاهلىكىوى . صاتاتتى ۇرۇش ت چىالر ئەًوى دەۋىردىنى ۇئدۇهوىڭ تاظكى صودا ئىطلىرىوى باظك تەتكىكات

صىدىنى جاًالردا جازا. دەلىللەپ چىكتى ۇر-ۇئدۇن خاهلىكى وئز تەۋە ۇپ، مەخشۇس ئەمەلدار تەًىولەپ، توصالالرهى ل

ۇرغان ۇرۇپ هارۋاهالر ۋە . هارۋان صودىشى ۋە باظكا ۇئزۇن ًوللۇق لاتواش ئىطلىرىوى باظك ۇئالر چەگرا ئەھگىزىدا ت



 30 / 513 
 

 30 / 513 

 

ۇرۇش، هازارەت لىلىض، مەهئىي لىلىوغان تاۋارالرهى  لىرىوى، ماللىرىوى تەهط ئەلچىلەرهىڭ رەصمىٌەت ھەم ًول خەت

ۇزمەصلىم، مۇصاد بەجى ئەلىض، ئاماهلىق صالالش ۋە ( مال)ىرە لىلىض، رەصمىٌەت ھەلكى، ًول بەجى، تاۋارهىرگ

ۇرى باج ئالغان گەرلەردىن ًۇل لىم لىلىض لاتارلىق ۋەزىپلەرهى ۇئصتىگە ئالغان، چەتئەللىم صودى   .خەۋەرچى

گەرلەر ئاز دەگەهدە، ۇهلەردە خاتىرلىوىطىچە، ظۇ چاغالردا صودى چە وئن هىطى، هوپ  لارۇظتى ًٌزىكىدىنى پۇت هەچ

چە هىطى بىر هارۋان تەظنىلى بولۇپ، مال ًوتنەًتتى ۇز هەچ   .بولغاهدا ً

 

ۇرۇش، ًوتنەش بازىرى ئىدى هىٌە خارابىشىدىن تٌپىلغان تارظا . ۇئدۇن پاًتەختى ًىپەك ًولىدىنى موھىم مال ئالماظت

ۇرۇش ئٌغىزى ورصىتىلىطىچە، هىٌە ظەھرىوىڭ ًەهىدا بىر تەهط ۇه تە ه گەرلەر ًول خەتىگە ئاصاصەن  پۇت بولۇپ، صودى

ۇزىلەتتى جۇدىنى لىٌا تاش رەصىمىدە مۇهداق تەصۋىرلىگەن. وئتن ۇرغان : بۇ ئەھۋال گۇما هاھشى صاه ۇرصىدا ت ًولوىڭ وئتت

كاهالرهىڭ ئالدىوى توصشۇپ  ۇزلۇق بىر تاختاًوى ئٌگىز هوتىرىپ، ًولدا ئاتلىق ھەم پىٌادە هٌتىۋات بىر ئادەم بەش ًۇلت

ورگەن ًولوچىالرهىڭ بەزىلىرى ئارلىغا لاًتىپ ماڭغان، ًەهە . تاختاًغا خەت ھەم بەلگىلەر ۇئًۇلغان. رغانتۇ بۇهى ه

ۇرۇپ لالغان ۇرۇش . بەزىلىرى وئتەلمەي ت ۆرىوىطىدىن لارىغاهدا، لەدىمدە بۇ جاًدا بىر تەهط ۇرەتوىڭ وئمۇمىي ه بۇ ص

ۇزگەنوئرهى بولۇپ، صودا هارۋاهلىرى، ئەلچىلەر وئمىگى ۋ ۇرۇپ وئتن لارظۇتى . ە باظكا ًولوچىالرهى لاتتىق تەهط

ۇرۇش وئرهىدىن ۆئتىدىغان هىطىلەرهىڭ ًول خېتى بولۇظى  جەتلەرهىڭ مەزمۇهىدىن لارىغاهدا، بۇ تەهط ًېزىكىدىنى ھۆج

 هېچىگى، مىللىتى، بەگلىنى، مېلى،-ًول خېتىگە ظۇ هىطىوىڭ ئىشمى، ًېطى، چىراي ظەهلى، هىٌىم. هېرەك ئىدى

وگە صاهى ًېزىالتتى گەرهىڭ بىر . ئات، ت ۇه تە خاتىرلىوىطىچە، بىر توپ صودى هىٌە خارابىشىدىن تېپىلغان تارظا پۇت

گەرلەرهىڭ ئېلىپ ماڭغان تاۋار-لېتىمدا ئەلىپ ماڭغان تاۋار ۇرهۇم صودى ۇز توپ، ًەهە بىر ت ۇز وئن تولك ى ۇئچٌ -دۇردۇه

ۇز ًىگىرمە ئالتە توپ بولغ ى توتمىڭ ۇئچٌ دۇردۇن صودىشىوىڭ ئىتتىنلىنىوى -ان، بۇهىڭدىن ۇئدۇن بازىرىدا تاۋاردۇردۇه

ورىۋالغىلى بولىدۇ   .ه

 

ۇرۇلگەهدىن صىرىت، ۇئدۇهوىڭ وئزىمۇ تاظكى صودا بىلەن  ۇئدۇهغا باظكا ئەللەرهىڭ تاۋارلىرى زور مىكداردا هەلت

ۇزلەڭلىم ۋە ھىودىشتان لاتارلىق ئەللەرگە لاظتېطى ۇرا ت ۇللۇهۇپ، وئتت ادىن ظۇغ وز رەخت، هىگىز، ًاۋرۇپ ، ب
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ۇزۇپ ًوتنەًدىغان ئەًوەك لاتارلىق مالالرهى چىكىراتتى ًىپەك مالالر ئىچنى بازار ۋە لوظوا بەگلىنلەردە . هىرگ

  .صېتىالتتى

چىلىم بۇًۇملىرى، ًەرلىم مەھشۇالتلىرى -ئىچنى صودىوىڭ تەرەلكىٌاتى تېخىمۇ زور بولۇپ، ۇئدۇهوىڭ لول ھۇهەرۋەه

ۇرلىم مالالرهىڭ تاڭ دەۋرىدە ۋە  ۇرۇلگەن ت ۇئدۇهوىڭ پاًتەخت ظەھىرى توت تەرەپنە »خەلىكئارا بازارالردىن هەلت

چە هىچىم ظەھەر بولغان-صەهنىز وڭ ظەھەر، وئن هەچ ۇز چالىرىم هېڭەًگەن، ۇئهىڭ تەۋەلىگىدە بەش چ . « تولك

رلەرهىڭنىدىن ئېطىپ هەتنەنئىكتىشاد پۇختا لەدەم بىلەن راۋاجالهغان بولۇپ، ھەرلاًشى جەھەت . لەردە ئالدىوكى دەۋى

چە وئهغا ًەتنەن-ظەھەر ۇرالالظكان»بازارالردا -ظەھەر. بازارالر هەچ ۇزالردەك وئلت ي ًۇلت ۇددى خان »ۇئدۇهوىڭ . «خەلق خ

ۇزلەڭلىم بىلەن وئخطاش-هوچىالر رەتلىم صېلىوغان، مىۋە-ظەھرىدە وئي ۇرا ت ۆه تاتالر وئتت ۆئي، »، «چىۋە، ه

ۆه تاتالر تولغانمەھم ورو، بازارغا ئالما، ئامۇت، ه گە ئاصاصالهغاهدا، « فاظىٌەهوىڭ صەپەر خاتىرى». ئىدى« ىمە، ل

ۇرالالظكان بولۇپ، صاهى هاھاًتى هوپ ئىدى » ۇرۇظلۇق ظەھرىدە خەلق زىچ وئلت هىٌە ظەھرىوىڭ »، «ۇئدۇهوىڭ خان ت

وزۇل ۇپتىن ظىمالغا ص ًەهە تاۋارالرهى . غان ظەھەر هوچىشى بار ئىدىداىرىشى هەڭ، ظەرلتىن غەربنە ۋە جەه

ۇز صەهشەن چالىرىم . «توپالًدىغان ۋە تارلىتىدىغان بازارلىرى بار ئىدى  ۇبىدىن ۇئچٌ ۇئدۇن ظەھرىوىڭ غەربىي جەه

ۇز تولشان چالىرىم ًىراللىكتا  ۇز چالىرىم ًىراللىكتا گۇچىڭ بازىرى، ۇئچٌ ًىراللىكتا گۇما ظەھرى، غەربىي ئىننى ً

ۇز تولشان چالىرىم ًىراللىكتا گول ۇهۇ بازىرى، ظەرىكتىن ۇئچٌ ۇز چالىرىم ًىراللىكتا خ ۇپتىن ئالتەً ًاڭ بازىرى، جەه

چىڭ بازىرى بار ئىدى چەت ًالىدىنى بۇ بازارالرهىڭ مەھشۇالتلىرىوىڭ هۆپىوچىشى ۇئدۇن ظەھرىدىن . هىۋەه

ۇرىلەتتى   .ئىدى( توپ تارلىتىض بازىرى)ي بازاردېمەك، ۇئدۇن بۇ بازارالرغا هىشبەتەن مەرهىزى. هەلت

 

 

  :صۇلى بازىرى

 

ۇگۇن ئىدى ۇبىي لىوىٌىشىدىنى مۇھىم ت لىشى دەۋرىدە صۇلى، لەظكەر ًىپەك ًولىوىڭ جەه لاتواش صودا . خەن صۇال

ۇراتتى ۇظنۇن لىلىپ، بىر لىشىم مالالرهى ئالماظت ۇهلىوىدىغان صودا هارۋاهلىرى صۇلى بازىرىدا چ بىر ًەهە . بىلەن ظۇغ
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پ، وئرهىغا صۇلىوىڭ ًەرلىم مەھشۇالتلىرىوى صېتىۋاالتتى بولۇپمۇ بۇ جاًدىن . لىشىم ماللىرىوى صۇلى بازىرىدا صەتىۋەتى

لىق بولۇپ، ًىراق ئەللەرگىچە تۇظۇلۇپ صېتىالتتى   .چىكىدىغان هىمخاپ بىلەن لاظتېطى داڭ

ۇز ئالتە بەگلى ۇرتتىنى وئتت لىشى دەۋرىدە صۇلى غەربىي ً ئاصتاهشى صۇلى بولۇپ، ظەھەر . هوىڭ بىرى ئىدىخەن صۇال

ۇرالالظكان صۇلى بازىرى دەل مۇظۇ راًۇهدا بولۇپ، لول ھۇهەرۋەهلەر، ۇئظطاق . راًۇهىدا ئاھالىلەر زىچ وئلت

گەرلىرى توپالهغان جاي ئىدى اهدار ۋە چەتئەل صودى ۇرت تەزهىرىشى». تىجارەتچىلەر، دۇه دە « خەهوامە غەربىي ً

وڭ ظەھەردىن وئن ئىننىشى، هىچىم . ، صۇلى ئاصتاهىوىڭ ئاًالهمىشى بەش چالىرىم هەلىدۇخاتىرلىوىطىچە  چ

چە وئهى بار ئىدى ( ئاىلە)دە صۇلى بەگلىنىوىڭ ئاھالىشى ًىگىرمە بىرمىڭ تۇتۇن« هىٌىونى خەهوامە». لەلئەلەردىن هەچ

ۇرمۇظىغا هۆچنەن بولۇپ، دېمەك صۇلى بۇهىڭدىن ئىننىمىڭ ًىو ئىلگىرىال ظە. ئىنەهلىنى خاتىرلەهگەن ھەر ت

صۇلى بازىرى صۇلى ظەھرىدە بولۇپ، صۇلى بەگلىنىگە لاراظلىق ًىگىرمە بىر . ظەھەر هولىمى هىچىم ئەمەس ئىدى

وڭ ظەھەرهىڭ ئىچىدە مەرگىزىي ظەھەر ئىدى بازارلىرى ئىوتاًىن ئاۋات بولۇپ، باظكا -مەرهىزىي ظەھەرهىڭ صودا. چ

و ما-ظەھەر   .لالر بىلەن تەمىولەًتتىبازارالرهى ھەر خى

 

ۇرا ئاصىٌادىنى __صۇلى بازىرى ۇرىشىدىنى موھىم صودا مەرگىزى بولۇپال لالماصتىن، ًەهە وئتت ظەرق بىلەن غەرب وئتت

ۇرغۇن ظەھەرلەر بىلەهمۇ لۇًۇق صودا ئااللىشى بار ئىدى   .ه

 

ۇرا ئاصىٌا صودا هارۋاهلىرى صۇلى بازىرىدىن غەرب ۋە ظەرلوىڭ ئىشىو م هېٌىونى . اللىرىوى صېتىۋەلىپ هېتەتتىوئتت

ۇبىي دەرۋازىشىوىڭ  دەپ ئاتالغاهلىكى صۇلى بازىرىوىڭ « لەظكەر دەرۋازىشى»مەزگىللەردە صەمەرلەهت ظەھىرى جەه

ۇرا ئاصىٌا ظەھەرلىرىدىنى وئرهىوىڭ تەرەلكىي لىلغاهلىكىوى ئىشپاتالپ بەرىدۇ   .وئتت

 

 بۇالق ژورهىلى

  بۇالق ژورهىلى: مەهبەصى  

ۆرۈلگىوى  لېتىم160:ه
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 25-1-2008:ۋالتى 

  

 

  مېدىتشىوادىنى ًەتتە خاتا لاراش

 

كان    هىڭ هۆپىوچىشى خاتا، بۇ خاتالىكالرهىڭ "پەن بىلىملىرى -ئىلىم "بىلىمىز، تېلېۋىزور ۋە گېزىتلەردە تەظۋىق لىلىۋات

چە وئن ًىو بولدى كىوىغا هەچ ۇر . بىزهى ئىطەهدۈرۈپ هېلىۋات ئامېرىنىلىق ئىننى ئالىم ئاخىرى  دېنابىر -22بۇلت

ۇرۇپ،  صت ت ي مېدىتشىوا بىلىملىرى"وئرهىدىن دە ۇرمۇظتىنى ئەڭ ئاددى دەپ ئاتالغان بۇ خاتالىكالرهىڭ پەردىشىوى "ت

 ...ًىرتىۋەتتى

  هۈهدە صەهنىز ئىشتاهان صۇ ئىچىض: خاتا لاراش .1   

گەن لاراظوىڭ مودا بو"هۈهدە صەهنىز ئىشتاهان صۇ ئىچىض"   ۇرغۇن ئادەم بۇهى دې ۇرغۇن ًىو بولدى، ه لغىوىغا ه

لىق "ًىلى پەًدا بولغان، ظۇ چاغدا  -1945بۇ لاراش . هۈهدىلىم ئادىتىگە ئاًالهدۇردى ًېتىلگەن ئادەم هۈهدە ئېھتىٌاج

ە ئىششىكلىق بىر مىنرو لىتىر صۇغا موھتاج بولىدۇ ۇ دېٌىلگەهىدى، ئەمما هىمدۇر بىرى ب"بولىدىغان ھەر بىر هالورٌى

ۇرمۇظىغا ظۇهداق صىڭگەن"هۈهدە صەهنىز ئىشتاهان صۇ"لاراظوى  نەن ھەمدە هىطىلەرهىڭ ت   .غا ئاًالهدۇرۇۋەت

ۇر وئزۇلطۇهاس فرىدىرىم صېتىو پەًدا     بۇ خاتا لاراظوىڭ پەًدا بولۇظىدىنى ًەهە بىر صەۋەبوى، ئامېرىنىلىق مەظھ

ئاصتىدا، هىطىلەرهى هۈهدە ئالتە ئىشتاهاهدىن صەهنىز لىلدى، ۇئ ھېچكاهداق ئىلمىي ئاصاصىي بولمىغان ئەھۋال 

بولشىمۇ بولىدىغاهلىكىغا ئىلھام "لەھۋە، صۈت، چاي، گازلىق صۇ ۋە پىۋا"ئىشتاهاهغىچە صۇ ئىچىطنە، بۇهىڭ ئىچىدە 

ورمال ئېچى. بەردى ەتتە ئىلمىي تەتكىكات هەتىجىلىرىدىن ئاًاهنى، هۈهدىلىم صۇ ئېچىض مىكدارى هۈهدە ه كان ئەمەلٌى ۋات

گە ًۈك بولىدۇ، بەلنىم صۇدىن زەھەرلىوىپ لېلىض . صۇ بىلەن چەهلەهشىمۇ بولىۋېرىدۇ ادە ئىچىلگەن صۇ بەدەه زٌى

  .ئارلىلىق ۆئلۈپ هېتىدىغان ئىطمۇ بولۇپ لالىدۇ

وڭ مېڭىوىڭ ئاران: خاتا لاراش .2     ىال ئىطلىتىلىۋاتىدۇ10― چ

وڭ مېڭىوىڭ ئاران "    گەن لاراظوىڭ پەًدا بولغىوىغا بىر ئەصىر بولۇپ لالدى، بۇهىڭ "ىىال  ئېچىلد10― ئادەم چ دې
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ۇرۇن ئىكتىدارىوى ئېچىض لىزغىولىق پەًدا بولدى وڭ مېڭىشىوىڭ ًوظ وڭ مېڭە ئىلمىي . بىلەن ئادەم چ گەرچە ھازىر چ

ۇراي دېمى كان بولشىمۇ، ئەمما بۇ لاراظوىڭ ًىلتىزى تېخى ل ئىلگىرى . دىتەتكىكاتىدا هۈهشېرى ًېڭىلىوىض بولۇۋات

وڭ مېڭە ئەزالىرىوىڭ ئىطلەش هىشبىتىگە ئائىت تەپشىلىي مەلۇماتىوى ئېالن لىلغان، ئەمما  هاهادالىق ئالىم بارى  چ

وڭ مېڭىوىڭ ئاران "ۇئمۇ  ۈرگەن، هىطىلەر بۇ لاراظوىڭ ئىگىشى "ى ئېچىلدى 10― چ گەن لاراظوى ئىلگىرى ص دې

چە تېپىلمىدىئېٌوىطتېٌىن ئىنەهلىنىوى ئېٌتىدۇ، ئەمما ۇئن   .ىڭ ئېٌتكاهلىكىوى دەلىللەًدىغان پاهىت ھازىرغى

جىشى بۇ     وڭ مېڭىشىوى ئىطلىتىض دەرى وڭ مېڭە تەتكىكاتىدىن ئاًاهنى، ئادەموىڭ چ ەتتىنى چ تىن   10― ئەمەلٌى

وزۇلغان هېرۋا : مەصىلەن. هۆپ ئېطىپ هەتنەن وڭ مېڭىوىڭ ھە رلاهداق بىرى زەخىملەهگەن ئادەم ۇئزالكا ص چ

ار بولىدۇ جىشىدىن ئاًان . خاراه تېرلىم، ھەرىنەت خاراه تېرلىم تەصىرىگە دۇچ ۈرۈش هەت وڭ مېڭىوى تەهط چ

وڭ مېڭىوىڭ ھەر لاهداق بىر بۆلىنىدە توختاپ لېلىض ئېھتىماللىكى ًوق ۇرغۇن . بولۇظىچە، چ وڭ مېڭىوىڭ ه چ

ۇرىدۇ، وئخض"راًوهالر ۆئز ئالدىغا هوهترول لىلىض"ئىكتىدارى  وڭ مېڭىىوىڭ ھالىتىدە ت اش بولمىغان ھەرىنەتلەر چ

ۈرىدۇ وڭ مېڭىدىنى. وئخطاش بولمىغان راًوهلىرىوى ھەرىنەتنە هەلت ۈرۈظلەر چ راًوهوىڭ 90― لاراتمىلىكى بار تەهط

كان هېرۋا  لماًۋات وڭ مېڭىدە ھەرىنەت لىال تېخى ئېچىلمىغاهلىكىوى دەلىللەپ بەرگىوى ًوق، مالېنۇلىلىق تەتكىكاتالرمۇ چ

لىر   .ىوىڭ بارلىكىوى دەلىللەپ بېرەلمىدىھۈجەً

لىق ۆئصىدۇ: خاتا لاراش .3      ئادەم ۆئلشىمۇ تىرهاق، چاچ داۋام

ي      بۇ لاراش ئىوشاهالرهىڭ تەصەۋۋۇر هۈچىدىن هەلگەن بولشا هېرەك، بەلنىم ۇئهىڭ ئاصاصى بىر لىشىم ئەدەبى

لىق هىتابتا ًازغۇچى رىماهوىڭ ۆئلۈپ هەتنەن هامى"غەربىي صەپتە ۇئرۇش بولمىدى. "ئەصەرلەر بولۇظىمۇ مۇمنىن

وە لىلغاهدىن هېٌىن، تىرهاللىرى ۆئصۈپ ًەرهى تېطىپ چىككاهلىكىوى تەصۋىرلىگىوى ھېلىمۇ ًادىمىزدا بولشا  صتىوى دەپ دو

ۈهنى بۇ تەصۋىر هاھاًىتى جاهلىق ئىدى   .هېرەك، چ

ًوق لاراش، مۇهداق ئىطوىڭ بولغىوىغا ھېچنىم بۇ ھەلىكىي ئاصاصىي : "بىراق ئامېرىنىلىق ئىوشاهطۇهاس هىرگ   

ۆرۈلگەن بولۇظى مۇمنىن، . دەًدۇ"ئىطەهمەًدۇ و بىئولوگىٌىلىم جاهلىكتا ه ى مەلۇم بىر خى ئەمما بۇ لاراظوىڭ صەۋەب

ۈظەهچە بېرىدۇ صشىشلىرى بۇهىڭغا مۇهداق چ ۆئلۈم تېرىوى صۇ مەهبەصىدىن : ماها بۇ ۋە باظكا تېرە هېشەللىنى مۇتەخە

ۇرۇپ لوًىدۇ ھەمدە چاچ ۋە تىرهالالرهىڭ ۇئزىراپ هەتنەهلىنىدەك تۇًۇهى بېرىدۇئاًرى ۇرغالچىلىق تېرىوى تارتىطت . ًدۇ، ل
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لەر ئارىشىغا صىڭگەن، بۇ هۇلتىدىن  ۇرۇپ لاراش ئادەم ۈهنى چاچ ۋە تىرهالوىڭ ۇئزۇهلۇلىوى ئادەم بەدىوىگە صېلىطت چ

لىق لارىغاهدىمۇ، ئادەم بەدىوىدە صۇ لالمىغاهدا ھال ىتى هىچىنلەپ هېتىدۇ، ظۇهدالنەن چاچ ۋە تىرهالوىڭ داۋام

ەتتە چاچ ۋە تىرهالالرهىڭ ۆئصۈظى ئادەم تېوىدىنى  ۈۋېرىطىدەك خاتا تۇًغۇ پەًدا بولماي لاالمدۇ؟ ئەمەلٌى ۆئص

لىق بولۇظى مۇمنىومۇ؟ ورموهوىڭ داۋام و گ ورموهالرهىڭ هوهتروللۇلىدا بولىدۇ، ۆئلگەن ئادەمدە بۇ خى   !گ

 چاچوى لىرغاهشېرى بولۇق، لارا ۋە تىرىم ۆئصىدۇ: خاتا لاراش .4   

ۇرۇهال بۇهىڭ ئاصاصىز ئەپكاچتى لاراش ئىنەهلىنىوى     ەتتە ئالىمالر خېلى ب و لاراش، ئەمەلٌى بۇ وئمۇمالظكان بىر خى

ۇرۇتىوى لىرغاهشېرى ت -ًىلى ئىطلەهگەن بىر تەجرىبە ئادەموىڭ صالال  -1928. دەلىللەپ بولغان وم ۋە تېز ۆئصىدۇ، ب

گەن لاراظوىڭ ئاصاصىي ًوللۇلىوى دەلىللەپ بولغان، ًەهى ئالىمالر ۈرۈش، هېٌىض بولشۇن، مەًلى : "دې ۈظ مەًلى چ

ۈهلەر بولىدۇ،  -باظكا ظەهىلدىنى چاچ  صالالوى ئېلىض ھەرىنىتى بولشۇن، ئېلىۋېتىلگىوى ئاللىكاچان ۆئلگەن چاچ ت

گەهىدى"ھاًات چاچ پەلەت تېرە ئاصتىدىنى چاچ هۆتىنىال ۇرۇتوىڭ ھەم توم،  -بىزدە ًېڭى چىككان چاچ ۋە صالال . دې ب

ۇرۇتوىڭ ئىوچىنىلەپ هەتنەن ۇئچى بىلەن  ھەم لارا ئىنەهلىنىدەك خاتا لاراظوىڭ پەًدا بولۇظىغا ۇئهى چاچ ۋە صالال ب

ۇڭا بىز لارىمالكا ًېڭى چىككان بۇ چاچ ۋ ۇرۇلىدىغاهلىكىمىز صەۋەب بولغان، ظ ۇرۇت بىزگە ھەم لارا  -ە صالال صېلىطت ب

ۆرۈهىدۇ   .ۋە جاهلىق ه

ىوى بار: خاتا لاراش .5    ۆزگە زٌى ۆرۈظوىڭ ه ورۇلىدا هىتاب ه ۇڭگا چىراغ ً  گ

ۇرى     ۇڭگا چىراغ ه ۇرمۇش تەجرىبىلىرى ئاصاس بولغان بولشا هېرەك، دېمىشىمۇ گ بۇ خاتا لاراظوىڭ پەًدا بولۇظىغا ت

ۇددى چارچاپ ئاصتىدا هىتاب وئلۇغاهدا ئاد جىشى ئېطىپ هېتىپ، ئادەم خ ۆزىوىڭ جىددىٌلىطىض دەرى ەم ه

ۆرۈش صەزگۈصىوى ھەصىلەپ . هەتنەهدەك تۇًغۇغا هېلىپ لالىدۇ ۆزىوىڭ ه ۇئهىڭ ۈئصتىگە بۇهداق ظارائىتتا ه

ىدۇ  ۆزىوىڭ ًۇمۇلۇش لېتىم صاهى ئازٌى ۇرۇظكا توغرا هېلىپ، ه ۆز چارچاپ هەتنەهدەك ئەھۋال هېلى -ئاظ پ دە، ه

و ھالەت ۇئزالكا بارماًدۇ، بىر دەم ئارام ئالشىال . چىكىطىغا صەۋەب بولىدۇ ئەمما ئەھۋال ظۇهداق بولشىمۇ، بۇ خى

ۆرصىتەلىطى مۇمنىن ئەمەس ۇۋۋىتىگە تەصىر ه ۆرۈش ل ۇڭا ۇئهىڭ ه   .ئەصلىگە هېلىدۇ، ظ

ۆز هېشە    ۇرغۇن ه ۇرغۇن ئاغرىكالرهىڭ ئەھۋالىوى ئاهالىز لىلغاهدىن هېٌىن، ه ۇرىدا ه ۇڭگا چىراغ ه صشىشى گ للىنى مۇتەخە

ۇۋۋىتىگە تەصىر  ۆرۈش ل و چارچاظوىڭ ه ۆزىوىڭ چارچاپ هەتشىمۇ، لېنىن بۇ خى هىتاب وئلۇغاهدا ه
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ۆرصىتەلمەًدىغاهلىكىوى دەلىللەپ بولدى وهى ئىجاد لىلىوىطتىن ئىلگىرى ئىوشاهالرهىڭ ظام، . ه ەتتىمۇ ئېلېن تر ت ئەمەلٌى

ورۇلى ئاصتىدا هىتاب  وئلۇغاهلىكىوى تەصەۋۋۇر لىلماق تەس ئەمەس، ظۇ چاغدىمۇ ًىراق ًاهى ًېكىووى ئاي ً

ۆرەلمەًدىغان هېشەللەرهىڭ هۆپ ئىنەهلىنىوى دەلىللەًدىغان بىر ئىلمىي پاهىت ًوق ۈگۈهنى هۈهدە ًىرالوى . ه ب

ۆرۈش ۋالتىوىڭ ۇئزىراپ هەتنە ۆرەلمەًدىغاهالر هۆپىٌىپ هەتتى، بۇهىڭغا هىطىلەرهىڭ هىتاب ه هلىنى بىلەن خىزمەت ه

  .رېتىمىوىڭ جىددىٌلىنى صەۋەب بولغان بولۇظى ئېھتىمالدىن ًىراق ئەمەس

ۇ گۆظى ًېگەن ئادەموى ۇئًكۇ باصىدۇ: خاتا لاراش .6     ۈرهە توخ  ه

ۇهىڭ گۆظىدە ئازوت ھىدروهشىدهىڭ بارلىكى بەرھەق، ئىلىم     ۈرهە توخ چارچاش ۋە ئىچ "---پەن صاھەصىدە ئازود  -ه

اپۇظۇ ۇڭا رەڭلىم ئازوت ھىدروهشىد مېدىتشىوادا تىوچالهدۇرۇش دورىشى "ظىوى پەًدا لىلىدىغان مادد دەپ لارىلىدۇ، ظ

ۇ گۆظىوى ًېگەن ئادەموى ۇئًغۇ باصىدۇ. صۈپىتىدە لوللىوىلىدۇ ۈرهە توخ گەن لاراش مۇظۇهىڭدىن پەًدا "بەلنىم ه دې

ك   .بولغان بولشا هېرە

ۇهىڭ گۆش   ۈرهە توخ ەتتە ه ىدىنى رەڭلىم ئازود ھىدروهشىدهىڭ مىكدارى باظكا ماددىالردىن هۆپ ئەمەس، ئەمەلٌى

و ماددا تەڭ دېٌەرلىم، ئەمما ئالشىو ماددىشى هۆپ باظكا  ۇ بىلەن هاال گۆظىوىڭ تەرهىبىدىنى بۇ خى ۈرهە توخ ه

ۇ گۆظى، ئېرىمچىنلەرهىڭ تەرهىبىدىنى رەڭلىم ئازود ھىدروهشىدهىڭ مىق ۈرهە ًېمەهلىنلەردە، ًەهى توخ دارى ه

ۇهىڭنىدىن هۆپ ۈئصتۈن ۇهىڭ گۆظىوى باظكا ًېمەهلىنلەر بىلەن لوظۇپ ًېشەك، تېوىمىزهىڭ . توخ ۈرهە توخ ئەگەر ه

ۇ گۆظى تەرهىبىدىنى رەڭلىم ئازوت وئهشىدهى لوبۇل لىلىض مىكدارى تېخىمۇ ئاز بولۇظى مۇمنىن ۈرهە توخ   .ه

وگىٌە ئالىملىرى مۇهداق دەپ لاراًدۇ    ۈرك: فىرىل ۇ گۆظىوى ًېگەهدىن هېٌىن پەًدا بولىدىغان ۇئًكۇ بېشىض ه ە توخ

ۈهنى وئزۇللىوىپ  ۈرۈپ چىكارغان بولۇظى مۇمنىن، چ وڭ مېڭىگە وئهشىگېن ًېتىطمەصلىم ئامىلى هەلت ئاالمىتىوى چ

ظىغا بولغاهدىن هېٌىن، لاهوىڭ هۆپ لىشىمى ئاظكازاهغا توپلىوىپ، ًېمەهلىنلەرهىڭ ھەزىم بولۇظى ۋە لوبۇل لىلىوى

ۇڭا ئادەمدە . ًاردەم بېرىدۇ ىپ هېتىدۇ، ظ وڭ مېڭە موھتاج بولىدىغان وئهشىگېن بىلەن لان مىكدارى ئازٌى هەتىجىدە چ

ۆرۈلىدۇ ۇهىڭ ئىشتېمال . چارچاش ۋە ۇئًغۇ بېشىض ئاالمىتى ه ۈرگە توخ و ۇئًغۇ بېشىض ئاالمىتى پەلەت ه بۇ خى

  .مۇ ئاظۇهداق تۇًغۇهى پەًدا لىلىدۇلىلىوىطىدىوال پەًدا بولماًدۇ، باظكا ًېمەهلىنلەر

ۇرخاهىدا ماگوىت مەًداهى هاظىلىشى پەًدا لىلىدۇ: خاتا لاراش .7    ت  ًاهفون دوخ
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ور پوهنىتىدا مۇهداق بىر خەۋەر ئېالن لىلىودى -2002    ۆهۈمەتنە لاراظلىق بىر ت   :ًىلى ئامېرىنىدىنى ھ

كا، ًاهفون پەًدا لىلغان تەصىر تۈپەًلىدىن، بىر ئاالھ"  ىدە هۈتۈش هېشەلخاهىشىدىنى ئەصلىھەلەر هاردىن چىككاچ

ۈز بەرگەن  -1993ظۇهىڭدىن هېٌىن، بىر مېدىتشىوا ژۇرهىلىدا ". ئاغرىكوىڭ ئەھۋالى ئېغىرلىطىپ هەتنەن ًىلىدىن بۇًان ً

ۈرۈپ چىكارغاهلىكىوى ًەهۈهلەپ چىكتى 100 وچىشى ۋال تىرىت ك"بولۇپمۇ . داۋاالش ھادىشىشىوى ًاهفوهوىڭ هەلت

پۈتۈن بەت مالالە ئېالن لىلىپ، ًاهفوهوىڭ داۋاالش ئەصلىھەلىرىگە خاتا صىگوال بەرگەهلىنى صەۋەبىدىن، "گېزىتى

ۆهۈم هىطىلەر بىردەك لوبۇل لىلغان  داۋاالش ھادىشىلىرى هېلىپ چىككاهلىكىوى تەظۋىق لىلغاهدىن هېٌىن، بۇ ھ

  .لاراظكا ئاًالهدى

ەتتە ھەر لاهداق بىر    ئىلمىي رىشالىدە ئاغرىكالرهىڭ ًاهفون صىگوالى داۋاالش ئەصلھەلىرىگە هاظىال پەًدا  ئەمەلٌى

لىلغاهدىن ۆئلۈپ هەتنەهلىنى ھەلكىدە پاهىتلىق باًاهالر ًوق، ظۇهدالال ًاهفون صىگوالىوىڭ داۋاالش ئەصلىھەلىرىوى 

ۆزىمىزگە . مەلۇماتمۇ ًوق گاچا لىلىپ لوًغاهلىكى صەۋەبىدىن خاتا صىگوال پەًدا لىلغاهلىكى ھەلكىدىنى بۇ ص

ۇۋاھ بولۇظى مۇمنىن ۇالصە گ ًاهفون داۋاالش ئەصلىھەصىدىن : "ئەهگلىٌىلىنلەر ئىطلىگەن تەجرىبىدىن چىكىرىلغان خ

بولۇظى مۇمنىن، ئەمما ئېوىق 4― بىر مېتىر ًىراللىكتا ئىطلىتىلشە، ۇئهىڭ هاظىالپەًدا لىلىض هىشبىتى 

لەهگىوى و  16: "ۇئهىڭدىن باظكا ئەهگلىٌىلىنلەر ًەهە مۇهداق تەجرىبە ئىطلىگەن"ۇهىمۇ ًەتمەًد0.1― گەۋدى خى

و ًاهفون ئارىشىدا ئېلىپ بېرىلغان  لېتىملىق صىوالتىن ئاًان بولۇظىچە، ئېوىق  510داۋاالش ئەصلىھەصى بىلەن ئالتە خى

لەهگەن هاظىال پەًدا لىلىض هىشبىتى ادا ئېلىپ بې". هە ًېتىدىنەن 1.2― گەۋدى بىر مېتىر : رىلغان صىوالتىمۇًاۋروپ

ۆرصىتەلىطى مۇمنىن، ئەمما تەصىرى بەك ئاز، داۋاالش  دائىرىدە ًاهفون داۋاالش ۈئصنۈهىلىرىگە تەصىر ه

ۆهۈم چىكىرىلدى   .ۈئصنۈهىلىرىوى هاردىن چىكىرالىطى مۇمنىن ئەمەس، دەپ ھ

ۆهۈملەردۇر، ۇئالرهىڭ هۆپىوچىشى ھەتتا ئىلمىي ًۇلىرىدا باًان لىلىوغان ئەھۋالالر ھېچكاهداق ئىلمىي ئاصاصىي ًوق    ھ

و صەپشەتىلەر هىطىلەر ئارىشىغا صىڭىپ هەتتى، بۇهداق ئەھۋالوىڭ هېلىپ چىكىطىغا . صىواق لىلىومىغان ئەمما بۇ خى

ەت تۇًغۇصى ًوق پەن  ەتتە ئىلمىي . تېخوىنا خىزمەتچىلىرى صەۋەب بولدى -مەصئۇلٌى ھەلىكىي ئالىم ئەمەلٌى

ۈرۈظتىن ۆئتنەن لاراظالرهىال هىطىلەرگە تەظۋىق لىلىدۇ، بىز پەلەت هىطىلەردىن تېخىمۇ صەمىمىي بولۇظوىال  تەهط

الًمىز  !ۈئمىد لىال
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ۇربان تەرجىمىشى      غالىپ ل

  ۈئرۈمچى هەچلىم گېزىتى: مەهبەصى  

ۆرۈلگىوى  لېتىم74:ه

 17-1-2008:ۋالتى 

  

 

 گېزىتچىلىنىمىزدە هېمە هەم

 لارلۇقغالىب مۇھەممەت 

ۇرغاهدا، ھەلىكەتەن گۈللىوىض ۋە وئًلىوىض مەزگىلىدە     ۈگۈهنى هۈهدە تارىختىنىگە صېلىطت چىلىكىوى ب ۇر مەتبۇئات ۇئًغ

ۇرۇۋاتىدۇ، دەپ ئېٌتىطكا بولىدۇ جىلىم مەتبۇئاتكىچە . ت جىلىم مەتبۇئاتتىن تارتىپ دۆلەت دەرى بىزدە ھازىر ًەرلىم دەرى

ۇرىدۇ ئەهە ظۇ مەتبۇئاتلىرىمىزدا. بار ۈرهۈملەپ ئېالن لىلىوىپ ت ظۇغىوىشى، مەتبۇئاتلىرىمىزهىڭ . مالالە، ئەصەرلەر ت

چىق . وئلۇرمەهلەر لاتلىمى، مىكدارى تولىمۇ تەهطىشىز، وئخطاظماًدۇ چىلىكىمىزدىنى بىر ئاچ ۇئهىڭ ۈئصتىگە مەتبۇئات

وئلۇرمىوى تەھرىرلەرهىڭ ----زى هەظرىي بە. ھالەت، ھەرهىم ۆئز لاًغۇصى بىلەن، مالالە، ئەصەرلەر ئىوناصشىز ھالەتتە

ورالر ًاهى بولمىشا ئىوتاًىن ئاز صاهدىنى، چەهلىم دائىرىدىنى وئلۇرمەهلەر ھەتتا  ۆئزى، ئەصىرى ئېالن لىلىوغان ئاپت

ۇرۇش، . بەزى گېزىت، ژۇرهالالر بار بىلەن ًولوىڭ ئارىلىكىدا مەتبۇئاتالر ئارا ۆئتۈظمە، ھەمنارالظما ھالدىنى ئالماظت

دەپ « مەهدە زادى هېمە هەم»ۆئزىدىن  -ماها مۇظۇهداق ظارائىتتا ھەر بىر مەتبۇئاتوىڭ ۆئز. ئەهس صادا ًوق دېٌەرلىم

؟ ەتلىم بولۇپ لالدىمۇ لاهداق ورىمىكى زۆرۈرٌى ۇلالهمىشاممۇ، بىراق ! ص چىلىق خىزمىتى بىلەن ظۇغ گەرچە ۆئزۈم مەتبۇئات

ۆڭۈل  چىلىكىوىڭ هەلگۈصىگە ه ۇر مەتبۇئات ۇر گېزىتچىلىنى ۈئچۈن ۇئًغ بۆلىدىغان وئلۇرمەن بولۇش صۈپىتىم بىلەن ۇئًغ

ۆردۈم  .بىر هەرصە دەپ بېكىطوى الًىق ه

ۈگۈهنى هۈهگە هەلگەهدە، . بىزدە گېزىتچىلىم ئىطلىرى ژۇرهالچىلىككا لارىغاهدا بالدۇر باظالهغان ۋە گۈللەهگەن    ھاال ب

جىدە پەصنوًلۇ ۇر گېزىتچىلىنىدە مەلۇم دەرى ۇت بولۇپ لالدىۇئًغ ۈزلىوىض مەۋج بەلنىم بۇهىڭدا ئىكتىشاد . لكا لاراپ ً
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ۇت ۈرلۈك ئامىلالرهىڭ تەصىرى بار بولشىمۇ ئەمما گېزىتچىلىنىمىزدە ًەهىال ًېتەرصىزلىنلەر مەۋج ًەهى . لاتارلىق ت

جىدە ۆئزى تەۋە تەظنىلىي مۇئەصس صەهىڭ خاس بىزدىنى گېزىتلەر ئاصاصەن مەخشۇصالظكان بولۇپ، ۇئ مەلۇم دەرى ە

ۇرۇپ ۆئز مەزمۇهلىرىوى هېڭەًتنەن ظت ۇڭا گېزىتلىرىمىزهىڭ . تەظۋىكاتىوىمۇ ۈئصتىگە ئالغان ھەم ظۇهىڭغا ًاهدا ظ

لۈك، مۇالزىمەتچىلىم ۋە وئًالهدۇرۇش خاراه تېرى ئاجىزراق ھەتتا بەزى گېزىتلىرىمىزهىڭ . تەظۋىكات خاراه تېرى هۈچ

چاهلىق خاراه تېرىمۇ ئىوتاًىن پاس ۇرالرغا بولغان . صىپ ھالدا مۇهەهلىطىپ هەتنەنتەظۋىكات ئىجتىمائىي خەۋەر ۋە ۇئچ

كان ھازىرلى ظارائىتتا گېزىتوىڭ تەظۋىكات  لۈك تەلەپ لىلىوىۋات ۇر لېزىلىض ۋە دەۋر صەزگۈرچاهلىكى هۈچ وڭ ك چ

ۇرۇش چىڭ تۇتۇظكا تېگىطلىم ًولغا ----ۋە  خاراه تېرى ئارلىلىكمۇ گېزىتوىڭ ئىواۋەت ۋە وئلۇظچاهلىكىوى ئاظ

ۇڭا گېزىتلەرهىڭ راًون ۋە دەۋر ئاالھىدىلىنىوى چىڭ تۇتكان ھالدىنى صىٌاصىي ۋە . مۇمنىوچىلىننە ئاًالهدى ظ

تە چىڭ تۇتۇظكا، وئًلىوىطكا  ۆۋەت ۇرالر باًلىكىوى لاهداق ئېچىطى ه ۈرلۈهنە تولغان خەۋەر، ۇئچ ئىجتىمائىي ۆئتن

 .تېگىطلىم ًارلىن بىر هۇلتا

لىمى، بىلىم صەۋىٌىشى، لىزىكىضوئلۇرمەهلەرهىڭ ق    صلىرى وئخطاش بولمىغاهلىكتىن ۇئالرهىڭ مەلۇم بىر  -ات ھەۋە

ۆرەر چېچەهلىم بولمىشا . گېزىتتىن تەلەپ لىلىدىغىوىمۇ وئخطاظماًدۇ بۇهداق ئەھۋالدا گېزىت تەھرىرلىرىدە ًىرالوى ه

ئەصەرلەرهىڭ تېمىشى، بەتلەرگە  -ەھەتتا گېزىتوىڭ الًىھىلىوىطى، باصما صۈپىتى، خەۋەر، مالال. بولماًدۇ

ۈرۈلۈظىمۇ هۈهشېرى  ۈرەت، رەصىملەر بىلەن ًېزىكوىڭ صەهئەتلىم هىرىطت ۇرۇلۇظى، ظۇهدالال ص وئرۇهالظت

ۇرۇلۇظى الزىم ۇرمۇش ۋە خىزمەت رىتىمىگە، ئەمەلىي ظارائىتكا ۋە مەهىۋى تەلەپنە ۇئًغۇهالظت كان ت ۇئهىڭ . تېزلىطىۋات

ۇرمۇش رىتىمى تې ۈگۈهنى هۈهدە، گېزىتتە ۇئزۇهدىنۈئصتىگە ت كان ب ۇئزۇن مالالىلەرهى بېرىطمۇ گېزىت  -زلىطىۋات

ۇچىالرهى  ۇرچاهلىق ھەم مەهپەئەتچاهلىككا ئىگە « چارچىتىپ»وئلۇغ لوًارمىنىن؟ بولشا لىشكا، مېغىزلىق، ۇئچ

ق، دەپ وئًالًمەن ۇۋاپى وۋېشت،  -ېركمۇمنىن بولشا گېزىتتە چاتما وئچ. مالالىلەرهى بېرىض بىرلەدەر م مالالىلەرهى، پ

بۆلۈپ بەرصىمۇ وئلۇرمەهلەرهى خېلىال جەلپ لىلغىلى ۋە وئلۇرمەهلەر ئىزچىللىكىغا هاپالەتلىم  -روماهالرهى بۆلۈپ

بىزدىنى مەلۇم گېزىتلەر تېخى مەخشۇصلىطىض، : مەن ًەهە ظۇهىمۇ وئًالًمەن. لىلغىلى بوالرمىنىن دەًمەن

ۈرۈظى . ن بولىدۇخاصلىطىض ًولىغىمۇ ماڭشا تامامە ۆۋىتىدە ظۇ گېزىتوىڭ خاس وئلۇرمەهلەرهى بارلىككا هەلت بۇ ه

 .مۇمنىن
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گەهىنەن    گېزىت هۆپ ھالالردا هىطىلەرگە لاهداق لاراظتا »: ئامېرىنىلىق تارلىتىض ئىلمىي ئالىمى هائىن مۇهداق دې

پەلىٌەتنە ئېرىطەلمەًدۇ، ئەمما هىطىلەرگە ق ۇۋەپ اًشى مەصىلىوى مۇھاهىمە لىلىطوى بولۇظوى ئېٌتىپ بەرگەهدە م

ًدۇ پەلىٌەتنە ئېرىطەلە ۇۋەپ جىدىنى م تىنى . «ئېٌتىپ بەرگەهدە ھەًران لاالرلىق دەرى ۆۋەت ۆزىوى ه مېوىڭچە هائىووىڭ بۇ ص

دۇ ۇر گېزىتچىلىنىدە وئًلىوىپ بېكىطكا ئەرزٌى    .ۇئًغ

  

چىلىم مەدەهىٌىتى ۋەه ۇرلىرىوىڭ باغ  هۈصەن ۇئًغ

  

ۇردى  خېلىو ت

ۇرلىرى ۇئزۇن تارىخكا ھەم لەدىمىي مەدەهىٌەتنە ئىگەهۈصە    ۇرمۇش ظارائىتىوى ًاخطىالش . ن ۇئًغ ۇئالر ۆئزلىرىوىڭ ت

 -ئادەت، ھۈهەر -ئىچمەك، ۆئرپ -هېچەك، ًېمەك -ًولىدا ۈئزلۈهشىز ئىزدىوىپ، ۆئزىگە خاس ئىطلەپچىكىرىض، هىٌىم

ن ۇرالغۇ ۆئي، باغ مەدەهىٌىتىوى ظەهىللەهدۈرگە چىلىم مەدەهىٌىتىگە . صەهئەت ت ۋەه ۇرلىرىوىڭ باغ ۆۋەهدە هۈصەن ۇئًغ ت

ۈظەهدۈرۈپ ۆئتىمىز چە تەرەپوى چ  .ئائىت بىر هەچ

چىشى»هىچىنىمدىن     و . دەپ ئاڭالًدىغان« وئچا هۇچاهىڭ باغ لىق خىلمۇ خى دېمىشىمۇ، هۇچاهىڭ دۇهٌاغا داڭ

لىرىوىڭ تولىشى وئچادا،  خىلغا ًېتىدىغان هۇچا ۆئرۈهىوىڭ تولىشى وئچا  127ئېشىو مېۋىلىرى ًېتىلىدىغان هاتتا باغ

لىرىدىن تېپىلىدۇ بېھىطباغ، خامپۇباغ، دۆلەتباغ، چارباغ، صەۋجەهباغ، ئىبارباغ، چىوە باغ، هەزەر باغ، ظامال . باغ

لىرىوىڭ وئرهى ًەهىال  لىرى هۆپ بولۇپ، هۇچادا وئچا باغ ۇر باغ گەهدەك مەظھ ۈر باغ دې باغ، گۈلباغ، مازار باغ، ظ

 .ظكىچەبا

ۈرۈش    ۈزەللىم ئېڭى ًېطىللىق ۋە گۈل. ھوًلىدا مېۋىلىم دەرەخ ۆئصت ۇرلىرىوىڭ گ گىٌاھ بىلەن  -هۈصەن ۇئًغ

لىوىدۇ ۇڭا ھەر لاهداق دېھكاهوىڭ ھوًلىشىغا هىرصىڭىز گۈل. ئىپادى هۈصەن . گىٌاھ، مېۋىلىم دەرەخ بولماي لالماًدۇ -ظ

لىرىغا ئاق ۈئجمە، ظات ۇرلىرى هۆپىوچە باغ ۈر، گىالس، لارا ۆئرۈك، ۇئًغ ج ۇت، ۆئرۈك، چىالن، ًاڭاق، ئاهار، ئەه

ۆرىدۇ ۈرۈظوى ًاخطى ه و گۈل ۆئصت ۈلە، ئالما، بېھى، ۈئزۈم، لىزى ۈج ۈهنى ۈئجمە ئەتىٌاز . ئالۇچا، هەظپۈت، ج چ

ۈز پەصلىدە پىطىدۇ ىشىدە دېمەك ۈئچ پەصىلوىڭ ھەمم. پەصلىدە، ۆئرۈك ًاز پەصلىدە، ًاڭاق، چىالن، ئالما، ۈئزۈم ه
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ۇزۇرالهغىلى بولىدۇ و ئاالھىدىلىنىگە ئاصاصەن، باغالردا . مېۋىلەردىن ھ ۇرلىرى مېۋىلەرهىڭ مۇظۇ خى هۈصەن ۇئًغ

ي ئېھتىٌاجوى ھەم مەهىۋى  ۈرۈپ، ماددى لەرهى ًېتىطت وئخطاش بولمىغان پەصىللەردە پىطىدىغان مېۋىلىم دەرەخ

ۇرلىرىدى ۇزۇرلىوىض ئېھتىٌاجىوى لامدىغان، هۈصەن ۇئًغ لىطىپ هەلمەه تەھ و ئەهئەهىۋى ئادەت ھازىرمۇ داۋام  .هى بۇ خى

چىلىم  -ھوًلىدا گۈل    ۋەه ۇرلىرى باغ ۈرۈش ئادىتى هۈصەن ۇئًغ ۋاراهالردا مېۋىلىم دەرەخ ۆئصت گىٌاھ، باغ

چېۋە ئەڭ هۆپ چىكىدىغان هاھىٌە، ئاصاصلىق  -مەدەهىٌىتىوىڭ مۇھىم تەرهىبي لىشىمى ھېشابلىوىدۇ، هۇچا مېۋە

چېۋىلەردىن بۇغداي، هۆممىكوهاق، هېۋەز، ۆئرۈك، ًاڭاق، ظاپتۇل، ۈئجمە، ظاتۇت، چىالن،  -ت ۋە مېۋەزىرائە

ۈر، گىالس، ئاق هىطمىض بۇالر ئاصاصەن وئچا بازىرىدىن چىكىدۇ ج لىق، تەمى تاتلىق، . ئاهار، ئەه مەملىنەتتە داڭ

وڭ، تاتلىق، لا و دارازا ۆئرۈهى داهىشى چ ق صېلىطكا ئەپلىم، ئىكتىشادىي لىممىتى ًۇلىرى لەهت ماددىشى ًۇلىرى لىزى

ورت و ص و لۇممەت ۇئهىڭ ھەر بىر داهىشى . بىر خى ۇچ، ظېخى مېۋىشىوى  8.27لىزى گرام هېلىدۇ، رەڭگى لىزغ

ۈرەلمەًدۇ و . هۆت و لاپاق، تۇًۇن ۆئرۈك، لىزى وما ۆئرۈك، لىزى ماهتا ۆئرۈك، چىلگە ۆئرۈك، لاپاق هىطمىض، خ

لىق ۆئرۈك، ًاۋا هىطمىض ۆئرۈك، هىطمىض ۆئرۈك، ئاق تۇ ۇلجان ۆئرۈك، ًاغ و لاچا ۆئرۈك، هوخ ًۇن ۆئرۈك، لىزى

و ظاپتۇل،  و لاچا ۆئرۈك، ظاپتۇل، لىزى و تۇًۇن ۆئرۈك، لىزى چىق ۆئرۈك، چىگدەك ۆئرۈك، لىزى تەلۋە ۆئرۈك، ئاچ

ۈر ظاپتۇل ۈئزۈم، صاًۋا ۈئ ج زۈم، هۆك ۈئزۈم، مۇهالى صېرىق ئەش ظاپتۇل، ئاق چىلگە ظاپتۇل، تولاچ ظاپتۇل، ئەه

لىق ۈئزۈم ھېشابلىوىدۇ)ۈئزۈم  ۈزلۈك ئالما، ًازلىق ئالما لاتارلىكالر بار(بۇ ۈئزۈم ئەڭ داڭ . ، لارا ۈئزۈم، صولا ۈئزۈم، ه

توهوىغا  2360موغا ًەتنەن بولۇپ، ًىلىغا ئېلىوغان ئالما مەھشۇالتى  3742هۇچادا ھازىر ئالمىلىق باغوىڭ هۆلىمى 

ورال هەظپۈتى دەپ ئىننى خىلغا ئاًرىلىدۇهەظپ. ًېتىدۇ ورتى ًەرلىم هەظپۈت، ه  5802هەظپۈتلىم هۆلىمى . ۈتوىڭ ص

 .توهوىغا ًېتىدۇ 4320موغا ًەتنەن بولۇپ ًىلىغا ئېلىوىدىغان هەظپۈت مەھشۇالتى 

لىق ھېشابلىوىدۇ    بۇهىڭدىن . زۇئهىڭ لاتتىق پوصتى لەغەزدەك هېپ ى. هۈصەن ًاڭىكى ئىچىدە لەغەز ًاڭاق ئەڭ داڭ

ورتالر بار ۇر ًاڭاق، تاش ًاڭاق، مېغىزى وئچۇق ًاڭاق، چىلگەن ًاڭاق لاتارلىق ص ول  .باظكا چ

ولپاهلىرى، هۈصەهوى لۇظالر     چە  100دېمىشىمۇ هۈصەهدە لۇظالرهىڭ . دېٌىطىدۇ« جەهوىتى»هۈصەهدىنى ۆئمۈر چ هەچ

ۈرى بار لىض ۋالىتلىرىدا ئىششىق ماهاهغا ۇئچۇپ هېتىپ باھار  بۇ لۇظالرهىڭ بىر لىشىمى پەصىللىم لۇظالر بولۇپ،. ت

ك. پەصلىدە لاًتىپ هېلىدۇ ۆۋەهدىنىدە ۇرۇن، : بۇ لۇظالرهىڭ هامى ت ۆگەت ب وڭ ئالكۇ، ص ۇرها، چ ۇرها، غاز، ئاق ت ت
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ورغاي،  ۇرۇمچۇق، ت ۈرهۈت، وئال، هەهلىم، لارچۇغا، ئاق لۇظكاچ، لارا لۇظكاچ، ت ئالكۇ، صاق لۇش، صېرىق ب

چە لۇظوىڭ هامىوى ئاتاپ ۆئتتۇق. ًاۋا هەپتەرهاهنۇك،  بۇالر دۆلەت تەرىپىدىن . ًۇلىرىدا مىشال ۈئچۈن بىر لاه

ۇرۇلغان مىللىي . مۇھاپىزەت لىلىوىدىغان لۇظالردۇر چىلىم مەدەهىٌىتى ھەم باغ ئىچىگە وئرۇهالظت ۋەه هۇچاهىڭ باغ

چى ھەم مەدەهىٌەت پاصوهدا بېزەلگەن ئارامگاھالر ۆئزگىچە ئاالھىدىلىنى بىلەن مەم لىنەت ئىچى ۋە صىرتىدىنى صاًاھەت

صشىشلىرىوى ۆئزىگە جەلپ لىلمالتا  ...مۇتەخە

 

ۇرا ئىكلىم مەدەهىٌىتى   هۇماراجىۋا ۋە وئتت

وزلىر   ۆئمەرجان ھەصەن ب

ًەهە  بۇددا تەرجىمطۇهاصى، مائارىپچىشى، پەًالصوپ ى، ئەدىبى بولۇپال لالماي، ئەڭ مۇھىمى(413 -344) هۇماراجىۋا    

ۇڭگوهىڭ مەدەهىٌەت  ۇر -ج ۇرغۇزۇپ هەتنەن مەدەهىٌەتطۇهاصت  .صەهئەت تارىخىدىمۇ ۆئزىوىڭ مەڭگۈلۈك ئابىدىشىوى ت

ۇرغان    اڭجۇدا ت ۇرلىرىوى 17هۇماراجىۋاهىڭ مەدەهىٌەت لاراظلىرى ٌل صت ۇڭگوهىڭ لەدىمىي زامان هالصشىم دە ًىلدا ج

ۈرگۈزۈش ئاصاصىدا و پىنىر ً  -هېٌىن ۇئ بۇددا هوم . ئاصتا ظەهىللىوىطنە باظلىغان -ئاصتا  وئلۇش ھەم ئەصتاًىدى

ىۋى ئاصاصىوى  ۇڭگو بۇددىزم صاھەصىدە ۆئزىگە خاس دىوىي پەلشەپە هەزەرٌى صۇترىلىرىوى تەرجىمە لىلىض جەرًاهىدا ج

ۇرغۇزۇپ، دىوىي مەدەهىٌەت لاراظلىرىوى باًان لىلدى ۋە تارلاتتى ى، ۇئ ج. ت گوهىڭ ظۇهداق ئېٌتىطكا بولىدۇه ۇڭ

ۇڭگوهىڭ بۇددىزم  لىكى دەۋرىدىنى خارابالظكان مەدەهىٌەت هرىزىشىگە خاتىمە بېرىپ، ج هېٌىونى چىن خاهداه

ۇر ۇڭگو مەدەهىٌەت تارىخىدا مۇھىم رول وئًوىغان مەدەهىٌەتطۇهاصت  .ئىدىئولوگىٌىشىدە ًېڭى صەھىپە ئېچىپ، ج

لمىغان بولشىمۇ، گەرچە هۇماراجىۋا ۆئزىوىڭ صىشتېمىالظكان مەدەهىٌەت ن    پەق بوال ۇۋەپ ەزەرىٌىلىرىوى ًارىتىطكا م

ئەمما ۇئ ۆئزىوىڭ بىر لاتار ظەرھى ئەصەرلىرى، پەلشەپىۋى ئەصەرلىرى ۋە ظېئىرىي ھېنمەتلىرىدە مەدەهىٌەت 

لىگەن ىت. لاراظلىرىوى ئىپادى ى بولۇپمۇ ۇئهىڭ ًېتەهلىطىدە ئېلىپ بېرىلغان بۇددا هوملىرىوى تەرجىمە لىلىض پائالٌى

ۇڭگوهىڭ ئەدەبىٌات  ۆرصەتنەن -ج ۇرا ئىكلىموىڭ . صەهئىتىگە غاًەت زور تەصىر ه ۇئهىڭ تەرجىمە ئەصەرلىرى وئتت

ظلىكى ھەم تام صىزما  هېٌىونى دەۋرلىرىدىنى هەصر، ظېئىر، دراما، پروزا ئىجادىٌىتى، بولۇپمۇ بۇددا ھەًنەلتىرا

ۈرۈپ بېنىتىطتە مۇھىم رول وئًوىغان  .رەصىملىرىوى تەهط
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صىتىشى بولۇپ هەلگەن    ۇڭا . تارىختىن مەلۇمنى، مەدەهىٌەت ظۇ دەۋر ئىدىئولوگىٌىوىڭ ئەڭ جاهلىق ئىوناصى ۋە ۋا ظ

الەهنى، ھەرلاهداق مەدەهىٌەت . ۇئ ظۇ دەۋردە بۇددىزم ۈئچۈن خىزمەت لىلغان ۈزەللىننە  -ۋەھ صەهئەتوىڭ ماھىٌىتى گ

صۇترىلىرى بۇددا رەصشاملىرىوى ئابشتراهت تېما ۋە  -لىلغان بۇددا هوم  هۇماراجىۋا تەرجىمە. ئىوتىلىطتىن ئىبارەت بولىدۇ

ۇرا ئىكلىم بۇددا تاظنېمىر . مەزمۇهالر بىلەن تەمىولەپ، ۇئالرغا پاًاهشىز ئىجادىٌەت زېمىوى ھازىرالپ بەرگەن بۇ ھال وئتت

 .ەن تەمىن ئەتنەنمەدەهىٌىتىوىڭ روًاپكا چىكىطى ۋە گۈللىوىطىوى مۇھىم تېما ۋە مەزمۇن ئاصاصى بىو

و صالالپ هەلگەن    . هۇماراجىۋا بۇددا مەدەهىٌىتىوى تارلىتىض جەرًاهىدا ئىجادىٌلىق ۋە تەهكىدىي روھوى ئىزچى

ۇرغۇن بۇددا هوملىرىوىڭ صەهئەت خاراه تېرى ًەهى بەدىئىٌلىنى هاھاًىتى : مەصىلەن ۇئ تەرجىمىشىوى ئىطلىگەن ه

لۈك، ھەم پەلشەپىۋى مەزمۇهغا ھەم ھ ۆرە هۈچ لە دەۋرىدىنى ت ۇژىتكا ئىگە بولۇپ، ئالتە صۇال  -ېناًىلىق صٌ

لۈك صەهئەت تۇًغۇصىوى ًاراتكان ۇزۇپ تاظالپ، هۈچ  .ئەمەلدارالرهىڭ چاهىوا ئەدەبىٌات ۇئصلۇبىوى ب

ۇرۇلما ھەم مەزمۇن جەھەتتىن ھېناًىلىق     هۇماراجىۋا لەلىمى بىلەن پۈتنەن بەزى تەرجىمە هومالرهىڭ بۆلەهلىرى ل

كا . ئاالھىدىلىنىگە ئىگە بولۇپ، پەلشەپىۋى ظېئىرالرغا خاس ۇئصلۇبىوى هاماًان لىلغان(ۋەلەلىم) ظۇهداق بولغاچ

لۈك  ۇرا ئىكلىموىڭ ئەلوەغمە ئىجادىٌىتى ۋە ئەلوەغمە صەهئىتىوىڭ تەرەلكىٌاتىغا هۈچ هاھاًىتى هەڭ تارلىلىپ، وئتت

ۆرصەتنەن  .تەصىر ه

ۇرا . رلىق تارىخىوىڭ ھەممىشى ئىدىٌىۋى مەدەهىٌەت تارىخىدۇرماھىٌەت جەھەتتىن ئېٌتكاهدا با    بۇددا دىوى تارىخى وئتت

لۈك صىلنىوىض پەًدا لىلغان ھىودىشتاهدا تارلالغان بۇددا دىوى . ئىكلىموىڭ ئىدىٌە مەدەهىٌەت تارىخىدا هاھاًىتى هۈچ

ۇڭخۇا مىللەتلىرى بۇددا دىووى ھەزىم  ۇرا ئىكلىمغا هىرگەهدىن هېٌىن ج هۇماراجىۋاهىڭ تەرجىمە . لىلىطكا باظلىدىوئتت

ۇرۇظتا مۇھىم رول وئًوىدى  .هوملىرى ئاظۇ مەدەهىٌەتوى ئىشالھ لىلىض ۋە لاًتا ل

كان مەزگىلى ئىدى    ۇرۇۋات صلەپنى تەرەلكىٌات باصكۇچىدا ت ۇرا ئىكلىم بۇددىزموىڭ دە بۇ . هۇماراجىۋا ًاظىغان دەۋر وئتت

ۇرا ئى ۇرتتىن تارتىپ وئتت خاهىالر صېلىوىپ، تاظنېمىرلەر لېزىلىپ، بۇددا  -للىم راًوهلىرىغىچە صاڭرام غەربىي ً ئىبادەت

كان دەۋر ئىدى ۈرەتچىلىنى تېز گۈللىوىۋات نى . صىزما ص ىلىرى ظۇ دەۋردى هۇماراجىۋاهىڭ هۈصەهدە تارلالغان بۇددا هەزەرٌى

ۈرەتلىرىدە ۆئز ئىپادىشىوى تاپكاهىدى ىششىلىرى ۋە صەۋەبىٌات ھېناًىلىرى ظۇ دەۋر بۇددا ًارالمىض ق: مەصىلەن. تام ص

نى هۈصەن بۇددا تاظنېمىرلىرىوىڭ ئەڭ . تاظنېمىر صىزمىلىرىوىڭ ئەڭ ئاصاصلىق ئىجادىٌەت تېمىشى ئىدى ظۇ دەۋردى
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ۈملىدىن هۈصەهلىنلەرهىڭ تىپىم وئبرازى ۋە ًەرلىم  ۇرت، ج و مىڭ ئۆًلىرىدە غەربىي ً للىم خاراه تېرگە ئىگە لىزى ۋەهى

لەهدۈرۈلگەنمىللىي ئ  .االھىدىلىنلەر روظەن گەۋدى

لىكىوىڭ پادىطاھى بۇددا مەدەهىٌەت لارىطى جەھەتتە     هۇماراجىۋا چاڭ ئەهگە بارغاهدىن هېٌىن چىن خاهداه

صىتە ۇئچرىغان ى، هۇماراجىۋاهىڭ بۇددىزم . هۇماراجىۋاهىڭ تەصىرىگە بىۋا لىطكا بولىدۇه ۆرۈۋې بۇهىڭدىن ظۇهى ه

ۇرغانئىدىٌىشى پۈتنۈل وئتتۇ ۆهۈمران وئرۇهدا ت ۇرا ئىكلىم راًوهلىرىدىنى بۇددا . را ئىكلىمدا ھ ۇڭا هەڭ وئتت ظ

چىولوڭ راًوهىدىنى : مەصىلەن. تاظنېمىرلىرىمۇ هۇماراجىۋا بۇددىزم مەدەهىٌەت لارىطىوىڭ مەھشۇلىدۇر

خاهىشىدىنى تاظنېمىرلەرهىڭ  ۇرلۇق هېمىرىدە، مە  -169تاظنېمىرلەردە، بىڭلىڭ ئىبادەت جىطەن تېغى هوم ً

صاددا "هېمىرلىرىدە صىزىلغان رومبا ظەهىللىم تام رەصىملىرىدە هۇماراجىۋا تەرجىمە لىلغان   -127، -123تاظنېمىرىوىڭ 

ۈرۈلگەن مەزمۇهالر صىزىلغان بولشا، "ئامىتابا صۇترا"ۋە " ۋىالماهرتى ردېشا صۇترا"، "رماپوهدارىنا صۇترا دە ئەهس ئەتت

ۇرلۇق هېمىرهىڭ تېمىدىنى   -127مەًجىطەن تېغىدىنى " ۆه تە پەرۋاز لىلىپ >غەربىي پاك زېمىووىڭ ۆئزگىرىطى<هوم دە ه

ۈرلۈك چالغۇالر صىزىلغان بولۇپ، بۇ تىپىم هۈصەن  كان ۇئصشۇلچى رەلكاصالر ۋە ۇئالرهىڭ لولىدىنى ت ۇۋات ۇئچ

گىلى بولماًدۇ ۈهنى، هۇ. ۇئصلۇبىدىنى رەصىموى هۇماراجىۋا بىلەن مۇهاصىۋەتشىز دې ھېنمەتلىم هىلۇپەر <ماراجىۋا چ

ۇرغان>صۇترىشى وڭغا، چەللە، بەرباپ لاتارلىق چالغۇالرهى توهۇظت ۇزىنىلىرىوى ۋە غ  ."غا ئىالۋە ًازغاهدا هۈصەن م

ظەن تېغىوىڭ ظۈًىولٌەن غارىدا     لىشى دەۋرىدە هۇماراجىۋا تٌەهطۈًدىنى ۋۇ رىۋاًەت لىلىوىطىچە، هېٌىونى چىن صۇال

خاهىس خاهىشى"ى صالدۇرغان بولۇپ، هارامەت ًاصالغان بۇ بىواهارلىق ۈئلگىشى بۇددا ئىبادەت گەن هام " ظاۋال ئىبادەت دې

ق چىكارغان -بىلەن ًىراق  ۇرىتالر ئىچىدە لالتىس زور . ًېكىودا داڭ بۇهىڭدىن هۇماراجىۋاهىڭ چىولوڭ راًوهىدىنى م

ۇرىدۇ ۆرۈهۈپال ت  .تەصىرگە ئىگە ئىنەهلىنى ه

ۈگۈهنى گەهشۇ ۆئل    ۇڭچېڭ هاھىٌىشىدىنى بىڭلىڭ تاظنېمىرىوىڭ ب ۇرا ئىكلىموىڭ   -169هىشى ً ۇرلۇق ۆئً  ى وئتت هوم

صلەپنى بۇددا تاظنېمىر صەهئىتىدە هاھاًىتى مۇھىم صالمالوى ئىگىلەًدۇ ۇرۇهكى . ئەڭ دە ۇڭگو بوًىچە ئەڭ ب ۇئ ج

ۈرە لەهگەن مەزمۇهالرهىڭ خەهزۇچە خەت بىلەن ًېزىلغان خاتىرە بولۇپال لالماي، تېخىمۇ مۇھىمى تام ص تلىرىدە ئىپادى

ۇر لىكت صلەپ راھبىالرهىڭ ئىشتىكامەت لىلىطى  -169. هاھاًىتى مول ئىنەهلىنى بىلەهمۇ داڭ ۇرلۇق هېمىر ئەڭ دە هوم

ۇرغۇن ًادىنارلىكالر صالالهغان. ۈئچۈن لېزىلغان لىشىگە ئائىت ه ۇر : مەصىلەن. بۇ هېمىردە ًەهە هېٌىونى چىن صۇال هوم
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ۈرەتلىرىدە تەصۋىرلەهگەن ...  -24ۋە  -17، -13، -12، -11، -10، -9، -7، -6صېلىوغان  بۇد، ھەًنەل ۋە تام ص

صۇترىلىرىدىن تېما ئېلىض ئاصاصىدا صىزىلغان  -مەزمۇهالرهىڭ ھەممىشى هۇماراجىۋا تەرجىمە لىلغان ماھاًاها بۇددا هوم 

 .ھەم ًاصالغان

ۇرغان ھالەتتىنى ئىننى تەهلىم بۇد   -19ىدىنى ۆئي  -169بۇهىڭدىن باظكا مەزهۇر هېمىرهىڭ     ۇرلۇق وئلت هوم

ۇرلۇق رەصىملەردىنى مەزمۇهالر پۈتۈهلەي   -24، -13ھالىتى ۋە " صاهٌاموهىوىڭ ھېنمەت تەرغىپ لىلىض" هوم

 .دىن تېما ئېلىپ ئىجاد لىلىوغان"صاددارما پوهدارىنا صۇترا"

ۇرا ئىكلىم "ها صۇتراصاددارما پوهدارى"هۇماراجىۋا تەرجىمە لىلغان     صلەپ وئتت دىن ئېلىوغان تېمىالر ئەڭ دە

لەهگەن بولشا صۈي، تاڭ دەۋرلىرىگە بارغاهدا ۆئزگەرتىلىپ صىزىلىطكا باظلىغان  تاظنېمىرىدە مەبۇد وئبرازىدا گەۋدى

ۇهەممەل بولغان  ۇرۇلمىشى م لمە ۆئزگەرتى" صاددارما پوهدارىنا"بولۇپ، تاظنېمىر صەهئىتىدە مەزمۇهى مول، ل

ۈردە  رەصىملىرى بارلىككا هېلىپ ھەم بۇددا ئېتىكادىوى تەظەببۇس لىلدى ھەم بۇددا صەهئىتىوى ۈئزلۈهشىز ت

ۈردى ۇهەممەللەظت  .م

صلەپنى مەزگىلىدىنى تاظنېمىرلەردە خېلىال وئمۇمالظكان تېما ھېشابلىوىدۇ    ۇرا ئىكلىموىڭ دە ۇرھان وئبرازى وئتت . ۈئچ ب

ۇرھان تېمىشىوىڭ زور  لىمۈئچ ب لىكوىڭ تەظەببۇصى بىلەن مۇهاصىۋەت نى خاهداه جىدە وئمۇملىطىطى ظۇ دەۋردى . دەرى

ۇرغان م بۇددا دىودىن تەلىم ئېلىپ ت ظىڭ هۇماراجىۋاهى ۇئصتاز تۇتۇپ ۇئهىڭدىن دائى ۈهنى، پادىطاھ ًاۋ بولۇپمۇ . چ

ۇر ۇئچرىغان بولغ"ۈئچ ۆئتنۈ تەلىماتى"هۇماراجىۋاهىڭ  وڭ ك كا، گەهشۇدىنى مەًجىطەن هىڭ تەصىرىگە بىرلەدەر چ اچ

خاهىشىوى دۆلەت خەزىوىشىدىن پۇل چىكىرىپ رېموهت لىلدۇرۇپ بەرگەن ھەم ۈئچ  تېغىغا جاًالظكان رۇًٌىڭ ئىبادەت

ۇرھان وئبرازى تەصۋىرلەهگەن مەبۇدالرهى ًاراتكان ۇرلۇق هېمىرلەردىنى مەبۇدالر ظۇهىڭ مىشالى   -78، -74ھازىرلى . ب هوم

لىلەر دەۋرىدىنى بولۇپ، مەًجىطەن تېغ ۇرھان مەزمۇهىدىنى صەهئەت ۇئصلۇبى ظىمالىي صۇال كان ۈئچ ب ىدا صاللىوىۋات

ۆرصەتنەن  .تاظنېمىر صەهئىتىگە تەصىر ه

هىرىتى ردېشا    وئبرازى هۇماراجىۋا ماھاًاها ئىدىٌىشىوىڭ بۇددا تاظنېمىر صەهئىتىدە  ( asedritrikalamiV ) ۋىماال

هىرىتى ردېشا صۇترا. "ۇئەهس ئېتىطى بولۇپ ھېشابلىوىد ظىڭوىڭ ئەمرىگە بىوائەن "ۋىماال  1200صى پادىطاھ ًاۋ

 .ًىلى تەرجىمە لىلىپ تامامالهغان -406راھىب، صرامان چاڭ ئەهگە ًىغىلىپ، هۇماراجىۋاهىڭ ًېتەهچىلىنىدە مىالدى
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ا ًەتنەن ئەۋلىٌا دەپ صاهٌاموهى وئبرازى بۇددىزم صەهئىتىدىنى باش پېرصوهاژ بولۇپ، ۇئ بۇددىھالىق مۇلامىغ   

 .لارىلىدۇ

صاتۋالىق مۇلامىدىن بۇددىھالىق مۇلامىغا ًەتنەهلىنى، بۇ جەرًاهدا "صاددارما پوهدارىنا صۇترا"صاهٌاموهى     صىدا بۇد

ۇلۇپ(لاًتا صاهشارا  -لاًتا  جىدە بېشىپ ۆئتۈپ، ئاخىر ) تۇغ صاتۋالىق مۇلامىوى ئەال دەرى ۇراد "بولۇپ، بۇد  -ھاصىو م

ۆزلىوىدۇ" هاتاهىھگا  -13، -10، -6ۆئًىدىنى   -169بىڭلىڭ تاظنېمىرىوىڭ . تېپىپ بۇددىھالىق مۇلامىغا ًەتنەهلىنى ص

كان ھالىتى  ۇر لىلىۋات و ھالەتتىنى تەپەهن ۇرلۇق صىزمىالردا صاهٌاموهوىڭ وئبرازى بار بولۇپ، ۇئهىڭ ھەر خى هوم

ۇرلۇق صىزمىشىدا   -17بىڭلىڭ تاظنېمىرىوىڭ . صىزىلغان ۈزەل، هوم صاتۋاهىڭ وئبرازى گ ۇر ھالىتىدىنى بۇد تەپەهن

وگاۋ . جاهلىق لىلىپ صىزىلغان خۇاڭ م تاظنېمىرىوىڭ ( ئېگىز لۇم)ًەهە مەًجىطەن تېغىدىنى تاظنېمىرلەر، دۇه

تا گە ئائىت تام صىزمىلىرىمۇ صاهٌاموهىوىڭ ئادۋات لىلەر دەۋرى خىوىڭ  )anttavda( ظىمالىي صۇال وهىس دەرى هاملىق پ

ۈۋىدە  ۈرەتلەهگەنت ۆرۈهۈظى ص كان ه ۇئهىڭدىن باظكا ًەهە بىڭلىڭ . ئىدراك تېپىض ۈئچۈن جاپا چېنىۋات

خاهىشىوىڭ  ۇرلۇق ۆئًىدىنى  -169ئىبادەت خاهىشىوىڭ ( ئالتۇن مۇهار)رەصىم ۋە خېطىدىنى جىوتا   -20هوم ئىبادەت

ۈزىدىمۇ صاهٌاموهى وئبرازى ۈۋرۈهوىڭ غەربىي ً بۇالر هۇماراجىۋا تەرجىمىشىوى . بار ظەرلىي ھۇجرىشىدىنى مەرهىزىي ت

 .ئاصاصىدا صىزىلغان" صاددارما پوهدارىنا صۇترا"ئىطلىگەن هوم 

م     صلەپنى تاظنېمىر صىزمىلىرىدا دائى ۇرا ئىكلىموىڭ ئەڭ دە ۇرھان، ماًتىرى وئبرازى وئتت بۇالردىن باظكا ًەهە مىڭ ب

ۆزلەش صۇترا"مە لىلغان بۇ تېمىالرمۇ هۇماراجىۋا تەرجى. تالالًدىغان تېمىالردۇر ۇرھان صەۋەبىٌەتىوى ص صى "مىڭ ب

كان  ۇرۇۋات ۇرغان ًاهى ۆئرە ت تە تاظنېمىرهىڭ تۆت ئەتراپىدا وئلت ۇرھان وئبرازى ئادەت ئاصاصىدا صىزىلغان بولۇپ، مىڭ ب

خاهىشى . ھالەتتە صىزىلغان ۇرلۇق هېمىرصىوىڭ   -169بىڭلىڭ ئىبادەت ە -12هوم ۇرلۇق صىزمىلىرىدا  -24ۋ ۇرھان هوم مىڭ ب

 .وئبرازى بار

ۇرا ئىكلىموىڭ (ئالتۇن مۇهار)وئمۇمەن گەهشۇدىنى بىڭلىڭ، جىوتا     لىرىدىنى وئتت ، تىٌەهتى، ۋېوبو، مەًجىطەن تاغ

للىم لىلىدىغان تاظنېمىرلەرهىڭ ھەممىشىگە هۇماراجىۋا تەرجىمە لىلغان بۇددا  صلەپنى دەۋرلىرىگە ۋەهى ئەڭ دە

 .پ رەصىم صىزىلغانهوملىرى ئاصاصىدا تېما تالال

ىتى ظۇ چاغدا ۋە هېٌىونى مەزگىللەردە هاھاًىتى زور تەصىرگە ئىگە بولغان    ۇئ . دېمەك، هۇماراجىۋاهىڭ تەرجىمە پائالٌى
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ۇرلىطىطى ۋە هېڭىٌىطىوى ئىلگىرى  وڭ ك ۇرا ئىكلىم ئىدىئولوگىٌە صاھەصىوىڭ بۇددىزمغا بولغان توهۇظىوىڭ چ وئتت

ۈرۈپال لالماي، ًەهە وئتت بۇددا تاظنېمىر . ۇرا ئىكلىم مەدەهىٌىتىوىڭ ھەرلاًشى صاھەلىرىگىمۇ صىڭىپ هىرگەنص

صىتە ۋە ئەڭ جاهلىق ھالەتتە لوبۇل لىلغان مەدەهىٌەت ظەهىللىرىوىڭ بىرىدۇر  .صەهئىتى ظۇهىڭ تەصىرىوى ئەڭ بىۋا

ۇرۇش بىلەن ۆئتنەنئەلۋەتتە، هۇماراجىۋاهىڭ ًاظلىق دەۋرى هۈصەهدە ماھاًاها بۇددىزمىوى     ھازىرلى . وئمۇمالظت

و مىڭ ئۆًلىرى هۇماراجىۋا تەظەببۇس لىلغان ماھاًاها بۇددىزمىوىڭ تەصىرىگە ئەڭ  هۈصەن تاظنېمىرلىرى ئىچىدىنى لىزى

 .هۆپ ۇئچرىغان

ىتى، بولۇپمۇ     ۋە  "ئامىتابا صۇترا"، "صاددارما پوهدارىنا صۇترا"هۇماراجىۋاهىڭ چاڭ ئەهدىنى تەرجىمە پائالٌى

هىرىتى ردېشا صۇترا" چە ًىلدا تەرجىمە لىلىپ 300لاتارلىق" ۋىماال جىلددىن ئارتۇق صۇتراالرهىڭ لىشكىغىوە وئن هەچ

ۈزگەن ۇرا ئىكلىمدىنى تەرەلكىٌاتىوى ًۇلىرى پەللىگە ًەتن ۈرۈلۈظى ماھاًاها بۇددىزمىوىڭ وئتت ۇرا ئىكلىموىڭ . پۈتت وئتت

ظلىكى ۋە تام  .رەصىم صىزمىچىلىكىوى تېما تىم مەزمۇن بىلەن تەمىن ئەتنەن بۇددا تاظنېمىر ھەًنەلتىرا

ۇرۇلۇش ًاصىغان    ە ئىطلىرىدا ب و . هۇماراجىۋا بۇددا تەرجىمىچىلىنوى پۈتنۈل مەملىنەتوىڭ مەدەهىٌەت هەزەرٌى بۇ خى

ۇرتتىنى مىللەتلەر  ۇرا ئىكلىم بىلەن غەربىي ً ۇرۇلۇظى ظەرق بىلەن غەرب، وئتت ئارا پەرلوى زور ئىدىٌىۋى مەدەهىٌەت ل

جىدە لىشكارتكان ە صىشتېما . دەرى ۇرا ئىكلىموىڭ بۇددا هەزەرٌى ظۇهىڭ بىلەن بىللە هۇماراجىۋا ۋە ۇئهىڭ تەرەپدارلىرى وئتت

ۇرۇلۇظىوى زور هۈچ بىلەن بەرپا لىلىپ، بۇددا ئەلىدىلىرىوىڭ تارلىلىض دائىرىشىوى هېڭەتنەن  .ل

ۇز بۇددا ئەھناملىرىوى    تەپشىر لىلىض بىلەهال چەهلىوىپ لالماي، ۆئزىوىڭ پەلشەپە  -تەرجىمە  هۇماراجىۋا ًالغ

ۇرا ئىكلىموىڭ بۇددا مەدەهىٌەت ئىطلىرىوىڭ تەرەلكىٌاتىغا غاًەت زور  ئىدىٌىشى ۋە بۇددا تەلىماتلىرىوى تارلىتىپ، وئتت

صۆلەهگەهلىرى پەلەت بۇددا  مەزهۇر مالالىدا. ۇئهىڭ بۇ جەھەتتىنى تۆھپىشى هۆپ تەرەپلىمىلىننە ئىگە. تۆھپە لوظتى

ۇڭگو مەدەهىٌەت تارىخىدىنى ۆئلمەس ئابىدە . تاظنېمىر صەهئىتى جەھەتتىنىال تەرىپ ى خاالس ۇئهىڭ بۇ تۆھپىلىرى ج

 !صۈپىتىدە تارىخ بېىتىدە مەڭگۈ وئرۇن ئالىدۇ
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  ۈئرۈمچى هەچلىم گېزىتى: مەهبەصى  

ۆرۈلگىوى  لېتىم70:ه

 15-1-2008:ۋالتى 

  

 

ۈزەللىم لارىطى--------------------------------   لەدىمنى ئاهىلىرىمىزدا گ

   

  ئابلىز مۇھەممەت صاًرامى

ۈرهۈملىرىوىڭ مۇھىم مەدەهىٌەت  -مەلۇمنى، دىٌارىمىز         ۇرت مەرهىزىي ئاصىٌا ئىوشان ت لەدىمنى غەربىي ً

ۈهلىرىدىن بىرى ۇرا بەلۋېغىغا  -دېڭىز  بۇ خاصىٌەتلىم زېمىن ئاصىٌا لىتئەصىوىڭ. بۆظ وئهٌاهالردىن ًىراق بولغان وئتت

ۇرۇم -ئەتراپ ى ئاصىٌادىنى ئەزىم تاغالر . جاًالظكان لىرى بىلەن  -ئالتاي، تەڭرىتاغ، پامىر، ل ۇرۇم، ئالتۇن تاغ لارا ل

چ ۇرىدىغان ھازىرلى ظىوجاڭ راًوهى هەچ ۈهى هۆًدۈرۈپ ت ۆلل ە وئن مىڭ وئرالغان، باغرىوى ھارارەتلىم تەهلىماهان چ

ۇرت ئاھالىشىوىڭ ًىراق ئەجدادلىرى بۇ . ًىللىق ئىپتىدائىي ھاًات مېلودىٌىشى بىلەن تارىخكا هىرىپ هەلگەن غەربىي ً

لىق ۋە صاددا  لىق، ۋارۋارلىق، توپ پادى ۈرۈپ، هوها  -جاًدا ۇئزاق داۋام لىلغان ًاۋاًى وى باظتىن هەچ لىق دەۋرى  -هاداه

گە خاس ورالالر دەۋرى ۈزەللىم لارىطى تارىخىوى بېشىپ ۆئتۈپ، هېٌىن ًەهە بروهزا ًېڭى تاش ل هۆك )ئىپتىدائىي گ

ۈزەللىم لارىطى (مىس نە ئاًالهغان بىر لاتار گ گە هەلگەهدە، خېلى مۇصتەھنەم ئىجتىمائىي ئادەت وراللىرى دەۋرى ل

لىرىوى ًېتىلدۈرگەدىٌارىمىزدىنى صان  ۈزلەرچە ئىپ -ئادەت ًادىنارلىق ۋە  -تىدائىي لەبرە صاهالشىز لىٌا تاش رەصىملىرى ً

وىڭ  -لەدىمنى ظەھەر  ورال دەۋرى لەلئە خارابىلىرىدىن تېپىلغان وئبرازلىق ًادىنارلىكالرغا لارىغاهدا، هوها تاش ل

ۈزەللىم لاراظلىرى بىخلىوىپ چىكىپ  ۇرمۇظىدا گ وىڭ باظلىرىدا ئاهىلىرىمىز ت ورال دەۋرى ئاخىرىلىرى ۋە ًېڭى تاش ل

لى روظەهنى، دىٌارىمىزدا ًاظىغان ئىپتىدائىي ئەجدادالر ۆئز . هىپ بارغاهلىكى ئىشپاتالهمالتاهۈهشاًىن راۋاج

لىق دەۋرلىرىدە  لىق، هاداه ەتلىرىوىڭ تارىخىوى تاهى ًېزىق ئىختىرا لىلىوغۇچە بولغان تولىمۇ ۇئزاق ۋارۋارلىق، ًاۋاًى پائالٌى

ۇرمۇش بۇًۇملىرى، ئىپتىدائىي  وراللىرى، ت صىتىلىرى بىلەن هوها ئىطلەپچىكىرىض ل ًېڭى تاش  -ئېتىكاد ۋە صەهئەت ۋا
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وراللىرى دەۋرىدىنى ًادىنارلىكلىرىغا صىزىپ ۋە  ورال دەۋرى، بروهزا ل ًېزىق تارىخىدىن تولىمۇ . لالدۇرغان" ًېزىپ"ل

لىگەن دائىرىشى ج صىتىلىرى ۋە ئىپادى لەش ۋا لىگەن مەزمۇهى، ئىپادى ەھەتتىن ۇئزاق بولغان بۇ تارىخ ۆئزىوىڭ ئىپادى

و بولغان، ھازىرلى هىطىلىرىمىز ۈئچۈن تېخى صىرلىق ًاهى  لىرىغا خاس خىلمۇ خى ًىراق ۆئتمۈظوىڭ ھەرلاًشى باصكۇچ

ۆرۈهگەن بۇ ئىزها  ۈملىدىن روھىٌەت،  -ًېرىم صىرلىق ه ًادىنارلىكالر ھەلىكىي مەهىشى بىلەن ئەجدادالر تارىخىوىڭ، ج

ۈزەللىم لارىطى جەھەتتىنى  ۇر ۋە گ ۇر  -تامغا، ئەهداز، بەلگە تەپەهن ىشى  -ئاالمەتلىرىوىڭ ئەڭ لەدىمنى ۇئچ ورتٌى ئېوف

  .ھېشابلىوىدۇ

ۇرمۇظوىڭ تەصۋىرى  ۆهشىدىنى ئىپتىدائىي ت ۇرتتەك بۇ صىرلىق هەڭ زېمىن ه ئەلۋەتتە، ئاها دىٌارىمىز لەدىمنى غەربىي ً

ۇهەممەل لىٌاپىتىوى ئاظنار ۇئهىڭ بىر لىشمى تارىخ . ىلىغىوى ًوقًالدامىشى بىزگە تېخى ۆئزىوىڭ روظەن ۋە م

هاگاهدا تېپىلىپ  -ئەصىرهىڭ ئاخىرىدىن باظالهغان، هاگان   -18ظۇهدالتىمۇ . ۇئچكۇهلىرىدا مەڭگۈلۈك ًولالغان

ىتىوىڭ بىرلەدەر  ۆهشىدىنى ئىپتىدائىي ئىوشان ھاًات پائالٌى ۇرىدىغان ئارخېئولوگىٌىلىم باًكىلىطالر بۇ هەڭ زېمىن ه ت

ۇاللتىنى . هزىرىشىوى لىٌاس لىلىطكا ئىمناهىٌەت ًاراتتىوئمۇمىي مە مىڭ  15  -20بىز دىٌارىمىزدىن باًكالغان دوهدۇب

وىڭ ئاخىرلى :"ًىللىق لىٌا تاش رەصىملىرىدىن ۋاڭ بو، جىڭ جٌ  ې ورال دەۋرى ئالتاي تېغى دوهدۇ بۇاللتىنى هوها تاش ل

ۇرپاهطۇهاصلى"، "مەزگىللىرىگە خاس لىٌا تاش رەصىملىرى   -122  -120صان   -1ًىو   -2005، خەهزۇچە، "ق تەتكىكاتىت

ۈرى  20  -15بەتلەر  ،    -1994،"ظىوجاڭ لىٌا تاش رەصىملىرى:"صۇبىخەي )مىڭ ًىللىق تارىخكا ئىگە تامغالىكتاش ۆئڭن

ۈزەل صەهئەت  ۈرەت هەظرىٌاتى، خەهزۇچە،  -ًىلى، ظىوجاڭ گ ۈرى(   بەت     -409فوتو ص ، ③،ئالتاش ۆئڭن

ۈرىھا ۈر  ④ه تاش ۆئڭن ۈرلىرى لاتارلىق ئىپتىدائىي ھاًات ۇئزاق داۋام ئەتنەن تەبىئىي ۆئڭن ۋە دوالت جىلغىشى ۆئڭن

جىوشكا تېۋىوىض، ئاهىوى ۇئلۇغالظكا دائىر مەزمۇهالردىن، ئالتاي، تەڭرىتاغ، (ئاًال)رەڭلىم صىزمىلىرىدىنى ئاها 

صاهالشىز لىٌا تاش رەصىملىرىدىنى ئاهىالر وئبرازى ۋە ھەرخىو  -ن مىڭ ًىللىق صا 8  -3ئالتۇهتاغ لىٌالىرىغا چېنىلگەن 

ۇر هۆلى  -تامغا، ئەهداز، بەلگە  ۇردىنى صىڭىر، لوپو ۇ، لوپو ۋوپ ۇرپاهدىنى ئاصتاهە، ۈئرۈمچىدىنى صەً ئاالمەتلەردىن، ت

ۇرپاهدىنى ًارغول، تولشۇهدىنى ھۈم مەبۇالق، پىچاهدىنى ئەتراپ ى، هوها ظەھەردىنى وئپال، لۇمۇلدىنى صەهداۋلىڭ، ت

ورىدىنى ئېرلاباق، ئالتاًدىنى ظىمىرظېڭ، چالىلىكتىنى ئالتۇهتاغ،  لىزىلكۇم، ًاڭخې ئاصكىلىق، ئالتېرەك، م

ۇرا، هەلپىودىنى صارغان،  چەرچەهدىنى جاڭگالشاي، هىٌە دەرًا ئەتراپ ى، گۇمىدىنى هىلٌاڭ، هېرىٌىدىنى باظكا هىش
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گە  خاس مارالبېطىدىنى ئالداال، هۇچادىنى لار ورال دەۋرى ظىوجاڭ "ًىللىق   -6     -4)ا دۆڭ لاتارلىق ًېڭى تاش ل

ۇرچە، "مەدەهىٌەت ًادىنارلىكلىرى  -لەدىمنى ئىز ( بەتلەر -7،  -6لوظما صان،   -2،  -1ًىللىق   -2002، ۇئًغ

ۆڭەك مارجاهالر ۋە باظكا زىووەت بۇًۇملىرىدىن،  ًىللىق تارىخكا ئىگە  3000  -4000خارابىلەردىن تېپىلغان تاش، ص

وتەهدىنى هىٌە  ۈزىلى لەبرىشتاهلىكى، زاغۇهلۇق لەبرىشتاهلىكى، خ ۇگو لەدىمنى لەبرىشتاهلىكى، هروران گ ۇردىنى گۇم لوپو

ۈردىنى  ۈگ خا، ب و لەبرىشتاهلىكى، خېجىڭدىنى چاب لەبرىشتاهلىكى، پىچاهدىنى صۇ بېطى لەبرىشتاهلىكى، باًدىنى لىزى

ۇمپاق، لۇمۇلدىنى ًاهبۇ ۈزلەرچە چ چىگو لەبرىشتاهلىكلىرى لاتارلىق ً الق، لارادۆڭ، الپچۇق، ئەصنىطەھەر، خەه

وە لىلىوىض  ۈزىلىگە وئخطاش هازاهەتلىم، صاھىبجامال ئاهىلىرىمىزهىڭ دەپ ئىپتىدائىي لەبرىشتاهلىكتا ًاتكان هروران گ

لىرىگىچە ھەرخىو گۈل  و بوًالتا هەلىطلەر چېنىۋېلىطلىرىدىن،  -رەصمىٌەتلىرىدىن، بەدەه ۇهلىرىوى لىزى ۈز ۋە هالپ ً

لىم بۇًۇم صۈپىتىدە هۆمۈلگەن تاش لاش لەلەم، تاش بوًاق،  صىتى بىلەن ئاخىرەت بوًىۋېلىطلىرىدىن، ئاهىالر جە

ۈزگۈ  ۆڭەه تىن ًاصالغان ص ئەڭلىم ۋە  -تاغاق، مىشتىن ًاصالغان ھالكا، بىلەزۈك، ۈئزۈك، مېدالىئون، زېرە، ۇئپا  -ص

و بېزەك بۇًۇمالر، صېھىرلىم هۈچ دەپ توهۇلغان ئەڭ ئىپتىدائىي تىلتۇمار گىرىم بۇًۇملىرى  خالتىشى لاتارلىق ھەر خى

ي ًادىنارلىكلىرىدىن ئاهىلىرىمىزهىڭ هاھاًىتى ًىراق لەدىمنى  ۈرلۈك زىبۇ زىووەت بۇًۇملىرى لاتارلىق هەق ماددى ۋە ت

ۈزەللىننە ئىوتىلگەهلىنىوى، ۆئزىوى ز لىق زاماهالردىن تارتىپال گ ىبۇ زىووەت ۋە گىرىم بۇًۇملىرى بىلەن بېزەپ چىراً

الًمىز ۆرۈۋاال لەهگەهلىنىوى ه ي ًادىنارلىق مەهبەلىرى گەرچە ئەًوى  .ًاصىوىطكا ئادەت ۆرصىتىپ ۆئتۈلگەن ماددى ًۇلىرىدا ه

دادالر ئېتوىم زاماهدىنى ئېتوىم مەدەهىٌىتىمىزهىڭ ئىوتاًىن ئاز بىر لىشمى بولشىمۇ، ۇئ ۇئالر ئەًوى زاماهدىنى ئەج

ۈزەللىم، ئېشتېتىم، روھىٌەت  ۇرمۇش، ئېتىكاد، ئالەم لارىطى، گ مەدەهىٌىتىوىڭ ھەممە تەرىپىوى، ھېچبولمىغاهدا ت

ۈزۈظتە ھەرلاهداق ًازما مەهبەدىن مىشلىشىز رەڭدار ۋە هوهنرېت ئەۋزەللىنىوى صاللىغان  لاراظلىرىوى بىزگە ًەتن

ۇرم. تارىخوامىدۇر صىتە، بىرىوچى لول، ئەًوەن، ئەمەلىي ۋە هوهنرېت، هەق لەدىمنى ئەجدادالر ت ظىوىڭ بۇهداق بىۋا ۇ

ي ًادىنارلىكلىرى ھەرلاهداق تارىخچىوىڭ، بولۇپمۇ ۆئتنەن دەۋرلىرىدىنى وئردا  لەصىر تارىخچىلىرىوىڭ ھەرپ  -ماددى

  .امە ھېشابلىوىدۇبىلەن ًازغان تارىخوامىلىرىدىن چىن، ئەًوەن، ھەلىكىي ۋە ئەًوى پېتى صالالهغان تارىخن

ۇصۇصىٌىتىدىن بىرى ۈزەللىم ًارىتىض ئىوشان تەبىئىتىوىڭ ئەڭ مۇھىم خ ۈزەللىننە ئىوتىلىض ۋە گ . مەلۇمنى، گ

ۇرى ۋە ئېشتېتىم ئېڭى بىلەن بىللە لەدىمنى زاماهالردا پەًدا بولغان ۈزەللىم لارىطى ئىوشاهوىڭ ئېشتېتىم تەپەهن . گ
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ۈزەللىننە ۈزەللىنوى پەرق ئېتىض، گ ۈزەللىننە تەللىد لىلىض،  گ ۇزۇرلىوىض ۋە گ ۈزەللىن تىن ھ ماھىلدارلىق، گ

ۇللىوىض ئادەموىڭ ئىجتىمائىي ئەمگىنى ۋە ئىجتىمائىي ھاًاتىدا  ۈزەللىم لاهۇهىٌەتلىرى بوًىچە ئىجادىٌەت بىلەن ظۇغ گ

چە ئېٌتكاهدا، ئىوشاهىٌەت ۆئزىوىڭ تۇ. ًىراق لەدىمنى زاماهالردا مەًداهغا هەلگەن جى ئەمگىنىدىن باظالپ، مۇهدال ه

ۈزەللىنوى ھېس لىلغان  ۇرىدىن باظالپ رېئال گ جى تەپەهن جى هۇتكى ۋە تۇه ورال ًاصىطىدىن باظالپ، تۇه جى تاش ل تۇه

ۈزەللىم ھادىشىلىرى بىلەن زىچ ئااللىدە بولۇپ هەلگەن وزغاتكۇچى گ جەمئىٌەت . ھەم ظۇ ئاصاصتا ئېشتېتىم تۇًغۇ ل

ىتى تەرەلكىٌاتى ۋە ئىوشاهىٌەت م ۈزەللىم ًارىتىض پائالٌى ۈزەللىنوى بىلىض ۋە گ ۈهشىلىطى گ ٌىتىوىڭ ً ەدەهى

  .جەرًاهلىرىدىن بىر مىوۇتمۇ ئاًرىلغان ئەمەس

ۈزەللىم .1 ئارزۇصىدا، رېئال  -ئىوشان ۆئز تەصەۋۋۇرىدا، خىٌال . ئىوشاهوى تولىمۇ مەپتۇن لىلىدىغان ظەًئى -گ

ۇرمۇظىدا ۆئزىوى جەلپ لىلىدىغان ھەرلاهد ۆرە ت ۈزەللىم"اق ئىبارىدىن ه . ئىبارىشىگە تولىمۇ ھېرىشمەن ۋە مەھلىٌا" گ

ۈزەللىم توغرىشىدا ور گ ۇرۇپ، ئىوشاهوى :"ھىودىشتاهوىڭ ئاتاللىق ًازغۇچىشى تاگ ۈزەللىم تۇًغۇصىوى صىڭدۈرمەي ت گ

ۈزۈش مۇمنىن ئەمەس ۈزەللىننە ئىوتىلىض  .دەپ هاھاًىتى توغرا ئېٌتكان" هامالەتنە ًەتن هشان تەبىئىٌتىوىڭ ئى -گ

جى ئەمگىنى . ئىپادىشى ۈزەللىم ئادىتى ئىوشاهالر ئەجدادىوىڭ ًىراق ۆئتمۈظتىنى تۇه ۈهنى، ًاصىوىض ًاهى گ چ

ۇرمۇظتا لاًتا ھاصىو بولغان  ۇرهىڭ تەرەلكىٌاتىغا ئەگىطىپ ئىجتىمائىي ت جەرًاهىدا ًېتىلگەن ئىپتىدائىي تەپەهن

ۈزەللىم تۇًغۇصىوىڭ مەھشۇلى لماًدۇئىوشاهوى. گ ۈزەللىم تۇًغۇصىدىن ئاًرىال ىتى گ ۇڭا، ۇئ ئىوشان . ڭ پۈتۈن پائالٌى ظ

ۆرصىتىدۇ ۇرمۇظىوىڭ ھەممە تەرىپىگە ھامان تەصىر ه ۈزەللىننە ئىوتىلىض بارلىق مىللەتنە . ت ۈزەللىنوى صۆًۈش، گ گ

لمىغاهلىكتىن، ۇئالرهىڭ ئەمما، ھەرلاًشى مىللەتلەرهىڭ ئاپىرىدە بولۇظى ۋە تەرەلكىٌاتى وئخطاش بو. وئرتاق ھالەت

ۇت لىرىدىمۇ پەرللەر مەۋج ۈزەللىم لارىطى ۋە ًاصىوىض ئادەت ۈزىلىگە وئخطاش لەدىمنى ئاهىلىرىمىزهىڭ . گ بىز هروران گ

ۇرالكا  لىرىگە هەزەر صالغىوىمىزدا، ۇئالرهىڭ ۆئزىگە خاس ئاالھىدىلىننە، ئېتوىم مىللىي پ ًاصىوىض، هىٌىوىض ئادەت

الًمىزئىگە ئەهئەهىلىرىوىڭ  ۇتلۇلىوى ھېس لىال   .هاھاًىتى لەدىمدىن مەۋج

ۇر خەلق ئەدەبىٌاتى ۋە ًازما ئەدەبىٌاتىوىڭ ئەڭ لىممەتلىم ًادىنارلىكلىرىدىن بولغان  ۇزهامە"ًەهە، ۇئًغ ئېپوصىدا " وئغ

ۆرەلگەن لىزهىڭ تەصۋىرى مۇهداق بېرىلگەن  ۇردىن ت ۈظنەن هۆك ه لىق بىر لىز :"ئاصماهدىن چ ئىدى، ۇئ بەهمۇ چىراً

ۇددى دەرًا صۈًىدەك، چىطلىرى ۈئهچىدەك ئىدى ۆهرەك، چېچى خ ۆزى ئاصماهدىن ه ۈزەل . ۇئهىڭ ه چىلىم گ ۇئ ظۇه
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ال لاالتتى ۆرصە ئاھ، دەپ ًۇلىرىكى باًاهالر بىزگىچە ًېتىپ هەلگەن لەدىمنى هازاهەتلىم، ". ئىدىنى، هىطىلەر ۇئهى ه

  .ئەڭ لەدىمنى ًازما ًادىنارلىق هەمۇهىلىرىدىن بىرىصاھىبجامال ئاهىلىرىمىزهىڭ وئبرازى تەصۋىرلەهگەن 

ۈزەللىم ۆئلچىمىوىڭ  -لىز  چىلىم صاھىبجامال تەصۋىرلىوىطى ئەًوى ۋالىتتا ئەجدادلىرىمىزهىڭ گ ئاًالالر وئبرازىوىڭ ظۇه

گەن بولشا، ئەمدىلىم ۈزەللىنوى تەبىئەتتىن ئىزدى تە خېلىال ًۇلىرى صەۋىٌىگە ًەتنەهلىنىوى، ًەهى ئىلگىرى گ

الًمىز ۈزەللىنوى ۆئزلىرىدىن، بولۇپمۇ ئاًالالردىن تېپىطكا باظلىغاهلىكىوى بىلىۋاال تارىختىن بۇًان هازاهەتلىم، . گ

ۇر لىز  ۈملىدىن ۇئًغ ۈرۈظنە ئاالھىدە ئەھمىٌەت  -صاھىبجامال ئاهىلىرىمىز، ج ۈزەظت وهاهلىرى ًاصىوىطكا، ۆئزىوى ت چ

ۈزەللىننە ئې. بەرگەن ورلۇق ۋە هومۇس ًاظلىرى ئىچىدە -تىبارصىز لاراش ۇئالرهىڭ هەزىرىدە گ ھاًاتىوى مەڭگۈ خ

چى  ۈزۈش، ھەر ۋالىت، ھەر جاًدا باظكىالر تەرىپىدىن ئېتىبارصىز هەرصىلەر لاتارىدا مۇئامىلە لىلىوىطكا صەۋەب ۆئتن

لئارا ئابلىمىت . )بولىدۇ، دەپ لارىغان لىرى"دى ۇر ئاًاللىرىوىڭ ًاصىوىض ئادەت جتىمائىي پەهلەر ظىوجاڭ ئ"،"ۇئًغ ى

ۇرچە، "تەتكىكاتى ژورهىلى صاھىبجامال ئاهىلىرىمىز بولغان لەدىمنى زامان ئاًاللىرى  .  (صان  -1ًىللىق   -2001، ۇئًغ

ۈزەللىننە ئاالھىدە ئەھمىٌەت بەرگەن بولۇپ، ۇئالر هىٌىم  هېچەك، زىبۇ زىووەت بۇًۇملىرىغا ئېتىبار بېرىض بىلەن  -گ

ۈزە نبىرگە، ًەهە ھۆصن ت ىتى . ش جەھەتتىمۇ مىللىي ۆئزگىچىلىنوى ظەهىللەهدۈرگە ۈزەللىم ًارىتىض ئەمەلٌى ۇئالر گ

ۈرگەن لىرى ۋە بۇًۇملىرىوى بارلىككا هەلت لىرىدىن پەرللىق بولغان تەبىئىي پەرداز ئادەت بۇ . داۋامىدا صۈهئىي پەرداز ئادەت

ۇرمۇ لىم ئىطلەپچىكىرىض ۋە ت ۇرالرهىڭ ۇئزۇن مۇددەت ىتىدىن هەلگەن بولۇپ، تارلىلىض بۇًۇمالر ۇئًغ ش ئەمەلٌى

كاهلىكى بىلەن هىطىوى ھەًران لالدۇرىدۇ لىطىپ هېلىۋات چە داۋام ۈهى ۋە ھازىرغى ۈرىوىڭ هۆپل   .دائىرىشىوىڭ هەڭلىنى، ت

 

  لەدىمنى ئاهىلىرىمىزدا ئىپتىدائىي گىرىم ئادىتى .2

 

لەدىمنى ئاهىلىرىمىزدىنى گىرىم لىلىض ئادىتى ۇئالرهىڭ باظالهغۇچ جەمئىٌەتتىنى ئىپتىدائىي ئېشتېتىم لارىطى ۋە 

ۈزەللىم لارىطى ئاصاصىدا مەًداهغا هەلگەن ۈهلەر . گ و ۆئصۈمل ۇئالر ئىطلەپچىكىرىض ئەمگىنى جەرًاهىدا ھەر خى

ۋە رەڭ چىكىدىغاهلىكىوى ھېس لىلىپ، ۇئهىڭدىن ھەرخىو  صۈًىدىن ۋە مىوېرال هان مەھشۇالتلىرىدىن ھەرخىو بوًاق

لەهگەن ۈزىگە گىرىم لىلىطكا ئادەت ۈزەللىم تۇًغۇصىوىڭ هۈهدىن . بوًاق ًاصاپ ً هۈهگە ۆئصۈپ  -بۇهىڭدا، ۇئالرهىڭ گ
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ۇرمۇظىدا صىواق لىلىوىطى مۇھىم ر( گىرىم)بېرىطى، ھەرخىو بوًاق  ول ماتېرىٌاللىرىوىڭ باًكىلىطى ھەم ئەمەلىي ت

ك   .وئًوىغان بولشا هېرە

ئىپتىدائىي ئىوشاهالر وئۋچىلىق ئەمگىنى جەرًاهىدا، ھاًۋاهالر ًارىالهشا لان ئالىدىغاهلىكىوى ھەم ۇئالرهىڭ لان ئېكىپ 

لەرهىڭمۇ ًاۋاً  ى ھاًۋاهالر چىطلىۋالشا لېوى ئېكىپ ۆئلۈپ  ۇئزۇهغا بارماًال ۆئلىدىغاهلىكىوى، ظۇهدالال ئادەم

و رەڭگى  هېتىدىغاهلىكىوى، و لىزى ھاًات ۋالتىدا هىطىلەرهىڭ بولۇپمۇ صاغالم هىطىلەرهىڭ مەڭزى ۋە بەدىوىدە بىر خى

ۇرىدىغاهلىكىوى، ۆئلۈپ هەتنەهدە صۇصلىطىپ هېتىدىغاهلىكىوى باًكىغان لىوىپ ت ۇال  .ج

و ئ" و رەڭ ھاًاتلىكوىڭ بىر خى ۇرالرهىڭ ًىراق لەدىمنى زاماهدىنى ئەجدادلىرى هەزىرىدە لىزى ابشتراهت ۇئًغ

ۋولى بولغان ورۇللۇلوىڭ صىم ۋولى ۋە ئىششىكلىكوىڭ، ً صەهئەت ". ) وئمۇمىٌلىككا ئىگە مەهىدىنى صىم

ۇر و صېغىز، (  "بەتلەرگە لاراڭ  -400،  -128، "ئېشتېتىنا ئاصاصلىرى وئلۇظلۇلى:"ھوظ لەر، لىزى ۈرلۈك مەدەه ۇز، ت ت

ۈرت لاتارلىكالر خىشلەتلىم ھېشابلىوىپ ئاالھىدە لە ۈڭگ وجا ") دىرلەهگەنگ ۇرت ۋە لەدىمنى :"ئابدۇلەًٌۇم خ غەربىي ً

و رەڭلىم (. بەتلەرگە لاراڭ  -80  -79، "مەدەهىٌەت ظۇهىڭ ۈئچۈهمۇ ۇئالر ۆئلگۈچىوىڭ ۈئصتىۋېطىغا ۋە ئەتراپىغا لىزى

ۈر، مەدەن ۇئۋىودىلىرىوى چېچىض ئارلىلىق ۆئلگۈچىگە ھاًاتىي هۈچ، لان، ئىششىكلىق ئاتا لىلىطوى ت ىلىگەن، تۆم

ۇر ." ) ئارزۇ لىلغان ظىمالىي " . (بەتلەرگە لاراڭ  -400،  -128، "ئېشتېتىنا ئاصاصلىرى وئلۇظلۇلى:"صەهئەت ھوظ

صىدە)ئالتاي راًوهى  ت ئىتتىپالى تەۋە وۋې و توپىغا مىلەپ ( صابىق ص صەتلەر لىزى دىن تېپىلغان لەدىمنى لەبرىلەردە جە

و تۇپرالوىڭ ھا. هۆمۈلگەن صەتوى چىرىطتىن بۇهىڭدىن لىزى ًات ۋە لاهوىڭ صېٌماصى لىلىوغاهلىكى، ظۇهدالال جە

ۆرگىلى بولىدۇ وە (چەرچەن هاھىٌىشىدىنى زاغۇهلۇق هەهتىگە جاًالظكان . صاللىغىلى بولىدىغاهلىكىوى ه لەبرىگە دەپ

صەتوىڭ بۇهىڭدىن  ى لەبرىلەرگە لەدىمم(ًىو ئىلگىرىنى دەۋرگە توغرا هېلىدىغاهلىكى بېنىتىلگەن 3800لىلىوغان جە

ۇچ مىوېرال بوًالتا گىرىم لىلىوغان و تەبىئىي لىزغ ۈزىگە بىر خى صەتلەرهىڭ ً وە لىلىوغان جە بۇ ئەھۋالمۇ . دەپ

لىم بولۇظى مۇمنىن وجا ."  )ًۇلىرىدىنىگە مۇهاصىۋەت ۇرت ۋە لەدىمنى مەدەهىٌەت:"ئابدۇلەًٌۇم خ   -79، "غەربىي ً

 (بەتلەرگە لاراڭ  -80

و رەڭ بولغاندېمەك، ئىپتىدائى   ۈزەللىم تۇًغۇصى لىزى صلەپنى گ ۇڭا ۇئالر وئۋچىلىق . ي ئەجدادالرهىڭ ئەڭ دە ظ

ۈرۈلگەن ۇرلۇلىوى ۋە ( ًارىالهغان)جەرًاهىدا ۆئلت لىپ، ۆئزىوىڭ بات ۈرۈۋې لىرىگە ص ۈزلىرىگە ۋە بەدەه ھاًۋاهالرهىڭ لېوىوى ً
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ۈزەللىنىوى هاماًان لىلغان ۇرت ئاًاللىرىوىڭ گىرىم صەهئىتىلەدىمنى غەربى:"مۇبارەك ئاۋۇت ."  )گ ظىوجاڭ " "ي ً

چىلىنى ۇرچە، "تەزهىرى    (بەتلەرگە لاراڭ  -61  -53صام،   -3ًىو   -2000، ۇئًغ

و رەڭوى ًەهى ًۇلغۇن چېچىنى،  7دىٌارىمىزدا ًاظاپ ۆئتنەن لەدىمنى ئەجدادالر ئەًوى دەۋرلەردە ئاصاصلىق  خى

ۇرۇخ، لەًلىگۈل، زاراڭزا چېچىنى، ًاڭ ۈر رۇدىشى، (زاك)اق پوصتى، ئاهار پوصتى، گېو گۈلش و تۆم ۆه تاش، لىزى ، ه

ۇرۇپ ًاصىغان ورتوپىشى، صېغىز توپا لاتارلىكالرهى ئارىالظت ۋاهى"مەھمۇد لەظكەرىوىڭ . ب ۈرهىي تىلالر دى دىمۇ ًەتتە " ت

و ئاصاصلىق رەڭوىڭ هامى ئىزاھالهغان ۇرمۇظتىنى ئېھتىٌاج تەلەززا. خى ۈزەللىم هېٌىوچە ئىجتىمائىي ت صى ۋە گ

ۆرۈك  ۈرلىرىوى هۆپەًتىض ھەلكىدە هۆپ ئىزدىوىطلەر ئېلىپ بېرىلىپ، ه ئىشتەهلىرىوىڭ ئېطىطىغا ئەگىطىپ، رەڭ ت

ورەڭ ئېچىلىدۇ)چېچىنى  و چاتكال بولۇپ، گۈلى پ ۇمەك گۈلى، ئىوەك پىتى (ًۇلغۇن تىپىدىنى بىر خى ، تۇخ

ورى، لارىكات، ئالكات، ئاق ًاهتاق ۇئرۇلى(ئابدىمىلىم) ، (جىگەررەڭ)، ئازغان ۇئرۇلى، پىٌاز پوصتى، ئاق تېرەك پ

ورىد)لارىغاي ًىلىمى، ھەظكىپىچەك، هۆظۆدۇر ۇظۇن وئهشىد، ئاق رەڭلىم)، مىتوصىن (صىوم خىل ، لارا (لوغ

ۇرۇم (ۈئجمىوىڭ بىر خىلى)ۈئجمە، ظاتۇت لاتارلىكالرهى ۆئزئارا تەڭطەپ، ھەرخىو ( ئاصاصلىق تەرهىبى هاربون)، ل

ۇرۇپ . ەرهى تەًٌارلىغانرەڭو مەلۇم بولۇظىچە، ئەجدادالر لارىغاي ًىلىمى بىلەن ئاهار ظۆپىنىوىڭ ئېرىتمىشىوى ئارىالظت

ۇچ صېرىق رەڭلىم بوًاق ًاصىغان ۇرۇپ . لىزغ جىپ ئېرىتىپ، ۇئهى ًاڭاق پوصتى بىلەن ئارىالظت ۆه تاظوى ًاه ه

و لاًوىتىپ، صۇس ھەم ًارلىن بولغان هۆك رەڭوى ئىجاد لىلغان ۈرتۈپ، ھەر خى و رەڭلەرهى تېرىشىگە ص ، ۇئالر بۇ خى

ۈر ) بوًىغان ۇر مەدەهىٌىتى:"ئىشمائىو تۆم ۇهلىرىغىمۇ (. بەتلەرگە لاراڭ  -319  -318، "ئىدىكۇت ۇئًغ ۈزلىرىگە ۋە هالپ ً

لەهگەن لىق، ًارىطىملىق رەڭلەر بىلەن گىرىم لىلىطكا ئادەت   .چىراً

ۈرۈپ گىرىم لىلىطتىن باظكا لاش، لەدىمنى ئاهىلىرىمىز مەڭزى،  ۈرمىلەر ص ۇهلىرىغا ھەرخىو ًارىطىملىق ص هالپ

ۈرۈظنىمۇ ئاالھىدە ئەھمىٌەت بەرگەن ۈزەللەظت بۇ لەدىمنى ئېتوىم ئادەت ئاهىلىرىمىز ۋە لىز . هىرپىنلىرىوى پەردازالپ گ

لىطىپ هەلگ - چە داۋام ۇرمۇظىدا ئەهئەهە بولۇپ صاللىوىپ، ھازىرغى وهاهلىرىمىز ت نچ ۈز ئېلىض  :مەصىلەن. ە ۈز  -ً بۇ ً

و پەرداز، بۇهىڭدا موچىن ۋە مەظۇت ًىپتا . ئېچىض دەپمۇ ئاتىلىدۇ ۈزەللىنى بوًىچە لىلىوىدىغان بىر خى بۇ چىراي گ

ۈز  ۈهلەرهى ئېلىپ ً ۈز، لاپاق ۋە پېطاهىدىنى ًۇمران ت ۈرىدۇ -ً ۆرهەملەظت ۆزهى ه ئارخېئولوگىٌىلىم مەهبەلەرگە  .ه

ۈزەللىم ًاراتكۇچى التاپەتلىم، صاھىبجامال ئاصاصالهغاهدا،  ۈزەللىننە ئىوتىلگۈچى ۋە گ ۈزىلىگە وئخطاش گ هروران گ
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ورالالر دەۋرىدىال  ورالالر دەۋرى مىالدىٌىدىن ئىلگىرى )ئاهىلىرىمىز مىس ل  -ًىلالرهىڭ ئالدى   -2000دىٌارىمىزهىڭ مىس ل

لەهگەنمىشتىن ًاصالغان موچىوالرهى ئىطلىت( هەًوىدىن باظالهغان ۈز ئېلىطكا ئادەت لەدىمنى ئاهىلىرىمىز . ىپ ً

صەت  گەن لاراظكا ئاصاصەن جە ۇرصۇن، دې ۈزەل ت لىق ئىطلىتىپ مەڭگۈ گ ئىطلەتنەن ۋە ۇئ ئالەمگە بارغاهدا داۋام

لىق تېپىلمالتا -بىلەن بىللە هۆمۈلگەن موچىوالر دىٌارىمىزدىنى ئىپتىدائىي لەبرە   مەصىلەن، .ًادىنارلىكالردىن داۋام

ۈز ئېلىطكا   -1999 ۇردىنى ًىڭپەن لەدىمنى لەبرىشتاهلىكىوى لازغاهدا، لەدىمنى ئاهىلىرىمىز ً ًىلى ئارخېئولوگالر لوپو

ق   :ئىطلەتنەن موچىوالرهىمۇ تاپكان، ۇئالرهىڭ تەپشىالتى مۇهدا

ۇرى 1موچىن  )1 ۈرەك ظەهىللىم M22:14:22 داهە، هوم هەلگەن بىر ، ۇئزۇهچاق ظەهىللىم بولۇپ، ئىننى ۇئچى ه

ۇرىدىن ئېگىض ئارلىلىق ًاصالغان ۆۋەهدىنى ًېرىمىال صاللىوىپ لالغان بولۇپ، لالدۇق . تال مىشوى وئتت ۇئهىڭ پەلەت ت

لئارا ئابلىمىتوىڭ )صاهتىمېتىر  15 ～0.1صاهتىمېتىر، لېلىولىكى، 0.6 ～0.35صاهتىمېتىر، هەڭلىنى  6.1ۇئزۇهلۇلى  دى

ۇر ئاًاللىرىوىڭ ًاصىوىض ئاد" لىرىۇئًغ ۇرچە، "ظىوجاڭ ئىجتىمائىي پەهلەر تەتكىكاتى ژۇرهىلى" "ەت   -1ًىو   -2001، ۇئًغ

ۇرى 1موچىن  2(  .هاملىق مالالىشىدىن ئېلىودى) صاهىدا ۇئ ۇئزۇهچاق ظەهىللىم بولۇپ، ئىننى  .M 7:3 داهە، هوم

ۇرىدىن ئېگىض ئارلىلىق ًاصالغان ۈرەك ظەهىللىم هەلگەن بىر تال مىشوى وئتت بىرىگە  -، ئىننى بىشى بىر ۇئچى ه

ۇرىشىغا بىر دەهە چەمبىرەك صېلىوغان بولۇپ، ۇئهى ًۇلىرى . ۇئدۇل بولۇپ، لىشىطكا لۇالًلىق ۆۋەن  -ۇئهىڭ وئتت ت

صتىشىوىڭ لۇًرۇلىدىنى . ًېپىطكا بولىدۇ -ھەرىنەتلەهدۈرگىلى، بۇهىڭ بىلەن موچىووى ئىختىٌارىي ئېچىپ  ۇئهىڭ دە

وڭ ھالكا  ۈهچىگە بىر چ ۈزۈلگەنتۆظ  51.1 ～ 4.0صاهتىمېتىر،هەڭلىنى  9موچىووىڭ وئمۇمىي ۇئزۇهلۇلى . هىرگ

ۈهچىشىوىڭ دىئامېتىرى  7.0 ～ 5.3صاهتىمېتىر، لېلىولىكى  و .صاهتىمېتىر هېلىدۇ 41صاهتىمېتىر، تۆظ ًەهە ھەر خى

ۈز تېرىشىوى ئاصراپ هەلگەن اتارلىق ًېمەهلىنلەر مەصىلەن، ئالما، ھەصەل، خام لاًماق ق. ًېمەهلىنلەر بىلەن ً

ۈز تېرىشىوى ئالارتىض،  ۈظۈظوىڭ، ًېرىلىپ هېتىطوىڭ ئالدىوى ئېلىپ، ً ورۇق چ ۈز تېرىلىرىگە ل ئارلىلىق ً

ۇرۇش رولىوى وئًواًدۇ ۆز پەردازى .صىلىكالظت ۆڭۈلوىڭ ئەًوىنى"هوهىالردا -ه ۆز ه گەن مالال بار" ه ۇر ئاًاللىرى . دې ۇئًغ

ۆرس ۇرلۇق ھەم ًوغان ه ۆزلىرىوى ه ۈرمە ئىطلەتنەنه ۈرمىوىڭ . ىتىض ۈئچۈن لەدىمنى دەۋرلەردىن تارتىپال ص ص

ۆز هېشەللىنلىرىوىڭ ئالدىوى ئېلىض رولىغىمۇ ئىگە ۈرۈش رولى بولۇپال لالماصتىن، بەلنى ًەهە ه ۈزەللەظت   .گ

و گۈللەردىن لەۋ گىرىم بۇًۇملىرى ًاس  -لەۋ پەردازى  ۈرلۈك لىزى ۇر ئاًاللىرى ت اپ، لەۋلىرىگە گىرىم لەدىمنى زامان ۇئًغ
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  .دەپ ئاتىغان" ئەڭلىم"لىلىپ هەلگەن، ۇئالر لەۋ گىرىمىوى 

ۇر ئاًاللىرى ۋە لىز  -لول پەردازى  ۈزەللىنىگە ئەزەلدىوال ئاالھىدە ئەھمىٌەت بېرىپ  -لەدىمنى ۇئًغ وهاهلىرى لول گ چ

ۇرۇپ لولىغا، تىرهاللىرىغا ۇئالر ًازلىكى خېوە تېرىپ، ۆئصنەهدىن هېٌىن صولۇپ، ئازراق زەمچە . هەلگەن ئارىالظت

ۇچ صېرىق رەڭگە هىرىپ، خېلى ۇئزاق ۋالىتكىچە ۆئچمەًدۇ. لوًىدۇ و ًاهى لىزغ لىق . لول لىزى خېوىوىڭ لولوى چىراً

  لىلىطتىن صىرت، ًەهە ئالىكان لىزىض، تەرلەظوىڭ ئالدىوى ئېلىض رولىمۇ بار

لئارا ئابلىمىتوىڭ  ۇر ئاًاللىرىوىڭ ًاصىوىض"دى لىرى ۇئًغ ، "ظىوجاڭ ئىجتىمائىي پەهلەر تەتكىكاتى ژۇرهىلى" )"ئادەت

ۇرچە،  ۈهلەرهى ئىطلىتىض .هاملىق مالالىشىدىن ئېلىودى  (صاهىدا  -1ًىو   -2001ۇئًغ ۇراللىق ۆئصۈمل ۇر ئاًاللىرى  -پ ۇئًغ

ۇراللىق ۆئ ۈهلەرگە ئامراق بولۇپ، ۇئالر ئىپار، ئەمبەر، صەهدەل لاتارلىق پ ۇراللىق ۆئصۈمل ۈهلەرهى ًېوىدىن پ صۈمل

ۇراق بولۇپ، ھازىرلى ھاۋا تەڭطىگۈچ ۋە ئەتىرلەرهىڭ رولىوى وئًوىغان. ئاًرىمىغان ۇش پ ۈهلەر هاھاًىتى خ . بۇ ۆئصۈمل

ۇرتالرهىڭ چېكىۋېلىطىوىڭ ئالدىوى ئېلىض رولىمۇ بار ۈهلەرهىڭ ھاظارات، ل ۇراللىق ۆئصۈمل . ۇئهىڭدىن صىرت بۇ پ

ۇر ئاًاللىرىوىڭ،  ۈزەللىم ئېھتىٌاجى ۈئچۈهال  -لىز دېمەك، ۇئًغ ۇز گ وهاهلىرىوىڭ پەرداز بۇًۇملىرى ۇئالرهىڭ ًالغ چ

لەدىمنى ئاهىلىرىمىزهىڭ ًۇلىرىكىدەك گىرىم . ئەمەس، ًەهە صاغالملىق ئېھتىٌاجى ۈئچۈهمۇ بەلگىلىم خىزمەت لىلغان

لىرى دىٌارىمىزدىنى لەدىمنى لەبرىلە -لىلىض، لاش  ۆزلىرهى پەردازالرش ئادەت صەتلەردە ئىشپاتالهدىه . ردىن چىككان جە

ۇرمۇظىدا ھېلىھەم داۋام ئەتمەه تە ۇر ئاًاللىرى ت   .بۇ ئېتوىم ئەهئەهە ھازىر ۇئًغ

 

گە گۈل چېنىض  .3  ئادىتى( صىزىض)لەدىمنى ئاهىلىرىمىزدا بەدەه

  

گە گۈل چېنىض  ۈزەللى -بەدەه و ئېشتېتىم ئېڭى، گ ك لارىطى، بەدىوىوى ئەًوى زاماهدىنى ئەجدادلىرىمىزهىڭ بىر خى

صەتلەرگە  -ھەرخىو گۈل  هۇصخىالر بىلەن پەردازلىطى بولۇپ، دىٌارىمىزدىنى لەدىمنى لەبرىلەردىن چىككان جە

ۇرمۇظىدا بارلىككا هەلگەهلىنى مەلۇم بولىدۇ وىڭ خېلى لەدىمدىال ئەجدادالر ت ئىپتىدائىي . "لارىغاهدا بۇهداق ئېتوىم ئادەت

ۈرىتى لەر ھاًۋاهالر ص ولۇهۇش ئىدىئادەم و توتېمغا چ لىرىگە چېنەتتى، بۇ بىر خى ۆئردەهوى . هى توتېم صۈپىتىدە بەدەه

ۈزلىرىگە ۆئردەك ظەهلىوى،  ۇچىلىرى ۇئالرهىڭ ً ولۇهدۇرغ ۇراصىمغا لاتواظكاهدا چ توتېم لىلىدىغان لەبىلىلەردە ًاظالر م
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ۆز ئەتراپىغا چەمبەر، لېطىغا صىزىق صىزىپ لوًاتتى ە. ه لۇلۇلە لېپ ى بىلەن تېرىوى تىلىض بولۇپ،  گۈل چېنىض تاش ۋ

ۇر "  )بۇهىڭ بىلەن تېرىدە لارا رەڭوىڭ لېوىق رەڭلىم لاپارتما ئىزلىرى لاالتتى ئېشتېتىنا ئاصاصلىرى :"صەهئەت ھوظ

لەرهىڭ بەدەن بېزىنى مۇلىم ۋە ۆئزگىرىطچان بېزەك دەپ ( .بەتلەرگە لاراڭ  -400  -128، "وئلۇظلۇلى ئىپتىدائىي ئادەم

لەر . هنىگە بۆلۈهىدۇئى ۇهوى ًېرىض، لۇاللوى تېطىض  -مۇلىم بېزەه ۇرهىوى تېطىض، هالپ گە گۈل چېنىض، ب بەدەه

ۆئزگىرىطچان بېزەك بولشا پۆپۈك ئېشىض، ھالكا صېلىض، لېوتا چېگىض لاتارلىكالرهى . لاتارلىكالرهى ۆئز ئىچىگە ئالىدۇ

وى بوًاش، گۈل چېنىض، ماي، . ۆئز ئىچىگە ئالىدۇ ۈرۈش ئارلىلىق بەدەه گە ص ۆئصۈملۈك صۇًۇللۇلى ۋە الًوى بەدەه

 ②".ھاظارات ۋە پاظىدىن مۇداپىئەلىوەتتى ۋە تېرىشىوى پاهالًتتى

چالالر، صىرغىالر ئېشىلغاهلىكىوى، " ۈرلۈك زىبۇ زىووەت بۇًۇملىرىوى ًەهى موه ۇرمۇظىدا ت لەر ت بىز ئىپتىدائىي ئادەم

الهدۇرغاهلىكىوى، ھەرخىو ۈئزۈهلەر تالالغاهلىكىوى، ئىپتىدائىي ئا ۇال لەرهىڭ بەدىوىوى ًۇمطاق رەڭدار توپىدا ج دەم

لىرىگە هەلىض چېنىدىغاهلىكىوى بىلىمىز ۆهرەه ۈز، لول، پۇتىغا، ه ئىپتىدائىي توتېم . ۆئصۈملۈك بوًاللىرىدا ً

ۇراصىملىرى مۇهداق ًاصىوىض ۋە بېزەك صېلىطوىڭ ھەرلاًشى مىللەت خەلكلىرىدە ھەرخىو، ئەمما تو لىمۇ باي، م

ۆرصەتتى ۆزىگە رەڭ . رەڭدار بولىدىغاهلىكىوى ه و گۈل بىلەن بوًاًدىغان، لاش، ه ئازادە هىٌىودۈرىدىغان، بەدىوىوى لىزى

ۇرا ۋە مەرهىزىي ئاصىٌا لەدىمنى لەبرىلىرىدە هۆپلەپ تېپىلدى ۇر، ئالتاي، . بېرىدىغان ھالەتتە وئتت ظىوجاڭوىڭ لوپو

صەتلەرهىڭ تارغاق، مىس ئەًوەك، مارجان، چاچ لۇمۇل، ۈئرۈمچى ۋە ئالغۇي هوها  لەبرىلىرىدىنى جە

و توپىغا هۆمۈلگەهلىنى بۇ خەلكلەر  و بوًىلىپ، لىزى لىرىوىڭ لىزى وە لىلىوغاهلىكى، بەدەه خالتىشى،باغىرداق بىلەن دەپ

ۈزدى ۇر ًەتن ۇرمۇش ئىشتېتىنىشى تارىخىدىن بىزگە ۇئچ ۈر مۇھەممەتئىمىن 2." )*ت ۈه ظ ، "ق ئېشتېتىنالاتالملى:"ئابدۇ

 ( بەتنە لاراڭ  -554

ًىو  3800ًېكىوكى ًىلالردىن بۇًان ظىوجاڭ ئارخېئولوگلىرى چەرچەن زاغۇهلۇق لەدىمنى لەبرىشتاهلىكىدىن بۇهىڭدىن "

ۇرۇهكى ئەر  صەتلەرهى تاپتى -ب ۇرۇق جە ۇرهى  2M. ئاًال ل وزۇهچاق، ب ۈزى ص صىتىوىڭ ً وە لىلىوغان ئاًال جە لەبرىگە دەپ

ۇر لاڭطارلىق وڭ لىرى ل ۆزلىرى ًوغان، چاچ ۈزۈلگەن، (ئالارغان)، ه و ًۇڭ ًىپ ۆئتن ۈهىگە لىزى ، لۇلىكىوىڭ تۆظ

و  ۇرۇن ۈئصتىدىن تاهى ئېڭەهلىرىگىچە صېرىق رەڭلىم بىر خى ۆز، ب پېطاهە، چېنە، مەڭزىوى ئاصاس لىلغان ھالدا ه

ۆگىمەچ ظەهىو ئاالھىدە  بۇهىڭ. مىوېرال بوًالتا ۆئزگىچە گۈللۈك ظەهىو چىكىرىپ گىرىم لىلىوغان ئىچىدە ً
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لەهگەن و ًۇڭ ظوًوا بىلەن باغالهغان. گەۋدى لىم گىرىم بۇًۇملىرى ئىچىدە ًاغاچ، . ئېڭىنى زىچ تولۇلغان لىزى ئاخىرەت

ۈزدىن ًاصالغان ئىننى تال تارغاق ۋە لاش لەلەم تېپىلغان ۈڭگ صەتوىڭ پېطاهە ۋە ئىننى چېنىشى، مەڭزىوى . م ئەر جە

ۇر ئاصاس لىلغان ھ و مىوېرال بوًالتا ه ۇرۇن ۈئصتىوى بوًالپ تاهى ئېڭەك ئاصتىغىچە صېرىق رەڭلىم بىر خى ۆز، ب الدا ه

لىم  ۈزىگە وئخطاپ هېتىدىغان ظەهىو ئاالھىدە گەۋدى ۈڭگ ۆگىمەچ م كارهىڭ ً ۇرغان لۇًاش ظەهلى ۋە لوچ چېچىپ ت

ۇرۇلغان ئارخېئولوگىٌىلىم پاهىتالر ب. لىلىپ صىزىلغان گە گۈل صىزىض ًۇلىرىدا توهۇظت هىڭ (چېنىض)ىزگە بەدەه

ۈرۈظتە لولالهغان ظەهىو  ۈزەللەظت لەدىمنى زاماهدا ًاظىغان ئەجدادلىرىمىزهىڭ ۆئز بەدىوىوى زىووەتلەش ۋە گ

ۇرۇهكى بېزەك  ۇز ئەڭ ب صىتىلىرى ئىنەهلىنى، ۇئ ًالغ پەرداز مەزمۇهىغا ئىگە بولۇپال لالماصتىن، بەلنى ًەهە مول  -ۋا

وە . ى مەدەهىٌلىم مەهىشىگىمۇ ئىگە ئىنەهلىنىوى ئىشپاتلىدىمەزمۇهلۇق مەهىۋ زاغۇهلۇق لەدىمنى لەبرىلىرىگە دەپ

ئاًالالردىن ۆئرۈمە چاچ لوًۇش بىلەن بەدىوىگە گۈل صىزىطوىڭ ۆئز زاماهىشىدا تەڭ لوللىوىلغاهلىكىوى،  -لىلىوغان ئەر 

و بېزىوىطلەرهىڭ ظەهىو، مەزمۇن ئاالھىدىلىنلىر ۈملىدىن ۇئ خى ى ھەرلاًشى تارىخىي دەۋرلەردىنى مەدەهىٌەت ج

ظىوجاڭ ." )"تەرەلكىٌاتىوىڭ ۆئزگىرىطىگە ئەگىطىپ ۆئزگەرگەهلىنىوى ًەهىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا ئىشپاتلىدى

ۇرچە، "مەدەهىٌەت ًادىنارلىكلىرى  .  بەتنە لاراڭ  -56لوظما صان  (- 4  -3ًىو   -1997، ۇئًغ

ۈزىگ صەتوىڭ ً ۈزىگە ًۇلىرىكى ئىننى جە لىق بولۇپ، ئاًالوىڭ ً ە لىلىوغان گىرىمالر ئىوتاًىن وئبرازلىق ۋە چىراً

ۈزەللىننە، بولۇپمۇ گۈل  -صىزىلغان گۈل  چېچەهلەرگە بولغان  -چېچەك هۇصخىلىرى ئەًوى دەۋر ئاًاللىرىوىڭ گ

كان لۇًاش ظەهلى ۇر چېچىۋات ۈزىدىنى ه لىشە، ئەرهىڭ ً ۇئالرهىڭ لەبىلىشىوىڭ  ھەۋىشىوىڭ بەهمۇ ًۇلىرىلىكىوى ئىپادى

لىگەن ۈهىوى ئىپادى ۈهل ل ۇرلۇلى، ۋە هۈچ ۈزى بولشا ئەرهىڭ بات ۈڭگ كار م ولۇهىدىغاهلىكىوى، لوچ وگرافىٌە، . لۇًاظكا چ ئېتو

گە گۈل چېنىض ۋە صىزىطوىڭ ًەهە  -مىللەتطۇهاصلىق، لەدىمنى ۆئرپ  لەرگە دائىر تەتكىكات ماتېرىٌاللىرىدا بەدەه ئادەت

و مۇھىم مەن ۇڭگۇس وئۋچىلىرى ئىچىدە ھەرلاًشى لەبىلىلەرهىڭ . ىشى بارلىكى لەًت لىلىوغانبىر خى مەصىلەن، ت

لىرىگە بىر  ۈز ۋە . چېچەهلەرهى صىزىدىغان ئادىتى بار ئىنەن -بىرىگە وئخطىماًدىغان ۆئزىگە خاس گۈل  -بەدەه ۇئالر ً

لىرىگە صىزىلغان ئەهە ظۇ ظەهىللەرگە لاراپ لارظى تەرەپوى ظمەن تەرەپوىًاهى د)بەدەه ئېوىق ئاًرىپ زەربە ( ۈ

گە گۈل چېنىض ۋە صىزىطوى مىللەت ًاهى لەبىلىوىڭ بەلگە . بېرىدىنەن ۇڭا، ئالىمالر بەدەه ئاالمەتلىرى، بىر توپ  -ظ

، "ظىوجاڭ مەدەهىٌىتى. )بىلەن ًەهە بىر توپوىڭ ظەرتلىم بەلگىشى دەپ ئېٌتىطكا بولىدۇ، دەپ لاراًدىنەن
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ۇرچە،    (بەتلەرگە لاراڭ  -13  -11لوظما صان،   -6  -5ًىو -1998ۇئًغ

ۈرىشى ۋە  صەتوىڭ وئڭ پۇتى، ئىننى بىلىنى، م مەصىلەن، ئالتاًدىنى بازىرىق لەدىمنى لەبرىشتاهلىكىدىن ئېلىوغان جە

صەتوىڭ پېطاهىشى،  -مەًدىشىگە ھەرخىو ھاًۋان بىلەن گۈل  گىٌاھالر چېنىلگەن بولشا، زاغۇهلۇلتىن تېپىلغان جە

صەتلەر ًەهە هاپنازدىنى . ئاالمەتلەر صىزىلغان -ۋە بوًوىغا ھەرخىو بەلگە  مەڭزى مۇهداق بەدىوىگە گۈل چېنىلگەن جە

ۈزى، پېطاهىشى ۋە بوًۇهلىرىغىچە صىزىلغان -داغىشتاهدىن تېپىلغان ئەر  گە گۈل چېنىض،  .ئاًالوىڭ ً دېمەك، بەدەه

ۈزىگە بوًاق بىلەن ھەرخىو ظەهىللەرهى صىزىض، بەدەهگ ۇرا ۋە مەرهىزىي ئاصىٌا ً لىرى وئتت ە پەرداز لىلىض ئادەت

ۆرۈلگەهلىنى مەلۇم مۇبارەك ئاۋۇت . ) خەلكلىرىگە وئرتاق بولغان ئېتوىم ئەهئەهە بولۇپ، ئاًالالردا هۆپرەك ه

ۇرت ئاًاللىرىوىڭ گىرىم صەهئىتى:" چىلىنى"، "لەدىمنى غەربىي ً ۇرچە، "ظىوجاڭ تەزهىرى ، صان  -3ًىو   -2000، ۇئًغ

 .  (بەتلەرگە لاراڭ  -61  -53

 

لىرى .4  لەدىمنى ئاهىلىرىمىزدا ھەرخىو چاچ لوًۇش ئادەت

 

كا ھەرخىو ۆئصۈملۈك مېٌ  ى ۋە  -چاچ لوًۇش  چاچوى ھەرخىو ظەهىو ۋە ۇئزۇن، لىشكا لىلىپ ًاصاش، چاچ

وهاهلىرىمىزدا ۇئزۇهدىن -مەلھەملەرهى چېپىپ پارلىرىتىض لەدىمنى ئاهىلىرىمىز ۋە لىز  و ئەهئەهە ۋە  چ بۇًان بىر خى

ۈزەللىم ۆئلچىمى بولۇپ هەلگەن لىرىوىڭ ۇئزۇن . گ توملۇلى، لارىلىكى بىلەن ئاالھىدە  -ظۇهدالال ئاهىلىرىمىزهىڭ ۆئز چاچ

ۇرۇرى ھېشابالهغان ۋولى، . پەخىرلىوىدىغان غ ۈزەللىم صىم ۇڭا، ًارىطىملىق صۇمبۇل چاچ لەدىمنى ئاهىلىرىمىزهىڭ گ ظ

ۆرصىتىدىغان پەخرىي ۆئزلىرىوى تېخىم ۈزەل، صۇمباتلىق ه ۇرۇرى بولۇپ هەلگەن -ۇ گ   .غ

چە دىٌارىمىزدىنى لەدىمنى لەبرىلەردىن تېپىلغان چاچ ظەهلىدىن لارىغاهدا، لەدىمنى ئاهىلىرىمىز ئەڭ  ھازىرغى

ۇۋېتىطنەن لىرىوى هاھاًىتى ۇئزۇن لوً صلەپتە چاچ ۇئهىڭدىن هېٌىن تارغاق بىلەن تاراپ ھەرخىو . دە

ۈرگەنظەك ۇۋېتىدىغان بولغان. ىللەرگەهەلت لىرىوى ۆئرۈپ، ۇئزۇن لوً ئەجدادلىرىمىزهىڭ ۆئرۈمە چاچ . هېٌىن ًەهە چاچ

ۆهۈمران وئرۇهغا . لوًغان دەۋرى خېلى ۇئزۇن بىر تارىخىي دەۋرلەرگىچە داۋام ئەتنەن مىالدىٌىدىن هېٌىن بۇددىزم ھ

و ظەهىللەردە بان لىرىوى ۆئتنەهدە، چاچوى هېشىدىغان، ھەر خى لىق لىرلىم چاچ لوًىدىغان، چاچ تىالًدىغان، چىراً
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ن وى ًېتىلدۈرگە لىرىوى بىر . بوًاًدىغان، ھەتتا بۈدۈر لىلىدىغان ئادەت ئىشالمىٌەتتىن هېٌىن ًەهە ئىلگىرىنىدەهال چاچ

چە تال لىلىپ ۆئرۈًدىغان هوها ئادىتىگە لاًتىپ هەلگەن ًادىنارلىكالر  مۇهداق ۆئرۈمە چاچ لوًۇش ئادىتىگە دائىر. لاه

صەتلەردە هاھاًىتى ئەًوەن صاللىوىپ  ۇرپان ۋە لۇمۇلالردىنى لەدىمنى لەبرىلەردىن چىككان جە ۇر، ت وتەن، لوپو خ

چى دەرًاصىوىڭ   -1979مەصىلەن،  .لالغان ۇر راًۇهىدىنى هۆه ًىلى ئاپتوهوم راًوهىمىزهىڭ ئارخېئولوگىٌە خادىملىرى لوپو

نى ئېكىوىدىن لەدىمنى لەبر ۆۋەه ۇرتىمىزهىڭ ئىپتىدائىي جەمئىٌىتىگە دائىر لىممەتلىم مول ت ىشتاهلىكوى لېزىپ، ً

ۇهى، بۇلەبرىشتاهلىكتىن بۇهىڭدىن . ماتېرىٌالالرهى تېپىپ چىكتى وە لىلىوغان  4000ئاالھىدە بولغىوى ظ ۇرۇن دەپ ًىلالر ب

صەت  ۈزىلى)جە ۇر، لاش(هروران گ وڭ ك ۆزلىرى ًوغان ۋە چ هىرپىنلىرى ۇئزۇن ۋە   -هىڭ ئېڭىنى صەل ۇئچلۇق، ه

ۇرىدۇ ۈظۈپ ت ۈرىشىگە چ ۇر بولۇپ، م وڭ لىرى صۇس ل ۇهى هېپىز، چاچ ۇرهى لاڭطارلىق ۋە ئىوچىنە، هالپ . لوًۇق، ب

چاق تېپىلدى چاق، بىر تال تاش لوه صەت بىلەن بىللە هۆمۈلگەن بەش تال ًاغاچ لوه چالالرهىڭ باظلىرىغا . "جە بۇ لوه

ۇرىدۇۇئچلۇق لالپالالر هىٌدۈرۈلگەن، چ ۈظۈپ ت ۈرىلىرىگە چ لىرى لىشكا ۆئرۈمە چاچ بولۇپ، م   . اچ

صلەپنى تەتكىكات:"ۋاڭ بىڭخۇا  2* چى دەرًا بوًىدىنى لەدىمنى لەبرىشتاهلىكوىڭ لېزىلىطى ۋە دە ۇئ ئا ر )، ش "هۆه

لىم ئىلمىي مۇھاهىمە ًىغىوى ئىلمىي مالالىلەر توپلىمى"ئىجتىمائىي پەهلەر ئاهادېمىٌىشى  ۆۋەت جى ه ، خەهزۇچە، "تۇه

ًىللىرى ًەهە ئارخېئولوگلىرىمىز تەرىپىدىن ۈئرۈمچىوىڭ هەهشەن هان راًوهىدىنى  -1977،  -1976( بەتنە لاراڭ  -233

صەتلەرهىڭ چېچى ۇئزۇن ۆئرۈلگەن، "ئالغۇي جىلغىشىدىن لېزىۋېلىوغان لەدىمنى لەبرىلەردىن تېپىلغان  بەزى جە

ور ظەهىللىن كاپ وجا ") تارتىپ لوًۇلغان(لىق چاچ)بەزىلىرىوىڭ چېچىغا ت ۇرتىمىز ئىپتىدائىي :"ئابدۇلەًٌۇم خ ً

صاهىغا   -2ًىو   -1978، "ظىوجاڭ ئىجتىمائىي پەهلەر تەتكىكاتى)"، "جەمئىٌەت ئارخېئولوگىٌىشىدىن وئمۇمى باًان

  ( لاراڭ

صالغان ئاالھىدە لىممەتلىم زىبۇ ئالتۇهدىن ي"ئارخېئولوگالرهىڭ تەتكىكاتىغا ئاصاصالهغاهدا، بۇ لەبرىلەردىن تېپىلغان   ا

ىدىنى لەدىمنى ھون ۋە ۇئالرهىڭ ئەجدادلىرىوىڭ لەبرىلىرىدىن تېپىلغان  وڭغۇلٌى زىووەت بۇًۇمالرهىڭ بەزىلىرى ئىچنى م

ًىلىغىچە بولغان ئارىلىكتا هىٌە لەدىمنى   -1997ًىلىدىن   -1959. ③"ئالتۇن بۇًۇمالرغا وئخطىطىپ هېتىدىنەن

لىرى  20ن هىشبەتەن ًاخطىراق صالالهغان لەبرىشتاهلىكىدى صەت تېپىلغان بولۇپ، ۇئالرهىڭ چاچ ۇرۇق جە داهە ل

ۇر ئاًاللىرىوىڭ چاچ ظەهلىگە وئخطىطىدۇ. ھەرخىو ظەهىللەردە بولغان ًىلى   -1985. بەزىلىرى ھازىرلى ۇئًغ
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ىمنى لەبرىشتاهلىكتىومۇ ًۇلىرىدا ئارخېئولوگلىرىمىز ًەهە چەرچەن هاھىٌىشىوىڭ زاغۇهلۇق ًېزىشىدىن لېزىۋالغان لەد

زاغۇهلۇلتىن تېپىلغان بۇ . ئادەت ئەهئەهىشىگە وئخطىطىپ هېتىدىغان ئەھۋالالرهى تېپىپ چىكتى -مەلۇم بولغان ۆئرپ 

ۇرلۇق لەبرىگە وە لىلىوغان بولۇپ، ۇئالرهىڭ بىرى (M2)لەدىمنى لەبرىشتاهلىكتىنى ئىننىوچى هوم صەت  دەپ تۆت جە

صىتى ۆئز ئەًوى صالالهغان بولۇپ، تەبىئىي . اًال ئىنەنئەر، لالغاهلىرى ئ صىتى بىلەن بىر ئاًالوىڭ جە مۇظۇ ئەرهىڭ جە

صەتوىڭ چاچ . مومىٌاغا ئاًالهغان ۇر رەڭدە بولۇپ، ًېرىم ئالارغان، چاچ ئىننى تال لىلىپ  -ئەر جە وڭ صالاللىرى ل

و ًۇڭ ًىپ لوظۇپ ۆئرۈلگەن، مېت0.51مېتىر، چاچوىڭ ۇئچى تەرىپىدىن  3.0ۆئرۈلگەن، ۇئزۇهلۇلى  ىر ئارىلىكىغا لىزى

صەتوىڭ چېچى ئالىرىپ هەتنەن بولۇپ، تۆت تال لىلىپ ۆئرۈلگەن. صاهتىمېتىر هېلىدۇ 5چاچوىڭ توملۇلى  .  ئاًال جە

وجا ) ۇرتىمىز ئىپتىدائىي جەمئىٌەت ئارخېئولوگىٌىشىدىن وئمۇمى باًان:" ئابدۇلەًٌۇم خ ظىوجاڭ ئىجتىمائىي "، "ً

 .  (صاهىغا لاراڭ  -2ًىو   -1978، "تەتكىكاتى پەهلەر

چى "ئارخېئولوگالر زاغۇهلۇلتىنى بۇ لەدىمنى لەبرىشتاهلىكتىن تېپىلغان ًادىنارلىكالرهى تەتكىق لىلىپ   ۇئهىڭ هۆه

ى ئىنەهلىنىوى ۈرگەن" دەرًاصى صاھىلىدىن تېپىلغان مەدەهىٌەتوىڭ داۋام  لۇمۇلدىن تېپىلغان ۋە دەۋرى. مۇئەًٌەهلەظت

ۇرۇن دەپ بېنىتىلگەن لارا دۆۋە لەبرىشتاهلىكىدىنى ئەھۋالالر تېخىمۇ ئاالھىدە بولۇپ، ۇئهىڭدىن 3200بۇهىڭدىن  ًىو ب

چى دەرًاصى صاھىلىدىن تېپىلغان لەدىمنى لەبرىشتاهلىكتىنى ئەھۋالالرغا ئاصاصەن  لىم بۇًۇمالر هۆه تېپىلغان ئاخىرەت

صەتلەرهىڭ بولۇپمۇ بۇ لەبرىشتاهلىق. وئخطىطىپ هېتىدۇ لىرىبولغان"تىن چىككان جە ۈظىدىغان ۆئرۈمە چاچ " بەلگىچە چ

ظىوجاڭ مەدەهىٌەت )،  "تارىم ئارخېئولوگىٌىشىدىنى بىر لېتىملىق زور تېپىلىض:"ئەخمەت رېطىت، دولكۇن لەمبىرى 

هى لەبرىشتاهلىكتىن ًەهە هىٌە هاھىٌىشىدىنى لەدىم(.بەتنە لاراڭ  -5صان   -1ًىو   -1986، "ًادىنارلىكلىرى ژورهىلى

صەتوىڭ چېچى ئالتە تال لىلىپ تال   -2000تېپىلغان  دېمەك، بۇ . تال ۆئرۈلگەن -ًىلالر ئىلگىرىنى ئاًال جە

ۇر ۈرك، ۇئًغ الردىنى ۇئزۇن ۆئرۈمە چاچ لوًۇش ئادىتىوىڭ (回)ئارخېئولوگىٌىلىم تېپىلمىالر لەدىمنى ھون، ت

ظىغان ئەجدادلىرىمىز بىلەن ئاصاصەن وئخطاش ئىنەهلىنىوىال ئەهس لەدىمدىن تارىم ۋە تەڭرىتاغ ئېتەهلىرىدە ًا

ۈرۈپ لالماصتىن، ًەهە ۇئالرهىڭ مىللىي مەدەهىٌەت ئەهئەهىشى، ۆئرپ  ظلىق لاتارلىق  -ئەتت لىرى ۋە ئېتوىندا ئادەت

ۈظەهدۈرۈپ بېرىدۇ ۇت ئىنەهلىنىوى چ لىرىدىمۇ وئرتاللىكوىڭ مەۋج ۇرۇلغان ئارخېئولوگىٌىلىم  .جەھەت ًۇلىرىدا توهۇظت

پاهىتالر بىزگە ۆئرۈمە چاچ لوًۇظوىڭ لەدىمنى زاماهدا ًاظىغان ئەجدادالرهىڭ ۆئز بەدىوىوى زىووەتلەش ۋە 
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ۈرۈظتە لولالهغان ظەهىو  ۈزەللەظت ۇرۇهكى بېزەك  -گ ۇز ئەڭ ب صىتىلىرى ئىنەهلىنىوى، ۇئ ًالغ پەرداز مەزمۇهىغا ئىگە  -ۋا

ۈزەللىنوى )لالماصتىن، بەلنى ًەهە مول مەزمۇهلۇق مەهىۋى مەدەهىٌەت مەهىشىگىمۇ ئىگە بولۇپال  هىطىلەرهىڭ گ

و ئىپادىشى وە لىلىوغان ئەر  ئىنەهلىنىوى ئىشپاتلىدى(صۆًگەهلىنىوىڭ بىر خى  -زاغۇهلۇق لەدىمنى لەبرىلىرىگە دەپ

ۈزىگە بوًاق بىلەن  و ظەهىللەرهى صىزغاهلىكى، ۆئرۈمە چاچ لوًۇش ئاًالالرهىڭ ۆئرۈمە چاچ لوًۇش بىلەن بىللە ً ھەر خى

و بېزىوىطلەرهىڭ ظەهىو،  ۈملىدىن ۇئ خى گە گۈل صىزىطوىڭ ۆئز زاماهىشىدا تەڭ لوللىوىلغاهلىكىوى، ج بىلەن بەدەه

مەزمۇن ئاالھىدىلىنلىرى تەرەلكىٌاتىوىڭ ۆئزگىرىطىگە ئەگىطىپ ۆئزگەرگەهلىنىوى ًەهىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا 

ًىراق لەدىمنى زاماهالردا مەًلى ئەر ًاهى ئاًالالرهىڭ ھەممىشى ۆئرۈمە چاچ لوًغاهلىكىوى ئىشپاتالًدىغان  .لىدىئىشپات

مەصىلەن، لۇمۇل راًوهىدىنى لارا دۆۋە لەدىمنى لەبرىلىرىدىن . ئارخېئولوگىٌىلىم ماتېرىٌالالر هاھاًىتى هۆپ

ۇرۇن 3200بۇهىڭدىن ) لېزىۋېلىوغان ئاًال مېٌىت  لىرى، پىچان هاھىٌىشىوىڭ صۇ بېطى ( لىًىو ب هىڭ لوش ۆئرۈمە چاچ

گەن ًېرىدىنى لەدىمنى لەبرىلەرگە   ۇرلۇق لەبرە   -2) دې لىرى (هوم وە لىلىوغان ئاًالوىڭ لوش ۆئرۈمە چاچ دەپ

ورىغا تىكىلغان ۆگەلگەهدىن هېٌىن مەخشۇس ًاصالغان چاچ ت ًىلى لوپ هاھىٌىشىوىڭ صامپۇل ًېزىشىدىنى   -1983. ً

ۈرۈلگەهدە، مېٌىتالرهىڭ ھەرخىو چاچ پاصوهلىرى ئېوىكالهدىق ۇئالرهىڭ ئىچىدە هۆپ . ەدىمنى لەبرىلەر لېزىپ تەهط

تال بولۇپ، تاق  16ئەڭ هۆپلىرى . ۆئرۈمە، تال ۆئرۈمە، لوش ۆئرۈمە، ئەظمە چاچ ۋە ًاصالما ۆئرۈمە چاچالر بار

ۈرۈپ بىر لى چاچالر (صالغان)بۇهىڭدىن باظكا ًاصالما . لىپ ۆئرۈگەنۆئرۈمە چاچالرهى ۈئچ ئېطىم چاچالرهى بىرىن ت

و ۈئچ داهە  ۈرۈپ بىر لىلىپ ۆئرۈگەهدىن هېٌىن ئاظۇ خى ۈرلۈك بولۇپ، بىرىوچى خىلى ۈئچ تۇتام چاچوى بىرىن ت ئىننى ت

ۈرۈش لىلىپ ۆئرۈگەن ۈرۈپ بىر ً ۈرۈپ بىر. ۆئرۈمە چاچوى ًەهە بىرىن ت  ئىننىوچى خىلى ئالتە تۇتام چاچوى بىرىن ت

ۈرۈش لىلىپ ۆئرۈگەن   (بەتتىن ئېلىودى  -12  -11لوظما صان،   -6  -5ًىو   -1998ژورهىلى، " ظىوجاڭ مەدەهىٌىتى) "ً

لىرى ئەتراپىدىن لېزىلغان ھوهالرغا ئائىت لەبرىلەردىن  .  ىتىوىڭ هوًان تاغ ۇرٌى ۇمھ ە ج وڭغۇلٌى تال ًۇڭ  17ھازىرلى م

 .(بېتىگە لاراڭ  -66صان   -4ًىو   -1996ژورهىلىوىڭ    " 北方文物  "( ظوًوىوى لوظۇپ ۆئرىگەن چاچ تېپىلغان

ۈرۈش  وگرافىٌىلىم تەهط تەتكىق لىلىض هەتىجىلىرىگە ئاصاصالهغاهدا، ئەرلەرهىڭ ۇئزۇن ۆئرۈمە  -ئارخېئولوگىٌىلىم، ئېتو

شى  لىرى ئىشالم دىوى تارىم ۋادى ئەمەلدىن لالغاهدەك دا وئمۇمالظكاهدىن هېٌىن ( ۋە باظكا راًوهالر)چاچ لوًۇش ئادەت

ۈهنى، ۇئلۇغ ئالىم مەھمۇد لەظكەرى . لىلىدۇ ۋاهى"چ ۈرهىي تىلالر دى وتۇن " ت لىزالرهىڭ ۆئرۈمە چاچ لوًۇش  -دا خ
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لىرى ھەلكىدە بەزى مەلۇماتالرهى باًان لىلغان لىرى توغرىشىدا . ئادەت لېنىن، ئەرلەرهىڭ ۆئرۈمە چاچ لوًۇش ئادەت

ۈرهىي "مەصىلەن، . توختالمىغان ۋاهىت ۆئرۈمە  -ۆئرۈمە صاچ)؛ (ۆئرۈمە چاچ -ۆئرگۈچ : )بەتتە  -129توم Ⅰ "تىلالر دى

ۇرچاچ( ۆئهىم. )بەت    -175توم Ⅰ  (چاچ ۇپ  ( چاچ صالدى -ۆئهىنلەهدى)؛( بەت  -182توم Ⅰ )ًاصىما چاچ-چ

Ⅰ ۇرىن ًاصالغان ماڭال(ۇئراغۇت ۆئهىنلەهدى. )بەت   -140توم ۇپ وتۇن چاچ تالىۋالدى، ًەهى چ   ي چاچ تالىۋالدىخ

(Ⅰ بەت  -409توم ).  و ظەهىللەردىنى ۆئرۈمە چاچالرهى لوًۇش، ًاصالما چاچالرهى ( صۈهئىي)وئمۇمەن، ھەر خى

ۇ  و ئەهئەهە صۈپىتىدە دەۋرم لىرى بىر خى لىطىپ  -صېلىض، بېزىوىض ئادەت دەۋر، ئەۋالدتىن ئەۋالدلا ۈئزۈلمەي داۋام

ۇر لاتارلىق مىللەتلەردە ت كاهلىكى مىللەتلەرهىڭ ۆئرۈمە چاچ ھازىرلى ۇئًغ و ظەهىلدە صاللىوىپ هېلىۋات خىمۇ هۆپ خى ې

ۇرىدۇ ۇرۇپ تەتكىق لىلىطتا هاھاًىتى مۇھىم وئرۇهدا ت لىرىوى ۆئزئارا صېلىطت ۇر . لوًۇش، بېزىوىض ئادەت مەصىلەن، ۇئًغ

وتۇن  لەر ظەهىللەهگەن -خ ۈرۈش ئادەت ژۇرهىلى، " ظىوجاڭ مەدەهىٌىتى.) "لىزلىرىدا ھەرخىو ۆئرۈمە چاچ لوًۇظتا بىر ً

 (  .بەتتىن ئېلىودى  -12  -11لوظما صان،   -6  -5ًىو   -1998

ۇرالردا توي لىلمىغان لىزالرهىڭ چېچى وئن بەش، وئن ًەتتە، ًىگىرمە بىر ھەتتا، لىرىق بىر لىلىپ ۆئرۈلىدۇ . ۇئًغ

ۈپ ۆئرۈلمەًدۇ ھەمدە بۇهداق توي لىلمىغان لىزهىڭ پېطاهىشىد وهۇال چېچى بولىدۇھەرگىز ج ( ظىللە)ۇئهىڭ پاتاڭ. ە ه

ۇرۇلىدۇ ۈرۈپ ت ۈظ لىزهىڭ توً  ى بولىدىغان هۈهى ۇئهىڭ . لىشمىدىنى صۇمبۇل چاچوىڭ ئاصتى لىشمى ۇئصتىرا بىلەن چ

ۈرۈلىدۇ ۈظ وهۇل  .ظىللە لىشمى ئەڭ ئاخىرلى لېتىم چ چە هۈهدىن هېٌىن لىزهىڭ ه توي لىلىپ ئەتىشى ًاهى بىر لاه

ۈپ ۆئرۈلىدۇ ھەم ۇئهىڭغا ًاڭاق صېنىلەك چاچ لوًۇلىدۇ. ىپىگە لاًرىلىدۇچېچى ئىننى تەر . ۇئزۇن صۇمبۇل چېچى ج

ۈپ ۆئرۈش ًاتلىق بولغاهلىكوىڭ ئىپادىشى بولۇپ ھېشابلىوىدۇ ۇۋان  .چاچوى ج ئېرىدىن ئاًرىلغان ًاش ئاًالالر ج

بۇ، . تال لىلىپ تاق ۆئرۈۋالىدۇ... ز دېٌىلىپ، ۇئالر ًاڭاق چاچ لوًۇش بىلەن بىرگە چېچىوى بەش، ًەتتە، تولكۇ

ئاًالالر ۇئزۇن چېچىوى ئىننى تال لىلىپ ۆئرۈپ ۇئهى (  هەۋرىلىم بولغان)ًاظاهغان . تۇللۇق بەلگىشى ھېشابلىوىدۇ

ۈپلىۋالىدۇ ۈپ ًاهى تاق  ... چاچتەڭگە بىلەن ج ۈرىگە ۋە صۇمبۇل چېچىوىڭ ج ۇر ئاًاللىرىوىڭ چاچ ت دېمەك، ۇئًغ

ۇۋان، ًاظاهغان ئاًال ۆئرۈلگەهلىنىگە  وهان، ج راھمان . ئا)ئىنەهلىنىوى پەرللەهدۈرگىلى بولىدۇ ... لاراپ ۇئهىڭ لىز، چ

ۈزگەن ۇر ۆئرپ : "لاتارلىكالر ت لىرى -ۇئًغ ۈرلەر هەظرىٌاتى،  -، ظىوجاڭ ًاظالر "ئادەت   -156ًىو هەظرى،  -1996ۆئصم

ۈزەللىنىوى ًارىتىطتا هەم بولشا لىشكىشى، چاچ پاصۇهلىرى لەدىمدىن تارتىپ ۇئ (بەتنە لاراڭ ۇر ئاًاللىرىوىڭ ۆئز گ ًغ
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لىرىوىڭ ۇئزۇن، توملۇلى، ظۇهدالال لارىلىكى بىلەن . بولماًدىغان ۆئلچەملەرهىڭ بىرى بولۇپ هەلگەن ئاًالالر ۆئز چاچ

ۋولىدۇر. ئاالھىدە پەخىرلىوىدۇ ۈزەللىم صىم ۇر ئاًاللىرىوىڭ گ ۈهنى، صۇمبۇل چاچ ۇئًغ  .چ

ۇر ئاًا  للىرىوىڭ چاچ ظەهلىمۇ ۆئزگىچە ئاالھىدىلىننە ئىگە بولۇپ، تارالغان چاچ ظەهلى ئارلىلىق ۇئالرهىڭ هىناھ ۇئًغ

ۇرالردا ًاتلىق بولمىغان لىزالرهىڭ چېچىوى وئن بەش، . ئەھۋالى ۋە باظكا ئەھۋالالرهى بىلىۋالغىلى بولىدۇ مەصىلەن، ۇئًغ

وهۇل چېچى بولىدۇ، ظىللە وئن ًەتتە، ًىگىرمە بىر، لىرىق بىر تال لىلىپ تا " پاتاڭ"ق ۆئرۈًدۇ، پېطاهىشىدە ه

ۈرۈۋېتىلىدۇ ۈظ وهۇل چېچى ئىننى تەرەپنە لاًرىلىپ، . لىشمىدىنى چېچىوىڭ ئاصتى چ لىزالر توي لىلغاهدىن هېٌىن، ه

ۈپ لىلىوىپ، ۇئهىڭغا ًاڭاق صېنىلەك چاچ لوًۇلىدۇ ۇۋان ئېرىدىن ئاًرىلىپ لالغان ًاش ئاًالالر . صۇمبۇل چېچى ج ج

ۇز تال لىلىپ تاق ۆئرۈًدۇ بۇ ظۇ ئاًالوىڭ . دەپ ئاتىلىپ، ًاڭاق چاچ لوًۇش بىلەن بىرگە چېچىوى بەش، ًەتتە، تولك

لىرى بولماًدۇ. تۇللۇلىوىڭ بەلگىشى ۇئزۇن چېچىوى ئىننى تال . هەۋرىلىم بولغان ئاًالالرهىڭ بالچۇق، ًاڭاق چاچ

ۈپلىۋال و چاچ ظەهلى . ىدۇلىلىپ ۆئرۈپ، ۇئهى چاچ تەڭگە بىلەن ج ۇز بىر تال لىلىپ  -ًەهە بىر خى چاچوى ًالغ

كاهلىكىوى بىلدۈرىدۇ ۈپ ئىزدەۋات ۇز ئىنەهلىنىوى، ج ۇر ئاًاللىرى لەدىمنى  .ۆئرۈۋېلىض بولۇپ، بۇ ظۇ ئاًالوىڭ ًالغ ۇئًغ

ۆڭۈل بۆلۈپ هەلگەن ظكا ئاالھىدە ه كا پاًدىلىق بو. زاماهالردىن بۇًان چاچ ئاصرا ۇڭا، ۇئالر چاچ ۇرغۇن پەرداز ظ لغان ه

و ماددا بولۇپ،  -مەصىلەن، ًىلىم . بۇًۇملىرىوى ئىطلەتنەن ًىلىم جىگدىدىن لاًواپ چىكىدىغان ظىلىمشىمان بىر خى

ۋىرلاًغا وئخطاش صېرىق، پارلىراق، ًېپىطكاق هېلىدۇ ۇصۇصىٌىتىگە . رەڭگى دى ئەجدادلىرىمىز ًىلىموىڭ مۇظۇ خ

ظتا لوي . پەرداز بۇًۇمى صۈپىتىدە ۇئهى چېچىغا چېپىپ هەلگەن لاراپ، ۇئزۇن زاماهالردىن بۇًان چاچ ًەهە چاچ ئاصرا

ۇرغاق، . مېٌ  ى، صىٌادان ًېغى لاتارلىكالردىن ۈئهۈملۈك پاًدىالهغان ۈهنى، لوي مېٌ  ى ۋە صىٌادان ًېغى جاهشىز، ل چ

لىق ئىطلىتىپ بەرصە، ۆرگىلى بولىدۇ ئېالصتىنلىكى لالمىغان چاچالرغا هاھاًىتى پاًدىلىق بولۇپ، داۋام . ۈئهۈمىوى ه

ۈظۈپ هېتىطوىڭ ئالدىوى ئېلىض رولىمۇ بار  كا بالدۇر ئاق چ لئارا ئابلىمىتوىڭ )صىٌادان ًېغىوىڭ ًەهە چاچ ۇر "دى ۇئًغ

لىرى ۇرچە، "ظىوجاڭ ئىجتىمائىي پەهلەر تەتكىكاتى ژورهىلى"،" ئاًاللىرىوىڭ ًاصىوىض ئادەت صاهىدا   -1ًىو   -2001، ۇئًغ

 (.ىشىدىن ئېلىودىهاملىق مالال

ۇم  ۇر ئاًاللىرىوىڭ چاچ ئاصراش بۇًۇمى بولۇپ، چاچ  -تۇخ هۈهدىلىم ئىشتېمال بۇًۇمى بولۇش بىلەن بىرگە ًەهە ۇئًغ

لەش رولىوى وئًواًدۇ ۇۋۋەت ۇم چاچوى ًۇمطاق، پارلىراق لىلىض رولىغا ئىگە. ًىلتىزىوى ل لەهگەن چاي .تۇخ  -لېوىق دەم
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لەهگەن چاي بىلەن  ۈظۈظى ۋە چاچوىڭ هېپەهلىطىطىوىڭ ئالدىوى ئېلىپ، لېوىق دەم چاچوى ًۇغاهدا چاچوىڭ چ

و  -ًۇلىرىكىالر لەدىمنى ئاهىلىرىمىزدىن تارتىپ ھازىرلى لىز. چاچوى ًۇمطاق ۋە پارلىراق لىلىدۇ چە ئىزچى وهاهلىرىمىزغى چ

لەرهىڭ بىر لىشمى ب -لوللىوىپ هەلگەن چاچ ئاصراش  ۈرۈظنە دائىر ئېتوىم ئادەت  .ولۇپ ھېشابلىوىدۇۆئصت

 

لىرى -لەدىمنى ئاهىلىرىمىزدا گىرىم لىلىض  .5 و بوًاق  گىرىم بۇًۇملىرىوى ئىطلىتىض ئادەت لەدىمنى ئاهىلىرىمىزدا ھەر خى

ۈزەللىنىوى هاماًان لىلىض  ماتېرىٌاللىرىدىن پاًدىلىوىپ گىرىم لىلىض، گىرىم بۇًۇملىرىوى ئىطلىتىض ئارلىلىق ۆئز گ

ۆهۈم ۇرغان جەمئىٌەتتىن ئادىتى ۇئالر ھ ظلىق جەمئىٌىتىدىن باظالهغان -ران وئرۇهدا ت   .ئاهىلىق ۇئرۇلدا

ۇرمۇش  ۇرمۇش ظەهلى ئىپتىدائىي پادىالرچە ت ورال دەۋرىدىنى ئىجتىمائىي ت مەلۇمنى، دىٌارىمىزدا ًېڭى تاش ل

ظلىق جامائەصىگە ۆئتۈش بىلەن خاراه تېرل -ظەهلىدىن ئاها ۇئرۇلى  جى ئاڭلىق هەصىلدا گەنتۇه بۇ چاغدا دائىمىي . ەه

ۇرار جاي، هوللېن تىپ ئەمگەك، وئزۇق  ەت  -ت ەت راًوهلىرى ۋە پائالٌى تۈلۈهوىڭ بىرلەدەر زاپاس صاللىوىطى، پائالٌى

ۈرلىرىوىڭ هېڭىٌىطى، هەصىو هۆپەًتىض ئېھتىٌاجىوىڭ جىددىي بېشىمى، ًات جامائەلەر ۋە ۇئرۇلداش جامائەلەر  ت

ظلىق جامائەصىوى ظەهىللەهدۈردى بىلەن بولغان مۇهاصىۋەت ئاها . رەھبەرلىنىدىنى ۋە ًېتەهچىلىنىدىنى ۇئرۇلدا

صلىپىدە ئاها ھولۇلىوى ئاصاس لىلغان تەظنىالت  ۈزۈمى ئەڭ دە ظلىق ت ( پاترىئارخاللىق ) ئاها ۇئرۇلى جامائەصى -ۇئرۇلدا

ۈزۈمىدىن باظالهغان ظلىق ئاها ۇئرۇلى جامائەصى دىٌارىمىز ئاھالىلىرى تارىخىدا ئ. ت ظلىق، ۇئرۇلدا ىپتىدائىي لاهدا

ۇز ئېڭىوى هاماًەهدە لىلدى -ئېتوولوگىٌىلىم ئاڭ بىلەن ئىپتىدائىي ھولۇق  ظۇ ئاصاصتا ئىپتىدائىي تەبىئەت ۋە . هوپ

ۇراصىم رىجىلىرى مەًداهغا هېلىض بىلەن تەڭ ئاهىالر  -ئىالھىٌەت لاراظلىرى، ئەم  ور ۋە م لىرى، فولنل ئېرىم ئادەت

ۈز ئەرلەردىن پ ۈرىدىغان، ً ۈزەظت ۆز، لاش  -ەرللىق ھالدا ۆئزىوى ت ۈرۈش ۈئچۈن گىرىم  -ه ۈزەللەظت لاپاللىرىوى گ

ۈزەللىم ئادىتىوى  ۈزەللىنوى هاماًان لىلىطكا ئىوتىلىدىغان بىر لاتار گ ۈزەللىنى ۋە جىشماهىي گ لىلىدىغان، روھىي گ

چە ئەۋج ئېلىپ ئاهى. پەًدىوپەي ظەهىللەهدۈردى لىق ۇئرۇق جامائەصىوىڭ روظەن ئاالھىدىلىنى بۇ ئادەت بارغاه

وهاهالرغا وئرتاق بولغان گىرىم لىلىض ئادىتى ھەرخىو  -صۈپىتىدە رەصمىي ًوصۇهالظتى ھەمدە ئاهىالر بىلەن لىز  چ

ئېتوولوگىٌىلىم ئەهئەهىلىرى بىلەن لوظۇلۇپ، تېخىمۇ بېٌىپ بۇددا، ماهى ۋە ئىشالم دەۋرلىرىدىمۇ ئادەت هۈچىوى 

لىطىپ هەلدى ًولاتماي   .داۋام
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و گىرىم بۇًۇملىرىوى ئىطلەتنەهلىنىگە دائىر مەلۇماتالرهى  بىز لەدىمنى ئاهىلىرىمىزهىڭ گىرىم لىلىدىغاهلىكى ۋە ھەر خى

وە لىلىوىض  4000ًەهە  ۈزىلىگە وئخطاش هازاهەتلىم، صاھىبجامال ئاهىلىرىمىزهىڭ دەپ ًىلالر ئىلگىرىنى هروران گ

ۈز  و رەڭدىنى هەلىطلەر  -رەصمىٌەتلىرىدىن، ً لىرىگىچە ھەر خى ۆزلىرىگە گىرىم لىلىطتىن تاظكىرى بەدەه ه

لىم بۇًۇمالر، صېھىرلىم هۈچ دەپ توهۇلغان ئەڭ ئىپتىدائىي  صەتنە بىللە هۆمۈلگەن ئاخىرەت چېنىۋېلىطىدىن، جە

ىرىدىن ۋە گىرىم بۇًۇملىرى تىلتۇمار ۋە زىبۇ زىووەت بۇًۇملىرىدىن، لەبرىگە هۆمۈلگەن رەڭدار گىرىم بۇًۇملىرى خالتىو

الًمىز ۆرۈۋاال وى روظەن ه   .لاچىالهغان ًاغاچ لۇتىالردىن لەدىمنى ئاهىلىرىمىزدىنى بۇ ئېتوىم ئادەت

لىق  -مەلۇمنى، ًىراق ئىپتىدائىي جەمئىٌەتتە ًاظىغان دىٌارىمىز ئاھالىلىرى توپ  پادا ھالەتتە، ۋارۋارلىق، هاداه

كاهدا ۇئالر  لمىغانجەمئىٌەتتە ًاظاۋات تەبىئەتوى ) ۇئ چاغالردا ئاهىمىزم. تېخى مۇئەًٌەن ئىشتېتىنىلىق تەلىماتكا ئىگە بوال

ۇرۇش ۆزلاراظلىرىدىن باظكا ۇئلۇمالر پەًدا بولمىغان( ئىالھالظت و . ه پال ًېوىپ  -هىطىلەر بۇ مۇلەررەرلىم ئالىمىدە غى

ورۇللۇلىدىن پەخىرلىوىض ۈزەللىم ئېڭى صەهئەت ً  .ۋە ۇئهىڭغا ئىوتىلىض بىلەن چەهلەهگەن ۆئچنەن ئەلىو ۋە گ

وىڭ ئاخىرلىطىطى، تېرىكچىلىكوىڭ پەًدا بولۇظى، وئۋچىلىكتىن ھاًۋان  ورال دەۋرى ئەجدادلىرىمىز ھاًاتىدا هوها تاش ل

ظنە ۆئتۈظتىن باظالپ ھاًۋاهات وئبرازى بىرىوچى ئېشتېتىم وئرۇهدىن لالدى بۇ چاغدا خېلى مۇصتەھنەم . هۆهدۈرۈ

نە ئا ككەت ئادەت هەزىرى ئەجدادالرهىڭ ۆئزىگە، ئەجدادالر وئبرازىغا لارىتىلىطكا  -ًالهغان ئىجتىمائىي ھاًاتوىڭ دى

صلەپنى . باظلىدى ۇرۇپ ئەڭ دە ظۇهىڭ بىلەن لەدىمنى ئاهىلىرىمىز ۆئزىوى توهۇپ، ۆئزىوى تەظنىللەپ، ۆئزىوى ۇئًۇظت

ۇرمۇظوىڭ مەز صلەپ ھاًۋان . مۇهىوى بېٌىتىطكا هىرىطنەهىدىئىپتىدائىي گىرىم صەهئىتى بىلەن ئىجتىمائىي ت ۇئالر دە

ۆڭەه تىن،  ۆڭەهلىرى، چىض، تىرهاللىرىوى ۋە رەڭدار تاظالرهى زىووەت بۇًۇمى لىلغان بولشا، هېٌىوچە تاظتىن، ص ص

ۈردىن، ئالتۇن  ۇپ ۇئپا  -مىس، تۆم . ئەڭلىم ًاصىدى -هۈمۈظتىن زىووەت بۇًۇمى تالاظتى، رەڭدار تاظالرهى ۇئۋۇت

ۈرمىلەر ئىطلىتىطتى. زلىرىگە لان ۋە باظكا ۆئصۈملۈك صۈًىدىن گىرىم لىلىدىغان بولدىًۈ ۇئالر . ئاش بوًاق ۋە تاش ص

نە ئاًالهغان  -هەًوىدە خېلى مۇصتەھنەم ۆئرپ -مىالدىٌىدىن ئىلگىرىنى مىڭ، ئىننى مىڭىوچى ًىلالر ئالدى  ئادەت

ۈردى   .گىرىم صەهئىتىوى بارلىككا هەلت

ۇرتكا ئېكىپ هىرىطى  مىالدىٌىدىن" ئىلگىرىنى غەربىي خەن دەۋرلىرىدە بۇددا دىوى ۋە باظكا ھەرخىو دىوالرهىڭ غەربىي ً

ئاًالالرهىڭ پېطاهىشىگە، "ۇئ بولشىمۇ . بىلەن ئاهىلىرىمىزهىڭ گىرىم لىلىض ۇئصۇلىغا ًېڭىچە مەزمۇن لوظۇلغان
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و، ًېطىو رەڭلەر بىلەن ئاًالالرهىڭ پېطاهىشىگە بۇهداق گىرىم . ئىدى" صىزىكلىق رەڭدار گىرىم لىلىض ۇئصۇلى3" لىزى

ۆرۈهىدۇ . صىزىكچە ظەهىلدە صىزىلغان بولۇپ، صىزىلىطوىڭ ئىوتاًىن ئىوچىنە، هەپىشلىنىدىن لارىمالكا تەبىئىٌدەك ه

صەتوىڭ پېطاهىشىگە  ۇر هاھىٌىشىوىڭ ظىمالىي لىرغىكىدىنى لەدىمنى لەبرىشتاهلىكتىن لېزىۋېلىوغان ئاًال جە دەل لوپو

ۈزەل لىٌاپىتىوى ۋە ۆئزگىچە صاالپىتىوى  ۇر چارۋىچى ئاًاللىرىوىڭ گ مۇظۇهداق گىرىم لىلىوغان بولۇپ، لەدىمنى لوپو

ۇرتتىنى مىللەتلەرهىڭ هىٌىم :"لى ظىٌاۋبىڭ ")  تەصۋىرلەپ بەرگەن ۇڭگو غەربىي ً ، "هېچىنى ھەلكىدە تەتكىكات -ج

زۇچە هەظرى، ئاي، ظىوجاڭ خەلق هەظرىٌاتى خ  -8ًىو   -1995    (بەتلەرگە لاراڭ  -195  -193ەه

هىٌە خارابىشىدىنى لەدىمنى لەبرىشتاهلىكالردىن مىس ئەًوەك، ۇئپا خالتىشى، ئەڭلىم خالتىشى لاتارلىق " 

صاهتىمېتىر 0.6صاهتىمېتىر، لېلىولىكى 12.4ئەًوەهوىڭ دىئامېتىرى . لىممەتلىم ًادىنارلىكالر لېزىۋېلىودى

ۈگۈهنى هۈهگىچە ئىوتاًىن ًېڭى ۋە پارلىراق ھالەتتە صاللىوىپ لالغان. هتاًىن صۈپەتلىمبولۇپ،ًاصىلىطى ئى .)  تا ب

ۇرتتىنى مىللەتلەرهىڭ هىٌىم :"لى ظٌاۋبىڭ ③ ۇڭگو غەربىي ً ئاي،   -8ًىو   -1995، "هېچىنى ھەلكىدە تەتكىكات -ج

لەبرىدىن بىر داهە مىس ئەًوەك  M4" ( .  بەتلەرگە لاراڭ  -195  -193ظىوجاڭ خەلق هەظرىٌاتى خەهزۇچە هەظرى، 

ۈهچىشى ۈزۈش تۆظ ۇرا لىشمىدا ًىپ ۆئتن ) تېپىلغان بولۇپ دىٌارىمىزدا ًاصالغان، ئەًوەهوىڭ هەًوى تەرىپىوىڭ وئتت

مۇظۇ لەبرىدىن ًەهە هاال . صاهتىمېتىر هېلىدۇ1.2صاهتىمېتىر، ئېگىزلىنى 2.4موهىنىوىڭ دىئامېتىرى . بار( موهىنى  

ۈزىد ۈڭگ چۇلىمۇ تېپىلغان -ىن ًاصالغان ئاًرىم م و رەڭلىم بوًاق لاچىالهغان گىرىم لاپ   ".ئاًرىم ھالدا لارا ۋە لىزى

ۇرچە، "ظىوجاڭ مەدەهىٌەت ًادىنارلىكلىرى")  ( صاهىغا لاراڭ  -2ًىو   -1999، ۇئًغ

ۇظۇن ۇئپىشىوى لاچىالًدىغان خالتا بولۇپ، ۇئزۇهلۇلى ًەتتە صاهت"    ىمېتىر، هەڭلىنى تۆت ۇئپا خالتىشى لوغ

و، ًېطىو رەڭلەردە ۆئصۈملۈك ۋە گۈل . صاهتىمېتىر هېلىدۇ . چېچەهلەر هەظتىلەهگەن -خالتىوىڭ صىرتىغا لىزى

ۇظۇن ۇئپىشىوىڭ صۈپىتى ۆئزگىرىپ  ۇرغۇن گىرىم تاظلىرى لاچىالهغان، لوغ خالتىوىڭ ئېغىزى چىگىلگەن، ئىچىگە ه

ئەڭلىم خالتىشى صېرىق ًىپەه تىن تىنىلگەن، ئىچىدە . ًلىوىپ هەتنەنهەتنەهلىن تىن، ھازىر تاش پارچىلىرىغا ئا

و رەڭلىم ئەڭلىم لالدۇلى صاللىوىپ لالغان بولۇپ، خالتىوىڭ ئېغىزى ئاق رەڭلىم ًىپەك ًىپ  ئازراق وئچۇق لىزى

ۆئزگىرىپ  بىلەن باغالهغان، خالتا ئېغىزىوىڭ ًان تەرىپىگە پاختا لالدۇلى لوًۇلغان بولۇپ، رەڭگى جىگەر رەڭگە

ۈرتنۈچى بولۇظى مۇمنىن. هەتنەن صەتوىڭ ھاًات ۋالتىدا ئىطلەتنەن ئەڭلىم ص ًۇلىرلى . ③بەلنىم بۇ ئاًال جە
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ۈزەللىنىگە ئىوتاًىن ئەھمىٌەت  ۇرۇهال چىراي گ گىرىم بۇًۇملىرىوىڭ تېپىلىطى لەدىمنى ئاهىلىرىمىزهىڭ خېلى ب

ۇرمۇش صەۋىٌىشىوىڭ ۆئصنەهلىنىوى، گىرىم بېرىدىغاهلىكىوى، ۇئالرهىڭ ئېشتېتىم لارىطى ۋە مادد ىي، مەهىۋى ت

ۇرت بىلەن ئىچنىرى ۆئلنىلەرهىڭ صودا  ۆرصىتىپ بەردى ھەمدە غەربىي ً  -لىلىض ۇئصۇلىوىڭ ًاخطىالهغاهلىكىوى ه

لىرى  ۇرت ئاًاللىرىوىڭ ًاصىوىض، گىرىم لىلىض ئادەت مەدەهىٌەت ئااللىشىوىڭ هۈچىٌىطىگە ئەگىطىپ غەربىي ً

لەپ بەردىئىچنىرى ۆئ  .لنىلەرگە تارلىلىپ، ئىچنىرى ۆئلنە ئاًاللىرىغا ًېڭىلىق ئېلىپ هىرگەهلىنىوى ئىپادى

ۈزلەڭلىن تە هەڭ وئمۇملىطىطى   -4،  -3مىالدىٌە   ۇرا ت ۇرت ۋە وئتت ئەصىرلەرگە هەلگەهدە، بۇددا دىوىوىڭ غەربىي ً

ۆرصەتنەن ۇرت ئاًاللىرىدا، پېطاهىشىگە صېرىق رەڭدە غ"مۇظۇ دەۋردە . ئاًالالرهىڭ گىرىم ۇئصلۇبىغىمۇ تەصىر ه ەربىي ً

ۇز، . گىرىم لىلىض مودا بولغان ۈرۈش ًاهى صېرىق لەغەزلەرهى ًۇلت و گىرىم صېرىق رەڭلىم ۇئپىوى پېطاهىشىگە ص بۇ خى

ۇ تۇًۇق خارابىشىدىن تېپىلغان . ئاي، گۈل ۋە لۇظالرهىڭ لۇًرۇلى ظەهلىدە هېشىپ پېطاهىشىگە چاپلىوىدۇ لۇج

لىرىوى باهتىلىۋالغان، پېطاهىشىگە ئاجاًىپ ۇئصتىلىق بىلەن صېرىق رەڭدە گىرىم لىلىۋالغانرەختوى . ڭ ۈئصتىگە چاچ

ن ۇظال ئىنەهلىنىوى بىلدۈرگە ۇڭگو :"لى ظىٌاۋبىڭ .)" بۇهداق گىرىم ئاًالالرهىڭ هەًپىٌاتىوىڭ هاھاًىتى ًاخطى ۋە خ ج

ۇرتتىنى مىللەتلەرهىڭ هىٌىم  ئاي، ظىوجاڭ خەلق هەظرىٌاتى   -8ًىو   -1995، "ە تەتكىكاتهېچىنى ھەلكىد -غەربىي ً

 (بەتلەرگە لاراڭ  -195  -193خەهزۇچە هەظىرى، 

ۇرمۇش صەۋىٌىشىوىڭ ۈئزلۈهشىز ئېطىطىغا   -8،  -7مىالدىٌە    ي ۋە مەهىۋى ت ئەصىرلەر مەزگىلىدە دىٌارىمىزهىڭ ماددى

ظكان، پېطاهىشىگە صېرىق رەڭدە گىرىم لىلىض دىٌارىمىز ئەگىطىپ ئاًالالرهىڭ گىرىم لىلىض ۇئصۇلىمۇ هۆپ خىلال

ۆڭەهلەر ئىچىدە صىم ئالتۇهدىن هىٌىم تىنىض مودا . ئاًاللىرى ئىچىدە تېخىمۇ هەڭ وئمۇمالظكان بۇ دەۋردە ئالش

ۇرۇش ۈئچۈن لىلىوغان بولۇظى مۇمنىن و گىرىم ئەهە ظۇ ئالتۇن هىٌىموىڭ رەڭگىگە ماصالظت كا، بۇ خى   .بولغاچ

ە و تاڭ د كا، ئاًالالر گىرىموى ئاظۇ خى ۈزەللىم دەپ لارىلىدىغان بولغاچ ۋرىدە دىٌارىمىز ئاًاللىرىوىڭ تولغان بولۇظى گ

ۇرۇش ۈئچۈن ۆئزگىچە ًېڭى ۇئصۇلدا گىرىم لىلىدىغان بولغان ۈز ظەهلىگە ماصالظت ۇرۇلمىشى ۋە ً بۇهىڭ . بەدەن ل

لەك ۇرۇش ۈئچۈن تىپىم مىشالى لاظلىق ئېتىض بولۇپ، ئاًالالر دۈپدۈگى ۈزلىرىگە ماصالظت لاظلىرىوى توم " ، صېمىز ً

ۇرپان ئاصتاهە لەدىمنى لەبرىشتاهلىكىغا صىزىلغان . ۋە لىشكا صىزىدىغان بولغان كان ئاًالالر"ت ورظاۋ ظاھمات وئًواۋات " ل

ۇرت:"مۇبارەك ئاۋۇت  2) *هىڭ رەصىمىدە ۇئالرهىڭ لاظلىرى دەل ئاظۇهداق صىزىلغان  ئاًاللىرىوىڭ  لەدىمنى غەربىي ً
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چىلىنى"، "گىرىم صەهئىتى ۇرچە، "ظىوجاڭ تەزهىرى بۇ (. بەتلەرگە لاراڭ    -61  -53صان،  -3ًىو   -2000، ۇئًغ

  .مەزگىلدە ئاًالالر پېطاهە پەردېزىغا ئاالھىدە ئەھمىٌەت بەرگەن

 

  بۇالق ژورهىلى: مەهبەصى  

ۆرۈلگىوى  لېتىم108:ه

 2-1-2008:ۋالتى 

 

 هاهارلىق صەهئەت ئاالھىدىلىنىمىڭ ئۆًلەر هىڭ بى

وزلىر    ۆئمەرجان ھەصەن ب

ۇز ئەجدادلىرىمىزهىڭ  ۇر مىڭ ئۆًلىرى ًالغ كان ۇئًغ ئىننى مىڭ ًىلغا ًېكىن تارىخكا ئىگە، دەپ لارىلىۋات

لەهدۈرگەن  ۇرمۇش، صەهئەت، ئېتىكاد ۋە ئىدېئولوگىٌىشىوىڭ بىر پۈتۈن تارىخىوى ۆئزىدە گەۋدى ئىطلەپچىكىرىض، ت

ۇر بىواهارلىق صەهئىتىوىڭ ئاالھىدىلىنلىرىوى ۆئزىدە ھازىرلىغان بىر بىباھا  تەۋەررۈك بولۇپال لالماي، ًەهە لەدىمنى ۇئًغ

  .پۈتۈن صەهئەت خەزىوىشىدۇر

چىلىم جەھەتتىن ۆئزىگە خاس  -جاًالظكان وئرهى، لېزىلىض ظەهلى ۋە هەلىض   -بۇددا مىڭ ئۆًلىرى   بېزەه

ۇرۇن ئەجدادلىرىمىز ئىجاد لىلغان  ئاالھىدىلىنلەرگە ئىگە بولۇپ، بۇهداق ۆئزگىچە مىمارچىلىق ظەهلىوى دۇهٌادا ئەڭ ب

و لوللىوىپ هەلگەن  .ھەم ئىزچى

ۇرتىمىزدىنى مىڭ ئۆًلەر ئاصاصەن دەرًا  ۇغراپىٌىلىم وئرهىدىن ئېٌتكاهدا، ً ۆهۈهدە تاغ  -ج ئېكىن بوًلىرىدىنى چ

 .جىوىشلىرىغا جاًالظكان

ي ئاصاصى لىلىوغانئېكىن بوًلىرى م -دەرًا  ۈرۈظوىڭ مۇھىم ماددى ۇدلا هەلت مەصىلەن، هۈصەن . ىڭ ئۆي صەهئىتىوى ۋۇج

و مىڭ ئۆً  ى لىض  ۇرىدىغان لىزى و  -مىڭ ئۆًلىرى ئىچىدىنى ئەڭ مۇھىم وئرۇهدا ت ۇزئارت  -ًاز صۇ ۆئهشۈمەًدىغان لىزى م

كا جاًالظكان ۇرا مىڭ ئۆً  ى ۆئگەن دەرًاصى باش. دەرًاصىوىڭ بوًىدىنى تاغ لىوىدىغان تاغ جىلغىشىغا، مازارباغ لۇمت

مىڭ ئۆً  ى هۇچار دەرًاصى بوًىغا، لىزىلكاغا مىڭ ئۆً  ى هۇچار هاھىٌىشىوىڭ غەربىي ظىمالىدىنى تاغ جىلغىشىوى بوًالپ 
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 .غەربىي ۋە ظەرلىي لىرغالالرغا لېزىلغان

ۇددا هوملىرىوى مۇتالىئە دېمەك، ئەجدادلىرىمىز مىڭ ئۆًلەرهى لېزىض، بېزەش، مىڭ ئۆًلەردە ئىشتىكامەت لىلىض، ب

ەتلىرىوىڭ ھەممىشىدە خىلۋەت جاًالرهى تالالش بىلەن بىرگە،  ۈزۈش لاتارلىق بۇددا پائالٌى لىلىض، بۇد صەًلىشى ۆئتن

ئەجدادلىرىمىز . صۇدىن ئىبارەت ھاًاتلىق مەهبەصىوىڭ هەم بولشا بولماًدىغان مۇھىم رولىوى تولۇق توهۇپ ًەتنەن

ۇرۇهال ًەر ظە ۈظۈش ئەھۋالى، ئىكلىمى لاتارلىق ئاالھىدىلىنلەردىن باظكا ًەهە صۇغا هاھاًىتى ب ۇرىوىڭ چ هلى، لۇًاش ه

 .ًېكىن بولۇش ئاالھىدىلىنىوى مۇھىم وئرۇهغا لوًغان

ۇر راًوهىدىنى مىڭ ئۆًلەر ۈئچۈهمۇ  ۇز هۈصەن تاظنېمىرلىرىگىال ئەمەس، بەلنى پۈتنۈل ۇئًغ بۇهداق ئاالھىدىلىم ًالغ

مەصىلەن، توغرالئېكىن بوًىغا جاًالظكان تولشۇ هاھىٌىشىدىنى توغرالئېكىن . ك ھېشابلىوىدۇوئرتاق ئاالھىدىلى

ۇبىدىنى تۇًۇق جىلغىشىوىڭ ئىننى تەرىپىگە جاًالظكان تۇًۇق  مىڭ ئۆً  ى، پىچان هاھىٌىشىوىڭ غەربىي جەه

ۈهلۈك »جاًالظكان مىڭ ئۆً  ى، ئاتۇش ظەھىرىوىڭ ۈئصتۈهئاتۇش ًېزا چالماق دەرًاصى بوًىدىنى تاغ ئېتىنىگە  ۈئچ تۆظ

ۈر ۈرۈش . لاتارلىكالر«ۆئڭن وتەهدە ئېلىپ بارغان تەهط ۇر ئېنشپېدىتشىٌىچى صتەًىن ۆئزىوىڭ خ مەظھ

خاهىشىوىڭ وئرهى بۇ دەرًاهىڭ ظەرلىدىنى تاغدا . لارالاش دەرًاصىوىڭ هوها هامى  -گۇمات  »:خاتىرىشىدە گۇمات ئىبادەت

 .دەپ ًازىدۇ« ۆئًلەر صالالهمالتاھازىرمۇ بۇ تاغدا مىڭ. بولۇظى مۇمنىن

وئمۇمەن، مىڭ ئۆًلەرهىڭ هۆپ لىشمى خىلۋەت، مەهزىرىلىم جاًالردىنى تاغ لاپتاللىرىغا لېزىلغاهدىن باظكا، ًەهە بىر 

ۇرۇپ ًاصالغان -لىشمى هېشەك ۋە توپا  لىم مىڭ ئۆًىگە وئخطاش. تاظالردىن لوپ ۇرپاهدىنى بېزەه تاغ . مەصىلەن، ت

، هاھىض، تاش، ًاغاچ، خىض لاتارلىكالر بۇددا مىڭ ئۆي بىواهارلىكىدىنى ئاصاصلىق ماتېرىٌال جىوىشلىرى، هېشەك

 .لىلىوغان بولشا؛ گەج، مىس، ئالتۇن، ًىلىم، صىر لاتارلىكالر ئاصاصلىق زىووەتلەش ماتېرىٌالى بولغان

صەت هۈلى مۇهارچىلىرى، تاظنېمىر ئېھراملىرى، ۇر مىڭ ئۆًلىرى هىچىم تىپتىنى جە بۇددا ھەًنەللىرى  ۇئًغ

ۈر مۇھەممەدئىمىن بۇ ھەلتە . لوًۇلىدىغان صۇپىالر ۋە تەهچىلەردىن تەظنىو تاپكان ۈه ظ ۇر ئالىمى ئابدۇ مەرھۇم ۇئًغ

ۇرپان، پىچان هاھىٌىلىرىدە صاللىوىپ لالغان تاظنېمىرلەر «: توختىلىپ مۇهداق دەًدۇ ھازىر هۇچار، باي هاھىٌىلىرىدە، ت

ۇرۇلمىلىرى  -دا تاغ ئەًوى زامان( مىڭ ئۆًلەر) گاھلىرى ل صۇلۇق، خىلۋەت جاًالرغا ًاصالغان بىر لاتار بۇددا ئىبادەت

صەت هۈلى مۇهارلىرى، باغ  ۇرلىرى، جە  -صىشتېمىشىوىڭ بىر لىشمى بولۇپ، ۇئ ًەهە بۇددا مۇهارلىرى، هەزەرگاھ ت
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لىرى لاتارلىكال -ئارامگاھ، ًول  ەت ًاهى ًىغىلىض مەًداه ۆۋرۈهلىرى، پائالٌى ۈرگەهىدىه صشەملەظت بۇالرصىز . رهىمۇ مۇجە

ۇرمۇظوى تەصەۋۋۇر لىلىض مۇمنىن ئەمەس(مىڭ ئۆي)هولۇل ھازىرلىدەك تاظنېمىر  وزۇلغان ت . لەردە مىڭ ًىلالپ ص

لىز (مىڭ ئۆي)هولۇل تاظنېمىر  لىم دەھ ۈهلەر  -هارىدورالر، ئىطىم  -لەر بىواهارلىكىمۇ پەلەمپەًلەر، ۋادەه ۈڭل دېرىزە ، ت

ۇر ۇرۇلغان بولۇظىدا گەپ ًوق ئىدىبىلەن ت  .»مۇظكا ماصالظت

صەت هۈلى مۇهارى صاهشنرىتچە دەپ ئاتالغاهبىرلەدەر هىچىم بولۇپ، ۇئهىڭدا راھىب،  sarira مىڭ ئۆًلەردىنى جە

صەت هۈلى صاللىواتتى رىۋاًەت لىلىوىطىچە، صاهٌامۇهى لازا لىلىپ هۆًدۈرۈلگەهدە، . بىنىشۇ بىنىطۇالرهىڭ جە

صەت هۈلى مە . رۋاًىت بولۇپ چىككان ۋە ۇئهى صەهنىز دۆلەت پادىطاھى تەۋەررۈك بىلىپ ئېلىپ هېتىطنەنجە

وە  صىتى هۆًدۈرۈلۈپ هۈلى مۇهار ئىچىگە دەپ ظۇهىڭدىن هېٌىن، ئاظۇ ئادەت بوًىچە لازا لىلغان بۇددىشتالرهىڭ جە

صەت هۈلى مۇهارى»ظۇهىڭ بىلەن بۇ مۇهار . لىلىوغان ۇهارالر هاھىض ًاهى ًاغاچالردىن بۇهداق م. دەپ ئاتالغان« جە

 .ًاصالغان

هەصىھەت ئېلىپ بېرىلىدىغان  -بۇددا ھەًنەللىرى لوًۇلىدىغان، تېۋىوىض ۋە بۇددا دىوى بوًىچە ۋەز   -ئېھرامالر  

وڭ بولغان تە تاظكىرىكى ھۇجرا بۇهىڭ ۈئچۈن ئىطلىتىلگەن. ئىبادەت وئرهى بولۇپ، هۆلىمى خېلىال چ  .ئادەت

خاهىالر، بىنىطۇالرهىڭ ۆئگىوىض ۆئًلىرى لاتارلىكالردىن   -ۆئًلىرىئىشتىكامەت  راھىبالرهىڭ ًاتاق ۆئًلىرى، ئېتناپ

گە ۇئرۇن . تەرهىب تاپكان ۈۋى تۆظەك صۇپىشى، ئېتىناپ وئرهى، ًان وئچاق ۋە لازهالالر  -بۇهداق هېمىرلەردە تام ت

  .وئًۇپ چىكىرىلغان

ۇرۇلما ظەهلى جە ۈرگە ئاًرىلىدۇمىڭ ئۆًلەر بىواهارلىق ل وڭ ت دەپ ئاتالغان « چاًتا»ۇئهىڭ بىرى . ھەتتىن ئىننى چ

ۈۋرۈك  ۈۋرۈك)ھۇجرىالر بولۇپ، بۇهداق ھۇجرىالردا ت ۈۋرۈهلەرهىڭ . بولىدۇ( لازغاهدا لالدۇرۇپ لوًۇلغان تەبىئىي ت ت

لىق ئاًۋاهالر بار بولۇپ، ئىبادەت لىلىض ۈئچۈن ئىطلىتىلگەن خارا»ًەهە بىرى . ئەتراپىدا چىراً دەپ ئاتىلىدىغان « ۋى

وزۇهچاق، بەزىلىرى چاصا ظەهىلدە ًاصالغان ۈۋرۈك ًوق، بەزىلىرى ص ۇرىشىدا ت ۇئالر . ھۇجرىالر بولۇپ، بۇالرهىڭ وئتت

خاها ۋە راھىب ھۇجرىلىرى لىلىوغان  .ئاصاصەن دەرصخاها، ئېتىناپ

وزۇهچاق ظەهىلدە، بەزىلىرى تۆت بىواهارلىق صەهئىتى دائىرىشىدىن ئېلىپ ئېٌتكاهدا، مىڭ ئۆًلەرهىڭ بەزىلى رى ص

ۇرجەك ًاهى ًۇمىالق گۈمبەز ظەهىلدە ۋە ًاهى لەپەز ظەهىلدە لېزىپ ًاصالغان ۇرۇلمىشىوى . ب ۇئالرهىڭ ئاصاصىي ل
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لىگەهدە  ظەهىلوى ھاصىو لىلىدۇ ي صىزىق بىلەن ئىپادى  .ئاددى

گىلى بولماًدۇئەجدادلىرىمىزهىڭ بۇهداق ظەهىلدە مىڭ ئۆًلەرهى روًاپكا چىكىرىطىوى ھ . ەرگىزمۇ تاصادىپىٌلىق دې

ۈرۈش ئىكتىدارى ًۇلىرى،  ۇرۇلمىدىنى ئىمارەتلەرهىڭ ئېغىرلىق هۆت ۇرۇلمىشىدىن لارىغاهدا، بۇهداق ل بىواهارلىق ل

. مۇصتەھنەم بولۇپال لالماي، بەلنى لىض پەصلىدە ئىششىق، ًاز پەصلىدە صالكىن بولىدىغان ئاالھىدىلىننە ئىگە

كاهلىكى دۇهٌا بۇهداق بىواهار ۈردە لوللىوىپ هېلىۋات و ت ۈرهىي خەلكلەرهىڭ ئىجاد لىلغاهلىكى ۋە ئىزچى لىق ۇئصلۇبىوى ت

چىلىنىگە مەلۇم  .جامائەت

لەر ۋە زىووەت هۇصخىالر مىڭ ئۆي بىواهارلىق صەهئىتىدىنى ًەهە بىر  مىڭ ئۆًلەردە صاللىوىپ لالغان هەلىض، بېزەه

ۈرۈلگەن ئەجدا. مۇھىم ئاالھىدىلىم ھېشابلىوىدۇ دلىرىمىز مېتىن بىلەن تاغ جىوىشلىرىوى لېزىپ ھۇجرا ھالىتىگە هەلت

وزغاق، ًۇڭ ًاهى  ۇۋاق بەرگەهدىن هېٌىن صامان، ت ۈهلەرهى تېطىپ، لارا ص ۇرغۇن تۆظ مىڭ ئۆًلەرهىڭ تېمىغا ه

ۇم ظاهىلى ۇۋاق بەرگەن؛ ئاهدىن تۇخ ۇرۇلغان الي بىلەن ۈئصتىدىن صىلىق ص لەهگەن هاهاپ ئارىالظت لېلىولىكتا  چەً

ۇرۇلغان بوًاق بىلەن پەردازلىغان ًاهى گەج بىلەن وئًما، لاپارتما هەلىض ئىطلىگەن؛ ًاغاچ دېتاللىرى  ًىلىم ئارىالظت

صىتە رەڭلىم صىزىض ۇئصۇلىدا هەلىطلەهگەن و، ئاق، . وئًمىچىلىق ۇئصلۇبى بىلەن بىۋا تام صىزما ۋە هەلىطلەردە لىزى

 .ارلىق رەڭلەر ئىطلىتىلگەنصېرىق، هۆك، ًېطىو، بېغىرەڭ لات

ۇرالرهىڭ لەدىمنى بىواهارلىق مەدەهىٌىتى  گۈدەك ۇئًغ لەر تامامەن دې مىڭ ئۆًلەردىنى بىواهارلىق ظەهلى ۋە هەلىض بېزەه

ۇر بىواهارلىكىدا ۆئي . دائىرىشىدە ئىطلەهگەن  -ئىمارەتلەرگە چىكىرىلىدىغان لاتار تەهچە ۋە مەرەپلەر؛ مازار  -ۇئًغ

و لىرلىق،  -صىلىدىغان گۈمبەز ظەهىللىم هۇصخىالر؛ مەصچىت لەبرىلەردە ًا مەدرىشلەردە چىكىرىلىدىغان ھەر خى

ورىلىق ۇئچالالر ۋە باظكا ظەهىو  ۇرجەهلىم ظەهىللەر؛ ۆئًلەردە ًاصىلىدىغان ۇئدۇل م هۇصخىالرهىڭ ھەممىشى  -ب

 .مىڭ ئۆي ھۇجرىلىرىدا ۆئز ئىپادىشىوى تاپكان

لەر ۋە زىووەت هۇصخىلىرىوىڭ بۇددىزم رەصىملىرىدە ًارىتىلغان وئبرازالرهىڭ   -مىڭ ئۆي ھۇجرىلىرىدىنى هەلىض بېزەه

ۈزەللىنى»ئېشتېتىم تەصىرىوى هۈچەًتىض، ئىجابىي وئبرازالرهىڭ  هى تېخىمۇ «لەبىھلىنى»هى ۋە صەلبىي وئبرازالرهىڭ «گ

ظتە، بەدىئىي ۋە ئېشتېتىم جەھەتتىن زور ًاردىمى بولغان لەهدۈرۈ  .ئېوىق گەۋدى

لەهگەن بىواهارلىق ظەهىللىرى، هەلىض  ۆرهەم ئەۋرىطىم هۇصخىالر ئارلىلىق  -مىڭ ئۆي ھۇجرىلىرىدا ئىپادى لەر ۋە ه بېزەه
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و گۈل هۇصخىالر ئىچىدە لاهدىكىوى  ۈزەل»لەدىمنى ئەجدادلىرىمىزهىڭ تەبىئەت دۇهٌاصىدىنى خىلمۇخى دەپ « گ

ۈظىوىض،  ۈزەللىنوى چ لەش، ھېششىٌاتىوى؛ ظۇهدالال ۇئالرهىڭ ئىجتىمائىي ھېشابالًدىغاهلىكىوى؛ ۇئالرهىڭ گ ئىپادى

ۈظەهگىلى بولىدۇ ۇرمۇش ئەھۋالىوى چ  .مەدەهىٌەت ۋە ت

ۇرۇهال بۇددا دىوىوى لوبۇل لىلىپ، بۇددا  ى، ئەجدادلىرىمىز هاھاًىتى ب لىطكا بولىدۇه ۆرۈۋې ًۇلىرىكىالردىن ظۇهى ه

ظنىال ئەمەس، بەلنى ئاظۇ صاڭرام ۋە صاڭراملىرىوى صېلىض، مىڭ ئۆًلەرهى لېزىپ ۇئهى بۇددا م ەزمۇهىدا بېزە

ۈرۈلۈپ  ۈزۈلۈظى، تۇپرىكى، ھاۋا هىلىماتى، تاغ جىوىشلىرىوىڭ تەرهىبى، گۆم مىڭ ئۆًلەرهىڭ وئرهىوى، ًەهى ًەر ت

ۇغراپىٌىلىم  ۇرۇش ئىكتىدارى ۋە ظۇ جاًدىنى صۇ مەهبەصىوىڭ جاًلىطىض ئەھۋالى لاتارلىق ج ۈظۈظنە لارظى ت چ

ۇرۇلۇش وئرهىوى بېنىتنەنئاالھىدىلىم ۇرۇپ، ئاهدىن ل  .لەر ۈئصتىدە باش لات

جىشى  وراللىرىغا هىشبەتەن ئېٌتكاهدا، ۇئ لىٌىولىق دەرى لىرى ۋە ئىطلەپچىكىرىض ل نى ئىطلەپچىكىرىض هۈچ ئەًوى دەۋردى

ۈهنى بۇهىڭدىن ئىننى مىڭ . خېلىال ًۇلىرى بولغان غاًەت زور بىواهارلىق هەمۇهىلىرى ھېشابلىوىدۇ ًىلالر ئىلگىرىنى چ

ۇر  جەمئىٌەت تەرەلكىٌاتى ظارائىتىدىن ئېلىپ ئېٌتكاهدا، بۇهداق لاتتىق تاغ جىوىشلىرىوى تېطىض، لېزىض ۋە ۇئهى ۇئًغ

ۈرۈش ئىكتىدارى،  ۈرۈش جەھەتتىوال ئەمەس، بەلنى ئېغىرلىق هۆت بۇددىزمغا الًىق ئىمارەت ظەهلىگە هەلت

ۇرصا، مۇصتەھنەملىنى لاتارلىق تېخوىنىلىق ئاال ۈگۈهنى هۈهدىنى بىواهارلىق صەۋىٌىشى بىلەن صېلىطت ھىدىلىنىوى ب

چىلىم ئادەم هۈچى ۋە . هىطى ھەًران بولماي لالماًدۇ چە هۆپ مىڭ ئۆًلەرهى لېزىض ۈئچۈن لاه ًەهە هېلىپ ظۇه

چىلىم ۋالىت هەتنەهلىنىوى مۆلچەرلەش ھەلىكەتەن تەس دلىرىمىز ظۇهدالتىمۇ ئەجدا. ئىكتىشادىي هۈچ، ظۇهدالال لاه

جىدە تەصىر  ۇرۇلۇظلىرىغا غاًەت زور دەرى ۇرا ئىكلىم راًوهلىرىوىڭ بۇددا ل مىڭ ئۆي بىواهارلىق صەهئىتى جەھەتتە وئتت

ۆرصەتنەن، دېٌىطنە پۈتۈهلەي ھەللىكمىز  .ه

 

  :پاًدىالهغان ماتېرىٌالالر

ۇربان ۋەلى و مىڭ ئۆي رەصىملىرى ھېناًىشى»: ل  121،    -120ًىو هەظرى،   -1985، ظىوجاڭ خەلق هەظرىٌاتى، «لىزى

 .بەتلەر -

ۈر مۇھەممەدئىمىن ۈه ظ ۇرت تاظنېمىر صەهئىتى»: ئابدۇ ئاي   -8ًىو   -1988، ظىوجاڭ خەلق هەظرىٌاتى، «غەربىي ً
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 .بەت  -188هەظرى، 

ۈر مەخشۇت ۈه ظ ۇر بىواهارلىق تارىخى»: ئالىمجان مەخشۇت، ئابدۇ  12ًىو   -2000، ظىوجاڭ خەلق هەظرىٌاتى، «ۇئًغ

 .بەتلەر  -177،   -176،    -173ئاي هەظرى،  -

و مىڭ ئۆًوىڭ بىواهارلىق صەهئىتى توغرىشىدا»:ئابلىز مۇھەممەت صاًرامى   -7ًىو   -1995هىڭ «ظىوجاڭ گېزىتى»، «لىزى

 .بەت  -4هۈهىدىنى صاهى،   -25ئاًوىڭ 

 

وڭگو مىللەتلىرى: مەهبەصى     ج

ۆرۈلگىوى  لېتىم100:ه

 11-2-2008:ۋالتى 

  

 

لەرهىڭ ظەهىللىوىطى ۋە ۆئزگىرىطى-مىللىي ۆئرپ  ئادەت

 ئابدۇلادىر ئىممەت

 

لەر-ظامان دىوى ئېتىكادىدىنى ۆئرپ      ئادەت

ولۇهۇش، تۇتېمغا     ۈرگەهدىن هېٌىن، تەبىئەتنە چ ۆهۈم ص چە مىڭ ًىلالپ ھ ۇرالردا هەچ لىكى ۇئًغ تۇتېم ئېتىكادچى

ولۇهۇظوى مەزمۇن لىلغان ولۇهۇش ۋە ئەجدادلا چ تەتكىكاتالر ۋە لىٌا تاش . ئىپتىدائىي دىن ظامان دىوى پەًدا بولدى چ

اهىڭ ئەڭ ظىمالىدىنى چەت  20ًالا جاًالردا تەخمىوەن -صىزمىلىرىدىن مەلۇم بولۇظىچە، ظامان دىوى ئاصىٌا ۋە ًاۋروپ

وىڭ ئاخىرلى مەزگىللىرى ورالالر دەۋرى ( ىڭ ًىلالر ئىلگىرىم 8  -7) مىڭ ًىلالر ئىلگىرى پەًدا بولۇپ، ًېڭى تاش ل

جۇالر. ئېلىمىزگە تارلالغان ئىنەن وڭغۇلالر (ئەصىرگىچە-17( )ئېلىمىزدە ماه ۇر، لازاق، لىرغىز ( ئەصىرگىچە -13)، م ۇئًغ

ولۇهغان ئىنەن( ئەصىرگىچە -8)لاتارلىق مىللەتلەر    .ظامان دىوىغا چ

جۇ« ظامان»    ۆز ئېلىمىزدىنى لەدىمنى مىللەتلەردىن ماه گەن ص گۇس تىللىرىدىنى ت -دې ۆزدىن « صامان»وڭ گەن ص دې
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ۇرالر  ون»، «ًاخطى»دەپ، هېٌىوچە « هام»، «لام»هېلىپ چىككان بولۇپ، لەدىمنى ۇئًغ ان»، «پېرەخ ، «داخ

گەن ئاتالغۇالر بىلەن ئاتالغان« جىونەش»   .دې

هى هۆپ تەڭرىگە ئېتىكاد ظامان دى. روھ ۆئلمەًدىنەن. ظامان دىوىوىڭ لارىطىچە، ھەممە هەرصىدە روھ بولىدىنەن   

و ... لىلىدىغان دىن بولۇپ ، ۇئهىڭدا ئاصمان تەڭرىشى، ًەر تەڭرىشى، صۇ تەڭرىشى، وئت تەڭرىشى گەهدەك ھەر خى دې

لېنىن بۇ دىووىڭ ھەممىگە وئرتاق هىتابى، بىرلىننە هەلگەن تەظنىلى، . هامالر بىلەن ئاتىلىدىغان تەڭرىلەر بولىدىنەن

و ئاتاًدىغان ۇئلۇغ تەڭرىشى ًولنەنئىبادەت لىلىدىغان مۇق ورۇهى ۋە ھەممە بىر خى   .ىم ص

ۈئصتى ًەهە ًەتتە لەۋەت . دەپ ۈئچنە بۆلۈهىدىنەن« ئارىشى»، «ئاصتى»، « ۈئصتى» ظامان دىوىدا پۈتۈن ئالەم   

لەر، ھ ۇرىدىنەن؛ ئارىشىدا ئادەم ۋاهالر، بولۇپ، ئەڭ ۈئصتۈهنى لەۋىتىدە ئاصمان تەڭرىشى بىلەن ئەجداد روھى ت اً

ۇرىدىنەن؛ ئاصتى ًەهە ًەتتە لەۋەت بولۇپ، ۇئهىڭدا جىن ۈهلەر ت تىنى ئەرۋاھالر -ۆئصۈمل ظەًتاهالر بىلەن ئادەت

ۇرىدىنەن   .ت

لەر ۋە جىن     ظەًتاهالر ئارا ئااللە باغالًدىغان ئەلچى بولۇپ، تەڭرىلەرهىڭ ئەمرىوى  -ظامان تەڭرىلەر، ئادەم

لەرهىڭ ئەھۋا لەرگە، ئادەم ًدىنەنئادەم ۈزەلە ظەًتاهالر بىلەهمۇ -ۇئ تەڭرىلەر بىلەن ۋە جىن. لىوى تەڭرىلەرگە ًەتن

ًدىنەن ۆزلىطەلە   .ص

ت. ظەًتاهالرهىڭ ئىلنىدە بولىدىنەن-دۇهٌادىنى ئىطالر تەڭرىلەر بىلەن جىن    لەرگە ًاخطىلىق ۋە بەخ -تەڭرىلەر ئادەم

لەرگە باال-صائادەت ئاتا لىلشا، جىن ۇراالًدىنەن. ئېلىپ هېلىدىنەن لازا-ظەًتاهالر ئادەم . بۇ ئىطالرهى ظامان ًاراظت

ان-جىن لىم تەڭرىلەردىن تىلەش ۋە جىن-ظەًتاهالردىن هەلگەن زٌى ظەًتاهالرهى -زەخمەتلەرهى ظامان مۇهاصىۋەت

ًدىنەن  ۇرالردا . لوغالش ًولى بىلەن ًوق لىلىۋېتەلە ەتلىرى ۇئًغ » ،«پېرە وئًواس»ظاماهوىڭ بۇهداق پائالٌى

وهلۇقپېرە ورۇن ۋە ۆئزگىچە صاًمان« پېرە وئًواش» . دەپ ئاتىلىپ هەلگەن« خ جابدۇلالر بىلەن -ئاالھىدە تەًٌارالهغان ص

ۇرىدىن ئىطلىگەن ئارغامچا . غەلىتە ظەهىلدە ئېلىپ بېرىلغان ۇپ ۈهىدىن ئاق ۆئچنىوىڭ چ ۈڭل پېرە وئًواًدىغان ۆئًوىڭ ت

وزۇق بىلەن بېنىتىلىدۇ ًاهى لىوىدۇ، ئاصتى ل ۇرىغا بىر خادا تىنلىوىپ، ۇئهىڭ  باغ ۈئصتىگە ( ئارغامچىوىڭ)ۆئًوىڭ وئتت

لىوىدۇ ۈظنەن ئەرۋاھالر جىڭدە ظېخىدا ئارام ئاالرئىمىض) بىر باغ جىڭدە ظېخى باغ ظامان بېطىغا (. ئاصماهدىن چ

نەن چېچىوى  ۈرۈۋەت ۇۋۇپ، تۇماق، لالپاق ًاهى هۇالھ لاتارلىكالرهىڭ بىرەرصىوى هىٌىپ، ًاهى ۇئزۇن ۆئصت چ
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ۈر هىٌىپ، بېلىوى هولدۇرمىالر چىگىلگەن هەمەر ًاهى  ۇۋىوى تەت وهلۇق توهىوى هىٌىپ، بەزىلىرى ج صاڭگىلىتىپ، پېرەخ

جەر، ًاهى ئاالھىدە  ۈر ھالكا بېنىتىلگەن ئىننى بىشلىق خەه صتىشىطىگە ۈئچ تال تۆم بەلۋاغ بىلەن باغالپ، ًاغاچ دە

ڭلىتىپ، جالدۇر ۇلدۇر ظاۋلۇن ۋە گۇپ-تەًٌارالهغان تاًالوى پۇال صى ئىچىدە، ۈئچ تاصمىلىق -ج گۇپپاڭ داپ صادا

ۈرلۈك ئاۋازدا -لامچىشىوى تاراس ورۇصكا باغالهغان ئارغامچا ًاهى خادىغا ئېشىلىپ، ص ۇرۇس ظىلتىپ، ت « ئەپشۇن»ت

وۋالپ، پىرلىراپ صاما صالىدۇ-وئلۇغاچ، ئىالھالرهىڭ ًاهى جىن -غالردا ھاصىراپبىر چا. ظەًتاهالرهىڭ ئىشمىوى ئاتاپ ت

چىرەپ، پۇت-ھۆمۈدەپ، تەرلەپ وزۇلۇپ، ئاغزىدىن هۆپۈك ئېكىپ، ھالىدىن هەتنەن -تەپ لوللىرى ًىغىلىپ، ص

ۆرگۈچىلەر . بولۇپ ًىكىلىدۇ بۇ چاغدا ھەل لىلمالچى بولغان ئىض توغرۇلۇق . دېٌىطىدۇ« تۇتتى، تۇتتى» بۇ ھالوى ه

ۆزلەظنە باظالًدۇ ظەًداهالرغا -ولغان بولشا، تەڭرىلەردىن ظىپالىق تىلەًدۇ ًاهى جىنهېشەل داۋالىمالچى ب: ظامان ص

ۇرۇظكا بۇًرۇًدۇ؛ ًىتنەن مالوى تاپمالچى بولشا، جىولىرىوى ًىتنەن مالوىڭ هەدە  ھەًۋە لىلىپ، هېشەلدىن ًىراق ت

كا ۋە ئەًوەهنە ق. ئىنەهلىنىوى ئېٌتىپ بېرىطنە بۇًرۇًدۇ ۇرغان جىن چىراغ ... اراپ پال ئاچىدۇًاهى پىلدىرالپ هۆًۈپ ت

لىطىدۇ ۈرلۈك هەًپىٌاتتا داۋام ەت هاھاًىتى صىرلىق ۋە ص ۇرغۇچىالردىن بەزىلىرى ئېشىوى . بارلىق پائالٌى ۆرۈپ ت ه

  .ًولىتىپ، ًىكىلىپمۇ لالىدۇ

ۈرگەن ۋالتى ۇئزۇن    ۆهۈم ص ۇرالر ئارىشىدا ھ ، ، تەصىرى هەڭ(ًىلدىن ئارتۇق دەًدۇ 2000بەزىلەر ) ظامان دىووىڭ ۇئًغ

ۇر وڭ ك   .ًىلتىزى چ

و ئابلىز ئەپەهدىوىڭ  -8هىڭ ( خەهزۇچە)« ظىوجاڭ ئىكتىشاد گېزىتى»ًىو دېنابىردىنى - 2007     2500بېتىگە ئادى

: مالالىدە مۇهداق دېٌىلىپتۇ. صەرلەۋھىلىم مالالىشى بېشىلدى« ًىللىق مۇصاپىوى بېشىپ هەلگەن ظامان باخطى

ۇرپان ۋىالًەتلىم مەدەهىٌەت ًادىنارلىق ئىدارىشى ظىوجاڭ مەدەهىٌەت ًادىنارلىكلىرى تە» تكىكات وئرهى بىلەن ت

ئاًغىچە، پىچان هاھىٌىشىوىڭ ًاڭخى لەبرىشتاهلىكىوى ئارخېئولوگىٌىلىم لېزىپ  -5ئاًدىن  -3ًىلى  -2003بىرلىن تە، 

التتىن مەلۇم بولۇظىچە، . چىككان ۈرۈش توغرىشىدىنى دوه صەت ًاظالرد 40لەبرىگە  -21لېزىپ تەهط ىنى بىر ئەر جە

ۇرغان صەدەپ  هۆمۈلگەن بولۇپ، ۇئهىڭ ماڭلىٌىغا رەڭلىم ًۇڭ ًىپتىن تولۇلغان لېوتا چىگىلگەن، لېوتىگە ًالتىراپ ت

صول لۇلىكىغا بىر پاي مىس ھالكا، وئڭ لۇلىكىغا بىر پاي ئالتۇن ھالكا . بېطىغا تۇماق هىٌدۈرۈلگەن. لۇلۇلە بېنىتىلگەن

ۈزۈلگەن زۇهوار ئېشىلغانبوًوىغا لەھر. صېلىوغان ۇئچىشىغا ظۇ ًەردە تولۇلغان وئچۇق رەڭلىم . ىۋا بىلەن چەچ ۆئتن



 77 / 513 
 

 77 / 513 

 

ۇرۇم ۆئتۈك هىٌدۈرۈلگەن. ًۇڭ رەختتىن چاپان، ئىطتان هىٌدۈرۈلگەن . پۇتىغا ًاخطى صالالهغان مىس ئەزمىلىم خ

ۆگەلگەن بىر تال ًاغاچ تاًاق، س ۇرۇما هۇصخىدا ئاًالهدۇرۇپ مىس ً ول لولىدا ًاغاچ صاپلىق مىس پالتا وئڭ لولىدا ب

چۇق ئېشىكلىق بولۇپ، ۇئهىڭ بىرىگە مىس پىچاق، ًەهە بىرىگە مىس بېگىز  ۇرۇم لاپ تۇتكان، بېلىگە ئىننى داهە خ

ۆگەلگەن تاًاق بىلەن مىس پالتىوى ۇئهىڭ باخطىلىق جابدۇلى، دەپ . صېلىوغان چىالر ۇئهىڭ لولىدىنى مىس ً تەتكىكات

ن ۈظەهدۈرگە ۇرپان، پىچان دىٌارىدا مۇتەخ. چ صشىشلەر ۇئهى ت ًىو ئىلگىرى ۆئتنەن مۆتىۋەر باخطى دەپ  2500ە

  . «بېنىتنەن

چە     ورچالتىن ھازىرغى ۈرۈلگەن رەڭلىم صاپال ل ۈظ ئېالن لىلوغان ماتېرىٌالالردىن مەلۇم بولۇظىچە، ظامان وئبرازى چ

هىشىوىڭ زىطەن هاھىٌىشىدە، ًەهە بىرى ئامېرىنا ئىننىشىال تېپىلغان بولۇپ، ۇئهىڭ بىرى ئېلىمىزهىڭ خېبېي ۆئل

ۇرى ظتاتىوىڭ هاهزاس ظەھىرىدە ئىنەن ًۇلىرىدا باًان لىلىوغان . ًىلدىن ئاظماًدىنەن 1500ۇئالرهىڭ تارىخى . مىشش

ن. ًىو ۇئزاق، ۇئهىڭ ۈئصتىگە ظاماهوىڭ ۆئزى ئەًوەن تېپىلغان 1000ظاماهوىڭ تارىخى ۇئالرهىڭنىدىن  ًا بۇ ئېھتىمال دۇ

ولپىوى»بوًىچە تېپىلغان ظامان وئبرازلىرى ئىچىدىنى  ۇر« ۆئمۈر چ   .بولۇظكا الًىكت

لىنلىرىگىچە     ۇرى تىلى ۋە ًاظاش تەرزىدىن تارتىپ، تاهى ئاخىرەت ظامان دىوىي ئېتىكادى ئەجدادىمىزهىڭ تەپەهن

ن -صىڭىپ هېتىپ، ظۇالرغا مۇهاصىپ بىر لاتار ۆئرپ لەرهى ظەهىللەهدۈرگە الرهىڭ بەزىلىرى ۋالىتوىڭ ۆئتۈظى، ۇئ. ئادەت

ۈزۈلمىوىڭ ۆئزگىرىطى تۈپەًلى ًولالغان بولشىمۇ،  جەمئىٌەتوىڭ تەرەلكىٌاتى، ئېتىكادهىڭ ئالمىطىطى ۋە ئىجتىمائىي ت

بەزىلىرى ًات مەدەهىٌەتلەردىن ۆئزىگە زۆرۈر بولغان تەرهىبلەرهى لوبۇل لىلىپ، جەمئىٌەتتىنى ۆئزگىرىطلەرگە 

ۈگۈ   .هگە لەدەر صالالهمالتاماصلىطىپ، ب

ۇر خاهلىكى دەۋرى : ئاصمان تەڭرىشى، ًەر تەڭرىشى  ئېتىكادى    دە، ظامان دىوى دۆلەت (  744 -840)وئرخون ۇئًغ

ۇرخاهلىكىوىڭ لاغاهلىرىغا ئاتاپ تىنىلگەن مەڭگۈ تاظالردا مۇهداق خاتىرىلەر بار. دىوى بولغان  -716 -712مىالدىٌە : ۇئًغ

  ؛« صۇ بىزگە مەدەت بېرىدۇ-تەڭرى، وئماي، مۇلەددەس ًەر» : دا«تۈًوۇلۇق مەڭگۈ تېطى»لغان ًەرًىلالردا وئرهىتى

ۈرك بىلگە لاغان»: دا« هۆلتېنىن مەڭگۈ تېطى»ًىلى وئرهىتىلغان  -732    ۆرەلگەن ت ، ...مەهنى تەڭرىدەك، تەڭرىدىن ت

ۇر تۇپراق ًارىت وڭ ىلغاهدا، ئىننىشىوىڭ ئارىشىدا ئىوشان بالىشى ۈئصتىمىزدىنى هۆك ئاصمان بىلەن ئاصتىمىزدىنى ل

صۇ ۋە  -ۈئصتىمىزدىنى تەڭرى، مۇلەددەس ًەر »: دا« بىلگە لاغان مەڭگۈ تېطى»ًىلى وئرهىتىلغان  -734؛ «ًارىتىلىپتۇ
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ۇز خەلكى ًەر  ۇز وئغ ۇظال بولمىغان بولشا هېرەك، تولك م لاغاهوىڭ روھى خ كا  -ئەجدادى صۈًىوى تاظالپ، تاپغاچ

ور مەڭگۈ تېطى»ًىلى وئرهىتىلغان  -759؛ «باردى چ زېمىن  -ۈئصتىمىزدىنى تەڭرى، ئاصتىمىزدىنى ًەر »: دا«باًاه

ۋاهى« »...صاللىغاهلىكى ۈئچۈن ۈرهىي تىلالر دى ۆرۈهگەن ھەرلاهداق ... »: بەتتە -515توم   -3« ت وڭ ه ۆزلىرىگە چ ۇئالر ه

لەرهىمۇ  -هەرصىوى  ي< تەڭرى>ئېگىز تاغ، ًوغان دەرەخ ۇڭا بۇهداق هەرصىلەرگە صەجدە لىلىدۇ. دۇدە    .«ظ

ۇرغالچىلىق، ھۆلچىلىم، هۈن تۇتۇلۇش ۋە ًەر تەۋرەش لاتارلىق تەبىئىي ئاپەتلەرهى ئاصمان تەڭرىشى بىلەن ًەر     ل

ۇرباهلىق، هەزىرى)« ًاغىطلىغ ًۇغ»تەڭرىشىوىڭ غەزىپ ى تاظكاهلىق دەپ لاراپ،  لىلىض ظامان دىوىدىنى ئادەت ( ل

ۇرت جامائەت بىر ًەرگە ًىغىلىپ، ئاصمان تەڭرىشى بىلەن ًەر تەڭرىشىگە ئاتاپ  بولۇپ، ۇرغالچىلىق بولغان ًىللىرى ً ل

وڭ  ۈزۈلگەن -چ ەتلىرى ۆئتن ۈرۈپ، هەزىر لىلىپ صۇتىلەش پائالٌى ۇرالردا ھېلىمۇ . هىچىم مال ۆئلت بۇ ئادەت صېرىق ۇئًغ

ۇت ئىنەن ۈرۈپ، هەزىر لىلىپ، صۈ جا -ئىٌۇهدا ئەل  -6ۇئالر ھەر ًىلى . مەۋج مائەت صۇ بېطىغا جەم بولۇپ، مال ۆئلت

ۇرىلىرىغىچە  -20بۇ ئادەت بىزدە . تىلەًدىنەن گەن هام بىلەن داۋام لىلىپ هەلگەن« زارا خەتمە»ئەصىرهىڭ وئتت زارا ». دې

ۆز بولۇپ، مەهىشى « خەتمە ا  -ًىغا »پارصچە ص گەن بولىدۇ« تىالۋەت -زارلىق دۇئ ۇر. دې ، ًەر تەۋرەپ  ----لارا ًامغ

مەزىولەرهىڭ ًېتەهچىلىنىدە  -جامائەت بىر ًەرگە ًىغىلىپ، ئىمام  -توختىمىغاهدا، هۈن تۇتۇلۇپ ئېچىلمىغاهدا، ئەل 

ۇرت جامائەت ًېزا « ئەزان»ھەممە بىرلىن تە  ۇرغالچىلىق بولغان ًىلالردا ً وۋالًتتى؛ ل هەهتلەر بوًىچە بىر ًەرگە  -ت

چىلىم ًەپ ًىغىلىپ، ھەر هىم ۆئز ئەھ صتىخان تەًٌارالپ، هۆپ  -ۋالىغا ًارىطا ئاًرىم لازان ئېشىپ، مال صوًۇپ، دا

ا  ەت بەزى جاًالردا باًرام تۈصىوىمۇ ئاالتتى. تەگبىر لىلىپ، ئاصاًشىلىق تىلىطەتتى -ئىچىپ، دۇئ ۇرپان . بۇ پائالٌى ت

ۇر ئىدىكۇت خاهلىكىغا  ۆزلەر  ًىلى صۇڭ خاهلىكىدىن ئەلچىلىننە هەلگەن -981ۇئًغ ۋاڭ ًەهدېوىڭ خاتىرىشىدە مۇهداق ص

  :بار

ۆڭۈل ئېچىطىدىنەن ...»   لەر هۆپىوچە بىر ًەرگە جەم بولۇپ، ه وئًواپ هەلگەهلەر ئاتالرغا مىوىطىپ، . ًاز ئاًلىرى ئادەم

ندەًدىم. بۇهى ۇئالر ئاپەتتىن لۇتۇلۇش ۈئچۈن لىلىوغان تىلالۋەت. تۈلرۈك هەرصىلەرهى وئلٌا بىلەن ئاتىدىنەن « ە

ۇڭوامە») ۇرپان تەزهىرىشى>جىلىد  -490« ص چىلىق ئىدارىشى. <ت ۇڭخۇا هىتاب   .(بەت -14112ًىو،  -1977. ج

ۈرۈلۈپ،  -توغاهالر تېطىپ هېتىپ، توختىتىض لىٌىن بولغاهدا، ۇئلۇغ  -لىٌان هېلىپ، دەرًا      ۇئظطاق جاهلىق ۆئلت

ۇردى»، «توختى»بەزى جاًالردا . لاهلىرى ئېكىتىالتتى ۇرصۇن»، «ت لەر تۇتۇپ هېلىوىپ، صۇ تاظكان « ت ئاتلىق ئادەم
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ۇرباهلىق»ئېچىككا بېشىلىپ    .لىلىواتتى« ل

ۈزلۈك لوبۇل : ۆئلگەن ئادەموىڭ روھى ئاصماهغا چىكىپ هېتىدۇ، دەًدىغان لاراش    بۇ لاراش ئەجدادىمىزدا وئمۇمٌ

گەن ۇئلۇم « ۆئلدى»لىلىوغان بولۇپ،  ۆز بىلەن، «ۇئچتى»دې گەن ص گەن ۇئلۇم « جەهوەت»دې گەن «ۇئچماق»دې دې

ۆز بىلەن بىلدۈرۈلگەن بىلمەدۈك ۈئچۈن، ًاباللىڭلىڭ ۈئچۈن ئەچىم لاغان ۇئچار »دا «هۆلتېنىن مەڭگۈ تېطى». ص

ات )« ...وئچا باردىغىز... ». بىلىمشىزلىنىڭالردىن، وئصاللىكىڭالردىن تاغام لاغان دۇهٌادىن ۆئتتى)« باردى ۋاپ

ۇزلا ۇئچا باردى»: دا« لاغان مەڭگۈ تېطىبىلگە »؛ (بولدىڭىز ئاتام )« لاڭىم لاغان ئىت ًىو وئهىوچى ئاي ئالتى وئتت

ور مەڭگۈ تېطى»(. ئاًوىڭ ًىگىرمە ئالتىوچى هۈهى لازا لىلدى -10لاغان ئىت ًىلى  چ « لاڭىم لاغان ۇئچتى»: دا« باًاه

ۋاهى»(. ئاتام لاغان لازا تاپتى) ۈرهىي تىلالر دى ۆزگە « ۇئچماق»بەتتە  -160توم  -1« ت گەن ص دەپ تەبىر « جەهوەت»دې

  .بېرىلگەن

ۇڭگو     ولۇهۇش ئېتىكاد ئاپتوهوم راًوهلۇق ئىجتىمائىي پەهلەر ئاهادېمىٌىشى ئارخېئولوگىٌە تەتكىكات وئرهى، ج هۈهگە چ

ئارخېئولوگىٌە   -ئىجتىمائىي پەهلەر ئاهادېمىٌىشى ئارخىئولوگىٌە تەتكىكات وئرهى، ظىوجاڭ مەدەهىٌەت ًادىنارلىق

ۇزېي ئارخېئولوگلىرى  ۇر  -1991ًىلىدىن  -1979تەتكىكات وئرهى لاتارلىق وئرۇهالر ۋە ئاپتوهوم راًوهلۇق م ًىلىغىچە لوپو

ۈر  ۈگ راًوهىدىنى رورەن لەدىمنى ظەھەر ئەتراپ ى، لاراظەھەر لارا مودون ًېزىشىدىنى  لەدىمنى لەبرىلەر، ب

ومپاق ًېزىشىدىنى ق گەن ًېرىدىنى لەدىمنى هاھىٌىشىوىڭ چ ەدىمنى لەبرىلەر ۋە چەرچەن هاھىٌىشىوىڭ زاغۇهلۇق دې

ۇر چېچىپ  صەتلەرهىڭ بەزىلىرىوىڭ چېنىشىگە ه ۆرۈش جەرًاهىدا، هۆمۈلگەن جە لەبرىلەرهى ئارخېئولوگىٌىلىم لېزىپ ه

و، صېرىق بوًالالر بىلەن وئخطىتىپ صىزىلغاهلىكىوى، تۇپراق بېطى ۇرغان لۇًاش ظەهلى لىزى ۆرىدەپ، ئالتە ت غا چ

وزۇق  ۇز رەت ًاغاچ ل وزۇلالر ( خادا)رەت، ًەتتە رەت، تولك ۆرىشىگە ًەهە رەتلىم ل لېكىلغاهلىكىوى ۇئالرهىڭ چ

ۇرغان لۇًاظوىڭ ظەهلى چىكىرىلغاهلىكىوى، بەزى جاًدىنى تۇپراق بېطىغا ًاغاچ وئرهىغا تاظالر  ۇر چېچىپ ت لېكىلىپ، ه

ۆرگەن، پېكىر تىزىلىپ، ًۇلىرىدىنى ظەهىو چىكىر ۇرغا هاھىٌىشىگە صاًاھەتنە بارغىوىمدا،  -1996ىلغاهلىكىوى ه ًىلى ًوپ

لىشكا بادراالرهى، ۇئالرهىڭ بەزىلىرى ظوتىغا  -بىر ًېزا ًولى بوًىدىنى زاراتلىكتا تۇپراق بېطىغا لاداپ لوًۇلغان ۇئزۇن 

ۆرۈپ، ًەرلىم هىطىلەردىن هېمە ۈئچۈن بۇهدا ورىشام، ۇئالردىنوئخطاپ هېتىدىغاهلىكىوى ه : ق لىلىدىغاهلىكىوى ص

وە « ئەرۋاھالر مۇظۇ ًاغاچالرغا ًامىطىپ ئەرىطنە چىكىدۇ» ۇرالرهىڭ دەپ ۈگۈهنى ۇئًغ گەن جاۋابوى ئاڭالپ، ب دې
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لەرهىڭ بارلىكىدىن ھەًران لالغان ئىدىم، ئارىدىن  چە ًىو ۆئتۈپ مۇظۇ مالالىوى  10ئىطلىرىدا مۇهدالمۇ ئادەت هەچ

ۈظەهگەهدەك بولدۇم -ڭ تېگى ًېزىۋېتىپ، ۇئهى   .تەه تىوى چ

ۇر ًاغدۇرغاهلىكى توغرۇلۇق مۇهداق  -ظاماهوىڭ ئەپشۇن وئلۇپ، لار : لېلىطى( جادۇ)« ًادا»ظاماهوىڭ      ًامغ

ۇرالر  -765: مەلۇماتالر بار ىتىگە لاتواظكان ۇئًغ وزغالغان تېبەتلىنلەرهى تىوجىتىض پائالٌى ًىلى تاڭ ھاهىمىٌىتىگە لارظى ل

ۇمغا ۆئتۈش ۋالتىدا، لا ۇرالر جەڭوى »رظى تەرەپنە ھۇج كا، ۇئًغ ظمەن جاًالظكان ًەردە هېچە ئاًدىڭ بولۇپ لالغاچ دۈ

ۇت  ۈرگەن ۋە جادۇگەرگە جادۇ لىلدۇرۇپ ج ئەرتىشى جەڭگە بارغاهدا . ظىۋىرغان پەًدا لىلغان -ئەتىگە هېچىن ت

وڭالپ هېتىپ، وئلٌالىرى هارغا هەلمىگەن، ئاد ۈرگەهدە تېبەتلىنلەر ت ۆگىوىپ، مىشىلداپ ً لىرى هىگىزلەرگە ً ەم

نەن ۇزۇۋەت ۇرالر بېشىپ هېلىپ، لىر چاپ لىلىپ، صاًوىڭ تېطىدەك ًاتك ۇرالر >، «هوها تاڭوامە»)« ۇئًغ ۇئًغ

  .(بەت -5206، خەهزۇچە، <تەزهىرىشى

ۇر، ظامال ۋە باظكىالرهى تىلەش ۈئ»    و صېھىرگەرلىم بولۇپ، ًامغ ۈن، مەخشۇس تاظالر ًات، ًادا، بۇ بىر خى چ

مەن بۇهى ًاغمىالردا ۆئز . بۇ ئادەت ۇئالرهىڭ ئارىشىدا هەڭ تارلالغان. ًاردىمى بىلەن صېھىر لىلىوىدۇ( ًادا تاظالر)

ۇداهىڭ  ۈرۈش ۈئچۈن، ظۇهداق لىلىوغان ئىدى، خ ۆردۈم، ۇئ ًەردە بىر ًاهغىن بولغاهدا، ًاهغىووى ۆئچ ۆزۈم بىلەن ه ه

ۈرۈلدى. ًاغدىئەمرى بىلەن، ًازدا لار  ۆز ئالدىمدا وئت ۆئچ ۋاهى»)« ه ۈرهىي تىلالر دى (. بەت -2، -1توم،  -3« ت

لىرى ۋەزىر ( ئاي -7ًىو  -1004)» ۇرلەر -خان ئالٌى ت ۇرغالچىلىق ئېغىرلىطىپ هەتتى، : ۋۇزرالىرىغا دەپ مۇظۇ هۈهلەردە ل

ۇر ًاغدۇرۇش لولۇمد ۇر راھىبلىرى جادۇ لىلىپ ًامغ ۇرپاهدىن هەلگەن ۇئًغ تۇت مەن ۇئالرهى ۆئًدە . ىن هېلىدۇ، دەپ

گەهدەك هارغا هېلىپ لالدى ۆرصىتىپ بېكىطكا بۇًرۇۋېدىم، هارامىتى دې ۇرۇپ هارامەت ه   .«ت

جىملەر، جادۇگەرلەر بۇهىڭدىن هېٌىن هەڭ هۆلەملىم ( ئاي -7ًىو  -1301)»    ۇر راھىبلەر، دەرۋىطلەر، مۇهەج ۇئًغ

ا  ولۇم ئالد -دۇئ ىن ئىجازەت ئېلىپ ئاهدىن ھەرىنەت لىلشۇن، خىالپلىق لىلغۇچىالر تىالۋەت ئىطلىرىدا چ

ۇر مەدەهىٌىتى»)« گۇهاھناربولىدۇ، دەپ چەهلەش بۇًرۇلى چىكىرىلدى ۈهلەر ۋە لەدىمنى ۇئًغ ۇرچە پۈت « لەدىمنى ۇئًغ

  .(بەت، خەهزۇچە -174ًاڭ فۇ ظۆ، مىللەتلەر هەظرىٌاتى 

كۇ»، (پالچىلىق)« رەمباللىق»ًۇلىرىدىنىلەردىن باظكا، بىزدىنى     وۋۇت لىلىض لاتارلىق « لەصت»، «ئىششىتكۇ، ص

ۇراپاتلىكوىڭ ًىلتىزى وئخطاظال ظامان دىوى ئېتىكادىغا بېرىپ تالىلىدۇ  خ
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 (2)مەدەهىٌلىطىطمۇ، ًاتلىطىطمۇ 

لۇق  ًارمۇھەممەت تاھىر تۇغ

 ئەرلىم ۋە مەردلىم تارازىشى 

 

ۇرالردا ئەزەلدىن ئەرلىم ۋە مە  ۇڭا، ئەرلەر ۈئچۈن . ردلىم لەدىرلىوىپ هەلگەن، هامەردلىم ئەًىبلەهگەنۇئًغ ظ

ئەزەلدىن ئەرلىم جىوشال ئەرلىم تەبىئىتىوى ۋە ئەرلىم . هاھاًىتى ًۇلىرى تەلەپ ۋە ًۇلىرى ۆئلچەملەرهى لوًغان

ۇرلى، هىٌىم  -ظۇهدالال تەلكى . خاراه تېرىوى ۆئلچەظوىڭ ۆئلچىمى بولۇپ بالكان ئەمەس ۇزىووىتى هېچى -ت هى ۋە زىب

ۆرهى بىلەن . ئەرلىم صاالھىٌەت ۋە ئەرلىم صاالپىتىوى باھاالظوىڭ ظەرتى بولۇپ بالمىغان ى تاظكى ه ئەلىطىر هەۋائ

صىٌىلەرهى لىلغاهىدى ۈهوىڭ مۇهاصىۋىتىوى لاهداق بىر تەرەپ لىلىض توغرىشىدا مۇهداق تەۋ ۆئزىوىڭ »:مەهىۋى پۈتۈهل

ۆزهى گۆدەك بالىالرمۇ، گول  جامالىدىن الپ ۇئرىدىغان -ھۆصن  ۆزلەپ بالمىغان، بۇهداق ص ۆزهى ھېچنىم ص  -مۇهداق ص

و ۋە رەڭگارەڭ هىٌىملەرهى هىٌىدۇ. مەجوۇهالرمۇ لىلماًدۇ -گومۇظالرمۇ، صاراڭ  ئەمما . پاھىطە ئاًالالرمۇ خىلمۇخى

ۇزىووەت توغرىشىدا پو ئېتىطوى ۇئالرمۇ ئار  و. هومۇس دەپ بىلىدۇ -ھۆصن، زىب ۆزلەرهى لىلغۇچىالر ئەڭ  بۇ خى ص

ۈزۈك ۆرصىتىطنە ئامراق . ًاخطىشى ۇئ پادىطاھوىڭ ًولىغا لەدەم لوًمىغىوى ت وتۇن هىطىلەردەك ۆئزۈڭوى ه صەن خ

ۇدۇڭدا ئەرهەهلىم هىطاهىشى ًوق ئىنەن ۈهنى، بۇهداق دەۋاالرهى لىلغاهالرهى ئەرهەهلەر . ئىنەهشەن، دېمەك، ۋۇج چ

ۇزىووىتى بىلەن ئە. لاتارىغا لوظكىلى بولماًدۇ ۇراالًدۇ، زىب رهەهلەر ۆئزىوىڭ غەًرىتى ۋە ھىممىتى بىلەن ئەرەهلەر لاتارىدا ت

ۇزىووەت ۋە هىٌىم بىلەن ماختىوىض ئاًالالرهىڭ ئادىتى>: بۇ ھەلتە ۇئلۇغالر. پەخىرلەهگەهلەر ئەر ئەمەس گەن< زىب . دې

ۈزەللىنى ۋە زىووىتى ًاخطى ئەخالق ۋە ًاخطى ئەمەل  .«بىلەن ھاصىو بولىدۇ ئەر هىطىوىڭ گ

ىتىوى ۈئصتىگە ئېلىپ هەلدى . ئەرلەر لەدىمدىن تارتىپ جەمئىٌەتوىڭ ۋە ئائىلىوىڭ ئەڭ ئېغىر ۋە ئەڭ مۇھىم مەصئۇلٌى

ۇرۇر بىلەن ًاظاپ، بۇ زېمىوغا  جدان ۋە غ ۇرلۇق، ئەرلەرگە خاس ۋى ۇئالر ئەرلەرگە خاس جاصارەت، ئەرلەرگە خاس بات

ۇدلۇلىوى هاپالەتنە  -الر مىللەتوىڭ ئار ۇئ. جان ۋە روھ بېغىطالظتى لۇلىوى، مەۋج هومۇصىوى ئالالش، مىللەتوىڭ ۇئلۇغ

ۆهۈپ، ئەرلىم خاراه تېرىوى ۋە ئەرلىم جاصارىتىوى ھەرلاچان هاماًان  ئىگە لىلىض ۈئچۈن، ئاز بولمىغان لاهالرهى ت
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ۈهۈظوى -لەدىمنى ئاتا . لىلىپ هېلىطتى ظمەن ئالدىدا تىز پ لىرىمىز دۈ وۋى ظمەهگە ئارلىشىوى لىلىطوى ۆئلۈم بىلەن ب ، دۈ

تارىخىمىزدىنى خاصىٌەتلىم ئىزالرغا هەزەر صالىدىغان بولشاق، مىللىتىمىزدىن ًېتىطىپ چىككان . باراۋەر ھېشابالًتتى

باھادىر وئغالهالرهىڭ بۇ زېمىودا بۈًۈك ئەرلىم خىشلەتلىرىوى جارى لىلدۇرۇپ، بۈًۈك مۆجىزىلەرهى لالدۇرۇپ 

ۆرىمىزهەتنەهو ۇر تەڭرىكۇت، ئالپ . ىنىوى وئچۇق ه ۇزخان، بات لەدىمنى لەھرىماهلىق ئىپوصلىرىدا خاتىرىلەهگەن وئغ

صىٌاب)ئەرتۇڭا  لاتارلىق باھادىر وئغالهالر ئەلوىڭ تەلدىرى ۋە گۈللەپ ًاظوىطى ۈئچۈن مۆجىزىلىم تۆھپىلەرهى ( ئافرا

ۇئهىڭدىن باظكا . خاراه تېرىوى تولۇق هاماًان لىلغاهىدىلوظۇپ، صەلتەهەت تارىخىدا ۆئزلىرىوىڭ ھەلىكىي ئەرلىم 

ۈرەك هوچىلىرىمىز بارلىككا هەلگەن ۇرا ئەصىر ۋە ًېكىوكى زامان تارىخىدىمۇ مىڭلىغان لاپ ً ماماتلىق  -ۇئالر ھاًات . وئتت

ۇڭىم. صىوالالرغا دۇچ هەلگەهدە گىگاهت ئادەم صۈپىتىدە لەددىوى تىم تۇتۇپ، ۆئلۈموى مەهشىتمىگەن ۇ ۇئالر ظ

 .ئەۋالدالرهىڭ لەلبىدە ئەۋالدمۇ ئەۋالد ًاظاش ظەرىپىگە ئېرىطنەن

ۆرۈمشىزلىنمۇ ئەمەس، بەلنى  لىكمۇ ئەمەس، ه ۆرۈهىدىغان ئىض هامرات ۇرالردا ئەڭ ھار ئېلىوغان ۋە خار ه ۇئًغ

ۈزۈش، ئەرهەهلىم وئبرازىوى هامەردلىم بىلەن بۇلغا ۇمشىلىق، ًەهى ئەرلىم تەبىئىتىگە داغ تەگن ھەتتا . ش ئىدىخ

ۇمشى، هامەرد  ۆرۈلشىمۇ، لېنىن خ چىلىم پەس ه ورۇهلۇق ظۇه لىق، بىنار تەلەپلىم، ھ ۇرالردا بىلىمشىزلىم، هاداه ۇئًغ

ورلۇق، ھارالنەظلىم لاتارلىق ئىطالرهى . ئەرلەرهى ھەرگىز ئەرلەر لاتارىدا صاهىماًدۇ وئغرىلىق، لارالچىلىق، زىواخ

چىلىم ًامان ئالشىمۇ، لېنىن ۇئ ۈرۈظنە ئېرىطنەن، لېنىن ئەرلىم خاراه تېرىوى ظۇه ۆۋە لىلشىال هەچ الر ت

ۈرۈمگە  ۇمشىلىق، هامەردلىم ۋە صاتكىولىككا وئخطاش رەزىو لىلمىطالر ھەرگىزمۇ هەچ ۈرىدىغان خ ۈهلەظت ۇه خ

 .ئېرىطمىگەن

چە هۇلتىالرغا صۈ ۇرالرهىڭ ھەلىكىي ئەرلىم ۆئلچىمى ۋە ئەرلىم گىر تېطىوى مۇهداق بىرلاه رۈپ باھاالًدىغاهلىكىوى ۇئًغ

ۆرىمىز  :ه

 

 مەردلىم ئەرلىنوىڭ مۇھىم ظەرتى

 

ۇرالرهى مەرد خەلق دەپ لارىشاق بولىدۇ ۇرالردا . ئەصلىي تەبىئىتىدىن لارىغاهدا ۇئًغ ۈهنى، لەدىمدىن تارتىپ ۇئًغ چ
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لىطىپ هەلگەن لەتئىي ظوئارى بولۇپ  چە داۋام ۇر ئەرلىرىوىڭ ھازىرغى ۇڭا، . هەلدىمەردلىم لەدىرلىوىپ، ۇئًغ ظ

ۇر جەمئىٌىتىدە ئائىلە، مەه تەپ ۋە جەمئىٌەت تەربىٌىشىوىڭ ھەممىشىدە پەرزەهتلەردىن مەردلىم خىشلەتلىرىوى  ۇئًغ

ظنە ئاالھىدە وئرۇن بېرىپ هەلگەن ۇرالرهىڭ ئىجتىمائىي مەه تىپىوىڭ مۇھىم بىر دەرصخاهىشى بولغان . ًېتىلدۈرۈ ۇئًغ

. ئاًرىپ چىكىدىغان، ۇئالرهى تەربىٌىلەًدىغان ئەهئەهىۋى مەه تەپ بولغاهىدىمەظرەپ دەل ئەرهەهلەرهى، مەردلەرهى 

كان  لىطىپ هېلىۋات ۇرالر ئارىشىدا داۋام ًولۋاس ئىزىدىن لاًتماس، ًىگىت »، «بىرهى بىر، ئىننىوى ئىننى دېٌىض»ۇئًغ

ۆزىدىن ظمەهگە هەًوىوى لىلماس»، «ص گەهگە وئخطاش مەردلىنوى مەزمۇن لىو« مەرد ئەر دۈ غان جەڭگىۋار دې

ەتلىرى ظۇهداق گاڭگۇڭ، مەردلەرچە چېلىطىض ئادىتى . خىتابلىرى بار ئىدى ۇرالرهىڭ چېلىطىض پائالٌى ھەتتا ۇئًغ

ۇڭا، . بولغاهنى، چېلىطكاهدا پۇت لوًۇش ۋە باظكا ظەهىلدىنى هامەردلىنلەرهى لىلىض هومۇصلۇق ئىض دەپ لارالغان ظ

ظمەن بىلەن بولغان ھاًات . ەردلەرچە ئېلىپ بېرىالتتىھەرلاهداق بەصلىطىض ۋە رىكابەت لىلال، م ماماتلىق  -بولۇپمۇ دۈ

ۈهمەصلىم تەهىتلەهگەن ًۈصۈپ خاس ھاجىپوىڭ مۇهۇ باًاهلىرى ئەرلەرگە لوًۇلغان . ئېلىطىض پەًتلىرىدە لەتئىي تىز پ

ك»:بىر صىواق تېطى ئىدى ظمەن بىلەن تۇتۇظۇش ۈئچۈن ئەردە ًەهە هومۇس بولۇظى هېرە ومۇس هۈچى بىلەن ئەر ن. دۈ

ۇرۇپ ئارلىغا ًاهماًدۇ ظمىوىوى ًېڭىپ، ھالارەتوى ًۇماي ت ۇرلۇق . دۈ چالالرمۇ هومۇصىوى صالالش ۈئچۈن بات ورلۇه ل

گەن ماختىوىض ۈئچۈهمۇ ۆئزىوى ۆئلۈمگە ئاتىدۇ. لىلىدۇ گىوىمىز دەل هومۇصلۇق . ئەرهەك دې ۇر ئەر دې ۈرەهلىم، بات ً

ۇرۇن لاچىدۇ. لشە جەڭدە ۇئرۇظۇپ ۆئلىدۇهومۇصلۇق ئەر ۆئ -ئار . ئەردۇر ًۈصۈپ خاس « .هومۇصشىزالر جەڭدىن ئەڭ ب

ورۇتۇپ بەرگەن بولشا،  جداهوىڭ مۇهاصىۋىتىوى ً ھاجىپ ًۇلىرىكى باًاهلىرىدا ھەلىكىي مەردلىم بىلەن هومۇس ۋە ۋى

وزىتشىٌىشىدە بول ۆۋەهدىنى باًاهلىرىدا ئەرلىم خىشلەتلىرىگە تېخىمۇ ًۇلىرى تەلەپ پ ظمەن بىلەن گىرەلىطىپ »:ىدۇت دۈ

لىڭ  -پالتا ئىطلەت، ھەتتا چىض بىلەن چىطلە، تىرهىكىڭ بىلەن تاتىال، ًالىشىدىن ئېلىپ جان  -هەتنەهدە لىلىچ  جەھ

گەهدە ًا ئېلىطىپ ًاۋهى ًولاتكۇلۇق، ًا جەڭدە ۆئلگۈلۈك. بىلەن ئېلىطكىن لاتتىق تىرهەظنىونى، ھەرگىز . جەڭ دې

ظمەهگە ئارلا تەرى ًدۇ. پىڭوى تۇتۇپ بەرمەدۈ ظمەهوى ًەر چىطلىتەلە بىلگىونى، . چىداملىق بول، چىداملىق ئەر دۈ

چى توً  ى بولغان هۈهلىرى بولشا، باھادىر وئغالهالرهىڭ ئىپتىخارى جەڭدە ۆئتنەن هۈهلىرىدۇر ماها بۇ « لىزهىڭ صۆًۈه

و صىماصى ۇر خەلكىوىڭ هەزىرىدىنى مەرد وئغالهالرهىڭ بىر خى  .ۇئًغ

ظمەهگە ًەم لىلىپ بېرىض ھەلىكىي  دېمەك، ۇر، مەرد دەپ ۆئزىوى لارىغۇالرچە دۈ ًۈصۈپ خاس ھاجىپ مەن بات
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ظمەن ۈئصتىدىن  -مەردلىم ئەمەس، بەلنى پەم  ۆرصىتىپ ھەتتاهى چىطلەپ، تاتىلىشاڭمۇ دۈ پاراصەت، جاصارەت ه

 .غالىب هېلىض ھەلىكىي مەردلىم بولىدۇ، دەپ لاراًدۇ

ۇر»ەزەر صالىدىغان بولشاق، تارىخىي خاتىرىلەرگە ن ۇرلۇلى، لەھرىماهلىكى، « ۇئًغ ۇر خەلكىوىڭ بات گەن هاممۇ ۇئًغ دې

ۇرۇش روھى ئاصاصىدا ئاتا لىلىوغان  ورلماس جاصارىتى، ۋەتەن صۆًەرلىنى، ًاۋۇزلۇلكا، تاجاۋۇزلۇلكا لەتئىي لارظى ت ل

لىم هام ئىدى ۇر»مەھمۇد لەظكەرىوىڭ . ظەرەپلىم ۋە ظۆھرەت ۇرالرغا غا بەر«ۇئًغ گەن تەبىرىدىن مۇهداق لىممەتلىم ۇئچ

الًمىز  .ئىگە بوال

ۇر بىر ئەلوىڭ ئىشمى» ۈزگەهدىن . ۇئهىڭ بەش ظەھىرى بار. ۇئًغ ۈرك خالاهى بىلەن پۈتۈم ت بۇ ظەھەرلەرهى زۇلكەرهەًن ت

 .هېٌىن صالدۇرغان ئىنەن

ۆزلەپ ماڭا مۇھەممەت چالىر توهغاخان وئغلى هىزامىددىن ئىشرافىو توغان تېنىن  ۆئز ئاتىشىدىن ئاڭلىغاهلىرىوى ص

گەن ئىدى ۈرك خالاهى ۇئهىڭغا لارظى تۆت مىڭ ئادەم : بېرىپ، مۇهداق دې ۇر ئېلىگە ًېكىوالظكاهدا، ت زۇلكەرهەًن ۇئًغ

نەن وئلوى ئالدىغا لاهداق ئاتشا، هەًوىگىمۇ . ۇئالرهىڭ لالپاللىرىوىڭ لاهاتلىرى الچىن لاهىتىغا وئخطاًدىنەن. ئەۋەت

ۇرەن»زۇلكەرهەًن بۇالرغا ھەًران لاپتۇ ۋە . ق ۇئصتىلىق بىلەن ئاتىدىنەنظۇهدا ۇزخ بۇالر باظكىالرغا موھتاج  « -ئىوان خ

لماًدۇ، لاچان خالىشا، ظۇ  بولماي، ۆئز وئزىكىوى ۆئزى تېپىپ ًەًدىغاهالر ئىنەن؛ بۇالرهىڭ لولىدىن وئۋ لېچىپ لۇتۇال

ًدۇ تۇ« چاغدا ئېتىپ ًېٌەلە ۇر»ًىن ظۇهىڭدىن هې. دەپ ۇزخ ۇر»فوهېتىنىلىق ۆئزگىرىض ًاصاش هەتىجىشىدە، « خ « ۇئًغ

گەن هامغا ۆئزگۈرۈپتۇ  .دې

ۇر»دېمەك، ًۇلىرىكى مەلۇماتتىن  جدان هامى ئىدى« ۇئًغ ۇرۇر، ۋى ۇئ . هامى مەردلىم هامى، باھادىرلىق هامى، غ

ۇرلۇق، جەڭگىۋارلىكىغا بېرىلگەن هام ئىدى ۇرالرهىڭ مەردلىم، بات صنى، ھازىر جەمئىٌىتىمىزدىنى بىر ئەپشۇ. ۇئًغ

ۇرالرهىڭ ئەرلىم خاراه تېرىوى هامەردلىم رەزىللىنى بىلەن بۇلغاپ،  ۈرەتلىم هىطىلەر ۇئًغ ۇر»لىشىم ئەر ص دىن «ۇئًغ

ۈپرەهدىلىم بىلەن  ۈرىدىغان؛ مىللەتوىڭ ًارلىن وئبرازىوى چاهىوىلىق، چ ئىبارەت ظەرەپلىم هامغا ھالارەت هەلت

؛ ۈرىدىغان ۈهلەظت ۇه چاللىق، تەمە لۇلچىلىكى ۋە هەپشى مەھنۇملۇلى بىلەن ئەرلىم  خ ورلۇه ۈرەهشىزلىم ۋە ل ً

جداهشىز، مەًداهشىز، هامەردلەر بارلىككا هەلدى ۇرۇرصىز، ۋى بىز تاظكى لىٌاپىتىوى پەردازلىۋېلىپ . تەبىئىتىوى ًولاتكان غ

ەتتە ئىچنى دۇهٌاصى رەزىللىم ب كان، ئەمەلٌى ۆرۈهۈظتە مەردلىم ۆئزىوى ئەرهەك ھېشابالۋات ىلەن توظكان؛ تاظكى ه
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ەتتە هامەردلىنوى جان بېكىطوىڭ پەلشەپىشى لىلىۋالغان بىر لىشىم هىطىلەر ۈئچۈن  صى لىلىدىغان، ئەمەلٌى دەۋا

صىٌە لىلىمىز ۈظۈپ ۆئزىگە توغرىراق باھا بېرىپ بېكىطىوى تەۋ ۆۋەهدىنى گىرغا چ  .ت

وڭ ئىطالردا هاھەق مەصىلىشىدە ئېوىق مەًداهى بولماصو -ھەق  لىم چ ىق، خەلكوىڭ تۈپ مەهپەئىتىگە مۇهاصىۋەت

و ئىپادىشى ۆۋەن بولۇش هامەردلىنوىڭ بىرىوچى خى ەت ئېڭى ت لىض، مەصئۇلٌى ۇرۇۋې ۈهۈتتە ت ۆزىوى ًۇمۇپال ص  .ه

ىوىڭ بۈًۈك ظائىرى ئاگلىرى داهتى ۆئزىوىڭ  گەن ئەصىرىدە تەهىتلىگەن« ئىالھىٌەت»ئىتالٌى وىڭ ئەڭ »:دې دوزاخ

ۇر وڭ ك لەر ۈئچۈن لالدۇرۇلغان چ ۇرىۋالغان ئادەم گەن « جاًلىرى بۈًۈك مەهىۋىلىنوى صىواًدىغان مىوۇتالردا بىتەرەپ ت دې

لەرگە تەدبىكالظكا بولىدۇ ۆزهى ًۇلىرىكىدەك ئادەم ۇر ص ۇر، ھەربىر ھەلكاهىٌەتچى ئادەم »:رومىن رولالن. مەظھ ھەربىر بات

ۈرىدۇ -ۋەتىوىگە ظان  گەن« ظەرەپ هەلت ئەهشىچە تەصەۋۋۇر لىلغاهدا، ۆئزىوىڭ مەهپەئىتى ۈئچۈن ھەلىكەت  بۇهىڭ. دې

چاق ئادەم ۋەتىوىگە ۋە مىللىتىگە ھالارەت  ورلۇه ۇرىدىغان ۋە ۇئهى لوللىغان، ل ۈهۈتتە ت كاهدا ص شەهدە لىلىوىۋات دەپ

ۈرىدۇ ظمىوىگە ئاًلىوىدۇ. هەلت  -ھاًاتوىڭ لەدىر  ئادالەت ۋە ھەلىكەت لوغدالماًدىنەن،. بۇهداق ئادەم ھەلىكەتوىڭ دۈ

ۇرىدىغان، ئەرلىنوى هاماًان لىلىدىغان ھېچ هەرصە بولماًدۇ ھەلكاهىٌلىم ئادەمدىنى ئەڭ ئېشىو . لىممىتىوى صالالپ ت

وئغۇل باال . ھەلكاهىٌلىم بولمىغان ئەلدىن ئەرلىنمۇ ۋە مەردلىنمۇ ۆئچنەن بولىدۇ. پەزىلەت بولۇپ ھېشابلىوىدۇ

گەن گەرچە ئادالەت ۋە ھەلكا هىٌلىم بىلەن ئىض لىلىض لولىدىن هەلمىشىمۇ، ھېچبولمىغاهدا، ھەلكاهىٌەت تەرەپتە دې

ك ۆز ًۇمماصلىكى هېرە ۇرۇظى، ھەلكاهىٌەتنە ئاصىٌلىق لىلماصلىكى، ھەلكاهىٌەتنە ه هىطىلىم ھاًات ۆئلچىمىدە . ت

ۈز. هامەردلىنوىڭ ئەڭ ًۇلىرى ظەهلى مۇهاپىكلىق ھېشابلىوىدۇ ۆئرۈظتىومۇ ئارتۇق مۇهاپىكلىق  ئەصلىدە ھەلكاهىٌەتتىن ً

ۆز ئېٌتكاهىنەن. بولماًدۇ ۇهەممەلىنوىڭ : تولىشتوي ظۇهداق بىر ص چىلىم ھەلكاهىٌلىنى ئەخاللىي م ئادەموىڭ لاه

ۈهنى، ھەلكاهىٌلىم بىز تىلغا ئالىدىغان بۈًۈك پەزىلەتلەرهىڭ ئاهىشى. ۆئلچىمىدۇر ئادەم ھاًاتكا ھەلكاهىٌلىم . چ

ل ًاظاظوىڭ ًولىوى ئاچاالًدۇتۇًغۇصى بىلەن هەزەر   .صالغاهدىال توغرا ۋە ھاال

ۇرمۇظتا بەزى هىطىلەرمۇ بارهى، ۇئالردا هېمىوىڭ ھەق، هېمىوىڭ هاھەق ئىنەهلىنىوى بىلىض ئىكتىدارى ًوق ۇئالر . ت

وغرا، بىراق بەزى هىطىلەر بارهى، ت. ھەلكاهىٌەتشىزلىنوىمۇ تەبىئىي ًوصۇهدا ۋە رازىمەهلىم بىلەن لوبۇل لىلىدۇ

ۇرۇپ . ھەلكاهىي ئىطالرهى لەصتەن لارىالظتىن هومۇس لىلماًدۇ ھەلكاهىٌەتشىز، ئادالەتشىز هاھەلچىلىكوى لاراپ ت

لەر ۈئچۈن ظەمشۇلمەئالى لابۇس. ئالالًدۇ كان هەرصىوى »:بۇهداق ئادەم ۇرۇهدىن مەلۇم بولۇپ هېلىۋات ًالغاهلىكى ب
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 .گەندې« ھەلىكەت دېٌىطتىومۇ ئارتۇق ھاًاصىزلىق ًوق

وڭ  ۇرمۇظتا ھەرلاچان چ وڭ ھەق  -ئادەم ت ۇرغۇن ئاددى،  -چ هاھەق مەصىلىلىرىگە دۇچ هېلىپ لالماي، بەلنى ه

ۈظطەك ئىطالردىمۇ بۇهداق ھەق  -ۇئظطاق  ۇرىدۇ -چ بىر مۇظتۇمزورهىڭ بىر : مەصىلەن. هاھەق صىوىكىغا دۇچ هېلىپ ت

كىوى، بىر ۆئه تەموىڭ بىر وزەك لىلىۋات كاهلىكى، بىر لۈهچەهوىڭ بىر ئاجىز بىچارىوى ب ىوىڭ مېلىوى زورلۇق بىلەن ئېلىۋات

ۇرىمىز ۇرغۇن مەصىلىلەرگە ًولۇلۇپ ت كاهلىكى لاتارلىكالرغا ۇئخطاش ه ورلۇق لىلمالچى بولۇۋات بەزى مەرد . لىزغا پوخ

ۆهرەك هېرىپ چىكىپ ھېلىكى بېشىمدار، مۇظتۇمزورالرهىڭ ئەدىپىوى بېرىدۇ زەئىپ مىجەزلىم بەزى . وئغالهالر بارهى، ه

چى» ۆرىدۇ«باًۋەچ ۇرۇرىغا ھەرگىزمۇ تەصىر لىلماًدۇ. لەر بارهى، لاراپ تاماظا ه لما . بۇ هاھەلچىلىق ۇئهىڭ غ ھەتتا بەزى ال

لىپ، ۇئۋالچىلىككا  ۈۋې وڭرالى تەرەپنە ۆئت لۈك، مۇظتۇمى چ مىجەزلىم هامەردلەر بارهى، دەرھال هاھەق بولشىمۇ هۈچ

كان ئادەموى ھالارەت ۇ. لەًدۇ، ئەًىبلەًدۇۇئچرات ۇرىمىزغ  .بۇهداق مىشالالرهى ھەر هۈهى هۆپلەپ ۇئچرىتىپ ت

وڭ ئىطالردا  لمىغان ئادەم چ ۇهى، هىچىم ئىطالردا ھەلكاهىي بوال بۇالرهى ئەصنەرتىپ ۆئتۈظىمىزدىنى غەرەز ظ

لماًدۇ ۇرۇرصىز ئادەمدە لاهدالمۇ ھەلكاهى. ھەرگىزمۇ ھەلكاهىي بوال ۈرئەتشىز، غ . ًەت تۇًغۇصى بولشۇنئىرادىشىز، ج

ئادەم ھەلىكىي مەردلىم بىلەن . ھەلكاهىٌەت تۇًغۇصى بولمىغان ئادەمدە ئاددىٌشى ئىوشاهىي صۈپەتمۇ بولماًدۇ

ك ۇرصىمۇ، ھەلىكەتنە خىٌاهەت لىلماصلىق هېرە ۇراپ ت بىر صائەتلىم ئادالەت ». ًاظاًمەن دەًدىنەن، بېطىدا ۆئلۈم پ

ۇرپۈتۈن ئىوشان ۋە جىوالرهىڭ ئىبادى ك« تىدىومۇ ًاخطىرالت ۇرۇش هېرە گەن ئەلىدە بوًىچە، ئادالەت تەرەپتە ت . دې

جاھالەت بار جاًدا ئادالەت خارلىوىدۇ، بىراق ھەلكاهىٌەت . ئادالەت ۋە ھەلكاهىٌەت ھەرلاچان خەلق تەرەپتە بولىدۇ

 .لوغدالمىشا، ئاخىر ھەلكاهىٌەتوىڭ جازاصىغا ۇئچراًدۇ

مەردلىم، ظەخشىٌەتچىلىم ۋە  -ئەال بىلىض، ۆئزىوى ئەلوىڭ پەرزەهتى دەپ بىلىض ئەلوىڭ مەهپەئىتىوى ھەممىدىن 

ۇر -هەپشاهىٌەتچىلىم   .هامەردلىن ت

ۇلىدۇ، ئەل بىلەن بىرگە ۆئلىدۇ؛ ئەل   ھەرلاهداق بىر ئادەم بۇ دۇهٌادا ئەل بىلەن بىرگە ًاظاًدۇ، ئەل بىلەن بىرگە تۇغ

لىوىپ هەتگەن بولىدۇھەربىر ئادەموىڭ تە. بىلەن بىرگە ًىغالًدۇ بىر . لدىرى ئەلوىڭ تەلدىرى بىلەن چەمبەرچەس باغ

ۇرالر  ۆرە ًەر»پۈتۈن خەلق بىلەن ظەخشوىڭ مۇهاصىۋىتىوى ۇئًغ ئادەم بۇ . دەپ صۈپەتلىگەن ئىدى« ئاًرىلغاهوى ب

ۇلىدۇ ۆرىلىطى بىلەهال، تەًٌار هېمەت ۈئصتىگە تۇغ وڭ لىلىدۇمۇظۇ زېمىووىڭ مەئىطىتى ۇئهى بېكى. تۇپرالكا ت ئەل . پ چ
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ۈرىدۇ وڭ لىلغان -مېوى ئاتا »بەلنىم بۇهداق دېشە بەزىلەر . ۇئهى تەربىٌىلەپ ۆئصت دەپ ئېتىراز « ئاهام بېكىپ چ

ظى مۇمنىن جدان . ئاهىمۇ ماها مۇظۇ ئەلوىڭ بىر ئەزاصىغۇ -توغرىشىوى ئېٌتكاهدا، ئاتا . بىلدۈرۈ ھەلىكىي ئىوشاپ ۋە ۋى

ۆرىدىغان بول چە ۆئمرى بولشىمۇ ئادا بىلەن وئًالپ ه صاق، ھەربىر ئادەموىڭ بۇ تۇپرالتا بىر ۆئمۈر ئەمەس، ھەتتا بىرلاه

لمىغۇدەك لەرزى بولىدۇ ۈرەلىطى . لىلىپ بوال صى بولمىشا، بىر ئادەموىڭ ھاًاتلىق هەچ وىڭ تۇپرىكى، صۈً  ى، ھاۋا ۋەتەه

كان تەًٌار تۇ لىطىپ بېٌىپ هېلىۋات چە مىڭ ًىلالر مۇمنىومۇ؟ ظۇ ئەلوىڭ لەدىمدىن داۋام رمۇش ئەهدىزىشى، هەچ

ۇرمۇش ۋە ًاظاش تەجرىبىشى، ظۇهدالال تەًٌار ھاًات ئېتىنى بولمىغاهدا، لاهداق  مابەًوىدە ھاصىو لىلغان ت

ئىجتىمائىي ئاصاصكا تاًىوىپ ئادىمىٌلىم ئاالھىدىلىنىوى ًېتىلدۈرۈش مۇمنىن؟ ئەگەر ئاها تىو باًلىكى بولمىغاهدا، 

صى تىلىرىغا تاًىوىپ ۋە هىم بىلەن ئااللە لىلىپ ًاظاش مۇمنىن؛ ئەگەر مائارىپتىن ئىبارەت بۈًۈك لاهداق ئااللە ۋا

تەربىٌە صىشتېمىشى ھازىرالهمىغان بولشا، ئىوشان ۆئزىدە لاهدالمۇ ئادىمىٌلىم ئاالھىدىلىنىوى  -ئىجتىمائىي تەلىم 

ۇپ تەربىٌىلەپ ھازىرلىغان بوالتتى؟ ئاددىٌشى بىز صۆًگەن لىزهى، بىز صۆًگەن ًىگ ىتوى ماها ظۇ ئەل تۇغ

ۈرگەهغۇ كان هىٌىم . ًېتىطت كان ۋە بىز هىٌىۋات هېچەهلەرهى ماها ظۇ خەلق ھازىرالپ بەرگەن ئەمەصمۇ؟ ئەگەر  -بىز ًەۋات

لىوىطى بولمىغاهدا، بىر لازان ئاش ئېتىپ ًەپ  ئەلدىن ئىبارەت وئمۇمىي هوللېن تىپوىڭ بىر پۈتۈن لاهۇهىٌەتلىم باغ

لىوىطوى ۋە ۆئزئارا ھاًات هە ۈرۈظوى تەصەۋۋۇر لىلىض مۇمنىومۇ؟ ئىوشاهالر ئىچىدىنى بۇهداق لاهۇهىٌەتلىم باغ چ

لەپ بەرگەن -ھاجەتمەهلىنوى لەدىمنى ئاتا  جىدە ئىپادى لىرىمىز ئاجاًىپ وئبرازلىق ۋە لاًىو لىالرلىق دەرى وۋى  .ب

لەردىن لېچىض ًاخطى ئادەت ئەمەس  - گەن هىتابتا « هەلىلە ۋە دېمىوە»ًان لىلىدۇ دەپ با -دۇهٌادىن ۋە ئادەم  -دې

ك بىرىگە موھتاج  -ئالالتائاال ۆئز لۇدرىتى بىلەن ئىوشاهالرهى بىر . صۆھبەتوىڭ پاًدىشى خىلۋەتوىڭ مەهپەئىتىدىن هۆپرە

ۇرصا، هىطىلەرگە خىلۋەت لاهدالمۇ راۋا بولشۇن؟ ئادىمىزاتوىڭ تەب -ۋە بىر  ىئىتى تەبىئەت بىرىگە الزىم لىلىپ ًاراتكان ت

لىرىدىن بەرپا بولغاهلىكى ۈئچۈن، بىر  بىرىدىن ًاردەم تىلەظنە  -بىرىگە لوظۇلمالكا ماًىو هېلىدۇ ۋە بىر  -مەدەه

ۈظىدۇ ۇرمالچى بولشا ًاهى بىرەر هىٌىم هىٌمەهچى بولشا، ئاۋۋال . ئېھتىٌاجى چ مەصىلەن، ئەگەر بىر هىطى تائام پىط

ۇڭا الي ئېتىپ بىر لاچا ًاصاپ، ۇئهىڭدا صۇ ئېلىپ هەهە صولۇپ، . رەك بولىدۇلازان ًاصاش ۋە هەتمەن صولۇظى هې ظ

لازان ۋە هەهە صولۇظكا بولكا، . ۇئهىڭ بىلەن وئتۇن هېشىپ، ھەر ئىطوى ۆئز تەرتىپ ى بىلەن لىلىض الزىم بولىدۇ

ۈر هېتىدۇ ۆرەك ۋە هۆم ك. صەهدەل، ه ۆرەك ًاصاش ۈئچۈهمۇ تېرە ئەًلەش هېرە ۈر تاغ. ئاددىٌشى ه لا بېرىپ هۆم
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ك ۇڭوى ھەل لىلىض ۈئچۈن . تاغار تولۇش ۈئچۈن ًۇڭ بولۇظى الزىم بولىدۇ. هۆًدۈرۈپ ئەپنېلىطنە تاغا تولۇش هېرە ً

ك ۆگە بېكىض هېرە ۇرغۇن ئاۋارە بولۇظكا توغرا هېلىدۇ. لوي، ت ئاظۇهداق بولشا، ھەرلاهداق . لىشكىشى، ئەهە ظۇهداق ه

ًدۇ ًا ًېٌەلمەًدۇئادەم بىر هىموىڭ ًاردىمىشىز پۈتۈ ۇرۇپ ًا ًېٌەلە ھەتتا ًەهە . ن ۆئمرى ئىچىدە بىرەر لېتىم ئاش پىط

لماًدۇ ۇرغۇن ئىطالرهى لىال ۈر . ه ۈزىشىدىن بىرى لازان ًاصاًدۇ، بىرى هەهە صولىدۇ، بىرى هۆم ەت ً ۇڭا زۆرۈرٌى ظ

ئارتۇلىوى باظكىالرغا بېرىپ، بۇ  هۆًدۈرىدۇ، ئاالھازەل لىٌاس، ھەر هىم بىر ئىطكا مەظغۇل بولۇپ، ۆئز ئېھتىٌاجىدىن

لىرى بىر  ۈرگەچنە، ھەرلاهداق ئىض ئاصاهلىق بىلەن ھەل بولىدۇ،  -ئىكلىموىڭ ئادەم بىرىگە لوظۇلۇپ ھاًات هەچ

لەر بىر  ۇزلۇق بىلەن ھېچ ئىطوى باظكا ئېلىپ چىككىلى بولماًدۇ. بىرىگە زۆرۈر -ئادەم لەرهىڭ بىر . ًالغ  -ماها بۇالر ئادەم

ۈظىدىغاهلىكى، بىرلەظمىشە ھېچكاهداق ئىطوى باظكا ئېلىپ چىككىلى بولماًدىغاهلىكىوى بىرىگە ئېھ تىٌاجى چ

 «ئىشپاتالًدۇ

ۇالصىلەپ، . ماها بۇ وئبٌېن تىپ ھەلىكەت لىوىطوى خ و لاهۇهىٌەتلىم باغ ظۇهىڭ ۈئچۈهمۇ ًۈصۈپ خاس ھاجىپ بۇ خى

ۇرىدىغاهلىكىوى تەهىتلەًدۇ -ئەل  وىڭ بىرىوچى وئرۇهدا ت ۋە ئەلوىڭ مەهپەئىتى ۈئچۈن ًاظا، ئەلوىڭ مەهپەئىتى  ۋەتەه

صىٌە لىلغان ۈهنى صېوىڭ جاهىجان مەهپەئىتىڭ ئەلوىڭ مەهپەئىتى ئىچىدە بولىدۇ، دەپ تەۋ ۈرەش لىو، چ ۇئ . ۈئچۈن ه

ۇهى، ئەل ۈئچۈن جاهۇ تېوىوى تەصەددۇق لىلىپ  -مال »ًەهە  دۇهٌا تارلاتماق صېخىٌلىق ئەمەس، ھەلىكىي صېخىي ظ

گەن« ظاًمان لىلماسپۇ ۇرىشىدىنى . دې ۇرالرهىڭ ظەخشىي مەهپەئەت بىلەن ئەلوىڭ مەهپەئىتى وئتت ماها بۇ ۇئًغ

ۇلۇپ، ئەل ۈئچۈن ۆئلدى. مەردلىم بىلەن هامەردلىنوى صىواًدىغان گىر تېطى ۇڭا ۇئالر ئەل ۈئچۈن تۇغ ظۇهىڭ . ظ

لىممەت، ماها بۇ مەڭگۈلۈك  -ا بۇ ھەلىكىي لەدىر مان. ۈئچۈهمۇ ئەل لەلبى ۇئالرهىڭ مەڭگۈلۈك جەهوىتى بولۇپ لالدى

ۇدىٌىتى ظەخشوىڭ . دېئالىن تىنا لىوىطوى ئېتىراپ لىلماصلىق، ئەلوىڭ مەۋج ئەل بىلەن بولغان مۇهداق باغ

ۆز ًۇمۇش  ۈچىشى ئىنەهلىنىگە ه ۇدىٌىتىوىڭ ئاصاصى، ئەلوىڭ تەلدىرى ظەخشوىڭ تەلدىرىوىڭ هاپالەتلەهدۈرگ مەۋج

جد ۈه تەك . اهشىزلىق بولىدۇهامەردلىم ۋە ۋى چى، ئازغىوا، هۆپ ۆئزىوىڭ هىچىننىوە هېنىرتىنى ۈئچۈن، ۆئتنۈه

ۆرمەت لىلماصلىق، ۇئالرهىڭ  اهغا ۇئچرىتىض، خەلكوى ھ مەهپەئىتى ۈئچۈن ئەلگە ئاصىٌلىق لىلىض، خەلكوى زٌى

اصىزلىق ۆڭۈل بۆلمەصلىم ۋاپ ۈرگۈصىز هامەردلىم  مەهپەئىتى ۈئچۈن جان پىدا لىلماصلىق، ئەلوىڭ تەلدىرىگە ه ۋە هەچ

 .ھېشابلىوىدۇ
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و ئىپادىشى اصىزلىق ۋە صادالەتشىزلىم هامەردلىنوىڭ ًەهە بىر خى ا ۋە صادالەت مەردلىنوىڭ ًارلىن صىماصى، ۋاپ  ۋاپ

ادارلىكوىڭ مەزمۇهى ئىوتاًىن هەڭ ۇرالردا . ۋاپ ۇدا »، «ئاتاڭوىڭ وئغلى بولغۇچە، ئەلوىڭ وئغلى بول»ۇئًغ ئەل رازى خ

ادارلىككا دائىر مالال « رازى گەهگە وئخطاش ۋاپ ئەۋالدلا  -بۇ تەظەببۇصالر ئەۋالدتىن . تەمشىللەر هاھاًىتى هۆپ -دې

كان بىر ۇئدۇم لىطىپ هېلىۋات صتاهالر ۋە خەلق . داۋام ۇرغۇن دا ۇر ئەدەبىٌات تارىخىدا بارلىككا هەلگەن ه ۇئًغ

ادارلىق مەصىلىشى ئاصاصىي مەزمۇن لىلىوغا ۆچەهلىرىدە ۋاپ ادارلىق . نچ ادار بولۇش، ۋاپ بۇهىڭدا ئالدى بىلەن ئەلگە ۋاپ

ۇر خەلكى خەلق بىلەن ظەخس ۇئلۇمىوى دېڭىز بىلەن صۇهىڭ . تەلىپىوىڭ ًادروصىوى تەظنىو لىلىدۇ ۇئًغ

ۈظەهدۈرىدۇ ۇرالماًدۇ -بىر تامچە صۇ ًەهنە . مۇهاصىۋىتىگە تەلكاصالپ چ ۇت بولۇپ ت بىر تامچە صۇهىڭ . ًېگاهە مەۋج

ۇ كمەۋج ھېناًە . تلۇلى ۈئچۈن ئالدىوكى ظەرت خەلكتىن ئىبارەت دېڭىز مەڭگۈلۈك ھاًاتلىككا ئىگە بولۇظى هېرە

 :لىلىوىطىچە

 .بىر هۈهى بىر هىچىم هۆلچەك بىلەن دەرًا مۇهازىرىلىطىپ لاپتۇ

گەن ئەخمەق، - تۇ هۆلچەك دەرًاغا مەصخىرىلىم لاراپ،-ھەي دەرًا، صەن هېمە دې ۈز ئ-دەپ اتمىض هۈن لارىشام ۈئچٌ

ۆرگىلى بولماًدۇ ۈڭگە  -بەزىدە لارىشام ھەر . توختىماي ئالىشەن، بىرئازمۇ ئارام ئالغىوىڭوى ه ھەر ئېغىر هېمىلەرهى ۈئصت

ۈرۈًدىنەهشەن، ھەتتا بەزىدە هۆًۈپ پىطىدىنەهشەن صېوىڭ وئرهۇڭدا مەن ! ۆئزۈڭگە ئىچىڭ ئاغرىمامدۇ؟. ئېلىپ ً

ۇرۇپ هېتىطنە را  .زى بوالتتىمبولىدىغان بولشام، ل

وراپتۇ دەرًا هۆلچەه تىن-صېوىڭ هېمە راھىتىڭ بار، -  .دەپ ص

ۇزىۋالشام بەخىرامان ًاتىمەن. مېوىڭ ھېچكاهداق غېمىم ًوق - ۆزۈمگە صۇ توظك دۇهٌاهىڭ . ھەپتىدە، ئاًدا بىر لېتىم ه

تۇ هۆلچەك-لاهداق بولۇپ هېتىطى بىلەن چاتىكىم هېمە،  .دەپ

ۇراالًشەنھەي بىغەم ئەلىلشىز، مەن ئ - ۇت بولۇپ ت ۇرمىشام، صەن لاهدالمۇ مەۋج مېوىڭ تىوماي ئېكىپ . ېكىپ ت

ۇرۇظىوىڭمۇ هاپالىتى ۇت بولۇپ ت ۇرۇظۇموىڭ ئاصاصى، ھاًاتلىكوىڭ مەۋج ۇت بولۇپ ت ۇرۇظۇم ۆئزۈموىڭ مەۋج  .ت

ۇرغان ئىنەن، دەرًا ۆئ ۆزىگە لاًىو بولماي ۆئزىچە تېخىمۇ ًوغان گەپ لىلىپ ت زىوىڭ ئېكىض هۆلچەك دەرًاهىڭ ص

ۇرۇپتۇ -ظۇهىڭ بىلەن هۆلچەك بارا . ًولىوى باظكا ًالكا ًۆتنەپتۇ ۇرۇغىلى ت ئاۋۋال ۈئصتىوى لەش بېشىپتۇ، ئاهدىن . بارا ل

ۇرۇپ لاپتۇ دەرًا بولشا توختىماي ئېكىپ باغالرهى . لۇمۇظالر ۈئهۈپتۇ، ئاخىرى مەهبەدىن ئاًرىلغاهلىكى ۈئچۈن ل
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 .ًاظارتىپتۇ

ى  بۇ ھېناًەتتە ئەل بىلەن ظەخشوىڭ مۇهاصىۋىتى ۋە ظەخشى تەلدىرىوى هاھاًىتى وئبرازلىق ھالدا ئەلىطىر هەۋائ

ۇالصىلەپ بەرگەن وڭ بىغەرەزلىم بولىدۇ. خ . دۇهٌادا بۇ مەڭگۈلۈك لاهۇهىٌەتوى ئېتىراپ لىلماصلىكوىڭ ۆئزى ئەڭ چ

گەن ظۇ ۇرۇپمۇ بۇ رېئاللىكتىن ۆئزىوى تارتىض هامەردلىم دې  .ھېس لىلىپ ت

ۇرمىغان، ۋەتىوىوىڭ تەلدىرىوى وئًلىمىغان ئادەم  ادار بولمىغان، ۋەتىوى ۈئچۈن باش لات ۇڭا ۋەتىوى ۈئچۈن ۋاپ ظ

گىلى بولماًدۇ. ۆئزىگىمۇ مەهشۇپ ئەمەس  .ۇئهداق ئادەموى بېجىرىم ئادەم دې

ادار بولۇش، ئاتا  ادارلىق ۋە صادالەتشىزلىم تەلىپ ى ئەجداتالرغا ۋاپ ادار -ۋاپ بولۇش، ئائىلىشىگە  ئاهىشىغا ۋاپ

ۇرغۇن مەزمۇهالرهى ۆئز ئىچىگە ئالىدۇ ادار بولۇش لاتارلىق ًەهە ه صتالرغا ۋاپ  .صادالەتمەن بولۇش، دو

اصىزلىق، صادالەتشىزلىم ئەدەپ  ۈرۈلۈپ هەتنەهلىنى، ۋاپ ا، صادالەت هۆت ۇرغۇن هىطىلەر ۋاپ ھازىر جەمئىٌەتتە ه

 .هەتنەهلىنىدىن ئاغرىومالتا

اصىزلىق ۋە صادالەتشىزلىنوىڭ دەرد توغرىشىوى ئېٌتكا ئەلەملىرىوى  -هدا، ھەربىر ئادەم ھەربىر لەدەمدە ۋاپ

اصىزلىق توغرىشىدىنى ۋاًشاظالرهىڭ هۆپىٌىپ هەتنەهلىنىوى ھېس لىلىپ  ورۇهدا ۋاپ كاهلىكىوى، ھەربىر ص تارتىۋات

ۇرىمىز ۇرۇهكى ئىجتىمائ. ت ۇصۇصتا بىز ئالدى بىلەن دەۋرىمىزدىن مىڭ ًىو ب اصىزلىكوىڭ ًۈصۈپ بۇ خ ۇرۇلۇش ۋە ۋاپ ىي ب

ۆرۈپ بالاًلى  :خاس ھاجىپ لەلىمى بىلەن صىزىپ بېرىلگەن هارتىوىشىوى ه

ۇئالر . بىلىملىنلەر خارالهدى. ھالەتلەر تامامەن باظكىچە بولۇپ هەتتى -زاماهىڭغا وئبدان هەزەر صال، ھەممە ئىض »

ئەل . ئەلىللىكالر هېنەچ بولۇپ ئېغىز ئاچالماس بولدى. پ لالدىپاراصىتى ۋە هۈچىوى ئاًاًدىغان بولۇ -ۆئزىوىڭ ئەلىو 

ۈرەلمەس بولدى، مەي بىلەن . ئىچىدە ًارىماس پەس هىطىلەر هۆپىٌىپ هەتتى شەهدە بولۇپ، بېطىوى هۆت ظالر دەپ ًاۋا

ۆرصىتىۋاتىدۇ ۇر ئاتىلىپ، ئەلگە هۈچ ه ۈزىوى ًۇغان بىوامازالر مەرد، بات چىالر ئەر ئا -پىتوە . ً تىلىپ، مەي پاصات

صىس دەپ توهۇلىۋاتىدۇ ۆهۈمدارى. ئىچمەًدىغان پاك هىطىلەر خە ۈرگۈچى هىطىلەر ! ھەي ئەل ھ هاماز، روزا بىلەن ً

ل ًولالدى ۈهنە ئېرىطىپ، ھاال ۆڭلىوى لارا بېشىپ . مۇهاپىق ئاتالدى، ظۇهدالال ھارام ۈئصتۈهل ھارام ًېگۈچىلەرهىڭ ه

لوى لەًەردىن ئىزدەپ تاپكۇلۇ. هەتتى ۆرگىلى بولماًدۇھاال لوىڭ هامىال لالدى، لېنىن ۇئهى ه ھارام بولشا تاالظتا . ق؟ ھاال

ل ًېگۈچى لېوى؟ لىٌامەت هۈهىوى . ۇئهىڭغا ھېچنىم توًمىدى. لالدى گۈچى، ھاراموى تاظالپ ھاال ھاراموى ھارام دې
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ى تامامەن ۆئزگىرىپ هەتتى، دۇهٌاهىڭ لىلىكلىر! بىلىدىغان ھەلىكىي توغرا، تەلۋادار هىطىلەردىن هىم لالدى؟ لارا

ۆڭلى تىلىدىن باظكىچە بولۇپ هەتتى ۈرۈلۈپ، جاپا غالىب هەلدى. هىطىلەرهىڭ ه ا هۆت ئىطەهچلىم بىرەر . خەلكتىن ۋاپ

صتالر صادالەتوى تەرك ئەتتى. ئادەموىمۇ تاپكىلى بولماًدۇ ظالر ًېكىولىكوى تاظالظتى، دو هىچىن تە ئەدەپ . لېرىودا

وڭدا بىلىم  ھەممە ًېكىولىق پۇل، ًارماق . لوپال، هاداهالر هۆپىٌىپ پەزىلەت ئىگىلىرى ئازاًدى. هەملىدىلالمىدى، چ

ھەلىكەت . هىمدە هۈمۈش هۆپ بولشا ظۇهىڭغا بوًۇن ئەگدى. ھەممە ئادەم پۇلوىڭ لۇلى بولۇپ لالدى. ۈئچۈهال بولدى

ۆزال لالدى« هەصىھەت»ىدى، ۈئچۈن دۇرۇس ئىض لىلىدىغاهالر لېوى؟ ئاماهەتوىڭ وئرهىوى خىٌاهەت ئىگىو گەن ص . دې

 ...ۇئهى ئادا لىلغۇچى لېوى، لېوى ًاماهلىكتىن توصكۇچى، لېوى ًاخطىلىككا دەۋەت لىلغۇچى

لىزالر ئاتا  -وئغۇل . وئغۇل بەگ بولۇپ، ئاتا بولغۇچى لۇل بولۇۋاتىدۇ. وئغۇل ئاتىشىغا ئاتىلىق لىلىۋاتىدۇ! هەزەر صال

ۆرمىتىوى تاظلىدى ۆرمەتلىم هام ئەمدى ھالارەت بولۇپ لالدىد< لېرى>. ھ ۇرمۇش ئېغىرلىطىپ، تەظۋىض . ېگەن ھ ت

ۇظاللىق صۇصالظتى. ئەدەپ هەتتى ۆزلۈك ئەدەپ، خ وتۇن، ًېتىم وئغۇلالرغا ظەپكەتچى ًوق، . ئاچ ه پېكىر، تۇل خ

لەهگۈچى لېوى؟. ۈئصتۈن بولۇپ هەتتى -جاھان ئاصتىن   «بۇهىڭغا ئەجەپ

اصىزلىق ۋە  چىلىم خاراب ئەھۋالغا ئېلىپ هەلگەهلىنىوىڭ ًارلىن صىماصىماها بۇ ۋاپ . صادالەتشىزلىنوىڭ ئەلوى لاه

اصىزلىكوىڭ ئىزهالىرىوىمۇ، ئاتا  اصىزلىكوىڭ هىطاهلىرىوىمۇ، ئەجداتالرغا لىلغان ۋاپ ئاها ۋە  -ۇئهىڭدىن ئەلگە بولغان ۋاپ

صتلۇلكا لىلىوغان ئاصىٌلىكوىڭ ئېتىكادلا لىلىوغان صادالەتشىزلىنوىڭ ئىپادىشىوىمۇ، ق -ئەلىدە  ظلىق ۋە دو ېرىودا

الًمىز ۈرگەن باالًىئاپەتلىرىوىمۇ ھېس لىال ًۇلىرىكى هوهنرېت مىشالالرهى ھازىرلى جەمئىٌىتىمىزگە تەدبىكلىغاهدىمۇ . هەلت

ۇرغۇن تەرەپلەردە وئخطاظلىكالرهىڭ بارلىكىوى وئچۇق باًكاًمىز  .ه

ا ۋە صا ت دېمەك، ھەرلاهداق بىر ئەلدە ۋاپ ۈرۈلۈپ هېتىدۇ، بەخ ۈرۈلشە، ۇئ ئەلدىن ئامەت ۋە هۇصرەت هۆت  -دالەت هۆت

ۈرۈلۈپ هېتىدۇ ۈرصە، ظۇ ئائىلىمۇ تېز ئارىدىال . صائادەت هۆت اصىزلىق باش هۆت ھەتتا بىر ئائىلىدە صادالەتشىزلىم، ۋاپ

ۇرىمىز ورۇلۇپ هېتىدىغاهلىكىوى هۆپ ۇئچرىتىپ ت وڭق. ص ا صادالەتوىڭ ظۇهىڭغا وئخطاظال هىطىلەردىنى چ ۇر ۋاپ

اصىزلىق ئەلگە هاصاپەتلەرهى ئېلىپ هېلىدۇ ھېناًەت . خاصىٌىتى ئەلگە ئامەت ئېلىپ هەلشە، صادالەتشىزلىم ۋە ۋاپ

ۈرۈش لىلغاهدا،  -تۆت ۈئلۈش خاهى : لىلىوىطىچە ۆرەگان ئەتراپتىنى جاًالرغا ھەربىي ً ۇر ه لۇدرەتلىم ظاھ ئەمىر تېم

ظمەهلىرىوىڭ باغرىوى تىلىپتۇ. لۇپتۇھىودى دىٌارىدا لاتتىق جەڭ بو . دەۋران غەلىبە هۇصرىتىوى ۇئهىڭغا ًار لىلىپ، دۈ
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صەت . ھەر هىطى ۆئز ئالدىغا لىرغىوغا ئاتلىوىپ، هېشىلگەن باظالر صاًوىڭ تېطىدەك ًېتىپتۇ ظتوى جە پۈتنۈل دە

ۈر لىلىچالر ًالتىراپ . لاپالپ، لاهالر دەرًا بولۇپ ئېكىپتۇ  .گوًا لىٌامەت لاًىم بوپتۇھەممە تەرەپتە ۆئتن

صت لىرغىوغا دۇچ هەپتۇ كان ئاظۇ مەھەلدە ئىننى بىچارە دو ۆۋهەر ۇئالرهىڭ بىرىوى چاپماق ۈئچۈن . لىرغىن بولۇۋات بىر ه

صتى ۆئز بېطىوى لىلىچ ئاصتىغا صۇهۇپ ۆرگەن ۇئهىڭ دو صتىوى لىلىچ ئاصتىدا ه ۇرۇپتۇ، دو  :لىلىچوى لېوىدىن صۇغ

دۇ،ئەگەر صاڭا باش هېرە - ۆۋهەرگە ئىلتىماس لىپتۇ-ك بولشا، ۇئهى چاپما، ماها بۇ مېوىڭ بېطىم ۇئهىڭغا ئەرزٌى . دەپ ه

ۆزهى تەهرارالپتۇ صتىمۇ ًەهىال ظۇ ص ۈزلەهگەهدە، ۇئهىڭ دو ۆۋهەر ۇئهى چاپماق بولۇپ ً لاًشىوى چاپاي دېشە، ۇئالرهىڭ . ه

 :ًەهە بىرى تالەتشىزلىوىپ ًالۋۇرۇپتۇ

ۇرصۇن ئاۋۋال مېوى چاپ، مەن - ۆزۈموى ًۇمغۇچە ۇئ تىرىم ت لىم ھاًاتى !-ه صتىوىڭ بىردەم ظۇ ًوصۇهدا ۇئالر ۆئز دو

ۈظىدىغان لىلىچوى تالىطىپتۇ  .ۈئچۈن بېطىدىن هېچىپ، ۆئز بوًوىغا چ

ۈرۈلۈپتۇ. تارتىض بوپتۇ -ظۇهداق لىلىپ ئارىدا خېلى تاالش  ا هۆت وۋغ ۆرگەهلەر ئارىشىدا غ صتوىڭ . بۇ ئەھۋالوى ه ئىننى دو

بىرى ۈئچۈن ۆئز جېوىدىن هەچنەهلىنىدىن خەۋەر تاپكان ظاھ تەصىرلىوىپ، ئەلوىڭ لېوىدىن هېچىپ، لەتلىئام  -ر بى

ادارلىق ۋە صادالەتمەهلىنوىڭ خاصىٌىتى بىلەن ۆئزلىرىمۇ ۆئلۈمدىن . لىلىطوى توختىتىپتۇ ظۇهداق لىلىپ، ۋاپ

 .لۇتۇلۇپتۇ، خەلكمۇ لىرغىودىن خاالس بوپتۇ

 ** 

گەهىنەنچىڭغىز ئاًت ۈرىدىغان ئاپىتى توغرىشىدا مۇهداق دې اصىزلىكوىڭ هەلت بىر مىللەت ۆئزىوىڭ : ماتوف هەصلىگە ۋاپ

تارىخىوى ًولاتشا، مەدەهىٌەت تارىخىوى ًولاتشا، ئىلغار ئەهئەهىشىوى ۇئهۇتشا، ئىتائەتمەن لۇلغا، ئىتائەتمەن ماظىوا 

گە ئاًلىوىپ لالىدۇ اهنى، ھەرلاهداق بىر مىللەت ًاخطى ئەهئەهىشىدىن ۋاز تارىخ ظۇهى تولۇق ئىشپاتلىغ. ئادەم

اصىزلىق لىلشا، ًامان تەلدىرهىڭ لولىغا تۇتۇلىدۇ ۈهنى ھەرلاهداق بىر مىللەتوىڭ . هەچشە، ئىلغار ئەهئەهىشىگە ۋاپ چ

ۇتلۇق ئاصاصىوى هاپالەتلەهدۈرىدىغان ئەڭ مۇھىم ئامىلالرهىڭ بىرى ئەهئەهە  .مەۋج

ظكا  ۇرالرهىڭ ئەڭ لىممەتلىم ئەهئەهىلىرىدىن بىرى بولغان ھاًا ۋە هومۇصوى تەهچىۋا ھازىر بىر لىشىم ًاظالردا ۇئًغ

ۈزى لىزارماًدىغان، ھەتتا ظۇهداق . ئېلىپ لوًدى چىلىم لەبىھ ۋە ًىرگىوىطلىم ئىطالرهى لىلىپمۇ ئازرالمۇ ً ظۇه

غ هوًالردا ھاًاصىزالرچە لۇچاللىطىپ، صۆًۈظۈپ  -هوچا . ا هەلدىرەزىللىنى ۈئچۈن پەخىرلىوىدىغان هامەردلەر مەًداه
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ۈرگەن ًاظلىرىمىز ۆئزىوى هېمە چاغالًدىغاهدۇ؟ ۇئالر باظكا ئادەمدە مۇھەببەت ھېششىٌاتى، صۆًگۈ تەلەززاصى ۋە  ً

ۆز  ۈرىۋالغاهلىكىوى ه ۆز لىلىۋاتامدىغاهدۇ؟ ظۇهداق تۇي -صۆًگۈهى ًوق دەپ وئًالپ، بىرەر لىزهى هەلت ۇدا ظۇ چاهىوا ه غ

ۈرگەن ظۇ ًاش هېمىدېگەن بىچارە  ۇئالرغا تېخى توغرا هەصىھەت لىلىپ لوًاي دېشە، لەتئىي ! ھە؟ -ئىطالرهى لىلىپ ً

بىر هۈهى مەن ظىوجاڭ . تېخى بىزهى مەدەهىٌەتشىزلىم، لاالللىكتا، مۇتەئەصشىپلىن تە ئەًىبلىطىدۇ. لوبۇل لىلماًدۇ

ۈپ لىز . چى ًول ئاپتوبوصىغا چىكتىمۇئهىۋېرصىتېتىوىڭ ئالدىدىن بىرىن مەن . ًىگىتمۇ چىكتى -مەن بىلەن ًەهە بىر ج

ۇردۇم شىزلەرچە مۇئامىلە لىلىطكا باظلىدى، بىردەمدىن . ۇئالرهىڭ ئارلىشىدا وئلت ئازراق مېڭىپال ۇئ ًىگىت لىزغا ئەدەپ

شىزلىم، ھاًاصىزلىق بىلەن لىلىق ۇردىهېٌىوال لىزهىڭ بېطىوى لاًرىپ تېخىمۇ ئەدەپ ۇئالر بۇ . صىز ئىطالرهى لىلغىلى ت

ۇرغاهلىكىوىمۇ، ئەتراپىدا هىملەرهىڭ بارلىكىوىمۇ ۇئهۇتكان، ئەتراپتىنى هىطىلەر ۇئالرهىڭ  چاغدا ۆئزلىرىوىڭ هەدە وئلت

ۇرۇپ ۆئزۈموى بېشىۋاالي، دەپ ۆئزۈموى ئاران . هەزىرىدە ھېچوېمىگە ئەرزىمەًتتى ۇرغان  -مەن بىر ت ئاران تۇتۇپ وئلت

ەت ۋە ھاًا ۇئالرهىڭ بۇ لىلىكىغا تالەت لىلىطكا ًول لوًمىدىب ظۇهىڭ بىلەن مەن . ولشاممۇ، بىراق مەهدىنى مەصئۇلٌى

ۈرىشىگە ئاصتا هولۇدۇم بۇ چاغدا ھېلىكى ًىگىت دەرھال ۆئزىوى وئڭطاپ ماڭا ظۇهداق بىر لاتتىق . ًىگىتوىڭ م

نۈدەك ئەلپازدا« لدى؟ھە، هېمە بو»:ھوماًدىنى، ئەلپازى ئىوتاًىن ًامان ئىدى ًىگىت، ماۋۇ ». دېدى ۇئ مېوى چاًوىۋەت

ۇرۇپ ماڭشاڭالر ًاخطى بوالمدىنىن؟ صراق وئلت ورۇن، دۇرۇ صىز ۆئزىڭىزهىڭ »ۇئ دەرھالال . دېدىم مەن« ئاممىۋى ص

ۇرىۋېرىڭە، هۆپ ئىطالرغا ئارىلىطىۋالىدىغان ئادەم ئىنەهشىز، ھەممە ئىطكا ئارىلىطىۋا ۇرۇظىڭىزهى وئلت لشا ئالىۋىتى وئلت

ۆزىگە تەھدىت ئارىالظكاهىدى. دېدى« ًاخطى بولماًدۇ چىكىم بىرئاز تۇتتى . ۇئهىڭ بۇ ص دە،  -ظۇهىڭ بىلەن مېوىڭمۇ ئاچ

 :مۇهداق دېدىم

ۆهىرەپال لوپشا بولماًدۇ - ۈپرەهدە ئادەموىڭ ئىطىغا . توغرا گەپ لىلشا ھ مەن صىزگە دەپ لوًاي، صىزدەك چ

كان ئىض ھەرگىزمۇ ۆئزىڭىزهىڭ . ىغاهغا ئەخمەق بولۇپ لالمىدىمئارىلىطىپ، هەصىھەت لىلىد لېنىن، ھازىر لىلىۋات

ورۇن، چەت ئەل ئەمەس، بەلنى  ڭىزهىڭ ئاًۋان صارٌى  ى ئەمەس، ئاممىۋى ص ۇرغان ًېرىڭىز دادى ئىطى ئەمەس، وئلت

ۈرگەهلىمصىزهىڭ ھازىرلى ھاًاصىزلىكىڭىز مىللىتىمىزهىڭ ئىلغار ئەخاللىي ئەهئەهىشىگە . ظىوجاڭ ًەهە . ھالارەت هەلت

ۈئچىوچى تەرەپتىن، مۇظۇ . بىر تەرەپتىن بىر لىزهىمۇ ھالارەتلەۋاتىشىز، ۆئزىڭىزهىمۇ ھالارەت لىلىۋاتىشىز

ۆزگە ئىلماي، ئەخاللشىزلىق لىلدىڭىز، ھەرلاهداق ئىطوىڭ جاً  ى ۋە ًولى بولىدۇ  .ئاپتوبوصتىنىلەرهى ه
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ۇددى ماڭا دادامدەك تەربىٌە لىو - ۇ؟ داداممۇ ماڭا بۇهداق گەپ لىلىپ بالمىغان،صىز خ دېدى ًەهىال -ىپ هەتتىڭىزغ

 .گەپتىن لالماي

ڭىز تەربىٌە لىلغان بولشا، بۇهداق ئىطالرمۇ بولماًتتى، -  .دېدىم مەن-توغرا، ئەگەر دادى

ۇمۇ، بىزمۇ وئلۇغان، -  .دېدى ۇئ-بىزهى صەھرالىق چاغالپ لالماڭ ج

كان مۇظۇ لىلىكوى صەن . لۇپتىنەهشەنگەپوى ئاز لىو ۇئهام، راصت وئ - مەن صاڭا ظۇهى دەپ لوًاي، صەن لىلىۋات

ًدۇ ۆرمە كان ھەرلاهداق بىر صەھرالىق لىلىطوى راۋا ه گەرچە ۇئالرهىڭ ھېچ هەرصىشى بولمىشىمۇ، صەهدە . ھالارەتلەۋات

ۈزەل ئەخالق پەزىلەت بار، ظەرم . ًوق بىر ۇئلۇغ باًلىق بار ظۇ ئارىدا ماظىوا . دېدىم -اًا بار،ھ -ۇئ بولشىمۇ، ۇئالردا گ

ۈظىدىغان بېنەتنە ًېتىپ هەلدى  .مەن چ

لىرىوى هاھاًىتى هۆپ تەرەپتىن مىشالالر ئېلىپ  اصىزلىق لىلىطوىڭ ئىپادى بۇهداق ًاتلىطىض، ئەهئەهىگە ۋاپ

ۈظەهدۈرۈش مۇمنىن ۇرمۇظوىڭ لائىدىشى ۋە لاهۇهىٌىتى بار. چ ىطىلىم ھاًۋاهالر دۇهٌاصى بىلەن ك. هىطىلىم ت

ۇرىدىغان ئاجاًىپ روظەن، هازۇك بەلگە بار كان جەمئىٌەتوىڭ . جەمئىٌەتوى ئاًرىپ ت ۇڭا، ھەربىر ئادەم ۆئزى ًاظاۋات ظ

ًوصۇهلىرىغا ئەمەل لىلىطوى ۆئگىوىۋېلىض، هاھاًىتى مۇھىم تەلەپ  -وئمۇمىي ئەخاللىي پرىوشىپلىرىغا، لائىدە 

 .ھېشابلىوىدۇ

بىر ئەزاصى ئىنەهمىز، جەمئىٌەتتە ھەر جەھەتتە ۆئزىمىزهىڭ رولىوى، ھەربىرىمىز مۇظۇ جەمئىٌەتوىڭ 

ىتىمىز بار ۇرٌى ىتىمىزهى جارى لىلىض مەجب بىپەرۋالىق لەلبوىڭ پالەچلىنى، ظۇهدالال ۇئ ۋالىتشىز »:چېخوپ. مەصئۇلٌى

گەن« ۆئلۈمدۇر ۇرالهدۇرىدىغان چىراغ دېشەك، بىپ. دې ەتچاهلىكوى ئىوشان خاراه تېرىوى ه ەرۋالىق ئىوشان مەصئۇلٌى

ۆرهار چلۇق ھالەتمۇ بىپەرۋالىكتەك ئېغىر ئالىۋەت ئېلىپ هەلمەًدۇ. خاراه تېرىوى هۆمىدىغان گ ورلۇه . ھەرلاهداق ل

ۇددى ۇئخالپ ماڭغان ًولۇچىغا وئخطاش ۇئهىڭ هە مەلشىتى، هە هىطاهى بولشۇن ۈهنى، بىپەرۋا ئادەم خ ۇئهداق . چ

ۇڭا . ، ًامان بوالمدۇ ھەممىگە بىپەرۋا لاراًدۇتۇًغۇ تەرەلكىي لىلىۋەرصە ًاخطى بوالمدۇ چلۇلى، ظ ورلۇه ماها بۇ ئەڭ ل

گىمۇ وئخطىتىض مۇمنىن ھەربىرىمىزهىڭ جەمئىٌەتنە، . بىپەرۋا ئادەموى ۆئز هوهتروللۇلىوى ًولاتكان پالەچ ئادەم

ىتىمىز بار ۆڭۈل بۆلۈش ئەڭ مۇھىمى مىللەتوىڭ تەرەلكىٌاتىغا، گۈلو. ئەهئەهىگە مەصئۇل بولۇش مەصئۇلٌى ىوىطىگە ه

ىتىمىز بار گەهدەك، « تەرەپتە، ئېطەهوىڭ غېمى بوالرمىض ھەلەپتە -جاھاهوى صەل باصشا تەرەپ ». مەصئۇلٌى هارىم »دې
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وزىتشىٌىوى تۇتشاق، بۇهى ھەرگىزمۇ ئەرهەهلىم ۋە مەردلىم دېمەًمىز« هېمە؟ گەن پ  .دې

ۆزەتنەهدە، لىممەت لارىطىمىزدىمۇ خې ۇرۇپتىمىزًەهە بىر هۇلتىدىن ه كاهلىكىوى ھېس لىلىپ ت . لىال ۆئزگىرىض بولۇۋات

كاهلىق  ًەهە بىر جەھەتتىن ئەخالق جەھەتتىنى ئىجتىمائىي هوهتروللۇلوىڭ تىزگىوىدىن بوظىوىطكا ۇئرۇهۇپ تىپىرالۋات

ەغەللەرگە ًار هەمب -هىطىلىم مۇهاصىۋەتتىنى ۆئزئارا لولالش، ۆئزئارا ًاردەم بېرىض، ئاجىز . هەزىرىمىزدىن هېرى ئەمەس

ًۆلەك بولۇظتەك ئىلغار ئەهئەهىلىرىمىز وئرهىغىمۇ ظەخشىٌەتچىلىم، مەهپەئەتپەرەصلىم، پۇلغا ھەددىدىن ئارتۇق  -

ولۇهۇش، پۈچەك  جداهوى، ئىماهوى بۇلغاش لاتارلىق ئىللەتلەرگە ًول بەردۇق -چ وڭالرهى . ًارماق ۈئچۈن ۋى چ

ورۇهالردا ظەرم  ۆرمەتلەًدىغان، ئاممىۋى ص وئغۇلالر ئارىشىدىنى ئىلمىي مۇئامىلە  -ھاًاهى صالالًدىغان، لىز  -ھ

ۆرمەتشىزلىم، ھاًاصىزلىق لاتارلىق ًامان ئىللەتلەر ئىگىلەپ  لەر ۋە ًاخطى ئەهئەهىوىڭ وئرهىوى لوپاللىق، ھ مۇهاصىۋەت

ۇرۇپمۇ پەرۋا لىلماًۋاتىمى. هەتتى ۆرۈپ ت و ئەھۋالالرهى ه ۇهى، بۇ خى گەرچە لىشمەن . زئەپشۇصلىوارلىق ًېرى ظ

ۈزلۈك  لىرىوى ۇئچراتشالمۇ، ۇئ بىر وئمۇمىٌلىككا ئاًالهمىغاهلىكى، جەمئىٌەتوىڭ وئمۇمىٌ لارظىلىق، هارازىلىق ئىپادى

وزغىمىغاهلىكى ۈئچۈن ئاصاصەن رولى بولماًۋاتىدۇ ككەت ئېتىبارىوى ل بەزى ًاظالر ۆئزىوىڭ ًاتلىطىض، ئاًوىطلىرىغا . دى

ۇرىۋاتىدۇزامان ۆئزگەردى، دەۋر ۆئ ڭالرغا وئخطىماًدۇ، دەپ ئىوناس لاًت  .زگەردى، ھازىرلى زامان صىلەرهىڭ دەۋرى

ىتى  ۇئهدالتا زامان، دەۋر ۆئزگەرصە، مىللەتوىڭ ئىلغار، لىممەتلىم ئەهئەهىشىدىن، ئەجدادلىرىدىن ئاًوىض زۆرۈرٌى

ۇالمدۇ؟ دەۋرهىڭ تەرەلكىٌاتى مىللەتوىڭ ۆئزىدىن ًاتلىطىطىغا صەۋەب بوال مدۇ؟ پەلەت روھىي جەھەتتىن تۇغ

ولۇهۇش خاھىطىدىن  زەئىپلەظنەن هىطىلەرال ئاظۇهداق ئاًوىض، ۆئزىوى ۇئهتۇش، لارىغۇالرچە باظكىالرغا چ

لماًدۇ ۆرمەت، ۆئزىگە بولغان مۇھەببەت پارلىغان . لۇتۇال ۈهشەك ھ ۆئزىگە بولغان ئىطەهچ، مىللىتىگە بولغان ً

ۇظكۇن، روھلۇق ًاظالر روھىوى ًېڭىال ۇرۇش، ئەهئەهىوى زاماهغا الًىق ج ش، ۆئزىوى ئىزدەش، ۆئزىوى لاًتىدىن ل

ى، ھەرگىزمۇ مىللىتىگە، مىللەتوىڭ ئىلغار ئەهئەهىشىگە ۋە  ۆرصىتىدۇه تەرەلكىي لىلدۇرۇش ۈئچۈن تىرىطچاهلىق ه

ۈظنۈن، زەئىپ، ئىرادىشىز هىطىلەرال ئاًوىطوى ئەهئەهىوى تەرەلكىي. هەصلىگە ئاصىٌلىق لىلماًدۇ لىلدۇرۇش،  چ

ۈظىوىدۇ ۈظنۈهلۈك ۋە زەئىپلىنوى ئەرهىولىطىض دەپ چ  .مەهىۋى جەھەتتىنى چ

** 

ادارلىق ۋە صادالەت تەلىپىوىڭ ًەهە بىر هۇلتىشى ئاتا  ا ۋە صادالەت جەھەتتە  -ۋاپ ۆرمەت، ۋاپ ئاهىالرغا بولغان ھ
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ۇر خەلكىوىڭ ئەڭ ئىلغار ئەهئەهىلىرىوىڭ بىرى ئاتا . صىوىلىدۇ ئاهىوى لالطىتىطوى  -مۇلەددەس بىلىدۇ، ئاتا  ئاهىوى -ۇئًغ

ۈهنى، ئاتا . هەپرىتىگە لالىدۇ -ۇئهىڭ ئەهشىچە ًول تۇتكاهالر جەمئىٌەتوىڭ لەهەت . گۇهاھ ھېشابالًدۇ گەن  -چ ئاها دې

ۆرمەتنە الًىق هىطىلەر ىڭ ۇئالر بىزهىڭ ھاًاتلىق دۇهٌاصىغا هېلىطىمىزن. ھەربىر هىطى ۈئچۈن ئەڭ لەدىرلىم ۋە ئەڭ ھ

صىتچىشى ۇڭا، ئاتا . ئەڭ مۇھىم ۋا اصىزلىق لىلغان ئادەم ۆئزىوىڭ ًارىلىطىغا صەۋەب بولغۇچىوى  -ظ ئاهىشىغا ۋاپ

وڭ بولىۋېلىپ ئاتا . ۇئهتۇغان بولىدۇ ۈهنى ھاًۋاهالرال چ  .ئاهىشىوى توهۇماًدۇ -بۇ ئېوىق ھاًۋاهىي صۈپەتوىڭ ئىپادىشى، چ

لىوى ئاهىالرغا ۋ -دىوىي ئەلىدىلەردىمۇ ئاتا  ۆز ئاالًتماصلىق، ۇئالر بىلەن لارظىلىطىپ دى اپادار بولۇش، ۇئالرغا ه

ۇرئان  -ئاغرىتماصلىق، ئاتا  لەر بار، ل ئاهىوىڭ ھالىدىن ًاخطى خەۋەر ئېلىض ھەلكىدە هاھاًىتى لىممەتلىم دەۋەت

 :هەرىمدە مۇهداق دېٌىلگەن

ق -بىز ئىوشاهوى ئاتا » ۈرۈپ، ئ. ئاهىشىغا ًاخطىلىق لىلىطكا بۇًرۇدۇ ورصاق هۆت ىوشاهوى ئاهىشى مۇظەلكەت بىلەن ل

ئەلرىبالىرىڭالرغا، ًېتىملەرگە، مىشنىولەرگە، ًېكىن لوظوا، ًىراق  -ئاهاڭالرغا، خىض  -ئاتا . مۇظەلكەت بىلەن تۇغدى

كا  ظكا)لوظوا، ًاهدىنى ھەمراھ ۆرىلەرگە ًاخطىو -مۇصاپىرغا، لول ئاصتىڭالردىنى لۇل ( صەپەرداظكا، صاۋالدا ىق چ

گەن« لىلىڭالر ۇش لىلىطتا ئاهىوى رازى لىلىطتىن ًاخطىراق ھېچبىر »:پەًغەمبەر ئەلەًھىششاالم مۇهداق دې ئالالهى خ

 .«ئاهاڭ صاڭا زۇلۇم لىلغان تەلدىردىمۇ ۇئالرهى ھەرگىز رەهجىتمىگىن -ئەگەر ئاتا . ئامالوىڭ بارلىكىوى مەن بىلمەًمەن

لىرىمىزمۇ ئاتا  -لەدىمنى ئاتا  وۋى ۇرۇچ ئ -ب جداهى ۋە ئىوشاهىي ب ۆرمەتلەش ۇئالرهىڭ ھەلكىوى ئادا لىلىض ۋى اهىالرهى ھ

صىٌىلەرهى لىلغان. دەپ تەهىتلىگەن  :ًۈصۈپ خاس ھاجىپ مۇهداق تەۋ

 ئاتا پەهدىوى صەن لاتتىق تۇت لاتتىق،

 .هۈهۈڭ لۇتلۇق بولۇر هۈهشاًىن تاتىق

ۇش لىلشاڭ ئاتا   ئاهاڭوى، -خىزمەتلە خ

 .ئاصىغ -ىڭ هۆپ پاًدا تاپارصەن تۈمەن م

 

گەن ى مۇهداق دې  :ئەلىطىر هەۋائ
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 بېطىڭوى پىدا ئەًلە ئاتا لاظىغا،

 .جىشمىڭوى لىو پىدا ئاها باظىغا

 

ۇر خەلكىوىڭ لىممەتلىم ئەهئەهىشى بولغاهلىكى  -دېمەك، ئاتا   ادار بولۇش ۇئًغ ۆرمەتلەش ۋە ۇئالرغا ۋاپ ئاهىالرهى ھ

ا لىلم -ۈئچۈن، ئاتا  گە ئاهىشىغا ۋاپ اصىز»ىغان هامەرد ئادەم گەن تامغا بېشىلىدۇ« هامەرد، ۋاپ ا  -ئاتا . دې ئاهىشىغا ۋاپ

ا هەلمەًدۇ ادارلىكىوى ئاۋۋال ئاتا . لىلمىغان ئادەمدىن ھەرگىزمۇ ئەلگە ۋە باظكىالرغا ۋاپ ۇڭا، بىر ئادەموىڭ ۋاپ  -ظ

ك ادارلىكتىن ئىزدەش هېرە اصىز ئادەمدىن ھەرلا. ئاهىشىغا بولغان ۋاپ چان ۆئزىوى تارتكۇلۇق، ۇئهداق ئادەم بىلەن ۋاپ

ۈملىشىدىن صاهىلىدۇ اصىز وئغۇلالر چاًان مەصەللىننى، چاًاهوىڭ . ئااللىوى ۈئزۈظوىڭ ۆئزىمۇ مەردلىم ج ۋاپ

ۇلۇظى باظكا ھاًۋاهالرغا وئخطاش مۇئەًٌەن ئادەت بوًىچە بولماًدىنەن ًەهى ۇئ ئاهىشىوىڭ ئىچ لارهىوى ًەپ، . تۇغ

ورصىكىوى ًىر ۆل  -تىپ چىكىدىنەن ل ۆرىدىغان چاًان پوصتى . باًاۋاهالرغا هېتىدىنەن -دە، چ صىدا هىطىلەر ه ۇئهىڭ ۇئۋۇ

لىق بېرىدۇ، . ظۇهىڭ بەلگىشى ئىنەن ۇۋاھ ۆڭلۈم گ ۆزهىڭ راصتلىكىغا ه ۇرهى، بۇ ص ت ۆزهى ئاڭالپ دەپ ۆهۈما بۇ ص بىر ھ

وڭ ئا -ۇئالر هىچىنلىنىدە ئاتا . باظكىچە بولۇظىمۇ مۇمنىن ئەمەس هىشىغا ئاظۇهداق مۇئامىلە لىلغاچ، ئەلۋەتتە چ

ۆرمەتلىم  ۆز)بولغاهدا ظۇهداق صۆًۈملۈك ۋە ھ ە -بولىدۇ ( هىواًە لىلىپ ئېٌتىلغان ص  .د

وراپتۇ  :هىطىلەر چاًاهدىن ص

 هېمىطكا لىطتا تاظكىرى چىكماًشەن؟ -

تۇ  :چاًان دەپ

ۆرمىتىم بولمىشا، لىطتا چىكىپ هېمە لىالي - ۈزۈك ھ  .ًازدا ت

چىلىم  چە هامرات بولۇپ هەتشىمۇ، لاه ھازىرلى جەمئىٌەتتە ۆئزىوىڭ ئەرلىم خىشلىتىوى جارى لىلدۇرۇپ، ھەرلاه

كان ئەزىمەتلەر  ادارلىكتا باًرالدار بولۇۋات ادارلىكوى ۇئهۇتماي ۋاپ لىٌىوچىلىككا ًولۇلكان بولشىمۇ، ًەهىال صادالەت ۋە ۋاپ

وراپ، ئىچ ئاهىشىوىڭ لېوىوى  -لېنىن، ئاتا . خېلى بار ۇرۇتۇپ، ئاتا  -ظ ئاهىشىوى مەڭگۈلۈك  -باغرىوى ًەپ، ًىلىنىوى ل

كان چاًان تەبىئەتلىم هامەرد مەلئۇهالرمۇ ئاز ئەمەس -داغدا، ھەصرەت  ۇۋات بەزىلەرهىڭ تەبىئىتى ۇئالرهى . هادامەتتە لوً

ۈز ۆئرۈظنە ئىطتراك لىلغان، بەز -ئاتا  و باھاهە صەۋەب تېپىپ ً وتۇهىوىڭ هەًوىگە هىرىپ، ئاهىشىدىن ھەر خى ىلەر خ
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وتۇهىوىڭ ًالغان  ۈز ۆئرىگەن -ًاۋىداق گەپلىرىگە ئىطىوىپ ئاتا  -خ بەزىلەر ۆئزىوىڭ زەئىپلىنى، . ئاهىشىدىن ً

لەهگەن -ئىكتىدارصىزلىكى، هابابلىكى تۈپەًلى، بىر ۆئمۈر ئاتا  ورلۇلكا ئادەت  -ئاتا . ئاهىشىغا ًۆلىوىۋالىدىغان تەمەخ

لمىشۇن، ۆئزىوىمۇ، ۆئزىوىڭ ئائىلىشىوىمۇ بېكىض ئىكتىدارى بولمىغان ئادەموى لاهدالمۇ ئەر لاتارىغا ئاهىشىوىغۇ با

 لوظكىلى بولشۇن؟

اصىزلىق لىلغان ئادەموىڭ بېطىدا ھەرلاچان خارلىق، زەبۇهلۇق ۋە باال  -بىز ظۇهى ًاخطى بىلىمىزهى، ئاتا   -ئاهىشىغا ۋاپ

دۇ ۈرٌى اصىزالر لاچان روهاق تاپكان؟ئاهىشىن -ئاتا . لازا ئەگىپ ً  ى رازى لىلمىغان ۋاپ

** 

ۈرىمىز صتلۇق تەرەپنە ص ادارلىق ۋە صادالەتوىڭ تېطىوى دو ۇرغۇهلىرىمىزهىڭ تېخىمۇ ًەڭگىو . بىز ئەمدى ۋاپ بۇ چاغدا ه

ۇر بولىمىز  .هېلىپ لالىدىغاهلىكىمىزهى تەن ئېلىطكا مەجب

ۈرىدىن ظۇهىشى  لەر ت ۇددى ًۈصۈپ خاس ھاجىپ ئېٌتكاهدەك، ھازىرلى رېئال مۇهاصىۋەت هاھاًىتى روظەهنى، خ

صتلۇق لەصىمى ئىگىلىدى صتلۇلوىڭ وئرهىوى پۇل، مەهپەئەت تەمەصىدىن ئىبارەت صاختا دو . ھەلىكىي ئىوشاهىي دو

ظتىن( ًاغى)ًېغا » ۇر، باال هەلشە لېرىودا ۇًلۇق، دۇرۇس، وئڭلۇق، مەرد، « ًاهدىن لوپ ۇرغۇن ًاخطى خ گەهدەك، ه دې

ۇرباهىغا ئاًلىوىپ هەتتىمە صتىوىڭ ل صتىوىڭ پوصتىغا ۇئردى. رداهە ًىگىتلەر هامەرد دو ۇرغۇن هامەردلەر دو ًەهى . ًەهى ه

ك بولدى ورىدا ھاال ۇرغۇن گاڭگۇڭ ًىگىتلەر صاتكىولىكوىڭ ت لىپ . ه ۈرۈۋې صتلۇق باًرىكىوى هۆت ۇمشىالر دو بەزى خ

وتۇهىغا بەدهىٌەتلىم لىلدى صتىوىڭ خ س. دو ًەهە بەزى هامەردلەر . تىوى ئالداپ صېتىپ خاهىۋەًران لىلىۋەتتىبەزىلەر دو

ق» صت ئىدۇق، ًاڭاق چالكاهدا ئاًرىلدۇ گەهدەك، ئازراق پۇل تېپىپ ًاهى تىرهالتەك ئەمەلوىڭ « پادا بالكاهدا دو دې

لىرىدىنى، باال ۋالىتلىرىدىنى ۆئزىگە ًار  ۇرۇهكى هامرات چاغ لىپال ب ۇرۇۋې ۇرغۇن  ًۆلەك -وئرۇهدۇلىدا وئلت بولغان، ه

ۆرۈپ بالمىغاهدەك توهۇماس بولىۋالدى ۈز ۆئرۈپ، ۇئالرهى ئەزەلدىن ه صتىدىن ً . ئىطالردا لولداش، ًولداش بولغان دو

صتى ۇئهى  ۇرغاهىنەن، ۇئهىڭ ًېكىن بىر دو وڭ مەهشەپنە وئلت صتى چ ۇرهى، بىر هىطىوىڭ دو ۈرۈلۈپت ھېناًەتتە هەلت

 .مۇبارەهلەش ۈئچۈن ًولالپ بېرىپتۇ

صتىوى لەصتەن توهۇماصلىككا صېلىپ-صەن هىم بولىشەن، - تۇ ئەمىلى ۆئصنەن هىطى دو ًولالپ هەلگۈچى هىطى . دەپ

ە ۈظۈپ لاپتۇ ۋ اصىزلىكىدىن وئصال ھالغا چ  :ۇئهىڭ ۋاپ
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ور بولۇپ لاپتۇ، دەپ ئاڭالپ ًولالپ  - صتۇڭ بولىمەن، صېوى ه مېوى توهۇمامشەن؟ مەن صېوىڭ هوها دو

تۇ-هەلگەهىدىم،  .دەپ

ا، ئادامىس ش صت»ۇڭ صت ًولالغان دو گەن« ئەمەلدار بولغان دو ۇرىشىدا وئرۇن، مەرتىۋە، . دې صتلۇق وئتت ھەلىكىي دو

صتلۇق  -دۇهٌاغا، ئەمەل  -تەمەگە، مال . باًلىق، هەمبەغەللىم پەرلى بولماًدۇ صتلۇق دو مەهشەپنە باغالهغان دو

ۇر صتنى، ھەرگ. ئەمەس، بەلنى لۇلچىلىكت گەن لان دو صت دې صت ئەمەسدو هىمىنى ًەهە بىرىگە تەمە . ىز هان دو

ۆرگەهلىنى ۈئچۈن ئەمەس، بەلنى ۆئز پاًدىشى ۈئچۈن  ۇددى لۇظالرهى ًاخطى ه صت بولمالچى بولشا، ۇئ خ بىلەن دو

كان وئۋچىغا وئخطاًدۇ ۇر. دان چاچ صتلۇق ئەمەس هامەردلىن ت صتلۇق دو ۇزرۇه تىن هىطىلەر . غەرەز ئارىالظكان دو بىر ب

س» چە دو ورىغاهىنەن، ۇئ هىطى« تۇڭ بار؟هەچ چىلىم، »:دەپ ص بىلمەًمەن، ھازىر دۆلىتىم پاراۋان، هېمىتىم هەڭرى

صتلۇق ئىزھار لىلىطىدۇ، مەن بىلەن لەلبى بىر ئىنەهلىنى توغرىشىدا الپ ۇئرىطىدۇ ۇڭا ماڭا ھەممە هىطى دو ۇدا . ظ خ

ۆزىوى مېھوەت لارىغۇ لىلشا، ۇئ چاغد ظمەن صاللىشۇن، ئەگەر ئىززەتوىڭ ه صت، هىموىڭ دۈ ا ئاهدىن هىموىڭ دو

گەهدەك . دەپ جاۋاب بەرگەهىنەن« ئىنەهلىنى مەلۇم بولىدۇ ۇرهى، جاھىو »دېمەك، ئەل خارەزمى دې ۇئرۇش بات

صتوى صىواًدۇ ۇزلۇق دو اهى، ًولش ۇڭا« .داه ۇزرۈهالر ظ ۇرۇھوى مۇهداق تۆت ۋالىتتا صىواش هېرەك، ًەهى »:ب تۆت گ

وتۇن  -جەڭدە، خىٌاهەتشىز، ئىوشابلىق هىطىلەرهىڭ دىٌاهىتىوى ئېلىم  باھادىرالرهىڭ ظىجائىتىوى  -بېرىمدە، خ

صتالرهى باال  اصىوى هامراتالظكان چاغدا، ھەلىكىي دو ك -پەرزەهتلەرهىڭ ۋاپ گەن« لازا هەلگەن ۋالىتتا صىواش هېرە  .دې

 

صت بولغىوىدۇر ئېطىڭغا، صتلىرىڭ دو  دو

 .ًەتشە مېھوەت بىرى هەلمەس لېطىڭغا

صت،ب صت، ۇئ جاهغا دو  ولشا هىم مېھوەتتە دو

صت صت، ۇئ هاهغا دو صت ئەمەس دۆلەتتە دو  .دو

 

لىگەن پادىطاھالرهىڭ بىرى بىر پازىو : بۇ ظېئىر ھېنمەت هىتابلىرىدا ًېزىلغان مۇهۇ ھېنمەتوى ئىپادى

صت تۇتۇظىدا هېمە ھېنمەت بار؟»:هىطىدىن ورىغان« خاالًىكالرهىڭ مالدار هىطىلەرهى دو ۇئ پازىو . ىنەندەپ ص



 100 / 513 
 

 100 / 513 

 

« مال ۇئالرهىڭ مەظۇلىدۇر، مەظۇق لەًەرگە بارصا، ئاظىق ظۇ ًەرگە هېلىدۇ، مەظۇق هەتشە ئاظىكمۇ هېتىدۇ»:هىطى

 .دەپ جاۋاب بەرگەهىنەن

ۇر صتىغا بولغان صادالەتمەهلىم مەردلىم، صادالەتشىزلىم هامەردلىن ت   .دېمەك، دو

 

  

  (3)مەدەهىٌلىطىطمۇ، ًاتلىطىطمۇ 

 

لۇقًارمۇھە  ممەت تاھىر تۇغ

لەر هامەرت هېلىدۇ مەهىۋى دۇهٌاصى پۈچەك، ًاظاش ئىكتىدارى   ۆۋەن ئادەم  .ت

ىتى تولۇق ئىشپاتلىغاهنى، مەرد ئادەموىڭ لارهى  ۇرمۇش ئەمەلٌى ۆهشى هەڭ، ۆئزىگە بولغان ئىطەهچى  -رېئال ت ه

جدان بار، باظكىالرغا ًاردەم بېرىطوى  ۇظاللىق دەپ بىلىدىغان، ۆئز هەپشى ۈئچۈن ًۇلىرى، تەبىئىتىدە هومۇس ۋە ۋى خ

ورلۇق، لۇلچىلىق بىلەن جان بېكىطوى ۆئلۈم دەپ بىلىدىغان  اهغا ۇئچرىتىطوى هومۇس بىلىدىغان، تەمەخ باظكىالرهى زٌى

جاهاب خاراه تېر بولىدۇ ۈهى، ۇئالرهىڭ خاراه تېرى ئىوتاًىن زەئىپ بولىدۇ، . ئالٌى ۈهل هامەردلەرهىڭ ئەڭ مۇھىم هەمت

لى ۇئالر ۆزى هىچىم، دى للىق بولماًدۇ، ۇئالرهىڭ ه جدان بولماًدۇ، ۆئزىگە بولغان ئىطەهچ ۋە ھاال دا هومۇس، ۋى

ۆرەلمەصلىم وئتىدا  ظۇهداق زەھەرهى، ۇئالر ۆئزىدىن ئالدىغا هەتنەن ھەرلاهداق ئىوشان ۈئچۈن ھەصەت، ه

ۇلىوىدۇ ۆڭلىدە ۇئالرغا ئاداۋەت صالالًدۇ، تۆھمەت لىلىپ، ًاخطىال. پۇچ رهى ًىكىتىپ ۆئزىوىڭ مەجرۇھ گەۋدىشى ه

چىلىم هۆپەًشە مىللەتنە هېلىدىغان ئاپەت . بىلەن ئالدىغا چىكىطوى وئًالًدۇ ۈرەهدىلەر لاه ۈپ ماها مۇظۇهداق چ

چىلىم هۆپىٌىدۇ، تارتىدىغان دەرد  چىلىم ئاظىدۇ -ظۇه ورغاهلىق . ئەلەم ظۇه ۇڭا جەمئىٌەت ۆئزىوىڭ ئىجتىمائىي ل ظ

ت رولىوى جارى لىلد ۇرالرهى وئبدان باًكاش، ۇئالرهىڭ  -ۇرۇپ، مىللەتوىڭ بەخ صائادەت مەهزىلىدىنى پۇتلىناظاڭ لوت

ك اهنەظلىنىگە ھەرگىز ًول لوًماصلىكى هېرە لەر ھەرگىزمۇ ۆئزىگە . زٌى ۈرەهدە، مەرەز ئادەم ۈپ ۈهنى چاهىوا، چ چ

ۇمارى، ۆئزىدىن ھالكىپ وئخطاش ًارىماصالر بىلەن ئېتىطماًدۇ، بەلنى ًاخطىالرغا وئرا هوالش ۇئال رهىڭ ئادىتى ۋە خ

 .هەتنەهلەرگە پۇت لوًۇش ۇئالرهىڭ ًاظاش مەهتىكىشى
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ورصاللىق، ًاخطىالرهى لولالش، ئاجىزالرغا ًار   ًۆلەك بولۇش مەردلىنوىڭ مۇھىم هىطاهىشى؛  -هەڭ ل

وزەك لىلىض، ًاخطىالرغا وئرا هوالش ًارىماس هامەردلەرهى ورلۇق، ئاجىزالرهى ب  .ڭ ئادىتىدۇرھەصەتخ

لەرهىڭ ھاًاتلىق  -ًاخطىلىق لىلىض لارهى . «ئادەم ًاخطىلىكوىڭ بەهدىشىدۇر» ۆهشى هەڭ، صېخىي، مەرد ئادەم ه

 -ًاخطىلىكوىڭ چەك . لىممىتىوىڭ رەھوىماصى -مىزاهى، ۇئ ئاجاًىپ ۇئلۇغ پەزىلەتلەرهىڭ هاهى، ئىوشان لەدىر 

وڭ  بېرىطوىڭمۇ وئرهى ًوق؛ ًاخطىلىكتا باي، هەمبەغەللىم  هىچىم دەپ باھا -چېگرىشى ًوق، ًاخطىلىككا چ

ۇربان لىلىطمۇ بىر ًاخطىلىق، . ۆئلچىمىمۇ ًوق بىر ئادەموىڭ جېوىوى لۇتۇلدۇرۇپ لېلىض ًولىدا ۆئزىوىڭ ھاًاتىوى ل

چىلمىشۇن، دەپ صىرتكا ئېلىپ تاظلىۋېتىطمۇ ًا اهلىق تىنەهوى باظكىالرهىڭ پۇتىغا صاه خطىلىق؛ ًولدا ۇئچرىغان بىر زٌى

گە دەرمان بولۇظمۇ ًاخطىلىق؛ بىرەر هېشەلمەن  مىڭالپ، وئن مىڭالپ پۇل چىكىرىپ هامرات بىچارىلەرهىڭ دەردى

وۋاي ًنى موماًوىڭ صۈًىوى ئەهىرىپ بېرىض، وئتىوىوى ًېرىپ بېرىطمۇ ًاخطىلىق ھېشابلىوىدۇ دېمەك، ھەربىر . ب

هىٌەت دۇرۇس، ًاخطى . ئەڭ مۇھىم مەصىلە هىٌەتتە. ظىلىق لىلىدۇئادەم ۆئزىوىڭ ئىمناهىٌىتى ۋە ظارائىتىغا لاراپ ًاخ

ۇرالردا. بولشا گەرچە ًاخطىلىق لىلىض لولىدىن هەلمىشىمۇ ۇئهى ًاخطى ئادەم دەپ لاراظكا بولىدۇ صەن : ۇئًغ

لمىشاڭمۇ ًاماهلىق لىلما، ًاماهلىق لىلمىغاهلىكىڭ ًاخطىلىق لىلغاهلىكىڭ ھېشابلىوىدۇ لىطىر ئە. )ًاخطىلىق لىال

ى صىٌەلەر بار( هەۋائ گەن تەۋ « باظكىالرغا ًاماهلىق لىلماصلىكمۇ صەدىكە ھېشابلىوىدۇ»بۇ مۇلەددەس هىتابالردىنى . دې

گەن ئەلىدە بىلەن وئرتاللىككا ئىگە  .دې

ۇرمۇظتا ًاخطىلىكمۇ هۆپ، بىراق خاراه تېرى وئخطاش بولماًدۇ  .هىطىلىم ت

ە  -بىرىوچى، ًاخطىلىق لىلىض    بىراق ۇئهى مىووەت لىلىض، ًاهى ۇئهىڭدىن بەدەل تەلەپ . صېخىٌلىق مەردلىم ۋ

صىشلىم ھېشابلىوىدۇ : ًاخطىلىق لىلىپ ئارلىدىن بەدەل تەلەپ لىلىطوى ۇئلۇغالر. لىلىض هامەردلىم ۋە خە

وظكىوىڭ ًۇًۇهۇپ بولۇپ، ًەهە چىلىشىگە مىلەهگىوىدەك ئىض، دەپ تەرىپلىگەن ھازىر جەمئىٌىتىمىزدە . چ

ۇئالر مىڭ باالدا تاپكان ئىكتىشادىوى . لىممەت تاپكان وئغالهلىرىمىز خېلى بار -ىكى بىلەن ئەل ئارىشىدا لەدىر صېخىٌو

ۇرصىتىدىن  -هامراتالرهى ًۆلەظنە، ًېتىم  لىم ئالىي مەه تەپتە وئلۇش پ ًېشىرالرهى وئلۇتۇظكا، ئىكتىشادىي ئامىو صەۋەب

ۇچىال رهى وئلۇتۇظكا، مەه تەپ صېلىطكا صەرپ لىلىپ، پۇلوىڭ ھەلىكىي مەھرۇم بولغان مۇهەۋۋەر، ۈئمىدلىم وئلۇغ

بۇ مەرد وئغالهالر بىلەن خەلككە ًاخطىلىق لىلىض . لىممىتى، ۆئزىوىڭ ھەلىكىي ئىوشاهىي وئبرازىوى هاماًان لىلدى
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ۇربان لىلىض، خەلكوى لالتى  ۇرصۇن، ئەهشىچە خەلكوىڭ جاهىجان مەهپەئىتىوى ل ئارلىلىق صولتى لىلىض  -ۇئًالتا ت

چىلىم زور پەرق بار  ۇرىشىدا لاه كان هامەردلەر وئتت ۆرگەن، ۇئالرهىڭ ئىض !ھە -جان بېكىۋات  -؟ ظۇ مەرد وئغالهالرهى ه

ئىزلىرىوى ئاڭلىغان بەزى هىطىلەرهىڭ ئېغىزىدىن ۇئالرغا ئاپىرىن وئلۇش، ۇئالرهىڭ ئىطلىرىوىڭ هۈهشېرى روهاق تېپىطىغا 

ۇرصۇن،  ا لىلىض ۇئًالتا ت ۇمۇ، بۇ ! ئېشىت»:بەلنىدۇئ لەر جىق ج ظۇ پۇل مەهدە بولۇپ لالشىچۇ؟ ئەخمەق ئادەم

ۇلىوىطالرهى ئاڭالپ، « جاھاهدا گەن پۇچ ۆڭلى هېمىدېگەن لارا»دې لەرهىڭ ه . دەپ لالىدۇ هىطى« ًا ھەزرەت ما ئادەم

ۈز هوي چا ۇرىدۇ، ھەتتا بىز جەمئىٌەتتە وئن هوي، ً لىق پۇل ۈئچۈن بىر بەزىلەر بىر مو پۇلوىڭ ۈئصتىدە تىم ت  -غ

ۈرۈپ لوًغان هامەردلەرهى خېلى هۆپ ۇئچراتتۇق پۇل تاپكان ئاظۇ مەرد وئغالهالر ۈئچۈهمۇ . بىرصىگە پىچاق تىكىپ ۆئلت

ۆز ئالدىدىنى خەلكى ئاچ . تېطىپ هەتنىوى ًوق -پۇل ظۇهداق تاتلىق، ۇئالرهىڭ ئېھتىٌاجىدىن ئېطىپ   -بىراق ه

شا ۇئال لىكتا ئىڭراۋات . رهىڭ گېلىدىن غىزا ۆئتمىگەن، ۇئالرهىڭ ًېگەن ئېطى زەھەر، هىٌگەن توهى هىپەن بولغانًالىڭاچ

گەن ئەلىدىوى بىلىدىنەن ۇرصا . ۇئالر تەڭ ًېگەن تەهگە صىڭار دې ۇرمۇش ظارائىتىدا ت ظلىرى، خەلكى ئېغىر ت ۇرتدا ً

ۆز  ۆز لىلىپ، ۇئالرغا بوًۇهتاۋلىق لىلىطتىن ۆئلۈموى ئەۋزە -تاپكان پۇلوى ه  .ل دەپ لاراًدىنەنه

صىس بىچارە اهدىن باظكا ئىض هەلمەًدۇ، ۇئالرغا ئىچىڭ تارلىق لىلىدىغان، ۇئهى ! ھەي خە ۆئزۈڭوىڭغۇ لولىدىن زٌى

ۆرەلمەًدىغان صەهدىنى لاهداق بىر لەلبتۇ؟  ...ه

ۇرىي، زورلۇق بىلەن  لىلىوغان صاخاۋەت ھەلكىدە توختالغاهدا، ًەهە ظۇهىمۇ تىلغا ئېلىپ ۆئتۈش ھاجەتنى، مەجب

ۆزى بار. ًاخطىلىكوىڭ ھەم لىممىتى بولماًدۇ صاختا صاخاۋەت ھەممىدىن ًامان، ئاظنارا »:تولىشتوًوىڭ بىر ص

لىوىدۇ تىن هۆپرەك هەپرەت ۇرۇن . «ًاماهلىككا لارىغاهدا ئادەم صاختا صاخاۋەت بەزىدە غەرەز ئارىالظكان ًاخطىلىق، ًوظ

ظمەهلىننە وئخطاًدۇ ۇرۇلۇپ، ۆئزىوىڭ باي بەزىلەر بارهى گېزىت. دۈ هە ًېزىلىپ ماختىوىض ۈئچۈن، تېلېۋىزوردا توهۇظت

لىم»ئىنەهلىنىوى خەلككە بىلدۈرۈپ لوًۇش ۈئچۈن  ۇرادەر، بىزهىڭ ئەلىدىمىزدە وئڭ . بولىۋالىدۇ« صاخاۋەت ھەي ب

گەن ئەهئەهە بار ن تەمە بىلەن لىلغان ًاخطى ئىطىڭالرهى ًاما. لولۇڭ بەرگەن صەدىكىوى صول لولۇڭغا بىلدۈرمە دې

 .بىنار لىلغۇلۇق ئەمەس

ۇرغۇن ًېتىم  صتىخىوىدىن بەھرىمەن بولۇظكا تېگىطلىم ھېچكاهداق  -جەمئىٌىتىمىزدە ه ًېشىر بالىالر بۇ ھاًات دا

لماًۋاتىدۇ ئاهىلىرى ظۇم ئەجەلوىڭ صەۋەبىدىن  -ۇئالرهىڭ بەزىلىرىوىڭ ئاتا . مەئىطەتتىن، مېھرىباهلىكتىن بەھرىمەن بوال
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ي ل، پاك ًاظاپ بۇ دۇهٌادىن هەتنەن، ۇئالر خەلق ۈئچۈن ًاظاپ، . ادىن هېتىطنەنبۇ دۇه بەزىلەرهىڭ ئاتىشى ھاال

صى لالمىغان. خەلق ۈئچۈن ۆئلگەن ۇڭا ۇئالرهىڭ بالىلىرىغا ھېچكاهداق مىرا لىم  -ۇئالر ۆئز باال . ظ چالىلىرىوى صاخاۋەت

چە . خەلكىمىزگە لالدۇرۇپ هېتىطنەن ۋار تۆھپىلىرىوىڭ ھەلكى ئەجەبا ۇئالرهىڭ ظۇه ۆرمىتى ۈئچۈن ئاظۇ ًىتىم  -ۇئلۇغ ھ

ۆزى لاهدالمۇ ًۇمۇلىدۇ -بالىالرهىڭ بېطىوى صىالپ لوًغۇدەهمۇ مېھىر  بىزهىڭ . ظەپكەت بولمىشا، ئاظۇ پىداهارالرهىڭ ه

ۇئالر لاباھەت . ەمئارىمىزدا مىڭلىغان، وئن مىڭلىغان خەلكپەرۋەر، ئىوشاهپەرۋەر هىطىلىرىمىز بار، بىراق ۇئالرمۇ ئاد

ۇزۇش ًولىدا ۆئزىوىڭ جېوىوى پىدا لىلغان بولشا،  كان بىر مەصۇموى لۇتك هەت گىردابىدا ئىڭراۋات دېڭىزىغا صەهرەپ، ھاال

ظلىق لىلىطتا ًوق، ئەهشىچە، ۇئهى ئەخمەللىكتا ئەًىبلىشە،  ئەپشۇصنى، ۇئهىڭ ئەتراپىدىنى هىطىلەر ۇئهىڭغا ھېشدا

چىلىم »ەردىدە زارالهشا، هىطىلەرگە لاهداق تەصىر لىلىدۇ؟ ۇئالر ۇئهىڭ بالىلىرى ًېتىملىم د بولدىال، بۇ خەلككە بۇه

ۇربان بېرىطنە ئەرزىمەًدۇ ۇر بولىدۇ ئەمەصمۇ؟ « ل دەپ پىداهار لەلبىگە ئىالجىشىز پەردە تارتىطكا مەجب

چاللىق لاتتىق ئەًىبلىوىدىغان دۆلەت»:هىلۋېتىس ورلۇه ۇر جاصارەت بەك لەدىرلىوىدىغان، ل گەن « ئەڭ لەدىرلىن ت دې

ۈهنى . ئىنەن الًدۇ»چ ۈرەك ھەرلاهداق مۇصىبەتلەرهىمۇ بىتچىت لىال بىراق ئاظۇهداق (. صىرۋاهىتىس)« جاصارەتلىم ً

جاصارەتلىم صېخىي وئغالهلىرىمىزهى لولالًدىغان، ۇئهىڭغا ًاهدىطىدىغان، ۇئهىڭ ئىزىوى باصاالًدىغان ئادەم بولۇظى 

 .هېرەه تە

ۆهلەپ مېۋە بەرگىوىوى صەن ًېتىمالرن وىڭ ه چىلىم ئاجىزلىكىوى بىلەمشەن؟ ًىلتىزصىز دەرەخ چىلىم بىچارە، لاه ىڭ لاه

ۆرگەهمۇ صەن؟ ًېتىم ًىغلىشا ۇئهىڭغا تەصەللى بېرىدىغان ئادەم بولمىشا بوالمدۇ؟ ًېتىموىڭ ًىغا  زارى ئەرظى ئەالهى  -ه

گەن گەپ بار ۇڭا ًېتىملەرگە رەھىم لىلىپ. تىترىتىدۇ، دې ۈز  ظ ۆز ًېطىوى بولشىمۇ ئېرتىپ لوي، ً  -ھېچ بولمىشا ه

ۆزىدىنى چاڭ  ۈرتۈپ لوي، ظۇهداق لىلشاڭ صېوىڭ بالىلىرىڭ ًېتىم بولۇپ لالغان چاغدا ۇئالرهىڭ  -ه وزاهالرهى ص ت

ۆرگىوىڭدە، ». بۇهىڭدىن ظۈبھىلەهمە. بېطىوى صىالًدىغاهالر چىكىدۇ ۆڭلى صۇهۇق ه  -بىر ًېتىموىڭ بوًوى لىشىق، ه

ظەًخ صەئدى د ڭوى ئەرهىلىتىپ صۆًمە -ەًدۇ ئاجىزالرهىڭ لولىدىن تۇتكاهوىڭ لولىوى ئەتە ۆئزى ئاجىزالظكاهدا . ۆئز باال

ۈمۈلىگە وئخطاش ۇئهىڭ . تۇتىدىغاهالر چىكىدۇ لۈك لولۇڭ بىلەن ئاجىزالرهىڭ بېطىغا ۇئرما، بىر هۈهلىرى چ هۈچ

ۈظۈپ لالىشەن  .«ئاًىغىغا چ

وتۇن، ًېتىم وئغۇللىرىغىال خەًر بىزهىڭ خەلكىمىزدە ًاخطى  -، ئەل صۆًەر، ئىوشاهپەرۋەر هىطىلەرهىڭ تۇل خ
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وڭ بولۇظى ۈئچۈن ھامى بولۇظوى تەظەببۇس لىلىپ لالماي، بەلنى  صاخاۋەت لىلىپ، ۇئالرهىڭ صاغالم ۆئصۈپ چ

لەرهىڭ باال  خاھلىق لىلىپ، ۇئالرهىڭ ئاتا  -ًامان دەپ لارالغان ئادەم ۇرباهى بولۇپ  -چالىلىرىغىمۇ خەًرى ئاهىشىوىڭ ل

وتۇن . هەتمەصلىنى ۈئچۈن ًاردەم لىلىطوى مۇھىم دەپ لاراًدۇ ۈهنى ئاتىشى گۇهاھنار بولغان بولشا، خ  -چ

ۇئالرهىڭ بېطىوى صىالپ، توغرا ًولغا باظالش، خەلكوىڭ . بالىلىرىوىمۇ ظۇ گۇهاھغا ظېرىم لىلىض ئىوشاهلىق ئەمەس

ك  .ئارىشىغا باظالپ هىرىض هېرە

كئاد كىچە لىلىطى هېرە صتى . ماها بۇ ھەلىكىي مەردلىم بولىدۇ. ەم ًاخطىلىق لىلغان ئىنەن ئادال بەزىلەر بارهى بىر دو

صتى ۈئچۈن  ئەمەلدار، پۇلدار بولشا، ۇئ ھاًات چېغىدا ئاجاًىپ ًېكىن بولىۋالىدۇ، ھەتتا ۇئ ۆئزىوى پۈتۈن بارلىكىوى دو

ۆرصىتىدۇ لىطىپ لالشا، بىراق دو. تەصەددۇق لىلىدىغاهدەك ه ۈظشە ًاهى هامرات صتى ئالەمدىن ۆئتشە، ئەمەلدىن چ

ۈزىوى ۆئرۈًدۇ ماها بۇ ۇئچىغا چىككان هامەردلىم . چالىلىرىغا بىرەر ئاًاغ ئېلىپ بېرىطنە ًارىماًدۇ -ۇئهىڭ باال . دەرھال ً

 ۋە ظەرمەهدىلىم ئەمەصمۇ؟

گە  كئىننىوچى، ًاخطىلىكوى ًاخطىلىق لىلىض الزىم بولغان ئادەم ەتشىز جاًغا . ۋە وئرۇهغا لىلىض هېرە زۆرۈرٌى

ًاماهالرغا لىلىوغان . لىلىوغان ًاخطىلىق ۋە ًاماهالرغا لىلىوغان ًاخطىلىق ًاماهلىق لىلغاهلىق بىلەن باراۋەر

ۈز ھەصشە ًاماهلىق ۇهاپاتى هېمە؟ ئەلۋەتتە ًاماهلىق ۋە ً لىم ھېناًىو. ًاخطىلىكوىڭ م ۇرغۇن ئىبرەت ەر بۇ ھەلتە تارىختا ه

بىر توپ ئەرەب لارالچىلىرى تاغ بېطىدا ماهان تۇتۇپ هارۋاهالرهىڭ ًولىوى : بولغان صەئدىوىڭ ھېناًەت لىلىطىچە

ۈظنەن، صۇلتان لەظنەرلىرىمۇ . توصاًتتى ڭچىلىكىدىن ۋەھىمىگە چ ئەتراپتىنى ظەھەر ئاھالىلىرى ۇئالرهىڭ بۇال

ولكىشىدا ق. ًېڭىلىپ لالغاهىدى ۈهنى لارالچىالر تاغ چ لىپ، ۇئ ًەرلەرهى ۆئزلىرىگە چ ۈزۈۋې ىٌىن ًولالرهى لولىغا هىرگ

ۇرصەت هۈتمەك بولۇظتى. پاهاھ جاي لىلىۋالغاهىدى پ ئەپلىم پ ۇڭا مەصلىھەت بوًىچە بىر ئادەموى چارالظكا ئەۋەتى  .ظ

ۆرگەن جەڭ تە چە ئىض ه جرىبىشىگە بىر هۈهى لارالچىالر خەلكوى بۇالظكا هېتىپ ۇئۋىشى خالىي لالغان چاغدا، بىرلاه

لدى ۇرۇظتى. ئىگە ًىگىتلەر ئەۋەتى ۆهۈپ ت ۈرىگە م لارالچىالر هەچتە وئلجىلىرىوى ئېلىپ لاًتىپ . ۇئالر تاغوىڭ بىر ۆئڭن

ورال . هېلىطتى ۇرىغا لوًۇظتى -ۇئالر ل صلەپنى . ًاراغلىرىوى ًېطىپ تاظالپ، وئلجىلىرىوى وئتت ۇم لىلغان دە ۇئالرغا ھۇج

ظمەن ۇئًكۇ بولدى ۇر ًىگىتلەر پىشتىرمىدىن چاچراپ چىكىطتى  بىرىوچى. دۈ دە،  -جىشەك ۋالتى ۆئتنەهدە بات

ۇزۇرىغا ئېلىپ هېلىطتى، پادىطاھ  -لارالچىالرهىڭ لولىوى بىر  بىرلەپ ئارلىشىغا باغالپ، بامدات ۋالتىدا پادىطاھوىڭ ھ
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ۆهۈم لىلدى ۈرۈظنە ھ ۆزگە چېلىكىپ ظۇ ئارىدا ۇئالرهىڭ ئارىشى. بۇ لارالچىالرهىڭ ھەممىشىوى ۆئلت دا بىر ًاش باال ه

ۇئهىڭ ًاظلىكىوىڭ هۆچىتىوىڭ مېۋىشى ئەمدىلەتىن ًېتىلگەن، جامال گۈلىشتاهىوىڭ ماًشىلىرى ًېڭىال . لالدى

ۈرۈظنە باظلىغاهىدى ۆه ۈزىوى ًەرگە لوًدى . ه ە -ۋەزىرلەردىن بىرى ظاھ تەختىوىڭ بوصۇغىشىوى ۈئپۈپ، ظاپائەت ً : د

ۆرمىگەن ۋە ًاظلىق باھارىدىن بەھرىمەن بولمىغانبۇ باال تېخى ھاًات بېغىد ۇڭا . ىن بىرەر تال مېۋىوى تېتىپ ه ظ

ۇهىدىن ۆئتۈپ مەن بەهدىگە بېرىۋەتشە  ۇهى، ۇئهىڭ خ جاهابلىكىدىن ۈئمىدىم ظ پادىطاھىمىزهىڭ صېخىٌلىق ۋە ئالٌى

 .ئىنەن

ۇۋاپ ۈهشەك رەًىگە م ۆزدىن بوًوىوى تولغىدى، بۇ پىنىر ۇئهىڭ ً  :ىق هەلمىگەچ مۇهداق دېدىپادىطاھ بۇ ص

 

ۇرى ًۇلماس زاتى پەصنە ھېچكاچان،  ًاخطىالرهىڭ ه

 .تەربىٌە هائەھلىگە گۈمبەزدىنى ًاڭالشىمان

 

ق ۇرۇۋېتىض ًاخطىرا ۈهنى وئتوى . ۇئالرهىڭ هاپاك هەصلىوى لىرىپ تاظالپ، ۇئرۇق ئەۋالدىوىڭ ًىلتىزىوى لوم چ

ۈرۈ وغوى لالدۇرۇپ لوًۇش، ًىالهوى ۆئلت ۈرۈپ چ ۇمىوى صالالپ لېلىض ئالىلالرهىڭ ئىطى ئەمەسۆئچ  .پ تۇخ

 

ۆهشىمۇ ئاصماهدىن بۇلۇت،   ئابىھاًات ت

ۆگەتتىن مېۋە ًېٌەلمەًشەن  .تال ص

 پەصنەظنە ۋالتىڭوى زاًا لىلمىغىن،

لماًشەن ورا لومۇظىدىن ظېنەر ئاال  .ب

 

 

ۈزەل پىنرىگە ئاپىرىن وئلۇپ ًەهە  ۆرگەن بولدى ۋە ظاھوىڭ گ ۆزلەرهى ئاڭالپ خاالر، خالىماس مالۇل ه ۋەزىر بۇ ص

لەرهىڭ ۈئلپەتچىلىنىدە . ظاھوىڭ ئىلتىپات لىلىپ ئېٌتكىوى چىن ھەلىكەت: مۇهداق دېدى ئەگەر بۇ باال ئاظۇ ًامان ئادەم
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ۈرۈۋالغا ۇًىوى ۆئزلەظت ئەمما مەن لۇلىڭىز ۈئمىدۋارمەهنى، ۇئ ًاخطىالرهىڭ . ن بوالتتىۆئصنەن بولشا، ۇئالرهىڭ خ

ۈرىدۇ ۇلكىوى ۆئزلەظت ۆرصە، ئالىلالرهىڭ خ ڭچىلىق، . ئارىشىدا تەربىٌە ه ۇرۇھوىڭ بوال ۈهنى ۇئ تېخى هىچىم باال، بۇ گ چ

چە صىڭگىوى ًوق لىرى ۇئهىڭغا ئاه ڭچىلىق ئادەت وۋاق ت»:ھەدىشتە مۇهداق دېٌىلگەن. توپىال ۇلغاهدا ئىشالم ھەربىر ب ۇغ

ۇلىدۇ ئاهىشى ۇئهى ًا ًەھۇدى لىلىپ چىكىدۇ، ًا خرىشتىٌان لىلىپ چىكىدۇ، ًا مەجۇصى  -هېٌىن ۇئهىڭ ئاتا . بىلەن تۇغ

 .لىلىپ چىكىدۇ

ورىشى،   ًاماهغا ًار بولغاچ لۇتوىڭ ج

ن را  .بولدى پەًغەمبەرلىم خاهىدان ۋەً

چە هۈن،  ئەصھاب هەھفوىڭ ئىتى هەچ

 «.هەچ بولغاهتى ئىوشانًاخطىالرغا ئەگەش

ۇهىدىن ۆئتتى  ۈرگەهلىنى ۈئچۈن پادىطاھ ۇئ هىچىم لارالچىوىڭ خ ۆزىوى ظىپ ى هەلت ە -ۋەزىر پەًغەمبەر ص بولۇپتۇ، »:د

ۈرۈم لىلدىم ۆرمىشەممۇ هەچ  .دېدى« !گەرچە بۇ ئىطوى مەصلىھەت ه

ۈرلۈك هازۇ  تىهېمەتلەرگە  -ظۇهداق لىلىپ، ۋەزىر بالىوى ئېلىپ لېلىپ، ۇئهى ت ۈۋەت ۇئهىڭ تەربىٌىشىگە ۇئصتاز، . هۆم

ۇرۇش صەهئىتىوى ۋە ظاھكا خىزمەت لىلىض لائىدىلىرىوى ۆئگەتتى ۆزلەش ۋە گەپ لاًت . ئەدىبلەرهى تەًىولەپ، ص

ۆرۈهدى . دېمەهلىنچە، ۇئ خېلى هۆپ هەرصىلەرهى ۆئگىوىۋالغاهىدى. ئەمەلدارالرهىڭ هەزىرىدە بۇ ئىض هاھاًىتى مالۇل ه

ۇڭغا بىر لېتىم ۋەزى ۆز ئېچىپ، ئالىلالرهىڭ تەربىٌىشى ۇئه ر پادىطاھوىڭ ئالدىدا ۇئ بالىوىڭ صۈپەتلىرى توغرۇلۇق ص

ۈرۈلۈپ هەتنەهلىنىوى ئېٌتتى لىكى ۇئهىڭ تەبىئىتىدىن هۆت ۇرۇهكى هاداه  -پادىطاھ هۈلۈپ لوًدى . تەصىر لىلغاهلىكىوى، ب

 :دە، دېدى

ۆرە بولۇر، ۈهى ب ۆرە هۈچ  ئالىۋەت ب

ە  .م ئىچرە ۆئرە بولۇرگەرچە ۇئ ئاد

ئىننى ًىو ۆئتنەهدە ئاظۇ مەھەللىوىڭ بىر توپ وئغۇللىرى ۇئهىڭ بىلەن ئااللە باغالپ، ۈئلپەتچىلىم  -ئارىدىن بىر 

ۈرۈپ، ۇئهىڭ ھەددى . وئرهاتتى ۇرصەت تېپىپ ۋەزىرهى ۋە ۇئهىڭ ئىننى وئغلىوى ۆئلت  -ھېشابشىز مال  -ظۇهىڭ بىلەن پ

ۇردىمۈلنىوى بۇالپ هەتتى ۋە لا ظۇهىڭ بىلەن پادىطاھ ھەًرەت . رالچىالرهىڭ غارى ئىچىدە ئاتىشىوىڭ وئرهىدا وئلت
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 :بارمىكىوى چىطلەپ دېدىنى

 

ۈر لىلىچ، ۈردىن ًاصالماًدۇ هىطى ۆئتن  ئەصنى تۆم

 .رەزىو ئادەم تەربىٌىدە، ئەي ھەهىم بولماس ئىوشان

ۇر ًاخطىلىكتا ھەممىگە وئخطاش بىراق،  گەرچە ًامغ

لە ۆئ ورلۇلتا ًاهتاق ھەرلاچانباغدا ال  .صىدۇ، ظ

 

ورلۇلتا ھېچكاچان صۇهبۇل ۆئصمەًدۇ،  ظ

 .ۇئرۇلوى، ئەمگەهوى لىلمىغىن زاًا

لەرگە ًاخطىلىق لىلىض،  ًامان ئادەم

 .ًاخطىغا ًاماهلىق لىلغاهلىق گوًا

 

لىرىدىن بىرى -بۇ ئەلىدە ظەرلوىڭ مۇھىم تەجرىبە  ۇڭا مۇھەممەد . هۈهىۇئزۇن ئەصىرلىم تەجرىبە صاۋالوىڭ ًە. صاۋال ظ

ۆزىدىومۇ، بۇ ھەلىكەتوىڭ صىماصى « ًاخطى ۇئرۇلتىن چاتاق چىكماًدۇ»ئەلەًھىششاالموىڭ  گەن ھېنمەتلىم ص دې

ۈهنى ًاخطى ۇئرۇلتىن چاتاق چىكمىغاهىنەن، ًامان ۇئرۇلتىن ًاخطىلىق هەلمەًدۇ. چالواًدۇ ۈهوىڭمۇ، . چ ۆڭۈلل ئاق ه

ۆڭۈللۈك بىلەن رېئاللىككا مۇئامىلە تارىخىمى. مېھرىباهلىكوىڭمۇ چېنى بار ۇرغۇن پاجىئەلەر لارىغۇالرچە ًۇمطاق ه زدا ه

لىرىمىزهى لوغداپ . لىلغاهلىكتىن هېلىپ چىكتى ۇرغۇن پاجىئەلەر بىزهىڭ ًاخطى، ًاراملىق ئادەم ًەهە ه

ۈز بەردى لمىغاهلىكىمىزدىن ً ۇرىغا لوًىمىزبۇ ھەلتىنى تەپشىلىي پىنرىمىزهى هېٌىونى مەخشۇس تېمىدا وئ. )لاال  .(تت

ۆزلارظى ۋە هالصشىنالرهىڭ ئەهئەهىۋى لاراظلىرىدا ًاماهالرغىمۇ ًاخطىلىق لىلىض ھەلكىدىنى  بەزىلەرهىڭ ه

بىراق بۇ ئىطكا مۇئامىلە لىلىطتا ظۇ ئادەموىڭ ًاخطى ًاماهلىكىوىڭ خاراه تېرىگە لاراپ مۇئامىلە . تەظەببۇصالر بار

ك لەر ها. لىلىض هېرە لىم ًامان ًولغا مېڭىپ لالغان بولشا، ۇئالرغا بىر لىشىم ئادەم لىكى صەۋەب لىكى، هامرات داه

اهنەظلىم . ًاخطىلىق لىلىپ ًامان ًولدىن لۇتۇلدۇرۇپ لالشاق، بۇ ًاخطىلىق بولىدۇ بىراق هىطىلەرگە لەصتەن زٌى
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اهالرهى صالغان، خاراه تېرى ًامان، ق ۇرۇپ ئېغىر زٌى ظمەهلىم وئرۇهدا ت ەبىھ، رەزىو، لىلىدىغان، خەلككە دۈ

ۈرۈظنە بولماًدۇ ۇئالرغا ًاخطىلىق لىلىض مەردلىم . زەھەرخەهدە، رەھىمشىز، تەبىئەتشىز مەخلۇلالرهى ھەرگىزمۇ هەچ

ۇئهداق هىطىلەرهىڭ . ھېشابالهماًدۇال ئەمەس، بەلنى ۇئالرغا ًاهتاًاق بولغاهلىق، ۇئالرهى لوللىغاهلىق ھېشابلىوىدۇ

چىلىم هۆپ بولىدۇرەزىللىنىوى بىر هۈن چەهلىمىشە  ىوى ظۇه ۈرىدىغان زٌى ۇئهدالالرغا رەھىمدىللىق لىلىض . خەلككە هەلت

اهنەظلىم لىلىض بولۇپ، بىزدىن ئىوتاًىن زور بەدەل بېرىطوى تەلەپ لىلىدۇ گە زٌى ۇڭا بەزىدە . ئەل ۋەتەه ظ

ۈرمەصلىنمۇ مەردلىم ھېشابلىوى ۈرۈظوى بىلىض مەردلىم ھېشابالهشا، بەزىدە لەتئىي هەچ  .دۇهەچ

چىق تەجرىبە  ۇر ئىبرەت ئېلىض هېرەه كۇ؟ بىز ًېكىوكى تارىخىمىزدا، مىللەتوىڭ  -تارىختىنى ئاچ وڭ ك صاۋالالردىن چ

ق لىم بولغان ئىننى مۇھىم ئىطتا ئەڭ ئېغىر گۇهاھ صادىر لىلدۇ ۆئتنەن ئەصىرهىڭ ئالدىوكى . تەلدىرى بىلەن مۇهاصىۋەت

ۈز مىڭ صەرخىو وئغالهلىرىمىز ًېرىم ئەصىرىگىچە بولغان بىر ئەصىر جەرًاهىد چە ً ا خەلكىمىز ئىچىدىن هەچ

اهنەظلىننە ۇئچراپتۇ ۆهۈمەت تەرىپىدىن زٌى ۇئالر ئەصلىدە ظۇ دەۋر ئېتىبارىدىن لارىغاهدا مىللەتوىڭ . ئەهشىٌەتچى ھ

لى، مىللەتوىڭ صەرهەردىشى، ئالىلى، ئالىمى، صىٌاصىٌئوهى  جداهى، مىللەتوىڭ ۋەهى ۇرۇرى، مىللەتوىڭ ۋى ۋە غ

لەر ئەمەصتى -ھەرگىزمۇ چاهىوا . باظالمچىلىرى ئىدى ۇهىوا، هېرەهشىز ئادەم چە . چ بىراق ۇئالر هېمە ۈئچۈن ظۇه

ۇرۇلدى طەتلىم باصت ۈرەش لىلغاهلىكى ۈئچۈن. دەھ بىز . ۇئالر ئەلوىڭ تەلدىرى ۋە ئىشتىكبالى ۈئچۈن جان تىنىپ ه

لمىدۇق، ۇئهداق ئەزىمەتلىرىمىزهى  قۇئالرهى لوغداپ لاال ۆهۈمەت خەلكوى . ئاصرىٌالمىدۇ هەتىجىدە ئەهشىٌەتچى ھ

چە ۆئزىوىڭ صاماصىغا ۇئصشۇل  نەهدىن هېٌىن، هادان خەلكوى خالىغاه ۆرەر باظالردىن ئاًرىۋەت ئەلىلدار، ًىرالوى ه

دىن بىر مىللەتتىن بۈًۈك ئەلىلدار باظالمچىالر. خەلق صەرهىشىدىن ئاًرىلغان لوي پادىشىغا وئخطاپ لالدى. وئًواتتى

چىلىم چىكىطى مۇمنىن دۇهٌا تارىخىوى ۋارالالًدىغان بولشاق، ئىوشاهىٌەتوىڭ صىٌاصىي، مەدەهىي ھاًاتىغا . لاه

ۇڭگودا ۋە  چە ماهدىال بار، ج لەر بارماق بىلەن صاهىغىدەه كۇ؟ دۇهٌادا لاه ۆرصەتنەن ئادەم ۇرۇلۇش خاراه تېرلىم تەصىر ه ب

چە دىڭطٌاۋپىڭ چە ماۋزېدۇڭ ۋە لاه چىشى بار دۇهٌادا لاه چىشى، مۇصتاپا هامالدىن هەچ . بار؛ لىونولىودىن لاه

چىشى بار ۇزخاهدىن لاه ۇڭزىدىوچۇ، وئغ چىشى بار، ه ًۈصۈپ خاس ھاجىپتىوچۇ؟ دېمەك، ھەرلاًشى . ئارىشتوتىلدىن لاه

ًۈك ظەخشلەر ئەصىردە بىردىن بۈ 02-03ئەصىردە، ھەتتا بەزىدە  10بەزىدە بىر ئەصىردە، بەزىدە   -تارىخىي دەۋرلەردە  

ۆرصەتتى ئەگەر ماۋزېدۇڭ بىلەن دېڭطٌاۋپىڭ . بارلىككا هېلىپ، دۇهٌاهىڭ صىٌاصىي، مەدەهىي ھاًاتىغا زور تەصىر ه
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الًتتى ۇڭگوهىڭ تەلدىرىوى هىم تەصەۋۋۇر لىال ۇڭگو خەلكى بۇ ۇئلۇق داھىٌلىرىدىن . چىكمىغان بولشا، ج ۇڭا ج ظ

دۇ چىلىم پەخىرلەهشە ئەرزٌى  .لاه

ق ئەپشۇصنى بىز لىرىمىزدىن ئاًرىلىپ لالدۇ ۇرغۇن ئادەم ولالموى ۆئز لولىمىز بىلەن لەتلى . ۆئز دەۋرىدە ه ئابدۇلادىر دام

ق ۇرهى، ل. لىلدۇ الىق ۇئًغ ۇرغۇن وئغالهالرهى ۆئز لولىمىز بىلەن تۇتۇپ بەردۇق.ئابدۇخ صاهاپ . مۇتەللىپوى ۋە باظكا ه

لۇق بوالمدۇ؟ ئەصلىدە  بىر مىللەتنە. هەلشەك بۇهداق مىشالالر هاھاًىتى هۆپ هىشبەتەن بۇهىڭدىومۇ ئارتۇق مەجرۇھ

تتى ۇرباهالرهى بەرصەك ئەرزٌى چىلىم ل لىرىمىزهى لوغداش ۈئچۈن لاه ق. ظۇهداق ۇئلۇق ئادەم لمىدۇ  .بىراق بىز ۇئهداق لىال

ظمەهلىرىگە ًول بەردۇق ۋە هەڭ بازار ئېچىپ بەردۇق ئىچىدىنى مىللەتوىڭ . ئىننىوچى تەرەپتىن، بىز خەلكوىڭ دۈ

ۇرمىغاهلىكىمىز ۈئچۈهال ۇئالر ًاخطى، ًاراملىق  اهداش مەخلۇلالرغا ۈئهۈملۈك لارظى ت ئىوتاًىن ئاز بىر لىشىم زٌى

ۈهىوى ئارتتى اهنەظلىم لىلىپ، بىزگە ئېغىر مۇصىبەتلەر ً لىرىمىزگە زٌى ۆهۈمەتوىڭ لول . ئادەم بىراق ۇئالر ئەهشىٌەتچى ھ

ۇمالچىلىرى بولۇپ، خەلوىڭ بېطىدا لىق لامچا وئًواًتتى چ ۇئهىڭ بىلەن صاتكىن، ئاصىٌالر بارغاهشېرى . داۋام

 .هۆپىٌىۋەردى

ۈرگەهدە، ئىوتاًىن ئاددى مەهپەئەت تەمەصى ًاهى  ۈرۈظت اهنەظلىنوىڭ تېگىوى ۋە ماھىٌىتىوى ص بۇهداق ئېغىر زٌى

وڭ پاجىئەلەرهى تۇغدۇرغان چە چ لىم ظۇه ۆرەلمەصلىن تىن بەزىلەر ھە. هىچىننىوە ظەخشى ئاداۋەت صەۋەب صەت ۋە ه

صىتە لول صالغان ۇرادىرىوى صاتكان ۋە ًاهى ۇئهىڭغا بىۋا ولالم ماها ظۇهداق : مەصىلەن. ۆئز ب ئابدۇلادىر دام

ۇرباهى بولغان ۆرەلمەصلىنوىڭ ل ورلۇق، ه ۇرباهى بولغان. ھەصەتخ ۇر صاتكىولىكوىڭ ل الىق ۇئًغ بۇهداق مىشالالر ... ئابدۇخ

ۇربان بولمىغان، بۇ هۆپلىگەن لۇ. هاھاًىتى هۆپ ۈرەش داۋامىدا ل ۇرىشىدىنى ه ۇرۇھالر وئتت وڭ صىٌاصىي گ رباهالر چ

ق  .ئەلۋەتتە ۆئهۈهۈظنە تېگىطلىم تارىخىي صاۋا

ۇرىشىدىنى زىددىٌەتتە ئاصاصلىق رول  ۇت بولغان مەردلەر بىلەن هامەردلەر وئتت دېمەك، خەلكىمىز ئىچىدە مەۋج

ۆرەلمەصلىم ۋە وئًوىغان مۇھىم ئامىلالرهىڭ بىرى هەڭ  ورلۇق، ه ورصاللىق، ًاخطىلىق ۋە مەردلىم بىلەن، ھەصەتخ ل

ورلۇق ۋە پىتوە پاصات ھەلكىدىمۇ ئازراق توختىلىپ ۆئتىمىز اهنەظلىم بولغاهلىكى ۈئچۈن، ھەصەتخ  .زٌى

ۆرەلمەصلىم، پىتوە  ورلۇق، ه لەردە بولىدىغان ًام -ھەصەتخ ان پاصات مەهىۋىٌىتى ئىوتاًىن زەئىپ ًارىماس ئادەم

ئىوشاهغا ۆئزىوىڭ گۆظىوى . صۈپەتلىم هېشەل بولۇپ، ۇئ ۆئزىوىمۇ، ۆئزگىوىمۇ تەڭ هۆًدۈرۈپ هۈل لىلىطكا ًاراًدۇ
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ۈزىدۇ. ۆئزى ًېٌىض جاًىز ئەمەس گە ۆئزىوىڭ گۆظىوى ۆئزىگە ًىگ . لېنىن ھەصەت، ظۇ ھەصەتنە مۇپتىال بولغان ئادەم

ۇڭا ھەصەتوى . مۇ خاراب لىلمىغۇچە توختىماًدۇۇئالر ۆئزىوى خاراب لىلىض بىلەن بىرگە ۆئزگىلەرهى ھەممە »ظ

ھەصەت ھىممەتوىڭ صۇصلۇلىدىن، خاراه تېرىوىڭ . دەًدۇ« صۈپەتلەرهىڭ هاچاررالى، بارچە خىشلەتلەرهىڭ خاررالىدۇر

ور باظكىالرهىڭ . ۇئ ظەرمەهدە هومۇصشىزلىكوىڭ هەتىجىشى. هاچارلىكىدىن بارلىككا هېلىدۇ بىلمەك هېرەهنى ھەصەتخ

پەلىٌىتى ۈئچۈن ھەصەت وئتىدا هۆًىدۇ، ھەر صائەتتە مىڭ غەم  ۇۋەپ ۇصشىوىڭ زەھەرلىم ظەربىتىوى ئىچىدۇ -م . غ

ور هىطى ھەصەت لولىوى بېطىغا ۇئرىدۇ صتخىوىوى ًەرگە ًاًشا، ھەصەتخ ھەصەت توغرىشىدا . باظكىالر ئىطرەت دا

لىم مەلۇماتالرهى لالدۇ الىرىمىز ئاجاًىپ لىممەتلىم، ئىبرەت  .رغاهىدىداه

 :ًۈصۈپ خاس ھاجىپ ھەصەت توغرىشىدا مۇهداق دەًدۇ

 

صى ۇئزاق،  ھەصەت بىر هېشەلدۇر، داۋا

ق  .ۆئزىوى ۆئزى ًەپ، صېزەر ۇئ ئادا

 

 ًىلتىزىڭوى پاصاتلىق لىرار، -تۈپۈڭ 

ۇزار  .بۇ ًاخطى ئىزىڭوى پاصاتلىق ب

 

ى مۇهداق دەًدۇ  :ئەلىطىر هەۋائ

ظتىن مېھوىتى» ۇي  بېخىلوىڭ مېلىوى ئاصرا ورهىڭ خ چىق -لاتتىق، ھەصەتخ ۇرمۇظى ئاچ دېمەهنى، . پەًلىدىن ت

 «بىرىوچىشى ۆئز باًلىكىدىن خار، ئىننىوچىشى ۆئز لىلىكىدىن مۇصىبەتدار

 :مۇھەممەت ئىبوى ئابدۇلال خاراباتى مۇهداق دەًدۇ

ۆهۈظتىومۇ ًامان ورلۇق لىلىض هاھەق لان ت  .پىتوىخ

 .پاصات تېرىطتىوال ئىبارەت -هىڭ لىلىدىغان ئىطى پىتوە بىلىمشىز هىطى ھاًۋاهغا وئخطاًدۇ، ۇئ

 .پاصاتتىن خاراب بولىدۇ -ئالەم پىتوە 
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ۇالصىشى -ماها بۇ ئاتا  لىرىمىزهىڭ ھاًاتتىن چىكارغان خ وۋى پاصات هۆپ  -دېمەهنى، لاًشى ئەلدە ھەصەت، پىتوە . ب

ت  پاصات  -پىتوە »:ڭا ًۈصۈپ خاس ھاجىپظۇ. صائادەت، خاتىرجەملىم ئاز بولىدۇ -بولىدىنەن، ۇئ ئەلدە بەخ

ۈرصە، ظۇ ًەردە خارلىق بولىدۇ گەن« لەًەردە باش هۆت ۇر ھېناًىوى . دې ۇصۇصتا تارىختىنى مۇهداق بىر مەظھ بۇ خ

 :مىشال ئېلىپ ۆئتۈش زۆرۈر

ك بوالتتى. ئىشنەهدەر زاماهىشىدا بىر جاهۋار پەًدا بولدى ۈظنەن ھەرلاهداق هەرصە ھاال ۆزى چ هەهدەر بۇ ئىس. ۇئهىڭ ه

جۈپلىوىپ ھەًران بولدى لمىدى. ئىطكا تەئەج ئاخىر ئەرىشتۇ ۇئهىڭغا چارە . ھېچبىر تەدبىر بىلەن ۇئهىڭ ئىالجىوى لىال

 .تەدبىر لىلدى

وڭ بىر ئەًوەك ًاصاتتى ۇپ چ ۇرۇپ، ئەًوەهوى ھارۋىغا صالدى. ۇئ بۇًرۇت . ئارلىشىغا بىر هىطىوى مەخپىي وئرۇهالظت

ۇرغان تەرەپنە لاراپ ماڭدىئەًوەهوىڭ ئارلىشىدا بى ۇرۇپ، ۇئ جاهۋار ت ۇئ جاهۋار ئادەموىڭ ھىدىوى . ر هىطى تۇتۇپ وئلت

ۆرۈپ ًىكىلدى  .جان تەصلىم لىلىپ ظۇ زامان ۆئلدى. ئېلىپ، ئەًوەهنە لاراپ ماڭغاهىدى، ئەًوەه تىنى ۆئز ئەهشىوى ه

ورىغاهدا، ئەرىشتو چە ًىو ًەر ئاصتىدا ًاتكان  بۇ: ئىشنەهدەر بۇ ئىطكا ھەًران بولۇپ ئەرىشتودىن ص جاهۋار هەچ

ۆرەلگەهدۇر. وئخطاًدۇ ۇي هىجاصەتتىن ت ۇداهىڭ لۇدرىتى بىلەن ۇئ بەدب ۆزىدە . خ ۈزىگە چىككاهدا، ۇئهىڭ ه ھاال ًەر ً

ۇر. ھەصەت زەھىرى بار ئىنەن ۈظنەن ھەرلاهداق هەرصىوىڭ ۆئلۈظىدىنى صەۋەبت ۆزى چ ۇئهىڭ ئالدىغا . ماها بۇ ۇئهىڭ ه

ۈظتى ئەًوەهوى ت ۆزى ۆئز ئەهشىگە چ صىتە بىلەن  -وغرىلىغاهدا ۇئهىڭ ه ۆزىدىنى ھەصەت زەھىرى ۆئزىگە )دە، ظۇ ۋا ه

ك بولدى، دەپ جاۋاب بەردى( تەصىر لىلىپ  .ھاال

ۆرەلمەصلىم  كان ھەصەت ۋە ه ۇت بولۇۋات لىق مەۋج ۇت بولۇپ هەلگەن ۋە داۋام  -مىللەتوىڭ ھۈجەًرىشىدە مەۋج

كان ظمەهلىم ۋە ئىتتىپالشىزلىككا  -، خەلكوىڭ ئىچىگە هىزا مىللەتوى خاراب لىلىۋات ئاداۋەت ۇئرۇلىوى چېچىپ، دۈ

لەرهىڭ بىرى ئەمەصمۇ؟ كان مۇھىم صەۋەب ۇرماًۋات  صەۋەب بولۇپ روهاق تاپت

ور، پىتوە  ورۇن ھازىرالپ بېرىض، ۇئالرهىڭ ھاًات ۋە مەئىطەت  -چېكىمچى، ھەصەتخ چى هامەردلەرگە ص پاصات

صتىخىوىوى بۇلغا چىللىم . ظكا ًول لوًۇش جەمئىٌەتوىڭ بىر ئىللىتى بولمالتادا ۇلتىن ۈئهۈملۈك ۋە ئەپ ۇئالر بۇهداق ًوچ

ۈزۈۋاتىدۇ اهنەظلىنلىرىوى ئەڭ ًۇلىرى چەهنە ًەتن ۈرىدىغان زٌى جەمئىٌىتىمىزدە . بىلەن پاًدىلىوىپ، خەلككە هەلت

لىق جداه ۈهىوى ئالغان، ئاجاًىپ ۋى ۇرۇرلۇق، مەرد ئەزىمەتلەر هاھاًىتى هۆپًەهىال ئەرلىم خاراه تېر ۈئصتۈهل بىراق . ، غ
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ۇق ًاماهالر ۈئچۈن ظوتا . ًاماهالرغا بولغان لارظىلىق روھى وئمۇمىٌلىككا ئاًالهمىغان و ئىجتىمائىي ًوچ ۇڭا بۇ خى ظ

 .بولۇپ بەرگەن

ان: ھېناًە لىلىوىطىچە ۈرۈظنە بۇًرۇغ پادىطاھوى ًامان تىو  بىچارە ۈئمىدصىز ھالەتتە. بىر پادىطاھ بىر ئەصىرهى ۆئلت

ۆڭلىدىنى ھەممە گېپىوى . بىلەن تىلالظكا باظلىغان ۈهنى هىطىلەر ئېٌتكاهدەك، هىمىنى جېوىدىن ۈئمىد ۈئزصە ه چ

 .ئېٌتىۋالىدۇ

وراپتۇ جاهاب ۋەزىرلەردىن بىرى جاۋاب بېرىپ. «هېمە دەًدۇ ۇئ؟»:پادىطاھ ص ئەي پادىطاھىم، ۇئ ئېٌتىدۇرهى، »:ئالٌى

ۈرگۈچىلەر ۈئچۈن تەًٌارالهغاهدۇرجەهوەت غەزىپىوى  ۇرئان   ①«  ًۈتنۈچىلەر ۋە خەلكوىڭ هەمچىللىنلىرىوى هەچ ل

ۈرە،   -3هەرىم،   .ئاًەت  -134ص

 .دەًدۇ

ۇهىدىن ۆئتتى جاهاب ۋەزىرگە زىت بولغان ۋە ۇئهىڭغا . پادىطاھوىڭ ۇئ ئەصىرگە رەھمى هېلىپ خ بۇ ۋالىتتا باًىكى ئالٌى

ۆزدىن باظكىوى »:ۋەزىرھەصەت لىلىدىغان ًەهە بىر  ۇزۇرىدا راصت ص بىزهىڭ خىلىمىزدىنى هىطىلەرگە پادىطاھوىڭ ھ

ۆزلەرهى لىلدى. دېٌىض الًىق ئەمەس ظوام بېرىپ، هاالًىق ص ۆزدىن . دېدى« بۇ ئەصىر پادىطاھكا دە پادىطاھ بۇ ص

ۆزى ماق»:دە، دېدى -بوًوىوى تولغىدى  ۆرە، ۇئهىڭ ًالغان ص ۆزۈڭدىن ه ۈهنى ماڭا صېوىڭ راصت ص ۇل هەلگەهىدى، چ

ۆزۈڭ ًاماهلىق لىلىطكا لارىتىلغان ۆزى ًارىطىض جەھەتتىن ئېٌتىلغاهىدى، صېوىڭ بۇ ص ۇهى، . ۇئهىڭ ًالغان ص ھالب

گەن: ئالىلالر ۆز ئەۋزەل دې ۈزىدىغان ًالغان ص ۆزدىن ًاخطىلىق ًەتن  «.پىتوە تۇغدۇرىدىغان راصت ص

گە چىككان دېمەك، دۇهٌادىنى ًاماهلىكالرهىڭ هۆپىوچىشى ًول ئەگەر ًول بېرىلمىشە، ۇئالر . لوًۇظتىن تېخىمۇ ئەۋجى

اهنەظلىنىدىن صاللىوىض مۇمنىن ورۇن بولمىشا، بۇالرهىڭ زٌى  .ۈئچۈن ص

لى باظكا بولۇش هامەرد  و بولۇش، تىلى باظكا، دى و، ئارلىدا ًەهە بىر خى ئاماهەتنە خىٌاهەت لىلىض، ئالدىدا بىر خى

 .ئاالمىتىصاتكىولىكوىڭ ًەهە بىر 

لەرمۇ ئەرلىم صۈپەتنە مۇهاصىپ هەلمەًدۇال ئەمەس، ئەلەللىشى ئادەم بولۇش صاالھىٌىتىمۇ  ۇصۇصىٌەتتىنى ئادەم بۇ خ

گەن، لىلال، گاڭگۇڭ، ئىچى بىلەن تېطى بىردەك، ئىطەهچنە ًارىغۇدەك . ھازىرلىمىغان بولىدۇ ھەلىكىي ئەرهەك دې

بۇ ھەلتە لەدىمنى ھېناًەتلەردە هىطىلەرگە ۈئلگە بولغۇدەك مۇهداق . دۇئاماهەتنە ھەرگىزمۇ خىٌاهەت لىلماي. بولىدۇ
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 :باًاهالر خاتىرىلەهگەن

ۇئهى . ۇئ بىر هۈهى ظىنارغا چىكىپ، بىر هىٌىنوى ۇئچراتتى. بەھرام ئىلگىرى هۇئمان ئىبوى مەهزەرگە خىزمەتنار ئىدى

لىدى ۈش بولدى. جەھد بىلەن لوغ  .ھاۋا ئىششىق ئىدى. هۈن چ

لىق بىر ئەرەبى بار ئىدى، هىٌىم ئاخىرى لېچىپ، بىتالەت بولۇپ، ۇئهىڭ لېطىغا هەلدىلەبزى ئ لەبزى ۇئهى تۇتۇپ . ات

 :تىرهەظتىن وئق چىكىرىپ لەبزىگە ھەملە لىلدى. ظۇ ھالدا بەھرام ًېتىپ هەلدى. باغالپ لوًدى

 !ئەي ئەرەبى، مېوىڭ وئلجاموى چىكىرىپ بەرگىن  -   

 :دېدىلەبزى بەھرامغا مۇهداق 

ۇداهىڭ مەخلۇلىدۇر، مېوىڭ لېطىمغا پاهاھلىق ئىزدەپ هەپتۇ  -    ۈرصەڭمۇ، ۇئهى صاڭا . ئەي ئاتلىق، بۇ خ مېوى ۆئلت

ًمەن ۈهنى ۇئ مەردلىم ئەمەس، . تۇتۇپ بەرمە ۆزلەرهى ئاڭالپ لوپاللىق ئىزھار لىلدى. دېدى -چ  :لەبزى. بەھرام بۇ ص

ۆزلەرهى ئېٌتمى  -    لماًشەن. غىنئەي ًىگىت، بىھۇدە ص ۈرمەي، وئل جاهۋارهى ئاال ئەگەر . وئق لولۇڭدا، تا مېوى ۆئلت

ۈرصەڭ ۇئرۇق  م، لەبىلەم خەلكى صېوى ھەم تىرىم لوًماًدۇ -مېوى مۇظۇهىڭ ۈئچۈن ۆئلت ۆئزۈڭوىڭ جېوىغا . ئەۋالدى

ۇر ئېتىم بار. هۆًگىن بەھرامغا . دېدى -، صاڭا بېرەي، هەلگەن ًولۇڭغا ًاهغىن. ئەگەر خالىشاڭ بىر دۇلدۇل، چاپك

ۇش هەلدى  .لەبزىوىڭ مەردلىنىگە ھەًران لېلىپ ئارلىشىغا ًاهدى. لەبزىوىڭ مەردلىنى ۋە ھىممىتى خ

كان ًەردە ئادەم . ماها بۇ ظىجائەت، ماها بۇ مەردلىم ۆرصىتىۋات چىلىم مەردلىم ۋە ھىممەت ه ۇئ بىر ھاًۋان ۈئچۈن ظۇه

ۆرصىتىطى مۇمنىن؟ چىلىم مەردلىم ه چىلىم هامەردلەر بارهى، ۇئالرهىڭ ئالدىغا بىرەر ئادەم  ۈئچۈن لاه ئارىمىزدا ظۇه

ۆزهىمۇ ئاماهەت لوًغىلى  ۇرصۇن، ھەتتا بىرەر ئېغىز ص پاهاھلىق تىلەپ هەلشە، ۇئهىڭغا پاهاھلىق بېرىض ۇئًالتا ت

 .بولماًدۇ

ۇرالرهىڭ خاراه تېرىدە وئچۇق  ۇراهە دېٌىطن -ۇئًغ ۈز ت ۆرىدۇئاظنارا بولۇظوى، گەپ بولشا ً ئالدىدا . ى، ًاخطى ه

لەرهى ئىوتاًىن ًامان « ھە، ھە»صاختىالرچە  لىلىپ ھىجىٌىپ، ئارلىدىن غاجاًدىغان، تىلى ظېنەر، ئىچى زەھەر ئادەم

ۆرىدۇ وۋىمىز ًۈصۈپ خاس ھاجىپ. ه ۈرىنىوى ئالىكىوىغا ئېلىپ لوًۇپ »:ۇئلۇغ ب ھەلىكىي مەرد ئەرهەك ئەل ئارىشىدا ً

ًدۇ ۈرەلە ورصىكىدا هىر . ئەصلىدىن ئالغاهدا ماها بۇ بىزهىڭ ئەصلى مىللىي خاراه تېرىمىز. گەهىدىدې« ۇئًاتماي ً ۈهنى ل چ

لىق ئادەم ئاظۇهداق وئچۇق ئاظنارا، ۇئًاتماي ًاظىٌاالًدۇ جداه ۇرۇر ۋە ۋى . ًوق ئادەم، ۆئزىگە ئىطەهچىشى بار ئادەم، غ
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ۇم ًوق ۇرصىكىدا غ ۈهنى ۇئهىڭ ل ۇرغۇن ئ. چ ۇرىۋالدىھازىرلى جەمئىٌەتتە ه . ەرلەر صىرلىق بىر پەردە ئىچىگە ۆئزىوى ًوظ

ًدۇ، گەپ بىلەن ظەھەر ئالىدۇ -گەپ  ۆزلە ۆزلىرىگە لارىشا ئاجاًىپ مەرداهىالرچە ص ەتتە بولشا ئىوتاًىن . ص ئەمەلٌى

غان، ئىطى پۈتنەن وڭ دادام دەۋال چاق ۋە رەزىو؛ بىرەر مۇھىم ئىطوى بېجىرىۋالغۇچە ۋاي تاغام، دادام، چ ورلۇه دىن ل

ۇزهورلۇق لىلىدىغان؛ صاماهوىڭ تېگىدىن صۇ لۇًىدىغان، ئارلىدىن پىچاق  ۆرمىگەن هىطىدەك ت هېٌىن ئەزەلدىن ه

ۇڭا ۆئتنەهدە بىر مۆتىۋەر. ۇئرىدىغان هامەردلەر هۆپىٌىپ هەتتى گەن ۇئهداق : ظ لەر ئالدىڭدا مەن دې ھازىرلى ئادەم

ورصۇلۇم ك ۆڭۈل، مۇهداق ل گەن وئغرى لاچاهىڭ تېغىوى ۆئرۈپ بېرەلەًمەن، ًاخطى ئادەم، ۇئهداق ئاق ه ەڭ، مەن دې

ۆڭلۈمدە  -ماڭا لاتتىق ئىطىوىڭ، دەپ ئاغزى  ۆزلىشە، ه ًالغان، ًالغان، ئىطەهمەًمەن، »ئاغزىغا تەگمەي ص

دېمەك، ئەرلىم صۇصالظشا ئىطەهچمۇ . دەپ ۆئزۈمگە ئاگاھ بولىدىغان بولۇپ لالدىم، دەًدۇ« ئىطەهمەًمەن

لىم، بىر هىٌەتلىم، بىر مەلشەتلىم بولماًدۇ، . ئىض ئىنەنصۇصلىطىدىغان  ۆئزئارا ئىطەهچ بولمىشا بىرلىم، ھەمدەم

 .ۇئهدالتا ھېچ ئىطوى باظكا ئېلىپ چىككىلى بولماًدۇ

ورلۇق ۋە لۇلچىلىق بىلەن جان بېكىض   ورالى -تەمەخ شەهدە لىلىطوىڭ ًەهە بىر ل ۇرۇرىوى دەپ  .ًارىماصلىق ۋە ئەرلىم غ

گە لۇلچىلىق لىلىطى گۇهاھ . دەًدىغان« تەمە ھارام»ر مۇلەددەس ئەلىدە بار، ًەهى بىزدە بى  ًەهە بىرى ئادەموىڭ ئادەم

ئادەموىڭ هېمە ئىنەهلىنى توغرىشىدىنى تەبىرلەرهىڭ بىرىدە ئادەم ئىننى پۇتلۇق، ۆئرە ماڭاالًدىغان . دەپ لارىلىدۇ

مىزدە باظكىالرغا ًادەك ئېگىلىپ، ھاًۋاهدەك تۆت پۇتلۇق بىراق ھازىر جەمئىٌىتى. مەخلۇق، دەپ تەبىر بېرىلگەن

بولۇپمۇ ئازراق مەهپەئەت ۈئچۈن باظكىالرهىڭ تاپىوىدا ئەرلىم صۈپىتى، ھەتتا . بولۇپ ًاظاًدىغاهالر هۆپىٌىپ هەتتى

ۈرگەن مەخلۇلالرهى توال ۇئچرىتىدىغان بولۇپ هەتتۇق ۈه تەك ۆئمىلەپ ً ۇرۇرىوى ۇئهتۇپ هۈچ لىم غ تا بەزىلەر ھەت. ئادەم

ۇر مەهمەهچىلەرهىڭ ماختاپ لوًۇظىغا مۇًەصشەر بولۇپ  چىلىم ھالەتنە ًەتنەهنى، ۇئ تەهەبب پەصلىطىپ ظۇه

وجىلىرىدىن بىرەر تەصتەك . لالىدىغان بولشا، بۇ دۇهٌادا ھېچ هىموى مەهشىتمەصلىم تەرەپنە ۆئتىدۇ ھەتتا ۇئالر ۇئ خ

بىر ئالىي مەه تەپوىڭ . لشا ظۇهىڭدىن هېرىلىپ ماختىوىپ هېتىدىنەنًەپ لالشا، ًاهى بىرەر لېتىم تىلالپ لوًغان بو

وهوهى باًوىڭ ۇئهداق ئىطىوى لىلىپ بەردىم،  ظشام، پ وئلۇتكۇچىشى بولمىض بىر توهۇظۇم بار ئىدى، ھەر لېتىم ۇئچرا

ظكىوىمىزدا. پاالهى باًوىڭ مۇهداق ئىطىوى لىلىپ بەردىم، دەپ ماختىواتتى ئالدىموى توصۇپ،  بىر هۈهى ًەهە بىر ۇئچرا

ۈزۈهمۇ ۇئخلىٌالماپتىمەن». ًەهە ماختىوىپ گەپ باظلىدى ۆرمەمشەن، هېچىچە پۇل صاهاپ ت بىر »:مەن. دەًدۇ« ه
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چە مىلٌون پۇلىوى صاهىطىپ »دېشەم، « ًەردىن بىر خەزىوىگە ۇئچراپ لالغان وئخطىمامشەن وهۇهى باًوىڭ ماه ًاق پ

گەن بىر وئلۇتكۇچى ئادەم، . ىلىپ هەتتىمدېمەصمۇ، ۇئهىڭ ۈئچۈن مەن هومۇس ق« بەردىم ۇرادەر، صەن دې ھەي ب

ۆزلىگىن باظكىالرهىڭ پۇلىوى صاهىطىپ بەردىم، دەپمۇ . هېمىدىن پەخىرلىوىطوى، هېمىدىن هومۇس لىلىطوى بىلىپ ص

ەپ صەن بولشا، مۇهداق مالالە ًازدىم، مۇهداق هىتاب چىكاردىم، مۇهداق دەرس ۆئتتۈم د. پەخىرلىوىدىغان ئىطمۇ

 .ماختاهشاڭ بولىدۇ، دېدىم

ۇر خىتابى بار  هاال بولۇپ باش ئىگىمەن صەبىي بالىالرغا، غەزەپ بىلەن ھومىٌىمەن لەبىھ »لۇظۈهوىڭ مۇهداق بىر مەظھ

ۇهى، ۆئزىوىڭ تەمە وئبٌېن تىلىرىغا ظۇهداق . ماها بۇ مەردلىم بولىدۇ« زالىمالرغا بىراق تەمەگەرلەرهىڭ ًەهە بىر ئىللىتى ظ

ى، لۇلچىلى ۇراهە مۇئامىلە لىلىدۇه چىلىم تەهەبب لەرگە بولشا ظۇه ۆۋەه ۇظامەت لىلغان بىلەن، ۆئزىدىن ت ق بىلەن خ

ظەك بىلەن وئخطاش -باظكىالر ۇئالرهىڭ هەزىرىدە ئەرزىمىگەن خەس  ۇظامەت . خە ۇئالرهى ۆئزىگە ئاظۇهداق خ

گەهوى تەمە لىلىدۇ  .لىلشىنەن، دې

ورالرهىڭ پەس تەبىئىتىوى ۇئلۇق ۈرۈپ  تەمەخ ى بىر ھېناًەتتە هاھاًىتى تىپىم ھالدا ئەهس ئەتت ظائىر ئەلىطىر هەۋائ

 .بەرگەن ئىدى

ى،  -خەلق ئارىشىدا بىر غەًرەتشىز هىطى بار ئىدى، » خاالًىق ۇئهىڭ ۆئلۈمتۈك ۋە  -دەًدۇ ئەلىطىر هەۋائ

ۆرۈپ، ھەربىرى بىردىن مۇظت ًاهى جاپا تەصتەهلىرىوى ۇئراتتى ۇ ئارلىلىق ۇئ هىطىلەردىن بىر ش. غەًرەتشىزلىنىوى ه

لىشىمۇ هەتمەًتتى. لولمىدىن هان ئېلىپ ًەًتتى . بەلنى ۇئ باغرى تاش زالىمالرهىڭ ۆئًىدىن چىكماًتتى. هىطىلەر لوغ

ۆرگىلەپ توختاًتتى، ۇئ . هىطىلەر ۇئهى بۇ جاپاالرغا ۆئگىتىۋالغاهىدى ۇئهى خارلىغان بىر هىطى هېلىپ تەپشە بىر چ

لىگە تەپنۈچى هىطىدىن بىر هەرصە ئاالتتىغەًرەتشىز پەس هى ۈهنى ۇئهىڭ هەرخى ظۇهىڭغا . ظى بۇهىڭ بەدى چ

هان . ھەر هىطى ۇئهىڭغا بىر پارچە هان بەرصە، هەپشىوىڭ خاھىطى بوًىچە ۇئهى ئېلىپ ئاغزىغا صاالتتى. توختىغاهىدى

ورصىكى توًشىمۇ، لېنىن گەرچە . دە، ۇئ هىطى ًەرگە ًىكىالتتى -بەرگۈچى ظۇ ھامان بىر مۇظت صاالتتى  هاهوى ًەپ ل

ۈرىۋېرەتتى  «...مۇظتىوى ًەپ ھېچ هەرصە ًېمىگەهدەك ً

ۇرۇپمۇ هىچىننىوە ئاظكان   ورلۇق تېپىنلىرىوى ًەپ ت تاظكان  -جەمئىٌەتتە ماها مۇظۇهداق ھالارەت تەصتەهلىرىوى، خ

لەر ئ كان ئادەم ۈه تەك ًاظاۋات لېوى ۇئالردىنى ئەرلىم تەبىئەت، . ازمۇلولمىوىڭ تەگنىوىگە مەموۇن بولۇپ، مولال مۈظ
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ھېچنىموى ھېچنىم بېكىپ . ئەصلى، بۇ دۇهٌادا ئادەم بىلەن ئادەم باپباراۋەر. لېوى ۇئالردىنى ئىوشاهىي خىشلەت

ل . لوًماًدۇ باظكىالرهىڭ پېطىدە هاماز وئلۇپ، باظكىالرهىڭ مىووەتلىم بىر لولما گۆظىوى ًېگەهدىن، ۆئزىوىڭ ھاال

ۇردا هان هېمىدېگەن لىممەتلىم ھەئەجرىگە تاً  ى  !هىپ ئېرىطنەن بىر ب

چىلىم بېرىلگەهشېرى لەدىر  چىلىم ًەرگە ۇئرىدۇ -ئادەم تەمەگە لاه لىرىمىز . لىممىتىوى ظۇه ۇڭا ۇئلۇغ ور »ظ تەمەخ

ۆۋىوىدۇر ور هىطىلەرهىڭ ئەڭ ت چە بەگ بولشىمۇ، ۇئ لۇلدۇر، تەمەخ گەن( ًۈصۈپ خاس ھاجىپ)« ھەرلاه ئادەم ». دې

ور بولشا، هەپشىگە لۇل بولىدۇتەم ورلۇق لۇل لىلىۋالغان بولشا، بۇ »(. ًۈصۈپ خاس ھاجىپ)« ەخ هىموى تەمەخ

هىمىنى بىر تاۋاق ئاش ۈئچۈن لۇل بولىدىنەن، »(. ًۈصۈپ خاس ھاجىپ)« لۇللۇلتىن ۆئلۈپ لۇتۇلمىغىچە لۇتۇلماًدۇ

ك ۈرۈش هېرە ۈزىگە لازاهوىڭ لارىشىوى ص ى)« ۇئهىڭ ً لىشاڭ ظۇهداق ». (ئەلىطىر هەۋائ ئەگەر صەن تەمەدىن خالى بوال

ۇز ۆئزۈڭ ۇئالرغا تەڭ هېلەلەًشەن ى، پۈتۈن ئالەمدىنى هىطىلەر بىر تەرەپ بولشىمۇ، ًالغ « ۇئلۇغ ئىض بولىدۇه

ى) ۆرصىتىپ (. ئەلىطىر هەۋائ ورالرهىڭ پەس تەبىئىتىوى ًەهە مۇهداق هۇلتىدىن ه ًۈصۈپ خاس ھاجىپ تەمەخ

ۈزىوى ئەگەر تەمەخو»:بېرىدۇ ر تەمە لىلغىوىغا ئېرىطشە، ۇئ صېوى ئاهام ًاهى ۇئهام دەپ ئاتاًدۇ، ئەگەر ئېرىطەلمىشە ً

ۇرىدۇ ۆرۈپ بالمىغاهدەك ۆئزىوى ًىرالالظت ۇلۇپ صېوى زادى ه  «.ۆئرۈًدۇ، ھەتتا تۇغ

ۇر بەلنىم ور لۇلالرغا ۇئرۇلغان ئەڭ جاًىدىنى تەصتەه ت ۆۋەهدىنى باًاهلىرى تەمەخ  :ظەًخ صەئدىوىڭ ت

ۇزۇرىغا لوبۇل لىلىوغاهدا، . بىر هىطى بىر تەلەپ بىلەن ئەتىگەهدە خارەزىمطاھوىڭ وئردىشىغا باردى» ۇئ ظاھ ھ

ۆرصىتىض ۈئچۈن ئاۋۋال روهۇغا بارغاهدەك ئېگىلدى، ئاهدىن لەددىوى رۇصالپ، صەجدە لىلغاهدەك دۈم  ۆرمەت ه ھ

ۈردى ۈزىوى ًەرگە ص  .بولۇپ ً

ۆرۈپ ئا ورىدىًېوىدىنى وئغلى بۇ ھالوى ه  :تىشىدىن ص

 ئاتا، بىر صوئالىم بار جاۋاب بېرەمشىز؟  -   

گەهدە، وئغلى ورا، دې  :ئاتىشى ص

ۈگۈن هامازهى پادىطاھكا لاراپ   -    م لىبلە ھىجاز تەرەپتە دېمىگەهمىدىڭىز؟ ۇئهدالتا هېمە ۈئچۈن ب صىز ھەر دائى

 .دېدى -وئلۇدىڭىز، 

ۆزلۈك، تەمە صېوىڭ . ھەر صائەتتە باظكا لىبلىشى بار ظۆھرەتپەرەس هەپشىڭوىڭ هەًوىگە هىرمە، ۇئهىڭ ئاچ ه
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ۈرىدۇ ۈظ ۆهىشەن. ئېتىبارىڭوى چ ۇي صېوى ھەممە . بىر تال ئارپا ۈئچۈن بىر ئىتەك ۈئهچە ت تەمە لىلىطتەك ًامان خ

ورۇهدىن چىكىرىۋېتىدۇ لىۋەتمىشۇن. ص ۇًوى تاظلىغىونى، صېوى ھېچنىم لوغ ائەت ۆئزۈڭدە بارىغا لان! ئەي هەپس. بۇ خ

ۆرىشەن ۆهۈمدارالرهىڭ ئالدىغا بىر هەرصە تىلەپ . لىو، ظۇهداق لىلشاڭ، ظاھ بىلەن گاداًوى وئخطاش ه هېمە دەپ ھ

ئەگەر هەپشىڭوىڭ هەًوىگە هىرصەڭ لارهىڭوى تاۋاق لىلىپ، ۇئهىڭ . بارىشەن؟ تەمەهى تاظالپ ۆئزۈڭ صۇلتان بول

صتە هەپشىڭ صاڭا بەر ئەگەر ھەر هەپ. بۇهىڭ ۆئًىوى ۆئزۈڭگە لىبلە لىلىشەن ورالش  -ە ۆهۈم لىلشا، صېوى خ بەر دەپ ھ

ۈرىدۇ، ! ئەي ئەلىللىق ئىوشان. ۋە ھالارەتلەش بىلەن ًېزىمۇ ًېزا صازاً  ى لىلىدۇ لاهائەت ئىوشاهوىڭ بېطىوى ًۇلىرى هۆت

ۈرۈلمەًدۇ ۈرىشىدىن ًۇلىرى هۆت ور ئادەموىڭ بېطى بولشا م ۈهلەپ . تەمەخ تىرىوى پ تاظلىۋەتشە، بىر هىطى تەمە دەپ

 «دەپ مەه تۇب ًازماًدۇ< چاهىرىڭىز>، <لۇلىڭىز>ھېچنىمگە 

ۆرگەن -ًۇلىرىكى باًاهالردىن لارىغاهدا لەدىمنى ئاتا  لىرىمىز تەمەگەرلىنوى ئىوتاًىن ًامان ه وۋى ۇئالر تەمەگەرلىنوىڭ . ب

گەن ولماصلىق؛ ًەهە بىرى، بىرى، ًارىماصلىق، مۇصتەلىو ًاظاش روھى ب. تۈپ صەۋەبىوى ئىننى هۇلتىدىن ئىزدى

ورلۇق تارتشىمۇ ھەرگىز ھار ئالماصلىق  .هەپشى ًامان بولۇش، هەپشى ۈئچۈن ھەرلاهداق خ

ۇرۇرىوى صېتىطالرهىڭ تۈپ هېگىزىوى  جدان، غ ۇرغۇن رەزىو لىلمىطالر ۋە ۋى ئىوشاهىٌەت جەمىٌىتىدىنى هاھاًىتى ه

ۈرگەهدە تار ظەخشى مەهپەئەتپەرەصلىم ۋە تەمەگەرلىن تىن تەمەگەرلىم . هېلىپ چىكىدىغاهلىكى هاھاًىتى ئېوىق تەهط

لەرهى، زەئىپ خاراه تېرلىم مەخلۇلالرهى مەهبە لىلىدۇ ھەلىكىي ئەرهەك بىر هان . ۋە تار مەهپەئەتپەرەصلىم هامەرد ئادەم

ورصىكى ۈئچۈن ھەرگىز باظكىالرهىڭ ئاًىغىدا تۆت پۇتلۇق بولۇپ ۆئمىلىمەًدۇ  .ًېشە توًىدىغان ظۇ ل

ۈزدى: ھېناًە لىلىطىچە صەئدىوىڭ وتەن ئەمىرى بىر ًىپەك تون هىٌگ ۇئ هىطى بۇ ئىلتىپاتكا هائىو . بىر مەرد هىطىگە خ

گەن ۇرصەن بولغان ۋە خاهغا مىووەتدارلىق بىلدۈرگەهدىن هېٌىن مۇهداق دې  :بولغاهلىكى ۈئچۈن ظۇهداق خ

وتەن ئەمرىوىڭ بۇ توهى هېمىدېگەن ئېشىو، لېنىن ئىوشاهوىڭ   -     .ۆئزىوىڭ توهى تېخىمۇ ئېشىلدۇرخ

ۈرگۈزۈلگەن ۇر مەهادا ً وڭ ك ورصالوى ئاغرىتىدۇ. دېمەك بۇ ًەردە گەپ هاھاًىتى چ ۈهنى مىووەتلىم ئاش ل ۇڭا صەئدى . چ ظ

ۇرىغا لوًىدۇ صىٌەهى وئتت ۇالصىالپ مۇهداق ھېنمەتلىم تەۋ ئەگەر ھېچنىموىڭ مىووىتى ئاصتىدا »:بۇ ھېناًىشىوى خ

ئەلىللىق مەرد « .اق ًەردە ًات، بىر پارچە پاالس ۈئچۈن باظكىالرهىڭ ئالدىدا ًەرهى صۆًمەًاظاظوى خالىمىشاڭ د

ۈرىۋالغان ئادەموىڭ ھەصىلىوى ًېمەًدۇ  .هىطى چىراًىغا هىبىر صىرهىشى ص
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ۈرۈپ چىكارغان،  ۇزۇلۇظوى زاماهوىڭ تارلىكى، تىرىنچىلىم بېشىمى هەلت بەزىلەر هىطىلەرهىڭ خاراه تېرىدىنى بۇهداق ب

ۈظەهدۈرىدىنەند ۇرالردا . ھە -بۇ هېمىدېگەن ئازغۇن ۋە زەئىپ پىنىر . ەپ چ ۆۋرۈهىدىن صەل صېوى »ۇئًغ ۆئتمە هامەرد ه

ۈرصىمۇ لىق صېوى ۆئلت ۇرصىمۇ، ًېمە هامەرد ئېطىوى ئاچ گەن مەردلىم خىتابى بار« ئالت هامەردلىم ھەرگىزمۇ . دې

ۇرمۇظوىڭ لىشتىطىدىن هېلىپ چىكىدىغان ئىض ئەمەس ۇرمۇظتا هى لا. ت هى هەمبەغەل، هامرات  -راپ بالشاق، ت

لەر بار ۇرمۇظىغا لاهائەت لىلىپ هىچىننىوە هەپشى ۈئچۈن ۆئزىوى خار لىلىطوى ۆئزىگە . ئادەم كان ت ۈۋات بىراق ۇئالر ۆئت

ۆرمىگەن ورصاق، پۇلدار . راۋا ه ورلۇق ۋە هامەردلىنوىڭ هۆپىوچىشى ًوغان ل ۈزەتشەك تەمەخ ۇرراق ه وڭ ك چ

ۆرۈلىۋاتىدۇمەخلۇلالر صشەپ . دىن هۆپ ه صىتىگە دە ۇرغۇن ئادەموىڭ جە بەزىلەر بىر بالداق ًۇلىرى چىكىض ۈئچۈن ه

ۈرۈلىۋاتىدۇ وتۇن . هۆت صماًە صېلىض ھېشابىغا رەزىو مەلشىتىگە ًېتىطتىن باش  -ھەتتا بەزىلەر خ لىزلىرىوى دە

ۇر بولغاهمۇ؟ ًاقۇئهدالتا ۇئالر ئاچ لالغاهلىكى ۈئچۈن ظۇهداق لىلىطق. تارتماًۋاتىدۇ بۇ ۇئالرهىڭ لېوىدىنى ! ا مەجب

 .ئىپالصلىكوىڭ هەتىجىشى

ۆزىتىدىغان بولشاق، بارلىق لاتالمالردىن وئخطىمىغان  لىرىوى بىرمۇبىر ه جەمئىٌىتىمىزدىنى هامەردلىنلەرهىڭ ئىپادى

لەرهى تاپاالًمىز جىدىنى ئىپادى لىرىدا ھەمدەم بولغان، بەزىلەر ئازراق پۇل تاپكاهدىن هېٌىن ئىلگىرىنى ها. دەرى مرات چاغ

وتۇهىدىن چېوىپ،  -جاپا  ۈرگەن لەدىواس خ لىزالردىن بىرهى « مەدەهىي»مۇظەلكەتوى تەڭ تارتكان، ئېغىرىوى هۆت

ۇرۇهلۇق ۋە ًارىماصلىكى تۈپەًلىدىن بىر ۆئمۈر ئاتا . تېپىۋېلىپ بالىلىرىوى ًېتىم لىلغان  -بەزىلەر تەًٌارتاپلىق، ھ

نەنئاهىشىوىڭ ظىللىشى ۆهەمىلىم لىلىپ . گە مىوىۋېلىپ ۇئالرهى دوك لىلىۋەت بەزىلەر ۆئه تەملىم، زومىگەرلىم، ه

لەهگەن وزەك لىلىض ھېشابىغا جان بېكىطكا ئادەت ڭدىن . باظكىالرهى ب بەزىلەر باظكىالرهىڭ رىزلىغا توپا چېچىض، توپىال

صىتىشى بىلەن ۆئزىوى صەمرىتنەن؛ ًەهە بەزىلەر هوم وتۇن، ًېتىم وئغۇلالرهىڭ توغاچ وئغرىالش ۋا ۇس لىلماي تۇل خ

 .بۇهداق مىشالالر هاھاًىتى هۆپ. رىزلىغا چاڭ صالغان

ۆرەڭلەپ هەتمە، ئەلگە ۇئهچە ! ئەي هامەرد هامەردلىم بىلەن ئېرىطنەن لىلدەك ئامىتىڭگە مەغرۇرلىوىپ ۇئهچە ه

ورا ! غاداًما ۈرىشەن، تۈتۈهوىڭ دەردىوى م چە هۆپت ۇرۇڭوى هېماه ۆرەن توم بىلىدۇ،دەپ صەن ظۇ ئىمتىٌازغا ۆئزۈڭوىڭ گ

ۇۋلۇق، ظۇملۇللىرىڭ  ھەلىكىي ئىكتىدارى، بىلىم لابىلىٌىتىڭ ۋە ئەلگە لوظكان تۆھپەڭ بىلەن ئەمەس، بەلنى ل

ۆرۈگە لوًۇش، ئىوشاهىي لەدىر  جداهىڭوى گ ۈرۈش  -بىلەن، ئەرلىم ۋە مەردلىنىڭوى، ۋى لىممەتنە ھالارەت هەلت
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ۈزۈش ھېشابىغا ئېرىطتىڭئادىمىٌلىم وئبرازغا د  .اغ تەگن

لېوى . ئەگەر بۇالرهى ئىونار لىلىدىغان بولشاڭ لېوى ئىكتىدارىڭوىڭ مېۋىشىدىن ئەلوى بەھرىمەن لىلىپ بالمامشەن

بالمامشەن؟  !بولمىشا ماها مەن ھاًاتىمدا ئەل ۈئچۈن مۇهداق ئىض لىلىپ بەردىم، دەپ

لىم ۆۋەه ئاداۋەت،  -ى، مەدەهىٌەت جەھەتتە هەًوىدە لالغاهلىكىمىز، هىزا بەزىلەر ھازىرلى مىللىي صاپاًىمىزهىڭ ت

ۆۋەن تەبىكە خەلكىمىزهىڭ ۈئصتىگە  ۇرتۋازلىق، ھەصەت ۋە چېكىمچىلىق ۋە باظكا بەختشىزلىنلەرهى ت تەپرىكىچىلىم، ً

ۈهلەۋاتىدۇ ۈرۈ». بۇهىڭ ۆئزىمۇ بىر ۇئچىغا چىككان هامەردلىم. ً ۇرۇپ لاپ هۆت « پ هەگە بارايبارچە گۇهاھ ۆئزۈمدە ت

گەهدەك ئىض ۇرصىتىدىن مەھرۇم بولغان، . دې خەلكىمىزدە گۇهاھ ًوق، ۇئالردا گۇهاھ بار دېٌىلشە، ۇئالر تەربىٌىلىوىض پ

ۈرۈۋاتىدۇ، هېمە ًەپ، هېمە ئىچىۋاتىدۇ، هېمە هىٌىۋاتىدۇ، لاهداق  ۇرمۇش هەچ هۆپىوچىشى صاۋاتشىز، ۇئالر لاهداق ت

ۇرىۋاتىدۇ، هېمە لاال اتوىڭ داھىٌشى ئىوگلىس مۇهداق ۆئًدە وئلت المشىلەر؟ پرولېتارٌى ۋاتىدۇ، بۇهى تەصەۋۋۇر لىال

گەن دارۋىن وئرگاهىم دۇهٌاهىڭ تەرەلكىٌات لاهۇهىٌىتىوى باًكىغاهغا وئخطاش، مارهس ئىوشاهىٌەت تەرەلكىٌات »:دې

اهازاالر بىو. تارىخىوىڭ لاهۇهىٌىتىوى باًكىدى ەن مەظغۇل بولۇظكا لادىر بولۇش ًەهى ۇئ، هىطىلەر صىٌاصەت، دىن ۋاھ

ك -ۈئچۈن ئەڭ ئالدى بىلەن ًېمەك  ۇرالغۇ جاًغا ئىگە بولۇظلىرى ھەمدە هېٌىوىطلىرى هېرە دېمەك، . ئىچمەك ۋە ت

صىتىالرهى ئىطلەپچىكىرىض ۇئصۇلى ۋە دەۋرهىڭ ئىكتىشادىي  ي ۋا تىرىنچىلىم ۈئچۈن توغرىدىن توغرا زۆرۈر بولغان ماددى

ۇرىدۇتەرەلكىٌاتىدىنى ھە دۆلەت مۇئەصشەصەلىرى، ھولۇق . ربىر مەلۇم باصكۇچى ظۇهداق بىر هېگىز بولۇپ ت

ظۇهىڭ ۈئچۈن ۇئالرهى . لاراظلىرى، صەهئىتى ۋە ھەتتا هىطىلەرهىڭ دىوىي تەصەۋۋۇرلىرىمۇ ظۇهىڭدىن هېلىپ چىكىدۇ

گەن ۋە ئاخىرلى ۋالىتالرغىچە ك ۈظەهدۈرۈش هېرەك، دې هەًوىدىن  -ەًوى ئەهە ظۇ هېگىزگە ئاصاصلىوىپ چ

ي پاهىتوى هەظپ لىلدى مارهس »:ئېوگلىس.ف ①. «ئېدىئولوگىٌىلىم پەردىلەر ئاصتىدا بېشىلىپ ًاتكان ئاددى

ۆزلەهگەن هۇتۇق  .بەت  -254توم   -2« لەبرىشتاهلىكىدا ص

ق بىراق . ئەگەر بىز بۇ لاهۇهىٌەتوى ھېس لىلغان بولشاق خەلكىمىزگە ۇئهچە هۆپ لىڭگىرچالالرهى ئارتماس ئىدۇ

پەرماهالرهى  -ۇئالر هاھاًىتى زور تىرىطچاهلىق لىلىپ دۆلەت بەلگىلەپ بەرگەن ئەمىر . خەلكىمىز ًەهىال لەھرىمان خەلق

بىكىلەردىنىدەك ًاتلىطىض ًوق، بىزهىڭ صاپ مەدەهىٌىتىمىز، صاپ ھېچبولمىغاهدا ۇئالردا ًۇلىرى تە. وئرۇهالۋاتىدۇ

ي  ورصاللىق، صېخىٌلىق ۋە ھەمنارلىكتىن ئىبارەت مىللىي خاراه تېرىوى ماها ظۇ ئاددى تىلىمىز، مىللەتوىڭ هەڭ ل



 120 / 513 
 

 120 / 513 

 

ۇرغۇن  بىراق ۇئالر ظەھەرلىنلەر ۋە ًۇلىرى تەبىكىلەر بەھرىمەن بولغان. خەلكلەرهىڭ ئارىشىدىن تاپكىلى بولىدۇ ه

لماًدۇ كاهالر ئېٌىغا ئەر . ئىمتىٌازالردىن بەھرىمەن بوال ۇۋات چە مىڭ ًۈەن صەرپ لىلىپ  -ظۇ خەلككە ئەًىب لوً ئاًال هەچ

لەًدۇ چە مىڭ هوًوى بىر ًىو خەج  .ًاظاًدۇ، دېھكاهلىرىمىز ظۇهداق هەچ

الر ئەلۋەتتە ھەر جەھەتتىن ئەصلىدىن ئېلىپ ئېٌتكاهدا، مىللەتوىڭ ئارىشىدىنى ًۇلىرى تەبىكە هىطىلىرى، زى ًالٌى

كان، بىز تەهكىدلەۋاتكان ئىللەتلەرهىڭ . خەلككە ئىجابىي ًېتەهچى بولۇظى هېرەك ئىدى ئەپشۇصنى، بىز ئەًىبلەۋات

للىم لىلىدىغان . ھەممىشى ًەهىال ۆئزىمىزدە ئىنەن چە « مەدەهىي»مىللەتوىڭ ۇئهىۋېرصال صاپاصىغا ۋەهى لاتالموىڭ بۇه

كان ئاصاصىي ئامىو دەپ لاراظكا بولىدۇًاتلىطىطى خەلكن اهالرهى صېلىۋات  .ىڭ جاهىجان مەهپەئىتىگە زور زٌى

صىٌەلىرىوى  لىم تەۋ ۆۋەهدىنى ئىبرەت ۇر ئالىم ۋە بۈًۈك ظائىر ئەلىطىر هەۋائىوىڭ ت ۇصۇصتا ۇئلۇغ مۇتەپەهن بىز بۇ خ

 .وئلۇپ مۇالھىزە لىلىپ بېكىطىڭالرغا ھاۋالە لىلىمىز

 

ظمەهلىض  ىطوىڭ ئاپىتى، صادالەتوىڭ خاصىٌىتىۆئزئارا دۈ

 

ظمەهلىطىطوىڭ ًاماهلىكى  دۈ

ۇر ت صت، ھوظٌار بولغىونى،دۈظمەهلىطىض ئىوتاًىن ًامان ئادەت ۇر، . ئەي دو ورلۇق بىلەن ۈئلپەتت بۇ ئادەت ھەصەتخ

ۇر -ۇئهىڭ ۆئزى غەم  كلىق. ئەهدىطە ھەم باالًىئاپەتت ۇدلا  ئەمما، ۇئهىڭ ئەهشىچە ًول تۇتۇلشا، صەمىمىي صادى ۋۇج

ت  ظمەهلىطىطوى تاظالش هىطىوى بەخ ۈزىدۇ -هېلىدۇ، دۈ تىنى . صائادەت هوچىشىغا ًەتن ظمەهلىطىض ئادەت دۈ

ۆرۈلشە، ۇئالرهىڭ ئەصو  ۇرۇتۇپ، خاهۇ ماهىوى خاراب لىلىدۇ -هىطىلەر ئارىشىدا ه صلىوى ل ئەگەر پادىطاھالر . ۋە

ۈز بەرصە، پۈتنۈل جاھاهوى خاراب لىلىدۇ  .ئارىشىدا ً

ا هەلمەًدۇجاھ ق. ان ئەھلىدىن ۋاپ صتاهىلىم هاھاًىتى ًىرا ئەگەر ًاخطى وئًالًدىغان بولشاڭ، جاھان . ۇئالردىن دو

ۈگىمەًدىغان بىر ھۈهەر بار . ۇئ بولشىمۇ ۆئچلىطىض، ئاداۋەت بىلەن ۆئزىوى زاًا لىلىطتىن ئىبارەت. ئەھلى ئارىشىدا ت

ۋ لەر بارهى، ۇئالر ھەمىطە ئادا و ئادەم چە خى ۆرىدۇبىرهەچ ظمەهلىطىطوى ًاخطى ه ۇئالر بىلەن بىرى . ەت ۋە دۈ

هىمىنى بىرەر ھۈهەرهى ئىگىلىشە، ۇئهىڭغا دەل . لاچاهىنى ھەمنارالظشا، ۇئهىڭغا ظۇ ھامان ئازار بەرمەي لالماًدۇ
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ظمەن بولىدۇ ۆرصەتشىال، ًەهە بىرىمۇ ظۇ ئىطكا چاڭ صالىدۇ . ھۈهەردىطى دۈ ھەر دە،  -بىرى بىرەر ئىطتا ماھارەت ه

تى هېچە . بىرىگە لارظى ئىطالرهى لىلىدۇ -ۇئالر بىر . تەرەپتىن الپ ۇئرۇپ، ۇئهىڭ بىلەن زىتلىطىدۇ  -ۇئالرهىڭ ئاداۋى

ۆرۈلىدۇ. هۈهدۈز هەم بولماًدۇ مەصىلەن، پادىطاھالر . ئەمما، ۇئهداق ئىطالر هۆپىوچە ھۈهەرۋەهلەر ئارىشىدا ه

ۈزمىڭلىغان چېرىنلەرهى ئىطكا صېلىپ، ۆئزئا ۆرصىتىطىپ، بىر ً بىرىگە لارظى ئىطالرهى  -را ظاھلىكىوىڭ هۈچىوى ه

ھاهىمالر بولشا، ۆئزلىرىوى پادىطاھوىڭ وئرۇهباصارى دەپ بىلىطىپ، ھاهىمىٌىتىوى تالىطىپ ۆئزئارا . لىلىطىدۇ

لىطىپ، بىر ئىمتىٌازىوى تا -لەظنەر بېطى لوماهدان، چېرىم بەگلىرى لەظنىرىي ئىطالردىنى ھولۇق . زىددىٌەتلىطىدۇ

چە ۆئصنەهشېرى، ۇئالرهىڭ ئارىشىدىنى . بىرىگە وئرا هوالًدۇ - چە ًېكىوالظكاهشېرى، مەهشىپ ى لاه ۇئالر پادىطاھكا لاه

چە هۈچىٌىدۇ ظمەهلىطىض ظۇه ظمەهلىطىض، ۆئچلىطىض . دۈ ي خەلكوىڭ ئارىشىدا دۈ بىلىطى ئازراق بولغان ئاددى

ۋان  ۆرۈلىدۇمەھنىمە ئەمەلدارلىر -وئردىدىنىگە ۋە دى لېنىن ظۇهدالتىمۇ هۆپلىگەن . ى ئارىشىدىنىگە لارىغاهدا ئاز ه

ظمەهلىطىض  ورۇلچۇلۇلى ًەهىال دۈ چىلىق ۋە ص راه ي هىطىلەرهىڭ . ۆئچلىطىطتىن هېلىپ چىككان -خەلكلەرهىڭ ۋەً ئاددى

ران لىلىض بىلەن بىللە ظۇ لاتاردا ۆئزىوىمۇ خاراب لىلىض بىو چە ئائىلىوى ۋەً ئەمما . ەن ئاخىرلىطىدۇۆئچلىطىطى بىرهەچ

ظمەهلىطىطوى پادىطاھالر ۆئزىگە ئادەت لىلشا، ۆئز مەرتىۋىشىوى باظكا پادىطاھالردىن ۈئصتۈن بىلىپ، ۇئالرهى ۆئز  دۈ

ۈزۈظوى لەصتلىشە، بۇهداق خىٌال پۈتنۈل ئالەم خەلكىوى خاهىۋەًران لىلىدۇ بۇ گوًاهى بىر توپان . پەرماهىغا هىرگ

لىم چاًكىلىطىدۇر -االرهىڭ تاظكىوى، دېڭىز باالصى، بۇ بەئەًوى دەري بۇهداق مەملىنەتتە . وئهٌاهالرهىڭ ظىددەت

لىكتىن ئەصەرمۇ لالماًدۇ  -پۈتنۈل خەلق جەبىر . لازا تاظكىوىدىن ھېچنىم ئامان لالماًدۇ -بۇهداق باال . ئاماهلىق ۋە ئاۋات

ار بولىدۇ ظمەهلىطىطنە بەل ب. زۇلۇمغا دۇچ لىشا، جاھان ئەھلى ۇئ ئىننىشىگە لەظنەر ئەگەر ئىننى پادىطاھ دۈ اغ

ۇر بولىدۇ -بولۇپ، ھەممىشى بىر   -ۇئالر ھېچوېمىگە لارىماصتىن لىلىچ ًالىڭاچالپ، بىر . بىرىوى لىرغىن لىلىطكا مەجب

هەت تىغلىرىوى تەڭلەًدۇ ىمۇ ئاتا بىر پادىطاھكا، وئغۇل ًەهە بىر پادىطاھكا لەظنەر بولۇپ لالغان تەلدىرد. بىرىگە ھاال

ۈرۈظنە ئاتىشى  -ئاداۋەت ۋە لەھرى . بىرىگە ًول لوًماًدۇ -بىر  ى، وئغلىوى ۆئلت جىگە ًېتىدۇه غەزەپ ظۇ دەرى

ۈرۈظتىن ًاهماًدۇ. ئالدىراًدۇ ظوىڭ بېطىوى هېشىطتىن تەپ تارتماًدۇ. وئغۇلمۇ ئاتىشىوى ۆئلت صتالر . لېرىوداش لېرىودا دو

ظمەهگە ئاًلىوىدۇ جىگە ًەتنەن ئەھۋالدا . بىرىدىن هېچىطىدۇ -بىر  بىر ۆئًدىنى هىطىلەرمۇ. دۈ كاهالر ظۇ دەرى ۇئرۇق تۇغ

وران جاھاهوى لاپالًدىدىغان بولشا، پىتوە . ًات هىطىلەر لاهداق بولۇپ هېتىطى مۇمنىن لىم لارا ب ئەگەر بۇهداق ظىددەت
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ور لىلىدۇ -پاصاتوىڭ چاڭ  - ۆزلىرىوى ه وزاهلىرى خاالًىكوىڭ ه ۇدىوى بىلمەًدىغان، ئاق ظۇهىڭ بىلەن ۇئالر . ت  -ۆئز خ

ۈرىدىغان، بۇالپ  -جاھان ئەھلى بىر . هاھەلوى ئاًرىماًدىغان بولىدۇ -لارىوى پەرق ئەتمەًدىغان، ھەق   -بىرىوى ۆئلت

لىرىدىن لوغالهدى لىلىدىغان ھادىشىلەر وئمۇملىطىپ هېتىدۇ -تاالًدىغان ۋە بىر  ظۇهىڭ بىلەن ئالەم بىر . بىرىوى ۋەتەه

راهە  مۇ پەلەت ئىننى پادىطاھوىڭ . خارابىلىننە ئاًلىوىدۇۋەً ۇرىشىدا، ئاداۋەت گەرچە جەڭ ئىننى پادىطاھوىڭ وئتت

ان  ۈز بەرصىمۇ، لېنىن بۇهىڭ زٌى ۇرىشىدا ً ۈظىدۇ -وئتت ئاظۇ . زەخمەتلىرى، باالًىئاپەتلىرى پۈتنۈل خەلكوىڭ بېطىغا چ

ظمەهلىنى صەۋەبىدىن صان  جىلىدۇ، صاهالشىز ئاج -ئىننى ظاھوىڭ دۈ خان بولۇپ ًاه ىز بىچارىلەر ئاًاغ ئاصتىدا پاً

ك بولىدۇ ۈزۈظۈپ، ۆئزئارا هۈچ . ھاال لىرىوى ت ئىننى پادىطاھ بىچارە پۇلراالرهىڭ جېوىغا رەھىم لىلماصتىن جەڭ مەًداه

رالىرى بىراق ظۇهى بىلىض هېرەهنى، بۇهداق هۈن ھەر ئىننى تەرەپ پۇق. هەتىجىدە غەلىبە لىلغان بولىدۇ. صىوىطىدۇ

ۆرە، بىر . ۈئچۈن ئاپەت هۈهى، ًاق بەلنى لىٌامەت هۈهىدۇر بىرىگە مۇھەببەتلىم بولغان  -بۇهداق پادىطاھالردىن ه

ۇر -ئىننى هامرات بىچارىوىڭ ھال  ۈهنى ۇئالر بىر . هۈهى ًاخطىرالت بىرىوىڭ مەلشىتىوى  -بىرىگە ًول لوًۇپ، بىر  -چ

ۈظىوىپ، بىرى لوللىغاهوى ًەهە بىرىمۇ ق صتاهە ۆئتىدۇچ ۇرغاهغا ًەهە بىرىمۇ لارظى چىكىپ، دو . ولالپ، بىرى لارظى ت

ۇڭا، بىر  ق -بىرىگە مۇخالىپ ئىننى پادىطاھتىن بىر  -ظ ق ئىننى لەلەهدەر ًاخطىرا ۇۋاپى  .بىرىگە م

 

ادارلىكوىڭ خاصىٌىتى توغرىشىدا صتلۇق ۋە ۋاپ  دو

 بىر ھېناًە

ۇر ۋەلە بارهى، چىڭگىزخان    ۈزگەهدە ئالەم ظۇ ظۇهداق بىر مەظھ لىرىوى ت لىطىپ جەڭ مەًداه بىلەن خارەزمطاھ ئاداۋەت

ۇزۇلدىنى، ۇئهى ظەرھلەپ بولۇش مۇمنىن ئەمەس جىدە ب  .دەرى

ۈئصتۈن لىلدى  -ۋالتىنى، بۇ جەڭدە چىڭگىزخان غەلىبە لىلىپ، خارەزمطاھوىڭ مەملىنىتىوى ئېلىپ، ۇئهى ئاصتىن 

خارەزمطاھوىڭ پۇلرالىرىغا ئاداۋەت لىلىچىوى ًالىڭاچالپ، ئەلوى لىرغىن ئاهدىن . ۋە ۇئهىڭ وئردىشىغا وئرۇهالظتى

ئاتا وئغۇلدىن، ئاها لىزىدىن . غەزەپ لاًواملىرىوى ھاصىو لىلدى -زۇلۇم دېڭىزى لەھرى  -جەبىر . لىلىطكا باظلىدى

لماي پەرًاد چەه تى ئاماهلىق  -ھېچ ًەردە تىوچ . ھاًاتلىق بىواصىوى ئەجەل ماتەملىرى تەۋرىتىطنە باظلىدى. خەۋەر ئاال

 .لالمىدى
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صت بار ئىدى -ئەلكىششە، ظۇ ۋالىتالردا ظام ظەھىرىدە بىر  بىرىوى جېوىدىن  -ۇئالر بىر . بىرىگە مۇھەببەتلىم ئىننى دو

ۇئ صىپاھالرهىڭ . ۇئالرمۇ بىر هۈهى چىڭگىزخاهوىڭ لەتلىئام لىلغۇچى صىپاھلىرىغا ۇئچراپ لالدى. بەهرەك ئەزىزلەًتتى

ۆز ۇمارى تۇتكاهىدىه لماًدىغاهلىكىوى بىلگەن  -ۇئالرهىڭ لولىدىن ئامان . لىرى لاهغا تولغان ۋە لاتىللىق خ ئېشەن لۇتۇال

صت ۆئز جاهلىرىدىن ۈئمىد ۈئزۈظتى ۆرەپ هېلىطتى. بۇ ئىننى دو بۇ ئىننى . جالالتالر بۇ ئىننىشىوى ۆئلۈم مەًداهىغا ص

صت بىر  ۈرمەهچى بولغان جالالت لىلىچىوى ًالىڭاچالپ . ى ئىدىبىرىگە جېوىوى پىدا لىلىطكا راز -دو ۇئالرهى ۆئلت

 :بىرىوىڭ ًېوىغا هەلگەهىدى، ًەهە بىرى هالە لىلغان ھالدا

ۈرگىن، ۇئ بىردەم بولشىمۇ ۇئزۇهراق ًاظىۋالشۇن،   -    جالالت بۇهىڭغا مالۇل بولۇپ . دەپ ًالۋۇردى -ئاۋۋال مېوى ۆئلت

ۇرۇۋالدى -ڭلەپ هەلگەهىدى ئالدىوكىشى هالە ًەهە بىرىوىڭ ًېوىغا لىلىچ تە  :زار لىلىپ تىلەپ ت

ۈرگىن  -    ۈرمىگىن، ئالدى بىلەن مېوى ۆئلت ۇدا ھەلكى، ۇئهى بالدۇر ۆئلت ۇئهىڭ جان ئازابى تارتىپ لىٌوالغاهلىكىوى . خ

ۇرالماًمەن ۆرۈش ماڭا ۆئلۈمدىومۇ ئېغىر ئازاب، مەن بۇهىڭغا چىداپ ت  .ه

ۈظىدە ئاًان بولدىدەل مۇظۇ چاغدا  صتوىڭ ئىطلىرى ۇئهىڭ چ كاهىدى، بۇ ئىننى دو . چىڭگىزخان ۇئخالۋات

لەن چىڭگىزخاهغا ۇرغاهدا، بىرەً لىق ئىچىدە ت ادارلىق ًولىوى ۆئگەن -بۇ ئىننىشىدىن مېھىر »: ۇئھەًراه . مۇھەببەت، ۋاپ

ەن بولشا، بۇ ئىطتا خاالًىكوىڭ هېمە خارەزمطاھ صەن بىلەن ۆئچەهەظم. زۇلۇم لىلىطىڭوى توختات -خاالًىككا جەبىر 

ۇزۇپ، خاراب لىلدىڭالر -ئىننى پادىطاھ ۆئچ ! گۇهاھى بار؟ صت بولشا بىر . ئاداۋەت بىلەن جاھاهوى ب  -بۇ ئىننى دو

ۆرصىتىطتى -مۇھەببىتىوى بېغىطالپ، صادالەت  -بىرىگە مېھىر  ادارلىق ه دەپ بېطارەت « بۇالردىن ئىبرەت ئال. ۋاپ

ۈردىچىڭگىز. بەردى ۈظ ۇئ ئىننى . خان ۇئًكۇدىن وئًغىوىپ، لەتلىئام لىلىطوى دەرھال توختىتىطكا پەرمان چ

ادارلىكىدىن بىر مەملىنەتوىڭ خەلكى باال  صتوىڭ صادالىتى، ۋاپ ۇئالرهىڭ چىن . لازادىن هىجادلىككا ئېرىطتى -دو

صتلۇلى باظكا دىودا بولغان بۇ لەتلىئام لىلغۇچىالرغىمۇ تەصىر لىلىپ، ئا چى  -لەم خەلكىوىڭ تىوچ دو ئاماهلىكىغا صەۋەب

صتلۇق، ئىتتىپاللىق ًولىوى تۇتۇظوى بىلمىشە، ۇئالرغا بۇ تەمشىو لىٌامەتنىچە . بولدى ھەرلاهداق بىر هىطى دو

الًدۇ  .ًەتنۈدەك دەرس بوال
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 (4)مەدەهىٌلىطىطمۇ، ًاتلىطىطمۇ 

كان مىللىي خاصلىكىمى ۈز تۇتىۋات  ًولىلىطكا ً

لۇق تاجىوى هىٌگەن مىللەتتارىختا  .1   ۇئلۇغ

ۇر» چە مىڭ ًىللىق مەدەهىٌەت تارىخىغا ئىگە ۇئلۇغ « ۇئًغ لىم هام بىلەن توهۇلغان خەلكىمىز هەچ گەن ظەۋهەت دې

مىللەتلەرهىڭ بىرى صۈپىتىدە ئىوشاهىٌەتوىڭ صىٌاصىي، ئىكتىشادىي ۋە مەدەهىي تارىخىدا ۆئچمەس تۆھپىلەرهى 

ي . الدۇرۇپ هەتنەهىدىلوظكان، هۆمۈلمەس ئىزالرهى ق ۇئالر مەهىۋى مەدەهىٌەت جەھەتتە بولشۇن ۋە ًاهى  ماددى

چە مىڭ ًىلالر جەۋالن لىلدۇرغان ۇراهە مەظئىلىوى هەچ . مەدەهىٌەت صەھوىشىدە بولشۇن، جاھان مەدەهىٌىتىوىڭ ه

ۇرا ئاصىٌادىال ۇرالرهىڭ هامى ۋە مەدەهىٌەت جەھەتتە تۇتكان وئرهى وئتت  ئەمەس، بەلنى پۈتۈن ظۇهىڭ ۈئچۈهمۇ ۇئًغ

ۇرۇپ هەلگەهلىنى تارىخىي خاتىرىلەردىن مەلۇم ۇئالر ئاظۇهداق پارالق مەدەهىٌىتى . ظەرق دۇهٌاصىدا پەخىرلىم وئرۇهدا ت

ۋە ظۆھرىتى بىلەن ۆئزلىرىوىڭ مىللىي خاراه تېرى، مىللىي روھى ۋە مىللىي ئاالھىدىلىنىوى هاھاًىتى روظەن هاماًان 

لىرىمىزهى پەخىر بىلەن تىلغان ئېلىطكا ھەللىكمىز −بىز لەدىمنى ئاتا بۇ جەھەتتە . لىلغان وۋى  .ب

ۇرۇهكى  لۇدرەت ۋە  −ئەصىردە ۆئتنەن ماهىدوهىٌە پادىطاھى ئىشنەهدەر زۇلكەرهەًن بۈًۈك هۈچ  − 4مىالدىٌەدىن ب

ە تەرەپنە ًارلىق  −تەرەپ  ۇئلۇغ صەلتەهەت بىلەن پۈتۈن دۇهٌاهى ۆئزىوىڭ تەصەررۇپ ى ئاصتىغا ئېلىطكا تۇتۇش لىلدى ۋ

ظكا تۇتۇش لىلدى ۈرۈپ، مەه تۇپ ًولالپ، باظكا ئەللەرهى ۆئزىگە بوًشۇهدۇرۇ ۈظ  −بۇ مەه تۇپالر ئىچىدە چىن  . چ

ۇران پادىطاھىغا ًازغان مەه تۇپ ى ئاالھىدە خاراه تېرلىم ئىدى ى ۆئزىوىڭ . ت « صەددى ئىشنەهدەر»جاهابىي ئەلىطىر هەۋائ

صتاهىدا تارىخىي ۈرۈپ ئىشنەهدەرهىڭ مەه تۇپىوى مۇهداق باًان لىلىپ  هاملىق دا لىم ئامىلالرهى بىرلەظت ۋە رىۋاًەت

 .بېرىدۇ

ۇصۇصىٌىتىمدۇر» . مېوى ئىشنەهدەر، دەپ ئاتىطىدۇ، ًەتتە ئىكلىموى ۆئزۈمگە بوًشۇهدۇرۇش مېوىڭ صۈپىتىم ۋە خ

ۇراهالر ب< خالاهى چىن>صېوى  ۇران زېمىوى صېوىڭ مەملىنىتىڭ، ت لىرىڭدۇر دېٌىطىدۇ، ت ولشا صېوىڭ لەظنەر ۋە پالۋاه

ۆزلەپ بولۇپ، مۇهداق …«  ًۇلىرىكى باًاهالردىن هېٌىن ئىشنەهدەر ۆئزىوىڭ ظاھلىق تەختنە چىكىطىوىڭ صەۋەبىوى ص

ۇرالرهى ًازغان ۈگۈن ئىران مەملىنىتى ماڭا تەۋە بولدى، ھەممە ظاھالر پەرماهىمدا بولدى »… . مەصخىرىلىم ل … ب



 125 / 513 
 

 125 / 513 

 

ۇرۇپ، پەلەك صۈپەت ئاصتاهەمگە هەلگىن −ت صاڭىمۇ ئەگەر بەخ ىڭ مەدەت بېرىدىغان بولشا، وئرهىڭدىن ت . تەلٌى

ۆزۈموى ۇئلۇغ دەپ بىلگىن، بوصۇغامدا باش لوًۇپ ئاًىغىموى صۆًگىن صاڭا ۋە بارلىق . لاهداق پەرمان لىلشام، ص

ۇرەصشە، مادارا بىلەن الًىكىدا ئىزز −تاۋابىئاتىڭغا ئىوئام  ۆرمىتىڭوى لىلىمەن  −ەت ئېھشان لىلىپ، م ئەگەر … ھ

ۈر  ظمەهلىم ۋە گۇهاھنارلىكوى ئىختىٌار لىلشاڭ، ۇئ ھالدا بېطىڭغا بۇ تەت ئىتائەت لىلماي، جاھىلالرچە ًول تۇتۇپ، دۈ

ۇرەصشە  ۆزلەرهى  −پەلەه تىن هېمە هۈن هەلشە، مەهدىن ئاغرىوما، مەهدىن مېھرىباهلىق ۋە م ۆزلىمە، لالغان ص مادارا ه

صشاالمئەلچى باًا  «.ن لىلىدۇ، ظۇهىڭدىن بىلەرصەن، تامام ۋە

ۇرۇپ ئالغان خالاهى چىن   ۇران پادىطاھى تەمنىولىم  −ًۇلىرىكى تەھدىت ۋە ھالارەت بىلەن تولغان مەه تۇپوى تاپط ت

پ بېرىپتۇ ۇرۇلغان مۇهۇ مەه تۇپوى ئەلچىلەردىن ئەۋەتى جاهابلىق بىلەن صۇغ  :ۋە ئالٌى

نەن بۇ مەك» ۇزدا ًېزىلىپتۇئىشنەهدەرهىڭ ئەۋەت چىق، لىلىچتىن ئىتتىم تەلەپپ ۇئ جاهابىي . تۇپ ى زەھەردىن ئاچ

ۆز ئىبارىلەرهى  كان ۋالىتتا ًا ئەللىدىن ئادىطىپ لالغان ًاهى ئالدىراپ هېتىپ، ص ئەلچىلەرگە بۇ خەتوى ًېزىپ بېرىۋات

ۇئهىڭدىن ھېچبىر  وئًلىماي، دەڭشەپ بالماي ًېزىپ لوًغان وئخطاًدۇ، لەظنىرىم هۆپ، خەلكىم باًاظاد،

ۇزدا مەه تۇپ ًېزىض ھېچكاهداق رەصىم . لالغۇچىلىنىم ًوق  −ۆئزىگە تەۋە بولمىغان بىر پادىطاھكا مۇهداق تەلەپپ

ۆرۈلۈپ بالمىغان ئىض ھېنىم ۋە >ئىشنەهدەر خېتىدە ۆئزىوى . مۇهداق ئەھۋال هىتابالردىمۇ ۇئچرىماًدۇ. لائىدىدە ه

ۈرۈپ پەخىر< داهىطمەن ۆهنە هۆت ۆزلەرهى دېمىگەن . لىوىپتۇدەپ ه ئەگەر ۇئهىڭ ئەللى جاًىدا بولغان بولشا، بۇهداق ص

ۇز بىلەن مەه تۇپ ًېزىض ئەلىو  ۈهنى مۇهداق تەلەپپ ًەهە . ھوظى بار هىطىلەرگە زادى مۇهاصىپ ئەمەس −بوالتتى، چ

تۇ< خالاهى چىن ئالدىمغا هەلشۇن>تېخى  كا. دەپ ۆزهى لىلىطكا بۇ پىرلىراۋات دارامۇ . ن پەلەهمۇ پېتىوالماًدۇماڭا مۇهداق ص

چە ۋالىت جاھاهدارلىق لىلىپ ۆئتتى صتلۇق، لوظوىدارچىلىق مۇهاصىۋىتى بارئىدى. بىر هەچ . ۇئهىڭ بىلەن ئارىمىزدا دو

ق −بىر  ۆرمەتلەپ هەلگەهىدۇ وزغاًدىغان مۇهداق . بىرىمىزهى ھ ظمەهلىطىطوى ل ۇئمۇ ھېچكاچان ماڭا لارظىلىق ۋە دۈ

لمىغان، ئىشنەهدەرهىمۇ ئىننىوچى دارا دەپ بىلىپ، جاھان مۈلنىوىڭ ظاھلىرىدىن بىرى دەپ تەهلىپوى لوًۇپ با

ۇڭا، ئالدىراپ . لاراًمەن، بىراق ۇئ چىن مەملىنىتىوىڭ باظكا بىر جاھان ئىنەهلىنىوى بىلمەي لاپتۇ تىوەپال ًېزىپ  −ظ

ۇپ هەتمەًمەن؛ ۇئ گەرچە خەتوى هاھاًىتى لاتتىق  نەن بۇ مەه تۇپكا ۇئهچە ھودۇل ۆزلەر بىلەن ًازغان  −ئەۋەت ًىرىم ص

ۆز لىلغان بولشا، ئەلۋەتتە  −ئەگەر ۇئ دارادەك لائىدە . بولشىمۇ، لېنىن مەن ۇئهداق لىلماًمەن ًوصۇن بىلەن ص
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ۆزلىرىگە خېرىدارلىق لىلغان بوالتت ئەگەر ۇئهىڭ خىٌالى مۇظۇ مەه تۇپتىنىدەك بولىدىغان بولشا، ۆئزىوىڭ مىجەز . ىمص

ورمال تۇتمىشا، مەهمۇ ۇئهىڭ بىلەن جەڭگى  − ۇلكىوى ه ۇئ لەًەردە جەڭ . جېدەلدىن باظكا ئىطوى لىلماًمەن −خ

ۈرۈش لىلىپ تۇتىطىمەن، ئەگەر دىٌارىمغا لەظنەر تارتىپ ك ۇۈزصە مەهمۇ ظۇ ًەرگە ً ەلشە، ظەھەر مەًداهى ت

وزاهغا تولدۇرۇپ، ئىشنەهدەر بىلەن  −دەرۋازىشىوى ًېپىپمۇ لوًماًمەن، صىپاھلىرىم بىلەن بۇ ئاصمان ئاصتىوى چاڭ  ت

ۈز ئېلىطىمەن ۈزمۇً ً.» 

ۋىدەك صەرهەردىلىرىوى،  ۈزۈلگەن ًۇلىرىكى جاۋابوى ئاڭلىغان ئىشنەهدەر صەلدەك لوظۇهى، دى ئەلچىلەر ئارلىلىق ًەتن

ۈرۈش لىلغانئەۋلىٌادەك م ۇرا ئاصىٌاغا ً صلىھەتچىلىرىوى باظالپ وئتت ۇران . ە ۇران پادىطاھى ئېٌتكاهدەك ئىشنەهدەر ت ت

 .خەلكوى خاتا مۆلچەرلەپ لالغاهىدى

ۋاهى»تارىخىي خاتىرىلەر ۋە مەھمۇد لەظكەرىوىڭ  ۈرهىي تىلالر دى دىنى ئېوىق خاتىرىلەرگە لارىغاهدا، ئىشنەهدەر چىن «ت

ظشىز زېمىوىوى ئىطغال لى ۇران لوظۇهلىرىوىڭ تەڭدا جاهاب تىرىطچاهلىكى، ت ۇران پادىطاھىوىڭ ئالٌى لمىغان، ت ال

ۇر بولغان ۈزۈظنە مەجب ۋاهى». جەڭگىۋارلىكى ئاصتىدا ئىشنەهدەر صۇلھى ت ۈرهىي تىلالر دى دىنى مەلۇماتالردا «ت

ۇران ظا ۇران زېمىوىغا ًېكىوالظكاهدا، ت ۆرصىتىلىطىچە، زۇلكەرهەًن لوظۇهلىرى ت ھى ۇئهىڭغا لارظى خىلالهغان تۆت ه

ًووىڭ ئالدىوكى لىشىملىرى بىلەن  ۈرەر لىشىم لىلىپ ماڭدۇرغان، ۇئالر زۇلكەرهە مىڭ هىطىلىم لوظۇهىوى ئالدىن ً

ۇرلۇق بىلەن ئېلىطكان صلىم بىلەن ھەرىنەت . بات ۇر ئەصنەرلىرى ئات ۈئصتىدە ظۇهداق ۇئصتىلىق ۋە چەبدە ۇئًغ

ۆئزلىرىگە بولشا ھەرگىز وئق . اهداق ۈئزصە، هەًوىگىمۇ ظۇهداق ماھىرلىق بىلەن ۈئزگەنلىلغاهنى، وئلوى ئالدىغا ق

كان روھوى  صلىنوى، جاصارەت ۋە ماھارەتوى، ۋەتەن ۈئچۈن ۆئزلىرىوى پىدا لىلىۋات ۈزمىگەن، بۇهداق چەبدە تەگن

ۆرگەن ئىشنەهدەر ھەًرەتتە بارمىكىوى چىطلىگەن ھەمدە زولمەهلىم ۋە لاًىللىق بىلە ورەهد»ن ه وزخ بۇالر )« ئىوان خ

ًدىغان خەلق ئىنەن، ۇئالرهىڭ لولىدىن وئۋ لېچىپ  باظكىالرغا بېكىوماي ۆئز وئزۇلىوى ۆئزى تېپىپ ًېٌەلە

ًدۇ لماًدۇ، لاچان خالىشا ظۇ چاغدا ئېتىپ ًېٌەلە تۇ( لۇتۇال مەھمۇد لەظكەرىوىڭ تىلطۇهاصلىق لاهۇهىٌىتى بوًىچە . دەپ

ور»تەبىر بېرىطىچە،  وزخ ۇر»بارا فوهىتېنىلىق ۆئزگىرىض ًاصاش جەرًاهىدا  −بارا « خ غا ۆئزگەرگەن، دەپ ئىلمىي «ۇئًغ

 .ًەهۈن چىكىرىدۇ

لىم ۋە ئەخاللىي  ۇرلۇق، زېرەه ۇر خەلكىوىڭ تەبىئىتىدىنى بات پەزىلىتى ھەرلاًشى تارىخىي دەۋرلەردە روظەن  −ۇئًغ
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ۇر خەلكىوىڭ م. ھالدا هاماًان بولغان اهلىق روھى، ۇئهىڭدىن باظكا ۇئًغ ۈهشەهلىنى، ئىجادچ ٌەت جەھەتتىنى ً ەدەهى

پاراصەتلىم خەلق ئىنەهلىنىوى  −تەرەلكىي لىلىض، ًېڭىلىككا ئىوتىلىطچاهلىكى جەھەتتە ۆئزلىرىوىڭ ئەلىو 

ۈزەل مەهىۋى . ئىشپاتلىغاهىدى جاهاب لەھرىماهلىق روھى، گ ۈهشەك پەزىلىتى ۋە ئالٌى ۇرالرهىڭ ً ۆئز دەۋرىدىنى ۇئًغ

تى بىلەن ۇئلۇغ ئالالهىڭ ۋە ئالالهىڭ ئەلچىشى بولغان مۇھەممەد ئەلەًھىششەالموىڭ لوللىطىغا، ًۇلىرى لىٌاپ ى

ۇصۇصتا مەھمۇد لەظكەرى مۇهداق بىر ھەدىشوى ئىپتىخار بىلەن مىشال  باھاصىغا ۋە هەزەرىگە صازاۋەر بولغان، بۇ خ

ۈرك>بىز »: ئالىدۇ گەن ئىشىموى ۇئلۇغ تەڭرى ۆئزى لوًغان،< ت ق دې ۈهنى، لەظكەرلىم خەلەف وئغلى تەلۋادار . دېدۇ چ

گەن ئادەمدىن ئاڭالپ ماڭا ئېٌتىپ بېرىطىچە، < ئىبوولفەرلى>ئىمام ۇئصتاز ھۈصەًىووىڭ  ٌا>دې < ئىبوۇئەبى ئەددۇه

گەن هام بىلەن توهۇلغان جەلجارالىق ۇئصتاز ئەبۇبەهرى موفىد ئاخىر زامان توغرىشىدا ًازغان بىر هىتابىدا  دې

ۈرۈپ، مۇهداق بىر ھەدىشوى رىۋاًەت لىلغانپەًغەم مېوىڭ بىر تائىپە : ۇئلۇغ تەڭرى ئېتىدۇ>: بىرىمىزدىن هەلىو هەلت

ۈرهلەرهى  وۋمغا غەزەپلەهشەم ت ۇرۇپ، بىرەر ل ۈرك دەپ ئاتىدىم، ۇئالرهى هۈن چىكىطكا وئرۇهالظت لوظۇهۇم بار، ۇئالرهى ت

بۇ ھال ۇئالرهىڭ باظكا خەلكلەرگە »: رىكى ھەدىشوى ظەرھلەپمەھمۇد لەظكەى ًۇلى« <ۇئالرهىڭ ۈئصتىگە ئەۋەتىمەن

ۈزىوىڭ ئەڭ  ۈهنى ۇئالرغا تەڭرى ۆئزى ئات لوًغان، ۇئالرهى ًەر ً ۆرصىتىدۇ، چ هىشبەتەن پەزىلەتلىم ئىنەهلىنىوى ه

ۇرغان ۋە  ۆرهەم،« ۆئز لوظۇهۇم»ئېگىز، ئەڭ ھاۋالىق جاًلىرىغا وئرۇهالظت ۈرهلەر ه گەن، ۇئهىڭ ۈئصتىگە ت ًېكىملىق،  دې

ي  ا لىلىدىغان، ئاددى شىگە ۋاپ و، مەرد ۋە ظۇهىڭغا وئخطاش صان  −ۋەدى صاهالشىز  −صاددا، هەمتەر، دادى

ۇڭا ظېئىردا مۇهداق هەلگەن. پەزىلەتلەرگە ئىگە  :ظ

 

ۈرك دەپ توهۇصا،»   لاچان ۇئهى ت

 .خەلق ۇئهىڭغا ظۇهى ئېٌتىدۇ

لۇق تېگىدۇ،  ۇئهىڭغا ۇئلۇغ

ۋاهى» ①«.ظماًدۇبۇهىڭدىن باظكىشىغا ئا ۈرهىي تىلالر دى  .بەتلەر − 455، − 454توم،  − 1، «ت
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ۇرالرهىڭ ماھىٌەتلىم مىللىي ئاالھىدىلىنىوى  ئىوشاهىٌەت دۇهٌاصىدا تۇتكان وئرهىوى  ًۇلىرىكى باًاهالر لەدىمنى ۇئًغ

ۇر مەزمۇن بى وڭ ك ۇرغان چ ۆرصىتىپ بېرىپال لالماي، بەلنى ًۇلىرىكى ھەدىس ۆئزىدە ًۇغ ۇرالر ه لەن بىر تەرەپتىن ۇئًغ

لىشە، ًەهە بىر تەرەپتىن بۇهداق لولالش ۋە ۇئلۇغالظوىڭ  لىطىغا ۋە لوللىطىغا ئېرىطنەهلىنىوى ئىپادى تەڭرىوىڭ ۇئلۇغ

ۇرمىشىدا هاھاًىتى  ۈهشەك پەزىلىتىوىڭ ۋە مەدەهىٌەت صاپا صېلىطت ۇت بولغان ً ۇر خەلكىوىڭ تەبىئىتىدە مەۋج ۇئًغ

ۇرغاهلىكىوى ظۇهىڭ ۈئچۈهمۇ صىر ئەمەصنى، ۆئز دەۋرىدە . ڭ خاصىٌىتىدىن بولغاهلىكى روظەن بولىدۇًۇلىرى ت

ۇرالرغا ئەگىطىض ۇئالرهىڭ ًولىوى تۇتكاهلىق ھېشابلىوىپال لالماي،  ۇرالرغا صېغىوىض، ۇئًغ ۆرمەتلەش، ۇئًغ ۇرالرهى ھ ۇئًغ

ۇرالردىن مەدەهىٌەت ۆئگىوىض،  ۇرالرهىڭ ًولىوى تۇتۇش ۋە ۇئًغ پ لاتارىغا ۆئتنەهىدىبەلنى ۇئًغ  .تىو ۆئگىوىض ۋاجى

ۇصۇصتا مۇهداق مەلۇمات بېرىدۇ  :مەھمۇد لەظكەرى بۇ خ

ۆرگەن پەًغەمبىرىمىزدىن دەلىو » ۇرلۇق باظكا بىر ئالىموىڭ تەڭرى ئەزىز ه ئىطەهچلىم بىر بۇخارالىق ئالىم بىلەن هىطاپ

ۆزلەرهى ئېوىق ئاڭلىغاهىدىم ۆۋەهدىنى ص ۈرۈپ ئېٌتكان ت پەًغەمبىرىمىز لىٌامەت بەلگىلىرىوى، ئاخىر زامان : هەلت

ۆزلىگىوىدە  ۈرهلىرىوىڭ مەًداهغا چىكىدىغاهلىكىوى ص ۇز ت ۈهنى ۇئالرهىڭ >پىتوىلىرىوى ۋە وئغ ۈرك تىلىوى ۆئگىوىڭالر، چ ت

لىكى ۇئزاق داۋام لىلىدۇ ۆهۈمراه گەهىنەن< ھ  .دې

نار پ بولىدۇ، بۇ ھەدىس . بۇ ھەدىشنە ظۇ ئېٌتكۇچى هىطىوىڭ ۆئزى جاۋاب ۈرك تىلىوى ۆئگىوىض ۋاجى راس بولشا، ت

ۈرك تىلىوى ۆئگىوىض زۆرۈرلۈهىوى ئەلىو تەلەززا لىلىدۇ ۋاهى» ②«.راصت بولمىغان تەلدىردىمۇ، ت ۈرهىي تىلالر دى   «ت

   

ۆرمەتلىوىپ لالماي، بەلنى لەردە ئەزىزلىوىپ، ھ ۇرالر رېئال هىطىلىم مۇهاصىۋەت  هاھاًىتى روظەهنى، لەدىمنى ۇئًغ

ۆرمەتلىم  جاهاب مىللىي خاراه تېرى بىلەن دىوىي ئەلىدىلەردىمۇ لەدىرلىم ھەم ھ ۈهشەك پەزىلەت ۋە ئالٌى ۆئزلىرىدىنى ً

ۇر خەلكىمۇ ۆئزلىرىوىڭ دۇهٌا خەلكى ئالدىدىنى ظان  ظەرىپىوى مەدەهىٌەت  −وئرۇن ئېلىطكا مۇًەصشەر بولغان، ۇئًغ

ۈظەهگەنجەھەتتە تۇتكان وئرهىوىڭ ًۇلىرىلىكى، ظاهۇ ظەۋ . هەتلىم وئرهى ۋە پەزىلەتلىم خەلق بولغاهلىكىدىن دەپ چ

جىدىنى ئىطەهچ بىلەن پەخىرلەهگەن ۇڭا، ۇئالر ۆئزلىرىدىن ًۇلىرى دەرى ۈرهىي »بىز بۇ ًەردە مەھمۇد لەظكەرىوىڭ . ظ ت

ۋاهى لى صۈپىتىدە خەلكوىڭ پەخىرلىوىض ھېششىٌاتىوى« تىلالر دى وىڭ ۋەهى گەن ئەصىرىدىن ۆئز دەۋرى لىگەن  دې ئىپادى
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ۆۋەهدىنى خىتابىوى ئەصلىتىپ ۆئتىمىز  :ت

ۆردۈم ۋە پەلەهوىمۇ ظۇالرهىڭ زېمىوى ۈئصتىدە » ۇرجىدا تۇغدۇرغاهلىكىوى ه ۈرهلەر ب مەن تەڭرىوىڭ دۆلەت لۇًاظىوى ت

ۆردۈم ۆرگىلەتنەهلىنىوى ه ۈرك>تەڭرى ۇئالرهى . چ دەپ ئاتىدى ۋە صەلتەهەتنە ئىگە لىلدى؛ دەۋرىمىزهىڭ < ت

ۇزدى؛ ۇئالرهى ئىوشاهالرغا خالان ۈرهلەردىن لىلىپ، زامان ئەھلىوىڭ ئىختىٌار تىزگىوىوى ظۇالرهىڭ لولىغا تۇتك لىرىوى ت

ۈرهلەر  ۈرەظنەهلەرهى ئەزىز لىلدى ۋە ت ۇرۇپ ه باش لىلدى؛ ھەق ئىطالردا ۇئالرهى لوللىدى؛ ۇئالر بىلەن بىر صەپتە ت

ۈر اهنەظلىنىدىن صاللىدىتۈپەًلىدىن ۇئالرهى ھەممە تىلەهلىرىگە ئېرىطت ۈرهلەرهىڭ وئلىدىن . ۈپ، ًاماهالرهىڭ زٌى ت

. صاللىوىض ۈئچۈن، ۇئالرهىڭ ًولىوى مەھنەم تۇتۇش ھەربىر ئەلىو ئېگىشىگە الًىق ۋە مۇهاصىپ ئىض بولۇپ لالدى

ۆزلىطىطتىن ًاخطىراق ًول ًوق ۈرك تىلىدا ص ۈرهلەرگە ًېكىض ۈئچۈن، ۇئالرغا ت هىمنى ۆئز . ۆئز دەردىوى ئېٌتىض ۋە ت

ۈرهلەر ۇئالرهى ۆئز لاهىتى ئاصتىغا ئېلىپ،  ۈرهلەرگە صېغىوىپ هەلشە، ت ظمەهلىرىدىن ئاًرىلىپ، ت ۇرۇھىدىنى دۈ گ

ۇزىدۇ؛ ۇئالر بىلەن بىللە باظكىالرمۇ پاهاھ تاپىدۇ ۋاهى» ①«.خەۋپتىن لۇتك ۈرهىي تىلالر دى  − 2، − 1توم،  − 1، «ت

 .بەت

   

چىلىم مۇھىم وئرۇن  ًۇلىرىكى خىتابالر لاراخاهىٌالر ۇرالرهىڭ صىٌاصىي ۋە مەدەهىٌەت جەھەتتە لاه دەۋرىدىنى ۇئًغ

ورۇتۇپ بەرگەن جىدە ً  .تۇتكاهلىكىوى پاهىت تەلەپ لىلمىغۇدەك دەرى

ۈهشەك مەدەهىٌەتنە ئىگە لەدىمىي مىللەت ئىدى .2 ۇرالر ً  ۇئًغ

ۆرصىتىدۇلەدەم ئىزى بىراۋهىڭ ماڭغاهلىكىوى »بۈًۈك ئالىم مەھمۇد لەظكەرى  ۇر لۇظۈن . دەًدۇ« ه ۇئلۇغ مۇتەپەهن

لەر ماڭغاهدىن هېٌىن ًول پەًدا بولغان»: ئەپەهدى ۇرۇن ًول ًوق ئىدى، ئادەم ۆرصەتنەن« ب ًۇلىرىكى ًول ۋە . دەپ ه

ۆرصەتمەصتىن، بەلنى ئىوشاهىٌەت تارىخىوىڭ ًولى، ئىوشاهىٌەت تارىخى بېشىپ  تىنى ئىز ۋە ًولوى ه ئىزالر ئادەت

ۆرصىتىدۇۆئتنەن مەد  .ەهىٌەت ًولىوى ه

ۇڭگو، ھىودى، گرېم،  تارىختا ئىوشاهىٌەت تارىخى بېشىپ ۆئتنەن مەدەهىٌەت ئىزلىرىغا هەزەر صالىدىغان بولشاق، ج

ۆزهى چالوىتىدىغان ئەڭ باي مىللىي مەدەهىٌەت  لىرى ئىوشاهىٌەتنە ه وۋى ئىران ۋە ئەرەبلەرهىڭ لەدىمنى ئاتا ب

ۆرىمىزجەۋھەرلىرىوى ًارىتىپ، جاھان   .مەدەهىٌەت خەزىوىشىگە ۆئچمەس پارالق تۆھپىلىرىوى لوظكاهلىكىوى ه
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ۆز ئاچىدىغان  ۇرا ئاصىٌا مەدەهىٌىتى توغرىشىدا ص جاھان مەدەهىٌىتىوىڭ ۇئلۇغ بىر لىشمىوى تەظنىو لىلغان وئتت

ۇرالرهىڭ هاھاًىتى مۇھىم وئرۇن تۇتكاهلىكى تارىخىي پ ۇڭا بولشاق، بۇ مەدەهىٌەت ھالكىشىدا ۇئًغ اهىتالردىن مەلۇم، ظ

ور ك وڭ »بىروهىنۋ . ئا. پروفېشش ۇرمۇش تارىخىدا چ ۇرا ئاصىٌا خەلكلىرىوىڭ مەدەهىي ت ۇرالر ۆئتنەن دەۋرلەردە وئتت ۇئًغ

ۇرالر لەدىمنى زاماهالردا ًۇلىرى مەدەهىٌەتنە ئىگە بولغان ظەرق خەلكلىرىوىڭ . وئرۇن ئېلىپ هەلگەن بىر خەلق ۇئًغ

ۇالصە ئىدى« هىدۇبىرى بولۇپ ھېشابلى ۇرغۇن مەدەهىي ئىزالرغا ئاصاصەن چىكىرىلغان خ گەن باھالىرىمۇ تارىختىدىنى ه  .دې

ۇرغان ! راصت ۆزىمىز بىلەن لارىغىوىمىزدا، ظەرق بىلەن غەربوى تۇتاظت دىن «ًىپەك ًولى»تارىخ صەھىپىشىگە ئەلىو ه

ۆۋرۈهى ۋە بازىرى بولغاهىدىئىبارەت خەلكئارا ئالتۇن لىوىٌە خەلكئارا صودا مەھشۇتالتلىرىوى  ۇرۇظوىڭ ه ۇر . ئالماظت ۇئًغ

جى  −خەلكىوىڭ ئەلىو  پاراصىتىدىن ًاظوىغان بۇ مۇلەددەس تۇپراق ئاتا لىلغان لىممەتلىم مەھشۇالتالرهى ئارتكان تۇه

كاهى صلەپنى ًولوى ئاچ ۆگىشى بۇ دىٌاردىن دۇهٌادىنى باظكا مەدەهىٌەتلىم ظەھەرلەرگە بارىدىغان دە بۇ ًول . دىهارۋان ت

ۇر خەلكىوىڭ ئىكتىشادىي ۋە مەدەهىٌەت جەھەتتە روهاق تېپىپ، گۈللەپ ًاظوىطىدا ئەڭگۈظتەرلىم رول  ۇئًغ

گەرلىرى بۇ خاصىٌەتلىم ئەڭگۈظتەردىن ۈئهۈملۈك پاًدىلىوىپ ظەرق ۋە غەرب مەدەهىٌىتىدە . وئًوىغاهىدى ۇر صودى ۇئًغ

ۆۋرۈهلۈك رولىوى جارى لىلدۇرغاهىدى ۈ. ئالتۇن ه ۇرالر خېلى لەدىمنى دەۋرلەردىال تاۋار صودىشىوىڭ چ هنى، ۇئًغ

ۈرتنىلىم رولىوى ئەلەللىي ھېس  ۇرۇلۇظىدا وئًواًدىغان غاًەت مۇھىم ت دۆلەتوىڭ ئىكتىشادىي ۋە مەدەهىي ل

گەرلەر تەبىكىشىوىڭ ئىجتىمائىي  − 11. لىلىطكاهىدى ۇرى ًۈصۈپ خاس ھاجىپ صودى ئەصىرهىڭ بۈًۈك مۇتەپەهن

ۆرصىتىدىغان تەصىرىوى هاھاًىتى ًۇلىرى وئرۇهغا لوًغانھاًاتكا ۋ ظەرلتىن غەربنە هېزىپ »ۇئالر : ە صىٌاصىي ھاًاتكا ه

ۈرۈپ، صەن ئارزۇ لىلغان هەرصىلەرهى ئېلىپ هېلىدۇ ۈرلۈك تاۋار . ً دۇردۇن، دۇهٌاهىڭ لىممەتلىم هەرصىلىرى  −مىڭ ت

گەر بولمىغان بولس گەر ظۇالردا بولىدۇ، جاھان هەزگۈچى صودى ًتتىڭ، صودى ۇۋىوى لاچان هىٌەلە ا، لارا صۆصەر ج

ۈرمىگەن بولشا ۈئهچە  ًتتى؟ −جاھان هېزىپ ً ۆرەلە  «مارجان، تىزىكالرهى هىم ه

ۇت لىوىض مەۋج و باغ بىرى، ۆئزى ئىطلەپ چىكارغان . لەدىمدىن تارتىپ صودا ئىگىلىنىدە لاهۇهىٌەتلىم ئىننى خى

ۈزۈشمەھشۇالتالرهى صىرتكا چىكىرىض، ًەهە بىر ۇرالر صودا . ى، باظكىالرهىڭ ئىلغار مەھشۇالتلىرىوى هىرگ ۇئًغ

ۇڭلۇلىغا هاھاًىتى ئەھمىٌەت بەرگەن ۈهنى، هولۇل باظكىالرهىڭ . ئىگىلىنىدىنى ھەر ئىننى تەرەپوىڭ تەڭپ چ

لەپ هېتەتتى ۆۋەه جىدە ت ًەهە بىر  .مەھشۇالتلىرىوى صېتىۋېلىطكىال تاًاهغاهدا، دۆلەتوىڭ ئىكتىشادىي ئاصاصى زور دەرى
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جىدە  چىلەرهىڭ ئىلگىرىلەش ًولى توصۇلۇپ لاالتتى، ئىشتېمالچىالرمۇ زور دەرى تەرەپتىن دۆلەت ئىچىدىنى لول صاهائەت

ان تارتاتتى ن. زٌى لۈك رىكابەت ئېڭىوى ظەهىللەهدۈرگە و ئەھۋال صودا صاھەصىدە ھەرلاًشى ئەللەر ئارىشىدا هۈچ . بۇ خى

ۇر ۇئصت لۈك رىكابەت ۇئًغ گەرلىرى تەبىئىي ئەۋزەللىن تىن، خام ماتېرىٌال ئەۋزەللىنىدىن بۇهداق هۈچ ىلىرى ۋە صودى

تولۇمىچىلىق صاهائىتى، زەرگەرچىلىم صاهائىتى، هېگىز  −پاًدىلىوىپ، لول صاهائەتوىڭ ھەرلاًشى تارماللىرى  

لەپ چىكىرىض ئىطلەپ چىكىرىض صاهائىتى، گىلەمچىلىم صاهائىتى، لاش تېطى پىططىكالپ ئىطلەش صاهائىتى، ئىض

وراللىرى صاهائىتى لاتارلىكالر جەھەتتە ۆئز ئېھتىٌاجىدىن ئېطىپ، دۇهٌا بازارلىرىدىن مۇهاصىپ وئرۇن ئىگىلىگەهىدى . ل

ۋاهى». تارىخىي هىتابالردا بۇ ھەلتە لىممەتلىم مەلۇماتالر صاللىوىپ لالغان ۈرهىي تىلالر دى گەن لامۇس «ت هى دې

ۇرالرهى ۇرالر خاتىرىلەهگەن −ڭ ًېڭى خاراه تېرلىم ئەصەردە ۇئًغ ۇرغۇن ۇئچ مەھمۇد . ًېڭى ئىختىرالىرى توغرىشىدا ه

و هەرصىدىن تولۇلغان رەخت −ًاتۇق  »: لەظكەرى مۇهداق بىر تولۇلما مەھشۇالتوى تىلغا ئالىدۇ ۇئهىڭ . ئىننى خى

و ًىپوى ئارىالظتۇ. «ۆئرۈمى ًۇڭ ًىپتىن، ئارلىغى پاختا ًىپتىن بولىدۇ رۇپ رەخت تولۇظوىڭ بۇهداق ئىننى خى

چىلىم تېخوىنا تەلەپ لىلىدىغاهلىكىوى تەصەۋۋۇر لىلىض تەس ئەمەصكۇ دەًمەن ۇر. لاه  −ًالما  »: ًەهە بىر ۇئچ

ۈرهلەردىن ئېلىپ  ۇرلۇق، پارصالر بۇهى ت ۇز لىلىدۇ< ًەهمە>ًامغ < ًەلمۇق>ئەرەبلەر پارصالردىن ئېلىپ . دەپ تەلەپپ

ۆزن. ظەهلىدە لوللىوىدۇ ۈرهلەر پارصالردىن ئالغان دېٌەلمەًدۇھېچنىم بۇ ص ۆزهى ئەڭ ًىراق . ى ت ۈهنى، مەن بۇ ص چ

ۈرهلەردىومۇ ئاڭلىغاهىدىم ۇرتىدا لار . چېگرىدا ًاظىغۇچى لارا ت كا، ۇئالر باظكىالرغا  −ۇئالرهىڭ ً كاچ ۇر هۆپ ًاغ ًامغ

ۇر ًىپىوچىغا هۆپرەك موھتاج ئىدى ورالى. «لارىغاهدىمۇ ًامغ ۇرۇپ ۆئتەًلىئەمدى ئىطلەپچىكىرىض ل . دىن بىرهى توهۇظت

ۇرىدۇ«ئىرغاق»مەھمۇد لەظكەرى  ۇزخاهىغا تارتىپ ئەهىرىطتە ئىطلىتىدىغان ئىلگەك، دەپ . هى توهۇظت ۇزهى م ۇئهى م

ۆرگىوىمىزدە، بىزهىڭ . ئىزاھ بېرىدۇ ۇرالرهى ه ۇزهى  − 21ًۇلىرىكى ۇئچ ۇزچىلىرىمىزهىڭ م ۇرغۇن م كان ه ئەصىردە ًاظاۋات

چىلىم بىر ئىلغا ًاصاپ ئىطلەتمەي، لولى ۋە گەمىگە ئېلىپ هىر كاهدا ئاظۇه ۇز تارتىۋات ۇز هۆللىرىدىن م ىطتە ًاهى م

ۆرىمىز كاهلىكىوى ه ۇر تېخىمۇ بىزگە ۈئلگە ۋە ئىلھام . ئارغامچىالر بىلەن تارتىپ هاھاًىتى مۇظەلكەت چېنىۋات ًەهە بىر ۇئچ

 −، ھازىر بىزهىڭ ئاتا «لىتىلىدىغان ئىچى هاۋاك ئەصۋابئېغىزغا دورا لۇًۇش ۈئچۈن ئىض −ئالچاق  »: بولۇظى مۇمنىن

چىلىم بىر ئەصۋابوىڭ ًوللۇلىدىن، دورىوىڭ هۆپىوى بالىوىڭ هىٌىم  ۈزۈظتە ئاظۇه  −ئاهىلىرىمىز بالىغا دورا ئىچن

ۆز ئالدىمىزغا هېلىدۇ كاهلىكى ه ۈزۈۋات ۇز تارتىض صاًمىوى بىلەن دورا ئىچ. هېچەهلىرىگە ئىچن ۈزۈش ئەگەر ًۇلىرىكى م ه
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گەن ئارماهوى  −ئەصۋابى ھازىرلى زامان پەن  تېخوىنىشىغا تاًىوىپ ًاصالشا، پاتوېت ھولۇلىغا ئېرىطىطى مۇمنىوغۇ، دې

 .لىلىمىز

لىق بەرگۈچى هىروران ئاها،  ۇۋاھ پەلىٌەتلىرىدىن گ ۇۋەپ ۇرۇهكى مەدەهىٌەت م ۇرالرهىڭ تۆتمىڭ  ًىو ب لەدىمنى ۇئًغ

ۇرۇهكى مەدەهىٌەت جە  −ھەتتىنى صاپاًىمىزهى ئەصلىتىدىغان ظىوجاڭوىڭ ھەرلاًشى جاًلىرىدىن ئارلا مىالدىٌەدىن ب

ۇرىدىغان صەهئەت هەمۇهىلىرى،  ۆزهى لاماظت كان مەدەهىٌەت ًادىنارلىكلىرى، مىڭ ۆئًلەردىنى ه ئارلىدىن باًكىلىۋات

ۈهلىرى»هەم ۇئچراًدىغان  −دۇهٌادا هەمدىن  ي ۋە ب«مەڭگۈ تاش پۈت ۇرالرهىڭ ئەدەبى ئى ئىدىئالوىڭ مەصئۇلى ، ۇئًغ ەدى

ۇزهامە»بولغان  ۇبىلىم»، «وئغ ن»، «لۇتادغ ۋا نە ئىگە هەمۇهىلەر، « خەمىشە»، «چاھار دى لاتارلىق دۇهٌاۋى ظۆھرەت

ۇزىنا  پاراصىتىدىن  −، خەلكىمىزهىڭ ئەلىو «وئن ئىننى مۇلام»صەهئەت تارىخىدىنى مۆجىزە دەپ توهۇلغان  −دۇهٌا م

ۇر خەلكىوىڭ ئىجاد لىلىطكا، ًېڭىلىق ًارىتىطكا، ئىشالھ لىلىطكا، چالوىغان مىخ مەتبەئە، لەغ ەز ئىختىرالىرىدىن ۇئًغ

ۇر خەلق ئىنەهلىنى مەلۇم بولىدۇ  .تەرەلكىي لىلىطكا ماھىر، ئەمگەهچان، بات

جىدىنى ئەلىو پاراصىتىگە تاًىوىپ، بىر ۇر خەلكى ئەلىو بەًگىشى، ئىختىرا بەًگىشى ۋە ًۇلىرى دەرى  ظۇهداق، ۇئًغ

ۇرمۇش صەۋىٌىشىوى  تەرەپتىن ئىگىلىنوى تەرەلكىي لىلدۇرغان بولشا، ًەهە بىر تەرەپتىن ئىكتىشادىي ۋە مەدەهىي ت

ۈرگەن، بۇهىڭ خاصىٌىتى ظۇ بولغاهنى، بىر تەرەپتىن ۆئزلىرىوىڭ مىللىي خاصلىكى ۋە مىللىي ئاالھىدىلىنىوى  ًۇلىرى هۆت

ۈرگەن بولشا، ًەهە بىر تەرەپتىن ئەتراپتىنى ئەللەرهىمۇ وئخطىمىغان ظەهىلدە  روظەن ھالدا ًۇلىرى هۆت

ۇرغان ۇرالظت لىگە  −ظۇهداق لىلىپ ۇئالر ھاًات . ۇئًغ ۈرگەن ئەجرى بەدى ماماتلىق بەًگىشىدە غالىپلىق تۇغىوى هۆت

ۇهاپاتكا ئېرىطنەن لىم م ۇتلۇلتىن ئىبارەت ئەڭ ظەۋهەت  .ھېچبولمىغاهدا مەۋج

چىق تارىخىمىزدا مەدەهىٌەت جەھەتتە  .3 ًاتلىطىض ۋە مىللىي خاصلىكوى ًولىتىۋېتىطوىڭ باظلىوىض هۇلتىشى ۋە ئاچ

 صاۋالالر

ۈرەلمەًدۇ» ۈگ ۈظشە ئېتى ً گەن بىر ھېنمەت بار« ئادەموىڭ روھى چ ھەلىكىتىوى ئېٌتكاهدا، ئىوشاهالر دۇهٌاصى . دې

ۈرەش لىلىض جەرًاهى؛ تارىخ بولشا روھالرهىڭ ۆئزىوى  ھەلىكىي مەهىشى بىلەن روھالر دۇهٌاصى، روھالرهىڭ ۆئزئارا ه

ۇرۇش جەرًاهى؛ جەمئىٌەت بولشا روھوى ًېڭىلىطىدىنى صەھوىشى ماها ظۇهداق . ۆئزى ۈئزلۈهشىز تاهامۇلالظت

ۇدىٌىتىوىڭ مەهبەصى ئىوشاهالردا روھ بولمىشا . لارىمۇلارظى روھىٌەت ئالىمى ئىوشاهىٌەت جەمئىٌىتى مەۋج
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ورۇتۇظوىڭ ئىوشاهىٌەتمۇ بولماًتتى، رەڭگارەڭ رو ۇراهە مەظئىلىوى ً ھالر جىلۋىشى بولمىغاهدا ئىوشان ۆئز هامالىتىوىڭ ه

بۇ مەهىدىن ئېٌتكاهدا، روھوىڭ ئەرهىن پەرۋاز لىلىطى، روھوىڭ روھ . صېھرىي هۈچىدىن مەھرۇم بولۇپ لاالتتى

كان ئىوشاهالر بۇهداق چەهشىز مۇصاپە ئىچىدە صەپەر لىو. ۈئصتىدىنى ئىشٌاهى مەڭگۈلۈك مۇلەددەس جەرًاهى ىۋات

بېطىدىن ئىوتاًىن جەلپنار، صېھرىي هۈچنە باي بولغان ئىجابىي روھالرهىڭ ًېتەهلىطىوىمۇ، روھوىڭ روھ ۈئصتىدىنى 

ۇر ۈرۈظنە مەجب طەتلىم، رەھىمشىز ظاللىطىوىمۇ هەچ بۇ ھەرگىزمۇ روھالرهىڭ ۆئز ئىرادىشى ئەمەس، بەلنى . دەھ

 .ًىتىتارىخ تەرەلكىٌاتىوىڭ مەڭگۈلۈك لاهۇهى

ۇرغۇن لېتىم ۆئزگەرتتى تارىخوىڭ ھەم روھوىڭ ھەر لېتىمكى ًېڭىلىوىطى . تارىخ ۆئزىوىڭ جەلپنار چېھرىوى هاھاًىتى ه

صىپاًە بولغىوى ًوق، بەلنى ۈئمىد بىلەن ۈئمىدصىزلىم، ًېڭىلىق ًارىتىض  −مېھمان هۈتنەهدەك ۇئهداق صىلىق 

ق، تەرەلكىٌات بىلەن مۇتەئەصشىپلىم، ئىلغارلىق بىلەن لاالللىق، بىلەن هوهىدىن لىٌالماصلىق، غاًە بىلەن رېئاللى

وزۇلغان  ۇرىشىدىنى هازۇك روھىٌەت پرۇتىدا ۇئزۇهغا ص ھەصرەت بىلەن صۆًۈهۈش، بەھرىمەهلىم بىلەن مەھرۇملۇق وئتت

ۇلغان ۈرەش ئارلىلىق لاًتىدىن تۇغ ۈز بەرگەن ھاهىمىٌەت ۆئزگىرىطلىرى، ئېتىكاد صەھىپىس. ه ىدىنى صەھوە تارىختا ً

ۆئزگەرتىطلەر، ئىوشاهالر جەمئىٌىتىدە وئًوالغان تراگېدىٌىلىم ۋە هومىدىٌىلىم وئًۇهالرهىڭ ھەممىشى ئاخىرلى ھېشابتا 

ئىوشاهىٌەت تارىخىدا ۆئزلىرىوىڭ . تارىخوىڭ ۋە روھوىڭ ًېڭىلىوىطىوىڭ مۇلەددىمىشى صۈپىتىدە بارلىككا هەلگەن

ازەت ھەلكاهىي باًكاظلىرى بىلەن تارىخت ۆهۈملەرگە جەڭ ئېالن لىلغان ۋە مۇظۇ ًولدا رٌى ىنى خاتا بىلىض ۋە خاتا ھ

ۇر ھەلالجى . چەهنەن ھەم دارغا ئېشىلغان ًەر ًەهىال »ۋە تۈمەهلىگەن هىطىلەر … پىالتون، گالىلى، مەهش

گەهگە وئخطاش ئىشٌاهلىرى بىلەن دارغا ئېشىلغاهدا، ب« ئىوەل ھەق، مىوەل ھەق»، «ئاًالهمالتا ۇ پاجىئەلەرگە دې

ۇلاهىوىڭ  روھىوىڭ ئىشٌاهى، ۇئالرهىڭ تراگېدىٌىشى روھىوىڭ  ظلىرى ۇئالرهىڭ چ ۇرغان دەۋردا ظاھىت بولۇپ ت

صلىنىوىڭ ًىمىرىلمەس ۇئچكۇهىوىڭ  تراگېدىٌىشى ئىنەهلىنىوى، ۇئالرهىڭ تېڭىرلىماصلىكى ۈئمىد، ئىطەهچ مۇلەددە

ق. ىطمىغاهىدىئەتىنى جىلۋىشى بولۇپ لالىدىغاهلىكىوى ھېس لىو ئەرهىن، مۇلەددەس روھكا مەڭگۈ هىطەن ! ظۇهدا

ۇرۇظكا . صېلىپ بولغىلى بولماًدۇ كان مۇلەددەس پىنىرهى، روھوىڭ ًېڭى ئىشتەهلىرىوى ۇئجۇلت لەلب بوصتاهىدا ًېوىۋات

ۈرهۈتوىڭ لاهىتىن كان ب ى ًۇلغاهغا ۇئرۇهۇش ھاهىم مۇتلەللىق بىلەن لاپالهغان ئاظۇ دەۋرلەردە ئەمدى تۈك چىكىرىۋات

ۈر لاهاتكا . باراۋەر ئىض ئىدى لېنىن، ًۇلۇهغان لاهات هېٌىن بۇلۇتالر باغرىوى ًاراالًدىغان تېخىمۇ مۇصتەھنەم تۆم



 134 / 513 
 

 134 / 513 

 

 .ئاًالهغاهىدى

ۈظنۈن روھىمۇ، ظۇهىڭدەك ئىلغار  ھەرلاهداق بىر مىللەتوىڭ ئىلغار ھاًاتىي هۈچنە تولغان ئىلغار روھىمۇ، زەئىپ، چ

ۇر خەلكىمۇ ئاظۇهداق لارىمۇلارظى روھالر . الق ئەهئەهىشىمۇ بولىدۇئەهئەهىشىمۇ، ھەم لا ۇرالرهىڭمۇ ظۇهداق، ۇئًغ ۇئًغ

ۈظنۈن، زەئىپ روھالر غالىپ هېلىپ، ئىلغار روھ چەتتە لىپكالدى  ۈرىطى داۋامىدا بەزىدە غالىپ هەلدى ۋە بەزىدە چ ه

 .ۋە بەزىدە خارالهدى

ۇر خەلكىوىڭ لەھرىم ۇرۇن ۇئًغ ۇربان بېرىض بىز بۇهىڭدىن ب پەرۋەرلىنى، ل ورلماًدىغاهلىكى، ۋەتەه لىكى، جاپادىن ل اه

روھىغا باًلىكى، ًېڭىلىق ًارىتىض، ئىجاد لىلىض روھىوىڭ ًۇلىرىلىكى، مەرىپەتوى صۆًۈش لىزغىولىكى، ھەلكاهىٌەتوى 

ۈهى لاتارلىق ئىلغار مىللىي خاصلىكلىرى −ًالىالش مەًداهى، ئەدەپ  هى ئېغىزىمىز ئەخالق جەھەتتىنى ۈئصتۈهل

ق لىنلەرهى . بېشىلماي تىلغا ئېلىپ ماختاپ هەلدۇ وڭ صەۋەه ۇر خەلكىوىڭ تارىختا لاهداق چ بىراق، ۇئًغ

ۈزگەهلىنى، لاهداق پشىخىم ئاجىزلىكلىرىوىڭ بارلىكى، ئىشتىكبالىوى بەربات لىلىطكا صەۋەب بولغان لاهداق هاچار  ۆئتن

لاهداق ئىللەتلىرىمىزهىڭ ًەهىال صاللىوىپ  −راس بولۇپ لالغان لاهداق ئىللەتلىرىوىڭ بولغاهلىكى، تارىختىن بىزگە مى

لىق ئىزدىوىطنە، تەجرىبە  ۈگەتنىلى بولىدىغاهلىكى ھەلكىدە تېخى تولۇق، ئەتراپ كاهلىكى، ۇئهى لاهداق لىلغاهدا ت ۇرۇۋات ت

ق − لمىدۇ ۈرۈپ بوال ڭ ۇئلۇمۇظلۇق ظاھىتلىرى بىراق، ھەرلاًشى تارىخىي دەۋرهىڭ ئە. صاۋالالرهى ًەهۈهلەظنە ۈئلگ

ۈرەهلىم پاش لىلغان،  مىللەتوىڭ روھىدا صالالهغان چىرىتنۈچى باه تىرىٌىگە وئخطاش ًامان هاچار ئىللەتلەرهى ً

ۇرۇش  ۈرۈپ، مىللەتوىڭ روھىوى صاپالظت ظۇهدالال ۇئهداق هاچار، ًامان ئىللەتلەرگە لارظى رەھىمشىزلەرچە ئىشٌان هۆت

هىتىوى تېزلىتىدىغان ۈئچۈن هاھاًىتى زور ئەجىرلە رهى لىلغان، ظۇهداق لىلىپ ۇئالر مىللەتوى خاراب لىلىدىغان، ھاال

ظوىڭ ۈئهۈملۈك چارە  اهنەظلىنىدىن لۇتۇلدۇرۇ ۈرەش  −ًامان ئىللەتوىڭ زٌى تەدبىرلىرى ۈئصتىدە بىر ۆئمۈر ه

 .لىلىطكاهىدى

ۇرۇهكى تارىخىي تەجرىبە  − 7 ۈرۈپ بەرگەن تارىخىي خاتىرىلەر  −ئەصىردىن ب صاۋالالرهى مۇپەصشەل ئەهس ئەتت

وزهىڭ بىزگە مەلۇم بولغان « وئرلۇن مەڭگۈ تاش ًادىنارلىكلىرى». هاھاًىتى ئاز ۆزلىرىگە لوًغان دىئاگو ۇرالرهىڭ ه ۇئًغ

ورلىرى هۆلتېنىن، بىلگە خالان، تون. ئەڭ لەدىمنى مەلۇماتى وىڭ مەڭگۈ تاش ًادىنارلىكلىرىوىڭ ئاپت ًولۇلالر ۆئز دەۋرى

للىرى ۋە  لىغان گىگاهت ۋەهى ۈرئەت لىال ۈظەهگەن، ۆئزلىرىوى ئېتىراپ لىلىطكا ج مىلودىٌىشىوى ئەڭ ًاخطى چ
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 .ئەزىمەتلىرى ئىدى

ۇرالرهىڭ تارىخىدا صىٌاصىي، ئىكتىشادىي، مەدەهىٌەت مۇهبىرىدە ئەڭ ظاهلىق  لىشى بولشا ۇئًغ لاراخاهىٌالر صۇال

كان پارال ظۇهداق گۈللەهگەن، تەرەلكىي لىلغان تارىخىي باصكۇچتىمۇ دۆلەت، خەلكوىڭ وئبرازىغا . ق دەۋرىصەھىپە ئاچ

وى مۇهكەرز لىلىض خەۋپىوى  ۈرۈپ، دۆلەتوى خاراب لىلىض، ۋەتەه اهلىق ئىللەتلەر باش هۆت ۈرىدىغان زٌى ۈظ داغ چ

 .تۇغدۇرغان

ظوىڭ زۆرۈرلۈهىوى ۆئزىوىڭ مۇلەدد ىتى دەپ بىلگەن ًۈصۈپ خاس ھاجىپ بۇهداق ًامان هېشەلوى داۋاال ەس مەصئۇلٌى

ۈرگەن ئىللەتلەرهىڭ  ۇرىغا چىكىپ، بىر تەرەپتىن جەمئىٌەتتە باش هۆت ۈرەك بىلەن وئتت ورلماس ً ۇرالر بېگىدەك ل بات

ۇرىغا لوًغان بولشا، ًەهە بىر تەرەپتىن مىللەتوىڭ بۇهداق  لىرىوى وئچۇق وئتت ماھىٌىتىوى، مەهبەصىوى، ۇئهىڭ ئالىۋەت

 .رىتنۈچى مەرەز هېشەلوىڭ ۈئهۈملۈك رېتشېپىوىمۇ باًكاپ چىككانچى

ۇزۇلۇظكا، ئاق  لارىوىڭ ئارىلىطىپ هېتىپ بارغاهلىكىغا، ھەق  −ًۈصۈپ خاس ھاجىپ خەلق ئىچىدىنى مەهىۋى ب

ۈئصتۈن بولۇپ هېتىپ بارغاهلىكىغا، ئەصلىدىنى پاك روھوىڭ ظەخشىٌەتچىلىم،  −بىلەن هاھەلوىڭ ئاصتىن 

ورل جداهى ۋە خەلق . ۇق، لۇلچىلىق بىلەن پەصنەصلىطىپ هېتىپ بارغاهلىكىغا لاتتىق ئېچىوىدۇتەمەخ ۇئهىڭ ۋى

ىتى بۇهداق هابۇت بولۇپ هېتىطنە ًول لوًماًدۇ طەتلىم تىپىرالًدۇ، . ئالدىدىنى مەصئۇلٌى ۇئهىڭ پاك روھى دەھ

جدان تارىشى ۇئهىڭغا تېخىمۇ لاتتىق جاها بېرىدۇ  ۆهۈمدارالرغا −ۋى ۋە خەلكىگە ھەللىق ًوصۇهدا مۇهداق  دە، ھ

ۇراجىئەت لىلىدۇ  :م

ۈگۈهنى بۇ زاماهىڭغا هەزەر صال» ئەمەللەر تامامەن باظكىچە بولۇپ هەتتى، بىلىملىنلەر  −ھەممە ئىض ! ئەي ئالىم، ب

ظالر  ئەلدە ًارىماس هىطىلەر هۆپىٌىپ هەتتى،. خارالهدى، ئەلىللىكالر هېنەچ بولۇپ ئېغىز ئاچالماس بولۇپ لالدى ًاۋا

ۈرەلمىدى ۇر ئاتالدى، پىتوە . ئازار ًەپ بېطىوى هۆت ۈزىوى ًۇًۇپ هاماز تاظلىغاهالر مەرد، بات لاراپ بالكىن، مەي بىلەن ً

صىس دەپ ئاتالدى − ئەلدە ھاال ًولالدى، . پاصات لىلغۇچىالر ئەرهەك صاهالدى، مەي ئىچمەًدىغان وئغالهالر خە

ۈهوى ئالدى، ھ لوىڭ هامىال لالدى، ۇئهى ھەممىدە ھارام ۈئصتۈهل ۆڭلىوى لارا هىر بېشىپ هەتتى، ھاال ارام ًېگۈچىلەرهىڭ ه

ۆرگىوى بولماًدۇ، ھارام بولشا تاالظتا لالدى، ۇئهىڭغا ھېچنىم توًمىدى ۆر. ه دۇهٌاهىڭ لىلىكلىرى تامامەن ! لاراپ ه

ۆڭلى تىلىدىن باظكىچە بولۇپ هەتتى ا هېتىپ، ۇئهىڭ وئرهىغا جاپا خەلكتى. باظكىچە بولۇپ هەتتى، هىطىلەرهىڭ ه ن ۋاپ
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ۈهوى ئالدى ظالر ئارىشىدا . ئىطەهچلىم بىرەر ئادەموىمۇ ئىزدەپ تاپكىلى بولماًدىغان بولۇپ هەتتى. ۈئصتۈهل لېرىودا

صتالرمۇ مېھرىباهلىكتىن هەچتى . هىچىن تە ئەدەپ لالمىدى، ۇئلۇغدا بىلىم صۇصالظتى. ًېكىولىق ًىرالالظتى، ًاخطى دو

هىطىلەر ئارىشىدىنى ًېكىولىق پەلەت پۇل ۈئچۈهال بولدى، ھەلىكەت . اهالر هۆپىٌىپ، صىلىكالر ئازاًدىهاد −لوپال 

ۈئچۈن توغرا، ھەق ئىض لىلىدىغاهالر لېوى؟ لېوى ًاخطىلىككا دەۋەت لىلغۇچى هىطى، لېوى ًاماهلىكتىن توصكۇچى 

ىتىوى ۇئهۇتتى، ھۈهەرۋەن  ۇرٌى گەرلەر ئاماهەت مەجب بىلىملىنلەر . صتىالر هەصىھەتلىرىدىن ۋاز هەچتىۇئ −هىطى؟ صودى

ەلمەًدىغان بولدى ۆزلٌى ۆزلىرىوى توغرا ص ۈرۈلۈپ هەتتى. ص وتۇهالردىن ھاًا هۆت توغرىلىق ًولالدى، ۇئهىڭ وئرهىوى . خ

هىطىلەرهىڭ ھەممىشى پۇلوىڭ لۇلى بولۇپ هەتتى، هىمدە پۇل بولشا ظۇهىڭغا باش ئەگدى، . ئەگرىلىم ئىگىلىدى

ۇزۇر  −هالر لارظىلىطىپ بىر مۇصۇلما . ھاالۋەتتە ًاظىمالتا −بىرىوىڭ گۆظىوى ًېٌىطمەه تە، هاپىرالر بولشا ھ

ۆر، پىتوە . تاراج لىلىودى −دۇهٌاصى تاالن  −مۇصۇلماهالرهىڭ مال  لدىن پەرللەهدۈرىدىغان هىطى لېوى؟ ه ھاراموى ھاال

ۇرئان ئاۋازى  − ۆڭۈل لاتتىكالظتى، تىو ًۇمطىدى، ھەلىكەتوىڭ پاصات ظاۋلۇهى لىلچە ۇئخالتماًدۇ، ئىلمى ل لېوى، ه

ۇرلى لالدى لىق لىلىۋاتىدۇ، وئغۇل بەگ بولۇپ، ئاتا لۇل . ۆئزى ًولاپ هەتتى، پ هەزەر صالغىن، ئاتىغا وئغۇل دادى

بۇهىڭغا . ۈئصتۈن بولۇپ هەتتى −ًېتىمالرغا ظەپكەتچى ًوق، جاھان ئاصتىن  −هەمبەغەل، تۇل . بولدى

لەهگۈچى ۆرمىتىوى تاظلىدى −وئغۇل . لالمىدى ئەجەب گەن هام هىطى ۈئچۈن ھالارەت بولۇپ < لېرى>. لىزالر ئاتا ھ دې

بۇهىڭ . ۈئصتۈن بولۇپ هەتتى، ئاق بىلەن لارا ئارىلىطىپ هەتتى −لائىدىلەر پۈتۈهلەي ئاصتىن  −لاهۇن . لالدى

ۇر ۆرۈلشە هېلىدىغىوى هېل لىم تەڭرىم ئىماهىمىزهى صاللىشۇن، ق. ھەممىشى لىٌامەت ئاالمىتىدۇر، ئاالمەت ه ۇدرەت

ۈرصۇن −پىتوە، باال  ۇرىدىن هۆت  «.ًاماهلىكالرهى وئتت

چىوىڭ ئىشٌاهى كان بىر گىگاهت جەڭ ۈزۈمى ئاصتىدا ًاظاۋات بۇ لەتئىي ئىشٌان بىلەن ًۈصۈپ دارغا . ماها بۇ فېئودالىزم ت

. ھەلكاهىٌەت ۈئصتۈهلۈك لازاهدى. بۇل تاپتىبىراق، ظاھ ۋە دەۋر ۇئهىڭ ئىشٌاهىوى لو. ئېشىلىطى مۇمنىن ئىدى

ۆهۈمدارى   ۇئلۇغ خاس ھاجىپلىق ظان  −ظۇهىڭ بىلەن ًۈصۈپ لاراخاهىٌالر دۆلىتىوىڭ ظاھتىن لالشىال ئەڭ ئالىي ھ

 .ظەرىپ ى بىلەن تارتۇلالهدى −

نى خەتەرلىم مەهىۋى هېشەلوىڭ تۈپ ًىلتىزىوى ۈئچ هۇلتىغا ًىغىوچالالپ  ًۈصۈپ خاس ھاجىپ ئەًوى دەۋردى

ۆرصەتنەن لىق، ئىننىوچى، لاهۇن . ه چى، ئىكتىشادىي  −بىرى، هاداه ۈزۈموىڭ توغرا، ھەق بولماصلىكى، ۈئچۈه ت
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لىق  .جەھەتتىنى لىٌىوچىلىق ۋە موھتاج

ۇئ ۆئز دەۋرىدىنى مەهىۋى ئىللەتلەرهى . باًكىطى بىلەن لاهائەت لىلماًدۇ ًۈصۈپ خاس ھاجىپ ًۇلىرىكى ۇئلۇغ

ۈز تۇتكان مەهىۋى ئىللەتلەرهى  صشىشى بولۇش صۈپىتى بىلەن خەلق ئارىشىدا ئەۋج لىلىطكا ً ظوىڭ ۇئلۇغ مۇتەخە داۋاال

ۆرصىتىپ بەرگەن ظوىڭ ۈئهۈملۈك رېتشېپىوى ھەم ه  :داۋاال

رهىڭ بارچىشى هېشەلچان هېلىدۇ، بۇ هېشەلوى داۋالىمىشا، ئادەموىڭ تېزال روھى بىرىوچى رېتشېپ، بىلىمشىز هىطىلە

 .(بېٌىت − 1757)ۆئلۈپ هېتىدۇ 

 .(بېٌىت − 156)بىلىموىڭ مەهىشىوى بىو، بىلىم هېمە دەًدۇ، بىلىملىم ئەردىن ھامان هېشەل ًىراللىطىدۇ 

ۆرصىتىپ بەرگەن مەهىۋى هېشەل، ئىوشاهوى ئىن جداهدىن، ئىماهدىن، ئەلىو ًۈصۈپ خاس ھاجىپ ه  −صاهلىكتىن، ۋى

ۈظىوىض ئىكتىدارىدىن، وئمۇمەن ًاظاش ئىكتىدارىدىن مەھرۇم لىالتتى لىق . ئىدراه تىن، رېئاللىكوى بىلىض، چ هاداه

ۈرەتتى هەت ۋە ئاپەت لابائىتى ظۇ ًەردە بىخ ص ۆهۈم  −بىلىمشىزلىم . جاھالىتى لەًەردە بولشا، پاال ئىكتىدارصىلىق ھ

ت  ۈرگەن جاًدا ئادالەتمۇ، ھەلكاهىٌەتمۇ، بەخ ۈزەل ئىشتىكبالمۇ ۆئز هىطاهىدىن  −صائادەتمۇ، ئەلىو  −ص ئىدراهمۇ، گ

صلىنىمۇ، ًېڭىلمەس هۈچ . ئېزىكىدۇ ۆزى وئچۇق لارىغۇهىڭ ئالدىدا پۇتلىناظاڭ هۆپ بولىدۇ، ئىرادە مۇلەددە  −ه

ۇرۇلغان مەهىۋى تۇپرالتا ئاهدىن ۆئصۈپ لۇدرەتمۇ، ئېگىلمەس ھەلىكەت تۇ  −ًغۇصىمۇ بىلىم ظەربىتىدىن صۇغ

الًتتى ۇرصىتىدىن بەھرىمەن بوال پەلىٌەتوىڭ ئاهىشى، . ًېتىلىض پ ۇۋەپ ۈهنى، توغرا بىلىض پاراصەتوىڭ لاهىتى، م چ

الًتتى ي لىلىوغان بارلىق بىلىپ ًاهى بىلمە. مەهىۋى زەئىپلىنوىڭ ظىپاصى، ھاًاتلىق ًىلتىزىوىڭ ئابى ھاًاتى بوال

 .رەزىللىنلەر، ئىوشاهىٌەتشىزلىنلەر توغرا بىلىطتىن مەھرۇم بولغان هىطىلەردىوال صادىر بوالتتى

و، ھەلكاهىي لاهۇن  ۇرۇظوىڭ  −ئىننىوچى رېتشېپ، توغرا، ئادى ۇزۇظوىڭ، روھوى صاپالظت ۈزۈم ئەلوى روهاق تاپك ت

ۇڭا، ًۈصۈپ ئەل . ًەهە بىر ۈئهۈملۈك رېتشېپ ى ئىدى ئىچىدىن هاھەلچىلىكوى، زوراۋاهلىكوى، تەڭشىزلىنوى ًولات، ظ

ۆلوى بوصتان . ھەلكاهىي لاهۇهوى خەلككە بەر لاهۇهدىن ۇئالر بەھرىمەن بولشۇن، توغرا لاهۇن صۇغا وئخطاش چ

ران لىلىطكا ًاراًدۇ، دەپ ًەهۈهلەًدۇ الًدۇ، ئادالەتشىز لاهۇن پۈتۈن خاهۇماهىڭوى ۋەً غىر بۇ هۇلتىدا ئەڭ ئې. لىال

ۇز لاهۇن چىكارغۇچى بولۇپ لالماصتىن، ئەڭ ئالدى بىلەن لاهۇهغا  ەتوى ظاھ ۈئصتىگە تىرەًدۇ ۋە ظاھ ًالغ مەصئۇلٌى

چە ًۇلىرى بولشىمۇ، ًەهىال لاهۇن ظاھتىن ۈئصتۈن بولۇظى هېرەك، دەپ  بوًشۇهغۇچى بولۇظى هېرەك، ظاھ ھەرلاه
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ۆرمە، ۆئزۈڭدىن. لاراًدۇ ۇزۇلۇظىوى ئەلدىن ه ۆر، ئالدى بىلەن ۆئزۈڭوى ۋە لاهۇن  ئەلوىڭ ب ۈزۈمىڭوى توغرىال،  −ه ت

 .ظۇهدىال خەلق توغرا ًولغا ماڭىدۇ

ۇرمۇظتىن خاتىرجەم بولشۇن لىق، دۇرۇس . ۈئچىوچى رېتشېپ، خەلق ت جداه ۇلكلىق، پاك ۋى ھەرلاهداق ًاخطى خ

لىق تۈپەًلىدىن ۆئزىن ۇًلۇق، صاغالم روھلۇق هىطىلەرمۇ لولى لىشىكلىق، موھتاج ۇر بولىدۇخ ۇزۇظكا مەجب ھەي . ى ب

لىكتىن، هەمبەغەللىن تىن، ئاچ  ۇرصىتىگە  −ظاھ، خەلكىڭوى هامرات لىكتىن لۇتۇلدۇر، ۇئالرهى باًاظاد ًاظاش پ ًالىڭاچ

 .ئىگە لىو، ظۇهدىال دۆلەت روهاق تېپىپ، ئەلدە خاتىرجەملىم لارار تاپىدۇ

ۆرصەتمىلەر ئىدىًۇلىرىكى ۈئچ رېتشېپ، ۆئز دەۋرىدىنى ئىجتىمائىي رېئالو بۇ . ىككا هىشبەتەن ئەڭ ظىپالىق ه

ۆرصىتىض بىلەن مەهىۋى جەھەتتىن ئىشپاتلىغان  .رېتشېپوىڭ ظىپالىق رولىوى ئەصەردە ئەمەلىي ه

ۇرا ئەصىرگە لەدەم لوًغاهدا، پۈتۈن ئىوشاهىٌەت ۆئزىوى لاًتىدىن وئپېراتشىٌە لىلىپ، ۆئزلىرىگە  تارىخ هېٌىونى وئتت

ۈزلەهدىًېڭىدىن باھا بېر ەت ۋە زورلۇق . ىطنە ً ۇرٌى چە مىڭ ًىللىق ۇئزۇن تارىخى مۇصاپىدە غاپىللىق، مەجب هەچ

لىدى ۈرئەت لىال لىنلىرىوى ئېتىراپ لىلىطكا ج ۇرغۇن صەۋەه ۇر بولغان ه . ئاصتىدا ًول لوًۇظكا، لوبۇل لىلىطكا مەجب

ي وئًغىوىض ۆئزى ۈئصتىدىنى بۇهداق لاًتا وئًلىوىض ۋە روھ ۈئصتىدىنى ئىشٌان ًاۋروپ نى خەلكلەرهى ئەدەبى ادى

گە ئېلىپ هىرگەهىدى طەتلىم ۋە رەھىمشىز بولدى. دەۋرى ۈرىطى ئىوتاًىن هەصنىن، دەھ بۇ . بۇ باصكۇچتىنى روھالر ه

ۈرەظوىڭ هەتىجىشى ظۇ بولدىنى، ئالدى بىلەن هىطىلەر ۆئزىوىڭ ئەصلىدىنى ئىوشاهىي لىممىتى،  روھىي ه

ۇرصىتىگە ئىگە لىلدىجەمئىٌەتتىنى وئرهى ۋە رولىوى  ۈظەهچە ۇئالرهىڭ ھولۇلىوى بىلىض، . توهۇش پ و ًېڭى چ بۇ خى

ظوىڭ مۇلەددىمىشى بولۇپ لالغاهىدى ورالهغان روھىوى لۇتۇلدۇرۇ روھوى ئازاد لىلىض . مەھنۇم بولغان، ئالداهغان، خ

 .ًەهىال ئىوشاهالرهىڭ ئەڭ ئاخىرلى ۋە مەڭگۈلۈك مەلشىتى بولۇپ لالىدۇ

ا ئ كان ظەرق زۇلمەت ئىشنەهجىشىگە دەل ًاۋروپ گە هەلگەهدە بىزهىڭ ئەجدادلىرىمىز ًاظاۋات ي وئًغىوىض دەۋرى ەدەبى

لىگە ئېرىطنەن لىشمەن روھىي ئازادلىكى چەه تىن . بەهت بولغاهىدى خەلكىمىزهىڭ ۇئزۇن ئەصىرلىم ئىزدىوىطلىرى بەدى

ظكا، لوش زۇلۇم لامچىشى، زورلۇ ۇراپاتلىق پاتكىكىدا ئېڭرا زۇمبۇلۇق هىطەهلىرى، روھىٌەتنە لىلىوغان  −ق ئاظكان خ

طەتلىم بېشىمالر ئاصتىدا ھالارەتلىوىطنە، خارلىوىطكا دۇچ هەلدى مىللەت ئىچىدە صەلبىي ئېكىم ۈئصتۈهلۈك . دەھ

ورلۇق ۋە بۇلغاظكا ۇئچرىغان صاغالم روھ ۆئزىوىڭ وئرهىوى زەئىپ، . لازاهدى چە ئەصىرلىم بېشىم، خ هەتىجىدە هەچ
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ۈظنۈن، ت ۇر بولدىچ ظۇهىڭ بىلەن . ېڭىرلىغان، ھالشىزالهغان، ئازغان بىر پۇچەك روھكا بوظىتىپ بېرىطنە مەجب

چى، لارا هىٌەت،  ۇرىدىغان، ۈئمىدۋارلىككا تولغان روھى هادان، ئالدام ۇظكۇن، ھاًاتىي هۈچى ۇئرغۇپ ت مىللەتوىڭ ج

وزىكىدا ماغدۇرصىزالهدى ۋە ئەرهىن لاهات ۇرصەتپەرەس صوپىالرهىڭ ت ۇرصىتىدىن مەھرۇم ھالەتتە ًاظاظكا  پ لېكىض پ

ۇر بولدى  .مەجب

لىرى هېمە؟ مىللەت ۆئزىوىڭ مۇلەددەس ئادىمىٌلىم وئرهىوى، ئادىمىٌلىم لىممىتىوى ۇئهتۇپ لالدى،  بۇهىڭ ئىپادى

و ۇق ئەهشىچە، ۆئزلىرىوى بۇ دۇهٌادىنى بىر گۇهاھنار، ئازغۇن، ھېچكاهداق ئىض لولىدىن هەلمەًدىغان مەجروھ مەخ

ۈهۈلۈپ، تۆت لاتلىوىپ، بېطىوى ئېگىز  دەپ توهۇپ، بالدۇرلى لەددىوى تىم تۇتۇپ ماڭىدىغان بۇ خەلق ھەرلاچان پ

صشىٌەلمەًدىغان بىر بىچارە مېجەزهى  ۈرەهلىم دە الماًدىغان، ًەرگە ً ۈرەلمەًدىغان، تىنىلىپ بىرصىگە لارٌى هۆت

ۇرۇلدى. ًېتىلدۈرۈۋالدى ئەصلىي لاهۇهىٌەت بوًىچە لارىغاهدا، ئىوشان بۇ دۇهٌاهىڭ . ئەصلىي لاهۇهىٌەتتىن ًاتالظت

ۇدادالردىن ئەزىز ۋە ( وئرۇهباصارى)خەلىپىشى  ئىدى، ئادەم دۇهٌادىنى بارلىق مەخلۇلالردىن ۋە بارلىق مەۋج

ىزمۇ بىرىوى ًەهە بىر تەرەپتىن ئالال بارلىق ئىوشاهالرهى باراۋەر ًاراتكاهىدى، ھەرگ. ظەرەپلىم وئرۇهغا ئىگە لىلىوغاهىدى

ولۇهۇظىغا ئەمىر لىلىوغان ئەمەس ئىدى ئەڭ . ًەهە بىرىگە لۇل لىلىپ بېرىطنە، بىرىوىڭ ًەهە بىرىگە لۇلالرچە چ

ۇهى، پۈتۈن ئالەم ۋە زېمىن ئىوشاهالرغا بوًشۇهدۇرۇلۇپ بېرىلگەهىدى، ۇئهى ئىوشاهالرهىڭ ًاظىطىغا  مۇھىم تەرەپ ظ

ۇرۇپ بەرگەهىدى، ئادەموى بول ۈزىدىنى بارلىق ئىمناهىٌەتلەردىن ئەرهىن پاًدىلىوىض ھولۇلىغا ئىگە ۇئًغۇهالظت صا ًەر ً

ۇرالر ئازغۇن ًولوى تالالپ، ئەصلىي ماھىٌەتنە خىالپلىق . لىلغاهىدى ۇرا ئەصىرگە هەلگەهدە ۇئًغ بىراق، هېٌىونى وئتت

ۈز ۆئرىدىلىلدى، ۆئزىوىڭ ئەصلىي تەبىئىتىگە ئاصىٌلىق لىلدى، ئالالهىڭ ۆئزلىرىگە ئاتا لىو . غان مەئىطەتلىرىدىن ً

وۋموى بىزمۇ ۇئهتۇًمىز»هەتىجىدە ئالالهىڭ  ۆهمىگە ئاصاصەن، ۆئزلىرىوىڭ ئەصلىدىنى « بىزهى ۇئهۇتكان ل گەن ھ دې

ۈرۈپ، بارا  ۇهلەظت ۇه لۇق وئبرازىوى خ بارا ھەتتا ۆئزلىرىوىڭ مىللەت هامىوىمۇ ۇئهتۇپ هېتىض ھالىتىگە بېرىپ  −ۇئلۇغ

ۇرالرهى ۇئهتۇپ هېتىطنە باظلىدى پۈتۈن. لالغاهىدى  .دۇهٌامۇ ۇئًغ

ۇرغۇن تارىخىي، ئىجتىمائىي ۋە  ۈرۈپ لوًۇظكا صەۋەب بولغان ًەهە ه ۇهلەظت ۇه ۇرالرهىڭ ۆئزىوىڭ ًارلىن وئبرازىوى خ ۇئًغ

لەرمۇ بار چە تەرەپنە ًىغىوچالالش مۇمنىن. روھىي صەۋەب ۇرغاهدا، مۇهداق بىر لاه ۇرا بىرىوچىدىن، وئ: ۇئهى وئمۇمالظت تت

لەر، دىوىي  ئاصىٌادىنى ھاهىمىٌەت تالىطىض ۇئرۇظلىرىدا بۇ زېمىن ئاپەت وئچۇلىغا ئاًلىوىپ لالغان، صىٌاصىي هۈچ
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ەت لىلىدىغان جەڭگى  جېدەل بارگاھىغا ئاًلىوىپ  −مەزھەپلەرهىڭ تەصىر دائىرىشىوى هېڭەًتىض ۈئچۈن پائالٌى

چىلىنى  وزۇلغان ۇئرۇش پاراهەهدى ۇرۇتكانلالغان، ۇئزۇهغا ص ۈهچەًتنەن، ًىلىنىوى ل ۇئالر جان . خەلكوىڭ بېلىوى م

ۇر بولغان، تىوچ  ۈرۈظنە مەجب ۈز  −صالالش ۈئچۈن ھەدەپ ۇئًاهدىن بۇًاهغا لېچىپ ً ۇرمۇش ۇئالردىن ً خاتىرجەم ت

 .ۆئرىگەن

ۇرالرهىڭ صىٌاصىي، ئىكتىشادىي ۋە مەدەهىي ھاًاتىوىڭ مۇھىم وئمۇرتكىشى بولغان صودا هارۋان  ئىننىوچىدىن، ۇئًغ

ۇرالرهىڭ ( ًىپەك ًولى)ًولى  ۆلدەرەپ لالغان، بۇ ھال ۇئًغ دېڭىز لاتوىطى ئېچىلغاهدىن هېٌىن، تەدرىجىي چ

اهالرهى صېلىپال لالماي، ًەهە هاھاًىتى ۇئزۇن زامان دۇهٌا بىلەن بولغان لوًۇق  ئىكتىشادىي، مەدەهىي ھاًاتىغا زور زٌى

ۈملىدىن . ًدىهەلدى مۇهاصىۋىتىوى ۈئزۈپ لو −باردى  ي ۋە مەهىۋى مەدەهىٌەت جەھەتتە، ج ۇرالر ماددى هەتىجىدە ۇئًغ

ۇر بولدى  .ئىدىئولوگىٌە جەھەتتە ۇئزۇن مەزگىو بېنىومە ھالەتتە ًاظاظكا مەجب

و ھالدا ئىلىم  چە ئەصىر ئىزچى ۇرالر هەچ ران بولدى، ۇئًغ ۈرۈلدى −ۈئچىوچىدىن، مائارىپ ۋەً ئىلىم . پەهدىن چەتوەظت

ن دىن لارىمۇلارظى لىلىپ لوًۇلۇپ، پەلەت لىشمەن دىوىي صاۋاتتىن باظكا هەرصىلەرهى ۆئگىوىض گۇهاھ پەن بىلە −

هەتىجىدە مۇلەددەس ئىشالم دىوىمۇ مۇظۇ . هەتىجىدە پۈتۈن مىللەت مىللەت صۈپىتىدە هادان لالدى. دەپ لارالدى

ۇرمىلىوىپ ھالارەتنە ۇئچرىدى ك ماھىٌىتىوى ًولىتىض ھېشابىغا تەڭرىوىڭ ئادىمىٌلى. زېمىودا ئەصلىي ماھىٌىتى ب

ۈهنى، بىلىض، تەرەلكىي لىلىض تەڭرىوىڭ ئىوشاهالرغا بەرگەن ئەڭ لىممەتلىم . ئىرادىشىگىمۇ خىالپلىق لىلىودى چ

 .ظەپكىتى ئىدى

ۇدىدىنى ئىللەتلەرهى  ۈرۈپ چىكارغان ئاپەتوى، مىللەتوىڭ ۋۇج لىق هەلت ىڭ ئەصىر ئەدەبىٌاتىمىزن − 18بۇهداق هاداه

ۋوللۇق ئاصاصتا ئەهس « گۈل ۋە بۇلبۇل»هاماًاهدىلىرىدىن بىرى بولغان صاالھى ۆئزىوىڭ  صتاهىدا هاھاًىتى صىم دا

ۈرۈپ بەرگەهىدى چىلىق، هاززاپلىق، پوچىلىق، هەپشاهىٌەتچىلىم، مەهىۋى زەئىپلىم بىلەن تولغان . ئەتت ۇئ ئالدام

ۆرلۈهنە، پاهلىق بىلەن  پەلىٌەتلىم رېئاللىكتىن بىزار بولغان، ھ ۇۋەپ تولغان دۇهٌاغا تەظوا بولغان بۇلبۇل وئبرازىوى م

ۈظنۈن، زەئىپ، ۆئزىدىن مەھرۇم بولغان دۇهٌاغا لارظى . ًارىتىدۇ كان چ ۈرۈۋات ۆهۈم ص ۇئهى ظۇ دەۋرگە ۋە ظۇ دەۋردە ھ

ۇرىغا چىكىرىپ، تېڭىرلىغان، ئالداهغان، زەئىپلەظنلەن، لۇللۇق لەپىس ىگە بەهت بولغان، ئىشٌاهنار لىٌاپىتىدە وئتت

ئەصەردە بۇلبۇل صاباهىڭ ًول باظلىطى بىلەن رەزىللىم بىلەن . هەپشىگە ئەصىر بولغان روھوى ئازاد لىلمالچى بولىدۇ
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ۋولى بولغان  ەت دۇهٌاصىوىڭ صىم ۆرٌى ەت دۇهٌاصىغا صەپەر لىلىپ، ھ ۆرٌى تولغان لاباھەت دۇهٌاصىدىن ئاًرىلىپ، ھ

و گۈل دىٌارىغا لەدەم لوًۇظىغ لىپ لەپەصنە صوالًدۇ، ۇئ بۇلبۇلوى لەپىشى لىزى ۇۋې ۋەن بۇلبۇلوى تۇت ا دىٌاهەتشىز باغ

جداهشىز، ئىوشاهىي تەبىئەتتىن « مەرد جاھاهى»بىلەن ۆئزىوى  دەپ ئاتىۋالغان بىر رەھىمشىز، لەلبشىز، روھىشز، ۋى

ورلۇلكا لەتئىي هۆهمەًدۇ، ۆئ. مەھرۇم بولغان بىر هائەھلىگە صېتىۋېتىدۇ زىوىڭ مۇلەددەس ئەرهىولىم بۇلبۇل بۇ خ

دە، ۆئزىوى لەپەصگە ۇئرۇپ ۆئلۈش  −روھىوىڭ لۇللۇق لەپىشىگە بەهت لىلىوىطىدىن ۆئلۈموى ئەۋزەل بىلىدۇ 

 −بولشا بۇلبۇلوىڭ ۆئلۈمىگە لىلچە ئېچىوماًدۇ، ۇئهىڭ مەلشەت « مەرد جاھاهى». ئارلىلىكال روھىوى ئازاد لىلىدۇ

ۈظەهچە ۇئهداق . ۋارلىكوى ھېس لىلماًدۇهىطاهىوى، ۇئهىڭ روھىدىنى ۇئلۇغ ۈهنى ۇئهىڭدا ۇئهداق لەلب، ۇئهداق چ چ

گەن هەرصە هېمە ئىض لىلشۇن ۇڭا، ۇئ . رەھىمدىللىم ۋە ئىوشاهپەرۋەرلىم دې بۇلبۇلوى صېتىۋالغان « مەرد جاھاهى»ظ

وئن پۇل ۈئچۈن ۆئزىوى  هەتىجىدە ۇئ ئەخمەق بۇ ھەصرەتتىن ۆئز بېطىوى تاظكا ۇئرۇپ،. پۇلى ۈئچۈن پەرًاد چېنىدۇ

ۈرىدۇ  .ۆئزى ۆئلت

طەتلىم تراگېدىٌىوىڭ بۇلبۇل پاجىئەصى ئارلىلىق وئبرازلىق ئەهس  بۇ ئەصەر ماھىٌەتتە ۆئز دەۋرىدىنى دەھ

ۈرۈلۈظى ئىدى ۈرەهلىم ئىوتىلگەن، جاھان زۇلمىتىگە جەڭ ئېالن لىلغان، . ئەتت ۈزەللىننە، ئەرهىولىننە ً بۇلبۇل گ

ۈرەش لىلغان ئىشٌاهنار ئىدىۆئزىوىڭ روھىوى زۇلم ئەپشۇصنى، ظۇ . ەت ئىشنەهجىشىدىن لۇتۇلدۇرۇش ۈئچۈن ه

تارىخىي رېئاللىكتا جاھىو، مۇتتەھەم، تەپرىكچى، هەپشاهىٌەتنە ئەصىر بولغان، ۆئزىوىڭ ئىوشاهلىكىوى ۇئهۇتكان ۇئ لارا 

كان بۇ زۇلمەت وئچىكىدا بۇلبۇل ۈئچۈن ًاخطى هۈن ًوق وراۋات ۆهۈم ص لەر ھ ۈهنى، ۇئ دەۋردە بىر تەبىكە . ئىدى هۈچ چ

ۇرصا، ًەهە بىر تەرەپتىن ۇئالر پۇل، مەهشەپ ۈئچۈن ھەرلاهداق  تەرهى دۇهٌالىكوى تەرغىب لىلىپ خەلكوى بىخوتالظت

 .ًاماهالرهىڭ هۆپىٌىطىگە ئەگىطىپ ًاخطىالرغا هۈن بولمىغاهىدى. رەزىللىنوى لىلىطتىن باش تارتماًتتى

تارىختىن بۇًان ًاخطىالر ۈئصتۈهلۈك لازاهشا، ًاخطى، . ىر ئىجتىمائىي لاهۇهىٌەتوى باًكىغاهىدىظائىر هاھاًىتى مۇھىم ب

ۇرىي ھالدا ۆئزلىرىوىڭ  ىدۇ، ۇئالر مەجب ۇلشا، ًاماهالرهىڭ ًولى تارٌى ئىلغار مەلشەتلەر ۈئچۈن لۇالًلىق ظارائىت تۇغ

ۇر بولىدۇ ۇرۇظكا مەجب لەرگە هەڭ بازار بولغاهدا، ئەهشىچە، ئەصنى، چىرىم. پەصنەظلىنىوى ًوظ ، ًاۋۇز هۈچ

ورلۇق تارتىطكا مەھنۇم بولىدۇ −ًاخطىالرغا ًول توصىلىدۇ، ًاخطىالر هۆپلەپ ئازاب  ۈهنى، . وئلۇبەت، خ چ

ۇزۇلچىلىق،  ۈهنى ۇئالر جەمئىٌەتتىنى هاھەلچىلىم، ب لۈك بولىدۇ، چ ًاخطىالرغا هېلىدىغان ئازاب بەك هۈچ
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ق ۇرىدۇ، ۇئالر ھەلىكەتوىڭ ھىماًىچىلىرى، ئىوشاهلىكتىن مەھرۇم بولۇۋات ان جەمئىٌەتوى هاھاًىتى وئچۇق ھېس لىلىپ ت

طەتلىم ئازاب دېڭىزىدا  ۆرۈپ، دەھ كاهلىكىوى ه شەهدە لىلىوىۋات كا، ھەلكاهىٌەتوىڭ دەپ ھەلىكەتوى باًكىغۇچىالر بولغاچ

ۇڭا ۇئ. ۈئزىدۇ لەرال بۇهداق ئازابوى ھېس لىلماًدۇ، ظ كاهوى ھېس لىلىطتىن هادان، ئەلىلشىز ئادەم ورصىكى ئاچ الردا ل

چە ھەلكاهىىي . باظكا ئازاب بولماًدۇ كان رېئاللىكتا ًاخطىالر ھەرلاه لىق لىلىۋات ۆهۈمراه ًەهە بىر تەرەپتىن، جاھالەت ھ

ۇز لالىدۇ  ۈرەظتە ًالغ لەر بىلەن بولغان ه لەرهىڭ ھالارىتىگە،  −بولغان بىلەن رەزىو هۈچ دە، جاھىو هۈچ

صخىرىشىگە ۇئچراًدۇهەمشىتىطىگە، م  .ماها بۇ ئازاب ۈئصتىگە ئازاب بولىدۇ. ە

وجىالرهىڭ صاختا   لىكوىڭ تراگېدىٌىشىوى، خ لىق، صاختا تەلۋادارلىق بىلەن خەلكوىڭ ( ئەۋلىٌا)ۆئز دەۋرىدىنى هاداه

دە دوپپىشىغا جىگدە صېلىپ، خەلكوى ھاًات مەئىطىتىدىن لول ۈئزۈظنە، زۇلمەت دېڭىزىغا ۆئزلىرىوى بەخطەن

كان ئېچىوىطلىق ئەھۋالوىڭ ئەصلىي ماھىٌىتى بەزى صەزگۈر، وئلۇمۇظلۇق  لىلىطكا ھەدەپ ئىطتىراك لىلىۋات

لمىغان ل بىووى مولال ًۈصۈپ هازىم تارىخىي رېئالوى . ئەربابالرهىڭ هەزىرىدىن لېچىپ لۇتۇال مەصىلەن، مولال بىال

خان»پاهىتالرهى ئاصاس لىلىپ  وزا ًۈصۈپ صتاهىوى ًا« چاڭم ۈز . زغاهىدىدا ۇرىشىدا ً ئەصەردە ئالداش بىلەن ئالدىوىض وئتت

ۈرۈپ  ۋى ًول بىلەن ئەهس ئەتت ۈر ھەج بەرگەن تراگېدىٌىلىم ھەم هومىدىٌىلىم ئىجتىمائىي پاجىئە ئىوتاًىن ۆئتن

ۇرىدۇ. بېرىلگەن ۆرصىتىپ، ۆئزىوىڭ ئەصلىي ماھىٌىتىوى ًوظ وجا ۆئزىوى ئەۋلىٌا لىلىپ ه صتاهدا ًۈصۈپ خ اهغان ئالد. دا

ولۇهۇش  هادان خەلق ۇئهى ۆئزلىرىوىڭ هىجاتنارى ھېشابالپ، ۇئهىڭ رەزگى توهىوىڭ پېطىوى صۆًۈظتى، ۇئهىڭغا چ

ۈرۈش ھېشابىغا ۇئهىڭدىن هىجاتلىق تىلەظتى ۇرىت بولۇپ، . بىلەن ئالالغا ظېرىم هەلت ۇرغۇن هىطىلەر ۇئهىڭغا م ه

وجىوىڭ اصىوى ئالماق بولۇظتى، ھەتتا ًۈصۈپ خ اصىغا ئېرىطمەك ۈئچۈن، مەصۇمە لىزلىرىوى هەزىر  ۇئهىڭ دۇئ دۇئ

چىغا تۇتۇظتى وجا بولشا بۇ هادان، ئەخمەق، ھامالەت خەلق ئېلىپ هەلگەن ئامەتلىرىدىن . لىلىپ، ۇئ ئالدام ًۈصۈپ خ

ئەلوىڭ بەختى ۈئچۈن ئېتىناپتا »پەخىرلىوىپ، ئېشىو هىمخاپ توهالرهى هېٌىپ، ًاصىداق ۆئًگە پەردە تارتىپ 

ا لىلىۋاتىمەنوئلتۇ ۈرىۋەرگەن −دەپ هەزىر لىلىوغان لىزالر بىلەن ئەًض « رۇپ دۇئ وزۇرىوى ص  .ئىطرەت ھ

ۈمپەردىشىوى ًىرتىپ تاظالش ئارلىلىق بىر تەرەپتىن ۆئز دەۋرىدىنى خەلكوى  وجىوىڭ بۇ صاختا چ ل ًۈصۈپ خ مولال بىال

ۈرگەن پاجىئەصى لىكوىڭ خەلككە هەلت ۆرەپ هىرگەن هاداه لىككا ص هى ھېس لىلدۇرماق بولشا، ًەهە بىر تەرەپتىن گۇمراھ

ار  چىلىم مەھرۇملۇلالرغا دۇچ چىلىم ھالارەتلەرهى ئېلىپ هېلىدىغاهلىكىوى، لاه گە لاه لىكوىڭ ئادەم خەلككە هاداه



 143 / 513 
 

 143 / 513 

 

ۇرمالچى بولغان وجىالرهىڭ صاختا . لىلىدىغاهلىكوى ۇئلت كان خەلككە خ ۇرباهلىرىغا ئاًلىوىۋات ولۇهۇظوىڭ ل لارىغۇالرچە چ

صىٌە لىلغانماھ  .ىٌىتىوى توهۇتۇش بىلەن ۇئالرغا صەگەك، ھوظٌار ًاظاظوى تەۋ

وجا  نى ئەڭ ئەپشۇصلىوارلىق ئىض ظۇ بولغاهنى، خ ئىطاهالر ۆئزلىرىوىڭ صېھرىي ئەپشۇهىوى هۈچەپ  −بۇ دەۋردى

كان ئاظۇ جاھالەتلىم دەۋردە بەزى وئلۇمۇظلۇق ئەربابلىرىمىزمۇ ۇئالرهىڭ جىن  ًاتۇن دىپىغا ظا −تەرغىب لىلىۋات

ۇرۇظتا مەلۇم رول وئًواپ لالغان  .ۇئصشۇل وئًواپ، خەلكوى بىخوتالظت

 

ۇرد بولشا هىطى، لى بىرلە م  ئەۋلىٌاغا جان دى

 .ئىننى ئالەمدە ئاهىڭ وئرهى گۇلى گۇلزارىدۇر

 

 هەۋبەتى − 

 جاھان بولدى هوپپارالرغا بېھىض،

 .ئاڭا لىلدى، ئالەموى راھەت صىرظىت

 بىرلە خەهدان ۇئرۇر،جاھان ئاخىرەت 

 .جاھان ئەھلىئولباغە زىودان ئېرۇر

 

 هىطىگە ًېتىطشە جاھان راھەتى،

 .چېنەر ئاخىرەتتە بەصى مېھوەتى

 هىطى چەهشە ئالەم ئارا زارلىغ،

لدارلىغ ۇر ئالىبەتتە تەڭرى دى  .لىل

 

ۇن غەرىبى −  ورودوش ئاخ  ت
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بۇ چەهشىز ئالەموىڭ مەئىطىتىوى ھارام دەپ لاراظكا ئېلىپ  ئىوشاهىٌەتوىڭ ئەرهىن بەھرىمەن بولۇظىغا ئىرادە لىلىوغان

ار لىلمىغان  چىلىم زور مەھرۇملۇلالرغا دۇچ بۇ ! ھە −بارغان چىنىدىن ئاظكان ئازغۇن ئىدىئولوگىٌە خەلكىمىزهى لاه

لىغىوى چە تېخى ۇئهىڭ زەھىرىدىن لۇتۇال و خاتا ئىدىئولوگىٌىوىڭ زەھەرلىطىگە ۇئچرىغان روھ تا ھازىرغى  .ًوق خى

ان، تىرىطچان،  ۇرغان، ئىوتىلىطچان، ئىجادچ ۇرۇهكى ھاًاتىي هۈچى ۇئرغۇپ ت ۇرالرهىڭ ب ظۇهىڭ ۈئچۈن، ۇئًغ

ۈرەظچان روھ ۆئلگەن وجا . ه ت  −ۇئالر خ لىطوى چەهشىز بەخ ۈرتۈۋې ۈزىوى بىر ص صائادەت  −ئىطاهالرهىڭ پېطىگە ً

ۇرالرهىڭ مەغرۇر  −بارا . هتۇپ هەتنەنۇئالر بەختوىڭ، ھاًاتوىڭ هېمە ئىنەهلىنىوى ۇئ. ھېشابالظكان بارا ۇئًغ

ۇرۇهكى . خاراه تېرىوىڭ وئرهىوى لۇلچىلىق ئىگىلەپ هەتنەن ۇرالر ب ئات ۈئصتىدە جەڭگىۋارلىق »ظۇهداق لىلىپ ۇئًغ

ۆرصىتىپ، تىنلىگەن هامىوى ۇئهۇتكان ۇرۇهال هىٌىملىرىگە دەزمال صېلىپ هىٌىدىغان، . ه بۇهىڭدىن ئىننىمىڭ ًىلالر ب

لىرىغا پېتەك صېلىپ هىٌىض مەدەهىٌىتىگە هىرگەن، لوللىرىدا پەلەي، ۇئچىلىرىدا صاۋۇت ئاًا لىرىدا  −غ ۇلغا، ئاًاغ دوب

لىق  راه ۈرگەن ئەرهەهلىرىمىزهىڭ ئەپتىوى ۋەً ۇرۇم ۆئتۈك، ئېشىو توهالرهىڭ ۈئصتىدە ًەهە هېپىوەك تون هېٌىپ ً خ

ۇرىدىغان ئاق. باصكان جەهدە، ۇئچىشىدا هېپەهلىم  −ۋە لارا تەلىي دوپپا ۋە ًاهى هۇال  باظلىرىدا مەزھەپلىرىوى ۇئلتۇلت

ۇردىغا  −تون، پۇتلىرى ًېرىلىپ تىلىم  ۇرىدىغان تىرىم م ڭ ئاًاغ، رەڭگىدىن توپا ۆئرلەپ ت تىلىم بولۇپ هەتنەن، ًاال

گەهدە ۆئ. ئاًلىوىپ لالغان ورلۇق تارتكان، ۇئالرهى ھە دې ورلۇق ۈئصتىگە خ زلىرىوى گۇهاھنار ئاًاللىرىمىز تېخىمۇ خ

ۇر لىلىپ، ۆئزلىرىوىڭ ئىوشاهىي لىممىتىوى جارى لىلىض ئىمناهىٌىتىدىن پۈتۈهلەي مەھرۇم لىلغان . ھېشابالظكا مەجب

ۇرۇن پۇتلىرىغا گۈللۈك ۆئتۈك هىٌگەن، ۇئچىشىغا لاتالق گارمۇن ئىطتان  هىروران ئاها ًاظىغان بۇهىڭدىن تۆتمىڭ ًىو ب

ۈزلىرى دىغان، ً ۈرٌى ۈرتۈپ پەدازهى تاظلىماًدىغان ئاهىالر، لاراخاهىٌالر دەۋرىدە باغرىداق هېٌىپ ً گە ئەڭلىم ص

ۇر ئاًاللىرى بۇ دەۋرگە  ۈرۈپ، دۇهٌا ئاًاللىرىغا باغرىداق مەدەهىٌىتىوى ۆئگەتنەن ۇئًغ مەدەهىٌىتىوى بارلىككا هەلت

ورلىوىطكا، ئىوشاهىي ئەرهىدىن پۈتۈهلە ۈمپەردىوىڭ ئىچىدە خ  −خان . ي مەھرۇم بولۇظكا باظلىغانهەلگەهدە لارا چ

 ①«لىز بىلەن چېلىطما، تۇغمىغان باًتال بىلەن چېپىطما»پادىطاھالرهىمۇ پىشەهت لىلماي، تىپىپ ًىكىتىۋېتىپ، 

خالاهىٌە لىزلىرىدىن بىرى هىناھ : مۇظۇ مالالىوىڭ پەًدا بولۇظى توغرىشىدا مەھمۇد لەظكەرى مۇهداق ھېناًەت لىلغان

نەهلىنى ۈئچۈن خالاهىٌىلىنلەر ئارىشىدا صۇلتان مەصئۇد توغرىلىق بىر هېچىشى صۇلتان م صئۇدهى تېپىپ ًېكىتىۋەت ە

ۋاهى». مالال چىكىرىلغان ۈرهىي تىلالر دى  «.بەت − 619توم،  − 1، «ت
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وتۇن     ۇر خ گەهدەك تەمشىلەرهىڭ بارلىككا هېلىطىگە صەۋەب بولغان ۇئًغ وجا  −دې ئىطاهالرغا هەزىر  −لىزلىرى خ

 .ىپ بېرىدىغان بوًۇمغا ئاًلىوىپ لالغانلىو

وزۇلغان  −وئمۇمەن، ًۇلىرىكىدەك بىر لاتار ئىجتىمائىي  تارىخىي ۋە ئىدىئولوگىٌە جەھەتتىنى ئېزىكىطالر، ۇئزۇهغا ص

ورلۇق ۋە ئازاب  تەربىٌىدىن مەھرۇم بولۇپ هادان لېلىطالر، دۇهٌادىن بىخەۋەر  −وئلۇبەتلەر، تەلىم  −خ

وە لىلىطكا  ۇر خەلكىوىڭ لەدىمنى ئىلغار مىللىي خاصلىكىوى دەپ بېنىومىچىلىننە ۆئزىوى بەهت لىلىطالر ۇئًغ

ن ۈزلەهدۈرگە ً. 

ۇر خەلكى ئاظۇهداق ھالشىزالهغان، تېڭىرلىغان، ۆئزلىرىوى ًولىتىپ لوًغان ھالىتىدە  ئەصىر بوصۇغىشىدىن  − 20ۇئًغ

ظكان، . ئاران هىرگەن −ئاران  ۆزى ئېچىلغان، دۇهٌا بىلەن ۇئچرا لىرىوىڭ ه الٌى ۇر زٌى بىراق، بۇ دەۋردە بىر لىشىم ۇئًغ

وز لوًۇظكا باظلىدى ۆز، ًېڭى بىر ئىدىئولوگىٌە بىلەن ۆئزلىرىگە دىئاگو ۇڭا ۇئالر ًېڭى بىر ه  − 20ظۇهىڭ بىلەن . ظ

گە چىكىطكا باظلىدىئەصىرهىڭ باظلىرىغا هەل ەتتە ۆئزىوى . گەهدە روھوىڭ روھ ۈئصتىدىنى ئىشٌاهى ئەۋجى بۇ ئەمەلٌى

گە چىككاهلىكىدىن دېرەك  كان مەجرۇھ روھوى لۇتۇلدۇرۇش دولكۇهىوىڭ ئەۋجى صتىدىن ئېڭراۋات ئىزدەش، زەئىپلىم دە

وزىكىغا بەهت بولغان، لۇللۇق زەهجىرىدىن لۇتۇلۇ. بېرەتتى ۇراپاتلىق ت ۈهنى، خ ظكا ئىمنان تاپالمىغان خەلق هىدا چ

لىطىۋەرصە، خەلق ھەرگىزمۇ چىكىض ًولىوى ۋە ئىشتىكبالىوى . لىلمالتا ئىدى لىق ۋە ئازغۇهلۇق داۋام ئەگەر بۇهداق هاداه

ۆرگەن، روھى بالدۇرراق وئًغاهغان ئابدۇلادىر . تاپالمىغان بوالتتى ۆزى بىلەن ه و ئېغىر تەلدىرهى ئەلىو ه بۇ خى

ولالم، ئا ۈرىنى ئەلەم زەرداپلىرى بىلەن دام الرهىڭ ً الٌى ۇر، مەمتىلى ئەپەهدى لاتارلىق وئلۇمۇظلۇق زٌى الىق ۇئًغ بدۇخ

كان، جان تالىطىپ . ۆئرتەهدى ورىغا بەهت بولۇپ ئېڭراۋات ۇئالر ۆئزىوى ًولىتىپ لوًغان، مەهىۋى ئىللەتلەر ت

كان روھوى هېشەلدىن لۇتۇلدۇرۇش ۈئچۈن ۆئزلىرىوى ئاتا ۈزلۈك ئالارتىض ھەرىنىتى . ظتىتىپىرالۋات ظىوجاڭدا وئمۇمٌ

ۈرەك  −خەلككە ھەق . باظالهدى ۆرصىتىپ بېرىض ۈئچۈن ً ۇدىدىنى ًامان، مەرەز هېشەلوى ه هاھەلوى توهۇتۇش، ۋۇج

ۇرهىڭ . لاهلىرىوى صەرپ لىلىطتى الىق ۇئًغ ۇصۇصتا پەلەت ئابدۇخ ًىللىرى ًازغان  − 21ئەصىرهىڭ  − 20بىز بۇ خ

ۇرۇم» وز خاراه تېرلىم ظېئىرىدىن ئازغىوە مىشال ئېلىض بىلەهال هۇپاًىلىوىمىزدې« ۇئًغ  :گەن دىئاگو

 

 جاھالەت صەمەرىشىدىن بىزگە بىر هۈن هۆپ خاتا باردۇر،



 146 / 513 
 

 146 / 513 

 

ۈگۈهنى ھالىمىزهىڭ لاًشى بىرصىدە صاپا باردۇر؟ ۇ، ب  ئېٌتىڭىزچ

 

................... 

 

صتىمىزدا بىر ئەًىب زاھىر بولۇپ لالشا  ،خاتائەن دو

ۇرماي بىرگە وئهىوى لوظۇپ چالكاهىمىز باردۇر  .ًوظ

 

ۇظامەت بابىدا بىزدىن بۆلەك ۇئصتىشى ھەم هامدۇر،  خ

وۋلۇق  ۇرەڭ ًالغاهىمىز باردۇر −ل  .ظۇملۇق بىلەن رەڭم

 

ۆه تە، ۈئزەر صۇدا، −ئىلىم  ۈرۈش لىلغان ۇئچار ه  پەهگە ً

ۇر ئېطەك ًوق، پىٌادە لالغاهىمىز باردۇر  .مىوىطنە لوت

 

وۋىالر ظۆھرىتىوى، غەًرىتىوى ھېچ صېغىوماصمىز،  ب

لەت  ۆز، پو ئاتكاهىمىز باردۇر −لېلىپ غەپ  .جاھالەتتە ًۇمۇپ ه

 

 ھۈهەر بىلەن صاهائەتتە ًېتىطتۇق، بولدى ئىض پۈتتى،

ۇمداهدا ھېجىر لۇًغاهىمىز باردۇر  .ۇئماچ ئىچمەهنە خ

 

................... 

 

ا  ۆرەلمەصلىم ۋەً ۆزلۈك، ه و ه لماصلىق،لىزى  ۆئزى لىال
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ۈرلۈك تۈمەن بۆھتاهىمىز باردۇر لىغاهالرغا ت  .لىالي دەپ بەل باغ

 

گە لىلچە دەرمان بولمىدۇق بىزلەر، ۇرتوىڭ دەردى  ئەل ً

ۇر بىر هۈن، ئاظۇ چاغدا وئرهىغا هەلمەس پۇظاًماهىمىز باردۇر  .هېل

 

 

ۇرالرهىڭ مەهىۋى لىٌاپىتىوى، ۆئز پاجىئەصىگە صا كان ئىللەتلەر بۇهىڭدىومۇ وئبرازلىق ۆئز دەۋرىدىنى ۇئًغ ًە بولۇۋات

ۈرۈلمەس ۈز تۇتكان مىللىي خاصلىكوى وئًغىتىض، ۆئزلىرىوى لاًتا توهۇتۇش . ئەهس ئەتت بۇ تىرىطچاهلىكالر ًولۇلۇظكا ً

 .ۈئچۈن لىلىوغان ۇئرۇهۇظالرهىڭ مۇلەددىمىشى ئىدى

 

  

  

  هىڭ ھېناًىشى«هازىرهوم»

ًوىلىدىغان  خەلق ۇئصۇللىرىوىڭ بىرى  بولۇش  صۇپىتى  بىلەن   مەملىنىتىمىز ۋە  خەلكارا  هازىرهوم   ۆئزگىچە  ظوخ  وئ 

ۇرمالتا ۇر  ۇئصۇل صەهئىتىوىڭ ظۆھرىتىوى   ئاظ  .صەھوىلەردە  جەۋالن  لىلىپ،   ۇئًغ

ۇزۇلگەن<<هوم>>ۋە   <<   هازىر>>هى  <<هازىرهوم>> ۆزهىڭ  بېرىنىطىدىن   ت ئاتالغۇ  دەپ   دىن   ئىبارەت   ئىننى  ص

تەبىر بەرگىوىمىزدە،   بۇ  ۇئصشۇلوىڭ  زادى  لاًشى  دەۋىردە پەًدا  بولغاهلىكىوى ۋە   هىمە  صەۋەپتىن  ظۇهداق  

ۇظەهدۇرۇپ  بەرگىلى  بولماًدۇ چە لىلىپمۇ توغرا چ  .ئاتالغاهلىكىوى ھەرلاه

ۇرالرهىڭ   لىرىوى    بىز  هازىرهوم   ۇئصشۇلىوى  ۇئزاق   تارىخكا ئىگە،   ۇئًغ ئىپتىدائى   وئۋچىلىق   ۋە  چارۋىچىلىق   ئادەت

لىگەن،   دەًمىزًۇ، ۇئهىڭ  هامى پارىزچە    هىڭ <<هوم>>بىلەن  <<  هازىر>>ۇئصشۇل ظەهلىدە   ئەڭ  ًاخطى  ئىپادى

ۇرغا   لوًىدىنەهمىز-بېرىنىطىدىن  هەلگەن  دەپ   بىر ۇلوىڭ  هامى ئەگەر  بۇ  ۇئصس.   بىرىگە  زىت  پىنىرهى   وئتت

ۇرالرهىڭ   مەدىوى  پارىشچىدىن  هەلگەن  بولشا، ظەهشىزهى، بۇ  ۇئصشۇلوىڭ  تارىخى   پارىس  تىلى  ۋە ئەدىبىٌاتى ۇئًغ
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ۇرمىطىغا  لاتتىق  تەصىر  لىلغان   ۇهى، بۇهداق  تارىخى  ظارائىتتا هازىرهومدەك .   ئەصىرلەرگە  تالىلىدۇ   -17،-16ت ھالب

و.>> ۇرۇلگەنئىپتىدائى وئۋچى لىرى ئەهىس   ئەتت ۇرمۇش  ئادەت لەدىمكى ۇئصشۇلوىڭ خەلق   ئارىشىدا  پەًدا  <<  ىق ت

بولۇپ   لېلىطى   ھەرگىز  مۇمنىن  ئەمەس، ۇئهدالتا، ۇئزاق  تارىخكا   ئىگە  بۇ  ۇئصشۇل   هىمە  صەۋەپتىن 

 دەپ ئاتىلىپ  لالغان؟<<  هازىرهوم>>

 

لەرهىڭ  ۇرپاهدىنى   پىطكەدەم ۇرگىوىمىزدە،   ت <<   هازىرهوم>>ئېٌتىپ   بەرگەهلىرىوى تارىخى  ماتىرًالالر  بىلەن  بىرلەظت

گەن  بۇ  هام  ۋاهى>> دې ۇرهى تىلالر دى دەپ  ئاالھىدە تىلغا  ئېلىوغان،    ظەرلى چاغاتاي   <<   لەهچىن>>دا <<ت

لىرىوىڭ ئاصتاهىشى  بولغان،  ۇرپان  ۋاڭ وجاهىٌاز ھاجى  بىلەن  بولغان  ًىلى-1933خاهلىكىوىڭ   ۋە  ت هىڭ   ظىشەي   خ

نەن لۇهچۇن ظەھىرىدە   ران  لىلىۋەت ھازىرلى پىچان   هاھىٌەصىوىڭ   لۇهچۇن  )ۇئرۇظتىن  هېٌىن  هۆًدۇرۇپ  ۋەً

وجا  (بازىرى ۇرپان  ۋاڭى   ئىمىن  غ جى  ئەۋالت   ت كا  هېڭ(  1778-1696)  ،  تۇه گەندەۋرىدە  پەًدا  بولغان ۋە  ئەتراپ  .ەً

ق ۇرۇهغان  ھېناًە  مۇهدا  :هازىرهوم ۇئصشۇلىغا   ًۇظ

ۇرپان   وئًماهلىكىدا  ئىطكىٌەچىلەرگە   ماًىو   -ئاتا وۋىشىدىن  تارتىپ  ت تەرغىباتى  بىلەن   <<  جەۋھىرىشۇلۇك>> ب

ۇرۇت توپلىۋالغان ئىمىن   صوپ ى   ۇرغۇن  م ۇللۇهۇپ ئەتراپىغا  ه ئەتراپىدا ئاصتاهە،    ًىللىرى   -1720(  ئىمىن ۋاڭ)ظوغ

كان  لۇهچۇن خاهى  ۆهۇموى جارى  لىلىپ هېلىۋات لارغوجىدىن تارتىپ  پىچاهوىڭ   چىكتىمغۇچە  بولغان   ًەرلىرىگە  ھ

ۇرۇپ، ۇئهۇڭ وئرهىغا  بەگ  بولغان ۇڭغار  . ئەخمەت   بالى  بەگوى  ۆئلت وبى  ظىوجاڭ   راًوهى ج بۇ  چاغ  دەل  جەه

ورچاق  ھاهىمىٌەت ئىطكىٌەچىلەرهىڭ   لولىدىن ئېشھالىٌەچىلەرهىڭ  لولىغا  خاهلىكىغا تۇلۇق   لارا م  بولغان،  ل

ۇرپان  راًوهى  بولشا  هىچىم لىشىگە  بەًئەت   لىلغان؛   ت هىچىم   بولۇهمە  -ۆئتنەن،   لۇمۇل  راًوهى  چىڭ  صۇال

ۇڭغار  لىشى  بىلەن   ج خاهلىكى تالىطىدىغان، ۇئرۇش   ھاهىمىٌەتلەرگە   بۆلۇهۇپ  هەتنەن،   چىڭ  صۇال

لۇق  مەزگىو  ئىدى كۇچ  .ۇئزۇلمەًدىغان  راًوهغا   ئاًلىوىپ  لالغان ئاچ

 

ۇڭغار  خاهلىكىوى   ھېماًە   ۇرپاهدىنى   بۆلۇهمە   ھاهىمىٌەتلەر ئارىشىدىمۇ   ج ماها  مۇظۇهداق هەصنىن  ۋەزىٌەتتە، ت

لىشىگە  بەًئەت   لىلىطتەك   و  تالالش  ًولى  بار  ئىدىلىلىض  ًاهى چىڭ  صۇال وجا   .   ئىننى  خى بۇ  چاغدا  ئىمىن  غ
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لىشى لەظنەرلىرى   ۇرۇپ،   چىڭ  صۇال ۇڭغارالرغا   لارظى  ت ۇرپاهغا  هېلىپ   -1720ج ًىلى   ًازدا  لۇمۇلدىن  ۆئتۇپ  ت

ۇرۇپ   بارغان، ۇئزاق  ۆئتمەي  بارىنۆلگە   لاًتىپ   ۇڭغارالرهى لارا   ظەھەرگىچە   ص ۇرصەتتىن  .  هەتنەنج بۇ  پ

ورظىۋالغان ۇڭغارالر   هاھاًىتى  زور  ئاتلىق  لوظۇن  باظالپ  هېلىپ، لۇهچۇن  ظەھىرىوى  ل ئىمىن  .   پاًدىالهغان  ج

ۇرغان ظمەهگە  لارظى  ت وجا   پۇلرالىرىوى  تەظنىللەپ   دۇ  .خ

لىق،  ئادەم  هۇچى  ًېتىطمەصلىنت 40 ەك   ئېغىر  لىٌىوچىلىكالرهى  ًېڭىپ،   هۇهلۇك   لامال  جەرًاهىدا،  ئاچ

ن ظمەهوى  چېنىودۇرگە صىگە  ًەهە  هەلگەن.   دۇ لىشى لەظنەرلىرى   پىچان  تەۋە ئىمىن  .  ۇئزاق  ۆئتمەي  چىڭ  صۇال

لىشىگە  تەۋەلىم    لىشى  لەظنەرلىرىوى  لىزغىن  لارظى  ئالغان ۋە  چىڭ  صۇال وجا  پۇلرالىرىوى  باظالپ چىڭ صۇال خ

ۇڭغار  ئاتلىكلىرى   بىلەن  .   رگەنبىلدۇ وجا   ج لۇك   بولغان   ئەزىز   خ ۇرۇهدىن  ئىتائىتى  هۇچ ۇڭغار  خاهلىكىغا   ب ج

صلەپتە  لاراظەھەرگە، ئاهدىن  ۇئچكا  هۆچنەن <<  ۇئچ>>ظۇهىڭ  بىلەن  .   بىرگە   ۆئزىگە  تەۋە  ئاھالىوى باظالپ دە

گەن  هامغا    ۇرپان>>دې ۇرپان>>لوظۇلۇپ    ئاتالغۇصى <<   ت  .دەپ  ئاتىلىطكا باظلىغان<<   ۇئچت

وجا  هاھاًىتى  ئەلىللىق،  زېرەك    ۇرەهنەپ تارىخى  ظارائىتتا،   تارىخ   صەھوىشىگە  چىككان ئىمىن  خ ماها  مۇظۇهداق م

ۆزمەن،   بېلىملىم  ھەم  تەدبىرلىم هىطى  بولغان  .ص

ۆڭلىوى  ئېو ىطوى،  لاهداق  لىلىپ  خاهغا  ًېكىطوى، لاهداق  لىلىپ  ۆئز  مەلشىدىوى   ۇئ  لاهداق  لىلىپ  پۇلراهىڭ   ه

ۇرۇظوى  ًاخطى  بىلەتتى ۇرماي   ئەمەلگە  ئاظ صتە  تالالپ  وئلت  .ۋا

ۇرپان  راًوهىغا  هەڭ  تارلالغان    و   هۇي   <<   گوممۇڭ   گوم>>  ئەهە  ظۇ  چاغالردا   ت دەپ  ئاتىلىدىغان  بىر  خى

ۇڭغا   ظوخ  ۇئصشۇل  تەڭنەش   لىلىوغانبولۇپ،   ۇئ ۇراق  . ه لىرىمىزهىڭ تا وئۋچىلىڭ  دەۋرىدىن  تارتىپ وئلت ئەجدات

ۇرمۇش  ۆئرۇپ لىرى بۇ  هۇًگە   ۇئصشۇل  ظەهلىدە  صېڭىپ     -ھاًاتكا ۆئتنىچە  بولغان  ۇئزاق   تەصىرلىم   ت ئادەت

صاهاللىكال بولشىمۇ،   ئەمما بۇ   ۇئصشۇلغا   ھەممە   هىطى    بۇ  ظوخ   هۇًگە  ۇئصشۇل   وئًوىٌاالًدىغاهالر. هەتنەن

ۇرۇپ  ۇئصشۇل   وئًوىٌاالًدىغاهالرهىڭمۇ  ئەل  ئارىشىدا   . لاتتىق   لىزىككان،   ھەۋەس  لىلغان بۇ  هۇًگە  لامالظت

ۇرى  بولغان ۇر  بوي،   بۇ   ۇئصشۇلوى  وئردا  لىزىكچىشى   ھەم  ۇئصشۇلچىشى   هاصىر  ئىس. ئابروً  ى ًۇل ىملىم وئتت

ۇرۇدىغان   هىطى  ھەممىدىن  ًاخطى  وئًواپ   ئەلگە  توهۇلغان وهۇلۇپ  ت لۇق  ت گوممۇڭ  >>  ۇئ.   چىراًىدىن  ظوخ

ۇظنەهدە   مەًداهدا  ظۇ  ھامان   ئالكىض  ًاڭرىغان، ھۇظطەرە<<  گۇم -غا   ۇئصشۇلغا   چ بارىنالال   پەلەهنە  ًەتنەن،   
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غ  .ًاظكىچە ھەممىشى  بىلگەن 70ا  ئېتىلغان،   بۇ  هىطىوىڭ  هامىوى  ًەتتە  ًاظتىن  تۇمالالر  ئاصماه

 

ۇرۇپ  لالغان ۇرپاهدا  بىر  مەزگىو  ت لىشى   لوظۇهى   ظۇ  چاغدا  ت ۇجا   . چىڭ   صۇال دەل  ماها  مۇظۇ  چاغدا   ئىمىن  خ

وجىوىڭ   خەتوە   توًىوى   لىلىپ،    ۇرمۇھەممەد   خ وڭ   وئغلى ه صتىخان  صالغانچ ۇرت   ئەھلىگە  دا ئىمىن  .   ً

وجىوىڭ  بۇ  وئغلى   هىچىم  چېغىدا  پالەچ هېشىلىگە  گىرىپتار  بولغان،   هېٌىن  صالاًغان  بولشىمۇ،   ئالچاڭالپ    خ

كىمىنىن،   ۇئ   وئغلىوى  تو. ئاران  ماڭاالًدىغان  بولغان -ئاران جى  پەرزەهتى   بولغاچ وجا  تۇه لىمۇ  ًاخطى  ئىمىن   خ

ۆرىدىنەن ھەرلاهداق  بىر  ئادەموىڭ   وئغلىوىڭ   مېٌىپلىغىوى   تىلغا   ئېلىطكا ۋە  مەصخىرە  لىلىطكا   ًول  .   ه

 .لوًماًدىنەن

ۇرتتا  ۇئزالتىن  بۇًان  ۇئرۇ ۇزۇلگەهلىنى،   ً وڭ   ۆئتن وجىوىڭ   خەتوە   توً  ى چ ۇرمۇھەممەد   خ تاالش  بولۇپ،     -ه

ۇزۇلۇپ بالمىغاهلىكى  تۇپەًلىدىن لالتىس  لىزىپ  هەتنەنبۇهداق   بى ىتى   ۆئتن ۆڭۇل   ئېچىض  پائالٌى .   رەر ه

چى  پەدىوى   . بىرىدىن  لېلىطماي   ۇئصشۇل  وئًواظكان  -ۇئصشۇلچىالر   بىر غا   <<گۇممۇڭ   گۇم>>بىر  چاغدا  صۇهاً

چىالرمۇ هاھاًىتى   چالكاهلىق  ب گە   چېلىطكا  باظلىغانًۆتنىگەن  ھامان، هاغرى مەًداهدا  . ىلەن   رېتىمى   تېز  بۇ  پەدى

كاهالردىن    وئًوىٌاالًدىغاهلىرى   وئًواپ،   وئًوىٌالماًدىغاهلىرى  مەًداهدىن  <<  گۇممۇڭ   گۇمغا>> ۇئصشۇل  وئًواۋات

ۇظۇپ  هەتنەن كەن   خاالًىق  ئىچىدىن  بىرى. چ ۆرىۋات دەپ  <<  !لاًوا! وئًوا!   هاصىر!  ە ھ>>  :   بۇ  چاغدا   تاماظا  ه

ۇظۇپ هاھاًىتى  لىزىكارلىق   ھەرهەتلىرى  بىلەن   ۇئصشۇل  ۋالىرىطى  بىلەن  تەڭ،   هاصىر  ۇئصشۇلچى مەًداهغا  چ

چىللىم  بىلەن  . وئًواظكا  باظلىغان ۆز  ھەرهەتلىرى،   چالكاهلىق  ۋە   ئەپ كان   لېطى،   ه ۇئهىڭ   لىنىلداپ  ئېتىلۋات

كاهالرهى  ۆئزىگە  جەلىپ   لىلغاني ۆرىۋات كان   پۇت   ۋە  لوللىرى   تاماظا  ه  .ۆتنىلىپ   ھەرهەت  لىلىۋات

ۆرگەن و  لىلمىطلىرىوى هۆپ   ه وجىوىڭ   ھەر   خى چە  .   ئەصلىدە   هاصىر  وئردىدا   ئىمىن  خ ۇئهىڭ  ۇئصتىگە  بىرهەچ

ڭ   ئىطال وجا   ًولىال ظوەم بەرگەنهۇن  ئىلگىرىال   ئىمىن   خ كان  .   ر   تۇپەًلى  ۇئهىڭغا  لاتتىق   دە ۇئصشۇل  وئًواۋات

چىكى   تۇتكان دېٌەلمىگەن،   دېمەهچى  .   هاصىرهىڭ   ًادىغا ماها  مۇظۇ  ئىطالر  هېلىطى  بىلەن  تەڭ،   ئاچ

وجىوىڭ  لىلمى كان  ۇئصشۇلغا  صىڭدۇرۇپ،   ئىمىن  خ ظلىرىوى   خەلكىئالەمگە بولغاهلىرىوىڭ  ھەممىشىوى   وئًواۋات

ۇر لىلمالچى  بولغان ۇزۇپ  وئًواظكا   <<  .گۇممۇڭ  گۇم >>  ظۇهىڭ  بىلەن  ۇئ   .   پ غا   ًېڭىچە  ظەهىللەرهى   هىرگ
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وجىغا  وئخطاش   گاھىدا   ئالچاڭالپ،   گاھىدا  .   باظلىغان ۇرمۇھەممەد خ ۇددى   پالەچ   ه ۇئ   ۇئصشۇلىدا  خ

ۇرۇپ دوراپ  وئًواظكا    ماًمالالپ   ماڭشا،  گاھىدا  ئاغزىوى   هالچاًتىپ، هېنەچلىگەهلىرىوى هاھاًىتى  مۇبالىغىلەظت

كاهالر   ۇئهۇڭ   بۇ  ھەرهەتلىرىگە  ۇئچەًلىرى ۇئزۇلگىچە  هۇلۇظنەن،   بارىنالال   صادالىرى  . باظلىغان ۆرىۋات تاماظا  ه

ۆهلەر   ئاصماهغا   ئېتىلغان ظالر  <<   !لاًوا هاصىرگۇم<<   >>  !وئًوا   هاصىرگۇم>>   .   پەلەهنە  ًەتنەن، ب گەن  ۋارلىرا دې

گە  چىككان ۋى   ۇئصشۇل  .  ئەۋجى وجا   هاصىر  ۇئصشۇلچىوىڭ   ھەرخىو  ھەج كان  ئىمىن  خ ۆرىۋات ۇئًۇن  ه

كاهلىكىوى  بىلىپ  غەزەپتىن  ًېرىلغۇدەك  بولغ ان، ئەمما   توًوى  لىزىتىپ   ھەرهەتلىرى   ۆئزىوى  ۋە  وئغلىوى ھالارەتلەۋات

ۇرىۋېتىطنە ئامالشىز  لالغان ۇظ كان  هاصىرهى مەًداهدىن  چ هاصىر  تاهى   توي   ئاخىرالظكۇچە  .   ۇئصشۇل  وئًواۋات

وجىوى   ۋە  ۇئهىڭ  وئغلىوى، ۇئهىڭ   لىلمىطلىرىوى  پۇخادىن  چىككۇچە  مەصخىرە  لىلغان  .ئىمىن  خ

گەن  پەدىوىڭ خەلق   تىلىدىنى   ئاتىلىطى ۆئزگىرىطنە   باظلىغان   <<  گۇممۇڭ  گۇم >>  ظۇهىڭدىن  ئېتىبارەن    دى

گەن  )   <<  هاصىرگۇم>> دەپ  ئەمەس،   <<   .گۇممۇڭ گۇم >>  ھەمدە    هاصىرچە   گۇممۇڭ   گۇم ۇئصشۇلى  دى

ۇراصىم، بەزمە. دەپ   ئاتالغان(   مەهىدە چىالر  م چى،  صۇهاً لەر -هاغرى دەپ  <<   لاًشىغا چالىمىز؟>>  دە   مەظرەپ

وراپ  لالشا،   هىطىلەر ئىننىلەهمەًال و  هەًپىٌات .  دەپ  جاۋاپ  بېرىطىدىغان بولغان<<  !هاصىرگومغا>> : ص بۇ  خى

ۇرۇن  . هۇهگە  ئەۋج   ئالغان -هۇهدىن ۇجا ۇئزاق  ۆئتمەًال   هاصىر  ۇئصشۇلچىوى   ًۇظ بۇهىڭدىن  ئەهشىرىگەن  ئىمىن  خ

ۇرەك ۇئصشۇلچى   هاصىرهىڭ  ۆئ ۆهلەپ   چىككان  مەرداهە،   لەًشەر  ً ۇرۋەتنەن،   لېنىن  خەلق   ۆئز  باغرىدىن  ه لت

ۆرىدىغان    <<  هاصىرگۇم>>  پەدىشىگە   ئات  لىلىپ، ۇئهى  <<   گۇمماڭ گۇم>>  ئىشمىوى ۆئزلىرى  ئەڭ  ًاخطى   ه

گەن  هام   تاۋۇش  ۆئزگىرىطى  ًاصاپ   <<   هاصىرگۇم>>  زاماهالرهىڭ  ۆئتىطى  بىلەن   . دەپ   ئاتىغان <<   هازىرهوم>>  دې

 .بولۇپ   لالغان   ۋە   ھازىرلى  هۇهىمىزگە   ًېتىپ  هېلەلىگەن

  

صى  مەڭگۈ تاظالرهىڭ مەڭگۈلۈك صادا

 

كوف   لاصىمجان صادى
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ۈز بەردى ۈهشىلىض ً ۈرهطۇهاصلىكتا هاتتا بىر ھالكا خاراه تېرلىم ً وڭغۇ. ت ۈرك صەلتەهەتلىرى م ىدىنى لەدىمنى ت لٌى

ۈرك ئاهتلىرى پروجىشى  )ئارخېئولوگىٌىلىم ًادىنارلىكالر ئالبومى  -دەۋرىدىن لالغان بىباھا تارىخىي  ىدىنى ت وڭغۇلٌى م

. هەظر لىلىودى (Album for the project on Turkish monuments in Mongolia, Ankara, 2001 ئالبومى

ۈرك تىلى ۋە  ۈرهطۇهاصالردىن ۇئ. ئىوگلىز تىلىداهىتاب ت ىلماز، ت. صېرتكاًا، چ. ف. هىتابوى ت بەتتۇلگا لاتارلىكالر . ئەٌل

 .هەظرگە تەًٌارلىغان

ۈرك مەدەهىٌىتىوىڭ وئچاللىرىدىن ئىدى ە زېمىوى لەدىمدە بۈًۈك صەلتەهەتلەر مەرهىزى، ت وڭغۇلٌى تارىختا . مەلۇمنى، م

ۈرهلەر صەلتە ۇر ئىز لالدۇرغان ت وڭ ك ًىلى   -255مىالدىٌە . هىتى ئەهە ظۇ زېمىودا ۆئز تاهامۇللۇلىغا ًەتنەهىدىچ

ۈرك  جى ت ە چېگرىلىرىغا، ئىننىوچى تەرىپ ى لارا دېڭىزغا لەدەر بولغان چېگرىدا تۇه ورٌى ۈرهىشتاهوىڭ ظەرلى ھازىرلى ه ت

ۇدلا هەلدى لىشى)هىزاالر، تابغاچ  ئالىۋەت ئىچنى. بۇ خالاهلىق ۆئز ۋالتىدا غاًەت گۈللەهدى. خالاهلىكى ۋۇج ( تاڭ صۇال

ۈزلىوىپ، ئىننىگە  لىكىوىڭ ۈئزلۈهشىز تىرىطچاهلىكلىرى تەصىرىدە زاۋاللىككا ً ( ظەرلىي ۋە غەربىي خالاهلىككا)خاهىداه

ۇرالمىدى. بۆلۈهۈپ هەتتى ۇت بولۇپ ت ًىلىغا هەلگەهدە، ظەرلىي   -630مىالدىٌە . بۆلۈهگەهدىن هېٌىن ۇئزاق مەۋج

غ لىشى)اچ خالاهلىق تاب  .خاهلىكىغا لارام بولدى( تاڭ صۇال

ًىلى ئەجدادلىرىمىز خەلق لەھرىماهى ئىلتەرىض باظچىلىكىدا ۆئز ئەرهىولىنىوى لاًتا تىنلىدى ۋە بۇ   -682مىالدىٌە 

ۈرك خالاهلىكى بەرپا لىلىودى  -زېمىودا ًېڭى بىر صەلتەهەت    هۆك»تارىخ ئىلمىدە بۇ ئىننىوچى صەلتەهەت . ئىننىوچى ت

ۈرك خالاهلىكلىرى ۈرك خالاهلىكى مىالدىٌە . هامى بىلەن ئاتالمالتا« ت ۈردى  -744ئىننىوچى ت ۆهۈم ص . ًىللىرىغا لەدەر ھ

وزۇلغان راًوهالدا   -745مىالدىٌە  ًىلى بىر تەرىپ ى ئالتاي، ئىننىوچى تەرىپ ى باًنۆلدىن تاهى ھازىرلى ظىوجاڭغا لەدەر ص

ۇر خالاهلىكى هامىوى ئالغان ً  ې ۈرهىي تىللىق دۆلەت تەظنىو تاپتىۇئًغ ًىلىغا   -840بۇ خالاهلىق مىالدىٌە . ڭى بىر ت

ۈرهىي . لەدەر داۋام لىلىپ، ۇئمۇ ئىننىگە بۆلۈهۈپ هەتتى ۇر خالاهلىكىدىمۇ ت ۈرك خالاهلىكلىرى دەۋرىدىمۇ، ۇئًغ هۆك ت

جىدە گۈللەپ ًاظوىدى ۇرۇلۇظى. تىللىق ئەدەبىٌات ۋە مەدەهىٌەت زور دەرى ۈرهىي تىلدىنى ظەھەر ل ، بىواهارلىق، ت

ۈرهىي تىللىق خەلكلەر ۆئز . دۆلەتچىلىم ئاصاصلىرى ئەهە ظۇ تۇپرالتا راۋاجالهدى. مىللىي صەهئەت تاهامۇلالظتى ت

ۈرهىي تىللىق . تارىخىوىڭ ۆئچمەس بىر ئالتۇن صەھىپىشىوى ئاظۇ راًوهالردا ًاراتتى ىدىنى ئەڭ هوها ئابىدىلەر، ت وڭغۇلٌى م

ۈهشىلىطلەر دەۋرىدىن لالغانخەلكلەرهىڭ   .ئاظۇ صەلتەهەتلىرى بۈًۈك ً
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ۈزۈلگەن ًادىنارلىكالر صاك . ًېڭىدىن هەظردىن چىككان ئالبوم تارىخىمىزهىڭ ئاظۇ دەۋرلىرىگە بېغىطالهغان ۇئهىڭغا هىرگ

گە مەهشۇپ - ۇر خالاهلىكى دەۋرى ۈرك خالاهلىكلىرى ھەمدە ۇئًغ  .ئىشنىف دەۋرى، بىرىوچى ۋە ئىننىوچى ت

ۈرك  ىوىڭ تارىخىي وئبٌېن تلىرىدا بەش ًىو مابەًوىدە ت وڭغۇلٌى وڭغۇل خەلكئارا ئىلمىي ئېنشپېدىتشىٌىشى تەرىپىدىن  -م م

ۈرگۈزۈلدى ۇت ًادىنارلىكالر بىر باظتىن ۆئگىوىلىپ، ۇئالرهى تەمىرلەش . تەتكىكاتالر ً تەتكىكات جەرًاهىدا مەۋج

وئبٌېن تالردىن پەن صاھەصىگە تېخى مەلۇم بولمىغان هۆپلىگەن  ئىلمىي. ئىطلىرى ئېلىپ بېرىلدى( رېمۇهت لىلىض)

ۇرۇلدى. ماتېرىٌالالر تېپىلدى ۈگۈظلىرى ًېطىلمىگەن مەصىلىلەر ئاًدىڭالظت هىتاب ئەًوى . هەتىجىدە ئىلمىي ت

ۇر  .ئېنشپېدىتشىٌە ماتېرىٌاللىرىوى ۆئزىدە جەملىگەهلىنى بىلەهمۇ لەدىرلىن ت

صلەپنى ئابىدە هۇلتېگىن مەجمۇئەصىدۇرئالبومدىن وئرۇن ئالغان   -ًادىنارلىق ھازىرلى ئارخاهگاي ئاًمىكىدىنى هاظا . دە

ۇرۇپتۇ شىدا ۆئزىوىڭ ئەصلى وئرهىتىلغان جاًىدا ت ًىلى   -732هۇلتېگىن ًادىنارلىق مەجمۇئەصى مىالدىٌە . صەًدام ۋادى

اتىدىن هېٌىن ۇئهىڭ ئاغىشى بىلگە خالان تەرى ۇر صەرهەردە ۋاپ چە . پىدىن تىنلەهگەهىدىمەظھ مەجمۇئەدىن ھازىرغى

ارەتگاھ خارابىلىرى لالغان ۈه تاش ۋە زٌى  .هاتتا پۈت

ادىرەك زور مەرمەردىن ئىطلەهگەن بولۇپ، ًېزىكى تاظوىڭ تۆت تەرىپ ى ۋە لىرلىرىدا ۈه تاش ۈئچ مېتىردىن زٌى . پۈت

وۋاق تەصۋىرى  كان ب ۆرىوى ئېمىۋات ۈرك  ًادىنارلىكوىڭ ۈئصتى لىشمىغا ئاها ب ئاظىوا ۇئرۇلىوىڭ تامغىشى   -ۋە هۆك ت

ۋوللۇق)بۇهىڭ رەمزى . ئىطلەهگەن ۇرغان ئاظىوا ۇئرۇلى ۆئز : مەهىشى بار( صىم ۈرك خالاهلىكلىرىدا صەلتەهەت باظك هۆك ت

ۆرىگە باغالًدۇ  .تارىخىوى ئاها ب

ۈهى ئىننى تىللىق ۈرك خېتىدە، تاظوىڭ ش: هۇلتېگىن پۈت ۈرهىي مەتوى هۆك ت ۈزىدىنى مەتن بولشا ئاصاصىي ت ەرلىي ً

ب ًوللىغتېگىن، خەهزۇچە مەتن مۇئەللىپ ى بولشا تاڭ . خەهزۇچە ۈرهىي مەتووىڭ  مۇئەللىپ ى تارىخطۇهاس ۋە ئەدى ت

ورلۇلىوىڭ گېوېرالى جاڭ صاهغۇهدۇر   .ئىمپېرات

ۈظنەن پارچىلىر ۈه تاظتىن تاظكىرى، ۇئهىڭ صۇهۇپ چ ى، زور تاظپالا، هۇلتېگىن مەلبەرە مەجمۇئەصىدىن ًەهە بۇ پۈت

ۈۋرۈك ۋە ۇئهىڭ  كار ھەًنەللىرى، بالبالالر، بىوا تاملىرىوىڭ لالدۇللىرى، ت ۇئهىڭ ئەتراپىدىن ئىوشان ۋە لوچ

 .تەگلىنلىرى، صاپال پارچىلىرى ۋە باظكا تارىخىي ماتېرىٌالالر تېپىلغان

ۇرىدۇ . هۇلتېگىن ھەًنىلىوىڭ باش لىشمىدۇر ۇئ صەرهەردە. بۇ مەجمۇئە ًادىنارلىكلىرىدىن بىرى ئاالھىدە ئاًرىلىپ ت
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و  ۇرا ًاظلىق ظەخس)ۇئهىڭدا صەرهەردە تىرەن پىنىرلىم لىرغى چە بۆك، . صۈپىتىدە ئىطلەهگەن( وئتت ۈرهٌى بېطىدا ت

ۆه تە مىللىي هەلىطلەر بىلەن بىرگە ھوما لۇش تەصۋىرى بار ۈهشەهلىم ۋە بىغۇبارلىق . ب ھوما لەدىم ئەجدادلىرىمىزدا ً

 .رەمزى بولغان

ۈه تاش، ۇئهىڭ . ئالبومدىن بىلگە خالان ظەرىپىگە تىنلەهگەن مەجمۇئە ماتېرىٌاللىرىمۇ وئرۇن ئالغان بۇالر زور پۈت

كار ھەًنەللىرى، بالبالالر،  ۈظنەن تاش پارچىلىرى، ئىوشان ۋە لوچ ۈه تىن صۇهۇپ چ ئاصتىدىنى تاظپالا، پۈت

ۈۋرۈك لالدۇللىرى، صاپال پارچىلىرى ۈه تاش مەخشۇس بىوادا صالالهمالتا...  تۆظەمەلەر، بىوا ۋە ت بۇ . ھازىرلى هۈهدە پۈت

ۈرۈش ئىطلىرىمۇ ئېلىپ بېرىلدى ۆردىن بەهمۇ لىممەتلىم . لەبرە مەجمۇئەصىدە لىدىرىپ تەهط لىدىرىض جەرًاهىدا گ

 .ئەظٌاالر تېپىلغان

لەبرە تاظوىڭ . لەهگەنًىلى ۇئهىڭ وئغلى تەڭرى خالان تەرىپىدىن تىم  -735بىلگە خالان مەجمۇئەصى مىالدىٌە

ب ًوللىغتېگىن ًازغان ۈهىوى ئەدى ۇرىشىدا . پۈت ۈهى وئتت ۈزۈلۈظى بىلەن  هۇلتېگىن پۈت ظۇهىڭ ۈئچۈهمۇ ۇئهىڭ تېنىشت ت

ۆرۈهۈظىدىن لارىغاهدا، ۇئ هۆپ تاالپەتنە ۇئچرىغان. ۇئًغۇهلۇق بار ۈظنەن ًېزىق . تاظوىڭ ھازىرلى ه تاظتىن ۇئچۇپ چ

ۇرغان زور تاظپالا، . هى تولۇق تىنلەظوىڭ ئىمناهىٌىتى ًوقپارچىلىرىدىنى تېنىشتلەر لەۋھەهىڭ ھۇلىدىن چىكىپ ت

ظلىكوىڭ ئاالھىدە وئرۇن تۇتكاهلىكىدىن  ۈرهلەر صەهئىتدە ھەًنەلتىرا ۇئهىڭ ئەتراپىلىرىدىن تېپىلغان ھەًنەللەر هۆك ت

وتۇهىغا لو. دېرەك بېرىدۇ . ًۇلغان ھەًنەللەر ئاالھىدە ئېتىبارغا ئىگەبۇالر ئارىشىدا بولۇپمۇ بىلگە خالان ۋە ۇئهىڭ خ

نى لىشمىوىڭ ۆئزىمۇ ظۇ دەۋر  ۆۋەه لېنىن، ۇئالرهىڭ ھەر ئىننىلىشىوىڭ بېطى ۇئچكان، ظۇهداق بولشىمۇ بوًوىدىن ت

وگرافىم مەلۇماتالرهى هاماًان  -صەهئىتىوىڭ مىللىي هىٌىم  لىوىطلىق ئىنەهلىنى ھەلكىدە مۇھىم ئېتو هېچەهلەر بىلەن باغ

الًدۇلى  .ال

ۈرۈش ئىطلىرىمۇ ئېلىپ بېرىلغان - 2001 ۇئ لەبرىدىن هۆپلەپ صاپال پارچىلىرى، . ًىلى بۇ مەجمۇئەدە لىدىرىپ تەهط

وزا ۋە باظكا بۇًۇمالر، مېتال ئەظٌاالر،  ۆڭەهلىرى، لومۇظتىن ئىطلەهگەن هىٌىم ھەًنەلچىشى، تاۋاق، ه لوي ص

ًېڭى ئالبومدا بۇالرهىڭ ھەممىشىوىڭ . ئاًالالر چىككان -باظكا ئىدىض  لىممەت باھا تاظالر، ئالتۇن تالىوچالالر ھەمدە

ًمىز ۆرەلە  .رەصىمىوى ه

ۈرك خالاهلىكى دەۋرىدە ًاظاپ ۆئتنەن هاتتا دۆلەت  هاًاپ ئارخېئولوگىٌلىم ئابىدىلەردىن ًەهە بىرى ئىننىوچى ت
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ۇر هاماًەهدىشى ۋە تار ۈرك ئەدەبىٌاتىوىڭ مەظھ خطۇهاس توهٌۇلۇق خاتىرىشىگە ئەربابى، داهىطمەن، هۆك ت ى

چە بىر . تىنلەهگەن مەجمۇئەدۇر ۈه تاش، ۇئهىڭ  -بۇ مەجمۇئەدىن ھازىرغى بىرىگە لارىتىپ وئرهىتىلغان ئىننى پۈت

وڭ  ۈۋرۈهلىرى ۋە هەپىس هەلىطلىم چ وڭ تاظالر لالغان -ئەتراپىدا باش لىشمى ۇئچۇپ هەتنەن ھەًنەللەر، بىوا ت  .چ

جى ۇرىدۇ ئابىدىلەر ئارىشىدا تۇه ۇت ًادىنارلىكى ئاالھىدە پەرللىوىپ ت گە مەهشۇپ بوغ ۈرك خالاهلىكى دەۋرى بۇ . ت

ۇزېٌىدا صالالهمالتا ۈه تاش ۋە . ًادىنارلىق ھازىر چەچەرلەگ م بۇ مەجمۇئەدىن زور بىر تاظپالا ۈئصتىگە وئرهىتىلغان پۈت

چە تاش بۆلەهلىرى لالغان ۆرە ۋە ۇئهى   مۇھىمى تاظوىڭ ۈئصتى لىشمىغا هۇلتېگىن. بىرهەچ ئابىدىشىدىنىدەك ئاها ب

وۋاق تەصۋىرى ئىطلەهگەن كان ب ۈه تاش هۆپ ۇئپرىغاهلىكى ۈئچۈن ۇئهىڭ مەتوىوى تولۇق تىنلىگىلى بولماًدۇ. ئېمىۋات . پۈت

ئىننىوچى . ھازىرلى ظۇ ھالىتىدىن پەلەت صوغدچە مەتوى صاللىوىپ لالغان. ئەصلىدە بۇ ئابىدە ئىننى تىلدا بولغان

و ًېزى لېنىن، ئەًوى ھالىتىدە . لىوى ئالىمالر بىراھما ھەرپلىرى بىلەن صاهشنرىت ًېزىكى دەپ تەخمىن لىلىطىدۇخى

ۈزىدىنى مەتوى . ۇئالر تەخمىوىدىنى ئاظۇ هامەلۇم مەتوىوى وئلۇظوىڭمۇ ئىمناهىٌىتى ًوق بىزهىڭچە تاظوىڭ بۇ ً

ۈرهىي تىلدا  ۈرك تىلىدا، ًەهى ت ى بۇ ًادىنارلىكوى . پۈتۈلگەن بولۇظى مۇمنىنصاهشنرىتچە ئەمەس، بەلنى هۆك ت صەۋەب

ۈرك خالاهلىكى دەۋرىدىن لالغان مۇھىم ًادهامە  جى ت صى تۇه وۋملەر وئرهاتكان ۋە ۇئالرهىڭ بۇ مىرا ۈرهىي تىللىق ل ت

 .صاهىلىدۇ

ۈهمۇ بار وًر چېگر. ًادىنارلىكالر ئارىشىدا ھەًنەلوىڭ گەۋدىشىگە پۈتۈلگەن پۈت وۋى ئاًمىكىوىڭ چ دگ ىشىدىن دۇه

ۈرك   -687-692تېپىلغان، تەخمىوەن مىالدىٌە  ًىلالرغا مەهشۇپ بۇ ھەًنەلوىڭ ئەهە ظۇ گەۋدە لىشمىغا هۆك ت

وۋم)ًېزىكىدىنى مەتن پۈتۈلۈپ، ئاصتىغا هىٌىم تەصۋىرى ۋە بوي   .صى صىزىلغان(تامغا)تۇغرا ( ل

ۈه تاش، صەهنىز ئادەم ھەًنىلى،  ۇر مەجمۇئەصىدىن بولشا زور پۈت كار ھەًنەللىرى، هەلىض هۇلىچچ ئارصالن ۋە لوچ

 .ئىطلەهگەن تاظالر، بالبالالر ھەمدە صاپال پارچىلىرى چىككان

ۈه تاظمۇ وئرۇن ئالغان مەلۇمنى، وئرلۇن ًادىنارلىكلىرى . ًادىنارلىكالر ئارىشىدىن خەًرتەمىر لاًەلىرىدىنى پۈت

ۈهلەر ئاصاصەن تاظالرغا وئًۇل ۈهى لاًەگە صىٌاھ بىلەن . غانمەجمۇئەصىگە هىرىدىغان باظكا پۈت لېنىن، خەًرتەمىر پۈت

ۇر  .ًېزىلغان ًېگاهە ًادىنارلىكت

گە مەهشۇپ ئابىدىلەرمۇ بەك لىممەتلىم ۇر خالاهلىكى دەۋرى كان ۇئًغ ىدە صاللىوىۋات وڭغۇلٌى بۇالر ئاصاصەن لەدىمنى . م
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ۇر خالاهلىكىوىڭ پاًتەختى بولغان لارابالغاصۇن  هەهت . خارابىلىرىدىن تېپىلغان( وئردۇبالىق، خاهبالىق)ۇئًغ

ۈگمەن تاظلىرى،  ۈه تاظالر، ھەًنەللەر، ت ۈرلۈك بىواالرهىڭ لالدۇللىرى، مازارالر، پۈت ىوىڭ ۋە ت خارابىلىرىدىن خان صارٌى

ۇرا ئەصىر ظەھەر . تاش، مېتال، صاپالدىن ئىطلەهگەن بۇًۇمالر ۋە باظكا ئەظٌاالر چىككان ۈهلەردە  وئتت ل لەدىمىي دۆڭ

ۇرغۇن لالدۇللىرى ًېتىپتۇبىواهار گە مەهشۇپ  -مۇھىمى ظۇهىڭدىنى، بۇالر ئارىشىدا صاك . لىكىوىڭ ه ئىشنىف دەۋرى

 .بولغان ًادىنارلىكالرمۇ بار

ۈرك ًېزىكى ئەهئەهىشىوى صاللىغاهلىكى بىلەهمۇ لەدىرلىم ۈه تاظلىرى هۆك ت ۈهلەر ماهىٌچىلىككا . لارابالغاصۇن پۈت بۇ پۈت

 -ًارىتىلغان بولۇظىغا لارىماي، تارىخىي ( ًىلىدىن هېٌىن  -821تەخمىوەن مىالدىٌە  )ردە ئەمەل لىلىوغان  دەۋرلە

ۈرك ًازما  ۈهلىرىدىنى تارىخ هەۋىشلىم هۆك ت ۆرە هۇلتېگىن، بىلگە خالان پۈت ئېپىگرافىم مەتولەر بولۇپ، تەبىئىتىگە ه

ۇرغان الظت ۇرۇھكا هىرگۈچى ۈئچ . ئەدەبىٌاتى ئەهئەهىلىرىوى داۋام ۈه تاش مەلۇمبۇ گ بىرىوچىشى، لارابالغاصۇن . پۈت

تاش صۇهغاهلىكى ۈئچۈن ۇئهىڭ ًېزىكلىرىوى . بۇ مەڭگۈ تاش هاتتا بىر ًادىنارلىكوىڭ بۆلىنىدۇر. ًادىنارلىكى هامىوى ئالغان

 ئالىمالر ۇئهى ئىننى. ًادىنارلىكوىڭ ۈئصتى لىمىشغا بىر تەصۋىر ئىطلەهگەن. تولۇق تىنلەظوىڭ ئىمناهىٌىتى ًوق

ۇر هەزەر صالغان هىطى ۇئ تەصۋىردە ئەجدىھاهى ئەمەس، . ئەجدىھا تەصۋىرى دەپ تەرىپلىطىدۇ وڭ ك لېنىن، ۇئهىڭغا چ

ۆرىدۇ كان ظىرهى ه ۈرهىي تىلدىنى مەتن پارچىشى بولۇپ، مەتن . بەلنى وئلجىشىوى ًەۋات ۇر ت ۇئهىڭ ئاصتىدا بولشا بەش ل

ۆزلەرهى تىنو ۈرك خېتىدە ۇئهىڭدىن هېٌىونى ص ... تەڭرىدە لۇت بۇلمۇش ئالپ بىلگە ... بۇ تەڭرىنەن : ەش مۇمنىنهۆك ت

ۇر لاغان ... تەڭرى  ۇر خالاهى... تەڭرى ... تەڭرىوىڭ ئىواًىتىگە ئېرىطنەن ئالپ بىلگە ... بۇ ئىالھىي ... )ۇئًغ  .(ۇئًغ

ۈرك ًېزىكى مەتوى پۈتۈلۈپ،  12ئىننىوچىشى، لارابالغاصۇن ًادىنارلىكىغا  ۈزىگە تاغ صەترىلىم هۆك ت تاظوىڭ باظكا ً

وۋم تامغىشى ئىطلەهگەن  .ۆئچنىشى ۋە بىر ل

ككىتىوى ۆئزىگە تارتىپ  ۈهلىرى ئىچىدىنى بۇ ۈئچىوچىشى هۆپتىن بۇًان ئالىمالرهىڭ دى ۈئچىوچىشى، لارابالغاصۇن پۈت

چە، صوغدچە ۋە خەهزۇچە. هەلمەه تە ۈرهٌى ى ظۇهىڭدىنى، بۇ ًادىنارلىق ۈئچ تىللىق، ًەهى ت ھازىرلى ھالىتىدە . صەۋەب

چە  بۆلەهلەردە صالالهغان ۈرك ًېزىكىدا. تاش پارچىلىوىپ، ًېزىكى بىرهەچ ۈرهىي مەتن هۆك ت ئەپشۇصنى، ًېزىق پارچە . ت

ۆزلەرهىال  تىنلەش مۇمنىن - ۇرات، ۇئهىڭدىن ئاًرىم ص چە صەترىلىرىدىنى ئىلگەرۈ هۈن   -9    -7بىرىوچى تاظوىڭ . پ غى

ۇبكا  هۈن پاتار... ظەرلكە هۈن تۇغار ... )صىق هىرۈ هۈن بات... توغشۇق  ۈهىدىنى ئىلگەرۈ ( جەه ۈملىلىرى هۇلتېگىن پۈت ج
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وهلى لاغاهغا تەگى  ورىغارۇ تەمىر لابىغكا تەگى ...هۈن توغشىكدە ب وهلى خالاهغا لەدەر ... )،  ل ، ...ظەرلتە هۈن تۇغاردا ب

كا لەدەر  وۋۇل ۈر ل ۈرك تارىخ . ىدۇصەترىلىرىوى ئەصنە صال...( غەربتە تۆم مەتووىڭ بۇ تەرىپ ى ۇئهىڭدا هۆك ت

 .هەۋىشلىنىوىڭ ئەهئەهىلىرى ًاخطى صالالهغاهلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ

كىتىمىزهى لارىتاًلى . ئىننىوچى تاظتىنى ًېزىكوىڭ تۆتىوچى صەترىدە مىرۇ ھەرپ بېرىنمىشى هېلىدۇ: ًەهە بىر ۆئرهەهنە دى

ۇصۇصىٌەتلىرىدىن ك ماهى مەتولىرىدە بۇ  ئاتالغۇ . ېلىپ چىكىپ مەر دەپ وئلۇش مۇمنىنبۇ ھەرپلەرهى ًېزىق خ

ۈرك « ۇئصتاز» ماهىي جەمەتلىرىدە  -مەهىشىوى ئاڭلىتىدىغان ئەهە ظۇ تەخمىن راصت بولشا، مەزهۇر پۈتۈك ت

 .پۈتۈلگەهلىنى ًەهە بىر لېتىم ۆئز تەصتىكىوى تاپىدۇ

مۇھىم تەرىپ ى صوغدچە مەتن ًېزىكىوىڭ . ًاخطى صالالهغان ًادىنارلىكتىنى صوغدچە ۋە خەهزۇچە مەتولەر هىشبەتەن

ۇهەممەللەظنەن ظەهلىدە ۆرۈهۈظى، باظكا صوغد ًادىنارلىكلىرىدا ۇئچرىماًدىغان ئاًرىم . ۆئزىگە خاس م ھەرپلەرهىڭ ه

ۇرىدۇ ۇر ًېزىكىغا هاھاًىتى ًېكىن ت ۇر  بۇ ًادىنارلىكتا صوغد. ًېڭى بەلگىلىرى بىلەن ًېزىكوىڭ بۇ ظەهلى ۇئًغ خېتىدىن ۇئًغ

ۆرۈش مۇمنىن ۈرهىي ًېزىكوىڭ صوغدچىغا بولغان تەصىرىوى ه . ئېلىپبەصىگە بولغان صىلجىطوى ئەمەس، ئەهشىچە ت

ۈرىتىمۇ بېرىلگەن ۈرهىي ًادىنارلىكالر ئالبومىدا بۇ تاش بۆلەهلىرىدىنى ًېزىكالرهىڭ فوتو ص ىدىنى ت وڭغۇلٌى  .م

ۈرك گە مەهشۇپ هۆك ت ۇر خالاهلىكى دەۋرى ۈهىدۇر ۇئًغ ەت پۈت پۈتۈك . ًېزىكىدىنى ًادىنارلىكالردىن ًەهە بىرى تەزٌى

وۋم)ئاصتىدىنى تاظپالىغىمۇ ًېزىق پۈتۈلۈپ، بوي . ئىننى تاظوىڭ تۆت تەرىپىدە ۈرۈلگەن( ل ۈظ  .تامغىشى چ

ور هامى بىلەن ئاتىلىدۇ چ ۇر خالاهلىكىوىڭ باظكا بىر ئابىدىشى موًۇه ًېزىكى . هگەنًىلى تىنلە  -760ۇئ مىالدىٌە . ۇئًغ

ۈرهلەر  ۇرالرهىڭ هۆك ت ورهىڭ ھاًاتى، ۇئًغ چ ۇر خالاهى موًۇه ئەللىم بىر صەترىدىن ئىبارەت بولۇپ، ۇئهىڭدا ۇئًغ

ۈه تاش بىلەن . ۈئصتىدىن لازاهغان غەلىبىشى ۋە باظكا تارىخىي ۋەلەلەر ئەهس ئەتنەن ًادىنارلىق مەجمۇئەصىدىن پۈت

ورغان خارابىشىمۇ لالغانبىرگە ۇئهىڭ ئاصتىغا وئرهىتىلغان تەگلى  .ك، ظۇهىڭدەك ۇئهىڭغا ًېكىن بىر جاًدا لەدىمىي ل

ۈرك صەهگ تاراظلىكى  گەن جاًدىن تېپىلغان ئابىدىلەر لەدىمنى ت ئارخاهگاي ئاًمىكىدىنى ظىۋېئىت ۇئلەئەن دې

ۆرمىگەن صى(تاظچىلىق) چە تەصەۋۋۇر لىلىپمۇ ه ن ھازىرغى چە بىز بىلمىگەن ۋە ظۇ دەۋردى . رلىرىوى ئاچىدۇهىڭ ھازىرغى

ورغان ۋە ۇئهىڭ ئەتراپىدىن چىككان ئابىدىلەردىن  گە مەهشۇپ بۇ ئارخېئولوگىٌىلىم تېپىلمىالر ل ۇر خالاهلىكى دەۋرى ۇئًغ

وزا، توظكان ھەًنەللىرىمۇ بار. ئىبارەت كار، ل  .بۇالر ئارىشىدا ئىوشان ۋە ئارصالن، لوچ
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وۋ ئاًمىكىدىنى بوغدخان تېغى ئېتىنىگە ۇر  ًىلى  -1733ت ۈرك ۋە ۇئًغ خاهىشىوىڭ ًېوىدا هۆك ت ۇرۇلغان مەهزظىر ئىبادەت ل

خاها لالدۇللىرى، ظۇهىڭدەك ۇئهىڭ . خالاهلىكلىرى دەۋرىدىن لالغان ًادىنارلىكالر صالالهمالتا ھازىرلى پەًتتە بۇ ئىبادەت

ۈۋرۈك ھۇللىرى، ئادەم ھەًنەللىرى، بالبالالر، ئارصالن، لو ۈۋرۈهلىرى، ت كار ھەًنەللىرى، ۈئصتى ۇئدۇلىدا بىوا ت چ

وۋم)لىشمىغا هەلىطلەر، ًاهلىرىغا تاغ ۆئچنىشى، بوي  ۈگمەن تاظلىرى ۋە باظكا ( ل تامغىلىرى ئىطلەهگەن تاظپالا، ت

 .ئەظٌاالر تېپىلغان

ۈرۈلمىگەن ئابىدىلەرمۇ وئرۇن ئالغان ۈرك ۋ. ئالبومدىن ھېلىغىچە ئىلمىي ئەدەبىٌاتالردا باًان لىلىپ ۈئلگ ە ۇئالر هۆك ت

ۇر دەۋرلىرىگە مەهشۇپ مازارالردۇر كار . ۇئًغ ۈرلۈك هەلىطلەر بىلەن بېزەلگەن تاظالر، ئىوشان ۋە لوچ مازارالردىن ت

 .ھەًنەللىرى، بالبالالر چىككان

 .لېزىلغان چاغدا ۇئالرهىڭ بىرىدىن ئالتۇن تاۋاق ۋە لوظۇق چىككان. ئاًرىم مازارالردا لېزىض ئىطلىرىمۇ ئېلىپ بېرىلغان

ۇرۇلۇظى ۋە بىواهارلىق، ھەًنەلتاراظلىق، هۆك تۈ رك خاهلىكلىرى دەۋرىدە ًارىتىلغان مەدەهىي ئەهئەهىلەر، ظەھەر ل

الظتى ۇر خالاهلىكى دەۋرىدىمۇ داۋام بىراق، هۆك . صەهئەت، ًېزىق مەدەهىٌىتى صاھەصىدە توپالهغان تەجرىبىلەر ۇئًغ

ولۇهۇظكا ئەمەل ق ۈرهلەردە هۆك تەڭرىگە چ ۈرك دەۋرىدە ت ۇر خالاهلىكى دەۋرىدە بۇددىزم، ت ىلىوغان بولشا، ۇئًغ

ۈرهىي تىللىق خەلكلەرهىڭ مەدەهىٌىتى، صەهئىتى، ئەدەبىٌاتى، . ماهىٌچىلىق هەڭ ًېٌىلدى بۇ تارىخىي جەرًان ت

ۇرۇلۇش مەدەهىٌىتى لاتارلىكالرغىمۇ تەصىر لىلدى هەتىجىدە ھەر ئىننى خالاهلىق دەۋرىدە . بىواهارلىق، ظەھەر ل

ۆرۈش مۇمنىنًارىت ۇرىشىدا پەرللىق تەرەپلەرهى ه ۆرگەن هىطى بۇهىڭغا . ىلغان ئابىدىلەر وئتت ئالبومدىنى رەصىملەرهى ه

 .ئىطىوىدۇ

ك)هىتاب ًەهۈهىدە  بۇ راًوهالردا ( بۇ وئرۇهدا تارىخىي ئەهئەهىلەرهىڭ ھازىرلى ھالىتىوى صالالش مەلشىتىدە بولشا هېرە

ۈرهىي تىللىق خەلكلەرن كان ت  .ىڭ ھازىرلى صەهئەت هەمۇهىلىرىدىومۇ ۆئرهەهلەر بېرىلگەنًاظاۋات

ۈرهىي تىللىق خەلكلەرهىڭ ئىپتىخارى بولغان  ىدىنى لەدىمنى صەلتەهەتلەر دەۋرىدىن لالغان، ت وڭغۇلٌى وئمۇمەن، م

ۈرهطۇهاصلىكوىڭ هاتتا ۇئتۇلى  -تارىخىي  صۈپىتىدە ئارخېئولوگىٌىلىم ًادىنارلىكالر ئالبوموىڭ هەظر لىلىوغاهلىكىوى ت

ۈرهىي تىللىق خەلكلەر تارىخى،  لەدىمنى خالاهلىكالر دەۋرى صەهئىتى، بىواهارلىكى، . باھاالش مۇمنىن بۇ ئالبوم ت

ۇرۇلۇش مەدەهىٌىتى  بوًىچە مەهبە بولۇپ لالغۇصى وگرافىٌىشى، ظەھەر ل  .ئېپىگرافىٌىشى، ئېتو
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 ًىلى  -2002هاملىق گېزىتوىڭ « ۆئزبېنىشتان ئەدەبىٌاتى ۋە صەهئىتى») 

 .(هۈهىدىنى صاهىدىن ئېلىودى  -10ئاًوىڭ  - 5 

 

 

ۇرغۇچى  ۇرچىالظت      فەرىدە ئەمىن:  ۆئزبېنچىدىن ۇئًغ

  

 ئېغىرالظتى« تولغىكى»مەدەهىٌەتوىڭ 

 ًەر ظارى هىلىماتىدىنى ئىللىتىطوىڭ: ًاهۋار ئېالن لىلغان مالالىدە مۇهداق دېٌىلدى -23« دۇهٌا گېزىتى»ًاپوهىٌىدىنى    

ئەصىر مەدەهىٌىتىوىڭ مۇھىم ئاالھىدىلىنىوى صاهائەتلىطىض مۇھىتىوىڭ ًاماهلىطىطى  -20هۈهشېرى هۈچىٌىپ هېتىطى

صشەملىدى، ماددىوى ئەال بىلىض بىلەن ئىلىم  ۇپەن ھەممىگە لادىر  -ۋە ئېوېرگىٌىوىڭ ًېتىطمەصلىنىگە مۇجە

ۈهىم ۈهل ىشىوى ئاصاس لىلغان غەرب مەدەهىٌىتىوىڭ هەمت ۇ هۈهشېرى ئاظنارىالهدى؛ تەبىئەت بىلەن ئادەموى هەزەرٌى

ۈرۈش ۈئصتىدە ئىزدىوىدىغان ظەرق مەدەهىٌىتى ھاًاتىي هۈچىوى لاًتىدىن هاماًان لىلىپ، ئىوشاهالرهىڭ ئىدىٌە  بىرلەظت

ۈزلەهدى دېمەك، ئىوشاهالر ھازىر ظەرق بىلەن غەرب مەدەهىٌىتىوىڭ ئالمىطىض دەۋرىدە . ئاصاصى بولۇپ لېلىطكا ً

ى، ت دۇ، ئەمما بىز ھازىر صۈبھى ئالدىدىنى تۈن لاراڭغۇصى باصكۇچىغا هىردۇق، ظۇهداق دېٌىطنە بولىدۇه ۇرۇۋاتى

ۇرغان ًېڭى مەدەهىٌەت پەًدا لىلغان  ۇلۇش ئالدىدا ت مۇھىت مەصىلىشىوى ًادرو لىلغان ًەر ظارى هرىزىشى تۇغ

ۇر« تولغاق»   .ت

ۈزەل صەًٌارە«ئەھۋالى هۈهشېرى ئېغىرالظشا ئىوشاهالر بۇ ئەگەر ًەر ظارى هىلىماتىوىڭ ئىللىپ هېتىض     دە » گ

لىق ًاظىٌالماًدۇ،  ئەصىر مەدەهىٌىتىوىڭ  مۇھىم ئاالھىدىلىنى بولغان صاهائەتلىطىض مۇھىتوىڭ  -20داۋام

ا بىلەن ئامېرىنا ئەللىرى. هاچارلىطىطى ۋە ئېوېرگىٌىوىڭ ًېتىطمەصلىنى صەۋەبىدىن توختاپ لالىدۇ ۇڭا ًاۋروپ دىنى ظ

تېخوىنا ئارلىلىق  -بىرىگە زىت، مەدەهىٌەتوىڭ مەهىشى ئىوشاهالرهىڭ پەن  -هىطىلەر ئادەم بىلەن تەبىئەت بىر 

ۇر، دېٌىطىۋاتىدۇ گەهلىن ت ۈگۈهنى . تەبىئەتوى ۆئزگەرتىض ۋە تەلشىم لىلىض دې كان ب مۇھىت هۈهشېرى هاچارلىطىۋات
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كئادەم تەبىئ»هۈهدە ئەهئەهىۋى ظەرق مەدەهىٌىتىدىنى  « ەتوىڭ بىر لىشىمى، ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىواق ۆئتۈظى هېرە

ككەت  بۇ هۇلتىوى چىكىض لىلغاهدا، دۇهٌا مەدەهىٌىتى غەرب . ئېتىبارغا ئېرىطتى -دەًدىغان ئىدىٌە لاًتىدىن دى

لىم لارىطىوى مە لىم ئالمىطىطىدىن ئىبارەت مەدەهىٌەت دەۋرى ًداهغا مەدەهىٌىتى بىلەن ظەرق مەدەهىٌىتىوىڭ دەۋرى

ۈرىدۇ   .هەلت

ىشىگە لارىغاهدا، ًەر ظارى مەدەهىٌىتىوى ظەرق « مەدەهىٌەت تارىخى»    هىڭ ًازغۇچىشى صۇن ظەهجېوىڭ هەزەرٌى

لىوىض دەۋرى ئەًشا . ًىو بولىدىنەن800مەدەهىٌىتى ۋە غەرب مەدەهىٌىتى دەپ بۆلۈظنە بولىدىنەن ھەمدە دەۋرى

ۇرۇهكى  ًىلدا رىم مەدەهىٌىتى  400صىٌە مەدەهىٌىتى گۈللەهگەن ئىدى، هېٌىونى ًىلدا گرېت 400دۇهٌاغا هېلىطتىن ب

خاهىشى بىلەن رىموىڭ ًۇمىالق ظەهىللىم تىٌاتىرخاهىشى  -----بۇ مەزگىو . گۈللەهگەن چىلىق ئىالھى بۇت دېھكاه

للىنىدىنى غەرب مەدەهىٌىتى ئىلىم  ردا ظەرق پەن صاھەصىدىنى گۈللىوىطوى هاماًان لىلغاهىدى؛ ظۇ چاغال -ۋەهى

كان ئىدى ۇرۇۋات   .مەدەهىٌىتى تېخى تەرەلكىي لىلمىغان لاراڭغۇ دەۋردە ت

ًىلى رىم ئىمپېرىٌىشىوىڭ ًىمىرىلىطىگە ئەگىطىپ ئاخىرالظتى،  -395لېنىن گرېتشىٌە بىلەن رىم مەدەهىٌىتى مىالدى    

صلەپ ًىلدا ظەرق مەدەهىٌىتى غەرب  800ًىلىغىچە بولغان  -1200ًىلىدىن -400مىالدى  مەدەهىٌىتىوىڭ وئرهىغا دە

گە هىردى ۈزۈپ . گۈللىوىض دەۋرى وى بېطىدىن ۆئتن ۇبىي صۇڭ دەۋرى ۇڭگو تاڭ، ظىمالىي صۇڭ ۋە جەه بۇ دەۋردە ج

ۇر ئەصەرلەر بارلىككا  ۇرغۇن مەظھ ۈرتنىشىدە مىشلىشىز گۈللەهدى، ه مىشلىشىز تەرەلكىي لىلدى؛ ًاپوهىٌىمۇ بۇهىڭ ت

ۇرا ئەصىرگە لەدەم لوًدىغەرب جەمئىٌىتى بولس. هەلدى   .ا بۆلۈهۈپ، لاراڭغۇ وئتت

ظەرق مەدەهىٌىتى . ًىلدا غەرب مەدەهىٌىتى لاًتىدىن گۈللەهدى 800ًىلىغىچە بولغان   -2000ًىلىدىن  -1200مىالدى    

ۈزلەهدى تېخوىنىشى  -صەهئەتوى لاًتا گۈللەهدۈرۈش ھەرىنىتىدىن هېٌىن، غەربوىڭ پەن  -ئەدەبىٌات . بولشا زاۋاللىككا ً

ۈرەتتە تەرەلكىي لىلدى ئامېرىنا لىتئەصىوىڭ باًكىلىطى، دۇهٌاهىڭ ھەر لاًشى جاًلىرىدا مۇصتەملىنە تالىطىض . تېز ص

گەهدىن هېٌىن، غەربوىڭ پەن  ًەر ظارىلىطىض دەۋرى ًېتىپ . تېخوىنىشى، ًەهە بىر بالداق گۈللەهدى -ۇئرۇظى هۈچەً

ى لۈك هېلىض بىلەن بىر ۋالىتتا، غەرب مەدەه ًىتى پۈتنۈل دۇهٌاهى لاپلىدى، بىراق ئەرەب مەدەهىٌىتىوىڭ هۈچ

  .لارظىلىكىغا دۇچ هەلدى

كا،     ىشى ئاصاصىغا بەرپا لىلىوغان بولغاچ غەرب مەدەهىٌىتى مىالدىوى ئەال بىلىض ۋە ئىلىم پەن ھەممىگە لادىر هەزەرٌى
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ۈرۈش ۋە غەرب ًىلىغىچە بولغان ۋالىت غەرب مەدەهىي -2800ًىلىدىن -2000مىالدى ۇهەممەللەظت ىتىوى م

ۈهىوى تولۇلالش مەزگىلى بولىدۇ ۈهل ئەزەلدىن مەهىۋى لىممەت بىلەن ئېتىنا لارىطىوى ئەال بىلىپ . مەدەهىٌىتىوىڭ هەمت

الًدۇ، ظەرق بىلەن غەرب مەدەهىٌىتىوىڭ  هەلگەن ئەهئەهىۋى ظەرق مەدەهىٌىتى بولشا بۇ ۋەزىپىوى زىممىشىگە ئاال

ۈهشەك مەدەهىٌەت دەۋرى پات ئارىدا ًېتىپ هېلىدۇمېغىزىوى تالالپ مۇهداق  ----صۈن . ، ظاهىلىوى تاظلىۋېتىدىغان ً

ًىو ظەرق مەدەهىٌىتى بىلەن غەرب مەدەهىٌىتىوىڭ  100ًىلىغىچە بولغان  -2075ًىلىدىن  -1975: دەپ لارىدى

چى دەۋر بولىدۇ، بىز ھازىر دەل  ئالمىطىض دەۋرى بولىدۇ، ظۇهدالال ًېڭى مەدەهىٌەتوىڭ مەًداهغا هېلىطىدىنى ۆئتنۈه

ۇرۇۋاتىمىز  مۇظۇ باصكۇچتا ت

ۈهشەك صاهائەتلىطىض ئەهدىزىشىوى     لىگە بارلىككا هەلگەن ً ًېڭى مەدەهىٌەت ًەر ظارى هىلىماتىوى ئىللىتىۋېتىض بەدى

ۈۈش ۈئصتىدە ئىزدىوىدىغان ظەرق مەدەهىٌىتىوىڭ . ۆئزگەرتىدۇ لۇدرىتى پۈتنۈل تەبىئەت بىلەن ئادەموى بىرلەظت

دىن هېٌىونى ًاپوهىٌە « مەدەهىٌەت ھەرىن تىى». مۇهداق دەپ لارىدى ---صۈن . ئىوشاهىٌەتوى ۆئزىگە جەلپ لىلىدۇ

ۈزدى، ًاپوهىٌە 40 ي لىلغان تەرەلكىٌات ۋە چېنىوىض باصكۇچىوى بېطىدىن ۆئتن ًىلىدىن باظالپ  -1865ًىلوى دەۋرى

ًىلدىن هېٌىونى  40دۆلەت ئەڭ هامرات، ئاجىز دەۋرگە هىردى، لېنىن  تاظكى لىٌىوچىلىككا دۇچ هېلىپ، -ئىچنى 

ۇرۇللۇلىغا . ًىلى ًاپوهىٌە روصىٌىوى مەغلۇپ لىلدى -1905 وڭ ل ۇڭگو چ ىشى ج بۇ غەلىبىدىن مەغرۇرالهغان ًاپوهىٌە ئارمٌى

ىن هېٌىن پۈتۈهلەي ًىلى تىوچ وئهٌان ۇئرۇظى مەغلۇپ بولغاهد -1945ًىلدىن هېٌىونى  40تاجاۋۇز لىلدى، ئەمما 

ۈگەظتى  -2ًىلىغا هەلگەهدە ًاپوهىٌە دۇهٌادىنى ئەڭ لۇدرەتلىم دۆلەتلەرهىڭ بىرىگە ئاًلىوىپ،  -1985لېنىن . ت

چە . ظۇهىڭدىن هېٌىن ًاپوهىٌە ًەهە چېنىوىض ًولىغا ماڭدى. لېتىملىق مۆجىزە ًاراتتى ئىكتىشادتىنى چېنىوىض ھازىرغى

لىطى مۇمنىن -2ا بارغاهدا ًاپوهىٌە بەلنىم ًىلىغ -2025. داۋام لىلىۋاتىدۇ ۈۋې   .لېتىملىق مەغلۇبىٌەتوى هۈت

ۇدلا هېلىض       ًدۇ، بۇ ًەردىنى ھەل لىلغۇچ ئامىو ًېڭى مەدەهىٌەتوىڭ ۋۇج لېنىن ئىوشاهالر تەلدىرىوى ۆئزگەرتەلە

نە ئەھمىٌەت بېرىض، بارلىق ۋالتىوى توغرا ئىگىلەش، ًاپوهىٌىوىڭ ئەهئەهىشىدىنى باظكىالر بىلەن بولغان مۇهاصىۋ ەت

ۇداتالر بىلەن ئىواق ًاظاظوى هىطان لىلغان روھوى لاًتا گۈللەهدۈرۈش، غەرب بىلەن ظەرلوىڭ ًېڭى  مەۋج

ۈرىدىغان ًول دېٌىطنە بولىدۇ   .مەدەهىٌىتىگە تەڭ ئەھمىٌەت بېرىطنە لاتوىطىطوى ًاپوهىٌىوى لاًتا ھاًاتكا ئېرىطت
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  لىم گېزىتىۈئرۈمچى هەچ: مەهبەصى  

ۆرۈلگىوى  لېتىم213:ه

 28-1-2008:ۋالتى 

  

 

 مەدەهىٌەت تەتكىكاتىدىنى هۆلەم مەصىلىشى

   

 داۋۇت وئبۇلكاصىم

صتاهىدا  ۇز لاغان دا ۈردەك لاتتىق "ئىوشاهالرهىڭ ۆئزىوى بىلىطى وئغ لىئات بۇغا ًېدى، ئېٌىق ًېدى، ۇئ گەرچە تۆم

ۈردى ۇڭ كار فېئاتوى ًېدى. بولشىمۇ، هەًزەم ئاخىر ۇئهى ۆئلت ۇئ گەرچە ظامالدەك تېز بولشىمۇ، وئلٌارىم ئاخىر ۇئهى . ظ

ۈردى  ۇز لاغاهدەك پۈتۈهلۈك صەزگۈصى ئاصاصىدىنى بىلىطتىن گرىم ئەپشاهىلىرىدەك "ۆئلت دەپ ۆئزىوى بىلگەن وئغ

 -زاق دەۋرلەردىن هېٌىن بارا ئالەم ئىرادىشى بوًىچە بولغان ئالال ئىرادىشى ئاصاصىدىنى  بىلىطنە ًۆتنىلىپ هاھاًىتى ۇئ

ۈردىنى ئىالھىي تۇمان بارا . بارا ۇئمۇ ئەللى ئاصاصتىنى بىلىطنە ئالماظتى ۈزۈلۈپ ھېشىٌات تەرىپىدىن  -تەپەهن بارا ص

ۈزۈك صۇغا ئاًالهدى ۇرۇۋېتىلگەن دۇهٌا زۈمرەتتەك ص ۆهۈم چىكىرىض لابىلىٌىتى  . تۇتۇلالظت ق ھ ۇۋاپى بىراق، ئەلىو م

كا ۇئهىڭ هېمىوى راصت، هېمىوى ًالغان دەپ ئېتىراپ بولۇپ، ًەهىال  ئىوشاهوىڭ لولىغا ئاًلىوىپ هېتىض خەۋپىدە بولغاچ

ظۇهىڭ بىلەن ئەللىي ئاصاصتىنى بىلىض ماتېرىٌالىشتىم بىلىض، . بارا ئاظنارە بولدى -لىلىطوىڭ مۇھىملىكى بارا 

ماتېرىٌال، مېتافىزىم . مەزھەپلەرگە ئاجرىدى تارىخى ماتېرىٌالىشتىم بىلىض ۋە مېتافىزىنىلىق بىلىض دەًدىغان

ۈظەهچىدە بولۇش وئخطاظمىغان لاراظالرهى مەًداهغا چىكاردى  .دەًدىغان ۇئلۇمالرغا هىشبەتەن وئخطىمىغان چ

ئاصىٌادا ئالالهىڭ ئىرادىشى بوًىچە بىلىض تېخىمۇ هامالەتنە ًەتنەهلىم بىلەن ئەرەب ًېرىم ئارىلى پۈتۈهلەي بىرلىننە 
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لەظتىهېلىپال ۇرا ۋە غەربىي ئاصىٌا بىر گەۋدى ادا ئەللى ئاصاصتىنى بىلىض بىلەن ئالالهىڭ .  لالماي، پۈتنۈل وئتت ًاۋروپ

مىلىق خېلى بىر مەزگىو بۇ تىرهىطىطنە جاھىللىق بىلەن بۇتواپ بالكان  ئىرادىشى بوًىچە بىلىض تىرهىطىپ دوگ

ۈرۈلگەن . ىكى تەدرىجىي ًىمرىلدىبولشىمۇ، ًەهىال لۇدرەتلىم رىم ئىمپېرىٌىشى، رىم پاپال ۈزۈملەظت ۇزالر، ت غاًىلەر، هوپ

مىالر بارا  ۈظۈپ، وئرهىغا بارا  -دوگ ۆردىن چ لەرهىڭ ۆئزى چىكتى -بارا ت ۇر . بارا ئادەم ئىوشان ئەمدى ۆئزىوى لاهدالت

ۈرۈظتىن ب ۆڭلى  -ارا تارازىغا صېلىپ ۇئهدالنەن، مۇهدالنەن دەپ ۆئلچەمدىن ًىراللىكىغا ۆئهۈهۈپ تىرىطىپ ً بارا ه

ە، . هېمىوى تارتشا ظۇهى ئىجرا لىلىدىغان بىر جاصارەتوى تىنلەظنە تۇتۇهدى ورتۇگالٌى ئەهگلىٌە، فراهشىٌە، ئىشپاهىٌە، پ

ۇرىغا چىكتى گەهدەك دۆلەتلەر رەصمىي ھالدا ًات ۋە ۆئزلۈك ئېڭى ئىچىدە وئتت ورۋېگىٌە دې هىطىلەرهىڭ . گېرماهٌە، ه

ي مەئىطەتلەر مۇھىملىطىطكا باظلىدىهەزىرىدە پاهىي دۇهٌا ًە ۇرۇپمۇ هېچە . هى ماددى هۈهدۈز  -هىجاصەتوىڭ ئارىشىدا وئلت

تەصۋىي صېرىپ پۈتۈن ئېشى ًادى بىلەن جەهوەت ئىطىنىوىڭ ئېچىلىطىوى هۈتىدىغان ئەهدىزىشى ۆئزگىرىپ، 

ۇرصاممۇ  ۇرمىشاممۇ ھامان ۋالتى صائىتىدە ئ -جەهوەتوىڭ ئىطىنىگە لاراپ وئلت چىلىدۇ، ئاڭغىچە ئەتراپىموى وئلت ې

چىلىم خەًرىلىننە  تازلىۋېتەي، باظكا بىرى بۇ ًەرگە هېلىپ لالشىمۇ بۇ ئىطىمدىن صۈًۈهۈپ  لالشۇن، مېوى مۇظۇه

گەهدەك ھالغا هەلدى لىطى هاتاًىن، دې لمىغان ئېتىناپوىڭمۇ جەهوەتوىڭ هاپالىتى بوال جاھاهوڭ ئىطلىرىغا . ماًىلراق لىال

ۆڭۈل بۆلىدىغاهال لىم  -تەبىئىنى ظۇهىڭ بىلەن صودا . ر هۆپەًدىه صاهائەت گۈللەهدى، پۇل تېپىطكا مۇهاصىۋەت

ۈهشەهلىننە  -تېخوىنىۋىي مەصىلىلەر هىطىلەرهىڭ هاللىشىدىن وئرۇن ئالدى ۋە بۇ هەًىپ بارا  بارا پەلشەپىۋىي ً

ۈرۈلدى  .هۆت

كان مۇظۇ . ىككا وئرۇن بوظاتتىپادىطاھ باظباظتالو. ئىالھىي هىتاب پادىطاھلىككا وئرۇن بوظاتتى ئىوشاهالر ًاظاۋات

لىوىطكا باظلىدى ۇال ۇهەممەللىم بولۇپ ج ۇز تەبىئەتتىوال ئەمەس . ئالەمدىنى هۈللى ئەلىو هەق م ۇئالر ۇئهى ًالغ

ۇرالىزم"، "تەبىئەت، ئىالھ. "جەمئىٌەتتىومۇ ئىزدىدى ۇرىغا چىكتى" ئەللى ھولۇق"، "هات گەهدەك ئاتالغۇالر وئتت . دې

هىطىلەر . للىلىم ئاصاصىدىنى ًېڭى ۇئلۇمالر صىشتېمىشىوى تىنلەپ، ًېڭى لىممەت ۆئلچەملىرىوى ۆئرە لىلدىئە

كان ئىوشاهپەرۋەرلىنوىڭ تولۇق هەتىجىلىرى صۈپىتىدە  لىطىۋات ۇرا ئەصىردىن داۋام هەزىرىدىنى هۈللى ئەلىو وئتت

ۇهەممەلشىزلىنوىڭ ئاتالمىض هۈللى ئ. دېڭىزهىڭ وئرهىغا ھاًاتوىڭ  مەرهىزىگە جاًلىطىطكا باظلىدى ىوشاهدىنى م

ۇگۇ تەصۋىرلىگەن  پ ھىٌ هۈللى ئەلىلوى .هىڭ دەل ۆئزى ئىدى"پاجىئەلىم دۇهٌا"ئەلىلدىنى ئىپادىشى بۈًۈك ئەدى
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لەرهى تولىمۇ بەك لىرلىق  ۇرمۇظوىڭ خاصىٌىتى ۋە ۈئهۈمدارلىكى ئەلىلوىڭ ئىجتىمائىي مۇهاصىۋەت لۇتۇپ لىلغان ت

ورلۇق ۋە ئىوشاهپەرلىننە ئىطىوىڭ تېخى ئەمدىال باظالهغاهلىكىوى، لىلىۋېتىطى ب كان ئىوشاهوىڭ خ ىلەن بولۇۋات

چە بولغان ۇئتۇلالرهىڭ بۇغداًوىڭ باھاهىشىدە صۇ ئىچنەن لارمۇق  تىن باظكا هەرصە )ئالىجولىلىق(ھازىرغى

ۇرصىتىوىڭ  ئەمدى  ۇۋا ھېس لىلدۇردىئەمەصلىنىوى ئېوىق لىلىپ بۇغداًوى تۇتۇظوىڭ ھەل لىلغۇچ پ . هەلگەهلىنىوى غ

ۇرصىمۇ  ۇلىشىال جەهوەتوىڭ ئىطىنى ئېچىلىدۇ دەپ مەًدىشىگە مۇظتالپ  ت ۈزۈلمە غ ۆهۈمران ًاهى ت ئەلىو بىرەر ھ

ۆرلۈك، تەڭلىم، هۈًۇم. "جەهوەتوىڭ تېخىچە ًېكىن بولماصلىكى هىطىلەرهى لاتتىق وئًغا صالدى ۇرغان " ھ دەپ ت

ۇرۇظى هۇپاًە لىلمىدىباًرالوىڭ ئېگىز لەپىلدەپ  ۇهراتىم دۆلەت . ت ۇرۇلۇپمۇ، دۆلەت دېم ۆۋەن پاالتا ل ًۇلىرى پاالتا، ت

كاهلىكىغا ھەممە ئادەم ھاڭ  ۆڭۈلدىنىدەك بولماًۋات ي . تاڭ لالدى -دەپ ئاتىلىپمۇ ئىطالرهىڭ ه ۇددى بىبر لىشىمالر خ

ۈڭۈل ئادەم چەهلىمىشىز ھالد( 1829  -1772)فرىرىخ گېگىو  ئالالغا . ا بارغاهشېرى ئالالغا ئاًالهدىھەر بىر ئالن

گەهلەرهىڭ ھەممىشى بىر گەپ ئىدى ا ئاًلىوىض، ئادەم بولۇش، تەربىٌلىوىض دې ۇداغ دەپ  ①. ئاًلىوىض، خ

ۇچىالر داھىٌشىوىڭ . ئېٌتكاهدەك ًولغا ماڭدى ۈزۈموى ئېتىراپ  -ھەلكاهىٌەتچى صىرتكى لائىدە "تەخمىوەن بىر وئلۇغ ت

ۇرەصشەصىز ھالدا ھېچبىر لىلماًدۇ، بىرەر ًول هى ۆئزى توغرا دەپ ھېشابلىغان ھامان ۇئ ظەرتشىز ۋە م

ۇرۇچوى ئادا لىلىدۇ گىوىدەك ئەلىدىوى لولىغا ئالدى ②. ئىننىلەهمەصتىوال ۆئزىگە ئىلھام بولغان بۇ ئەللى ب . دې

ۇردى لىشمەت ۇئهى . دېرەك بېرەتتى بۇ ۇئلۇغ بىر ئىوكىالبتىن. ئىوشاهوى لۇتۇپ لىلىپ ھەممىوى لاًتىدىن صەرەمجاهالظت

ۇرىغا چىكاردى ۇرۇش هۈچى ۇئهىڭ ظەخس . فراهشىٌىدە رەصمىي وئتت كلىق ۋە ۇئهىڭ ۇئًۇظت دۆلەتنە بولغان صادى

ظى بىلەن بەلگىلىوىدۇ چىلىم هاپالەتلەهدۈرۈ   ...بەختىوى لاه

لمىشا  ۇئالرهىڭ ۆئزى رازى  هاۋادا بىر دۆلەتوىڭ پۇلرالىرى ۆئز جەمئىٌىتىدىنى صىٌاصىي ئەصلىھەلىرىدىن      رازى بوال

ۇرۇش، ئەصلىھەلەرهى تەصىس لىلىض ھولۇلى بار ئىگىلىم ھولۇلوى دۆلەت ... بولىدىغان صىٌاصىي وئرۇهالظت

ىوى بەلگىلەًدۇ ورٌى ىشى پۇلراهى ئەمەس پۇلرا ئىگىلىم ھولۇق ۋە تېررىت ورٌى ماها بۇ مۇظۇ ئىوكىالبتىن ..." تېررىت

ۇش ها كان خ لىوىۋات ۇال صت، ۇئالر ئىكتىشادىي باراۋەرلىم ۈئچۈن مال باھا چېنى، باًالردىن باج . ۋا ئىدىج دۇرۇ

ۈرگۈزۈش، لېچىپ هەتنەن  ئېلىض، مەجرۇھالرهى، هەمبەغەللەرهى دۆلەت ًۆلەش، ھەلشىز مائارىپوى ً

ۆڭەهلەرهىڭ مال  گەهدەك ئاالھىدە تەدبىرلەر بىلەن هۈچ -ئالش لۈك لارظىلىككا مۈلۈهىوى مۇصادىرە لىلىض، صېتىض دې
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گەهدە  ۈرگۈزۈپ هەم دې ۈرمىگە صولىدى،  300ۇئچراپ تېررورلۇق ھاهىمىٌەتوى ً مىڭ ئادەموى ۆئلۈمگە 17مىڭ ئادەموى ت

ۆهۈم لىلدى اهى زىلزىلىگە صالدى. ھ صى پۈتۈن ًاۋروپ هوها   .لېنىن ظۇهدالتىمۇ ًەهىال بۇ ئىوكىالبوىڭ ًاڭراق صادا

للىرى بولغان ئەًن صلەپ فراهشىٌە ئىوكىالبىغا صەل لارىدىتەرتىپوىڭ ۋەهى لىرى دە ۆهۈمراه لېنىن ئىوشاهوى . ى دەۋر ھ

ۈزۈملىطىطى بولۇپمۇ ھەممىال مىللەتوىڭ ۆئز تەلدىرىوى ۆئزى  لۇتۇپ لىلىطوىڭ صىٌاصىٌدا رەصمىي ھالدا بىر ت

ۈهنى، بۇهداق . بەلگىلەش ھولۇلى بولىدۇ دەپ ئېالن لىلىوىطى ۇئالرهى صاراصىمىگە صالدى بىر تارازا ۇئالرهىڭ چ

ۈرگۈزۈظىوىڭ لاهۇهلىكلىكىوى  ۈرەش لىلىپ بوًشۇهدۇرغان"ۆئزلىرىوىڭ ھاهىمىٌەت ً  ...پاالهى ًىلى مۇهداق لان هېچىپ ه

ق 3000 ～ 2000  چىلىم ًىو بولدى... ًىو ئىلگىرى بىز بۇ ًەردە بار ئىدۇ بۇ ًەر ئەصلىي ... بۇ بىزگە تەۋە بولغىلى ماه

قمۇهدالنەهدۇق، بىز تە ۇدا بىزگە ئاتا لىلغان... ئەژدادلىرىمىزهىڭ وئرتاق ئارزۇصى... رەلكىي لىلدۇرۇپ مۇهداق لىلدۇ " خ

نەن ئىدى ظلىرىوى بىر تىٌىوغا ئەرزىمەًدىغان لىلىۋەت ۈظەهدۈرۈ گەهدەك چ اهىڭ . دې ظۇهداق لىلىپ فراهشىٌە ًاۋروپ

هوها تەرتىپ بىلەن ًېڭى . ًىگە ۇئرۇش ئېالن لىلدىًىلى ئاۋىشتىرىٌە بىلەن فىراهشى  -1792ئاپەتگاھى بولۇپ لالدى ۋە 

  .تەرتىپوىڭ خەلكئارالىق جېڭى ظۇهىڭ بىلەن باظالهدى

ولۇم  . بەلنىم هاپالىئون ۆئزىوىڭ گېپ ى بوًىچە بولغاهدا ئىوكىالبوى لاهداق لوغداپ لېلىطوى بىلىدىغان هىطى بولۇظى چ

ًىلىدىن باظالپ   -1800بىراق، . ەتەهمۇ ۆئچمەس تۆھپە لوظتىۇئ فراهشىٌە ئىوكىالبىوىڭ تەصىرىوى هېڭەًتىطنە ھەلىق

اهى فراهشىٌىگە ئاالھىدە ئىمتىٌاز بەرگەن . بۇ تاالهتلىق ھەربىي ئىوشاهپەرۋەرلىم ئېكىوىدىن لىرغالكا چىكىۋالدى ًاۋروپ

ۆمدى ۈزۈمىدىنى بىر مىللەتلىم زېمىن لىلىض هوًىغا چ اھ دەپ ئېالن لىلدى ًىلى ۆئزىوى پادىض   -1804. فېدىراتشىٌە ت

ە اهىڭ . هوها تەرتىپ غەلىبە لىلدى. گە وئرۇن بوظاتتىⅥ ًىلى ئەصلىدىنى پادىطاھ لوئى -1814ۋ بىراق، ًاۋروپ

ۈز بېرىطنە باظلىدى وڭ ئىض . صىٌاصىي خەرىتىشى ۋە صىٌاصىي ئاالھىدىلىنىدە ئالىكاچان ۆئزگىرىض ً ۇڭا بۇ چ ظ

ۆرۈهىدىغان مەغلۇبىٌەت پەلەت هاپالىئوهوىڭال لىلىدىغاهدەك ئېلىپ ئاخىر بىچارىلەرچە ئى ۇرۇلىدىغاهدەك ه گىشىگە لاًت

لمىدى -هى  .تراگېدىٌىشى ئىدى و لەھرىمان بولۇپ بوال ۇزىنا، روماهتىنا . هى لەھرىماهالر ئىزچى چېرهاۋ، م

ۈرۈظنە باظلىدى لىق . ئىوشاهپەرۋەرلىننە بىر تەصەللىي تەدبىرى بولۇپ باش هۆت هۈللى ئەلىو ًولىدا بىر لىشىمالر داۋام

ۆرصىتىدىغان تەصىرىگە بەهرەك ئەھمىٌەت بەردى. ماڭدى تەبىئىٌنى ظەخس . پەلەت ۇئالر لەلبوىڭ ھەلىكەتنە ه

گەن مۇظۇ دەپ  ۆهىرىپال ھەلىكەت دې خاراه تېرىوىڭ تەصىرىدىن خالى چىن ھەلىكەت  ئىزدەًدىغان خاھىض بىلەن ه
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ۇر ۇت بولۇپ ت ۇرۇۋالىدىغان خاھىض تەڭال مەۋج چىلىم ۈئچۈن وئمۇمىي ت دى ۋە هېٌىونىشى ھەلىكەتنە ئىوتىزار هۆپ

ظۇهدىمۇ باخ بىلەن ئېٌوېطتىٌىن فىزىنا ھەلىكىتىدىن، رېٌىن گىئومېتىرىٌە ھەلىكىتىدىن . هەًپىٌات بولۇپ لالدى

ىي گېگېو ئىوشاهىٌەت تارىخىدىن هىطلىم خاراه تېرهىڭ صىرتىدىنى ھەلىق. لەلبوىڭ تەصىرىوى تازىلىماق بولدى

. فېرباخ ئىوشان تەصىرىدىن مۇصتەصوا بىر مىتودهى تېپىطكا تۇتۇهدى. ئىجتىمائىي لاهۇهىٌەتوى تېپىپ چىكىطوى وئًلىدى

ۈزەل بىر هېمە ًاراتمالچى بولدى چە لەتئىٌلىم بىلەن  تېخىمۇ گ ۇرغۇهلىرى ۆئزلىرى وهراتىٌە بولۇش . ه مارهس ھەلىكىي دېم

گە ۆرلۈك، هۆًۈم دې ۆهۈمەت بىواصىغا چىن مەهىدە تالاش ۈئچۈن ھەربىر ظەخشوىڭ ۈئچۈن ئەرهىولىم، ھ ن باًرالوى ھ

گەن ًەرگە هەلدى " پۈتۈن دۇهٌا پرولتارلىرى بىرلىطىڭالر"ۇئهىڭ . هەپشى خاتىرجەملىننە ئىگە بولۇظى هېرەك ئىنەن دې

گەن ئاتالغۇصى بىلەن  لوظۇلۇپ مىالدىٌە بىرىوچى ئەصىردىم ات دې گەن چالىرىكى پرولتارٌى ى ئەًشا دې

ورتى پاۇلوىڭ  ۇزغۇچىشى"ئەلەًھىششاالموىڭ م ۇدا ًەھۇدىٌالرهىڭال ئەمەس، پۈتنۈل ئىوشاهالرهىڭ لۇتك دەپ " خ

ۆرصەتتى ۆزىوىڭ مەهىشىدە پۈتۈن دۇهٌاغا تەصىر ه جداهىم بىلەن دېشەم مەهدە ًامان هىٌەت ًوق، مەن ."ئېٌتكان ص ۋى

وزغىطىم تىوچلىق ۈئچۈن، بىر ... چىكارمىدىمۆئزۈموى دۆلەتنە بەردىم، ھەرۋالىت ۇئهى ئېشىمدىن  مېوىڭ ۇئرۇش ل

هاپالىئون ۆئزىوى ئاخىردا ماها ". ًىو، ئىننى ًىللىق تىوچلىق ۈئچۈن ئەمەس، بەلنى مەڭگۈلۈك تىوچلىق ۈئچۈن ئىدى

ۇر بىر غاًىدىنىدەك پەرۋىض لىلىپ چىكىض مەڭگۈلۈك  لەرهى لاهدالت ۈظەهدۈرگەن بولۇپ، ۇئ ئادەم مۇظۇهداق چ

ۇئهىڭ هېٌىونى ھاًاتى ئەهە ظۇ پەرۋىطتىنى زورۇلكىوى ۈئچۈن تراگېدىٌىلىم . ىوچلىكوىڭ ًولى دەپ بىلگەن ئىدىت

ۈظتى. ئاخىرالظتى ۇرژۇئا ئىوكىالبىوىڭ بۇ لەھرىماهى ئاخىر ئىوكىالبوىڭ ئاصىٌشى صاهىلىپ هەزەردىن چ  .ب

ۈرگەن بولشىمۇ، لېنىن بۈًۈك   -1815گەرچە       ۆهۈمەتوىڭ ھامىٌلىكىوى لولغا هەلت ە ۋە ھ ًىلى هوها تەرتىپ ئارمٌى

كان  لىطىپ هېلىۋات توصۇغىلى بولماًدىغان ئىجتىمائىي ۆئزگىرىض . تىوجىمىدى" مالىمان"ئىوكىالب دەۋرىدىن بۇًان داۋام

ۈز بېرىپال هەلدى ا ًېلىوجاپ هۆًۈظنە باش. ً ۆڭەهلەرهىڭ ئىمتىٌازى بارغاهشېرى . لىدىًاۋروپ صىٌاصىٌدا ئالش

ۈرمىلەرهى ئارلا تېرەك لىلىطتىن  ىتى صالچى ۋە ت هىچىنلىدى، پۇلراالرهىڭ رولى  بارغاهشېرى هۈچەًدى، دۆلەت پائالٌى

ۈزلەهدى ظەرەپلىم دۆلەت چېگرىشى ھەربىي هۈچ تەرىپىدىن لاًشىدۇر بىر ًىلالردىنى . هېڭەظوى ئارلا تېرەك لىلىطكا ً

ۇئرۇش تەرىپىدىن ئەمەس، بەلنى پۇلراالرهىڭ خاھىطلىرى تەرىپىدىن بەلگىلىوىپ، چېگراالرهىڭ لاًتىدىن صېزىلىطى 

ۇرۇلۇپ هەتتى. ًوللۇق بولۇپ لالدى ۈپرەهدىلىم ًۇغ . هوهىلىق، ًېڭىلىق، ھەلكاهىٌلىق، صاختىلىق، ئاصىٌلىق، چ
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ولۇم مەلۇم بىر صاغالم مىللىي "بەهەرەك تەدبىرچىلەر . لالماًتتىبۇهىڭ هەتىجىشى ئەلۋەتتە لاهلىق ۇئرۇش بولماي  چ

لەر ھەرگىز بىر مىللەت  ظەخشىٌەتچىلىنوى وئًغۇتۇش زۆرۈر، مۇهداق مىللىي ظەخشىٌەتچىلىم بولمىغىوىدا ئادەم

ۇرمالچى بولدى ھەم بىر لىشىم جاًدىنى مىللىي ئاڭن" بولۇپ ًېتىطەلمەًدۇ چە ًىغىطت ىڭ دەپ ئىطوى هاپالىئوه

صۇصلىكى بۇ ئىدىٌىگە ۋالىتلىق تەصتىق ۇئرغىوى بىلەن ۇئچرىطىطالردا ۆئزلىرىدىنى پەرلوى روظەن ھېس لىلغاهشېرى 

لىرى ئىلگىرى  ۇۋال ۇر بىر پۇلرا . هېٌىن ئېچىلىۋەردى -ًېپىكلىق لازاهوىڭ ت ۇرغۇن دۆلەتلەر خەلكوى لاهدالت دۆلەت ئىچىدە ه

ۇردىلىلىپ تەربىٌىلەظنە هۈچەپ هەلگەن بولس . ىمۇ، دۆلەت ًەهە پۇلراالرهىڭ دۆلىتى بولۇپ توختاۋىشىز ۆئزگىرىپ ت

الهدى Ｎａｔｉｏｎ)) مىللەت ۇال مىللىي . دۆلەتوى ًوللۇق لىلغۇچى تۈپ پرىوشىپ بولۇش صۈپىتى بىلەن ج

ىشى تەرىپىدىن بەلگىلىوىطى مىللەتنە لارىتا ًېتەرلىم ئېتىبارهى ئېلىپ ورٌى ىوىڭ مىللىي تىو تېرىت ورٌى  .هەلدى تېرىت

ۆهۈمراهالرهىڭ هوچى بولشاڭ  طەتلىم هىطىوەظلىرى، ئەصنەرلەرهىڭ ًاۋۇزالرچە لان هېچىطلىرى ھ ئاتالرهىڭ دەھ

ۆرهۈرەظلىرى بىلەن  ئىششىق لاهالردا صېزىلىدىغان چېگرا مەدەهىي ئىوشاهالرهىڭ  ۇڭوى ۇئخال دەپ ھ هەل، بولمىشا ۇئًك

الرهىڭ مۇپەصشەل لولىدا مىللەتوى پرىوشىپ لىلىض بىلەن تەڭال م الٌى گەن بۇ صوئالىغا زٌى گەن هېمە؟ دې ىللەت دې

گەن بۇ ئىشىم ئەصلى رومان تىلىدىن  (Ｎａｔｉｏｎ) مىللەت. جاۋاب بېرىپ هېتەلىطى هاتاًىن ئىدى دې

ۇرۇھوى "هەلگەن بولۇپ،  ۇلغان بىر ئائىلىلىن تىن ًۇلىرى بىر مىللەت ًاهى ئەلدىن ئاز بولغان گ بىر ًەردە تۇغ

ۆرصىتەتتى ۇڭا هىطىلەر رومان مىللىتى .ه  ئەمەس، بەلنى رومان خەلكىＮａｔｉｏｎ) )   ظ

(Ｐｏｐｕｌｎｓ Ｒｏｍａｎｕｓ (تتى ۆزلۈك هۆپرەك ًات ئەللىنلەرهى ئاتاظكا . دەً بۇ ص

ۇرا ئەصىر ۇئهىۋېرصتېتلىرى. مۇهاصىپ ئىدى بۇ . غا بۆلۈهەتتىＮａｔｉｏｎ ھەممىگە ئاًان بولغىوىدەك وئتت

ۇرتلىرىغا ئىما ئى ۇچىالرهىڭ ً ۈردەش ئىشىم بولۇپ ھەم ًەهە . دىوئلۇغ ۆز ت ۆئزلۈهشىز مەهە هېڭەًتىض بىلەن بۇ ص

ۇڭا موهتىشنىٌۇ مۇهاخالرهى صادالەت مىللىتى. هۆچمە مەهىلەردىمۇ هەلدى ًۇم . دېدى  (Ｎａｔｉｏｎ)  ظ

گەن ئەصىرىدە" مىللىي خاراه تېر"ۆئزىوىڭ  پەلەت ظەخشلەر توپلىمى بولۇپ، تىوىمشىز  Ｎａｔｉｏｎ  دې

ۆرصەتتى" لەن ۇئالردا بەلگىلىم وئرتاللىق پەًدا بولغانۇئچرىطىض بى  ｔｈｅ" .دەپ ه

Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ ｅｂ Ｒｏｙａｌ Ｓｐａｎｉｓｈ 

Ａｃａｄｅｍ" ۆزلۈهلەرهىڭ زاماهىۋىي مەهىشى " تىو"ۋە " مىللەت"، "دۆلەت"هىڭ دەلىللىطىچە لاتارلىق ص
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ۈزۈلدى  -1884  .ًىلىغا هەلگەهدە ئاهدىن لۇغەتنە هىرگ

ڭغۇلۇق ئىلمىي هۇلتىوى دېمەك، مىللەت ئېوى        ولۇم صاغالم بىر "للىمىشىدىنى بۇهداق مۇجمەللىم ۋە چېچىال چ

لىق ۆئزىوى ماغدۇرلۇق " مىللىي ظەخشىٌەتچىلىنوى وئًغىتىض زۆرۈر ۇروهرات چە بٌ دەپ لىلىدىغان ئاظۇ هاپالىئوه

ۈه تە  بولدى لۈك دۆلەتلەر ھاهىمىٌەتلىرىدە ۈئصتۈهل مىللىي ھەللىرىوىال ئەمەس،  بۇ صىلشىٌىلىنلەر. صېزىدىغان هۈچ

ۇرۇۋالدى -باظكا مەهپەئەتلىرىوىمۇ بىلىپ  ھەتتا مىللەت ئېوىكلىمىشىدىنى . بىلمەي مىللىي ھولۇلىغا باغالپ ت

ۇڭغۇتۇظتىن ئاًاهمىدى ڭغۇلۇلكا صىٌاصىي لارا هىٌەتلەرهى ظ لمىدى. مۇجمەلشىزلىم، چېچىال . هىزاالردىن هېرى بوال

ۆرىدىگەن ھەلكان ۈرمە، مۇصتەبىتلىم ۋە روماهتىنا ئىلگىرى مىللەتوى چ هېٌىن ئىننى لېتىملىق  -ىٌەت، صالتىلىق، هۆپت

وزغىدى ا مىللەتچىلىنى ھەلكاهىي . دۇهٌا ۇئرۇظىوى ل ا ۋە ظەرلىي ًاۋروپ ۇرا ًاۋروپ دۇهٌا ۇئرۇظىوىڭ هەتىجىشىدە وئتت

ۇرگ  ۈرهۈت لەلئەصى)غەلىبىگە ئېرىطىپ، خابىشب وۋ ( ب لىكى ۋە روماه لىشى خارابىشىدە ئاۋىشتىرىٌە، خاهداه صۇال

ۇرۇلدى ۇگۇصالۋىٌە ۋە رومىوىٌە لاتارلىق ًېڭى مىللىي دۆلەتلەر ل دۇهٌا   -2. ۋېوگىرىٌە، چېخىشالۋاهىٌە، پولطا، ً

و  الىكالرغا مىللىي مۇصتەلىللىكوىڭ هېمىلىنىوى غى پال تېتىتىپ ۆئتۈپ  -ۇئرۇظىدا گېتلېرهىڭ مىللىي روماهتىنىشى ًاۋروپ

ۇزۇپ لوًغىلى بولماًدۇ، پەلەت " .هەتتى بىر مىللەتوىڭ بولغاهلىكى بىلەهال ۇئهىڭغا صىٌاصىي مۇصتەلىللىكوى تۇتك

ۇرىدۇ ۇرالىغۇدەك دۆلەت ل ئەمەلىي هۈچ ھەممىوى بەلگىلەًدۇ، "، "ئەمەلىي هۈچىال باظكا دۆلەتلەر بىلەن بىر لاتاردا ت

ئارلىدىن  -ئارلا . هىڭ لاباھىتىوى ھېس لىلدىدەًدىغان دەۋالىرى" هوچى بولشاڭ مۇصتەلىللىكىڭوى ئال

مىللەتوى بېنىتىض، چېگرىالرهى لاًتا . مىللەتچىلىم ئاصىٌا ۋە ئافرىكىغا هۆچتى. مۇصتەملىنىلىرىدىن ۋاز هەچتى

الىكالر  لەردە ًاۋروپ ًىلغا ًېكىن تارتكان خاپىلىق ئەمدى  200صىزىض، ئىگىلىم ھولۇلى دائىرىشىوى بەلگىلەش جەھەت

ۈظتىۇئالر چە مىلٌون ئادەم تىتما  .هىڭ بېطىغا چ ۈزەل تىلەهلەرهى . تىتما بولغان ھالدا صاًالردا لالدى -هەچ ئاجاًىپ گ

وهراتىٌىگە  ۈهشەك دېم ۇئل لىلغان ھەتتا مارهس دەپ رەصىمىوى صەھوىلەرگە ئېشىۋالغاهالرمۇ ھەتتەملىم تۈپەًلى ۇئهى ً

ظوىڭ باظالمچىشى لىلىۋالدىًېتىطوىڭ پەًالصوپ ى لىلماي، ئىوشاهالرهى پەرلو ۈز ًىو . ەهدۈرۈ چە ً ئىوشاهالر هەچ

شەهدە لىلىطوىڭ  وهراتىٌە پرىوشىپلىرىوى هاداهالرچە مەصخىرە لىلىطوىڭ، دەپ ۇرىغا چىكارغان دېم ۈرەش لىلىپ وئتت ه

صى لىلىۋالدى لىوىطنە تېگىطلىم  ًەر ظۇ ئىدىنى، هۆپىوچە ئادەم ۆئز ئەم .پېطىۋا ەلىٌىتىدەك مۇظۇ زاماهالردا ئەجەپ

ۇرماًتتى ە جەھەتتىن ًالت ۇروهرات بولۇپ . ئىض لىلىطوى هەزەرٌى ىتى بٌ وهراتىٌىگە ماًىو بولشىمۇ، ئەمەلٌى ئىدىٌىشى دېم
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صىتە تاللىماًدىغان لاراهىٌەت دەپ وئًالًدۇ؟ بۇهداق هالال . لاالتتى لى، صتالىودەك مۇتەپپەهۈرهى هىممۇ ۋا مەصىلەن دەً

ەتوىڭ زىدٌى  ى گەن زادى لاهداق هەرصە؟. تى دەۋرهىڭ ئازابى ئىدىبىلەن ئەمەلٌى   ۇئهدالتا ئادەم دې

ۇر فروئىد مەدەهىٌەت وئًغىوىض دەۋرىدىن  - 20      ت ىلىم دوخ ۈزى ئېچىلىپ ۇئزاق ۆئتمەي ظۋىتشارٌى ئەصىرهىڭ ً

ۈرى ۇرژۇئا ئىوكىالبىغىچە بولغان ئارىلىكتا ۆئتنەن ئالىمالردەك ئىوشان تەپەهن هى ئەمەس هېٌىونى تارتىپ فراهشىٌە ب

ئالىمالردەك ئىوشان، ۇئلۇم، ماددا ۋە ھەلىكەت ئارىشىدىنى ۆئزئارا  تەصىرهى ئەمەس، دەل ئىوشاهىڭ روھىوى تۇتكا 

ي فروئىد ۆئزىوىڭ . لىلىپ ئىض باظلىدى ۇددى روھ ئاهالىزىوىڭ ئىننى "هاملىق هىتابىدا " روھ ئاهالىزىغا هىرىض"خ

صتىنى بولۇپ، پۈتنۈل ئىوشاهالر ۈر ئاردىتىڭالر ۋە صىلەرهى لوًوىغا ئالغان تەلىم دە  -هىڭ چىطىغا تېگىدۇ، تەپەهن

ًدۇ، صىلەر هاھاًىتى زور ئىچنى تىرىطچاهلىكالردىن هېٌىن لول  تەربىٌە صىلەرهى روھ ئاهالىزلىرىوى ۆئگەًلەظنە مەۋلەلە

وگىٌە پەًدا بولدى" ۈئزەلەًشىلەر ۆرصەتنىوىدەك ًېڭىچە بىر مىتودول وزا، لوك ئىن. دەپ ه صاهالر دىنارىت، صپىو

ي لاهۇهىٌەتلەرگە ۆئتۈپ  ۆزلەپ هېتىپ بېرىپ ماددى لاتارلىق پەًالصوپالرهىڭ هېمە ۈئچۈن ئىوشان ھەلكىدە ص

ۆزلەپ هېتىپ بېرىپ  هېتىدىغاهلىكىوى، مارهس، باخ لاتارلىق ئالىمالرهىڭ ئىوشان ۋە ۇئلۇم ئارىشىدىنى مۇهاصىۋەتوى ص

ۈرە ۈظەهدىھەلىكەتنە، صىٌاصىي ه كاهلىكىوى ئەمدى چ ۈزۈمگە ئاتالپ هېتىۋات فروئىدتتىن ئىلگىرىنى . ظنە ۋە ت

لىغاهلىكى بىلەن تەبئىٌلىم ۋە راصتچىلىكوى پەًدا  ۆرۈهۈظلەرهى، وئتلۇق لاًوامالرهى پەًدا لىال لىم ه بىلىطلەرهىڭ ھەًۋەت

ۈظەهدى لمىغاهلىكىوى ئەمدى چ ۋرىوىڭ صوئالىغا جاۋاب بېر. لىال ۇهەممەل ۋە صىشتېمىلىكتەك ۇئالرهىڭ دەى ىطتە م

ۇتلۇلكا هىشبەتەن ًەهىال تاغدىن  ۇرغان بىلەن ئىوشاهدىن ئىبارەت مۇظۇ مەۋج ۇئالر . باغدىن ئىنەهلىنىوى ھېس لىلدى -ت

مۇهداق زور ئېجتىھات ۋە هەتىجىلەر ئالدىدا تەمنىن بولۇپ، ئىلمى چەهنىلەپ، ھەممىوىڭ توغرا ًېرىوى ئىلىم ئېلىپ 

گەهدەك ئاتالغۇالرغا ًىغىوچاق ئېٌتكاهدا ًەهنە تەن ئاخىر تۈپ ۆئ ۇغ ۆئز ۋە ئاۋام جان ھوظى دې ز، چاما ۆئز، ج

ۇراجەت لىلىطكا باظلىدى ۈرمىطى ۋە مەدەهىٌەت ئاتالغۇصىغا م ۈرمىطلەر ئاخىر  .هەچ ۇئزۇن ۋە هۈلپەتلىم هەچ

ككىتىوى توپلىدى ۇرەهنەپلىنىگە دى لەرهىڭ م ئىلمىي ظەرھىلەظوىڭ، بۇ ھەلتە ۇئهى . ئىطالرهىڭ ئەمەس، ئادەم

ۇر ھېس لىلدى ۇڭ ك ىتىوى چ ۇهەممەل بىر بىلىمگە ئىگە بولۇظوىڭ زۆرۈرٌى ًىو مابەًوىدە  200تەخمىوەن ًېكىوكى . م

ئىوشاهالرهىڭ فىزىئولوگىٌىلىم ۋە مەدەهىٌەت . ئىوشاهطۇهاصلىق ئاًرىم بىر ئىلىم صۈپىتىدە تەرەلكىي لىلىپ هەلدى

ىدا ۇئالرهى وئمۇمىي جەھەتتىن تەتكىق لىلىطكا وئرۇهدى ھەم ئىوشاهالرهىڭ پەرللىكلىكى، مىللەت ئاالھىدىلىنلىرى ئاصاس
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ۈرلۈك . ۋە مەدەهىٌەت ۇئلۇملىرىوى تەهىتلىدى ەتلىرىوىڭ مەدەهىٌەت ئەهئەهىشىدىنى ت هېڭەًتىپرەك ئىوشاهالر پائالٌى

ئىطوىڭ پەلەت ۇئهىڭ ۆئزى تەۋە بولغان لىممەت ئاالھىدىلىنلەر تەرىپىدىن بەلگىلىوىدىغاهلىكىوى، ھەرلاهداق بىر 

صىشتېمىشى بىلەهال باھالىوىدىغاهلىكى، بارلىق جەمئىٌەتلەرگە توغرا هېلىۋىرىدىغان مۇتلەق لىممەت ۆئلچىمىوىڭ 

ولۇم ۆئز لىممەت صىشتېمىشىوى بەرپا لىلىدىغاهلىكىوى، ھەرلاهداق هىطىوىڭ ۆئز  ًوللۇلى، ھەربىر مەدەهىٌەتوىڭ چ

ۆهۈم لىلىطوىڭ ھەدىدىن ئاظكاهلىق لىممەت  ۇرۇپ باظكا صىشتېمىدىنى جەمىٌەتنە باھا بېرىض، ھ صىشتېمىشىدا ت

لىرىدە ۋە ۆئگىوىض مۇصاپىلىرىدە مەدەهىٌەت  ۈرۈلۈش دەم ۇظوىڭ هۆت بولىدىغاهلىكى، بارلىق بىلىض جەرًاهلىرىدا ج

ۈرلۈك مىللەتلەرهىڭ تە ۈرۈظلىرىوىڭ تامغىشىدىن هېرى بولغىلى بولماًدىغاهلىكى، ت ۈگ ۈر ظەهىللىرى ۋە ئەلىو ً پەهن

  .پەرللىق بولىدىغاهلىكىوى باًكىدى

ۇددى  ئەصىردىنى پەن تەرەلكىٌاتى ئىالھىٌەت ۇئلۇملىرىغا تەھلىنە بولىدىغاهلىكى تۈپەًلى ئىجتىمائىي بېشىمغا   -16خ

ۆهۈمەتلىرىوى لۈك ًولۇلكىوىغا وئخطاش ئىوشاهطۇهاصلىق تۇتكان تېمىالر ئەًوى دەۋر ھ ڭ لاهۇهلۇللىكى، هۈچ

كا ۇئمۇ ۇئهداق، مۇهداق  مىللەتلەرهىڭ مىللىي مەهپەئىتى، ئىجتىمائىي مۇلىملىكىغا بېرىپ تالىطىدىغان بولغاچ

لمىدى بىر بولشا ھاهىمىٌەتلەر گۇماظتا ًالالپ ۆئزىوىڭ صەپشەتىشىوى بازارغا صالدى ًاهى . توصالغۇالردىن هېرى بوال

پەرلىم تەدبىرچىلەرهىڭ باھاهىلىرى ۈردى ۋە ًاهى ئالىمالر ۆئز خىزمەتلىرىدە ۋەتەه جىشىگە هۆت هى ئىوشاهطۇهاصلىق دەرى

اهازا لمىدى ۋەھ  ...ھېششىٌاتلىرىدىن هېرى بوال

لمىدى      ۇرۇپ بوال ۈگۈهگىچە پۈتۈهلەي بىرلىننە هەلگەن هەزىرىٌە صىشتېمىوى ل لېنىن . ظۇهداق لىلىپ بۇ پەن تا ب

ۈظىوىض، مىللەتوى صىٌاصىي بىرلىم ھېشابلىغان  -ڭ بىر ظۇهدالتىمۇ ۇئ ئىوشاهالرهى ًىللىق  200بىرىوى ۆئزئارا چ

ۇدەك بولۇپ  ظلەرگە ئىلتىجا لىلمىغان ھالدا مۇصتەلىو، ئېوىق ھېس لىلدۇرغ ۈظەهدۈرۈ تارىختىنى ھەلىكەتوى باظكا چ

ۇزالىغۇدەك بولۇپ . لالدى وزىتشىٌە تۇتك ۈظىوىطنە ئىلمىي پ مىللەتچىلىم ۇئهىڭ . لالدىئىوشاهالر دۇهٌاصىوى چ

ۆرۈلۈظنە باظلىدى ئىوشاهالر تەرەلىٌاتىوىڭ باصكۇچ ۋە جەرًاهلىرى . تەتبىكلىوىطى صاهىلىپ تېخىمۇ باالغەتتە ه

ورۇتۇلدى لىم ھالدا مەها هېڭەًتتى .ً بىر هۈهنى مەها ًەهە بىر هۈهدىنىگە وئخطىماي . مەدەهىٌەت ۇئلۇمى ظىددەت

ۇرغۇن ئەصەرلەر ًەهىال هوهىراپ هەتنەن ئاڭدىن تەل ًەهە هېلىپ مۇظۇ ئەصى. لالدى ۆهۈس  -ردە ًېزىلغان ه ت

ۇرۇلۇپ هېتەلمىدى ۈظمىدى. صۇغ ۇرغۇهلىغان خاتا خاھىطالر صەھوىدىن چ ەتتە . ه مەدەهىٌەت تارىخلىرى ئەمەلٌى
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پەلىٌەت تارىخى" ۇۋەپ صوىڭ ئاز "، "م   .لدى، صىٌاصىي مۇددىئاهىڭ دېدىگى بولۇپ هە"هۆپلۈك تارىخى -مىرا

چىلىم مۈلۈك      لىطىپ هىطىلەر هېٌىوىنى ئەۋالدالرغا لاه ۆۋەن ئاتالغۇالر داۋام مەدەهىٌىتى ًۇلىرى، مەدەهىٌىتى ت

چىلىم ماس هېلىدىغاهلىكى بىلەن ۆئتمۈظنە باھا  چىلىم ھەظەمەتلىنلىنى، ھازىرغا لاه لالدۇرغاهلىكى، ۇئهىڭ لاه

لمىدى بېرىدىغان، دەۋر ۋە مىللەت ظەخشىٌەتچىلىنىدىن صالشىزلىكوىڭ ظاھىدى بولغان ماًا ئېھراملىرى ، . خالىي بوال

ۇڭگو مەدەهىٌەتلىرىوىڭ پەخرى بولۇپ هەلدى چىن صېپىلى ماًا ۋە ج صىدا بولغان مىشىر .صەددى ۇدالىق دەۋا بەلنىم خ

ۆزىدە  ۇدا"فرئەۋىولىرىوىڭ ئاتكان وئلى ئاخىر هىتزىطېٌوىڭ ه ۇڭا ۇئ ھەممە هېم"خ ۇدا ۆئلدى"ىوى غا تەگدى بولغاي ظ " خ

ۇز ئادەموىال ئېلىپ لالدى گەن مۇظۇ جاهاصى بىلەهال ًوق لىلىپ ًالغ لىم صاراي، "ھولۇق ئىرادىشى. "دې هىڭ ھەًۋەت

ۇرىغا چىكىرىپ . صاڭراملىرى بىوا لىلوىطكا باظلىدى لېنىن جاھان بۇ لېتىم گىتلېردەك دەۋر ئەرهەهلىرىوى وئتت

لىق دەپ مەۋلۇتلۇلىزمغا . رىالپ بەردىئىوشاهالرغا ئاجاًىپ پاجىئەلەرهى توغ صارتېر ھەممىدىن مۇھىمى مەۋلۇدات

ە ًەهىال ئىوىشتېتوتالردىن چىكالمىدى لەرهى تىزىغان بولشىمۇ، بۇ هەزەرٌى و دۇرداهى  .ئىزچى

ۇرۇلمىشىوىڭ  دۇرۇس، مارهشىزم ئىجتىمائىي ئاڭ ئىطلەپچىكىرىض صىٌاصىي لاهۇن پىشخىنىشى بولغان ئاڭ ۈئصتك

ۆرصەتنەهىدىھەممىشى  ۇرۇلغان بولىدۇ، دەپ ه بۇ ئىوشاهوىڭ بەختلىم بولۇظى . ئىطلەپچىكىرىض ۇئصۇلى ۈئصتىگە ل

ۇزلۇق بولغان مۇھىتتا  ۇدۇڭدىنى لىممەت ۆئلچەملىرى هوپ لەش، ۆئز ۋۇج مۇددىئاًىڭوى ۆئز تىلىڭدا توصالغۇصىز ئىپادى

وجىدارلىكىڭدا، ئىطلەپچىق ىرىض مەھشۇالتلىرىغا بولغان ۈئلۈظىڭدە، دەپ ًاظاش ئەمەس، بەلنى مۈلۈهنە بولغان خ

ۈظەهدۈرگەن ًەهە بىر بۆلەهوىڭ ًەهىمۇ باظكىچىرەك ًول تېپىطىغا ًول ئاچاتتى بۇ ًول ھەلىكەتەهمۇ لان تېمىپ . چ

ۇرغان لىلىچ بىلەن چېگراالرهى صىزىپ، ۇئهىڭ لاهۇهلۇللۇلىوى ۆئزىوىڭ ئەصنىرى غالىپلىكى بىلەن جاهارالپ ئەمدىال  ت

ت گەرچە بۇ ًەردە لېوىن مىشالىدا تېخىمۇ ئىوشاهپەرۋەر زاتالر چىككان بولشىمۇ، لېنىن . ىغان روصىٌىدە ئېچىلدىتوخ

جداهغا ۆئتۈظى ًەهىال مەدەهىٌەتنە ًاتراق ئىدى ۇزهىڭ مۇظتۇمدىن ۋى لەرهى . هوپ ە جەھەتتىن ئادەم ۇئالر هەزەرٌى

ي ئىطلەپچىكىرىض مەھشۇالتلىرىغا بولغان ئىگىدارچىلىكىغا  ۇددى ۈرەظلىرىوى خ ئاصاصەن صىوىپالرغا ئاًرىپ، ۆئز ه

ۇردى ماھىٌەت جەھەتتىن هوها تەرتىپوىڭ ئىننى ۇئچىدىنى . مىللىي روماهتىزمچىالر هەبى صىوىپىي روماهتىزم ۈئصتىگە ل

ۇرىغا ئېلىودى ۆڭەهلەر، پومېطچىنالر دىن تات ۇرۇھ ئالمىطىپ، ئالش ىنى هوها تەرتىپت. ًولشۇلالر ھولۇلوى تۇتتى. گ

ۇرۇن ئازهىڭ هۆپنە لىلغىوى بولغان بولشا ئەمدى هۆپوىڭ ئازغا لىلغىوى بولۇپ  لىق، ئادالەتشىزلىم ب ۇروهرات زۇلۇم، بٌ
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ظلىق بوًىچە ھاهىمىٌەت تۇتۇش ئىدىٌە بوًىچە ھاهىمىٌەت تۇتۇظكا ئاًالهدى. هېلىۋەردى ئىدىٌە لۇظىدىنى . لاهدا

ۈرلۈك صىٌاصىي ھەرىنەتلەرهىڭ ئاًىغى ۈئزۈلم كا ھەم ھەممىشى ظۇهىڭ . ىدىت ئادەم گال هۇلتىشىدىن پەرلشىز بولغاچ

كا ۇئ پەرۋىض لىلشىال، ۆئزگەرتشىال بولىدىغان هەرصە بولۇپ لالدى ۇرۇلغاچ بېرىپ بېرىپ ھاهىمىٌەتوىڭ . ۈئصتىگە ل

ورالىغا ئاًالهدى صلىنى ًولالدى. مەلشىدىگە ئەمەس ل ە. ۆئزلۈهوىڭ مۇلەدە تلىرى تۈپەًلى بۇالر پەلەت ئاۋاموىڭ ئاد

ۇردى باراۋەرلىنوى ئىوشاهالردىنى پەرلوى ًولىتىض دەپ بىلدى بولغاي صىوىپ پەرلىوى مۈلۈهلەرهى . تۇلۇللىوىپ ت

ت مىللىتى بولۇپ ظەهىلىوىطنە چالىردى وۋى ۈگەتنەهدىن هېٌىن خەلكوى ص ئىوتىرهاتشېئوهالىزموى . مۇصادىرە لىلىپ ت

لەر ۆئزلۈهوى. هۈچەپ تەرغىپ لىلدى چىكىوىڭ زادى لاًشى ئادەم ڭ چېگرىشىوىڭ زادى لاًشى ئىنەهلىنىوى، ۆئز ئاچ

چىالرهىڭ ئەرهەهلىنى بىلەن . ظارائىتتا ھەللىكلىكىوى بىلەلمەس بولدى ا ئىوكىالبىوىڭ تەصىرى ۋە ئەًوى ئىوكىالب ًاۋروپ

ۇرۇلغان مىللىي رېشپوبىلنىالرهىڭ هامىال لالدى ۆزلى. ل مۇصۇلماهالر . مەس بولدىمەه تەپلەر ۆئز ئاها تىلىدا دەرس ص

وظكا گۆظىگە ۆئگىتىلدى ۈزلۈك چ ىدە وئمۇمىٌ ۇرتالر"تۈمەهلەپ  -تۈمەهلەپ . ئارمٌى  -بارا . ظەهىللىوىطنە باظلىدى" ماڭ ك

لۇلىدىن باظكا هىطىلىم پەزىلەت ۋە  پەرۋەرلىنوىڭ ۇئلۇغ لەردە صوتشىٌالىزم ئىطلىرىوىڭ ظەرەپلىنلىنى، ۋەتەه بارا ئادەم

ۇرغىدەك هۈچ لالمىدىئەخاللوى تىرەپ  ىدە . ت ورٌى ئىكتىشادىي هرىزىس ئەمەس، تەبىئىي ئاپەت ئەمەس، پۈتۈن تېررىت

ۈز بەردى ئازابالهغان باال . الر بىلەن هىطىلەرهى ئىماهغا چالىردى"ئاق پاراخوت"صەگەك هىطىلەر . ئىوشان هىرزىشى ً

ۈزۈك" ًەهىال بېلىككا ئاًلىوىپ لالغىوىم . زۈپ  هېتىمەنمەن ۇئ ًەردىن ۆئ. ًاق، ًەهىال بېلىككا ئاًلىوىپ لالغىوىم ت

  .دېدى!" ًاخطى

ظمالتا ئىدى      طىي هۈلنە ئاۋازى بالىوىڭ . ئارزلۇلوىڭ ۆئًىدە مەصتلەر ئەصەبىٌچە هۈلۈظمەه تە، چىرلىرا بۇ ۋەھ

جىدە ئاغرىتاتتى ۋە ۇئهى لىٌواًتتى ىطىچە، بۇ ۇئهىڭ ھېس لىو. بېطىوى تېخىمۇ ئاًالهدۇرۇپ، چىدىغۇصىز دەرى

ۇئ ئازراق دېمىوى . ئىوشاهىٌەتچىلىم لېلىپىدىن ماها مۇظۇ هۈلنە ئاۋازىوى ئاڭلىغاهلىكى ۈئچۈن مەًۈصلەهمەه تە ئىدى

ھوًلىدا بىرمۇ ئادەم ًوق ئىدى، ۆئچۈپ لالغان وئتوىڭ ًېوىدا، ۇئ ۈئلۈه تەك مەس . ئېلىۋېلىپ، ھوًلىوى بوًالپ ماڭدى

غا پۇتلى وۋاً ۈزلۈك بۇغا ئاهىوىڭ چېپىپ تاظالهغان . ظىپ هەتتىبولۇپ ًاتكان مۆمىن ب ۈڭگ وۋاي توپىغا مىلىوىپ،  م ب

ۈزى بىلەن بىر ًەردە ًاتاتتى ۈڭگ لىمالتا ئىدى. م مۇظۇهىڭدىن باظكا . ًېوىدا بىر ئىت بۇغا بېطىوىڭ پارچىشىوى غاج

تېٌىلىپ . لەدەم تاظالپ هىردى دەرًا بوًىغا بېرىپ صۇغا. باال ئالدىغا لاراپ مېڭىۋەردى .ھوًلىدا ھېچنىم ًوق ئىدى
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وڭالپ تىترەپ هەتتى ۇزدەك صۇدا ت ۈرۈپ ماڭدى، م ۈگ ۇر، ئىتتىم . ًىكىلىپ هېتىطىگە لارىماي، تېٌىز صاًدا ً وڭ ك صۇ چ

ۈظتى ئاصتا هەپشى  -ۇئ جىددىي ئېكىم ئىچىدە تىرمىطىپ، ئېكىپ هەتتى، ئاصتا . ئالىدىغان ًەرگە هەلگەهدە ًىكىلىپ چ

ۇلۇپ لېتىپ لال گە بوالتتى .دىبوغ ۆۋەه ۈزى بىردەم ًۇلىرىغا، بىردەم ت ۇئ بىردەم تاظالرغا . ۇئ دەرًادا ئالاتتى، ۇئهىڭ ً

ۇرۇپ لاالتتى، بىردەم جىددىي ئېكىمدا وئلتەك ئالاتتى بالىوىڭ دەرًادا بېلىككا وئخطاش ۈئزۈپ  .تالىطىپ ت

  :ەتتىھوًلىدىن مەصوىڭ هاخطا ئاۋازى هېو. هەتنەهلىنىوى ھېچنىم بىلمەًتتى

چەك   ۈظتۈم، -دۈم چەك تاغدىن چ  دۈم

ۆگىگە مىوىپ چەك بىر ت  ...دۈم

گەر ئىطىنوى ئاچ، چەك صودى  ھەي، دۈم

چىق ظاراپ ئىچىپ  ...بەزمە لىالًلى ئاچ

ور ۆچىنى ئىچىدە ۈئزۈپ . صەن بۇ هاخطىوى ئاڭلىٌالماًشەن:  "ئاپت صەن ۈئزۈپ هەتتىڭ ۇئها، صەن ۆئزۈڭوىڭ چ

ۈگەتتى..." هەتتىڭ وۋهىڭ .   )دەپ گېپىوى ت دەپ .(بەتلەر  -222 ～ 221هاملىق هىتاب " ئاق پاراخوت"چىڭغىز ئاًتمات

ۈگەتتى   .گېپىوى ت

ۆرەلمە      جدان ت ظۇمبىللىرىوىڭ ئاهىشى بولۇپ، بىز ھەممىمىز ئاظۇ  -ۇئ ئىوشاهوىڭ بارلىق ظاخ . راصت، بالىلىق ۋى

ق جداهوىڭ مەھشۇلى ئىدۇ ۇرۇظكا ھولۇللۇق ئىدى. ۋى ۇئ لاغىدەك . ۆئزلۈك دۇهٌارىمىزهى ئەهە ئاظۇ صارەمجاهالظت

ۇڭا. صاًرىشىمۇ ھەرگىز بۇلبۇلوى ئەهىلىپ باش لىلماًتتۇق لىرىمىز صىكىرماي لالماي  ظ ۇۋال ۈزىمىزگە تاًاق تەگشە ت ۈڭگ م

ۈزەتتۇق ۇزماي خاتالىكوى ۆئتن ۆهۈم لىلىپ ۇئهىڭ خاتالىكىوى بىلگەن تەلدىردىمۇ بەزىدى بىتىمىزهى ب ۇئ ًەر بۇ . خاتا ھ

چە هۈن ۆئگىوىض لىلد ۇرصىال ًېرىمىزهى هېشىۋېتىپ ًاهى ۇئ ًەر بۇ ًېرىمىزگە بىر هېمىلەرهى چاپالپ بىر هەچ

ق ولۇم بىزهىڭ لەلبىمىزدە ئىدى. بولىۋېرىدىغان مەخلۇق ئەمەس ئىدۇ . هاۋادا دۇهٌا ًاخطى هەرصە بولشا ۇئهددالتا ۇئ چ

صلىنىمىزگە ھېچوەرصە توغرا هەلمەًتتى گىرى ئاخىر بۇهى توهۇپ ًېتىطنە باظلىدى. بىزهىڭ مۇلەددە . صوتشىٌالىزم ال

صىٌا لاًتا ھېس لىلدۇردىۆئزلۈهوىڭ چېگرىشىوى ئادەت هۈچىدىن صىي پەرلىم ماھىٌەتتە مىللەتچىلىم . ا صلەپ ۋەتەه دە

ۇظوى ۇئرغۇتۇظكا باظلىدى چىق، ئىجتىمائىي ۆئزلۈهوىڭ چېگرىشىوىڭ ئىلغا . بىلەن ئىوشاهىي ج ئىجتىمائىي ئاچ

ۈردى ت ئىتتىپالى ۋە ظەرلى 5 ～ 4لىشكىغىوە . لىلىوىطى بىلەن مىللەتچىلىم باش هۆت وۋې ا ۇئهى ًىو ئىچىدە ص ي ًاۋروپ
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چە مىللىي دۆلەتلەرگە پارچىلىوىپ هەتتى ئەصىردىن تارتىپ ئاًرىم دۆلەت بولغان   -19. رەصمىي ئېتىراپ لىلىپ، بىرهەچ

ًىلى ئاهدىن غەربىي گېرماهىٌە بىلەن پۈتۈهلەظنەن مۇظۇهداق تارىخكا ئىگە ظەرلىي گىرماهىٌىدە ًۇلىرلىدەك   -1772

ۆرۈهۈظلىرىوىڭ ئارزۇلىرى   -18رۋىض بىر ًىلغا پاًلىماي ۇئ ًەهە ًىللىق پە 45ئېلىپ بېرىلغان  ئەصىردىنى مىللەتچىلىم ه

كى . بوًىچە غەربىي گېرماهىٌە بىلەن لوظۇلۇپ هەتتى ۈرهۈملەپ مېڭىىطوىڭ ئەمەلىي صاۋى ۇئ ئىوشاهالرهى باظكىچە ت

ۈرمىطلىرى تەلەززا لىلغان مەدە 300بولۇپ،  هىٌەت ئىوشاهطۇهاصلىكىوى مۇپەصشەل ًىو مابەًوىدىنى ئىوشاهالر هەچ

ۆرصەتتى   .بىر ئىلىم لىلىپ چىكىطوىڭ، ھەربىر مىللەتوىڭ ۇئهى ۆئزىگە تەتبىكلىطىوىڭ باش تارتىپ بولماًدىغاهلىكىوى ه

ۆز ئالدىمدىن       ۈز بەرگەن مۇهداق   -1995بىر مىللەتوىڭ ۆئزىدىنى ھاًاتى هۈچ هۇلتىشىدىن ئېٌتكاهدا ه ًىلى لەظكەردە ً

ۇرۇپ . ىر ۋەلەلىم ھەرگىز هەتمەًدۇب ا ماظىوا ئىزلەپ لەظكەردە ت ئەًوى چاغدا مەن وئپالدىن جىگدە ئېلىپ هىراغ

ئەصلىدە لاتواظوىڭ غەرىزى . ئەمدىال لەظكەرهىڭ بىر ماظىوىشىوى تېپىۋىدىم ۇئهى لاتواظوىڭ صولىۋالدى. لالدىم

كهېرەمباغوىڭ ًېوىدىنى ئاظۇ بىر مەًداهدا ماظىوا توختاتم صلىق بولشا هېرە ئەتىشى ًەهە لەظكەرهىڭ ئىننى . ا

ۈرۈپ توپالظكاهلىرىدا  -ماظىوىالر ئىلگىرى هىرىپ . ماظىوىشىوى صولىۋالدى ۇۋالشىدى"چىكىپ ً " ئاتۇظلۇلالرهى بىر تۇت

ۇۋالدى. دەپ لوًۇظاتتى گەهدەك ۈئچىوچى هۈهى ئاتۇظوىڭ تۆت ماظىوىشىوى تۇت ۇئالر بىلەن باھادا هېلىطىپ . دې

ۇزاهىرە . لغاهلىكىمىز ۈئچۈن بىز بىر ًاتالتا ظۇ هۈهى بىللە ًاتتۇقلا هەچتىنى صۆھبەتتە ماظىوىالرهى لاهداق ئاچىكىض م

چە بولمامدۇ؟ دېدىم. لىلىودى ۇۋالشاڭالر هۆپوىڭ گېپ ى هۆپ ۇرۇپ لالغان ۈئچ ماظىوا ئىگىلىرىوىمۇ لوظ . مەن گەپ لىشت

هاۋادا ئاظۇ ۈئچىوىمۇ لوظىۋالشاق صەل . ەرلىنوى ھەلاچان بىلمەًالصىلى ًىرالتىن هەپال، لەظق. ۇئالرهىڭ بىرصى

چىڭىغا توختىشا ۇئالردىن بىر ًاهى ئىننىشى ئارىمىزدىنى بىتىموى صېتىپ ۆئزىوىڭ ماظىوىشىوى ئاچىكىۋېلىپ بىزهى 

رلىكىغا بولغان ظۇ چاغدا هېمە ۈئچۈن لەظكەرهىڭ ھەممىال ًەردە صېشىق هامى با. تېخىمۇ ًامان هۈهگە لوًىدۇ، دېدى

ۈپۈم ًادىمغا ًەتتى هېٌىن  ئامېرىنا خەلكئارا ئېچىض ئىدارىشىوىڭ ئەمەلدارى الۋرېوىس  ھىلشىن ًازغان . تەئەج

و روھىي ھالەت" ىتى -  لاالللىق بىر خى گەن هىتابوى وئلۇپ هۈلۈپ هەتتىم" التىن ئامېرىنىشىوىڭ ئەمەلٌى  .دې

لىرى ئىچىدە . ۈز بەردىًىلى رۇصىٌىدە ئىكتىشادىي هىرزىس ي- 1997  ۇرغۇن صەۋەب ًىو بازاردا 75بۇ ًەردىنىلەر "بۇهىڭ ه

وزىتشىٌىدە بولدى، ھەتتا ئاظۇهداق بىر  ۇڭا ۇئالر هارخاهىغا ۆئه تە پ پاًدىوى چەتنە لالىدىغان تەربىٌىدە بولدى، ظ

هى دۆلەتنە ئىطلىگەن ئىلگىرى. ھاهىمىٌەت ۆئرۈلگەن بولشىمۇ هىطىلەر ًەهىال بازارهى ئاصاًىطلىق ھېس لىلمىدى
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لىكتىنى باراۋەرلىنوى صېغىودى. هاپالەتلىم هۈهلەرهى صېغىودى ى، ۇئالر هامرات مۇهداق روھىي . ظۇهداق دېٌىطنە بولىدۇه

دەًدىغان بىر مەدەهىٌەت ئامىلىمۇ بار " ھالەت دۇهٌاهىڭ ھەرلاًشى جاًلىرىدىنى دېھكان مەدەهىٌەتلىرىدە بار ئىدى

ي وئخطاش. ئىدى ۇددى ۈرلۈهچە ئادەم بولغاهالرغا  ۇئ خ دەرصلىم، وئخطاش مۇئەللىم، وئخطاش مەه تەپتە وئلۇپ ت

ي ۇددى ًىلالرهىڭ بېطىدا ئىكتىشادىي صەۋىٌىشى ئاجاًىپ وئخطىطىپ هېتىدىغان گاهگو بىلەن  -60وئخطاش، خ

ىوىڭ  ۇرٌى ۈظىوىطتە مەدەهىٌەت ئامىلىن -ًىلالردىنى ئاصمان   -90ه ى هەزەرگە ئالماي زېمىن پەرلى بۇ ھادىشىوى چ

ۇرمالتا  .بولماًدىغاهلىكىوى دەلىللەپ ت

ۆز  ۆز مەهىشىدىن ئېٌتكاهدا ۇئ پارصچىدىن لوبۇل لىلىوغان ص گەن زادى هېمە؟ ص وش، ۇئهدالتا مەدەهىٌەت دې خ

ۇت (ئىٌەت+مەدەهىي )مەدەهىٌەت  ۇدىٌەت، ئەدەپ  -، مەۋج گەهدەك  -ئەدەبىٌات، ظەخس  -مەۋج ظەخشىٌەت دې

ۆزلەر لاتار ۇرۇلمىشى هۇلتىشىدىن هۆپلۈك صۈپىتىدە ص ۈرۈلگەن ل ۈهلەظت ۆز بولۇپ، مەدەهىٌوىڭ هۆپل ۈرلەهگەن ص ىدا ت

ۆزدە تۇتكاهدىنى "مەدەهىي"ًەهى . ئاتالغان ئاتالمىشىدۇر هى تەظنىو لىلغۇچى ھەرلاًشى ئامىلالرهى، مىزاهالرهى ه

ًىلى هەظر  -1998ەبولۇپ، ۇئهىڭ ًەن Ｃｕｌｔｕｒａｅ ۇئهىڭ ئېوگلىزچە هامى.  ئاتالمىشىدۇر

 ｏｘｆｏｒｄ ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｄ" لىلىوغان

Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ" گە بالكاهدا ۆئصۈملۈك پەرۋىطلەهمىشى، روھ پەرۋىطلەهمىشى، جىشماهىي

گەهدەك مەهالىرىمۇ بار بۇهىڭدىن لارىغاهدا ئىوگلىزچە هام تەخمىوەن مەلۇم بىر هەرصىوى پەرۋىض . ۋە مەهىۋى تاۋالهما دې

كلىلغۇچى هەرصە مەهىشىدە ك ۆز مەهىشى جەھەتتىن ئېٌتكاهدا، ئەرەبچە هام مەدەهىٌلىم . ەلشە هېرە ۇز ص ظۇهدالال ًالغ

 .مېوىڭچە بولغاهدىمۇ بۇ ئىلىم مۇظۇهداق بولۇظى الزىم. پەلشەپىشىدىن، ئېوگلىزچە هام پەرۋىطەتتىن بېطارەت بېرىدۇ

بىووىدچە مەدەهىٌەت بىرلىننە هەلگەن  R ئەمدى باظكىالرهىڭ ۇئهىڭغا بەرگەن ئېوىكلىمىشىغا هەلشەك، ئىوشاهطۇهاس

غا ئىگە بولىدۇ ۈهى بولۇپ، ۇئ تىپىم ماددى بۇ ماددا بىر جەمئىٌەتوىڭ لىلىق . ئىدىٌە ۋە ھەرىنەتوىڭ بىر پۈتۈهل

ۈزۈملىرىگە صىرغىٌدۇ، دەپ لاراًدۇ  Ｃｏｎｃｉｓｅ" .ئەهدىزىشى ۋە بارلىق ت

Ｅｎｃｙｃｌｏｐａｅｄｉａ Ｂｒｉｔａｎｎｉｃａ" )" بېرىتاهىٌە

مەدەهىٌەت تارىخىغا مەلۇم بىر جەمئىٌەت ًاهى ئىجتىمائىي توپوىڭ ۆئتمۈظى ۋە ھازىرىوىڭ "( ىشىئىوشىنلوپىدىي

ۇرۇلغان مىللىي تەرهىپ ى باًاهى دەپ ئېوىكلىما بېرىدۇ هاۋادا تارىخوى ۋارالالًدىغان بولشاق، بۇ توغرىدىنى . وئمۇمالظت
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ۈرلۈهچە ئېٌتىطالر ھەلىكەتەهمۇ تولىالپ هېتىدۇ ۈرمىطىدە، بىلىم  ئەلۋەتتە ...ت ئېوىكلىما بەرگەن هىطىوىڭ هەچ

ۇرۇپ ئاظۇ ئېوىكلىمىغا لارىشاق بۇ ئېوىكلىما ھەلىكەتەهمۇ توغرا ئەمما بۇهداق . صەۋىٌىشىدە، لۇغەت مەهىشىدە ت

ۇڭا، مەن بۇ ًەردە باظكىچە. مەدەهىٌەتنە ئېوىكلىما بېرىض ھەلىكەتەن تەس. بولمىغاهدا ۇئهىڭ توغرا بولۇظى هاتاًىن  ظ

ي ۆزىوى وئلۇرمەهلەر ۆئزى تېپىۋالشۇن. بىر ئېوىكلىما بېرە   .بۇ ئېوىكلىمىوىڭ ص

ۇڭگولۇق ۈئچەًلەن هافىخاهىغا هىرىپ هافى ئىچمەهچى بولۇپتۇ ۇئالرهىڭ . بىر هۈهى ئامېرىنىلق، ًاپوهلۇق، ج

لەًدىغان ئادىتى بار ئىنەن ز ۇئالرغا هافىغا لەهتوى بىراق، هۈتنۈچى لى. ھەممىشىوىڭ هافىغا لەهتوى ۆئزى صېلىپ دەم

  :بۇهىڭ بىلەن ئامېرىنىلىق لىزغا لەپپىدە لاراپ لوًۇپ. ۆئزى صېلىپ تەًٌار لىلىپال ئاچىكىپتۇ

تۇ-وئرهىڭىزدا مەن بولشام، مۇهداق ئاتىناچىلىق لىلماًتىم،    -     .دەپ

 :ًاپوهلۇق هافىوى بىر وئتالپال لەتئىي لىلىپ 

تۇ -ىنرىم بار،  خېوىم، باظلىكىڭىزهى چالىرىڭ، پ- ۇڭگولۇق بولشا گەپ لىلماًال ئىچىۋېتىپتۇ .دەپ بىز وئخطاش بىر  .ج

ككەت لىالًلى و ئىپادە بولىدىغاهلىكىغا دى تېخىمۇ پاهىتلىق دېشەك،  .ئەھۋالدا بۇ ۈئچ هىطىدە هېمىطكا ۈئچ خى

ۇرۇظلۇق وئرهىوى، ئاخىردا ت ظلۇق ظەھەر، ۆئلنە ۋە دۆلەتوى ئېوگلىزالر ئادرېس ًازغاهدا ئاۋۋال ئىشمىوى، ئاهدىن  ت ۇرۇ

وڭدىن هىچىنىگە لاراپ ئادرېس ًازىمىز. ًازىدۇ ۈزۈلۈظىوى ئېلىپ . ئەمما بۇهىڭ ئەهشىچە بىز چ ۈملە ت بۇهىڭدىن باظكا ج

ۈملىوىڭ باًان . ئېٌتشاق ئېوگلىزالر مۇھىموى، ۆئزىگە ئەڭ چېتىطلىكىوى باظتا تىلغا ئالىدۇ ۆرىتى هەلگەهدە ج م

ًدىغان . ۇزۇپال ئېوىكلىما بېرىدۇ، تۇلۇلالًدۇئىزچىللىكىوى ب ۆزلە ۇهەممەل بولۇظوى لېلىپ لىلىۋېلىپ ص بۇ باظتىال م

جىدە پەرللىوىدۇ  مەصىلەن،. بىزلەردىن زور دەرى

Ｃｏｌｕｍｂｕｓ ｄｉｓｃｏｖｅｒｅｄ Ａｍｅｒｉｃａ ｉｎ 

1492 

 ًىلى  -1492. هولومبو ئامېرىنىوى تاپتى: ئەًوى تەرجىمىشى

 .ًىلى هولومبو ئامېرىنىوى تاپتى  -2941: بىزچە ئېٌتىلمىشى

Ｈｅ ｉｍｍｅｄｉａｔｅｌｙ ｏｒｄｅｒｅｄ ａｎ 

ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ 
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ۈرۈظنە. ۇئ دەرھال بۇًرۇق بەردى: ئەًوى تەرجىمىشى  تەهط

ۈرۈظنە دەرھال بۇًرۇق بەردى: بىزچە ئېٌتىلمىشى  .ۇئ تەهط

Ｔｈｅｓ ｃｈａｎｇｅ ｏｂ ｓｔａｔｅ ｉｓ 

ｐｈｙｓｉｃａｏｂ ｃｈａｎｇｅ 

ۇرۆئزگىرىض ھالەتتىنى فىز: ئەًوى تەرجىمىشى   .ىنىلىق ۆئزگىتىطت

ۇر: بىزچە ئېٌتىلمىشى   .ھالەتتىنى ۆئزگىرىض فىزىنىلىق ۆئزگىرىطت

ۇدىدىنى ماس ۇئلۇملىرى ۆئزئارا ۈئصتمۇ  ۈظۈپ  -تەبىئەتتىنى ھەربىر ئاتالمىالرهىڭ ھەرلاًشى مىللەتلەر ۋۇج ۈئصت چ

گىلى بولماًدۇ 白路  لېنىن ئالٌولوى. گە توغرا هېلىدۇ白 خەهزۇچىدە" ئاق: "مەصىلەن. هېتەلمەًدۇ غا 黑 لارا. دې

گەهوى گىلى بولماًدۇ  黑庄了 توغرا هېلىدۇ، لېنىن لارا  باصتى دې ۈهنى، گەرچە ئاق بىلەن لارا تەبىئەت . دې چ

ۇرالرهىڭ روھىٌىتىدە پەًدا لىلغان  و رەڭ بولشىمۇ، لېنىن ۇئهىڭ خەهزۇالر بىلەن وئًغ دۇهٌاصىدىنى ئىننى خى

و تىلوىڭ گىراماتىنىشىوى خېلىال ئىگىلىگەن ئادەم ئاظۇ تىلدا ي. تۇًغۇصىدا زور پەرق بولىدۇ ەهە دېشەك، مەلۇم بىر خى

ۇرچە بولۇظتىن  ۇرۇلمىشى وئًغ ۈملە ل ەلمەًدۇ، گېپ ى ئېوگلىزچە ًاهى خەهزۇچە، ج ۆزلٌى ئاظۇ تىلوىڭ ئىگىشىدەك ص

ۇرىدىغان ئەھۋال لماصلىق ماها بىز هۈهدە ۇئچرىتىپ ت ىوشاهالرهىڭ لىلىق ئەهدىزىلىرى، ماها مۇظۇهداق ئ. خالىي بوال

لىوىپ لاش  ۈرلىرى بىلەن چەمبەرچاس باغ ۆزى، ئېغىز  -تەپەهن ۇرهى، پۇت  -ه  -لولى وئخطاش ئىوشاهالرهى بىر  -ب

ۇر ۇرىدىغان هەرصە مەدەهىٌەتت لىوىپ ت ۇال ظالر بۇهى تېخىمۇ روظەن . بىرىگە وئخطىماًدىغان لىلىپ ج ًولدا

ۈظەهمەهچى بولشا ھەرلاًشى مىو ۆرۈپ بالشا بولىدۇچ ۇرما لىلىپ ه  لەتلەردىن بولغان صاراڭالرهى صېلىطت

ۈهنى، ۇئالردىنى ۇئلۇمالرهىڭ ھېششىي خاھىطتىنى . بىرىگە وئخطىماًدۇ -راصت، ئىوشاهالر بىر      چ

ۇرغان بولشا، ًەهە بىرصى ۇئهى باظكا . صەرەمجاهلىطىطى وئخطىماًدۇ بىر بىرصى بىر هەرصىوى مەلۇم وئرۇهغا جاًالظت

ۇرىدۇ ۇرەهنەپلىطىدۇ، . وئرۇهغا جاًالظت چە م چە هۆپ بولغاهشېرى روھ توپ ى بولغان جەمئىٌەت ظۇه ۇڭا، ۇئلۇم لاه ظ

دېمەك، هېگىزىدىن ئېٌتكاهدا، مەدەهىٌەت ماھىٌەتتە  .هىشبىي دېطۋارچىلىق هۆپىٌىپ، مەهىۋى ئېھتىٌاج ۇئلغۇًىدۇ

ۇر گەن ۇئهىڭ ۆئرپ ئەمما، بىز هۆپ ھالالردا . مىللىي مىجەز دېمەه ت  -ئادىتى، هىٌىم  -بىر مىللەتوىڭ مەدەهىٌىتى دې

گەهدەك هەرصىلەرهىڭ  -هېچەهلىرى، تىلى، ئەدەبىٌات  ۇرۇلۇش بىواهارلىكى دې ۈزۈلمىشى، ل صەهئىتى، ئىكتىشادىي ت
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ۆزدە تۇتۇلىدىغاهلىكىوى ۇئچرىتىمىز ورولنا هىٌىض، بىرەر تاهشام، ۆئًوى هىووالرد -ھەتتا هاصتٌۇم . ه ... ىنىدەك ًاصاشب

گەهلىنىوى ئاڭالًمىز گەهدەك ۇئظطاق ئىطالرهىمۇ مەدەهىٌەت دې ەتتە بۇ توغرا ئەمەس. دې بىز پەلەت ۇئ . ئەمەلٌى

ي . هەرصىلەر ئارلىلىق مەدەهىٌەتوى ئىپادە لىلمالچى بولىمىز ۇددى  6هىڭ ھەرگىز 3ًاهى  2، 1دە  6=  3+  2+  1ۇئ خ

( + ... = ئەدەبىٌات  صەهئەت( + )هېچەك -هىٌىم ( + )ۆئرپ  ئادەت) ئەمەصلىنىگە وئخطاش بىر ئىض بولۇپ،

گەهدەك بىر گەپ ئەپشۇس، مەدەهىٌەتوى باًان لىلىض ئادىتىوىڭ ۆئزگىچىلىنى ۋە هازۇك مەهتىكىلىق . مەدەهىٌەت دې

كان بۇهىڭدىن باظكا تىو. خاتالىكا بولغان پەرۋاصىزلىق بىزهى ًۇلىرلىدەك خاتا تۇهۇظكا باظالپ لوًغان ىمىزدا ئېٌتىلىۋات

ۆزىوىڭ تۈپ ى مەدىوە  ۇرۇلمىشىدىنى مەدەهىي ص ۆزهىڭ ل گەن بۇ ص كا ظەھىرى، (ظەھەر)مەدەهىٌەت دې بولغاچ

گەن بۇ ئاتالغۇغا ۆئزگىرىطى بىلەن  گەن مەهاالرمۇ بەلنىم مەدەهىٌەتوىڭ ئىمالدا خاتالىطىپ مەدەهىٌەت دې ظەھەرچە دې

ۆرصەتتى ۇچىدا ظۇن. ًۇلىرىكىدەك هەرصىلەرهى ه ۇرلىطى بىلەن تۇغ ۆزهىڭ مەجب دالال بۇ خەهزۇچىدە ۇئدۇلالهغان ص

ۇردى( ئىشتىداتىدا) لىوىپ تېخىمۇ لاالًمىكان مەها ئالغىلى ت  مەصىلەن، مەدەهىٌەت بىلىملىرى. ًوق ئاتالمىالرغا باغ

(文化知识( ى. ماها مۇظۇهىڭ صەمەرىشى ئىدى ًەت مۇظۇ هۇلتىدىن لارىغاهدا مەدەهىٌەتوىڭ خاتاصى مەدەه

گەن بۇ هام ئېوگلىزچىدىنى ۈئصت  -بىلەن ۈئصتمۇ  Ｃｉｖｉｌｉｚａｔｉｏｎ (文明) دې

ۈظىدۇ ولۇم ئالىالهىلىم بولىدۇ. چ ككەت لىلىطى چ كىوىدا بۇ هۇلتىغا دى ۇڭا وئلۇرمەهلەرهى مالالىمىزهى وئلۇۋات هاۋادا " .ظ

ككەت لىلىدى غان بولشاق ظۇهى باًكاًمىزهى، بىز ھەربىر ئادەموىڭ ئاغزىغا ئەمەس ھەرىنىتىگە ئىوچىنىلىم بىلەن دى

وزىتشىٌىشى، . بولىدۇ" ھاًات  مەهىشى"ھەممە ئادەمدە ۆئزىگە تۇظلۇق  ۇرلى، لىلىكلىرى، ئىپادىشى، پ ۇئالرهىڭ ت

لەر ھەممىشى مۇظۇ ھاًات مەهىشى گەهدەه دىن ۈئهىدۇ، ۇئهىڭدىن بىطارەت "ئادىتى، خاراه تېرى، هىٌىتى، ًوصۇهى دې

گەن "گوًا . بېرىدۇ كاهدەك بولىدۇ" ماها مۇهداق ئادەممەن دې ۇرمۇظتا . دەۋات مەدەهىٌەت ئەمەس دېشىمۇ هۈهدىلىم ت

ۆرصىتىپ بېرەلەًدىغان مۇظۇ باًاهدىنى  هاۋادا . هىڭ مەجازى ۆئزى"ھاًات مەهىشى"ئەتراپىمىزدىوال دەرھال ه

وراپ بالشاق چىشىدىن صىزلاهداق ئادەم ھاًاتىڭىز هېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟ دەپ ص ۇئالردىن ۆئزىدىنى ھەلىكىي  بىرهەچ

بىلمەي وئرتاق صېزىم، ئالكىطلىق هەرصىلەر،  -هېٌىونىشى بىلىپ . ماھىٌەتوى دەپ بېرەلەًدىغاهالر هاھاًىتى ئاز چىكىدۇ

لىق لىلىدۇ اهازاالر بىلەن گەپداه لىنى، ئەلىللىكلىكى، هاتىكلىكى تەرىپىدىن بەلگىلىوىدۇ. پەزىلەت ۋەھ . لاهداق ئادەم

ۈرلۈك ئىجتىمائىي ۆرۈلىدىغان ت لىنىوى بىلدۈرۈش مەلۇم بىر مەهپەئەتنە تالىطىدىغان چاغدا ه ۈرلۈك  -ەتتە لاهداق ئادەم ت
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لماًمىز ۇرلۇلالر، رەڭۋازلىكالر، پەصنەظلىنلەرهى، لاباھەتوى بۇ ًەردە تىلغا ئېلىپ ًېزىپ بوال وئخطاظال بۇالرمۇ . بولمىغ

ەتلىرىوىڭ مەجازى ۆئزىدۇر ھەم ئەمەس دېرصىمۇ مەدەهىٌەتوىڭ لاهداللىكىوى . باًان لىلىض، تەتكىق لىلىض ئەمەلٌى

ۇڭوىڭ  ۇڭا، ً ۇرىوىڭ هەزىرىدە بىر مىللەتوىڭ مەهىۋى ھاًاتى پەلەت ظەخشنە لارىغاهدا صەل "ظ ت ۇت دوخ پەل  -ۋۇج

ك ۇرەهنەپرە  ① .دېمىنى ھەم مۇظۇهىڭدىن بىطارەت بولۇظى مۇمنىن" م

ھازىرلى چېگرا، ھازىرلى ئاًرىمىچىلىق، . مۇ صىٌاصىي مودا بوًىچە ًېزىلماًدۇمەدەهىٌەت تارىخى تەپشىلىي دېمىگەهدى

ۇرۇهكى ئىوشاهالرغا تېڭىلماًدۇ گەهچىلىم " لاغا باالم ئاپئاق، هىرپە باالم ًۇمطاق. "ھېچوېمىدىن ھېچوېمە ًوق ب دې

ۇر  وزىتشىٌە ل و پ و باظكىالرغا ًەهە بىر خى ۇال -لىلىدىغان ۆئزىگە بىرخى ۇرالردىن ج ۇرماًدۇل ي . لىوىپ ت ۇددى   -80خ

ۈظۈپ چىمپىٌۇن بولغان ئادەم  ۆرصىتىپ ۆئز   -90ًىلالردا الزا ًېٌىض مۇصابىكىشىگە چ ًىلالردا ئاظۇ مېداللىرىوى ه

كاهدەك،  ۈردى"ھاًاتىوىڭ مەهىلىم ۆئتنەهلىنىوى ئىشپاتلىمالچى بولۇۋات ۈه ۈزۈمگە ت ولپان مېوىڭ ً ۇر بىر چ دەپ " مەظھ

ۆزلەپ  چە ًىو ص جىدە ئادەمدەك هەچ چىلىم دەرى لىرىوىڭ لاه ۈرگەن ئامېرىنىلىق صاراڭدەك ئەًوى دەۋر ئادەم ً

طەتلىم  لىم صېپىلوى، پۇصتاهى تۇتامشىزهىتابىوى، لاًشىدۇ دەھ ًاظىغاهلىكلىرى بىلەن هارى ًوق پاالهى ھەًۋەت

ۆرصەتنۈدەك بىر مەًلى هېمە بولشۇن صۆ. لىرغىوچىلىكىوى، زەًپاهىلىكىوى ۇئصتىىان لىلىپ ًېزىلماًدۇ زلىگۈدەك، ه

لىق ًولىلىدۇ" مەدەهىٌەتلىم"هېمىشى بولشىال  باًوىڭ گېپ ى وئڭ، . "دەًدىغان هامغا ئىگە لىلىوىدىغان مەدداھ

ۆرىوى هىشىپ " گاداًوىڭ گېپ ى توڭ ۇرصىتىگە ئىگىلەر، پەلەهوىڭ چالى مۇهبەرهىڭ ت ۆزلەش پ گەهدەك ص دې

ۆرۈلمەًدىغان بولىدۇلىلغاهالرهىڭ خاھىطلىرى بوًىچە رەصمىٌلىض ظلەر ه ۈظەهدۈرۈ ئىوشان ۈئچۈن ئېٌتكاهدا  .ىدىغان چ

وڭ ئىض ئەمەس مەدەهىٌەتلىم، مەدەهىٌەتشىز دەپ مېدال تالاظمۇ تېگىدىن ئېٌتكاهدا . لاًشىدۇر بىر مىللەت بولۇش چ

ۈك ھالدا هەلگۈصىگە ئەمما، صاغالم بىر ئادەم بولۇش، ۈئهۈمو. مەهىشىز، ھەتتا هەصنىن ئېٌتكداهدا مۇهداق گەپ ًوق

ۈزلىوىض تاظالپ هەتنىلى بولماًدىغان هۇلتا ۈزەتنىوىمىزدە دۇهٌادىنى ئەڭ لاالق ًېزىق . ً ۇرۇپ ه ماها مۇظۇ هۇلتىدا ت

خەهزۇ ًېزىكىوى ماختاًدىغان، دۇهٌادىنى ئەڭ لەدىمنى مەدەهىٌەت وئچاللىرىوىڭ  ئىچىدە پەلەت بىز خەهزۇالرال ۆئز 

لىدۇق، دەپ ماختىوىدىغاهالرهىڭ ئەخمىكاهە ۋە صالشىز هەًپىدىن ًېزىكىمىز، ۆئز تىلىمىزن چە صالالپ لاال ى ھازىرغى

ۆزى بار، لۇلىكى بار. ًۇلكۇهۇپ باًكىغىوىمىزدا ئېوىكنى، ئىوشاهالر ئەصلىدىن پەرلشىز  -ھەممىوىڭ پۇت . ھەممىوىڭ ه

پىنىرلىرى بار ۋە ظۇهدالال  -، هاللىشى بار، ۆئي باال بار، ھەممىشىوىڭ زۇۋاهى -ئاًال، ئاتا  -ھەممىشىدە ئەر . لولى بار
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ۆرصە، . ھەممىشى تارىخوىڭ مەھشۇلى ۆزلەرهىڭ بىرى ًېطىو رەڭوى ًاخطى ه ئەمما ھەلىكەتەهمۇ ئاظۇهداق وئخطاش ه

ۆرىدۇ و رەڭوى ًاخطى ه ئاظۇ وئخطاش لۇاللوىڭ بىرى پوجاڭزىوى خالىشا، ًەهە بىرى هاغرا  صۇهاًوى . ًەهە بىرصى لىزى

خاهالرغا ئاز . دەًدۇئىز ق -بۇهى ئەصىرىمىزهىڭ بېطىدىال هىتاب و  .توال ھېس لىلدۇرۇپ هەلدۇ تەبىئىٌنى بۇ خى

مەدەهىٌەتطۇهاصلىق . پەرلوىڭ تېگىدىنى ماھىٌەت ئىوشاهىٌەت مەدەهىٌىتىوى باًان لىلىطوىڭ راًوهلىرىوى پەًدا لىلىدۇ

روھ ئېكىملىرىوىڭ وئبٌېن تىپلىكىوى تۇهۇپ ًېتىض بىلەن ًۇلىرىكىدەك صالشىزلىق ۈئچۈن ئەمەس بەلنى، ھەرلاًشى 

ۈزلىوىض ۈئچۈهدۇر  .ۇئالرهىڭ خاھىطىدىنى تەرەلكىٌات لاهۇهىٌەتلىرىوى ئىگىلەپ هەلگۈصىگە تېخىمۇ ئىلمىي ً

ۆزدە تۇتۇپ، تۇتكۇهى ئالدى بىلەن ۇئلۇم جەھەتتىن تېخىمۇ ۇئظطاق    ئىلىمدا باًاهوىڭ صىشتېمىلىق بولۇظىوى ه

گە  -پۇت، ئېغىز  -مەصىلەن، بەدەن دېشەك، ۇئهى لول . رغا ئاجرىتىۋالىمىزۇئلۇمال ۇرۇن، لۇالق، باش، گەۋدى ب

ۇرماًمىز. ئاجرىتىۋالىمىز ۆز دەپ وئلت ۆز ًەهە بىر ه دەرەخ . ھەرگىز بىر لول، ًەهە بىر لول، بىر پۇت ًەهە بىر پۇت، بىر ه

وۋزاق، ًىلتىز دەپ ئاج ول، ل ۇرماق، ظاخ، غ ھەرگىز وئڭ تەرەپتىنى ظاخ، صول تەرەپتىنى . رىتىمىزدېشەك، ًوپ

ۇرماًمىز هاۋادا مۇهداق ۇئلۇم صىشتېمىشى ئەپشىز بولۇپ لالشا، . ظاخ، ئېگىزدىنى ظاخ، پەصتىنى ظاخ دەپ وئلت

ۇر، ۇئصتىخان، . ۇئهدالتا ًەهە باظكا ۇئلۇم صىشتېمىشى تالالًمىز مەصىلەن، تېرە، مۇصنۇل، هېرىپ، ًۇلۇن، توم

كلان، ئ گەهدە ۈرۈش ۇئلۇم . اجرالما دې ۇهى، ھەربىر ً ككەت لىلىطكا تېگىطلىم هەرصە ظ ئەمما، بۇ ًەردە دى

صتىنى بولىدۇ ۈرۈش ۇئلۇم صىشتېمىشى ئىطلىتىطنە الًىق ًەرلەردە ظۇ ۇئلۇم . صىشتېمىشىوىڭ ۆئز دە مەلۇم ً

ئېغىر ًاهى . ًان مۇلامدىن چىكىدۇصىشتېمىشىدىنى ۇئلۇم هەلمەي باظكا صىشتېمىدىنى ۇئلۇم هېلىپ بېنىوىۋالشا با

ۆرۈلۈظنە باظالًدۇ ۆز . هازۇك لوگىنىلىق خاتالىق ه  109لۇالق ۋە  -مەصىلەن، ئادەم گۆش، ۇئصتىخان، ئاجرالما، ه

ك گەهدە و ئېلمېوتتىن  تەرهىپ تاپىدۇ دې  -بىزگە مەلۇم بولدىنى، مەدەهىٌەتطۇهاصلىق ئادەم تېوىدەك، دەل . خى

ۆز بىلەن لەردەك ه ۇرۇلمىغا ئىگە هەرصىوى ئەمەس، بەلنى  دەرەخ ۆرگىلى، لول بىلەن تۇتكىلى بولىدىغان ئېوىق ل ه

كا ۇئهى تېخىمۇ ۇئظطاق ۇئلۇمالرغا  ئىوشاهوىڭ ئەڭ ًېكىن ۋە ئەڭ هاتۇهۇش بولغان روھىوى تۇتكا لىلىدىغان بولغاچ

ۈرۈش ۇئلۇمالرغا ئاجرىتىپ صىشتېمىلىق باًان لىلىض كاهدىمۇ ً ظالر بەلنىم  .هاھاًىتى تەس ئاجرىتىپ، ئاجرات ًولدا

ۇغراپىٌە ئىلىمىوىڭ ئىجتىمائىي لىممىتى بارا . ھېس لىلدى . بارا ۆئڭۈپ هېتىۋاتىدۇ -ھەممىمىزگە تۇهۇش بولغان ج

ۇغراپىٌىچىلەر بىر ئىلمىي صىشتېما بولۇش صۈپىتى بىلەن ئەلەللىي ئىلمى باًان لىلىض پرىوشىپىغا  ۈهنى، ج هېمىطكا؟ چ
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كا وئخطاش بىر لارىشا بىر گەۋدە، ًەهە بىر لارىشا پارچە ئەمەل لىلىپ ر ۇرغان باًان لىلىض راًوهلىرىغا  -وھ پارچە ت

گەن چەمبەرهىڭ  ۈز صىزىق دې ۋالىت ۇئزىراًدۇ، ۇئزۇهلۇق لىشكىراًدۇ دەپ مەًدىگە مۇظتلىغان ئېٌوىطتىٌىودەك، ت

ىوغا وئخطاش ۆئز مۇلامىدا مۇس ۇرۇۋالغان رٌى ۇرالىغۇدەك لوگىنا بىلەن ئاًرىماي ئاًالهمىشى ظۇ دەپ ت تەھنەم ت

لەر بۆلۈپ  گەهچىلىم لىلىپ تارىخ ًاهى تەبىئىي صەۋەب ۇرماق ۇئهداق دې ۇرماق مۇهداق، ئىننىوچى ًوپ بىرىوچى ًوپ

ۇغراپىٌىشى ۇغراپىٌىشى، ئاتۇش ج گەهدەك هامالر بىلەن تۇتامشىز ... لوًغان بۆلەهلەر بوًىچە ۋااللالپ، لەظكەر ج دې

پەرۋەرلىم . دەم ماڭشىمۇ لىردىن ئاظالماًدۇ ھالىغا پېتىپ لالدىبولۇپ، ھە صىٌاصىٌوهالرهىڭ ئاتالمىض ۋەتەه

گەهدە ئاللىكاچان ئەتىۋارصىز پەهگە ئاًالهدى كان . تەربىٌىشىوىڭ ئېھتىٌاجى بولمىدى دې ۈظىوىۋات ۈزىوى ًېڭى چ ًەر ً

لەرهىڭ ًېكىوكى زامان ئىوشاهلىرىوىڭ تەلەززاصىوى ۇئهۇتكاهدا ۇئهىڭ هېم چە ئادەم ە ۈئچۈن پەن دەپ ئاتىلىپ بىر مۇه

ۈظىوىنشىز بىر پاجىئەگە ۆئزگەردى كاهلىكى چ ۇغراپىٌە وئلۇغاهالهىڭ خەرىتە صىزاالًدىغاهلىكى، . ۋالتىوى زاًە لىلىۋات ج

ي ئاًالالرهىڭ ۇئپا  ۇددى ًدىغاهلىكى خ ي وئصما هېتىپ لاش لالىد -ًەر ۆئلچىٌەلە ۇددى ۇ، صۇ ئەڭلىنىدەك رول وئًواپ خ

كان  ۇرا، باظالهغۇچ ۋە ئالىي مەه تەپلەردە ۆئتۈلۈۋات ۇغراپىٌىوىڭ ًەهى ھازىرلى وئتت گەهدەك ج هېتىپ تاش لالىدۇ دې

لمىدى جىدە پەن بولۇش صاالھىٌىتىوىڭ بارلىكىوى ًېپىپ بوال چىلىم دەرى ۇغراپىٌىوىڭ لاه خەپطۈك، هاۋادا . ج

هىٌەتوى باًان وئبٌېن تىلىرىگە ئاًرىٌالمىشا ۇئهدالتا هەلگۈصىدە مەدەهىٌەت ھەلكىدىنى بىر ئىلىم بىشمىالصىدىال مەدە

ۇغراپىٌىوىڭ بېطىغا هەلگەن هۈن ۇئهىڭ بېطىغا هەلمەصمۇ؟ ۇڭا، مەدەهىٌەت تەتكىكاتىدا لاهداق توپوى بىر گەۋدە ! ج ظ

غاهلىكىوى ئېوىق ھېشابالپ مەدەهىٌەتوىڭ وئبٌېن تى لىلىض، لاهداق لىلغاهدا مەدەهىٌەت مۇصتەلىو مەدەهىٌەت بولىدى

لىلىۋېتىض، مەدەهىٌەتوى تەرەلكىٌات تىزمىلىرىغا ئاًرىض مۇظۇ پەهوى تىنلەپ چىكىطوىڭ ئالدىدىنى ئەڭ ھالكىلىق بىر 

 .مەصىلە

ۈرهۈملىوىپ  Kg 4 ،10Kg ،20Kgمەلۇمنى، هەرصىلەرهىڭ ئېغىرلىكىغا ئاصاصالهشاق، ۇئ       گەهدەك صاهالر بىلەن ت دې

اهازا بولۇپ تىزىلىدۇ. چىكىدۇ ماها . ظەهلىگە ئاصاصالهشاق ًۇمۇالق، چاصا، ۈئچبۇلۇڭ، رومبا، هۋادرات ۋەھ

ۈرۈش  مۇظۇهىڭغا وئخطاش ظەًئىلەرهىڭ تۈپ مەهلىنى بولىدۇ ۋە بۇ مەهلىن تىن لاًشىوى تۇتشاق ۇئهىڭدىن بىر ً

ۇڭا. تىزىلما پەًدا بولىدۇ . ظەًئىلەرهىڭ تىزمىشىوى بېنىتنەهدە ئالدى بىلەن ظۇ ظەًئىوىڭ تۈپ مەهلىنىوى ئىزدەًمىز ظ

مەصىلەن، لىشىمالرهى ئالشاق، ۇئهىڭ تۈپ مەهلىنى ھەجىمى، ئېغىرلىكى، ماصشىشى، ظەهلى، رەڭگى، ھالىتى 
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ۈرلەش ھەللىق ئىدى. دېٌىلگەن ئىدى ۇڭا جىشىمالرهى مۇظۇ بوًىچە ت تكىكاتى بىلەن ئېغىرلىق، هېٌىن فىزىنا تە. ظ

ورۇللۇلوىڭ تەصىرى . ماصشا، ھەجىم ًىغىوچاللىوىپ ماصشا تۈپ مەهلىم دېٌىلدى رەڭ ماددىوىڭ ئەمەس ً

ظۇهداق لىلىپ فىزىنا جىشىمالرهى . ظەهىو خىمىٌىگە تاظالپ بېرىلدى. ھېشابلىوىپ مەهلىن تىن لالدۇرۇلدى

ۈرهۈملەپ تەتكىق لىلىدى مەدەهىٌەت تەتكىكاتىمۇ ئەلۋەتتە پرىوشىپ جەھەتتىن . غان بولدىماصشىشى، ھالىتى بوًىچە ت

  .ماها مۇظۇهداق بولىدۇ

ورۇتۇش مىتودىدىن تولىمۇ صۆًۈهىمەن       ى ً لىق ئەدەبىٌات پېطىۋالىرىوىڭ دەۋره تا مۇظۇ هەمگىچە .مەن داۋام

بىلەن مەدەهىٌەت روھلىرىوى بىر  مەدەهىٌەتوى مۇپەصشەل باًان لىلىض جەھەتتە مالالە ژاهىرىوىڭ ژاهىرلىق صۈپىتى

و صېزىم هالالمدىن هەتمەًدۇ ۇرۇظكا توصالغۇ بولۇپ لالىدىغاهدەك بىر خى ئەمما، ماها . لېتىم هامالى صەرەمجاهالظت

ۇرۇپ ھېچ ئىطوى باظلىغىلى بولماًدۇ ۇرۇظوى لىلماي ت ۈهنى، ئېنران، وئپتىم دېشنا . مۇظۇ صەرەمجاهالظت چ

وزغاتكۇچ، لاتتىق دېشنا،   -،  پىرىوتېر بولغان ئەھۋالدا ۇئالرهى جاي ｃｐｕمەهبە، باش ئاپپارات تاختىشى، ل

ۈرگەهدىن هېٌىن،  بۇ ئامىلالردىن لاًشىشىوىڭ هومپىٌتۇتېرهىڭ ئەۋالد رېتىوى  ۇرۇپ ھەرىنەتنە هەلت وراظت جاًىغا ل

ًمىز جىشىوى  -ىڭ ًاخطى بىر ئەۋالدهىڭ ئىچىدە هومپٌۇتېرن. بىنىتىطنە صاالھىٌەتلىم ئىنەهلىنىوى بىلەلە ًاماهلىق دەرى

ۇرغۇزاالًمىز الًتتى. ت ەت بوال   .ئاهدىن ۇئ هومپٌۇتېر ھەلكىدە بىلىم بېرەلەًدىغان ئەمەلٌى

ي ۋە روظەن مەدەهىٌەت ئەهدىزىشىوىڭ تىو، ۆئرپ   -هېچەك، ًېمەك  -ئادەت، هىٌىم  -ۇئزۇهدىن بېرى بىزگە ئاددى

لىوىدى ۇرەهنەپ مەدەهىٌەت ئەهدىزىشىوىڭ ئىجتىمائىي ئىچمەك، ۆئي جابدۇش جەھەتتە ئىپادى غاهلىكىوى بىر لەدەر م

اهازاالر مەلۇم بولدى لىوىدىغاهلىكى ۋەھ ۈزۈمدە ئىپادى ۈزۈم ۋە ئىكتىشادىي ت ۈزۈم، صىٌاصىي ت لېنىن ۇئالر . ت

ۇرۇلۇپ باًان لىلىوماي ھەممىشى مەدەهىٌەت ًاهى هەلتەن  وئچۇلراق . لىلىودى( جەۋھەر، صوبىشتاهشىٌە)لۇتۇپالظت

ۈهلەهمىلەر ھېشابىدا ئەمەس بەلنى مەلشەتلەر ھېشابىدا باًان لىلىودى گەهدە ۇئالر مەدەهىٌەتوى زاھىر لىلغۇچى ً بۇ . دې

ۇرغۇزۇپ  ماتېرىٌال ھازىرالش ئىطىوى تېخىمۇ ًىراق لىلىۋەتتى مەدەهىٌەت . مەدەهىٌەت ئەهدىزىلىرهى مۇپەصشەل ت

ۆرۈلگەهدەك تىو، وئرتاق جاًىغا صەر -ئاالھىدىلىنلىرىوىڭ جاي  ۇرۇلماصلىكى مىللەتوى بېنىتىطتە ه جاهالظت ەم

ۇق بېرىپ لوًدى ۆزلەظنە ًوچ گەهلەرهى تەڭ وئرۇهغا لوًۇپ ص ە دې ورٌى ۇرغۇهلىغان . پىشخىنا، وئرتاق تېررىت بۇ ه

چىلىكوى پەًدا لىلدى   .لاالًمىكاه
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وگىٌە ئالىمى     ًەهىمۇ ئابىشتىراهىتلىككا چىكىپ مەدەهىٌەتوىڭ ۆئزىوى صىمىت  ·Ｗ گىلبىوا بىلەن ·Ｆ ًەهە مىللەتل

ۈهىوى مەرهەز لىلىپ دۇهٌاهىڭ ھەرلاًشى جاًلىرىغا تارلالغان بولىدۇ بارلىق . "هەلتەن دېدى ۋە بۇ هەلتەن ۆئز بۆظ

شىوىڭ هېڭىٌىطىوىڭ  مەدەهىٌەتلەر مەًلى لەدىمىي بولشۇ،ن ًاهى ًېكىوكى بولشۇن، بىردەك مەدەهىٌەت دۆۋى

شىدۇر. لىمەھشۇ لىم مەدەهىٌەت ئاالھىدىلىنلىرى دۆۋى شى فۇهنىتشىٌە جەھەتتىن ۆئزئارا مۇهاصىۋەت " مەدەهىٌەت دۆۋى

للىرىوى تەھلىو لىلىض بىلەن ھەرلاهداق مەدەهىٌەتوىڭ . "دەپ لارىدى بىر مەدەهىٌەتتىنى ھەرلاًشى مەدەهىٌەت دۆۋى

بۇددا مەدەهىٌىتى، ئىشالم . دەپ ھېشابلىدى( بەت  -602توم،   -6") تارىخىوى لاًتا هاماًان لىلغىلى بولىدۇ

ۇرىغا چىكتى گەهدەك گەپلەر وئتت ئىدىئولوگىٌە بىلەن مەدەهىٌەتوىڭ پەرلى . مەدەهىٌىتى، خرىشتىئان مەدەهىٌىتى دې

ۇردى   .لېنىن ظۇهدالتىمۇ بۇ هاھاًىتى ۆئز تۇًۇلدى. لالمىغىلى ت

ۇز  ىتىوىڭ مۇظۇهداق ب تىلىطىگە لارىماي لەلبوىڭ ئاۋازى بوًىچە تىلغا ًەهىال ئاالھىدە هىطىلەر مەدەهىٌەت ئەمەلٌى ۇۋې

ىچىشى لىبوىز تىنلىگەن پىرصىٌە خاهلىق پەهلەر ئاهادىمىٌىشىوىڭ . هەزەر بىلەن لاراپ هەلدى ۇئلۇغ تىو هەزەرٌى

لھېم ۋون ھۇمبولدت  ۈزۈلۈظىدىنى پە"ًىلى  -1836( 1835  -1767)ئاهادىمىنى ۋى رق ۋە ۇئهىڭ ئىوشاهالر تىلىوىڭ ت

ۆرصىتىدىغان تەصىرى ۇر ئەصىرىوى ئېالن لىلىپ تىلوىڭ مىللەت " ئىوشاهالر روھىوىڭ تەرەلكىٌاتىغا ه هاملىق مەظھ

ۇزاهىرە لىلدى ۇرمۇظىدىنى رولىوى ًەهىمۇ ئىلگىرىلەپ م ۈزۈم، . ت بىر مىللەت ًاظاًدىغان هېلىمات، دىن، ئىجتىمائىي ت

ەھەتتىن مىللەتتىن هېرى بولشا بولىدىغاهلىكىوى، ئەمما، تىلوىڭ ھېچوېمىگە ئادەت لاتارلىكالرهىڭ مەلۇم ج -ۆئرپ 

صىتىشىدە  ۇتلۇلىدىنى هەپەس ئىنەهلىنىوى، مىللەت پەلەت تىو ۋا وئخطىماًدىغاهلىكىوى، تىلوىڭ مىللەتوىڭ مەۋج

ۇهەممەل ئى زلىوىدىغاهلىكىوى، ۇئًۇظۇپ مىللەت بولىدىغاهلىكىوى، مىللىي ئاالھىدىلىنوىڭ پەلەت تىو ئارلىلىكال م

ۈظىوىض ۈئچۈن ئىطوىئۇهىڭ تىلىدىن باظالش الزىملىكىوى  ظۇهىڭ ۈئچۈن بىر مىللەتوىڭ ئاالھىدىلىنىوى چ

ۆرصەتنەن ۈرلۈهچە ظەهلى "ئېوىق لىلىپ . ه وئخطىمىغان تىو، وئخطىمىغان مىللەتوىڭ ھەممىشى ئىوشان روھىوىڭ ت

ىتى ًاهى ئىوشان تىو . ۆئزلۈهىوىڭ وئخطىمىغان ظەهىلدىنى هەتىجىشى ئىوشان روھىوىڭ ئىجات لىلىوىض پائالٌى

چىطى ۆهۈم چىكاردى(بەت  -426") تىو پەلىشەپىشى" "روھىوىڭ ئىشتىخىٌىشىز تەپ   .دەپ ھ

لى ئىدۋدرد صاپىرهىڭ مىللەت، تىو، مەدەهىٌەت ۇئلۇملىرى      مېوىڭچە ئامېرىنا ۇئلۇمچىلىق تىلطۇهاصلىكىوىڭ ۋەهى

كتازا صاغالم بولمىشا ك مىللەت مۇھىم بولغان ھەم ھېششىٌات جەھەتتىن بىرلىننە هەلگەن "مەصىلەن، ۇئهىڭ . ېرە
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چىشى بولغىوىغا بالكاهدا لەلبىدىن چىككان ئېوىكلىما ئەمەس بولۇپ، " توپالم گەن ئېوىكلىمىشى ۇئهىڭ تىو تەتكىكات دې

ۇرۇلغان ًادالهمىدىن باظكا هەرصە ئەمە مۇظۇهداق تەهتەهلىنىدىومىنىن . سپۈتۈهلەي ھېششىي زورۇلۇش ۈئصتىگە ل

ورال"تىو ھەلكىدە"ًىلى ًازغان ئەصىرى    -1921 ۈزەهى هەرصە، پەلەت بىر ل صلەپ تىو ً تىو، مىللەت ۋە . دە دە

لىم بولۇظى هاتاًىن ولۇم ۆئزئارا مۇهاصىۋەت دەپ ھومىبولت ئالىكاچان ) بەت  -193") تىو ھەلكىدە. "مەدەهىٌەتوىڭ چ

ۈزۈلمە جەھەتتىن . بىراق، هېٌىن ۇئ ۆئزگەردى. ىٌىلەردە بولدىتەهكىدلەپ ۆئتنەن ئىد ئامېرىنا ئىوشاهالر تىلىوىڭ ت

ۇچىشى . ھومبولىتوىڭ لاراظلىرىوىڭ توغرىلىكىوى ھېس لىلىطكا باظلىدى. غاًەت زور پەرللىوىدىغاهلىكىوى باًكىدى وئلۇغ

زىوىڭ ۆئزلۈهشىز تەرەلكىٌاتىدا تىو مەدەهىٌىتى بۇ ۇئلۇم ۆئ. ۋولزا پۈتۈهلەي ھومبولىتوىڭ مەۋلەصىگە لاًتىپ هەلدى

ۈظىوىض هۈچى  ۈرلۈك)بەلگىلەمدۇ ًاهى مەدەهىٌەت تىلوى بەلگىلەمدۇ؟ تىو چ ۈرغا لاهداق تەصىر ( ۆئتن ۋە تەپەهن

ۆرصىتىدۇ؟ تىو ئەهدىزىشى بىلەن مەدەهىٌەت ئەهدىزىشى زادى لاهداق مۇهاصىۋەتتە؟ ۆمدى" ه   .دەًدىغان صوئالالرغا چ

ىتى بىلەهال ئاتىلىپ لالغاهدا ئ      ۇرٌى تە مەلۇم بىر ظەًئىي چەت تىلدىن مەلۇم بولۇپ پەلەت ئاها تىلدا ئاتاش مەجب ادەت

ۇرغۇن  ۈر ه وردىواتىغا ۇئدۇلالظمىغان چاغدا بۇ ھەلتىنى تەپەهن ۇچىدىنى ه ۇئهىڭ ئاتىلىطى بۇ ظەًئىوىڭ ظۇ تىلوىڭ تۇغ

ۇرغۇن بوظلۇلالر بىلەن توصالغۇغا ۇئچراًد - گەن بۇ هام . ۇه گەهدە مېوىڭچە مەدەهىٌەت دې مۇظۇ هولتىوى ًوق ئەمەس دې

ۆزدە تۇتۇپراق  ۈرگىلى ئەرزىگۈدەك هەرصىلەرهى ه ۆهنە هۆت لىغىلى بولىدىغان هەرصىلەرهى ه مىللەتتىنى باظكىالرغا دام

ۈر ئەمەس، ب. لوًۇلغان گەن تەپەهن ۇڭا بۇ هاموىڭ تېگىدىنىشى هېمە ۈئچۈن ظۇهداق بولىدۇ؟ دې . ەلنى ھېششىٌاتظ

ۈرىمىزگە ئېوىكلىق بېرىطىدىن تازا بەك ۈئمىد ًوق كا ئەڭ ئالدى بىلەن بۇ . دېمەك، ۇئهىڭ تەپەهن ظۇهداق بولغاچ

ۇرۇظتىن لۇتۇلۇپ لېلىطكىمۇ بولماًدۇ   .هاموىڭ ئارىشىدىنى ۋە ئازغاظت

الىكالردەك پۇتىڭدا وئًوىماي ق      ول، پۇت ھەممە ًېرىڭدە هاۋادا بىر دېھكاهدىن صەن ۇئصشۇلوى ًاۋروپ

تە ۇئصشۇلوى مۇظۇهداق وئًواًمىز دەپ جاۋاب . وئًواًدىنەهشەن ورالشا، ۇئ  بىزئادەت ى هېمە؟ دەپ ص بۇهىڭ صەۋەب

گەن مەهىوى . بېرىدۇ الىكالرهىڭ ۇئصشۇل وئًواش ئادىتى ئاظۇهداق، بىزهىڭ مۇهداق دې بۇ گەپوىڭ تېگىدىن ًاۋروپ

ۇئلۇممۇ " مەدەهىٌەت"ئەصىرىمىزهىڭ بېطىدا بىطارەت لىلىوغان . ولماًدۇپەملىشەك ھەددىمىزدىن ئاظكاهلىق ب

ۇرىدۇ" ئادەت" گەن بۇ هامغا ًېكىولىكىوى ۆئزۆئزىدىن ئاظنارىالپ ت ۈر . دې ۈظىوىض ئادىتى، تەپەهن وئًالش ئادىتى، چ

گەهدەك هامالر بى ۇرمۇش ئادىتى  دې ۆزلەش ئادىتى، ت ۆرۈش ئادىتى، ئاڭالش ئادىتى، ص " مەدەهىٌەت"لەن ئادىتى، ه
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ًدۇ ۇرغان هەرصىوى تۇلۇلى بىلەن ئاتاش ھېچكاهداق لوالًشىزلىق بەرمە ۆرصىتىپ ت ظۇهىڭدىن لارىغاهدا ًۇلىرىكى . ه

ورىشاق بولىدۇ تىو تىو ئادىتىوى بەلگىلەمدۇ ًاهى تىو ئادىتى تىلوى بەلگىلەمدۇ؟ تىو ئەهدىزىشى . صوئالالرهى ئەمدى ص

ق   مۇهاصىۋەتتە؟ بىلەن ئادەت ئەهدىزىشى لاهدا

ۆزهى  گەن مۇظۇ ئىننى ص گە ًازغۇزصاق 30مەدەهىٌەت، ئادەت دې و خەت ًېزىلىدۇ30ئادەم ھەربىر خەتتە ھەربىر . خى

لىوىدۇ ۇال ۇهەممەل خەتتىن ئىبارەت وئرتاق لۇتۇبى . ئادەموىڭ خاراه تېرى ج ۆرگەهلەرهىڭ م ۇظخەت تەربىٌىشى ه خ

لىرىدە وئخطا لىم ًازغان خەت مۇظۇ ئەھۋالدا خەت خاراه تېرگە تەصىر . ظلىق هۆپ بولىدۇبولغاهلىكى صەۋەب

گەن صوئالغا هېمە دېٌىطىمىز مۇمنىن؟بۇهىڭغا هېمە  ۆرصىتەمدۇ؟ دې ۆرصىتەمدۇ، خاراه تېر خەتنە تەصىر ه ه

ى. دەًدىغاهلىكىمىز ئېوىق لېنىن هېمە ۈئچۈن بۇ صوئال . مەلازى جەھەتتىن ئېٌتكاهدا بۇ هەق ًۇلىرىكى صوئالوىڭ جاۋاب

وڭ مۇ ي بىر تەرەپ لىلوماي چ ۇر  -ظۇهداق ئاددى وڭ ئىوشىنلوپىدىٌىلەرهى پەلەت صوئالالرهىال ًېزىپ لوًۇظكا مەجب چ

  لىلىدۇ؟

لۈك    لەردە خاراه تېر دەپ بىر هېمە بولماًدۇ. ئاجىزلىكىغا بالىدۇ -خاراه تېر روھىي هۈچوىڭ هۈچ لېنىن . بەزى ئادەم

د. ظۇهدالتىمۇ ۇئ ئىونار لىلىوماًدۇ چىلىم صېزىم ۇئدۇلالظكان بولشا، بەلنىم هاۋا نىمۇ مۇظۇه ا مەدەهىٌەت ًاهى ئادەت

ۇرۇلغان بولىدۇ .مۇهداق بولۇپ هەتمەًتتى بىزهىڭ ۇئهى . بىزگە مەلۇمنى، گىئومېتىرىٌە بەش ئاهشىٌۇما ۈئصتىگە ل

ۇربىمىز ًەتمەًدۇ و -لېنىن ۇئ ۆئز . گىئومېتىرىٌە مىتودىدا ئىشپاتالظكا ل ۇرىدۇۆئزىدىن ظۇهدال . ىكىوى هاماًان لىلىپ ت

لېنىن هاۋادا بىز بۇهى بىرصى بىزگە تاڭدىمۇ ًاهى ۇئهى ۆئزىمىز پەرەز . ظۇهىڭ ۈئچۈن بىز ۇئهىڭغا ئەلەهمولال دەًمىز

ۇرغۇهىمىز  ورۇپ وئلت لىق توپا ص ۇرۇۋالشاق ئېوىكنى، بۇ جەھەتتە بىز داۋام لىلىۋالدۇلمۇ؟ دەًدىغان صوئالغا تالىطىپ ت

ۇرغان ب لېنىن لەدىمنى ئىوشاهالر ماھىٌىتىدە مەهمەهچىلىم غەلٌاهى بولغان بىزلەرگە وئخطىمىغىوى . والر ئىدىوئلت

ۈگۈهنىدەك بىر ئىلىم لىلىپ لالدۇرغاهىدى ۇڭا ئالدى بىلەن مەدەهىٌەتوىڭ  .ۈئچۈهمىنىن گىئومېتىرىٌىوى ب ظ

ۇتلۇلىى زادى ئىوشاهوىڭ هەرىدە ئىنەهلىنىوى ئېوىق بىلگىلى بولما ًدىغان ئەلىلوى ئېتىراپ لىلغاهدەك لىلىطىمىز مەۋج

و ئېتىراپ . الزىم ۈر جەرًاهىدا ئىزچى ۈر باظالهغان ھامان ۇئهتۇپ لالماي بەلنى تەپەهن ۇئهى باظتا ئېتىراپ لىلىپ تەپەهن

ك ۈرەك. لىلىپ هېلىض هېرە ۇتلۇلىغا تەھلىنە بولمىغاهدەك ً لىم ئەلىلوىڭ مېخاهىزىمىوى تاپالمىغاهلىق ئەلىلوىڭ مەۋج

ۇت ظەًئىلەر . ئېتىراپ لىلىطىمىز الزىم ھەتتا بۇ ئىننىشى پارالىللىكتا ظۇ تەرىكىدىنى، هاۋادا ئەلىو ھەرلاًشى مەۋج
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هىڭ هاللىدىنى ئىوناصى بولىدىغان بولشا، ۇئهدالتا مەدەهىٌەت ئىوشان ئىچنى "تەبىئىي مۇهاصىۋەت"ئارىشىدىنى 

  .ى ئاظۇهداق هەرصىدۇردۇهٌاصىدىنى بارلىق ظەًئىلەر ئارىشىدىنى ئەًن

ۈزەتشەك باًكاًمىزهى، تەصىرلەرهىڭ ئەصتە تۇتۇلۇظى ًەهى ھازىرلى زامان       هىطىلەرهى ئىوچىنىلىم بىلەن ه

ظى ئىچنى دۇهٌا ظەًئىلىرىوى پەًدا  گەهدە تەصىرلەرهىڭ ئاڭ ۋە ئاڭلىكتا ئىز لالدۇرۇ پىشخولوگىٌە ئاتالمىلىرى بىلەن دې

لىق صېزىمى، توللۇق صېزىمى، صۈت، ئەمچەك، بەلنىم ئەمدىال ت. لىلىدۇ وۋالوىڭ ئىچنى دۇهٌاصىدا ئاچ ۇلغان ب ۇغ

اهازاالر خاتىرىلىرى بولۇظى  ۈرەهوىڭ ئاۋازى ۋە باظكا تۇهۇظلۇق ئاۋازالر، ئەتلەرهىڭ ۆئزئارا تېگىطىض صېزىمى ۋەھ ً

چە لېتىملىق تەجرى. مۇمنىن چە وئن ظەًئىلەر ئارىشىدىن بىرهەچ بە ئارلىلىق ۇئ ئاخىر ًىغىوى ۆئزىگە ماها مۇظۇ بىرهەچ

ۆئز صېزىملىرى بىلەن ىاتىرىلىرهىڭ . بارا هېرڭىٌىطنە باظالًدۇ -تىو لىلىپ تالالپ چىكىدۇ ۋە بۇ تىلوىڭ مەهىشى بارا 

چىو باظكا  ۇرىغا " تىللىرىوىڭ"ۆئزئارا ماصلىطىطىغا ئەگىطىپ ًىغا مەهىلىرگە بېكىپ تۈصلىوىدۇ ۋە ۆئزىگە ئەپ وئتت

ۆرۈلىدۇچىكىطى ولۇم باال لەلبىدە ئالىكاچان پەًدا . غا ھازىرلىق ه ۆرۈلمىشۇن، ۇئ چ لېنىن مەًلى لاهدالال بىر تىو بالىدا ه

وڭالرمۇ ۆئز ئەلىو پاراصىتى بىلەن ۇئالرهىڭ (ظەًئىي)بولۇپ بولغان مەلۇم بىر تەصىرات  هىڭ تەخمىوىشى بولۇپ، چ

ۈظىوىپ هۆپ ھالالردا ۆئزلىرىوىڭ ۇئ ًەهە بىر . الرغا ظارائىتلىكتا تولىمۇ مۇهاصىپلىكىوى دەلىللەًدۇهىٌەتلىرىوى چ

وڭالرغا بولغان ئىطتىٌاق پەًدا بولىدۇ وڭالرهىڭ باال لەلبىدىنى وئبرازى ۇئلغىٌىپ، چ وڭالردەك . مەزگىلدىن هېٌىن چ چ

ۇرمۇظىدىنى ًەهە بىر مەهبە بولۇپ لالىدۇ ۇرمۇظى. بولۇش غاًىشى ۇئالرهىڭ ت هەًپىٌات، مىتود،  ۇئالرهىڭ ھېششىي ت

گەهدەك ئەصلىي مەهىشى بوًىچە تەصىرات بولۇپ ظەًئىي لاتارىدا خاتىرلىوىدۇ وزىتشىٌە دې ظالر . پ ئېغىزدىن چىككان تاۋۇ

ۇز لىلىدۇ دېمەك، . ۆئزىگە ۇئهى چىكراالًدىغاهدەك بىلگەن چاغدا بالىالرهىڭ تىلى چىكىدۇ. تىزمىشىوى پىوھان تەلەپپ

ي لۈملە بالىالر تىلى چىكىطتىن ب ًدۇ، ئاددى ۈظىوەلە ًدىغان گەپلەرهىڭ ھەممىشىوى چ ۇرۇهال ۆئز تىلى چىكشىال دېٌەلە

لىرىگە هۈهۈپ بولىدۇ ۇزىنىلىق . ئادەت ۈملىوىڭ م ۆزلەر ۋە ج ۇزىنىلىق پەرلىوى ھېس لىلىپ ھالكىلىق ص ۆزلەرهىڭ م ص

الًدۇ ۇصۇصىٌىتىدىن ھېچ بولمىغاهدا هەًپىٌاتوى توغرا لىٌاس لىال ۈر ًاهى پاراصەت بۇهىڭ جە. خ رًاهى وئبرازلىق تەپەهن

و بېٌىض مۇھىمىدىن، ئەڭ هەڭ . ئەمدى باظتا ئىشىمالر بېٌىطكا باظالًدۇ. بىلەن بولىدۇ وئمۇمەن بۇ خى

ۈظوى، . ۇئچراًدىغاهدىن باظلىوىدۇ ۈرمىطى ئارلىلىق هەرصىلەرهى، صېزىموى، وئًوى، چ بۇ جەرًاهىدا باال ۆئز هەچ

ۇرىدۇھالەتوى، هەًپىٌاتوى، ھې وزىتشىٌىشى، هەًپىٌاتى مىتودى بوًىچە ۇئهى  -ئاتا . صشىٌاتوى ًولۇلت ئاهىشىوىڭ پ
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وڭالرهىڭ تاۋۇش تىزمىشىوى ۇئهىڭغا ۇئدۇلالًدۇ. خاتىرلەًدۇ صىتە لىلغان . چ ۈر، پاراصەتنە تىلوى ۋا وئبرازلىق تەپەهن

ۈر لوظۇلىدۇ مەھەللىوى مەرهەز لىلىطكا، هېٌىن  هېٌىن ئائىلىوى مەرهەز لىلىض، تەڭ تۇظلىرىوى،. ئەللى تەپەهن

مەه تەپوى مەرهەز لىلىطكا، ئاهدىن جەمئىٌەتوى مەرهەز لىلىطكا، ئاهدىن هېٌىن ۆئزىوى مەرهەز لىلىطكا ئاخىرىدا 

تىلوى . ظەخىشوىڭ دۇهٌاصى ماها مۇظۇهداق ًول بىلەن ۈئزلۈهشىز باالغەتلىم بولىدۇ. پەلشەپىوى مەرهەز لىلىطكا ۆئتىدۇ

صىتە لىلغ لىم تىلوىڭ تامغىشى ۇئهىڭغا بېشىلىپال هېتىدۇۋا ۈر صەۋەب مەًلى لاًشىال دەۋرگە . ان ئەللى تەپەهن

ۇزۇپ چىكىض مۇمنىن  ًەتمىشۇن، ئىوشاهوىڭ دۇهٌاصىوى ئېغىز تىلى ئەمما ًېتىلگەن مىللەتلەر تىلى بىلەن تۇلۇق تۇتك

لۈك پەًالصوپوىڭ دۇهٌاهى مۇپەصشەل صەرەمجاهال. بولماًدۇ ۇرۇظى  بىلەن ئىچنى دۇهٌاهى تولۇق لېنىن هۈچ ظت

ۈرەش لىلغان ئېغىز تىلى ئىچنى دۇهٌاهىڭ هامالىتى ۈئچۈن ًىمىرىلمەس ۇئل  چە مىڭ ًىو ه لەش ۈئچۈن هەچ ئىپادى

الًدۇ ًاهى ۆئزىدىنى لىممەت صىشتېمىشىوىڭ صىشتېمىشىوى ًولتىشى ۇئلۇملىرىوكىڭو ئاًوىض، مەهىلىرىوىڭ  بوال

ىر هېمىلەر بولۇپ لېلىطى ئارلىلىق ئىچنى دۇهٌاهىڭ باالغىتىوى تېپىطىغا توصالغۇ بولۇپ چېنىوىطى بىلەن ئەمەس، ب

مەًلى لاهدالال بولمىشۇن، ۇئ مەلۇم بىر ئىچنى دۇهٌا تۈپىكوىڭ ۆئز ئىچنى دۇهٌاصىغا ۇئدۇلالهغان ۈئزلۈهشىز بىر . لالىدۇ

لماًدىغان بىزلەرگە ھەلىكەتەهمۇ ۇئدۇلالهما بولۇش صۈپىتى بىلەن ئىچنى دۇهٌاهى ماها ماۋۇ دەپ بىۋ صىتە لولىمىزغا ئاال ا

ۇر وڭ تەجەلىٌاتت  ۇئهدالتا ۇئهىڭ ئىوشاهالر تارىخىدىنى ئەھۋالى زادى لاهداق بولغان؟ .بىر چ

صلەپنى ۆئتمۈظى توغرىشىدىنى باًاهىغا تۇتۇهغاهدا دارۋىوچە وئًالًمۇ ًاهى دىوچە   ئەلۋەتتە ئىوشاهىٌەتوىڭ ئەڭ دە

راصت، هىممۇ ۆئزىوىڭ ئاظۇ . ًۇلت خىٌال لىلىپ بولشىمۇ ۆئتۈش مېوىڭچە صاغالملىق -ًالىت وئًالًمۇ دەپ 

بەتبەظىرە ماًمۇهوىڭ ئەۋالدى بولۇپ لېلىطوى خاالًدۇ؟ هىممۇ مۇلەددەس هىتابالردا تىلغا ئېلىوغان ئاظۇ دېڭىزدەك 

ۇرۇلۇپ چىككۇصى هېو ۇر، ئاهىوىڭ مېھرىدەك تاتلىق ۋەلەلىنلەردىن صۇغ وڭ ك ئەمما، رېئاللىق ۋە رېئاللىككا ! ىدۇ؟چ

كان ئادەموى  ۇلتا ئىششىق ًوتكاهدىن چىككۇصى هەلمەًۋات ۇددى صوغ ىتىدىن پەًدا بولغان ئەلىو خ ۈزلىوىض زۆرۈرٌى ً

ۇرغۇزغۇهىدەك بىزهىمۇ هەصنىن ھالدا ئەللى ھالەتنە ئېلىپ هېلىدۇ مەًلى لاهدالال بولمىشۇن، ھەرلاهداق  .دەس ت

لىرىگە زەن . ىدۇھاًۋاهدا روھ بول ۆهۈموى لولىمزغا ئالغاهدا ئىتوىڭ، لوًوىڭ، ئاتوىڭ چىراي، بەدەن ئىپادى بىز بۇ ھ

ۈهنى، ھېششىٌات . تىلطۇهاصالر بۇهى لىٌاپەت تىلى، ھەممىال ھاًۋاهدا بار دەپ ئىپادە لىلىدۇ. صېلىپ بالشاق بولىدۇ چ

ۇالصە ۇڭا بۇ بىر جاهوىڭ  . ظەهلىدە ئىپادە بولۇظىدۇر ماھىٌەتتە تەهدىنى فىزىنىلىق، خىمىٌىلىم ۆئزگىرىطوىڭ خ ظ
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ۇڭالظكا جان ئېڭىوىڭ . ۆئزىدىنى هەرصە ًەهە هېلىپ مەزهۇر تەهدە ھاصىو بولغان ماددا ئارلىلىق تەصتىكالهغان هەرصە ظ

ۈظىوىنشىز ئەمەس ۇرۇظى چ ۇئهدالتا ئىوشان لاهداق لىلىپ جاهلىكالر دۇهٌاصىدىنى ۆئزگىچە . ئەلىلدىن ًىراق ت

لۇق بولۇپ لالدى؟مە  خ

گەهدەك ئىطالر بىلەن . ًەر ظارى ئەصلىدە وئرماهلىكى هۆپ بىر پىالهىتا ئىدى      چالماق چېكىض، ئىششىپ هېتىض دې

تىن . وئرماهالرغا وئت هەتتى ۇرمۇش ۇئصۇللىرىدا  -بۇهىڭ بىلەن دەرەخ ۈرۈًدىغان ماًمۇهالرهىڭ ت نە لۇهۇپ ً دەرەخ

گەهدەك  ًۇلىرىكى صوئالغا جاۋاب بېرىض ...  گەهدى، ئالدى لولى تەرەلكىي لىلدىۆئرە مېڭىطوى ۆئ. ۆئزگىرىض بولدى دې

گەهدىمۇ تەهوىڭ ھازىرلى ئادەم تېوىگە تەرەلكىي لىلىپ . ئەصلىدە بىزهىڭ ئەهدىزىمىز ئىدى بىراق، بۇهى توغرا دې

ق بوالرمۇ؟ ۇئهد ۇۋاپى صشەتشەك م التا ئادەمشىمان ماًمۇهوىڭ هېلىطىوى ئادەموىڭ مەًداهغا هېلىطىوىڭ وئرهىغا دە

ۆرمەپتىمۇ؟ ھەممىشى  ۆرگەن هۈهوى باظكا ھاًۋاهالر ه بېطىغا هەلگەن هۈن باظكا ھاًۋاهالرهىڭ بېطىغا هەلمەپتىمۇ؟ ۇئ ه

ۇز ماًمۇهال ئادەم بولۇپ لالىدۇ؟ ۇرۇغلۇق هېمىطكا ھەممىشى ئادەم بولۇپ هەتمەي ًالغ ۆرگەن ت  !وئخطاش هۈهوى ه

ئەصلىٌدىن ۆئزىدە بار هەرصىشى  -ۋاهوىڭ ھېششىٌات جەھەتتىنى لىلىكلىوىطى ًەهى ئەصلىي دۇرۇس، ھەممىال ھاي   

ۆرە بىلەن وئخطاش بولۇظى . وئخطاش ۇۋۋەت جەھەتتە ب وڭ لىلغان بالىوىڭ ئەللى ل ۆرە بېكىپ چ كا ب ظۇهداق بولغاچ

لىوەرلىم ئەمەس كان هەرصە ئىوشاهوىڭ ئەللى. ئەجەپ لەهدۈرۈۋات دىن ئىبارەت بۇ هەرصىگە بولغان بەلنى ئادەموى ئەجەپ

كاهلىكىدا ۈظەهچىشىوىڭ ًېتەرلىم بولماًۋات  -ئەلىو تۇغما بولىدۇ دەًدىغان ئېتىكات خاراه تېرلىم بىلىطوىڭ بىلىپ . چ

كاهلىكىدا ۇرۇش . بىلمەي رول وئًواۋات گەن زادى هېمە؟ ۇئ لاهداق پەًدا بولىدۇ؟ بۇ هۇلتىوى ئاًدىڭالظت وش، ئەلىو دې خ

قبىزهىڭ ئىوس ۈظىوىطىمىزگە ًاردىمى بوالمدۇ لاهدا مېوىڭچە ئەلىو ئىوشاهوىڭ تاللىطىغا . اهالرهىڭ پەًدا بولۇظىوى چ

ۆرصىتىدۇ ۇظىوى ه ۆهۈم چىكىرىض ج ۇڭا . هىشبەتەن ئېٌتىلغان بولۇپ، ئىوشاهوىڭ بارلىق ئامىلالرهى هەزەرگە ئېلىپ ھ ظ

ۇهەممەل ئەلىو صىشتېمىلىرى بولغان  فىزىنا، ماتېماتىنا د ېگەهدەك ئىلىملەرهىڭ فىزىنىلىق ھادىشە ۋە م

ۆمىدىغاهدەك هاللىدا لەپال  ۆرۈپال صۆًۈهۈش تۇًغۇصىغا چ لىق گۈلوى ه ۇددى چىراً ماتېماتىنىلىق ظەهىللەر ۇئچرىغاهدا خ

ۈظىوىطلىم ئىض ۇظكا مۇًەصشەر . لىلىپ تەجەللىي بولماًدىغاهلىكى چ ۇئهدالتا ئىوشان لاهداق لىلىپ مۇظۇهدا ج

 پىگە ئېرىطتى؟بولۇش ظەر

صلەپ زۇۋاهشىز ھالدا    تۈپىدىن ئادەم ۋە ھاًۋان ۈئچۈن ئېٌتكاهدا گال مەصىلىشى ئاصاصلىق مەصىلە بولۇپ، ۇئ دە
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بەلنىم ۇئهىڭ ئىننى پۇتالپ ماڭىدىغان بولۇپ لالغىوى ۇئهىڭغا هەڭ . تەبىئەت بىلەن ئااللە لىلىطكا باظلىدى

چىللىطىطى هېٌىونى بىرلەدەر مول تا. ئىمناهىٌەت ئېلىپ هەلدى ۋۇش چىكىرىض لابىلىٌىتى ۋە لولوىڭ ئىطارەتنە ئەپ

پەرللىق ھېششىٌاتالرهىڭ پەرللىق ئىطارەت ۋە ئاۋاز بىلەن هازۇك ماصلىطىطىوىڭ . ئىمناهىٌەتلەرگە لوًوىوى ئاچتى

ۇزىنىلىق . لىشتاڭچىلىككا ًولۇلماصلىكى ئاخىرلى ھېشابتا تىلوى پەًدا لىلدى ئاالھىدە دەۋرهىڭ ۇئزۇن ئەلۋەتتە مۇهداق م

گەهدەك ھەرىنەتئام خاراه تېرىدىنى تۈپ  ولۇم ئىشىم ۋە ئال، لاچ، ۇئر دې مۇصاپىشىوى بېشىپ هەلگەن بۇ هەتىجە چ

ۇرغاهدا پەًدا بولىدىغان صېزىم . پېئىلدىن  باظلىواتتى ئالدى بىلەن تەبىئەتتىنى وئخطاش ھادىشە ۋە ظەًئىلەرهى ًولۇلت

بۇ تەبىئىي .  صەۋەبىدىن بۇهى لۇتۇپ لىلغان ئىوشان ئاۋازمۇ تەخمىوەن وئخطاش بولدى ۋە وئخطاش بولىدىغاهلىق

ۈظىوىض ًىپ ۇئچى بولۇپ مەًداهغا هەلدى ۈرلۈهى ئاۋاز هۇصخىشىوىڭ مول بولۇظىوى، لول . ھالدىال چ صەزگۈهىڭ ۆئتن

لالش لابىلىٌىتىگە ھېچبىر ھاًۋان بۇ ھەممىال ھاًۋاهدا بولىدىغان ئەصتە صا. ھەرىنىتىوىڭ هۆپ خىللىكى تەلەپ لىلدى

ۇرمىغان تەلەپلەرهى لوًدى گەن بىلەن ظەًئىلەر ۆئزىوى . ًولۇلت مول صېزىم مۇظۇهداق خاتىرلىوىۋەرگەهدە هېمىال دې

ۆرصەتمەي لالماًتتى ۇرۇش پېطاهىگە پۈتۈلدى. ه بۇ پاۋلوۋ تەجرىبىشىشدىنى . ظۇهىڭ بىلەن ظەًئىلەرهى ۆئزئارا صېلىطت

وڭغىراق جىرىڭ لىغاهدا ظۆلگىٌ  ى ئالىدىغان ئىتتەك ظەًئىي ۋە ھادىشىلەرهى فىزىنىلىق ًاهى خىمىٌىلىم غىدىكالظالرغا ل

جىدە ھالكىغان بىر تەرەلكىٌات ئىدى   .باغالپ ئەصلەًدىغان ھالدىن زور دەرى

مېڭىشىدە ئەهس مۇهدا ئىوناس لىلغان ھالدا ئىوشان  -مەًلى لاهدالال بولمىشۇن، ظەًئىلەرهىڭ ۆئز خاصلىكىوى ئاهدا 

ۈزىتىض ئىٌمناهىٌىتى بەردى ۋە بۇ ئىمناهىٌەتوىڭ  ەتتە هىطىلەرگە ه ئېتىپ مۇهاصىپ زۇۋان بىلەن ماصلىطىطى ئەمەلٌى

كا ۇئ تەبىئٌال ئەزىزلىوىدىغان هىطاهغا ئاًالهدى پ بولشىمۇ، ئەمەلدە بولۇپ لېلىطى هەق هەپ بېرىدىغان بولغاچ . تاصاددى

ورالالر بۇهىڭ پو جى لەدەم . التتەەك پاهىتى ئەلۋەتتەهوها تاش ل بۇ ئەلىلوىڭ پەًدا بولۇظى ۈئچۈن بېشىلغان تۇه

ظۇهداق لىلىپ وئبٌېن تىپ ظەًئىلەرهىڭ بەلگىلىم زۇۋاهغا ۇئدۇللىوىطى بىلەن ئەصتە صالالش .  ھېشابلىواتتى

كان ئېلېن تىر مەًداهىدەك مۇ كان ماگوت مەًداهى بىلەن ۆئزگىرىۋات خاتىرە ۋە . هاصىۋەت وئرهاتتىلابىلىٌىتى ۆئزگىرىۋات

ۈرتنە بولغان ھالدا بېٌىدى -ئاتاش لابىلىٌىتى بىر  صلەپ ماهان ۋە زامان، صەۋەب .  بىرىگە ت و بېٌىض دە  -بۇ خى

ۇرالظتى ۋە هېڭىٌىپ باردى -هەتىجە، هەلتەن  وڭ ك گەهدەك چ ۇصۇصىٌەت، ھالەت دې جاھاهدىنى بارلىق . خ

ۈظەهچىشى بولمىغان ھالدا بولدى ۇۋا ھەمراھ بولدىپەق. چ ًەهى . ەت ئاها، ئاتا، باال مۇهاصىۋىتى ئەهدىزىشىال ۇئالرغا غ
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جان، لەظكەردىنى تاش ئاًرىم ظەًئىي ھېشابلىواتتى ۇلجىدىنى تاش بىلەن ئەه ۇرلى وئت . ۇئالرغا غ ۆپ بىلەن بۇ  -بۇلت چ

ۆپمۇ ئاًرىم هەرصە ئىدى -ًىلكى وئت  اهازاپۈتۈن تاش بىلەن پارچە تاظمۇ ئاًرىم هە. چ ۇڭا بۇ چاغدىنى . رصە ئىدى ۋاھ ظ

وڭ ۋە صىرلىق تۇًۇالتتى چە مىڭ ھەصشە چ لەر ۈئچۈن دۇهٌا ھازىرلىدىومۇ هەچ ئەصتە صالالش لابىلىٌىتىگە . ئادەم

لۈك ئىدى چە مىڭ ھەصشە هۈچ ۈرتنە مەھلىلىكىمۇ ھازىرلىدىن هەچ ۈزىتىطنە ت ولۇم . لوًۇلغان تەلەپمۇ، ه ۇڭا چ ظ

لەر مۇظۇهداق بىر زاماهوىڭ مەھشۇلى بولۇش صۈپىتى بىلەن ئىچنى جەزىم لىلىض هېرەهنى، ن اھاًىتى لەدىمنى ئادەم

ن باي ئىدى لىرى بىلەن ئاظۇ مىجىر . دۇهٌا ظەًئىلىرىگە ھەرلاهداق بىر دەۋردى  -ۇئالر تاۋۇش، ئىطارەت ۋە چىراي ئىپادى

لەًتتى خاتىرە بەلگىلىم موللۇلكا ۋە جەرًاهغا ئىگە بولغاهدىن هېٌىن، ئىوشاهالر  .مىجىر ظەًئىلەرهى توصالغۇصىز ئىپادى

ۇزهىڭ ئېرىپ صۇ بولىدىغاهلىكىوى تۇهۇپ ًەتتى -بارا  ۇز بولىدىغاهلىكىوى، م وۋۇپ م ًەهى ظەًئىلەر . بارا صۇهىڭ ص

ككەت لىلىطكا باظو ظەًئىلەرهىڭ . ىدىئارىشىدىنى تەصىرگە، جەرًاهغا ۋە ظەًئىوىڭ وئخطىمىغان ھالەتلىرىگە دى

گەهدەك ھالەتلىرى بولغاهدەك بىر لاتار ھالەتلىرى بولىدىغاهلىكىوى  وۋاق باال، ًاش،  لېرى دې ئادەموىڭ ب

ۈردى ۆئزىوى مەرهەز لىلغان ھالدا ًەهى ۆئزىگە ئەڭ تۇهۇش بولغان صاھەهىڭ ئەهدىزىشى بوًىچە رەصمىي . جەزىملەظت

وردىواتوى  -ئىلەرهى دۇهٌا لاراش ئاصاصىدا جاً  ى ظەي. ھالدا دۇهٌا لاراش تىنلەظنە تۇتۇهدى جاًىغا تىزدى ۋە ئاظۇ ه

ۆرصەتنۈچى هام بىلەن ئاتىدى ۈرۈش  -بۇ چاغالردا هام بىلەن ئاتالمىوىڭ ئاًرىم . ه ئاًرىم هەرصە ئىنەهلىنىوى هاللىغا هەلت

لىوەتتىبۇ تەبىئىٌنى تىلوىڭ ًەهىمۇ ئىلگىرىلەپ بېٌىطى ۋە ر.  ئەصال مۇمنىن ئەمەس ئىدى صىتە ئىپادى لىوىطىدە بىۋا . ەت

ۆز بىرىنمىشى تەرەلكىي لىلىپ تاۋۇش، ئىطارەت، دوراش، چىراي  تىو جەھەتتىن ئېلىپ ئېٌتكاهدا مۇظۇ مەزگىللەردە ص

ۈملە ئەهدىزىشى  صتىالرهىڭ وئرتاق ئىطتىراك لىلىطى بىلەن ئاللىكاچان ظەهىلللىوىپ بولغان ئىپتىدائىي ج گەهدەك ۋا دې

ظو ۈدەك ئاتىلىپ خاس تاۋۇ ۈزۈگ ۈملە ت ۈملە بولۇظكا باظلىدى ۋە دۇهٌا لاراش بوًىچە ظەًئىلەرهىڭ خاس ج ۇق ج

صلەپنى لەدەمدە صىزىپ گەپوى ئېٌتىطوىڭ  بولۇظى ھەرلاًشى ئاتالمىالر ئارىشىدىنى مۇهاصىۋەت خەرىتىشىوى دە

صلەپنى لەدەمدە ظەهىللەهدۈردى ۈمو. مەهتىكىشوى دە ظلۇق ج جى خاس تاۋۇ ۇڭا تۇه ىوىڭ دۇهٌاغا هەلگەهلىنى دۇهٌا ظ

ۆهلەۋاتىدۇ، هەلگۈصىدە مېۋە . لاراظوىڭ دۇهٌاغا هەلگەهلىنى ئىدى ۆهلىدى، ھازىر ه ظۇهداق لىلىپ ئىوشاهالر دەرەخ ه

ًدىغان بولدى -بېرىدۇ دەپ ھېس لىلىطتىن بارا  ًەهى مۇظۇهىڭلىق بىلەن ھاۋاهىڭ . بارا مۇظۇ مەزمۇهوى ئېوىق دېٌەلە

ۇق چىلىم صوغ ولۇپ، ًاغاچوى ًۇهۇپ لاه ۇز تۇتىدۇ، تاظوى چ چە هۈهدىن هېٌىن دەرًا  صۈً  ى م لۇلىغا لاراپ هەچ
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ۆرىدىغان بولدى ۆهۈموىڭ پاًدىشىوى ه ۆهۈم چىكىرىپ بۇ ھ ورال ًاصىغىلى بولىدۇ، دەپ ھ لىم ل لاچىوى ًەرگە . هېرەه

گەن لاچىوى ًەرگە تاظالپ صۇهدۇرۇش بىلەن ئەمەس، بەلنى  بىر لاتار تاۋۇش ۋە ئىطارەت تاظلىشاڭ صۇهىدۇ  دې

چىو ۋالىتتىال هەۋرىشىگە دەپ لوًاالًدىغان بولدى طىٌلىنىوى، وئۋ لىلىطوىڭ . بىلەهال هاھاًىتى ئەپ صوىڭ ۋەھ ًولۋا

چىو ۇئصۇلىرىوى بالىشىوى   ۈرمەًال گۈلخاهوىڭ ئەتراپىدا وئت صۇهىۋېتىپال  360ئەپ وهۇلدىتىپ ئارلىغا صېلىپ ً هۈن ص

  .ولدىدەپ بېرەلەًدىغان ب

ۇرغۇزغاهدىن هېٌىن، ئەلىلگە تولۇق ئىمناهىٌەت      ۆهۈم لىلىض ئىطەهچىوى ت ئىپادە لىلىض لابىلىٌىتى ۋە خاتىرە ھ

ۇرغان دۇهٌا ظەًئىلىرى بارا . بېرىلدى بارا مېغىز  تىزىكىغا وئخطاش بىر تىزىق،  -ئىپتىدائىٌلىكتىنى لۇمدەك چېچىلىپ ت

ۈرۈلگەن دۇهٌاهىڭ ًىلى ئاز ھەًر. بىر تىزىق لىلىوىطكا باظلىدى لىوىض، ۋەھىمە بىلەن تولغان هۆپت لىق، ئەجەپ توال  -اه

ۈظەهچىشى بوًىچە لاتتىق  الًدىغان بولدى -چىكىپ ئىوشاهالر ۆئز چ ۈزىتىض، لىٌاس . لاتتىق گەپمۇ لىال بىلىموىڭ ت

ۈزىتىطتىن ئىبارەت بىلىض ئەهدىزىشى تەبىئىٌال ئىوشان روھىدىن ۆئز ىوى هاماًان لىلىطوى تەلەپ لىلىض ۋە ًەهە ه

كا بىلىملىم بولغاهلىق بىلەن ئېرىطنەن ًاخطىلىق ئىوشاهدا بارا  ۇۋۋىتىوى  -لىلغاچ بارا ۆئزىوى هاماًاهدە لىلىض ل

ۇرمۇش ۇئصۇلى ۋە ًاظىغان مۇھىتى ۇئ ئىگە بولغان بىلىموىڭ . ًېتىلدۈردى بۇهىڭ ۈئهۈملۈك بولۇظىغا ئىوشاهوىڭ ت

ۆرۈظنە ماصال ئەلۋەتتە دۇهٌادىنى ھەرلاهداق بىر جاًدا بىلىموىڭ پاًدىشىوى . ظكان بولۇظى الزىم ئىدىپاًدىشىوى ه

ۆرۈظى ظۇهىڭلىق بىلەن ئىزدىوىطنە بولغان تەظوالىكى پەرللىق بولغاهلىكى ئېوىق ۇغراپىٌىۋى ظارائىت ۋە . ه ۇڭا ج ظ

ۆرصەتتى تىدائىي توپالر لاهدالال بولمىشۇن ظۇهدىمۇ ھەممىال ئىپ. ًاظاش ۇئصۇلى روھوىڭ تەرەلكىٌاتىغا تەصىر ه

صلىپىدە وئخطاش ئىزدەهدى ۇۋۋىتىگە ئىگە بولدى. دە ۈرلۈك . ۆئزىوى هاماًان لىلىض ل ظتىنى  -ت ۈظەهدۈرۈ ۈرلۈك چ ت

ۈردى گەهلەر پەرلشىز . دۇهٌا لاراظوى مەًداهغا هەلت اهازا دې ۈش، خام خىٌال ۋاھ ۇئ چاغالردا ئىدىٌە، ھەرىنەت، چ

بۇ دۇهٌا . ئادەموىڭ روھى لاهداق بولشا بۇ دۇهٌامۇ ظۇهداق ئىدى. لۇپ بىر پۈتۈهلۈك ئىدىبولۇپ، ھەممىشى لوظۇ

لەرمۇ ظۇهداق ئىدى بىر . بىر لاراظوى ئېتىراپ لىلماصلىق ظۇ ئادەموى ئېتىراپ لىلماصلىق بوالتتى. لاهداق بولشا ئادەم

وۋمدىنى بىر ئادەموى باظكىچە دەپ وئًالش ھەرگىز تەصەۋۋۇر لىلغىلى  ۇڭا بىللە . بولماًدىغان بىر ئىض ئىدىل ظ

لەرهىڭ دۇهٌا لارىطى ھېچكاهداق تەظۋىكاتشىز، مۇهازىرىشىز ئىوتاًىن تەبىئىي ھالدىال بىر بولۇپ  كان ئادەم ًاظاۋات

ۇز ۆئزىوى بىرلىم لىلىپ وئًلىطىمۇ مۇمنىن ئەمەس ئىدى. لاالتتى  .بىر لەۋمدىنى ھەرلاهدداق بىر ئادەموىڭ ًالغ
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وۋموى ئەڭ ظۇهداق ۇئزۇ ۆهۈم لىلىض لابىلىٌىتى ۆئزىوى هاماًان لىلىض ئىرادىشى بىلەن ل ن زاماهالر مابەًوىدە ۆئزىوىڭ ھ

ئىوشان روھىٌىتى ۈئزلۈهشىز . بارا ئاظتى -هىچىم بىرلىم  لىلغان ئىوشاهالرهىڭ ۆئزىوى هاماًاهدە لىلىض ئىرادىشى بارا 

وىڭ باھاردا . ھالدا تەرەلكىٌ  ي لىلىپ باردى ۈرەهلىم جەزىم لىلىطتىن بارا دەرەخ ۆهلەپ ًازدا ۋاًىغا ًېتىدىغاهلىكىغا ً  -ه

ۆرۈظنە ئىمناهىٌىتى ًوق ھادىشىلەر توغرىشىدا لىٌاس ۋە پەرەز لىلىدىغان بولدى ۆزۈتۈظنە، ه صىتە ه . بارا ۆئزى بىۋا

ت كا ئەلۋەت لىوىطوىڭ ئېوىق بولۇظى تېخى هاھاًىتى ًىرالتا بولغاچ ە بۇهداق هەڭ بوظلۇق ظەًئىلەر ئارىشىدىنى باغ

ۈرالرهىڭ . ئىالھلىق ۋە ھېششىٌات بىلەن تولماي لالماًتتى ۆرۈهۈش لىلغان ۇئلۇغ مۇتەپەهن ى ئارلا ه ۇڭا مۇظۇ دەۋره ظ

ۆچەك ئىدى ۈظەهگەهدەك . پەلىشەپىۋى ئەصەرلىرى ئېوىكنى، ئەپشاهە ۋە چ لەدىمنى ئەپشاهىلەر ھەرگىز ھازىر بىز چ

صتىلىرىدىن پاًدىلىوىپ تولۇپ چىكىرىلغان هەرصە بولماصتىن بەلنى، دۇهٌا جاهالهدۇرۇش، وئخطىتىض،  مۇبال ىغە ۋا

ۈظنەن ئاظۇ دەۋرلەردىن باظالپ  .لاراظوىڭ هەق ۆئزى ئىدى جىدە ۈئصتمۇ  ۈئصت چ ۈهشەك دەرى و، تىو، ئەمەل ً دى

صلەپنى بەلنىم، ۇئال. مۇصتەلىو مەدەهىٌەت دەپ ئاتاظكا مۇهاصىپ مەدەهىٌەت هۆلەملىرى پەًدا بولدى رهىڭ دە

ك ۇغراپىٌىلىم چەهلىمىدە بولشا هېرە ۈهنى، ئىوشاهالر توپ ى ئەزەلدىوال بىر توپ، بىر توپ بولۇپ . وئچاللىرى ج چ

ورصاق بېكىپ هەلگەن ئىدى كا ۆئزئارا . ل ۇئالرهىڭ ًەًدىغىوى وئخطاش ئەمما، ًەم بېرىدىغان تەبىئەت بىر بولغاچ

ۇڭا ھېچبولمىغاهدا توپالر ئارىشىدىنى ئارىلىكوىڭ بەك ًېكىن . ئىدى ۆئچمەهلىنوىڭ بولماصلىكى  مۇمنىن ئەمەس ظ

لېنىن تىلوىڭ پەًدا . بەلنىم بۇ ئىمناهىٌەتوىڭ بارىچە مۇظۇهداق بولۇپ هەلدى. بولۇپ هېتىطىوى چەهلىمەي لالماًتتى

ۈرۈپ هوپۇصوى ۇئلغاًتتى تەبىئىنى بۇ توپالر . بولۇظى ئىوشاهالرهىڭ ًاظاش صەهئىتىوى ًەهە بىر بالداق ًۇلىرى هۆت

صلەپنى توپالر مۇظۇ ًوصۇهدا بىرلەظتى. ئارىشىدىنى ئااللىوى هۈچەًتمەي لوًماًتتى ئىوشاهالر . مۇظۇهداق لىلىپ دە

ۇلۇش مۇهاصىۋىتى بىلەن بارلىككا هېلىطتىن ئەمدى ئېھتىٌاق ئاصاصىدا بادرلىككا هېلىطنە باظلىدى ۇش ۋە تۇغ . توپ ى تۇغ

ۇڭلۇلكا ئېرىطنەن ئىوشان روھىغا ًېپ توال روھ -ئەمدىال ئاز    .ًېڭى هەرصىلەر زەردە بىلەن ۇئرۇلۇظكا باظلىدى -ىي تەڭپ

كان جاي تەمىولىگەن ئاصاصىي وئزۇللۇلوىڭ  -ئەلىو  ىطىغا ئەگىطىپ ئىوشاهالر ۆئزلىرى ًاظاۋات پاراصەتوىڭ زورٌى

ۇرمۇش ۇئصۇلى تاللىدى ىطى هىطى بېطىغا توغرا هېلىدىغان ًېمەهلىم هوپۇصوىڭ  ۈئزلۈهشىز هۆپىي. ئەھۋالىغا بېكىپ ت

ۈچى هۈچىوى ھاصىو لىالتتى. صاهىوى هېمەًتتى لىرى هۆپ . ئىوشاهالر تەرەلكىٌاتوىڭ تۈپنى ھەرىنەتلەهدۈرگ ھاًۋاه

لىرى مول لاًالردا وئزۇللۇق تېرىض بارا . بارا چارۋىچىلىككا ۆئزگەردى -جاًالردا وئۋچىلىق بارا  لىق زىرائەت بارا  -مېۋە ۋە داه
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ۈردى. تېرىمچىلىككا ئالماظتى ۇرمۇش ۇئصۇلى باش هۆت ھەر بىر لېتىملىق . ھەر ئىننىشى لوالي جاًالردا ئارىالش ت

تېخوىنا ًېڭىالش ًېڭى بىر لېتىملىق هوپۇس صىغىمچاهلىكىوى ًاراتتى ۋە هوپۇس مۇظۇ چەهنە ًېكىوالظكاهشېرى 

ۇرۇهكىدەهال لىٌىوالظتى ۇرمۇش ًەهە ب ورت ًاخطىالش، تېرىض ۋە مال بېكىض ئىوشاهالر ت. ت ۇرمۇظىوىڭ لىٌىوچىلىككا ص

ۇرۇپال  گەهدەك ۇئصۇلالر بىلەن تالابىو ت ۈرۈش، ًېمەهلىنلەرهى ۇئزۇن مۇددەت صالالش دې ۇئصۇلىوى ۈئهۈملەظت

ۇرۇپ هەلدى -لالماصتىن ًەهە بىر  ى ھەتتا بۇ لەدىمم. بىرىوى لوغالش، تاجاۋۇز لىلىض ۇئصۇلى بىلەهمۇ تالابىو ت

ۇرمۇظىوىڭ مۇھىم بىر تەرهىپ ى لىشمى بولۇپ لالدى ۆئزئارا لوغالش، هېلىطىض، بەلگىلىم دائىرىدە باش . ئىوشاهالر ت

ڭ  گەهدەك لاتال ۈرمىطتىن هېٌىن، لەبىلىلەر ئىتتىپالى رەصمىي ھالدا  -لوظۇپ وئرتاق زەربە بېرىض دې ڭ هەچ لاتال

ۇرغۇزدىظەهىللەهدى ۋە بەلگىلىم لۇدرەتنە ئىگە بولغاهلىق  ماها . بىلەن ۋالىتالر لوًوىدا جەۋالن لىلىپ ئىطەهچ ت

ۇئ ئەًوى دەۋر هىطىللىرىوىڭ . مۇظۇهداق تارىخوىڭ مەھشۇلى بولۇش صۈپىتى  بىلەن لان ئاالھىدە مۇھىم وئرۇهغا ۆئتتى

و ًېڭى بىر هۆلەمگ .صاالھىٌىتىوى بەلگىلەًدىغان هىملىم ئىدى ۇرۇلۇپ هەلگەن تىو ۋە دى . ە  ئىگە بولدىۆئزئارا ًۇغ

ۇڭلۇلى  ۇڭلۇلكا ئىگە بولۇپ هېلىطىم بىلەن تەڭپ ۇلۇش بىلەن ًېكىولىكى بەلگىلىوىدىغان چاغالردا تەڭپ ۇش ۋە تۇغ تۇغ

ۇهەممەل پەرەزهىڭ رەصمىٌلىطىطى  جى م بەلگىلىوىطتىن تەمتىرەپ لالغان روھىي دۇهٌا ۋە ۆئزلىرى ھەلكىدىنى تۇه

ۈرۈپ ئ ۇئالر مۇظۇهىڭلىق بىلەن ۆئزلىرىوىڭ ئالەمدىنىال ئەمەس، . ەمىن تاپتىصۈپىتىدە تۇتۇموى مەًداهغا هەلت

لەردىن . ئىوشاهالر توپىدىنى وئرهىوى بېنىتتى ۆئزلىرىوىڭ باظكا ظەًئىلەردىوال ئەمەس ۆئزلىرىگە وئخطاش ئادەم

ۇهنەممەل  ًەهە دۇهٌا لاراظوىڭ بىر لەدەر. پەرللىوىدىغاهلىكىوى رەصمىي ھېس لىلدى ۋە بۇهىڭغا ظەرھ بەردى م

تىو دۇهٌاۋى هۆلەمدىنى ۆئي ئاصاصىدا ۆئز . لائىدىلىرىوى بەرپا لىلدى -صىشتېمىشىوى ظەهىللەهدۈرۈپ، ۆئز ًوصۇن 

ۇردى -بىرىگە باغالپ صۇبٌېن تىپ دۇهٌاغا بىر لېتىم جاً  ى  -ظەًئىلەرهى بىر . ۇئلىوى لوًدى . جاًىغا صەرەمجاەهالظت

ۈم لەر ج ۈملىدىن ئادەم لىلەرهى وئخطىتىطوىڭ ئەمەس، پاراصەتوىڭ صىتىالصىدىنى هامالرهى ئىشىم ًېڭى ظەًئىلەر ج

الظتى. لىلىطكا باظلىدى ۆڭەهلەر ئەهئەهىشىدە هاھاًىتى ۇئزۇهغىچە داۋام بۇ ئىوشاهالرهىڭ . بۇ ئادەت ۆئز مەهىشىدە ئالش

گە هىرگەهلىنى ئىدى   .مەرىپەت دەۋرى

ۇرىغا دېمەك، تۇتىموىڭ پەًدا بولۇظى مەدەهىٌەت با      ظالهغاهلىكىوىڭ ئىوشاهالر تەصتىق لىلغان بەلگىشى بولۇپ وئتت

ظۇهىڭ بىلەن . بىلمەي ۇئهى مەدەهىٌەتوىڭ باظلىوىض هۇلتىشى دەپ رەصمىي ئېتىراپ لىلدى -ئىوشاهالر بىلىپ . چىكتى



 194 / 513 
 

 194 / 513 

 

ۈرەك، ۆئپنە، جىگەرگە وئخطاش بەدەن ئەزالىرىدەك ئىوشا صىتە ظەهلىدە ئەمەس بەلنى، ً ن روھىوىڭ تىو بىر ۋا

ۇهەممەل تەجەللىٌشى بولۇپ مەًداهغا هەلدى ۇئ چاغدا تىو ۇئزۇن تارىخالر مابەًوىدىنى ئەهئەهىشى بوًىچە ئەًوى . م

ۇدى بىلەن ۈئصتمۇ  ۈظەتتى -دەۋر ۋۇج ھازىرلىدەك بەلگە خاراه تېرىگە ئىگە مىووس، پىلوس، رادىنال . ۈئصت چ

ۆزلەملىرى،  گەهدەك پەلەت بەلگە ھېشابىدىنى ص لەر ئەمەس ئىدىدې ئىلغار بولغاهدىن هېٌىن دەپ ًېكىن . خەت

 -ھەتتا ۆئز ئارىشىغا هېلىپ لالغان  ًات مىللەت هىطىلىرىگىمۇ ئىشمىوى لاًتا . ًولۇتۇش مۇتلەق مۇمنىن ئەمەس ئىدى

ۇۋاالتتى ولۇم ۆئزلىرى بىر ئىشىم لوً ًاتىوى ئاًرىپ روھ تەرەلكىاتى بىلەن تىو تەرەلكى. لاًتا دەپ بەرگىوىگە لارىماي چ

ەتتىنى . باًان لىلىض مۇمنىن ئەمەس ئىدى ظۇهداق لىلىپ ئادەم  تۇغما بار ئەصتە صالالش لابىلىٌىتىگە ئەمەلٌى

ۈزۈظىگە هاھاًىتى تېز ئىمناهىٌەت بېرىدىغان  ۆز ئالدىدىن ۆئتن لەرهى هاھاًىتى تېز ه چە ھەدىشە ۋە ئالىۋەت بىرهەچ

لەش هۈچىوى ًاهدىتىپ ۆئزىوى تەصت لىم مۇلامىغا ًەتتىئىپادى ۇهەممەل ئادەم گەرچە . ىق لىلغۇچى هۈچوىڭ ئىلھامىدا م

لەر مۇظۇ مۇلامغا هېلەلىگەن بولشىمۇ، لېنىن ۇئهىڭدىن هېٌىن پەًدا بولغان تەرەلكىٌات  چىلىم ئادەم دۇهٌادىنى هۆپ

  .تەظوالىكىوىڭ وئخطىماصلىكى ۇئالرهى وئخطىمىغان تەرەلكىٌات صەۋىٌىشىدە  لالدۇردى

ۇرمۇظىدىنىلەرگە لارىغاهدا ۆئت ئەلۋ ۇرمۇظىدىن تارتىپ  -ەتتە تېرىمچىلىق ت ۈرۈًدىغان چارۋىچىالرهىڭ ت لىطىپ ً صۇ لوغ

كا ۇئالرهىڭ بالدۇرال ًۇلىرلىدەك لازاهدا لاًوىمىكى ئېوىق ئىدى ۇئهىڭ . مۈلۈهىگىچە ھەممىشى بەك ھەرىنەتچان بولغاچ

وڭلۇلى ۋە ھاًۋاهالرهىڭ بولۇپمۇ ئاتوىڭ ۈئصتىگە  ھەر بىر هوپۇصكا توغرا هېلىطنە تېگىض لىم ًاًالق هۆلىمىوىڭ چ

گە ئېلىپ چىكىپ ًاًالق مەدەهىٌىتىوىڭ  ەت دائىرىشىوى هېڭىٌىطى بۇ تۇلۇهۇظالرهى ئەۋجى هۆهدۈرۈلۈش بىلەن پائالٌى

ۈهى بولۇپ لېلىطىوى بەلگىلىدى جى بۆظ   .ئىوشاهىٌەت مەدەهىٌىتىوىڭ تۇه

گەن       ۆگە، ئات، هاال دې ۈرىطىوىڭ ت دەك ھاًۋاهالر هۆهدۈرۈلۈپ ئىطلىتىلىطىوىڭ هېڭىٌىطى ۋە ًاًالق تالىطىض ه

تەبىئىٌنى بۇ چارۋىچىلىككا هەڭ . غەلبىشى لوظۇلۇپ مال بېكىض، لىطالق ۋە بارلىق ًاًاللالر بوًىچە بولۇظكا باظلىدى

وپالپ ئەمگەهنە صېلىض مۇمنىوچىلىنى ۇئرۇظالردا ئېلىوغان ئەصىرلەرهى تېرىم مەدەهىٌىتىدەك ت. زېمىن ئېلىپ هەلدى

صلەپنى ئىجتىمائىي بىرلىم ئاۋۇلالر تەظنىللىوىطنە، تەبىكىلەر روظەهلىطىطنە باظلىدى كا دە ۆۋەهدىن  . بولمىغاچ بۇ ت

لەهمەي لالماًتتى ۈزۈلمىشى بولۇپ ئىپادى دېمەك، بىر لەبىلىوىڭ ئىچىدە ئاللىكاچان . ًۇلىرىغا تەبىئىٌنى ھاهىمىٌەت ت

ۈزۈلمىشى پەًدا بولدى تەبىئىي ظۇهداق لىلىپ لەبىلىوى بىرلىم لىلغان ئىجتىمائىي توپالردا باًلىكوىڭ . ھاهىمىٌەت ت
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كا ئەلۋەتتە . مەرهەزلىطىطى هېلىپ چىكتى ۈزىگە تارلىلىطى روظەن پەرللىق بولغاچ ۈرىوىڭ ًەر ً جاهلىكالر ت

ۈر جەھەتتىن روظەن پەرللەرگە ئ ۇرۇظوىڭ . ىگە بولىدىغاهلىكى ئېوىق ئىدىمەرهەزلەظنەن بۇ باًلىكالرهىڭ ت بۇ ئالماظت

ىتىدىن دېرەك بەردى ۈش لىوٌىلىرىوىڭ هېشىطنەن ًېرىگە ًېكىن جاًالظكان . زۆرۈرٌى ظۇهدالال ًەهە ھەرلاًشى هۆچ

ۇرصەت ئېلىپ هەلدى ۇرۇظوى بېكىرىض ۇئالرهىڭ  -هوپۇصوىڭ ۇئلغىٌىطى بىلەن بارا . بوصتاهلىكالرغا پ بارا ئالماظت

ۈظتىزېمم ۈظمەًدۇ. ىشىگە چ ولۇمنى، ئىوشاهالرهىڭ تەبىئەت ۋە ئىوشاهالر . بىلىم ئاصماهدىن چ ۇئهىڭ بېٌىطى چ

لىق بولىدۇ و تەهرارلىوىض پەرلشىز بولىۋېرىدىغاهال . بىلەن ۇئچرىطىطوىڭ ۈئزلۈهشىز تەهرارلىوىطىغا باغ لېنىن بۇ خى

گەن  صت بولماًدۇبولشا بۇهى ھەرگىز ًۇلىرىدا ئىطلىتىلگەن ۇئچرىطىض دې لەش دۇرۇ ۆز بىلەن ئىپادى ۈهنى، . ص چ

ۇڭا ئىوشاهىٌەت بىلىمى پەلەت . بۇهداق تەهرارلىوىض ئىننىوچى لېتىم ئىوشان روھىدا ئەرزىگۈدەك هەرصە لالدۇرالماًدۇ ظ

چە ًىلدا  ۈهى، وئن هەچ ۆرگىوىوىڭ هۆپل كان لەدىمنى جەمئىٌەتتە چارۋىچىالر ه بىر مۇظۇهداق ۇئچرىطىض بىلەهال بېٌىۋات

ۇرۇپ  ۇرغالچىلىق، وئخطاش بىر وئرۇهدىنى بىر ًىلوىڭ ًەهە بىر ًىلغا وئخطىماصلىكى، دەرًاالرهىڭ ل بولىدىغان ل

وۋمدىن جىق بىلىمگە  لىم دۇهٌا ھەلكىدە ھەرلاهداق ل ۇرمۇش مۇھىتىوىڭ ۆئزگىرىطچاهلىكى صەۋەب گەهدەك ت هېتىطى دې

ۈر، ئېغىر . ئىگە بولدى ەتچىو بېشىق، ۆئز ھېششىٌاتى -ۆئتن هى لاًرىپ لوًۇپ زۆرۈرلۈهوى لەتئىي بېجىرىدىغان ئەمەلٌى

دېمەك ئەللى لابىلىٌەت ًېتىلگەهدىن هېٌىن بۇ لابىلىٌەتوىڭ صاغالم . بۇ دەل ئىلىم روھى ئىدى. خاراه تېرهى ًېتىلدۈردى

وۋملەردە ھازىرالهدى لىم مۇھىت بولغان مىكەزدەل چارۋىچى ل ىلەن بولىدىغان ھاًۋاهالر ب .جارىي بولۇظىغا هېرەه

ىتى بىلەن پەًدا بولغان ھۇظٌارلىق،  ۈرەش تەبىئەتوىڭ تۇًۇلشىز ۆئزگىرىطلىرىگە دەللىڭ ًالۋۇرۇش زۆرۈرٌى دائىملىق ه

ىتىدىنى رىكابەت چارۋىچىالرهى تاۋالپ تەبىئىي وئغالهالرغا ئاًالهدۇردى ۇئالر تەبىئەتوىڭ مەھشۇلى . وئۋ وئۋالش زۆرۈرٌى

ظشىز ھەربىي ماھارەتنە ئىگە ئىدىبولۇش صۈپىتى  بىلەن تە ۇڭا ۇئالر روھىي جەھەتتىن بىر پۈتۈهلۈك ئىچىدە . ڭدا ظ

ۈرگۈن ئىدى ۇرصىمۇ ئەمەلىي ئىطالردا ًەهىال هاھاًىتى ئەرهىن ۋە ت لەش جەھەتتە ھەرگىز تەپ تارتىپ . ت ۆئزىوى ئىپادى

لۇق م. لالماًتتى ۇچ ۇرۇپ تۇغ الًتتىھەرلاهداق بىر ظەًئىگە مۇصتەلىو مەًداهدا ت مۇهداق خاراهېر . ۇئامىللە لىال

ۇرمۇش الزىمەتلىنلىرى جەھەتتە پۇت  ۈظەهشىزھالدا ئىشالھات ۋە  -ۇئالرهىڭ هوهنرېت ًاظاش تەدبىرلىرى ۋە ت لولى چ

ًەهە هېلىپ بۇ ماھارەت ۇئالرهىڭ جاھاهدا . ئىختىرا لىلىطكا، ًېڭىلىكالرهى لوبۇل لىلىطكا  ًاخطى مۇھىت ئاتا لىلدى

لۈك ئارلا تېرەك ئىدى هاھاًىتى للىق بىلەن ۆئز بەختىوى ئىزلەظنە هۈچ ۇئالر بۇهىڭلىق بىلەن ئاهىتىپ . دادى
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ەتچاهلىككا مۇًەصشەر بولدى . ظۇهداق لىلىپ چارۋىچىالر ھەممىوىڭ ئالدىدا، ھەممىدىن ًاخطىراق ًاظىدى. پائالٌى

ۈرۈش جابدۇللىرىوى ئىختىرا لىلدى وراللىرى،  -تولۇمۇچىلىق، هىٌىم . ھاًۋاهالرهى تىزگىولەظوىڭ بىر ً هېچەك، ۇئرۇش ل

پەلىٌەتلەرگە ئېرىطتى ۇۋەپ وراللىرى جەھەتتە زور م مال  چارۋىالرهى پەرللەهدۈرۈش ۈئچۈن ئىجاد لىلغان . لاتواش ل

صلەپنى هۇصخىلىرى پەًدا بولۇظكا باظلىدى ۇرمۇش . بەلگىلەر ئىپتىدائىي ھەرىپنە ئاًلىوىپ ًېزىكوىڭ دە ۆئزگىرىطچان ت

چىلىنوىڭ تەرەلكىٌاتىغا مۇهبەت تۇپراق ھازىرلىدى ۈرلۈك تەلەپلىرى لول ھۈهەرۋەه ۇرۇظوىڭ . ئېھتىٌاجىوىڭ ت ئالماظت

ۈش لىوٌىلىرىوىڭ هېشىطنەن جاًلىرى، مۇھىم ۆئتەڭلەردە ۋە چارۋىچىلىق  ۆزدە تۇتۇلۇپ هۆچ ئېھتىٌاجى ۋە لۇالًلىكى ه

ۇرۇظن ى ًەهە بىر مەلشەت لىلىدىغان هىطىلەرهىڭ هەهتلىرى پەًدا بولۇظكا راًوهلىىرىغا ًېكىن بوصتاهلىكالردا ئالماظت

كا، ۇئالر ًاراتكان بۈًۈك مەدەهىٌەتوىڭ . باظلىدى ۇچىلىرى بولغاچ لۈك وئلۇغ ق ۋە هۈچ چارۋىچىالر تەبىئەتوىڭ صادى

ۆزىگە بۇ مەدەهىٌەت مۇظۇهىڭلىق بىلەن هىطىلە. هەتىجىلىرى تەبىئىٌلىن تىن زىوھار ئاجراپ هەتمىگەن ئىدى رهىڭ ه

ورصاق مەصىلىشى ًەهە لىٌىوالظتى .تاظالهماي لالدى چارۋىچىالر بۇ مەزگىلدە بۇ . هوپۇس ۈئزلۈهشىزهۆپىٌىۋەرگەچنە ل

دازلىق ئاالھىدىلىنىگە تاًىوىپ لوظوا ئەللەرهى  وئۋ لىلىض ًولى بىلەن ھەل لىلىطتىن  "مەصىلىوى ۆئزىوىڭ چەۋەه

صلەپ ۆئز ئىچىدە . صاللىوالمىدى ۈزۈلمىگە  ئېغىر زەربە بولدىبۇ دە ۇرۇهكى ئەهئەهىۋى ت ۆئزلۈك ئېڭى ۋە . ئەۋج ئېلىپ ب

صالردىن روظەن ھېس لىلىمىز. رېئال مەصىلە ۇئالرغا تەڭرىكۇتوىڭ زۆرۈرلۈهىوى ھېس لىلدۇردى ۆۋەهدىنى ئابزا  .بۇهى ت

ۆهۈمران تىنلەظنە باظلىدى ۇزۇظكا بۇ ۇئالرهىڭ رېئاللى. ئىوشاهالر ۆئز ئىرادىشى بوًىچە ھ ۈرىوى ب لوىڭ ئاۋۇلالرهىڭ ت

ۇرغىوى ئىدى ورصاق مەصىلىشى . لىشتاظكا زورلۇق هۈچ بىلەن تالابىو ت زامان مۇظۇهداق تەرىكىدە ماڭغاهدىن هېٌىن ل

ۇت بولىۋەرگەچنە بۇ ئىدىٌە ئەمدى ًات ئەللەرگە لارىتا ئىجرا بولۇظكا  ۈر مەصىلە بولۇپ، رېئال مەۋج ًەهىال ۆئتن

ۈظتى -لىلىپ مۇصتەھنەم مىللىي ۋە صىٌاصىي بىرلىن تىنى توپالر ۆئزئارا جەڭگە ظۇهداق . باظلىدى . جېدەلگە چ

ۈرىطى باظالهدى ئىوشاهالر بىلەن ئىوشاهالر . مۇهبەت ًاًاللالرهى تالىطىض ًات ئەللەرگە لەرەللىم تۆلەمگە ۇئهۇتۇش ه

ۈرگەن ھۈهەرۋەهلەر بارا ًاًالق مەدەهىٌىتى ي. ئارىشىدىنى مۇهاصىۋەت ًېڭى دەۋرگە لەدەم لوًدى بارا  -ېتىطت

ئەصلىدىوال مۇهبەت ًاًاللالرهى . ۆئتەڭلەرگە، ًېكىن ًاًاللالرغاهىشبەبتەن غەلۋىشىز وئرۇهالرغا توپلىوىطكا باظلىدى

گەرچىلىم ًولىغا ماڭدى چە ًەًدىغان صۆدى ۇزۇپ لوًغان خەلكلەر مەخشۇس صۆًۈه ظۇهداق لىلىپ مۇهبەت . تارتك

كا ًاًالق مەدەهىٌىتىوىڭ جەۋھىرى ًاًاللالرهىڭ گىر ۋىنىدىنى ًازلىق ًاًالۋالرغا هىرىپ هېتىدىغان مۇظۇ بىر بەلۋاغ
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ۆهۈمەتشىزلىنوى تاظالپ صىٌاصىي هۈچ بولۇپ ۇئًۇظۇظكا باظلىدى ۇزۇلۇپ چىكتى ۋە ھ و، لىلىق، . ص لېنىن تىو، دى

ۈظىدىغان دەۋرگە دەز هە -ًەهى ئىدىٌە، ًوصۇن  لائىدە  ۈئصتمۇ  ۈز ئېچىطكا . تتىۈئصت چ هۆپ لۇتۇپلۇق دۇهٌا ً

  .باظلىدى

ۈزلەر، لەبىلىلەر تېرىم راًوهلىرىغا ئىچنىرلەپ هىرىپ مال بېكىطتىن      لىرىگە جاًالظكان ً ًاًاللالرهىڭ گىرۋەه

دازلىكىغا تاًىوىپ تۆلەم تۆلىتىطنە باظلىدى ۋە بۇ ھال ئەۋج ئېلىپ هەتتى ئەلۋەتتە ۇئالر . خەللەرهى ۆئز چەۋەه

وۋملەرهى بەلگىلىم تەظنىو ئاصتىغا ئالماي لالماًتتىچې ۇرغان ل ظۇهداق لىلىپ ًاًالق مەدەهىٌىتىدە پەًدا . چىلىپ ت

ۈزۈلمە ۋە مەدەهىٌەت بارا  ولۇم ۆئزىدىن باظكا . بارا تېرىم راًوهلىرىغا هىرىطنە باظلىدى -بولغان ت ظۇهدالال ۇئالردىنى چ

وۋملەر بىلەن توي لىلىض ئادىتى چارۋىچى لېنىن . الرهىڭ تېرىم خەلكلىرىگە تېزال صىڭىپ هېتىطىگە لوالي بولدىل

ۇددى ھازىرلى  لەرهى صۇبٌېن تىپ جەھەتتىن خ ۇرغان ئادەم صشەپ ت ۇرمۇش ظەهلىوىڭ وئخطىماصلىكى بىر زېمىووى دە ت

دازل. مۇصۇلماهالر بىلەن هاپىرالردەك لىلىپ لوًغان ئىدى ىكىغا تاًىوىپ مۇظۇهداق مۇھىتوىڭ تەصىرى بىلەن ۆئز چەۋەه

صلەپنى هۇصخىشىوى پەًدا لىلدى ۈزۈموىڭ دە ۈرۈش مۇصتەبىت ت ۇرمۇش هەچ ئالدىوكىالر صىڭىپ هەتشە . ت

الظكاهلىكى هامەلۇم چە لېتىكمالپ داۋام ئەمما، ۇئالر مەًلى لاهدالال بولمىشۇن ًاًالق . هەًوىدىنىلەر بۇ جەرًاهوىڭ لاه

كا بۇ ًەردە ً  ې ۇرىغا چىكتىمەدەهىٌىتىوىڭ مەھشۇلى بولغاچ ۇئهىڭ ۈئصتىگە ًاًالق . ڭى بىر هۈچ بولۇپ وئتت

ۆهۈمران بولغاهلىق بولىدىغان باًاظاتلىق ۋە تېرىم مەدەهىٌىتىدىنى ھاًاتىي  ۈزەلىنىگە ھ مەدەهىٌىتىدىنى خاراه تېر گ

  .ًېڭى مەهزىرە پەًدا لىلدى -هۈچنە ئىگە ئامىلالر لوظۇلۇپ ًېپ 

دازالرغا ئەزەلدىن تېرىم مەدەهىٌىتىدى       ۆزەك بولۇظالردىن هېٌىن ۆئزلىرىوىڭ چەۋەه لىم ب هى خەلكلەر ۇئزۇن مۇدەت

لىنىوى ھېس لىلپ  لالدى ۇرۇش هېرەه لماًدىغاهلىكىوى، ۇئالرغا هوللېن تىپ بىرلىن تە لارظى ت ئەمما، تېرىم . تەڭ بوال

دىنى ظالغۇت خەلكلەر بۇ مەدەهىٌىتىدىنى خەلكلەرهىڭ بېنىومىلىنىي، بىجىوبوظلۇلى تۈپەًلىدىن چېگرا راًون

ۇرىي تاڭدى ەت صەزگۈصى ًوق دېٌەرلىم بولغاهلىق بىلەن تېرىكتەك . زۆرۈرلۈهوى ۇئالرغا مەجب ۇرٌى ئىجتىمائىي مەجب

ۈرۈش ئىرادىشى بىلەن بۇ  ادە هۆلەملەظت ۇرۇظوى ھەددىدىن زٌى ۇرۇش ۋە بۇ ۇئًۇظت ۇرغان خەلكوى ۇئًۇظت چېچىلىپ ت

چىلىق وئرگاهىم بىرلىطىپ هەتنەن ھادىشىلەر پەًدا بولماي زېمىوالردا ھەلىكەت، صەپشەتە، ھ ىٌلە مىنىر، ئالدام

ران لىلىودى. لالمىدى جىدە ۋەً ۆهۈمراهالر بولشۇن ًاهى ئاۋام خەلكتە بولشۇن، . هىطىلىم ئېغىر دەرى مەًلى ھ
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ۆرۈلدى ۈرلۈك صالشىزلىكالر ه ق خەلكلەردە بۇ بەك بولۇپمۇ ًاًالق مەدەهىٌىتىگە خاراه تېرى بەك ًىرا. ھەممىشىدە ت

الظتى صى  .ئېغىر بولدى ۋە هاھاًىتى ۇئزۇن مەزگىللەرگىچە داۋام ظۇهداق لىلىپ دۇهٌا مەدەهىٌىتىوىڭ ئىننىوچى ئىرا

لىرىدىن تېرىم راًوهلىرىدىنى بوصتاهلىكالرغا صىرغىپ هېلىض بىلەن  مەدەهىٌەتوىڭ تۇتاش ًاًاللالرهىڭ گىرۋەه

هى چارۋىچىالر هاھاًىتى تېزال ًەرلىننە صىڭىپ ًېڭى بىر مەدەهىٌەتوىڭ ئىگىشىگە تېرىم راًوهىدى. باظالهغىلى لوپتى

وۋۇرغىشى ًوق هۇتۇلالرغا . ئاًالهدى لىق گەپلەر، هازۇك ھەرىنەتلەر، ل لەر، چىراً ۇئالر ئەمدى ًۇمطاق لەدەم

ۈز گەپ، ئېگىلمەس ئىرادە، ھازىر جاۋاپ ھەرىنەت لۈك لەدەم، ت ۆهۈم، هۈچ ۈهۈپ، هەصنىن ھ ۋە تەبىئەتتىن  هۈه

ۇرغان چارۋىچىالرهى ًاۋاً  ى دەًدىغان بولدى ۇرۇلۇپ چىكمىغان روھىٌەت بىلەن ئارصالهدەك ت بۇ ھەرگىز . صۇغ

ۇڭا، دۇهٌاهىڭ ھەرلاًشى جاًلىرىدىنى ئاتالمىض مەدەهىٌەت . مەدەهىٌەتنە لارىتىپ ئېٌتىلغان گەپ ئەمەس ئىدى ظ

  .ەردە دۇهٌاغا هېلىطى تەلدىرهىڭ بەتلىرىگە پۈتۈلدىوئچاللىرىوىڭ ھەممىشى ئاصاصەن وئخطاش مەزگىلو

ۆئزىوىڭ مول لوًوى بىلەن زور هۆلەملەىم مىللەتلەرهى پەًدا لىلغان بۇ بۆظۈك . ًاًاللالر ظۇهدىن بۇًان تىوجىمىدى     

صوى ًاظاش تېخوىنىشىوىڭ چەهنە ًېتىطى بىلەن پەًدا بولغان ئەڭ ًۇلىرى هوپۇس صىغىمچاهلىكىدىن ئارتكان هوپ ۇ

ظنە باظلىدى لماي تىترە ۈرۈپ بوال ۇزۇلۇپ هەلگەن ًېپ . هۆت لىرىدىنى تېرىمچىالر ئارىشىغا ص  -ًاًاللالرهىڭ گىرۋەه

دېمەك،  . ًېڭى روھ مۇظۇ راًوهالردىنى خەلكلەرگە هىشبەتەن بىر ئابىشتراهىت مەزمۇن بولۇپ مەًداهغا چىكتى

ولۇمنى بىر بۆلەك ئادەم مۇظۇ ئابىشتىراهىت مەزمۇن ۇرماي، چ ۈظىوىض ۋە ۇئهى باھاالش ۈئچۈن باش لات الرهى چ

ۇئهىڭ ۈئصتىگە ھاًۋان هۈچىدىن پاًدىلىوىض تېخىمۇ ئەۋج ئېلىپ ئىطلەپچىكىرىطوىڭ ۈئهۈمى . مۇهازىرلەظمەي لالمىدى

كا، بۇهىڭغا ئىكتىشادىي ظارائىتمۇ  ماصلىطىپ بەردى جىدە ئاظكاچ گە  تەبىئىٌنى بۇ دۇهٌاهى لەھرىماهالر. زور دەرى دەۋرى

ۈظەهچىشىدىنى دۇهٌاهى جاھاهغا تاڭدى. ئېلىپ هىردى ۇۋۋىتىگە تاًىوىپ ۆئز چ . ۇئالر خېلى مەزگىللەرگىچە ۆئز هۈچ ل

صتاهلىرى ۈئزۈلمەي تۇلۇلۇظكا باظلىدى   .خەلق ئاغزىدا لەھرىماهلىق دا

لەر تۈپەًلى تېرىمچىالر راًوهلىرىدا ًاًاللالردىنىدەك ت       ۈرلۈك صەۋەب ەبىئىي ۋە مۇصتەھنەم ۆئزلۈك ئېڭى لېنىن ت

ۈزلۈك دۇهٌا لاراظكا ئەلەهمولال " ًاتالر"ظۇهدالتىمۇ ۇئالر ًەهىال . پەًدا بولمىدى بىلەن بىر ًەردە ًاظىماي، ۋالتىوچە ً

ەتلىرىوى صەھوىگە ئېلىپ . دېمەي ئامال ًوق ئىدى مۇظۇهداق بىر ۋەزىٌەت باھاالش، مۇهازىرە، لاًىو لىلىض پائالٌى

ۈر مۇھىم وئرۇهغا ۆئتۈظنە باظلىدى .هەلدى دازلىق بىلەهال ئەمەس، . ئىجتىمائىي تەپەهن ۆئزىوى هاماًاهدە لىلىض چەۋەه
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ۇرىلىدىغان بولدى لەرهى . باھاالش، مۇهازىرە، لاًىو لىلىض بىلەهمۇ ئەمەلگە ئاظ بۇ تەبىكە جەھەتتىن  بىر بۆلەك ئادەم

ۇرصەت بېر لەرگە پ ًېزىكوىڭ ئەھمىٌىتى . ىپ زور ھاًاتى هۈچنە ئىگە بولدىتوپالش مۇمنىوچىلىنى ًوق ئادەم

لىوىطكا باظلىدى ۋە بارا  ۇال بۇهىڭ تەرەلكىٌاتى پۈتنۈل جەمئىٌەتوى ھەممە ئادەم . بارا  مۇھىمم هەرصىگە ئاًالهدى -ج

ى. ۆئز هاللىشى بوًىچە وئًلىٌاالًدىغان تەرەپنە لاراپ تارتتى كان ئاتالمىض مەدەه ۇڭا ھازىر دېٌىلىۋات ًەت وئچاللىرىوىڭ ظ

لىوەرلىم ئەمەس  تەبىئەتوى ئەمەس ئىوشاهىٌەت جەمئىٌىتىوى وئًالش وئبٌېن تى لىلىپ ئاپرىدە بولۇظى ئەجەپ

وۋموىڭ ئەزاصى صۈپىتىدە ئەمەس، بەلنى ظەخس صاالھىٌىتىدە بىر  .ئىدى ۇر بىر ل لەر لاهدالت ظۇهداق لىلىپ ئادەم

ۈرمىض ئاصاصىدىنى پىنىرلەرهىڭ پەًدا  بۇ تەبئىٌنى. بىرى بىلەن ۇئچرىطىطكا باظلىدى ۇرمۇش ۋە هەچ ظەخشىي ت

ۇالصىلىوىطىغا مۇهبەت تۇپراق ئىدى ۇرۇلۇپ خ ۈۋەردى .بولۇظىغا ۋە ۆئزئارا ًۇغ وۋم . ًىلالر بىرىوىڭ ئارلىدىن بىرى ۆئت ل

ۇزۇلۇپ ظەخس هۆلىمىدىنى ۆئزلۈك ئېڭىغا مۇًەصشەر بولغان  راًوهالردا هۆلىمىدىنى ۆئزلۈك ئېڭىوىڭ چەهلىمىشى ب

ۈر مۇلامغا هېلىطنە باظلىدى ۈرۈش پىنىر . مۇهازىرە ۋە تەپەهن ظەخس هۆلۈمىدىنى ۆئزلۈك ئېڭى ۋەزىوىوى تېپىپ ً

ًاًالق مەدەهىٌىتىوىڭ مەھشۇللىرى ۋە باظكا هەرصىلەر مول ۋە ًېڭى ماتېرىٌالالر ئاصاصىدا . ئېكىملىرى  پەًدا بولدى

لۈك هەرصىلەر ًاًالق مەدەهىٌىتىگە ئەصلىي ئىچ ظىرلىكىوى ًولۇتۇپ ئىچى هاۋاك ئەلىلوىڭ ئەگىللىندىن ۆئتتى ۋە بىر بۆ

ۇرىغا چىكتى ھەم ًەهە تۈپنى ھەلىكەتوى  هەرصىگە ئاًلىوىطى بىلەن تېرىم مەدەهىٌىتىدە باظكىچە بىر هېمە بولۇپ وئتت

ۇدالىق دىن ۋە پەلشەپىوىڭ تولغىكى ت ۇظكا باظلىدىتېپىض ئىزتىراپىوىڭ ئالىۋىتى صۈپىتىدە بىر خ ظۇهداق لىلىپ . ۇت

  .تېرىم مەدەهىٌىتى رەصمىي ھالدا دۇهٌاغا هەلدى

لىرىدە تىو روھوىڭ  ۆئزى       بۇ مەزگىللەردە تېرىم راًوهلىرىوىڭ چېگىرىشى بىر لىشىم ًازلىق ًاًاللالرهىڭ گىرۋەه

صىتىگە ئاًلىوىپ بولغان ئىدى ظى بىلەن ئەمەس، بەلنى ئىوشاهىي روھ تىلوىڭ لوظۇل. ئەمەس، بەلنى بىر ۋا ۇ

ۇرۇش بىلەن بېٌىٌدىغان بولۇپ هەتتى صىتە پىنىر ۋە ۇئصۇل ئالماظت بۇ راًوهالردا مىللەتلەرهىڭ زور هۆلەملىم . بىۋا

لېنىن ظۇهدالتىمۇ لەدىمنى پەلشەپە بىلەن ۇئصتىخان چىكارغان تىو ۋە . لوظۇلۇظىغا ئىمناهىٌەت ئېلىپ هەلدى

ۇرمۇش ئادىتى جەھەتتىنى پەرق ورغان بولماي لالمىدى ۋە بۇ مەدەهىٌەتوىڭ ئىننىوچى  ت و لوظۇلۇظكا ل بۇ خى

ۆرصەتتى صىوىڭ خاراه تېرىگە ھەل لىلغۇچ تەصىر ه وۋم مىكٌاصىدىنى ۆئزلۈك ئېڭىوىڭ ۋە ًاًالق . ئىرا ھەتتا ل

ۇۋۋەت ۋە ھەربىي ماھارەت ًۇلىرىكى وئچالالردا پەًدا بولغان  ۈظمەًدىغان ل ۆردىن چ هەرصىلەىرهى خاراه تېرىدىنى ت
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ھەتتا ًېكىن . بولۇپمۇ صۇئەدەك تۇًۇلىدىغان هەرصىلەرهى هاھاًىتى ۇئزۇن مەزگىللەرگىچە پەلەت ًېكىن ًوالتمىدى

لىوىطىوى مىلتىق، زەمبىرەك ئىجاد  ًوالتمىدىال ئەمەس، بۇ مەدەهىٌەتوىڭ رەصمىي ھالدا دۇهٌاۋى بىر هۈچ بولۇپ ئىپادى

ۇردىئەصىرگىچە چەهلە   -18 ～ 17بولغان  ي رېٌاللىكتا ئەھلىي . پ ت ۇددى تا مۇظۇ مەزەىلگىچە تېرىم مەدەهىٌىتى خ

لمىدى ۆهۈمدار صۈپىتىدە بوال لىغاهغا وئخطاش دۇهٌاغا ھ وڭ بولشا مەصلىھەتچى بوال ۆهۈملەرهى . ئىلىمزاتالر چ پەلەت ھ

ۇرغۇن . باھاالش، بۇتواش بىلەن هۈهوى هەچ لىلىپ هەلدى هەرصىلەرهى  بىلىپ لېنىن ۇئالر ۈئزلۈهشىز ھالدا ه

ۈظىوىپنەلدى ۋە بۇ ئاخىر  لەهدى   -18 ～  17چ ظۇهدالتىمۇ ئىوشاهالر مەدەهىٌىتى .ئەصىردە ھەربىي هۈچ بولۇپ ئىپادى

تارىخالر مابەًوىدە ًۇلىرىكىدەك ظەخشوى مەرهەزلىلغان پىنىر ۋە دىوالرهى وئق لىلغان ئاصاصتا لاًتىدىن تۇتۇظۇپ 

بۇددا دىوى ئاصاصىدىنى بىرىنىض، ئىشالم دىوى ئاصاصىدىنى بىرىنىض،  مەصىلەن،. بىرىنىطنە باظلىدى

ئىوشاهپەرۋەرىزم ئاصاصىدىنى بىرىنىض، پەن روھى ئاصاصىدىنى بىرىنىض، هىطلىم ھولۇق ئاصاصىدىنى بىرىنىض 

ك گەهدە و بىرىنىطلەرهىڭ صەممىشى تىو ۆئتنىلى تۈپەًلى پۇتۇن بىر مىللەت مىكٌاصىدىنى ب. دې ىرىنىض لېنىن بۇ خى

ۈرلۈك  بولۇپ هەتمىنى هاھاًىتى تەس بولۇپ، هۆپىوچە ھالالردا مۇظۇ وئلالر بوًىچە بىر رەتنە تىزىلىپ لالدى ۋە ت

لەردە بولدى ۈرلۈهچە ئىپادى ھەتتا بىر . تارىخىي ظارائىت ھەم هەلمىطلەر تۈپەًلىدىن ھەر لاًشى تارىخىي هەصمىلەردە ت

ۆرۈلدىمىللەتوىڭ ئىچىدىنى ھەر لاًشى بۆلەهلەر لەر ه   .دە وئخطىمىغان ئىپادى

ۇرىدۇ؟هىچىم بىر ئائىلوى ئالشاق، بىر ئائىلىدە بىر لازاهوىڭ  لەر مەدەهىىٌەتطۇهاصلىكتا لاهداق وئرۇهدا ت وش، بۇ ئىپادى خ

ۈرلۈهچە بولىدۇ -تامىكىوى ًەپ، بىر ئاتا  وڭ بولغان بالىالر ت  لېنىن  هاۋادا بىز ۇئالردىنى ئاظۇ. ئاهىوىڭ ئالدىدا چ

وڭ بولغان بالىالرمۇ ئەجەپ بىر  ۇالصىگە هەلشەك، ۇئ چاغدا جەزىمنى، بىر وئًدە چ ۆرۈپال خ ۇلۇلالرهى ه ۈرلۈهچە خ ت

لىككا پېتىپ لالىمىز گەهدەك ھەًراه لىكىمىزهى ًەهە بىر لەدەم تېخىمۇ . ًېرىگە وئخطىماي لالىدىنەن دې هاۋادا مۇظۇ ھەًراه

ۇرصاق، ۇئهدا ۈزىتىطنە ئالماظت ۇرراق ه وڭ ك ولۇمنى، بۇ بالىالردىنى وئرتاللىكوى، ئاظۇ ئائىلىدىنى روھىي چ لتا چ

الًمىز بۇ بىر مىللەت . هەًپىٌاتوى، ھەتتا ئائىلە بار جەمئىٌەت، دەۋر ۋە مىللەتتىنى روھىي هەًپىٌاتالرهى ھېس لىال

ق   .ۈئچۈن ئېٌتكاهدىمۇ ظۇهدا

ئەمەس بەلنى، ئىوشاهالرهىڭ روھىي ئېكىوىوى بىزگە مەلۇمنى، مەدەهىٌەتطۇهاصلىق صاغالمشىزلىق ۈئچۈن       

ًەهدىللىق بىلەن ئىگىلەپ، ۇئالرهىڭ لاهۇهىىٌىتى بوًىچە تېخىمۇ ۈئهۈملۈك ھالدا بەختىٌارلىككا لاراپ ئىلگىرلىتىطوى 



 201 / 513 
 

 201 / 513 

 

ۇرىۋالشا بولماًدۇ لەرگە ئېشىلىپ ت ۈزەهى ئىپادى ۈهنى، . مەلشەت لىلغان ئىنەن، ۇئ ھەرگىز ًۇلىرىكىدەك ً چ

ًدۇمەدەهىٌەت ۆرەلە . ظۇهاصلىق بىر پەن ھېشابلىوىدىنەن ۇئ مەدەهىٌەت ئېكىوى ھازىردىن ئەمەس، بەلنى ۆئتمۈظتىن ه

ۈرەهلىم ۋە مەلۇم . روھ پەلەت ۆئتمۈظتىال وئبٌېن تىپ هەرصە  ھېشابلىوىدۇ ۆرصىتىلگەهدەك ً هاۋادا ۇئ ًۇلىرىدا ه

لەرهى ماھىٌەت لىلىض ي ۇغراپىٌىۋى هەصمىدىنى ئىپادى  -ولىغا ماڭشا، ۇئهدالتا ۆئزىوىڭ ًولىوى ۆئزى توصاًدۇ تارىخىي، ج

لماًدۇ ۈپرەهدە ئىلىم بولۇش لىشمىتىدىن  لۇتال ۇئ چاغدا بۇ پەن بىر مىللەتوىڭ ظەھەردىنىشى بىر هېمە دېشە . دە چ

تۇًغۇالرهى ئىلمىٌلىننە  -لىردىنىشى بىر همېە دەپ ئاتاظتىن، صىٌاصىٌوهالرهىڭ غالچىشى بولۇظتىن، ھېس 

ظتىن تەپ تارتماًدۇهۆت ھەلىكىي ئىلىم ۆئزى . ئەلۋەتتە بۇهداق ئىلىموى ئىلىم دەپ تىلغا ئېلىطوىڭ ھاجىتى ًوق. ۈرۈ

كان ماھىٌەت هەدە بولشا، مەًلى ۇئ لاهداق بولۇپ هېتىطىدىن لەتئىٌوەزەر ظۇ ًەردىن ۇئهى ئىزدەپ تاپىدۇ  .ئىزدەۋات

 -هىٌەت بىلەن مەدەهىٌەتوىڭ تەصىرى هۆپىوچە ًوصۇن جاھان ۇئۋاق ۆئزلۈك ئېڭىغا هىرگەهدىن باظالپ مەدە

كا ۇئ . لائىدىلەرهىڭ ۆئزئارا تەصىرى بىلەن بولۇظكا باظلىدى لوىڭ بىرلىنى هاھاًىتى مۇصتەھنەم بولغاچ تىو ۋە دى

ۇرمۇظىدا بولغاهالر ًېكىوكى دەۋرگ. هاھاًىتى ۇئزۇن مەزگىلگىچە مۇظۇهداق بولدى و ھادا چارۋىچىلىق ت چە ھەتتا ئىزچى ى

ۇرغۇن مىللەتلەردە تىلدا زور ۆئزگىرىض بولمىغان بولشىمۇ، . صىرتكى تەصىرهى مۇظۇهداق ًول بىلەن لوبۇل لىلدى ۇڭا ه ظ

ۇرىدىغان توپالر ظەهىللەهمەي  -ئادەت، هىٌىم  -لېنىن ًاظاش ۇئصۇلى، ۆئرپ  هېچەك جەھەتتە زور پەرللىوىپ ت

ۆرۈلدى. لالمىدى ۈگۈهدە لاهداق ۆئزگىرىض بولۇپ  . ھەتتا بەزى پەرللەر تىلدىمۇ ه ئەمما ظۇهى بىلىض هېرەهنى، ب

ۇرۇۋېرىدۇ ۇرغان مەدەهىٌەت ۋە . هېتىطىدىن لەتئىٌوەزەر تارىخ ًەهە تارىخ پېتى ت بىر پۈتۈن توپوىڭ روھىدا دولكۇهالپ ت

ۇرۇهكىدەهال ھەرلاهداق خاھىض ۋە ًېڭىلىكوى تارازىالۋېرىدۇ ۆزدە توغرا، بىر مەز. ۇئهىڭ لاهۇهىٌىتى ب گىو ھازىرهىال ه

ە، ۆئرپ  ورٌى گەهدەك گەپلەر بىلەن بىر  -تۇتىدىغان ئىدىٌە ئېكىمىوىڭ تەصىرىدە تىو، تېررىت ئادەت، پىشخىنا دې

ق ۆهۈم لىلىپ هەلگەن ئىدۇ ۆهۈمىگە لارىماي . مەدەهىٌەتنە ھ بۇهىڭدا تارىخوىڭ ۆئزىگە ۋە ئىلمىي  چەهنىلەظوىڭ ھ

كا مەلۇم بىر تارىخىي هەصمىدىنى هەرصىلەر مەدەهىٌەت . لارىالتتى هەق لولغا چىكىدىغان  ھاصىالتكىال ظۇهداق بولغاچ

ۆهۈموى ئالماًال ظۇ پېتى صەھوىلەرگە  ورمال دەًدىغان ھ ۈظمەًال ۇئهىڭ بىر صاغالم ًاهى بىو لاهۇهىٌىتىوىڭ تارازىشىغا چ

ۇددى ئەمدىال ًۇلۇۋالغان صەۋزىن. ئېلىپ چىكىالتتى،  ماھىٌەت لىلىواتتى گەن مۇظۇ بۇ خ ى ًېگىلى بولىدۇ، صەۋزە دې

نەهدەهال ئىض ئىدى ۈزۈۋەت ال ًە لىردۇرماي، ًە ًۇدۇرماي ًېگ   .دەپ
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ۈردى         لەر تامىكىغا لوظۇپ توپا ًەپ ً ۇرغۇن ئادەم ۇرصىمۇ . ظۇهداق لىلىپ ه چە صەرەمجاهالظت ھەرلاه

كان مەدەهىٌەت تارىخىدا  ئەپلەپ  مەدەهىٌەتلىنرەهى ۆئز ئەصلىوى . ىلىپ هەلدىصەپلەپ بىر ئىطالرهى ق -لوالظماًۋات

ۆرەلمەي، مەدەهىٌەتشىزرەهى ئالدىوكىالرهىڭ تەجرىبىشىوى ًەهۈهلىٌەلمەي ئەصلىي ًارىتىطكا تېگىطلىم تەرەلكىٌات  ه

ۇرغۇن زېھىن ۋە ۋالىت ئەھمىٌەتشىز ئىطالر ۈئچۈن صەرپ بولۇپ هەتتى. تېزلىنىوى ًارىتالماي لالدى بەلنىم بۇ . ه

كمەدەهىي  .ەتطۇهاصلىق صاھەصىدىنى بىر چالچاق بولشا هېرە

لەر تۈپەًلى ئىوشاهالر توپ ى ھەلىكەتەهمۇ بىر   ۈرلۈك صەۋەب ۇرغاهدا ًۇلىرىكىدەك ت ى،  -وئمۇمالظت بىرىدىن پەرللىوىدۇه

ھازىرلى ئەمما مۇهداللىق بىلەن . ۇئالرهى وئخطىمىغان باًان لىلىض وئبٌېن تىلىرىگە ئاًرىپ باًان لىلىض تولىمۇ زۆرۈر

مەدەهىٌەت تارىخى مەزمۇن . هامالر ئاصاصىدا تارىختا ئەزەلدىن بولۇپ بالمىغان توپ ۋە راًون پەًدا لىلىطكا بولماًدۇ

لىرىدىن ئېكىپ هەلگەن دەرًا صۈًىگە وئخطاًدۇ بىر مىللەتوىڭ هامى، تىو، . بولۇپ ۇئ ۇئزاق زاماهالرهىڭ وئي  دۆڭ

ىشىوىال ئەمەس بەلنى ماھىي ورٌى چىلىم تېررىت ۇرغاهلىكىوى، بۇ ئېكىووىڭ لاهداق ۋە لاه ەتتە ۇئهىڭ لاًشى ئېكىودا ت

ۆرصىتىض  بەلگىشىدۇر چىلىم صەۋىٌىدە ئىنەهلىنىوى . پوتېوشىٌالدا ئىنەهلىنىوى ه ًەهى ئىوشان تارىخىۋىلىكوىڭ لاه

ۆرصىتىدىغان دىپلومدۇر ۇلجىدىن ۆئتنىوىوى بىر هېمە، ئالتاًدى. ه ۇڭا ئىلى دەرًاصىوىڭ غ ن ۆئتنىوىوى ًەهە بىر هېمە ظ

كان روھ  ۆزى هىچىنلىم بولىدىغان بولشا، تارىخوىڭ بەتلىرىدىن دولكۇهالپ هېلىۋات چىلىم بىئەپ ۋە ه دەپ ئاتاش لاه

ۆزى هىچىنلىم بولىدۇ چىلىم بىئەپ ۋە ه چە ئاتاش ظۇه ًەهە هېلىپ تارىخوىڭ . دەرًاصى مەدەهىٌەتوى خالىغاه

  .ئات لوًۇش ئەخالق صەزگۈصى بار ئادەموىڭ لىلىدىغان ئىطى ئەمەس رۇخشىتىوى ئالماي مەخلۇلاتالرغا

ى، تىو پەًدا بولغىچىلىم بولغان باًان وئبٌېن تىلىرى ًەر       جاي هاملىرى بىلەن  -ًۇلىرىكىالردىن بىزگە مەلۇم بولىدۇه

ظوىڭ ئىطت چىلىرى بولىدۇئاتىلىدۇ ۋە جاًدىن چىككان بارلىق هەرصىلەر مەزهۇر مەدەهىٌەتوى ھېس لىلدۇرۇ بۇالر . ىراه

صلەپنى بۇالللىرىدۇر ۇدلا هەلگەهلىنىوىڭ . ھەرلاًشى توپالرهىڭ دە بىر تىو بىر مەدەهىٌەت توپىوىڭ رەصمىي ۋۇج

لەر مەزهۇر مەدەهىٌەتوىڭ صۇبٌېن تىلىرى ھېشابلىوىدۇ. بەلگىشى ۇڭا مەزهۇر تىلوى ئىطلەتنەن بارلىق ئادەم ۇئالرهى . ظ

ۇرۇلۇپ . ئاًرىم لىلىۋېلىطكا بولماًدۇھەرلاهداق باھاهە بىلەن  بىر تىو ًولالشا بىر مەدەهىٌەت ًەهە بىر مەدەهىٌەتنە ًۇغ

كىوىدىن . هەتنەن بولىدۇ چىشى پەًدا بولۇۋات بىر تىو پەًدا بولشا پەًدا بولغاهدىن تارتىپ ًېڭى بىر مەدەهىٌەت ظاخ

ق. دېرەك بېرىدۇ ۈظەهدۈرمەًدۇ لېنىن ھەرگىز ۇئزۇن تارىخالردىن تارتىپ ئاظۇهدا ئەمما . بىر مەدەهىٌەتوىڭ بارلىكىوى چ
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ولۇم ئىلمىي ۆئلچىمى بولۇش الزىم -ًېڭى تىو پەًدا بولغان  ي . بولمىغاهلىكىوڭ چ ۇددى ۇلجىدىنى  -50خ ًىللىرى غ

وتەهلىنلەر بىز ًاغاچوى خارەك دەًمىز، ب ۇرۇۋالغىوىدەك هۈهلەرهىڭ بىرىدە خ ىنارغا تاراهچىالر بىزمۇ بىر مىللەتكۇ دەپ ت

ۇهىوى ًېرىمىز ھېچ ًەردە ًوق دەپ بىزمۇ ئاًرىم  گەهوى مۇت دەًمىز، پاالهى ًېرىمىز لەظكەرلىنلەرگە وئخطىماًدۇ، پ دې

ۇرۇۋالشا، بوپتىال مىللەت بولشا بولمامدۇ دەپ لوًۇش بىلەهال  وتەهلەر مەدەهىٌەت تارىخى"مىللەت دەپ ت ، "خ

گەهدەك ھەظە" لەظكەرلەر مەدەهىٌەت تارىخى" مەتلىم هىتابالرهى ًازغۇدەك پەخىرلىم مەدەهىٌەتلەر پەًدا دې

ۈرۈهلىرىوى  بولىدىغان، ئاًرىطكا ھاًاجان بىلەن ئاۋاز لوظۇپ ۇئلۇغ ئالىمالرغا هەلگەهدە لىزىرىپ، تاڭزىپ، تۈپ

ئەلۋەتتە مەدەهىٌەت روھ ھەلكىدىنى ئىلىم بولغان ئىنەن ۇئهىڭ بۇهىڭدىن  .چاچرىتىپ تالىطىدىغان ئىض ًوق

ۈز بولماًدۇ. ېٌىونى ئەھۋالى برىنىض تارىخى بولىدۇك بەزىدە ھەلىكەت ئاصاصىدا بولۇظى مۇمنىن، . ئەمما بۇ تۈپ  ت

ەت ئاصاصىدا بولۇظى مۇمنىن بەزىدە ئىوشاهلىق ئاصاصىدا بولۇظى مۇمنىن، بەزىدە صالشىزلىق . بەزىدە زۆرۈرٌى

هېمىوى ئاصاس لىلغان بولشا، ظۇهى . لەپ باًان لىلىدۇبۇهى باًان لىلغۇچى وئبدان پەم. ئاصاصىدا بولۇظى مۇمنىن

صىٌە لىلغۇچى ھاهىمىٌەت ۋە ئىدىئولوگىٌىوىڭ ۆئزى مەزهۇر مەدەهىٌەتنە تەۋە هەرصە ئەمەس، بەلنى ۇئالرهىڭ  تەۋ

ۇرۇپ . مەزهۇر مەدەهىٌەتتىنى ئىوناصى مۇظۇ مەدەهىٌەتنە تەۋە هەرصە ھېشابلىوىدۇ بىر مىللەتوىڭ مەًداهىدا ت

وڭ ئالىم بولشۇن، مەدە وللۇق ئىدىٌىلىرىوى ئەمەس، بەلنى مەًلى چ هىٌەت تارىخى ًازغىوىمىزدا لاًشىدۇر ئېكىموىڭ غ

ولۇم مۇظۇ مىللەتوىڭ وئغالهلىرى لاتارىدا  ۆرصەتنەن ظەخشلەر چ چىنىم ئادەم بولشۇن ظۇ مىللەتنە تەصىر ه ًاهى ئاه

صىتە ئەمەس ب. باًان لىلىوىدۇ ەلنى، ظۇ مەدەهىٌەتتە ًېتىلگەن ظەخس ۋە ًارىتىلغان ۇئالر هۆپ ھالالردا بىۋا

لىوىپ لالىدۇ صتىشىدە ئىپادى ۇڭا ھەتتا مەلۇم بىر تىلغا تەرجىمە لىلىوغان ئەصەرلەر ظۇ مىللەت . هەرصىلەرهىڭ ۋا ظ

دېمەك، ئېٌوىطتىٌىن پەن تارىخىدا بۈًۈك بىر ئالىم صاهالشىمۇ بەزى . مەدەهىٌىتىگە تەۋە هەرصە ھېشابالهماًدۇ

ۇرىدۇ ۇرصىمۇ بىزهىڭ . مەدەهىٌەت تارىخىدا ۇئ ًولوىڭ وئرهىدا ت لىوىپ ت ۇال هوپىرهېم هاصاراالر ئىدىٌە تارىخىدا ج

ۆزگە تاظالهغۇدەك ًېرى بولماًدۇ وزغاپ . تارىخىمىزدا ۇئهىڭ لارىشىال ه ۆرمىتىمىزهى ل لىونۇلىن ۇئلۇغ ئىطالر بىلەن ھ

ۇرصىمۇ، ۇئ ًەهىال بىز ۈئچۈن صادىر پالۋاهدە لماًدۇت ۈهنى، ۇئالرهىڭ دۇهٌالىكتا پەًدا لىلغان . ك صۈًۈملۈك بوال چ

ەتتە پەرلشىز بولىدۇ ۈرەه تىنى ماھىٌەتلىم هەرصە ئەمەلٌى ۇرصىمۇ، ئەمما ئىننى ً هاۋادا صادىر . ۈئهۈمى زور پەرللىوىپ ت

ۇلجىدا ًاش. پالۋان ئامېرىنىدا بولغان بولشا لىونولىودەك ئىض لىلغان بوالتتى ىغان بولشا، پەلەت صادىر لىونولىن غ
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الًتتى دېٌىطنە بولىدۇ چىلىنال ئىض لىال ۈرىشىدە. پالۋاه گەهدە بۇ ئەصلىدە م ۈهى بولۇپ  Kg 20ًەهى بۇ لارا تىو دې ً

ۈرگەن ئادەم بىلەن Kg 30ھازىر ًەهە گەهدەك بىر Kg 50هى هۆت ۈرگىوى وئخطاش دې ۈرگەن ئادەموىڭ هۆت ۈهوى هۆت لىق ً

 .گەپ

 ًىلى - 9991

  

 :اتئىزاھ

ۈز صىزىق بوًىچە بولمالچى، صىرتكى هۈچ ۇئهى ئەگرى لىلىپ لوًىدۇ دەپ  ي فىزىنىدا ھەرىنەت ئەصلى ت ۇددى خ

ۈزصىزىق دېمەهچى بولغاهغا وئخطاش روھ ئاهالىزىدا ئادەم ئەصلى ۆئز مەًلىچە ئىض  ھەرىنەتوىڭ ئەصلى وئربىتىشى ت

ىننىشىوىڭ ئارىشىغا چېكىن پەًدا بولۇپ، لاًشىدۇر ئىطوىڭ لىلمالچى بۇ جاھاهوىڭ راًىغا توغرا هەلمىگەهلىن تىن بۇ ئ

ۆرۈظنە ئاًلىوىپ  هېتىدۇ. پىلتىشىەە وئت ًالىدۇ دېمەهچى بولىدۇ ەتلىرى ه . ظۇهىڭ بىلەن ئىوشاهوكىڭ بارلىق پائالٌى

ك. فروئىدهىڭ مەدەهىٌەت لارىطىمۇ مۇظۇهدالراق مەۋلەدە هى، گەپ مۇظۇ ًەرگە هەلگەهدە وئچۇق دەپ لوًۇش هېرە

وتەهگە ماڭغان ًولوچى تەبىئىي  بىزهىڭ ًۇلىرىكى باًاهلىرىمىزدىن لارىغاهدا ئادەموىڭ ئادەم بولۇظى ۈئرۈمچىدىن خ

ۈر ۈگ ورال، ب گەهدەك ًەرلەردىن ۆئتىدىغاهغا وئخطاش ئېوىق ۆئتەڭلىرى بار جەرًان ئىدى... ھالدىال تولشۇن، ه   .دې

هېرەهنى، ھاهىمىٌەت ئېڭى هۇلتىشىدىن ئېٌتكاهدا تۇتىم ھازىرلى گەپ بۇ ًەرگە هەلگەهدە ئەصنەرتىپ لوًۇش      

. ھازىر لەدىمنىگە لارىغاهدا گەپوىڭ ۇئصتىخىوى ًوق. دۆلەتلەرهىڭ ھاهىمىٌەت ئېڭى بىلەن ھەرگىزمۇ وئخطىماًدۇ

ۈرىدۇ ۆهۈمدارالرهىڭ ئىرادىشىوى ئەهىس ئەتت ىر هىطىوىڭ تۇتىم بولشا ھېچكاهداق ب. ھازىرلى ھاهىمىٌەتلەرهىڭ ئېڭى ھ

لىطى  ۆڭۈللۈك بىلەن ظەرھٌى ۈز ه ئىرادىشى ئەمەس بەلنى ۇئ ئەًوى دەۋر هىطىلىرهىڭ ئەًوى ھادىشلەرهى صەمىمىي ۋە ت

لۈك لىطىطچاهلىكى ئىوتاًىن هۈچ ت ئىتتىپالى صوتشىٌالىزم مىللىتى  . بولۇپ، ئەمەلٌى وۋى مەصىلەن ئېٌتاًلى، صابىق ص

ۈرگەن بولشىمۇ صوتس70دەپ  ۆزلەپ ً ۈهنى، ئاظۇهداق بىر مىللەت پەًدا . ىٌالىزم مىللىتى پەًدا بولمىدىًىو ص چ

ت ھاهىمىٌىتىوىڭ ئىرادىشى ئىدى وۋى لېنىن ھەرلاهداق بىر جاًدا   . لىلىض هىطىلەر لەلبىدىنى تەلەززا ئەمەس بەلنى، ص

للەت بولۇپ بولغان بولۇپ، لەۋملەر بىر تۇتىم ئاصتىغا توپالهدىمۇ بولدى ۇئالر ئاللىكاچان تىو بىرلىنىگە ئېرىطىپ مى

  .تۇتىم بۇهى ئىوشاهالرهىڭ رەصمىي ئېتىراپ لىلىض مەهىشىدە هەلگەن
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  ماتىرىٌالدىن: مەهبەصى  

ۆرۈلگىوى  لېتىم216:ه

 10-2-2008:ۋالتى 

 

 (1)مەدەهىٌلىطىطمۇ، ًاتلىطىطمۇ؟

 

لۇق  ًارمۇھەممەت تاھىر تۇغ

ۆز ئالدىمىزىنى    و مۇھىتتا ًاظاۋاتىمىزتوغرىشىوى ئېٌتكاهدا، ھەممىمىز ه ۆز . رېئاللىكتا بىر صەپتە، بىر خى ه

ككەت لىلغان، بەزىلەر تازا . ئالدىمىزدىنى ھاًات مەهزىرىشى هەزىرىمىزدىن ًىراق ئەمەس ەتنە بەزىلەر دى بىراق بۇ ئەمەلٌى

لمىغان، بەزىلەر ئەپشۇصلۇق ئىچىدە ئىچىگە تىوىطكان، بەزىلەر پەرۋاصىزلىق بىلەن هۆ ككەت لىال . زىوى ًۇمۇظكاندى

ۇرغۇهلىرىمىز ۈئچۈن بەزى ۋاًشاظالر  ۇۋاتىدۇ، ئەپشۇصنى ه ۇرىغا لوً ۈرئەتلىم وئتت ۆزهىڭ ئىوناصىوى ج بەزىلەر ه

ظۇهىڭ ۈئچۈهمۇ صىر ئەمەصنى ھازىرلى رېئاللىق، تەرەلكىٌات، چېنىوىض، . ئەخمەللىق بولۇپ تۇًۇلىۋاتىدۇ

صىٌىلەر بىزگە مەدەهىٌلىطىض ۋە ًاتلىطىض توغرىشىدا خېلى هۆپ پ ۇرىغا لوًۇلغان بولشىمۇ، بۇ توغرا تەۋ ىنىرلەر وئتت

ۇردى ۇرغۇن ئىطالر تېخىمۇ ئەدەپ هەتنىلى ت ۇرلۇق »: بىر ۇئلۇغ زاتتىن. رېئاهشىٌە بېرىۋاتامدۇ لاهداق؟ ئەًتاۋۇر ه تەهەبب

ورىشا، « هېمە؟ ۇر»دەپ ص ۆزگە ئىلماصلىكت ۆزهى تەن ئالماصلىق ۋە باظكىالرهى ه . جاۋاب بەرگەن ئىنەندەپ « ھەق ص

ۇرلۇلمۇ ًاهى ئېغىر  كاهلىكى بىزدىنى بىمەهە تەهەبب صىٌىلەرهىڭ تەصىر لىلماًۋات ۇئهدالتا بىزگە مەصلىھەت، ھەق تەۋ

ەتشىزلىنمۇ؟  مەصئۇلٌى

ۆزىمىزدىن . مەن ًەهە ئەهئەهە، مەدەهىٌلىطىض، ًاتلىطىض ھەلكىدە لەلەم تەۋرىتىپ لېلىۋاتىمەن بۇهىڭدىن مەلشەت ه

كان بىر لىشىم ئەھۋالالر، ًاخطى ئەهئەهىمىزدىن ًىرالالپ ًاتلىض ۈزلەهدۈرىۋات ىپ مىللىي خاصلىكىمىزهى زاۋاللىككا ً

ۈرۈش ۇئلماًمەن، . هەتنەن بەزى ئېزىكىطالر ئارلىلىق ۆئزىمىز ھەلكىدە لاًتىدىن وئًلىوىض ۈئچۈن ئەًوەك هۆت

ورلۇلكا لالغاهد ۈرۈپ ماڭشا خ ۈرىگە ئەًوەك لارىغۇهىڭ ظەھىرىدە ئەًوەك هۆت ەك، بەزىلەرهىڭ لاراڭغۇ لەلب ۆئڭن
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ۈرۈپ هىرىمەن دەپ، هاهەصلەرهىڭ لارغىطىغا ۇئچرارمەهمۇ؟  هۆت

و هەرصىگە ۆئزگىرىپ هېتىض، «ًاتلىطىض» و هەرصىدىن ئىننىوچى خى هىڭ لۇغەت مەهىشىدىن لارىغاهدا، بىر خى

گەهگە وئخطاش مەهىلەرهى بېرىدۇًەهە بىر تەرەپتىن . ئەهشىگە لاًتىض مەهىشىوى بېرىدۇ . ًىراللىطىض، ئاًرىلىض دې

ھازىرلى دۇهٌادا ئىوشاهالرهىڭ ًاتلىطىطى توغرىشىدا مەخشۇس تەتكىكاتالر ئېلىپ بېرىلىپ، ئىوشاهالرهىڭ ۆئزى 

ۇق ئېچىطكا تىرىطىۋاتىمىز ًاتلىطىض هۆپ تەرەپلىمىلىم مەزمۇهالر ئارلىلىق . توغرىشىدا ئىزدىوىطى ۈئچۈن ًوچ

لەهگەنئ ۇرۇپ، »:ئاڭوىڭ ًاتلىطىطى، بۇهى گېگىو: مەصىلەن. ىپادى ىتى جەرًاهىدا ۆئزىوى ًاتالظت ئاڭ ۆئزىوىڭ پائالٌى

و وئبٌېن تكا ئاًلىوىدۇ ئەمگەهوىڭ ًاتلىطىطى توغرىشىدا مارهس ئالدى بىلەن . دەپ لارىغان« ئىننىوچى بىر خى

لىشىدە ئەمگەهچىلەرهىڭ ۆئزى ئىطلەپ چىكارغان ئەمگەهچىوىڭ ۋە ئەمگەك مەھشۇالتلىرىوىڭ ًاتلىطىطى مەصى

هەرصە بولماصتىن، بەلنى ئەمگەهچىلەر ۆئزى ئىطلەپ چىكارغان مەھشۇالتالرهىڭ لۇلىغا ئاًلىوىپ لالغاهلىكىوى 

ًەهە بىر هۇلتىدىن، ئەمگەك جەرًاهىوىڭ ًاتلىطىطى مەصىلىشىدە ئەمگەك ئەمگەهچىلەر ۈئچۈن . ئەصنەرتنەن

ەت ۋە بېشى ۇرٌى ۇظاللىق ۋە ئازادىلىم ھېس لىلماصتىن، . مغا ئاًلىوىپ لالغانمەجب ئەمگەهچىلەر ئەمگەك جەرًاهىدا خ

ًۇلىرىكىالردىن باظكا ئادەم ماھىٌىتىوىڭ ًاتلىطىطى، ئادەم بىلەن . ئەمگەه تىن بىزارلىق ھېس لىلىدىغان روھىي ھالەت

و ۇرىشىدىنى مۇهاصىۋەتوىڭ ًاتلىطىطى، مەدەهىٌەتوىڭ ًات ىطىطى، ئېتىكادهىڭ ًاتلىطىطى، جىوشىي ئادەم وئتت

 .ًاتلىطىض لاتارلىق هۆپ تەرەپلەرهى ۆئز ئىچىگە ئالىدۇ

چە تەرىپ ى بولىدىنەن بىرى، پاهلىوىض ۋە تەرەلكىٌات . بىر مىللەتنە هىشبەتەن ئېٌتكاهدىمۇ ًاتلىطىطوىڭ بىرلاه

ۇصۇصىدىنى ًېڭىلىوىض، ًەهە بىرى، بۇلغىوىض خاراه تېرىدىنى ۆئز وە لىلىضۆئزىن -خ و . ى دەپ ًېڭىلىوىض ئىننى خى

كان  ۇدىدا صاللىوىۋات ۇئصۇل بىلەن بولىدۇ، بىرى هوها، لاالق، لاتمال، مەهىۋى زەئىپلىم لاتارلىق مىللەتوىڭ ۋۇج

ۇتلۇلىغا، تەرەلكىٌاتىغا، هەلگۈصى  -ئەهئەهىۋى ئىللەتلەردىن پاهلىوىض بىلەن مىللەتوىڭ ظان ظەرىپىگە، مەۋج

ۈرت هە بولىدىغان ئىلغار ئەهئەهىوى جارى لىلدۇرۇش ۋە ۇئهى زاماهوىڭ تەلىپىگە ماس ھالدا تېخىمۇ ئىشتىكبالىغا ت

ۇرۇش، ئىلغار ئىدىٌە، ئىلغار مەدەهىٌەت ئامىللىرىوى، پەن تېخوىنا  -تەرەلكىي لىلدۇرۇش، ھاًاتىي هۈچىوى ئاظ

ش ۈهشەلدۈرۈ ۇرۇن باظكىالر بۇهىڭ ئەهشىچە بولغان بى. هەتىجىلىرىوى لوبۇل لىلىپ ۆئزىوى ً ۈزلىوىض، ئاللىب و ً ر خى

لەت نەن ئەخ ۈرۈپ تاظلىۋەت بىزدە ھازىر ئىلغار ئەهئەهىلىرىمىزهى . چاۋاالرهى لوبۇل لىلىۋېلىپ ۆئزىوى بۇلغاش -صۈپ
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ۇراپىي ئەهئەهىوى جاھىللىق بىلەن  ۈظنۈن، خ جارى لىلدۇرۇش ۋە ۇئهى تەرەلكىي لىلدۇرۇش ئاز، لاالق، لاتمال، چ

ك چەت ئەلوىڭ ئىلغار لىممەتلىم ئېڭىوى، مەدەهىٌەت ۇئتۇللىرىوى لوبۇل لىلىض ئازراق، ۇئالر  .صالالش هۆپرە

ۈرۈهلىرىوى لوبۇل لىلىۋېلىپ، مىللىتىمىز ۈه نەن ت ۈرۈۋەت ۈه لەتلىرىوى، ت نەن ئەخ ۆرۈپ تاظلىۋەت  -ئاللىكاچان چ

وە لىلىض هۆپرەك بولۇۋاتىدۇ -هىڭ مىللىي روھىوى، مىللىي ئەهئەهىشىوى بۇلغاش، مىللىي خاصلىكىمىزهى بارا  .بارا دەپ

ۇرمۇظكا ًېڭىلىكالرهى ئېلىپ هېلىدۇ بىراق، ۇئ ھەرگىز ئەهئەهىوى چەتنە لېكىض . مەدەهىٌلىطىض بىلەن تەرەلكىٌات ت

لەهمەًدۇ ۈرەهلىم ۋاز هېچىض، ئىلغار ئەهئەهىلەرهى تېخىمۇ تەرەلكىي . ئارلىلىق ئىپادى بەلنى لاالق ئەهئەهىلەردىن ً

ش لىوىدۇ لىلدۇرۇ ۇرۇش  -ئەهئەهىدىن ۋاز هېچىض تەرەلكىي لىلىض ئەمەس، بەلنى بارا. ئارلىلىق ئىپادى بارا ۆئزىوى ۇئتت

ولۇم ًامان تەلدىرهىڭ لولىغا تۇتۇلىدۇ. بىلەن باراۋەر  .ًاخطى ئەهئەهىدىن ۋاز هەچنەن مىللەت چ

ۈزەل ۋە پارالق ئەهئەهىگە ئىگە مىللەت ۇهەممەل، گ ۇر خەلكى م ۇر بۇ ئە. ۇئًغ هئەهە ۇئزاق ًىلالردىن بۇًان ۇئًغ

ۇرمۇش ئادىتى، تارىخىي تەرەلكىٌاتى، مەدەهىٌىتى، دىوىي  خەلكىوىڭ لىممەت لارىطى، ئېتىكادى، ئېشتېتىم ئېڭى، ت

لەهدۈرىدىغان، مىللەتوىڭ  -ئېتىكادى ئارىشىدا بارا ۇهەممەللىطىپ، بىر پۈتۈن مىللەتوىڭ وئبرازىوى گەۋدى بارا م

ۇتلۇلىوى ها ىگە ئاًالهغانمەۋج ورٌى ۈظىوەتتىنى، ئەهئەهىدىن . ماًان لىلىدىغان مۇھىم هاتېگ ۇر خەلكى ظۇهى چ ۇئًغ

ۇرالماًتتى ۇت بولۇپ ت ۇرۇق . ئاًرىلغان مىللەت مىللەت صۈپىتىدە مەۋج ئەهئەهىدىن ئاًرىلغان مىللەت لىپٌالىڭاچ ل

صەتنە وئخطاًتتى گە ئاًالهغان تىرىم جە  .گەۋدى

ۇر جەمئىي ۇهى، ھازىرلى خېلى هۆپلىگەن ًاظالردا غەرب ھازىرلى ۇئًغ صى ظ ىتىدە خەلكوىڭ وئرتاق بىر صادا

و وئمۇمىٌلىككا ئاًالهمالتا ولۇهۇش خاھىطى بىر خى ۇز ئىدېئولوگىٌە . مەدەهىٌىتىگە لارىغۇالرچە چ بۇهداق ًاتلىطىض ًالغ

لىوىپ لالماصتىن، بەلنى مىللىي ئەهئەهە، مىللىي ۆئرپ ە -جەھەتتىال ئىپادى ت، مىللىي لىممەت لارىطىغا جەڭ ئاد

ۆرصىتىۋاتىدۇ ھەتتا بىز ظۇهداق ھادىشىلەرهى باًكىدۇلنى، جىوشىي ئەرهىولىم . ئېالن لىلىض ئارلىلىكمۇ ۆئزىوى ه

لىطتىن باش تارتماًۋاتىدۇ ۈرۈۋې ۈظ ورىغا چ صىوىڭ تەصىر ت . تەظەببۇصلىرىمۇ بىر لىشىم هادان ًاظلىرىمىزهى صېھرى جادۇ

. ئەخاللىي جەھەتتىنى ئىجتىمائىي هوهتروللۇلىوىڭ تىزگىوىدىن بوظىوىطكا ۇئرۇهۇپ تىپىرالۋاتىدۇ ًەهە بىر جەھەتتە

ۇردى ۇرالردىنى ًاتلىطىطوىڭ هوهنرېت ئىپادىشى صۈپىتىدە . ھاًاهىڭ وئرهىوى ھاًاصىزلىق ئىگەللىگىلى ت مەن ۇئًغ

ي چە تىپىم ئەھۋالوى مىشال لىلىپ بېرە  :مۇهداق بىر لاه
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ۇرالرهىڭ  ۆهۈن، ۆئلۈم -ئادىتىدە توي -ۆئرپۇئًغ بىراق ھازىر ئەڭ . ًېتىم ئىطلىرى هاھاًىتى مۇھىم وئرۇن تۇتىدۇ -ت

ۇرۇلغان ئىلغار ئەهئەهىمىزهىڭ وئرهىغا ۆئزىمىزگە لەتئىي مۇهاصىپ هەلمەًدىغان ًات  ۈزەل ۋە ھاًا ۈئصتىگە ل ًاخطى، گ

صشىۋالدى لەر دە  .بىر ئادەت

ۇرالردا بالىالرهىڭ صۈهوەت  توً  ى بىر بالىوىڭ ًەتتە ًاظكا هىرىپ، جەمئىٌەتوىڭ بىر ئەزاصى بولۇپ لالغاهلىكىدىن ۇئًغ

ۇرۇلۇش باصكۇچىوى تەبرىنلەش، ظۇهدالال بۇ بالىوىڭ صۈهوىتىوى لىلىض ئارلىلىق  ئىبارەت ھاًاتىدىنى مۇھىم بىر ب

ۇراصىمى لەش م ۇرتكا. مۇصۇلماهالرهىڭ ئەهئەهىشىوى ئىپادى ئاش بېرىض ئارلىلىق بالىالرهىڭ  بۇ توًدا لازان ئېشىپ ً

ت لىم، ًاراملىق ئادەم بولۇظىوى ۈئمىد لىالتتى -بەخ ۇرۇق صۆلەتۋازلىكى بىلەن  -بىراق، ھازىر ئاتا. صائادەت ئاهىالرهىڭ ل

ت وراهدىنى ھاراق -بۇ مەصۇم بالىالرهىڭ بەخ هەصلىم،  -ظاراب، مەصتلىم -ئىكبالى توغرىشىدىنى تىلەهلەر رېشت

ۇرۇلۇپ هەتتى -هەلاالًمىكان هۈل  .چالچاق ئىچىگە ًۇغ

وراهغا باردىم ەت بىلەن مەلۇم بىر رېشت بۇ ًەردە بىر بالىوىڭ صۈهوەت توً  ى . بىر لېتىم مەن بىر زۆرۈرٌى

كاهىنەن ۈزۈلىۋات اصەتچى بىلەن توي ئىگىشى صەھوىگە چىكىپ توًوىڭ . ۆئتن ئەڭ ئەپشۇصلىوارلىق ًېرى، رٌى

چاغدا ۇئ ھەر ئىننىشى لولىدا لىق مەي تولدۇرۇلغان رومنىالرهى تۇتۇظۇپ ئاجاًىپ  باظالهغاهلىكىوى ئېالن لىلىدىغان

ت ئىكبالىوى ۋە ئىشتىكبالىوى تىلەظتى بىر مىللەتنە هىشبەتەن بۇهىڭدىومۇ . دەبدەبە، ھەًۋەت بىلەن بالىوىڭ بەخ

 ئارتۇق ًاتلىطىض بوالمدۇ؟

ۇرۇهكى لىز  ، ئىننى ًاش بىر ًاصتۇلكا باش لوًغاهدىن هېٌىن، ئەتىشى ًىگىت توًىدا ئاۋۋال لىزهى ًۆتنەپ هېلىپ -ب

ۈزگەهلىم ظەرىپىگە وئغۇلوىڭ ۆئًىدە توي بېرىلەتتى پەلىٌەتلىم ۆئتن ۇۋەپ . ئىننى ًاظوىڭ بىرىوچى هېچىوى ًاخطى، م

ۈزۈلۈپ، ئاهدىن لىز هىض ۇراصىمى ۆئتن ۈز ئېچىض م ۋوللۇق ھالدا ً ۈزى ئېچىلغاهلىكى ۈئچۈن صىم ىلەرگە ئەتىشى لىزهىڭ ً

ۆرصىتەتتى ۈزىوى ه ۆرۈلۈپ لالغان بولشا، ئەتىشى لازان ئېشىلماًتتى. ً بۇ ئەهئەهە . ئەگەر ئالىمادىس لىزدا مەصىلە ه

ۈرىشىچە، لىزهى ئاتا. ئىوتاًىن لائىدىلىم، تەرتىپلىم، ئەھمىٌەتلىم ئىدى ئاهىشىوىڭ  -ھازىر بۇهىڭ پۈتۈهلەي تەت

وراهغا ئېلىپ بېرىپ ۇئصشۇلغا، هوچ -ۆئًىدىن ًۆتنەپ هېلىپ، ئاۋۋال هوچا ىالرهى صازاً  ى لىلدۇرىمىز، ئاهدىن رېشت

ۈزىوى ئاچىمىز ۈزى ئېچىلمىغان لىزهىڭ ً ۇرۇن . تاهشىغا صالىمىز، ئاهدىن تېخى ً ۈزى توي لىلىطتىن ب بۇ ھازىر لىزالرهىڭ ً

ۇرۇن پاجىئەمۇ بار ۋولىمۇ؟ ظۇهىڭ بىلەن ًەهە بىر ًوظ ۇلغا توي ظادلىكى دەپ وئغ. ئېچىلىپ بولغاهلىكىوىڭ صىم
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ۈرۈلىدۇ، هەتىجىدە ۇئ بىرى لىزهىڭ ھەلىكىي پاك ًاهى پاك ئەمەصلىنىوى بىلىض، ھېس لىلىض  هۆپلەپ ھاراق ئىچ

ۇهەممەل ئادەم . ئىكتىدارىدىن مەھرۇم لېلىوىۋاتىدۇ ولۇم م ًەهە بىرى، ئەگەر ظۇ مەصتلىن تە باال بولۇپ لالشا، ۇئ باال چ

ۇر وئًلىوىطى هېرەه كۇ، دەًمەن. ىمىغان بولىدۇبولۇش صاالھىٌىتىوى ھازىرل وڭ ك  .بۇهى پۈتنۈل جەمئىٌەت هاھاًىتى چ

ۇرالرهىڭ ئىوتاًىن ئەھمىٌەتلىم، تارىخىي ۋە رېئالوىي لىممەتنە ئىگە بىر باًرىمىمىز  ۈئچىوچى بىر تىپىم مىشال، ۇئًغ

ورۇز باًرىمى. بار ۇرالرهىڭ مەدەهىي . ۇئ بولشىمۇ ه ورۇز باًرىمى ۇئًغ ورۇز . ھاًاتىدا ئىوتاًىن مۇھىم رول وئًوىغانه ه

. باًرىمىوىڭ مەهىۋى جەھەتتىنى لىممىتى بولۇپال لالماي، بەلنى ئىكتىشادىي لىممىتىمۇ خېلى ئەھمىٌەتلىم ئىدى

ۈظۈپ لالدى ۆڭۈل بۆلۈش بىزدە هاھاًىتىمۇ زەئىپ ئەھۋالغا چ ورۇز باًرىمىغا ه پەلەت . بىراق، ھازىرلى جەمئىٌىتىمىزدە ه

ىتىمىز بولۇپ ن ورۇز باًرىمى صەهئەت هېچىلىنى بىزهىڭ بىردىوبىر تەبرىنلەش پائالٌى ورۇز هېچىشى تېلېۋىزوردا بېرىلگەن ه

ۇرالرهىڭ هالېودارى بوًىچە . لالدى  -ًەر. ظىوجاڭدا باھار باظلىوىدۇ. هۈهى هۈن بىلەن تۈن تەڭ بولىدۇ -21ئاًوىڭ  -3ۇئًغ

ۇرت ۇزالرمۇ -زېمىن تەۋرەًدۇ، ل وڭغ ًېڭى بىر ًىلدىنى . ۇئًكۇدىن وئًغىوىدۇ، ئەتىٌازلىق تېرىكچىلىق باظلىوىپ هېتىدۇ ل

ۇظاللىكوى تەبرىنلەپ ًېزا. ھوصۇل ۈئچۈن ئاصاس صېلىوىدۇ -مول ەتلەر  -بۇ خ ًېزىالردا ئاجاًىپ مول مەزمۇهلۇق پائالٌى

ۇرمۇظى ًېڭى ۈزۈلۈپ، هىطىلەرهىڭ مەهىۋى ت  .دۇًېڭى مەزمۇهالر بىلەن بېٌىتى -ۆئتن

ۇرمۇظىدىنى، ئەهئەهىشىدىنى ھەرلاهداق ۆئرپ بىنار ئىچ  -ئادەت ۋە ئەهئەهە ھەرگىزمۇ بىناردىن -بىر مىللەتوىڭ ت

لىوىپ هەتنەن. پۇظۇلى ۈئچۈهال ًارىتىلغان ئەمەس بىر . ۇئ ظۇ مىللەتوىڭ پۈتنۈل ھاًات تارىخى بىلەن زىچ باغ

كان مىللەتوىڭ ئەهئەهىشى ظۇ مىللەتوى تەظنىو لىلغان وئم لىطىپ هېلىۋات ۇمىي جەمئىٌەت ئەزالىرىوىڭ ئەزەلدىن داۋام

ۆرصىتىدۇ لىرىوىڭ وئمۇمىي ًىغىودىشىوى ه لىرى ۋە ًاظاش ئادەت ۇرمۇش ئادەت ۈزەل ۋە لىممەتلىم . ت بىزهىڭ گ

مۇھىم ۇئ ھەم ۆئزىمىزهىڭ بىر تەرهىبىي لىشمى، ھەتتا ئەڭ . ئەهئەهىلىرىمىز هېٌىونى تەرەلكىٌاتىمىز ۈئچۈن مۇھىم ۇئل

ئەهئەهىدىن ۇئهىڭ هوها بولغاهلىكى ۈئچۈهال ۋاز هەچنۈلۈك . لىممەتلىم هەرصىلەر ھەرگىز هوهىرىماًدۇ. تەرهىبىي لىشمى

ئەگەر ۇئهداق دەپ لارىشاق ۋەتەهمۇ بىز ۈئچۈن هوها، ۇئهىڭدىومۇ ۋاز هېچىض هېرەهمۇ؟ مىللىتىمىزهى هوهىتى . ئەمەس

ۇالم ىتى توغ  دۇ؟دەپ ۇئهتۇپ هېتىض زۆرۈرٌى

 

ۈظەهدۈرىدۇ؟ بۇ ھەرگىزمۇ بىزهىڭ تەرەلكىي لىلىپ . وئمۇمەن، بىزدە ًاتلىطىض ھەلىكەتەهمۇ ئېغىر بۇ هېمىوى چ
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هەتنەهلىنىمىزدىن، ئەهئەهىمىزهىڭ تەرەلكىٌات ًولىمىزدا پۇتلىناظاڭ بولغاهلىكىدىن ئەمەس، بەلنى بۇ بىر تەرەپتىن 

ۇرىدۇ؛ ًەهە بىر بىزدىنى ئەهئەهىوى صۆًۈش، ئەهئەهىوى لەدىرلەش  لەپ هەتنەهلىنىوى ۇئلت ۆۋەه ئاڭلىكلىكىمىزهىڭ ت

ۈزەللىنوى ۋە ھەلىكىي لىممەتوى توهۇمىغاهلىكىمىزهى، ۆئزىمىزهى لەدىرلەش  لىكىمىزهى، گ تەرەپتىن بىزهىڭ هاداه

ۈظەهدۈرىدۇ لىنىوى چ ۆۋەه ًادرولۇق رولىوى  ئاهىالر ۆئزلىرىوىڭ ًېتەهچىلىم، -ۈئچىوچى تەرەپتىن، ئاتا. ئىكتىدارىمىزهىڭ ت

ۆڭۈل بۆلمىگەن ظۇهىڭ بىلەن ھازىرلى ًاظالردا مىللىي روھ . ًولىتىپ لوًغان، ئەهئەهە تەربىٌىشىگە تازا ه

ولۇهۇش، ۆئزىمىزهى  ئاجىزالظكان، ۆئزىوى بىلىض، ۆئزىوى لەدىرلەش ًېتەرلىم بولمىغان، باظكىالرغا لارىغۇالرچە چ

ۈرگەن ۇئالرغا هەصىھەت لىلشا، بۇالر زامان ۆئزگەردى، دەۋر ۆئزگەردى، ھازىرلى . ۆئزىمىز هەمشىتىض خاھىطى باش هۆت

ڭالرغا وئخطىماًدۇ، دەپ جاۋاب بېرىدۇ ۇئهدالتا زامان ۆئزگەرصە، دەۋر ۆئزگەرصە مىللەتمۇ . زامان صىلەرهىڭ دەۋرى

ۇالمدۇ؟ دەۋر تەرەلكىي ق ىتى تۇغ ىلشا، هادان، مەدەهىٌەتشىز ۆئزىوىڭ ئىلغار، لىممەتلىم ئەهئەهىشىدىن ئاًوىض زۆرۈرٌى

مىللەت ۈئچۈن ۆئزىدىن ًاتلىطىض، ۆئزىدىن ۋاز هېچىض الزىم بوالمدۇ؟ پەلەت روھىي جەھەتتىن زەئىپلەظنەن 

ۈزلىوىض دەپ لاراًدۇ ولۇهۇظوى تەرەلكىٌاتكا ً . هىطىلەرال ئاظۇهداق ئاًوىض، ۆئزىوى ۇئهتۇش، لارىغۇالرچە باظكىالرغا چ

ۇظكۇن روھلۇق ۆئزىگە بولغان ئىطەهچ، م ۆرمەت، ۆئزىگە بولغان مۇھەببەت پارلىغان ج ۈهشەك ھ ىللەتنە بولغان ً

ۇرۇش، ئەهئەهىوى زاماهغا ًارىطا تەرەلكىي لىلدۇرۇش  ًاظالر روھىوى ًېڭىالش، ۆئزىوى ئىزدەش، ۆئزىوى لاًتىدىن ل

ى، ھەرگىزمۇ مىللەتوىڭ ئىلغار ئەهئەهىشىگە ئاصىلىق ۆرصىتىدۇه هادان، ھامالەت، . لىلماًدۇ ۈئچۈن تىرىطچاهلىق ه

ۈظەهدۈرىدۇ، مەهىۋى جەھەتتىنى  ئازغۇن هىطىلەرال ًاتلىطىض، ئاًوىطوى ئەهئەهىوى تەرەلكىي لىلدۇرۇش دەپ چ

ۈظىوىدۇ ۈهوى ئەرهىولىتىض دەپ چ ۈظنۈهل  .چ

 

  ھەلىكەتمۇ هوهىرامدۇ؟

 

وڭ تەصىرىگە ۇئچرىغان ئەصەر ًۈصۈپ خاس ھ ۇبىلىم»اجىپوىڭ مەن هىتاب وئلۇش ھاًاتىمدا ئەڭ چ هاملىق « لۇتادغ

مەن بۇ ئەصەرهى ۆئزۈم ۈئچۈن ئەڭ ًاخطى مەهىۋى مەه تەپ بولدى، دەپ لارىشام هاھاًىتى . پەلشەپىۋى ئەصىرى

ق بولىدىغاهلىكى مۇلەررەر ۇۋاپى ۈهنى، مەن بۇ هىتاب ئارلىلىق دۇهٌا لاراش جەھەتتە بەلگىلىم ۆئزگىرىض ًاصىدىم. م . چ
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ۇرمۇظوىڭ لىممىتىوى ۆئزۈمگە بولغان توهۇظن ى، ۆئزۈمگە لوًغان تەلەپوى ًېڭىلىدىم؛ ھاًاتوىڭ مەهىشىوى، هىطىلىم ت

ۇبىلىم»بىر ئالىم . باظكىدىن ھېس لىلىطكا باظلىدىم ۈزۈلگەن بىر ًاصىداق «لۇتادغ ۇرغۇن هوچىالردىن ت هى هاھاًىتى ه

ۇرصىتىگە ئېرىطەلمىدى تېخى بىرەر ئادەممۇ بۇ ظەھەرهىڭ ھەممە هوچىلىرىوى»ظەھەرگە وئخطىتىپ،  « صەًر لىلىض پ

گەن ئىدى ۈظەهچىلەرگە ئىگە بولىمەن -ھەلىكەتەن مەن ھەر لېتىم بۇ ئەصەرهى وئلۇغان ۋالتىمدا ًېڭى. دې . ًېڭى چ

ۈظىوەلمەصلىم بار لىق ۋە ًەهە بىر چ  .ئەڭ مۇھىمى مەهدە ئاجاًىپ بىر ھەًراه

ۇهى،  لىكىم ظ ۇبىلىم»ھەًراه ۇر«لۇتادغ وڭ ك ۈظەهچوىڭ هەڭلىنى بىلەن بىللە ۇئ ئەصەرهىڭ تىنى بىلىض چ  -11لۇلى ۋە چ

لىق ۇر جەمئىٌىتىدە بارلىككا هەلگەهلىنىگە بولغان ھەًراه ۇرىغا لوًۇلغان پەلشەپىۋى . ئەصىر ۇئًغ ئەصەردە وئتت

ۇرمۇظوىڭ هوهنرېت ھالكىلىرىغىچە بولغان بارلىق ئىجتىمائىي ۋە صىٌاس ىي مەصىلىلەر، ھاهىمىٌەت مەصىلىلىرى ۋە ت

ۈظەهچە ئىوتاًىن ئىلغار ئەصىردىنى فېئودال مۇھىتتا، دىوىي ئىدېئولوگىٌە  -11گەرچە ئالىم . مەصىلىلەرگە بولغان چ

ادا  ۇرىغا لوًۇلغان ھاهىمىٌەت، لاهۇن ھەلكىدىنى تەظەببۇصالر ًاۋروپ لىكىدا ًاظىغان بولشىمۇ، ۇئهىڭدا وئتت ۆهۈمراه ھ

لىم . غاهىدىظۇهىڭدىن بەش ئەصىر هېٌىن تەظەببۇس لىلىن ۇرمۇش لاهۇهىٌىتىگە مۇهاصىۋەت ۈرۈلگەن ت ئەصەردە ئالغا ص

ۇتال بولىدىنەن، ۆئزىوىڭ  ۈگۈهمۇ ۋە هەلگۈصىدىمۇ، وئمۇمەن ئىوشاهىٌەت جەمئىٌىتى مەۋج بولغان ًەهۈهلەر ب

. هگەنظۇهىڭ ۈئچۈهمۇ ًۈصۈپ خاس ھاجىپ ۆئز ئەصىرىوىڭ ھاًاتىي لىممىتىگە چەهشىز ئىطە. لىممىتىوى ًولاتماًدۇ

ھەرگىز ًولۇڭدىن ئازماي ۇئظبۇ ًول »، «بۇ دۇهٌاهى ئىزدىشەڭمۇ ًول مۇظۇ، ۇئ دۇهٌاهى تىلىشەڭمۇ ًول ظۇ»ۇئهى 

چە ئالتۇن. بىلەن ماڭغاًشەن ۆز، ھەرلاه ۆزلىرىموىڭ لىممىتىوىڭ  -بۇ مەهدىن صاڭا مىراس لالغان ص هۈمۈظمۇ بۇ ص

ۈگەًدۇ، . وئرهىوى باصالماًدۇ لىشەڭ ت ۆزلىرىم صاڭا مەڭگۈ ئەصكاتىدۇئالتۇهوى خەج گەن« ئەمما مېوىڭ بۇ ص . دې

لىكىموى تېخىمۇ ۇئلغاًتكان ًەهە بىر هەرصە  ئەصىردە ًۈصۈپ خاس ھاجىپال ئەمەس، بەلنى مەھمۇد  -11  -ھەًراه

. لەظكەرى، ئىماهىددىن لەظكەرى لاتارلىكالرغا وئخطاش بۈًۈك تىلطۇهاصالر ۋە تارىخچىالر بارلىككا هەلگەن

ۇبىلىملۇتا» . تىنى مەلۇماتالردىن لارىغاهدا، لاراخاهىالر دەۋرىدە تەبىئىي پەهمۇ ئاجاًىپ زور ۇئتۇلالرغا ئېرىطنەن«دغ

ۈرگەن ظۇ چاغدىنى ئىلمىي مۇھىت، ظۇ چاغدىنى  ماها ظۇهداق ۇئلۇغ ئالىمالرهى ۋە هادىر ئەصەرلەرهى بارلىككا هەلت

 مائارىپ هېٌىن هەگە هەتنەن بولغىٌتتى؟

ۇبىلىم»ظۇهداق،  ۋاهى»بىلەن « لۇتادغ ۈرهىي تىلالر دى ۇر مەدەهىٌەت تارىخىوىڭ ئەڭ ئىلغار ھالكىشىغا « ت ۇئًغ
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للىم لىلىدۇ كان ئەۋالدلىرىغا دائىملىق ۇئصتاز بولۇش رولىوى وئًواًدۇ -21ۇئالر . ۋەهى ظۇهىڭ ۈئچۈهمۇ . ئەصىردە ًاظاۋات

ۇبىلىم»مەن بىر ۆئمۈرلۈك تەتكىكات هىطاهىم لىلىپ  ۇرۇش، . هى تاللىۋالغاهىدىم«لۇتادغ ۇئهى جەمئىٌەتنە توهۇظت

صىٌەلەردىن خەلكىموى بەھرىمەن لىلىپ، ۇئالرهىڭ  ۋار مەزمۇن ۋە تەۋ ۇئهىڭدىنى لىممەتلىم مەهاالردىن، ۇئلۇغ

گەن بىر هىٌەتتە مەن و پەخىرلىوىض ھېششىٌاتىوى وئًغىتاي دې  بۇهداق بولۇظتا ًەهە ماڭا تەصىر لىلغان. لەلبىدە بىر خى

ۇبىلىم»مۇھىم بىر ئىض  ۇرغان بۇ «لۇتادغ ۇدا بولۇپ ت هىڭ هەزمىي ًەظمىشى هەظر لىلىوىپ، بىزدىن ئەصىرلەپ ج

ورۇللۇلكا چىكتى ۇر ئائىلىشىدە بىردىن تەۋەررۈك لىلىوىپ صاللىوىطى هېرەك . ئەصەر لاًتىدىن ً ئەصلىدە ھەربىر ۇئًغ

لمىدىۆئز ۋالتىدا خەلق. ئەپشۇصنى ئىض ۇئهداق بولمىدى. ئىدى ًەهە . ىمىز بۇ ئەصەرهىڭ لىممىتىوى ًاخطى ھېس لىال

ۆۋەن ۋە مەدەهىٌەت صەۋىٌىشى ًېتەرلىم بولمىغان  بىر جەھەتتە هەزمىي بولغاهلىكى ۈئچۈن بەدىئىي تەربىٌىلىوىطى ت

لمىدى غ. هىطىلەر بۇ ئەصەردىن ۈئهۈملۈك مەهپەئەت ئاال ان گەرچە خېلى هۆپ هىطىلەر هىتابوى لەدىرلەپ ئېلىپ لوً

الر هاھاًىتى هۆپ الٌى چە وئلۇپ بالمىغان زٌى ظۇهداق بولغاهلىكى ۈئچۈن بېشىلغان هىتاب صاهى . بولشىمۇ، تاهى ھازىرغى

ۈرۈلۈپ صېتىلدى ۈظ ۇرالرهىڭ ئېھتىٌاجىدىن ئېطىپ هېتىپ، ئاخىر باھاصى چ تاهى ًېكىوكى ًىلالرغىچە ظۇهداق . ۇئًغ

 .بولدى

ۇر پەرز لىق دەپ لارىغان ۇئًغ ۇبىلىم»ەهتلىرىوىڭ مەن صاۋات . هى بىر وئلۇپ چىكىطىوى تولىمۇ ۈئمىد لىالتتىم«لۇتادغ

ۇر مەدەهىٌەت تارىخىدا بارلىككا هەلگەن بىرەر ئەصەر  چە ۇئًغ ۇبىلىم»ھازىرغى چىالرهىڭ «لۇتادغ تەك هۆپ تەتكىكات

وزغىمىغان ككەت ئېتىبارىوى ل ۆۋەت مەمو. دى ىنەتلىم ئىلمىي مەخشۇس مۇظۇ ئەصەرهى تەتكىق لىلىض ۈئچۈن تۆت ه

ۆۋەت خەلكئارالىق ًىغىن چالىرىلدى. تەتكىكات ًىغىوى چالىرىلدى چە پارچە، . بىر ه مەخشۇس هىتابالردىن وئن هەچ

چە مىڭ پارچە مالالە ًېزىلدى ۈز، ھەتتا هەچ چە ً ژۇرهالالرهىڭ صەھىپىلىرىدە  -تېلېۋىزور، گېزىت. ئىلمىي مالالىدىن هەچ

ۇردىبۇ ئەصەرلەردىن ۈئزۈهدىلەر بېر ظۇهداق هەڭ هۆلەملىم تەظۋىكاتوىڭ تەصىرى بىلەن بولشا هېرەك، ئەصەر . ىلىپ ت

ۇبىلىم»ًىلىغىچە بولغان وئن تۆت ًىلدىن هېٌىن بەزى هىطىلەردە  -1998ًىلىدىن  -1984هەظر لىلىوغان  هە «لۇتادغ

وزغالدى ۈز ًۈە. بولغان لىزغىولىق ل  .هدىن صېتىلدىبۇ ۋالىتتا هىتابوىڭ باھاصى وئن ھەصشە ئېطىپ ً

ۆزلاراظالرهى  ۇق صۇ صېپىدىغان ه ۈظەهچىشى بوًىچە هىطىلەرهىڭ لىزغىولىكىغا صوغ بەزى هىطىلەر ۆئزلىرىوىڭ باھا ۋە چ

ۇرىغا لوًۇظتى ۇبىلىم»)بىز لاچاهغىچە بۇ ئىننى هوها چاپاهوى »: بۇهىڭ ئەڭ تىپىنلىرى مۇهۇ مەزمۇهدا. وئتت « لۇتادغ
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ۋاهى»بىلەن  ۈرهىي تىلالر دى ق»، «هىٌىۋېرىمىز( ى دېمەهچىن«ت گەهدىن « ئىننى هىتابوى تەهىي لىلىپ ًاتامدۇ دې

ھەتتا ۆئزىوى ئەڭ هاتتا چاغالًدىغان بەزى . لەلىمى صىڭىپ لالغىلى ئاز لالغاهىدى« هوها چاپان»ھەتتا ماڭىمۇ . ئىبارەت

ۇر هالصشىم ئەدەبىٌاتىوى ئىونار لىلىطكان -ظائىرالر وئچۇق ۇئهىڭدا بىز ۈئچۈن الزىملىق ھېچ  .ئاظنارا پۈتۈن ۇئًغ

 .هەرصە ًوق دەپ لارىغان

ورۇهدا صۆھبەتتە . مېوى تېخىمۇ ئەپشۇصالهدۇرغان ًەهە بىر تىپىم ئەھۋالمۇ بار چە هىطىلەر بىلەن بىر ص بىر هۈهى بىرلاه

ق ورۇهدا ًۈصۈپ خاس ھاجىپ توغرىشىدا پاراڭ بولۇپ لالدى. بولۇپ لالدۇ ۇرا . بۇ ص مەه تەپوىڭ بۇ چاغدا بىر وئتت

گەن هىم؟ ۇئ هەلىم »: ئىجتىمائىي پەن وئلۇتكۇچىشى ئەصنى تامدىن مۇظت چىككاهدەهال ًۈصۈپ خاس ھاجىپ دې

وراپ لالدى« ئادەم؟ ۇرتلۇلۇڭ»بىز ۇئهى چالچاق لىلىۋاتىدۇ دەپ وئًالپ، . دەپ ص ۇئ . دەپ جاۋاب بەردۇق« صېوىڭ ً

م« لەًەردە ئىطلەًدىغان ئادەم ۇئ؟»ًەهە ۇئالپال  ورۇهدىنىلەر بىردې صمۇ، ص لىوىپ لاراظتۇق -ە ۇئ . بىرىمىزگە ئەجەپ

ۇدۇموى ئەپشۇصلىوىض . چالچاق لىلماًۋاتاتتى، راصتتىوال ًۈصۈپ خاس ھاجىپوىڭ هىملىنىوى بىلمەًدىنەن مېوىڭ ۋۇج

 .ۋە ۈئمىدصىزلىوىض ئىگىلىگەن ئىدى

ۇرادەر، ئىوشاپ لىو، صەن ًۈصۈپ خاس ھاجىپن  −  ىڭ هىملىنىوى بىلمەي، لاهدالمۇ ئەي صادىغاڭ هېتەي ب

 .دېدىم -وئلۇتكۇچىلىق صاالھىٌىم بار دەپ لاراًشەن،

لەرمۇ هۆپكۇ،  −   .دەپ تېرىن تى ۇئ -بىرەر ئادەموى بىلمىگەهگە هېمە بوپتۇ، صەن بىلمەًدىغان ئادەم

ىلەن بۇ ۇئلۇغ ئالىمىمىزهى توغرا، بىز بىلمەًدىغان ئىطالر هاھاًىتى هۆپ، بىراق بىز وئلۇتكۇچى بولۇش صۈپىتىمىز ب  − 

ۈز هېلەلمەًمىز،. بىلمىشەك تولىمۇ هومۇصشىزلىق بولىدۇ  .دېدىم -ًۈصۈپ خاس ھاجىپكىمۇ ً

ۇلالهدىم ۈرۈش ۋە تەتكىكات بىلەن ظۇغ پىرصەهت وئلۇتكۇچى  90مەلۇم بولدىنى . مەن هېٌىن بۇ ھەلتە مەخشۇس تەهط

ۇبىلىم» ۇچىشى تېخىمۇ ًىراق ئىنەنپىرصەهت وئت 100. هى وئلۇپ بالماپتۇ«لۇتادغ ۇرا مەه تەپ وئلۇغ ھەتتا دەرصلىم . ت

ۇبىلىم»مەزمۇهىدا  ىتى هاھاًىتى . هى وئلۇپ هېلىض تەلىپىوى لوًماپتۇ«لۇتادغ بۇهىڭدا ًەهىال وئلۇتكۇچىالرهىڭ مەصئۇلٌى

وڭ ۇچىدىن . چ ۇبىلىم»بىرەر چەت ئەللىم بىرەر وئلۇغ وراپ لا«صىز لۇتادغ لشا هېمە دەپ هى وئلۇپ بالكاهمۇ؟ دەپ ص

 .جاۋاب بەرگۈلۈك

ۇرۇلمىشىوى هېمىگە  كان صاپا مائارىپ ى بوًىچە ئېٌتكاهدا، مىللەتوىڭ صاپاصى ۋە ۇئهىۋېرصال بىلىم ل بىز تەهىتلەۋات
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ئاصاصەن ۆئلچەًمىز؟ بىز هىتاب وئلۇمدۇق، لاهداق هىتابالرهى وئلۇًمىز، پەلەت مۇھەببەت هىتابلىرىال بىزگە ھەلىكىي 

كان بۇ ئىننى ئەڭگۈظتەرهى لاچان هىٌىپ بالتۇق؟ ۇئهى هىٌىپ بالماي « هوها چاپان»الرمۇ؟ صاپا ئاتا لىال دەپ لاراۋات

ۇرۇپ، ۇئهىڭ هوها الًمىز؟  -ت ًېڭىلىكىوى، ۆئزىمىزگە مۇهاصىپ هېلىدىغان ًاهى هەلمەًدىغاهلىكىوى لاهداق ھېس لىال

ۇبىلىم» ۇرىغا لوًۇلغان مەزمۇن پۈتۈهلەي ھاًا«لۇتادغ ھەلىكەتوىڭ . ت ھەلىكىتى ۋە لاهۇهىٌىتىوىڭ ًەهۈهلىوىطىتە وئتت

ۋاهى»هوهىرىغىوىوى هەدە ئاڭلىغان؟  ۈرهىي تىلالر دى ۇر تىلىوىڭ غالىپلىكىوىڭ هەمۇهىشى، « ت ۇر مەدەهىٌىتىوىڭ، ۇئًغ ۇئًغ

ۇالمدۇ؟ ىتى تۇغ  ۇئالرچە بولغاهدا، تىلىمىزهى هوهىرىدى، دەپ تاظلىۋېتىض زۆرۈرٌى

ۇرۇپتۇھازىر بىزهىڭ ئالدى تارىخوىڭ بۇ ئاچىلىدا بىر لەدەموى خاتا باصشاق تارىخ چالى . مىزدا هاھاًىتى هازۇك بىر تالالش ت

چىٌدۇ بىرى، ئىوشاهىٌەت : بىلىض هېرەهنى، ئىوشاهىٌەت دۇهٌاصىوىڭ مۇهداق ئىننى ئاالھىدىلىنى بار. مىجىپ ًاه

ۇظكۇن، لاًواق ۋە رەھىمشىز بازار طەتلىم بەًگە مەًداهىًەهە ب. جەمئىٌىتى ئاجاًىپ ج . ىرى ئەڭ جىددىي ۋە دەھ

وزان ئارىشىدا لالدۇرىدۇ -بەًگىمۇ چىدامشىز، غەًرەتشىز، لابىلىٌەتشىزلىرىوى چاڭ. بازارمۇ هابابلىرىوى ظاللىۋېتىدۇ . ت

ۇرماًدۇ ۈهنى تارىخ رەھىمشىز، ۇئ ھەرگىزمۇ هەًوىگە لاراپ صالالپ ت چە مىڭ ًىللىق . چ ۇئ ئىوشاهىٌەتوىڭ هەچ

ە ھطەتلىم رىكابىتىگە هەڭرى ًول ئېچىپ بېرىپ، بۇ رىكابەت خاصىٌىتىدىن هەظىپ لىلىوغان رەڭگارەڭ مۆجىزاتالر د

ۆهۈلگەن دەرًا«تىغ»بىلەن ۆئزىوى ًاصاهدۇرغان بولشا، ًەهە ظۇ رىكابەت  دەرًا لاهالر بىلەن ۆئزىوى ًۇًۇپ  -لىرىدىن ت

ظەرىپ ى ۋە ۆئزىوى ۈئزلۈهشىز  -اھى ئەمەس، بەلنى ۇئهىڭ ظانمەلۇم مەهىدە بۇ تارىخوىڭ گۇن. پاهلىمالچى بولىدۇ

ۇرغان خەلق تارىخ صەھوىشىدىن . ًېڭىلىطى ھېشابلىوىدۇ تارىخ ظۇهى ئىشپاتلىغاهنى، رىكابەت بەًگىشىدىن ۆئزىوى لاچ

ۇڭا، بۇ ھاًات. تىوشىزال غاًىب بولىدۇ -ۈئن توغرا ًول  ماماتلىق بەًگىدە ًېڭىلگەهلەر، بازاردىن ظالالهغاهالر، -ظ

ا بولمالوى ئىزدەًدىنەهمىز، ئالدى بىلەن . تاپالمىغاهالر بەًگىدىن، بازاردىن، ًولدىن ئاغرىوىطى ئەخمەللىق ئەگەر داه

چە ًاتلىطىض ئەھۋاللىرىوى . ۆئزىمىزهىڭ هابابلىكىمىزدىن ئاغرىوشاق بولىدۇ ۆۋەهدە مىللەتوى خاراب لىلىدىغان بىرلاه مەن ت

 :لىشكىچە باًان لىلىمەن

 

لىرى  غەًرىي جىوشىي ۆئزگىرىض ئىپادى
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ئەرهەه تە ئەرهەهنە خاس ئاالھىدىلىم ۋە . دۇهٌادىنى بارلىق جاهلىكالر ئەرهەك ۋە چىطى ئىننى جىوشتىن ًارىتىلغان

ۇصۇصىٌەت هاھاًىتى روظەن ئاًرىلغان ۇصۇصىٌەت، چىطىدا چىطىغا خاس ئاالھىدىلىم ۋە خ ظۇهىڭغا وئخطاش . خ

ًال ئىننى جىوشتىن فىزىئولوگىٌىلىم، ئاهاتومىٌىلىم ۋە پشىخولوگىٌىلىم جەھەتتە روظەن ئا -ئىوشاهالرمۇ ئەر

ئەرلەردە ئەرلىم تەبىئەت هاھاًىتى روظەن، ئاًالالردا ئاًاللىق تەبىئەت ئىوتاًىن . جىوشىي پەرلكە ئىگە لىلىوغان

لىم و وئمۇمىٌلىق. گەۋدى چە ئىض تەلشىماتى جەھەتتە ماها مۇظۇ وئمۇمىٌلىكالر لەدىمدىن تار. بۇ بىر خى تىپ ھازىرغى

ۈرۈش -بولشۇن، هىٌىم ۇزىووەت ۋە ً ن -هېچەك، زىب ۇرۇش جەھەتتە بولشۇن، روظەن ئاالھىدىلىنىوى ظەهىللەهدۈرگە  .ت

ۇر ئەرلىرىوىڭ ۆئزىگە خاس مىللىي خاصلىكىوى ۋە ئەرهەهلىم صاالپىتىوى  مىللىي خاصلىق هۇلتىشىدىن لارىغاهدىمۇ ۇئًغ

لەًدى ۆرهى بارئىپادى ۇصۇصىٌىتىوى، ئاًاللىق . غان فىزىئولوگىٌىلىم ۋە پشىخولوگىٌىلىم ه ۇر ئاًاللىرىوىڭمۇ ئاًاللىق خ ۇئًغ

ۇرىدىغان ئىوتاًىن هازۇك خاصلىكى بار لەپ ت لەدىمنى ئەصەرلەردىنى باًاهالرغا صەپشالىدىغان . تەبىئىتىوى ئىپادى

ۈزەللىنى ۋە ئاًاللىق خاراه تې پەزىلىتى، ھاًاصى، دىٌاهىتى،  -رى هۆپىوچە ۇئالرهىڭ ئەخاللىيبولشاق، ئاًالالرهىڭ گ

ورۇتۇپ بېرىلگەن بولشا، ئەرلەرهىڭ تاظكى  -لامىتى، ھۆصن -لەددى ۇزىووىتى لاتارلىكالر تەرەپتىن ً جامالى، زىب

لەًدىغان ئەق ىتى ًوق دەپ لاراپ، هۆپىوچە ئەرلىم خاراه تېرىوى ئىپادى ۆرهىگە ئېتىبار لىلىطوىڭ زۆرۈرٌى وه پاراصىتى،  -ى

ۇرۇر ۇرلۇلى، لەًشەر، لەھرىماهلىكى، ئىلىم -غ جداهى، بات ورلماًدىغان  -ۋى ھۈهەر جەھەتتىنى ئىكتىدارى، ۆئلۈمدىن ل

مەصىلەن، هۆلتېنىووىڭ ئەرلىم صۈپىتىوى مۇهداق . جاصارىتى لاتارلىق تەرەپلەرگە هۆپرەك وئرۇن بېرىلگەن

صلەپتە ۇئ تارلىن . بىلەن صولۇظتۇق( صاهغۇن)ىز چاچا صەهگۇن ۇئ ًىگىرمە بىر ًاش ۋالتىدا ب»:تەصۋىرلەًدۇ دە

وز ئېتىوى مىوىپ جەڭگە هىردى، بۇ ئات ۇئ ًەردە ۆئلدى ورىووىڭ ب وز ئېتىوى . چ ئىننىوچى لېتىم ئىطبارا ًالىراهىڭ ب

گە هىردى، ۈئچىوچى لېتىم ًەگىن صىلىگ بەگوىڭ ئېتىوى مىوىپ جەڭ. مىوىپ جەڭگە هىردى، ۇئ ئات ۇئ ًەردە ۆئلدى

ۇلغىشى ًەهمە . ۇئ ئات ۇئ ًەردە ۆئلدى ۈزدىن ئارتۇق وئق تەگدى(ًېپىوچا)ۇئهىڭ صاۋۇت ۋە دۇب ۈز( لېنىن. )صىگە ً ً- 

ۈزمىدى ۇر ًازما ًادىنارلىكلىرى»، «هۆلتېنىن مەڭگۈ تېطى« »...بېطىغا بىر تال وئلوىمۇ تەگن  .بەت -86« لەدىمنى ۇئًغ

ۇرلۇلىوى، لەھرى و ئەرلىم خاراه تېربۇ بىر ئەرهىڭ بات لەًدىغان بىر خى ورلماس جاصارىتىوى ئىپادى . ماهلىكىوى، ل

ۇر  لىق ئىپوصلىرىدىن ۋە خەلق ئەدەبىٌاتىدىنى بىر لىشىم هادىر هاماًاهدىلەردىن ۇئًغ ۇرالرهىڭ لەدىمنى داڭ ۇئًغ

ۈهشەك وئ ۇرۇلۇظى خەلكىمىزهىڭ ئەرلىم صاالپەت ئېڭى ئاصاصىدا ئاجاًىپ ً رۇهغا لوًۇپ ئەرلىرىوىڭ بەدەن ل
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ۆرىمىز ۇزهامە». تەصۋىرلەهگەهلىنىوى ه ۇزخاهوىڭ وئبرازى ھەلىكىي ئەرهەهلىم لىٌاپەت بىلەن خەلق لەلبىدە «وئغ دە وئغ

ورىدى، ۇئ بىر وئغۇل تۇغدى»: مۇهداق وئرۇهغا ئىگە بولغان ۆزى ً خاهوىڭ ه ۈز. بىر هۈهى ئاً چىراً  ى  -بۇ وئغۇلوىڭ ً

ۆزى ھ و، ه وغدەك لىزى لىرى، لاظلىرى لارا ئىدىهۆك، ئاغزى چ ۆر. ال، چاچ لىكراق ئىدى -ۇئ ھ بۇ . پەرىلەردىومۇ چىراً

ورىدى. وئغۇل ئاهىشىوىڭ صۈتىوى بىر لېتىم ئېمىپال ئىننىوچىلەپ ئاهىشىوى ئەممىدى تىلى . خام گۆش، ئاش، مەي ص

وڭ بولدى، ماڭدى، وئًوىدى. چىكىطكا باظلىدى ۆرە ۇئهىڭ پۇتى بۇلا پ. لىرىق هۈهدىن هېٌىن چ ۇتىدەك، بېلى ب

ۆهشىدەك ئىدى ۆهشى ئېٌىق ه ۈرىشىدەك، ه ۈرىشى لارا بۇلغۇهوىڭ م ۇزهامە« ».بېلىدەك، م ، مىللەتلەر هەظرىٌاتى «وئغ

 .بەت -90هەظرى، 

ۈزەللىم ۋە صاغالملىق مۇصابىكىشىگە لاتوىطىپ  ۇزخان ئەگەر ھازىرلى خەلكئارا بەدەن گ ًۇلىرىكى تەصۋىردىنى وئغ

 .لتۇن مېدال ئېلىطىدا ظۆبھە ًوقمۇهبەرگە چىكشا ئا

ۇر ئەرلىرىوىڭ تاظكى ئەرلىم صۈپىتىدىنى ًەهە بىر ۆئلچەم صالال لىوەتتى -ۇئًغ ۇصۇصىدا ئىپادى ۇرۇت خ ۈهنى، . ب چ

ۇرالردا ئەرلەرهىڭ مۇھىم بىر زىووىتى صالال دەپ لارىلىدۇ ۇر ئەرلىرىگە ۆئز تەبىئىتىگە، ئەرلىم خاراه تېرىگە . ۇئًغ ۇئًغ

ظكان ھ ۇرۇت ئاتا لىلىوغان -الدا لوًۇق، صالالًاهدا ۆرهى توغرىشىدا . ب ًۈصۈپ خاس ھاجىپ ئەرلەرهىڭ تاظكى ه

ۈرۈش -ئەرلەرهىڭ صالال»: توختىلىپ ۇرۇظى مەرداهە  -چېچى ۇئز بولشۇن، ئاۋازى ئەرەهچە ۋە وئچۇق بولشۇن، ً ت

ۇرىدۇ، بۇ  -بولشۇن، صالال ۆرمىتى چاچ هىطىوىڭ ھەًۋىتىوى، ئەرلىم صاالپىتىوى ئاظ ھەًۋەت بىلەن ئەرهىڭ ھ

گەن« ئاظىدۇ ۇرئەرلىرىوىڭ فىزىئولوگىٌىلىم . دې مۇهداق تەبىئىي ۆئلچەموىڭ تەهىتلىوىطى ۋە لەدىرلىوىطى ۇئًغ

ۇر ئەرلىرىگە ئاتا لىلىوغان لوًۇق . ئاالھىدىلىنى ًېتىلدۈرگەن تەبىئىي ۆئلچەم ئاصاصىدا ظەهىللەهگەن ھەلىكەتەن ۇئًغ

ۇرۇت تەبىئە -صالال  .توىڭ بىزگە بەرگەن بىر ئەرلىم صاالپىتى ئىدىب

ۈظەهچىلىرىدە  ۇر ئەرلىرىوىڭ ئەرلىم صاالھىٌىتى ۋە ئەرلىم خاراه تېرىوى ۆئلچەًدىغان چ ھازىرلى ئەمەلىي رېئاللىكتا ۇئًغ

ۈز بېرىۋاتىدۇ ۆرصىتىض مۇمنىن. بەلگىلىم ۆئزگىرىطلەر ً چە تەرەپلەردىن ه  .بۇهى مۇهداق بىرلاه

 جىشماهىي صاپادىنى چېنىوىض ئاالمەتلىرىبىرىوچى، 

ۇرالردا . ئەرلەر ۈئچۈن جىشماهىي صاپا ئىوتاًىن مۇھىم ۈهى بول»ۇئًغ گەن « ئادەموىڭ هىچىنى بولغۇچە ئىتوىڭ هۈچ دې

لەر هۆپىٌىپ هەتتى. گەپ بار ۇرالردا بىر تەرەپتىن پاهار ئادەم لەرهىڭ صاهى ئېطىپ . ھازىر ۇئًغ ًەهە بىرى مېٌىپ ئادەم



 217 / 513 
 

 217 / 513 

 

ۇددى . ىهەتت ورصىكى خ ۇر ئەرلىرىوىڭ ل ۇرا ًاش ۇئًغ ۇهى، ھازىر وئتت بەدەن زەئىپلىنىوىڭ ًەهە بىر روظەن ئىپادىشى ظ

ۈرگەن ئاهىالرهىڭنىدەك تومپىٌىپ چىككان ورصاق هۆت ۇز ئاًلىق ل لىق ئەرلىم صاالپەتوى ًولىتىپ، . تولك بەزىلەر چىراً

ور هۆتەهنە ئاًلىوىپ لالغان ۇددى بىر پارچە پ ۇهى، ئەرلەر . ئىطوىڭ بىر تەرىپ ىبۇ . خ ئەڭ ئەپشۇصلىوارلىق تەرىپ ى ظ

لىكوىڭ ئىپادىشى دەپ لاراپ،  ورمالشىز فىزىئولوگىٌىلىم ھالەتتىن پەخىرلىوىپ، ۇئهى باًاظادچى ۆئزىدىنى مۇظۇهداق ه

ۆز ۇزۇر لىلىۋالغان -هىطىلەرگە ه ۆز لىلدىىغان بىر ه ەتتە ئەرلەردىم. ه ورمالشىزلىق ئەمەلٌى و ه ى جىشماهىي بۇ خى

ۇرۇن، بىنار  -ئەمگەه تىن لاچىدىغان، ًېمەك ًدىغان، ھ ككەت لىلماًدىغان، چىوىكىطكا ئەھمىٌەت بەرمە ئىچمەهنە دى

ۆرۈهىدىنەن ۇرغۇن خەتەرلىم . تەلەپ هىطىلەردە هۆپرەك ه و هېشەل، ظۇهدالال ه بىلىض هېرەهنى صېمىزلىنمۇ بىر خى

ورم. هېشەللىنلەرهىڭ ئاهىشى و بىو ۇڭا، ۇئ خى ۇرۇلۇظىمىز بىزهىڭ زەئىپلىنىمىزهى، هېشەللىنىمىزهى، ظ ال بەدەن ل

ى، ھەرگىزمۇ بىزهىڭ صاالپەتلىم، صاغالم، بېجىرىم ئەرهەك  ۆرصىتىپ بېرىدۇه هەتلىنىمىزهى، ًارىماصلىكىمىزهى ه پاال

لىمەًدۇ ۇرمۇش، خىزمەت ۋە باظكا جەھەت. ئىنەهلىنىمىزهى ئىپادى ورمالشىز، هېلەڭشىز بەدەن ت ۈهنى ه لەردە پەلەت چ

ۈرىدۇ، خاالس  .بىزگە لۇالًشىزلىق هەلت

ۇر ئەرلىرىوىڭ صالال كاهدا، ۇئًغ ۆز ئاچ ۇرۇتكا تۇتكان مۇئامىلە -ئەرلەردىنى غەًرىي جىوشىي ًاتلىطىض توغرىشىدا ص  -ب

لىرى توغرىشىدىمۇ گەپ لىلىض زۆرۈر ۇر ئەرلىرى بىلەن بۇهىڭدىن ًېرىم ئەصىر ب. مۇهاصىۋەت كى ھازىرلى زامان ۇئًغ ۇرۇه

ۇرمىشىدا خېلى هۆپ ۆئزگىرىض بولغاهلىكىوى ھېس لىلىض مۇمنىن ۇر ئەرلىرىوىڭ صېلىطت ۇر ئەرلىرى . ۇئًغ ھازىرلى ۇئًغ

ۈظىوىدىغان ئەھۋال پەًدا بولدى -صالال ۇرۇتوى مۇهداق ئىننى تەرەپتىن خاتا چ ۇرۇتوى پەلەت  -بىرى، صالال. ب ب

ۈظىوىض .صەھرالىكالرغا ۋە لارىي، ئىمامالرغا خاس ئىض ىشىگە هىرمەًدۇ، دەپ چ ورٌى وگ ًەهە بىرى، . ۇئ مەدەهىٌەت هات

ۇرۇظوىڭ بىر ۇئصۇلى صۈپىتىدە صالال -صالال ۇرۇت لوًۇظوى لېرىغاهلىكوى ئاظنارىالش دەپ لاراپ، لېرىلىكوى ًوظ  -ب

ۈرۈش ۇرۇتوى پاهىز لىرىپ ً رۇتىدىن هومۇس بۇ -ظۇهداق بولغاهلىكى ۈئچۈن لىراهىغا ًەتنەن ئەرلىرىمىزمۇ صالال. ب

ۈزلىرى  -لىلىدىغان ھالەت ظەهىللەهدىمۇ لاهداق؟ پېطكەدەم، ًەتمىض صەهشەن ًاظلىق مۆتىۋەرلىرىمىزهىڭ ً

ۈزىدىن پەرللەهمەًدىغان بولدى ۇرۇپ،  -ئەصلىدىن ئالغاهدا صالال. موماًالرهىڭ ً ۇرۇت ئەرلەرهىڭ لېرىلىكىوى ًوظ ب

ورۇلالرهى ًېپىپ، ھەًۋىتىوى ئاش ۈزلىرىدىنى ل نىلى . ۇراتتىغۇً تەبىئەت ئاتا لىلغان بۇ ئاالھىدىلىنوى لاهدالمۇ ًولىتىۋەت

ۇرصا. بولشۇن ۈگۈن لىرىۋەتشە ًەهە ئەتىشى چىكىدىغان ت ۇرۇت لوًىمەن. ب ۇئهىڭ مېوىڭ . مەن خېلى ًىلالردىن بېرى ب
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ۈزەللىنىمگە، ئەرلىم صاالپىتىمگە لىلچىلىم تەصىر لىلغا ۇرمۇظۇمغا، دۇهٌا لارىطىمغا، گ . هلىكىوى ۇئلماًمەنت

ۆزىمىزهىڭ  -صالال. ئەهشىچە مەن بۇهىڭدىن پەخىرلىوىمەن ۇرهىمىزهىڭ لاڭطارلىق، ه گەن بىزگە هىشبەتەن ب ۇرۇت دې ب

ۇر ۋە لارا ًارىتىلغاهلىكىغا وئخطاش تەبىئەتوىڭ بىر ئىلتىپاتى وڭ لىرىمىزهىڭ ل . لارا، لاپاللىرىمىزهىڭ لاتالق، چاچ

ۇرالرهىڭ ئاهىدىن تۇغما تەبىئىتى ًەتتە ًاظكا توظكاهدا صۈهوەت ئەخمەق هاداهالر ظۇهى ھېس ق ىلىطى هېرەهنى، ۇئًغ

ۇرۇتلىرىمىزهى پۈتۈهلەي لىرىپ صۈهوەت لىلىض لاًشى مەزھەپتە بارهى؟ -ئەمدى هېلىپ، صالال. لىلىوىدۇ  ب

ۇزىووەت بۇًۇملىرىوى تالىطى مەدەهىٌلىنوىڭ ئىپادىشىمۇ؟  ئىننىوچى، ئەلەرهىڭ زىب

و غەًرىي جىوشىي ًاتلىطىطكا وئخطىطىپ هېتىدىغان بىمەهە  ۇر ًاظلىرى ئارىشىدا بىر خى ھازىر بىر لىشىم ۇئًغ

ۈرۈۋاتىدۇ« مەدەهىٌلىطىض» ۇر ئەرهەهلەرهىڭ ئارىشىدا . خاھىطى باش هۆت ۇهى، بىز بەزى ۇئًغ لىرى ظ بۇهىڭ ئىپادى

بۇ . بىلەزۈك تالىغان غەًرىي مەدەهىي ًاظالرهى ۇئچرىتىمىز بوًۇهلىرىدا زەهجىر، لوللىرىدا ۈئزۈك، بەزىلەرهىڭ بىلىنىدە

ۇت و لاراظالر مەۋج و ئەھۋالغا هىشبەتەن ھەر خى ۇزىووەت بۇًۇملىرىوى . خى بىرى زامان تەرەلكىي لىلدى، پۇل بولشا زىب

ۈزەللىننە ئىوتىلىطوىڭ ئىپادىشى، دەپ لاراش و مەدەهىٌەت ۋە گ ًەهە بىرى  .تالىغاهوىڭ هېمە ًامىوى، ۇئمۇ بىر خى

ۈۋى» ۇصۇصىٌەت، ئەرلىم لەددى« ۇئچامدا ئىطتان ًوق، ئېتىم مارجان ب لامەت، ئەرلىم  -دەپ ئەرلىم خ

لى . تەرۇز لىلغاهلىككۇ بۇ، دەپ تەهكىدلەش -ئاالھىدىلىنىوى ًولىتىض هېمىدىگەن لىلىكشىزلىق، ئاًالالر ھولۇلىغا دەخ

و پىنىردىنى هىطىلەرهى مۇتەئە ۈهنى، ۇئالرهىڭ . صشىپلىم لىلدى، دەپ لاراظكا بولماًدۇمېوىڭچە ئىننىوچى خى چ

ئەردەك بولۇۋالغان ئاًالالرغا، ئاًالالردەك »مۇلەددەس هىتابالردا . ئىلمىي ئاصاصىمۇ، مىللىي ئەهئەهە ئاصاصىمۇ بار

ئاًال بولشۇن، بۇ ئەر ئەر بولشۇن، ئەرلىم ئاالھىدىلىنىوى صاللىشۇن، ئاًال . دېٌىلگەن« بولۇۋالغان ئەرلەرگە لەهەت

گەن تەلەپ ئىدى ۇصۇصىٌىتىوى صاللىشۇن دې ئەگەر بۇهى مەدەهىٌەت هۇلتىئىوەزەرىدىن لاراًدىغان بولشا، . ئاًاللىق خ

ۇصۇصىٌەتتىن، ئەرلىم صاالھىٌەتتىن مەھرۇم لىلىطكا ئېلىپ بارىدىغان  تەرەلكىٌات، مەدەهىٌەت ھەرگىزمۇ ئەرلىم خ

ۇصۇصىٌەتتىن، ئەرلىم صۈپەتتىن لول ۈئزدۈرۈپ، ئالتۇنئەگەر پۇل بىزهىڭ ئەرل. هەرصە ئەمەس  -ىرىمىزهى ئەرلىم خ

ۇر لىلىدىغان بولشا، بۇ زادى لاهداق پىشخىم تەلەززالىكوىڭ هۈچىدۇ؟ مەن  ظنە مەجب جابدۇلالر بىلەن ۆئزىوى بېزە

ۇزىووەت بىلەن ۆئزىوى پەردازلىۋالغان  . ىگىلەپ بالتىملەرهىڭ پشىخىنىشى، مەدەهىٌەت صاپاصىوى ئ«ئەرهەك»زىب

چالالر  كان هادان، ئېلىپوىڭ صۇهۇلىوى بىلمەًدىغان باً ۇئالرهىڭ هۆپىوچىشى ئازراق پۇل تاپكان، چەللىدە ئات چېپىۋات
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ۋىشنا بىلەن ًاهى پۇللىرىوى مەًدىشىگە چاپالپ ًاهى ئېشىپ هاماًىض لىلىطوى . ئىنەن ۇئالر ۆئزىوىڭ پۇلدارلىكىوى ۋى

ۆرگەهلىنى ۈئچۈهال، ۆز ئەپشىز ه ۇزىووەتلىرى ئارلىلىق ۆئزىوىڭ باًلىكىوى ه ۆز لىلىدىنەن -زىب ًەهىمۇ مۇھىم تەرەپ . ه

ظنە تېخىمۇ ئاصاصىمىز ًوق ۈظەهدۈرۈ وى مەدەهىٌلىم هۇلتىشىدىن چ و ئادەت ۇهى، بۇ خى ۈهنى، پۇل ھېچكاچان . ظ چ

صىتە بولۇش رولىوى پۇل پەلەت مەدەهىٌەتلىم بولۇش ۈئ. مەدەهىٌەتلىم ئىوشاهوىڭ بەلگىشى بولغان ئەمەس ۈن ۋا چ

ۇڭا، هالصشىنلىرىمىز پۇل. وئًواًدۇ ۇرجۇن »باًلىكىال بولۇپ بىلىمى، مەدەهىٌەت صاپاصى ًوق هىطىلەرهى  -ظ بىر خ

ۇزىووەتلەر . دەپ صۈپەتلىگەن« ئالتۇن ئارتىلغان ئېطەك ۇزىووەتلەرهىڭ مەهشۇبىتىدىن لارىغاهدىمۇ ئالتۇن، زىب زىب

لى ۇصۇصىٌىتىوى هۈچەًتىطنە ئاًالالرهىڭ هازۇك بەدەه ۇرۇظكا، ۇئالرهىڭ ئاًاللىق خ رىگە، ۇئالرهىڭ جەلپنارلىكىوى ئاظ

لىرى، ئارىدەك لوللىرى، تارظىدەك بىلەهلىرىگە هازۇك ھالكا، ۈئزۈك، زەهجىر، . پاًدىلىق ئىدى ۇڭلۇق بەدەه ئەرلەرهىڭ ً

 بىلەزۈهلەرهى تالاظكا لاهدالمۇ مۇهاصىپ هەلشۇن؟

لەهدۈرۈپ لەدىمدىن تارتىپ ھاز ۇر ئەرلىرى ئەرلىم صاالپىتىوى گەۋدى چە بولغان ۇئزاق تارىخىي مۇصاپىدە ۇئًغ ىرغى

ۈرگەن لەرهى بارلىككا هەلت چە ئادەت ىتى بىلەن بېلىگە پوتا باغالش، پىچاق . بېرىدىغان بىرمۇه ئىطلەپچىكىرىض زۆرۈرٌى

لەر بارلىككا هەلگەن ۇر ئەرلىرى بېلىگە پوتا  .ئېشىض لاتارلىكالرغا وئخطاش ئەرلەرگە خاس ئادەت بىز ھازىر بارلىق ۇئًغ

لىشا، پىچاق ئاصشا بوالتتى دېمەهچى ئەمەصمىز، بىراق بېلىگە پوتا، پىچاق ئېشىطوىڭ وئرهىوى بوًوىغا زەهجىر،  باغ

ۇرمۇظتىنى لاًشى بىر ئىطوى ئەرلەرچە بېجىرىض ۈئچۈن . لولىغا ۈئزۈك صېلىض ئىگىلىگەن بىز بۇ هەرصىلەر بىلەن ت

ۇرالرهىڭ بەلۋېغى . پەلەت ھاًاتىمىزهى خەتەر ئىچىگە لوًۇظوىڭ بىر هۈلنىشى بولۇش رولىوى وئًوار. ىلىوارمىزپاًد ۇئًغ

ۇرمۇش ئېھتىٌاجى، ئىطلەپچىكىرىض ئېھتىٌاجى ۈئچۈن ھەرلاچان زۆرۈر الزىمەتلىنلەر ئىدى ھەتتا . بىلەن پىچىكى ت

ۋوللۇق ھالدا ئەرلەرهىڭ ئىرادىشىگە، ئىطە ۇرلۇلىغا ئىطارە لىلىواتتىبەلۋاغ صىم ۈرئىتىگە، بات چىشىگە، ج  -ئالتۇن. ه

ۋول لىلىوار؟ ۇر ئەرلىرىوىڭ هېمىشىگە صىم  جابدۇلالر ۇئًغ

صىغا لۇالق صېلىڭالر ۇر وئغۇللىرى، خەلكوىڭ صادا كان ! ئەي، ۆئزىوى ئەرهەك دەپ صاهاًدىغان ۇئًغ بىز ًاظاۋات

كان ئىنەهمىز ۆئز خەلكىمىزهىڭ ًوللۇق لائىدەبىز مۇظۇ جەمئىٌەتتە ي. جەمئىٌەت چەت ئەل ئەمەس ظاۋات  -ا

ۆرۈپ، ۆئزىمىزهى  ۆرمەت لىلىطىمىز، ۆئز ئەھۋالىمىز بىلەن وئبدان ھېشابلىطىپ ه ۇرمۇش مىزاهىغا ھ ًوصۇهلىرىغا، ت

ۇرىطىمىز الزىم ۇرۇپ. ۆئزىمىزهىڭ ئەرلىم ۆئلچەم تارازىشىغا صېلىپ ت ۇرۇق، صاۋاتشىز، مەدەهىٌەتشىز ت ، لەلبىمىز ل
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ۆرصىتىپ بېرەلمەًدۇ -گۆظلىرىمىزهى بېزىۋالغاهلىكىمىز بىزهىڭ لەدىر -تېرە  -بۇهى ئاتا. لىممىتىمىزهى، مەدەهىٌلىنىمىزهى ه

لىرىمىز  وۋى  .دەپ ئاتىغان« بوًاللىق ھەًنەل»ب

ورىغاهدا مۇهداق جاۋا ب بەرگەن بىر پەًالصوپتىن ئادەم بىلەن ھاًۋاهوى پەرللەهدۈرىدىغان ظەهلەن پەرق توغرىشىدا ص

ئادەم بولشا ۆئزىگە مۇهاصىپ . بىرى، ھاًۋاهوىڭ ًېمىنىوىڭ هامخالىشى بولماًدۇ، هېمە ئالدىغا هەلشە ًەۋېرىدۇ: ئىنەن

ۇراق ۋەتىوى بولماًدۇ، لەًەردە ًاظاظكا توغرا هەلشە . هەرصىلەرهى ًەًدۇ ئىننىوچى، ھاًۋاهالرهىڭ مۇلىم وئلت

ە ۇلىدۇ، ۋەتىوى ۈئچۈن ًاظاۋېرىدۇ، ئىوشاهالرهىڭ بولشا ۆئز ۋ ۇرتى بولىدۇ، ۇئالر ۋەتىوى ۈئچۈن تۇغ تىوى بولىدۇ، ً

 -ۈئچىوچى، ھاًۋاهالرهىڭ ئەرهەك چىطىشىوى بىر لارىمالكا پەرق ئەتنىلى بولماًدۇ، بىراق ئادەموىڭ ئەر. ۆئلىدۇ

ۇرىدۇ  .ئاًاللىق پەرلى هاھاًىتى روظەن زاھىر بولۇپ ت

ۇرىشىدىنى لەرهىڭ وئتت جىوشىي پەرق جەمئىٌەتتىنى مۇھىم لاهۇهىٌەتلەرهىڭ بىرى، ئىوشاهالر  دېمەهچى، ئادەم

ۇتلۇلىوىڭ ئاصاصى گەرچە تاظكى ئىپادە جەھەتتىنى غەًرىي ۆئزگىرىض ماھىٌەتلىم پەرلوى . مەۋج

ۈرىدۇ  -راظەهلەن ۆئزگىرىض با. ۆئزگەرتىۋېتەلمىشىمۇ، لېنىن مۇئەًٌەن هۇلتىدا غەًرىي جىوشىي ۆئزگىرىطوى بارلىككا هەلت

ۆرصىتىدىغان ئامىو بولۇپ لالىدۇ مەلۇم مەهىدە ظەهىو جەھەتتىنى . بارا مەزمۇن جەھەتتىنى ۆئزگىرىطنە تەصىر ه

و ئىپادىشى ئەمەصمۇ؟ كاهلىكىوىڭ بىر خى  ۆئزگىرىض مەزمۇهوىڭمۇ ۆئزگىرىۋات

 

  

ۇرالردا صەرراپلىق  ۇئًغ

ۇظتار  بۈمەرًەم ظېرىپ خ

ۇر صودىشى ئىچىدە ئاصاصى صال       -هۈمۈش، لەئىلى-ئالتۇن____مالوى ئىگەللەًدىغان صەرراپلىكتىن ئىبارەت ۇئًغ

و هەصپ بار ۇللىوىدىغان بىر خى بۇ هەصپ . جاۋاھىر، ًالۇت لاتارلىق لىممەت باھالىق مال تىجارىتى بىلەن ظۇغ

ۆرۈهۈظتە، ئالتۇن ۆرۈهشىمۇ، ئەمىلىٌەتتە بىر پۈتۈن -ه ۆرىدىغان تىجارەتتەك ه ۇر  هۈمۈش صېتىپ پاًدا ه ۇئًغ

ۇرى  ۇرىدىغان، ظۇهدالال مال باھاصىوىڭ مۇلىملىكىغا هېپىللىم لىلىدىغان ًۇل جەمئىٌىتىوىڭ ئىكتىشادىوى تۇتۇپ ت

و هەصپ ھېشابلىوىدۇ   .ئىكتىشادى لىممەتنە ئىگە بىر خى
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ۇر صەرراپلىكىوىڭ ئاالھىدىلىگى    و:ۇئًغ ۇرى ئىواۋەت ۇر جەمئىٌىتىدە ًۇل و هەصپ ئازاتلىككىچە صەرراپلىق ۇئًغ ىم بىر خى

ۆرصەتنەن ە هۈچىگە خېلى تەصىر ه   .بولۇپ، ۇئ ئەًوى دەۋردە دۆلەت مالٌى

گەن مەخشۇس :صەرراپالرهىڭ تىجارەت ۇئصۇلى    وڭ ظەھەرلەردە ئالتۇن صارٌى  ى، صەرراپ بازىرى دې ھەرلاًشى چ

وڭ صەرراپالر صاراي. بازار، صاراًالر بولىدۇ ان ئاچىدۇ، ۇئ-چ ظطاق تىجارەت لىلغۇچى ھوجرىالردا مەخشۇس دۇه

ۈزىتىض خادىملىرى)صەرراپالر  وڭ صەرراپالرهىڭ صېتىۋالغۇچى ، بازارهى ه ھازىرلى پاي چېنى ( بۇالرهىڭ بەزىلىرى چ

ۇرۇپ صاتىدۇ-بازىرىغا وئخطاش ئالتۇن ۈرۈپ باھا تاالظت ۈرۈپ ً ۇئالر ًەهە چەت . هۈمۈش، ًامبۇ، ئالتۇن ئاصكۇالرهى هۆت

  .هى صالالًدۇ(ىممىتىق)ئەل پۇلىوىڭ ئىواۋىتى

ۆهۈمەت پۇلىمۇ هۈمۈش لىممىتىگە صۇهدۇرۇلغان -1949ظىوجاڭ ۆئلنە بولغاهدىن باظالپ     .  ًىلىغىچە چىكىرىلغان ھ

گە تەڭ بىر صەرلىم لەغەز پۇل چىكىرىلغان 400داچەن ھېشابلىوىپ،  400، بىر صەر تەڭگە : مەصىلەن . داچەه

ۆهۈمەت لەغەز پۇلوىڭ ئىواۋىتىوى صاق مۇبادا، هۈمۈش باھاصى .الش ۈئچۈن صەرراپالرغا مۇھتاج بوپ هەلگەن ھ

اهغا ۇئچرىغان ۆهۈمەت زٌى ۈظۈپ ھ ۇرصى چ ە . ۆئصشە، لەغەز پۇلوىڭ ه ۇڭا  صەرراپالر ۆئتمۈظتە دۆلەت مالٌى ظ

ۈهى بولغان   .هۈچىوىڭ مۇھىم ًۆلەهچ

ۇر جەمئىٌىتىدە مال باھاصى صەرراپ بازىرىدىنى ئالتۇن   هۈمۈش باھاصىوى ئاصاس لىلغان ۋە بۇ -ۆئتمۈظتە ۇئًغ

ئارلىلىق  پۇل پاخاللىجى ۋە مال باھاصىوىڭ تۇًۇلشىز ۆئرلەپ هېتىطىدەك ئىكتىشادىي مۇلىمشىزلىكوىڭ ئالدىوى ئېلىض 

 . رولىوى وئًوىغان

  مىراس: مەهبەصى  

ۆرۈلگىوى  لېتىم44:ه

 5-1-2008:ۋالتى 

  

 

ۇر وئن ئىننى مۇلامى ۋە مۇلام   پېطۋالىرىۇئًغ

               ئابدۇهېرىم رەخمان  
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ۇئزاق مەدەهىٌەت ئەهئەهىشىگە ئىگە بىر مىللەت بولۇش صۈپىتى بىلەن دۇهٌا مەدەهىٌەت غەزىوىشىگە ۆئچمەس     

ۇر وئن ئىننى مۇلامىدىن ئىبارەت __ ئەهە ظۇ تارىخىي تۆھپىلىرىوىڭ ًارلىن هەمۇهىشى . تۆھپىلەرهى لوظكان  ۇئ . ۇئًغ

وڭ ھەجىمدىنى بۈًۈك ۇئ لەپ بېرىدىغان چ ۇزىنىلىق تىو بىلەن ئىپادى ۇر خەلكىوىڭ ھاًاتىوىڭ ھەممە تەرەپلىرىوى م ًغ

  . بەدىئىي لامۇصى

ۇر     ۇزىنا مەدەهىٌىتىدىنى بىباھا گۆھەر ، ظۇهدالال ۇئًغ ۇزىنىشى وئن ئىننى مۇلام ظەرق م ۇر هىالصشىم م ۇئًغ

لۈك ۋە مىللىي مەدەهىٌىتىوىڭ مۇھىم تەرهىبى ي لىشىملىرىدىن بىرى بولۇش صۈپىتى بىلەن ئەڭ ًارلىن ، ئەڭ هۈچ

وگىٌىشىوى هاماًەن لىلدى ۇصۇصىٌەتوى ، مىللىي ئىشتېتىم پىشخىل   . خاراه تېرلىم مىللىي خ

وئن ئىننى مۇلامدىن ئىبارەت بۇ ۇئلۇغ ئەهگۈظتىرىمىز ئەصىرلەردىن بۇًان خەلكىمىزهىڭ روھىي دۇهٌاصىغا ،     

ۇرۇرىوى ، ئىجتىم وگىٌىشىگە صىڭىپ هىرىپ ، ئىجتىمائىي ھاًاتىوى بېٌىتىدىغان ، مىللىي غ ائىي ھاًاتىغا ، پىشخىل

ۇرىدىغان لۇدرەتلىم مەهىۋى ۇئزۇق بولۇپ هەلمەه تە ۇزۇرىوى ئاظ   . ئىكتىدارىوى هاماًەن لىلىدىغان ، صەهئەت ھ

ك    كان بىر هۈًلەرهىڭ ۇئهىڭ ئېتوىم مەهبەصى ھەلكىدە ظۇهى لەًت لىلىطكا بولىدۇ ى ، ۇئهى لەدىمدىن هېلىۋات

ۈرۈش هاخطا  ۇزىنىالر  -ئەهئەهىۋىي ئاالھىدىلىنلىرى ئاصاصىدا راۋاج تاپكان بىر ً ( هۇچا ) ظۇهدالال لەدىمنى هۆصەن : م

وتەن )، ۇئدۇن ( لەظكەر )، صولى  ۇ ( خ ۇرپان ) ، لۇج ول ( ت  -خطا هۈًلىرى ۋە دوالن ها -، هەغمە ( لۇمۇل ) ، ئىۋىرغ

ۇزىنىرىوىڭ ۆئز    . . . ئارا گىرەلىطىدىن ھاصىو بولغان دېٌىطنە بولىدۇ-م

مۇلام ئاتالغۇصى ۆئزىوىڭ ئېتوولوگىٌىلىم مەهبەصىوىڭ لاهداق بولىطىدىن لەتئىوەزەر ، مەلۇم صىشتېمىغا صېلىوغان 

صشمىوى بىلدۈرىدىغان خاس هام  ۇزىنا مۇجە ۈزۈلۈش ن. م املىرى ئەل فارابى ، ئەبۇئەلى وئن ئىننى مۇلاموىڭ بۇهداق ت

ۇزىنا  ۇر م ۇن ئاها لاتارلىق مەظھ ۇردى ئاخ ى ، لىدىرخان ًەرهەهدى ، مەلىنە ئاماهوىشا ۋە ت ئىبوى صىوا ، ئەلىطىر هەۋائ

ۇئصتازلىرىمىزهىڭ ًېتەهچىلىنىدە ، هۆپلىگەن مۇلامچىالرهىڭ لېزىطى ، توپلىطى ۋە رەتلىطى بىلەن ھازىرلى ھالەتتە 

ۇر ىتى جەرًاهىدىنى . ۇلغان لېلىپالظت ۈرەش ئەمەلٌى ۆرىطى ۋە صىوىپىي ه ۇڭا دۇهٌا صەهئەت تارىخىي ئىطلەپچىكىرىض ه ظ

لىگەن وظاللىق ۋە جاپاصىوى ،ئارزۇ ۋە ئارماهلىرىوى ئىپادى  . مۇھاببەت ۋە هەپرەتوى ، راھەت ۋە جاپاصىوى ، خ

ۇر ئەهئەهىۋى ئەلوەغمە صەهئ    ۇر وئن ئىننى مۇلامىوىڭ ۇئًغ ۈگۈهنىدەك هامالەتنە ۇئًغ ىتى ئاصاصىدا ظەهىللىوىپ ، ب
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ۆۋەهدىنى  ۈظىوىض مۈمنىن 5ًىتىض جەرًاهىوى ت   . باصكۇچ ئارلىلىق چ

 

ۈرۈظلەظنەن   -2ًەهى ، مىالدىدىن ئىلگىرىنى : باصكۇچ  -1     گىچە بولغان ً ئەصىردىن تاهى لاراخاهىٌالر دەۋرى

  . ئەلوەغمىچىلىم دەۋرى

ۇر بۇ دەۋىردە تەڭرى     ۇرۇم ، ئالتۇهتاغ باغرىدىنى بوصتاهلىكالردا ًاظىغان لەدىمنى ۇئًغ تاغ ، پامىر ، هوئېولۇن ، لارا ل

، ( لەظكەر ) ، صولى ( هۇچار ) ًاظواظكا باظلىغان ؛ هۆصەن  -ئەجدادلىرىوىڭ ئەلوەغمىچىلىم صەهئىتى گۈللەپ 

شى ) دوالن  وتەن ) ، ۇئدۇن ( ًەهەن دەرًاصى ۋادى ۇر  )، هروران ( خ ۇرلىرىوىڭ ئەلوەغمىچىلىم ( لوپو ۋە ئىدىكۇت ۇئًغ

نە ئىگە بولغان  ۇرالرهىڭ ئەلوەغمىچىلىم صەهئىتى ظۇ چاغالردا غەربىي دىٌار . تەرەلكىٌاتى تارىختا ظۆھرەت ۇئًغ

ۆرصەتنەن  ۈزلەڭلىم صەهئىتىگىمۇ زور تەصىر ه ۇرا ت ەلەردىن ًازما مەهب. دائېرىلىرىدە هام چىكىرىپال لالماي ، بەلنى وئتت

وتەهوىڭ  لىشى دەۋرىدىال خ . خەن وئردىشىغا مەلۇم بولغان << ۇئدۇن هەغمىشى >> مەلۇم بولىطىچە ، خەن صۇال

وڭ هۈًدىن پاًدىلىوىپ << باھادۇر >> مىالدىدىن ئىلگىرىنى   28هۈًوى چىڭ ئەهگە ئېلىپ بارغان ، لى ًەهوەن بۇ چ

  . هەغمە ئىطلىگەن

ۈرك لاغ  -568مىالدى      لىشىوىڭ ًىلى ت ۇ صۇال خاهوىڭ لىزى ئاصوا مەلىنە ًاتلىق بولغان ظىمالىي ج اهى مۇغاه

ۇزىنا  ۇپوى ۋە ۇئهىڭ بىلەن بىللە هۆپلىگەن م ۇر هۈًطۇهاس صۇج ورى ًۈي ۋېوۋاڭ هۆصەهلىم مەظھ ۇئصشۇل  -ئىمپىرات

ۇپوىڭ . ماھېرلىرىوى چىڭ ئەهگە ئېلىپ بارغان  صۇي << ىم هۈي لاهۇهى وئن ئىننى تېمپىراتشىٌىو>> ظۇهىڭ بىلەن صۇج

ۇزىنىشىوىڭ ۇئلى بولۇپ لالغان  ۇپوىڭ . تاڭ م >> ھەتتا ًاپوهىٌىلىم ئالىم لىن چٌەهەن ئەپەهدى ئېٌتكاهدەك ، صۇج

ۇزىنىچىلىكىدا مىشلىشىز ًېڭىلىق هەًپىٌاتى پەًدا لىىلىپ ، صۇڭ << وئن ئىننى تېمپىراتشىٌىلىم هۈي لاهۇهى  ۇڭگو م ج

لىشى دەۋرىدىال ًاپون ۆرصەتنەن صۇال ۇزىنىلىرىغا تەدرىجى تەصىر ه ۇپ بىلەن بىللە چاڭ ئەهگە هەلگەن . ىٌە م صۇج

ۇزىناهت بەي مىودا  ۇرا ( ئارلاي ھاهدا ) هۇچارلىق م ۇر ئەلوەغمىلىرىوى وئتت مۇ ئاتاللىق هۈًطۇهاس بولۇپ ، ۇئًغ

ۈزلەڭلىم راًوهىغا تارلىتىطتا ۆئچمەس تۆھپىلەرهى لوظكان  ارەت لىلىطكا ئەًوى زاماهدا ئىدى. ت ۇر خاهلىكىوى زٌى لۇت ۇئًغ

ۇزىنىلىرى بولغان  ۇر بېرىطىچە ، ئىدىكۇت وئردىلىرىدا مەخشۇس وئردا م .   هەلگەن ۋاڭ ًەهدى لاتارلىق هىطىلەرهىڭ ۇئچ

صلەپنى ئىدىكۇت مۇلاملىرى ۋە لۇمۇل  ۇزىنىلىرى خەلق مەظرەپ مۇلاملىرىغا ۆئزگىرىپ ، دە هىٌىوچە ، بۇ وئردا م
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ۇزىنا تارىخىي ماتېرىٌاللىرىغا  -ظۇهىڭ ۈئچۈن ًولداش ماۋزېدۇڭ صۈي . هىڭ ئاصاصى بولۇپ لالغان مۇلاملىرى تاڭ م

ۇز هەغمىشىوىڭ ، تاڭ صۇالصىوىڭ وئن هەغمىشىوىڭ تولىشى غەربىي دىٌار >> : ئاصاصلىوىپ  لىشىوىڭ تولك صۈي صۇال

گەن << هەغمىلىرى  ۇزىنا خادىملىرى ب>> : ماۋزېدۇڭ ) ئىدى ، دې  ،  ( << ىلەن صۆھبەتم

ۇر ئەلوەغمىچىلىگى ئېلىمىزهىڭ مەدەهىٌەت تارىخىدا ئاالھىدە وئرۇن      رلەردە گۈللەهگەن ۇئًغ دېمەك ، ئاظۇ دەۋى

ۇر وئن ئىننى مۇلامىوىڭ ظەهىللىوىطىىدىنى ئاصاصلىق مەهبەلەرهىڭ بىرى بولغان   . ئالغان ۋە ۇئًغ

 . لاراخاهىٌالر دەۋرى__ : باصكۇچ-2    

لەردە زور تەرەلكىي لىلغان بىر دەۋرى بولۇش بىلەن      ۇرالرهىڭ صىٌاصىي ، ئىكتىشادىي ،ھەربىي جەھەت بۇ مەزگىو ۇئًغ

بۇ دەۋىردە خېلى . بىللە ، مەهىۋى مەدەهىٌەت صاھەصىدىمۇ زور تەرەلكىٌاتكا ئېرىطنەن دەۋرى بولۇپ ھېشابلىوىدۇ 

ۇر ئەلوەغمى ۇرۇهال داڭ كى چىككان ئەهئەهىۋى ۇئًغ لىوىپ ، ًېڭىچە ئىشالم ب چىلىنى مەزمۇن ۋە ظەهىو جەھەتتىن راۋاج

ۇزىنا . روھى صىڭدۈرۈلگەن بىر لېتىملىق زور ئىشالھاتكا دۇچ هەلدى  بۇ تارىخىي ۇئچرىطىطىوىڭ م

ۇزىنىطۇهاس ئەبۇ هەصىر ئەل فارابىوىڭ  هىتابۇل مۇصىكۇل >> صاھەصىدىنىمۇلەررەر هەتىجىلىرى بۈًۈك ئالىم ۋە م

) ئىبوى صىوا . لاتارلىق هەزىرىٌىشىگە ئائىت ئەصەرلىرىدە هاپالەت تاپتى << هىتابۇل مۇصىكۇل صەغر >> ،  <<هەبىر 

ۇزىنا تەلىماتلىرى ئاصاصىدا وئن ئىننى تېمپىراتشىٌە (  980  -1037 ھەلكىدە توختالدى ( وئن ئىننى پەردە ) مۇ فارابى م

گە ئاًرىض ، غەربىي دىٌارهىڭ ئەًوى ( مۇلام ) ق وئن ئىننى پەردە لاتارلى( الد ) ظۇهىڭ بىلەن پەرللىق ئاۋازالر . 

هۈًلىرىوى وئن ئىننى مۇلام بوًىچە بۆلەهنە ئاًرىپ ، ۇئهى پەرللىق  -زاماهدىنى وئن ئىننى تېمپىرىتشىٌىلىم هەغمە 

ۇرالر صېشتىمىالظكان هەغمە . هامالر بىلەن ئاتاش روًاپكا چىكتى  مۇلام >> هامىوى ئەرەبچە هۈًلىرىوىڭ  -هەتىجىدە ۇئًغ

ۈرمىگەن پارىشالر ، ھىودىالر ۋە ئەرەبلەر  -تېخى هەغمە . ئىبارىشى بىلەن ئاتىدى <<  ۈرۈظنە ۈئلگ ۈرۈظلەظت هۈًلىرىوى ً

ۇزىنىلىق  ىلىرى بوًىچە ۆئزلىرىوىڭ م ۇزىنا هەزەرٌى ۇر مۇلاملىرى ۈئلگىشىدە فارابى ۋە ئىبوى صىوا لاتارلىكالرهىڭ م ۇئًغ

ۈزۈظنە هىرىطتى ئەصەرلىرىوى   . ت

ۇزىنا هەزىرىٌىلىرى ئاصاصىدا ، مۇھەممەت ئىبوى مۇصا ئەل خارازەمى ، ئەررازى      بۇ دەۋىردە ًەهى فارابى ، ئىبوى صىوا م

اتى ) ، صەًوىدىن ئابدۇلمۆمىن ئەل وئرماۋى (  1236  -1310) ، مۇھەممەت بىن مەظئۇد ئەش ظىرازى  ًىو   -1294ۋاپ

ۇزىنا ھەلكىدە هۆپلىگەن ئەصەرلەرهى ًازغانلاتارلىق ئالىمال(    . رمۇ م
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بۇ دەۋىردە لاراخاهىٌالر زاماهىشىدىنى ظەرلىي لىشىم راًوهىوىڭ بۇددا مەدەهىٌىتى بىلەن غەربىي لىشىم راًوهىوىڭ 

ۇرالر ئەصلىدە بىر ت ۇرۇن ۇئًغ ۈزلۈك بىرلىننە هېلىپ ، ئىشالمىٌەتتىن ب ۇتاش ئىشالم مەدەهىٌىتى لوظۇلۇپ ، وئمۇمىٌ

ۈرۈظلەظنەن هەغمە  ۇزىنىشى لاتارلىق ً ول م ۇزىنىشى ، ئىۋىرغ ۇزىنىشى ، ئىدىكۇت م كان هۆصەن م هۈي  -ئاتاپ هېلىۋات

ۇبىدا وئمۇمالظتى ، ظۇهدالال << مۇلام >> هاملىرىوىڭ وئرهىغا  ئاتالغۇصىوى لوللىوىض تەڭرى تېغىوىڭ ظىمالى ۋە جەه

ئەمما ًەرلىم . پارىس تىللىرى بىلەن ئاتالدى  -ۇلامالرهىڭ هاملىرى ئەرەب تەرهىبىدىنى بەزى م<< وئن ئىننى مۇلام >> 

ۇرچە هامالر بىلەن  مۇلامالر ، مەصىلەن ، دەۋر دوالن مۇلامى ۋە لۇمۇل مۇلاملىرىوىڭ مۇتلەق هۆپ لىشمى ًەهىال ۇئًغ

  . ئاتىلىپ هەلدى

ۇر وئن ئىننى مۇلامى بۇ دەۋر لاراخاهىٌالرهىڭ گۈللەهگەن مەدەهىٌەت خاصى. لىشكىشى      ًىتى بىلەن جاهالهغان ۇئًغ

لەهدۈردى___ باصكۇچ  -2تەرەلكىٌاتىوىڭ    . صىونرىتلىطىض باصكۇچىوى گەۋدى

ىلەر دەۋرى ___ : باصكۇچ  - 3     ۈرٌى ى ) تۆم   . ( دەۋرى  -1441-1501__ ئەلىطىر هەۋائ

دىن (  1394-1449) مۇلام ھادىشىشى ۇئلۇغبەگ زاماهىشى فارابى ، ئىبوى صىوا ًاظىغان ئىشالم روھى صىڭدۈرۈلگەن     

ۇرا ئاصىٌاهىڭ . هېٌىن بىر بالداق ًۇلىرى هۆتىرىلدى  ى دەۋرىدە وئتت ۇر ظائىر ئەلىطىر هەۋائ بولۇپمۇ بۈًۈك مۇتەپەهن

ى ئەتراپىغا تو لىق صەهئەتنارالر هەۋائ كا ًۆتنىلىپ ، ھەر لاًشى جاًالردىنى داڭ   . پالهدىمەدەهىٌەت مەرهىزى ھېرات

ت      ى بۇ دەۋردە ۆئزىوىڭ پۈتۈن ھاًاتىوى ، ئىجادىٌىتى ۋە تاالهتىوى ئىوشاهوىڭ بەخ پەن ۋە  -صائادىتىگە ئىلىم -هەۋائ

ۇزىنا صاھەصىدە ۇئصتازى ئابدۇراخمان جامى بىلەن زىچ . صەهئەت تەرەلكىٌاتىغا بېغىطلىدى  -ئەدەبىٌات  بولۇپمۇ ۇئ م

وىڭ  ۇزىنا ۇئصتازلىرىوى ، ئىكتىدارلىق صازەهدىلەرهى ۆئز تەربىٌىشىگە ئالدى ھەمنارلىطىپ ، ۆئز دەۋرى لىق م ۇئ . داڭ

ىشى ھەلكىدە  ۇزىنا هەزەرٌى << خەمشاتۇل مۇتەھەًٌىرىن >> ، << مەجالشۇن هەفاًىس >> ، << مەھبۇبۇل لۇلۇپ >> م

بىللە ، بەزى مۇلامالرهى ئىجادىي ، لاتارلىق ًىرىم ئەصەرلەرهى ًېزىض بىلەن << ھالەتى پەھلىۋان مۇھەممەت >> ، 

ۇرھاهى . راۋاجالهدۇردى ۋە مۇلاموىڭ بەزى تېنىشتلىرىوى ًېڭىلىدى  وجا ًۈصۈپ ب ى بىلەن بىللە خ ) بۇ دەۋردە ًەهە هەۋائ

ۇزىنا ۇئصتازى  وجا ( هەۋائىوىڭ م ، بىواً  ى ، مۇھەممەتئىلى ، غېرىبى ، مەۋالهە ظەًىخى ، پەھلىۋان مۇھەممەت ، خ

چى ، مىرزا باًرام ، ئابدۇلال ق ۇزىنىطۇهاصالر ھەمدە هەۋائىوىڭ ظاگېرتلىرىدىن ھەصەن بارلباه ۇر م اتارلىق مەظھ

ۇر . غىٌاصىدىن لاتارلىق مۇلامچىالر ًېتىطىپ چىكتى  ۇئالرهىڭ تىرىطچاهلىكى بىلەن فارابى دەۋرىدە ظەهىللەهگەن ۇئًغ
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ۇصۇصىٌە   . تنە ئىگە بولدىوئن ئىننى مۇلامى ًەهىمۇ راۋاج تېپىپ ، هىالصشىم خ

ى ،     ى تىپ ى >> ًاهى << فارابى تىپ ى >> بۇ دەۋردە ظۇهى ئېٌتىپ ۆئتۈظنە توغرا  هېلىدۇه دەپ خاراه تېرلەهگەن << هەۋائ

لىرىدا مۇلامالرهىڭ هامى مۆجىزى ئاتاپ ۆئتنەهدەك  وئظطاق >> ، << راك >> مۇلام تەرەلكىٌاتىوىڭ ًۇلىرىكى باصكۇچ

ۆل ئىراق  >>، << ۆئزھال >> ، <<  >> ، << چاھار زەرپ >> ، << ۋىشال >>> ، << هاۋا >> ، << ئەجەم >> ، << چ

اھ >> ، << چارىگاھ  جىگاھ >> ، << دوگ باًات >> ، << صىگاھ >> ، << بەًادەك >> ، << مۇظاۋىرەك >> ، << پەه

لشىمۇ ، لېنىن بۇ هامالر ھازىرلىدەك دىن ئىبارەت وئن ئالتە مۇلاموى ۆئز ئىچىگە ئالغان بو<< ئىطرەت ئەهگىز >> ، << 

صتان ۋە مەظرەپتىن ئىبارەت ۈئچ لىشىمغا بۆلۈهگەن ، ھەر بىر لىشمى بىر  وڭ هەغمە ، دا ۈرۈلگەن ، چ ۈرۈظلەظت ً

چە  ۇزىنا مەهىشىدە ئەمەس ، بەلنى ئېطىپ هەتشە بىر هەچ وڭ تىپتىنى م چىلىغان هەغمىلەرهى ۆئز ئىچىگە ئالغان چ لاه

  . ر ًەهنە هەغمە مەهىشىدە تىلغا ئېلىوغانمەرغۇلى بولغان بى

  . ًەرهەن صەئىدىٌە خاهلىكى دەۋرى باصكۇچى___ : باصكۇچ  - 4    

گە لەدەم لوًدى     وڭ گۈللىوىض دەۋرى ۇر هالصشىم مۇلاملىرى چ ۇددى ۈئچبۇلۇڭوىڭ . بۇ مەزگىلدە ۇئًغ بۇ باصكۇچ خ

ولكىشىدەك ، مۇلام تارىخىوىڭ ًېڭى تەرەلكىٌات صەلتە   . هىتى بولۇپ لالدىچ

ظىدخان     ۇر مۇلاملىرىوىڭ بۇ تەرەلكىٌات تىپىغا ًەرهەن صەئىدىٌە خاهلىكىوىڭ ئىننىوچى صۇلتاهى ئابدۇرە   -1570) ۇئًغ

للىم لىلىدۇ (  1534  -1568) بىلەن مەلىنە ئاماهوىشا ( ؟   -1571) وئردىشىدىنى لىدىرخان (  1510 لىدىرخان ۋە . ۋەهى

اصەتچىلىنىدىنى بۇ لېتىملىق مۇلام ئىشالھاتى غاًەت زور تارىخىي ئەھمىٌەتلىم تۆت جەھەتوى مەلىنە ئاماهوىس ا رٌى

  : مۇھىم هۇلتا لىلدى

ۈرهىي تىللىق خەلىكلەرهىڭ      ۇرۇهكى باصكۇچالردا ظەهىللەهگەن بارلىق ئەجەم ، ھەرلاًشى ت بىرىوچى ، ۆئزىدىن ب

لە ۇرۇلما جەھەت ۇزىنىلىم ل وئن ئىننى مۇلام >> ردىن پەرللىق بولغان مۇلاملىرىوى بىر گەۋدە ئىچىدە ئېتوىم مەهبە ۋە م

ۇرۇظكا خاتىمە بېرىلدى <<  ۇرا ئاصىٌادىنى ھەرلاًشى خەلكلەر مۇلاملىرىوىڭ ئاهىشى . دەپ صىونىرېتالظت ًەهى وئتت

لەهدۈردى ۇر مۇلاملىرىوىڭ مىللىي خاصلىكى گەۋدى   . ھېشابالهغان ۇئًغ

ۇر    صلەپنى بىخى بولغان هۈصەن ، صولى ، ۇئدۇن ، ئىدىكۇت ،  ئىننىوچى ، ۇئًغ هىالصشىم مۇلاملىرىوىڭ دە

ۇصۇصىٌىتىگە ۋارىشلىق  ۇزىنا ، هاخطا ، ۇئصشۇلىدىن ئىبارەت ۈئچ تەرهىبلىم خ وڭ هەغمىلىرىوىڭ م ۇل چ ئىۋىرغ
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ۇزىنا  ۇرغان بىر لاتار هاخطىلىق ۋە ۇئصشۇللۇق م ورۇتۇلۇپ ت لىرى لىلىپ ، مۇلام هامى بىلەن ً ۇرۇپپىلىرى ۆئز پەدى گ

ۈرۈلدى  ۈرۈظلەظت وڭ ۈئچ لىشىملىق لىلىپ ً صتان ۋە مەظرەپتىن ئىبارەت چ وڭ هەغمە ، دا بۇ ، مۇلام . بوًىچە چ

ۇر وئن ئىننى  وڭ ، ئەڭ تۈپلۈك هېڭەًتىض ۋە رەتلىوىض باصكۇچى بولۇپ ، بۇهىڭ بىلەن ۇئًغ تارىخىدىنى ئەڭ چ

  . ئىگە بولدى مۇلام غەزىوىشى بېٌىدى ۋە صىشتېمىغا

ۈرۈلگەن وئن ئىننى مۇلامغا تېنىشت     ۈرۈظلەظت ۇرۇلغان ۋە ً ۈئچىوچى ، ًېڭىدىن تەرتىپنە صېلىوىپ صىشتېمىالظت

ۇرۇلدى  ۇصۇصىٌىتىوى ظەرت لىلغان ھالدا ئەلىطىر هەۋائىوى . رەتلەش ئەمەلگە ئاظ بولۇپمۇ مۇلاموىڭ هالصشىنلىق خ

ۇر ظېئىرىي ۈرهىي تىللىق خەلق هالصشىم لېرىنىلىرىدىنى مەرهەز لىلغان هالصشىم ۇئًغ ۈملىدىن باظكا ت ىتىدىن ، ج

ۇر خەلق لوظاللىرىدىن تېنىشت تالالهدى لىرىدىن ھەمدە ۇئًغ ۈر دۇرداهى   . لىشمەت تەپەهن

ۇر ئەهئەهىۋى چالغۇ     تۆتىوچى ، بۇ دەۋردە لولغا هەلگەن وئن ئىننى مۇلاموىڭ تارىخىي ۇئتۇللىرى ئىچىدە ، ۇئًغ

ۈرلىرىوىڭ هۆپىٌىطى ئەصۋ ۇزىنىلىق هۈي ئېھتىٌاجىغا ماس ھالدا چالغۇ ت لىرىوىڭ ئىشالھ لىلىوىطى ۋە مۇلاموىڭ م اب

لىم ئاالھىدىلىنلەرهىڭ بىرى ھېشابلىوىدۇ  ئاظۇ دەۋرلەردە ئەل فارابى ئىجادىٌىتى دەپ خاراه تېرلەهگەن لالۇن ، . گەۋدى

ۈر ، راۋاب ، چاڭ ، لىدىرخان ئىجادىٌىتىگە خاس ھەظتتار لاتارلىق ًېڭ ۇز ، غېجەك ، صاتار ، تەمب ى چالغۇالر لوب

ۇزىنا  داپ ، هاغرا ، صۇهاي ، هەي ، بالمان لاتارلىق ئەهئەهىۋى چالغۇالر بىلەن بىر گەۋدە بولۇپ وئن ئىننى مۇلام م

ۇر وئن ئىننى مۇلامىغا تەڭنەش لىلىوىدىغان چالغ. وئرهىشتېرىوى ھاصىو لىلدى  ۇالرمۇ مۇلام ظۇهىڭ بىلەن ، ۇئًغ

  . مېلودىٌىشىگە خاس ھالدا لېلىپالظتى

ۇر وئن ئىننى مۇلام تارىخىدىنى دەۋر بۆلگۈچ زور تەرەلكىٌات بولۇش بىلەن بىللە ، مۇلام     ًۇلارىكىالر ۇئًغ

ۈگۈهنى دەۋرىمىزگىچە ًېتىپ هەلگەن وئن ئىننى  ۈظەهچىشىدىنى ًېڭى تارىخىي هوهنرېت ۆئزگىرىض ھېشابلىوىدۇ ، ب چ

لىق راۋاجالهغان بولشىمۇ ، لېنىن ئاصاصىي گەۋدىشى  مۇلام گەرچە بەش ئەصىرلىم تارىخىي مۇصاپە ئىچىدە داۋام

ظىدخان دەۋرىدىنى تەرتىپنە صېلىوغان  هۇصخىشىوى ئاصاس لىلغان   . جەھەتتە ًەهىال صۇلتان ئابدۇرە

ئارتۇق تارىخىي مەزگىو ئېلىمىزدىنى مۇلاموىڭ ًېڭى باھارى باظالهغان لىرىق ًىلدىن ____ : باصكۇچ  - 5   

ي ۋە مەهىۋىي مەدەهىٌىتىوى زور هۈچ بىلەن تەرەلكىي لىلدۇرۇش  ھەرلاًشى مىللەت خەلكلىرىوىڭ صوتشىٌالىشتىم ماددى

  . ۈئچۈن پۇختا ئاصاس صېلىوغان دەۋر بۆلگۈچ مەزگىو بولدى
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ۇر ئەدەبىٌات  لەر بىو -مۇظۇ مەزگىلدە ۇئًغ ەن ئىلگىرلىدى ، ظۇهىڭ بىلەن بىللە صەهئىتى مىشلىشىز لەدەم

ۇر مۇلاملىرىغا ۋارىشلىق لىلىض ، توپالش ،  ۇزىنىلىق جەۋھىرى بولغان ۇئًغ خەلكىمىزهىڭ پىشخىم خاصلىكىوىڭ م

وڭ ۇئتۇلالر لولغا هەلدى وظاللىوارلىق چ   . رەتلەش ۋە تولۇلالش خىزمىتىدە خ

ۇر وئن ئىننى مۇلامىوى تولۇلى بىلەن دەۋرىمىزگ    ۇر مۇلاملىرىوى ًولىلىض خەتىرىدىن ۇئًغ ۈزۈپ بېرىپ ، ۇئًغ ە ًەتن

لىق مۇلامچىالر وئرۇهدىغان وئن ئىننى مۇلام  للىنىدىنى داڭ ۇرداخۇن ئاها ۋەهى ۇر مۇلامطۇهاس ت صالالپ لالغان مەظھ

ۈرۋېلىودى ( پالصتىونا ) ًىلالرهىڭ بېطىدىال صىمغا   -50 دىغان غاًەت زو. هۆچ . ر تارىخىي تۆھپە بۇ ، خاتىرلەظنە ئەرزٌى

ۇر وئن ئىننى مۇلامىغا ھەلىكىي ۋارىشلىق لىلىطوىڭ مۇلەددىمىشى ئېچىلدى  مۇلاموىڭ لېوتىغا . ظۇهىڭ بىلەن ۇئًغ

جى لېتىم هوتىغا ئېلىوىپ ، هىتاب لىلىوىپ هەظىر لىلىودى<< وئن ئىننى مۇلام >> ئېلىوغان هۇصخىشى ئاصاصىدا    . تۇه

ۈرۈش ،     ۈزلەهدۈرۈش خىزمىتىمۇ ًېكىوكى  مۇلاموى صەھوىلەظت تەظۋىق لىلىض ، مەملىنەت ئىچى ۋە صىرتىغا ً

پەلىٌەتلىم ئىطلەهدى  ۇۋەپ ۈزەل . ًىلالردىن بۇًان م ۈزۈلمىشى گ ۇزىنا صاھەصىدىنىلەر بۇ ۋالتى ۇئزاق ، ت پۈتۈن دۇهٌا م

وڭ ھەجىملىم مۇلام غەزىوىشىگە ًېڭى لىزىكىض    . هەزىرىوى صالدى، تەرهىبى باي ، لىممىتى ًۇلىرى ، چ

ۈرۈظى بوًىچە رەتلەپ چىكىض ، لېوتىغا  - 1991    ًىلى وئن ئىننى مۇلاموى لېزىض ، توپالش ، لاًتىدىن تولۇق ً

ۈرۈلگەن  مۇلامىوىڭ بېٌجىڭدا << چەببىٌات >> ئېلىض خىزمىتىوىڭ ئاصاصىي جەھەتتىن تامامالهغاهلىكى ، صەھوىلەظت

ۈزۈلگەن  ۇڭخۇ  -4>> ۆئتن لىم ج ۆۋەت ۆرىنى ه ۇزىنا ه دە ئالكىطلىوىپ ، ًۇلىرى باھاغا ئېرىطنەهلىنى ، << ا ئاۋازى م

ۈزۈلگەن  ۇزىنا باًرىمى >> ئەهگىلىٌىوىڭ پاًتەختى لوهدون ظەھرىدە ۆئتن لىم خەلكئارا ئەهئەهىۋى م ۆۋەت جى ه دا ، << تۇه

صى بۈًۈك برتاهىٌە ئارىلىوى لاپلىغاهلىكى ، ظۇ ۇر مۇلاملىرىوىڭ ًاڭراق صادا ۇر وئن ئىننى مۇلام ۇئًغ هدالال ۇئًغ

ە ، بېلگىٌە ، گولالهدىٌە ، لازالىشتان ،  لىرىدىن ھالكىپ ۆئتۈپ گېرماهىٌە ، ظۋېتشارٌى لىرى ۋادى صىوىڭ تەڭرى تاغ صادا

ۇرغۇن  ور ۋە ظىٌاڭگاڭ لاتارلىق ه ۆئزبېنىشتان ، لىرغىزىشتان ، ئىران ، پاهىشتان ، ًاپوهىٌە ، ماالًشىٌا ، صىوگاپ

ۇرتى << وئن ئىننى مۇلام >> راًۇهالردا لىزغىن ئالكىطكا ئېرىطنەهلىنى ؛ دۆلەت ۋە  ۋولى صۈپىتىدە مۇلام ً هىڭ صىم

ۈرهۈم  ۈرۈپ ، ت لىم مەرمەر ھەًنىلى لەد هۆت ۈرهۈم  -ًەرهەهتدە مۇلامطۇهاس مەلىنە ئاماهوىشاهىڭ ھەًۋەت ت

چىلەرهى جەلپ لىلغاهلىكى ؛ راًوهىمىزهىڭ مەرهىزى ۈئرۈمچىدە وئن ئىننى مۇلام >> ۋە << مۇلام ئاهشامبىلى>>  صاًاھەت

ۇر وئن ئىننى مۇلام << تەتكىكات جەمئىٌىتى  كان ًىپەك ًولىدا ۇئًغ ۇرۇۋات ۇرۇلغاهلىكى لاًتا گۈللىوىض ھارپىشىدا ت هىڭ ل
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ۆرصىتىدۇ ، ئەلۋەتتە صىوىڭ مەڭگۈ ًاڭرىغاهلىكىوى ه   ! صادا

  

  

ۇرالردا تولۇمىچىلىق ۋە بوًالچىلىق  ۇئًغ

ۇظتاربۈم  ەرًەم ظېرىپ خ

ۈگۈهىگە جاًالظكان -ھۈهەر    ۇر خەلكى ًىپەك ًولىدىنى صودا ئااللىشىوىڭ مۇھىم ت ۇئالر بۇ . صەهئەتنە باي ۇئًغ

چىلىننە تاًىوىپ، تاۋار -ئەتلەس، بەلەصەم، ماتا -دۇردۇن، هىمخاب، ظاً  ى -مۇهبەت  زىمىودا صودا ۋە لول ھۈهەرۋەه

  .صودىشىوى جاهالهدۇرغانچەهمەهلەرهى تولۇپ، ًىپەك ًولى 

وتەن، لەظكەر ۇئصتىلىرى تولۇغان تەتىلال، هىمخاب، ئاق هاالۋتۇن،  80-70بۇهىڭدىن    ًىلالر ئىلگىرى ، ًارهەهت، خ

ورت لىلىوغان، هېٌىونى ۋالىتتا تەربىٌىلىمەصلىم هەتىجىشىدە  صېرىق هاالۋتۇهلۇق زەرباپ رەختلەر چەت ئەلگە ئېنىشپ

چە صالالهمالتابۇ هەصپ ۈئزۈلۈپ لالغ لىرى ھازىرغى ۇرالر بىر لەدەر . ان بولشىمۇ، ئەًوى ۋالىتوىڭ هىمخاب، تەتىلال ۇئًغ

ۇرتلىرى بولۇپ، ۇئالر  وتەن، ًارهەهت، لەظكەر لاتارلىق راًوهالر ًىپەهچىلىنوىڭ ئاها ً ۇرالالظكان خ توپلىطىپ وئلت

و  ئاال، صېرىق ئاال، ئااللاغا، لارا لاتارلىق هۆپ خىللىق ۇئالر ۇئزاق تارىختىن بۇًان ًىپەه تىن صېرىق، ئات باغرى، لىزى

ۈررەڭ ، ًېطىو، ًېطىو ئااللاغا، مۈجەت لاتارلىق  و بەلەصەم ؛ ئاق، صېرىق، ئەت  20ئەتلەس؛ تۆم چە خى هەچ

وررەڭ ظاً  ى؛ لوش ًىپلىق چەهمەن ظاً  ى لاتارلىق رەختلەر ؛ ًىپەك گىلەم، جاًواماز، مېھراب ًاپكۇ،  رەڭ، لارا، پ

ۈمپەردە ، پەرىجە، ھەتتا ئەگلەك ظاًىالرهى تولۇغانبەلب لىكى ، چ   .اغ، ئاًالالر ًاغ

وز لۇًرۇلى، ًېطىو، هىو رەڭ    و هاتەهچە، ھەًراهى، ئاهار گۈلى، ئالما گۈلى، ًۇلغۇن چېچىنى ، ت پاختىدىن ھەر خى

ۇرەڭ تېرىنە لاتارلى و گۈللۈك رەخت،  80-70ق تولىما، ظاتاۋا، ئاق لىرغاق صىماۋى تېرىنە، لوش ًىپلىق رەڭم خى

و گۈللۈك پاالس، گۈللۈك تاغار، گۈللۈك (چەهمەن ئاق تولۇلۇپ بوًىلىدۇ -ماتا)چەهمەن  -هۆپ خىللىق ماتا ، ھەر خى

ۇرجۇن، گۈللۈك ئىطتاهباغ  لاتارلىق  و پاختا تولۇلمىالرهى تولۇًدۇ 100خ چە خى بۇهىڭ ئىچىدە توالهغان ًىپتىن . هەچ

و ۇرىدۇتىۋىتلىق تولۇپ، لىزى   .، لارا هۆك ًاهى هىو رەڭ بىلەن بوًىغان چەهمەهلەر ئاالھىدە وئرۇهدا ت

ۆڭۈل بۆلگەن    ۇرالر ًۇڭ تولۇمىچىلىككىمۇ ئاالھىدە ه ۇڭىدىن چەهمەن ۋە تىۋىت . ۇئًغ ۆگە ً ۇئالر صاپ ت
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ۇڭىدىن چەهمەن  ۆگە ً ۇرۇلغان ت ۈرى لېزىۋېلىوغان مەدەهىٌەت ًادىنارلىكلىرىدىن لارىغاهدا)ئارىالظت ، ًۇڭ چەهمەهوىڭ ت

و تولۇلمىالر ۋە ًۇڭ تاغار، ًۇڭ  -تىۋىت رومال، ًۇڭ پاالس، هاظا، ئات( هۆپ ۇئالغالر ًاپكۇصى لاتارلىق هۆپ خى

ۇرجۇن لاتارلىق ئىپتىدائىي ًۇڭ تولۇلمىالرهى تولۇغان   .خ

و، هىو، لارا، لارا هۆك، زەًتۇهە،    ۇرالر بوًالچىلىككا ماھىر، ۇئالر لىزى چەًزە رەڭ، ظاپتۇل چېچىنى، ئاهار ۇئًغ

و  وررەڭ، هاۋا چېچىنى لاتارلىق هۆپ خى ۇم صېرىكى، پ ورما رەڭ، توپا رەڭ، ئەت رەڭ، توق صېرىق، تۇخ گۈلى، خ

ۈرىوى هۆپەًتىدۇ، رەڭلەرهى تەڭطەًدۇ ۇرۇش ئارلىلىق ت   .رەڭ ئىطلىتىدۇ ۋە ئارىالظت

ۇر لىز. بوًاًدۇ، مەظۈت بوًاًدۇتەڭطەلگەن رەڭلەردە ًىپەك، پاختا، ًۇڭ رەختلەرهى    و رەڭوى -ۇئًغ ًىگىتلىرى لىزى

ۆرىدۇ ورۇرى ھېشابالًدۇ. ًاخطى ه و چەهمەن هىٌىطوى ۆئزلىرىوىڭ ًىگىتلىم غ ۇر ًىگىتلىرى لىزى . بولۇپمۇ ۇئًغ

ۇر ۇرالرهىڭ هىو بوًىكى دۇهٌاغا مەظھ   .ۇئًغ

ۇر بوًالچىلىكى مىللى ئاالھىدىلىننە ئىگە،ۇئالر بوًاق     ۇمەك، زاك، زەمچە، ئاهار پوصتى، ًۇلغۇن ۇئًغ ۈئچۈن تۇخ

ظكال لاتارلىكالردىن پاًدىلىوىدۇ ۈر دېتى، دا وۋزىكى، ًاڭاق پوصتى، تۆم و بوًاق ئەصىرلەر . چېچىنى، ۆئرۈك ل بۇ خى

ۇرالر تولۇغان . بوً  ى ۆئڭمەًدۇ -هىڭ خەلكئارا بازاردا ئەتىۋارلىق بولۇظى ۇئهىڭ رەڭ"هوها رەڭلىم گېلەم "ۇئًغ

لىمبو ۇصۇصىٌەتنە ئىگە بولغاهلىكى بىلەن مۇهاصىۋەت   .ًاللىرىوىڭ ۆئڭمەس خ

  مىراس: مەهبەصى  

ۆرۈلگىوى  لېتىم35:ه

 5-1-2008:ۋالتى 

  

 

ۇزىنا صەهئىتى ۇر م ۇر هالصشىم ئەدىبلىرى ۋە ۇئًغ  ۇئًغ

  هەبىجان مەمەت 

ۇر خەلكىوىڭ ئەدەبىٌات        ي -ۇئًغ صلىرىغا ئىگە صەهئىتى ۇئزاق تارىخكا، مول ئەدەبى صالرغا ۋە صەهئەت مىرا . مىرا

صالرغا ئىگە ۇرالردا هاھاًىتى ۇئزۇن تارىخكا، باي ۋە ظاهلىق مىرا ۇزىنا صەهئىتى ۇئًغ ۈملىدىن م ۇزىنا تارىخىوى . ج ۇر م ۇئًغ
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ۇرغۇن تاالهىت ئىگىلىرىوى ۇئچرىتىمىز، بول ۇپمۇ بۇ ۋارالىلىغىوىمىزدا، بۇ صاھەدە ۆئچمەس ئىزالرهى لالدۇرۇپ هەتنەن ه

ككەتنە صازاۋەردۇر ۇر ئەدەبىٌاتى ۋە صەهئىتىوىڭ .صاھەدە ئەجىر صىڭدۈرگەن هالصشىم ئەدىبلىرىمىز ئاالھىدە دى ۇئًغ

ب ئەبۇ هەصىر فارابىي پەلشەپە، ئەدەبىٌات، تېبابەت، تىلطۇهاصلىق، ماتېماتىنا، فىزىنا  صى، بۈًۈك ئەدى پېطۋا

وىڭ بۈًۈك  ۇزىنا لاتارلىق پەهلەر بوًىچە ۆئز دەۋرى ۇر م ۇزىناهت، مەظھ ئالىمى بولۇپال لالماي، ًەهە ماھىر م

ۇزىنا تارىخچىشى ئىدى ىچىشى ۋە م ۇزىنا چالغاهدا . هەزەرٌى تارىخىي مەهبەلەردە لەًت لىلىوىطىچە، فارابىي م

. پ لاالتتىئاڭلىغۇچىالر ئاۋۋال ھاًاجاهلىواتتى، ئارلىدىن ًىغالپ هېتەتتى، ئەڭ ئاخىردا ۆئزلىرىمۇ صەزمەصتىوال ۇئخال

ورۇهدىن هېتىپ لاالتتى ۇزىنا ئارلىلىق ئىوشان . فارابىي بولشا ھەممەًلەهوى ۇئخلىتىپ لوًۇپ، ص بۇهىڭدىن فارابىٌوىڭ م

ۆڭۈل صازىوىڭ هازۇك تارىلىرىوى چېنەلىگەهلىنىوى  ۇر لاتالملىرىغا صىڭىپ هىرىپ، ۇئالرهىڭ ه وڭ ك لەلبىوىڭ ئەڭ چ

ۆرۈظنە بولىدۇ ۇرغۇن ئې. ه ۈزۈپ وئرۇهدىغانفارابىي ه ۇزىنا ئەصەرلىرىوى ئىجاد لىلغان ۋە ۇئهى ۋاًىغا ًەتن چالغۇ . صىو م

ىشى ھەلكىدە . ئەصۋابالر ئىچىدە لالۇهوى فارابىي هەظىپ لالغان دەپ رىۋاًەت لىلىوىدۇ ۇزىنا تارىخى ۋە هەزەرٌى فارابىي م

ۇزىناهتالر لولالهمىشى)« رىشالە مۇغەهوىٌۇن» ۇڭلىرى »:ۆئز هىتابىدا. هاملىق هىتابوى ًازغان( م ۇزىنىوىڭ تىلشىز م م

ۇرغۇچى ئامىلدۇر ۇزىنىوىڭ هېمە ئىنەهلىنى ئاظنارا . ئىوشان روھىغا مەهىۋى وئت تۇتاظت ۇئهىڭغا ظېئىر لوظۇلشا، م

گەهىدى« بولىدۇ ۇزىنا بىلەن ظېئىرىوىڭ لان بىلەن گۆظتەك ًېكىن مۇهاصىۋىتى بارلىكىوى . دې ۆزىدىن م فارابىٌوىڭ بۇ ص

ۆرۈ لىطكا بولىدۇه ۆۋىتىدە ًەهە . ۋې ظۇهىڭ ۈئچۈن هالصشىم ئەدەبىٌاتىمىزدىنى ئاتاللىق ظائىرالرهىڭ هۆپىوچىشى ۆئز ه

ۇزىناهتالردىن بولغاهىدى ۇلالهغان بۈًۈك  - 13 .ماھىر م ئەصىرهىڭ باظلىرىدا ئىلى ئالمالىكتا ًاظاپ ئىجادىٌەت بىلەن ظۇغ

كۇچى)« ۇئلۇم -تاھىو مىف»ئالىم ًۈصۈپ ئىبوى ئەبۇ بەهر صەهناهىي  هاملىق ئەصەرهى ًېزىپ ( ئىلىملەرهىڭ ئاچ

ۇزىنا ئىجادىٌىتىدىنى مول مېھوەت  ئەدەبىٌات صاھەصىدە زور ظۆھرەت لازاهغان بولشا، ًەهە بىر تەرەپتىن ۆئزىوىڭ م

ۇزىنا صاھە ظشىز وئرۇهداش ماھارىتى بىلەن م صىدە داڭ مېۋىلىرى، وئن ئىننى مۇلامغا لوظكان تۆھپىلىرى ۋە تەڭدا

صلىرى بىلەن ( 1465  -1366)ئاتاللىق ظائىر مەۋالها ۇئبەًدۇلالھ لۇتفي  .چىكارغاهىدى ۆئزىوىڭ هادىر ظېئىرىي مىرا

ۇزىنا جەھەتتىنى ئاجاًىپ ( تىو پادىطاھى)« هەالم -مالىنۇل »ظېئىرىٌەتتە  دەپ ظۆھرەت لازاهغان بولشا، ۆئزىوىڭ م

ۇزىنا ۇئصتازى»ن ئىكتىدارى ۋە ئىجادىٌەت مېۋىلىرى بىلە گەن هامغا ئېرىطنەن« م ۈر ظائىر ئەلىطىر  .دې ۇئلۇغ مۇتەپەهن

صلىرى بىلەن ( 1501  -1441)هەۋائىي  ي مىرا ظېئىرىي مەملىنىتىوىڭ »ۆئزىوىڭ ظېئىرى تاالهتى ۋە ئىوتاًىن مول ئەدەبى



 232 / 513 
 

 232 / 513 

 

صلىرى ۋ« پادىطاھى ۇزىنا جەھەتتىنى هادىر ئىجادىٌەت مىرا ە ئاجاًىپ وئرۇهداش ماھارىتى دەپ تەرىپلەهگەن بولشا، م

لەردە باًان لىلىوىطىچە، . بىلەن زور ظۆھرەت لازاهغان ۇئ . مۇلامىوى ئەلىطىر هەۋائىي ئىجاد لىلغاهىنەن« هاۋا»رىۋاًەت

ۈزگۈچىدۇر »:ھەلكىدە ئاالھىدە توختىلىپ ۇئالرغا ۈزگۈچى، غەموى هەتن دەپ ًۇلىرى باھا « ...صازەهدىلەر ظادلىق ًەتن

ۈرەك ئادەموىڭمۇ باغرىوى »:ىطىر هەۋائىي ًەهەئەل. بەرگەن صازەهدىوىڭ مىجەزى مۇالًىم، ۆئزى ئەلىللىق بولشام، تاش ً

ڭ صالىدۇ وزغىال ۆڭۈل مەملىنىتىگە ل ًدۇ، بولۇپمۇ ھەم وئلۇپ، ھەم چالىدىغان هاخطىچى ۋە صازەهدە ه « ئېرىتىۋېتەلە

گەهىدى لىدىرخان ًارهەهدىي، صۇلتان صەئىدخان، صۇلتان ۇئهىڭدىن باظكا ئاتاللىق ظائىرلىرىمىزدىن  .دې

ظىدخان، مىرزاھەًدەر ئاًازىي، مەلىنە ئاماهوىشاخان هەفىشىي، بابا رەھىم مەظرەب، هەۋبەتىي، مولال  ئابدۇرە

ۇن هالىس لاتارلىكالرهىڭ ھەممىشى ماھىر ۇئصتازىلىرىدىن  جىزىي، مولال صابىرئاخ ئىشمەتۇلالھ ئىبوى هېئمەتۇلالھ مۇئ

ۇزىنا صەهئىتىوىڭ تەرەلكىٌاتىدا وئًوىغان رولى زور بولغان .ئىدى ۇر م ۇزىنا ئىجا لىلغان، . ۇئالرهىڭ ۇئًغ ۇئالر ۆئزلىرى م

ۇزىنا ھەلكىدە مۇھىم ًازما مەهبەلەرهى مىراس لالدۇرغان ۇزىنا صەهئىتىوىڭ  .وئرۇهدىغاهدىن صىرت، م ۇر هالصشىم م ۇئًغ

ۇر ظائىر بۈًۈك ًادىنارلىكى وئن ئىننى مۇلاموىڭ با وڭ  -رلىككا هېلىطىدە ۇئًغ ئەدىبلىرىوىڭ وئًوىغان رولى هاھاًىتى چ

صلىرى بىلەن مۇلام تېنىشتلىرىوى بېٌىتىپال لالماصتىن، بەلنى . بولغان ۇئالر ۆئزلىرىوىڭ ئەڭ هادىر ظېئىرىٌەت مىرا

صتاهلىر لىرىوى ئىجاد لىلىپ ۆئزلىرىمۇ ئاجاًىپ هادىر مۇلام هەغمىلىرىوى، پەظرۇلىرىوى، صەهەملىرىوى، دا ىوى ۋە مەظرەب

ۇزىنا ۋە، . ًاهى وئرۇهداپ، ،مۇلام ظەهئىتىوىڭ تەرەلكىٌاتىغا ۆئچمەس تۆھپىلەرهى لوظكان ۇئالر مۇلام ھەلكىدە، م

ۇر مۇھەببەت، ًۇلىرى ئىطتىٌاق ۋە زوق  وڭ ك ۇزىناهتالر ھەلكىدە ئاجاًىپ پاصاھەتلىم وئتلۇق مىشراالرهى، چ  -م

ىۋى مەلۇماًالرهى ًېزىپ ھاًاجاهغا تولغان بې ًىتلەرهى، ظۇهدالال ًۇلىرى ئىلمىي لىممەتنە ئىگە تارىخىي ۋە هەزەرٌى

ۇزىنا  .لالدۇرغان ۇر م ۇزىنا ھەلكىدە ًېزىپ لالدۇرغان ًازما مەلۇماتلىرى بىزهىڭ ۇئًغ هالصشىم ئەدىبلىرىمىزهىڭ م

ۇزىنىغا بولغ ۈملىدىن هالصشىنلىرىمىزهىڭ م ۇر مېھىر تارىخىوى، خەلكىمىزهىڭ، ج وڭ ك مۇھەببىتىوى، مۇلام  -ان چ

ۈظىوىطىمىزدە هاھاًىتى زور ئەھمىٌەتنە ئىگە ۇر چ وڭ ك ۈرۈپ  .صەهئىتىمىزهى تېخىمۇ چ ۇر مەدەهىٌەت تارىخىوى تەهط ۇئًغ

ۈپ  ۇزىنىشىوىڭ گوًا بىر ج ۇر هالصشىم م ۇر هالصشىم ئەدەبىٌاتى بىلەن ۇئًغ ۋارالالًدىغان بولشاق، ۇئًغ

كىي لىلىپ، بىر لوظنېزەه تەك تەڭ تەر ۆرصىتىپ، بىر  -ەل بىرىوى لەدىرلەپ  -بىرىوى تولۇلالپ، بىر  -بىرىگە تەصىر ه

ۈگۈهنى دەۋرىمىزگىچە ًېتىپ هەلگەهلىنىوى ھېس لىلىمىز ۈگۈهنى ئەدەبىٌات  .ب صەهئەت تەرەلكىٌاتىمىزدىمۇ  -ب
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ۇزىنا لول تۇتۇظۇپ تەڭ ئىلگىرلىطى، بىر   -بىرىگە مەدەت بېرىطى، بىر  -ىطى، بىر بىرىدىن ۆئگىن -ئەدەبىٌات بىلەن م

ۈظىوىطى، . بىرىدىن ئەلىلىي هۈچ، بەدىئىي ماھارەت، مەهىۋى زوق ئېلىطى ئىوتاًىن مۇھىم ۇزىنىوى چ ئەدىبلەر م

ۇزىنا ئەصەرلىرىدىن ۋالتى  ۋالتىدا بەھرىمەن بولۇپ، ۇئالردىن ۆئزىچە مەهىۋى ئېوېرگىٌە ھاصىو لىلىطى،  -ئېشىو م

ۇزىناهتالرمۇ ۆرۈپ، ۇئهىڭدىن زوق  -ظائىر  م ۇزىنا  -ئەدىبلەرهىڭ مۇهەۋۋەر ئەصەرلىرىوى ه ئىلھام ئېلىطى ۋە بۇهىڭ م

ك ۈظىوىطى هېرە ۈرتنە بولىدىغاهلىكىوى چ ۇزىنا ئاھاڭلىرىغا . ئىجادىٌىتى ۈئچۈن ت ورالر ۆئزىوىڭ ئىجاد لىلغان م وزىت هومپ

ك -مۇهەۋۋەر تېنىشتلەرهى تالالپ ئىطلىتىطى، ھەرگىزمۇ خام  . خاتىال، ًېرىم  ًاتا تېنىشتلەرهى ئىطلەتمەصلىنى هېرە

ۈرۈپ، هاخطا  ۆرىدىغان صەرخىو ئەصەرلەرهى بارلىككا هەلت ۇزىنا  -ظۇهداق لىلغاهدىال، خەلكىمىز ًاخطى ه م

ۇر لازاًلى، . صەهئىتىمىزهىڭ تەرەلكىٌاتىوى تېخىمۇ تېزلەتنىلى بولىدۇ وڭ ك صلىرىمىزهى ًەهىمۇ چ بىز هالصشىم مىرا

لى -الصشىنلىرىمىزدىن ۆئگىوەًلى، ھەممىمىز تەڭ هۈچ چىكىرىپ، ئەدەبىٌات ك  صەهئىتىمىزهى گۈللەهدۈرەً

وتەن ًېڭى لاظتېطى هاخطا  ور خ  ۇئصشۇل ۆئمىنىدە -ئاپت

  

  

ۇر لىزلىرىوىڭ وئصما ، ًىلىم لوًۇش ئادىتى  ۇئًغ

  مۇهەۋۋەر ئابدۇراخمان

 

 وئصما لوًۇش ئادىتى .1

وللۇق ۆئصۈملۈك بولۇپ، هرېشت  گۈ   --وئصما ۈهلەر ئائىلىشىگە هىرىدىغان، ئىننى ًىللىق صامان غ للۈك  ۆئصۈمل

ۈرۈپ هەلگەن ھەم خاهىم  ۈرۈپ  -دىٌارىمىزدا لەدىمدىن ۆئصت ۈزەللەظت لىزلىرىمىز ۇئهىڭدىن پاًدىلىوىپ لاظلىرىوى گ

 .هەلگەن

ۈزەللىننە ئىوتىلىدىغان، خاهىم  ۈزەللىنوى صۆًىدىغان، گ لىزلىرىمىز ۆئز ئەتراپىدا ۆئصىدىغان تەبىئىي  -ئەزەلدىن گ

ۈرۈش، ھەرخىو گىرىم بۇًۇملىرىوى ًاصاپ ئىطلىتىض بىلەن بىرگە،  ۈزەللەظت ۈهلەردىن پاًدىلىوىپ ھۆصن گ ۆئصۈمل

ق وهاهلىرىمىز ًازدا ھوًال باغالردىن مەخشۇس  -مەصىلەن ھازىرمۇ ئاهىلىرىمىز ۋە لىز . وئصما لوًۇظكىمۇ هاھاًىتى ئامرا چ
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ۇۋالىدۇ. ئازراق جاي ئاجرىتىپ وئصما تېرىٌدۇ . وئصما لۇالق بولغاهدا، ۇئهى ۈئزۈۋېلىپ صىكىپ صۈًىوى لاظلىرىغا لوًۇظ

لىق بولۇپ، ھۆصوىگە ھۆصن لوظىدۇ وئصمىوى صىكىپ، . وئصما ئىچنەن لاش ئەصلىدىنى لاظتىن لارا، ۇئزۇن، چىراً

ۇرۇپ، لېطىوىڭ ئارىلى ۇئهى تۆت . بۇ تاش وئصما دەپ ئاتىلىدۇ. لىوىمۇ لىلىۋالىدۇصۈًىوى ۆئچنە ًېغىغا ئارىالظت

ۇۋەرصە . پەصىلوىڭ ھەممىشىدە ئىطلەتنىلى بولىدۇ ئاهىلىرىمىزهىڭ لارىطىچە، وئصما لاظوىڭ وئزۇلى بولۇپ، وئصما لوً

ىپ لوًۇللىطىدۇ ە  ئاهىلىرىمىزهىڭ وئصمىوى لاچاهالردىن باظالپ ۇئهى گىرىم بۇًۇملىرى صۈپىتىد. لاش لارٌى

ۆچەك  ۇر خەلق لوظاللىرى ۋە چ لەردىنى  -ئىطلەتنەهلىنى توغرىشىدا ئېوىق ًازما ماتېرىٌال ًوق، لېنىن ۇئًغ رىۋاًەت

وتۇن  لىزالر ھەلكىدىنى تەصۋىرلەردىن لەدىمنى ئاهىلىرىمىزهىڭ وئصما لوًۇش ۋە گىرىم بۇًۇملىرى   -وئصما لوًغان خ

چە تەس ئەمەسصۈپىتىدە ئىطلەتنەهلىنى هاھاًىتى ۇئزاق تارى كا ئىگە ئىنەهلىنىوى لىٌاس لىلىض ئاه  .خ

ۆر   ۇزىنا، ۇئصشۇلچىالرهىڭ، ھ ۇرا مىڭ ۆئي تام رەصىملىرىدىنى م و، لۇمت پەرىلەرهىڭ بەزىلىرى لېلىن لاظلىق  -لىزى

دىمنى ًەهە دىٌارىمىزدىنى لە. ئەتنەن بولشا، بەزىلىرى هاھاًىتى ئىوچىنە لاظلىق ئېتىطنەن لىٌاپەتتە تەصۋىرلەهگەن

ۈزىگە گىرىم لىلىۋالغان لىٌاپەتتىنى  -لەبرىلەردىن چىككان ًاغاچ ھەًنەل  ورچالالر ئارىشىدىمۇ لاظلىق ئېتىپ، ً ل

ۇر صەهئەتچىلىرىوى . وئبرازالرمۇ بار ۇرت ۇئًغ للىنىدىنى غەربىي ً لىق ظائىر جاڭ فۇهىڭ هوچا ۋەهى تاڭ دەۋرىدىنى داڭ

ۇلغاي» لىق ظېئىرىدىنىهام« صۇهغان تالالر »  تەصۋىرلەپ ًازغان  گەن « ًاپٌېطىو لاظلىرىدىن چەهشىز باھار تۇغ دې

ا لارىغاهدا، تاڭ دەۋرىدىنى   ۇر ئاًاللىرىدا وئصما لوًۇش ئادىتى بولغاهلىكى مەلۇم(  907 --618) مىشراغ  .ۇئًغ

ۈهلەرهىڭ چېچىنىوى، بەزى مېۋىلەرهىڭ  -خاهىم و ۆئصۈمل چە خى ۇه تىوال ئەمەس، بىر هەچ و ۆئصۈمل لىزلىرىمىز بىر خى

ۇرۇپ، پەرداز بۇًۇملىرى ًاصىغاهلىكى  ۋاهى» مېغىزى ۋە باظكىالرهى ھەرخىو ماًالرغا ئارىالظت ۈرهىي تىلالر دى ۋە بەزى «  ت

لىم ئېتوىم تۈس ئالغان ھەم هەڭ . نتارىخىي ماتېرىٌالالردا ئېوىق لەًت لىلىوغا بۇالرهىڭ ئارىشىدا بىر لەدەر گەۋدى

ۇر لىز  وهاهلىرى ۇئزۇن زاماهالردىن بېرى تەبىئىي گىرىم بۇًۇمى  -دائىرىدە وئمۇمالظكىوى وئصما بولۇپ، ۇئ، ۇئًغ چ

و ۆئصۈملۈك ۆرىدىغان بىر خى ئاي مەزگىلىدە   -4ۇئ . صۈپىتىدە ئىطلىتىپ هەلگەن ۋە ۇئالرهىڭ هاھاًىتى ًاخطى ه

صاهتىمېتىر ئەتراپىدا ۆئصىدۇ، صېرىق رەڭلىم چېچەهلەًدۇ، ۇئرۇلى ۇئزۇهچاق بولۇپ، صۆصۈن رەڭدە  15. تېرىلىدۇ

صاهتىمېتىر ۆئصنەهدىن باظالپ، ۇئزۇن ئىلىوىپ، هىچىم چىوىلەرگە صىكىپ صۈًىوى چىكىرىپ،  5وئصما . بولىدۇ

ۆهچە پىلتا ًاهى ظۇهىڭغا وئخطاش ئىچنە ي ۈگۈچ ًاصاپ، وئصما صۈًىگە چىالپ لاظكا ه ۆگەپ پەلت اغاچ ۇئچىغا پاختا ً
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چە لېتىم ًېكىلىدۇ چىوىدە هۆچمە بولغان لىشمى . بىر ئاز ظامالدىغاهدىن هېٌىن  ًېوىم صىالپ ًۇًىدۇ. بىر هەچ

ۈرگەهدە، لاش ۇئزۇن، پارلىراق بولىدۇ، لاظوىڭ توم، لوًۇق ۆئس. ۇئزۇهغىچە هەتمەًدۇ ظىگە پاًدىشى ۇئهى لاظكا ص ۈ

ۇرۇپ هۆًدۈرصە لىض پەصلىدىمۇ ًاز . بولىدۇ ۈز پەصلىدە وئصمىوى ۈئزۈۋېلىپ، ۆئچنە مېٌ  ى بىلەن ئارىالظت ه

چە ئەصىرلەردىن بۇًان ئىجتىمائىي ھاًاتىدا وئصمىوى . هۈهلىرىدىنىگە وئخطاش ئىطلەتنىلى بولىدۇ ئاهىلىرىمىز هەچ

ۇرغۇن تەجرىبىلەرهى ًەهۈ ۇرۇپ، لومۇظكا ئىطلىتىض داۋامىدا ه هلەش ئارلىلىق، وئصمىوى ۆئچنە مېٌ  ى بىلەن ئارىالظت

ۇرۇتۇپ، لاتتىق وئصما ًاهى لەلەم وئصما ًاصاپ چىككان  چىلىنىدە وئصمىوىڭ تەبئىٌتى  ①لاچىالپ ل ۇر تېبابەت ۇئًغ

ۇصۇصىٌەتلىرى مۇهداق لەًت لىلىوغان ۇصۇصىٌىتى بەد: ۋە خ ۇرۇق ئىششىق، خ جىدە ل ەهوى وئصما ئىننىوچى دەرى

ۇز بىلەن باظكا چاپشا چاچوى لاراًتىدۇ، ًەل . پارلىرىتىدۇ ۋە ئارتۇق خىلىتالرهى تارلىتىدۇ ۇزابىوى صۇ ۋە ت وئصمىوىڭ خ

ۇرىشا ًاهى ئېزىپ چاپشا، زۇهام ۈئچۈن  ۋە بەلغەم خاراه تېرلىم باش ئاغرىكىوى پەصەًتىدۇ، ۇئهى هۆًدۈرۈپ تۈتۈهىوى پ

ق ھالدا ئىچە چاچالرهى چىڭىتىد. مەهپەئەت لىلىدۇ ۇۋاپى ۇرمىكىوىڭ صىكىلغان صۈًىوى ًاهى لاًوىتىلغان صۈًىوى م ۇ، ًوپ

ۇزابالرغا هىشبەتەن ًاخطى، ۇئرۇلىوى ًۇمطاق ئېزىپ  ۇزابى چاچوى لاراًتىطكا باظكا خ لەي لىلدۇرىدۇ، وئصمىوىڭ خ

ۈظنەن صۇًۇللۇلالرهى تارلىتىدۇ ۈظۈظوى تۇصىدۇ ۋە چ ۆزگە صۇًۇللۇق چ ۆزگە تارتشا ه بۇهىڭدىن باظكا ًەهە . ه

ۇصۇصىٌىتىگە ئىگە ۇرۇش خ ۇش، زەھەرهى لاًت وۋۇت بالىالرهىڭ دۇلۇهۇپ . جىگەردىنى ھارارەتوى تارلىتىض، لاهوى ص

ظكا ھەم ئېغىز ئىچى ۋە تىلغا چىككان  هېتىطلىرى  لىزىتمىلىق هېشەللىنىدىنى ئەصۋە، لان لۇصۇظوى داۋاال

ظكا ئىطلىتىلىدۇ  .جاراھەتلەرهى داۋاال

لىطىپ هەلمەه تەوئ ② ۇر ئاًاللىرىغا خاس ئاالھىدىلىم بولۇپ، ئەۋالدتىن ئەۋالدلا  داۋام ھازىر . صما لوًۇش ۇئًغ

ۇر ئاًاللىرى بولۇپمۇ ًېزا    -گەرچە  گىرىم بۇًۇملىرىوىڭ صۈپىتى ۋە صاهىدا زور ئىلگىرىلەش بولغان بولشىمۇ، لېنىن ۇئًغ

ۇرالالظكان لىز   وهاهلىرى -لىطاللالردا  وئلت وئصمىدىن ئىبارەت بەدەن صاغالملىكىغا پاًدىلىق تەبىئىي گىرىم بۇًۇمىوى  چ

ۈرمەه تە ۋە ئىطلەتمەه تە  .ئەهئەهىۋى ۇئصۇلدا ۆئصت

ۇر ئاًاللىرىوىڭ وئصما ئىطلىتىض ئاصاصىدا ئىلمىي ۇئصۇل بىلەن ئىطلەپچىكىرىلغان ھەرخىو وئصما  ھازىر ۇئًغ

هى لاتارلىكالر هەڭ خېرىدارالرهىڭ لىزغىن ئالكىطىغا لەلەمچىلىرى، وئصما چاچ ًۇًۇش صۇًۇللۇلى، وئ صما هىرپىم ال

وهاهلىرىغىمۇ ۆئزلىطىۋاتىدۇ -ئېرىطىۋاتىدۇ، ھەمدە باظكا مىللەت لىز   .چ
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 ًىلىم چېپىض ئادىتى .2

ۈرۈش لەدىمنى صاھىبجامال   -ًىلىم چېپىض ئادىتى         ۈزەللەظت لىرىوى ئاصراش ۋە گ ئاهىلىرىمىز ۆئز صۇمبۇل چاچ

ۈزەللىنىوى ًارىتىطتا هەم بولشا بولماًدىغان مۇھىم ۆئلچەملىرىدىن بىرى بولۇپ هەلگەن  -لەدىمنى ئاهىلىرىمىز ۋە لىز . گ

ەتلىرىدە لاًتا  ۇرمۇش ئەمەلٌى ۇصۇصىٌىتىوى باًكاپ، ۇئهى ۆئز ت ورۇهال جىگدە ًىلىمىوىڭ خ وهاهلىرىمىز هاھاًىتى ب لاًتا  -چ

ۇۋۇلۇپ هېتىطىوىڭ ئالدىوى ئالغىلى بولىدىغاهلىكىوى ھېس لىلغانصىواق لىلىپ، چا  .چوىڭ چ

  

  

 

  مىراس ژورهىلى: مەهبەصى  

ۆرۈلگىوى  لېتىم75:ه

 2-1-2008:ۋالتى 

ۈرلىرى ۇر تائاملىرىوىڭ ت   ۇئًغ

   

  

 

ۇرصۇن صاۋۇت ۇئدمىض  ت

 

 (ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتى فىلولوگىٌە ئىوىشتىتۇتىدىن)

 

 

ۇر تائاملىرى، تائامالرغا خاهدۇر  ۇئًغ
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ۇر تائاملىرى-بىزگە ظەرەپ  .ظاهدۇر ۇئًغ

 خاصىٌەت ھەم ظىپائىي بار ھەربىرىوىڭ،

ۇر تائاملىرى-بىزگە ھۆصن  .خالدۇر ۇئًغ

 مۇھەممەتجان راظىدىن -               

ۇڭا ئەلىللىق ئەجدادلىرىمىزدىن  -وئزۇللىوىض ۇرۇق »ھاًاتلىكوىڭ ئالدىوكى ظەرتلىرىدىن بىرى، ظ ۇرماسل « تاغار ۆئرە ت

گەن ھېنمەت مىراس لالغان ۇرالر ۆئزىوىڭ ۇئزاق ئەصىرلىم تارىخىي تەرەلكىٌات مۇصاپىشىدە، ۆئزلىرىوىڭ . دې ۇئًغ

لىرىگە ماس هېلىدىغان، ئىوتاًىن هۆپ -ًاظىغان تەبىئىي ظەرت ى، وئزۇللىوىض ئادىتى، ئېتىكاد ئادەت ظارائىتى، مىزاج

ۈرلىرىوى، ظۇهدالال ئىو مىي وئزۇللىوىض توغرىشىدىنى لىممەتلىم رىشالىلەرهى بىزگە مىراس لالدۇرۇپ، ۆئزىگە تائام ت

ن-خاس تائام مەدەهىٌىتى، تاماق ئېتىض ھۈهەر ئەصىرلەردىن ئەصىرلەرگە مىراس بولۇپ، . صەهئىتىوى ظەهىللەهدۈرگە

ۇۋۋەت، ئەلىو-خەلكىمىزگە هۈهدە ۈئچ ۋاق ھەمراھ بولۇپ، ۇئالرغا هۈچ غالملىق ئاتا لىلىپ پاراصەت، صا-ل

ۈرلىرى ھەلىكەتەن هۆپ ۇزۇر، تىلغا لەززەت بېغىطلىغۇچى ئەهئەهىۋى تائاملىرىمىزهىڭ ت كان، جاهغا ھ ۇر . هېلىۋات ۇئًغ

وزغاش، مىللىي  ۆرۈهۈظى، ظەهلى ئادەموىڭ ئىطتىھاصىوى ل ۇرىكى، ئېتىلىطى ۆئزگىچە بولۇش، ه تائاملىرى تەمى، پ

لىم بولۇش، وئ زۇللۇق لىممىتى ًۇلىرى بولۇظتەك بىر لاتار ئاالھىدىلىنلىرى بىلەهمۇ دۆلەت ئىچى ئاالھىدىلىنى گەۋدى

لىق  .ۋە صىرتىغا داڭ

ۇر تائاملىرىوىڭ تارىخى توغرىشىدا لىممەتلىم باًاهالر  ۈرلۈك تارىخىي هىتابالردىمۇ ۇئًغ خەهزۇ تىلىدا ًېزىلغان لەدىمنى ت

ى»مەھمۇت لەظكەرىوىڭ ۇئلۇغ ئالىم، تىلطۇهاس . خاتىرىلەهگەهلىنى مەلۇم ۈرهىي تىلالر داۋاه ۇر «ت دا لەدىمنى ۇئًغ

چە ئاتالغۇ تىلغا ئېلىوغان 80ئىچمەك مەدەهىٌىتىگە ئائىت -ًېمەك -ئىچمەك مەهبەصى،  ًېمەك-بۇالرهى ًېمەك. هەچ

ۈرگە بۆلۈظنە بولىدۇ وڭ ت گەن ئىننى چ ۈرلىرى دې  .ئىچمەك ت

ۇرلان ( ۇغدايب)تارىغ : ئىچمەك مەهبەصىدە ئاصاصەن-ًېمەك (1 ۈرۈچ)ئارپا، تۇت ۆگى ( گ ، لوهاق، صۇ ًاغ، (تېرىق)ت

ۇن  ۇن)لاغ ۇ (ۆئچنە)، لوي، ۆئچنە (هاال)، ۇئد (ئات)صۈت، ًۇهد ( گۆش)، ًاغ، ئەت (لوغ ۇ)، تالاغ ، (توخ

ۇرتغا (بېلىق)، بالىق (غاز)ۆئردەك، لاز  ۇم)، ًۇم ، (ئاق صەۋزە)، وئغلى (صامشاق)، صارمۇ صاق (ھەصەل)، بال (تۇخ

ورچ  ۇن (ًۇمغالشۈت)، صپۈت (لارا مۇچ)م ۇرما (پىٌاز)، صوغ ۇرۇپ)، ت ۇر (ت ۇر)، چاغم ( تەرخەمەك)، تارماز (چامغ
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ۈگە  ۆه تات لاتارلىكالر تىلغا ئېلىوغان( پىدىگەن)بۈت  .، ًاغ، گۆش، ه

ۆۋەهدىنىلەر تىلغا ئېلىوغان-ًېمەك (2 ۈرلىرىدىن ئاصاصەن ت ۈرلىرىدىن ( 1: )ئىچمەك ت ، (هان)ئەتمەك هۆمەچ، هان ت

ولمىن  ورهان)چ ۆزمەن (لاتلىما)، لاتما (ھ ، لۇًما (پوظنال)، پۈظنەل (هاهچا)، پۈصنەچ (هۆمەچ)، تولاچ، ه

ۇق -صۇًۇق( 2)لاتارلىكالر؛ … (لۇًماق) لۇظكاچ تىلى )صەلەڭ، لاًوىتىلغان تائامالردىن ۈئگرە، لېٌما ۈئگرە، صارماچ

و صۇًۇق تاماق)، لەتۈ (ئاش ۆپ) ، تۇتماچ(بىر خى چۈ ( 3)لاتارلىكالر؛ ( چ ۆگلۈه ۈرىدىنى تائامالردىن ص گۆش ت

ورپا)، مۇن (هاۋاپ) ۇت (لېزا)، لازى (ظ ۈرلىرىدىن ئاًران ( 4)لاتارلىكالر؛ ( ھېشىپ)، صوغ ، (لېتىق)ئىچىملىم ت

ۈزمە، بۇخشۇم  وزا)ص  .لېمىز لاتارلىكالر( ب

لىشى دەۋرى صتىخ(1368~  1279)ًۈەن صۇال چى، وئزۇلطۇهاس ۋە وئردا تېۋىپ ى بولۇپ دە، وئردىدا صاراي دا اه

ۇر تىبابەت ئالىمى لۇصكۇي تەرىپىدىن ًېزىلغان  ۇر ۇئًغ ۇرى»ئىطلىگەن مەظھ صت  600دا بۇهىڭدىن «ظىپالىق تائامالر دە

ۇرالرهىڭ هۆپلىگەن تائاملىرى، ئەت 700~  نى ۇئًغ ۇرۇهكى دەۋردى ۇرۇچالر ۋە پەرھىزلەر -ًىلالر ب ۆه تاتالر، خ گۆظلەر، ه

 .ان لىلىوغانباي

ۇزلۇق رىشالە ۋە  ۇر تائام مەدەهىٌىتى ھەلكىدە خېلى هوپ چىالر، ۇئًغ ًېكىوكى ًىلالردىن بېرى بىر لىشىم تەتكىكات

ۇردى ۈرلىرىوى وئلۇرمەهلەرگە توهۇظت ۇر تائاملىرىوىڭ ت توختى بالى : مەصىلەن. لامۇصالرهى هەظر لىلدۇردى ۋە ۇئًغ

ۈزۈلگەن  اتى، ظىوجاڭ خەلق هەش)تەرىپىدىن ت ۇر تاماللىرى»( ًىلى هەظرى-1984رٌى خىلغا  300هاملىق هىتابكا « ۇئًغ

ۈزۈلگەن ۇر تائاملىرى هىرگ ۇر تائاملىرى»ئالمۇتىدا هەظر لىلىوغان . ًېكىن ۇئًغ و  640هاملىق هىتابتا « ۇئًغ چە خى هەچ

ۇرۇلغان ۇرۇچلىرى توهۇظت ۆه ئالىپ تەرى. تائام ۋە ۇئهىڭ خ چى ۋەلى هېرەم ه ۈزۈلگەن ًاش تەتكىكات ۇر »پىدىن ت ۇئًغ

ۇرغۇن تائامالر ( ًىلى هەظر لىلىوغان-2007ظىوجاڭ صەھىٌە هەظرىٌاتى تەرىپىدىن )« تائاملىرى لامۇصى هاملىق هىتابكا ه

ۈزۈلگەن ۈرلىرى ھەلكىدە توختىلىپ، . هىرگ ۇر تائاملىرىوىڭ ت ور هىتابىدا ۇئًغ ۈگۈهنى هۈهدە بىز ۋارىشلىق »ئاپت ب

ۇر تائ كان ۇئًغ ۈرى لىلىۋات خىلدىن ئارتۇق بولۇپ، صان، صۈپەت جەھەتتە دۇهٌادا ئالدىوكى لاتاردا  1000املىرىوىڭ ت

ۇرىدۇ دەپ ئېٌتشاق ئارتۇق هەتمەًدۇ ۇر ًېمەك»ظىوجاڭ خەلق هەظرىٌاتى . دەپ ًازغان« ت ئىچمەك مەدەهىٌىتى -ۇئًغ

ۈرۈش « مەجمۇئەصى گەن صەرلەۋھىدە بىر ً ۈزدى، ۇئهىڭ ھاز 23دې ۈز  12ىر پارچە هىتاب ت هىتابى وئلۇرمەهلەر بىلەن ً

ۆرۈظتى ۇرالرهىڭ ئەهئەهىۋى تائاملىرىوى ۋە هېٌىن باظكا . ه ًۇلىرىدىنى بىرلاتار هىتابالرغا ئاصاصلىوىپ، ۇئًغ
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ۈرلەرگە بۆلۈظنە بولىدۇ ۆۋەهدىنىدەك ت ۈرگەن تائاملىرىوى، مېوىڭچە ت  :مىللەتلەردىن لوبۇل لىلىپ ۆئزلەظت

ۈرىدىنى تائامال .1  رهان ت

ۇرۇش ۇئصۇلى وئخطاش بولمىغان، ئاصان  گەهدە، ظەهلى لۇًاش، ئاًوى ئەصلىتىدىغان، پىط ۈرىدىنى تائامالر دې هان ت

ۇزۇلۇپ لالماًدىغان، صالالپ ًېٌىطنە ماس هېلىدىغان، توي، هەزىر، مېھماهدارچىلىكتا هۆپ ئىطلىتىلىدىغان، ئېلىپ  ب

ۈرۈظنە ئەپلىم بولغان تائامالر هەزەردە تۇتۇلى كا، . دۇً ۇرۇش ۇئصۇلى وئخطاظمىغاچ ۈرىدىنى تائامالرهىڭ پىط هان ت

ۈرگە بۆلىمىز چە ت ۆۋەهدىنى بىرلاه  :ۇئهى ت

ۇرۇلىدىغاهلىرى هۆمەچ (1 ۇرۇن ئىجاد لىلىوغان تائام بولۇظى مۇمنىن: لولاصكا هۆمۈپ پىط مەھمۇت . بۇ هاهدىن ب

ۋاهى»لەظكىرى  ۈرهىي تىلالر دى ۆزمەن»دا ۇئهى «ت دەپمۇ ئاتىلىدىغاهلىكىوى تىلغا « هۆمەچ»هدىن باظكا، دەپ ئاتىغا« ه

ۇبىي ظىوجاڭوىڭ لىشمەن . ئالغان ۇرالردا ۋە جەه و تائام ھازىر هېرىٌە هاھىٌىشىوىڭ دەرًا بوً  ى ًېزىشىدىنى ۇئًغ بۇ خى

ۇد ە ۇئ هۆمەچ گۆظوان، لولاس پېتىر هۆمىچى، لولاس هۆمىچى، لېٌمىلىق هۆمەچ، هۆمم. جاًلىرىدا ھېلى ھەم مەۋج

 .خىلدىن ئاظىدۇ 20لاتوان لاتارلىق 

ۇرۇلىدىغاهلىرى  هان (2 ۇردا پىط ۇرالرهىڭ ئەڭ ئاصاصلىق تامىكى بولۇپ، لومۇلوىڭ لارا (: ئەتمەك، ئەپمەك)توه ۇئًغ

ۇرپاهوىڭ ئاصتاهە لەدىمىي . ًىلوىڭ ئالدىدىنى هان تېپىلغان 3200دۆۋە لەبرىشتاهلىكىدىن بۇهىڭدىن  ۇئهىڭدىن باظكا ت

لىكىدىومۇ لەدىمنى هان تېپىلغانلەبرىشت ۈرى هۆپ ظۇهدالال هاهغا . اه ۇرالردا هاهوىڭ تارىخى ھەلىكەتەن ۇئزۇن، ت ۇئًغ

لىم ۆئرپ ۇهەممەل هان مەدەهىٌىتى ًارىتىلغان دېٌىطنە تامامەن بولىدۇ-مۇهاصىۋەت كا، م لەرمۇ مول بولغاچ هاهوىڭ . ئادەت

ۈرلىرى هۇچا )، توي هېوى، هاهچاهان، پېتىر هان، گىردە، بىجاق هېوى ۆئي هېوى، تولاچ، صەپەر تولىچى-ئاصاصلىق ت

جۈت تولىچى، (هېوى لىق تولاچ، ظىرمان هان، صىٌادان تولىچى، هۈه ، دامان هان، ھەمەك هان، ظېنەر هان، ًاغ

لىم زاغرا، صۈتلۈك زاغرا، لىم هان، جىرىس هان، زاغرا هان، جىگىردەه  صۈتلۈك تولاچ، گۆظوان، لاتلىما، جىگىردەه

ۆۋەهدە هان  ۇر (لوظۇللۇق هان)صۆك هان، ج ۇڭ تولىچى، لوپو ، مۇهارهان، لىٌمىلىق لاتلىما، تاغ هېوى، چاپىتى، گۇچ

 .خىلدىن ئاظىدۇ 40تولىچى، بازار هېوى  لاتارلىق 

ۇرماچ  (3 ۇرۇلىدىغاهلىرى  لاتلىما، لوت ۇرما)لازاهدا پۇظ هغان ، پىٌاز لاتلىمىشى، پىططىق خېمىر لاتلىمىشى، لاتال(لات

ۇرمىچى، پوظنال  ۇم لوت ۇرماچ، تۇخ چە مىڭ ًىللىق تارىخكا ئىگە)لوت لات پوظنال، تاتلىق -، لات(بۇ تائاممۇ بىرلاه
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ۇم پوظنىلى لاتارلىكالر  .پوظنال، تۇخ

وڭ هېوى، ظېنەر تولاچ، ماي تولاچ، گۆش لىٌمىلىق لاتلىما تولاچ، مېغىز  (4 ۇرۇلىدىغاهلىرى  تاۋا چ تاۋىدا پىط

ۈرۈك لاتلىما تولاچ، لىٌمىلىق تاۋا هېوى لاتارلىكالردىن ئىبارەتلىٌمىلىق   .تولاچ، تاۋا تولىچى، چ

 صەلەڭ تائامالر-لاًوىتىلغان ۋە صۇًۇق .2

ۆپ ۈرهىي تىلالر »مەھمۇت لەظكەرى . ًىللىق تارىخكا ئىگە 2300بۇ تائاموىڭ تارىخى ۇئزاق بولۇپ، تەخمىوەن : چ ت

ۋاهى ۈرهلەرهىڭ ئاتاللىق تاماللىرىدىن بىرى ئىنەهلىنىوى ( چ ئاچتۇتما)« تۇتماچ»دا ۇئهىڭ «دى دەپ ئاتىلىدىغاهلىكىوى، ت

لەرگە پاًدىلىق تائام ئىنەهلىنىوى ئاالھىدە ئەصنەرتىپ ۆئتنەن لىم، ئادەم ۇۋۋەت ۇرالرهىڭ ئاتاللىق . ۋە ۇئهىڭ ل ۇئًغ

ۇزىناهتى صەلەي چالكان  ۆرۈهگەن م ۆزگە ه ۆپ بولشا»مۇ (1850~  1790)لەتىپىچىشى، لوظالچى ۋە ه هاملىق « چ

 :لوظىكىدا بۇ تائام توغرىشىدا مۇهداق لوظاق لوظكان

 

 ئاتۇش لىزلىرى وئتكاش،

ۆپ ئاش،  ئاظوىڭ ًىلىنى چ

ۇرىدۇ، لىطىپ ت  لول باغ

ۆپ ئاش ئالدىدا هۆپ ئاش  .چ

 

 بەظنېرەم ۇئهى بولشا،

ۇزى بولشا  .ئاۋاتوىڭ ت

گەن، ۆپ دې  زەپ وئخطاًدۇ چ

 .ئاتۇظوىڭ لىزى بولشا

ۈرلىرى ۆپوىڭ ئاصاصلىق ت ۆپ ى : چ ۆپ، ۆئهۈز تىلى چ لىما چ ۆپ، لېزا هارىن، ًاغ ۆپ ى، لاًماق چ ۆپ، ئاتۇش چ هارىن چ

گەهلەردىن ئىبارەت وردا، ئاق ئاش، هەۋرۇز ئېطى، . دې ۈرۈچ، ماظخ گ وۋى وئماچ، ئاتىال، ًاما، ًوبدان، صىكماق، ظ

ۆهۋاش ئېطى، صۆك ئېطى لاتارلىكالرمۇ صۇًۇق تا ۈر بولۇپ، . مالالرغا هىرىدۇخان ئېطى، ه وڭ بىر ت صۇًۇلئاش چ
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ۇرچاق ۈئگرىشى،  ولوپئاش، هەصمە، لۇظكاچ تىلى هەصمە، ۈئزۈپ ئاش، هۆك پ ورۇما ۈئگرە، خ ۇئهىڭ ًەهە ۈئگرە، ل

ورا  ماش ۈئگرىشى، مەهچىزە صۇًۇلئاش، بىمار ئېطى، ھاردۇق ئېطى، هۆجە ئاش، ًىرتىپ ئاش، توي ئېطى، غ

ۈرى بار 30لئاش، هۇچا صۇًۇلئىطى  لاتارلىق ۈئگرىشى، لېتىق صۇًۇ  .دىن ئارتۇق ت

 تائاملىرى( ئەت)گۆش  .3

ۈرلەرگە بۆلۈظنە بولىدۇ ۆۋەهدىنى ت  :گۆش تائاملىرىوى تەًٌارالش ۇئصۇلىوىڭ وئخطاظماصلىكىغا ئاصاصەن، ت

ورپىس (1 ورپىشى، باچنا ظ ورپىشى، لىٌما ظ ورپا، چەًوەك ظ ورۇما ظ ورپا، ل ورپىالر   ئاق ظ ورپىشى، ظ ۇ ظ ى، توخ

ورپىشى لاتارلىكالر ورپىشى، تاۋۇز ظ ورپىشى، بېلىق ظ ۇم ظ  .تۇخ

چۈ ًاهى لاللىما ئەت)هاۋاپ   (2 ۆگلۈه هاۋاپوىڭ تارىخىمۇ هاھاًىتى ۇئزۇن، چەرچەن هاھىٌىشىوىڭ زاغۇهلۇق (   ص

ۈزۈلگەن هاۋاپ  2800لەبرىشتاهلىكىدىن بۇهىڭدىن  ۇرۇهكى ًۇلغۇن زىخكا ۆئتن ۇر . تېپىلغانًىو ب هاۋاپ زىق هاۋاپ، توه

ۆرەك هاۋىپ ى،  ورۇما هاۋاپ، پوصتۇمبا هاۋاپ، صولما هاۋاپ، ب هاۋاپ، ظىرى هاۋاپ، تاۋا هاۋاپ، لىٌما هاۋاپ، ل

ا هاۋاپ، بەل هاۋاپ، مۇهار هاۋاپ، هۆممە  وۋۇرغ جىگەر هاۋىپ ى، ۈئچەي هاۋىپ ى، لېرىن هاۋىپ ى، تال هاۋىپ ى، ل

پ، بېلىق هاۋىپ ى، جاڭگال هاۋىپ ى، توظكان گۆش هاۋىپ ى، باچنا هاۋپ ى، ۆئردەك هاۋىپ ى، هاۋاپ، دۈمبە جىگەر هاۋا

 .خىلدىن ئاظىدۇ 25غاز هاۋىپ ى  لاتارلىق 

  .لېزا (3

لىمە جىگەر،  (4 لىمە تال، دۈم لىمە بېلىق، دۈم لىمە گۆش، دۈم ۈجە، دۈم لەهگەن چ ۇ، دۈم لىمە توخ لىمە  دۈم دۈم

لىمە پاچاق لاتارلىكالر  .دۈم

 .هالال پالالچاق، ۆئپنە (5

 لىٌمىلىق تائامالر .4

ۆۋەهدىنى ئالتە خىلغا بۆلۈظنە بولىدۇ و تائامالرهى ت  .بۇ خى

ماهتىالر  بوالق ماهتا، پېتىر ماهتا، هاۋا ماهتىشى، چاۋا ماهتىشى، ظېنەر ماهتا، هۈدە ماهتىشى، جاڭدۇ ماهتىشى، ًاغ  (1

 …ماهتا، ًېشىۋىلەك ماهتىشى ماهتىشى، لىزىلچا ماهتىشى، ئاش ماهتا، رەڭلىم

ۈرىشى، مېغىز  (2 ۆچ ۈرىشى، لاًماق چ ۆچ ۇم چ ۈرىشى، تۇخ ۆچ ۈرە، هۆك چ ۆچ ورۇما چ ۈرە، ل ۆچ ۈرىلەر  چ ۆچ چ
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ۈرىشى ۆچ ۈرىشى، پىووە چ ۆچ ۈرىشى، لوًال چ ۆچ ۇز چ ۈرىشى، ًالپ ۆچ و بىداچ چ ۈرىشى، لىزى ۆچ  …چ

ۇم صامشىشى، هۆك صامشىشى،  صامشىالر  صامشا، گۆش گىردە، پەرمۇدە، لاتلىما صامشا، ًاغ (3 صامشا، تۇخ

و بىداچ صامشىشى، ظوخال صامشىشى  …ظېنەر صامشىشى، هاۋا صامشىشى، لىزى

ۆرىشى (4 ۆرىشى، ًاۋا هۈدە پ ۇم پ ۆرىشى، تۇخ ۆرىشى، هۆك پ ۆرىلەر  گۆش پ  …پ

ۈگرە  (5 ۈرىشى)ت ۆچ ۇۋاۋا ًاهى جىن چ ۈگ(  ج ۈگرىشى، بېدە ت ۇرۇق هۆك ت ۈگرە، ل ورپىلىق ت ۈگرە، ظ رىشى، پالەك ت

ۈگرىشى ۇرۇپ ت ۈگرىشى، ت ۈگرىشى، ۈئهدۈرمە ت ۈگرىشى، ًېشىۋىلەك ت  …ت

ۈرمەل، پەرەمىض  (6 وظاڭ)باظكىالر  موهدەك، ت  …، صامبۇصا، تەپمەك(خ

ورۇما تائامالر .5  ل

ۈرگە بۆلۈظنە بولىدۇ و تائامالرهى ئېتىدىغان ماتېرىٌالوىڭ وئخطىماصلىكىغا ئاصاصەن، مۇهداق ئىننى ت  .بۇ خى

ورۇما تائامالر  ۆئي مەڭمىوى، هاتتا لەڭمەن  (1 چە گۆش لەڭمەن، هۈدەك لەڭمەن، (گۇًرۇ)ۇئن تەرهىبلىم ل ۇه ، غ

ا لەڭمەن، بوتكا لەڭمەن، هېشىپ لەڭمەن، لوهاق لەڭمەن، باچنا لەڭمەن،  وۋۇرغ تاصما لەڭمەن، غېرىچ لەڭمەن، ل

ۇم ۇر لەڭمەن، تۇخ ۈرۈچ ۇئهى-چامغ ەن)مەڭمىوى، ًەرهەن مەڭمىوى  هۈدە لەڭمەن، ًاغ لەڭمەن، گ ۇرمٌى ؛ (توخ

ورۇمىشى  ۆپ ل ۆپ، ۈئزمە چ ورۇما چ ۇرغاق ل ورداق، (صومٌەن)ل ورۇمىشى، ل ورۇمىشى، دىڭدىڭ ل ۆپ ل ، لەلەمچە چ

ورداق، ًاپما  ورداق، لىٌما ل ورۇما (پېتىر ًاپما، بوالق ًاپما، لاتلىما ًاپمىالر)هان ل ، لولداما، لارا بۇغداي لولدامىشى، ل

ۆپ،  ۆپ چ ۆپ، هۆك چ ۆپ)ظوخال چ ۇڭگۈتماق، زاڭ (صەي چ ۇ هارىن، ظ وتاڭ)، توخ ورۇمىشى (ج ۆپ ل ۈرۈچ چ ، گ

 …(صومىفىن)

ورۇما تائامالر  پولۇ  (2 ۈرۈچلۈك ل ۇر تائاملىرىوىڭ صۇلتاهى: گ ظاھى بولۇپ، تارىخى ۇئزۇن، ۇئهىڭ ئاصاصلىق  -بۇ ۇئًغ

ۆۋەهدىنىچە ۈرلىرى ت ۈرۈچ پولۇ، ق: ت ۇم پولۇصى، بېھى پولۇصى، گۆظلۈك پولۇ، ماش گ ېزا پولۇ، تاتلىق پولۇ، توخ

ۇ پولۇصى، توي پولۇصى  ، صۆك پولۇصى، ئاق ئاش، بەلەصەم پولۇ، ظادى پولۇ، ًارما (لارا ئاش)لىٌمىلىق پولۇ، توخ

ورۇما گاڭ فە. خىلدىن ئاظىدۇ 25پولۇ، بۇغداي پولۇصى بولۇپ،  ۈرگە ظوًال، بەتتە، گاڭ فەن، ل ن، ۇئهىڭدىن باظكا بۇ ت

ۈرۈچ ئاش، صىڭدۈرمە، ھېشىپ لاتارلىكالرمۇ هىرىدۇ  .ماش گ

 تاتلىق ًېمەهلىنلەر .6
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ۈرگە بۆلۈظنە بولىدۇ  :تاتلىق ًېمەهلىنلەرهى تەًٌارالش ۇئصۇلىوىڭ وئخطاظماصلىكىغا ئاصاصەن مۇهداق ئىننى ت

ۇن ھالۋىشى، ظىرهە لەهت ھالۋىشى، ۈئجمە ھالۋىشى، : صۇًۇلراق هەلگەن تاتلىق ًېمەهلىنلەر  ھالۋا (1 لوغ

 .، ئېرىس لاتارلىكالر(هىطاال)ھالۋىشى، تاۋۇز ھالۋىشى، بۇلماق، رىطالە 

ۇرۇلغان تاتلىق ًېمەهلىنلەر  (2 ۇرۇپ پىط ۇرۇمالر)لات ۇرپان ئاصتاهە لەدىمنى لەبرىشتاهلىكىدىن چىككان (   تاتلىق ت ت

لىشى دەۋرى و -پېچىوەگە ئائىت لەبرىلەردىن تېپىلغان (907~  618)تاڭ صۇال ۇرالرهىڭ بۇ خى پىرەهىنلەرگە لاراپ، ۇئًغ

ۇر پېچىوە. تائامالردىن پاًدىلىوىض تارىخىوىڭ لەدىمىٌلىنىوى بىلگىلى بولىدۇ ۈرى -ۇئًغ ورتلىرىوىڭ ت چىدىن  30ت هەچ

ۆۋەهدىنىچە لىق پىرەهىم، ًاڭاللىق : ئاظىدۇ، ئاصاصلىكلىرى ت بال پىرەهىم، ئاق پىرەهىم، ئېرىس پىرەهىم، ًاغ

ورت، ئاقپىر ورت، ًاڭاق ت لىم بال ت ورت، -ەهىم، ماظىوا پىرەهىم، بالىالر پېچىوىشى، لاًماق پېچىوە، لەۋەت لارا ت

ورت، بالكالى، تۇچ، بولنا ۆگىمە ت ورت، ً ورتى، ئالما ت ورت، لوهاق ۇئهى ت جۈت ت ورت، هۈه ورت، ظاهىالت ت ۇم ت  …تۇخ

ورۇمىالر .7  ل

وراهلىرى، تېز تامالخان ۇر رېشت كان، لېرىوداش مىللەتلەرهىڭ بىر لىشىم ھازىر ۇئًغ ىالر ۋە ئائىلىلەردە ئېتىلىۋات

ۈرلىرى ورۇمىالرهىڭ ئاصاصلىق ت ۈزۈلگەن ل ورۇمىلىرى تەرهىبىگە هىرگ ۇر ل ورۇمىلىرىدىن ئىشالھ لىلىوىپ، ۇئًغ  -ل

ورۇمىالر، دېڭىز مەھشۇالتلىرى، ورۇمىلىرى، ظىپالىق ل ۇم ل بېلىق گۆظى  ھاًۋاهات، ۇئچار لۇظالرهىڭ گۆش ۋە تۇخ

ورۇمىلىرى، ھۆل ۈرلىرى ل ۇق صەًلەر، ھاًۋاهات ئىچنى ئەزالىرى -ت ورۇمىالر، صوغ ۇرۇق مېۋىلەر، گۆظشىز ل ل

ۈرلەر بوًىچە  گەن ت ورۇمىلىرى دې  .خىلدىن ئاظىدۇ 200ل

 باظكىالر .8

ور لاتلىما  ورهان، ھ لىق صېرىق ئاش، لېي(ًوتازا)صاڭزا، لاًماللىق ھ ورۇما هاۋاپ ۇرصاق، ، صېرىكئاش، ل ىكچە، بوغ

وزغىكىدىن تەًٌارالهغان )، بېلىق تالكىوى، ۇئجۇل تالكىوى (ماخار)راڭپىزا، ئەظمە لۇًماق  ۇرلۇلالرهىڭ ًېنەهوىڭ ت لوپو

ۇرمىشى، ۇئجۇل ھالۋىشى(ئاالھىدە تامىكى  …، ۇئجۇل لات

ۈرى ھەلىكەتەن هۆپ بولۇپ، ۇئهى ئاًرىم بىر دۇهٌا دېٌىطنە بولى ۇر تائاملىرىوىڭ ت بىر پارچە لىشكا مالالە . دۇۇئًغ

ۇر تائاملىرىوىڭ  ۈرلىرىوى صاهاپ ۆئتۈش مۇمنىن ئەمەس، مەن بۇ مالالىدا ۇئًغ ۇر تائاملىرىوىڭ ھەممە ت ئارلىلىق ۇئًغ

ۈرلىرىوى تىلغا ئېلىپ ۆئتتۈم ۈرلەرگە بۆلۈظتە ئىلمىي بولمىغان، تولۇق بولمىغان ئەھۋالالر بولۇظى . ئاصاصلىق ت ت
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ۇڭا وئلۇ تەهلىپلىرىوى بېرىطىوى چىن -رمەهلەرهىڭ ئەپۇچاهلىق بىلەن پاًدىلىوىطىوى ۋە لىممەتلىم پىنىرمۇمنىن، ظ

لىمدىن ۈئمىد لىلىمەن  .دى

  

 پاًدىالهغان ماتېرىٌالالر

ۋاهى»: مەھمۇت لەظكەرى .1 ۈرهىي تىلالر دى -1984، -1982، -1981تومالر، ظىوجاڭ خەلق هەظرىٌاتى، -3، -2، -1« ت

 .ًىلالر هەظرى

ۇرى»: لۇصكۇي .2 صت  .ًىو هەظرى-2006، ظىوجاڭ خەلق صەھىٌە هەظرىٌاتى، «ظىپالىق تائامالر دە

م ھەبىبۇلال .3 وگرافىٌىشى»: ئابدۇرەھى ۇر ئېتو  .ًىو هەظرى-1993، ظىوجاڭ خەلق هەظرىٌاتى، «ۇئًغ

ۇر تاماللىرى»: توختى بالى .4  .ًىو هەظرى-1984، ظىوجاڭ خەلق هەظرىٌاتى، «ۇئًغ

ۆه ئالىپۋەلى  .5 ۇر تائاملىرى لامۇصى»: هېرەم ه  .ًىو هەظرى-2007، ظىوجاڭ خەلق صەھىٌە هەظرىٌاتى، «ۇئًغ

ۇرالرهىڭ ۇئن تائاملىرى»: ًۇهۇس ھەمدۇلال .6  .ًىو هەظرى-2007تېخوىنا هەظرىٌاتى، -، ظىوجاڭ پەن«ۇئًغ

ورۇمىلىرى»: ًۇهۇس ھەمدۇلال .7 ۇر ل  .ًىو هەظرى-2006تېخوىنا هەظرىٌاتى، -، ظىوجاڭ پەن«ۇئًغ

 .ًىو هەظرى-2000تېخوىنا صەھىٌە هەظرىٌاتى، -، ظىوجاڭ پەن«ئىچمەك-مىزاج ۋە ًېمەك»: ئەھمەتجان ئىشمائىو .8

 .ًىو هەظرى-2007، ظىوجاڭ خەلق هەظرىٌاتى، «صۇًۇلئاظالر»: ًۇهۇس ھەمدۇلال .9

 .ًىو هەظرى-2007، ظىوجاڭ خەلق هەظرىٌاتى، «لەڭمەن، هېرىوالر»: ًۇهۇس ھەمدۇلال .10

ۇرصۇن .11 ە ت ورتالر-پېچىوە»: رازٌى  .ًىو هەظرى-2007، ظىوجاڭ خەلق هەظرىٌاتى، «پىرەهىم، ت

وجا ئەخمەت ًۇهۇس .12 ۋاهى»›: غ ۈرهىي تىلالر دى ۇرالرهىڭ ‹ت ئىچمەك -ئەصىردىنى ًېمەك-11دىنى باًاهالردىن ۇئًغ

چىلىنى»، «مەدەهىٌىتىگە هەزەر  .صان-4ىللىق ي-2005ژورهىلى « ظىوجاڭ تەزهىرى

وۋ توپلىغان   .13 ۇرەخمەت  .ًىو هەظرى-1984، ئالمۇتا، «صەلەي چالكان لەتىپىلىرى»داۋۇت ت

 پوالت ھىمىت: تەھرىرلىگۈچى
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لىكالردا مەدەهىٌەت   ئاۋات

   

 

 دوالن مەظرىپ ى 

 

ۇزىنا ۋە تېنىشت .§1  م

ۇزىنىلىق ئەصەر  لىكالر ئارىشىدا تارلالغان م دەپ ئاتىلىدۇ، ۇئ مۇلام بىلەن وئخطاش « نباًاۋا»ئاۋاتتىنى دواله

كا، دوالن مۇلامى دېٌىلىدۇ  .خاراه تېردە بولغاچ

دوالن مەظرىپىدىنى ئاصاصىي هۈي، ۇئ باش باًاۋان، بوم باًاۋان، صىم باًاۋان، باًاۋان، موغال باًاۋان،  -باًاۋان 

ۆل باًاۋان، دوالمەت باًاۋان لاتارلىق ۇال باًاۋان، چ ۇز مۇلامدىن تەرهىب تاپكان صاموك باًاۋان، ج  .تولك

ۇزىنىلىق مۇلامى»پېطكەدەم صەهئەتنار مەمتاۋال هىٌاز رەتلىگەن  لاتارلىكالر «  بەظئېرىق بوصتان مۇلامى»، «دوالن م

 .لوًۇق ًەرلىم ئاالھىدىلىننە ئىگە

ۇر صەهئەت تارىخىدا ئەڭ ق ۇرمۇظىوى مەهبە لىلغان دوالن مۇلامى ۇئًغ ۇرلىرىوىڭ ت ەدىمىي، لوًۇق ھەم دوالن ۇئًغ

وڭ تىپتىنى هاخطا ۈرۈظلەظنەن چ ۇهەممەل ًەرلىم ئاالھىدىلىننە ئىگە، ً ۇزىنىدىن تەرهىب تاپكان -م ۇئصشۇل ۋە م

ۇزىنىشى  ۇر هالصشىم م ۇئ ۇئزاق . هىڭ ئاصاصىدۇر«وئن ئىننى مۇلام»خەلق صەهئىتىوىڭ گۈلتاجىشىدۇر ھەمدە ۇئًغ

لىوىپ هەلدىمۇددەت تارلىلىض داۋامىدا ۈئزلۈهشىز بېي لىكالرهىڭ وئخطاظمىغان . ىپ راۋاج ۇئهىڭ تېنىشتلىرىدە دواله

ۈرۈلگەن ۇرمۇظى ئەهس ئەتت  :باش باًاۋاهدا مۇهداق بىر هۇبلېت تېنىشت بار. تارىخىي دەۋرلەردىنى ت

 

ظتىدە ئەرۋاھ،  داال دە

ۆردۈم  .بوالرهىڭ ھالىوى ه

ۆڭەك بولۇپ،  ًېتىپتۇ داڭ ص
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ۆردۈم  .ۇئهىڭ مازارىوى ه

 

ۆرۈۋالغىلى  ۆلدە لوًىدىغان ئادەت بولغاهلىكىوى ه صەتوى چ لىكالردا ئادەم ۆئلگەهدىن هېٌىن جە بۇهىڭدىن لەدىمنى دواله

ۆل. بولىدۇ ۇال، چ صلەپتە -ج وزۇلىدىغان ًېرى دە ي... ۋوي »باًاۋان مۇلاملىرىوىڭ ص « ئاًارەي»، «ئاھ جېوىم»، «ۋو

ۈظەتتى لەر بىلەن چ گەهدەه ئاللىٌەي ». غا ۆئزگەرگەن«ئاللىٌەي ئالال»، «ئالال»ىرىطلەر ئارلىشىدا هېٌىن تارىخىي ۆئزگ. دې

ۆز بولۇپ لالغان« ئالال ۇرۇلما ص  .مۇلامدا هەم بولشا بولماًدىغان لىشت

؟ ۇۋان  ئاق ئالمىوىڭ ظاخىدەك، ئىگىلەمشەن ئاق ج

 .ئاللىٌەي ئالال

؟ ۇۋان  ئىچىمدىنى دەردىموى صەن بىلەمشەن ئاق ج

 .ئاللىٌەي ئالال

ن مۇلامىوىڭ تېنىشتلىرى خەلق لوظاللىرىوىڭ بىباھا خەزىوىشىدۇر، ھەربىر مۇلاموىڭ تېنىشتى مۇلىم بولماًدۇ، دوال

ۇرىدۇ ورۇهى ۋە هەًپىٌاتىغا لاراپ ۆئزگىرىپ ت ھەربىر بۆلەهوىڭ ۆئزىگە خاس مەزمۇهى بولىدۇ، ئالدىوكى . مەظرەپ ص

ًدۇ، بۇ ئاالھىدىلىم مۇلام تېنىشتلىرىوىڭ خىلمۇ خىللىكىوى بۆلەهوىڭ مەزمۇهى هېٌىونى بۆلەهوىڭ مەزمۇهىغا بېكىوما

ۈرۈپ چىكارغان و لوظالوى ۆئز ئىچىگە ئالغان بولىدۇ، بىر . هەلت ھەربىر مۇلام مەزمۇهى وئخطاش بولمىغان هۆپ خى

هشىز هۇپلېت ًاهى ۇئهىڭدىومۇ جىق لوظاق تولۇپ چىكىدۇ، بۇهىڭ بىلەن لوظاق ۈئزلۈ 20~  10مەظرەپتە لوظالچىالر 

ۇرىدىغان . موللىطىپ بارىدۇ م ئېٌتىلىپ ت  :بۇهىڭ بىر مىشالى« صەپەر هاخطىشى»دائى

 

 

 ئالكىوا هۆًوەك هىٌىپشىز،

و جىٌەك تۇتۇپ  .لىپكىزى

 ئاظواڭىز لېوى خېوىم،

ۇرىشىز ئىڭەك تۇتۇپ  .وئلت
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 تاۋاردا هۆًوەك هېٌىپ،-ًىپەك

 .گۈل لىشىپتۇ تاالدا

 ئاظوا تۇتكان خېوىمالر،

 .لاپتۇ باالدائەمدى 

 ھاۋا تۇتۇلۇپ لاپتۇ،

ۆرگىلەي دەًدۇ  .ئالەم چ

 ئىطتاهوى لىشكا هىٌىپ

ۈرۈلۈپ لاپتۇ  .هۆًوەهىگىز ص

ۇن تېرىشام، كا لوغ  باغ

ۈظنەن صوًمىشى وئڭدا  .چ

 وئًۇهوى توال وئًواپ،

وڭدا  .ئىطتان لالمىدى ل

 ئەجەب وئبدان بالىنەهشىز،

چالكا وئخطاًشىز  .چېچەك موه

 بېرەي دېشەم،لولىڭىزغا صۇ 

 .بەڭگىگە وئخطاًشىز-لىمارۋاز

  

 

ۇرغان بىلەن،  ئالما گۈلى گۈل بوالمدۇ لىزىرىپ ت

ۇرغان بىلەن  .هىطىوىڭ ًارى ًار بوالمدۇ ھېجىٌىپ ت

 ئالما گۈلى گۈل بوالمدۇ، باظكا لىششا بىر لۇچاق،

 .هىطىوىڭ ًارى ًار بوالمدۇ ۆئلگىچە جاهغا پىچاق
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م لىكالر تەخ ۈپ هەلگەن-15ىوەن ئاۋاتتىنى دواله ۇئالر ئەمگەك جەرًاهىدا، صەپەر . ئەصىرهىڭ هېٌىونى ًېرىمىدا هۆچ

ۇظاللىكىوى، لاًغۇ-ۈئصتىدە ۆئزلىرىوىڭ ئارزۇ لەش ۈئچۈن، -ۈئمىدلىرىوى، خ ظلىرىوى ئىپادى لىرىوى، ًېتىمشىرە ھەصرەت

. هىڭ تېنشتلىرى مەًداهغا هەلگەنلوظالالرهى ئاھاڭغا صېلىپ ئېٌتكان، ظۇهىڭ بىلەن پەًدىوپەي دوالن مۇلامى ۋە ۇئ

ۇرلىرى ئارىشىدا تارلالغان هاخطا ەتتە ئاۋات ۇئًغ وئخطاظمىغان دەۋردە . لوظالالردىن ئىبارەت-بۇ تېنشتلەر ئەمەلٌى

لىكالرهىڭ ۆئرپ ۈرۈپ -مەًداهغا هەلگەن لوظالالر ئاۋاتوىڭ تارىخىوى ۋە ئاۋات جىدە ئەهس ئەتت ئادىتىوى مەلۇم دەرى

 .بېرىدۇ

 

 لېوى؟ ④بىلەن مۇصا ③لېوى، ئەًشا ②بىلەن ئادەم ①ھاۋا

وجام رۇصۇلىلال   .لېوى ⑤ئىننى ئالەم صەردارى غ

 

ورۇلچىلىق؟ ۈظەر ً ۆرهىڭ ئىچى لاراڭغۇلۇق، لاًدىن چ  گ

 .بىچارە بولۇپ ًاتكۇلۇق، بۇ دۇهٌاهىڭ پاًاهى ًوق

 

  .مەھەممەت پەًغەمبەر ⑤مۇصا پەًغەمبەر،  ④ئەًشا پەًغەمبەر،  ③ئادەم ئاتام،  ②ھاۋا ئاهام،  ①

 ئەل مېوى ًامان دەًدۇ، بىلمەًمەن ًاماهلىكوى،

 .هەچ ًېتىپ صەھەر لوپۇپ، تىلەًمەن ئاماهلىكوى

 

 هادامەت ئەًلىگەن بىلەن، ۆئلۈپ هەتنەن تىرىلمەًدۇ،

لەر چەهشەڭ، لەبرىدىن صادا هەلمەًدۇ  .ئاھ ۇئرۇپ پەرًادى

 

ۇدا، بىر هۈن ئاماهەت   ئالىدۇ،جاهوىغۇ بەردى خ
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 .مىڭ مۇظەلكەتلەر بىلەن صالغان ئىمارەت لالىدۇ

 

 غەزەلوى توال ئېٌتشام، ئەل مېوى صاراڭ دەًدۇ،

 .مېوى بالكان ئاهام بولشا، دەردى بار باالم دەًدۇ

 

 ۆئلۈمگە ھېلىلەر لىلغان، لولمان ھېنىم لالدىمۇ؟

ن ۆئمۈر تىلەپ، ئىشتىگەن جان لالدىمۇ؟ ۇدادى  خ

 

ًمەن،مەن باغىڭغا هىرمەًم  ەن، ئاهارىڭوى ۈئزمە

ًمەن ۈرمە  .ئەمدى هەلدىم ئەللىمگە، هادان بىلەن ً

 

دە ئەجەپ ئادەم بىوا لىلدىڭ، ۇداۋەه اۇئل خ ۇداً  خ

 .ًارالغان ئادىمىزاتوى ۆئلۈمگە ئاظىوا لىلدىڭ

 

 ئاتادەك مېھرىبان لاًدا، ئاهادەك مېھرىبان لاًدا،

ۈظنەهدە، ئاهادەك مېھرىبان لاًد  .ابېطىمغا هۈهلەر چ

 

 بۇ راۋاب لاهداق راۋاب، لوي تارىشى صالغان راۋاب،

 .ًاخطى مېھمان هەپتۇ دەپ، توي بىلىپ چالغان راۋاب

 

وزاصىوى، ۆرۈڭ ل  بىر لوًۇم ئىننىوى تۇغدى، بېرىپ ه

ۇدا بىرۇر جازاصىوى  .هىم ًاماهلىق ئەًلىشە، خ
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 ،②، ئاتام ظۇل ظاھىي مەرداهدۇر①زۆھرە-ئاهامدۇر پاتىمە

ۇدا ًولىدا   .④بىلەن زىلەًخادۇر ③جان بەرگەن، ًۈصۈپخ

 

 هەلمىگەن ًەرگە هېلىپ داپوى صولالماًدۇ هىطى،

 .چەهنىلى تاماها ًوق، وئًوىغىلى هەدە هىطى

 

 

ًۈصۈپ پەًغەمبەرهىڭ  ④ًۈصۈپ پەًغەمبەر،  ③ھەزرىتى ئەلى  ②مەھەممەت پەًغەمبەرهىڭ لىزلىرى،  ①

 .ئاًالى

ۇ چىدىن دەًمۇ؟چىطىڭوى ۈئهچىدىن دەًمۇ، لېۋىڭوى غ  ه

 ئىطىن تىن ًەلپۈهۈپ چىكشاڭ، ًېڭى باغوىڭ گۈلى دەًمۇ؟

 

 لاظىڭ بىلەن لاراًشەن، زۇلپىڭ بىلەن باغالًشەن، 

ۈرگىلى چاغالًشەن  .مەن صاڭا هېمە لىلغان، ۆئلت

 

 هەتشەڭ هېتىۋەر ًارىم، صەهدىن هېمە پەرۋاًىم،

 .ظول باظىم ئامان بولشا، ھەر جاًدا مېوىڭ ًارىم

 

 ئاتلىكى باردۇر، هاۋاتوىڭ تاتلىكى باردۇر،ئاتوىڭ 

 .صەن ۆئزەڭوى داڭالًشەن، صەهدىن باظكا ًار باردۇر
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ۈگۈن ئاًغا وئن ًەتتە، مەن ۆئزەم خىٌالەتتە،  ب

 .مەهدىن باظكا ًار تۇتشاڭ، ئەرزىم بار لىٌامەتتە

 

 جاھاهدا هېمىلەر ًاخطى، ئاتا بىلەن ئاها ًاخطى،

ادار ظتىن، ۋاپ اصىز لېرىودا  .ئاظوا ًاخطى ۋاپ

 

 مەن باردىم هېچە بىلەن، ئېرىكوىڭ ئىچى بىلەن،

لىوىپ لاپتۇ، ًارىموىڭ چېچى بىلەن  .لولۇم باغ

 

وزا باغالپتۇ،  هېۋەزلىننە هىرىپ بالشام، هېۋەزلەر غ

 .مېوىڭ دوالهدىنى ًارىم، بېلىگە پوتا باغالپتۇ

 

 ئىطىم ئالدى هۆل بولشا، لاپاق تېرەك ۆئصمەمدۇ،

ۆڭۈلدىنى ًار ۆڭلۈم تاغدەك ۆئصمەمدۇ ه  .بولشا، ه

 

ۇر خەلكى ئارىشىدا تەخمىوەن  و لوظاق تارلالغان، ۇئالر ھەمىطە دوالن مەظرىپىدە  28ئاۋات هاھىٌىشىدىنى ۇئًغ خى

 .ئېٌتىلىدۇ

  

        

 چاي تۇتۇش لوظىكى

 

 چاً  ى دەًدۇ، چاً  ى دەًدۇ،
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 .چاًوىڭ لاًمالى بار

ۇ چاًدا ئەمەس،  لەصتىمىزغ

ۆڭۈل   .ئاچمالى باروئًواپ ه

   

 ئاي چىوىدە هەلگەن چاي،

ۇۋان ئەتنەن چاي  .ئاپپاق ج

 تۇتتۇم لوبۇل ئېتەال،

 .هۆًدۈرۈۋالماي ئىچەال

 

 ئەجەپ ئىنەن چاًالرى،

ۆزلۈك لەۋلەرى  .ظېرىن ص

چە خەق ئاراصىدا  .ظۇه

 لالدى ئىپار تەملەرى

 لوظاللىرى-پوتا بېٌىت       

 

 ئى ًارى خېوىم، صىلىگە وئخطىماس،

 .ئىطكى بىر گاداًىڭ ماڭا وئخطىماس

ۆزلىرىم تامام بولماس، ۆزلىشەم ص  ص

 .ئىننىمىز پوتا وئًوىشاق ھېچ ًامان بولماس

          ‴         ‴ 

 ئاق تىنەن، ئاپپاق تىنەن،

ۆرىشىدە گۈل بار ئىنەن  .چ
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 گۈلوى ۈئزۈپ هۈپنە صالدىم،

 .هۈپتە ھاراق بار ئىنەن

 

 وئڭ لولۇمغا ھاراق ئالدىم،

 .لولۇمغا ظام چىراغ صول

ۆرۈظنەهدىن،  ظام چىراغتا ه

ق ۆرۈظنەن ًاخطىرا  .مەظرەپتە ه

       ‴       ‴ 

ۆهنىواڭ هەپتەر ئەمەس،  ه

 .هۈهدە هەلگىلى-هۈهدە

 هۈهدە هەلشەممۇ هېلەرمەن،

ۆرگىلى ۈزۈڭوى ه  .ئاي ً

ۈزۈڭوىڭ ظولىشى،  ئاي ً

ۈظتى پىٌالە  .چىوىگە-چ

 لارىماًشىز ئەجەپمۇ،

 .رىگەمەن ًېتىم بىچا

 

 دوالن مەظرىپىدىنى مېرۋازلىق لوظاللىرى

 

 ظىرىق ئىننى هام لىرىق،-ظىرىق

چىلىم اپەت  .ئادىمەتچىلىم، زٌى

وظوىدارچىلىق،  تەڭ دىمەتچىلىم، خ
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 .ئاغىوىدارچىلىق، مەھەللىدارچىلىق-ئەل

 هەتتى ۆئصتەڭ ًالىالپ،

 .تاش بىلەن لۇموى صاهاپ

 ًارهى هەتتى دەپ ئاڭالپ،

ۈرەهوى   .تاتىالپلالدۇق ً

 ۈئژمە، ًېڭىئېرىكتىن هەتتى،

 .ئاًنۆل، صاًئېرىكتىن هەتتى

ۇال، صەهپاچىدىن هەتتى،  توخ

 .بالداڭ، لارىمۇلچىدىن هەتتى

 لۇمباش، بەظئېرىكتىن هەتتى،

ورۇچۆلدىن هەتتى  .ئاۋات غ

چۆلدىن هەتتى،  لۇملۇق چىغاه

ۇر پىچاق صۇهدىدىن هەتتى  .ظال

 

 صاق مارالدىن هەتتى،-ئالشۇ صاق

 .البېطى ئالشالمارالدىن هەتتىمار

 لاراتال ًېڭى مەھەللىدىن هەتتى،

ورۇچۆل ئارا مەھەللىدىن هەتتى  .غ

 

 ئات ئىگىرى بىلەن هەتتى،

ۈپ ى بىلەن هەتتى،  هاال ج

 مال لوتىوى بىلەن هەتتى،
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ۇ هاتىنى بىلەن هەتتى  .توخ

 

 وئي مەھەللىدىن هەتتى، دۆڭ مەھەللىدىن هەتتى،

 .ئېطىپ هەتتىهەغمىچىلەرهىڭ غەًرىتى 

 ۇئصشۇلچىالر ھېرىپ هەتتى،

 .لوللىرى تېلىپ هەتتى-پۇت

ۈرەهلىرى صېلىپ هەتتى، ً 

 .ئەتراپىغا لاراپ هەتتى

 وئًوىغاهالر وئًواپ هەتتى،

 وئًوىمىغاهالر هەگە هەتتى؟

  

 

ۆل -ۋان، وئتالقباًا-دوالن مۇلامىدا چېلىوىدىغان ئاصاصلىق چالغۇ دوالن راۋابىدۇر، ۇئ چېلىطكا ئەپلىم بولۇپ، چ

ا خاس هۈًگە باي ۇئهىڭغا لالۇن، داپ لاتارلىكالر تەڭنەش لىلىوشا، دوالن مۇلامىوىڭ دوالهغا خاس ۆئزگىچە . داالغ

 .هۈًىوى ھاصىو لىلىپ، صەهئەتوىڭ ۆئلمەس ھاًاتىي هۈچىوى هاماًان لىلىدۇ

 

 ۇئصشۇل .§2

 

ۇر خەلكى دوالن مەظرەپ ۇئصشۇلى  غا مەصتاهە، ۇئصشۇلدا ئاصاصەن وئۋچىلىق (دوالن صەهىمى)ئاۋاتتىنى ۇئًغ

ۈظكۇن ۈرۈلىدۇ، ۇئصشۇل ھەرىنىتى ج لۈك، ۇئهىڭدا ًاًاللتا -جەرًاهى ئەهس ئەتت مەرداهە بولۇپ، رىتىمى هۈچ

ۇرلۇق ۇئرغۇپ  ص ۇظكۇهلۇق، جە ۇدىدىن ج ۇرۇپ هېتىۋېتىپ وئلٌا ئاتىدىغان، ۋۇج ًاظىغان مىللەتلەرهىڭ ئات چاپت

ۇرىدىغان لىٌاپىتىوى ئەك ۈرىدىغان بەدىئىي ئاالھىدىلىم صالالپ لېلىوغانت  .س ئەتت
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وزۇر  چىنىتمە باظلىوىض بۆلىنى . ، صىرىلمە لاتارلىق بۆلەهلەرگە بۆلۈهىدۇ(صەلىكە)ۇئصشۇل چىنىتمە، صەهەم، ھ

بولۇپ، ۇئهىڭدا ھەرىنەت ئاصتا بولىدۇ، ۇئصشۇل وئًوىغۇچى لولىوى وئڭ، صولغا تاظالًدۇ ۋە وئڭغا ًېرىم صولغا 

وزۇرغا هۆچنەهدە، ۇئصشۇل لىزغىن . صەهەمگە هۆچنەهدە رىتىم تېزلىطىپ، ھەرىنەت ئىتتىنلەًدۇ. ېرىم ئاًلىوىدۇي ھ

ۈپ ۆمىدۇ، هىطىلەر ج ۈپ بولۇپ وئًواًدۇ-هەپىٌاتكا چ ۈپ بولۇپ وئًواش . ج ئاخىرىدا صىرىلمە باصكۇچىغا هەلگەهدە، ج

ۇز ۈظۈپ پىرلى-ئاخىرلىطىپ، ًالغ ۇز بولۇپ صاماغا چ راپ وئًواًدۇ، بۇهىڭ بىلەن وئۋچىلىق ۋە ًاۋاً  ى ھاًۋاهالرهى ًالغ

لەًدۇ ظوىڭ غەلىبىشىوى تەبرىنلىگەن ھالەتوى ئىپادى  .هۆهدۈرۈ

 

 وئًۇن .§3

 پوتا وئًۇهى .1

ۇڭا ئارىلىكتا پوتا وئًۇهى بولىدۇ، بۇ چاغدا هەغمىچىلەر ئارام ئېلىۋالىدۇ  . دوالن مەظرىپ ى خېلى ۇئزاق داۋام لىلىدۇ، ظ

ۈظۈپ، . دە پوتا وئًۇهى بىلەن مەظرەپ تەڭ وئًوىلىدۇبەزى ًىگىت بېطى بەلۋاغوى ئېطىپ پوتا لىلىپ مەًداهغا چ

ۈزۈپ ۇئهى مەًداهغا -وئًۇهوىڭ لائىدە تەرتىپلىرىوى جاهارالًدۇ ۋە لوظاق ئېٌتىدۇ، ئاهدىن پوتىوى مەلۇم بىر هىطىگە تەهن

ۈظۈظنە تەهلىپ لىلىدۇ ۈظۈپ ًىگىت بېطىوىڭ ئالدىغا بارىدۇ تەهلىپ لىلىوغۇچى مەًداهغا. چ دە، پوتىوى ئىننى -چ

ۆگىلەًدۇ ئەگەر تەهلىپ . لولالپ تۇتۇپ لوًىدۇ، ئاهدىن ئىننەًلەن تەڭال وئڭغا ۈئچ لېتىم، صولغا ۈئچ لېتىم چ

ۈظمىشە، ًاهى ئاًالهغان چاغدا لارظى تەرەپوى ئالداپ لوًشا، لارظى تەرەپ ۇئهى  پوتا لىلىوغۇچى ۋالتىدا مەًداهغا چ

لىپ، ًۇلىرىدىنىگە وئخطاش ۇئصۇل . بىلەن ۇئرىدۇ ۈزۈۋې تەهلىپ لىلىوغۇچى لوظاق ئېٌتكاهدىن هېٌىن پوتىوى ۆئتن

لوظالكا ماھىر، صادالەتمەن بولۇظكا -پوتا وئًۇهى هىطىلەرهى هاخطا. بىلەن باظكا هىطىوى مەًداهغا تەهلىپ لىلىدۇ

ۇرتوى مەدھىٌلەش ۈئهدەًدۇ، پوتا لوظاللىرى مەزمۇن جەھەتتە مۇھەب صتلۇق لوظاللىرى، ً بەت لوظاللىرى، دو

پوتا . صاغالم بولمىغان لوظالالرهى ئېٌتكۇچىالر پوتا بىلەن دۇمبالىوىدۇ. لوظاللىرى لاتارلىكالرهى ۆئز ئىچىگە ئالىدۇ

ورۇهوى لىز-وئًۇهىدا ًەهە لارظى تەرەپوىڭ ئەلىو وزغاپ ص چىلىنوىڭ لىزىكىطىوى ل ىتىض پاراصىتىوى صىواش، هۆپ

ۈملىلەرمۇ ئېٌتىلىدۇ، بۇ ئەھۋال خەلق ئېغىز ئەدەبىٌاتىوىڭ تەرەلكىٌاتىدا  ۈزىشىدىن لوظالتىن باظكا بەزى لاپىٌداش ج ً

وڭ رول وئًواپ هەلدى لىم. چ ۇرتىوىڭ تارىخى بىلەن مۇهاصىۋەت لىكالر ً ۇرغۇن لوظالالرهىڭ مەزمۇهى دواله  .ه
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ۆللەرهى هېزىپ، ۆلمۇ چ  چ

ۆرگىلى  .هەلدىم صېوى ه

 باغرىڭ زەپ لاتتىق ئىنەن،

ۈرگىلى  .تاس لالدى ۆئلت

 

ۆرۈۋالغىلى بولىدۇ ۇغراپىٌىلىم ھالىتىوى ه ۇرتىوىڭ ئەًوى ۋالىتتىنى لالاس ج لىكالر ً  .بۇهىڭدىن دواله

 

ۈۋىدە،  توپ تېرەهوىڭ ت

ۆز  .توپ وئًوىغان لارا ه

ۈۋىدە،  لوش تېرەهوىڭ ت

ۆز  .لوش ھەًدىگەن لارا ه

 ھارۋىڭىزهىڭ تېگىدىن،

ۆز  .مەپە ۆئتەمدۇ لارا ه

ۆرۈظمىشەك،  ئىننىمىز ه

ۆز  .ھەپتە ۆئتەمدۇ لارا ه

 

 

چىلىق ۋە لاتواش ئىطلىرىوىڭ  چىلىق، وئرماه لىطىطكا باظلىغاهلىكىوى، دېھكاه ۇرتىوىڭ ئاۋات لىكالر ً بۇ لوظالتىن دواله

ۆرۈۋالغىلى بولىدۇ  .راۋاجالهغاهلىكىوى ه
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 جازا .2

 .هىڭ پىنرىگە بىوائەن، مەظرەپ لائىدىشىگە بوًشۇهمىغان هىطىلەرهى جازاالًدۇبۇهىڭدا ًىگىت بېطى مەظرەپ ئەھلى

ۇۋازغا لېتىض» (1 ۈهۈهدۈرۈلىدۇ« گۇهاھنار»بۇهىڭدا : «ج ڭباش ً ۇۋاز ھەًدىگۈچى لولىغا بىر . ئىچ هىٌىمى بىلەن ًاال ج

ۇرۇپ، ۇئهى«گۇهاھنار»چىوە صوغاق صۇ ئېلىپ، بىر مۇظتۇمى بىلەن  ۆگىلەتنەچ بىر  هىڭ بېطىوى بېشىپ ت چ

ۈگىگەهدە ئاهدىن توختاًدۇ ۇۋاز تارتكۇچى . تەرەپتىن ۇئرۇپ، بىر تەرەپتىن هاخطا ئېٌتىدۇ، هاخطا ت « گۇهاھنار»ج

ۆگىلىتىلىدۇ ۆرصەتشە، ۇئ لۇلىكىدىن تارتىپ چ  .لارظىلىق ه

دۈمبىشىگە صۇ لۇًۇپ، هىڭ «گۇهاھنار»بۇهىڭدا هاۋاي بولغۇچى . بۇ ئېغىرراق جازا ھېشابلىوىدۇ: «صامشا ًېكىض» (2

ۇرىدۇ»ئىننى مۇظتۇمى بىلەن ۇئهىڭ دۈمبىشىوى لىشىپ بېشىپ  ئاهدىن ئالكىوىوىڭ لىرى بىلەن . «خېمىر ًۇغ

ۈگۈپ»ئارلىدىن . «لىٌما لىلىدۇ»، «پىٌاز توغراپ»هىڭ بېطىغا ۇئرۇپ، «گۇهاھنار» ، ۇئالرهى ئالكىوى بىلەن «صامشا ت

  .«ًالىدۇ»صىگە هىڭ دۈمبىشى ۋە ئىننى چىنى«گۇهاھنار»

ۈرىتىوى تارتىض» (3 هىڭ ئىطتىوىدىن باظكا هىٌىمى صالدۇرۇلىدۇ، ئاهدىن ۇئ مەًدىشىوى تامغا چاپالپ، «گۇهاھنار»: «ص

ۇرغۇزۇلىدۇ ۈرەتچى». لولىوى هەًوىگە لىلىپ ت ۇق صۇهى « فوتو ص هىڭ ئەتراپىدىنى تامغا «گۇهاھنار»بىر لاپاق صوغ

ۇرۇق لىشمىدا ئادەموىڭ ظەهلى پەًدا بولغاهغا لەدەر چاچىدۇچاچىدۇ، ۇئ صۈهى تاموىڭ صۇ تەگمى  .گەن ل

 

 باظكا وئًۇهالر .3

وجا ئالدىرغالكا ۇئصشۇل وئًواش (1 ظنا چېگىپ، : غ چى بەلبېغىوىڭ بىر ۇئچىغا هاصۋال لاپىكى، بىر ۇئچىغا هرۇ وئًۇه

ۈظىدۇ ۆۋەهدىنى لوظالالرهى ئېٌتىپ هاس چېنىپ، چاي وئتلىغاهدىن هېٌىن . ھاصا تاًاهغان ھالدا مەًداهدا چ ت

 .هۈلنىلىم ھەرىنەتلەر بىلەن ۇئصشۇل وئًواًدۇ

 

وجا ئالدىرغاق وجا ئالدىرىغاق،-غ  ئا، غ

 .هەًوىڭگە بالماي، ئالدىڭغا باق

 ئاتمىض لوي ئېلىپ ًەهەن دەرًاصىدا باق،-ئەللىم
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 .لېرىغاهدا لىز ئېلىپ هىودىنىڭگە ًاق

وجا ئالدىرغاق وجا ئالدىرىغاق،-غ  ئا، غ

 .ئالدىڭغا ماڭماي هەًوىڭگە باق

 .لېرىغاهدا لىز ئېلىپ، تاظالپ لېچىپ باق

  .ئاتمىض لوي ئېلىپ جاڭگالدا باق-ئەللىم

 

لەرهى  ۇرغان خامۇش ئادەم ورۇهدىنى ۈئگدەپ وئلت چى بۇ لوظالوى تەهرارالپ، هۈلنىلىم ۇئصشۇل وئًواپ، ص وئًۇه

گە هۆتۈ  .رىدۇهۈلدۈرۈپ، مەظرەپ هەًپىٌاتىوى لىزىتىپ ئەۋجى

خان (2 وۋاي بىلەن ظاپىدى وۋاي بىلەن : ب ۈظۈپ، ب چە ًاصاهغان ئىننى ئەر مەًداهغا چ چە، بىرى موماً وۋاً بىرى ب

ۈرۈپ ۇئصشۇل وئًواًدۇ ۇزىنىغا هەلت لەپ م بىردەمدىن هېٌىن بىر ھىٌلىگەر بەگزادە . موماًوىڭ مۇھەببىتىوى ئىپادى

وزەك ئېتىپ، ۇئهىڭ مومىٌ  ى  وۋاًوى ب ۇرۇۋالىدۇچىكىپ، ئاجىز ب خاهوى تۇتۇپ هېلىپ بىر چەتتە وئلت وۋاي . ظاپىدى ب

بۇًان ئىزدەپ ئاخىر ۇئهى تېپىۋالىدۇ ۋە -بىردەم ۇئصشۇل وئًوىغاهدىن هېٌىن موماًوىڭ ًوللۇلىوى باًكاپ لېلىپ ۇئًان

 .ًىگىت بېطى بەگزادىوى جازاالًدۇ. ًىگىت بېطىوىڭ ئالدىغا ئەهىلىپ بەگزادىوىڭ ۈئصتىدىن ئەرز لىلىدۇ

ۆر بولغاهدەك ھالەتتە : لىشكا مولال-ۇئزۇن (3 بىر ئەر ۇئزۇن چاپان هېٌىپ، گوًا ۆئزىدىن ئېگىز بىر مولال بەدىوىگە ج

ۈظىدۇ ۇرۇپ . صازەهدىلەر هاخطا باظالًدۇ. مەًداهغا چ ۇزىنا رىتىمىغا ئەگىطىپ، ت ھاصشا تاًاللىق ًالغان مولال م

ۇرۇپ ۇرۇپ وئڭغا، ت ۇرۇپ پەصلەپ، ت صولغا ۇئصشۇل وئًواًدۇ، ئاخىرىدا ًەردە دومىالپ  ئېگىزلەپ، ت

تىدۇ ورۇهدىنىلەرهى ۈئچەًلىرى ۈئزۈلۈپ هەتنۈدەك لاتتىق هۈلدۈرۈۋې  .ص

وزۇپ ًەًدىغان : ئالكۇ وئًۇهى (4 ۈظىدۇ، لاهاتلىرىوى هېرىپ، تۇمطۇلىوى ص بىر ئەر هىطى ئالكۇچە ًاصىوىپ مەًداهغا چ

كاهدەك ھەرىنەتوى لىلى ۇزىنا تەڭنەش لىلىوماًدۇبىر هېمە ئىزدەۋات بىردەم ۇئظطاق بالىالرهى . دۇ، بۇالرغا م

وزۇپ، صەت ورلىتىدۇ، بىردەم بەللىرىوى ص ولىلىغاهدەك لىلىپ ل غەلىتە ھەرىنەتلەرهى لىلىپ، تۇمىكىوى لىڭغىر -چ

ۆرەپ چىكىپ وئًۇن ئەھلى لىرىوى مەًداهغا ص ۇرغان هىطىلەرهىڭ تۇماق، بەلباغ ۈرۈپ وئلت هى هىٌىپ، تەرىوى ت

نەهدىن هېٌىن، هىكابىوى ئېلىۋېتىپ ئەصلى ھالىتىوى ئاظنارىالپ مەًداهدىن چىكىپ هېتىدۇ  .هۈلدۈرۈۋەت
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ۆگە ۇئصشۇلى (5  ۈظىدۇ ۋە ًېوىم چېلىوغان : ت ۆگىگە مىوىپ مەًداهغا چ ۆگىچە ًاصىوىپ، بىر هىطى ت ئىننى هىطى ت

ە»داپ ئاۋازىغا ئەگىطىپ لامالظمىغان ۇئصشۇل وئًواًدۇ،  م صۇغا تەظوا، بوًۇم د ۆڭلۈم دائى چە بار، ه رەخ ظاخى

ظت ۇز-بارورمەن دە ۆلوى هېزىپ، بىر ۆئزەم ًالغ وۋ -چ وۋ ... تەهھا، ب ۆگە ھەر تەرەپتىن صۇ « ...ب دەپ ۋارلىراپ، ت

ۇراپ نەن، ًەهە ۇئهى پ ۆگىچىوى ًەرگە ئېتىۋەت ۆگە ت ۆگىوى لامچىلىغان، ت ۆگىچى ت كان، ت ۇراپ، ۇئهىڭغا بولغان -ئىزدەۋات پ

لەًدۇًېق ۈهوى ئارتىپ صەپىرىوى داۋام لىلغان ھالەتوى ئىپادى ۆگىگە ً ۆگىچى ت ئاخىرىدا . ىوچىلىكىوى بىلدۈرگەن، ئاهدىن ت

چىالر هىكابلىرىوى ئېلىپ ۆئز لىٌاپىتىوى ئاظنارىلىغاهدىن هېٌىن مەًداهدىن چىكىدۇ  .وئًۇه

ورۇچۆل ًېزىشىوىڭ بەظئېرىق هەهتىدىنى صەمەت صوپ ى  ۇل-1925)غ مەدەهىٌەت هازارىتى، ۋىالًەتلىم ( غانًىلى تۇغ

ىتىگە هۆپ  ۇرۇظىدىنى دوالن مۇلامىوى توپالش، رەتلەش، لېوتىغا ئېلىض پائالٌى مەدەهىٌەت باظكارمىشىوىڭ ۇئًۇظت

ۈرەتنە ئالغان -1983لېتىم لاتواظتى،  هامىدىنى دوالن « چېگرا ًېزىغا مۇھەببەت»ًىلى تەڭرىتاغ هىوو صتۇدىٌىشى ص

ظكا لاتواظتىمۇلامىوى وئرۇن ۇرت ئىچىدە هەڭ ئالكىطكا ئىگە. دا  .ۇئهىڭ صەهئەت ماھارىتى ً

 

Ⅱ صەهئەت-باب     ئەدەبىٌات 

 خەلق ئېغىز ئەدەبىٌاتى .§1

ك .1 ۆچە  چ

ۆچەك،  ۆچەهلىرىدىن ظەخشلەرگە ئائىت رىۋاًەت، ًەر هاملىرىغا ئائىت رىۋاًەت، خىٌالىي چ توپالهغان خەلق چ

ۆچەك، جىن ۆچەك، مۇھەببەت-ھاًۋاهاتكا ئائىت چ ۇرمۇظكا ئائىت چ ۆچەك، ت صتالرغا ئائىت چ هىناھكا ئائىت -ئالۋا

ۆچەك، مالال  .خىلى بار 25تەمشىو لاتارلىق -چ

 

ورازهى ۇئصتاز تۇتكان باي  خ

ۇرۇهىشىدا بىر باي ۆئتنەهىنەن، ۇئ ھاًۋاهالرهىڭ تىلىوى بىلىدىنەن ۇرۇهوىڭ ب بىراق ۇئ بۇ مەخپىٌەتوى ئاظنارىالپ . ب

 .ۆئلۈپ هېتىدىنەن لوًشىال

ۇگۇمدا . باًوىڭ بىر هالىشى ۋە بىر ئېطىنى بار ئىنەن بىر هۈهى ۇئ هالىشىوى لوظكا لېتىپ، هەچنىچە ًەر ھەًدەپ گ
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 :ئېطەك هالىوىڭ لېطىغا هېلىپ. لاًتىپ هەپتۇ ۋە هالىوى ئېغىلغا صوالپتۇ

ش- وراپتۇ -ئەجەب بوظاپ هېتىپشەهغۇ؟ ! ھەي ئادا  .دەپ ص

ۇرۇپ لامچىالپ ئارام بەرمىدى، وئن جېوىموىڭ بىرىوى لوًدىلاق صەھەردە لو- ۇرۇپ ۋارلىراپ، ت . ظكا لېتىۋىدى، ت

تۇ هاال-پۈتۈن بەدىوىم ئاغرىٌدۇ، پۇتلىرىمدا جان ًوق، بوظاپ هەتمەي لاهداق لىالي،   .دەپ

تۇ ئېطەك،  -بۇهىڭدىن لۇتۇلۇظوىڭ ئامالى بار، - ۆرۈپ ئىچمەي ًېتىۋال-ھازىردىن باظالپ ًېمەي-دەپ هاالم »، باي ه

 .دەپ لوظكا لاتماًدۇ« ئاغرىپ لاپتۇ

ۇرغان باي بۇ گەپلەرهى ئاڭالپ لاپتۇ ئەتىشى ئېغىلغا هىرىپ لارىشا، هاال وئتمۇ . ئېغىلوىڭ ئىطىنى ئالدىدا ماراپ ت

ۆزىوى چىڭ ًۇمۇپ ئېغىر ك-ًېمەي، صۇمۇ ئىچمەي، ه ۇئ . پتۇباًوىڭ هاال بىلەن هارى بولما. ئېغىر پۇظۇلداپ ًاتكىدە

ۆرەپ ماڭالمىشا ۇئرۇۋېرىپ . ئېطەهوى ًېتىلەپ چىكىپ لوظكا لېتىپتۇ كا صاپاهوى ص ئېطەهوىڭ تېوى ئاجىز بولغاچ

ۈرۈپ لوًغىلى تاس لاپتۇ ۆرۈپ، . ئاخطىمى ئېطەهوى لوظتىن چىكىرىپ ئېغىلغا صوالپتۇ. ۆئلت هاال ئېطەهوىڭ ھالىوى ه

وراپتۇ  :ئىچ ئاغرىتىپ ص

 بولۇپ هېتىپشەهغۇ، مىجەزىڭ ًولمۇ هېمە؟ئاداش، ئەجەپ غەمنىن  -

شەن ئاداش،  - تۇ ئېطەك،  -راصت دەً ۇرۇپ هەلگەهىدۇق، ماها ئەمدى ۆئلىدىغان  -دەپ ئىننىمىز بىر ئېغىلدا ت

ۈگۈن باي لاصشاپكا. خەۋىرىڭوى ئاڭالپ لالدىم، لاهدالمۇ غەمنىن بولماي هاالم ئاغرىپ لالدى، ئەتە ۇئهى صوًۇپ »: تۈه

ۈرەلمەي . دېدى« ىپ بېرىڭگۆظىوى صېتىض ئەمدى صەهدىن ئاًرىلىپ لالىدىغان بولدۇم، بۇهىڭ لاًغۇصىدا بېطىموى هۆت

 .لالدىم

ورلۇپ هەتنەن هاال ئېطەه تىن ۆئلۈمدىن لۇتۇلۇپ لېلىطوىڭ چارىشىوى ئېٌتىپ بېرىطوى  بۇ خەۋەرهى ئاڭالپ لاتتىق ل

وئتوى توًغۇچە ًەپ، صۇهى لاهغۇچە ئىچىپ، تامغا تىرىم لاالي دېشەڭ، ھازىردىن باظالپ »: ئېطەك. ۆئتۈهۈپتۇ

ۆرگەن باي ۆرە، بۇ ھالىتىڭوى ه تۇ« هاالم صالىٌىپتۇ دەپ، لاصشاپوى چالىرماًدۇ: ۈئصشۈپ تازا م  .دەپ

ۆرەپ تىپچەهلەپ، تامغا ۈئصشۈپ صالاًغان -ظۇهداق لىلىپ هاال وئتوى تۇًغۇچە ًەپتۇ، صۈهى لاهغۇچە ئىچىپتۇ، م

ۆرۈپتۇ. ھالەتنە هىرىپتۇ ۇرغىوىوى ه دە، ًېتىلەپ چىكىپ لوظكا -ئەتىشى باي لوتاهغا هىرىپ هالىوىڭ وئًوالطىپ ت

ۇگۇم مەلىدە هالىوى ئېغىلغا صولىغاهدىن هې. لېتىپتۇ ۇرۇپ، ئېطەك بىلەن هالىوىڭ لىلىطكان باي گ ًىن، ھوًلىدا وئلت
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ۆرمەمدىغان، دەپ ئىختىٌارصىز هۈلۈۋېتىپتۇ ۇۋلۇلىوى ه ظۇ چاغدا باًوىڭ . گەپلىرىوى وئًالپ، ماۋۇ ھاًۋاهالرهىڭ ل

ۆرۈپ، بۇهىڭدا جەزمەن بىر ئىض بار، بولمىشا ۆئزىچە  وتۇهىمۇ ًېوىدا ئىنەن، ۇئ ئېرىوىڭ هۈلۈپ هەتنىوىوى ه هۈلۈپ خ

وراپتۇ  :هېتەمدۇ دەپ، ص

 هېمىطكا هۈلىدىال؟ -

 .ھېچ ئىطكا -

 زادى هېمە ئىض بولدى؟ -

ورىماڭال دەپ  - وتۇهىغا بۇهى ص لماي، خ ۈرئەت لىال باي ئېٌتشام ۆئلۈپ هېتىمەن دەپ، راصت گەپوى ئېٌتىطكا ج

تۇ ۋە باًوىڭ ًالىشىغا ئېشىلىپ. ًالۋۇرۇپتۇ ۇرۇۋاپ وراپ ت وتۇهى تېخىمۇ هۈچەپ ص ۆزخ ۆزىوى -، صالىلىوى ًۇلۇپ، ً ه

ۆرەپ لىٌواپ هېتىپتۇ ۆزى . تاتىالپ، هىٌىمىوى ًىرتىپ، ۇئًان تارتىپ، بۇًان ص وتۇهىدىن لۇتۇلىطالماًدىغاهلىكىغا ه خ

ۇۋېتىپتۇ وتۇهى ئاهدىن لوً باي . ًەتنەن باي صەۋەبىوى ۈئچ هۈهدىن هېٌىن ئېٌتىپ بېرىطنە مالۇل بولغاهدىن هېٌىن، خ

ۇرۇپال لاپتۇوئًلىغاهشېرى ئ ۆۋىدە داڭ كېتىپ وئلت چىكى هېلىپ، تام ت وراز بىر توپ مىنٌاهوى باظالپ، . اچ ظۇ چاغدا خ

ولىالپ هېلىپ لاپتۇ ولىالپ، بۇًاهوى چ وراپتۇ. ۇئًاهوى چ  :ئىت ۇئهىڭدىن ص

وراز، هىطىلەر  - ۇهىڭ ئەللى بولشا پوق ًەًتتىمۇ»ھەي خ ھاال . هەلدىبىزهى باي بېكىپ . دەپ بىنار ئېٌتماپتىنەن« توخ

وتۇهىوىڭ باالغا لوًۇظى بىلەن ۆئلىدىغان بولدى، ۈئچ هۈهدىن هېٌىن ۇئهىڭ بىلەن ۋىدالىطىمىز، صەن  ۈگۈن خ ب

ۈرصىوا، صېوىڭ بۇ هېمە لىلغىوىڭ؟ ۇرمالتا ًوق لولۇلالپ وئًواپ ً  بۇهىڭدىن لاًغ

ۇرولماي، مەخپىٌەتلىنوى دەپ - وتۇهىوى باظك ۇرۇپ، بىر خ گەن ئەر هىطى ت تۇ  -لوًۇپ ۆئلشە ۆئلۈۋەرصۇن،  باي دې دەپ

وراز هۈلۈپ،  ۈردۈم، تاپكان دان ئاز بولشا ۆئزەم ًەًمەن، جىكراق  9  -8مەن بىر ۆئمۈر  -خ مىنٌاهوى هەًوىمگە صېلىپ ً

ۇڭا ھىچكاًشىشى گېپىمگە هىرمەي  چىوى تېپىمەن، ظ وڭىغا هەچ بولشا مىنٌاهالرغا بۆلۈپ بېرىمەن، گەپ ئاڭلىمىشا ل

صەهزە ماڭا چېكىلىطكا : گەر مەن باًوىڭ وئرهىدا بولۇپ لالىدىغان بولشام، لولۇمغا هالتەه تىن بىرهى ئېلىپئە. لالماًدۇ

ۈزۈظنە پېتىوىۋاتامشىوا؟ ئالدىمدا هوچىلىق  گ پېتىوىۋاتامشىوا؟ ًالامغا ئېشىلىطكا پېتىوىۋاتامشىوا؟ دېمىگەن گەپوى دې

ۇزۇپ لوًاتتىم لىلىطكا پېتىوىۋاتامشىوا؟ دەپ ۇئرۇپ جېوىوى ئېلىپ وتۇن . ئالكىوىغا تۇتك دەپ بالە، ظۇهداق لىلشا ۇئ خ

ظالپ هەتمەي لاالرمۇ؟ ۇۋا ً    
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ۆڭلىدە ورازهىڭ گېپىوى ئاڭالپ، ه گەن مۇهداق ئىنەن: باي خ ورازهى ۇئصتاز تۇتشام -ھە، ئىض دې دە، ئەمدى مەن خ

گەن وئًغا هەپتۇ وتۇهى . بولغۇدەك دې دەپ باًغا ًەهە « !بىوى دەپ بېرىشەنهۈلۈظوىڭ صەۋە»ۈئچ هۈهدىن هېٌىن خ

ي»دە، -باي بىر تال هالتەهوى ئاپتۇ. ئېشىلىپتۇ وتۇهى ئاغرىككا چىدىماي« ماها دەپ بېرە وتۇهىوى تازا صاپتۇ، خ : دەپ خ

وجام، صىلىگە ئىننىوچى چېكىلماًمەن، هېمە دېشىلە ظۇهى لىلىمەن، خاتا لىپتىمەن، گۇهاھىمدىن » ۋاي جېوىم غ

وجام  .دەپ ًالۋۇرۇپتۇ «هەچشىلە غ

ظالپ هېتىپتۇ، باًوىڭ صىزىكىدىن چىكماًدىغان، جېدەل لىلماًدىغان بوپتۇ ۇۋا وتۇهى ً  .ظۇهىڭدىن ئېتىۋارەن باًوىڭ خ

 ۇئۋال

للىكىدىن بەهمۇ رازى ئىنەن  ۇرۇهكى زاماهدا بىر پادىطاھ ۆئتنەهىنەن، پۇلراالر ۇئهىڭ ئادى پادىطاھ پۇلراالر بىلەن . ب

ۇرىدىنەن، ھەر ھەپتىدە ۋەزىرھەمىطە ئااللىلىطى . رەصتىلەرهى ئاًلىوىپ چىكىدىنەن-ۋۇزراالرهى باظالپ هوچا-پ ت

ظۇ هۈهى ۇئۋالچىلىق تارتكان هىطىلەر پادىطاھكا . دۇمباق چېلىپ خەۋەر بېرىدىنەن-هوچىغا چىككاهدا پۇلراالرغا دالا

وى ئېٌتىدىنەن-ئەرز لو ظۇهداق لىلىپ ۇئ ظەھەردە پادىطاھتىن هاراز. دادى ورالمىغان بىرمۇ دې ى بولغان بىرمۇ ئادەم، ص

 .ًوق ئىنەن

. هۈهلەرهىڭ بىرىدە، بۇ ظەھەردىنى ئىننى ئادەم ًىراق بىر ظەھەرگە بېرىپ وئلەت لىلىض مەصلىھەتىگە هەپتۇ

ۇرغۇن مال چە جىق پۇلى بولمىشىم-ۇئالرهىڭ بىرى هاھاًىتى پۇلدار بولۇپ، ه ۇ، ھەر بىشات تەًٌارالپتۇ؛ ًەهە بىرىوىڭ ئاه

ۆلگە -ۇئالر مېڭىپ. ھالدا ماللىرىوى تەللەپ، پۇلدار هىطى بىلەن بىللە ًولغا چېكىپتۇ مېڭىپ، بىر هۈهى بىر لالاس چ

گەردە بۇ ئادىمىزات ًوق ًەر ئىنەن، ئاخطاملىككا ۇئخالپ لالغاهدا ۇئهى »: ًېتىپ هەپتۇ، ظۇ چاغدا پۇلى ئاز صودى

شەم، مال ۈرۈۋەت ۇلۇپتۇ« دۇدۇهٌاصى ماڭا لالمام-ۆئلت گەن ًامان هىٌەت تۇغ گەرهى ظۇ ًەردە لوهۇظكا . دې ۇئ پۇلدار صودى

ۇز بېرىپتۇ-لاًىو لىلىپ، ًۈك ۈرۈپ، ئاتالرغا بوغ ۈظ بىرلىن تە غىزاالهغاهدىن هېٌىن دالىدا ۇئخلىمالچى . تالالرهى چ

گەر توصاتتىن ۇئهىڭ ۈئ. بولۇظۇپتۇ ۇرۇظىغا پۇلى ئاز صودى گەر ئەمدى ًېتىپ ت صتىگە مىوىۋېلىپ، پۇلدار صودى

ۆهشىگە تەڭلەپتۇ جىرىوى ه ۈپ هېتىپ . خەه ۆچ گەر لاتتىق چ تۇ« هېمە لىلمالچىشەن؟»پۇلدار صودى  .دەپ

ۈرۈپ مېلىڭوى ئالىمەن -  .ماڭا مېلىڭ هېرەك، صېوى ۆئلت

ۈرمە، جېوىموى ئامان لوي، ماللىرىموىڭ ھەممىشى صېوىڭ بولشۇن -  .مېوى ۆئلت
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ۈرگىوىم ۆئل - ۈهنى صەن غەرىزىموى بىلىپ لالدىڭًاق، ئەمدى ۆئلت ۈرگەن، چ  .ت

گەرهىڭ هاهىٌىغا تەڭلەپتۇ جىرىوى پۇلدار صودى گەر خەه گەر. پۇلى ئاز صودى   :پۇلدار صودى

وتۇهۇم ھامىلدار ئىدى،  - ۈزۈپ لوي، خ صىٌىتىم بار، ظۇهى ًەتن ۈر، بىراق بىر ئېغىز ۋە ۈرصەڭمۇ ۆئلت ۇر، ۆئلت توختاپ ت

قبالىمىزغا هېمە دەپ ئات  لمىغاهىدۇ وتۇهۇمغا دەپ لوًغىن، . لوًۇظىوى مەصلىھەتلىطىۋاال لاًتىپ بارغاهدىن هېٌىن خ

تۇ -لوًشۇن،« ۇئۋال»بالىوىڭ ئېتىوى   .دەپ

ۇرۇپ ًولغا چىكىپتۇ نەهدىن هېٌىن ماللىرىوى ًىغىطت ۈۋەت ۈرۈپ هۆم گەرهى ۆئلت ۆز لاتىو پۇلدار صودى   .ئاچن

كاهلىق خەۋىرى هەپتۇهۈهلە. هۈهلەر ۆئتۈپتۇ، ئاًالر ۆئتۈپتۇ   گەرهىڭ لاًتىپ هېلىۋات ۇئالرهىڭ . رهىڭ بىرىدە ئىننى صودى

لىض ۈئچۈن ئالدىغا چىكىطىپتۇ ۈۋې وتۇهلىرى هۈت گەر هېلىۋېتىپتۇ، پۇلدار . خ ًېكىوالپ هەلگەهدە لارىشا، پۇلى ئاز صودى

ۆرۈهمەپتۇ گەر ه وراپتىنەن، پۇلى ئاز صودى. صودى وتۇهى ئېرىوىڭ دېرىنىوى ص ئىننىمىز ئاچا ًولدا : گەرۇئهىڭ خ

ۆرمىدىم، بىراق ئاًرىلىض ئالدىدا ۇئ ماڭا وتۇهۇمغا »: ئاًرىلىطكان، ظۇهىڭدىن هېٌىن ۇئهى ه لاًتىپ بارغاهدىن هېٌىن خ

گەهىدى‹ ۇئۋال›دەپ لوي، بالىوىڭ ئېتىوى  تۇ« لوًشۇن دې  .دەپ

وتۇهى ًىغالپ گەرهىڭ خ ە-پۇلدار صودى دەپ « ۇئۋال»صىٌىتىگە بىوائەن بالىشىغا ًىغالپ ۆئًىگە لاًتىپتۇ، ئېرىوىڭ ۋ

وڭ بولۇپ، -باال ئاصتا. ئات لوًۇپتۇ وڭ بوپتۇ 5-4ئاصتا چ كا هەپشىز چ  .ًاظالرغا هىرىپ لاپتۇ، ئاهىشى بەك ئەرهە بالكاچ

ۇرصا، بالىشى هەپشىزلىم لىلىپ خېمىرغا توپا چېچىۋېتىپتۇ ۇرۇپ وئلت اي ئاهىشى گەپ ئاڭلىتالم. بىر هۈهى ئاها خېمىر ًۇغ

چىكىدا وۋالپتۇ... ۇئۋال، بولدى دەًمەن ۇئۋال، ۋاي ۇئۋال : ئاچ  .دەپ ت

كاهىنەن، بىراۋهىڭ  ۇرۇظلۇق هوچىدىن ۆئتۈپ هېتىۋات دەپ « ۇئۋال بولدى»دەل ظۇ چاغدا پادىطاھ ۇئ ئاًال ت

وراپتۇ  :ۋالىرىغان ئاۋازىوى ئاڭالپ لېلىپ، ۇئ ئاًالوى چالىرىتىپ چىكىپ ص

 بار ئىدى؟هېمە ۇئۋالچىلىكىڭىز  -

 .ھېچكاهداق ۇئۋالچىلىكىم ًوق -

وۋالًشىز؟ -  ئەمىشە هېمە ۈئچۈن ۇئۋال بولدى دەپ ت

 .ظۇهى چالىرغان. ئىدى« ۇئۋال»وئغلۇموىڭ ئېتى  -

 لاهدالالرچە بۇ ئاتوى لوًغاهتىڭىز؟ -



 265 / 513 
 

 265 / 513 

 

صىٌىتى بوًىچە لوًغاهتىم  .ئېرىموىڭ ۋە

وراپ پۈتۈن ئەھۋالوى بىلگەهدىن هېٌىن ۈرگەن : پادىطاھ ص ۈزگەن ئادەموىڭ ۆئزى بالىوىڭ ئاتىشىوى ۆئلت صىٌەتوى ًەتن ۋە

ۇئهىڭ ۈئصتىگە هەدىمۇ بۇهداق . لاتىو، بولمىشا بىناردىن بىنار بۇ گەپوى لالدۇرامدۇ؟ بۇهىڭدا جەزمەن بىر صىر بار

گەر ۆئلۈش ئالدى: وئًال-وئًال. غەلىتە ئاتوى لوًىدىغان ئىض بولشۇن؟ دەپ وئًالپتۇ دا بالىشىغا ئات لوًۇش ھېلىكى صودى

و  ۈزمەهچى بولغان گەپ، بۇ ئىطوى ئېوىكلىمىشام، ئادى صىٌىتى ئارلىلىق ماڭا ۇئۋالچىلىككا ۇئچرىغاهلىكىوى ًەتن ۋە

گەن ًەرگە هەپتۇ گەهگە لاهدالمۇ مۇهاصىپ هېلەي، دې وراپتۇ-دې گەرهى چالىرتىپ ص  :دە، صودى

گەر لېوى؟ -  صەن بىلەن بىللە ماڭغان ھېلىكى صودى

 .ۇئ باظكا ًول بىلەن هەتنەن -

 ۇئ ۆئزىوىڭ ۆئلىدىغاهلىكىوى بىلەتتىمۇ؟ -

 .بىلمەًتتى -

ۈزۈپ لوًۇظىوى ھاۋالە لىلىدۇ؟ - صىٌەت لالدۇرۇپ، صاڭا ًەتن  ئەمىشە هېمىطكا ۋە

گەر جاۋاب بېرەلمەي تەمتىرەپ لاپتۇ وراق لىپتۇ. صودى لىتىپ وئردىغا ئېلىپ هېلىپ ص گەر . پادىطاھ ۇئهى باغ صودى

دۇهٌاهى ھېلىكى ئاًالغا -پادىطاھ لاتىلوى لاتتىق جازاغا تارتىپتۇ، بۇلىغان مال. اتىللىق لىلغاهلىكىوى ئىكرار لىپتۇق

ۇرۇپ بېرىپتۇ  .لاًت

 ًەر هامىغا دائىر رىۋاًەت

لىق هىطى ۆئتنەهىنەن، ۇئ مۇلامخۇمار هىطى ئىنەن بەگ ئاتلىق بىر دواله ۇرۇهدا صادەت لىرى . ب بىر هۈهى ۇئ ھەمراھ

جەك ئاۋازىوى ئاڭالپ بىر  ۇرغان صاهىخان ئاتلىق بىر لىزچاق غى ۇرۇپتۇ، ًېكىن ئەتراپتا ت جەك چېلىپ وئلت بىلەن بىللە غى

ۈظۈپتۇ ۈرۈپ ۇئصشۇلغا چ جەهنە هەلت ۈهنە چىكىپ، غى ل بەگنە. دۆڭ ۆرگەن بىر خىزمەتنار صادەت ھەي بەگ، »: بۇهى ه

ۈرۈپ ۇئصشۇل وئًواۋاتىدۇ جەهلىرىگە هەلت تۇ« صاهىخان غى  .دەپ

ۈهنە چىكىپ لارىشا، صاهىخان راصتال  ل جىنىوى توغرالكا ئېشىپ لوًۇپ، ًەهە بىر دۆڭ بەگ بۇ گەپوى ئاڭالپ، غى صادەت

ك كىدە ۇرتكا تارىلىپتۇ. ۇئصشۇل وئًواۋات جىنىوى ئېشىپ لوًغان . بۇ ئىض ً بەگ غى هېٌىونى هۈهلەردە هىطىلەر صادەت

جەه ئاصتى»ًەرهى  ۆرىمەن د« غى وى دەپ، ۇئصشۇل ه دەپ، صاهىخان ۇئصشۇل « لالىغاچدۆڭ»ەپ چىككان دۆڭ
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وى  چە ۆئزگەرگىوى ًوق. دەپ ئاتاًدىغان بوپتۇ« صاهىدۆڭ»وئًوىغان دۆڭ    .بۇ هامالر ھازىرغى

ۈهى لىكالرهىڭ ۆئت  دواله

ۇرتىغا تاجاۋۇز لىلىپ هىرىدىغاهلىكىدىن خ لىكالر ً ۇرۇهكى زاماهدا، دوالن بېگى باظكا بىر لەبىلىوىڭ دواله -ەۋەر تېپىپتۇب

ۈرۈپتۇ ۋە ۇئهى ًىرالكا ئاپىرىپ  دە، دەرھال ۇئصتا چالىرىتىپ پۈتۈن بىر پارچە هاال تېرىشىدە بىر پاي ۆئتۈك تىن ت

ظمەن بېشىپ ۆئتىدىغان ًولغا ئېشىپ لوًۇپتۇ  .دۈ

ۇم لىلىپ هەپتۇ، ۇئالر ًولدا ئاجاًىپ ًوغان بىر پاي ۆئتۈ ۇرتىغا ھۇج لىكالر ً ظمەن دواله ۆرۈپتۇبىر هۈهى دۈ  .هوى ه

وراپتۇ  :ۇئالردىن بىرى ص

 بۇ هېمە؟ -

ۈهى - لىكوىڭ ۆئت  .دواله

ۈپ هېتىپتۇ ۆچ ظمەن ئاڭالپ چ ۇرصا، بىزهىڭ مىڭ ئادىمىمىز -دۈ وڭ ت چە چ ۈهى ظۇه لىكوىڭ بىر پاي ۆئت دە، دواله

ورلۇپ چېنىوىپتۇ هدە ًەهە جاصۇس ًىو ۆئتنە 15ئارىدىن . ۇئالرهىڭ بىر ئادىمىگە تەڭ هېلەلمىگۈدەك، دەپ وئًالپ، ل

لىكالرهىڭ ئەلىو لىكالرهىڭمۇ باظكىالرغا وئخطاش ئادەم ئىنەهلىنىوى بىلىپتۇ، دواله پ ئەھۋال ئىگىلەپ، دواله -ئەۋەتى

ۇرتىوى تارتىۋېلىض غەرىزىدە بولماپتۇ لىكالرهىڭ ً    .پاراصىتىگە لاًىو بوپتۇ، ظۇهىڭ بىلەن ۇئزاق ًىلالرغىچە دواله

 تەهلىماهان ھەلكىدە رىۋاًەت

ول بوصتاهلىق ئىنەن لىرى غ ۇبى صۈً  ى مول، دەرەخ ۇرغۇن . لەدىمنى زاماهدا ئاۋات هاھىٌىشىوىڭ جەه ۇئ ًەردە ه

بىر هۈهى . لىطاللالر بار ئىنەن، ۇئالرهىڭ ئىچىدە لېتىق ظەھىرى ھەممىدىن ئاۋات ئىنەن-بازار ۋە ًېزا-ظەھەر

وران چىكىپ  ۈۋېتىپتۇ، ئادەم ۋە مالهۈن داۋام لىلىپ، پۈتنۈل ش 10توصاتتىن لاتتىق ب -ەھەرهى لۇم بىلەن هۆم

ك بوپتۇ ۆرگەن بولشىمۇ، . چارۋىالرهىڭ هۆپ لىشمى ھاال ۇرتىوى لاًتا گۈللەهدۈرۈش ًولىدا تىرىطىپ ه ھاًات لالغاهالر ً

ۈپ هېتىپتۇ پەلىٌەت لازىوالماي، ئاًنۆل، بەظئېرىق تەرەپلەرگە هۆچ ۇۋەپ ىڭ بۇ ًەر لۇملۇلكا ئاًلىوىپ هېتىپتۇ، ظۇن. م

ظتىنى ۆئزگىرىض تۈپەًلىدىن تەهلىماهان دېٌىلىدىغان بوپتۇ    .بىلەن تەه تىماهان دەپ ئاتىلىدىغان بوپتۇ، هېٌىوچە تاۋۇ

ۇز هېمە»  ھەلكىدىنى رىۋاًەت« وئتت

لىكالرهى  ظمەن ئىطغال لىلىۋېلىپ، دواله لىكالرهىڭ بىر ظەھىرىوى دۈ ۇرۇهكى زاماهدا ًەهەن دەرًاصى بوًىدىنى دواله ب
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شەهدە لىپتۇپاجىئ ۇربان بىلەن صۇبىخان ًاظالرهى تەظنىللەپ، -ئاها. ەلىم دەپ هېمە ًاصاپ، دەرًا بوًىغا  30ۇئها ل

ۇرۇپ لوًۇپتۇ ۇلان. ًوظ ۇم لىلىپ، تاڭ ئاتكاهدا هېمىلەرهى ًەهە -ۇئالر هېچىشى چ ظمەهگە ھۇج ۈرەن بىلەن دۈ ص

ظمەهوى ًولىتىپت ۇرۇپ لوًۇپتۇ، ظۇهداق لىلىپ بۇ ًەردىنى دۈ ۈرئەت ًوظ ظمەن ئىننىوچىلەپ هېلىطنە ج ۇ، دۈ

لماپتۇ، خەلق ئازاب ۈزىشىدىن بۇ ًەر . وئلۇبەتتىن لۇتۇلۇپتۇ-لىال ۇز هېمە»ظۇ غەلىبىوى خاتىرىلەش ً دەپ « وئتت

 .ئاتىلىدىغان بوپتۇ

 

 لوظالالر .2

و، بۇالر  ەئەمگەك لوظاللىرى، صىٌاصىي لوظالالر، لائى: توپالهغان ئاۋات لوظاللىرى ًەتتە خى ًوصۇن لوظاللىرى، -د

ۇرمۇش لوظاللىرى، تارىخىي لوظالالر، بالىالر لوظاللىرى، دوالن مۇلامىوىڭ هاخطا تېنشتى  .مۇھەببەت لوظاللىرى، ت

   

 وئما لوظىكى 

 وئما وئرىشەن هۈهدە،

 .تالمامدۇ بىلەهلەرىڭ

 مەن ًادىڭغا ًەتنەهدە،

ۈرەهلەرىڭ  .هۆًمەمدۇ ً

 

 وئما وئردۇق ئېتىزدا،

ۇزدائالتىوچى   .ئاًدا توم

 راصت گېپىڭوى ئېٌت ًارىم،

لىكتا ئېڭىزدا  .بۇغداً

 

 بۇ چاغالر ئەجەپ چاغال،
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 .ًارىم بەلوى چىڭ باغال

 مەن وئرۇپ صاالي ۈئهچە،

 .صەن ئارلامدىن باغ باغال

 

 راۋاب چالىمەن غەمدە

 ۆئصتەڭ بوًىدا هەمدە،

 .راۋاب چالىمەن غەمدە

ورىماڭالر ھالىموى،  ص

 .بەهدەمەن دەردى توال 

 

ۈگۈن بازارغا وئخطاًدۇ،  ب

 .ًېتىم زارى لاخطاًدۇ

 ھالىدىن خەۋەر ئالشام،

 .ئاتاصى ًولكا وئخطاًدۇ

 

 زالىمالر زاماهىدا  

 ئالمىوى صوًۇپ ًەًدۇ،

 .تەخشىگە لوًۇپ ًەًدۇ

 بوجاڭدا ئىوشاپ ًوق،-بەگ

 .خەلكوى ظۈلۈپ ًەًدۇ

 

وڭدا، ۇن تېرىدىم ت  لوغ
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ۈظنەن صوًمىشى وئڭدا  .چ

 زالىمالر زاماهىدا،

وڭدا  .ئىطتان لالمىدى ل

 

 .ۇئرۇق صالدۇق بىر داهە

 ۈئهۈپ چىكتى مىڭ داهە،

 زالىمالرهىڭ زۇلمىدا،

راهە  .پۇلرا بولدى ۋەً

 

 بالىالر لوظىكى  

 ئاق تېرەك، ئاپپاق تېرەك،

ك  .بىزدىن صىزگە هىم هېرە

 ۆئزى ئەلىللىق ۇئصتا،

 لولى چېۋەر ھەر ئىطتا،

كصىزدىن بىزگە ظۇ ك  .ېرە

 

 ئاق تاش، هۆك تاش،

ۈزۈك تاش  .دەرًا بوًىدا ص

 لەلەم بىلەن مەن ئاداش،

 وئًواًدىغان بالىالر بارمۇ؟

 

 ئەللەي هاخطىشى  
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وڭى پوق،  ئەللەي باالم ل

 .ئېرتاي دېشەم التا ًوق

گەن ۆئگزىدە،  التا دې

 .چىكاي دېشەم ظوتا ًوق

گەن تېرەه تە،  ظوتا دې

 .هېشەي دېشەم پالتا ًوق

ۈرچىدە،پالتا  گەن تۆم  دې

 .ئاالي دېشەم پۇلۇم ًوق

 پۇلچى ئاهام ۆئلۈپتۇ،

ورلۇق ًەرگە هۆمۈپتۇ  .ظ

 ًىغلىغىلى ئادەم ًوق،

 .ۆئزى لوپۇپ ًىغالپتۇ

 

 بەگ بىلەن هەمبەغەل  

 بەگلىرىم بەگلىم لىالدۇ،

 .دوغىشى ئالۋان بىلەن

ۇهۇم پەتىۋا پىچادۇر،  ئاخ

 .راصتى ًوق ًالغان بىلەن

 

لىرىم،هەتمەن چاپماي ب  ەگ

 .تولدۇرۇپتۇ صېڭىوى
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 ئارپا ۇئهىدا هۆمەش،

 .هەمبەغەلوىڭ ًېگىوى

 

وجام مىوەر تاًغا،-بەگ  غ

 .صۇهى ًالىالر باًغا

 هەمبەغەللەر صۇ دېشە،

 .بېطىوى تىكار الًغا

 

 گومىوداڭغا ًۆلەهگەن،

وجامالر ۆئتمۈظتە-بەگ  .غ

 صاهدۇلىوى تولدۇرغان،

 .ئالتۇن بىلەن هۈمۈظتە

 

 لوظىكىرامىزان   

 رامىزان، رامىزان،

ن  .بۇ ًىو هەلدى ًەهە رامىزا

 هىم ۆئلۈپ، هىم لالىدۇ ئالال بىلەر،

ن  .لوش مۇبارەك پادىطاھدۇر رامىزا

 

ۈڭوىڭ ئارلىشىدا لاتار  لاتار لوًوىڭ ئىزى،-ۆئً

چىكىڭ باًوىڭ لىزى،  بىر لاپاق ًاغ ئەپ

ن  .لوش مۇبارەك پادىطاھدۇر رامىزا
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ۇ لو ۇ ئاپپاق توخ  هغالتىدۇر،ئاق توخ

ۇملىرى لاپالتىدۇر  .بىزگە صاللىغان توخ

ن  .لوش مۇبارەك پادىطاھدۇر رامىزا

 

 رامىزان ئېٌتىپ هەلدىم وئي مەھەللىدىن،

 بىزگىمۇ لوًغاهمىدۇ لەغمەهلىدىن،

ن  .لوش مۇبارەك پادىطاھدۇر رامىزا

ۈۋى لارا، و، ت  مەصچىتوىڭ توغرالىوىڭ ۇئچى لىزى

م بىر باال بەرصۇن مەڭزى ۇداًى و، لاظى لارا، خ  لىزى

ن  .لوش مۇبارەك پادىطاھدۇر رامىزا

 

ۆردۈم، ۈهىڭىزهىڭ بېطىدا ئاي ه ۇڭل  ت

ۆردۈم  .ھەممە هىطىدىن صىزهى باي ه

ن  .لوش مۇبارەك پادىطاھدۇر رامىزا

 

 

 لارلىكوامە

ۆرمىتىدىن ًاغدى ئاصماهدىن لار،  ھەلكى ئالال ھ

ۈزىگە ئاظنارا  .لىلدىنى لار ۆئزىوى ھەم بۇ ًەر ً

ۆللەرهى بوصتان، لادىر ئىگەم ًاغدۇردى لار،  لىلغىلى چ

 .لاردا لارلىق تاظلىماق، بۇ لەدىمدىن بارىبار
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 لاًغۇهى، لارلىق تاظالش وئًۇهى،-ًولىتار غەم

 .مەھەللىدىن، ئىوالشىزلىق لوًۇهى-هۆچىدۇ ئەل

صتلۇق وئًۇهىوى باظلىدۇق،  لاردا لارلىق تاظلىدۇق، دو

قئەل جامائەت جەم بولۇپ، هۆ وظلىدۇ  .ڭلىمىزهى خ

لوى صاًلىدۇق،  ئاپىرىطكا بۇ هامىوى زېرەك ۋەهى

ق ي ظەرتىمىزهى تاظلىدۇ  .هامە بىرلە ۇئظبۇ ئاددى

ۇرغاًشىز، و خاهىڭىزگە، ھۇظٌار بولۇپ ت  بارصا ۋەهى

 .بوصۇغ ئاتالپ ًاهغىوىدا، ۇئهى پەملەپ تۇتكاًشىز

 گەر تۇتالماي لالشىڭىز، وئرۇهالًشىز بۇ ظەرتوى،

 .جامائەت مەظرەپوى-ز هەغمە بىلەن، ئەلوئًواًمى

ۈزىگە، ۈرتۈپ ً لوى، لارا ص  گەر تۇتشىڭىز ۋەهى

ۆزىگە ۆرصىتىڭ ئەل ه ۈر، ه  .مىودۈرۈپ ئېطەهنە تەت

 تاپىشىز ئامەت تازا، ظەرتىوى بىز لىلىمىز ئادا،

 .هاۋا-بىزگە مېھمان صىز بوالرصىز، ًاڭرىتىپ هەغمە

 مەمۇرچىلىق،ظەرتىمىز ۇئ ھەممە ًەر مول ھوصۇل 

 .لوي لوتاهدا، ۇئن تاغاردا، پۇل صاهدۇلتا لىكمۇلىق

ۇم، هاۋاپمۇ بار،-مەظرىپىگە ًەل ۇ، تۇخ  ًېمىض، توخ

ۇرصۇن لاتار  .چاي، ھەصەل، پەتوۇصتا هان، لېگەهدە گۆش ت

ۈر بىلەن هەظپۈتمۇ ھەم، ج ۇن، ئەه  ئالما، ئاهار، تاۋۇز، لوغ

ۇز تاغارهىطمىض، ۈئزۈم، پىشتە، بادام ھەر لاًشىدىن   .تولك

 .هەغمىچى الزىم دېشە، مەمتاۋال راۋاب، ئاۋۇت مۇصا تەًٌار

ۇر، صاتار، صۇهاي، راۋاب، داپ، دۇتتار، جەك، تەمب  لالۇن، غى
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ۇۋاز هېرەك، ورۇهوى ظوخ لىزىتكىلى مەھەممەتوىٌاز مىرظ  ص

ك ورۇن ئارا مىراب هېرە  .صالىي بولۇپ مەي تۇتكىلى ص

ۇرخاهالر مول صېلىوشۇن، هازۇ صت  هېمەت رېتى بىلەن تىزىلشۇن،-دە

 .جاهغا راھەت مۇصەللەس پىٌالىگە تولدۇرۇلشۇن

 بۇ جاھاهدا ئىض توال، لار ًاغىدىغان لىض توال،

ۆرۈپال، ئاغرىپ لالشىال صەت بوال  .بۇ لارلىكوى ه

ۆڭلىمىز، ئەل  مەھەللىگە رىطتىمىز،-لارلىق بىزهىڭ ه

ۇظاللىكتا لىطىمىز  .لارلىق بىلەن باظالهشۇن، خ

 هىڭ بىلەن بولدى تامام، لارلىكوامە مەزمۇهلىرى،ظۇ

صتلۇق بۇ ظەرتلىرى  .ئېغىر هەلمەس ۆئزلىرىگە، مېھماهدو

 

 

 مەظرەپ لوظىكى 

 :ًىگىت

 خېوىم جاهان خېوىم،-خېوىم

 .بىٌىت ئېٌتاي ئاڭال خېوىم

ۇۋاھ خېوىم، ۇز وئغۇل گ  وئتت

ۇما خېوىم  ئاظىكىڭمەن خ

 :لىز

 ًىگىت جاهان ًىگىت،-ًىگىت

 .ئېٌتاي ئاڭال ًىگىتبېٌىت 

ۇما ًىگىت،  مەهمۇ هۆًەي خ
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ۇۋاھ ًىگىت  .خەلكى ئالەم گ

 :ًىگىت

 دەرًا بولۇپ ئالشاڭ خېوىم،

 .بېلىق بولۇپ وئًواي خېوىم

 چىراغ بولۇپ ًاهشاڭ خېوىم،

  .پىلىم بولۇپ هۆًەي خېوىم

 :لىز

 جاهغا جاهان داۋا ًىگىت،

 .ئېشىۋالدىم تۇمار ًىگىت

كا چىكشام دۇلدۇل ًىگ  ىت،تاغ

كا هىرصەم بۇلبۇل ًىگىت  .باغ

 

 :ًىگىت

ۇرصاڭ خېوىم  .چىمەن بولۇپ ت

وزاڭ بولۇپ وئًواي خېوىم،  ل

م توال بىلگىن خېوىم  .دەردى

وش هەتتى چاي ئالغىن خېوىم  .خ

 :لىز

 لىشىۋالشام بىر گۈل ًىگىت،

ۆزى ظېنەر لوبۇل، ًىگىت  .ص

 مەلۇم بولشۇن ھالىم ًىگىت،

 .ماها چىوە تەزىم ًىگىت
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  ى لوظالالرًېڭ   

 

كا گۈللەر تېرىشاق،  باغ

 .ۈئهۈپ چىكتى بەش لۇالق

 بۇ دۇهٌادا بارمىدۇ،

ق ۇر چىرا ىدەك ه  .پارتٌى

 

 دولكۇهالر ًاصاپ تارىم،

م  .باغالرغا ئالار دائى

ە ئېلىپ هەلگەن،  پارتٌى

م  .ۆئمرىمىز باھار دائى

 

 تاتلىق ئىنەن، بال ئىنەن،

 .ًېڭى باغوىڭ ۈئزۈمى

ۆڭلىمىزگە بەك   ًالتى،ه

ۈزۈمى  .صوتشىٌالىزم ت

 

 ًاظوىتىدۇ ماًشىوى،

ۇرلىرى  .ئىللىق لۇًاش ه

 دېھكان رازى ئېچىلغاچ،

 .بېٌىطوىڭ هەڭ ًوللىرى

ۇرتىمىزهىڭ ئەزەلدىن، ً 
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گەن هامى بار  .ئاۋات دې

 گۈلىشتان لوًوىدا،-گۈل

و باًلىق هاهى بار  .ھەر خى

 

 ھەممە مىللەت ئىواق بىز،

ظمەهگە  .لەھرىمىز تىغ دۈ

ۇزغۇهوى،  ًوالتماًمىز ل

 .ئاها ۋەتەن گۈلطەهگە

 

 

  

 

 تەمشىللەر-مالال .3  

ۇرلۇق خەلق، ۇئالرهىڭ مالال  ۆرصىتىپ ۆئتىمىز. تەمشىللىرى بىر لەدەر هۆپ-ئاۋات خەلكى ًوم  :بۇ ًەردە بىر لىشمىوى ه

 

 

ۇرار، ۇرلىوىپ ت  ئىواق ئائىلە ه

 .ئىوالشىز ئائىلە تىوىمشىز بوالر

 

 تاًىوىپ روهاق تاپار،دۆلەت خەلككە 

ۈرچى وئتكا تاًىوىپ هەتمەن صولار  .تۆم
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 هىٌىتى ًاخطىوىڭ لولى هەڭ،

 .ئەل صۆًگەهوىڭ ًولى هەڭ

 

ۇرت   ۆئز ئاها، -ۆئز ً

ۇرت   .ۆئگەي ئاها -ۆئزگە ً

 

لەهشە تاغ بولۇر،  لۇم دۆۋى

 .(بولۇر)مىللەت ۆئم بولشا باغ 

 

 ئات ئاًلىوىپ وئلۇرىوى تاپار،

ۇرتىوى ئادەم لېرىشا ۆئ  .(تاپار)ز ً

 

صت هۆپلۈك لىلماس،  مىڭ دو

ظمەن ئازلىق   .(لىلماس)بىر دۈ

 

ظمەن ئالدىڭدا ماختار،  دۈ

صت هەًوىڭدە   .(ماختار)دو

 

گىوىوى لىو،  مولالموىڭ دې

 .لىلغىوىوى لىلما

 

ۇردا ًاخطى،  ئەصنى چاپان ًامغ
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كان ۆئلگەهدە   .(ًاخطى)ًامان تۇغ

 

 ۈئمىد ًاظارتىدۇ،

 .لېرىتىدۇلاًغۇ -غەم

 

ۆڭۈل لوًماي ئىض لىلغىلى بولماس،  ه

وى ًۇًغىلى  ۆڭۈلدىنى داغ  .(بولماس)ه

 

 ًولۋاس ئىزىدىن لاًتماس،

ۆزىدىن   .(لاًتماس)ًىگىت ص

 

ۈرەر،  توظكاهوى لومۇش ۆئلت

ۈرەر)ًىگىتوى هومۇس   .(ۆئلت

 

 پىچالوى ۆئزۈڭگە صال،

 .(صال)ئاغرىمىشا ۆئزگىگە 

 

 ھاًۋاهوىڭ ئالىشى تېطىدا،

 .ئادەموىڭ ئالىشى ئىچىدە

 

ۆڭلى لارا، ورهىڭ ه  ھەصەتخ

ۈزى   .(لارا)جادۇگەرهىڭ ً
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 مەًدە ئاغرىتكان ئاش ئەمەس،

صت ئەمەس ۆڭۈل ئاغرىتكان دو  .ه

 

 .بېرەي دېشە ئىچى ئاغرىٌدۇ

 .(ئاغرىٌدۇ)ًەي دېشە چىطى 

 

ۈزدە ًاخطى،  ۇئصشۇل ت

ۈزدە   .(ًاخطى)گەپ ً

 

وزىلىماس،  هەهجى هېۋەز غ

 .ىڭ مەززىشى بولماسۇئزۇن گەپن

 

 هۆصەًوى ۇئزۇن لىو،

 .(لىو)گەپوى لىشكا 

 

 لەرزدارهىڭ تىلى لىشكا،

ورهىڭ ۆئمرى  خ  .(لىشكا)گۇماه

 

 ئات ۆئلشە ئىگىرى لالىدۇ،

 .(لالىدۇ)ئادەم ۆئلشە هامى 
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 .ًەر هاچار ئەمەس، ئادەم هاچار

 

ۈر هەصشەڭ لىشكا هەس،  تۆم

 .ًاغاچ هەصشەڭ ۇئزۇن هەس

 

ۇرت   .ئالتۇن بۆظۈك -ۆئز ً

 

 .ھەممە ًەردە لازاهوىڭ لۇلىكى تۆت

 

ۇرۇپ ۆئلگەن ًاخطى ۈهۈپ ًاظىغۇچە، تىم ت  .تىز پ

 

ۈهوىڭ لۇًرۇلىوى چىطلەپتۇ  .چاظكاهوىڭ ۆئلگۈصى هەلشە مۈظ

 

ۆرىگە رەھىم لىلغىوىڭ، لوًغا رەھىمشىزلىم لىلغىوىڭ  .ب

 

ورا بىلەر چىكىوى م  .ئىشوىڭ ئاچ

 

چىق  .لول ًەتمىگەن ۈئزۈم ئاچ

 

 .پىچاق ئىتتىم بولشىمۇ غىلىپىوى هەصمەًدۇ

 

ۈگمەهگە بېرىپتۇ  .دۈمبىشى لىچىطكان ئېطەك ت
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 .بىلىمشىز ئادەم مېۋىشىز دەرەخ

 

 .بىلىم توپالش ئالتۇن توپلىغاهدىن ئەال

 

ۈۋى لاراڭغۇ  .چىراغ ت

 

ۈرۈظى صاماهلىككىچە ۈگ وزاًوىڭ ً  .م

 

ۆمۈچ  .ۇئهداق لازاهغا مۇهداق چ

 

ورلكان ئاۋال  ۈرەرل  .مۇظت هۆت

 

ۈزگىلى بولىدۇ گە ًەتن و بولشىال، بىر صاپاق ۈئزۈموى لىرىق ئادەم  .ئادى

 

چىوىڭ راصت گېپىمۇ ًالغان  .ًالغاه

 

 .باغالللىق ئىت وئۋغا ًارىماپتۇ

 

 .ئىت پوق ًېمىشە بېطى ئاغرىٌدۇ

 

ۆزۈڭوى لىس  .لارىغۇهىڭ ظەھىرىگە بارصاڭ بىر ه
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ۆزى ًەردىنى پو  .لتائاصماهدىنى لاغىوىڭ ه

 

 .باًلىكوىڭ ئاتىشى ئەمگەك، ئاهىشى ًەر

  

  

ي ئىجادىٌەت .§2  ئەدەبى

 ظېئىر ئىجادىٌىتى  .1

ًېڭى ظېئىرالردا خەلق . ًىلىدىن هېٌىن، ئاۋات هاھىٌىشىدە ًېڭى ظېئىر ئىجادىٌىتى هۈهشاًىن گۈللەهدى-1949

ظەهىللىرى ئاصاصىدا ًېڭىلىق ًارىتىلدى، لوظاللىرىوىڭ جەۋھىرى لوبۇل لىلىودى ھەم رۇبائىي لاتارلىق هوها ظېئىر 

ۈرهۈم ًەرلىم ظائىرالر مەًداهغا هەلدى  .ظۇهىڭ بىلەن بىر ت

ۇرصۇن تاھىر ئاۋاتوىڭ ئاًباغ ًېزىشىدىن، ۇئ وئلۇتۇش خىزمىتىدىن صىرتكى ۋالىتالردا ئىجادىٌەت بىلەن : ت

ۇللىوىپ،  چە پارچە ظېئىر،  120ظۇغ ، «ۋەتەن مۇھەببىتى»، «ًېزا هاخطىشى»ۇئهىڭ . رۇبائىي ئېالن لىلغان 50هەچ

ۈزەل ئالشۇ ئەتراپ ى» ۇرۇپ وئلۇًدۇ، ًەهە ۇئ « ئاۋات هاخطىشى»، «گ ظلىق »لاتارلىق ظېئىرلىرىوى هىطىلەر ًالت لېرىودا

 .لاتارلىق ھىناًىلەرهىمۇ ًازغان« مۇھەببىتى

لىق : وئبۇلكاصىم ئابدۇلال ورۇچۆل ًېزىشىدىن، بىر لەدەر داڭ گە مەهشۈپ»ظېئىرلىرىدىن ئاۋاتوىڭ غ ، «بارلىكىم ۋەتەه

ۇز»، «ئاي»، «ئاصمان» ۇرتۇم ھەلكىدە مۇخەممەس»، «تاڭ صەھەر»، «بۇلۇت»، «ًۇلت چە پارچە  60لاتارلىق « ً هەچ

 .ظېئىرى بار

ۇڭگو ئاز صاهلىق مىللەت ًازغۇچىلىرى جەمئىٌىتىوىڭ ئەزاصى، : زاھىر ئابدۇراخمان ۇئ ئاۋاتوىڭ بەظئېرىق ًېزىشىدىن، ج

، «ھاًات»، «دوالن راۋابى»، «مەظرەپ ھەلكىدە مۇخەممەس»، «ئىزدىوىض»لىرىم ظېئىرالرهى ًېزىطكا ماھىر بولۇپ، 

چە پارچە لىرىم ظېئىر ًازغان 200لاتارلىق « صۆًگۈهۈم بوصتاهلىق»، «ئارزۇ»، «ئاها» « روھىي صەپەر»ًىلى -1992. هەچ

 .هاملىق ظېئىرالر توپلىمىوى هەظر لىلدۇرغان
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للىم  300ًىلىدىن بۇًان جەمئىي -1962. ئاۋات بازىرىدىن: هىٌاز مەتوىٌازتۇ چە پارچە ظېئىر ئېالن لىلغان، ۋەهى هەچ

لىرى»، «دوالن هاخطىشى»، «دوالن لىزىغا»، «تاغ هاخطىشى»خاراه تېرىغا ئىگە ظېئىرلىرىدىن  ، «ئاًرىلىض تەصىرات

 .لاتارلىكالر بار« مۇخەممەس»

چە پارچە ظېئىر ئېالن لىلغان، صەهئەت ۆئمىنىگە  500ىلىدىن بۇًان ي-1962: ھەبىبۇلال روزى « ئىطچان لىز»هەچ

ات بولدى-1984. هاخطا تېنشتى ًېزىپ بەرگەن 33لاتارلىق   .ًىلى ۋاپ

ۇڭگو ئاز صاهلىق مىللەت ًازغۇچىلىرى لۇغىتى»تۇهىٌاز مەتوىٌاز بىلەن ئابدۇرېھىم صىدىكالر،  ۈزۈلگەن، «ج گە هىرگ

ۈزۈلگەن ظېئىرلىرىوىڭ ئەدەبىٌات مۇهبىرىدە خېلى تەصىرى « مىد بوصتاهىۈئ»ۇئالرهىڭ  هاملىق ظېئىرالر توپلىمىغا هىرگ

 .بار

ۇرچە -1ًىلى -1982 ۇرتى ۇئًغ ( ظاپىگراف باصمىشى)ژۇرهىلى « ئاۋات ئەدەبىٌاتى»ئاًدىن باظالپ هاھىٌىلىم مەدەهىٌەت ً

ھەر )صان  10ًىلىوىڭ ئاخىرىغىچە لەرەلشىز -1984ژورهال  بۇ. چىكاردى، ۇئهىڭغا بىر مەخشۇس مۇھەررىر لوًۇلدى

ي خەۋەردىن . چىكىرىلدى( هۇصخا 150صاهى  پارچە، ھەرخىو ظەهىلدىنى ظېئىر،  32ھىناًە، وئبزور، ئەدەبى

 .پارچە ئېالن لىلىودى 215ئەصەردىن 

 تىٌاتىر ئىجادىٌىتى .2

هى ئىجاد لىلدى، بۇ وئپېرا ئاۋات صەھوىلىرىدە وئًوىلىپ «شۇئزىتى» -ًىلى وئصمان مۆمىن هۆپ پەردىلىم وئپېرا -1957 

 .بىر مەزگىو زىلزىلە پەًدا لىلدى

ۇرغۇن لېٌۇم، مەمەتوىٌاز ئەمەت -1ًىلى ئاۋات هاھىٌىلىم -1963 ۇرا مەه تەپتىن صىدىق مۇصا، ئاًطەم صېلىم، ت وئتت

جەت ۈرەش خاتىرىشى» -لاتارلىكالر تارىخىي ھۆج ۈرمىشىدىنى ه ئاصاصەن ئىجاد لىلغان صەھوە ئەصىرى گە «ظىوجاڭ ت

پەلىٌەت لازىوىلدى ۇۋەپ  .ئاۋاتتا وئًوىلىپ م

ۇچىلىرىدىن تۇهىٌاز مەتوىٌاز بىلەن ئىمىوجان ئىنرام ئىجاد لىلغان -1ًىلى ئاۋات هاھىٌىلىم -1963 ۇرا مەه تەپ وئلۇغ وئتت

ۋەن لىز» ۈزۈلگەن صەھوە ئەصىرى ئ« باغ  .اۋات صەھوىشىدە وئًوالدىهاملىق ھىناًىگە ئاصاصەن ۆئزگەرتىپ ت

ى، وئبۇلكاصىم -ًىلى ئاًباغ ًېزىلىق ئەدەبىٌات-1976 صەهئەت تەظۋىكات ئەترىتىدىنى ئىلٌاس باۋۇدۇن، ئابدۇلادىر داه

ۇردىوىڭ  ۇرلىرى»لاتارلىكالر لەًٌۇم ت ۇرۇپ صەھوىگە چىكاردى« لىزىلتاغ بات وۋېشتىوى تىٌاتىرالظت  .هاملىق پ
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ات بولدى)ت ۆئمىنى ئېزىز تاھىرهىڭ ًىلى هاھىٌىلىم صەهئە-1978 هاملىق ئەصىرىوى « مولال زەًدىن»( ۋاپ

ۈردى، بۇ صەھوە ئەصىرى ئاۋات ۋە ظىوجاڭوىڭ ھەر لاًشى جاًلىرىدا  چە مەًدان وئًوالدى 100صەھوىلەظت  .هەچ

ۈردى« دوالن ًاظلىرى»ًىلى تۇهىٌاز مەتوىٌاز زوردۇن صابىرهىڭ -1981 ، ئاۋات هاملىق ھېناًىشىوى صەھوىلەظت

 .هاھىٌىلىم صەهئەت ۆئمىنى وئًوىدى

ي تەرجىمە  .3  ئەدەبى

ي تەرجىمە ئىطلىرى راۋاجالهدى-1962  ئابلەت تاجى، زاھىر ئابدۇراخمان، ۇئبۇلكاصىم ئابدۇلال، . ًىلدىن هېٌىن، ئەدەبى

ورالرهىڭ لىشمەن ئەصەرلىرى خەهزۇچىگ ۇرا ًاظلىق ئاپت ە تەرجىمە لىلىوىپ زۇبىٌە ئابدۇراخمان لاتارلىق ًاش، وئتت

 .ئېالن لىلىودى

چىڭ  ۈ بەً « ظۈ ماۋ ۋە ۇئهىڭ بالىلىرى»روماهىوى، ئەًشا مۇصا « موصنۋاهى لوغداش ۇئرۇظى»پېطكەدەم تەرجىمان چ

ۇرچىغا تەرجىمە لىلدى ۇرغۇن تەرجىمىلىرى . روماهىوى ۇئًغ وىڭ ه ي تەرجىمىلەر»مامۇت داۋۇت  .دە ئېالن لىلىودى«ئەدەبى

ۈزەل صەهئە  .4 ۈرەتچىلىمگ  ت، فوتو ص

ۇلالهدى-1950  ئەمەت هىٌاز، روزى هىٌاز . ًىلىدىن هېٌىن ًۈصۈپ ًالۇپ دېنراتشىٌە ۋە رەصىم صىزىض بىلەن ظۇغ

ات بولدى) ۇلالهدى(ۋاپ ۋىشنا ًېزىض، تامغا وئًۇش ئىطلىرى بىلەن ظۇغ ۆهۈمەتنە ًاردەملىطىپ ۋې  .الر ھ

صۇل روزى لاتارلى-1955 ۇلالهدىًىلى ئەمەتوىٌاز، ئابدۇرۇ  .لالر خەتتاتلىق بىلەن ظۇغ

لىرىوى ًاصىدى-1957 ار، راۋاب لاتارلىق چالغۇ ئەصۋاب ۇلالهدى ھەم دۇت و ئىبراھىم خەتتاتلىق بىلەن ظۇغ  .ًىلى ئىشراًى

 .ًىلىدىن باظالپ ئابدۇرېھىم روزى هەلكاظچىلىق لىلدى-1958

ۋىي رەصىم ئىجادىٌىتىوى باظلىدى-1962  .ًىلى ئىمىر زاهىر ھەج

ۇرغۇن  1000ًىلى ئىلٌاس باۋۇدۇن -1966 ۋىي رەصىم صىزدى، ه ۆزلىرىدىن ۈئزۈهدە»پارچىدىن ئارتۇق ھەج ۇظى ص « ماۋج

ۇردى  .ًازدى ھەم خەتتاتلىكوى وئمۇمالظت

ۈرەتچىلىم لىلدى-1973 ۇرتىغا ًۆتنىلىپ فوتو ص  .ًىلى ئەتىٌازدا جىن بو مەدەهىٌەت ً

ۇڭ، مۇختار ئابدۇراخمان، ئىمىوجان صامشالالر خەتتاتلىق، فوتو ًىلىوىڭ ئاخىرىدا توختىوىٌاز مەتوىٌاز، -1980 جاڭ خ

ۇلالهدى ۈرەتچىلىم بىلەن ظۇغ  .ص
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 ۇئصشۇل-دراما، هاخطا .§3

 دراما  .1

ۇر ۇئًۇظمىشىوىڭ . ًىلى ئاۋات خەلكى ئىئاهە توپالپ ۋە خالىشاهە ئىطلەپ خەلق هۇلۇبىوى صالدى※1940 ۇئًغ

ۇرۇظىدىنى  ۇرۇش ئاصاصىي تېما لىلىوغان تەظۋىكات بۆلۈمى باظك چىلىرىغا لارظى ت صاهاً  ى هەفىشە ًاپون باصكۇه

چىلىرىغا لارظى -1941مىوگوهىڭ . هاملىق درامىوى تەًٌارالپ هۇلۇبتا وئًوىدى« ظاڭخەي هېچىشى» ًىلى ًاپون باصكۇه

ۇزۇش ئاصاصىي مەلشەت لىلىوغان   وى مۇهكەرزلىن تىن لۇتك ۇرۇپ، ۋەتەه چە گۈللەرتامچە لاهدىن ئېچىال»ت « ر مىلٌوه

ۆرۈظتى ۈز ه ًىلىغىچە ًۇلىرىكى تېما ئاصاصىي مەزمۇن لىلىوغان –1945~  1943. هاملىق دراما ئاۋات خەلكى بىلەن ً

ۇدۇهدىن  هېٌىونى ئاپتاپ» ن»،  (مۇتەللىپ. ل)« ج ۈزۈموى پاش (مۇتەللىپ. ل)« چىن مۇدە ، زۇلمەتلىم فېئوداللىق ت

ۈرىدىغان (وزىئابال ر)« ۆئگەي ئاها»لىلىدىغان  ۈرەظوى ئەهس ئەتت ۇرىشىدىنى ه صامشاق »، ًېڭىلىق بىلەن هوهىلىق وئتت

ورى هامەلۇم)« ًالغان تېۋىپ»، (مۇتەللىپ. ل)« ئاهاڭ لاًواًدۇ ۇرۇپ، ئەرهىولىم ۈئچۈن (ئاپت ، فېئوداللىككا لارظى ت

ۈرەش لىلىطوى تېما لىلغان  ائى)« صەئىدىن–رابىٌە»ه ۇر . ر وئًوالدىهاملىق درامىال( ئەھمەد زٌى وپ بۇ درامىالردا غ

ۇربان ئىمىن، هەزەر هېرىم، وئصماهكالى لاتارلىق وئلۇتكۇچىالر باش رول ئالدى، صەھوە هىٌىملىرى،  ارۇف، ل وئٌل

و  -1946. صەھوە جابدۇللىرى هەمچىو ئىدى ۆهۈمىتىوىڭ خىلمۇ خى ًىلىدىن هېٌىن گومىوداڭ ئەهشىٌەتچى ھ

ۇر ۇئًۇظمىشى بىلەن ۋىالًەتلىم صالچى . مۇمنىن بولمىدىتوصكۇهلۇلى بىلەن دراما وئًواش  ئالشۇ ۋىالًەتلىم ۇئًغ

كا هېلىپ  وڭ تىپتىنى درامىالرهى « زۆھرە–تاھىر»، «صەهەم-غېرىپ»ئىدارىشىوىڭ صەهئەت ۆئمىنى ئاۋات لاتارلىق چ

صلەپنى مەزگىلىدە، ئىطتىن صىرتكى صەهئەت ۆئمىنى ئىجارە ھەلق. وئًوىدى ۇڭگوهىڭ دە -ىوى هېمەًتىضًېڭى ج

ۇرۇش، صاۋات چىكىرىض مەزمۇهىدىنى  ۇرۇش، ًەر ئىشالھاتى، ًېزا ئىگىلىنىوى هوپىراتشىٌىلەظت زومىگەرلەرگە لارظى ت

ۇرالرهى وئًوىدى  .هىچىم دراما ۋە هوم

ۇرۇلۇپ -1958 صىدە -1984ًىلى هاھىٌىلىم صەهئەت ۆئمىنى ل ۆز ًېطى»ًىلىغىچە هاھىٌە تەۋە ورى)« ًېتىمالر ه : ئاپت

لىقمە چەم»، (ھەممەت تاتلىق، ئاۋات ۇه ورى)« گۈلوىشا»، «غ ورى)« ۆئگەي ئاها»، (زۇهۇن لادىر: ئاپت ، (ئابال روزى: ئاپت

ورى هامەلۇم)« تامغىوى تارتىۋېلىض» ورى هامەلۇم)« باي بىلەن ماالي»، (ئاپت ل»، (ئاپت ورى )« ئارظىن مال ئاال ئاپت
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ورى هامەلۇم)« ئالتۇهگۈل»، (هامەلۇم ورى هامەلۇم)« اًەتجىن»، (ئاپت ورى)« مەصلىھەت چېٌ  ى»، (ئاپت مەمتېلى : ئاپت

هەت»، (زۇهۇن ورى)« رەصمىي توي هۈهىدە»، «ھاال ۈر ًالكۇن: ئاپت ۈه ًەهە هاھىٌە . لاتارلىق درامىالرهى وئًوىدى( ظ

ورالردىن وئصمان مۆمىووىڭ  ىكىرىطوىڭ صاۋات چ»، «مولال زەًدىن»، ئېزىز تاھىرهىڭ «هىم ئەًىبلىم»ئىچىدىنى ئاپت

لىممەتلىم »، ئابدۇرېھىم روزىوىڭ «ئاها بىلەن باال»، مەھەممەت تاتلىكوىڭ «ئىمتىھان»، ئابباس صاۋۇرهىڭ «لىممىتى

ۇرهىڭ «هەي ۈمە ه كان تەًۋەن خەلكى»، ج ۈرەش لىلىۋات لاتارلىق « باخطى مات بولدى»، مامۇت راظىدىووىڭ «ه

 .درامىلىرىوى وئًوىدى

ۇرا مەه تەپوىڭ ئىطتىن صىرتكى صەهئەت ۆئمىنى ئىوكىالبىي لەھرىماهالر -1هاھىٌىلىم  ًىلىغىچە ئاۋات-1963~1959 وئتت

گەن درامىالرهى وئًوىدى« ًىرالتىنى ۇئچكۇهالر»، «جاۋ ًىمەن»مەدھىٌىلەهگەن  « مەدەهىٌەت زور ئىوكىالبى». دې

ۇڭطې ماۋزېدۇڭ ئىدىٌىشى م ورۇچۆل گ ٌەتمەزگىلىدە هاھىٌىلىم صەهئەت ۆئمىنى بىلەن غ صەهئەت تەظۋىكات -ەدەهى

و چىراغ»ئەترىتى   .لاتارلىق جىڭجۈي تىٌاتىرلىرىوى وئًوىدى« ظاجٌاباڭ»، «لىزى

كا  وتەن، ئىلى لاتارلىق ۋىالًەتلەرهىڭ صەهئەت ۆئمەهلىرى ئاۋات ئاپتوهوم راًوهلۇق دراما ۆئمىنى، ئالشۇ، لەظكەر، خ

ۇردى  .هېلىپ وئًۇن لوًۇپ ت

 هاخطا  .2

كان، دوالن مۇلامى ئاصاصىدا تارلىلىپ هەلگەن صىشتېمىلىق ئاۋات     لىكالر ئاچ صلەپتە دواله هاھىٌىشىوى ئەڭ دە

ۆۋەهدىنىچە ئاًرىلىدۇ113هاخطىدىن  ۈرى بوًىچە ت  :ى بار، ۇئالر دوالن مۇلامىوىڭ تەرتىپ ى ۋە ت

 مىشرا؛ 40باش باًاۋان، بىر مۇلام، ئالتە ئاھاڭ  .1

 مىشرا؛ 44ًەتتە ئاھاڭ بوم باًاۋان، بىر مۇلام،  .2

 مىشرا؛ 44صىم باًاۋان، بىر مۇلام، ئالتە ئاھاڭ  .3

 مىشرا؛ 48باًاۋان، بىر مۇلام، ئالتە ئاھاڭ  .4

 مىشرا؛ 56موغال باًاۋان، بىر مۇلام، ئالتە ئاھاڭ  .5

 مىشرا؛ 56صاموك باًاۋان، بىر مۇلام، ئالتە ئاھاڭ  .6

ۇال، بىر مۇلام، ًەتتە ئاھاڭ  .7  را؛مىس 60ج
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ۆل باًاۋان، بىر مۇلام، ئالتە ئاھاڭ  .8  مىشرا؛ 44چ

 مىشرا؛ 40، بىر مۇلام، ئالتە ئاھاڭ (بۆلەك-1)دوالمەت،  .9

 مىشرا؛ 412ئاھاڭ  33، بىر مۇلام، (بۆلەك-2)دوالمەت،  .10

صى، بىر مۇلام، ًەتتە ئاھاڭ  .11  مىشرا؛ 68دوالن صادا

 .مىشرا 252اھاڭ ئ 15بەظئېرىق ًېزا مۇلامى، بىر مۇلام،  .12

ۈگۈهگە لەدەر ئېٌتىپ هەلگەهلەردىن مەمتاۋال راۋاب، ئاۋۇت مۇصا، ئىمىر ھەمزە  ًۇلىرىكى ئەهئەهىۋى هاخطىالرهى ب

ۇرباهوىٌاز ئېلى، ئەخمەت صاۋۇت لاتارلىكالر  ۇربان، ئىمىر ئەمەت، صەمەت صوپ ى، داۋۇت هىٌاز، ئىماموىٌاز راۋاب، ل ل

ۇرتىدا صاللىوىۋاتىدۇًىلىغىچە ۇئال-1981~  1979. بار  .رهىڭ هاخطىشى لېوتىغا ئېلىودى، ھازىر مەدەهىٌەت ً

ۆرىنىدە ئېٌتىلغان هاخطا -ًىلى ئالشۇ ۋىالًەتلىم هاخطا-1980 ۈزەل ًاظلىغىم» -ۇئصشۇل ه تېنشتى ئابباس )« گ

ۇر وئرۇهدىغان ۈزەلو ۇزىنىشى ئاۋۇت راخماهوىڭ، گ ۇهاپاتكا؛ -1( صاۋۇرهىڭ، م جىلىم م ن»دەرى ۇزىنىشىوى ) «ۋەتە م

ۇهاپاتكا؛ ئىننى هىطىلىم هاخطا-2( ئىطلىگۈچى ھەم وئرۇهدىغۇچى ئاۋۇت راخمان، ئىدرىس ئىبراھىم جىلىم م -دەرى

-3( تېنشتى ئابباس صاۋۇرهىڭ، وئرۇهدىغۇچى ئېزىز ئابلىز، ئىدىرىس ئىبراھىم)« ئاظپەزگە مەدھىٌە» -ۇئصشۇل 

ۇهاپاتكا ئېرىطتى جىلىم م  .دەرى

ۈزگەن ًىلى ئاپتو-1984 ۆرىنىدە ئاۋات صەهئەت ۆئمىنىوىڭ -هاخطا« تەڭرىتاغدا باھار»هوم راًون ۆئتن ۇئصشۇل ه

ۇر ئېٌتكان  ۈزەلو خان»هاخطىچىشى گ ۈزەل ئەخالق»، «مىراجى گەن هاخطىالر « گ ۇهاپاتكا ئېرىطتى-3دې جىلىم م  .دەرى

 ۇئصشۇل  .3

گۈدەك   وڭىدىن هىچىنىگىچە ھەممىشى دې ۇرالرهىڭ چ ۇئصشۇل وئًوىٌاالًدۇ، ئاصاصەن دوالن هاھىٌىدىنى ۇئًغ

وزۇر . ۇئصشۇلىوى ئاصاس لىلىدۇ ، صىرىلمە، غاز ۇئصشۇلى، (هەهەس)ئەهئەهىۋى ۇئصشۇلالردىن چىنىتمە، صەهەم، ھ

ۆگە ۇئصشۇلى، ۇئزۇن خان ۇئصۇلى، ت وۋاي بىلەن ظاپىدى لىشكا مولال ۇئصشۇلى، ظادىٌە -ئاخماق ۇئصشۇلى، ب

وجا ئالدىرىغاق ۇئ . صشۇلى، هېپىوەك ۇئصشۇلى، ماًمۇن ۇئصشۇلى، جەرەن ۇئصشۇلى لاتارلىكالر بارۇئصشۇلى، غ

گەن ۇئصشۇلالرغا ئاًرىلىدۇ،  وزۇر، صىرىلمە دې دوالن ۇئصشۇلى مۇلام رىتىمىغا ئەگىطىپ چىنىتمە، صەهەم، ھ

وزۇرهىڭ ظەهلى 19ظەهلى، صەهەموىڭ  13چىنىتمىوىڭ . بۇالرهىڭ ھەر لاًشىشىوىڭ ۆئزىگە خاس ظەهىللىرى بار ، ھ
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 .ظەهلى بار 26ظەهلى، صىرىلمىوىڭ  33

ۆرىنىدە ئاۋات هاھىٌىشىوىڭ هوللېن تىپ ۇئصشۇلى-ًىلى ئالشۇ ۋىالًەتلىم هاخطا-1980 « دوالن مەظرىپ ى» -ۇئصشۇل ه

ۇهاپاتكا ئېرىطتى-1 جىلىم م  .دەرى

ۇزىنا  .4    م

لىرىدىن راۋاب   ولەظكەر راۋابى، ۆئزبېم )هاھىٌىدە خەلق چالغۇ ئەصۋاب ، (راۋابى، دوالن راۋابىدىن ئىبارەت ۈئچ خى

ۇر، داپ، چاڭ، هاغرا، صاتار، صاپاً  ى، لالۇن، تاش لاتارلىكالر بار ار، تەمب ورۇچۆل ًېزىشىوىڭ لەدىمئاًماق . دۇت غ

ۇن   ن»ًىلى  -1926هەهتىدىنى صازەهدىلەر جەمەتىدىن هېلىپ چىككان مەمتاۋال ئاخ مۇلامىوى ئىجاد « ظەًتان باًاۋا

گە باظى ئىدى، ًەهە راۋاب ًاصاًتتى، خەلق ئارىشىدا «بەظئېرىق صەهىمى»، ۇئ دوالن راۋابىغا ۇئصتا بولۇپ، لىلغان

ۇردى خەلىپە -1940. داڭ كى بار ئىدى گەر، )ًىلى ت ۇردى بىلەن بىللە ئالشۇ -1945صودى ًىلى وئغلى مەۋالهجان ت

ۈرۈلگەن ىشى تەرىپىدىن ۆئلت ۈرمىشىدە گومىوداڭ ئارمٌى ۇر ۇئًۇظمىشىغا ئىشنىرىپنا، ماهدالىن، گىتار، ئاۋات ( ت ۇئًغ

جى  گارمون لاتارلىق چەت ئەل چالغۇلىرىوى تەلدىم لىلدى، بۇ ئاۋات خەلكىوىڭ چەت ئەل چالغۇلىرى بىلەن تۇه

 .ۇئچرىطىطى ئىدى

ورلۇلىدا ئاۋات هاھىٌىلىم -1956 خ ۆهۈمەتلەرهىڭ غەم جىلىم ھ ۇرا مەه تەپ -1ًىلىدىن هېٌىن ھەر دەرى ۋە باظكا وئتت

ۈرهۈم ًاش ۇرا، باظالهغۇچ مەه تەپلەردىنى بىر ت ۇچىالر دەرصتىن صىرتكى ۋالىتالردىن پاًدىلىوىپ -وئتت ۈر وئلۇغ ۆئصم

ۇزىنا ۆئگەهدى لىق خەلق صازەهدىلىرى -80. م ۇرغۇن ظاگىرت تەربىٌىلىدى، داڭ ًىلالردا پېطكەدەم خەلق صازەهدىلىرى ه

 .هە ًەتتى 123

ۇزىنىشى -لىم هاخطاًىلى ئالشۇ ۋىالًەت-1980 ۆرىنىدە مەمىتاۋال هىٌاز وئرۇهدىغان دوالن مەظرىپ ى م -1ۇئصشۇل ه

ۇهاپاتكا،  جىلىم م ن -دوالن مەظرىپ ى »، «تارىم مەهزىرىشى»دەرى ۇزىنىشى « باش باًاۋا ۇهاپاتكا -2م جىلىم م دەرى

 .ئېرىطتى

 

 

 ئاممىۋى وئًۇهالر .§4



 290 / 513 
 

 290 / 513 

 

 مەظرەپ  .1

ۇرىدۇ بىر ًىلوىڭ تۆت پەصلىدە ۆئي، ھوًال، ۈزۈلۈپ ت  .خامان، صەًوا ًاهى باغالردا مەظرەپ ۆئتن

ۈزۈلىدىغان مەظرەپ-هاتتا ًىغىلىض ۋە ھېٌت: ئاًەم مەظرىپ ى-ھېٌت  .ئاًەم هۈهلىرى ۆئتن

ۆهۈن مەظرىپ ى-توي ۈزۈلىدىغان ئەهئەهىۋى مەظرەپ: ت  .ًېڭى توي لىلغاهدا ۋە لاًتا توي لىلغاهدا ۆئتن

و مەظرەپئاغىوىلەر ي-ئەل: لاتارىي مەظرەپ ۈزۈلىدىغان بىر خى ۆۋەت بىلەن ۆئتن ظالر ئارا ه ۇرتدا  .اهى ً

ۈزۈلىدىغان مەظرەپ: لارلىق مەظرىپ ى  .لارلىق تاظلىغاهدا ۆئتن

ۈزۈلىدىغان : ۈئزۈم مەظرىپ ى باش باھاردا وئغالق تارتىض، گۈلەڭگۈچ ۇئچۇظكا وئخطاش وئًۇهالر بىلەن بىرلىن تە ۆئتن

 .مەظرەپ

لەرمۇ بارًەهە هامالۇللۇق مەظرىپ ى وى ًۇًۇش مەظرىپ ى لاتارلىق مەظرەپ  .، ئاداۋەت

 بارات هېچىشى  .2

ا ًىغىلىپ، گۈلخان ًېكىپ، ئاًدىڭدا بىرهېچە تەهتەهە لىلىطىدۇ، بەزىلەر ھىناًە -8ھىجىرىٌە   ئاًدا ھەممە ئائىلە داالغ

ر جەم بولۇپ غىزالىوىدۇ، بالىالر ئېٌتشا، بەزىلەر هاخطا ئېٌتىدۇ، بەزىلەر هىتاب وئلۇپ تارىخوى ئەصلىطىدۇ، بەزىلە

ۈرلۈك وئًۇهالرهى وئًواًدۇ  .ت

 صېھىرگەرلىم  .3

ۇرىدۇ، لېنىن مەخشۇس صېھىرگەرلىم   ورۇهالردا هىچىم تىپتىنى صېھىرگەرلىم وئًۇهلىرى وئًوىلىپ ت ئاممىۋى ص

چىلىق. لىلىدىغاهالر بەك ئاز وڭ بولغان، ۇئ  ًېڭىئېرىق ًېزىشىدىنى پېطكەدەم دېھكان بارات ئاظۇق هامرات ئىچىدە چ

ۇرۇش» ۇراق صولۇظت وڭغ ۆزىگە تىكىپ، ئاغزىدىن ًاهى )« لوهاق چىكىرىض»، «لاپالوىڭ صىٌىطى»، «ل لوهالوى ه

، تاها بىلەن پۇتىوى باغالش لاتارلىق صېھىرگەرلىم (لۇلىكىدىن چىكىرىض، ًاهى ئاغزىغا صېلىپ لولتۇلىدىن چىكىرىض

ۈزگەن  .وئًۇهلىرىوى ت

 ظالشلارلىق تا  .4

كاهدا ئەل  جى لار ًاغ ظالر ئارا لارلىق تاظالش وئًۇهى بولىدۇ-ھەر ًىلى تۇه ۇرتدا -لارلىكتا ًاخطى تىلەك. ئاغىٌوىلەر ئارا، ً

ۈزۈپ بېرىض تەلىپ ى لوًۇلىدۇ ۆزلىرىدىن باظكا، مەظرەپ ۆئتن ۈزگەن . هۇصرەت ص لارلىق ئېلىپ بارغۇچى لارلىكوى ًەتن
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ۈر مىودۈرۈپ ھامان لاچىدۇ، ئەگەر لارلىق ئالغ ۈرهەپ، ئېطەهنە تەت ۈزىگە لارا ص ۇۋالشا، ً ى ۇئهى تۇت صازاً  ى »ۇچ

ۈزۈپ بېرىدۇ«لىلىدۇ لمىشا لارلىكتىنى تەلەپ بوًىچە مەظرەپ ۆئتن ۇۋاال  .، تۇت

 دوالن مەظرىپ ى  

ۇزىنا ۋە تېنىشت .§1  م

ۇزىنىلىق ئەصەر  لىكالر ئارىشىدا تارلالغان م ن»ئاۋاتتىنى دواله دۇ، ۇئ مۇلام بىلەن وئخطاش دەپ ئاتىلى« باًاۋا

كا، دوالن مۇلامى دېٌىلىدۇ  .خاراه تېردە بولغاچ

دوالن مەظرىپىدىنى ئاصاصىي هۈي، ۇئ باش باًاۋان، بوم باًاۋان، صىم باًاۋان، باًاۋان، موغال باًاۋان،  -باًاۋان 

ۇز مۇلام ۆل باًاۋان، دوالمەت باًاۋان لاتارلىق تولك ۇال باًاۋان، چ  .دىن تەرهىب تاپكانصاموك باًاۋان، ج

ۇزىنىلىق مۇلامى»پېطكەدەم صەهئەتنار مەمتاۋال هىٌاز رەتلىگەن  لاتارلىكالر «  بەظئېرىق بوصتان مۇلامى»، «دوالن م

 .لوًۇق ًەرلىم ئاالھىدىلىننە ئىگە

ۇر صەهئەت تارىخىدا ئەڭ لەدىمىي، لوًۇق ۇرمۇظىوى مەهبە لىلغان دوالن مۇلامى ۇئًغ ۇرلىرىوىڭ ت ھەم  دوالن ۇئًغ

وڭ تىپتىنى هاخطا ۈرۈظلەظنەن چ ۇهەممەل ًەرلىم ئاالھىدىلىننە ئىگە، ً ۇزىنىدىن تەرهىب تاپكان -م ۇئصشۇل ۋە م

ۇزىنىشى  ۇر هالصشىم م ۇئ ۇئزاق . هىڭ ئاصاصىدۇر«وئن ئىننى مۇلام»خەلق صەهئىتىوىڭ گۈلتاجىشىدۇر ھەمدە ۇئًغ

لىوىپ لىكالرهىڭ وئخطاظمىغان . هەلدى مۇددەت تارلىلىض داۋامىدا ۈئزلۈهشىز بېٌىپ راۋاج ۇئهىڭ تېنىشتلىرىدە دواله

ۈرۈلگەن ۇرمۇظى ئەهس ئەتت  :باش باًاۋاهدا مۇهداق بىر هۇبلېت تېنىشت بار. تارىخىي دەۋرلەردىنى ت

 

ظتىدە ئەرۋاھ،  داال دە

ۆردۈم  .بوالرهىڭ ھالىوى ه

ۆڭەك بولۇپ،  ًېتىپتۇ داڭ ص

ۆردۈم  .ۇئهىڭ مازارىوى ه

 

ۆرۈۋالغىلى  ۆلدە لوًىدىغان ئادەت بولغاهلىكىوى ه صەتوى چ لىكالردا ئادەم ۆئلگەهدىن هېٌىن جە بۇهىڭدىن لەدىمنى دواله
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ۆل. بولىدۇ ۇال، چ صلەپتە -ج وزۇلىدىغان ًېرى دە ي... ۋوي »باًاۋان مۇلاملىرىوىڭ ص « ئاًارەي»، «ئاھ جېوىم»، «ۋو

ۈظەتتى لەر بىلەن چ گەهدەه ئاللىٌەي ». غا ۆئزگەرگەن«ئاللىٌەي ئالال»، «ئالال»ىرىطلەر ئارلىشىدا هېٌىن تارىخىي ۆئزگ. دې

ۆز بولۇپ لالغان« ئالال ۇرۇلما ص  .مۇلامدا هەم بولشا بولماًدىغان لىشت

؟ ۇۋان  ئاق ئالمىوىڭ ظاخىدەك، ئىگىلەمشەن ئاق ج

 .ئاللىٌەي ئالال

؟ ۇۋان  ئىچىمدىنى دەردىموى صەن بىلەمشەن ئاق ج

 .ئاللىٌەي ئالال

ن مۇلامىوىڭ تېنىشتلىرى خەلق لوظاللىرىوىڭ بىباھا خەزىوىشىدۇر، ھەربىر مۇلاموىڭ تېنىشتى مۇلىم بولماًدۇ، دوال

ۇرىدۇ ورۇهى ۋە هەًپىٌاتىغا لاراپ ۆئزگىرىپ ت ھەربىر بۆلەهوىڭ ۆئزىگە خاس مەزمۇهى بولىدۇ، ئالدىوكى . مەظرەپ ص

ًدۇ، بۇ ئاالھىدىلىم مۇلام تېنىشتلىرىوىڭ خىلمۇ خىللىكىوى بۆلەهوىڭ مەزمۇهى هېٌىونى بۆلەهوىڭ مەزمۇهىغا بېكىوما

ۈرۈپ چىكارغان و لوظالوى ۆئز ئىچىگە ئالغان بولىدۇ، بىر . هەلت ھەربىر مۇلام مەزمۇهى وئخطاش بولمىغان هۆپ خى

هشىز هۇپلېت ًاهى ۇئهىڭدىومۇ جىق لوظاق تولۇپ چىكىدۇ، بۇهىڭ بىلەن لوظاق ۈئزلۈ 20~  10مەظرەپتە لوظالچىالر 

ۇرىدىغان . موللىطىپ بارىدۇ م ئېٌتىلىپ ت  :بۇهىڭ بىر مىشالى« صەپەر هاخطىشى»دائى

 

 

 ئالكىوا هۆًوەك هىٌىپشىز،

و جىٌەك تۇتۇپ  .لىپكىزى

 ئاظواڭىز لېوى خېوىم،

ۇرىشىز ئىڭەك تۇتۇپ  .وئلت

 تاۋاردا هۆًوەك هېٌىپ،-ًىپەك

 .گۈل لىشىپتۇ تاالدا

 ئاظوا تۇتكان خېوىمالر،
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 .ۇ باالدائەمدى لاپت

 ھاۋا تۇتۇلۇپ لاپتۇ،

ۆرگىلەي دەًدۇ  .ئالەم چ

 ئىطتاهوى لىشكا هىٌىپ

ۈرۈلۈپ لاپتۇ  .هۆًوەهىگىز ص

ۇن تېرىشام، كا لوغ  باغ

ۈظنەن صوًمىشى وئڭدا  .چ

 وئًۇهوى توال وئًواپ،

وڭدا  .ئىطتان لالمىدى ل

 ئەجەب وئبدان بالىنەهشىز،

چالكا وئخطاًشىز  .چېچەك موه

 دېشەم،لولىڭىزغا صۇ بېرەي 

 .بەڭگىگە وئخطاًشىز-لىمارۋاز

  

 

ۇرغان بىلەن،  ئالما گۈلى گۈل بوالمدۇ لىزىرىپ ت

ۇرغان بىلەن  .هىطىوىڭ ًارى ًار بوالمدۇ ھېجىٌىپ ت

 ئالما گۈلى گۈل بوالمدۇ، باظكا لىششا بىر لۇچاق،

 .هىطىوىڭ ًارى ًار بوالمدۇ ۆئلگىچە جاهغا پىچاق

 

لىكالر تەخمىوەن  ۈپ هەلگەن-15ئاۋاتتىنى دواله ۇئالر ئەمگەك جەرًاهىدا، صەپەر . ئەصىرهىڭ هېٌىونى ًېرىمىدا هۆچ

ۇظاللىكىوى، لاًغۇ-ۈئصتىدە ۆئزلىرىوىڭ ئارزۇ لەش ۈئچۈن، -ۈئمىدلىرىوى، خ ظلىرىوى ئىپادى لىرىوى، ًېتىمشىرە ھەصرەت
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. ېنشتلىرى مەًداهغا هەلگەنلوظالالرهى ئاھاڭغا صېلىپ ئېٌتكان، ظۇهىڭ بىلەن پەًدىوپەي دوالن مۇلامى ۋە ۇئهىڭ ت

ۇرلىرى ئارىشىدا تارلالغان هاخطا ەتتە ئاۋات ۇئًغ وئخطاظمىغان دەۋردە . لوظالالردىن ئىبارەت-بۇ تېنشتلەر ئەمەلٌى

لىكالرهىڭ ۆئرپ ۈرۈپ -مەًداهغا هەلگەن لوظالالر ئاۋاتوىڭ تارىخىوى ۋە ئاۋات جىدە ئەهس ئەتت ئادىتىوى مەلۇم دەرى

 .بېرىدۇ

 

 لېوى؟ ④بىلەن مۇصا ③لېوى، ئەًشا ②ئادەم بىلەن ①ھاۋا

وجام رۇصۇلىلال   .لېوى ⑤ئىننى ئالەم صەردارى غ

 

ورۇلچىلىق؟ ۈظەر ً ۆرهىڭ ئىچى لاراڭغۇلۇق، لاًدىن چ  گ

 .بىچارە بولۇپ ًاتكۇلۇق، بۇ دۇهٌاهىڭ پاًاهى ًوق

 

  .مەھەممەت پەًغەمبەر ⑤مۇصا پەًغەمبەر،  ④ئەًشا پەًغەمبەر،  ③ئادەم ئاتام،  ②ھاۋا ئاهام،  ①

 ئەل مېوى ًامان دەًدۇ، بىلمەًمەن ًاماهلىكوى،

 .هەچ ًېتىپ صەھەر لوپۇپ، تىلەًمەن ئاماهلىكوى

 

 هادامەت ئەًلىگەن بىلەن، ۆئلۈپ هەتنەن تىرىلمەًدۇ،

لەر چەهشەڭ، لەبرىدىن صادا هەلمەًدۇ  .ئاھ ۇئرۇپ پەرًادى

 

ۇدا، بىر هۈن ئاماهەت   ئالىدۇ،جاهوىغۇ بەردى خ

 .مىڭ مۇظەلكەتلەر بىلەن صالغان ئىمارەت لالىدۇ

 

 غەزەلوى توال ئېٌتشام، ئەل مېوى صاراڭ دەًدۇ،
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 .مېوى بالكان ئاهام بولشا، دەردى بار باالم دەًدۇ

 

 ۆئلۈمگە ھېلىلەر لىلغان، لولمان ھېنىم لالدىمۇ؟

ن ۆئمۈر تىلەپ، ئىشتىگەن جان لالدىمۇ؟ ۇدادى  خ

 

ًمەن،مەن باغىڭغا هىرمەًم  ەن، ئاهارىڭوى ۈئزمە

ًمەن ۈرمە  .ئەمدى هەلدىم ئەللىمگە، هادان بىلەن ً

 

دە ئەجەپ ئادەم بىوا لىلدىڭ، ۇداۋەه اۇئل خ ۇداً  خ

 .ًارالغان ئادىمىزاتوى ۆئلۈمگە ئاظىوا لىلدىڭ

 

 ئاتادەك مېھرىبان لاًدا، ئاهادەك مېھرىبان لاًدا،

ۈظنەهدە، ئاهادەك مېھرىبان لاًد  .ابېطىمغا هۈهلەر چ

 

 بۇ راۋاب لاهداق راۋاب، لوي تارىشى صالغان راۋاب،

 .ًاخطى مېھمان هەپتۇ دەپ، توي بىلىپ چالغان راۋاب

 

وزاصىوى، ۆرۈڭ ل  بىر لوًۇم ئىننىوى تۇغدى، بېرىپ ه

ۇدا بىرۇر جازاصىوى  .هىم ًاماهلىق ئەًلىشە، خ

 

 ،②، ئاتام ظۇل ظاھىي مەرداهدۇر①زۆھرە-ئاهامدۇر پاتىمە

ۇدا ًولىدا   .④بىلەن زىلەًخادۇر ③جان بەرگەن، ًۈصۈپخ
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 هەلمىگەن ًەرگە هېلىپ داپوى صولالماًدۇ هىطى،

 .چەهنىلى تاماها ًوق، وئًوىغىلى هەدە هىطى

 

 

ًۈصۈپ پەًغەمبەرهىڭ  ④ًۈصۈپ پەًغەمبەر،  ③ھەزرىتى ئەلى  ②مەھەممەت پەًغەمبەرهىڭ لىزلىرى،  ①

 .ئاًالى

چىدىن دەًمۇ؟چىطىڭوى ۈئهچىدىن دەًمۇ، لېۋىڭوى  ۇه  غ

 ئىطىن تىن ًەلپۈهۈپ چىكشاڭ، ًېڭى باغوىڭ گۈلى دەًمۇ؟

 

 لاظىڭ بىلەن لاراًشەن، زۇلپىڭ بىلەن باغالًشەن، 

ۈرگىلى چاغالًشەن  .مەن صاڭا هېمە لىلغان، ۆئلت

 

 هەتشەڭ هېتىۋەر ًارىم، صەهدىن هېمە پەرۋاًىم،

 .ظول باظىم ئامان بولشا، ھەر جاًدا مېوىڭ ًارىم

 

 ئاتلىكى باردۇر، هاۋاتوىڭ تاتلىكى باردۇر، ئاتوىڭ

 .صەن ۆئزەڭوى داڭالًشەن، صەهدىن باظكا ًار باردۇر

 

ۈگۈن ئاًغا وئن ًەتتە، مەن ۆئزەم خىٌالەتتە،  ب

 .مەهدىن باظكا ًار تۇتشاڭ، ئەرزىم بار لىٌامەتتە
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 جاھاهدا هېمىلەر ًاخطى، ئاتا بىلەن ئاها ًاخطى،

ادا ظتىن، ۋاپ اصىز لېرىودا  .ر ئاظوا ًاخطىۋاپ

 

 مەن باردىم هېچە بىلەن، ئېرىكوىڭ ئىچى بىلەن،

لىوىپ لاپتۇ، ًارىموىڭ چېچى بىلەن  .لولۇم باغ

 

وزا باغالپتۇ،  هېۋەزلىننە هىرىپ بالشام، هېۋەزلەر غ

 .مېوىڭ دوالهدىنى ًارىم، بېلىگە پوتا باغالپتۇ

 

 ئىطىم ئالدى هۆل بولشا، لاپاق تېرەك ۆئصمەمدۇ،

ۆڭۈلدىنى  ۆڭلۈم تاغدەك ۆئصمەمدۇه  .ًار بولشا، ه

 

ۇر خەلكى ئارىشىدا تەخمىوەن  و لوظاق تارلالغان، ۇئالر ھەمىطە دوالن مەظرىپىدە  28ئاۋات هاھىٌىشىدىنى ۇئًغ خى

 .ئېٌتىلىدۇ

  

        

 چاي تۇتۇش لوظىكى

 

 چاً  ى دەًدۇ، چاً  ى دەًدۇ،

 .چاًوىڭ لاًمالى بار

ۇ چاًدا ئەمەس،  لەصتىمىزغ

 .ۈل ئاچمالى باروئًواپ هۆڭ
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 ئاي چىوىدە هەلگەن چاي،

ۇۋان ئەتنەن چاي  .ئاپپاق ج

 تۇتتۇم لوبۇل ئېتەال،

 .هۆًدۈرۈۋالماي ئىچەال

 

 ئەجەپ ئىنەن چاًالرى،

ۆزلۈك لەۋلەرى  .ظېرىن ص

چە خەق ئاراصىدا  .ظۇه

 لالدى ئىپار تەملەرى

 لوظاللىرى-پوتا بېٌىت       

 

 ئى ًارى خېوىم، صىلىگە وئخطىماس،

 .ئىطكى بىر گاداًىڭ ماڭا وئخطىماس

ۆزلىرىم تامام بولماس، ۆزلىشەم ص  ص

 .ئىننىمىز پوتا وئًوىشاق ھېچ ًامان بولماس

          ‴         ‴ 

 ئاق تىنەن، ئاپپاق تىنەن،

ۆرىشىدە گۈل بار ئىنەن  .چ

 گۈلوى ۈئزۈپ هۈپنە صالدىم،

 .هۈپتە ھاراق بار ئىنەن
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 وئڭ لولۇمغا ھاراق ئالدىم،

 .لولۇمغا ظام چىراغ صول

ۆرۈظنەهدىن،  ظام چىراغتا ه

ق ۆرۈظنەن ًاخطىرا  .مەظرەپتە ه

       ‴       ‴ 

ۆهنىواڭ هەپتەر ئەمەس،  ه

 .هۈهدە هەلگىلى-هۈهدە

 هۈهدە هەلشەممۇ هېلەرمەن،

ۆرگىلى ۈزۈڭوى ه  .ئاي ً

ۈزۈڭوىڭ ظولىشى،  ئاي ً

ۈظتى پىٌالە  .چىوىگە-چ

 لارىماًشىز ئەجەپمۇ،

 .رىگەمەن ًېتىم بىچا

 

 دوالن مەظرىپىدىنى مېرۋازلىق لوظاللىرى

 

 ظىرىق ئىننى هام لىرىق،-ظىرىق

چىلىم اپەت  .ئادىمەتچىلىم، زٌى

وظوىدارچىلىق،  تەڭ دىمەتچىلىم، خ

 .ئاغىوىدارچىلىق، مەھەللىدارچىلىق-ئەل

 هەتتى ۆئصتەڭ ًالىالپ،

 .تاش بىلەن لۇموى صاهاپ
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 ًارهى هەتتى دەپ ئاڭالپ،

ۈرەهوى   .تاتىالپلالدۇق ً

 ۈئژمە، ًېڭىئېرىكتىن هەتتى،

 .ئاًنۆل، صاًئېرىكتىن هەتتى

ۇال، صەهپاچىدىن هەتتى،  توخ

 .بالداڭ، لارىمۇلچىدىن هەتتى

 لۇمباش، بەظئېرىكتىن هەتتى،

ورۇچۆلدىن هەتتى  .ئاۋات غ

چۆلدىن هەتتى،  لۇملۇق چىغاه

ۇر پىچاق صۇهدىدىن هەتتى  .ظال

 

 صاق مارالدىن هەتتى،-ئالشۇ صاق

 .البېطى ئالشالمارالدىن هەتتىمار

 لاراتال ًېڭى مەھەللىدىن هەتتى،

ورۇچۆل ئارا مەھەللىدىن هەتتى  .غ

 

 ئات ئىگىرى بىلەن هەتتى،

ۈپ ى بىلەن هەتتى،  هاال ج

 مال لوتىوى بىلەن هەتتى،

ۇ هاتىنى بىلەن هەتتى  .توخ

 

 وئي مەھەللىدىن هەتتى، دۆڭ مەھەللىدىن هەتتى،
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 .ېطىپ هەتتىهەغمىچىلەرهىڭ غەًرىتى ئ

 ۇئصشۇلچىالر ھېرىپ هەتتى،

 .لوللىرى تېلىپ هەتتى-پۇت

ۈرەهلىرى صېلىپ هەتتى، ً 

 .ئەتراپىغا لاراپ هەتتى

 وئًوىغاهالر وئًواپ هەتتى،

 وئًوىمىغاهالر هەگە هەتتى؟

  

 

ۆلدوالن مۇلامىدا چېلىوىدىغان ئاصاصلىق چالغۇ دوالن راۋابىدۇر، ۇئ چېلىطكا ئەپلىم بولۇپ،  -باًاۋان، وئتالق-چ

ا خاس هۈًگە باي ۇئهىڭغا لالۇن، داپ لاتارلىكالر تەڭنەش لىلىوشا، دوالن مۇلامىوىڭ دوالهغا خاس ۆئزگىچە . داالغ

 .هۈًىوى ھاصىو لىلىپ، صەهئەتوىڭ ۆئلمەس ھاًاتىي هۈچىوى هاماًان لىلىدۇ

 

 ۇئصشۇل .§2

 

ۇر خەلكى دوالن مەظرەپ ۇئصشۇلى  ن)ئاۋاتتىنى ۇئًغ غا مەصتاهە، ۇئصشۇلدا ئاصاصەن وئۋچىلىق (صەهىمى دوال

ۈظكۇن ۈرۈلىدۇ، ۇئصشۇل ھەرىنىتى ج لۈك، ۇئهىڭدا ًاًاللتا -جەرًاهى ئەهس ئەتت مەرداهە بولۇپ، رىتىمى هۈچ

ۇرلۇق ۇئرغۇپ  ص ۇظكۇهلۇق، جە ۇدىدىن ج ۇرۇپ هېتىۋېتىپ وئلٌا ئاتىدىغان، ۋۇج ًاظىغان مىللەتلەرهىڭ ئات چاپت

ۇرىدىغان لىٌاپ ى ۈرىدىغان بەدىئىي ئاالھىدىلىم صالالپ لېلىوغانت  .تىوى ئەهس ئەتت

وزۇر  چىنىتمە باظلىوىض بۆلىنى . ، صىرىلمە لاتارلىق بۆلەهلەرگە بۆلۈهىدۇ(صەلىكە)ۇئصشۇل چىنىتمە، صەهەم، ھ

صولغا  بولۇپ، ۇئهىڭدا ھەرىنەت ئاصتا بولىدۇ، ۇئصشۇل وئًوىغۇچى لولىوى وئڭ، صولغا تاظالًدۇ ۋە وئڭغا ًېرىم

وزۇرغا هۆچنەهدە، ۇئصشۇل لىزغىن . صەهەمگە هۆچنەهدە رىتىم تېزلىطىپ، ھەرىنەت ئىتتىنلەًدۇ. ًېرىم ئاًلىوىدۇ ھ



 302 / 513 
 

 302 / 513 

 

ۈپ ۆمىدۇ، هىطىلەر ج ۈپ بولۇپ وئًواًدۇ-هەپىٌاتكا چ ۈپ بولۇپ وئًواش . ج ئاخىرىدا صىرىلمە باصكۇچىغا هەلگەهدە، ج

ۇز ۈش-ئاخىرلىطىپ، ًالغ ۇز بولۇپ صاماغا چ ۈپ پىرلىراپ وئًواًدۇ، بۇهىڭ بىلەن وئۋچىلىق ۋە ًاۋاً  ى ھاًۋاهالرهى ًالغ

لەًدۇ ظوىڭ غەلىبىشىوى تەبرىنلىگەن ھالەتوى ئىپادى  .هۆهدۈرۈ

 

 وئًۇن .§3

 پوتا وئًۇهى .1

ۇڭا ئارىلىكتا پوتا وئًۇهى بولىدۇ، بۇ چاغدا هەغمىچىلەر ئارام ئېلىۋالى  . دۇدوالن مەظرىپ ى خېلى ۇئزاق داۋام لىلىدۇ، ظ

ۈظۈپ، . بەزىدە پوتا وئًۇهى بىلەن مەظرەپ تەڭ وئًوىلىدۇ ًىگىت بېطى بەلۋاغوى ئېطىپ پوتا لىلىپ مەًداهغا چ

ۈزۈپ ۇئهى مەًداهغا -وئًۇهوىڭ لائىدە تەرتىپلىرىوى جاهارالًدۇ ۋە لوظاق ئېٌتىدۇ، ئاهدىن پوتىوى مەلۇم بىر هىطىگە تەهن

ۈظۈظنە تەهلىپ لىلىدۇ ۈظۈپ ًىگىت بېطىوىڭ ئالدىغا بارىدۇتەهلىپ لىلىوغۇچى . چ دە، پوتىوى ئىننى -مەًداهغا چ

ۆگىلەًدۇ ئەگەر تەهلىپ . لولالپ تۇتۇپ لوًىدۇ، ئاهدىن ئىننەًلەن تەڭال وئڭغا ۈئچ لېتىم، صولغا ۈئچ لېتىم چ

ۈظمىشە، ًاهى ئاًالهغان چاغدا لارظى تەرەپوى ئالداپ لوًشا، لارظى تەر ەپ ۇئهى پوتا لىلىوغۇچى ۋالتىدا مەًداهغا چ

لىپ، ًۇلىرىدىنىگە وئخطاش ۇئصۇل . بىلەن ۇئرىدۇ ۈزۈۋې تەهلىپ لىلىوغۇچى لوظاق ئېٌتكاهدىن هېٌىن پوتىوى ۆئتن

لوظالكا ماھىر، صادالەتمەن بولۇظكا -پوتا وئًۇهى هىطىلەرهى هاخطا. بىلەن باظكا هىطىوى مەًداهغا تەهلىپ لىلىدۇ

ۇرتوى مەدھىٌلەش ۈئهدەًدۇ، پوتا لوظاللىرى مەزمۇن جەھەت صتلۇق لوظاللىرى، ً تە مۇھەببەت لوظاللىرى، دو

پوتا . صاغالم بولمىغان لوظالالرهى ئېٌتكۇچىالر پوتا بىلەن دۇمبالىوىدۇ. لوظاللىرى لاتارلىكالرهى ۆئز ئىچىگە ئالىدۇ

ور-وئًۇهىدا ًەهە لارظى تەرەپوىڭ ئەلىو وزغاپ ص چىلىنوىڭ لىزىكىطىوى ل ۇهوى لىزىتىض پاراصىتىوى صىواش، هۆپ

ۈملىلەرمۇ ئېٌتىلىدۇ، بۇ ئەھۋال خەلق ئېغىز ئەدەبىٌاتىوىڭ تەرەلكىٌاتىدا  ۈزىشىدىن لوظالتىن باظكا بەزى لاپىٌداش ج ً

وڭ رول وئًواپ هەلدى لىم. چ ۇرتىوىڭ تارىخى بىلەن مۇهاصىۋەت لىكالر ً ۇرغۇن لوظالالرهىڭ مەزمۇهى دواله  .ه

 

 

ۆللەرهى هېزىپ، ۆلمۇ چ  چ
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ۆرگىلىهەلدىم صېوى   .ه

 باغرىڭ زەپ لاتتىق ئىنەن،

ۈرگىلى  .تاس لالدى ۆئلت

 

ۆرۈۋالغىلى بولىدۇ ۇغراپىٌىلىم ھالىتىوى ه ۇرتىوىڭ ئەًوى ۋالىتتىنى لالاس ج لىكالر ً  .بۇهىڭدىن دواله

 

ۈۋىدە،  توپ تېرەهوىڭ ت

ۆز  .توپ وئًوىغان لارا ه

ۈۋىدە،  لوش تېرەهوىڭ ت

ۆز  .لوش ھەًدىگەن لارا ه

 تېگىدىن،ھارۋىڭىزهىڭ 

ۆز  .مەپە ۆئتەمدۇ لارا ه

ۆرۈظمىشەك،  ئىننىمىز ه

ۆز  .ھەپتە ۆئتەمدۇ لارا ه

 

 

چىلىق ۋە لاتواش ئىطلىرىوىڭ  چىلىق، وئرماه لىطىطكا باظلىغاهلىكىوى، دېھكاه ۇرتىوىڭ ئاۋات لىكالر ً بۇ لوظالتىن دواله

ۆرۈۋالغىلى بولىدۇ  .راۋاجالهغاهلىكىوى ه

 

 جازا .2

 .مەظرەپ ئەھلىوىڭ پىنرىگە بىوائەن، مەظرەپ لائىدىشىگە بوًشۇهمىغان هىطىلەرهى جازاالًدۇبۇهىڭدا ًىگىت بېطى 

ۇۋازغا لېتىض» (1 ۈهۈهدۈرۈلىدۇ« گۇهاھنار»بۇهىڭدا : «ج ڭباش ً ۇۋاز ھەًدىگۈچى لولىغا بىر . ئىچ هىٌىمى بىلەن ًاال ج
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ۆگىلەتنەچ بىر  هىڭ بېطىوى بېشىپ«گۇهاھنار»چىوە صوغاق صۇ ئېلىپ، بىر مۇظتۇمى بىلەن  ۇرۇپ، ۇئهى چ ت

ۈگىگەهدە ئاهدىن توختاًدۇ ۇۋاز تارتكۇچى . تەرەپتىن ۇئرۇپ، بىر تەرەپتىن هاخطا ئېٌتىدۇ، هاخطا ت « گۇهاھنار»ج

ۆگىلىتىلىدۇ ۆرصەتشە، ۇئ لۇلىكىدىن تارتىپ چ  .لارظىلىق ه

هىڭ دۈمبىشىگە صۇ لۇًۇپ، «ۇهاھنارگ»بۇهىڭدا هاۋاي بولغۇچى . بۇ ئېغىرراق جازا ھېشابلىوىدۇ: «صامشا ًېكىض» (2

ۇرىدۇ»ئىننى مۇظتۇمى بىلەن ۇئهىڭ دۈمبىشىوى لىشىپ بېشىپ  ئاهدىن ئالكىوىوىڭ لىرى بىلەن . «خېمىر ًۇغ

ۈگۈپ»ئارلىدىن . «لىٌما لىلىدۇ»، «پىٌاز توغراپ»هىڭ بېطىغا ۇئرۇپ، «گۇهاھنار» ، ۇئالرهى ئالكىوى بىلەن «صامشا ت

  .«ًالىدۇ»ە ئىننى چىنىشىگە هىڭ دۈمبىشى ۋ«گۇهاھنار»

ۈرىتىوى تارتىض» (3 هىڭ ئىطتىوىدىن باظكا هىٌىمى صالدۇرۇلىدۇ، ئاهدىن ۇئ مەًدىشىوى تامغا چاپالپ، «گۇهاھنار»: «ص

ۇرغۇزۇلىدۇ ۈرەتچى». لولىوى هەًوىگە لىلىپ ت ۇق صۇهى « فوتو ص هىڭ ئەتراپىدىنى تامغا «گۇهاھنار»بىر لاپاق صوغ

ۇرۇق لىشمىدا ئادەموىڭ ظەهلى پەًدا بولغاهغا لەدەر چاچىدۇچاچىدۇ، ۇئ صۈهى تام  .هىڭ صۇ تەگمىگەن ل

 

 باظكا وئًۇهالر .3

وجا ئالدىرغالكا ۇئصشۇل وئًواش (1 ظنا چېگىپ، : غ چى بەلبېغىوىڭ بىر ۇئچىغا هاصۋال لاپىكى، بىر ۇئچىغا هرۇ وئًۇه

ۈظىدۇ ۆۋەهدىنى لوظالالرهى ئېٌتىپ هاس چېنىپ، چاي وئتلىغ. ھاصا تاًاهغان ھالدا مەًداهدا چ اهدىن هېٌىن ت

 .هۈلنىلىم ھەرىنەتلەر بىلەن ۇئصشۇل وئًواًدۇ

 

وجا ئالدىرغاق وجا ئالدىرىغاق،-غ  ئا، غ

 .هەًوىڭگە بالماي، ئالدىڭغا باق

 ئاتمىض لوي ئېلىپ ًەهەن دەرًاصىدا باق،-ئەللىم

 .لېرىغاهدا لىز ئېلىپ هىودىنىڭگە ًاق

وجا ئالدىرغاق وجا -غ  ئالدىرىغاق،ئا، غ

 .ئالدىڭغا ماڭماي هەًوىڭگە باق



 305 / 513 
 

 305 / 513 

 

 .لېرىغاهدا لىز ئېلىپ، تاظالپ لېچىپ باق

  .ئاتمىض لوي ئېلىپ جاڭگالدا باق-ئەللىم

 

لەرهى  ۇرغان خامۇش ئادەم ورۇهدىنى ۈئگدەپ وئلت چى بۇ لوظالوى تەهرارالپ، هۈلنىلىم ۇئصشۇل وئًواپ، ص وئًۇه

ۈرىدۇهۈلدۈرۈپ، مەظرەپ هەًپىٌاتىوى لىزىتىپ  گە هۆت  .ئەۋجى

خان (2 وۋاي بىلەن ظاپىدى وۋاي بىلەن : ب ۈظۈپ، ب چە ًاصاهغان ئىننى ئەر مەًداهغا چ چە، بىرى موماً وۋاً بىرى ب

ۈرۈپ ۇئصشۇل وئًواًدۇ ۇزىنىغا هەلت لەپ م بىردەمدىن هېٌىن بىر ھىٌلىگەر بەگزادە . موماًوىڭ مۇھەببىتىوى ئىپادى

وزەك ئېتىپ، ۇئ وۋاًوى ب ۇرۇۋالىدۇچىكىپ، ئاجىز ب خاهوى تۇتۇپ هېلىپ بىر چەتتە وئلت وۋاي . هىڭ مومىٌ  ى ظاپىدى ب

بۇًان ئىزدەپ ئاخىر ۇئهى تېپىۋالىدۇ ۋە -بىردەم ۇئصشۇل وئًوىغاهدىن هېٌىن موماًوىڭ ًوللۇلىوى باًكاپ لېلىپ ۇئًان

ى. ًىگىت بېطىوىڭ ئالدىغا ئەهىلىپ بەگزادىوىڭ ۈئصتىدىن ئەرز لىلىدۇ  .هى جازاالًدۇًىگىت بېطى بەگزاد

ۆر بولغاهدەك ھالەتتە : لىشكا مولال-ۇئزۇن (3 بىر ئەر ۇئزۇن چاپان هېٌىپ، گوًا ۆئزىدىن ئېگىز بىر مولال بەدىوىگە ج

ۈظىدۇ ۇرۇپ . صازەهدىلەر هاخطا باظالًدۇ. مەًداهغا چ ۇزىنا رىتىمىغا ئەگىطىپ، ت ھاصشا تاًاللىق ًالغان مولال م

ۇرۇپ  ۇرۇپ پەصلەپ، ت ۇرۇپ صولغا ۇئصشۇل وئًواًدۇ، ئاخىرىدا ًەردە دومىالپ ئېگىزلەپ، ت وئڭغا، ت

تىدۇ ورۇهدىنىلەرهى ۈئچەًلىرى ۈئزۈلۈپ هەتنۈدەك لاتتىق هۈلدۈرۈۋې  .ص

وزۇپ ًەًدىغان : ئالكۇ وئًۇهى (4 ۈظىدۇ، لاهاتلىرىوى هېرىپ، تۇمطۇلىوى ص بىر ئەر هىطى ئالكۇچە ًاصىوىپ مەًداهغا چ

كاهدەك ھە ۇزىنا تەڭنەش لىلىوماًدۇبىر هېمە ئىزدەۋات بىردەم ۇئظطاق بالىالرهى . رىنەتوى لىلىدۇ، بۇالرغا م

وزۇپ، صەت ورلىتىدۇ، بىردەم بەللىرىوى ص ولىلىغاهدەك لىلىپ ل غەلىتە ھەرىنەتلەرهى لىلىپ، تۇمىكىوى لىڭغىر -چ

ۆرەپ چىكىپ لىرىوى مەًداهغا ص ۇرغان هىطىلەرهىڭ تۇماق، بەلباغ ۈرۈپ وئلت وئًۇن ئەھلىوى  هىٌىپ، تەرىوى ت

نەهدىن هېٌىن، هىكابىوى ئېلىۋېتىپ ئەصلى ھالىتىوى ئاظنارىالپ مەًداهدىن چىكىپ هېتىدۇ  .هۈلدۈرۈۋەت

ۆگە ۇئصشۇلى (5  ۈظىدۇ ۋە ًېوىم چېلىوغان : ت ۆگىگە مىوىپ مەًداهغا چ ۆگىچە ًاصىوىپ، بىر هىطى ت ئىننى هىطى ت

م صۇغا تەظوا، »ۇ، داپ ئاۋازىغا ئەگىطىپ لامالظمىغان ۇئصشۇل وئًواًد ۆڭلۈم دائى چە بار، ه بوًۇم دەرەخ ظاخى

ظت ۇز-بارورمەن دە ۆلوى هېزىپ، بىر ۆئزەم ًالغ وۋ -چ وۋ ... تەهھا، ب ۆگە ھەر تەرەپتىن صۇ « ...ب دەپ ۋارلىراپ، ت
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ۇراپ نەن، ًەهە ۇئهى پ ۆگىچىوى ًەرگە ئېتىۋەت ۆگە ت ۆگىوى لامچىلىغان، ت ۆگىچى ت كان، ت ۇراپ، ۇئهىڭغ-ئىزدەۋات ا بولغان پ

لەًدۇ ۈهوى ئارتىپ صەپىرىوى داۋام لىلغان ھالەتوى ئىپادى ۆگىگە ً ۆگىچى ت ئاخىرىدا . ًېكىوچىلىكىوى بىلدۈرگەن، ئاهدىن ت

چىالر هىكابلىرىوى ئېلىپ ۆئز لىٌاپىتىوى ئاظنارىلىغاهدىن هېٌىن مەًداهدىن چىكىدۇ  .وئًۇه

ورۇچۆل ًېزىشىوىڭ بەظئېرىق هەهتىدىنى صەمەت صوپ ى  ۇلغان-1925)غ مەدەهىٌەت هازارىتى، ۋىالًەتلىم ( ًىلى تۇغ

ىتىگە هۆپ  ۇرۇظىدىنى دوالن مۇلامىوى توپالش، رەتلەش، لېوتىغا ئېلىض پائالٌى مەدەهىٌەت باظكارمىشىوىڭ ۇئًۇظت

ۈرەتنە ئالغان -1983لېتىم لاتواظتى،  هامىدىنى دوالن « چېگرا ًېزىغا مۇھەببەت»ًىلى تەڭرىتاغ هىوو صتۇدىٌىشى ص

ظكا لاتواظتىمۇ ۇرت ئىچىدە هەڭ ئالكىطكا ئىگە. لامىوى وئرۇهدا  .ۇئهىڭ صەهئەت ماھارىتى ً

 

Ⅱ صەهئەت-باب     ئەدەبىٌات 

 خەلق ئېغىز ئەدەبىٌاتى .§1

ك .1 ۆچە  چ

ۆچەك،  ۆچەهلىرىدىن ظەخشلەرگە ئائىت رىۋاًەت، ًەر هاملىرىغا ئائىت رىۋاًەت، خىٌالىي چ توپالهغان خەلق چ

ۆچەك، جىنھاًۋاهاتكا ئائى ۆچەك، مۇھەببەت-ت چ ۇرمۇظكا ئائىت چ ۆچەك، ت صتالرغا ئائىت چ هىناھكا ئائىت -ئالۋا

ۆچەك، مالال  .خىلى بار 25تەمشىو لاتارلىق -چ

 

ورازهى ۇئصتاز تۇتكان باي  خ

ۇرۇهىشىدا بىر باي ۆئتنەهىنەن، ۇئ ھاًۋاهالرهىڭ تىلىوى بىلىدىنەن ۇرۇهوىڭ ب ىالپ بىراق ۇئ بۇ مەخپىٌەتوى ئاظنار. ب

 .لوًشىال ۆئلۈپ هېتىدىنەن

ۇگۇمدا . باًوىڭ بىر هالىشى ۋە بىر ئېطىنى بار ئىنەن بىر هۈهى ۇئ هالىشىوى لوظكا لېتىپ، هەچنىچە ًەر ھەًدەپ گ

 :ئېطەك هالىوىڭ لېطىغا هېلىپ. لاًتىپ هەپتۇ ۋە هالىوى ئېغىلغا صوالپتۇ

ش- وراپتۇ -ئەجەب بوظاپ هېتىپشەهغۇ؟ ! ھەي ئادا  .دەپ ص

ۇرۇپ لامچىالپ ئارام بەرمىدى، وئن جېوىموىڭ بىرىوى لوًدىلا- ۇرۇپ ۋارلىراپ، ت . ق صەھەردە لوظكا لېتىۋىدى، ت
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تۇ هاال-پۈتۈن بەدىوىم ئاغرىٌدۇ، پۇتلىرىمدا جان ًوق، بوظاپ هەتمەي لاهداق لىالي،   .دەپ

تۇ ئېطەك،  -بۇهىڭدىن لۇتۇلۇظوىڭ ئامالى بار، - ۆرۈپ ئى-ھازىردىن باظالپ ًېمەي-دەپ هاالم »چمەي ًېتىۋال، باي ه

 .دەپ لوظكا لاتماًدۇ« ئاغرىپ لاپتۇ

ۇرغان باي بۇ گەپلەرهى ئاڭالپ لاپتۇ ئەتىشى ئېغىلغا هىرىپ لارىشا، هاال وئتمۇ . ئېغىلوىڭ ئىطىنى ئالدىدا ماراپ ت

ۆزىوى چىڭ ًۇمۇپ ئېغىر ك-ًېمەي، صۇمۇ ئىچمەي، ه ۇئ . ن هارى بولماپتۇباًوىڭ هاال بىلە. ئېغىر پۇظۇلداپ ًاتكىدە

ۆرەپ ماڭالمىشا ۇئرۇۋېرىپ . ئېطەهوى ًېتىلەپ چىكىپ لوظكا لېتىپتۇ كا صاپاهوى ص ئېطەهوىڭ تېوى ئاجىز بولغاچ

ۈرۈپ لوًغىلى تاس لاپتۇ ۆرۈپ، . ئاخطىمى ئېطەهوى لوظتىن چىكىرىپ ئېغىلغا صوالپتۇ. ۆئلت هاال ئېطەهوىڭ ھالىوى ه

وراپتۇ  :ئىچ ئاغرىتىپ ص

 ەجەپ غەمنىن بولۇپ هېتىپشەهغۇ، مىجەزىڭ ًولمۇ هېمە؟ئاداش، ئ -

شەن ئاداش،  - تۇ ئېطەك،  -راصت دەً ۇرۇپ هەلگەهىدۇق، ماها ئەمدى ۆئلىدىغان  -دەپ ئىننىمىز بىر ئېغىلدا ت

ۈگۈن باي لاصشاپكا. خەۋىرىڭوى ئاڭالپ لالدىم، لاهدالمۇ غەمنىن بولماي هاالم ئاغرىپ لالدى، ئەتە ۇئهى صوًۇپ »: تۈه

ۈرەلمەي . دېدى« گۆظىوى صېتىطىپ بېرىڭ ئەمدى صەهدىن ئاًرىلىپ لالىدىغان بولدۇم، بۇهىڭ لاًغۇصىدا بېطىموى هۆت

 .لالدىم

ورلۇپ هەتنەن هاال ئېطەه تىن ۆئلۈمدىن لۇتۇلۇپ لېلىطوىڭ چارىشىوى ئېٌتىپ بېرىطوى  بۇ خەۋەرهى ئاڭالپ لاتتىق ل

ردىن باظالپ وئتوى توًغۇچە ًەپ، صۇهى لاهغۇچە ئىچىپ، تامغا تىرىم لاالي دېشەڭ، ھازى»: ئېطەك. ۆئتۈهۈپتۇ

ۆرگەن باي ۆرە، بۇ ھالىتىڭوى ه تۇ« هاالم صالىٌىپتۇ دەپ، لاصشاپوى چالىرماًدۇ: ۈئصشۈپ تازا م  .دەپ

ۆرەپ تىپچەهلەپ، تامغا ۈئصشۈپ صالاًغان -ظۇهداق لىلىپ هاال وئتوى تۇًغۇچە ًەپتۇ، صۈهى لاهغۇچە ئىچىپتۇ، م

ۆرۈپتۇ. هىرىپتۇ ھالەتنە ۇرغىوىوى ه دە، ًېتىلەپ چىكىپ لوظكا -ئەتىشى باي لوتاهغا هىرىپ هالىوىڭ وئًوالطىپ ت

ۇرۇپ، ئېطەك بىلەن هالىوىڭ لىلىطكان . لېتىپتۇ ۇگۇم مەلىدە هالىوى ئېغىلغا صولىغاهدىن هېٌىن، ھوًلىدا وئلت باي گ

غ ۆرمەمدى ۇۋلۇلىوى ه ظۇ چاغدا باًوىڭ . ان، دەپ ئىختىٌارصىز هۈلۈۋېتىپتۇگەپلىرىوى وئًالپ، ماۋۇ ھاًۋاهالرهىڭ ل

ۆرۈپ، بۇهىڭدا جەزمەن بىر ئىض بار، بولمىشا ۆئزىچە هۈلۈپ  وتۇهىمۇ ًېوىدا ئىنەن، ۇئ ئېرىوىڭ هۈلۈپ هەتنىوىوى ه خ

وراپتۇ  :هېتەمدۇ دەپ، ص
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 هېمىطكا هۈلىدىال؟ -

 .ھېچ ئىطكا -

 زادى هېمە ئىض بولدى؟ -

ورىماڭال دەپ باي ئېٌتشام ۆئلۈپ  - وتۇهىغا بۇهى ص لماي، خ ۈرئەت لىال هېتىمەن دەپ، راصت گەپوى ئېٌتىطكا ج

ۆز. ًالۋۇرۇپتۇ تۇ ۋە باًوىڭ ًالىشىغا ئېشىلىپ، صالىلىوى ًۇلۇپ، ً ۇرۇۋاپ وراپ ت وتۇهى تېخىمۇ هۈچەپ ص ۆزىوى -خ ه

ۆرەپ لىٌواپ هېتىپتۇ وتۇهىد. تاتىالپ، هىٌىمىوى ًىرتىپ، ۇئًان تارتىپ، بۇًان ص ۆزى خ ىن لۇتۇلىطالماًدىغاهلىكىغا ه

ۇۋېتىپتۇ وتۇهى ئاهدىن لوً باي . ًەتنەن باي صەۋەبىوى ۈئچ هۈهدىن هېٌىن ئېٌتىپ بېرىطنە مالۇل بولغاهدىن هېٌىن، خ

ۇرۇپال لاپتۇ ۆۋىدە داڭ كېتىپ وئلت چىكى هېلىپ، تام ت وراز بىر توپ مىنٌاهوى باظالپ، . وئًلىغاهشېرى ئاچ ظۇ چاغدا خ

ولى ولىالپ هېلىپ لاپتۇۇئًاهوى چ وراپتۇ. الپ، بۇًاهوى چ  :ئىت ۇئهىڭدىن ص

وراز، هىطىلەر  - ۇهىڭ ئەللى بولشا پوق ًەًتتىمۇ»ھەي خ ھاال . بىزهى باي بېكىپ هەلدى. دەپ بىنار ئېٌتماپتىنەن« توخ

وتۇهىوىڭ باالغا لوًۇظى بىلەن ۆئلىدىغان بولدى، ۈئچ هۈهدىن هېٌىن ۇئهىڭ بىلەن ۋىدالىطىمى ۈگۈن خ ز، صەن ب

ۈرصىوا، صېوىڭ بۇ هېمە لىلغىوىڭ؟ ۇرمالتا ًوق لولۇلالپ وئًواپ ً  بۇهىڭدىن لاًغ

ۇرولماي، مەخپىٌەتلىنوى دەپ لوًۇپ ۆئلشە ۆئلۈۋەرصۇن،  - وتۇهىوى باظك ۇرۇپ، بىر خ گەن ئەر هىطى ت تۇ  -باي دې دەپ

وراز هۈلۈپ،  ۈردۈم، تاپق 9  -8مەن بىر ۆئمۈر  -خ ان دان ئاز بولشا ۆئزەم ًەًمەن، جىكراق مىنٌاهوى هەًوىمگە صېلىپ ً

ۇڭا ھىچكاًشىشى گېپىمگە هىرمەي  چىوى تېپىمەن، ظ وڭىغا هەچ بولشا مىنٌاهالرغا بۆلۈپ بېرىمەن، گەپ ئاڭلىمىشا ل

صەهزە ماڭا چېكىلىطكا : ئەگەر مەن باًوىڭ وئرهىدا بولۇپ لالىدىغان بولشام، لولۇمغا هالتەه تىن بىرهى ئېلىپ. لالماًدۇ

ۈزۈظنە پېتىوىۋاتامشىوا؟ ئالدىمدا هوچىلىق پېتىن گ ىۋاتامشىوا؟ ًالامغا ئېشىلىطكا پېتىوىۋاتامشىوا؟ دېمىگەن گەپوى دې

ۇزۇپ لوًاتتىم وتۇن . لىلىطكا پېتىوىۋاتامشىوا؟ دەپ ۇئرۇپ جېوىوى ئېلىپ ئالكىوىغا تۇتك دەپ بالە، ظۇهداق لىلشا ۇئ خ

ظالپ هەتمەي لاالرمۇ؟ ۇۋا ً    

ورازهىڭ گ ۆڭلىدەباي خ گەن مۇهداق ئىنەن: ېپىوى ئاڭالپ، ه ورازهى ۇئصتاز تۇتشام -ھە، ئىض دې دە، ئەمدى مەن خ

گەن وئًغا هەپتۇ وتۇهى . بولغۇدەك دې دەپ باًغا ًەهە « !هۈلۈظوىڭ صەۋەبىوى دەپ بېرىشەن»ۈئچ هۈهدىن هېٌىن خ

ي»دە، -باي بىر تال هالتەهوى ئاپتۇ. ئېشىلىپتۇ وتۇهىن« ماها دەپ بېرە وتۇهى ئاغرىككا چىدىمايدەپ خ : ى تازا صاپتۇ، خ
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وجام، صىلىگە ئىننىوچى چېكىلماًمەن، هېمە دېشىلە ظۇهى لىلىمەن، خاتا لىپتىمەن، گۇهاھىمدىن » ۋاي جېوىم غ

وجام  .دەپ ًالۋۇرۇپتۇ« هەچشىلە غ

ظالپ هېتىپتۇ، باًوىڭ صىزىكىدىن چىكماًدىغان، جېدەل  ۇۋا وتۇهى ً  .لىلماًدىغان بوپتۇظۇهىڭدىن ئېتىۋارەن باًوىڭ خ

 ۇئۋال

للىكىدىن بەهمۇ رازى ئىنەن  ۇرۇهكى زاماهدا بىر پادىطاھ ۆئتنەهىنەن، پۇلراالر ۇئهىڭ ئادى پادىطاھ پۇلراالر بىلەن . ب

ۇرىدىنەن، ھەر ھەپتىدە ۋەزىر . رەصتىلەرهى ئاًلىوىپ چىكىدىنەن-ۋۇزراالرهى باظالپ هوچا-ھەمىطە ئااللىلىطىپ ت

ظۇ هۈهى ۇئۋالچىلىق تارتكان هىطىلەر پادىطاھكا . دۇمباق چېلىپ خەۋەر بېرىدىنەن-راالرغا دالاهوچىغا چىككاهدا پۇق

وى ئېٌتىدىنەن-ئەرز لو . دادى ورالمىغان بىرمۇ دې ظۇهداق لىلىپ ۇئ ظەھەردە پادىطاھتىن هارازى بولغان بىرمۇ ئادەم، ص

 .ًوق ئىنەن

. بىر ظەھەرگە بېرىپ وئلەت لىلىض مەصلىھەتىگە هەپتۇهۈهلەرهىڭ بىرىدە، بۇ ظەھەردىنى ئىننى ئادەم ًىراق 

ۇرغۇن مال چە جىق پۇلى بولمىشىمۇ، ھەر -ۇئالرهىڭ بىرى هاھاًىتى پۇلدار بولۇپ، ه بىشات تەًٌارالپتۇ؛ ًەهە بىرىوىڭ ئاه

ۆلگە مېڭىپ، بىر هۈهى بىر لا-ۇئالر مېڭىپ. ھالدا ماللىرىوى تەللەپ، پۇلدار هىطى بىلەن بىللە ًولغا چېكىپتۇ لاس چ

گەردە بۇ ئادىمىزات ًوق ًەر ئىنەن، ئاخطاملىككا ۇئخالپ لالغاهدا ۇئهى »: ًېتىپ هەپتۇ، ظۇ چاغدا پۇلى ئاز صودى

شەم، مال ۈرۈۋەت ۇلۇپتۇ« دۇهٌاصى ماڭا لالمامدۇ-ۆئلت گەن ًامان هىٌەت تۇغ گەرهى ظۇ ًەردە لوهۇظكا . دې ۇئ پۇلدار صودى

ۈرۈپ،-لاًىو لىلىپ، ًۈك ۈظ ۇز بېرىپتۇ تالالرهى چ بىرلىن تە غىزاالهغاهدىن هېٌىن دالىدا ۇئخلىمالچى . ئاتالرغا بوغ

گەر توصاتتىن ۇئهىڭ ۈئصتىگە مىوىۋېلىپ، . بولۇظۇپتۇ ۇرۇظىغا پۇلى ئاز صودى گەر ئەمدى ًېتىپ ت پۇلدار صودى

ۆهشىگە تەڭلەپتۇ جىرىوى ه ۈپ هېتىپ . خەه ۆچ گەر لاتتىق چ ت« هېمە لىلمالچىشەن؟»پۇلدار صودى  .ۇدەپ

ۈرۈپ مېلىڭوى ئالىمەن -  .ماڭا مېلىڭ هېرەك، صېوى ۆئلت

ۈرمە، جېوىموى ئامان لوي، ماللىرىموىڭ ھەممىشى صېوىڭ بولشۇن -  .مېوى ۆئلت

ۈهنى صەن غەرىزىموى بىلىپ لالدىڭ - ۈرگەن، چ ۈرگىوىم ۆئلت  .ًاق، ئەمدى ۆئلت

گەرهىڭ هاهىٌىغا تەڭلەپتۇ جىرىوى پۇلدار صودى گەر خەه گەر. پۇلى ئاز صودى   :پۇلدار صودى

وتۇهۇم ھامىلدار ئىدى،  - ۈزۈپ لوي، خ صىٌىتىم بار، ظۇهى ًەتن ۈر، بىراق بىر ئېغىز ۋە ۈرصەڭمۇ ۆئلت ۇر، ۆئلت توختاپ ت
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ق لمىغاهىدۇ وتۇهۇمغا دەپ لوًغىن، . بالىمىزغا هېمە دەپ ئات لوًۇظىوى مەصلىھەتلىطىۋاال لاًتىپ بارغاهدىن هېٌىن خ

تۇ -ًشۇن،لو« ۇئۋال»بالىوىڭ ئېتىوى   .دەپ

ۇرۇپ ًولغا چىكىپتۇ نەهدىن هېٌىن ماللىرىوى ًىغىطت ۈۋەت ۈرۈپ هۆم گەرهى ۆئلت ۆز لاتىو پۇلدار صودى   .ئاچن

كاهلىق خەۋىرى هەپتۇ. هۈهلەر ۆئتۈپتۇ، ئاًالر ۆئتۈپتۇ   گەرهىڭ لاًتىپ هېلىۋات ۇئالرهىڭ . هۈهلەرهىڭ بىرىدە ئىننى صودى

لىض ۈئچۈن ئالدىغا  ۈۋې وتۇهلىرى هۈت گەر هېلىۋېتىپتۇ، پۇلدار . چىكىطىپتۇخ ًېكىوالپ هەلگەهدە لارىشا، پۇلى ئاز صودى

ۆرۈهمەپتۇ گەر ه گەر. صودى وراپتىنەن، پۇلى ئاز صودى وتۇهى ئېرىوىڭ دېرىنىوى ص ئىننىمىز ئاچا ًولدا : ۇئهىڭ خ

ۆرمىدىم، بىراق ئاًرىلىض ئالدىدا ۇئ ماڭا وتۇهۇمغا  لاًتىپ»: ئاًرىلىطكان، ظۇهىڭدىن هېٌىن ۇئهى ه بارغاهدىن هېٌىن خ

گەهىدى‹ ۇئۋال›دەپ لوي، بالىوىڭ ئېتىوى  تۇ« لوًشۇن دې  .دەپ

وتۇهى ًىغالپ گەرهىڭ خ صىٌىتىگە بىوائەن بالىشىغا -پۇلدار صودى دەپ « ۇئۋال»ًىغالپ ۆئًىگە لاًتىپتۇ، ئېرىوىڭ ۋە

وڭ بولۇپ، -باال ئاصتا. ئات لوًۇپتۇ وڭ بوپتۇًاظالرغا هىرىپ لاپتۇ، ئا 5-4ئاصتا چ كا هەپشىز چ  .هىشى بەك ئەرهە بالكاچ

ۇرصا، بالىشى هەپشىزلىم لىلىپ خېمىرغا توپا چېچىۋېتىپتۇ ۇرۇپ وئلت ئاهىشى گەپ ئاڭلىتالماي . بىر هۈهى ئاها خېمىر ًۇغ

چىكىدا وۋالپتۇ... ۇئۋال، بولدى دەًمەن ۇئۋال، ۋاي ۇئۋال : ئاچ  .دەپ ت

ۇرۇظلۇق كاهىنەن، بىراۋهىڭ  دەل ظۇ چاغدا پادىطاھ ۇئ ئاًال ت دەپ « ۇئۋال بولدى»هوچىدىن ۆئتۈپ هېتىۋات

وراپتۇ  :ۋالىرىغان ئاۋازىوى ئاڭالپ لېلىپ، ۇئ ئاًالوى چالىرىتىپ چىكىپ ص

 هېمە ۇئۋالچىلىكىڭىز بار ئىدى؟ -

 .ھېچكاهداق ۇئۋالچىلىكىم ًوق -

وۋالًشىز؟ -  ئەمىشە هېمە ۈئچۈن ۇئۋال بولدى دەپ ت

 .ظۇهى چالىرغان. ئىدى« ۋالۇئ»وئغلۇموىڭ ئېتى  -

 لاهدالالرچە بۇ ئاتوى لوًغاهتىڭىز؟ -

صىٌىتى بوًىچە لوًغاهتىم  .ئېرىموىڭ ۋە

وراپ پۈتۈن ئەھۋالوى بىلگەهدىن هېٌىن ۈرگەن : پادىطاھ ص ۈزگەن ئادەموىڭ ۆئزى بالىوىڭ ئاتىشىوى ۆئلت صىٌەتوى ًەتن ۋە

ۇئهىڭ ۈئصتىگە هەدىمۇ بۇهداق . بۇهىڭدا جەزمەن بىر صىر بارلاتىو، بولمىشا بىناردىن بىنار بۇ گەپوى لالدۇرامدۇ؟ 
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گەر ۆئلۈش ئالدىدا بالىشىغا ئات لوًۇش : وئًال-وئًال. غەلىتە ئاتوى لوًىدىغان ئىض بولشۇن؟ دەپ وئًالپتۇ ھېلىكى صودى

ۈزمەهچى بولغان گەپ، بۇ ئىطوى ئېوىكو صىٌىتى ئارلىلىق ماڭا ۇئۋالچىلىككا ۇئچرىغاهلىكىوى ًەتن و ۋە ىمىشام، ئادى

گەن ًەرگە هەپتۇ گەهگە لاهدالمۇ مۇهاصىپ هېلەي، دې وراپتۇ-دې گەرهى چالىرتىپ ص  :دە، صودى

گەر لېوى؟ -  صەن بىلەن بىللە ماڭغان ھېلىكى صودى

 .ۇئ باظكا ًول بىلەن هەتنەن -

 ۇئ ۆئزىوىڭ ۆئلىدىغاهلىكىوى بىلەتتىمۇ؟ -

 .بىلمەًتتى -

صىٌەت  - ۈزۈپ لوًۇظىوى ھاۋالە لىلىدۇ؟ئەمىشە هېمىطكا ۋە  لالدۇرۇپ، صاڭا ًەتن

گەر جاۋاب بېرەلمەي تەمتىرەپ لاپتۇ وراق لىپتۇ. صودى لىتىپ وئردىغا ئېلىپ هېلىپ ص گەر . پادىطاھ ۇئهى باغ صودى

الغا دۇهٌاهى ھېلىكى ئاي-پادىطاھ لاتىلوى لاتتىق جازاغا تارتىپتۇ، بۇلىغان مال. لاتىللىق لىلغاهلىكىوى ئىكرار لىپتۇ

ۇرۇپ بېرىپتۇ  .لاًت

 ًەر هامىغا دائىر رىۋاًەت

لىق هىطى ۆئتنەهىنەن، ۇئ مۇلامخۇمار هىطى ئىنەن بەگ ئاتلىق بىر دواله ۇرۇهدا صادەت لىرى . ب بىر هۈهى ۇئ ھەمراھ

جەك ئاۋازىوى ئاڭالپ ۇرغان صاهىخان ئاتلىق بىر لىزچاق غى ۇرۇپتۇ، ًېكىن ئەتراپتا ت جەك چېلىپ وئلت بىر  بىلەن بىللە غى

ۈظۈپتۇ ۈرۈپ ۇئصشۇلغا چ جەهنە هەلت ۈهنە چىكىپ، غى ل بەگنە. دۆڭ ۆرگەن بىر خىزمەتنار صادەت ھەي بەگ، »: بۇهى ه

ۈرۈپ ۇئصشۇل وئًواۋاتىدۇ جەهلىرىگە هەلت تۇ« صاهىخان غى  .دەپ

ۈهنە چىكىپ لارىشا، صاهىخان ل جىنىوى توغرالكا ئېشىپ لوًۇپ، ًەهە بىر دۆڭ بەگ بۇ گەپوى ئاڭالپ، غى راصتال  صادەت

ك كىدە ۇرتكا تارىلىپتۇ. ۇئصشۇل وئًواۋات جىنىوى ئېشىپ لوًغان . بۇ ئىض ً بەگ غى هېٌىونى هۈهلەردە هىطىلەر صادەت

جەه ئاصتى»ًەرهى  وى « غى ۆرىمەن دەپ چىككان دۆڭ دەپ، صاهىخان ۇئصشۇل « لالىغاچدۆڭ»دەپ، ۇئصشۇل ه

وى  چە ۆئزگەرگىوى ًوق بۇ هامالر. دەپ ئاتاًدىغان بوپتۇ« صاهىدۆڭ»وئًوىغان دۆڭ    .ھازىرغى

ۈهى لىكالرهىڭ ۆئت  دواله

ۇرتىغا تاجاۋۇز لىلىپ هىرىدىغاهلىكىدىن خەۋەر تېپىپتۇ لىكالر ً ۇرۇهكى زاماهدا، دوالن بېگى باظكا بىر لەبىلىوىڭ دواله -ب
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ۈرۈپتۇ ۋە ۇئهى ً  ى رالكا ئاپىرىپ دە، دەرھال ۇئصتا چالىرىتىپ پۈتۈن بىر پارچە هاال تېرىشىدە بىر پاي ۆئتۈك تىن ت

ظمەن بېشىپ ۆئتىدىغان ًولغا ئېشىپ لوًۇپتۇ  .دۈ

ۆرۈپتۇ ۈهوى ه ۇم لىلىپ هەپتۇ، ۇئالر ًولدا ئاجاًىپ ًوغان بىر پاي ۆئت ۇرتىغا ھۇج لىكالر ً ظمەن دواله  .بىر هۈهى دۈ

وراپتۇ  :ۇئالردىن بىرى ص

 بۇ هېمە؟ -

ۈهى - لىكوىڭ ۆئت  .دواله

ۈپ هېتىپتۇ ۆچ ظمەن ئاڭالپ چ ۇرصا، بىزهىڭ مىڭ ئادىمىمىز دە، -دۈ وڭ ت چە چ ۈهى ظۇه لىكوىڭ بىر پاي ۆئت دواله

ورلۇپ چېنىوىپتۇ ًىو ۆئتنەهدە ًەهە جاصۇس  15ئارىدىن . ۇئالرهىڭ بىر ئادىمىگە تەڭ هېلەلمىگۈدەك، دەپ وئًالپ، ل

لىكالرهىڭمۇ باظكىالرغا وئخطاش ئادەم ئىنەهلىنىوى بىلىپتۇ،  پ ئەھۋال ئىگىلەپ، دواله لىكالرهىڭ ئەلىوئەۋەتى -دواله

ۇرتىوى تارتىۋېلىض غەرىزىدە بولماپتۇ لىكالرهىڭ ً    .پاراصىتىگە لاًىو بوپتۇ، ظۇهىڭ بىلەن ۇئزاق ًىلالرغىچە دواله

 تەهلىماهان ھەلكىدە رىۋاًەت

ول بوصتاهلىق ئىنەن لىرى غ ۇبى صۈً  ى مول، دەرەخ ۇرغۇن . لەدىمنى زاماهدا ئاۋات هاھىٌىشىوىڭ جەه ۇئ ًەردە ه

بىر هۈهى . لىطاللالر بار ئىنەن، ۇئالرهىڭ ئىچىدە لېتىق ظەھىرى ھەممىدىن ئاۋات ئىنەن-بازار ۋە ًېزا-ھەرظە

وران چىكىپ  ۈۋېتىپتۇ، ئادەم ۋە مال 10توصاتتىن لاتتىق ب -هۈن داۋام لىلىپ، پۈتنۈل ظەھەرهى لۇم بىلەن هۆم

ك بوپتۇ ۇرتىوى. چارۋىالرهىڭ هۆپ لىشمى ھاال ۆرگەن بولشىمۇ،  ھاًات لالغاهالر ً لاًتا گۈللەهدۈرۈش ًولىدا تىرىطىپ ه

ۈپ هېتىپتۇ پەلىٌەت لازىوالماي، ئاًنۆل، بەظئېرىق تەرەپلەرگە هۆچ ۇۋەپ بۇ ًەر لۇملۇلكا ئاًلىوىپ هېتىپتۇ، ظۇهىڭ . م

غ ظتىنى ۆئزگىرىض تۈپەًلىدىن تەهلىماهان دېٌىلىدى    .ان بوپتۇبىلەن تەه تىماهان دەپ ئاتىلىدىغان بوپتۇ، هېٌىوچە تاۋۇ

ۇز هېمە»  ھەلكىدىنى رىۋاًەت« وئتت

لىكالرهى  ظمەن ئىطغال لىلىۋېلىپ، دواله لىكالرهىڭ بىر ظەھىرىوى دۈ ۇرۇهكى زاماهدا ًەهەن دەرًاصى بوًىدىنى دواله ب

شەهدە لىپتۇ ۇربان بىلەن صۇبىخان ًاظالرهى تەظنىللەپ، -ئاها. پاجىئەلىم دەپ هېمە ًاصاپ، دەرًا بوًىغا  30ۇئها ل

ۇرۇپ لوًۇپتۇي ظ ۇلان. و ۇم لىلىپ، تاڭ ئاتكاهدا هېمىلەرهى ًەهە -ۇئالر هېچىشى چ ظمەهگە ھۇج ۈرەن بىلەن دۈ ص

ۈرئەت  ظمەن ئىننىوچىلەپ هېلىطنە ج ظمەهوى ًولىتىپتۇ، دۈ ۇرۇپ لوًۇپتۇ، ظۇهداق لىلىپ بۇ ًەردىنى دۈ ًوظ
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لماپتۇ، خەلق ئازاب و. وئلۇبەتتىن لۇتۇلۇپتۇ-لىال ۈزىشىدىن بۇ ًەر ظۇ غەلىبىوى خاتىرى ۇز هېمە»ەش ً دەپ « وئتت

 .ئاتىلىدىغان بوپتۇ

 

 لوظالالر .2

و، بۇالر  ًوصۇن لوظاللىرى، -ئەمگەك لوظاللىرى، صىٌاصىي لوظالالر، لائىدە: توپالهغان ئاۋات لوظاللىرى ًەتتە خى

ۇرمۇش لوظاللىرى، تارىخىي لوظالالر، بالىالر لوظاللىرى، دوالن   .مۇلامىوىڭ هاخطا تېنشتىمۇھەببەت لوظاللىرى، ت

   

 وئما لوظىكى 

 وئما وئرىشەن هۈهدە،

 .تالمامدۇ بىلەهلەرىڭ

 مەن ًادىڭغا ًەتنەهدە،

ۈرەهلەرىڭ  .هۆًمەمدۇ ً

 

 وئما وئردۇق ئېتىزدا،

ۇزدا  .ئالتىوچى ئاًدا توم

 راصت گېپىڭوى ئېٌت ًارىم،

لىكتا ئېڭىزدا  .بۇغداً

 

 بۇ چاغالر ئەجەپ چاغال،

 .باغالًارىم بەلوى چىڭ 

 مەن وئرۇپ صاالي ۈئهچە،

 .صەن ئارلامدىن باغ باغال
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 راۋاب چالىمەن غەمدە

 ۆئصتەڭ بوًىدا هەمدە،

 .راۋاب چالىمەن غەمدە

ورىماڭالر ھالىموى،  ص

 .مەن دەردى توال بەهدە

 

ۈگۈن بازارغا وئخطاًدۇ،  ب

 .ًېتىم زارى لاخطاًدۇ

 ھالىدىن خەۋەر ئالشام،

 .ئاتاصى ًولكا وئخطاًدۇ

 

 لىمالر زاماهىدازا  

 ئالمىوى صوًۇپ ًەًدۇ،

 .تەخشىگە لوًۇپ ًەًدۇ

 بوجاڭدا ئىوشاپ ًوق،-بەگ

 .خەلكوى ظۈلۈپ ًەًدۇ

 

وڭدا، ۇن تېرىدىم ت  لوغ

ۈظنەن صوًمىشى وئڭدا  .چ

 زالىمالر زاماهىدا،

وڭدا  .ئىطتان لالمىدى ل
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 .ۇئرۇق صالدۇق بىر داهە

 ۈئهۈپ چىكتى مىڭ داهە،

 زالىمالرهىڭ زۇلمىدا،

راهە  .پۇلرا بولدى ۋەً

 

 بالىالر لوظىكى  

 ئاق تېرەك، ئاپپاق تېرەك،

ك  .بىزدىن صىزگە هىم هېرە

 ۆئزى ئەلىللىق ۇئصتا،

 لولى چېۋەر ھەر ئىطتا،

ك  .صىزدىن بىزگە ظۇ هېرە

 

 ئاق تاش، هۆك تاش،

ۈزۈك تاش  .دەرًا بوًىدا ص

 لەلەم بىلەن مەن ئاداش،

 وئًواًدىغان بالىالر بارمۇ؟

 

 هاخطىشى ئەللەي  

 

وڭى پوق،  ئەللەي باالم ل

 .ئېرتاي دېشەم التا ًوق



 316 / 513 
 

 316 / 513 

 

گەن ۆئگزىدە،  التا دې

 .چىكاي دېشەم ظوتا ًوق

گەن تېرەه تە،  ظوتا دې

 .هېشەي دېشەم پالتا ًوق

ۈرچىدە، گەن تۆم  پالتا دې

 .ئاالي دېشەم پۇلۇم ًوق

 پۇلچى ئاهام ۆئلۈپتۇ،

ورلۇق ًەرگە هۆمۈپتۇ  .ظ

 ًىغلىغىلى ئادەم ًوق،

 .لوپۇپ ًىغالپتۇۆئزى 

 

 بەگ بىلەن هەمبەغەل  

 بەگلىرىم بەگلىم لىالدۇ،

 .دوغىشى ئالۋان بىلەن

ۇهۇم پەتىۋا پىچادۇر،  ئاخ

 .راصتى ًوق ًالغان بىلەن

 

 هەتمەن چاپماي بەگلىرىم،

 .تولدۇرۇپتۇ صېڭىوى

 ئارپا ۇئهىدا هۆمەش،

 .هەمبەغەلوىڭ ًېگىوى
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وجام مىوەر تاًغا،-بەگ  غ

غ  .اصۇهى ًالىالر باً

 هەمبەغەللەر صۇ دېشە،

 .بېطىوى تىكار الًغا

 

 گومىوداڭغا ًۆلەهگەن،

وجامالر ۆئتمۈظتە-بەگ  .غ

 صاهدۇلىوى تولدۇرغان،

 .ئالتۇن بىلەن هۈمۈظتە

 

 رامىزان لوظىكى  

 رامىزان، رامىزان،

ن  .بۇ ًىو هەلدى ًەهە رامىزا

 هىم ۆئلۈپ، هىم لالىدۇ ئالال بىلەر،

نلوش مۇبارەك پادىطاھدۇر   .رامىزا

 

ۈڭوىڭ ئارلىشىدا لاتار  لاتار لوًوىڭ ئىزى،-ۆئً

چىكىڭ باًوىڭ لىزى،  بىر لاپاق ًاغ ئەپ

ن  .لوش مۇبارەك پادىطاھدۇر رامىزا

 

ۇ لوهغالتىدۇر، ۇ ئاپپاق توخ  ئاق توخ

ۇملىرى لاپالتىدۇر  .بىزگە صاللىغان توخ



 318 / 513 
 

 318 / 513 

 

ن  .لوش مۇبارەك پادىطاھدۇر رامىزا

 

 مەھەللىدىن،رامىزان ئېٌتىپ هەلدىم وئي 

 بىزگىمۇ لوًغاهمىدۇ لەغمەهلىدىن،

ن  .لوش مۇبارەك پادىطاھدۇر رامىزا

ۈۋى لارا، و، ت  مەصچىتوىڭ توغرالىوىڭ ۇئچى لىزى

و، لاظى لارا، م بىر باال بەرصۇن مەڭزى لىزى ۇداًى  خ

ن  .لوش مۇبارەك پادىطاھدۇر رامىزا

 

ۆردۈم، ۈهىڭىزهىڭ بېطىدا ئاي ه ۇڭل  ت

ۆردۈمھەممە هىطىدىن صىزهى   .باي ه

ن  .لوش مۇبارەك پادىطاھدۇر رامىزا

 

 

 لارلىكوامە

ۆرمىتىدىن ًاغدى ئاصماهدىن لار،  ھەلكى ئالال ھ

ۈزىگە ئاظنارا  .لىلدىنى لار ۆئزىوى ھەم بۇ ًەر ً

ۆللەرهى بوصتان، لادىر ئىگەم ًاغدۇردى لار،  لىلغىلى چ

 .لاردا لارلىق تاظلىماق، بۇ لەدىمدىن بارىبار

 ًغۇهى، لارلىق تاظالش وئًۇهى،لا-ًولىتار غەم

 .مەھەللىدىن، ئىوالشىزلىق لوًۇهى-هۆچىدۇ ئەل

صتلۇق وئًۇهىوى باظلىدۇق،  لاردا لارلىق تاظلىدۇق، دو
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ق وظلىدۇ ۆڭلىمىزهى خ  .ئەل جامائەت جەم بولۇپ، ه

لوى صاًلىدۇق،  ئاپىرىطكا بۇ هامىوى زېرەك ۋەهى

ق ي ظەرتىمىزهى تاظلىدۇ  .هامە بىرلە ۇئظبۇ ئاددى

ۇرغاًشىز،ب و خاهىڭىزگە، ھۇظٌار بولۇپ ت  ارصا ۋەهى

 .بوصۇغ ئاتالپ ًاهغىوىدا، ۇئهى پەملەپ تۇتكاًشىز

 گەر تۇتالماي لالشىڭىز، وئرۇهالًشىز بۇ ظەرتوى،

 .جامائەت مەظرەپوى-وئًواًمىز هەغمە بىلەن، ئەل

ۈزىگە، ۈرتۈپ ً لوى، لارا ص  گەر تۇتشىڭىز ۋەهى

ۆرصىت ۈر، ه ۆزىگەمىودۈرۈپ ئېطەهنە تەت  .ىڭ ئەل ه

 تاپىشىز ئامەت تازا، ظەرتىوى بىز لىلىمىز ئادا،

 .هاۋا-بىزگە مېھمان صىز بوالرصىز، ًاڭرىتىپ هەغمە

 ظەرتىمىز ۇئ ھەممە ًەر مول ھوصۇل مەمۇرچىلىق،

 .لوي لوتاهدا، ۇئن تاغاردا، پۇل صاهدۇلتا لىكمۇلىق

ۇم، هاۋاپمۇ بار،-مەظرىپىگە ًەل ۇ، تۇخ  ًېمىض، توخ

ۇرصۇن لاتارچاي،   .ھەصەل، پەتوۇصتا هان، لېگەهدە گۆش ت

ۈر بىلەن هەظپۈتمۇ ھەم، ج ۇن، ئەه  ئالما، ئاهار، تاۋۇز، لوغ

ۇز تاغار  .هىطمىض، ۈئزۈم، پىشتە، بادام ھەر لاًشىدىن تولك

 .هەغمىچى الزىم دېشە، مەمتاۋال راۋاب، ئاۋۇت مۇصا تەًٌار

ۇر، صاتار، صۇهاي، راۋاب، د جەك، تەمب  اپ، دۇتتار،لالۇن، غى

ۇۋاز هېرەك، ورۇهوى ظوخ لىزىتكىلى مەھەممەتوىٌاز مىرظ  ص

ك ورۇن ئارا مىراب هېرە  .صالىي بولۇپ مەي تۇتكىلى ص

ۇرخاهالر مول صېلىوشۇن، هازۇ صت  هېمەت رېتى بىلەن تىزىلشۇن،-دە
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 .جاهغا راھەت مۇصەللەس پىٌالىگە تولدۇرۇلشۇن

 توال،بۇ جاھاهدا ئىض توال، لار ًاغىدىغان لىض 

ۆرۈپال، ئاغرىپ لالشىال صەت بوال  .بۇ لارلىكوى ه

ۆڭلىمىز، ئەل  مەھەللىگە رىطتىمىز،-لارلىق بىزهىڭ ه

ۇظاللىكتا لىطىمىز  .لارلىق بىلەن باظالهشۇن، خ

 ظۇهىڭ بىلەن بولدى تامام، لارلىكوامە مەزمۇهلىرى،

صتلۇق بۇ ظەرتلىرى  .ئېغىر هەلمەس ۆئزلىرىگە، مېھماهدو

 

 

 ىكىمەظرەپ لوش 

 :ًىگىت

 خېوىم جاهان خېوىم،-خېوىم

 .بىٌىت ئېٌتاي ئاڭال خېوىم

ۇۋاھ خېوىم، ۇز وئغۇل گ  وئتت

ۇما خېوىم  ئاظىكىڭمەن خ

 :لىز

 ًىگىت جاهان ًىگىت،-ًىگىت

 .بېٌىت ئېٌتاي ئاڭال ًىگىت

ۇما ًىگىت،  مەهمۇ هۆًەي خ

ۇۋاھ ًىگىت  .خەلكى ئالەم گ

 :ًىگىت

 دەرًا بولۇپ ئالشاڭ خېوىم،
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 .بولۇپ وئًواي خېوىمبېلىق 

 چىراغ بولۇپ ًاهشاڭ خېوىم،

  .پىلىم بولۇپ هۆًەي خېوىم

 :لىز

 جاهغا جاهان داۋا ًىگىت،

 .ئېشىۋالدىم تۇمار ًىگىت

كا چىكشام دۇلدۇل ًىگىت،  تاغ

كا هىرصەم بۇلبۇل ًىگىت  .باغ

 

 :ًىگىت

ۇرصاڭ خېوىم  .چىمەن بولۇپ ت

وزاڭ بولۇپ وئًواي خېوىم،  ل

م توال بىلگى  .ن خېوىمدەردى

وش هەتتى چاي ئالغىن خېوىم  .خ

 :لىز

 لىشىۋالشام بىر گۈل ًىگىت،

ۆزى ظېنەر لوبۇل، ًىگىت  .ص

 مەلۇم بولشۇن ھالىم ًىگىت،

 .ماها چىوە تەزىم ًىگىت

  ًېڭى لوظالالر   

 

كا گۈللەر تېرىشاق،  باغ
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 .ۈئهۈپ چىكتى بەش لۇالق

 بۇ دۇهٌادا بارمىدۇ،

ق ۇر چىرا ىدەك ه  .پارتٌى

 

 دولكۇهالر ًاصاپ تارىم،

م  .باغالرغا ئالار دائى

ە ئېلىپ هەلگەن،  پارتٌى

م  .ۆئمرىمىز باھار دائى

 

 تاتلىق ئىنەن، بال ئىنەن،

 .ًېڭى باغوىڭ ۈئزۈمى

ۆڭلىمىزگە بەك ًالتى،  ه

ۈزۈمى  .صوتشىٌالىزم ت

 

 ًاظوىتىدۇ ماًشىوى،

ۇرلىرى  .ئىللىق لۇًاش ه

 دېھكان رازى ئېچىلغاچ،

 .للىرىبېٌىطوىڭ هەڭ ًو

ۇرتىمىزهىڭ ئەزەلدىن، ً 

گەن هامى بار  .ئاۋات دې

 گۈلىشتان لوًوىدا،-گۈل

و باًلىق هاهى بار  .ھەر خى
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 ھەممە مىللەت ئىواق بىز،

ظمەهگە  .لەھرىمىز تىغ دۈ

ۇزغۇهوى،  ًوالتماًمىز ل

 .ئاها ۋەتەن گۈلطەهگە

 

 

  

 

 تەمشىللەر-مالال .3  

ۇرلۇق خەلق، ۇئالرهىڭ   ۆرصىتىپ ۆئتىمىز. تەمشىللىرى بىر لەدەر هۆپ-مالالئاۋات خەلكى ًوم  :بۇ ًەردە بىر لىشمىوى ه

 

 

ۇرار، ۇرلىوىپ ت  ئىواق ئائىلە ه

 .ئىوالشىز ئائىلە تىوىمشىز بوالر

 

 دۆلەت خەلككە تاًىوىپ روهاق تاپار،

ۈرچى وئتكا تاًىوىپ هەتمەن صولار  .تۆم

 

 هىٌىتى ًاخطىوىڭ لولى هەڭ،

 .ئەل صۆًگەهوىڭ ًولى هەڭ
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ۇرت   ۆئز ئاها، -ۆئز ً

ۇرت   .ۆئگەي ئاها -ۆئزگە ً

 

لەهشە تاغ بولۇر،  لۇم دۆۋى

 (بولۇر)مىللەت ۆئم بولشا باغ 

 

 ئات ئاًلىوىپ وئلۇرىوى تاپار،

ۇرتىوى   .(تاپار)ئادەم لېرىشا ۆئز ً

 

صت هۆپلۈك لىلماس،  مىڭ دو

ظمەن ئازلىق   .(لىلماس)بىر دۈ

 

ظمەن ئالدىڭدا ماختار،  دۈ

صت   .(ماختار)هەًوىڭدە دو

 

گىوىوى لىو،  مولالموىڭ دې

 .لىلغىوىوى لىلما

 

ۇردا ًاخطى،  ئەصنى چاپان ًامغ

كان ۆئلگەهدە   .(ًاخطى)ًامان تۇغ

 

 ۈئمىد ًاظارتىدۇ،
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 .لاًغۇ لېرىتىدۇ-غەم

 

ۆڭۈل لوًماي ئىض لىلغىلى بولماس،  ه

وى ًۇًغىلى  ۆڭۈلدىنى داغ  .(بولماس)ه

 

 ًولۋاس ئىزىدىن لاًتماس،

ۆزىدىن   .(لاًتماس)ًىگىت ص

 

ۈرەر،  توظكاهوى لومۇش ۆئلت

ۈرەر)ًىگىتوى هومۇس   .(ۆئلت

 

 پىچالوى ۆئزۈڭگە صال،

 (صال)ئاغرىمىشا ۆئزگىگە 

 

 ھاًۋاهوىڭ ئالىشى تېطىدا،

 .ئادەموىڭ ئالىشى ئىچىدە

 

ۆڭلى لارا، ورهىڭ ه  ھەصەتخ

ۈزى   (لارا)جادۇگەرهىڭ ً

 

 مەًدە ئاغرىتكان ئاش ئەمەس،

ۆڭۈل  صت ئەمەسه  .ئاغرىتكان دو
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 .بېرەي دېشە ئىچى ئاغرىٌدۇ

 .(ئاغرىٌدۇ)ًەي دېشە چىطى 

 

ۈزدە ًاخطى،  ۇئصشۇل ت

ۈزدە   .(ًاخطى)گەپ ً

 

وزىلىماس،  هەهجى هېۋەز غ

 .ۇئزۇن گەپوىڭ مەززىشى بولماس

 

 هۆصەًوى ۇئزۇن لىو،

 .(لىو)گەپوى لىشكا 

 

 لەرزدارهىڭ تىلى لىشكا،

ورهىڭ ۆئمرى  خ  (لىشكا)گۇماه

 

 ئات ۆئلشە ئىگىرى لالىدۇ،

 (لالىدۇ)ئادەم ۆئلشە هامى 

 

 .ًەر هاچار ئەمەس، ئادەم هاچار

 

ۈر هەصشەڭ لىشكا هەس،  تۆم
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 .ًاغاچ هەصشەڭ ۇئزۇن هەس

 

ۇرت   .ئالتۇن بۆظۈك -ۆئز ً

 

 .ھەممە ًەردە لازاهوىڭ لۇلىكى تۆت

 

ۇرۇپ ۆئلگەن ًاخطى ۈهۈپ ًاظىغۇچە، تىم ت  .تىز پ

 

ۈهوىڭ لۇًرۇلىوى چىطلەپتۇ چاظكاهوىڭ ۆئلگۈصى  .هەلشە مۈظ

 

ۆرىگە رەھىم لىلغىوىڭ، لوًغا رەھىمشىزلىم لىلغىوىڭ  .ب

 

ورا بىلەر چىكىوى م  .ئىشوىڭ ئاچ

 

چىق  .لول ًەتمىگەن ۈئزۈم ئاچ

 

 .پىچاق ئىتتىم بولشىمۇ غىلىپىوى هەصمەًدۇ

 

ۈگمەهگە بېرىپتۇ  .دۈمبىشى لىچىطكان ئېطەك ت

 

 .ەخبىلىمشىز ئادەم مېۋىشىز دەر
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 .بىلىم توپالش ئالتۇن توپلىغاهدىن ئەال

 

ۈۋى لاراڭغۇ  .چىراغ ت

 

ۈرۈظى صاماهلىككىچە ۈگ وزاًوىڭ ً  .م

 

ۆمۈچ  .ۇئهداق لازاهغا مۇهداق چ

 

ۈرەر ورلكان ئاۋال مۇظت هۆت  .ل

 

ۈزگىلى بولىدۇ گە ًەتن و بولشىال، بىر صاپاق ۈئزۈموى لىرىق ئادەم  .ئادى

 

چىوىڭ راصت گېپىمۇ ًالغان  .ًالغاه

 

 .باغالللىق ئىت وئۋغا ًارىماپتۇ

 

 .ئىت پوق ًېمىشە بېطى ئاغرىٌدۇ

 

ۆزۈڭوى لىس  .لارىغۇهىڭ ظەھىرىگە بارصاڭ بىر ه

 

ۆزى ًەردىنى پولتا  .ئاصماهدىنى لاغىوىڭ ه
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 .باًلىكوىڭ ئاتىشى ئەمگەك، ئاهىشى ًەر

  

  

ي ئىجادىٌەت .§2  ئەدەبى

 ظېئىر ئىجادىٌىتى  .1

ًېڭى ظېئىرالردا خەلق . ت هاھىٌىشىدە ًېڭى ظېئىر ئىجادىٌىتى هۈهشاًىن گۈللەهدىًىلىدىن هېٌىن، ئاۋا-1949

لوظاللىرىوىڭ جەۋھىرى لوبۇل لىلىودى ھەم رۇبائىي لاتارلىق هوها ظېئىر ظەهىللىرى ئاصاصىدا ًېڭىلىق ًارىتىلدى، 

ۈرهۈم ًەرلىم ظائىرالر مەًداهغا هەلدى  .ظۇهىڭ بىلەن بىر ت

ۇرصۇن تاھىر ڭ ئاًباغ ًېزىشىدىن، ۇئ وئلۇتۇش خىزمىتىدىن صىرتكى ۋالىتالردا ئىجادىٌەت بىلەن ئاۋاتوى: ت

ۇللىوىپ،  چە پارچە ظېئىر،  120ظۇغ ، «ۋەتەن مۇھەببىتى»، «ًېزا هاخطىشى»ۇئهىڭ . رۇبائىي ئېالن لىلغان 50هەچ

ۈزەل ئالشۇ ئەتراپ ى» ۇرۇپ وئ« ئاۋات هاخطىشى»، «گ ظلىق »لۇًدۇ، ًەهە ۇئ لاتارلىق ظېئىرلىرىوى هىطىلەر ًالت لېرىودا

 .لاتارلىق ھىناًىلەرهىمۇ ًازغان« مۇھەببىتى

لىق ظېئىرلىرىدىن : وئبۇلكاصىم ئابدۇلال ورۇچۆل ًېزىشىدىن، بىر لەدەر داڭ گە مەهشۈپ»ئاۋاتوىڭ غ ، «بارلىكىم ۋەتەه

ۇز»، «ئاي»، «ئاصمان» ۇرتۇم ھەلكىدە مۇخەممەس»، «تاڭ صەھەر»، «بۇلۇت»، «ًۇلت چە پارچە  60لىق لاتار« ً هەچ

 .ظېئىرى بار

ۇڭگو ئاز صاهلىق مىللەت ًازغۇچىلىرى جەمئىٌىتىوىڭ ئەزاصى، ۇئ : زاھىر ئابدۇراخمان ئاۋاتوىڭ بەظئېرىق ًېزىشىدىن، ج

، «ھاًات»، «دوالن راۋابى»، «مەظرەپ ھەلكىدە مۇخەممەس»، «ئىزدىوىض»لىرىم ظېئىرالرهى ًېزىطكا ماھىر بولۇپ، 

چە پارچە لىرىم ظېئىر ًازغان 200لاتارلىق « صۆًگۈهۈم بوصتاهلىق»، «ئارزۇ»، «ئاها» « روھىي صەپەر»ًىلى -1992. هەچ

 .هاملىق ظېئىرالر توپلىمىوى هەظر لىلدۇرغان

للىم  300ًىلىدىن بۇًان جەمئىي -1962. ئاۋات بازىرىدىن: تۇهىٌاز مەتوىٌاز چە پارچە ظېئىر ئېالن لىلغان، ۋەهى هەچ

لىرى»، «دوالن هاخطىشى»، «دوالن لىزىغا»، «تاغ هاخطىشى»ظېئىرلىرىدىن  خاراه تېرىغا ئىگە ، «ئاًرىلىض تەصىرات

 .لاتارلىكالر بار« مۇخەممەس»
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چە پارچە ظېئىر ئېالن لىلغان، صەهئەت ۆئمىنىگە  500ًىلىدىن بۇًان -1962: ھەبىبۇلال روزى « ئىطچان لىز»هەچ

ات بولدى-1984. هاخطا تېنشتى ًېزىپ بەرگەن 33لاتارلىق   .ًىلى ۋاپ

ۇڭگو ئاز صاهلىق مىللەت ًازغۇچىلىرى لۇغىتى»تۇهىٌاز مەتوىٌاز بىلەن ئابدۇرېھىم صىدىكالر،  ۈزۈلگەن، «ج گە هىرگ

ۈزۈلگەن ظېئىرلىرىوىڭ ئەدەبىٌات مۇهبىرىدە خېلى تەصىرى « ۈئمىد بوصتاهى»ۇئالرهىڭ  هاملىق ظېئىرالر توپلىمىغا هىرگ

 .بار

ۇرچە ئاًدىن -1ًىلى -1982 ۇرتى ۇئًغ ( ظاپىگراف باصمىشى)ژۇرهىلى « ئاۋات ئەدەبىٌاتى»باظالپ هاھىٌىلىم مەدەهىٌەت ً

ھەر )صان  10ًىلىوىڭ ئاخىرىغىچە لەرەلشىز -1984بۇ ژورهال . چىكاردى، ۇئهىڭغا بىر مەخشۇس مۇھەررىر لوًۇلدى

ي خەۋەردىن . چىكىرىلدى( هۇصخا 150صاهى  ە، ھەرخىو ظەهىلدىنى ظېئىر، پارچ 32ھىناًە، وئبزور، ئەدەبى

 .پارچە ئېالن لىلىودى 215ئەصەردىن 

 تىٌاتىر ئىجادىٌىتى .2

هى ئىجاد لىلدى، بۇ وئپېرا ئاۋات صەھوىلىرىدە وئًوىلىپ «ۇئزىتىض» -ًىلى وئصمان مۆمىن هۆپ پەردىلىم وئپېرا -1957 

 .بىر مەزگىو زىلزىلە پەًدا لىلدى

ۇرغۇن لېٌۇم، مەمەتوىٌاز ئەمەت وئتتۇ-1ًىلى ئاۋات هاھىٌىلىم -1963 را مەه تەپتىن صىدىق مۇصا، ئاًطەم صېلىم، ت

جەت ۈرەش خاتىرىشى» -لاتارلىكالر تارىخىي ھۆج ۈرمىشىدىنى ه گە ئاصاصەن ئىجاد لىلغان صەھوە ئەصىرى «ظىوجاڭ ت

پەلىٌەت لازىوىلدى ۇۋەپ  .ئاۋاتتا وئًوىلىپ م

ۇرا مەه تەپ وئ-1ًىلى ئاۋات هاھىٌىلىم -1963 ۇچىلىرىدىن تۇهىٌاز مەتوىٌاز بىلەن ئىمىوجان ئىنرام ئىجاد لىلغان وئتت لۇغ

ۋەن لىز» ۈزۈلگەن صەھوە ئەصىرى ئاۋات صەھوىشىدە وئًوالدى« باغ  .هاملىق ھىناًىگە ئاصاصەن ۆئزگەرتىپ ت

ى،-ًىلى ئاًباغ ًېزىلىق ئەدەبىٌات-1976 وئبۇلكاصىم  صەهئەت تەظۋىكات ئەترىتىدىنى ئىلٌاس باۋۇدۇن، ئابدۇلادىر داه

ۇردىوىڭ  ۇرلىرى»لاتارلىكالر لەًٌۇم ت ۇرۇپ صەھوىگە چىكاردى« لىزىلتاغ بات وۋېشتىوى تىٌاتىرالظت  .هاملىق پ

ات بولدى)ًىلى هاھىٌىلىم صەهئەت ۆئمىنى ئېزىز تاھىرهىڭ -1978 هاملىق ئەصىرىوى « مولال زەًدىن»( ۋاپ

ۈردى، بۇ صەھوە ئەصىرى ئاۋات ۋە ظىوجاڭوىڭ ھ چە مەًدان وئًوالدى 100ەر لاًشى جاًلىرىدا صەھوىلەظت  .هەچ

ۈردى، ئاۋات « دوالن ًاظلىرى»ًىلى تۇهىٌاز مەتوىٌاز زوردۇن صابىرهىڭ -1981 هاملىق ھېناًىشىوى صەھوىلەظت
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 .هاھىٌىلىم صەهئەت ۆئمىنى وئًوىدى

ي تەرجىمە  .3  ئەدەبى

ي تەرجىمە ئىطلىرى راۋاجالهدى-1962  لەت تاجى، زاھىر ئابدۇراخمان، ۇئبۇلكاصىم ئابدۇلال، ئاب. ًىلدىن هېٌىن، ئەدەبى

گە تەرجىمە لىلىوىپ  ورالرهىڭ لىشمەن ئەصەرلىرى خەهزۇچى ۇرا ًاظلىق ئاپت زۇبىٌە ئابدۇراخمان لاتارلىق ًاش، وئتت

 .ئېالن لىلىودى

چىڭ  ۈ بەً « هىڭ بالىلىرىظۈ ماۋ ۋە ۇئ»روماهىوى، ئەًشا مۇصا « موصنۋاهى لوغداش ۇئرۇظى»پېطكەدەم تەرجىمان چ

ۇرچىغا تەرجىمە لىلدى ۇرغۇن تەرجىمىلىرى . روماهىوى ۇئًغ وىڭ ه ي تەرجىمىلەر»مامۇت داۋۇت  .دە ئېالن لىلىودى«ئەدەبى

ۈرەتچىلىم  .4 ۈزەل صەهئەت، فوتو ص  گ

ۇلالهدى-1950  ئەمەت هىٌاز، روزى هىٌاز . ًىلىدىن هېٌىن ًۈصۈپ ًالۇپ دېنراتشىٌە ۋە رەصىم صىزىض بىلەن ظۇغ

ات بولدى) ۇلالهدى(ۋاپ ۋىشنا ًېزىض، تامغا وئًۇش ئىطلىرى بىلەن ظۇغ ۆهۈمەتنە ًاردەملىطىپ ۋې  .الر ھ

ۇلالهدى-1955 صۇل روزى لاتارلىكالر خەتتاتلىق بىلەن ظۇغ  .ًىلى ئەمەتوىٌاز، ئابدۇرۇ

ار، راۋاب لاتارلىق چالغۇ-1957 ۇلالهدى ھەم دۇت و ئىبراھىم خەتتاتلىق بىلەن ظۇغ لىرىوى ًاصىدى ًىلى ئىشراًى  .ئەصۋاب

 .ًىلىدىن باظالپ ئابدۇرېھىم روزى هەلكاظچىلىق لىلدى-1958

ۋىي رەصىم ئىجادىٌىتىوى باظلىدى-1962  .ًىلى ئىمىر زاهىر ھەج

ۇرغۇن  1000ًىلى ئىلٌاس باۋۇدۇن -1966 ۋىي رەصىم صىزدى، ه ۆزلىرىدىن ۈئزۈهدە»پارچىدىن ئارتۇق ھەج ۇظى ص « ماۋج

ۇردىًازدى ھەم خەتتاتلىكن  .ى وئمۇمالظت

ۈرەتچىلىم لىلدى-1973 ۇرتىغا ًۆتنىلىپ فوتو ص  .ًىلى ئەتىٌازدا جىن بو مەدەهىٌەت ً

ۇڭ، مۇختار ئابدۇراخمان، ئىمىوجان صامشالالر خەتتاتلىق، فوتو -1980 ًىلىوىڭ ئاخىرىدا توختىوىٌاز مەتوىٌاز، جاڭ خ

ۇلالهدى ۈرەتچىلىم بىلەن ظۇغ  .ص

 

 ۇئصشۇل-دراما، هاخطا .§3

 دراما  .1
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ۇر ۇئًۇظمىشىوىڭ . ًىلى ئاۋات خەلكى ئىئاهە توپالپ ۋە خالىشاهە ئىطلەپ خەلق هۇلۇبىوى صالدى※1940 ۇئًغ

ۇرۇش ئاصاصىي تېما لىلىوغان  چىلىرىغا لارظى ت ۇرۇظىدىنى صاهاً  ى هەفىشە ًاپون باصكۇه تەظۋىكات بۆلۈمى باظك

چىلىرىغا لارظى -1941مىوگوهىڭ . هىدىهاملىق درامىوى تەًٌارالپ هۇلۇبتا وئي« ظاڭخەي هېچىشى» ًىلى ًاپون باصكۇه

ۇزۇش ئاصاصىي مەلشەت لىلىوغان   وى مۇهكەرزلىن تىن لۇتك ۇرۇپ، ۋەتەه چە گۈللەر»ت « تامچە لاهدىن ئېچىالر مىلٌوه

ۆرۈظتى ۈز ه  ًىلىغىچە ًۇلىرىكى تېما ئاصاصىي مەزمۇن لىلىوغان–1945~  1943. هاملىق دراما ئاۋات خەلكى بىلەن ً

ۇدۇهدىن  هېٌىونى ئاپتاپ» ن»،  (مۇتەللىپ. ل)« ج ۈزۈموى پاش (مۇتەللىپ. ل)« چىن مۇدە ، زۇلمەتلىم فېئوداللىق ت

ۈرىدىغان (ئابال روزى)« ۆئگەي ئاها»لىلىدىغان  ۈرەظوى ئەهس ئەتت ۇرىشىدىنى ه صامشاق »، ًېڭىلىق بىلەن هوهىلىق وئتت

ورى هامەلۇم) «ًالغان تېۋىپ»، (مۇتەللىپ. ل)« ئاهاڭ لاًواًدۇ ۇرۇپ، ئەرهىولىم ۈئچۈن (ئاپت ، فېئوداللىككا لارظى ت

ۈرەش لىلىطوى تېما لىلغان  ائى)« صەئىدىن–رابىٌە»ه ۇر . هاملىق درامىالر وئًوالدى( ئەھمەد زٌى وپ بۇ درامىالردا غ

ۇربان ئىمىن، هەزەر هېرىم، وئصماهكالى لاتارلىق وئلۇتكۇچىالر باش رول ئالدى، صەھن ارۇف، ل ە هىٌىملىرى، وئٌل

و  -1946. صەھوە جابدۇللىرى هەمچىو ئىدى ۆهۈمىتىوىڭ خىلمۇ خى ًىلىدىن هېٌىن گومىوداڭ ئەهشىٌەتچى ھ

ۇر ۇئًۇظمىشى بىلەن ۋىالًەتلىم صالچى . توصكۇهلۇلى بىلەن دراما وئًواش مۇمنىن بولمىدى ئالشۇ ۋىالًەتلىم ۇئًغ

كا هېلىپ  وڭ تىپتىنى درامىالرهى « زۆھرە–تاھىر»، «ەهەمس-غېرىپ»ئىدارىشىوىڭ صەهئەت ۆئمىنى ئاۋات لاتارلىق چ

صلەپنى مەزگىلىدە، ئىطتىن صىرتكى صەهئەت ۆئمىنى ئىجارە ھەلكىوى هېمەًتىض. وئًوىدى ۇڭگوهىڭ دە -ًېڭى ج

ۇرۇش، صاۋات چىكىرىض مەزمۇهىدىنى  ۇرۇش، ًەر ئىشالھاتى، ًېزا ئىگىلىنىوى هوپىراتشىٌىلەظت زومىگەرلەرگە لارظى ت

ۇرالرهى وئًوىدىهىچى  .ك دراما ۋە هوم

ۇرۇلۇپ -1958 صىدە -1984ًىلى هاھىٌىلىم صەهئەت ۆئمىنى ل ۆز ًېطى»ًىلىغىچە هاھىٌە تەۋە ورى)« ًېتىمالر ه : ئاپت

لىق چەم»، (مەھەممەت تاتلىق، ئاۋات ۇه ورى)« گۈلوىشا»، «غ ورى)« ۆئگەي ئاها»، (زۇهۇن لادىر: ئاپت ، (ئابال روزى: ئاپت

ورى هامەلۇم)« تامغىوى تارتىۋېلىض» ورى هامەلۇم)« مااليباي بىلەن »، (ئاپت ل»، (ئاپت ورى )« ئارظىن مال ئاال ئاپت

ورى هامەلۇم)« ئالتۇهگۈل»، (هامەلۇم ورى هامەلۇم)« جىواًەت»، (ئاپت ورى)« مەصلىھەت چېٌ  ى»، (ئاپت مەمتېلى : ئاپت

هەت»، (زۇهۇن ورى)« رەصمىي توي هۈهىدە»، «ھاال ۈر ًالكۇن: ئاپت ۈه اھىٌە ًەهە ن. لاتارلىق درامىالرهى وئًوىدى( ظ

ورالردىن وئصمان مۆمىووىڭ  صاۋات چىكىرىطوىڭ »، «مولال زەًدىن»، ئېزىز تاھىرهىڭ «هىم ئەًىبلىم»ئىچىدىنى ئاپت
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لىممەتلىم »، ئابدۇرېھىم روزىوىڭ «ئاها بىلەن باال»، مەھەممەت تاتلىكوىڭ «ئىمتىھان»، ئابباس صاۋۇرهىڭ «لىممىتى

ۇرهىڭ «هەي ۈمە ه كان تەًۋە»، ج ۈرەش لىلىۋات لاتارلىق « باخطى مات بولدى»، مامۇت راظىدىووىڭ «ن خەلكىه

 .درامىلىرىوى وئًوىدى

ۇرا مەه تەپوىڭ ئىطتىن صىرتكى صەهئەت ۆئمىنى ئىوكىالبىي لەھرىماهالر -1ًىلىغىچە ئاۋات هاھىٌىلىم -1963~1959 وئتت

گەن درامىالرهى وئًوىدى« ًىرالتىنى ۇئچكۇهالر»، «جاۋ ًىمەن»مەدھىٌىلەهگەن  « مەدەهىٌەت زور ئىوكىالبى». دې

ۇڭطې ماۋزېدۇڭ ئىدىٌىشى مەدەهىٌەت ورۇچۆل گ صەهئەت تەظۋىكات -مەزگىلىدە هاھىٌىلىم صەهئەت ۆئمىنى بىلەن غ

و چىراغ»ئەترىتى   .لاتارلىق جىڭجۈي تىٌاتىرلىرىوى وئًوىدى« ظاجٌاباڭ»، «لىزى

وتەن، ئىلى  كا ئاپتوهوم راًوهلۇق دراما ۆئمىنى، ئالشۇ، لەظكەر، خ لاتارلىق ۋىالًەتلەرهىڭ صەهئەت ۆئمەهلىرى ئاۋات

ۇردى  .هېلىپ وئًۇن لوًۇپ ت

 هاخطا  .2

كان، دوالن مۇلامى ئاصاصىدا تارلىلىپ هەلگەن صىشتېمىلىق     لىكالر ئاچ صلەپتە دواله ئاۋات هاھىٌىشىوى ئەڭ دە

ۆۋەهدى113هاخطىدىن  ۈرى بوًىچە ت  :هىچە ئاًرىلىدۇى بار، ۇئالر دوالن مۇلامىوىڭ تەرتىپ ى ۋە ت

 مىشرا؛ 40باش باًاۋان، بىر مۇلام، ئالتە ئاھاڭ  .1

 مىشرا؛ 44بوم باًاۋان، بىر مۇلام، ًەتتە ئاھاڭ  .2

 مىشرا؛ 44صىم باًاۋان، بىر مۇلام، ئالتە ئاھاڭ  .3

 مىشرا؛ 48باًاۋان، بىر مۇلام، ئالتە ئاھاڭ  .4

 ا؛مىشر 56موغال باًاۋان، بىر مۇلام، ئالتە ئاھاڭ  .5

 مىشرا؛ 56صاموك باًاۋان، بىر مۇلام، ئالتە ئاھاڭ  .6

ۇال، بىر مۇلام، ًەتتە ئاھاڭ  .7  مىشرا؛ 60ج

ۆل باًاۋان، بىر مۇلام، ئالتە ئاھاڭ  .8  مىشرا؛ 44چ

 مىشرا؛ 40، بىر مۇلام، ئالتە ئاھاڭ (بۆلەك-1)دوالمەت،  .9

 مىشرا؛ 412ئاھاڭ  33، بىر مۇلام، (بۆلەك-2)دوالمەت،  .10
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صى، بىر مۇلام، ًەتتە ئاھاڭ  .11  مىشرا؛ 68دوالن صادا

 .مىشرا 252ئاھاڭ  15بەظئېرىق ًېزا مۇلامى، بىر مۇلام،  .12

ۈگۈهگە لەدەر ئېٌتىپ هەلگەهلەردىن مەمتاۋال راۋاب، ئاۋۇت مۇصا، ئىمىر ھەمزە  ًۇلىرىكى ئەهئەهىۋى هاخطىالرهى ب

ۇربان، ئىمىر ئەمەت، صەمەت صوپ ى، داۋۇت هىٌاز ۇرباهوىٌاز ئېلى، ئەخمەت صاۋۇت لاتارلىكالر ل ، ئىماموىٌاز راۋاب، ل

ۇرتىدا صاللىوىۋاتىدۇ-1981~  1979. بار  .ًىلىغىچە ۇئالرهىڭ هاخطىشى لېوتىغا ئېلىودى، ھازىر مەدەهىٌەت ً

ۆرىنىدە ئېٌتىلغان هاخطا -ًىلى ئالشۇ ۋىالًەتلىم هاخطا-1980 ۈزەل ًاظلىغىم» -ۇئصشۇل ه بباس تېنشتى ئا)« گ

ۇر وئرۇهدىغان ۈزەلو ۇزىنىشى ئاۋۇت راخماهوىڭ، گ ۇهاپاتكا؛ -1( صاۋۇرهىڭ، م جىلىم م ن»دەرى ۇزىنىشىوى )« ۋەتە م

ۇهاپاتكا؛ ئىننى هىطىلىم هاخطا-2( ئىطلىگۈچى ھەم وئرۇهدىغۇچى ئاۋۇت راخمان، ئىدرىس ئىبراھىم جىلىم م -دەرى

-3( ، وئرۇهدىغۇچى ئېزىز ئابلىز، ئىدىرىس ئىبراھىمتېنشتى ئابباس صاۋۇرهىڭ)« ئاظپەزگە مەدھىٌە» -ۇئصشۇل 

ۇهاپاتكا ئېرىطتى جىلىم م  .دەرى

ۈزگەن -1984 ۆرىنىدە ئاۋات صەهئەت ۆئمىنىوىڭ -هاخطا« تەڭرىتاغدا باھار»ًىلى ئاپتوهوم راًون ۆئتن ۇئصشۇل ه

ۇر ئېٌتكان  ۈزەلو خان»هاخطىچىشى گ ۈزەل ئەخالق»، «مىراجى گەن هاخطىالر « گ جىلى-3دې ۇهاپاتكا ئېرىطتىدەرى  .ك م

 ۇئصشۇل  .3

گۈدەك ۇئصشۇل وئًوىٌاالًدۇ، ئاصاصەن دوالن   وڭىدىن هىچىنىگىچە ھەممىشى دې ۇرالرهىڭ چ هاھىٌىدىنى ۇئًغ

وزۇر . ۇئصشۇلىوى ئاصاس لىلىدۇ ، صىرىلمە، غاز ۇئصشۇلى، (هەهەس)ئەهئەهىۋى ۇئصشۇلالردىن چىنىتمە، صەهەم، ھ

وۋاي بىلەن ش ۆگە ۇئصشۇلى، ۇئزۇنئاخماق ۇئصشۇلى، ب خان ۇئصۇلى، ت لىشكا مولال ۇئصشۇلى، ظادىٌە -اپىدى

وجا ئالدىرىغاق ۇئصشۇلى، هېپىوەك ۇئصشۇلى، ماًمۇن ۇئصشۇلى، جەرەن ۇئصشۇلى لاتارلىكالر بار . ۇئصشۇلى، غ

گەن ۇئصشۇلالرغا ئاًرىلى وزۇر، صىرىلمە دې دۇ، دوالن ۇئصشۇلى مۇلام رىتىمىغا ئەگىطىپ چىنىتمە، صەهەم، ھ

وزۇرهىڭ  19ظەهلى، صەهەموىڭ  13چىنىتمىوىڭ . بۇالرهىڭ ھەر لاًشىشىوىڭ ۆئزىگە خاس ظەهىللىرى بار ظەهلى، ھ

 .ظەهلى بار 26ظەهلى، صىرىلمىوىڭ  33

ۆرىنىدە ئاۋات هاھىٌىشىوىڭ هوللېن تىپ ۇئصشۇلى-ًىلى ئالشۇ ۋىالًەتلىم هاخطا-1980 « دوالن مەظرىپ ى» -ۇئصشۇل ه

ۇها-1 جىلىم م  .پاتكا ئېرىطتىدەرى
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ۇزىنا  .4    م

لىرىدىن راۋاب   و)هاھىٌىدە خەلق چالغۇ ئەصۋاب ، (لەظكەر راۋابى، ۆئزبېم راۋابى، دوالن راۋابىدىن ئىبارەت ۈئچ خى

ۇر، داپ، چاڭ، هاغرا، صاتار، صاپاً  ى، لالۇن، تاش لاتارلىكالر بار ار، تەمب ورۇچۆل ًېزىشىوىڭ لەدىمئاًماق . دۇت غ

ۇن  هەهتىدىنى صازەهدى ن»ًىلى  -1926لەر جەمەتىدىن هېلىپ چىككان مەمتاۋال ئاخ مۇلامىوى ئىجاد « ظەًتان باًاۋا

گە باظى ئىدى، ًەهە راۋاب ًاصاًتتى، خەلق ئارىشىدا «بەظئېرىق صەهىمى»لىلغان، ۇئ دوالن راۋابىغا ۇئصتا بولۇپ، 

ۇردى خەلىپە -1940. داڭ كى بار ئىدى گەر، )ًىلى ت ۇردى بىلەن بىللە ئالشۇ ًىلى وئغلى -1945صودى مەۋالهجان ت

ۈرۈلگەن ىشى تەرىپىدىن ۆئلت ۈرمىشىدە گومىوداڭ ئارمٌى ۇر ۇئًۇظمىشىغا ئىشنىرىپنا، ماهدالىن، گىتار، ( ت ئاۋات ۇئًغ

جى  گارمون لاتارلىق چەت ئەل چالغۇلىرىوى تەلدىم لىلدى، بۇ ئاۋات خەلكىوىڭ چەت ئەل چالغۇلىرى بىلەن تۇه

 .ۇئچرىطىطى ئىدى

ورلۇلىدا ئاۋات هاھىٌىلىم -1956 خ ۆهۈمەتلەرهىڭ غەم جىلىم ھ ۇرا مەه تەپ ۋە باظكا -1ًىلىدىن هېٌىن ھەر دەرى وئتت

ۈرهۈم ًاش ۇرا، باظالهغۇچ مەه تەپلەردىنى بىر ت ۇچىالر دەرصتىن صىرتكى ۋالىتالردىن پاًدىلىوىپ -وئتت ۈر وئلۇغ ۆئصم

ۇزىنا ۆئگەهدى لىق خەلق صازەهدىلىرى ًىلالردا پېطكەدەم خەلق صازەهدىلى-80. م ۇرغۇن ظاگىرت تەربىٌىلىدى، داڭ رى ه

 .هە ًەتتى 123

ۇزىنىشى -ًىلى ئالشۇ ۋىالًەتلىم هاخطا-1980 ۆرىنىدە مەمىتاۋال هىٌاز وئرۇهدىغان دوالن مەظرىپ ى م -1ۇئصشۇل ه

ۇهاپاتكا،  جىلىم م ن -دوالن مەظرىپ ى »، «تارىم مەهزىرىشى»دەرى ۇزىنىشى « باش باًاۋا جى-2م ۇهاپاتكا دەرى لىم م

 .ئېرىطتى

 

 

 ئاممىۋى وئًۇهالر .§4

 مەظرەپ  .1

ۇرىدۇ ۈزۈلۈپ ت  .بىر ًىلوىڭ تۆت پەصلىدە ۆئي، ھوًال، خامان، صەًوا ًاهى باغالردا مەظرەپ ۆئتن

ۈزۈلىدىغان مەظرەپ-هاتتا ًىغىلىض ۋە ھېٌت: ئاًەم مەظرىپ ى-ھېٌت  .ئاًەم هۈهلىرى ۆئتن
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ۆهۈن مەظرىپ ى-توي ۈزۈلىدىغان ئەهئەهىۋى مەظرەپًېڭى توي : ت  .لىلغاهدا ۋە لاًتا توي لىلغاهدا ۆئتن

و مەظرەپ-ئەل: لاتارىي مەظرەپ ۈزۈلىدىغان بىر خى ۆۋەت بىلەن ۆئتن ظالر ئارا ه ۇرتدا  .ئاغىوىلەر ًاهى ً

ۈزۈلىدىغان مەظرەپ: لارلىق مەظرىپ ى  .لارلىق تاظلىغاهدا ۆئتن

ۈزۈلىدىغان  باش باھاردا وئغالق تارتىض،: ۈئزۈم مەظرىپ ى گۈلەڭگۈچ ۇئچۇظكا وئخطاش وئًۇهالر بىلەن بىرلىن تە ۆئتن

 .مەظرەپ

لەرمۇ بار وى ًۇًۇش مەظرىپ ى لاتارلىق مەظرەپ  .ًەهە هامالۇللۇق مەظرىپ ى، ئاداۋەت

 بارات هېچىشى  .2

ا ًىغىلىپ، گۈلخان ًېكىپ، ئاًدىڭدا بىرهېچە تەهتەهە لىلىطى-8ھىجىرىٌە   دۇ، بەزىلەر ھىناًە ئاًدا ھەممە ئائىلە داالغ

ئېٌتشا، بەزىلەر هاخطا ئېٌتىدۇ، بەزىلەر هىتاب وئلۇپ تارىخوى ئەصلىطىدۇ، بەزىلەر جەم بولۇپ غىزالىوىدۇ، بالىالر 

ۈرلۈك وئًۇهالرهى وئًواًدۇ  .ت

 صېھىرگەرلىم  .3

ۇرىدۇ، لېنىن مەخشۇس  ورۇهالردا هىچىم تىپتىنى صېھىرگەرلىم وئًۇهلىرى وئًوىلىپ ت صېھىرگەرلىم  ئاممىۋى ص

وڭ بولغان، ۇئ . لىلىدىغاهالر بەك ئاز چىلىق ئىچىدە چ ًېڭىئېرىق ًېزىشىدىنى پېطكەدەم دېھكان بارات ئاظۇق هامرات

ۇرۇش» ۇراق صولۇظت وڭغ ۆزىگە تىكىپ، ئاغزىدىن ًاهى )« لوهاق چىكىرىض»، «لاپالوىڭ صىٌىطى»، «ل لوهالوى ه

، تاها بىلەن پۇتىوى باغالش لاتارلىق صېھىرگەرلىم (لىدىن چىكىرىضلۇلىكىدىن چىكىرىض، ًاهى ئاغزىغا صېلىپ لولتۇ

ۈزگەن  .وئًۇهلىرىوى ت

 لارلىق تاظالش  .4

كاهدا ئەل  جى لار ًاغ ظالر ئارا لارلىق تاظالش وئًۇهى بولىدۇ-ھەر ًىلى تۇه ۇرتدا -لارلىكتا ًاخطى تىلەك. ئاغىٌوىلەر ئارا، ً

ۈزۈپ ۆزلىرىدىن باظكا، مەظرەپ ۆئتن ۈزگەن . بېرىض تەلىپ ى لوًۇلىدۇ هۇصرەت ص لارلىق ئېلىپ بارغۇچى لارلىكوى ًەتن

ۈر مىودۈرۈپ  ۈرهەپ، ئېطەهنە تەت ۈزىگە لارا ص ۇۋالشا، ً صازاً  ى »ھامان لاچىدۇ، ئەگەر لارلىق ئالغۇچى ۇئهى تۇت

ۈزۈپ بېرىدۇ«لىلىدۇ لمىشا لارلىكتىنى تەلەپ بوًىچە مەظرەپ ۆئتن ۇۋاال  .، تۇت
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چىلىنىظى: مەهبەصى   جاڭ تەزهىرى   ه

ۆرۈلگىوى  لېتىم92:ه

 20-2-2008:ۋالتى 

 

 

 

  ئالشۇ ئاًنۆلدىنى لەدىمنى مەدەهىٌەت ئىزلىرى

   

 

جان ئەلى ئىشالمى   ًۈصۈپ

 

 

ًىلالر ئىلگىرى ۇئ ًېڭى  6000-7000ئاالھازەل لىٌاس بۇهىڭدىن. تارىخى هاھاًىتى ۇئزاق بىر لەدىمىي جاي —ئالشۇ 

گە  ورال دەۋرى ًىلالر ئىلگىرى ئالشۇ بوصتاهلىكىدا ئەجدادلىرىمىز چارۋىچىلىق،  3000بۇهىڭدىن . هىرگەنتاش ل

چىلىق مەدەهىٌىتىوى ًاراتكان ۋە ظەھەر  ۇرىشىدىنى  -دېھكاه لەصەبىلەرهى بەرپا لىلىپ، ظەرق بىلەن غەرب وئتت

ۆۋرۈهلۈك رول وئًوىغان ۇرۇظتا هاھاًىتى مۇھىم ه وگىٌىلىم تارىخىي لەي. مەدەهىٌەت ئالماظت تلەر ۋە ئارخېل

لىق ئىشپاتلىمالتا ۈرۈظلەر ھازىر بۇهى داۋام ۈملىشىدىودۇر. تەهط . ئاًنۆل لەدىمنى مەدەهىٌەت راًوهى ئەهە ظۇالرهىڭ ج

ۇرمالتا كى ھالىتى بوًىچە بىتەتكىق ت  .بۇ مالالە ئەهە ظۇ صەۋەب تۈپەًلى ًېزىلدى. ئەپشۇس، ۇئ تېخى ئاۋۋال
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 صىوىڭ تەگ تەۋەلىنىهەلىمى« ئاًنۆل»ئاًنۆل ۋە 

 

ۈگۈهنى ئالشۇ ظەھىرىدىن ئالشۇ  ۈرًولى)لەظكەر تاظٌولى  -ب ۇرۇش تەرەپنە لاراپ تەخمىوەن (تۆم هى بوًالپ هۈن وئلت

گەن ًەرگە هېلىمىز 60 ۈرصەك ئاًنۆل دې ۇبىدا بولۇپ،  —ئاًنۆل . چالىرىم ًول ً ئالشۇ ظەھىرىوىڭ غەربىي جەه

. ئارىلىكىدا ′11°14-′22°04بىلەن ظىمالىي پاراللېو  ′01°08-′93°97خەرىتىدىنى وئرهى ظەرلىي مېرىدىئان 

ۇبتا ئاۋات هاھىٌىشىوىڭ ًېڭىئېرىق  ئاًنۆل بازىرى ظەرلتە ئالشۇ هوها دەرًاصى، غەربتە هەلپىن هاھىٌىشى، جەه

ۇرپان هاھىٌىشىوىڭ ئالٌار ًېزىشى بىلەن چېگر ظەرلتىن . ىلىوىدۇًېزىشى، ظىمالدا ھىوگان تاغ تىزمىلىرى ئارلىلىق ۇئچت

ۇبتىن ظىمالغا بولغان ئەڭ هەڭ ًېرى  94غەربنە بولغان ۇئزۇهلۇلى   —ئاًنۆل  .هىلومېتىر هېلىدۇ 32هىلومېتىر، جەه

ۇر ئالىمى مەھمۇد لەظكەرىوىڭ   -11مىالدىٌە  ۈرك»ئەصىردە ًاظىغان بۈًۈك ۇئًغ ۇ لۇغاتىت ت ۋاه گەن « دى دې

ۈرك»لەظكەرى .م  ①«  ىلا ًېكىن بىر ًەرهىڭ ئېت<ۇئچ>»:هىتابىدا ۇ لۇغاتىت ت ۋاه ، ظىوجاڭ خەلق هەظرىٌاتى «دى

 .بەت  -186توم،   -3ًىلى هەظرى   -1984

ۇرت ۇرپان، « ۇئچ»مەھمۇد لەظكەرى تىلغا ئالغان . دەپ لەًت لىلىوغان تارىخى ۇئزۇن بىرلەدىمىي ً ۈگۈهنى ۇئچت ب

ۈگۈهنى ئاًنۆلدۇر« ئاًنۆل» ە. بولشا ب چى بولغاهلىكىوى بۇ ًەرهىڭ مۇظۇهداق د پ ئاتىلىپ لېلىطىغا هېمىوىڭ صەۋەب

كان بىر تەتكىكات تېمىشى  ۇرىۋات ئېوىكالپ چىكىض تېخى ھازىرغا لەدەر ھېچنىمگە هېشىپ بولمىغان ۋە تېخىچە ئاق ت

ۇرچە ئىشىموىڭ بىرىنىطىدىن ًاصالغان خاس بىر ئىشىم « هۆل»ۋە « ئاي»بولشىمۇ، ئەمما ۇئهىڭ  گەن ئىننى ۇئًغ دې

ۇر بىر لەدىمىي بازار، ۇئ ًەردە  —ئاًنۆل . ۆئزىدىن مەلۇم -هلىنى ۆئز ئىنە ھازىرلى ئالشۇ ظەھىرىگە لاراظلىق مەظھ

لىق ئاًنۆل مەۋالهەم مازىرى بار ۆهۈمەتوىڭ ظەرلى تەرىپىگە بىر هىلومېتىر ًەردە  —بۇ مازار . ئاتاغ ئاًنۆل بازارلىق ھ

لىم ، ظىمالىي ك″10′80°08بولۇپ، ظەرلىي ۇئزۇهلۇق    -14ۇئ مىالدىٌە . لا جاًالظكان ″5′45°04ەڭ

ۇجىوىڭ  ۇر ئىشالم ئالىمى خاجە ئەبۇھەفز هەبىرىوىڭ وئغلى، هۇچادىنى مەۋالها ئەرظىددىن خ ئەصىردىنى مەظھ

لىددىن هىتىنىوىڭ لەبرىگاھىدۇر ئاًنۆل مەۋالها »ۋە « چىڭگىزهامە»، «تارىخى رەظىدىي». ئاتىشى ھەزرىتى مەۋالها جاال

لىددىن « رىشىتەزهى ۈرخاهوىڭ ئاًنۆلدە جاال لۇق تۆم وڭغۇل هەصلىدىن بولغان تۇغ صىكىلەردە م لاتارلىق تارىخىي ۋە

ۆزلىوىدۇ ۈرخاهوىڭ ئاًنۆلدە مۇصۇلمان . ھەزرەتنە مۇاللات بولۇپ، مۇصۇلمان بولغاهلىكىغا دائىر ۋەلەلەر ص لۇق تۈم تۇغ
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ۇرا ئاصىٌا  تارىخىدا دەۋر بۆلگۈچ ئەھمىٌەتنە ئىگە ۋەلە بولۇپ، ۇئ بولۇظى پۈتنۈل ئىشالمىٌەت دۇهٌاصى ۋە وئتت

ۇر  ۇرا ئاصىٌا تارىخى، ئىشالم تارىخى ۋە ۇئًغ چە ًېزىلغان ظىوجاڭ تارىخى، وئتت ًۇلىرىكى هىتابالردىن ئېلىوىپ تا ھازىرغى

ىدا مۇهداق بىر هامىوىڭ تەگ تەۋەلىنى ھەلكىدە هىطىلەر ئارىس« ئاًنۆل» .تارىخلىرىدا مۇھىم وئرۇن تۇتۇپ هەلمەه تە

ۈرۈلۈظىچە، بىر زاماهالردا مۇصۇلماهالر روزا تۇتۇپ، رامىزان ئاخىرالظكاهدا، ئاصماهدا ئاي : رىۋاًەت بار هەلىو هەلت

ۆرۈهمەپتۇ ۆهۈم لىلىدىنەن. ه ۆرۈهگەن ئاًغا لاراپ، ھېٌت هامىزى ۆئتەًدىغان ۋالىتكا ھ بىر . لائىدە بوًىچە، ئاصماهدا ه

ۆرۈهمىدى،  ۆهۈما ئاي ه ورالغان بىر صوئالغاھ ۆرۈهگەن : لاهداق لىلىمىز؟ دەپ ۆئزىدىن ص هۆلگە بېكىڭالر، هۆلدە ه

ۆرۈهگەن. بولۇظى مۇمنىن دەپ جاۋاب بەرگەن گەهدەك لارىشا ئاي هۆلدە ه . ظۇهىڭ بىلەن ھېٌت هامىزى ۆئتەلگەن. دې

ۆر»ظۇهىڭدىن ئېتىبارەن بۇ ًەرهىڭ ئېتى  ۆر»لىتوىڭ ۆئتۈظى بىلەن هېٌىوچە ۋا. دېٌىلىدىغان بولغان« ئاًن ۆزى « ئاًن ص

و ۋارىٌاهتى بار. گە ۆئزگەرگەن«ئاًنۆل» ۇئهىڭدا لەًت لىلىوىطىچە، لەدىمنى زاماهالرهىڭ : بۇ رىۋاًەتوىڭ ًەهە بىر خى

ۆرۈهۈظىوى هۈتۈپ  بىرىدە ظۇ ًەرلىم مۇصۇلماهالرهىڭ ًىلدا بىر هېلىدىغان روزى ھېٌتى بولىدىغان هۈهدە ًېڭى ئاًوىڭ ه

هېچىشىدە ئاهدىن هوها بازار مەۋالهەم مەصچىتى ًېوىدىنى هۆلدىن ًېڭى چىككان ئاًوىڭ   -36هىطىلەر رامىزاهوىڭ . لاپتۇ

ۆرۈپتۇ ۆرۈهگەن ئاًوىڭ خاصىٌىتى بىلەن روزا ھېٌت هامىزىوى . ظولىشىوى ه ظۇهىڭ بىلەن لان لىلىپ هېچىنىپ ه

ۈن بۇ ًەرهى هېٌىن هىطىلەر بۇ غەلىتە ھادىشىوى خاتىرىلەش ۈئ. ۆئتەپتۇ ئالشۇ »  ①دەپ ئاتاپتۇ  « ئاًنۆل»چ

ئالشۇ ظەھىرىوىڭ ًەر هاملىرى خەرىتىلىم ». بەت، خەهزۇچە  -26« ۋىالًىتىوىڭ ًەر هاملىرى خەرىتىلىم تەزهىرىشى

 .بەت، خەهزۇچە  -166« تەزهىرىشى

چىلىم چىولىككا ئىگە بولۇش  . كان بۇ ًەرگە بولماصلىكىدىن لەتئىٌوەزەر، بىز  -بۇ رىۋاًەت لاه گېپىوى لىلىۋات

دېمىشىمۇ، . هىڭ لاهداق لىلىپ هام بولۇپ لالغاهلىكى ھەلكىدە بىزهى مەلۇم ئاصاس بىلەن تەمىولەًدۇ«ئاًنۆل»

ۇر « ئاًنۆل» ۇرتىدىنى مەظھ ۈرك ً ۇرۇهال ت ۆئز ئىشمىدىن مەلۇم بولغاهدەك مەھمۇد لەظكەرىوىڭ لەلىمىگە ئېلىوىطتىن ب

ۈرك»ھمۇد لەظكەرى مە. هۆللەرهىڭ بىرى ئىدى ۇ لۇغاتىت ت ۋاه « اى هول»بۆلۈهىدە ئاًنۆلوى  (KθL) هىڭ هول«دى

كار باظى ًېوىدىنى صىزىڭ  ورۇڭ هۆل، لوچ لىرىدىنى ه ظەهلىدە ًازىدۇ ۋە بارىشىغاهدىنى ئىششىق هۆل، لەظكەر تاغ

ۇز چېگرىشىدىنى  ۇز هۆل، ئىننى وئگ ۇر چېگرىشىدىنى ًۇلت ۆڭۈت ۋە ۇئًغ تەرىڭ هۆل لاتارلىق هۆل، هۇچا بىلەن ه

ۈرك ظەھەرلىرىدىنى هۆللەر لاتارىدا تىلغا ئالىدۇ ھەم  ۇز پەرصەخ »ت بۇ هۆللەردىن ھەربىرىوىڭ ئەتراپ ى لىرىق ًاهى وئتت
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ۈرك ظەھەرلىرىدە بۇهداق هۆللەر هۆپ. هېلىدۇ وڭلىرىوىال . ت مەن پەلەت ئىشالم ظەھەرلىرىدىنى هۆللەرهىڭ چ

ۆرصەتتىم ۈرك»:ظكەرىمەھمۇد لە  ②دەًدۇ  « ه ۇ لۇغاتىت ت ۋاه  1ئاي   -1ًىلى   -1984ظىوجاڭ خەلق هەظرىٌاتى، « دى

 .بەت  -186توم،   -3هەظرى،  -

ۈرخان  ( -1347مىالدىٌە ) 747ئاًنۆلوىڭ تارىخى هاھاًىتى ۇئزۇن، ھىجرىٌە  . لۇق تۈم ًىلى ظەرلىي چاغاتاي خاهى تۇغ

ۇرا ئاصىي لىتىدە ئاًنۆلدە ًۇلىرىدا لەًت لىلىپ ۆئتنۈهىمىزدەك، وئتت لىددىن هىتىنىوىڭ داال الىق ھەزرەتى مەۋالها جاال

لاتارلىق ًېكىودىن بېرى ًېزىلغان بەزى هىتابالردا « ئالشۇ ظەھىرى تەزهىرىشى». ئىشالم دىوىغا هىرىپ مۇصۇلمان بولغان

وڭ خاتالىق. ئالشۇلۇلالرهىڭ مۇصۇلمان بولغان ۋالتىوى ئەهە ظۇ چاغدىن باظالًدۇ ەتتە ئاًنۆل . بۇ بىر چ ئەمەلٌى

وڭغۇل ئىشتېالصى مەزگىلىدە ۋە . خەلكى لاراخاهىٌالر دۆلىتى ۋالتىدىال ئىشالمىٌەتنە مۇظەررەپ بولغاهىدى( ئالشۇ) م

ۇرغۇهلىغان ھەربىي،  لىكى زاماهلىرىدا ئاًنۆل هاھاًىتى مۇھىم ئىشتراتېگىٌىلىم وئرۇن بوپكالدى ۋە ه صەئىدىٌە خاهىداه

ئەصىردە ھىودىشتاهدىنى صوپىزم ئىالھىٌەتطۇهاصى   -17مىالدىٌە . رهىڭ صەھوىشىگە ئاًالهدىصىٌاصىي، دىوىي ۋەلەلە

-4261مىالدىٌە )ۋە دىوىي داھىي ھەزرىتى مۇجەددىد ئالف صاهى ئىمام رەبباهى ظەًخ ئەخمەد فەرۇخى صىرھىودى 

چىلىق مەزھىپ ى (4651 ۇرا   -18هىڭ هامى بىلەن ئاتالغان تەصەۋۋۇپ ۋە ئاخىرلى مەزگىللىرىگە هەلگەهدە ئەصىرهىڭ وئتت

لىرىدە . ئاًنۆلگە تارلىلىپ ئاًرىم بىر صىشتېمىوى ظەهىللەهدۈردى ۇپىٌە صۈلۈهى رىۋاًەت ۇڭگاهالرهىڭ خ ظىوجاڭدىنى ت

ۇن « ئاًنۆل صىشتېمىشى» ۇرى ۋەلىٌۇل ئىطان مۇھەممەد ئەلى )ئەلى ئاخ تولۇق ئىشمى ھەزرىتى لۇتۇب ئەلفىو وئص

ۇن ظەًخ رەخمىتۇ ۇراللىطىپ، ( لال ئەلەًھىئاخ ئىشىملىم دىن تارلاتكۇچىوىڭ ھىودىشتاهدىن ئاًنۆلگە هېلىپ وئلت

ۇرھاجى  ①مەدرىشە صالدۇرۇپ، هەڭ هۆلەمدە دىن تارلىتىطى بىلەن ظەهىللەهگەن دېٌىلىدۇ   ظىوجاڭ »:ھاجى ه

ۇرچەبەت  472هەظرى،   -1ئاي   -11ًىلى   -1995، مىللەتلەر هەظرىٌاتى، «ئىشالم تارىخى  .، ۇئًغ

لى،  ( -1807مىالدىٌە ) 1222ئەصىردە، ًەهى ھىجرىٌە  - 19 . لىق ۋەهى نى رېئالىزملىق ئەدەبىٌاتوىڭ داڭ ًىلى ظۇ دەۋردى

لىق ظائىر، تارىخچى، تىلطۇهاس مولال ظاهىر  اتى مىالدىٌە )ئاتاغ ئاًنۆلدە مولال تاھىر هارۇك لەلەملىم ( ًىلى  -1868ۋاپ

وۋىشى . ئائىلىشىدە دۇهٌاغا هەلدىوئلۇمۇظلۇق بىر هىطىوىڭ  شى مولال تاھىر هارۇك، ب ۆرە، ۇئهىڭ دادى لەًىتلەرگە ه

ۇزەففەرلەر ھاللىق، وئلۇمۇظلۇق هىطىلەر ئىدى(هاتىپ)ظاربان مۇهىطى  وۋىشى مىرزا م وڭ ب مولال ظاهىر ھىجرىٌە . ، چ

جۇ ئىشتىبدات ھاهىمىٌىت ( -1866مىالدىٌە ) 1283 لىشى ۋە ماه ۈرۈلۈپ چىككان ھىجرىٌە ًىلى چىڭ صۇال ىگە لارظى هۆت
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ۇر  ( -1864مىالدىٌە ) 1281 وزغىلىڭىغا ئاتىغان مەظھ وجا باظچىلىق لىلغان هۇچا دېھكاهالر ل ًىلىدىنى راظىددىن خ

صتان  ۇر   -19ظائىر ۋە ظائىرهىڭ بۇ ۆئلمەس ئەصىرى . ًېطىدا ًېزىپ چىكتى 61هى «زەفەرهامە»ئىپىم دا ئەصىردىنى ۇئًغ

ۇرتى بولغان ئاًنۆل خەلكى ئەدەبىٌاتى ۈملىدىن ۇئهىڭ ً ۇر خەلكى، ج ۈهشەك هاماًاهدىشى صۈپىتىدە پۈتنۈل ۇئًغ هىڭ ً

لىوىپ هەلمەه تە لىشى زاماهىشىدا وئهشۇغا تەۋە ئىدى .ئارىشىدا ۇئلۇغ ًىلى بۇ ًەردە وئهشۇغا   -1902. ئاًنۆل چىڭ صۇال

ًىلى ئالشۇ هاھىٌىشىگە لارام بولۇپ، بۇ ًەردە ئاًنۆل،  ( -1913) 2مىوگوهىڭ . هەهت تەصىس لىلىوغان 19لاراظلىق 

ۈگۈهنى ئاۋات هاھىٌىشىدە)ًاڭ ئېرىق  ۇرۇلغان(ب ًىلى بىر  ( -1944) 33مىوگوهىڭ . ، لوش لۇدۇق لاتارلىق بەش ًېزا ل

ۇرۇلغان 120باۋ،  13بازار، ۈئچ ًېزا،  ۈزۈمى ئەمەلدىن لالد. جٌا ل ۇرۇلغاهدىن هېٌىن باۋجٌا ت ۇڭگو ل ۇرۇلۇپ، ًېڭى ج

ۆهۈمەت مەمۇرىي راًوهالرهى   -1953. مەمۇرىي هەهت لارام بولغان 20ۇئهىڭغا بەش ًېزا  ًىلى ئالشۇ هاھىٌىلىم ھ

راًون لىلىپ ۆئزگەرتنەن ھەم غالىبىٌەت، پاًواپ، صاًئېرىق، خاڭگۇڭ ۋە   -7تەڭطىگەهدە ۇئهى هاھىٌىگە لاراظلىق 

ۇرۇلغان -، ھەرلاًشى ًېزا ًېزا ۇئهىڭغا تەۋە بولۇپ 5صاجىڭزا لاتارلىق  ًىلى خەلق   -1958. هەهتلەردە ئالىي هوپىراتىپ ل

كى بۇ  ۇرۇش ًولغا لوًۇلغاهدا ئاۋۋال ۆهۈمەت   -6راًون   -7هوممۇهىشى ل هوپىراتىپ  -راًون لىلىپ ۆئزگەرتىلگەن ۋە ھ

ۇرۇلۇپ، ۇئهىڭغا  ۇرۇش راًوهى،  5بىرلەظنەن ئاًنۆل غالىبىٌەت خەلق هوممۇهىشى ل ئىطلەپچىكىرىض دۈً  ى  20باظك

ى ئاًنۆلدىن « مەدەهىٌەت ئىوكىالبى»ًىلى   -1966. لارام بولغان مەزگىلىدە ئاًنۆل خەلق هوممىشىوىڭ چاچى دادۈً  

هاملىق چېگرا راًوهغا ًاردەمگە هەلگەن ًاظالر مەًداهى « ظەرق لىزاردى»بۆلۈهۈپ چىكىپ ئالشۇ هاھىٌىشىگە لاراظلىق 

ۇرۇلغان ۇرۇش هومىتېتى ي  -1969. بولۇپ ل ًىلى ۇئهىڭ   -1971. لا ۆئزگەرتىلگەن«ئىوكىالبى هومىتېت»ىلى هوممۇها باظك

گەن هامى « هوممۇها» گەن مەهىدە)« جىوچاۋ خەلق هوممۇهىشى»دې ۆۋرۈك دې ًىلى   -1984. غا ۆئزگەرتىلگەن(ئالتۇن ه

ۇرۇلغان ۆهۈمىتى بولۇپ ل هى خەهزۇچىغا تەرجىمە «ىدىيتارىخى رەش». ئاًنۆل ًېزىشى ئاًنۆل ًېزىلىق خەلق ھ

ۇرغان ھەم ۇئهىڭغا  拜古尔 هى«ئاًنۆل»لىلغۇچىالر ۇئهىڭدا ۇئچراًدىغان  ۇئ جاًوىڭ »ظەهلىدە مۇلىمالظت

دەپ « بولۇظى مۇمنىن (Oikul) ھازىرلى خەرىتىدىنى وئرهىدىن لارىغاهدا ئېھتىمال ئالشۇهىڭ ًېوىدىنى وئًنول

گەن خە 愕依库尔 ئىزاھات بەرگەن ھەمدە ۇئهى ۇرغاندې ۇرالالظت ۇاڭ ۋىوبى . ت ظەهلى بىلەن ت وگ خ ئارخىل

ۈرۈش خاتىرىشى» وگىٌىلىم تەهط شىدا ئارخىل گەن هىتابىدا « تارىم ۋادى ظەهلىدە  阿音柯尔 هى«ئاًنۆل»دې

لەظنە « ئاًنۆل»بۇ ئالدىوكى تەرجىمىشىگە لارىغاهدا هۆپ توغرا بولۇپ، . ًازىدۇ ۇزىوى خەهزۇچىدا توغرا ئىپادى تەلەپپ
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ًىلى ئالشۇ ۋىالًەتلىم مەمۇرىي مەھنىمىوىڭ تەصتىكلىطى بىلەن خەهزۇچە   -1989تىرىطچاهلىق بولشىمۇ، ۇئرۇهغان 

ۇزىوى صاللىغان ھالدا 阿音柯 ًېزىلىدىغان ۇر تىلىوىڭ ئەصلى تەلەپپ گەن بۇ ئىشىم ۇئًغ گە 阿依库勒 دې

هوم راًوهلۇق خەلق ًىلى ئاپتو  -1998بۇ ًېزا . دەپ بېنىتىلدى «月亮湖» ۆئزگەرتىلدى ۋە مەهىشى خەهزۇچە

 .ھازىر ئاًنۆل بازىرى دەپ ئاتالمالتا. ئىطلىرى هازارىتىوىڭ تەصتىكلىطى بىلەن بازار لىلىپ ۆئزگەرتىلدى

 

 هىڭ هام بولۇپ لېلىطى«خاڭگۇڭ»لا «وئن بەش وئتاق»

 

ۈگۈهنى هۈهدە  35ئاًنۆل بازىرىوىڭ تەخمىوەن غەربىي تەرىپىدىن  ىلىدىغان بىر دېي« خاڭگۇڭ»چالىرىم ًىراللىكتا ب

ۇرت بار ۇرتكا . لەدىمىي ً گەن ئىشىم لوًۇلۇظىدىن ئاۋۋال ۇئهىڭ خەلق ئارىشىدىنى ئەلمىشالتىن « خاڭگۇڭ»بۇ ً دې

گەن بۇ هام وئن « خاڭگۇڭ»بەزى ًازما خاتىرىلەرگە لارىغاهدا، . بېرى لوللىوىپ هېلىوگەن هامى وئن بەش وئتاق ئىدى دې

ظۇهىڭدىن باظالپ ھېشابلىغاهدا . دىن باظالپ لوًۇلۇظكا باظلىغان(ًىلى  -22 مىوگوهىڭ)ًىلى   -1933بەش وئتالكا 

گەن بۇ ئىشىموى توپتوغرا « خاڭگۇڭ» هوها خاڭگۇڭ ۋە ًېڭى  —خاڭگۇڭ .ۇًاظكا هىردى دېٌىطنە بولىد 80دې

ۇغراپىٌىلىم هووئردىواتى ظەرلىي مېردىئان )هوها خاڭگۇڭ . خاڭگۇڭ دەپ ئىننىگە بۆلۈهىدۇ ىلەن ب ′00°08ج

ۈگۈهنى هۈهدە ئالشۇ ظەھىرىگە لاراظلىق ئاًنۆل بازىرىوىڭ بىر تەبىئىي ( هىڭ ئارىلىكىدا′94°04ظىمالىي پاراللېو  ب

ۇغراپىٌىلىم هووئردىواتى ظەرلى مېردىئان )هەهتى، ًېڭى خاڭگۇڭ  بولشا، ( ′44°04، ظىمالىي پاراللېو ′15°97ج

ى ًېزا ئى ۇرۇلۇش بىڭ تۇەه چىلىق   -1گىلىم ظىوجاڭ ئىطلەپچىكىرىض ل ۋىزىٌىشىگە لاراظلىق صاجىڭزا مىللىي دېھكاه دې

ال « خاڭگۇڭ»ئەصلىدە بۇ ًەردە هوها، ًېڭى خاڭگۇڭ دەپ ئاًرىلماي، بىردەل . مەًداهىوىڭ ئەل ئارىشىدىنى هامى دەپ

لەر تۈپەًلىدىن ئىننىگە بۆلۈهۈپ هەتنەن. ئاتىالتتى صلەپ .هېٌىن مەلۇم صەۋەب ۇرۇلغان دە ۇڭگو ل هى ًېڭى ج

ًىلى   -1956. مەزگىللەردە ھازىر هوها خاڭگۇڭ دېٌىلىدىغان ًەردە خاڭگۇڭ ًېزىشى خاڭگۇڭ هەهتى تەصىس لىلىوغان

ۇرۇلغان  -1ًېزىلىق  . دادۈي دەپ ئاتالغان  -1ًىلى خەلق هوممۇهىشى مەزگىلىدە خاڭگۇڭ   -1958. ئالىي هوپىراتىپ ل

گەن هام   -1ًىلى خاڭگۇڭ   -1978. پ ۆئزگەرتىلگەندادۈي لىلى  -20ًىلى ئاًنۆل ًېزىشىوىڭ   -1970 دادۈي دې

ۈرۈلگەن ۇرۇلغان  -1984. ئەصلىگە هەلت چە . ًىلى لاًتىدىن خاڭگۇڭ هەهتى بولۇپ ل ظۇهىڭدىن باظالپ ھازىرغى
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گەن هام بىلەن ئاتىلىپ هەلمەه تە« خاڭگۇڭ» چىلىق  .دې ھازىر ًېڭى خاڭگۇڭ دېٌىلىدىغان صاجىڭزا مىللىي دېھكاه

ۇرۇن ئالشۇ هاھىٌىشى ئاًنۆل ًېزىشىوىڭ   -1958ان مەًد ى ئىدى  -1ًىلدىن ب ًىلى   -1958. ئىطلەپچىكىرىض دادۈً  

لىرىوىڭ پىالهى ئىچىگە هىرىپ »لىطتا ئالشۇ ۋىالًەتلىم پارتنوم  چىلىق مەًداه ۈرۈش دېھكاه وز ًەر ۆئزلەظت ھەربىي ب

چىلى ۈرۈش دېھكاه وز ًەر ۆئزلەظت ۇۋېتىض توغرىشىدا لارارلالغان جاًالرهى ھەربىي ب لىرىغا لوظ . مالۇللىدى« ق مەًداه

 1هۈهى ئالشۇ هاھىٌىشىوىڭ ئاًنۆل ًېزىشىغا لاراظلىق بۇ جاي ًېزا ئىگىلىم   -25ئاًوىڭ   -2ًىلى   -1959ظۇهىڭ بىلەن 

ۇۋېتىلىپ غالبىٌەت  - ۋىزىٌىگە لوظ ئەمەلدىن ًىلى بىڭ تۇەن   1975. باش مەًدان ظۆبە مەًدان دەپ ئاتالدى  -1دى

چىلىق مەًدان دەپ ۆئزگەرتىلىپ بەزىدە ًېڭى خاڭگۇڭ ظۆبە مەًدان دەپمۇ  لالغاهدا، ئالشۇ ۋىالًەتلىم مىللىي دېھكاه

چىلىق مەًدان دەپ ۆئزگەرتىلدى  -1ًىلى ًېزا ئىگىلىم   -1982. ئاتالدى ۋىزىٌە مىللىي دېھكاه ًىلى ًېزا   -1997. دى

ن)تۇەن   1ئىگىلىم  ۈزۈ(مەًدا چىلىق مەًدان دەپ ئاتالدى، ھازىرمۇ   -1پ بېرىلىپ گە ۆئتن تۇەن صاجىڭزا مىللىي دېھكاه

، (′64°04, ′95°97)، بەظئېرىق (′44°44, ′75°97)بۇ ًەردە ًېڭى خاڭگۇڭ . ظۇهداق دەپ ئاتالمالتا

گەن ( ′44°04, ′75°97)، ًېڭىئېرىق (′54°04, ′85°97)، صامشاق (′64°04, ′95°97)صاًئېرىق  دې

وڭ بولغاهمەن. هەهتلەر بارتەبىئىي  گەن هەهتىدە چ ۇرتوىڭ صامشاق دې « خاڭگۇڭ» .مەن هەمىوە لەلەم ئىگىشى مۇظۇ ً

گەن هام   Huang hong» ،1981»دا، (ًېڭى ًېزىكچە)« ش ۇئ ئا ر خەرىتىلىرى توپلىمى»ًىلى هەظر لىلىوغان   -1966دې

. ظەهلىدە لەًت لىلىوىدۇ 黄宫» (Huang hong)» دا«ش ۇئ ئا ر ًەر هاملىرى توپلىمى»ًىلى هەظر لىلىوغان  -

، (ًىلى  -1991)« ئالشۇ ظەھىرى تەزهىرىشى»، (ًىلى  -1988)« ئالشۇ ۋىالًىتىوىڭ مەدەهىي ًادىنارلىكالر تەزهىرىشى»

ى  -ظىوجاڭ ئىطلەپچىكىرىض  ۇرۇلۇش بىڭ تۇەه ۋىزىٌە تەزهىرىشى  -1ًېزا ئىگىلىم »ل ، ظىوجاڭ (ًىلى  -1994)« دې

ى ًېزا ئىگىلىم  -رىض ئىطلەپچىكى ۇرۇلۇش بىڭ تۇەه ۋىزىٌە   -1ل لاتارلىق ( ًىلى  -2001)« تۇەن تەزهىرىشى  -1»دى

ك هامىوى ئاڭلىغان ھەرلاهداق « خاڭگۇڭ».دەپ لوبۇل لىلىوغان «黄宫» خەهزۇچە مەهبەلەرهىڭ ھەممىشىگە بىردە

ۇددى مەن هەمىوە لەلەم ئىگىشى هىچىم ًۈصۈپ  چە ًىلوىڭ ئالد 30هىطى خ ۇرت ئالشالاللىرىغا صوئال هەچ ىدا ً

ورىطىدۇ ورىغاهدەك ص ۇربان، مەتتوختى، مەتشىدىق دەپ ئىشىم . لوًۇپ ۇئهىڭ مەهىشىوى ص ۇڭدا مەتك بەزىلەر خاڭگ

وتەهدە . لوًىدىغان هىطىلەر جىق وتەهوىڭ ئەهە ظۇ . دەًدىغان بىر جاي بار« ھاڭگۇي»خ ۇڭلۇلالر خ ئېھتىمال خاڭگ

ۈپ گەن ًېرىدىن هۆچ ۈپ هەلگەهدىن هېٌىن بۇ . هەلگەن هۆچمەهلەر بولۇظى مۇمنىن ھاڭگۇي دې ۇئالر بۇ ًەرگە هۆچ
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ۇرتىغا وئخطىتىپ  وتەهدىنى ً ۇزدا ۆئزگىرىض بولۇپ « ھاڭگۇي»ًەرهى ۆئزلىرىوىڭ خ دەپ ئاتىغان بولشا، هېٌىوچە تەلەپپ

ۆزى « ھاڭگۇي» گەن بۇ هام « ڭگۇڭخا»غا ۆئزگىرىپ هەتنەن بولۇظى مۇمنىن دېشە، ًەهە بەزىلەر «خاڭگۇڭ»ص دې

جۇالر زاماهىشىدا پەًدا بولغان بولۇظى مۇمنىن وز ًەرلەرگە هام بولۇپ . ماه ۈرۈپ ئېچىلغان ب ۇئ هۆپىوچە ًېڭىدىن ۆئزلەظت

ۇگۇڭ»، «صەهگۇڭ»، «ئەرگۇڭ»ۈئرۈمچىدىمۇ ظۇهىڭغا وئخطاپراق هېتىدىغان . هېلىدۇ گەهدەك ًەرلەر بار« ت ظېڭ . دې

هامىوىڭ « خاڭگۇڭ».غا ۆئزگەرتىۋېتىلگەن، دەًدۇ«工» خېتى «宫» ىرىوىڭ ئاخىرىدىنىصىشەي دەۋرىدە بۇ ًەر هامو

رىۋاًەت لىلىوىطىچە، »:تەگ تەۋەلىنى ھەلكىدە ًېكىوكى مەزگىللەردە ًېزىلغان بەزى هىتابالردا مۇهداق باًاهالر بار

وز ًەر ئېچىپ، ۆئصتەڭ چاپكۇ ۇاڭ دارىن خەلق ئىطچىلىرىوى باظالپ هېلىپ ب ۇاڭگۇڭ )زغان، ۆئصتەڭ ئامبال خ خ

ۇاڭگۇڭ هەهتى( 黄工梁) (ۆئصتىڭى  黄工村) دەپ ئاتالغان، هېٌىوچە ۇئهى خاتىرىلەش ۈئچۈن بۇ ًەرهى خ

ئالشۇ ۋىالًىتىوىڭ »  ①«  دەپ ًېزىلىدىغان بولغان‹ 黄宫› هېٌىونى مەزگىللەرگە هەلگەهدە بۇ ًەر. دەپ ئاتىغان(

 .لەر، خەهزۇچەبەت  -30  -29« ًەر هاملىرى خەرىتىلىم تەزهىرىشى

ۇاڭ مىوفۇ بۇ ًەرگە ( ًىلى  -22مىوگۇهىڭ )ًىلى   -1933ًەهە رىۋاًەت لىلىوىطىچە،  ئالشۇهىڭ مەمۇرىي ئەمەلدارى خ

كان وز ًەر ئاچ ۇزۇپ، صۇ باظالپ ب پ ۆئصتەڭ چاپك ۇاڭ ئەمەلدارهىڭ بۇ تۆھپىلىرىوى . ئادەم ئەۋەتى هېٌىونىلەر خ

ۇاڭگۇڭ»خاتىرىلەپ بۇ ًەرهى  ئالشۇ ۋىالًىتىوىڭ »  ②بولۇپ لالغان   黄宫 ئاتىغان، هېٌىوچە دەپ (黄工) «خ

 .بەت، خەهزۇچە  -303« ًەر هاملىرى تەزهىرىشى

ۇچىڭ  . ۇاڭ خ ۇاڭ مىوفۇهىڭ ئەصلىي ئىشمى خ كان خ ( 1901-1999)تارىخىي لەًتلەرگە لارىغاهدا، بۇ ًەردە گېپ ى بولۇۋات

ۇڭگو هوم  -5ئاًوىڭ   -5ًىلى   1939بولۇپ، ۇئ  ىشى مەرهىزىي هومىتېتى تەرىپىدىن ظىوجاڭغا هۈهى ج مۇهىشتىم پارتٌى

لگەن، هېٌىن ظېڭ صىشەي تەرىپىدىن ئالشۇ مەمۇرىي راًوهوىڭ باظلىكى بولغان   ًۇلىرىكى   ①خىزمەتنە ئەۋەتى

 .بەت  -434هىتاب 

گەن ئېتى ئىلگىرى« خاڭگۇڭ»بەزىلەر بۇ ًەرهىڭ  . لىشى زام 荒工 دې وز ًەر دەپ ًېزىالتتى، بۇ چىڭ صۇال اهىشىدا ب

لىم، دەپ لاراًدۇ   ۈرۈلگەهلىم بىلەن مۇهاصىۋەت « ئالشۇ ظەھىرىوىڭ ًەر هاملىرى خەرىتىلىم تەزهىرىشى»  ②ۆئزلەظت

 .بەت، خەهزۇچە  -189

ى ًېزا ئىگىلىم  -ظىوجاڭ ئىطلەپچىكىرىض  . ۇرۇلۇش بىڭ تۇەه ۋىزىٌە   -1ل دىنى لەًتلەرگە «تۇەن تەزهىرىشى  -1»دې
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لىشىوىڭ ئاخىرلى مەزگىللىرىدە، ًەهى مىالدىٌە لارىغاهدا، رى ۇاڭ  -1883ۋاًەت لىلىوىطىچە، چىڭ صۇال  (黄) ًىلى خ

كان بۇ ًەرگە ئادەم باظالپ هېلىپ، ئېرىق چېپىپ، صۇ باظلىغاهىنەن بۇ چاغدا . فامىلىلىم بىر ئامبال بىز گېپىوى لىلىۋات

ۇاڭ ھەزرەت) «黄公» هىطىلەر ۇئهىڭ بۇ ئىطىدىن لاتتىق تەصىرلىوىپ ۇئهى ظۇهىڭدىن . دەپ ئاتاظكاهىنەن( خ

 غا ۆئزگىرىپ ھازىرلى«宫» خېتى «公» بارا ۇئهىڭدىنى -هېٌىوچە بارا . هېٌىن بۇ هام بۇ جاًغا هام بولۇپ لالغاهىنەن

黄宫   ۇرالالظكاهىنەن ى ًېزا ئىگىلىم  -ظىوجاڭ ئىطلەپچىكىرىض   ③بولۇپ ت ۇرۇلۇش بىڭ تۇەه ۋىزىٌە   -1ل   -1»دى

 .بەت، خەهزۇچە  -29هەظرى،   -1ئاي   -9ًىلى   -1996، ظىوجاڭ خەلق هەظرىٌاتى، «تۇەن تەزهىرىشى

.«ۇاڭ »دە لەًت لىلىوغان «تۇەن تەزهىرىشى  -1»بىلەن « ئالشۇ ۋىالًىتىوىڭ ًەر هاملىرى تەزهىرىشى « دارىنخ

ۇاڭ ھەزرەت»بىلەن  ۇرىشىدا گەرچە «خ  57هىڭ بۇ جاًغا صۇ باظالپ تېرىكچىلىق لىلغاهلىكى توغرىشىدىنى رىۋاًەت وئتت

ۆلگە صۇ باظلىغاهلىكى بىر پاهىت صۈپىتىدە ( ًېرىم ئەصىردىن ئارتۇق)ًىو  ۋالىت پەرلى بولشىمۇ، ئېرىق چېپىپ چ

ظۇهداق بولۇظىغا لارىماي مەًلى هېمە دېٌىلىطىدىن لەتئىوەزەر، بىز گېپىوى . وئًلىوىطىمىز ۈئچۈن ئالدىمىزغا لوًۇلمالتا

كان  ۇاڭ». غا ئىتوىم هام بولۇپ صىڭىپ هىرگەن«خاڭگۇڭ»لىلىۋات توغرىشىدا وئبداهراق تەتكىكات ئېلىپ  (黄) «خ

 .بېرىلمىشا، بۇ جاًوىڭ ھەلىكىي هامى تارىخ ئالدىدا توغرا هاماًان بولماًدۇ

 

قوئت»تارىختىنى   ھادىشىشى ھەلكىدە لىشكىچە مۇالھىزە« ا

 

ۈگۈهنى هۈهدە  ۇرتوىڭ لەدىمدىن تارتىپ تاهى ًېكىوكى « خاڭگۇڭ»ئالدىوكى ماۋزۇدا ب كان ً دەپ ئىشتېمال لىلىوىۋات

لەر تۈپەًلىدىن « وئهبەش وئتاق»ۋالىتالرغىچە  و صەۋەب غا «خاڭگۇڭ»دېٌىلىدىغاهلىكىوى، هېٌىن ۇئهىڭ ھەر خى

ۆردۇق چە ًىر. ۆئزگىرىپ لالغاهلىكىوى ه ۇرتكا ئاه ۇز وئتاق»اق بولمىغان ًەردە ھازىر ۇئ ً گەن بىر مەھەللە بار« تولك ۇئ . دې

هىڭ ظەرلى، ئاق تىنەهوىڭ «تاظتا»هىڭ غەربى، (جىلغا)صاًئېرىق بىلەن وئهبەش وئتالوىڭ ئارىلىكىدىنى ئېكىن 

ۇبى،  ۇز وئتاق». دۇر«ئەظمە»ظەرلىي چېگرىشى . هىڭ ظىمالىغا توغرا هېلىدۇ«ھاصا»جەه ت، بىر تەبىئىي ك « —تولك ەه

ۇرۇظلۇق جاي بىلەن بولغان ئارىلىكى  ۆهۈمەت ت   -5هەهتىوىڭ « ھاصا»هىلومېتىر، ئاھالىشى  15ۇئهىڭ ئاًنۆل بازارلىق ھ

ۇبىدا «ئەظمە». 494ًىلىدىنى صتاتىشتىنىغا لارىغاهدا، هوپۇصى   -1998ئەترىتىگە تەۋە بولۇپ،  بەش »هىڭ جەه
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نى صەهنىز وئتاق»، «وئتاق ۆۋەه گەن ًەرلەر بار« هنىز وئتاقًۇلىرىكى صە»، «ت ئىلگىرى ئاۋات  —بەش وئتاق . دې

ۇرۇهكى ئاًنۆل ًېزىشى)هەهت بولۇپ، ھازىر ئاۋات ئاًۋاغ ًېزىشى   -9هاھىٌىشىوىڭ ًاڭ ئېرىق ًېزىشىغا تەۋە    -14هىڭ (ب

ۈن ئېرىكىوىڭ بوًىدا  -1هەهت  نى ئىلەك دۈچ ۆۋەه ھىٌىشىوىڭ تام ئىلگىرى ئاۋات ها —صەهنىز وئتاق . ئەترىتى ًەهى ت

نى   -1توغراق ًېزىشىدا بولۇپ،  ۆۋەه ھازىر . دېٌىلەتتى« صەهنىز وئتاق»دادۈي ًۇلىرىكى   -7، «صەهنىز وئتاق»دادۈي ت

نى دەپ ئاًرىلماًتتى -ئىلگىرى ًۇلىرىكى . بۇ جاي ئاۋات هاھىٌىشىوىڭ دوالن ًېزىشىغا لاراًدۇ ۆۋەه ي». ت گەن « دادۈ دې

ۇرۇهكى . ئاظۇهداق ئىننىگە بۆلۈهۈپ هەتنەنگەپ پەًدا بولغاهدىن هېٌىن  ي»ب ۇرۇهكى « دادۈ ي»ھازىر هەهت، ب « ظودۈ

ۇرتىمىزدىنى  .ھازىر ئەترەت، دېٌىلىدۇ ۇز ئاًنۆلدىنى بىلەهال چەهلەهمەًدۇ« وئتاق»ً . هامى بىلەن ئاتالغان جاًالر ًالغ

« لالماق وئتاق»الۋېطى هاھىٌىشىدە ، مار«وئن وئتاق»مەلۇم بولۇظىچە، مەهىت هاھىٌىشىوىڭ تۈمەهتال ًېزىشىدا 

ۇرتال بار گەن ً ۇرۇظى بىزگە ۇئزاق تارىخىي ھادىشىلەرهى ئەصلىتىدۇ. دې چە صاللىوىپ ت  .بۇ هامالرهىڭ ھازىرغى

ظى «وئتاق» چىدە « وئتاغ»هىڭ ئەصلىي تاۋۇ وۋ»بولۇپ، ھۇه چىدە (otow) «وئت ۈرهٌى دېٌىلەتتى،  (otag) «وئتاغ»، ت

گەهلىم ئىدى «لوهالغۇ»ۇئهىڭ مەهىشى  هى بەزى ئالىمالر «ھۇن تىلى»ماها مۇظۇهداق وئخطاظلىق تۈپەًلىدىن . دې

وڭغۇل تىلى» چىلىم ئالىمالر « م ۈرهىي تىلى»دېشە، هۆپ ۇرصۇن  ①دېٌىطىدۇ  « ت ،  -148« تارىمدىن تامچە»:ئىمىن ت

 .بەتلەر، مىللەتلەر هەظرىٌاتى هەظرى  -149

ۆرە،  ۆزى ھۇهالردا ئىطلىتىلگەن بولۇپ، بىر ( غوئتا)« وئتاق»تارىخ لەًتلەرگە ه ۈهوى ( وئتاۋ)« وئتاغ»ص وئن ۆئًل

ۆرصىتەتتى ًىللىرىغىچە   -50ئەصىرهىڭ   -4ئەصىردىن   -2ھۇن تارىخىغا ئائىت هىتابالردا ًېزىلىطىچە، مىالدىٌە . ه

لىكىدىنى هەڭ ًاًاللتا ًىرالتىن لارىغاهدا، ًاپٌېض ۆهۈمراه و وئتاللالر ئىچىدە گوًا غازهىڭ بولغان زاماهالردا ھۇهالر ھ ى

ۆرىوىدىغان مىڭلىغان، تۈمەهلىگەن وئتاغ  ۇمىدەك ه ۇراتتى(وئتاۋ)ئاپئاق تۇخ ۆزگە چېلىكىپ ت ۈرهلەر . الر ه هۆك ت

الظتى مۇ ئەھۋال ھۇهالر دەۋرىدىنىگە وئخطاظال داۋام بىر « وئتاغ»مەلۇم بولۇظىچە، لاراخاهىٌالر دەۋرىدە . دەۋردى

ۆرصىتەتت ۈرك»مەھمۇد لەظكەرى . ىچېدىرهى ه ۇ لۇغاتىت ت ۋاه ۆزلەمەدۈك»:هىتابىدا« دى ۈگە ص كا ۆئپنەلەپ ص « وئتاغ

چىكالپ، لوظۇهغا گەپ لىلمىدى) لىرىغا ئاچ چىكالپ ئەصنەرلەرگە گەپ لىلمىدى، (ھەمراھ لىرىغا ئاچ ، ًەهى ھەمراھ

گەن مالالوى تىلغا ئالىدۇ   ۈرك»:لەظكەرى.م  ②دې ۇ لۇغاتىت ت ۋاه بەت، ظىوجاڭ خەلق هەظرىٌاتى   -288توم،   -3« دى

 .هەظرى
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گەن مەهىدە لوللىوىدۇ« چېدىر»هى «وئتاغ»مەھمۇد لەظكەرى بۇ ًەردە  . بار ًەردە ئەصنەر « وئتاغ»بۇهىڭغا لارىغاهدا . دې

ۇرىدىغان جاي « —وئتاغ»ًەهى . بار چىالر لاراخاهىٌالر تارىخىوىڭ ئاها مەهبەصى بولغان . ئەصنەر ت ن»تەتكىكات ۋا ۇ دى

ۈرك ۇبىلىم»دىنى ًۇلىرىكى لەًتلەر، ظۇهدالال «لۇغاتىت ت و ًاهى وئن وئتاغ باظلىكلىكى »دىنى «لۇتادغ ئەگەر صاڭا ھاً

ۇبىلىم»:ًۈصۈپ خاس ھاجىپ  ③«  تېگىپ لاصا، مال دۇهٌا تارلىتىپ، لىلىچ، وئلٌاهى لولۇڭغا ئال   -4139« لۇتادغ

 .بېٌىت، مىللەتلەر هەظرىٌاتى هەظرى

گەن لەًتو وئتاغ »، ۇئهىڭ باظلىكى «وئتاغ»ەرگە ئاصاصەن، لاراخاهىٌالر دۆلىتىدە ئەڭ هىچىم ئەصنىرىي لىشىم دې

و»دىن هېٌىن «وئتاغ». دەپ ئاتىالتتى« باظى گەن بىر ئەصنىرىي بىرلىم بولۇپ، هوماهدىرى « ھاً و باظى»دې « ھاً

دا صەهنىزدىن وئهغىچە «وئتاغ»بىر . ېلەتتىدەپ ئاتىلىدىغان بىر لىشىم ك« وئن وئتاغ»ۇئهىڭدىن لالشا . دېٌىلەتتى

ىوى تەظنىو . ئەصنەر بوالتتى و ۋە وئن وئتاغالر بىرلىطىپ ئارمٌى و ۋە وئن وئتاغالرهى، ھاً وئتاغالر توپلىوىپ، ھاً

ۆهۈم چىكىرىطىدۇ   ًىلى ۈئرۈمچى   -1990، «لاراخاهىٌالرهىڭ دۆلەت تەظنىالت»:رىطات گەهج  ④لىالتتى، دەپ ھ

ۇرچە، ئەزىزوۋ لاصىم  -421،  -414. هەظرى ن»:بەتلەر، ۇئًغ   -96ًىلى ۈئرۈمچى هەظرى،   -1993، «ۇئرۇش ۋە لوماهدا

ۇرچە  -99  .بەتلەر، ۇئًغ

ۈگۈهنى هۈهدە  . ۇز وئتاغ»، «صەهنىز وئتاغ»، «بەش وئتاغ»دىن باظكا ًەهە «وئن وئتاغ»ئەمما بىز ب وئهبەش »ۋە « تولك

ۈزۈمى بوًىچە بىر . ىگە بولۇۋاتىمىزالر ھەلكىدە مەلۇماتالرغا ئ«وئتاغ دا «وئتاغ»لاراخاهىٌالرهىڭ ئەصنىرىي بىرلىم ت

كان بەش،  ۈرصەك، ۇئهدالتا بىز ھازىر باًكاۋات ۆز ئالدىمىزغا هەلت صەهنىزدىن وئهغىچە ئەصنەر بولىدىغاهلىكىوى ه

ۇز ۋە وئهبەش وئتالالردا  ۇرغان 150ۋە  100، 90، 80، 50صەهنىز، تولك تارىخىي لەًتلەرگە  .بولىدۇدىن ئەصنەر ت

ۆرە،  وڭغۇل ئىشتېالصى دەۋرىدە « وئتاق»ه ظىوىڭ « غ»ئاتالغۇصى م « وئتاق»غا ئالمىطىطى بىلەن «ق»تاۋۇ

ۈز تۈتۈن   -1206مەلۇم بولۇظىچە، چىڭگىزخان مىالدىٌە . دېٌىلىدىغان بولغان ًىلى ۆئز لەبىلىلىرىوى وئن مىڭ، مىڭ، ً

تەدرىجى « وئلۇس»ئەصىردىن هېٌىن   -15. ىۋەتتى، ۇئالر پاصىلالرهى ئاصاس لىلغاهىدىتەرەپنە تارلىت -بوًىچە تەرەپ 

وڭغۇللىرىدا . بولشا مىڭ تۈتۈهوىڭ وئرهىوى ئىگىلىدى« وئتاق»ھالدا وئن مىڭ تۈتۈهوىڭ وئرهىوى،    -15وئًرات م

گەن بۇ ئىجتىمائىي تە« وئتاق»ئەصىرهىڭ ئاخىرلى مەزگىللىرىگە هەلگەهدە ئاهدىن  وئًرات . ظنىالت مەًداهغا هەلدىدې

جىلىم مەمۇرىي  وڭغۇللىرىوىڭ ئىجتىمائىي تەظنىالتلىرى ۇئلۇس، وئتاق ۋە ئاًماق لاتارلىكالر بولۇپ، بۇ ھەم ھەر دەرى م
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 هەلىمىشى روصىٌىلىم ۋىالدېمىروف« وئتاق» .تەظنىالت، ھەم ھەربىي ۋە ئىطلەپچىكىرىض وئرۇهلىرى ئىدى

(в．я．владнмнрцов) گەهلىمهىڭ   -1992. لارىطىچە، صوغدى تىلى بولۇپ، مەهىشى دۆلەت، ئەل دې

وڭغۇللىرىوىڭ لىشكىچە تارىخى»ًىلى هەظر لىلىوغان  ۆرصىتىلىطىچە، « وئًرات م گەن هىتابتا ه دۆلەت،  « —وئتاق»دې

وڭغۇلچە، ت ۈرهچە، م و ظەهىللەر بىلەن ت گەن مەهىگە ئىگە بولۇپ، هېٌىوچە بۇ ئىشىم ھەر خى گۇصچە زېمىن دې وڭ

ن»، «وئرۇن»ًەرلىم ظېۋىلەردە  ورۇن»، «مەًدا گەهگە وئخطاش « مەھەللە»، «دىٌار»، «راًون»، «جاي»، «ص دې

وڭغۇلالرهىڭ ًەرلىم تىلىدا . مەهىلەرهى بىلدۈرىدىغان بولغان ًېڭىدىن ئېچىلغان  « —وئتاق»ھازىرلى زاماهدىنى بەزى م

ۆرصىتىدۇ وڭغۇلطۇن. ھەربىي هەهتىوى ه وۋهىڭ روصىٌىلىم م وه لالمالالرهىڭ تارىخى ۋە صتاتىشتىنىلىق »اس هوصت

ورصىووىڭ « ماتېرىٌالى گەن ئەصىرى بىلەن هېب وظۇت ۇئلۇصىدىنى لالمالالرهىڭ ۆئرپ »دې « ئادىتىدىن وئمۇمىي باًان -خ

ۆرە،  گەن ئەصىرىدىنى لەًتلەرگە ه ۈرۈپ چارۋى»دې ۈپ ً ۇرالالظكان ۋە هۆچ چىلىق مەلۇم بىر جاًدا زېمىن تۇتۇپ وئلت

و ۇرۇھى(Ayil) لىلىدىغان بىر جەمەتنە تەۋە ئاً ۇرالالظكان وئًراتالرهىڭ ( وئًراتالر)« الر گ گا بوًىدا وئلت ًات »ًاهى ۋول

ۇرۇپ، بىر ۇئرۇق  وۋمالردىن ئاًرىلىپ ت < وئتاق>لەبىلىدىنىلەرهىڭ ۆئز ئالدىغا چارۋىچىلىق لىلىدىغان ًېرى  -ل

وڭغۇللىرىوىڭ»  ①«  دېٌىلىدۇ ۋېالدېمىروفوىڭ .ًا.بەت، بۇ ھەلتە ۋ  -266خەهزۇچە « لىشكىچە تارىخى وئًرات م

ۈزۈم تارىخى» وڭغۇلالرهىڭ ئىجتىمائىي ت ۇڭگو ئىجتىمائىي پەهلەر هەظرىٌاتى . بەت  -155« م ًىلى خەهزۇچە   -1980ج

 .هەظرىگە لارالشۇن

ى،  . ۆرۈۋالغىلى بولىدۇه مائىي تەظنىالت وئًراتالرهىڭ ھەممە دىن ئىبارەت بۇ بىر ئىجتى«وئتاق»بۇهىڭدىن ظۇهى ه

ۇت ئىدى ۈزلۈك مەۋج وئًراتالرهىڭ ئاصاصلىق ئىجتىمائىي ۋە ئىكتىشادىي بىرلىنى بولۇپ،  —وئتاق  .لەبىلىلىرىدە وئمۇمٌ

ۈرۈپ چارۋىچىلىق لىالتتى ھەمدە چارۋا بالىدىغان ًەرلىرى  ۈپ ً ۇئالر بەلگىلىم بىر تەۋەلىم ئىچىدە هۆچ

و»وئخطاظمىغان  و». ردىن تەظنىللىوەتتىال«ئاً و)« ئاً ظلىكوى ئاصاس لىلغان بولماصتىن، بەلنى ( ھاً لاهدا

ورۇللىرىوىڭ بىرلىطىطىدىن ظەهىللىوەتتى -چارۋىچىلىق لىلىدىغان ًەرلىرىوى بىرلىم لىلغان ًېكىن  ۇڭا، . ً « وئتاق»ظ

ۈرۈپ چارۋىچىلىق لىلىدىغان ًەرلەرهىڭ بولۇظىوى ئالدىوكى ظەر — ۈپ ً ولۇم هۆچ  « —پاصىو». ت لىالتتىچ

ظوىڭ ئەڭ مۇھىم بىر ظەرتى بولۇپ، «وئتاق» ۈرۈپ چارۋىچىلىق «وئتاق»هى ظەهىللەهدۈرۈ ۈپ ً لىطىپ، هۆچ

وڭغۇل بولماًتتى ئەصنەر  1000بەلگىلىمىگە ئاصاصەن « وئتاق»ۇئرۇش مەزگىلىدە، ھەربىر . لىلماًدىغان بىرمۇ م
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ۇڭا، بەزىدە . چىكىراتتى وظىكۇ)« لوظۇن»ظ م ئارىلىطىپ هېتەتتى« وئتاق»بىلەن « لوظۇن»مۇ ئاتىالتتى ۋە دەپ( خ . دائى

بەزى  .ئىجتىمائىي، ئىكتىشادىي ۋە ھەربىي ئىطالر بىرلىطىپ هەتنەن تەظنىالت ئىدى « —وئتاق»ًىغىوچاللىغاهدا، 

و»، «ئاًماق»، «ئەهگە»بىلەن بىللە « وئتاق»تارىخىي مەهبەلەردە  « ئەهگە». ڭ ۇئچراًدۇئاتالغۇلىرى تە« لوتان»ۋە « ئاً

وڭغۇلچە بولۇپ  گەن مەهىلەرگە ئىگە« لوظۇن»، «بىر لىشمى»، «تارمىكى»م هىڭ «ئەهگە»بىلەن « وئتاق». دې

مەصىلەن، . ۋەلىئەھدلەرهىڭ لول ئاصتىدا بولىدۇ« ئەهگە»خاهغا تەۋە، « وئتاق»خاراه تېرى ئاصاصەن وئخطاش، پەرلى 

ۇڭغارالرهى ئالشاق،  شى ئەتراپ ى بولشا، چىالرهىڭ هۆ«وئتاق»ج ۈرۈپ چارۋىچىلىق لىلىدىغان ًېرى ئىلى ۋادى ۈپ ً چ

ۈرۈپ چارۋىچىلىق لىلىدىغان ًېرى «ئەهگە» ۈپ ً . چىالردىن ئېطىپ لالغان لالدۇق جاًالر ئىدى«وئتاق»لەرهىڭ هۆچ

ۇهى، «وئتاق»بىلەن « ئاًماق» وۋملەردىن تەظنىللىوىدۇ« ئاًماق»هىڭ پەرلى ظ « وئتاق». بىرلىننە هەلگەن ًېكىن ل

چە « وئتاق»بىر . بولشا وئخطاظمىغان لان تىپىدىنى هىطىلەرهىڭ بىرلىطىطىدىن ظەهىللىوىدۇ دىن «ئاًماق»بىرلاه

و»لىشكىشى، . دىن تەظنىللىوىطىمۇ مۇمنىن«ئاًماق»ظەهىللىوىدۇ، ھەتتا بەزىدە بىرال  دىن «لوتان»ًاهى « ئاً

ئەل ًاهى دۆلەت  « —ۇئلۇس»تەظنىللىوىدۇ، « ۇئلۇس»دىن « وئتاق»دىن «ئاًماق»ظەهىللىوىدۇ، « ئاًماق»

ۇر گەن بۆلىنىدە « لەظكەرهىڭ فەتھى لىلىوىطى»هىڭ «تارىخى رەظىدىي» .دېمەه ت گەن ئاتالغۇ تىلغا « لارا وئتاغ»دې دې

ۆزلىوىپ . ئېلىوىدۇ خاهوىڭ مىرزائابابەهرىوى ًېڭىپ لەظكەرهى فەتھى لىلغان ۋەلەلىرى ص ۇئهىڭدا صۇلتان صەئىدى

ورال )بەزى لارا وئتاغالردىن هەلگەن ئەمىرلەر ئاالت »:ىپهېو ۋە گۈللۈك ھېجىر لوڭ كىالرهى تەلدىم لىلغاهدىن ( ًاراغ -ل

جان مەن تەلدىم لىلدى -باظكا ًەهە هىپەك ئالتۇن  جان مەهى . ئەه چارەك ئېغىرلىكتا بولۇپ، بىر  64ۇئ چاغدا بىر ئەه

ۆرەگانم  ①دېٌىلگەن  « مىشكال هېلەتتى 400چارىنى  بەت،   -249توم   -2« تارىخى رەظىدىي»:ىرزا ھەًدەر ه

 .هەظرى، خەهزۇچە  -1ئاي   -6ًىلى   -1983ظىوجاڭ خەلق هەظرىٌاتى 

ۇت ئىنەهلىنىوى، « وئتاغ»بۇهىڭدىن ًەهەن صەئىدىٌە خاهلىكى مەزگىلىدە  . هىڭ ھەربىي «وئتاغ»ھادىشىوىڭ مەۋج

ۇرىدىغاهلىكىوى بىلمەك تەس ئەمەسبىرلىم بولۇپ، ۇئهىڭدا ھەربىي لوماهداهال  1640مىالدىٌە . ر بىلەن ئەصنەرلەرهىڭ ت

ۈزۈلگەن  - وڭغۇل وئًرات لاهۇهى»ًىلى ت و لاتارلىكالرغا «م ۇڭغار خاهلىكى ۇئلۇس، وئتاق، ئاًماق ۋە ئاً ۆرە، ج غا ه

ۈرك دەۋرلىرىدىنى . بۆلۈهگەن ۇڭغا«وئتاغ»بەزى تارىخچىالر ھۇن، ت هى «وئتاق»رالر دەۋرىدىنى دىن ۆئزگىرىپ هەلگەن ج

ۇر  ②ظەهلىدە تىلغا ئالىدۇ  « ۆئتۈك»خاتا ئىشتېمال لىلىپ  ۇرچە « ظىوجاڭدىنى مىللەتلەر تارىخى»:ئەهۋەر باًت ۇئًغ
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 .بەت  -1231هەظرى 

چىلىرى  . وروزى  ③ظەهلىدە لوبۇل لىلىدۇ  « ۆئتەك»بەزى ًەر هاملىرى تەتكىكات جان ئابلىمىت ه ۇرباه ًەر هاملىرى »:ل

ۇرچە هەظرى « ىلمىئ  .بەت  -215ۇئًغ

توپتوغرا « وئتاق»دە «لەظكەر ۋىالًىتىوىڭ ًەر هاملىرى خەرىتىلىم تەزهىرىشى»ًەهە بەزى ماتېرىٌالالردا، مەصىلەن،  .

 .بەت  -472ًۇلىرىكى هىتاب   ④ظەهلىدە ۇئچراًدۇ  « وئرتاق»خاتا ھالدا 

و» . و»ارىغاهدا، ۇئهىڭ ئەصلىي ظەهلى هەلىمىشىگە هەلشەك، تارىخىي مەهبەلەرگە ق« ئاً بولۇپ، ۇئ بىزگە « ھاً

ۈرك دەۋرىرىدىنى لەدىمىٌلىنى بىلەن لاراخاهىٌالر تارىخىوىڭ ئاها مەهبەلىرىدىن بولغان  ۆئزىوىڭ ھۇن، ت

ۇبىلىم» و»ًۇلىرىدا لەًت لىلىپ ۆئتۈلگىوىدەك، . ئارلىلىق مەلۇم« لۇتادغ ۇبىلىم»هەلىمىشى « ھاً تە «لۇتادغ

ۇرۇپ لاراخاهىٌالر تارىخىوى تەتكىق . هىڭ ئالدىدا تىلغا ئېلىوىدۇ«وئن وئتاغ»هەًوىدە،  هىڭ«وئتاغ» بۇهىڭغا لاراپ ت

و باظى»دىن هېٌىونى بىر ھەربىي بىرلىم بولۇپ، هوماهدىرى «وئتاغ»لىلغۇچىالر ۇئهى  دېٌىلەتتى، « ھاً

و بېطىوىڭ لول ئاصتىدا لىرىق  ظى مۇمنىن دەپ پەرەز لىلىطىدۇ  ئەللىم هىطى بول -لاراخاهىٌالردىنى ھاً   ⑤ۇ

ۇرچە هەظرى، ئەزىزوۋ لاصىم. بەتلەر  -418  -416. «لاراخاهىٌالرهىڭ دۆلەت تەظنىالتى»:رىطات گەهج ۇئرۇش ۋە »:ۇئًغ

ن ۇرچە  -97، «لوماهدا  .بەت، ۇئًغ

ۆز هېٌىوچە وئًراتالر بىلەن لىرغىزالر  . و»بۇ ص ل»ظەهلىدە، لازالالرغا « ئاً ۈگۈهنى هۈهدىنى ظەهلىدە« ئاۋۇ ، ب

ۇرالرغا   .ظەهلىدە ۆئزلەظنەن بولۇظى مۇمنىن« ئائىلە»ۇئًغ

 

 ۋە ۇئهىڭ تارىخى« ئەظمە»

 

ۇز وئتاق»رىشالىمىزهىڭ ئالدىوكى لىشمىدا ئاًنۆلدىنى  ق« ئەظمە»هىڭ ظەرلىدە «تولك مۇظۇ  « —ئەظمە». بار، دېدۇ

ۇبق ۇزۇلغان بىر ۇئلۇغ هۆلوىڭ هامىجاًدا تەبىئىي ظەهىللەهگەن، ظەرلىي ظىمالدىن غەربىي جەه ۇئ . ا لاراپ ص

ئالشۇ ۋىالًىتىوىڭ ًەر »ھازىرلى زاماهدىنى ًازما مەهبەلەردىن . دېٌىلىدۇ« ئەظمە»لەدىمدىن تارتىپ جاهلىق تىلىدا 

ە«هاملىرى خەرىتىلىم تەزهىرىشى ئالشۇ ظەھىرى ئاًنۆل بازىرى بىلەن ئاۋات هاھىٌىشى ًېڭ ئېرىق  —ئەظمە هۆلى »:د
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ۇرچە ئەظمە دېٌىلىدۇًېزى گەهلىم. صىوىڭ تۇتىطىدىغان جاًىدا، ۇئًغ ۇئ ئاًنۆل هۆلى، . مەهىشى بۇالق هۆل دې

چە هۆللەرهىڭ لوظۇلىطىدىن ھاصىو بولغان ئىلگىرى خاڭگۇڭ هۆلىال . صاًئېرىق هۆلى ۋە خاڭگۇڭ هۆلى لاتارلىق بىرلاه

ۋىزىٌە غالىبىٌەت . بار ئىدى ن)تۇەن   -2،  -1ۆئصتىڭىوىڭ چېپىلىطى ۋە هېٌىن ًېزا  ئىگىلىم بىرىوچى دې وز (مەًدا هىڭ  ب

وڭ هۆلگە ئاًالهغان چىلىق لىلىطى بىلەن ًەر ئاصتىدا ًىغىلىپ لالغان صۇالر لوظۇلۇپ ھازىرلى چ «  ًەر ئېچىپ دېھكاه

 .بەت، خەهزۇچە  -364ًىو هەظرى   -2000« ئالشۇ ۋىالًىتىوىڭ ًەر هاملىرى خەرىتىلىم تەزهىرىشى»  ①

ە«ئالشۇ ظەھىرىوىڭ ًەر هاملىرى خەرىتىلىم تەزهىرىشى»لشە، دٌې  ى ئاًنۆل بازىرىوىڭ غەربىي  —ئەظمە هۆلى »:د

ۇبىدا بولۇپ، ئاًنۆل هۆلى، صاًئېرىق هۆلى، خاڭگۇڭ هۆلى ۋە ًېزا ئىگىلىم  ۋىزىٌە   -1جەه ن)تۇەن   -2،  -1دې ( مەًدا

چ. هۆلى لاتارلىق هۆللەرهىڭ وئمۇمىي هامى ۇرچە بولۇپ مەهىشى ًەر < ئەظمە>. ىق بۇاللتىن هېلىدۇۇئهىڭ صۈً  ى ئاچ ۇئًغ

گەهلىم ئالشۇ ظەھىرىوىڭ ًەر هاملىرى خەرىتىلىم »  ②دېٌىلىدۇ  « ئاصتىدىن چىكىپ ًىغىلىپ لالغان صۇ دې

 .بەت، خەهزۇچە  -282ًىو هەظرى   -2001« تەزهىرىشى

ۈملىدىن  . ۈگۈهنى ئاًنۆل مەۋالهەم مەصچىتى ً  ې«ئاًنۆل»ظۇ ج گەن مەهىدە هى ب ۆرۈهگەن هۆل دې هىدىنى ئاي ه

گەن  گەن ًېرىگىچە بولغان ًەرلەردە تەبىئىي ظەهىللەهگەن هەڭ دېڭىز دې ۆرە، ئاۋاتوىڭ ًېڭىئېرىق دې ۈظەهگەهدىن ه چ

ۈزۈك ۈظەهگەن ت دەرۋەلە، ۇئ ئالشۇ ظەھىرى بىلەن ئاۋات هاھىٌىشىوىڭ ئارىلىكىغا جاًالظكان، تاغ . مەهىدە چ

لىرى ئالدىدىنى هەلنۈن  لتىشى ئارىلىكىدىنى صاصلىكتا ئاراللىرىوى لۇم دۆۋى ۈزلەڭلىنى بىلەن ئالشۇ دەرًا دى ۆهمە ت چ

وڭ  ۇرىدىغان چ وڭ دېڭىزدۇر 12هىچىم  -ئاًرىپ ت ۇئ خەرىتىدە . هۆلوىڭ لوظۇلۇظىدىن ھاصىو بولغان بىر تەبىئىي چ

ل ئاًغىال وئخطاًدۇ ۇڭالظكا لەدىمنى زاماهدا ًاظىغان. بەئەًوى ھىال ۆز ًەتنۈصىز ئېگىز  ظ ۈرهلەر ه لىم ت ئېگىز  -ھەًۋەت

ولكىلىرىوى ئېتىزلىكوىڭ  ل ئاًغا «لىر»تاغ چ ۈزۈلۈظىوىڭ ھىال لىرىغا وئخطاتكىوىغا وئخطاش، بۇ هۆللەرهىمۇ ظەهىو ت

بولشا ۇئهىڭ هېٌىونى دەۋرلەردىنى باظكىچە ئاتىلىطى ًاهى « ئەظمە». دەپ ئاتىغان« ئاًنۆل»وئخطىغاهلىكىغا لاراپ 

هىڭ هۆلىمى ھەلكىدە ًازما مەهبەلەردە لەًت لىلىوغان صتاتىشتىنىلىق مەلۇماتالر ھەر «ئەظمە» .صۈپەتلىوىطىدۇر

و ئالشۇ ۋىالًىتىوىڭ »  ③گېن تاردىن ئارتۇق دېٌىلشە   1333هىڭ وئمۇمىي هۆلىمى «ئەظمە»بەزى ماتېرىٌالالردا . خى

 .بەت  -364« ًەر هاملىرى خەرىتىلىم تەزهىرىشى

ئالشۇ ظەھىرىوىڭ ًەر هاملىرى »  ④هۋادىرات هىلومېتىر هېلىدۇ، دېٌىلگەن   14، بەزى ماتېرىٌالالردا وئمۇمىي هۆلىمى 
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 .بەت  -282« خەرىتىلىم تەزهىرىشى

چىلىق »  ⑤هۋادرات هىلومېتىر هېلىدۇ، دېٌىلگەن   05.11ًەهە بەزى ماتېرىٌالالردا وئمۇمىي هۆلىمى  .   -1دېھكاه

ۋىزىوىڭ د چىلىق راًوهالرغا بۆلۈهۈظىدى  .بەت، خەهزۇچە  -221ئاي هەظرى   -1ًىلى  1987، «ېھكاه

مو  800مىڭ  54مىڭ مو بولۇپ، ۇئهىڭدىن صاجىڭزا راًوهىغا تەۋە بولغىوى  171بەزى ماتېرىٌالالردا ۇئهىڭ صۇ هۆلىمى  .

چىلىق »  ⑥هېلىدۇ، دېٌىلگەن   ۋىزىٌىدىنى تۇەن   -1دېھكاه ن)دى ن)ەن ۋە تۇ( مەًدا الرهىڭ ۇئهىۋېرصال (مەًدا

چىلىق راًوهلىرىغا بۆلۈهۈظى  .بەت، خەهزۇچە  -121ئاي هەظرى،   -10ًىلى   -1985« دېھكاه

« ئالشۇ ظەھىرى تەزهىرىشى»  ⑦مو هېلىدۇ   200مىڭ  41بەزى ماتېرىٌالالردا، ئالشۇ ظەھىرىگە لاراظلىق هۆلىمى  .

ن  -106ئاي هەظرى   -11ًىلى   -1991  .زۇچەبەت، خە

چىلىق  ۋىزىٌىگە لاراظلىق بولغىوى   -1دېٌىلشە، ًەهە بەزى ماتېرىٌالالردا دېھكاه   ①مىڭ مو هېلىدۇ   30دى

چىلىق » چىلىق راًوهالرغا بۆلۈهۈظى  -1دېھكاه ۋىزىٌىشىوىڭ دېھكاه بەت،   -221ئاي هەظرى   -1ًىلى   -1987« دى

 .خەهزۇچە

ۇرغۇن«ئەظمە» .، دېٌىلگەن ۇرىشىدا ه بىر ًىلوىڭ تۆت پەصلىدە صۇهىڭ . هىچىم ئارال ۋە لومۇظلۇلالر بار هىڭ وئتت

ۈرىمۇ هۆپ -صۇ ۋە وئت . وئرهىدا هۆپ ۆئزگىرىض بولماًدۇ ۆپلەر مول، ًاظاًدىغان صۇ لۇظلىرىوىڭ ت صۇ تەرهىبىدە . چ

ظكا لۇالًلىق كا، صۇ مەھشۇالتلىرىوى تەرەلكىي لىلدۇرۇ ۇز ماددىشى بولغاچ هىڭ ئاصاصلىق «ئەظمە»بېلىق . ئازراق ت

ۇرلۇلى ئىننى «ئەظمە». مەھشۇالتىدۇر وڭ ك تۆت مېتىر هېلىدۇ، صاًئېرىكوىڭ هوها پەًطەهبە بازىرىوى  -هىڭ چ

ۇرىدۇ«ئەظمە»ًاڭ ئېرىكوىڭ ًەهطەهبە بازىرىشىغا  ۇرۇپ ت دە «ئەظمە». هى توغرا هېشىپ ۆئتىدىغان بىر ھارۋا ًولى تۇتاظت

ۇاڭ ۋىوبى ئەپەهدى  وگ خ ۆگە لوتان لەدىمىي ظەھىرى»بىلەن بىللە « هگۇڭ لەدىمىي ظەھىرىخە»ًەهە ئارخئېل دەپ « ت

ۆرەگان  ۇرا ئەصىر مەدەهىٌەت راًوهىدىن تارىخچى مىرزا ھەًدەر ه دې« تارىخى رەظىدىي»تىلغا ئالغان لەدىمنى وئتت

ۈگۈهنى ئاۋات هاھىٌىشىوىڭ ًېڭ ئېرىق ًېزىشىغا بارى« ئاربات»گەن هىتابىدا  دىغان ۇئالغلىق ۋە دەپ تىلغا ئالغان ب

ۆۋرۈك بار ۆۋرۈهى»ۇئهى ًەرلىم خەلكلەر . پىٌادە ًولۇچىالر ۈئچۈن صېلىوغان بىر لەدىمىي ًاغاچ ه دەپ « صېشىق ه

ۇرىدىغان ۇئزۇهلۇلى بىر . ئاتاًدۇ ۇرۇپ ت ۆۋرۈك هوها خاڭگۇڭ ئەظمىشى بىلەن ًېڭى خاڭگۇڭ ئەظمىشىوى تۇتاظت بۇ ه

ۇز  -ىر هېلىدىغان بىر تەبىئىي لاهالغا صېلىوغان بولۇپ، ۇئهىڭ صۈًىدە لىض ۈئچ مېت -هىلومېتىر، هەڭلىنى ئىننى  ًاز م
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ۇز هۆل دېٌىطوىڭ «ئەظمە» .لاتماًدۇ ۇز هۆل دەپمۇ ئاتاًدۇ، ۇئهى ت ۇزلۇق، ظۇ مەهىدىن ۇئهى بەزىلەر ت هىڭ صۈً  ى ت

ۇز چىكىدۇ ى ۇئ ًەردىن هۆك ت ًىلى ًېزىلىپ،  ( -994مىالدىٌە ) 372هامەلۇم بىر مۇئەللىپ تەرىپىدىن ھىجرىٌە . صەۋەب

ۆهۈمراهى ئەبۇھارىس مۇھەممەد ئىبوى  ۇرۇلغان پارگۇن خاهلىكىوىڭ ھ ۇزگاهدا ل ئافغاهىشتاهوىڭ غەربىي ظىمالىدىنى گ

گەن هىتابوىڭ ( ئالەموىڭ چېنى)« ھودۇدۇلئالەم»ئەھمەدهە تەلدىم لىلىوغان  وئهٌاهالر ۋە دېڭىز  -دېڭىز »دې

ۇزلۇق هۆل »:گەن بابىدادې« لولتۇللىرىوىڭ وئرهى ۇز هۆك  -وئهىوچى ت ۇز -ت لارلۇلالر چېگرىشى  (Tauz-kuk) هۆك ت

ۇز چىكىدۇ، لارلۇلالرهىڭ ًەتتە لەبىلىشى ئاش  10ئىچىدە بولۇپ، ۇئزۇهلۇلى  ۇز ًول هېلىدۇ، ت ًول، هەڭلىنى تولك

ۇزىوى مۇظۇ هۆلدىن ئالىدۇ ۇز هۆلوىڭ توظكان دەرًاصىوىڭ« ت ۇبىدا ئىنەهلىنى  دېٌىلگەن ھەمدە بۇ ت جەه

ۇز هۆلوى بەزىلەر ئىششىق هۆلوىڭ غەربىدە دېشە، بەزىلەر «ھودۇدۇل ئالەم». ئەصنەرتىلگەن دە لەًت لىلىوغان بۇ ت

ئىششىق هۆلوىڭ ظەرلىدىنى تىنەس دەرًاصى بىلەن هىگەن دەرًاصىوىڭ ئارىلىكىدا دەًدۇ، بەزىلەر لەظكەرهىڭ 

كان مېوىڭچە، . ظەرلىي ظىمالىدا، دېٌىطىدۇ ۇز هۆل مۇظۇ رىشالىمىزدە گېپ ى بولىۋات ًەهە ظۇ . هىڭ ۆئزىدۇر«ئەظمە»بۇ ت

ۈگۈهنى ئالشۇ)پاراگرافلىرىدا بىوجۇل   -15،  -13باب   -15هىتابوىڭ  . بىلەن ۇئش لارلۇلالرهىڭ دائىرىشىدە، دېٌىلگەن( ب

ۇ ظجۇەن ئەپەهدىلەر  ۈرك لەبىلىلىرىوىڭ »جاڭ چىطٌاڭ ۋە ج ئەصىرهىڭ باظلىرىغىچە جاًلىطىطى   -13ئەصىردىن   -9ت

ۈگۈهنى ئالشۇ « توظكان دەرًاصى»هاملىق ئەصىرىدە ًۇلىرىكى مەهبەلەرگە ئاصاصەن، « ۋە ًۆتنىلىطى ۋە ۇئش بىلەن ب

لىرىدىمۇ لارلۇلالرهىڭ بارلىكىوى بىلىۋېلىطكا بولىدۇ ژۇرهىلى « ظىوجاڭ ئىجتىمائىي پەهلەر تەتكىكاتى»  ②دەًدۇ  « ئەتراپ

ۇرچە،   -4لى ً  ى  -1984  .بەتلەر  -140ۋە   -127صان، ۇئًغ

ۇرىلىرىدىن   -11مىالدىٌە  . ۇغراپىٌە ئالىمى، تېۋىپ،   12ئەصىرهىڭ وئتت لىق ج ئەصىرهىڭ باظلىرىغىچە ًاظىغان ئاتاغ

ۇرا ئاصىٌالىق ظەرەف ئەل زامان تاھىر مەرۋەزى  ن»ۆئزىوىڭ ( 6401-0211)زووئلوگ ۋە تارىخچى وئتت « تەبىئەتۇل ھاًۋا

ۈرك لەبىلىلىرىوىڭ ( ھاًۋاهالرهىڭ تەبىئىتى) ۈرهلەرهىڭ وئمۇمىي ئەھۋالى، ت ۈرهلەر ھەلكىدىنى بابىدا ت گەن هىتابىوىڭ ت دې

ۈظى، ۇئالرهىڭ تارلىلىطى، ۆئرپ  ئادىتى، دىوىي ئېتىكادى، پەرلى لاتارلىق مەصىلىلەرهى باًان  -غەربنە هۆچ

ۇرالالظكان ئەڭ ًىراق ًەر»:لىلىپ ۈرهلەر وئلت ۇز لەبىلە ... ۇئچ بىلەن لەظكەر ًاًالللىرى ئارىلىكى ئىنەن ت لارلۇلالر تولك

ۇرا ئاصىٌا تەتكىكات ماتېرىٌاللىرى»  ①دەپ ًازغان  « بولۇپ، ۇئهىڭ ۈئچى چىگىللەردۇر   -3ًىلى   -1984ژۇرهىلى « وئتت

 .بەتلەر  -45ۋە   -44صان، خەهزۇچە، 
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ۇراصاهوىڭ ئەًوى دەۋرىدىنى ئەڭ . ۇر، مەدەهىٌەتلىم، باي ظەھەرلىرىدىن بىرى بولغان مەرۋى ظاھ  مەرۋەزى خ مەظھ

ۇلغان،  ۇرلىرىدىن   -11جاھاهدا تۇغ لىق لىلغان   -12ئەصىرهىڭ وئتت ۆهۈمراه ۇرا ئاصىٌاغا ھ ئەصىرگىچە بولغان ئارىلىكتا وئتت

لىرىدىن صۇلتان مەھمۇد  ۆهۈمراه -4011)ىن بەرهٌارۇق ، صۇلتان رۇهىوىدد(2901-3901)صالجۇق ئىمپېرىٌىشىوىڭ ھ

لەر زاماهىشىدا خارەزمدە (8111-7511)ۋە صۇلتان مۇئىزىددىن صەهجەر ( 5011-8111)، صۇلتان مەھمۇد تاپار (3901

ۇرپان ئىنەهلىنى ھەلكىدىنى لەًتلىرى . وئردا تېۋىپ ى بولغان ۈرهلەرهىڭ ئەڭ ظەرلتىنى چېگرىشىوىڭ ۇئچت ۇئهىڭ ت

دە ًەهە بىزهىڭ بۇ تەتكىكاتىمىز ۈئچۈن «ھودۇدۇل ئالەم» .ىتى زور ئەھمىٌەتنە ئىگەبىزهىڭ بۇ تەتكىكاتىمىز ۈئچۈن هاھاي

ۇز هۆل بولشا ئاًشنۆك»ۇئهىڭدا . هاھاًىتى لىممەتلىم بولغان بىر خەۋەر بار هۆلى بولۇپ،  (Ayskuk) وئن بىرىوچى ت

ۇزالرهىڭ ئارىشىدا ۇز وئغ ئەپشۇس، . دېٌىلگەن« ا جاًالظكانبارخۇن ظەھىرى مۇظۇ هۆل بوًىغ... چىگىلالر بىلەن تولك

گەن هۆل هامى بىلەن  نى ئاًشنۆك دې ۇزىدا گۇمان باردەك « بارخۇن»بۇ خەۋەردى گەن ظەھەر هامىوىڭ تەلەپپ دې

صلەپ پارس تىلىدا ًېزىلغان« ھودۇدۇل ئالەم». لىلىوىدۇ ًىلى روصىٌىلىم ظەرلطۇهاس توماهشىنىغا   -1892. ئەڭ دە

گەن بى اًاگاهى دې ۇرۇظتىن صېتىۋالغان پارس تىلىدا ۇئهىڭ گۇٌل صتى بۇ هىتابوىڭ بۇخارادىنى بىر هىتابپ ر پىرصىٌىلىم دو

ازما هۇصخىشىوى تەلدىم لىلغاهدىن هېٌىن، بۇ هىتابوى پارصچىدىن روصچىغا تۇماهشىنى ۆئزى تەرجىمە  ًېزىلغان بىر لوٌل

ورىشنى روصچىدىن ئىوگلىزچىغا تەرجىمە لىلغان  -1932لىلغان،  هېٌىن ئىوگىلىزچىدىن خەهزۇچىغا ۋاڭ  .ًىلى مو

ۇرچىغا تەرجىمە لىلغان  -2001. جىژلەي تەرجىمە لىلغان ۇردۇن خەهزۇچىدىن ۇئًغ بىزهىڭ ھازىر . ًىلى ئابلەت ه

ۇرچىغا تەرجىمە لىلىوغان هۇصخىشى كىوىمىز خەهزۇچىدىن ۇئًغ ۆرۈۋات هىڭ مۇئەللىپ ى «ھودۇدۇل ئالەم»مېوىڭچە، . ه

بولغان بولشا، هېٌىوچە زاماهالرهىڭ ۆئتۈظى ھەم « بارخان»ۋە « ئاًنۆل»ى جاي ئەصلىدە تىلغا ئالغان بۇ ئىنم

ۈش جەرًاهىدا بۇ ئىشىمالر ۆئزگىرىپ ھازىرلىدەك مەهىشىوى ۇئلكىلى بولماًدىغان ًەر جاي  تەرجىمىدىن تەرجىمىگە هۆچ

بولۇش « ئاًنۆل»ۋە تامامەن دە لەًت لىلىوغان «ھودۇدۇل ئالەم». هامىغا ۆئزگىرىپ لالغان بولۇظى مۇمنىن

ۇڭوىڭ  گەن هۆلوى ۋاڭ جىژلەي ئەپەهدى ظۈ ص ۇرت صۇ ًوللىرى »مۇمنىوچىلىنى بولغان ئاًشنۆك دې غەربىي ً

ۈرۈپ ئىششىكنۆل دەپ بېنىتىدۇ« خاتىرىشى گەن هىتابىدىنى لەًتلەرگە بىرلەظت ۇڭوىڭ . دې ۋاڭ جىژلەًوىڭ ظۈ ص

ۇب  100لوىڭ ظەرلتىن غەربنە ۇئزۇهلۇلى هىتابىدىن ئېلىپ باًان لىلىطىچە، ئىششىكنۆ ظىمال  -چالىرىم، جەه

وڭ «ھودۇدۇل ئالەم»ئەمما، . چالىرىمدىن ئارتۇق هېلىدۇ 80چالىرىم، تار جاًلىرى  120هەڭلىنى  دىنىشى ۇئهداق چ
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گەن هۆلوىڭ « ئاًشنۆك». ًول 20ًول، هەڭلىنى  30ئەمەس، بەلنى ۇئزۇهلۇلى   20ًول، هەڭلىنى  30ۇئزۇهلۇلى »دې

 20ئەڭ ۇئزۇن ًېرى »دە «ئالشۇ ظەھىرىوىڭ ًەر هاملىرى خەرىتىلىم تەزهىرىشى»ئىنەهلىنى توغرىشىدىنى باًان « ًول

وڭلۇلىغا ًېكىن «ئەظمە»دېٌىلگەن ھازىرلى ئاًنۆلدىنى « هىلومېتىر، ئەڭ هەڭ ًېرى ۈئچ هىلومېتىر هېلىدۇ هىڭ چ

ۇرىدۇ پارس تىلىوىڭ . دېٌىلىدۇ« هۆك ئەظمە»رلىم خەلكوىڭ تىلىدا هىڭ ئاًنۆل لىشمى ًە«ئەظمە»ۇئهىڭ ۈئصتىگە . ت

بۇ هۇلتىدىن . دەپ ًېزىلىدۇ« اش»پارصچىدە  (Ays) «ئەش». دېٌىلىدۇ« ئەظمە هۆك»گرامماتىنىلىق لائىدىشى بوًىچە 

ولۇمنى خەلكوىڭ جاهلىق تىلىدا «ھودۇدۇل ئالەم» گەن هۆل چ ە ئەظم)« هۆك ئەظمە»دە لەًت لىلىوغان ئاًشنۆك دې

ۈگۈهنى ( هۆك كان ب ۇز لىلىوىۋات دە لەًت لىلىوغان «ھودۇدۇل ئالەم»ئەمدى . هىڭ هەق ۆئزىدۇر«ئەظمە»دەپ تەلەپپ

گەن ظەھەرگە هەلشەك، ۇئ تامامەن ۋالىتوىڭ ۆئتۈظى بىلەن « بارخۇن» غا ۆئزگىرىپ هېتىطى بىلەن «ۇ»هىڭ «ا»دې

ۇزۇپ لىلى«بارخان»پەًدا بولغان ۇئلۇظماصلىق بولۇپ،  ئالشۇهىڭ  « —بارخان»مەلۇمنى، . هغان ئىشتېمالىدۇرهىڭ ب

ۈرهچە هامىوىڭ ئەرەبچە ئاتىلىطى« لۇم»لەدىمنى  گەن ت ن»، بەزىدە «بارمان»ۇئ بەزىدە . دې ۋا ، ًەهە بەزىدە «باخ

ن» ۇز لىلىوىدۇ« پالۋا ۈرك»تىلطۇهاس مەھمۇد لەظكەرىوىڭ . دەپمۇ تەلەپپ ۇ لۇغاتىت ت ۋاه هىتابىدا بېرىلگەن « دى

ۇب ئارىلىكىغا توغرا هەلگەن« بارمان»ىلىم خەرىتىشىدىنى دائىر گەن ًەر هامى هۇچا بىلەن ۇئچوىڭ ظىمالىي جەه بىز . دې

ۇرپان ئارىلىكىدا ئىنەهلىنىوى بىلىمىز(ئىلگىرىنى بارخان)« بارمان»بۇهىڭغا ئاصاصەن  . هىڭ ھازىرلى هۇچا بىلەن ۇئچت

ۇڭۇ »:مەھمۇد لەظكەرى صىٌابوىڭ وئغلى . الىدىغان بىر دەرًاهىڭ هامىظەھەرچىشىگە ئ‹ بارمان› —ً بۇ ظەھەرهى ئافرا

ۇرغان ۇرغۇچىوىڭ ئىشمى . ظۇ دەرًاهىڭ بوًىغا ل   ①دەًدۇ  « بولۇپ، ظەھەر ظۇهىڭ هامى بىلەن ئاتالغان< بارماك>ل

ۈرك»:لەظكەرى.م ۋان لۇغاتىت ت  .بەتلەرگە لارالشۇن  -504ۋە   -503توم   -3« دى

فەر ئەل ئىدىرىشى ئەصىردە ًاظىغا - 12 . ۇغراپىٌۇهى ئەبۇ ئابدۇلال ئىبوى مۇھەممەد ئىبوى جەئ ۇر ئەرەب ج ن مەظھ

لەرهىڭ تەتكىكات  ( -1154مىالدىٌە ) 548ھىجرىٌە  ۇغراپىٌۇهى مەصئۇدى وغراپىٌۇهى پىتولىمى ۋە ئەرەب ج ًىلى ًوهان ج

هىڭ بۇًرۇلىغا بىوائەن، دۇهٌاهىڭ ھەرلاًشى Ⅱهەتىجىلىرى، ظۇهدالال پالېرمولۇق هوئماهالرهىڭ پادىطاھى لومىر

ۇچىالرهىڭ توپلىغان  ۈرۈپ ئېلىپ بارغان ۆئلچەپ صىزغ چە هېلىپ، ئەمەلىي تەهط ۇڭگوغى ۈملىدىن ج   -1جاًلىرىغا ج

ۆڭۈل )« هىتاب هوجات ئەل مۇظاق فى لراق ئەل ئافاق»لول ماتېرىٌالىغا ئاصاصەن ًازغان  چىلەرهىڭ ه صاًاھەت

ن( ظادلىكى گەن دۇ ۇغراپىٌىشى ھەلكىدىنى تەزهىرە هىتابىدا دې ن»، «لۇچا»ًا ج ۋا ن»، «باخ هامىوى « بارمان»ًاهى « پالۋا
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هۈهلۈك چېتىدىنى غەربىي  16ًەهەن ظەھىرىوىڭ » :ۇئهىڭدا مۇهداق باًاهالر بار. ئالغان ئالشۇ ھەلكىدە توختىلىدۇ

ن>ًاهى < بارمان>ظىمالدا بولغان  ۋا ۇر < باخ ۇز ۇئًغ ۇر . ظەھەرلىرىدىن بىرىدۇر( ۇزوئغ)بولشا تولك ۇز ۇئًغ ۇئ ًەردە تولك

ۇز) ۇرىدۇ( وئغ ورغىوى بار. خالاهى ئائىلىشىدىن بىرصى وئلت لۈك صېپىو ل ۇئ ظەھەرهىڭ . بۇهىڭ صالچى لىشىملىرى، هۈچ

ۈرلۈك ئاجاًىپ  و، ھەر ت ۈردىن ھەر خى . هۆپ باظكا صاهائەتمۇ بۇ ًەردە. غاراًىپ هەرصىلەر ًاصىلىدۇ -بازارلىرىدا تۆم

ۈرهلەرهىڭ ئېنىوزارلىكلىرى، ًاًالللىرى، دەرًالىرى بار ۆرىشىدە ت ۈر مەھشۇالتلىرىوى چىوغا ئەۋەتىدۇ، . ظەھەرهىڭ چ تۆم

صېتىم ئىطلىرىغا بەك هەڭرى ًول لوًۇلغان،  -بۇ ظەھەردە ئېلىم . تىبەتنىمۇ چىكىرىدۇ، ظەھەرلىرى بەك ئاۋات

ظىوجاڭ »بۇ ھەلتە . هوًابىر صاهلىرى  26،  -25،  -24ًىلى   -1948« ظىوجاڭ گېزىتى»  ②«  .ئىمارەتلىرى بەك هۆپ

ۇرچە  -48،  -47صان   -1ًىللىق   -1985« خەلق ئەدەبىٌاتى تەتكىكات خەۋەرلىرى  .بەت، ۇئًغ

گەن ئەصىرىدە « لەدىمنى هۇچالىكالرهىڭ مەدەهىٌىتى»تاتار ئالىمى ئەخمەد زەهى ۋەلىدى توغان  ۇ لۇغاتىت »دې ۋاه دى

ۈرك ۇردادبېھ « ھودۇدۇل ئالەم»، «ت ۇغراپىٌۇهى ئەبۇل لاصىم ۇئبەًدۇلالھ بىووى ئابدۇلالھ ئىبوى خ ۋە ئەرەب ج

ًولالر ۋە ئەللەر )« هىتابەل مەصالىم ۋەل مەمالىم»ًىللىرى ًازغان   -448-848هىڭ مىالدىٌە (028-219تەخمىوەن )

گەن هىتابىدىن مەلۇمات ئېلىپ، ئالشۇ ( تەزهىرىشى ۈهى، بۇ ًەردىنى هۇچا ي -دې ۈر هاهلىرىوىڭ هۆپل ولىدا تۆم

ۈرهلەر  گەرلەردىن باظكىلىرىوىڭ ھەممىشىوىڭ ًەرلىم ت ئاھالىلەرهىڭ ھىودى راھىبلىرى بىلەن صوغدىلىق صودى

ۇرىغا لوًىدۇ ۋە  ۇر ئالىمى مەھمۇد لەظكەرى »ئىنەهلىنىوى وئتت بىر زاماهدا بۇ ًەرلەرهى صاًاھەت لىلغان ۇئًغ

ۇرپان، ئالس ۈرىدۇۇئچت ۈرهلەر تىلىدىن مىشالالر هەلت ئالشۇ، ًەهى بارمان توغرىشىدا بۇ ظەھەرهىڭ . ۇ، هۇچادىنى ت

ًدۇ ۆزلە ۈرك ظەھىرى ئىنەهلىنىوى ص صىٌابوىڭ وئغلى —بۇهىڭغا لارىغاهدا، بارمان . هاظىغەردەك بەك لەدىمىي ت . ئافرا

صى بولشا ۇئهىڭ ئىوىشى صىٌاب وئغلىوىڭ ئىشمى بىلەن  <بارمان>لەدىمنى ئالشۇ ظەھىرىوىڭ . پىرداۋ ئاتىلىطى ئافرا

صىتە چېتىطلىق ًېرى بار  .ًۇلىرىكىغا وئخطاش  ③دەًدۇ  « بىۋا

لىق تارىخ ئالىمى ئەلى مەزاھىرى  . -1991)زاماهىمىزهىڭ ئىران لان صىشتېمىشىدىنى فراهشىٌىلىم ظەرلطۇهاصى ۋە ئاتاغ

ۇڭگو  پارس مەدەهىٌەت ئااللىلىرى تارىخى: ًىپەك ًولى»ًىلى هەظر لىلىوغان   1983ۆئزىوىڭ ( 4191 گەن هىتابىدا « ج دې

صىٌاپوىڭ لەظكەر ئىران صەًٌاھى ئەصەدۇلال، ظۋېتشىٌىلىم ئارخىئ ۈرۈپ ئەفرا لوگ صېۋىن ھىدىودىن هەلىو هەلت

صىٌاپ ظەھىرى  ۇز بېطى لەدىمنى ظەھىرى ۇئدۇلىدىنى ئەفرا وڭگ ۇرپان ئارىلىكى، ظۇهدالال هۇچا ت بىلەن ۇئچت
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ۈگۈهنى هۈهدە ًاهتاق ظەھىرى دېٌىلىدىغان ًەرهى ۆئزىگە لارارگاھ لىلغاهلىكىوى ًازىدۇ     ①دېٌىلىدىغان ًەر بىلەن ب

ۇڭگو : ًىپەك ًولى»:ئەلى مەزاھىرى چىلىق ئىدارىشى «پارىس مەدەهىٌەت ئااللىلىرى تارىخى -ج ۇڭخۇا هىتاب   -1993، ج

 .بەت، خەهزۇچە  -334ًىلى هەظرى 

صىٌاب زاماهلىرىغىچە بارىدۇ . ۆرە، ئالشۇهىڭ تارىخى هاھاًىتى ۇئزۇن بولۇپ، رىۋاًەتتىنى ئافرا . ًۇلىرىكى لەًتلەرگە ه

ۇرۇهال هاھاًىتى «ئەظمە»ۋە ۇئهىڭ ھەمراھى بولغان « ئاًنۆل»ئاصاصەن بىز  بۇهىڭغا هىڭ مىالدىٌەدىن خېلى ب

ۈرهلەر تارىخ صەھوىشىگە چىككان زاماهالردىن باظالپ ۇئالرهىڭ ئېنىوزارلىكى ۋە  گۈللەهگەن مەدەهىٌەت راًوهى بولۇپ، ت

الًمىز ۇرتالر بار« تېنىن»ۋە « هۆل»ىر ئاًنۆلدە ھاز. ًاًلىكىغا ئاًالهغاهلىكىوى پەرەز لىال بۇ بىزگە ۇئرخۇن . هاملىق ً

ۇبى ۋە غەربىگە هۆچنەن ظەرلىي . هى ئەصلىتىدۇ«هۆل تېنىن»ئابىدىلىرىدىنى  لىرىدىن تەڭرىتاغوىڭ جەه بۇ ۇئرخۇن ۋادى

ك ۇرۇپ ماهاهالظكاهلىكىدىن دېرەك بەرصە هېرە ۈش دولكۇهىدا مۇظۇ زېمىودا ت وڭ هۆچ ۈرهلىرىوىڭ چ ۇئهىڭدىن  .ظىمال ت

وىڭ مەھشۇلى بولغان « ئەظمە»باظكا ئاًنۆل ۋە  ولتا»بوًلىرىدا بۇددا دەۋرى ، ئەرەب تىلى ئىشتېالصى «تاظتا»، «چ

وىڭ مەھشۇلى بولغان  ۇرتالر بار« پاًواپ»ۋە « ھاصا»دەۋرى « ئەظمە»ۋە « ئاًنۆل»بۇهىڭدىن بىزهىڭ . هامىدىنى ً

 .ىم مەدەهىٌەت لاتلىمىغا ئىگە ئىنەهلىنىوى بىلمىگىمىز تەس ئەمەسئاالھىدە ئېنولوگىٌىلىم راًوهوىڭ هۆپ مەهبەل

ۇاڭ ۋىوبى ئەپەهدى ئەصەرلىرىدە گەرچە  جى ئەۋالد ئارخىئولوگى خ هى تىلغا ئالمىغان بولشىمۇ، «ئەظمە»ئېلىمىزهىڭ تۇه

ۈرگەهدە ئالشۇ دەرًاصىوىڭ لەدىم« ئەظمە» هى زاماهدا بىز بوًلىرىدىنى لەدىمنى مەدەهىٌەت ئىزى توپلىرىوى تەهط

كان مۇظۇ هۆل بوًىدىنى « ئەظمە» ۆگە لوتان»دەۋات . لەدىمنى ظەھەر خارابىشى ًېوىدىن ۆئتىدىغاهلىكىوى باًكىغان« ت

ۈرۈش خاتىرىشى»ۇئ  شىدىنى ئارخىئولوگلىم تەهط گەن هىتابىدا« تارىم ۋادى ور لۇدۇلوىڭ ظىمالىدىنى لەدىمنى »:دې ظ

ًاصالغان بولۇپ، ئالشۇ دەرًاصىوىڭ مۇظۇ ًەردىن ۆئتىدىغاهلىكىوى هاماًان ظەھەر خارابىشى ئاق توپىدىن لاڭداپ 

ۇرىدۇ گەهلىم. لىلىپ ت ۆز صۈً  ى ئاق دې گەن ص و دەرًاصى بىلەن ئالشۇ دەرًاصىوىڭ . ئالشۇ دې ور لۇدۇق لىزى ۇڭا، ظ ظ

و دەرًاصىوىڭ لوظۇلغان جاًىوىڭ وئرهىن. لوظۇلغان جاً  ى ى تاپالمىغان گەرچە بىز ئالشۇ دەرًاصى بىلەن لىزى

ولۇم  ۆزەتنىوىمىزدىن لارىغاهدا، ئىننى دەرًاهىڭ لوظۇلغان جاً  ى چ بولشالمۇ، ئەمما ئېكىپ ۆئتنەن ًەرلىرىدىن ه

ۆهۈم لىلىدۇ  « مۇظۇ ئەتراپتا ۇاڭ ۋىبوى  ②دەپ ھ ۈرۈش خاتىرىشى»:خ شىدا ئارخېئولوگىٌىلىم تەهط ، پەن «تارىم ۋادى

 .بەت، خەهزۇچە  -62رى هەش  -1ئاي   -4ًىلى   -1958هەظرىٌاتى 
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كان ھازىرلى  . جى ئالشۇ دەرًاصىوىڭ وئرهى بولۇپ، « ئەظمە»دېمىشىمۇ رىشالىمىزدە تىلغا ئېلىوىۋات < ًاًدى>تۇه

تەرەپنە صۇ بارىدىغان ئېكىن ئىزلىرىوىڭ بەزىشى وئًماهلىق جىلغا صۈپىتىدە، بەزى جاًلىرى هەڭ الًالتما صۈپىتىدە 

ۇرى و صۇ الًلىرى بىلەن تولغان بولۇپ، زەي . دۇھازىرمۇ روظەن بىلىوىپ ت دەرًا ئىزلىرىوىڭ تۇپراللىرى لۇم ۋە لىزى

ۇرىدۇ ورلۇق، ۇئ  < —ًاًدى>. صۇلىرى چىكىپ ت ۇبىدىنى ظ هەلپىن هاھىٌىشىدىنى چىالن ًېزىشىوىڭ غەربىي جەه

ۇرۇپ لېو نىچە صۇ ئاصتىدا ت جى ئالشۇ دەرًاصىوىڭ صۈً  ى بېشىپ، ۇئزۇن مۇددەت التكىالر بىلەن  -ىپ الي لەدىمدە تۇه

ۇرۇن بوصتاهلىككا ئاًالهغان گەن . تىوىپ هەتنەچنە، ئەڭ ب ظۇهىڭدىن هېٌىن هىطىلەر ۇئ جاًوى صۇ ًاًغان جاي دې

ۇرۇن گۈللەهگەن وئرۇن بولۇپ، . دەپ ئاتىغان< ًاًدى>مەهىدە  بۇ تارىم بوصتاهلىكىوىڭ غەرب تەرىپىدىنى ئەڭ ب

گەن < ًاًدى>. ىوىڭ لەدىمنى وئرهىوى بوًالپ دەل مۇظۇ جاًالردىن ۆئتەتتىلەدىمنى ًىپەك ًولى ئالشۇ دەرًاس دې

ۇرۇهكى لاتواش ًولىوىڭ ئالشۇ تەرەپتىنى مەلۇم ۆئتىڭى مارالۋېطىوىڭ . دەًدىغان بىر جاًمۇ بار< تەڭ>جاًدا ًەهە  ب

كا، ۆئتەڭوىڭ هامىوى  جاًالر لەدىمنى دەۋرلەردە بۇ . دەپ ئاتىغان< تەڭ>چاۋاغ ۆئتىڭى بىلەن ظۇ جاًدا تەڭ بولغاچ

ۇرغان، هۆپ ئەۋزەللىننە  ۇرغان، دەرًا بوًالپ صېلىوغان لاتواش ًولىرىدا هارۋاهالر مېڭىپ ت دەرًا صۇلىرى ئېكىپ ت

ۈپ، ھازىرلى  ئىگە، هىطىلەرگە ھاًاتىي هۈچ بېغىطالًدىغان بىر جاي بولشىمۇ، ئالشۇ دەرًاصىوىڭ ظەرق تەرەپنە هۆچ

ۇرغالچىلىككا ۇئچرىغانًېڭىئېرىق ًېزىشىوىڭ صۆ . گەتئېرىق بىلەن ئالىدىغان بولۇپ لالغان مەزگىللىرىدىن باظالپ ل

ور ئاصتىغا هۆمۈلۈپ، < ًاًدى>ھازىر  ورلۇلكا ئاًلىوىپ، لەدىمنى توغرالالرهىڭ هۆتەهلىرىمۇ ظ گەن جاي ظ دې

ە هاھاًىتى ۇئزاق ئەصىرلەر بىلىض مۇمنىونى، ۇئ جاًالرهىڭ لالاصلىطىپ هەتنىوىگ. چىرىمداهغا ئاًلىوىپ هەتنەن

ۇرۇلۇش ئېوژېوىرلىرىوىڭ ئىشپاتلىطىچە، ئالشۇ دەرًاصىوىڭ ھازىرلى . بولغان جى وئرهىوى < ئەظمە>صۇ ل دېٌىلگەن تۇه

هەًوىدىنى دەرۋلەر بولۇپ، ئىننى مىڭ ًىلچە  -باظالپ، ئىننىوچى وئرۇهغا هۆچنەن ۋالتى مىالدىٌەهىڭ ئالدى 

ئاۋات »بۇ ھەلتە . «ئاۋات هاھىٌىشىوىڭ تارىخىي ۆئزگىرىطلىرى»:ۇھەممەد وئصمانم  ①«  ۆئتنەن دەپ لارىلىدۇ

ۇرچە  -56،  -54توپالم   -1« تارىخىي ماتېرىٌاللىرى  .بەتلەر، ۇئًغ

ۆزەتنەهدە، « ئەظمە»ۇئهدالتا  لاهداق لىلىپ بۇ تاظالهدۇق دەرًاغا خاس ئىشىم بوپكالىدۇ؟ تىلطۇهاصلىق هۇلتىشىدىن ه

كاهدۇر« ئەش»صى هەلمى« ئەظمە» لىق لۇغىتى»ًىلى هەظر لىلىوغان   -1990. بىلەن بىر تۇغ ۇر تىلىوىڭ ئىزاھ دە، «ۇئًغ

گەن ئىشىمغا « ئەش» ۈظىدىغان ھەمراھى»دې ۇلغاهدىن هېٌىن چ گەن « ئەش»دەپ تەبىر بېرىلشە، « باال تۇغ دې
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ۆزىگە « ئەظمە»ئىشىمدىن ًاصالغان  گەن صۈپەت ص دەپ « رالهغان، پىططىقئېطىپ ًاصالغان، ئېطىپ تو»دې

لىق لۇغىتى»  ②ئىزاھات بېرىلگەن   ۇر تىلىوىڭ ئىزاھ توم   -1ًىلى بېٌجىڭ هەظرى   -1990مىللەتلەر هەظرىٌاتى « ۇئًغ

 .بەتلەر  -276  -275

ۆرەلمە  . ۇرىدۇ —دەرۋەلە، ًېڭى ت اتكۇ ئىچىدە بىر ظىلىمشىمان لان ئىچىدە ت ورصىكىدىنى ۋالتىدا بالٌى ، بۇ باال ئاهىوىڭ ل

ۈزۈپ بېرىدۇ ۋە  كا وئزۇللۇق ًەتن وۋال ۇبىلىم». دېٌىلىدۇ« ئەش»هەرصە ب صتاهىدا « لۇتادغ ئالىلغا »هەلىمىشى « ئەش»دا

صتاهىوىڭ هاھاًىتى . ظەهلىدە لەًت لىلىوىدۇ( بېٌىت  -320)« ۆئز ئەللى ئەظلىننە ًارار ًۈصۈپ خاس ھاجىپ دا

ۇرغۇن صەھىپىلىرىدە ئادەموىڭ صاپاصى ۈئصتىدە ت هىڭ ًاخطى بولۇظىوى ئالدىوكى ظەرت لىلغان «ئەش»وختىلىپ، ه

ۇرۇهچە وئغرى صۇ، وئغۇل تۇغشا ئەلگە بولۇر ئاپەت ۇئ»ھالدا  گىوى . دەًدۇ( بېٌىت  -5768)« ئاها ئالشا ًوظ ۇئهىڭ بۇ دې

لىوىپ وئزۇلالهس -باال ًاخطى ئاتا » ۇۋۋەت ورصىكىدىنى چېغىدا وئبدان ل ۆرەلشۇن، ئاهىوىڭ ل ۇن، ھارام ئاهىدىن ت

گىوى« لوظۇلۇپ لالمىشۇن ل، ًاخطى « ئەش». دې كا، ۇئهىڭ صاپ، تازا، ھاال ۆرەلمىوى توًۇهدۇرىدىغان مەهبە بولغاچ ت

ۆرەلمىوىڭ ًاخطى  -بولۇش  ۇًلۇق بولۇظىغا، صاغالم، بېجىرىم ًاهى تۇغما هۇلشاهلىق بولۇظىغا  -بولماصلىكى ت ًامان خ

ۆرصىتىدۇ صىتە تەصىر ه ۇڭا «ئەش»باال . بىۋا ۆز ئاچماًدۇ، ظ ۇبىلىم»صىز دۇهٌاغا ه « ئەش»دە ۇئچراًدىغان «لۇتادغ

ۇرلۇق ھاظٌىدە   -67هەلىمىشىگە هىتابوىڭ ئاخىرىغا بېرىلگەن  ۇر . دەپ ئىزاھات بېرىلگەن« ًولداش، ھەمراھ»هوم ۇئًغ

ۆزلەر بار گەن ص چاچوى، ئېطىپ  بۇ ئېطىپ ًاصالغان صۈهئىي. تىلىدا ئەظمە چاچ، ئەظمە ًىپ، ئەظمە لۇًماق دې

ۇرۇلغان صاڭزا  ۆرصىتىدۇ -پىططىكالپ ئىطلەهگەن ًىپوى ۋە خېمىردىن ئېطىپ ًاغدا پىط ۇر تىلىدا ًەهە . لۇًمالوى ه ۇئًغ

ۆزلەر بار گەهگە وئخطاش ص بۇ ًەردىنى . لەغمەن ئەظمەك، ًىپ ئەظمەك، تاها ئەظمەك، ئارغامچا ئەظمەك دې

تىلىمىزدا ًەهە . رىماق، پىططىكلىماق، ئىگىرمەك مەهىلىرىدە هېلىدۇصۈپەت بولۇپ، ئاًالهدۇرماق، بۇ « —ئەظمەك»

ۈرمەك» ۈرۈلدى»ۋە « ًىپ ئەظت ۆزلەر بار، ۇئهىڭ ئالدىوكىشى « ًىپ ئەظت گەن ص ۇرىي « ئەظمەك»دې پېئىلوىڭ مەجب

جىشى، هېٌىونىشى بولشا  ۈرمەك»دەرى جىشى« ئەظت چىالر دى. پېئىلىوىڭ مەجھۇل دەرى ئامېتىرى گېئولوگىٌە ئىلمىدە داه

0.1-0.11mm تىنى لۇم بىلەن تىنى لۇم بىلەن صېغىز ئارىلىكىدا بولىدىغان، مىوېرال تەرهىبى ئادەت ، ًەهى ئادەت

و لۇم  ۈهۈهدىلەر تەرهىبىدە هۆپرەك ۇئچراًدۇ. دېٌىلىدۇ« ئەظمىكۇم»وئخطاش بولغان بىر خى . ۇئ ھازىرلى زاماهدىنى چ

چىالر دىئامېتىرى  ظمە لۇمالرهىڭ ۆئزئارا ًېپىطىپ چىڭىطى هەتىجىشىدە ظەهىللىوىدىغان بولغان ئە 0.10mm-0.1داه
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ۆهۈهدى جىوس  ۇئهىڭ مىوېرال تەرهىبى لۇم تاش بىلەن وئخطاش، بىراق تەرهىبىدە . دېٌىلىدۇ« ئەظمىكۇم تاش»ۇئۋاق چ

ۇراللىق مىوېرالالر صەل هۆپرەك بولىدۇ « ئەش»دە «ە لۇغەتخەهزۇچ -پارصچە »ًىلى ئېلىمىزدە هەظر لىلىوغان  - 1981ت

لوًۇلدۇرۇلغان صۇًۇللۇلوىڭ وئمۇمىي هامى، پاتلىماق، ًىپ پاتلىماق، ًېپىطكاق، ظىلىمطىق، »:گە(اش)

ۇۋىماق، چاپلىماق، ظىرهىلىم صۇ، ظىرهىلىم صۇًۇللۇق، صېرىق صۇ، صىرغىتما ۇرماق، ص دەپ ئىزاھات « ًېپىطت

ۆرە، پارصچىدا . بېرىلگەن ۇرچىدىنى ش« اش»ۇئهىڭدىنى لەًتلەرگە ه لىدە هەلگەن بۇ ئىشىم ۇئًغ دىن پەرللىق «ئەش»ەه

گەن  -ھالدا بىرىوچىدىن ئاش  ورپىشى، صۇًۇق ۇئماچ دې ۆه تات ظ تاماق مەهىشىدە، ًەهە ئىششىق صۇ، لاًوالشۇ، ه

مەهىلەردە هۆپرەك هەلشە، ئىننىوچىدىن هۆلدە جامىنان باغالپ هەتنەن لەظنە وئخطاش ظىلىمطىق بىر هەرصىوى 

ۆرصىت  .بەتلەر  -30،  -29ًىلى هەظرى   -1981، صودا هەظرىٌاتى «خەهزۇچە لۇغەت -پارصچە »  ①ىدۇ  ه

ۇرالرهىڭ تىلىدا  ۇبىي تەڭرىتاغ ئېتەهلىرىدە ًاظاًدىغان ۇئًغ ۈگۈهنى جەه ۆز بار« ئەظمەهار»ب گەن ص ۆز . دې بۇ ص

ۇرچىدىنى  ۈزۈلگەن«هار»بىلەن پارصچىدىنى « ئەظمە»ۇئًغ ۈزگۈچى   —ۇئهىڭ مەهىشى. دىن ت وزىدىن ًىپەك ص غ

گەهلىم ، «ئەظمەهار هوچىشى»لەظكەر، ًەهەهلەردە . دېٌىلىدۇ« ئەظمەهار»ظۇهىڭغا ئاصاصەن ًېپەهچى هاصىپالر . دې

گەن جاًالر بار« ئەظمەهار مەھەللىشى» ۈزگۈچى . دې وزىدىن ًىپەك ص الرهى «ئەظمەهار»هاۋادا مۇظۇ هۈهلەردە غ

گۈچىلەر لەظكەردىنى ئا ۆرىمەن دې ًدۇه ۆرەلە وجا صاًاھەت راًوهىغا بارصا ۇئهى ه وڭغۇل  .پاق خ باًىوغولىن م

ۈر هاھىٌىشىدە  ۈگ گەن ًەرلەر بار« ئەظمە ئېكىن»ۋە « ئەظمە»، «لۇدۇق ئەظمە»ئاپتوهوم وئبالصتىوىڭ ب لۇدۇق ». دې

ۆلگە ئاًلىوىپ هەتنەن« ئەظمە ۇرىشىدىن ۈئرۈمچى بولشا ھازىر بىر ًېزا، بۇ ًېزىوىڭ « ئەظمە». ئاللىكاچان چ  -وئتت

ۇرغا . ۇئهىڭ ئاًاغ تەرىپىدە هۆل، هۆلچەهلەر بار، زەًلىم ۋە توغراللىكالر هۆپ. لەظكەر تاظٌولى هېشىپ ۆئتىدۇ ًوپ

ى   -2هەهتوى دادۈي دەًدىغان زاماهالردا ۇئ ًېزىوىڭ . دېٌىلىدۇ« ئەظمە»هاھىٌىشىدىنى بىر ًېزىمۇ  ًۇلىرى »دادۈً  

ى   -3، «ئەظمە ۈزگەن  .دەپ ئاتالغاهىدى« ۋەن ئەظمەتۆ»دادۈً   ۈرهچە »تىلطۇهاس مۆمىن ئابدۇلال ت ۇرچە  -ت ۇئًغ

صت، ھەمراھ، رەپىكە»گە (es) «ئەش»دە «لۇغەت ورا، دو ۈپ، ج ق»گە (esme) «ئەظمە»، «ج  «ئەظلىم»، «لۇدۇ

(eslik) ،ورا، ھەمراھ»گە ۈپ، ج ۇز، ًېگاهە»گە، (essiz) «ئەظشىز»، «ج ورىشىز، ًالغ   ②ر بېرىلگەن  دەپ تەبى« ج

ۈرهچە »:مۆمىن ئابدۇلال ۇرچە لۇغەت -ت   -273ۋە   -272هەظرى   -1ئاي   -11ًىلى   -1989، مىللەتلەر هەظرىٌاتى «ۇئًغ

 .بەتلەر
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ۇالصە هاالم،  . ۇرۇهكى بۇ وئرهىدىن ظەرلكە « ئەظمە»خ ئالشۇ دەرًاصىوىڭ لەدىمنى زاماهدىنى ئىزى بولۇپ، دەرًا ب

گەن مەهىدە لاراپ ًۆتنەلگەهدىن هې ۇڭا، . دەپ ئاتالغان« ئەظمە»ًىن، تاظلىوىپ لالغان ھەم دەرًاهىڭ ھەمراھى دې ظ

ۆلدىنى لۇدۇق، ظۇهدالال ًېپىطكاق، ظىرهىلىم لەظشىمان هۆل بولۇپ،  ۇئ ئالشۇ دەرًاصىوىڭ ھەمراھى ھەم چ

  .ۆئزگىچە بىر ئاالھىدىلىننە ئىگە پەۋلۇلئاددە ئېنولوگىٌىلىم صۇ راًوهىوىڭ هامىدۇر

 

  

 

 

ڭ» وى تاظال ڭ، ًامان ئادەت وى صالال   «ًاخطى ئادەت

   

 هىٌاز وئلماًىت 

 

 

ي هەرصىلەرگە ئېرىطتۇق    ۈرتنىشىدە مەلۇم جەھەتتە ماددى  -بۇهىڭلىق بىلەن ۆئرپ. ھازىر ئىشالھات ۋە تەرەلكىٌاتوىڭ ت

ۈزصەك بولماًدۇ -ئادەت ۋە ئەخالق ۈهنى ۆئرپ. پەزىلىتىمىزگە تەصىر ًەتن ە -چ پەزىلەت مىللەتوىڭ  -ت، ئەخالقئاد

لەًدىغان مۇھىم بىر ئامىو ۇتلۇلىوى ئىپادى كان . خاصلىكىوى ۋە مەۋج دېمەك، ھازىرلى تەرەلكىٌات ئېكىمىدا ۈئزۈپ هېتىۋات

ك ۈظىوىطى هېرە ۇرىدىغان ۆئرپ. ئەزىمەتلەر بۇ هۇلتىوى تولۇق چ م ۇئچراپ ت ۇرمۇظىمىزدا دائى  -هۈهدىلىم ت

لىرىمىزگە صەل لار ظكا، بولۇپمۇ هېٌىونى ئەۋالدالر ۈئچۈن بولشىمۇ مىللىتىمىزگە خاس بولغان ۆئرپئادەت ئادەت،  -ا

ۇرۇپ لوًۇظكا ھەرگىز بولماًدۇ -ئەخالق ۇئهى ًەهىمۇ مۇصتەھنەملەش، راۋاجالهدۇرۇش . پەزىلىتىمىزهى صۇصالظت

 .ئىوتاًىن مۇھىم

ظكاهدا .1     ۆئزئارا ۇئچرا

ك صاالمالظكاهدا -صاالملىطىض  (1    ۇرۇپ ۈئهلۈك ئاۋادا صاالم بېرىض هېرە ۈرەهوىڭ ۇئدۇلىغا لوًۇپ ت  .وئڭ لولوى ً
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ۆرۈظنەهدە، لولوىڭ ۇئچىدىال ئەمەس، بەلنى لولوىڭ ئالكىوىوى لارظى تەرەپوىڭ ئالكىوىغا  (2    لول ئېلىطىپ ه

ك ۈزۈش هېرە  .تەگن

ۆرۈظنەهدە لارظى تەرەپوىڭ لولىغا چىڭ ئېشىلىۋالماي لولوى لار (3    ظى تەرەپوىڭ لولى بىلەن ًەڭگىو لىشىلغاهدىن ه

ۇۋېتىڭ، بولمىشا لارظى تەرەپوى رەهجىتىپ لوًىشىز  .هېٌىن لولوى دەرھال لوً

ك (4    ۆزلەر ۆئزئارا ۇئچرىطى هېرە ۇرۇپ، ًەهى ه ۆرۈظنەهدە ۇئدۇل لاراپ ت ئەگەر لارظى تەرەپتە . لارظى تەرەپ بىلەن ه

چە ئادەم بولشا ۇئالر بىلەن تې ۆرۈظۈپ بولغاهدىن هېٌىن ئاماهلىطىڭ -زبىرلاه ئاماهلىطىض ۋالتى بەك ۇئزاق بولۇپ . تېز ه

 .هەتمىشۇن، لارظى تەرەپوىڭ مۇھىم ئىطى بولۇپ لالشا وئڭاًشىزلىوىپ لالىدۇ

ۆرمەتنە صازاۋەر ئادەم بولشا  (6    وڭ ًاهى ھ ۆرۈظنەهدە لىزغىن، وئچۇق چىراي بولۇڭ، لارظى تەرەپ صىزدىن چ ه

ۆزلەڭلارظى تەر ۆۋەن ئاۋازدا ئېوىق ص نە بېكىپ ت  .ەپ

ۈرگەهدە .2     ًول ً

ۈرە بىلەن ئادەم صولىدىغان  (1    ۈرگەهدە م ۈرۈڭ، بولۇپمۇ ئادەم هۆپ رەصتىلەردە ًول ً ۈرگەهدە ئېھتىٌات بىلەن ً ًول ً

صشىۋېلىطتىن صاللىوىڭ ىلىكالرهىڭ ئالدىوى بۇهىڭدا وئرۇهشىز خاپىچ. ًاهى ئېھتىٌاتشىزلىكتىن باظكىالرهىڭ پۇتىوى دە

ۇرغان . ئالغىلى بولىدۇ ئىننى ًاهى ۇئهىڭدىن ئارتۇق ئادەم لاتارلىطىپ ماڭغان بولشا ۋە ًاهى بىر جاًدا پاراڭلىطىپ ت

شىزلىم بولىدۇ ۇرىشىدىن هېشىپ ۆئتمەڭ، ۇئهىڭدا ئەدەپ  .بولشا ۇئالرهىڭ وئتت

لەر بىلەن  (2    ۆرمەتنە صازاۋەر ئادەم وڭ ًاهى ھ ۈرگەهدە صەل ئارلىشىدىن مېڭىڭ، ھەرگىز ۆئزىڭىزدىن چ بىللە ًول ً

ۆرمەتشىزلىم بولىدۇ ۈۋالماڭ، ھ  .ئالدىغا ۆئت

ۆزلىطىڭ (3    راق بىر جاًدا ص ۆزىڭىز بولشا خالٌى ۇرۇۋالماڭ، ئەگەر مۇھىم ص ۆزلىطىپ ت  .ًول ۈئصتىدە ۇئزاق ۋالىت ص

ۇرهىڭىزهى  (4    ۈرمەڭ، ب ۈه ۈرگەهدە ۇئدۇل هەلگەن ًەرگە ت تاظلىماڭ، هېرەهشىز هەرصىلەرهى لاالًمىكان ًول ً

ۇرىشىدىنى تاش  .هى بىر چەتنە تاظلىۋېتىڭ، بۇ ۆئزىڭىزگە ھەم ۆئزگىلەرگە ًاخطى...هېشەهلەر -تاظلىماڭ، ًولوىڭ وئتت

لىرى .3     صۆھبەتلىطىض ئەدەب

صت -ۇئرۇق (1    كان، دو ۇراللى -تۇغ ق، ًاخطى هىٌەتتە بولۇپ، ًارەهلەر بىلەن ھەمشۆھبەتتە بولغاهدا مىجەزىڭىز ت

ۆهەمىلىم لىلماڭ ۆزلىگەهدە . ۇئظطۇللۇق، ه ۇرالالردىن صاللىوىڭ، ص ۇظبۇي بولشۇن، بەد پ هىٌىملىرىڭىز رەتلىم، خ
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 .ظالۋىكىڭىز چاچراپ هېتىطتىن صاللىوىڭ

ۇئالر . ىڭبىلىملىم، جامائەت ئەربابلىرى بىلەن ۇئچرىطىپ ۇئالر بىلەن ھەمشۆھبەت بولۇڭ، ۇئهى ئادەت لىو (2   

ۆزلىطىڭ ۇرۇپ ص گە ۇئدۇل وئلت ۆزلەظنەهدە صەمىمىي بولۇپ ظۇ ئادەم ۆزلەردىن ئېھتىٌات . بىلەن ص شىز ص ئەدەب

ۆرمەت، ئىززەتتە بولۇڭ. لىلىڭ وڭچە، هىچىنلەرگە هىچىنچە ھ وڭالرغا چ ۇئالر بىلەن صۆھبەتتە بولغاهدا وئچۇق . چ

وزىتشىٌ  ى ۆرمەت پ لەرهىڭ چىراي، لىزغىن مۇئامىلىدە بولۇپ، ھ دە بولۇڭ، ھەرگىز لوپاللىق لىلماڭ، بىلىملىم ئادەم

ىوى ًوق  .هەصىھىتىگە لۇالق صېلىڭ، ۇئالرهىڭ صىزگە زٌى

لەر .4     هېشەل ًولالظتىنى ئەدەپ

وراپ هەتمەڭ، هېشەلوىڭ ئالدىدا چىراًىڭىز وئچۇق، لىزغىن  (1    هېشەلخاهىغا هىرگەهدە هېشەلوىڭ ھالىوى بەك ص

ككەت لىلىڭ -هېشەل بىزار بولىدىغان گەپ. ڭى گەپلەرهى لىلىڭبولۇڭ، لىزىق، ً  ې ۆزلەرگە دى هېشەلخاهىغا هىرىطتە . ص

ۈز هۈهدۈزدىنى، هېچىدىنى ئەھۋالىوى بەك . پات لارىماڭ -چىراًغا پات -رەتلىم، پاهىز بولۇپ، هىرىڭ، بىراق ً

وراپ هەتمەڭ   .زىغىرالپ ص

ە (2    ۆڭلىڭىز هېمىوى تارتىدۇ؟ د ان لىلماًدىغان هېشەلدىن، ه ۆڭلىوى ئىزھار لىلشا زٌى وراڭ، ئەگەر هېشەل ه پ ص

ۈرۈڭ ۇرۇۋالماڭ، ئەگەر هېشەل هىطى . ًېمەهلىنلەرهى دەرھال بەجا هەلت بىراق هېشەل ًوللىغاهدا ۇئزاق وئلت

ۇرۇڭ ۇرۇظوى تەلەپ لىلشا، ئاهدىن ۇئزالراق وئلت  .وئلت

لىرى  .5     صاھىبخاهوىڭ مېھمان ئالدىدىنى ئەدەپ

ۆرۈش     وڭ ه وڭ)مېھماهوى چ ۆرۈش -باي، هامرات ًاهى ئەمەلدار، پۇلرا ۋە ًاهى چ وڭ ه ( هىچىم بولشۇن وئخطاظال چ

ك صتىخاهوى تېز تەًٌارالپ مېھماهوى صاللىتىپ لوًماڭ، تائام لوًۇلغاهدىن هېٌىن بېكىطكا ئىجازەت لىلىڭ، . هېرە دا

ول ۇئزارتىڭ ھەم لولىڭىزهى مېھماهدىن هېٌىن تائامدىن تارتىڭ، هاۋادا مېھمان هاتۇهۇش بولشا ۆئزىڭىز ئاۋۋال تائامغا ق

 .لېنىن تائاموى مېھماهدىن هۆپ ًەۋالماڭ

ۆرمەتلەڭ، لېنىن تائامغا ئالدىراپ لول ۇئزاتماڭ، مېھماهوى تامالكا     ۇرادەرلىرىڭىز بولشا ۇئالرهى ھ مېھماهالر ۆئز ب

ي، تائاملىرىمىز »بىراق . لېتىم تەهلىپ لىلىڭ 3 -2ھەددىدىن ئارتۇق زورلىماڭ، پەلەت  صتىخىوىمىز ئاددى دا

گەهدەك ئىبارىلەرهى ئىطلەت« ...وئخطىمىغان بولشىمۇ « تائام مەززىلىم بولدى، تارتىوماي ئېلىطكاًشىلەر»مەي، دې
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ۆزلەرهى ئىطلىتىڭ گەن ص ۆزلەرهى لىلىطتىن صاللىوىڭ. دې   .تائام ۋالتىدا ئارتۇلچە تەهەللۇپ لىلماڭ، مۇهاصىۋەتشىز ص

لىرى .6      مېھماهوىڭ صاھىبخان ئالدىدىنى ئەدەپ

لەر بىلەن ۇئرۇق (1    صت  -مەلۇم صەۋەب كان، دو ۇرادەرلەرهىڭ ۆئًىگە بارغاهدىن هېٌىن، صاھىبخان لاًشى جاًوى ب -تۇغ

ۇرۇڭ ۆرصەتشە ظۇ جاًدا وئلت لىپ بېرىڭ. ه ۇرۇن ئازراق بىر هەرصە ًەۋې ھەرگىز ئاچ . مېھماهدارچىلىككا بېرىطتىن ب

ورصاق بولۇپ بارماڭ   .ل

و هازۇ (2    ۆزلۈك بىلەن ًېمەڭ، ھەر خى ئازدىن تېتىپ، ۇئ  -ئاز هېمەتلەردىن ھەربىرىدىن -تامالوى ئاچن

 .ًېمەهلىنلەرهىڭ مەززىلىم، ًېٌىطلىم بولغاهلىكىوى دېٌىطوى ۇئهتۇپ لالماڭ

بۇًاهغا لاراظتىن صاللىوىڭ، صاھىبخاهغا بۇًرۇق  -ظۇلۇپ ئاۋاز چىكارماڭ ھەم ۇئًان -تائام ًېگەهدە ظاالپ (3   

صتىخاهوىڭ. لىلماڭ صتىخاهوى ًىغكاهدىن هېٌىن صاھىبخاهوىڭ، دا ا لىلىطوى ۇئهتۇماڭ دا ۆرمىتى ۈئچۈن دۇئ ادىن . ھ دۇئ

وراڭ، صاھىبخاهوىڭ ئىجازىتىشىز هېتىپ  ۆزلىمەڭ، ئەگەر مۇھىم ئىطىڭىز بولشا هېتىطنە ئىجازەت ص هېٌىن هۆپ ص

شىزلىم بولىدۇ  .لالماڭ، ئەدەپ

لىرى -ًېمەك .7     ئىچمەك ئەدەپ

صتىخاهغا لوًۇلۇپ بولغان (1  وڭالر تائامغا لول ۇئزاتمىغىچە صىز لول مېمھاهغا بارغاهدا تائام دا دىن هېٌىن ۆئزىڭىزدىن چ

وڭ بولشىڭىز، ئالدىدا لول ۇئزارتىڭ، باظكىالرهى تەلەززا لىلماڭ. ۇئزاتماڭ  .ئەگەر صىز باظكىالردىن چ

چە ئالىشىڭىز بو -تائاموى تېز ًېمەڭ، تائام ًېگەهدە ۆئز ئالدىڭىزدىنىوى ًەڭ، مېۋە (2    هاهوى . لىدۇچېۋىلەرهى خالىغاه

 .ئىننى لولىڭىزدا صۇهدۇرۇڭ

ۆزلۈهوىڭ  (3    و ئاچن تائام بەك ئىششىق بولشا پۈلىمەڭ، تائام ًېگەهدە ئاغزىڭىزهى بەك ًوغان ئېچىۋالماڭ، بۇ بىر خى

  .ئىپادىشى، تاماق ًۇلى لولىڭىزهى صىلنىمەڭ، تامالتىن هېٌىن ئاغزىڭىزهى ًوغان ئېچىپ چىطىڭىزهى هولىماڭ

  

 

  هىوى لالطاتماصلىق توغرىشىدائاتا ئا
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ۇرالر ئاتا  ۆرمەتلەًدىغان، ۇئالرهى رەهجىتىپ لوًۇظتىن لاتتىق ھەزەر لىلىدىغان ۋە ۇئالرهى دۇهٌادا  -ۇئًغ ئاهىشىوى ھ

ۈهنى بالىالردا ئاتا . ھەممىدىن مۇلەددەس بىلىدىغان خەلق ۇر -چ پەرزەهتلەر تەرىپىدىن ئاتا  . ئاهىالرهىڭ ھەللىرى هۆپت

ۆز  ھەرىنەتلەرهىڭ صادىر  ۆڭلىگە تېگىپ لوًىدىغان ًاهى ۇئالرهى رەهجىتىپ لوًىدىغان ھەرلاهداق ص ئاهىالرهىڭ ه

ۇر ان تارتكۇچىالردۇر -ئاتا . بولۇظى ئاتا  ئاهىالرهى لالطاتكاهلىكت  .ئاهىشىوى لالطاتكاهالر زٌى

 

 ئاهىغا بوًشۇهۇش پەرزدۇر -ئاتا 

ئالالھكا ئاصىٌلىق بولماًدىغان ھەرلاهداق ئىطتا، ۇئالرهىڭ . ئاهىالرغا بوًشۇهۇش پەرزدۇر -ئاتا»: وئلىماالر مۇهداق دىدى

ۆزلىرىوى ئاڭالپ، ۇئالرغا ئىتائەت لىلىض ئىوتاًىن زۆرۈردۇر بۇهىڭغا . ظەرىئەت ئىشتېمالى بوًىچە ئېٌتكاهدا، پەرزدۇر. ص

ۈزىشىدىن بال ەت ً ًاهى پەرز هۇپاًە بولغان ( ئىختىٌارى)ىلىرىوى هەپلى ئاصاصەن، ئاتا  ئاهىالر ئېھتىٌاج ًاهى زۆرۈرٌى

 «.ئەمەللەرهى تەرك ئېتىطنە زورلىغان ھالدىمۇ، ۇئالرغا ئىتائەت لىلىض الزىم

 

وڭ گۇهاھى هەبىرىلەرهىڭ لاتارىدىودۇر چىلىم . وئلىماالرهىڭ ئېٌتىطىچە، ئاتا  ئاهىالرهى لالطىتىض ئەڭ چ هىطى لاه

ق بولشىمۇ، ئاتىشىوى ًاهى ئاهىشىوى لالطاتكان ئىنەن، ۇئ، ھەرگىزمۇ ًاخطى بولۇپ هېتىپ، ئالالھكا  چە صادى ظۇه

ۈهنى پەًغەمبەر ئەلەًھىششاالم. ًەهى جەهوەتنە هىرەلمەًدۇ. ئالالھ تائاالهىڭ رەھمىتىگە ئېرىطەلمەًدۇ جەهوەت »: چ

گەن« ئاهىالرهىڭ تاپىوى ئاصتىدا  .دې

 

ۈرۈلمەس گۇهاھتۇ -ئاتا   رئاهىوى لالطىتىض هەچ

وڭ گۇهاھالرهىڭ جازاصىدىن خالىغىوىوى لىٌامەت » : پەًغەمبەر ئەلەًھىششاالم ًەهە مۇهداق دەًدۇ ئالالھ تائاال پۈتۈن چ

ۇرۇن، مۇظۇ دۇهٌادىال ۇئهىڭغا  ۈرىدۇ، پەلەت ئاتا  ئاهىشىوى لاخطاتكاهوىڭ جازاصىوى ۆئلۈظتىن ب هۈهىگىچە هېچىن ت

ۆرصىتىدۇ  (بەًھەلىي رىۋاًىتى)« .ه
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ئاتا  ئاهىشىوى لاخطاتكاهوىڭ گۇهاھى » : ئاهىوى لاخطىتىطوىڭ گۇهاھى ھەلكىدە توختىلىپ مۇهداق دىدى -ر ئاتا وئلىماال

ۇر ۈرۈلمەس، ئېغىر گۇهاھ ظېرىم بولشا، ظېرىن تىن . توغرۇلۇق هەلگەن ھەدىشلەر هاھاًىتى هۆپت دۇهٌادا ئەڭ هەچ

ۇرئان هەرىمدە مۇهداق دەًدۇظۇن. هېٌىوال ئاتا  ئاهىشىوى لاخطىتىطوىڭ گۇهاھى هېلىدۇ : ىڭ ۈئچۈن ئالالھ تائاال ل

ۈرمەصتىن) پەرۋەردىگارىڭ پەلەت ۇئهىڭ ۆئزىگىال » ئىبادەت لىلىطىڭالرهى ۋە ئاتا  ئاهاڭالرغا ( ًەهى ظېرىم هەلت

صىٌە لىلدى  «ًاخطىلىق لىلىطڭالرهى تەۋ

 

ۆرى -ئاتا   دۇئاهىشىوى لالطاتكاهالر ۇئهىڭ جازاصىوى مۇظۇ دۇهٌادىال ه

ۈرۈلگەن بولشىمۇ، زۇلۇم  نە هېچىن ت ًەهى )وئلىماالرهىڭ ئېٌتىطىچە، ھەرلاهداق ئېغىر گۇهاھالرهىڭ جازاصىوى ئاخىرەت

ۈرۈلگىوى ًوق( ھەلشىزلىق نە هېچىن ت جىدە زۇلۇم . هىڭ جازاصىوى ئاخىرەت ئاتا  ئاهىوى لالطىتىض ۇئالرغا ئەڭ ئېغىر دەرى

ۇر گەنًەھۇدىالرهىڭ مۇلەددەس هى. لىلغاهلىكت ئاتا  ! ئى مۇصا»: تابىتەۋراتتا ئالالھ مۇصا ئەلەًھىششاالمغا مۇهداق دې

ۆرمەتلىگىن ۆرمەتلەًدىنەن، ۇئهىڭ ۆئمرى ۇئزۇن بولىدۇ. ئاهاڭوى ھ ۇئهىڭغا ۆئزىوى . هىمنى ئاتا  ئاهىشىوى ھ

ۆرمەتلەًدىغان پەرزەهت ئاتا لىلىوىدۇ، هىمنى ئاتا  ئاهىشىوى لاخطىتىدىنەن، ۇئهىڭ ۆئمرى ق ىشكىرىدۇ، ۇئهىڭغا ھ

 (تەۋرات)« .ۆئزىوى لاخطىتىدىغان ظەلى باال ئاتا لىلىوىدۇ

ۇر نى ۆئمۈرهىڭ ۇئزۇن بولىطىدىن مەلشەت، ۇئهىڭ بەرىنەتلىم بولىطى دېمەه ت ۆئمرىگە : مەصىلەن. بۇ ماۋزۇدى

ۆرگەن هىطىلەر ھاصىو لى ۆرصىمۇ، ۇئزۇن ۆئمۈر ه لمىغان بەرىنەت بېرىلگەن هىطىلەر، گەرچە ئاز ۆئمۈر ه ال

ًدۇ ۋە دۇهٌادىن ئارمىوى لالماًدۇ، ئەمما ۆئمرىگە بەرىنەت  ًاخطىلىكالرغا ۋە دۇهٌاهىڭ لەززەتلىرىگە ئېرىطەلە

ۆرگەن بولشىمۇ، ۇئالر بۇۆئمرىگە الًىق دۇهٌاهىڭ ًاخطىلىكلىرىغا ۋە  بېرىلمىگەن هىطىلەر، گەرچە ۇئزۇن ۆئمۈر ه

ت گەهلىنمۇ  ۆئمرى بەرىنەتشىز بولىدۇ . ە هېتىدۇئارماهلىرىغا ئېرىطەلمەصتىن، بەلنى ھەصرەت ۆئمرى لىشكا بولىدۇ دې

ۇر گەهلىن ت   .دې

  

  



 367 / 513 
 

 367 / 513 

 

 

  ماتىرىٌالدىن: مەهبەصى  

ۆرۈلگىوى  لېتىم55:ه

 9-2-2008:ۋالتى 

  

 

 

ۆرۈهۈظى   ًاپوهىٌىلىنلەرهىڭ فامىلىشى ۋە ئارلا ه

   

 

  

  

  مەرًەم صالىم  

 

 هافېدراصىدىنظىوجاڭ تىببىي ۇئهىۋېرصىتېتى خىمىٌە 

 

  

 

ۈگۈهنى دۇهٌادا پەن    كان  -ب ۈز بېرىۋات ل لىلغۇدەك مۆجىزىلەر ً تېخوىنا مىشلىشىز تەرەلكىٌاتالرغا ئېرىطىپ، ئەلىلوى ال

تېخوىنىوىڭ لۇدرىتى بىلەهال  -بولشىمۇ، لېنىن ئىوشاهالرهىڭ وئرتاق تىلىنى بولغان بەختلىم ًاظاش پەلەت پەن 

ئىوشاهالر ھاًاتلق مۇصاپىشىدە تەبىئەتتىن ۆئز ئەجرىگە الًىق مەهىۋى وئزۇلالرغا  .كهاپالەتلىوىپ هەتمىشە هېرە

تېخوىنا تەرەلكىٌاتى ئىوشاهالرغا تەبىئەت ئاتا لىلغان ئاظۇ مەهىۋى وئزۇلوى ئاتا  -بىراق، ھازىرلى پەن . ئېرىطىپ هەلگەن
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ۈظەهچىشىوى صاق ت چ لىطى مۇمنىومۇ؟ئوشاهالر لەدىمدىن تارتىپ بەخ لىق، صۆًگۈ، باًلىكتىن ئىبارەت ۈئچ لىال

ۆرەلگەن ئىنەن بەختلىم ًاظاظكا ئىوتىلىدۇ ۋە ۇئهىڭ  .مەزمۇهغا ًىغىوچالالپ هەلگەن ھەرلاهداق ئىوشان دۇهٌاغا ت

ۈرەش لىلىدۇ، ھەتتا خىٌالىي ئارزۇالردىمۇ بولىدۇ ۆز . ۈئچۈن ه ئەهە ظۇ خىٌالىي ئارزۇالر ئىچىدە دۇهٌاغا ًېڭىدىن ه

وۋا كان ب ت ئاچ  .ۇئدۇمالر بار -صائادەت ئېلىپ هېلىطىگە ئىطىوىطتەك ئەهئەهە  -لكا تالالهغان ئىشىموىڭ ظۇ بالىغا بەخ

ۆرىلىض بىلەهال ئىشىم لوًۇلىدۇ ۇلۇپ روًخەتنە ئېلىوغاهدىن باظالپ، مەه تەپنە هىرىض، . ئادەم دۇهٌاغا ت ئادەم تۇغ

صكا ۋارىشلىق لىلىض، وئ ۇراق زېمىن ھولۇلىغا ئىگە بولۇش، ظەخشوىڭ خىزمەتنە چىكىض، توي لىلىض، مىرا لت

ىتى، ئىجتىمائىي وئرهى لاتارلىكالر ظۇ ئادەموىڭ ئائىلە هەصەبى، ئىشىم  -ئىززەت  ۇرٌى  -ئابروً  ى، گراژداهلىق مەجب

ۆۋەهدە ًاپوهىٌىلىنلەرهىڭ ئىشىم  .فامىلىشى ئارلىلىق لاهۇهىي هاپالەتنە ئىگە لىلىوىدۇ فامىلە تالالظتىنى  -مەن ت

تىنى فامىلە لوللىوىض ۈئصتىدىنى ئ ۆۋەت ۇرالرهىڭ ه ۆز لاراظلىرى ۋە فامىلە لوللىوىض ئەھۋالىوى  ۇئًغ ەلىدە، ه

ۇرۇپ  -تەتكىكاتلىرى ۈئچۈن ئاز  گەن ۈئمىدتە توهۇظت توال پاًدىلىوىض لىممىتى بولۇپ لالشا ئەجەپ ئەمەس، دې

  .ۆئتمەهچىمەن

ت ًاپوهىٌىلىنلەردە بالىالرغا ئىشىم ۋە فامى    صائادەت ئېلىپ  -لە تالالظتا تالالهغان ئىشىموىڭ ظۇ بالىغا بەخ

ت  صائادىتىوى تەبىئەت ھادىشىلىرىوىڭ  -هېلىطتەك ئىالھىي لۇدرىتىگە ئىطىوىض  ۋە ئىشىم بىلەن بالىوىڭ بەخ

ۇرىدۇ چىلىم مۇھىم وئرۇهدا ت ۈظىوىطتەك ئەلىدى تەبىئەت فامىلە تالالظتا  -ۇئالر ئىشىم  .لاهۇهىٌىتىگە باغالپ چ

ۇرىشىدىنى ماددىالرهىڭ بىر بىرىوى ئاپىرىدە لىلىض ۋە  ىتى وئتت ھادىشىلىرى بىلەن وئرگاهىزىموىڭ ھاًاتلىق پائالٌى

ىشىگە، تەبىئەتتىنى )+(لىم ، مۇصپ ى ()-ًەهلەظتەك ئىننى ئاصاصىي لاهۇهىٌەتوى ئىزاھالًدىغان مەهپ ى  لىق هەزەرٌى

هىڭ ۆئزئارا زىددىٌىتى ۋە (وئت، ھاۋا، تۇپراق، ًاغاچ، مېتال)ش ئاهاصىرزىددىٌەت ۋە بىرلىنوىڭ ئاصاصى بولغان بە

ۈرهۈمى ًەهى ئاصمان جىشىملىرىوىڭ ھەرىنىتى،  12بىرلىم گارموهىٌىشى پرىوشىپلىرىغا ھەمدە  ۇزالر ت ۇرچلۇق ًۇلت ب

فامىلە  -ھەرلاهداق ئىشىم  .پەصىو ۆئزگىرىطى لاتارلىق تەبىئەت لاهۇهىٌەتلىرى ھەلكىدىنى بىلىملىرىگە ئاصاصلىوىدۇ

ۈزۈلىدۇ چە ھەرپتىن ت ظالرغا ئاصاصالهغان بىر هەچ ًاپوهىٌىلىنلەر ئاظۇ ئىشىم ۈئچۈن . ئېغىزدىن چىككان تاۋۇ

ن ھالكىغان بىر صېھرىي هۈچوى، ئىالھىي  ئىطلىتىلگەن ھەرپلەر تاۋۇش بولۇپ ئېغىزدىن چىككاهدا تەصەۋۋۇردى

ًېزىككا ئىگە ھەر لاهداق مىللەتوىڭ . دەپ ئاتاًدۇ (言 灵 ) ۋە بۇهى هوتوتاما ھىنمەتوى ئىپادە لىلىدۇ، دەپ لاراًدۇ
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ۆزلەر)ئېلىببەصىدىنى ھەرپلەر ۇڭا فامىلىگە ماس ئىشىم تالالظتا، (ًاهى ص ھاًاتىي هۈچنە ۋە تارىخىٌلىككا ئىگە، ظ

ۆز ۋە ھەرپلەرهىڭ بىر بىرىگە ماصلىطىطى ۋە جىپشىلىطىطى تولىمۇ مۇھى ۇرۇلغۇصى ص ۇراظت  .م دەپ لارىلىدۇل

صلەپتە  ۈزۈلگەن، بۇهىڭ ئىچىدىنى 50ًاپوهىٌىلىنلەرهى ًېزىكى ئەڭ دە دىن ئىبارەت بەش  A,I, U, E, O ھەرپتىن ت

وزۇق تاۋۇش ھەرپلەرهىڭ ًادروصى دەپ لارىلىدۇ ظكا ماصالظكان ھالەتتە . ص وزۇق تاۋۇ ۇرغا  10لالغان ھەرپلەر بەش ص ل

صىلەنم. ھەرپوى ھاصىو لىلىدۇ 50تىزىلىپ   :ە

ۇرى"ئا" ۇرى"ها"A I U E O :ل ۇرى" صا"KA KI KU KE KO :ل ۇرى"تا"SA SHI SU SE SO :ل  TA CHI TSU :ل

TE TO "ۇرى" ها ۇرى" خا" NA NI NU NE NO :ل ۇرى" ما" HA HI HU HE  HO :ل  MA MI MU ME MO :ل

ۇرى" ًا" ۇرى" را" YA (I) YU (E) YO :ل ۇرى" ۋا" RA RI RU RE RO :ل ە  YA ھازىر  WA (I) (U) (E) O :ل  ۋ

WA ۇرىدىنى بەزى ھەرپلەر كا  A ل ۇرىدىدىنى ھەرپلەر بىلەن تەهرار بولغاچ صلەپنى ۇئلۇم  05ل ھەرپ بولمىشىمۇ دە

ۇرهىڭ ھەر بىرى تەبىئەت  01ھەرپلەر تىزىلمىشىدىنى  .ھەرپ دەپ ئاتاش ئادەت بولۇپ لالغان 05بوًىچە  ل

ۈۋرۈهى بولمىض بەش ئاهاصىرن ۈرلىوىدۇدۇهٌاصىوىڭ ت ۇصۇصىٌىتى بوًىچە ت ۇرلىرىدىنى ھەرپلەر  A, YA , WA .ىڭ خ ل

كا دەرەخ  KA بەش ئاهاصىرهىڭ مەرهىزى بولمىض تۇپرالكا؛ ۇرىدىنى ھەرپلەر باھار خاراه تېرىگە ئىگە دەپ لارالغاچ ل

ق TA, NA, RA هە؛)ًاغاچ( ۇرلىرىدىنى ھەرپلەر وئتتەك ًاز تەپتىوى هاماًەن لىلىدۇ دەپ لارالغاچ  SA ا وئتكا؛ل

كا ئالتۇهغا؛ ۈزدىنى مول ھوصۇللۇق هەًپىٌاتوى بىلدۈرىدۇ، دەپ لارالغاچ ۇردىنى ھەرپلەر ه ۇرلىرىدىنى   HA, MA ل ل

ا ئاصاصەن صۇغا مەهشۇب دەپ لارىلىدۇ"تامچىدىن دېڭىز"، "تاما هۆل بولۇر -تاما"ھەرپلەر  گەن تەصەۋۋۇرغ بەش  .دې

ۋە ًەهلەش لاهۇهىٌىتىدە دەرەخ وئتوى، وئت تۇپرالوى، تۇپراق ئالتۇهوى، ئالتۇن  ئاهاصىرهىڭ بىر بىرىوى ئاپىرىدە لىلىض 

ۇڭا فامىلىوىڭ باش ھەرپ ى بىلەن ئىشىموىڭ باش ھەرپ ى بىر بىرىوى ئاپىرىدە لىلىدىغان  صۇهى ئاپىرىدە لىلىدۇ، ظ

ت  و تالالهغان ئىشىم ًاخطىلىق ۋە بەخ كا بۇ خى . ظارەت بېرىدۇ، دەپ لارىلىدۇتەلەًدىن بى -ئاهاصىرغا مەهشۇپ بولغاچ

ۇهىئو )  田 中 幸 雄:مەصىلەن ۇهىئو(田 中)دىنى تاهاها( تاهاها ً فامىلوىڭ باش . ئىشىم(幸 雄 )فامىلە، ً

كا، مۇهداق " ًۇ"وئتكا مەهشۇب، ئىشىموىڭ باش ھەرپ ى " تا"ھەرپ ى  تۇپرالكا مەهشۇب، وئت تۇپرالوى ئاپىرىدە لىلغاچ

ت  -ئىشىم   .ئادەت، ئامەت ئېلىپ هېلىدۇ، دەپ لارىلىدۇصا -فامىلە ئىوشاهغا بەخ

 



 370 / 513 
 

 370 / 513 

 

فامىلىلەردىنى  -ًاپوهٌىلىنلەر ًەهە ئىشىم  .توم صىزىق ئاپىرىدە لىلىض، ئىوچىنە صىزىق ًەهلەظوى بىلدۈرىدۇ

لەرهىڭ صىزىق صاهى ۋە ۇئهىڭدىنى باش ھەرپ تەبىئەتوىڭ لاهۇهىٌىتى بوًىچە، مەصىلەن فامىلىوىڭ باش ھەرپ ى : خەت

كا، فامىلە بىلەن ئىشىم ئاصمان (ًەر)گە، ئىشىموىڭ باش ھەرپ ى زېمىن (نئاصما)تەڭرى  -گە مەهشۇپ دەپ لارىغاچ

فامىلىلەر خەت  -ًاپوهىٌىلىنلەر ًەهە ئىشىم  .زېمىن بىرلىنىوىڭ تەلشىملىوىطى بوًىچە تاللىوىطى هېرەك، دەپ لاراًدۇ

ۈپ  ىشىگە ئاصاصلىوىلشا، بۇ ًاخطىلىكتىن بېطارەت لىم هەزە)+(ۋە مۇصپ ى ( )-تاللىكى مەهپ ى  -صىزىق صاهىوىڭ ج رٌى

ۇڭا  .بېرىدۇ، دەپ لارىطىدۇ لەدىمنى زاماهدا هائىواتتىنى ھادىشىلەر تەرتىپشىز، لاهۇهىٌەتشىز ھالەتتە بولغاهمىض، ظ

ۆهۈهدە هەرصىلەرهى ًەرگە  ۈرىدىغان ًېوىم هەرصىلەرهى ئاصماهغا، ئېغىر چ هېٌىونى هىطىلەر  هائىواتتا لەًلەپ ً

. دەپ ئاًرىض ظەهىللەهگەهىنەن()-، ًەرهى مەهپ ى )+(وئخطاتكاهمىض، ماها مۇظۇ لاراظالردىن ئاصماهوى مۇصپ ى

ومىٌە ۋە فىزىنا ئىلمىدا مۇصپ ى  مەهپ ى ئېوېرگىٌىلەرهىڭ ۆئز ئارا تەصىرلىوىطىدىن ئالەم بىوا  -ھازىرلى زامان ئاصتروه

  .بولغان دەپ لارىلىدۇ

ۈپ صان ًاپوهىٌىلىنلەردە     فامىلىوىڭ خەت صىزىق صاهى تاق صان بولشا مۇصپ ى، ئىشىموىڭ خەت صىزىق صاهى ج

ۇرۇلغان فامىلە . بولشا مەهپ ى بولغان بولىدۇ ۇراظت بۇهىڭ ئەهشىچە . ئىشىم لۇتوىڭ هىطاهى دەپ لارىلىدۇ -مۇظۇهداق ل

ۈپ صان بولشا مەهپ ى، ئىشىموىڭ خەت صىزىق صاهى ت اق صان بولشا مۇصپ ى بولۇپ، فامىلىوىڭ خەت صىزىق صاهى ج

ۇزلر  .بۇمۇ لۇتوىڭ هىطاهى دەپ لارىلىدۇ ۇزىغا لاراپ، ًۇلت ۇلغان بالىوىڭ ًۇلت ًۇلىرىكىالردىن باظكا ًاپوهىٌىلىنلەر تۇغ

ۈرهۈمىوىڭ خاراه تېرى بوًىچە فامىلىگە ماس هېلىدىغان ئىشىم تاللىوىدۇ ًۇلىرىكىالردىن ًاپوهىٌىلىنلەرهىڭ تەبىئەتوىڭ  .ت

ولۇهۇش ۋە ۆئز ئىشىم  صېھرىي ت  -هۈچىگە چ  -فامىلىلىرىوى ۇئهىڭغا باغالش ئارلىلىق صېھىرلىم تەبىئەتتىن بەخ

ك ۈهلىنىوى لىٌاس لىلىض تەس بولمىشا هېرە ل ۈزلۈك فامىلە  .صائادەت تىلەش ئىشتىنىوىڭ هۈچ ًاپوهىٌىدە وئمۇمٌ

ۈش دەۋرىدىن ًەهى (明治) لوللىوىض مېٌجى بۇهىڭدىن . دىن هېٌىن وئمۇمالظكانًىلالر  -1870ًېڭىلىككا هۆچ

ۈزۈمى ًولغا لوًۇلغان (江户)ئىلگىرىنى ئېدو بۇ پەلەت ًۇلىرى لاتالمدىنى . دەۋرىدە فامىلە ظەمطىرى ئېشىض ت

ۆرصەتنەهلەر بىلەهال چەهلەهگەن ۆڭەهلەر ۋە دۆلەتنە خىزمەت ه ًاپوهىٌىلىنلەر رەصمى فامىلە . ھەربىٌلەر، ئالش

لەپ  -رىوىڭ هەصىو لوللىوىطتىن ئىلگىرى ۆئزلى و ظەهىللەردە ئىپادى ظلىق مۇهاصىۋىتىوى ھەر خى هەصەب ۋە لاهدا

ۇراللىطىپ هەلگەن ًاپوهىٌىلىنلەر ۆئزلىرىوى . هەلگەن لاتواظوىڭ تەرەلكىي لىلماصلىكى تۈپەًلىدىن مۇلىم بىر جاًدا وئلت
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ۇرۇظلۇق مەھەللە، ًېزا، هوچا هاملىرى ئارلىلىق باظكىالردىن پەرللەهدۈرۈپ ۇئهىڭدىن ًەهە بىر لەدەم . هەلگەن ت

ظنە ۆئتنەن ۇلالهغان  هەصىپ هامىوى ئىشىم فامىلە لىلىض ئارلىلىق ۆئز لەۋمىوى پەرللەهدۈرۈ . ئىلگىرىلەپ ۆئزلىرى ظۇغ

ۈرچى، صاتراچ، گەزلىمىچى : مەصىلەن ك... تۆم گەهدە   .دې

ۇر فۇجىۋار  -7  -6ًاپوهىٌىدە  ۆرىدىگەن ھالدا   (藤 原氏 ) ائەصىرلەردە ًاپوهىٌە تارىخىدىنى مەظھ جەمەتىوى چ

بىراق بۇ فامىلە ظۇ جەمەت هىطىلىرى ۋە ظۇ جەمەتوىڭ ئەتراپىغا ۇئًۇظكان . فامىلە لوللىوىض ۋەزىٌىتى ظەهىللەهگەن

ۈرهۈم هىطىلەر بىلەهال چەهلەهگەن ۇرالالظكان فۇجىۋارا جەمەتىدىنىلەر ۆئزلىرى : مەصىلەن. بىر ً هٌوتو ظەھىرىدە وئلت

ا ۇرۇۋ هوچىدىنىلەرهىڭ  - 一条  ( ،2 )هوچىدىنىلەرهىڭ فامىلىشى ئىچىجو  -1تكان هوچا هاملىرى بوًىچە ت

جو - 二条   ( ،3)هىجو  .بولغان(三条 ) هوچىدىنىلەرهىڭ صاه

ۇرالالظكان ئەزالىرى هوهدو گەن فامىلىوى  (近 藤)فۇجىۋارا جەمەتىوىڭ هٌوتودىنى دەرًاغا ًېكىن ًەردە وئلت دې

 .لولالهغان

ظۆھرىتىوى ئەۋالدمۇ ئەۋالد صالالپ، ۆئز ًىلتىزى  -جەمەتى فامىلە ئىطلىتىض ئارلىلىق ۆئز جەمەتىوىڭ ظان  فۇجىۋارا

 .ۋە هەصەبىوى ۇئهتۇماصلىكوى مەلشەت لىلغان

ۈزلۈك فامىلە لوللىوىض ًولغا لوًۇلغاهدىن هېٌىن، پۇلراالر هۆپىوچە ًەر ، داال ۋە ۆئصۈملۈك (ئېتىز)ًاپوهىٌىدە وئمۇمٌ

، (田 中)تاهاها:مەصىلەن. ىغا وئخطاش لوًۇق ًەرلىم ئاالھىدىلىننە ئىگە هامالرهى فامىلە لىلىپ ئىطلەتنەنهاملىر

ۇراهو ۇرا(上 柿 ) ، ۇئئې گاهى(藏 野 )ه بىر جەمەت هىطىلىرىوىڭ ظاخالپ . لاتارلىكالر (梅 村 )، ۇئمې م

ۇلالهغان هەصپ هامىوى لوظۇش هۆپىٌىطى ھەمدە وئخطاش فامىلىلەر بەك هۆپىٌىپ هەتنەچنە، فامىلە هەًوىگە  ظۇغ

چىلىم بىلەن : مەصىلەن. ئارلىلىق بىر بىرىوى پەرللەهدۈرۈش ئەھۋالى مەًداهغا هەلگەن ۈرۈچ ظال تېرىپ گ

ۇرا جەمەتى ۇرا (中 村) جاھاهدارچىلىق لىلىدىغان هاهام جەمەتىدىن پەرللەهدۈرۈش  (中 村)ۆئزلىرىوى باظكا هاهام

ۇرا چى  米 屋) ومېٌاهىڭ هەًوىگە ك(中 村) ۈئچۈن هاهام ۈرۈچ گەن هەصپ هامىوى لوظكان(گ  .دې

ۇزۇهى صلەپنى  (  玲 木)  ًاپوهىٌىدە ئەڭ هۆپ ۇئچراًدىغان فامىلىلەرهىڭ بىرى ص بولۇپ، بۇ جەمەتوىڭ ئەڭ دە

كا،  ۇرالچىشى بولغاچ وڭغ خاهىوىڭ ل ۇر لەدىمىي بۇت لىرىوىڭ بىرى ۋاها ًاما ۋىالًىتىدىنى بىر مەظھ وۋى ب

ۇرالچى" وڭغ ۇزۇهىمەهىشىن"ل گەن بۇ هام هېٌىونىلەرگە فامىلە بولۇپ لالغاهىنەن ( 玲 木 ) ى بىلدۈرىدىغان ص . دې
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كا، بۇ خىلدىنى فامىلىمۇ هۆپىٌىۋەرگەن خاهىالر بەهمۇ هۆپ بولغاچ خاها، ئىبادەت  .ًاپوهىٌىدە بۇت

ۇهى، پۈتۈن مەملىنەت بوًىچە پەلەت بىرال جەمەتوى ڭ ًەهى پادىطاھ ًاپوهىٌىدە ئەڭ ھەًران لاالرلىق بىر ئىض ظ

 -ًاپوهىٌە خەلكى هاۋادا ۇئلرهىڭ ئىشمىوى تىلغا ئېلىطكا توغرا هەلشەئىشىم . جەمەتىوىڭ فامىلىشى ًوق ئىنەن

گەهدەك صۈپەت  لىرى دې لىرى، ظاھزادە ئالٌى لىرى، مەلىنە ئالٌى لىرى، خاهىض ئالٌى ظەرىپىوىڭ هەًوىگە پادىطاھ ئالٌى

ۆزلىرىوى لوظۇپ ئاتىطىدۇ بولۇپ، هىطىلەر ۇئهىڭ  ( 明 仁) ھازىرلى پادىطاھوىڭ ئىشمى ئاهىخىتو: مەصىلەن. ص

ولۇم تېووو ئاهىخىتو لىرى)ئىشمىوى ئاتىغاهدا چ خاهىض، ظاھزادە ۋە مەلىنىلەرمۇ . دەپ ئاتاًدۇ(پادىطاھ ئاهىخىتو ئالٌى

ۈرمەتلىوىپ تىلغا ئېلىوىدۇ ۆزلىرى بىلەن ھ وۋاهىڭمۇ ۈئچ  .وئخطىمىغان صۈپەت ص ئىوىشى بولۇپ، ۇئالر ۆئز پادىطاھ ظ

ئالدىغا ۆئي ئاًرىپ چىككاهدىن هېٌىن، ۆئز ئىشىملىرىوىڭ ئالدىغا پادىطاھ جەمەتىدىن ئىنەهلىنىوى بىلدۈرىدىغان 

چىبۇهو مٌا گەهدەك  (  高 松 宫  )   ، تاهاماتشۇهو مىٌا( 三立 宫) ، مىناصاهو مىٌا(秩 父 宫 ) چى دې

ۆزلىرىوى لوظۇپ ئىطلەتنەن  .صۈپەت ص

 

  ئابلىز وئرخۇن: گۈچىتەھرىرلى

  

 

 

وجا مازىرىوىڭ الًىھىلىوىطى توغرىشىدا   ئاپپاق خ

   

 

 

   ئابلىمىت ًالۇپ  
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لىق هاتتا مازار وجا مازىرى تارىخى ۇئزۇن، پۈتۈن مەملىنەتنە ھەتتا دۇهٌاغا داڭ ۇئ ئالتۇن دەرۋازا، ًاصىداق . ئاپپاق خ

وڭ هۆل، ظەربەت هۆل، تاظكى  مەصچىت، خاهىكا، جامە، خاها، مەدرىس، لەبرىشتاهلىق، چ خاها، ئېتىناپ تىالۋەت

ن ۇرۇلۇظالر بىلەن لوظۇلۇپ ئاجاًىپ صەًلىگاھوى ظەهىللەهدۈرگە ظما ل ۇئ ًاصىلىطىوىڭ . صەًلىگاھ لاتارلىق ًاهدا

چىلەرهى جەلپ لىلىپ هەلمەه تە لىنلىنى، پۇختىلىكى بىلەن صاًاھەت   .هەپىشلىنى، ھەًۋەت

وجا مازىرى ھەلكىدە مەلۇمات بېرىلگەن ًازما ماتېرىٌالالر هاھاًىتى هۆپ، مەصىلەن ئەصىردە ۆئتنەن  -17: ئاپپاق خ

ۇراس  لىق »، «ظىوجاڭ ئىشالم تارىخى»، «تاۋارىخ»ًىلى ًازغان  -1676مىرزاظاھ مەھمۇد ج ۇر تىلىوىڭ ئىزاھ ۇئًغ

ۇر بىواهارلىق صەهئىتىدىن ۆئ»تومى، -1هىڭ «لۇغىتى ۇر مازارلىرى»، «رهەهلەرۇئًغ ۈرلۈك « ۇئًغ لاتارلىق هىتابالردا ت

ۇرۇلغان ۈرىتى لىشت ۇرۇلغان ھەم ص   .هۇلتىالردىن توهۇظت

ۆهۈمىتى تەرىپىدىن، -1957 ۇر ئاپتوهوم راًوهلۇق خەلق ھ ۇەن تەرىپىدىن ئاپتوهوم -1988ًىلى ظىوجاڭ ۇئًغ وۋۇً ًىلى گ

جىلىم هۇلتىلىق مۇھاپىزەت . لىلىوىدىغان مەدەهىٌەت ًادىنارلىق وئرهى لىلىپ بېنىتىلگەن راًون ۋە دۆلەت دەرى

ۇزۇش، مۇھاپىزەت  -2005 ۇەن ًەهە ًىپەك ًولىوىڭ ظىوجاڭ بۆلىنىدىنى مەدەهىٌەت ًادىنارلىكلىرىوى لۇتك وۋۇً ًىلى گ

ۈزدى-11لىلىض ًىرىم پىالهىوىڭ  ئالغان بۇ وئرۇهوى ۆئز ئىچىگە  21. بەش ًىللىق تەرەلكىٌات ًىرىم پىالهىغا هىرگ

ۇزۇش، مۇھاپىزەت لىلىض پىالهى  ۇرۇلۇش -2ئاًوىڭ -8ًىو -2006لۇتك ۇرپان ًارغول لەدىمىي ظەھىرىدە ل هۈهى ت

ۈزۈلۈپ ئىجرا لىلىوىطكا باظلىدى ۇراصىمى ۆئتن وجا مازىرىمۇ بار 21بۇ . باظالش م   .وئرۇن ئىچىدە ئاپپاق خ

وجا مازىرىوى هىم الًىھىلىگەن؟ ھازىر ۆرگەن ماتېرىٌالالرهىڭ ھېچكاًشىشىدا بۇ ھەلتە ھازىرلى ئاپپاق خ چە مەن ه غى

ظلەردىمۇ بۇ  -مەلۇمات ًوق، صەًلىگاھ تاختىشىغا ًېزىلغان، صەًلى  ۈظەهدۈرۈ ۆزلىگەن چ صاًاھەت ًېتەهچىشى ص

وڭالرهىڭ . صوئالغا جاۋاب ًوق، ھەتتا صەًلىگاھ مەصئۇلىمۇ بۇ صوئالغا جاۋاب بېرەلمىدى مەن هىچىم ۋالتىمدا چ

وڭ گىوىوى هۆپ ئاڭلىغان، لېنىن لاچان ًاصالغاهلىكىوى  چ وجا مازىرىوى ًاصىغان دې الر ئاپپاق خ داداڭ

ورىۋالماپتىنەهمەن   .ص

ور  وه ت لىق ئارخېت ۇلۇپ ۆئصنەن داڭ وڭ دادام ئاتۇش ظەھىرى ۈئصتۈهئاتۇش ًېزىشىوىڭ ًولچىالر هەهتىدە تۇغ چ

ۇلۇپ،  -1863ئابدۇرېھىم ئامان ئىدى، ۇئ  مەن بىرهەۋرە ئاهام ئابدۇلېٌٌۇم . ًىلى ئالەمدىن ۆئتنەن -1946ًىلى تۇغ

ۇلغاهلىكىوىڭ  وۋاموىڭ تۇغ ئابدۇرېھىم ئاماهوىڭ لىشكىچە »ًىللىكىوى خاتىرىلەپ  130مۇھەممەت بىلەن ب
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ۇرۇپ ۇئرۇق«تەرجىمىھالى كاهالرغا تارلىتىپ بەردۇق-هى ًېزىپ باصت ظۇهىڭ بىلەن بىللە ًەهە ظۇ تەرجىمىھال . تۇغ

  ظىوجاڭ»دا ئاصاصى

  

ۇردى لادىر هازىرى بىلەن ئىننىمىز مالالە ًېزىپ « گېزىتى دە ئېالن لىلدۇق، «ظىوجاڭ گېزىتى»هىڭ مۇھەر رىرى ت

ۈرۈپ ئاڭالتتى وجا مازىرىوى . ظىوجاڭ خەلق رادىئو ئىشتاهشىشى بۇ مالالىوى گېزىتتىن هۆچ لېنىن بۇ مالالىدىمۇ ئاپپاق خ

-1998مەن مۇظۇ مەصىلىوى ئېوىكالش ۈئچۈن . صالغان ۋالتى ئېوىق باًان لىلىومىغانالًىھىلىگەن ئادەم، مازارهىڭ ًا

وۋاموىڭ بىردىوبىر ھاًات ظاگىرتى ۆئمەر لادىر-11ًىو  ارەت لىلدىم، ۇئ ًاظىوىپ لالغان، (2000-1901)ئاًدا ب هى زٌى

وڭ دادام الًىھىلىگەن، صالغان ۇئ چ. ھۇظى جاًىدا، گەپلىرى راۋان ئىنەن -هېشەلچان بولۇپ لالغان بولشىمۇ، ئەس 

وجا مازىرىوىمۇ تىلغا ئالدى، بۇهى ئاڭالپ مەن بۇ مازارهىڭ  ئىمارەتلەرهى بىربىرلەپ پاهىتلىق صاهاپ هېلىپ ئاپپاق خ

وجا مازىرى بىلەن خاهىكاهى صېلىطكا ۆئزىوىڭمۇ  ورىدىم، ۇئ ئاپپاق خ لاچان ًاصالغاهلىكىوى ئىچنىرىلەپ ص

دېمەك بۇ . ًاظتا ئىنەهلىنىوى، ئىننى ئىمارەتوىڭ ئىننى ًىلدا پۈتنەهلىنىوى ئېٌتتى 25دا لاتواظكاهلىكىوى، ظۇ چاغ

ۇرۇلۇظوى ئاتۇظلۇق ئابدۇرېھىم ئامان    .ًىلى صالغان-1926ل

ۇزۇش، ئاصراش پىالهىدا  ۇەهوىڭ لۇتك وۋۇً چىوچى لېتىملىكى؟ گ وجا مازىرىوى ئابدۇرېھىم ئاماهوىڭ ًاصىطى هەچ ئاپپاق خ

وجا ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتىوىڭ . ئەصىرهىڭ ئاخىرىدا بىوا لىلىوغاهلىكىال لەًت لىلىوغان-17مازىرىوىڭ  ئاپپاق خ

ۇرى راھىلە داۋۇت خاهىموىڭ ظىوجاڭ خەلق هەظرىٌاتى تەرىپىدىن  ۇر »ًىلى هەظر لىلىوغان  -2001پوصتدوه ت ۇئًغ

گەن هىتابىدا ئىطەهچلىم ًازما ماتېرىٌالالر ئاصاصىدا بەر«مازارلىرى گەن مەلۇماتىغا لارىغاهدا ھەزرەت لەبرىشتاهلىكى دې

وجا مۇھەممەت ًۈصۈپ -1650ًىلى بىوا بولغان، -1640 شى)ًىلى خ وجىوىڭ دادى مۇظۇ لەبرىشتاهلىككا ( ئاپپاق خ

وجا  شىوىڭ تۇپرىكى وئرهىغا گۈمبەز  -1678لوًۇلغان، ئاپپاق خ ًىلى ھاهىمىٌەت بېطىغا چىككاهدىن هېٌىن دادى

وجا ًاصاتكان؛ ئاپپ وە لىلىوغان، وئغلى ًەھٌا -1697اق خ ًىلى  -1698ًىلى ئالەمدىن ۆئتنەهدە ئەظۇ گۈمبەزگە دەپ

وجا مازىرى»هېڭەًتىپ ًاصاتكان، ظۇهىڭدىن باظالپ بۇ مازار  لىشى  -1795دەپ ئاتالغان؛ « ئاپپاق خ ًىلى چىڭ صۇال

ۈرۈپ وئردا خەزىوىشىدىن پۇل چىكىرىپ هېڭەًت ۈظ طاڭ خاهى چٌەهلۇڭ پەرمان چ لطات )ىپ ًاصاتكان؛ صۇ دەً دى

وە لىلىوغاهلىكى ۈئچۈن ( خېوىم ۇردى مۇظۇ ًەرگە دەپ جۇ ئاًال ئېرى ت ًىلى ۆئز ًېوىدىن پۇل چىكىرىپ  -1811ئاتلىق ماه
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لېتىم هېڭەًتىپ ًاصالغاهلىكى -5ًىلى -1874تۆت چاصا لىلىپ ًاصاتكان؛ تارىخىي مەهبەلەردىن بەدەۋلەت زاماهىدا 

ۈز بەرگەن -8ل ً  ى-1902مەلۇم؛  ظتە چاك هېتىپ خەتەرلىم بولۇپ لالغاهلىكى  4. 8ئاًدا لەظكەر راًوهىدا ً بال ًەر تەۋرە

جەمئىٌەتتە ئاپپاق . ۈئچۈن لاًتا ًاصاظكا توغرا هەلگەهدە جامائەت الًىھىلەش ۋە ًاصاظكا ئابدۇرېھىم ئاماهوى تاللىغان

وجا مازىرىوى  ۇرۇلۇظىوى ئات  -6خ گەن گەپوىڭ لېتىم لاًتا ًاصاش ل ظلۇق ئابدۇرېھىم ئامان ۈئصتىگە ئالغان دې ۇ

ۈرىطى ئاصاصشىز ئەمەس   .تارلىلىپ ً

 

  

ًاظكا هىرگەن  63لېتىم لاًتا ًاصاظكا هېمە ۈئچۈن ئابدۇرېھىم ئامان تالالهغان؟ مېوىڭچە بىرىوچىدىن، بۇ چاغدا ۇئ -6

ۇرۇلۇظالرهى لىلىپ، ھۈهەر ۇرغۇن ل  -مۇصاباًېۋ ئاها . بەزچىلىن تە هامالەتنە ًەتنەنهەصىپتە، بولۇپمۇ گۈم-بولۇپ، ه

ًىللىرى بىواهار مەظۇق ھاجى بىلەن بىرلىن تە  -1897 -1896ۇئهىالرهىڭ مەبلەغ چىكىرىطى ۋە تەهلىپ لىلىطى بىلەن 

هى الًىھىلەش، ( هۆك گۈمبەز)ئاتۇش ظەھىرى ۈئصتۈهئاتۇش ًېزىشىوىڭ ئىنشاق هەهتىدىنى ھەبىپ ئەجەم مازىرى 

ە ۇرۇلۇظلىرىوى ۈئصتىگە ئالغان، بۇ مازار ًاغاچ، صېموهت، پوالت چىۋىق ئىطلىتىلمەي، خىض،  ًاصاش ۋ بېزەش ل

ۇرۇلغىوىغا لارىماي،  ظتە ھېچوېمە بولمىغان؛  4. 8ًىلدىنى -1902الي، گەج، لۇم بىلەن لوپ بال ًەر تەۋرە

ظتىن هېٌىن لەظكەر  ظەھىرىدە مۆًدىوجان مەصچىتى، ئىننىوچىدىن، ۆئمەر لادىرهىڭ دەپ بېرىطىچە، ًەر تەۋرە

خاهىشى لاتارلىق  لازاهچى مەدرىس، خاهلىق مەدرىس، ۆئتەڭ بازىرى مەصچىتى، مۇختەرباًوىڭ ًاصىداق مېھماه

ۈرگە باي، ئىنشاللىق باھاۋۇدۇن باي،  ۇرۇلۇظالرهى، ئاتۇظتا وئڭ ئېرىكلىق ئىمىوھاجى باي، ئابالھاجى، تالۇتلۇق صۈپ ل

ۇن ئىمىن تىۋىپ، ھېبىبۇلالرېھ ، (ئابدۇرېھىم ئامان)ىم ھاجى، ًولچىللىق هەمەتھاجىم، ھۆصۈهباي، ئابدۇرېھىم ئاخ

ۇرۇلۇظالرهى الًىھىلىگەن، صالغان ۋە زىووەتلىگەن خاهىلىرى لاتارلىق ل . بەًشاللىق لادىر ھاجىمالرهىڭ ًاصىداق مېھماه

ۇلج-ًىلغىچە ئاها -1907−1909 ۇلجا ئازاد هوچا ۇئها مۇصاباًېۋالرهىڭ تەهلىپ لىلىطى بىلەن غ -322ىغا بېرىپ، غ

ۇرۇپ ًېتەهچىلىم لىلغان ۇرۇلۇظىوى الًىھىلىگەن ۋە ۈئصتىدە ت ۈظنەن تېرە زاۋۇتىوىڭ ل ورۇغا چ ۇئهىڭ ًۇلىرىدىنى . ل

ۈزۈپ لىلىطى جامائەت ئارىشىدىنى داڭ كىوى تېخىمۇ چىكارغان؛ ۈئچىوچىدىن، زور بىر  ۇرۇلۇظالرهى ۋاًىغا ًەتن ل

ورال وه ت ۈرهۈن ئارخېت ۇرغانت ۇرۇلۇظچىالرهى ۇئًۇظت چان، ماھىر ل لۈك، ئىوتىزام ۈرۈپ، هۈچ وجا . رهى ًېتىطت ئاپپاق خ
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وڭ تامچى، روزى تامچى، زەًدىن تامچى، زۇهۇن  ۇرتىدىن بەهرى تامچى، بەهرى لادىر تامچى، چ مازىرىوى ًاصىغاهدا ً

چى، ۆئمەر ت و تامچى، ئىشمائىو تامچى، هىچىم تامچى، مەًدىن تامچى، ھاجى تامچى، وئصمان پىاله چى، ئىشرائى ام

، ًالۇپ تامچى لاتارلىق ۇئصتىالرهى باظالپ بارغان، ھەتتا (ئابدۇرېھىم ئاماهوىڭ وئغلى)تامچى، ًالۇپ تامچى 

ۇرغان، هەتىجىدە ۇئالر مازار بىلەن خاهىكاهى بىر ًىو  خاهوىمۇ ۇئصتىالرغا تاماق ئېتىپ بېرىطنە لاتواظت صىڭلىشى ھەۋى

ۈز خاهىشىوى تامچىالر لوظۇهىدىن ئىچىدىال پۈتن . ۇئصتىوى باظالپ بېرىپ صالغان 19گەن؛ لادىر ھاجىموىڭ مېھماه

وجا مازىرىوى صېلىطكا تاللىوىطىغا ۇئهىڭ هامالەتنە ًەتنەن  ًىغىپ ئېٌتكاهدا ئابدۇرېھىم ئاماهوىڭ ئەًوى ۋالىتتا ئاپپاق خ

لۈك هەصپىي لوظۇهى ئا -ھۈهەر  كصەهئىتى، ًۇلىرى ئابروً  ى، هۈچ   .صاس بولغان بولشا هېرە

ۇر مازارلىرى»راھىلە داۋۇت  گەن هىتابىوىڭ « ۇئًغ ۇرۇلۇش تېخوىنىشى، »بېتىدىنى -10دې ھەبىب ئەجەم مازىرى ل

لىرى، بولۇپمۇ مۇهارى بىلەن صىرتكى تېمىدىنى گۈللۈك خىض تىزما هەلىض ۋە  ۇئصلۇبى، هەلىض، وئًما بېزەه

وجا مازىرىدىن لېلىطماًدۇصەهئىتى لاتارلى -هاھىزلىرىوىڭ ھۈهەر  لەردە لەظكەردىنى ئاپپاق خ دەپ ئىننى « ق جەھەت

ظوىڭ صىوىكىدىن ۆئتنەن بۇ مازارهىڭ . مازارهى دەل جاًىدا وئخطاتكان ظۇهداق، ئابدۇرېھىم ئامان لاتتىق ًەر تەۋرە

ۇرۇلمىلىق، مازار تۆت چاصا ظەهىلدە»: راھىلە داۋۇت مۇهداق ًازىدۇ. ئەهدىزىشىدىن تولۇق پاًدىالهغان ، خىض ل

ۇرجىنىگە ًۇمىالق مۇهار  ۇب تەرىپىگە پەظتاللىق ئىطىم ئېچىلغان، تۆت ب ورۇصلۇق لىلىپ صېلىوغان، جەه گۈمبەز ت

ۇرجىنىگە ئىچىدىن  ۇرجىنىگە صىرتىدىن چىكىدىغان ئاًالهما پەلەمپەي، لالغان ۈئچ ب چىكىرىلغان، غەربىي ظىمال ب

وڭ  17مېتىر، دىئامېتىرى  5. 26گۈمبەزهىڭ ئېگىزلىنى . نچىكىدىغان ئاًالهما پەلەمپەي ًاصالغا مېتىر بولۇپ، تۆت چ

ۈۋرۈك ئارىلىكىغا تۆت هىچىم ئەگمە چىكىرىلغان، جەمئىي صەهنىز  وڭ ئەگمە ت ۇرغۇزۇلغان، چ ۈۋرۈك بىلەن ت ئەگمە ت

ۇرۇلغان، تۆ ۈرۈلگەن ۋە ۈئصتىگە گۈمبەز ئەگمىشى لوپ لەۋەتتىن -2ت تەرىپىگە ئەگمە ئارلىلىق ًۇمىالق ظەهىلگە هەلت

جىرىلەر وئرهىتىلغان و ظەهىلدىنى ًاغاچ پەه مازارهىڭ صىرتى هۆك، . صىرتكا لارىتىپ دېرىزە لوًۇلغان ۋە ھەر خى

مازار . ًېطىو، توق صېرىق ۋە ئاق هەلىطلىق هاھىض بىلەن بېزەلگەن، گۈمبەزهىڭ ۈئصتىگە ًېطىو هاھىض چاپالهغان

ۇر وڭئىچى هەڭ، ئازادە بولۇپ، وئتت ۇرۇلغان، ۇئالر -هىچىم لەبرىلەر رەت-ىشىدىنى ئېگىز صۇپىغا چ رەت وئرۇهالظت

وڭ، باظكىالرهىڭ لەبرىشى هىچىم بولۇپ  وجىوىڭ لەبرىشى چ وجا بىلەن ئاپپاق خ  57ئىچىدە مۇھەممەت ًۈصۈپ خ

ۇزۇش، مۇھاپىزەت لىلىض پىالهىدا ) . . . ىلەن بېزەلگەنلەبرىلەر رەڭلىم هاھىض ب. لەبرە ًاصالغان( دېٌىلگەن 72لۇتك
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ۈرلۈك تۈصنە  لىم، ص وڭ هىچىم ئەگمىلەر ۆئزئارا لوظۇلۇپ مازار ھەًۋەت مازار ئىچىدىنى تار، ۇئزۇن هارېدور ۋە چ

ۇر بىواهارلىق ھۈهەر. «هىرگەن ۈزەللىنى، پۇختىلىكى بىلەن ۇئًغ وجا مازىرى بىواهارلىق جەھەتتىنى گ -ئاپپاق خ

ۇرىدۇصەهئىتىوىڭ ۆئزگىچە ئاالھىدىلىنىوى ن   .اماًان لىلىپ ت

كان ًولالپ بارغاهدا ۋالىت چىكىرىپ لەظكەرگە بېرىپ ظەھەرهىڭ بەش هىلومېتىر -8ًىو  -2005 ئاًدا ئاتۇظكا تۇغ

وىڭ ئەظۇ بىواهارلىق ئەصىرىوى ًەهە بىر لېتىم تاۋاپ  وڭ دادام غەربىي ظىمالىغا جاًالظكان ھەزرەت هەهتىگە چىكىپ چ

ۆرۈپ  -صۆًدۈم، صەًلى  لىلدىم، تاملىرىوى صىٌلىدىم، ۇرغىوىوى ه چىلەرهىڭ ئاًىغى ۈئزۈلمەي هېلىپ ت صاًاھەت

چە لېتىملىق ًەر تەۋرەش ئاپىتى ۋە ھۆل. صۆًۈهدۈم وڭ گۈمبەزهىڭ هەچ ۇرى ۈئصتىدىن غالىپ -چ ًېغىن، هۈن ه

وىڭ لەًشەر، ئاپپاق صالاللىق صىماصى ك وڭ دادام ۆرۈپ چ ۇرغاهلىكىوى ه ۈرۈپ ت ۆز ئالدىمدا هېلىپ، مەزمۇت لەد هۆت

 .هاماًان بولدى

 ئابدۇرۇپ ئېلى: تەھرىرلىگۈچى

  

 

 

جەت  صىكىلەر -ھۆج   ۋە

   

صىكىلىرى) ۇرپان ۋە  (ت

 

 

 هەجىبە ئەمىن: هەظرگە تەًٌارلىغۇچى

 

 

ۇرپان ظەھەر ئاصتاهە ًېزىشىدىن ئىبراھىم رەھمىتۇلال ۋە ئابلەت ئىشماًىو لاتارلىكالر صالالپ هەلگەن  صىكىلەرهى ت بۇ ۋە
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صىكىلەر چاغاتاي ًېزىكىدا خەتتى تەئلىق ظەهلىدە ًېزىلغانبۇ  صىكىلەر ئاصاصەن ًاخطى صالالهغان بولۇپ، ًەر . ۋە  -ۋە

ۇرۇش  -صېتىض، ئىجارە بېرىض  -زېمىن صېتىۋېلىض  ۇرۇپ ئېلىض، مىراس بۆلۈظۈش، باال  -ئېلىض، لەرز لاًت تاپط

صىكىلەر ئەصلى هۇصخىشىغا ئاصاصەن . رهى ۆئز ئىچىگە ئالىدۇئااللە لاتارلىق ئىجتىمائىي مەزمۇهال -بېكىۋېلىض، خەت  ۋە

ۇر لوًۇلدى. هەظرگە تەًٌارالهدى  .هەظرگە تەًٌارالظتا هوم

جەت -1)  (ھۆج

ۈز ئەللىم صەهنىز ڭ فۇ . مىوگوهىڭ ًىگىرمە صەهنىزىوچى ًىلى ئىننىوچى ئاي. تارىخكا بىر مىڭ ۈئچ ً مەهنى ال

ۇڭطاڭدىنى مۇھەممەت بالى ھاجىوىڭ وئ ۇهدۇرمەنگ لى صېتى ئاخ ۇهدىن . غ ئىكرار لىلدىمنى، ئىوىم صەًدۇل ئاخ

ۆۋەن هارىزدىنى مەزهۇر ئىننى ئېغىز ۆئًوى هۈن چىكىض تەرەپنە ۇئدۇل ئارلىكلىرى ۋە ئارلىدىنى  ۇڭطاڭ ت صېتىۋالغان گ

ۇرۇق ًېرىموى لوظۇپ ۈرىلىم ل زېمىولىق لىلىپ ۆئز  لوتان بىلەن لوظۇپ ۋە ًەهە ئاتا مىراس ۆئزۈمگە تەۋە بولغان بىر ه

ۇرۇپ ئالدىم. ئىختىٌارىم بىلەن ًالۇپ ئاهامغا ئاتمىض تۈمەن صەر پۇلغا صاتتىم ھەلكىم . مەزهۇر پۇلوى تولۇق تاپط

ظەرق تەرىپ ى، بىر لىشمى مۇظتەرىوىڭ جاً  ى ۋە بىر لىشمى مەهنى زېمىن : مەزهۇر ۆئًلەرهىڭ چېگرىشى .لالمىدى

ۇهوىڭ جاً  ى، پاصى ۇهوىڭ ًېڭى صولمامغا تۇتاش .لى تامصاتكۇچى صېتى ئاخ غەرب . ظىمال تەرىپ ى، مەهنى صېتى ئاخ

ۇب تەرىپ ى، ًول. تەرىپ ى، هوها تىلمىغا تۇتاش ۇرۇق ًەرهىڭ چېگرىشى .جەه ظەرق تەرىپ ى، مەزهۇر لوتاهوىڭ تېمىغا : ل

ۇب تەرىپ ى، . غەرب تەرىپ ى، هوها تىلمىغا تۇتاش. ظىمال تەرىپ ى، تىلمىغا تۇتاش. تۇتاش ۆئًلەرگە ئارلىكوىڭ  .ًولجەه

ۆرە تېمىدىن ئىطىم ئېچىپ ماڭىدۇ كان، ئەۋالدلىرىمدىن  -بۇهدىن ئېتىبارەن بۇ ۆئي ۋە ًەرلەر توغرىشىدا ۇئرۇق . ت تۇغ

ۇرۇپ بەردىم -بىرەرى چىكىپ دەۋا  ۇرۇلىدۇ، دەپ ظەرىئەت مۇھرىوى باصت شىز بولۇپ، لاًت ۇر لىلشا ئىواۋەت صت بۇ . دە

ۇن، ھەمدۇل : ۋەردارالرھەلىكىي ئەھۋالدىن خە ۇن، ھاصان باي، بارات ئاخ ۇن، بارات ئاخ ئابدۇلال ھاجىم، راھىو ئاخ

ۇهالردۇر  .ًالاڭ، ئابدۇلاھار ئاخ

جەت-2  ھۆج

ۈز ئاتمىض بەش ۇز بەظىوچى ًىلى ۈئچىوچى ئاًوىڭ ًەتتىوچى هۈهى، بىزلەرهى . تارىخكا بىر مىڭ ۈئچ ً مىوگوهىڭ وئتت

ۇڭطاڭ چاڭطۈي ۇن،  .گ خان ۋە هىٌازخان، وئغۇللىرى صەًفۇل ئاخ غ ئاًاللىرى زىرى ۇهوىڭ ۋارىشلىرى غ صېتى ئاخ

ۇن،  ۇن، ئابدۇلغەفۇر ئاخ ۇهالر، هىچىم وئغۇلالر ئابدۇلھىلىم ئاخ ۇن، ئابدۇلالھ ئاخ ۇن، ئابدۇرەھمان ئاخ صەًدۇل ئاخ
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ۇن ئىگە بولۇپ،  ۇهالرغا مەن ئابدۇرەھمان ئاخ ، (زىبىرخان، ئاهارخان، صەئىدخاهالردۇرمىزلىزالر رازىخان، )ًاصىن ئاخ

ۇهى، ئاتىمىزدىن لالغان ًەر، صۇ، ھوًال  ۇرۇپ، توختىخاهغا بەرگەن تەلشىم خېتىمىز ظ  -بىز ھەممىمىز دەرلەمتە ت

چە  -ئىمارەت، ئات  ۇهۇم باظلىق بىرهەچ ھارۋا ۋە ۆئي، ئەظٌاهازاالرهى تەلشىملەپ ئېلىض ۈئچۈن ھافىز ھاجى ئاخ

قًاخطىالرهى چ ۈرۈظى ئارلىلىق مەلۇم بولدىنى، ئاتىمىزهىڭ وئن تۆت . الىرىپ هەلگەن ئىدۇ بۇ ًاخطىلىرىمىزهىڭ تەهط

چە ۆئي  -ئات . دادەن بۇغداي لەرزى بار ئىنەن ق -ھارۋا ۋە بىرمۇه ًەهە . بىشاتالردىن چىكىرىپ مەزهۇر لەرزهى ئادا لىلدۇ

لىم ۆئي بىشاتى ئېطى ۈز ًۈەه لىزالرغا  -بۇ هەرصىلەردىن وئغۇل . پ لالغاهىدىۈئچ تۈمەن ًەتتە مىڭ ۈئچ ً

ق نى هارىزدا : صۇدىن مەلۇم بولغىوى -ۇئهىڭدىن باظكا ًەر . تەلشىملىوىپ ھەرلاًشىمىز ۆئز هەصىۋىلىرىمىزهى ئالدۇ ۆۋەه ت

لىم بىر پۈتۈن هارىز ۆۋەت ۆۋەت ۋە وئن ئالتە هۈن ًازلىق ه ۈزلۈك ه ۈرۈش ھوًال ۋە بىر. ًىگىرمە بەش هۈن ه چە بىر ً مۇه

ۈز وئن ۈئچ مو ًەر. دەرەخ ۈزلۈك صۇ ۋە لالغىوى  .بەش ً تە وئن بىر ًېرىم هۈن ه ۆۋەت ًۇلىرى هارىزدا ًىگىرمە تۆت هۈن ه

ۈز ًىگىرمە مو ًەر. ًازلىق صۇ ۈرۈش ھوًال . ۇئهىڭغا تەۋە بىر ً مەزهۇر هەرصىلەرهى ۋارىشالرغا تەلشىم . ئىمارەتلەر -بىر ً

ۈزلۈك صۇ ۋە بىر هۈهلۈك ًازلىق لىلغاهدا توختىخاهغا تەًىولە ۇهى، ًۇلىرى هارىزدا بىر ًېرىم هۈهلۈك ه هگەن هەصىۋە ظ

چى هارىز ئاها تەرەپتىن هەلگەن بىر ئاز ًەر . صۇ، وئن ئالتە مو ًەر ۋە ۆئي ۇئهىڭدىن باظكا توختىخاهوىڭ چاتكال هۆه

لىوىپ هەتنەن بولۇپ،  ظۇهىڭ ھەلكى ۈئچۈن، ًۇلىرى هارىزدىن صۈً  ى ئاتىمىز ھاًات ۋالتىدا صېتىلىپ بۇ ۆئًدە خەج

ق توختىخاهغا تەلشىملەهگەن ًەرهىڭ . چاڭطۈي ًېرىم هۈهلۈك صۇ ۋە ۇئهىڭغا تەۋە ًەر بىلەن توختىخاهوى رازى لىلدۇ

غەرب . ظەرق تەرىپ ى، هىچىم لىزالرغا تەلشىملەهگەن ًەر فاصىلى ئارىلىق، ظىمال تەرىپ ى، توغرا ئارىلىق :چېگرىشى

ۇهۇموىڭ ًېرى، فاصىلى ًول. ددىن ھاجىوىڭ هارىزى، فاصىلى ًولتەرىپ ى، باھاۇئ ۇب تەرىپ ى، ئەبرار ئاخ ۋە ًەهە  .جەه

ظەرق تەرىپ ى، هىچىم لىزالرهىڭ ًېرى، فاصىلى  :ًېرىم هۈهلۈك جاڭطۈي صۇغا چىكىرىپ بەرگەن ًەرهىڭ چېگرىشى

ۇب تەرىپ ى، توغرا ًول. فاصىلى لىرغەرب تەرىپ ى، توختى ھاجىموىڭ ًېرى، . ظىمال تەرىپ ى، لۇم دۆڭ. ئارىلىق  .جەه

وڭ لوتان، هۈن چىكىطكا ماڭىدىغان  توختىخاهغا ًەهە ًۇلىرىكى هارىزدىنى ھوًلىدىن بىر ئېغىز صاماهلىق ۆئي ۋە بىر چ

مەخپىي لالمىغاًنى، ًۇلىرىكى هارىزدا تەلشىم لىلىوماي لالغان بىر . ًولى بىلەن لوظۇپ ۆئي وئرهى تەلشىملەپ بەردۇق

ۈزلۈك ۋە ًېرىم هۈن ًازلىق لۇدۇق صۈً  ى وئغۇل هۈن  وئغۇلالرهىڭ ھەربىرىگە ئىننى . لىزالرغا تەلشىملەهگەهىدى -ه

ق ۇرۇپ ئالدۇ ۈزلۈك صۇ، ًازلىق تاپط ۈزلۈك صۇ، لىزالرغا بىر صائەت وئن بەش مىوۇتتىن ه  -بۇ ًەر . ًېرىم صائەتتىن ه
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ۈظلۇق ئىطلىتىمىز صۇغا ئىگە بولغۇچى ۋارىشالر -صۇالرهىڭ ھەرلاًشى ًەر  بۇهدىن هېٌىن بۇ توغرىدا . هەصىۋىمىزگە چ

ۇردۇق -بىر  ۇۋاھالر .بىرىمىزگە دەۋا لىلىطماًمىز دەپ خەت لىلىپ، ظەرىئەت مۇھرىوى باصت ئەصئەدۇلالھ ھاجى : گ

ۇهۇم، ئابدۇلال ھاجىم، ھەمدۇل بۇجاڭالردۇر ولالم، ئابدۇلەًٌۇم ئاخ  .دام

جەت-3  ھۆج

مەهنى مەمەت بالى ھاجىموىڭ وئغلى صېتى . زىوچى ًىلى وئن بىرىوچى ئاًوىڭ ًىگىرمىوچى هۈهىمىوگوهىڭ ًىگىرمە تولكۇ

ۇهدۇرمەن ۇن . ئاخ ۇزخان ۋە ئاًطەمخاهدىن ئالغان بىر ًېرىم لىزلىق ۆئي زېمىوىموى ًالۇب ئاخ ئىكرار لىلدىمنى مېھرئەهگ

ۈز وئن ئىننى ًېرىم دولالرغا صاتتىم ۇرۇپ ئالدىممەزهۇر پۇلوى ت. ئاهامغا بىر ً . ھېچكاهداق ھەلكىم لالمىدى. ولۇق تاپط

ۇرۇلشۇن، دەپ  ۆهمى بوًىچە لاًت بۇ توغرىدا مەن ًاهى مېوىڭ ئەۋالدلىرىمدىن بىرەرصى چىكىپ دەۋا لىلشا ظەرىئەت ھ

ۇن. خەت لىلىپ لولۇموى بېشىپ بەردىم ۇهالر  .مەهنى صېتى ئاخ ۇن، ھەمدۇلال ئاخ ۇن، ئىبراھىم ئاخ ۇربان ئاخ ل

 .ۇرظاھىدد

جەت-4  ھۆج

ۇهدۇرمەن جەت بەرگۈچى مۇتىۋەللى مۇھەممەد رەھىم ئاخ جەت بېرىمەهنى، صەلىم . مەهنى ھۆج ظۇ توغرىدىن ھۆج

ۇهوىڭ زىممىشىدىنى  .ًىلىلىق ئىجارە ھەلكى لالمىدى، دەپ لولۇموى بېشىپ بەردىم -32بەگوىڭ صەمەت ًار ئاخ

جەت-5  ھۆج

ۈز ئەللىم ًەتتە ۇڭطاڭدىنى مىوگ. تارىخكا بىر مىڭ ۈئچ ً ڭ فۇ گ وهىڭ ًىگىرمە ًەتتىوچى ًىلى وئن بىرىوچى ئاي، مەهنى ال

ۇهدۇرمەن نى هارىزدىنى ھوًلىدىن ماڭا تەگنەن . مەمەت بالى ھاجىوىڭ وئغلى صەًدۇل ئاخ ۆۋەه ئىكرار لىلدىمنى ت

لىم بىلەن ئاغام صېتى ئىننى ئېغىز ۆئي، ًېرىم ئارلىكوى ئارلىدىنى لوتان بىلەن لوظۇپ زېمىولىق لىلىپ ۆئز ئىختىٌارلى

ۇهغا ئاتمىض تۈمەن صەرگە صاتتىم ۇرۇپ ئالدىم. ئاخ مەزهۇر زېمىووىڭ . ھەلكىم لالمىدى. مەزهۇر پۇلوى تولۇق تاپط

ظىمال  .بىر لىشمى ًالۇپ ئاهاموىڭ جاً  ى، بىر لىشمى مۇظتەرىوىڭ جاً  ى فاصىلى تام: ظەرق تەرىپ ى :چېگرىشى

ۇب تەرىپ ى، ًول، بىر لىشمى لىزالرهىڭ ۆئً  ى. رىپ ى، صولمامۇظتەرىوىڭ صولمىشى، غەرب تە: تەرىپ ى بۇهدىن . جەه

ۇر لىلشا  -ئېتىبارەن بۇ صېتىلغان زېمىن توغرىشىدا مەن ًاهى مېوىڭ ئەۋالدلىرىمدىن بىرەرى چىكىپ دەۋا  صت دە

ۇرۇپ بەردىم شىزدۇر، دەپ خەت لىلىپ ظەرىئەت مۇھرىوى باصت چىالر. ئىواۋەت ۇۋاھ ًالۇپ ئاهام، ئابدۇلال ھاجىم، : گ
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ۇن، ھاصان باي، ھەمدۇل ًالاڭ، مۇھەببەت لاھارالردۇر ۇن، بارات ئاخ   .راھىو ئاخ

  

  

 

  بۇالق ژورهىلى: مەهبەصى  

ۆرۈلگىوى  لېتىم61:ه

 14-1-2008:ۋالتى 

  

 

لىق ھەلكىدە   هاۋاً

   

 

   مامۇت غازى  

 (باظكارمىشىدىنئاپتوهوم راًوهلۇق ًېزا ئىگىلىم باهنىشى ًاظاهغاهالر )

 

ۇرىدىغان، تارىخى ۇئزۇن، جاپالىق  ۇرالر ئارىشىدىنى ًېمەهلىم هەصپ ى بوًىچە ئەڭ ئالدىوكى وئرۇهدا ت لىق ۇئًغ هاۋاً

ۇرۇپ تەًٌارلىوىدىغان ًېمەهلىم. هەصىپلەرهىڭ بىرى ۇرمۇظىمىزدا هەم بولشا بولماًدىغان پىط بازارالردىنى -ظەھەر. هان ت

ۇرالر ئارىشىدا. ك هاهوىڭ بالدۇرراق چىكىطىوى تەلەززالىق بىلەن هۈتىدۇبارلىق هىطىلەر ئەتىگەهلى   :ۇئًغ

جاهوى،  ئەجەپ داڭالًشىز ئەه

  .بالالماًشىز بىر جاهوى

ۈرۈپ، خاهىغا تەلم  هاۋاً

لماًشىز بىر هاهوى   .ئاال
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ۆهۈمگە،  جىگدە صالماڭ ب

  .ماڭا ًىگىلى هان الزىم

 هان بولمىشا بولماًدۇ، 

  .الزىم ھەممە هىطىگە جان

 

وۋالًدۇ،  هاۋاي ۇئصتام ت

  .گىردە پىطتى داماهدا

 پۇلى بارالر ئەپ ًەًدۇ،

  .پۇلى ًولالر ئارماهدا

  

گەهگە وئخطاش لوظالالر بار ۇر، هان دېمەك ئىمان »هىطىلەر هان توغرىشىدا ًەهە . دې هان دېمەك جان دېمەه ت

ۇر گەن تەرىپلەرهى لىلىطىدۇ« دېمەه ت   .دې

ي  جان، تاظنەهت،  18لىق بىلەن مەن ۆئمرىدە هاۋا ۈرۈپ چىككان، ۆئمرىوىڭ ًېرىمىدىن هۆپرەهىوى ئەه ظاگرت ًېتىطت

لىق توغرىشىدا  ۇڭا هاۋاً ۇر هاۋاًوىڭ وئغلى، ظ ۈزگەن مەظھ لىق بىلەن ۆئتن صەمەرلەهت، لەظكەرلەردە هاۋاً

چىلىنوىڭ پاًدىلىوىطىغا صۇهدۇم   .بىلىدىغاهلىرىموى هۆپ

خاها .1       هاۋاً

ظەھەردە ًاهى ًېزا بازارلىرىدا بولشۇن، مەًلى ۆئتمۈظتە ًاهى ھازىر بولشۇن، هان ًېكىض صاًماهلىرى  مەًلى  

ۇرۇش، پىٌاز چاهاش، هان ًېكىطكا وئخطاش بىر لاتار مەظغۇالتالر ئارلىلىق  صەپلەهگەن،ۇئن تاصكاش، خېمىر ًۇغ

ە خاها د تە هېچىچە ئىطلەپ، تاڭ . پ ئاتىلىدۇخېرىدارالرهى ھەرخىو هان بىلەن تەمىولەًدىغان وئرۇن هاۋاً هاۋاًالر ئادەت

صتىخان صېلىوغان تاختاًوى ئىششىق هان بىلەن -ئاتكىچە ئىننى خاها ئالدىدىنى ئاق دا ۇر هان ًېكىپ، هاۋاً ۈئچ توه

ورپىخاها، ئاظخاها لاتارلىق هان بولمىشا تىجارىتى توختاپ لالىدىغان وئرۇهالرهى ۆئز لەرەل خاها، ظ ىدە هان تولدۇرۇپ، چاً
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خاهىدىن . بىلەن تەمىولەًدۇ لىق ھۈهىرىوى بىلمەًدىغان، ئەمما وئن هاهغا بىر هان لوظۇپ بېرىض ئادىتى بوًىچە هاۋاً هاۋاً

ۇرۇچ  خاها دەپ ئاتالماًدۇ، بۇهداق وئرۇهدا هان صاتكۇچىمۇ هاۋاي دېٌىلمەي هاهپ هان ئېلىپ هېلىپ صاتىدىغان وئرۇن هاۋاً

  .دېٌىلىدۇ

لىق س .2   اًماهلىرىهاۋاً

خاهىوىڭ پاًدا (1  خاهىالردا بۇ صاًمان ئىطلىتىلمەًدۇ، ئەمما ئىلگىرى هاۋاً لىم -خامپا ھازىر هاۋاً ىوىغا مۇهاصىۋەت زٌى

ۇرۇلىدۇ، ۇئهىڭ ۈئصتىگە بىر مېتىر . مۇھىم صاًمان ئىدى خاهىوىڭ تېمىغا ًۆلەپ بىر مېتىر ئېگىزلىن تە هالتە تام لوپ هاۋاً

ۇرۇلغان تاختا لوًۇلىدۇ، بىر تەرىپ ى وئچۇق لوًۇلۇپ، هەڭلىن تە، بىر ًېرىم  مېتىر ۇئزۇهلۇلتا چاپشا لىلىپ تۇتاظت

ۇرۇلىدۇ، ۈئصتى ًېپىپ صىپىلىدۇ وڭ ئەلگەهوىڭ لاصكىوىدىن ۈئچ تۆظۈك . لالغان ۈئچ تەرىپىگە تام لوپ ئىننى چ

ۇرۇپ، بىر لولىدا بىردىن بىر هىمنار ھېلىكى وئچۇق تەرەپت. تېطىپ ئىوچىنە تاها بىلەن باغالپ ئېشىلىدۇ ە ۆئرە ت

ۇئن تاصكاظكا ۇئصتا . تاصكىغاهدا داپوىڭ ئاۋازىغا وئخطاش گۈپۈلدىگەن ئاۋاز چىكىدۇ. ئەلگەهوى تۇتۇپ ۇئن تاصكاًدۇ

ۈرۈپ  :هىمنار لولىوىڭ ئاۋازىوى هاخطا ئاھاڭىغا هەلت

 ۇئن تاصكاًمەن ئەلگەه تە،

ۈم جەًوەه تە   .پۈتۈن هۈچ

 ار،هۆًگەهىموىڭ تەگنۈصى ب

  .ئاهىشى ۇئهىماي تەڭلىن تە

  

 ۇئن تاصكىشام ئاڭالًشىز،

  .مېوىڭ ئېٌتكان هاخطاموى

 ۇئهتۇپ لالماڭ ئامرىغىم،

  .بىللە بولغان ئاخطاموى

گەهگە وئخطاش لوظالالر بىلەن هاخطا ئېٌتكاچ ۇئن تاصكاًتتى ئەلگەك لېلىن بولشا، هېپىنى هۆپ چىكىدۇ؛ . دې

ڭ بولشا، هېپىنى ئا ڭلىكىوى تەڭطەظنە ئاالھىدە . ز چىكىدۇئەلگەك ظاال ۇڭا هاۋاًالر ئەلگەهوىڭ لېلىن ًاهى ظاال ظ
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  .ئەھمىٌەت بېرىدۇ

ۇرۇظكا ئىطلىتىلىدىغان صاًمان (2  لىرىدىن چېپىپ صىلىكلىوىپ ًاصىلىدۇ. تەڭوە خېمىر ًۇغ ۆگەت ًاغاچ   .ۈئجمە، ص

رخىو هان تەًٌارالًدىغان جابدۇق بولۇپ، پەظخۇن ۋە پەظخۇن ۈئصتىدىنى صاًماهالر بۇ خېمىرغا ئىطلەپ ھە (3

چە بولغان لېلىن ظالدىن ًاصىلىدۇ ۈزى صىلىق . هەڭلىنى بىر مېتىر، ۇئزۇهلۇلى بىر ًېرىم مېتىردىن ئىننى مېتىرغى ً

پەظخۇهدا ًەهە خېمىر هېشىدىغان خامتراچ، خېمىر تارتىدىغان . بولىدۇ، ۈئچ تەرىپىگە زەي تارتىپ گىرۋەك چىكىرىلىدۇ

وڭ دا وهچا چ ۆرپىشى، ًەڭلىم، ت   .لاتارلىق صاًماهالر بولىدۇ( چەهنۈچ)صتىخان، خېمىر ه

وڭ (4  ۇر جاًالردا ًېكىلىدىغان هاهوىڭ چ ۇر بېطى صاًماهلىرى توه ۇر ۋە توه ۈرىگە لاراپ پەرللىق -توه هىچىنلىنىگە، ت

ەھىرىوىڭ لۇمدەرۋازا ًىللىرى لەظكەر ش-37―36مەن ئەللىموى بىلشەم، دادام ۆئتنەن ئەصىرهىڭ . ًاصىلىدۇ

لىق لىلغاهدا، هەم لۇموى لولى بىلەن ۇئرۇپ چىڭداپ گۈمبەزگە وئخطاش لىلىپ ًاصاپ،  ئەتراپىدىنى تاش بازىرىدا هاۋاً

ۆرىشىگە صۇپا باغالپ  ۇرىغاهدا لۇموى ئېلىۋېتىپ چ ور توپىدا ئەتنەن هومىالچ الًوى چاپالپ، ل ئاهدىن ۇئهىڭ ۈئصتىگە ظ

ۇر ًاصاًتتى ۇر ًاصاش بارلىككا هەلدىً  ى-40. توه ۇرىلىرىدا صېغىز توپىدا توه ۇرهىڭ وئتكا چىداملىق . لالرهىڭ وئتت توه

ۇر ئېلىواتتى ۇپ ور ئارىشىغا چ وزا . بولۇظى، ًېرىلىپ هەتمەصلىنى ۈئچۈن، صېغىز ًاهى ظ -، پوالت(ئىدىض)ھازىر تاش ه

ۇرالر بارلىككا  ۈردىن ًاصالغان، چاق وئرهىتىلغان ھەرىنەتچان توه ۇر بېطىدا ئىشوى ۈئصتىگە چىكىرىدىغان . هەلدىتۆم توه

ۇرىدىغان زىق، هان لوًىدىغان تەۋەڭ،  ولام، هاهتاختا، گەزهە، هاهنەل، هان لوم ًوغان هاهاي، وئت ًالىدىغان چ

  .هۆصۆي لاتارلىق صاًماهالر بولىدۇ

ۇرۇچالر، هان ًېكىض جەرًاهى .3 لىم خ  هاهغا هېرەه

لىم  ۈرىگە لاراپ هېرەه جۈت، هاهوىڭ ت ۇز، پىٌاز، هۈه تىنى هاهالرغا ۇئن، صۇ، ت ۇرۇچالرمۇ وئخطاش بولماًدۇ، ئادەت خ

ۈتىلگەن . صىٌادان بولشىال هۇپاًە ۈچ ۇم، چ صۈت هان، ماي هان، ظېنەر هان ۋە توغاچ هاهالر ۈئچۈن ًەهە صۈت، تۇخ

  .هىگە لاراپ تەڭطىلىدۇهۆپلۈ-بۇالرهىڭ مىكدارى ًالمالچى بولغان هاهوىڭ ئاز. ًاغ، ظېنەر بولمىشا بولماًدۇ

ۇرۇلۇپ بولدۇرۇلغاهدىن هېٌىن، پەظخۇهغا ئېلىوىپ بوش ۈرۈلىدۇ، بوش بولشا، -خېمىر تەڭوىدە ًۇغ چىڭلىكى تەهط

وڭ هىچىنلىنى -ۇئن صېلىپ ًەهە ئىطلىوىدۇ ۋە هېشىپ جىڭلىوىدۇ، ئاهدىن پىلتە لىلىوىپ، بىر هاهلىكتىن ۈئزۈپ چ

ۈپلەپ لوًىدۇ، ًەهە بىر ۇئصتا زۇۋۇلىوى ئېچىپ هىمنارالر ۈئزۈلگەن خېم. تەڭطىلىدۇ ىرهى زۇۋۇال تاۋالپ ئىننىدىن ج
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ۇر بېطىدىنى هاۋاًوىڭ ئالدىغا تاظالپ بېرىدۇ ۈزىگە چەهنۈچ چېنىپ توه وڭاًتىپ . ً هاۋاي ئېچىلغان زۇۋۇلىوى ًەهىمۇ چ

ۇرغا ًالى جۈت، صىٌاداهالرهى صېپىپ گەزهە بىلەن توه ۈزىگە چاهالغان پىٌاز ۋە هۈه وڭ هاهالر ۇئدۇللۇق ًېكىپ . دۇً چ

ۇرۇلىدۇ   .ۇئدۇللۇق لوم

ۇرىلىدۇ  ئىلگىرى گىردە خېمىرى صولا بىلەن . گىردىوىڭ ًېكىلىطى ۆئزگىچە بولۇپ، ۇئهىڭ خېمىرى چىڭ ًۇغ

ۇز صېپىلىدۇ. چىڭىتىالتتى ۇرغا ت خۇن ھىم ئېتىلىپ، توه ۇر لىزىتىلغاهدىن هېٌىن داپ ۇرهىڭ. توه  هاهنەل بىلەن ًەلپۈپ توه

ۇرهىڭ گىرۋىنىوى  صى تەڭطەلگەهدىن هېٌىن، ئىننى هاۋاي ۇئصتام بىر لولىغا تۆت گىردىوى ئېلىپ، بىر لولىدا توه ھاۋا

لىق هەصپىدە هان باغالش دېٌىلىدۇ  ۇرغا بېطىوى تىكىپ هاھاًىتى تېزلىن تە ًالىدۇ، بۇ هاۋاً ۆۋەت بىلەن توه هان . تۇتۇپ، ه

ۈزىگە ئى ۇرهىڭ ئاغزى وئن مىوۇت ئەتراپىدا ًېپىپ لوًۇلىدۇ، بۇ هان ًېكىپ بولۇهغاهدىن هېٌىن هان ً لمان صۇ ۇئرۇلۇپ توه

ۇًالش دېٌىلىدۇ ۇًوى ئېچىض دېٌىلىدۇ. خ ۇرهىڭ ئاغزى ئېچىلىدۇ، بۇ خ خۇهمۇ ئېچىلىپ هاهنلەل بىلەن . ئاهدىن توه داپ

ۇرۇلۇپ تەۋەڭ ۈئ هان باغالش . صتىگە لوًۇلىدۇوئت ًەلپۈهۈپ هان لىزارتىلىدۇ، هان پىطكاهدىن هېٌىن زىج بىلەن لوم

غا هىشىپ بولىدۇ، ظۇهىڭ ۈئچۈن هىمنار لوبۇل لىلغاهدا، ئالدى بىلەن هان باغالظوى بىلەمشەن دەپ  ئەڭ ۇئصتا هاۋاً

ورىلىدۇ ان ئاًرىپ چىكاالًدۇ. ص   .ظاگىرت هان باغالظوى بىلگەهدە ئاهدىن دۇه

خاهىالردا ئاصاصەن گىر وڭ هان، ظىرمان هان، ئىلگىرى لەظكەر ظەھىرىدىنى هاۋاً لىم ئالوان، چ دە، ئالوان، گىرۋەه

ۇًلىما هان، لاتلىما، گۆظواهالر ًېكىالتتى لۇق هىطىلەر ئارىشىدا توي. ھەرخىو تولاچ، خ مەرىنىلەرگە ئاتاپ -ًەهە ئابروً

ۇرىدىغان،  ۇز هان»ًالت ۇ« تولك و هان بار ئىدى، ۇئهىڭ خېمىرىغا لوي ًېغى، تۇخ م لۇًۇپ چىڭ دەپ ئاتىلىدىغان بىر خى

جۈت،  ۇرۇلغان هۈه جىگدە ظەربىتىگە ئارالظت ۈزىگە هاه وڭ گىرۋەك چىكىرىلىپ، ً وڭ ئېچىلىپ، چ ۈزى چ ًۇغىرىالتتى، ً

ۇرغا ًېكىالتتى ۈرتۈلۈپ ئاًرىم توه ۇهتولاچ دەپ ئاتىالتتى. صىٌادان ، پىٌاز ص ۆرهەم بولۇپ خ و هان ه بۇ تارىختىن . بۇ خى

هەلدى ئىطلىرىغا ًەتتىدىن تىزىپ ئېلىپ بارىدىغان، -ەرهىڭ ًېزا بازارلىرىدا باردىلەظق. لېلىپ لالغان ئەهئەهە ئىدى

وڭ ئېچىپ ًېكىلىدىغان پەرداز هان بار   .چ

ۇرتالرهىڭ ۆئزىگە خاس ئاتالغان هان  ۈرلىرى جاًالرهىڭ ئاالھىدىلىنلىرىگە لاراپ ھەرخىو بولىدۇ، ًەهى ھەممە ً هاهوىڭ ت

ۈرلىرى بار، بۇهى ًەهىمۇ تەتكى   .ق لىلىطكا توغرا هېلىدۇت

 ئەخمەت روزى توغرۇل: تەھرىرلىگۈچى
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ۈزۈلۈظى ۋە ۇئهىڭ رولى   ئەهئەهىۋى ھارۋىوىڭ ت

   

  

 

ت  توختى داۋۇ

 

 

 (خەلق ئىطلىرى هازارىتىدىن)

 

  

ورالى ۇرت. ھارۋا ۇئزۇن تارىخكا ئىگە لاتواش ل ۇرتالرهىڭ ئارىلىكى ۇئزۇن -ظىوجاڭوىڭ زېمىوى هەڭ، ً كا، ھارۋا ً بولغاچ

كان ًولالش ئىطلىرىدا  ۈرلۈك ئەظٌاالرهى ًۆتنەظتە بولشۇن، مەًلى هىطىلەرهىڭ ۆئزئارا تۇغ ئەًوى ۋالىتتا مەًلى ت

 .بولشۇن هاھاًىتى مۇھىم رول وئًواپ هەلگەن

ۆرصىتىلگەهدەك ًاغاچتىن ًاصىلىدىغان، چاق، وئ  ۈرەتتە ه ۆۋەهدىنى ص ۈزۈلۈظى جەھەتتە ت ق ۋە ئەهئەهىۋى ھارۋا ت

وڭ بۆلەه تىن تەرهىب تاپكان، ئات ورالى -ظوتىدىن ئىبارەت ۈئچ چ و ئەهئەهىۋى لاتواش ل ۆرىتىلىدىغان بىر خى ۇئالغكا ص

ورالى  .ۇئ ۇئزۇن ًىللىق تارىخكا ئىگە. ۋە ئىطلەپچىكىرىض ل

ۇرۇهكى  تى زور لوظۇن بىلەن ئەصىردە ئىشنەهدەر زۇلكەرهەًىن هاھاً  ى-3ماتېرىٌالالردا خاتىرىلىوىطىچە، مىالدىٌىدىن ب

ۈرگەن وئلجىالرهى ۆئز دۆلىتى ماهېدوهىٌىگە  ۈظ ۈرۈش لىلىض ۇئرۇظىدا ئىشتىال لىلغان ئەللەردىن لولغا چ ظەرلكە ً

جىم هىطى ظاھكا مەصلىھەت بېرىپ، . ئېلىپ هېتىطتە بېطى لاتكان لۇق بىر مۇهەج بۇ چاغدا مۇالزىمالر ئىچىدىن ئابرۇً
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ۆرىتىپ ئېلىپ  ًاغاچتىن مۇظۇهداق بىر هەرصىوى ًاصاًلى، جاهشىزالرهى ۇئهىڭ ۈئصتىگە باصاًلى، جاهلىكالرغا ۇئهى ص

ۆرۈپ، ھارۋا ًاصاظكا . هېتەًلى دەپ مەصلىھەت بەرگەن ق ه ۇۋاپى ئىشنەهدەر زۇلكەرهەًىن بۇ هىطىوىڭ مەصلىھەتىوى م

 .①پەرمان لىلغان

ۇزهامە» صتاهىدا ھارۋا توغرىشىدا مۇهداق رىۋاًەت بار« وئغ ۆرىوىڭ »: دا ۈهلۈك، هۆك ًاًلىق ئەرهەك ب ۇز خالان هۆك ت وئغ

ۇرجىت  طەتلىم بولدى، ۇئرۇظتا ج ۇرجىت خالاهىغا لارظى ۇئرۇش لىلدى، جەڭ هاھاًىتى دەھ ًول باظلىطى بىلەن ج

ۇرجىتوىڭ خەلكىوى ۆئزىگە لاراتتى ۈرۈپ بېطىوى هەصتى، ج ۇئرۇظتىن هېٌىن وئلجا . خالاهىوى ًەڭدى، ۇئهى ۆئلت

ۇزخالاهوىڭ لوظۇهىدا ًاظاهغان بىر . لېچىرالر ئازلىق لىلدى-ۇئالغ، ۇئي-باًلىكالرهى ئېلىپ هېتىطنە ئات ئېلىوغان وئغ

ھارۋا . بۇ هىطى بىر ئېگىز ھارۋا ًاصىدى. چېۋەر هىطى بار بولۇپ، ۇئهىڭ ئىشمى بارماللىق ًوصۇن بىللىگ ئىدى

ۆرىتىپ ئېلىپ ماڭدىۈئصتىگە وئلجىالرهى باصتى، ۇئهىڭ ئالدىغا جاهلىق وئلجىال -ھارۋا ماڭغاهدا لاهغا. رهى لاتتى ۋە ص

ۇز خالان هۈلدى ۋە ھارۋا ًاصىغان هىطىگە لاراپ ۇئهىڭغا لاهغا دەپ ئات لوًدى. لاهغا دەپ ئاۋاز چىكاردى  .②«وئغ

ۈرۈلگە ۇرپان، هۇچا، باي لاتارلىق جاًالردا ئات لوظۇلغان ھارۋىوىڭ لىٌاپىتى ئەهس ئەتت ن لىٌاتاش ۇئهىڭدىن باظكا ت

 .رەصىملىرى بار

ۆگەت،  اغاچ، ص ۇرۇتۇلغان توغراق، ئاهاتشىٌە، لارٌى تە بىر لەدەر لاتتىق دەپ لارالغان ھەم ًاخطى ل ھارۋا بېطى ئادەت

لىرىدىن ًاصىلىدۇ وڭ. ۈئجمە ۋە جىگدە ًاغاچ -هىچىنلىنى ۋە ۇئزۇن-ئالدى بىلەن ھارۋىوىڭ ئىطلىتىلىطىگە لاراپ چ

ۇرلۇلتا . غان ھارۋا بېطى ًاصاپ چىكىلىدۇلىشكىلىكى وئخطاش بولمى وڭ ك ق چ ۇۋاپى ھارۋا بېطىوىڭ ئىچنى لىشمى م

چە، لېلىولىكى ئىننى  10وئًۇلۇپ، وئًۇلغان باظوىڭ ئىننى ًان تەرىپىگە هەڭلىنى بەش صاهتىمېتىردىن  صاهتىمېتىرغى

وًۇن لازان وئرهىتىلىدۇ زىي لىشمىدىن ئاًالهدۇرۇپ باظوىڭ مەرهى. صاهتىمېتىر ئەتراپىدا چەمبەر ظەهىللىم چ

چە،  چە، هەڭلىنى ئىننى صاهتىمېتىردىن تۆت صاهتىمېتىرغى ۇرلۇلى تۆت صاهتىمېتىردىن ئالتە صاهتىمېتىرغى وڭ ك چ

چە تۆظۈك تېطىلىپ، بۇ جاًغا  10ۇئزۇهلۇلى ئالتە صاهتىمېتىردىن  چە  80صاهتىمېتىرغى صاهتىمېتىردىن بىر  مېتىرغى

ۆگەت بادرىشىوى لولاس وئتكا هۆمۈپ ئېگىپ ًېرىم چەمبەر . ظادا لېكىلىدۇ تال 18ۇئزۇهلۇلتا چاصىالهغان  ھۆل ص

ۈرۈپ ًاصالغان ئىننى تال تۇغام ھارۋا بېطىدىنى  تال ظادىغا ۇئدۇل لىلىپ لېكىلىپ بىرپۈتۈن  18ظەهلىگە هەلت

ۈرۈلۈپ، ھارۋا چالى ًاصىلىدۇ مىوى وئخطاش ئىننى تۇغاموىڭ ۆئزئارا تۇتاظكان لىس. چەمبەر ظەهلىگە هەلت
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تە لىشماق دەپ ئاتىلىدۇ ۇرىدۇ، بۇ ئادەت ۈلۈك ئىننى تەرىپىدىن مەھنەم لىشىپ ت . ۇئزۇهلۇلتىنى ئىننى تال ظادا، چ

ڭ هېتىطىوىڭ ئالدىوى ئالىدۇ ۇئهىڭدىن باظكا ھەر بىر ھارۋا بېطىوىڭ ًېرىلىپ . لىشماق ًەهە ھارۋا چالىوىڭ هاال

ۈر چەمبەر بىلەن  چەمبەرلىوىدۇ هېتىطىوىڭ ئالدىوى ئېلىض ۈئچۈن، باظوىڭ  .ئىننى تەرىپ ى تۆم

وڭلۇلتا تەخمىوەن ئىننى ًېرىم مېتىر ۇئزۇهلۇلتا  ق چ ۇۋاپى چىدىن م ۆگەت ًاغى ۇرۇتۇلغان ص تە ًاخطى ل ھارۋا وئلى ئادەت

وڭ-وئلوىڭ ئىننى ۇئچى ھارۋا بېطىوىڭ ۇئزۇن. ًاصىلىدۇ ۇرۇپ -لىشكىلىكى ۋە چ كالظت ۇۋاپى هىچىنلىنىگە م

چە،  10تاش لازىوىغا ۇئدۇل لىلىپ ۇئزۇهلۇلى بەش صاهتىمېتىردىن -ىلگەهدىن هېٌىن، ئىچهىچىنلىت صاهتىمېتىرغى

ۇرلۇلى ئىننى صاهتىمېتىر ئەتراپىدا وئًۇپ چىكىلىدۇ، وئًۇپ چىكىلغان بۇ جاًغا وئخطاش ۇئزۇهلۇق  وڭ ك هەڭلىنى ۋە چ

وًۇن زىخچە وئرهىتىلىدۇ، بۇ تاظكى لىشمىغا بەش تال-ۋە هەڭلىن تە ھەر بىر وئق بېطىوىڭ ئىچنى دىن ئالتە تالغىچە چ

ھازىرلى زامان ئاپتوموبىللىرىوىڭ چالىدىنى ظارىنوىڭ رولىوى وئًواپ، بىرىوچىدىن، ھارۋا بېطى بىلەن وئلوىڭ ۆئزئارا 

ۈرهىلىپ زەخىملىوىطى ۋە ھارۋا وئلىوىڭ ئاصان صۇهۇپ هېتىطىوىڭ ئالدىوى ئالشا، ئىننىوچىدىن، چالوىڭ تېز  ص

وراپ هەتمەصلىنىگە ًاردىمى بولىدۇ-ًلىوىطىغا ًاردەم بېرىپ، ئاتئا  .ۇئالغالرهىڭ هۈچىوىڭ خ

چە ۇئزۇهلۇلتا، بىر  چىدىن ئىننى ًېرىم مېتىردىن ۈئچ مېتىرغى ۆگەت ًاغى ۇرۇتۇلغان ص تە ًاخطى ل ھارۋا ظوتىشى ئادەت

ولا، لەڭگاڭزا، چېتى. ًېرىم مېتىر هەڭلىن تە ًاصىلىدۇ وتنا، جاۋەن ۇئ جىڭ تو، ًاۋەن، چ ق، ئاصتى تاختاي، بالداق، چ

ك)لۇالق، لۇظكۇن لۇالق ۋە صۇڭ  لاتارلىق بۆلەهلەردىن تەرهىب تاپىدۇ، ھەر لاًشى بۆلەهلەرهىڭ رولى ( تىرە

صاهتىمېتىر ۇئزۇهلۇلتا وئرهىتىلغان تۆت تال  40ظوتىوىڭ ئاصتىوىڭ ھەر بىر تەرىپىگە ئىننى تالدىن . وئخطاش بولماًدۇ

وتنا وئلوىڭ ئىننى تەرىپىدىن مەھنەم لىشىپ چاق ئارلىلىق وئلوى، وئق ئارلىلىق ظوتىوى بىر  ًاغاچ چ

ۇهەممەل ھارۋىوى ظەهىللەهدۈرىدۇ ۈرۈپ، م لەظت ۇئالغ -ظوتىوىڭ ئالدى تەرىپىگە وئرهىتىلغان جاۋەن لۇالق ئات. گەۋدى

ۈرۈش رولىوى وئًوىشا، لۇظكۇن لۇالق ئات لەظت ۆڭگىچىدىنى لۇظكۇن ئارلىلىق ۇئالغ-بىلەن ھارۋىوى بىر گەۋدى هىڭ ص

ورمۇزالش رولىوى وئًواًدۇ ۈظنەهدە ھارۋىوى ت دىن چ صاهتىمېتىر  40ظوتىوىڭ ئىننى تەرىپىگە وئرهىتىلغان . ھارۋا داۋاه

ۈظۈپ هېتىطىوىڭ ئالدىوى ئالشا، ظوتىوىڭ ًاۋەن لىشمىوىڭ  لەرهىڭ ھارۋىدىن چ ئېگىزلىن تىنى لەڭگاڭزا ًۈك ۋە ئادەم

ۈهلەرهىڭ صىٌرىلىپ ًېوىغا وئرهى ۈظنەهدە ئادەم ۋە ً غا چىككاهدا  ۋە چ ولا ھارۋا داۋاه تىلغان بىر مېتىر ئېگىزلىن تىنى چ

ۈظۈپ هېتىطىوىڭ ئالدىوى ئالىدۇ، ۇئهىڭغا ًەهە لامچا ۋە هان ھارۋىوىڭ . تولاچ خالتىلىرىوى ئېشىپ لوًۇظكا بولىدۇ-چ
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ك)ئاصتىغا وئرهىتىلغان ۈئچ بۇلۇڭ ظەهىللىم صۇڭ  ۇئالغوى ھارۋىدىن -ھارۋا مەهزىلگە ًېتىپ بارغاهدا ئات (تىرە

ھارۋىدا ًەهە ًۇپۇڭ لاپاق دەپ ئاتىلىدىغان ماي لاپىكى . چىكارغاهدىن هېٌىن ھارۋىوى تىرەپ لوًۇظكا ئىطلىتىلىدۇ

بولۇپ، لاپالتىنى ماي وئلوىڭ باش لىشمىدىنى لازاهوى ماًالظكا ئىطلىتىلىدۇ، بۇهداق لىلغاهدا ھارۋا چالى 

چىلدىماًدۇ ھەمدە تېز ۋە صىلىق ئاًلىوىدۇ ۇڭدىن تولۇلغان ۈئچ مېتىر ۇئزۇهلۇلتا، . غى ھارۋىدا ًەهە پاختا ًىپ ًاهى ً

بۇ صەپەر جەرًاهىدا ھارۋا مەهزىلگە ًېتىپ بارغاهدىن هېٌىن ئىننى ھارۋىوىڭ . ئىننى مېتىر هەڭلىن تە وئلۇرپاالز بولىدۇ

ۇرىشىغا تارتىپ، ئات ۇز بېرىطنە ئىطلىتىلىدۇ-تۇئالغالرغا وئ-وئتت  .صامان، بوغ

ۆرەًدىغان ۇئالغوىڭ وئخطىماصلىكىغا ئاصاصەن، ئات  ۇرۇلغان ئەهئەهىۋى ًاغاچ ھارۋىوى ص بۇ مالالىدە توهۇظت

ئىطلىتىلىض رولىغا ئاصاصەن ًەهە هۆتەك . ھارۋىشى، هاال ھارۋىشى، ئېطەك ھارۋىشى لاتارلىكالرغا ئاًرىطكا بولىدۇ

ار ھ  .ارۋا، هىچىم ھارۋا، چىگىن ھارۋا، مولاللچى ھارۋا لاتارلىكالرغا ئاًرىطكا بولىدۇھارۋا، ًارٌى

و . هۆتەك ھارۋا  بۇ ھارۋا ًىرالكا صەپەر لىلغاهدا ئىطلىتىلىدۇ، ۇئهىڭغا ۈئچتىن بەظنىچە ئات لوظۇلىدۇ .1 بۇ خى

لى ئىننى صاهتىمېتىر ئەتراپىدىنى صاهتىمېتىر، لېلىولى  15ھارۋىوىڭ چالىوىڭ تۇغام ًەهى تاپان لىشمىغا هەڭلىنى 

ۈر مىخ لېكىلىدۇ ۈر ۋە لالپاللىق تۆم تاظلىق هاچار ًولالردا ماڭغان تەلدىردىمۇ -ظۇهداق لىلغاهدا ھارۋا ظېغىو. ًالپاق تۆم

ۈگەن، بوغا . چالى ئاصاهلىكچە ۇئپراپ هەتمەًدۇ لاتارلىق ( ئېگەر)، دۈمبىلىم (جىڭبو)ظوتىغا لوظۇلغان ئىچ ئاتوىڭ ً

لىق بېزىلىدۇجاب ۈهلەر ئارلىلىق چىراً و ۋە ًېطىو رەڭدە بوًالغان ًۇڭ پۆپ لىرى لىزى بۇهداق ھارۋىالرغا ًېرىم توهوا . دۇل

  .ًۈك بېشىطكا ًاهى ًولۇچى توظۇظكا بولىدۇ

لى .2 ۈگەن، بوغا، دۈمبىلىم لاتارلىق جابدۇللىرى چىراً ۇز ئات لوظۇلىدۇ، ئاتوىڭ ً ار ھارۋا  بۇ ھارۋىغا ًالغ ق ًارٌى

و ھارۋىغا . لىلىپ بېزىلىدۇ ۇراھال ھارۋا بولۇپ، بۇ خى وگرام ًۈك بېشىطكا ًاهى ًولۇچى توظۇظكا  300~  200بۇ وئتت هىل

 .بولىدۇ

و ھارۋىغا ئېطەك ًاهى ۆئهۈز لوظۇلىدۇ، ھارۋىغا لوظۇلغان ۆئهۈزهىڭ بوًوىغا لاتتىكراق دەرەخ  .3 هىچىم ھارۋا  بۇ خى

و ھارۋىغا . ظەهلىدە ًاصالغان لەڭگۈك صېلىوىدۇ ＜ًىلتىزى ًاهى ئەگرى ظاختىن   وگرام ًۈك بېشىطكا  200بۇ خى هىل

ئىلگىرى بەزى جاًالردىنى هىطىلەر صەپەرگە چىككاهدا هىچىم . ئېرىق، ۆئي ئىطلىرىغا ئىطلىتىطنە بولىدۇ–ۋە ئېتىز

ىز ًاهى پاالس بىلەن ًېپىپ مەپە ھارۋىوىڭ ئىننى ًان تەرىپ ى ۋە ۈئصتى تەرىپىگە ًاغاچتىن جازا وئرهىتىپ ۈئصتىوى هىگ
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وران ۇرىدىن صالالهغىلى ھەم ب لۈك لۇًاش ه ۇرالردىن  -چاپكۇن ۋە لار–وئرهىدا ئىطلەتنەن، بۇهداق بولغاهدا ھەم هۈچ ًامغ

 .صالالهغىلى بولىدۇ

ي، چالشىز، هالىغا  .4 چىگىن  بۇهىڭ ظەهلى ھارۋا ظوتىشى ًاهى چاهىغا وئخطاپ هېتىدۇ، ًاصىلىطى ئاددى

ۆر ىتىلىدۇ، ئىطلىتىطنە لۇالًلىق، ۇئهى ًاصاظكا هۆپ ماتېرىٌال هەتمەًدۇ، ئېدىرلىق، تولاًلىق ۋە چاتكاللىكالردا، ص

ۈگرى چىغىر ًولالردا وئتۇن-ئەگرى چىگىووى هۆپىوچە ھارۋا . ظۇمبا توظۇظكا ئىطلىتىطنە  باب هېلىدۇ-صامان، ظاخ-ب

ۇربى ًەتمەًدىغان هامر  .ات دېھكاهالر ئىطلىتىدۇًاصاظكا ًاهى صېتىۋېلىطكا ل

ار ھارۋىالرهىڭنى بىلەن وئخطاش،  .5 تىنى ًارٌى ي، چالى ۋە وئلى ئادەت ۈزۈلۈظى ئاددى مولاللچى ھارۋا  بۇ ھارۋىوىڭ ت

صاهتىمېتىر  80صاهتىمېتىر، ئېگىزلىنى  20وئخطىماًدىغان ًېرى ظوتىشىوىڭ ۈئصتىگە تاختاًدىن ۇئزۇهلۇلى بىر مېتىر 

مولاللچى ھارۋا ئېتىزغا توپا، لىغ توظۇظكا ۋە ًەر . هەًوى تەرىپ ى وئچۇق صاهدۇق ًاصالغانئەتراپىدا ۈئصتى ۋە 

ۈزلەظنە ئىطلىتىلىدۇ صاهدۇلكا توپا ًاهى لىغ ۇئصشۇلغاهدىن هېٌىن ئېتىزغا ئاپىرىپ صاهدۇلوىڭ  ئىلغۇچىوى بوظىتىپ . ت

ۆهۈلىدۇ ۈرصىال توپا ۆئزلۈهىدىن ت لەت توظۇًدىغان بۇ جەھە. باش تەرىپىوى ئازراق هۆت تتە مولاللچى ھارۋىوىڭ رولى ئەخ

 .مولاللچى ئاپتوموبىلوىڭ رولىغا وئخطاپ هېتىدۇ

ۇراھال ھارۋىالرهىڭ ئىننى ًان ۋە  وڭ ۋە وئتت ا ًاهى ًۈك توظۇظكا ئىطلىتىلىدىغان چ ئەجدادلىرىمىز صەپەرگە، هىراغ

ورا ًاهى هىگىز ۇلتىن، ئاپتاپتىن، لارپاال-ۈئصتى تەرەپلىرىگە ًاغاچتىن جازا وئرهىتىپ، ب -س بىلەن ًېپىپ، صوغ

وران ۇردىن ۋە ب -ًەهە ھارۋىغا لوظۇلغان ئات. چاپكۇهدىن صاللىوىض جەھەتتە ۈئهۈملۈك تەدبىر لولالهغان-ًامغ

ۈرىگە لاراپ، ھارۋا جابدۇللىرىوى ۋە ئات ظكا ئاالھىدە ئەھمىٌەت بەرگەن-ۇئالغالرهىڭ ت : مەصىلەن. ۇئالغالرهى جابدۇ

وىڭ ئالدىغا ئىچى ًۇمطاق، تېطى لاتتىق لىلىپ ًاصالغان ئېطەك-ئات لەرهىڭ بوًوىغا صېلىض ۈئچۈن جاۋەه

چاق)جىڭبو وىڭ ( بوًۇه ئىطلەتنەن؛ ھارۋىغا لوظۇلغان هالىوىڭ بوًوىغا صېلىض ۈئچۈن دەرەخ ًىلتىزى ًاهى دەرەخ

ۈگەن، جىڭبو، ظەهىللىم لەڭگۈك ئىطلەتنەن؛ ظوتىغا لوظۇلغان ئى« ＜»ئەگرى ظېخىدىن ًاصالغان  چ ئاتوىڭ ً

لىق لىلىپ بېزىگەن؛ ئىچ  ۈهلەر بىلەن چىراً ئېگەر ۋە لەهداۋ لاتارلىق جابدۇللىرىوى ھەرخىو رەڭلەردە بوًالغان ًۇڭ پۆپ

ۈر ظارىم صېلىوغان،  لېلىوراق  گە هىچىنرەك ًاڭالچىلىم هېلىدىغان، ئىچىگە لوهالچىلىم تۆم ۈۋى ئاتوىڭ لۇالق ت

ۈردىن صېرىق مىشتىن ًاصالغان  ۇراق ئاصكان؛ ئاتوىڭ هاهاي لىشمىغا هېپىزرەك تۆم وڭغ ۇلدۇرۇڭ ئاۋازلىق ل ۈپ چ بىر ج
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وڭلۇلتا بىر داهە هىلدىرىڭ  ۇمى چ ۈر تىو بېنىتىلگەن، غاز تۇخ ئاصتى وئچۇق لىلىپ ًاصالغان، زەهجىر ئارلىلىق تۆم

ۆڭگىچىگە ًەهى لەهداهىڭ ئىننى ًان تەر ۇراق ئاصكان؛ ئاتوىڭ ص وڭغ ىپىگە ئالمىچىلىم هېلىدىغان، ئىچىگە ئاۋازلىق ل

ورۇ ۈر ظارىم صېلىوغان، لېلىوراق صېرىق مىشتىن ًاصالغان غ لىم تۆم ۇراق-دادۇرچى وڭغ ورۇڭ ئاۋازلىق ل ( گودوڭ)غ

ۇراق ئاصتىدىنى ًېرىكچىدىن چىكىدۇ)ئاصكان  وڭغ ۇرالوىڭ ئاۋازى ل وڭغ ؛ ۇئهىڭدىن باظكا ۇئزۇن صەپەرگە لاتواًدىغان (ل

وڭ  ھارۋا ظوت ۈردىن تىو چ ۈردىن ئاصتى وئچۇق لىلىپ ًاصالغان، زەهجىر ئارلىلىق تۆم ىشىوىڭ ئاصتىغا ًالپاق تۆم

ۇراق ئاصكان وڭغ ۆگە )بېنىتىلگەن، هىچىنرەك چېلەهچىلىم هېلىدىغان بوم ئاۋازلىق بىر داهە ل ۇرالوىڭ ئاۋازى ت وڭغ بۇ ل

ۇرىكىوىڭ ئاۋازىغا وئخطاپ هېتىدۇ وڭغ ۇرالالرهىڭ ئاۋازى ئاتوىڭ ھارۋا جاب(. هارۋاهلىرىوىڭ ل وڭغ لىرىغا ئېشىلغان بۇ ل دۇل

ۇڭلۇق ھەم ًېكىملىق ئاۋاز چىكىرىدۇ ۇرۇش . لەدەم رېتىمىگە ماصلىطىپ م بۇالر ھارۋا هارۋاهلىرىوىڭ جەزبىدارلىكىوى ئاظ

بىوى بىلەن بىرگە، صەپەرداظالرغا ئىشتېتىم زوق بېغىطالپ، ۇئالرهىڭ صەپەر جەرًاهىدىنى زېرىنىطلىم ًول ئازا

 .ئازراق بولشىمۇ ًېوىنلىتىطتە ۆئزىوىڭ تېگىطلىم رولىوى هاماًان لىلغان

گۈدەك ئەمەلدارالر ۋە باي ۇراھال ھارۋىالرهىڭ ھەممىشى دې وڭ ۋە وئتت ۆرىلەرهىڭ لولىدا -ئازادلىكتىن ئىلگىرى چ ت

لىكتىن هېٌىن ًېزا ئىگىلىنىوى ئازاد. بولۇپ، ۇئالر ھارۋىلىرىوى مەدىنار ھارۋىنەظلەرگە ھەًدىتىپ هىراهەظلىم لىلغان

لىودى ۈزۈۋې ۈزلۈك هوللېن تىپ ئىگىدارلىكىغا ۆئتن و ھارۋىالر وئمۇمٌ ۈرۈش مەزگىلىدە بۇ خى -1960. هوپىراتشىٌىلەظت

ۈر لاصكاهلىق،  ۈر وئللۇق، تۆم ۇرىلىرىغا هەلگەهدە ًېزىالردا ۈئچتىن بەظنىچە  ئات  لوظۇلىدىغان تۆم ًىلالرهىڭ وئتت

ۇربى ًەتمەًدىغان . گلو ھارۋىالر ئىطلىتىلدىرېزىونە چاللىق پ ى ور صېتىۋېلىطكا ل ھازىر  ًېزىالردا  ئاپتوموبىو ۋە تراه ت

ۇز ئېطەك لوظۇلىدىغان  ۇز ئات ًاهى ًالغ ۈر لاصكاهلىق، رېزىونە چاللىق، ًالغ ۈر وئللۇق، تۆم دېھكاهالر ًەهىال تۆم

 .هىچىم ھارۋىالرهى ئىطلىتىپ هەلمەه تە

  

 :ًالالرپاًدىالهغان ماتېرى

ۇزهامە» ①  .بەتلەر –56～55هەظرى، –1ئاي، بېٌجىڭ–11ًىلى-1980مىللەتلەر هەظرىٌاتى، « وئغ

 ئابدۇرېھىم ًالۇپ: تەھرىرلىگۈچى
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  ئەهئەهىلىرىمىز صۇصلىطىپ لالمىشۇن

   

   

 

ە  بەگزاد

 

 

نى مېھماهالر . ًېكىودا بىر صۈهوەت توي مەرىنىشىگە لاتواظتىم    ۇرغان ظىرەدى چە  -بىرمەن وئلت بىرى بىلەن ئاه

كا، بالىالرمۇ خېلى هۆپ ئىدى، تاماق تارتىلغاهدىن هېٌىن، . توهۇظۇپ هەتمەًدىغاهالر ئىنەن صۈهوەت توي بولغاچ

لەن ھېلىكى  ۇرغان بىرەً ورۇهدا وئلت لەهوىڭ بالىشى هېلىپ تاماق ًەًدىغاهلىكىوى ئېٌتتى، ص ۇرغان بىرەً ًېوىمىزدا وئلت

ي»: بالىغا ئامراللىق لىلىپ ورۇما بەك وئخطاپتۇ، هېلە، صاڭا ئازراق ئېلىپ بېرە دەپ، ۇئهىڭ « باالم، ماۋۇ ل

ورۇما صېلىپ بەردى ۇر ًېٌىلىپ بولغاهدىن هېٌىن، ھېلىكى مېھمان بىزگە مۇهداق بىر . تەخشىشىگە ئازراق ل تاماق بىرەر ل

ۆزلەپ بەردى بىزگە وئخطاش هاتوهۇظالر بىللە ۇئهىڭ دېٌىطىچە، مۇظۇهداق توي مەرىنىلىرىوىڭ بىرىدە، . ئىطوى ص

لەن ًېوىدىنى بىرىوىڭ بالىشىغا ئامراللىق لىلىپ ۇرغان بىر ظىرەدە بىرەً ى ًەمشەن»: وئلت نى « باالم، ماۋۇه دەپ ظىرەدى

شى ظۇ ًەردىال تېرىنىپ. ًېمەهلىن تىن بىرهى بالىغا تەڭلىگەن ئىنەن ڭوى »: بالىوىڭ دادى ڭنەن، باال هىم صېوىڭ باال

ە-تېپىپ باالم ظكا ھاي بېرىپتۇ . جارلىراپ هېتىپتۇ -دەپ ۋارلىراپ« د ۈر ئادا ۈظۈپ ھېلىكى تەت ورۇهدىنىلەر ئارىغا چ ص

وۋا، جاھان هېمە بولۇپ هەتتى؟»ھەمدە   .دەپ ًالىشىوى چىطلەپ لاپتۇ« ت

ق    ۇرىدا ۇئرۇق. بۇهى ئاڭالپ بىزمۇ ھەًران لالدۇ كاهدارچىلىق مۇهاصىۋىتى بولمىشىمۇ،  -بىزدە وئتت لېنىن لارظى تۇغ

ۈزىشىدىن، بالىشى دېمەتلىم بالىالرهى لىزىم، وئغلۇم دەپ ئاتاًدىغان، ئاتا ۆرمەتلەش، ئىززەتلەش ً ئاهىشى  -تەرەپوى ھ

وڭالرهى دادا، ئاها دەپ ئاتاًدىغان، ئاها  -ئاچىشى دېمەتلىنلەرهى ئاها، ئاچا دەپ ئاتاًدىغان، ۇئهىشى -دېمەتلىم چ

گە ًېكىولىق . ئادەت بار... صىڭلىم دەپ ئاتاًدىغان صىڭلىشى دېمەتلىنلەرهى ۇئهام، و ئاتاش ھەرلاهداق ئادەم بۇ خى
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ۇرىدىنى مۇهاصىۋەتوى  ظوى ئازاًتىپ، وئتت تۇًغۇصى ئاتا لىلىپ، ئىننى تەرەپوىڭ ئارىلىكىوى لىشكارتىدۇ، ًاتشىرا

ۇرىدۇ بىرىوى ئەهە ظۇهداق ئاتىطى ئەلۋەتتە  -ظەرىپىوى بىلمەًدىغان هاتوهۇظالرهىڭ بىر -بىرىوىڭ ئىشمى -بىر. راۋاهالظت

گەهگە لارىغاهدا لۇاللكا ًېكىملىق ئاڭلىوىدۇ« ھەي باال»، «ھەي ئادەم»  .دې

لەهوى     وڭ بىرەً ا»براۋهىڭ ۆئزىدىن چ وڭ ئادەموىڭ بالىشى دېمەتلىم بىرەر بالىوى « داد دەپ لوًۇظى ًاهى بىرەر چ

ا« باالم»  .غا ئاًلىوىپ لېلىطى ئەصال مۇمنىن ئەمەسبالى -دەپ لوًۇظى بىلەن ئىننىشىوىڭ داد

گەهدەك ئەھمىٌەت بېرىپ     ھازىر ئائىلە، مەه تەپ ۋە جەمئىٌەتوىڭ تەربىٌىشىدە ئەهئەهە تەربىٌىشىگە دې

كاهلىكىمىز ۈئچۈن، بەزى ئەدەپ ًۇلىرىكى ئىطوى بۇهىڭ . ئەخالق ئەهئەهىلىرىمىز صۇصلىطىپ هېتىۋاتىدۇ -هېتەلمەًۋات

لەرهىڭ هېلىپ چىكىطىوى تەصەۋۋۇر لىلىض . هە بولىدۇتىپىم مىشال دېٌىض مۇظۇهداق هېتىۋەرصە، لاهداق ئالىۋەت

ۈزۈش، . تەس ۇڭا ھەممەًلەن ئېشىو ئەهئەهىلىرىمىزگە ۋارىشلىق لىلىض، ۇئهى جارى لىلدۇرۇش ۋە پەرزەهتلەرگە ًەتن ظ

ۇرۇظى ۋە تەرەلكىي ۇئالرغا ۆئگىتىطوى ئېشىمىزدىن چىكىرىپ لوًماًلى، ئەهئەهىوىڭ مىللەتوىڭ مە ۇت بولۇپ ت ۋج

ۇرۇپ  لىلىطىدىنى مۇھىم رولىوى توهۇپ ًېتىپ، ئېشىو مىللىي ئەهئەهىدىن چەتوەپ هېتىطوىڭ ۋە ۇئهى صۇصالظت

  .لوًۇظوىڭ ئالدىوى ئاالًلى

  

  "لۇل-ًەتتە ئاتىشىوى بىلمىگەن "

   

 

 

 

 صەلىمە هامال  

 

 

 ئىدارىشىدىن"ظىوجاڭ گېزىتى" 
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گەن ھېنمەت بار"لۇل-ئاتىشىوى بىلمىگەن بىزدە ًەتتە "   ًەتتە ئەجدادىوى "بۇ ھېنمەتوىڭ ًەهە بىر ۋارىٌاهتى . دې

تەه تىوى، جەمەت ًىلتىزىوى بىلىض  -هەصەبىوى، تېگى "بۇ ھېنمەتوىڭ ۆئزىدىوال ئەجدادلىرىمىزهىڭ .»ۇئي-بىلمىگەن 

ۇڭا فامىلە لوللىوىض . ىدا ئەھمىٌەتلىم بەلگەجەمەتوىڭ، بىر مىللەتوىڭ ۆئزىوى توهۇش -بىر ئادەموىڭ، بىر ۇئرۇق  ظ

ظلىرىم بەلنىم فامىلە مەصىلىشىوى بۇ ھېنمەتتىن باظالپ . دەپ لارىغاهلىكىمغا ًەهە ئىشپات ھاجەتشىز»زۆرۈر زاماهدا

ۇرىغا لوًغىوىمدىن بىئاراملىق ھېس لىلىطى ًاهى ۇزدا وئتت نەهلىم"لاتتىق تەلەپپ ۇرۇۋەت . دەپ لارىطى مۇمنىن»ئاظ

ان تارتتۇق، بىرا ظلىرىموىڭ صەمىگە ظۇهى صالمالچىمەهنى، بىز ًېزىق مەصىلىشىدە هۆپ لېتىم زٌى ق، مەن زاماهدا

ئاتىلىرىمىزهىڭ بىپەرۋالىكىدىن لەدىمنى . فامىلە بىر مىللەتوىڭ ۆئزلۈك ئېڭىوىڭ بەلگىلىرىدىن بىرى ئىدى

ۇر لىرىمىزهىڭ هامىوى، ًەر  -ئەجدادلىرىمىزهىڭ بات جەمەت لەلەملىرىوى ۇئلۇغالپ  -ملىرىوى، ۇئرۇق جاي ها -پالۋاه

ى، خەلكىمىز پۈتۈهلەي . ئىطلەتنەن فامىلىلىرىوى تاظلىۋەتتۇق بۇ ًەردە ظۇهى ئەصنەرتىطنە توغرا هېلىدۇه

ئەۋالد  -هاھاًىتى ئاز صاهدىنى بىر لىشىم هىطىلىرىمىز جەمەت فامىلىشىوى ئەۋالدمۇ . فامىلىلىشىزمۇ لالمىدى

ۇرۇپ ك الظت و فامىلە لوللىوىپ . ەلدىداۋام ظلىرىمىز ظۇ دۆلەتلەرهىڭ لائىدىشى بوًىچە ئىزچى چەت ئەللەردىنى لېرىودا

ق. هېلىۋاتىدۇ . هەتىجىدە بىز ھازىر دۇهٌادىنى فامىلىشىز لالغان هاھاًىتى ئاز صاهدىنى مىللەتلەر لاتارىغا لوظۇلۇپ لالدۇ

ۇرلۇللىرى، تەجرىبە فامىلىشىزلىم بىزگە ئەجدادلىرىمىزهىڭ مۇبارەك هامىال   -ئەمەس، ۇئالرهىڭ تۆھپىلىرى، بات

لىرىوىمۇ ۇئهتۇلدۇردى لەر بىلەن چەت ئەللەرگە .  صاۋال ۈرلۈك صەۋەب كان ًولالش ۋە باظكا ت وئلۇش، تۇغ

گەن هاتەهچىگە دادىمىزهىڭ هامىوى، "فامىىلىڭىز"چىككاهلىرىمىز گەن هاتەهچىگە ًەهە ۆئز ئىشمىمىز »ئىشمىڭىز"دې دې

ۇرغۇن بىلەن دا ۇرغۇن ئاۋارىچىلىكالرهى تېپىۋالدۇق، ه دىمىزهىڭ ئىشمىوى تەهرار ًېزىپ ۆئز ۆئزىمىزگە ه

ق بۇهىڭغا ئىزاھ بېرىطنە، ئاخىرىدا ًەهىال فامىلىشىز مىللەت ئىنەهلىنىمىزهى تەن . ۇئلۇظماصلىكالرهى پەًدا لىلدۇ

ق ا لالدۇ ۇر بولدۇق، باظكىالرهىڭ ئالدىدا ئىزاغ لمىغان بولشالمۇ ئەمما. ئېلىطكا مەجب ًەتتە ئاتىشىوى "، ئەمەل لىال

ۈهرى، "بىلمىگەن لۇل ا ظ ۇداغ گەن ھېنمەتوى خ ق  -21دې   .ئەصىرگىچە ۇئهتۇماي ًادالپ هەلدۇ

وۋىمىزهىڭ هامىوى بىلگەهدىن باظكا، ۇئهىڭ هېرىشىغا ۆئتەلمەًمىز، ۇئالرهىڭ مىجەز   -بىز هۆپ بولشا دادىمىز ۋە ب
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ۇلكى، خاراه تېرى، ًاظاش ۇئ . هەصەبى ھەلكىدە ھېچوىمە بىلمەًمىز -زاماهلىرى ۋە ًىلتىزى ، هەصلى  -صۇلى، ماهان خ

چىق ئىنەهلىنىوى تەن ئالماي مۈمنىن ئەمەس ۇڭا بىزگە فامىلىشىزلىنوىڭ هەلەدەر ئاچ زادى ًەتتە ئاتىمىزهى  .ظ

چە تەس ًېرى ًوق وۋىمىزدىن ۆئزىمىزگىچە ۈئچ. تاپالمامدۇق؟ مېوىڭچە بۇهىڭ ھېچكاه ئەۋالد، ۇئهىڭغا بالىمىزهى  ب

  .ۇئلىشاق تۆت ئەۋالد بولىدۇ ئەمەصمۇ

گەن بۇ ھېنمەتوى ۆئمرۈم بوً  ى "لۇل-ًەتتە ئاتىشىوى بىلمىگەن "مەن دادام لۇلۇلۇمغا لۇًۇپ لالدۇرغان      دې

ۇر لېتىدا صالالپ هېلىۋاتىمەن وڭ ك ۈرىنىموىڭ چ صتلىرىمغا ئېٌتتىم، مەهىشىوى ًېطىپ. ً ۈظەهدۈردۈم بالىلىرىمغا، دو . چ

ۇدۇم لەرزىگە هېلىدۇ ئائىلىمىز فامىلە ئىطلەتنىلى ۇئزۇن بولغان . ھەر لېتىم مۇظۇ ھېنمەت ًادىمغا ًەتنەهدە ۋۇج

خەًرىٌەت ، ئاخىرى بىزدە بۇ  .بولشىمۇ، لېنىن وئمۇمىي مىللەتوىڭ فامىلىشىزلىنى هىطىوى تولىمۇ ئېچىودۇرىدۇ

فامىلە تارىخىمىز، ۇئهىڭدىن هە تەرىكىدە ۋاز . زدىوىطلەر باظالهدىخاصىٌەتلىم ئىض ۈئچۈن تەتكىكاتالر ، ئى

اهلىرىمىز ھەلكىدە  چىلىنى"هەچنەهلىنىمىز، تارتكان زٌى ، »ظىوجاڭ ئىجتىمائىي پەهلەر تەتكىكاتى"، »ظىوجاڭ تەزهىرى

ۆزلەهگەن ژۇرهىلى لاتارلىق ژۇرهالالردا ًېتەرلىنپاهى"مىراس"، »ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتى ئىلمىي ژۇرهىلى" تالر ص

ۆهۈمىتىوىڭ . لىممەتلىم مالالىلەر بېشىلدى ۇر ئاپتوهوم راًوهلۇق خەلق ھ بۇ خاصىٌەتلىم ئىطكا ظىوجاڭ ۇئًغ

ورالرغا ئاۋاز لوظۇپ، ۆئز . تەظەببۇصنارلىق بىلەن ًېتەهچىلىم لىلىطى هىطىوى تېخىمۇ صۆًۈهدۈرىدۇ مەهمۇ ئاظۇ ئاپت

ۆزلەش جەمەتىموڭ فامىلە لوللىوىض تارىخى، صەۋ ى، فامىلىوىڭ جەمەتىمىز تارىخىدا وئًوىغان رولى ھەلكىدە ص ەب

ۇر بەرمەهچىمەن  .ئارلىلىق فامىلە لوللىوىطوىڭ هەلەدەر ئەھمىٌەتلىم ئىض ئىنەهلىنى ۋە تەخىرصىزلىنى ھەلكىدە ۇئچ

لىزىڭىزهىڭ ئىشمى - :مەه تەپ ًېطىغا توظكان چېغىمدا دادام مېوى لولۇمدىن ًېتىلەپ مەه تەپنە تىزىملىتىطكا ئاپاردى

اچە هاصتٌۇم  هامال-فامىلەڭالر؟-ئابدۇلھەق-ۆئزىڭىزهىڭچۇ؟-صەلىمە-هېمە؟ ۇرىدىغان، ًاۋروپ ۇر ًېغىپ ت  -چىراًىدىن ه

ۇرغۇن ئەپەهدى مېوىڭ ئىشىم  ۇرۇلنا هىٌىپ، گالىشتۇك تالىغان ت  .هامال، دەپ ًازدى. ئا. صەلىمە:فامىلەموى  -ب

گەن هىم؟ مەن هېمىطكا صەلىمە ئابدۇلھەق . بولدۇم"هامال. ائ. صەلىمە "ظۇهىڭدىن هېٌىن مەن  ئەًوى چاغدا هامال دې

گەهدەك ئىطالرهى وئًلىمىغاهىنەهمەن. ئا. بولماي، صەلىمە  ظۇهىڭ ۈئچۈن هېٌىونى چاغالردا . هامال بولىمەن، دې

وىڭ -ئىشىم  ۇرىشىدىنى دادام كان ۈئچ ئىشىموىڭ وئتت ئىشمىوىڭ باش ھەرپ ى  فامىلەموى تولۇق بىلدۈرۈپ هېلىۋات

نىوىمگە بەهمۇ ئېچىوىمەن"ئا"بولغان    .ھازىر وئًلىشام بۇ ۆئز ۋالتىدا بىر باظباظتاللىق بولغاهىنەن. هى تاظلىۋەت
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ك كان ۋالىتلىرىم بولشا هېرە ۇرىوىڭ ئاخىرىكى ًىللىكىدا وئلۇۋات لىق بىر هوها . تولۇلشىز وئتت دادام جىگەر رەڭ مۇلاۋى

ۈرۈپ چىق تەرهى هۆت صىلەرگە جەمەتىمىزهىڭ تارىخىدىن لىشكىچە مەلۇمات - :صىڭىللىرىموى ًىغدى -ىپ، ھەدە دەپ

ى هامال ھەزرەتلىرى بۇخارادا ًەتتە ًىو . بېرىدىغان ۋالىت بولۇپ لالدى تەرهىڭ بىرىوچى بېتىدە دادام ئابدۇۋەل بۇ دەپ

ۆز بار"لۇل -ىگەن ًەتتە ئاتىشىوى بىلم"ئىلىم تەھشىو لىلىپ لاًتىپ هەلگەهدە ًېزىپ لوًغان  ۈملە ص گەن بىر ج . دې

لىرىمىز ئائىلە ۇئرۇق  -ئاتا  وۋى ظوى ظۇ  -ب جەمەت هەصەبوامىشىوى ًېزىپ لالدۇرۇپ، ئەۋالدالرغا ۆئز ًىلتىزىوى بىلدۈرۈ

وۋىمىزدىن باظلىوىدۇ. تەرىكىدە جىددىي مەصىلە دەپ لارىغان ئابدۇهېرىم بەگ . جەمەت هەصەبوامىمىز ئابدۇهېرىم بەگ ب

وۋ ۈرخان زاماهىدا وئردا مەصلىھەتچىشى بولغانب لۇق تۆم ۇردىوىڭ هامى . ىمىز تۇغ ئابدۇهېرىم بەگوىڭ وئغلى ئىلٌار مولال ت

ۈهىرەتمە ًېزىشى . ھېلىھەم خەلكوىڭ لەلبىدىن ۆئچنىوى ًوق ۇلجا هاھىٌىشىوىڭ گ ۇرغان بىر ۆئصتەڭ ھازىرمۇ غ ۇئ چاپت

ورغاس مازاردا دىوىي . دەپ ئاتىلىپ هەلمەه تە"ىكىئىلٌاهىڭ ئېر"ھېزىۋەه تام مەھەللىشىدە ھېلىمۇ  ۇردى ل ئىلٌار مولال ت

كان و، . مەه تەپ ئاچ ۇردىوىڭ وئغلى ئىبراھىم، ئىبراھىموىڭ وئغلى ئىشمائىو، ئىشمائىلوىڭ وئغلى ئىشراپى ئىلٌار مولال ت

. ەلى، ئابدۇمۇتائالىالردۇرئىشراپىلوىڭ وئغلى هامالىدىن ھاجى، هامالىدىن ھاجىوىڭ وئغۇللىرى ئابدۇلئەزىز، ئابدۇۋ

گەن فامىلە مۇظۇ ۈئچ وئغۇلدىن باظالپ رەصمى مۇلىم فامىلە لىلىوغان"هامال" وڭ :دادام بىزهىڭ .دې هېمە ۈئچۈن چ

ۇزۇپ، ئەلگە ًاخطى ئىض  لىرىمىز وئردا مەصلىھەتچىشى ئابدۇهېرىم بەگوىڭ ًاهى ۆئز زاماهىشىدا ۆئصتەڭ چاپك وۋى ب

گەن صۇئالىمىزغا مۇهداق دەپ جاۋاپ لىلىپ بەرگەن ئىلٌار مولال  ۇردىوىڭ هامىوى فامىلە لىلىپ تاللىماًدۇ؟دې ت

وۋىمىز -20:بەرگەهىدى وزغىلىڭىوىڭ صەرهىلىرىدىن بىرى بولۇپ،   -1860ًاظلىق هامالىدىن ھاجى ب ًىلالردا صادىر ل

 -هامالەك )ۇپ، هامالەكلەخمە هوالظوى پىالهالظكا لاتواظكان، ۆئزى باظالمچى بولۇپ لەخمە هولىغان هىطى بول

ۇرىشىغا ھاًۋاهات تېرىشىدىن تىنىلگەن پىططىق  ورال بولۇپ، ئىننى ًاًوىڭ وئتت ئىننى ًاًلىق، وئلٌا ظەهىللىم ل

ۇۋېتىلگەهدە هۈچ بىلەن ئېتىلىپ چىككان تاش . خالتا وئرهىتىلىدىنەن خالتىغا تاش لاچىلىوىپ، ًاي لاتتىق تارتىپ لوً

ې ۇۋۇۋ ظمەهوىڭ مىڭىشىوى چ وۋىمىز هېٌىن ئىچنى . ئېتىطكىمۇ هاھاًىتى ماھىر هىطى ئىنەن(تەلەًدىنەندۈ  -هامالىدىن ب

ورۇدا ۆئزى وئغۇلالرهى  ورۇدا مومىمىز لىزالرهى وئلۇتكان، تاظكىرىكى ل ورا صالدۇرغان، ئىچنىرىنى ل تاظكى ل

  .وئلۇتكاهىنەن

ۇرلۇلى، ئەل ئارىشى وزغىلىڭىدىنى بات وۋىمىزهىڭ صادىر ل دىنى ظۆھرىتى، مەرىپەتپەرۋەرلىنى تۈپەًلىدىن ظۇ هامالىدىن ب
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ۇراللىق فامىلە لىلىوغان وۋىمىز ئابدۇهېرىم بەگدىن .  هىطىوىڭ هامى ت صلەپنى ب هەصەبوامىگە ًېزىلغان ئەڭ دە

وۋاڭالردىن ھېشابلىغاهدا   -9ھېشابلىغاهدا صىلەر  ئەۋالد   -4ئەۋالد، هامى جەمەتىمىزگە فامىلە لىلىوغان هامالىدىن ب

گەهىدى وىڭ هەۋرىشى ظۆھرەت هامال، ۇئهىڭ وئغلى صۇبات هامال دۇهٌاغا هەلدى .بولىشىلەر، دې ئائىلە . ھازىر دادام

وۋىمىزهىڭ وئغۇللىرى، هەۋرە . ئەۋالدلا ۇئالظتى  -6ئەۋالدلا، فامىلە تارىخىمىز   -11هەصەبوامىمىز  چەۋرە،  -هامالىدىن ب

  -60ًىلالرهىڭ ئاخىرى،   -50. دىن ئارتۇق هىطى ۇئًۇظتى300ز ئەتراپىغا بولۇپ، ھازىر بۇ ًىلتى...پەي هەۋرىلىرى 

وڭ  ى هامالى مولال ھەزرەت بىلەن ئابدۇمۇتائالى  -ًىلالرهىڭ بېطىدا ئىلى دەرًاصى بوًىدا چ لىرىم ئابدۇۋەل وۋى هىچىم ب

لىرى ًاهمۇ ًان ئىدى -هامالى خەلىپە ھەزرەت ئاها  وڭ باغ ى هامالى مولال ھەزرەت ئاب. ۇئهىالرهىڭ هاھاًىتى چ دۇۋەل

ورۇصىدا   -1928بۇخارادىن لاًتىپ هېلىپ تاهى  ۇلجا ظەھەر ئىچى تېرەك مازاردىنى ل ات بولغاهغا لەدەر غ ًىلى ۋاپ

وۋىوىڭ بالىلىرى، هەۋرە . ئاًالى بۈبى ئاًطە لىزالرهى وئلۇتكاهىنەن. مەه تەپ ئېچىپ باال وئلۇتكان لىرى  -ئىننى ب چەۋرى

نە بولغان بارلىق ك وڭالرغا ئەگىطىپ باراۋەت امالالر بىر ًەرگە جەم بولشاق، باغالردا، دەرًا صاھىللىرىدا وئًوىشاق، چ

و ًېكىولىق،  ۇددى بىر ئاتىوىڭ بالىلىرىدەك ۋاز هەچنىلى بولماًدىغان بىر خى چىكشاق، ھەتتا صولۇظۇپ تاالظشالمۇ خ

ۇرىدۇ  .ئىللىق مېھرى مۇھەببەت بىزهى باغالپ ت

كان ئېشىموى تاپكى مەدەهىٌەت "هىمدىن بۇًاهكى ئىطالرهى ئەصلىشەم، مەًلى جەمەتىمىزهىڭ بېطىغا باالً  ى ئاپەت ًاغ

دا بولشۇن، مەًلى تىوچلىق مەزگىللىرىدىنى هۈهلەر بولشۇن هامال جەمەتى لولوى لولغا تۇتۇپ لاًغۇ ۋە »ئىوكىالبى

ۇظاللىكالرهى بىرگە تارتتى   .خ

ۈرەك ًىلالر ئابدۇمۇتائالى هامالى خ    باغرى ئىلى دەرًاصىدىومۇ هەڭ  -ەلىپە ھەزرەتلىرىگەوئخطاش ئېشىو ئاتىالرهى، ً

وڭالرهىڭ  -ًاش ئاتا . بۈبى ئاًطە، زۆھرە ئابىشتاًغا وئخطاش ۇئلۇغ وئلۇتكۇچى ئاهىلىرىمىزهى لارا ًەرگە ۇئزاتتى ئاهىالر چ

لىرىوى بېشىپ، ًاش ئەۋالدالرهى تەربىٌىلەظنە، جەمەتى مىزهىڭ ۇئًۇظۇظچاهلىكىوى مۇصتەھنەملەظنە مۇبارەك لەدەم

ۇلجىدا . ئەۋالد تەربىٌىشىوى ھەممىوىڭ ئالدىغا لوًدى. ئاًاهماي بەدەل تۆلىدى ۈئچ ۋىالًەت "هېمىطكىدۇر، غ

ۆهۈمىتى وۋىمىز ئابدۇمۇتائالى هامالى ھەزرەت دىوىي ئىطالر هازارىتىوىڭ هازىرى بولغاهدىن "ئىوكىالبىي ھ ۇرۇلغاهدا ب ل

ۈگۈهنى هۈهگە لەدەر جەمەتىمىزدىن ئەمەلدار چىكمىدى باظكا، تا ًىلالردىن باظالپ دىوىي صاھەدە   -50بىراق، . ب

ۆرمىتىگە ئېرىطنەن لۇتپۇلال ۈرك، خەهزۇ تىللىرىوى پۇختا . غ.ئەلوىڭ ھ هامال لارى ھاجىم؛ ئىوگلىز، ئەرەپ، ت
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ىشتىتۇتىدا صىشتېمىلىق تەربىٌە ئالغان هامال، مەرهىزىي ئىشالم ئىن. ئى. ئىگىلىگەن تىو بىلىمداهى ئىشھاق

ًىلالرهىڭ ئاخىرلىرىدىن   -70ۋە    -60. هامال لاتارلىكالر جەمەتىمىزهىڭ باًرالدارلىرى بولۇپ ًېتىطتى. م.ئابدۇراخمان

ۈرهۈملەپ وئلىدى -باظالپ جەمەتىمىزهىڭ وئغۇل  ۇرتلىرىدا ت جەمەتىمىز ئىچىدە جەمەتىمىز ۋە . لىزلىرى ئالىي بىلىم ً

ۈز بەرمىدى -ئاتا  ۆڭۈلشىز ئىض ً ۈرىدىغان بىرەر ه لىرىمىزهىڭ ظەهىگە داغ هەلت وۋى ئەهشىچە جەمەتىمىزهىڭ ھەر بىر . ب

گەن بۇ تەۋەرۈك فامىلىوىڭ ظان "هامال"ئەزاصى  ًىلى لازالىشتان،  -1990.ظۆھرىتىوى لوغداپ هەلدى -دې

وۋىمىزهىڭ  وئغلى ئابدۇلئەزىز هامالوىڭ وئغلى . ۆئزبېنىشتان، روصىٌە، لىرغىزىشتاهالرغا صاًاھەتنە چىكتىم هامالىدىن ب

ۈرۈپ چىكىپ هەتنەن  -50هامال . ئا. ئابدۇلەًٌۇم وىڭ صىڭلىشى . ًىلالردا ئائىلىشوى ئالمۇتىغا هۆچ ۇئ ًەردە ًەهە دادام

ە. ئا. هامال ھەمدە لىرغىزىشتاهدىنى ئىوىشى مەصئۇت . ئا. هامال، ئىوىشى بالى. ئا.زەًوەپ  -ۇئالرهىڭ باال هامال ۋ

كاهالرهىڭ بىرىوىمۇ توهۇماًتتىم. چالىلىرى بار ئىدى ۆرۈظنىلى هەلگەن تۇغ . هىچىم ئاپام زەًوەپوىڭ ۆئًىگە مەن بىلەن ه

ۈرەتلەپ بەرگەهىدى -ھەتتا هىچىم ئاپام زەًوەپوىمۇ ئاتا ۈهنى، ۇئالر لازالىشتاهغا هۆچنەهدە مەن تېخى . ئاهام ص چ

كاهالرهىڭ. هىچىم ئىدىم لىق موماي  تۇغ ۇرا ًاش ئەر  -ئىچىدە ئاپپاق چاچ وۋاًالر، ًاش، وئتت ًىگىت،  -ئاًالالر، لىز  -ب

ۈرلەر هۆپ ئىدى ۇرغاهدا  ماڭا ئاظۇ ًېكىملىق، پەخىرلىم . ۆئصم هامى ۇئالرهىڭ ئىشمىغا "هامال"ھەممىشى ۆئزىوى توهۇظت

ۆرۈپ بالمىغ. لوظۇلۇپ، بىللە ًادلىواتتى ۈظۈمدىمۇ ه ظلىرىم، مەن ظۇ چاغدا چ چىۋاال جىق لېرىودا ان مۇه

و خاتىرجەملىم، پەخىرلىوىض تۇًغۇصى ماڭا ئىطەهچ ۋە هۈچ . جىگەرلىرىموىڭ بارلىكىدىن صۆًۈهدۈم ۇۋۋەت  -بىر خى ل

گەن ئەلىدىوى تىنلەپ بولغاهىدىم. ئاتا لىلدى . ظۇ چاغدا مەن دۇهٌادىنى هامالالرهىڭ ھەممىشى بىر ئاتىوىڭ بالىلىرى دې

ۆرۈهگەن لازالىشتان  ۆزگە ه ۇر تارىخى بوًىچە ه ۇرظۇهاصلىق ئىوىشتىتۇتىوىڭ ۇئًغ پەهلەر ئاهادېمىٌىشى صابىق ۇئًغ

كاهىنەن ۇرۇۋات ا بىلىم ئاظ چىشى ئابلەت هامال لېوىوگرادت ۆرۈظنەهدە باغرىمغا باصتىم، . تەتكىكات ۇڭا ۇئهىڭ بىلەن ه ظ

ۈرگەن ظان  لىرىدىن . ظتىمظەرىپىگە وئرتالال -ۇئهىڭ هامالالر جەمەتىگە هەلت وۋىمىزهىڭ چەۋرى جاهابى  هامالىدىن ب

ورى. ق.بولغان ئابلەت  ورد ۇئهىۋېرصىتېتىوىڭ تەهلىپ لىلىوغان پروفېشش مۇھەببەت  .هامال ھازىر ئەهگلىٌە وئهشف

ۈزگەن بولۇپ، ھازىر ئىشپاهىٌە   -1988هامال .ئا. ًىلى ظىوجاڭ ۇئهىۋېرصىتېتىوىڭ بىئولوگىٌە فاهۇلتېتىوى پۈتن

ۇرس ە، ئىشپاهىٌە ئالىملىرى بىلەن (MURCIA)ىٌەم ورى ۇئهۋاهى بىلەن ئىتالٌى ۇئهىۋېرصىتېتىدا بىئولوگىٌە پەهلىرى دوه ت

ە DNA بىرگە مالىنوال بىئولوگىٌىشى ۋە ھاظارەتلەرهىڭ   .لىرى ۈئصتىدە تەتكىكات ئىطلىمەه تەHROMOSOM ۋ
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لەردىن مەغپىرەت    ۇر تىلى هەصپ ى بوًىچە وئلۇش  هامال مەرهىزىي مىللەتلەر. ئا.ًەهە چەۋرى ئىوىشتىتۇتىدا ۇئًغ

ورلۇق ئىلمىي ۇئهۋاهىغا  ۈرهىي تىلالر هەصپ ى بوًىچە دوه ت ۇرۇپ ت ەلەردە بىلىم ئاظ ۈرهٌى تاماملىغاهدىن هېٌىن، ًاپوهىٌە، ت

ېرصىتېتىوىڭ هامال بېٌجىڭ ۇئهىۋ.ئا.پەي هەۋرىلەردىن لېٌۇم.ھازىر ئەهكەرە غازى ۇئهىۋېرصىتېتىدا ئىطلىمەه تە. ئېرىطتى

ومىٌەبىلىملىرى بوًىچە تەربىٌىلەهمەه تە وئمۇمەن . تالالپ ئەۋەتىطى بىلەن  ئامېرىنا چىناگو ۇئهىۋېرصىتېتىدا ئاصتروه

ۇرىلىرىدا هامالىدىن   -19.پىرصەهتى ئالىي مەلۇماتلىق80هامال جەمەتىدىنى چەۋرە، پەي هەۋرىلەرهىڭ  ئەصىرهىڭ وئتت

ۇرل وۋىمىز لەھرىماهلىكتا، بات ۈگۈهنى دەۋردە ئەۋالدلىرى ۇئهىڭ مۇبارەك هامىوى ۆئز ئىلمىي . ۇلتا هام چىكارغاهىدىب ب

ۇرالهدۇرمالتا       .ئەمگەهلىرى بىلەن ه

ۇراللىق فامىلە تەلدىم لىلمىغان   ۇرغۇزمىغان، جەمەتىمىزگە ت ئەگەر بىزهىڭ ئەجدادلىرىمىز جەمەت هەصەبوامىشى ت

چىلىننە، ۇئرۇق بولشا، ھەممىمىز ۆئز ئاتىمىزهىڭ هامى كاهالر ئارا  -هىال فامىلە دەپ توهۇپ، تار دائىرىدىنى جەمەت تۇغ

ۈزلىوىپ، هىچىم  بىزگە ًەهە ئاتىمىزهى توهۇتكان، بىر  .هىچىم توپالرغا ئاًرىلىپ هەتنەن بوالتتۇق -ًاتلىطىطكا لاراپ ً

ۈلدۈرمەي تاش تىزىطوى، ۈئزلۈهشىز ئەۋالدهىڭ ئىزىوى ًەهە بىرى بېشىپ، ۆئزلىرى تىنلىگەن جەمەت ئابىدىشىگەۈئز

مۇصتەھنەملەظوى ۆئگەتنەن، بىزهى چىرىماس ًىلتىزغا توپلىغان ئاتىلىرىمىزهىڭ ئەتىۋارلىق ئاها زېمىووىڭ توپىشىغا 

ۇرۇمىغاي    !صىڭىپ هەتنەن جىشمى مەڭگۈ ل

 

  ئابلىز وئرخۇن: تەھرىرلىگۈچى  

 

  

  دۆلەت 10ئىوشاهىٌەت مەدەهىٌەت تارىخىدىنى 
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ۇربان     ظېرىن ل

 

  

ۇر جەۋھەرلىرى»ًېكىودا ئامېرىنىدا    ژۇرهىلىوىڭ ًېڭى بىر صاهىدا ئىوشاهىٌەت مەدەهىٌەت تارىخىدىنى ئەڭ « تەپەهن

دۆلەت ئىچىگە هىرگەن  10. مەدەهىٌىلىم دۆلەت ۋە ۇئالرهىڭ تۆھپىشى هاملىق ًېڭى ماتېرىٌال ئېالن لىلىوغان10ۇئلۇغ

قدۆلەتلەرهىڭ لىشكىچ  :ە ئەھۋالى مۇهدا

ە، لەدىمنى رىم ھازىرلى  .1    بۇ لەدىمنى غەرب دۇهٌاصىوىڭ لاهۇن، . هى بەرپا لىلغان«غەرب جەمئىٌىتى»ئىتالٌى

ا. مەدەهىٌەت ۋە دىوىي ئېتىكادىوى ۆئز ئىچىگە ئالىدۇ ًىللىق جاالھەت 1000رىم ئىمېپېرىٌىشى ًولالغاهدىن هېٌىن، ًاۋروپ

ۈزدى وى بېطىدىن ۆئتن ە ًەهە ئەدەبىٌات . دەۋرى صەهئەت وئًغىوىض ھەرىنىتى ئارلىلىق  -ۇئهىڭدىن هېٌىن ئىتالٌى

اغا ًېڭى ھاًاتىي هۈچىوى ئېلىپ هەلدى لۇق ھېشابلىوىدۇ. ًاۋروپ ادە ۇئلۇغ . بىر مەدەهىٌلىنوى بەرپا لىلىطوىڭ ۆئزى زٌى

ە تېخى ۇزغان1000ئىتالٌى اهى ًەهە بىر لېتىم لۇتك  !التىس ۋە هارامەت ئىض، ئەلۋەتتەبۇ ق. ًىلدىن هېٌىن ًاۋروپ

وڭ  -ئەصىردىنى ۇئلۇغ صاهائەت دۆلىتى ۋە دېڭىز  -19ئەهگلىٌە . ئەهگلىٌە .2    وئهٌان دۆلىتى، ئەهگلىٌىوىڭ ئەڭ چ

ۇهى، ۇئ  ئەهگلىٌە ھازىرلى زامان غەرب هاپىتالىوى تەرەلكىي . هى ًاراتكان«ھازىرلى زامان دۇهٌاصى»تۆھپىشى ظ

ۈرۈش، ئەدەبىٌات لىلدۇرۇش، هاپىتال وهراتىٌىشىوى ئىلگىرى ص تېخوىنىوى  -صەهئەت ۋە پەن  -ىزم ۋە پارالمېوت دېم

ظتا، ئىوتاًىن مۇھىم صەردارلىق رولىوى وئًوىغان ئەڭ گۈللەهگەن چاغالردا، بۈًۈك ئەهگلىٌە . راۋاجالهدۇرۇ

اھالىشىوىڭ ۈئچتىن بىر لىشمىغا ئىمپېرىٌىشىوىڭ صەلتەهەت دائىرىشى ًەر ظارىوىڭ تۆتتىن بىر لىشمىغا، دۇهٌا ئ

  .بەزى چاغالردا تېخى بۇهىڭدىومۇ ئېطىپ هەتنەن. ًەتنەن

ئامېرىنا، مەًلى لاًشى هۇلتا ًاهى تەرەپتىن ئېٌتماًلى، ئامېرىنا دۇهٌا تارىخىدا ئەڭ باي ، ئەڭ لۇدرەتلىم ۋە  .3   

لېنىن ئامېرىنىوىڭ تارىخى ۇئزۇن . ى ًوقتەصىر هۈچى ئەڭ زور دۆلەت بولۇپ، بۇ جەھەتتە ھازىرچە ۇئهىڭ تەڭدىض

لماًۋاتىدۇ كا، ئەڭ ئالدىوكى لاتاردىن وئرۇن ئاال ئامېرىنا بىرىوچى ۋە ئىننىوچى جاھان ۇئرۇظى زەپەر مارظى . بولمىغاچ

ۈرۈپ چىككان ڭدا تولاچ . ئىچىدە باش هۆت ان ئەمەس، بەلنى توپىال ئىننى لېتىملىق دۇهٌا ۇئرۇظىدا ئامېرىنا زٌى

  .غان دۆلەت ھېشابلىوىدۇوئغرىلى



 401 / 513 
 

 401 / 513 

 

ت ئىتتىپالى پارچىالهغاهدىن هېٌىن، ئامېرىنا دۇهٌادا     وۋې ۇق ۇئرۇش مۇهاصىۋىتى ئاًاغالظكان، بولۇپمۇ ص صوغ

وڭ دۆلەت بولۇپ لالدى جىدىن تاظكىرى چ   .بىردىوبىر دەرى

ۇڭگو .4    لۈك دۆلەت ئىدى، ۇئ هەلگۈصىدىمۇ لۇدرەتلىم دۆلەت ب. ج ۇڭگو تارىختا هۈچ ولۇپ لالغۇصى، ۇئ ھەتتا ج

لۈك دۆلەت بولۇپ لېلىض مۇمنىن ۇڭگو ئەڭ . هېلەچەه تە ئامېرىنىدىن ئېطىپ هېتىپ، دۇهٌادىنى ئەڭ هۈچ ج

لەدىمنى مەدەهىٌلىم دۆلەتلەرهىڭ بىرى، دۇهٌادا مىللىي مەدەهىٌلىنى ئەڭ ۇئزاق داۋام لىلغان دۆلەتلەرهىڭ بىرى، ۇئ 

ظىشز . ۇن دۆلەتلەرهىڭ بىرىًەهە جاھاهدا ًېزىق تارىخى ئەڭ ۇئز ۇئهىڭ ًېزىق مەدەهىٌىتى ۋە مىللىي تىٌاتىرى تەڭدا

  .ۆئزگىچىلىننە ئىگە

ۈهى دەپ صۈپەتلىوىدۇ(ًۇهان دەپمۇ ئاتىلىدۇ)گرېتشىٌە . گرېتشىٌە .5     ۇئ ًەهە ھازىرلى . غەرب مەدەهىٌىتىوىڭ بۆظ

وهراتىٌە صىٌاصىي، غەرب پەلشەپىشى، دۇهٌا وئلىمپ ى ە ھەرىنىتى، غەرب ئەدەبىٌاتى، غەرب زامان دېم ك تەهتەربٌى

گرېم . گرېتشىٌىوىڭ تارىخى ۇئزۇن ۋە رەڭدار. صىٌاصىٌطۇهاصلىكى ۋە تراگېدىٌە هومىدىٌەهىڭ تۇپراق ئاهىشى

  .دۇهٌادا مەدەهىٌلىن تە گرېنالر بىلەن بىرىوچىلىنوى تالىطىدىغاهالر ًوق. مەدەهىٌىتى ئالەمطۇمۇل تەصىرگە ئىگە

هىو دەرًا صاھىلى مەدەهىٌەت . مىشىر دۇهٌادا ۆئزگىچە تەبىئەت ۋە مەدەهىٌەت ئېنولوگىٌىشىگە ئىگە. صىرمى .6   

ۆزلەرهى چالىوىتىدۇ ۇر . لاتلىمىدا مىشىرهىڭ لەدىمنى مەدەهىٌىتى ه لىم بولشا هېرەك، گرېم مەظھ مۇظۇ صەۋەب

ۇرۇهكى )تارىخچىشى ھېرودوت  مىشىر هېو دەرًاصىوىڭ بىزگە تارتۇق لىلغان »ى مىشىرن(ًىلالر -425 -384مىالدىٌىدىن ب

وۋغىتى گەن« ص ۇرۇهكى. دې ۇرغان3200مىالدىٌىدىن ب ۇئهىڭ . ًىلالر پادىطاھ هارمېر بىرلىننە هەلگەن مىشىر ظاھلىكىوى ل

 -13ًىلالرغا هەلگەهدە، هارمېر ظاھلىكىوىڭ  -343مىالدىٌىدىن ئىلگىرى . ًىلدەك داۋام لىلغان 3000صەلتەهىتى 

ۇۋەًىض )پارصالر مىشىرهى ئالغاهدىن هېٌىن بىر لاهال . ىطاھى پارصالرغا ًەم بولۇپ هەتنەنپاد صلەپنى ص ئەڭ دە

ۇرغان( لاهىلى ۇرا ًەر دېڭىزىوى تۇتاظت و دېڭىز بىلەن وئتت هېٌىونى چاغالردا مىشىر ًەهە گرېم، . ًاصاپ چىكىپ، لىزى

ئەصىرگە هەلگەهدە، مۇصۇلمان ئەرەبلەر مىشىرغا هىرىپ،  -7 .رىم ۋە ۋىزاهىٌىتىٌە لاتارلىكالرغا ئەل بولۇپ هەلگەن

ۈزلۈك تارلاتكان مىشىرهىڭ هالىودارچىلىكى، لاًتا تىرىلىض ۋە لىٌامەت . ئىشالم دىوى بىلەن ئەرەب تىلىوى وئمۇمٌ

وراللىرى توغرىشىدىنى ئەپشاهىلىرى، مىشىر ئەل ئېھراملىرى، صان  ى صاهالشىز مومٌا ۋە تارىخىي ًازمىلىر -ص

  .ئالەمطۇمۇل ئەھمىٌەتنە ئىگە
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ۇر ئېفرات دەرًاصى بىلەن تىگىر دەرًاصى ئىراق دائىرىشىدىن ۆئتىدۇ .7    لەدىمنى گرېنالر بۇ . ئىراق، جاھاهغا مەظھ

گەهدىن ئىبارەت» ئىننى دەرًا ئارىلىكىدىنى جاًالر»ۇئهىڭ مەهىشى . دەپ ئاتاًتتى« مېشوپوتامىٌە»ًەرلەرهى  بۇ . دې

ە  راًوهدا ئەڭ ۇرٌى لەدىمنى مەدەهىٌەتلەر، ًەهى صومېر مەدەهىٌىتى، ئاهناد مەدەهىٌىتى، بابىلون مەدەهىٌىتى ۋە ئاصش

ي ئەصەرلىرى، تەصۋىرىي ًېزىكلىرى، . مەدەهىٌىتى بارلىككا هەلگەن ورا »بۇ لەدىمنى مەدەهىٌلىم ئەللەرهىڭ ئەدەبى م

پەلىٌەتلىرى، پە«لاهۇهى ۇۋەپ ۇردەك لاهۇهلىرى، تەبىئىي پەن م ۇراهە ۋە پارلىرالت وملىرى ئاجاًىپ ه . لشەپە ۋە ئاصتروه

ۈهى»مۇظۇ تۈپەًلى، مەزهۇر راًون  وڭ مۆجىزىوىڭ بىرى دەپ . دەپ ئاتىلىدۇ« مەدەهىٌەت بۆظ ئالەمدىنى ًەتتە چ

وڭ مۆجىزىوىڭ بىرى دەپ ئاتىلىدىغان . ئاتىلىدۇ چە«ئالەمدىنى ًەتتە چ هىدا مۇ ئىراق زېمى» بابىلوهدىنى مۇئەللەق باغ

اهى ھەًرەتتە لالدۇرغان. بارلىككا هەلگەن گرېم . ئىشالم باغداد خەلىپىلىنى دەۋرىدىنى ئىشالم مەدەهىٌىتى ًاۋروپ

ۇرتى  اغا هىرگەن، مۇظۇ هۇلتىدا  -مەدەهىٌىتىمۇ بىر ھېشابتا مۇظۇ ًەردە باًكىۋېلىوغان ۋە لاًتىدىن ئەصلى ً ًاۋروپ

ۇرا ظەرلتىنى الىكالر ئىراق ۋە وئتت ۈر  ًاۋروپ ك -ئەللەرگە مىڭالپ تەظەهن   !ھەظكالال دېٌىطى هېرە

ۇرالالظكان9000بۇهىڭدىن. ھىودىشتان .8    ۇئالر بارا بارا . ًىو مۇلەددەم ھىودى زېمىوىدا ئىوشاهالر پەًدا بولۇپ وئلت

مەدەهىٌىتى هامى بىلەن بۇ مەدەهىٌەت هۆپرەك گاهگ دەرًا صاھىلى . ھىودى دەرًا صاھىلى مەدەهىٌىتىوى بەرپا لىلغان

ھىودىشتان تارىختا مۇھىم . دەپ تەربىٌلەًدۇ« ئاها ھىودىشتان»ۋە «ئىالھ دەرًا»ھىودىالر گاهگ دەرًاصىوى . ئاتىلىدۇ

وجاًىوى . صودا مەرهىزى بولۇپ لالغان ۇرۇللۇلوىڭ خ وڭ ل ۇبىي ئاصىٌا چ ھىودى ئىمپېرىٌىشى بىر مەھەل ھازىرلى جەه

ۈرگەن ھىودى دىوى، . اهىٌەت مەدەهىٌەت تارىخىدا، ھىودىشتان هاھاًىتى مۇھىم رول وئًوىغانئىوس. بولۇپ دەۋر ص

ۇڭا . جاًوا دىوى، بۇددا دىوى، دىوبا دىوى ۋە صېم دىوى لاتارلىق دىوالر ھىودىشتاهدا پەًدا بولغان ۋە جاھاهغا تارالغان ظ

ۇرتى دەپ تەصۋىرلەًدۇ -هىطىلەر ھىودىوى ئەۋلىٌا  پوئېزىشى، « ۋېدا»ى خەلكىوىڭ جاھاهطۇمۇل ھىود. ئەهبىٌاالر ً

خاراتا» جوامە»لەھرىماهلىق ئىپوصلىرى، «راماًاها»ۋە « ماخاب ھېناًەت « هەلىلە ۋە دەمىوە»بالىالر ھېناًەتلىرى، « پەه

كان ئەرەب رەلەملىرىوىڭ. توپالملىرى تېخىمۇ جەلبنارلىككا ۋە تەصىرچاهلىككا ئىگە ۈزلۈك لوللىوىلىۋات  دۇهٌادا وئمۇمٌ

  .ئەصلى صاھىبى ئەرەبلەر بولماصتىن، بەلنى ھىودىالردۇر

ن .9    الىكالر پىرصىٌە دەپ ئاتاًدۇ)ئىران لەدىمدە پارصالر . ئىرا ًىللىق ۇئزاق 5000 -4000ۇئ . دەپ ئاتىالتتى( ًاۋروپ

ۆرصەتنە ئىراهوىڭ . نتارىخكا ئىگە لەدىمنى مەدەهىٌلىم دۆلەت بولۇپ، دۇهٌا خەرىتىشى ۋە تارىخىغا زور تەصىر ه
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ۇر بولۇپ،  ە ئىمپېرىٌىشى ۋە صاصاهىٌە ئېمېرىٌىشى دۇهٌا تارىخىدا مەظھ ئىز ۋە  ---لەدىمنى پىرصىٌە ئىمپېرىٌىشى، پارفٌى

، ماهى دىوىوىڭ بارلىككا هەلگەن زېمىوى، ئىشالم (ئاتەظپەرەصلىم دىوى)ئىران زازو ئاصتېر دىوى . مەدەهىٌەت لالدۇرغان

ق » ظېئىرىٌەت دۆلىتى«ئىران دۇهٌادا . ىئە مەزھىپىىوىڭ صەرهەردىشى ۋە مەرهىزىدۇهٌاصىدا، ۇئ ئىشالم ش دەپ داڭ

ۇر . چىكارغان شوىڭ « ئاۋېشتا»مەظھ صتاهى، فىردەۋى ئىپوصى، ۆئمەر ھەًٌاموىڭ پەلشەپىۋى رۇبائىٌلىرى، « ظاھوامە»دا

لىدىن رۇمىوىڭ  جەۋصوىڭ پوئېزىلىرى، هىزام«ظەمىس تەبرىزى»ۋە « مەصوەۋىي ظەرىف»جاال ول ئەصرار»ى گەه « موھزاه

خەزىوىشى، ھافىز ظېرازىوىڭ « بوصتان»ۋە « گۈلىشتان»هاملىق خەمشە صى، ظەًخ صەئىدىوىڭ (صىرالر خەزىوىشى)

ۇز)« ھەفت ئەۋرەڭ»لىرىم غەزەللىرى، ئابدۇراخمان جامىوىڭ  خەمشەصى دۆلەت، راًون، مىللەت ۋە (ًەتتە ًۇلت

ۇرئېتىكاد چېگرىشىدىن ھالكىغان بى   .باھا باًلىكت

ۇرۇللۇق دۆلىتى ھېشابلىوىدۇ. چاد دۆلىتى .10    ىدىن لالشا ۈئچىوچى ئىچنى ل وڭغۇلٌى ۇئ . چاد دۆلىتى لازالىشتان ۋە م

ۇرا لىشمىغا جاًالظكان كا، هۆپ . ئافرىكا لىتئەصىوىڭ ًۇلىرى وئتت دۇهٌادىنى ئەڭ هامرات دۆلەتلەرهىڭ بىرى بولغاچ

ۈهنى ۇئ هامرات . ۋالىوى بىلمەًدۇ ھەم بىلىطوىمۇ بەك خاالپ هەتمەًدۇهىطىلەر چاد دۆلىتىوىڭ ئەھ لېنىن ! تە -چ

گەن ئالىموىڭ  -2002. بەزىدە ئىض هىطىلەرهىڭ تەصەۋۇرىدەهمۇ بولۇپ چىكماًدۇ ورۇهېت دې ًىلى، مەًنىر ب

بۇهىڭدىن . ى ًاظىغاهىنەنمىلٌون ًىلالر ئىلگىرى چاد دۆلىتىوىڭ تۇپرىكىدا ئىوشاهالر ئەجداد 7باًكىطىچە، بۇهىڭدىن 

صلەپتە لەًەردە پەًدا بولغاهلىكى بىر صىر صۈپىتىدە لالغاهىدى ئالىمالر هىوىٌە بىلەن . ئىلگىرى ئىوشاهالر ئەڭ دە

ۇرۇن پەًدا بولغان جاًالر دەپ لاراپ هەلگەهىدى ئەمدىلىن تە بولشا هىوىٌە بىلەن . ئېفوپىٌىوى ئىوشاهىٌەت ئەڭ ب

ۆرهىڭ وئرهىوى . ظۇهىڭ بىلەن چاد دۆلىتى لىزىق لىوىٌىگە ئاًلىوىپ لالدى. چاد دۆلىتىگە بوظىتىپ بەردى ئېفوپىٌە ت

لەرهىڭ لوگىنىشى. هىطىلەر ئەمدى چاد دۆلىتىوىڭ گېپىوى بەهرەك لىلىدىغان بولۇپ لالدى   !ماها بۇ ئادەم

ۇهى، ۇئالرهىڭ مەدەهىٌەتلىرىوى 10ًۇلىرىدىنى      ڭ تارىخى هاھاًىتى ۇئزۇن، ًەهە دۆلەتوىڭ وئرتاق ئاالھىدىلىنى ظ

. ًەهە بىر جەھەتتە، ۇئالرهىڭ مەدەهىٌەتلىرى تارلىلىطچاهلىككا ۋە تەصىرچاهلىككا ئىگە. هېلىپ ئىزچىللىككا ئىگە

ۈگۈهنى هۈهدىمۇ دۇهٌا صەھوىشىدە مۇھىم رول وئًواپ هەلمەه تە كا، بۇ دۆلەتلەر ب   .مەدەهىٌەت ئاصاصى ًاخطى بولغاچ

تە دۇهٌا    وڭ مەدەهىٌەت صىشتېمىشىغا بۆلۈهىدۇ ئادەت دۆلەتوىڭ مەدەهىٌىتىدىن  10ًۇلىرىدىنى . مەدەهىٌىتى تۆت چ

ە، ئەهگلىٌە، ئامېرىنا ۋە گرېتشىٌىوىڭ مەدەهىٌىتى گرېم  ۇڭگو  -ئىتالٌى ا ئامېرىنا مەدەهىٌەت صىشتېمىشىغا؛ ج ًاۋروپ
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ۇڭگو مەدەهىٌەت صىشتېمىشىغا؛ ھىودىشتان مەدەهىٌىت ى ھىودى مەدەهىٌەت صىشتېمىشىغا؛ مىشىر مەدەهىٌىتى ج

 -پارس )پارس مەدەهىٌىتى صىشتېمىشى  -مەدەهىٌىتى، ئىراق مەدەهىٌىتى، ئىران مەدەهىٌىتى ۋە چاد مەدەهىٌىتى ئەرەب 

ى، مەدەهىٌەتلىم . گە هىرىدۇ( ئەرەب مەدەهىٌەت صىشتېمىشى دەپمۇ ئاتىلىدۇ لىطكا بولىدۇه ۆرۈۋې دۆلەت بىلەن  10ه

وڭ مەدەهىٌەت صىشتېمىشى ۆئز ئارا زىت ئەمەس، بەلنى تازا هىرىطىپ هېتىدۇ دۇهٌادىنى   .تۆت چ

  

خولو» -ئىلى خەلق هاخطىشى   «ۋاڭ

   

 

 

 مەصئۇت خالىت  

 

 

ۈرلەر هەظرىٌاتىدىن -ظىوجاڭ ًاش )  (ۆئصم

 

ۇرىكى، مەرداهە هەًپىٌات ى، ئاۋاز دائىرىشىوىڭ ئىلى خەلق هاخطىلىرى ۆئزىوىڭ ًېكىملىق مېلودىٌىشى، لوًۇق ًەرلىم پ

ۇر ۇرەهنەپ ۋە هازۇهلۇلى بىلەن مەظھ چىشى . هەڭلىنى، ئەگىتمىلىرىوىڭ م ۇۋاھ بەزىلىرى مەلۇم بىر تارىخوىڭ گ

ۈگۈهگىچە ئەل ئارىشىدا ئېٌتىلىپ هەلمەه تە خولو»ۇئالر ئىچىدە . صۈپىتىدە ب هاخطىشى ئەڭ لەدىمىٌلىرىدىن بىرى « ۋاڭ

 .ھېشابلىوىدۇ

ۆهۈم لىشى ھ ۇڭغارالرهى تىوچىتكاهدىن هېٌىن، ئىلى دەرًاصىوىڭ ظىمالىي لىرغىكىدىنى هەڭ چىڭ صۇال ىتى ج

ۈزلەڭلىننە  خولو»ًىلىغىچە  1766−1764ت ۈرە لەلئەصىوى « ۋاڭ هاخطىشىوىڭ بارلىككا هېلىطىگە صەۋەب بولغان ه

ىلى جاڭجۈهى مۇظۇ ًەردە ظىوجاڭ ۆئلنە بولۇظتىن ئىلگىرى بۇ ًەر ظىوجاڭوىڭ مەرهىزى لىلىوغان ھەمدە ئ. صالدۇرغان

ۇرغان  .ت
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خولو ئالۋىوى»ئىلگىرى ئېالن لىلىوغان مالالىلەردە  خولو هاخطىشى»، «ۋاڭ ۈرە »: توغرىشىدا مۇهداق دېٌىلگەن« ۋاڭ ه

كا، ۋالىتوىڭ ۆئتۈظى بىلەن دەرًا صۈً  ى بارا بارا -لەلئەصى ئىلى دەرًاصىوىڭ ظىمالىي لىرغىكىغا ًېكىن صېلىوغاچ

ۈۋىوى هوالپ . هەلگەنلەلئەگە ًېكىوالپ  كا، دەرًا صۈً  ى ًار ت ۈرەگە ًېكىن دەرًا بوًلىرى ظېغىللىق توپا بولغاچ ه

بولۇپمۇ ئەتىٌاز پەصلىدە هەلنۈن هەلگەهدە لەلئەهى صۇ بېشىپ هېتىض خەۋپ ى . لەلئەگە تەھدىت صېلىطكا باظلىغان

ۆهۈمەت ئەمەلدارلىرى لەلئەهى هەلنۈهدىن  گەن، مۇظۇهداق ئەھۋالدا ھ صالالپ لېلىض ۈئچۈن ھەر ًىلى هۈچەً

ۇرغۇن -ظۇمبا، وئت-ھارۋا، ظاخ-لىطالللىرىغا ئالۋان صېلىپ پۇلراالرهىڭ ئات-ئىلىوىڭ ظەھەر، ًېزا صاماهلىرىوى ۋە ه

وڭ ئالۋان . ئەمگەهچى خەلكوى دەرًا ئېكىوىدا ھەلشىز ئىطلىتىپ توصما ًاصىغان  −هەتىجىدە ئىلىدىنى ئەڭ چ

خولو ئالۋىوى» وزغىلىڭىغىچە -1864ًىلدىن -1820بۇ ئالۋان . ا هەلگەنبارلىكق« ۋاڭ ًىو  44ًىلىدىنى دېھكاهالر ل

الظكان صتىدىن ئەمگەهچى خەلق ۆئزلىرىوىڭ ئېچىوىطلىق دەرد-مۇظۇهداق لان. داۋام -ًاظكا تولغان ئېغىر ئالۋان دە

خولو»ھالىوى ئىزھار لىلىض ۈئچۈن   .هاخطىشىوى ئىجاد لىلغان« ۋاڭ

خولو ئالۋىوىۋ»ًۇلىرىكىالردىن  خولو»ھەمدە « اڭ صلەپنى « ۋاڭ هاخطىشىوىڭ بارلىككا هېلىض جەرًاهى توغرىشىدا دە

  لېنىن. مەلۇماتكا ئىگە بولغىلى بولىدۇ

ۇرغۇن تارىخىي مەهبەلەردە هۆپ لېتىم تىلغا ئېلىوىپ خەلق بىلىدىغان بىر ۋەلەگە ئاًالهغان، ھەتتا بۇ ئالۋان  ه

كان بۇ هاخطىدىنى  چە ئېٌتىلىپ هېلىۋات خولو»تۈپەًلىدىن ئەًوى زاماهدا بارلىككا هېلىپ خەلق ئاغزىدا ھازىرغى گەن « ۋاڭ دې

غاهلىكىغ ۆزهىڭ زادى هېمە مەهىوى بىلدۈرۈدى ًىللىرىغا لەدەر ھېچكاهداق تەبىر بېرىلمەي -80ئەصىرهىڭ -20ا تاهى ص

ۈرەهى هەلنۈهدىن صالالش ۈئچۈن خەلككە صېلىوغان ئالۋان . هەلدى ۆزهى ئالدىوكى ئەصىرلەردە ئىلىدىنى ه هىطىلەر بۇ ص

ۈظىوىپ هەلدى ال چ خولو»هەتىجىدە . دەپ ۈز« ۋاڭ ۆزىوىڭ هوهنرېت مەهىشى ھېچنىممۇ بىلمەًدىغان ً ًىللىق  ص

خولو»ًىللىرىدا -70ئەصىرهىڭ  -20ئاتاللىق ظائىر، مەرھۇم ظائىر تېٌىپجان ئېلىٌوپ . تېپىطمالكا ئاًالهدى گەن « ۋاڭ دې

لىكىدا ًېزىالرهى  ۇرباهوىڭ ھەمراھ ۇلجىغا باردى ھەمدە خەلق لىزىكچىشى ھېشام ل ۆزهىڭ تېگىگە ًېتىض ۈئچۈن غ ص

ۇرت مۆ ۇرغۇن پېطكەدەم دېھكان، ً ۆرۈظتى، ۇئالردىن ئارىالپ ه خولو»تىۋەرلىرى بىلەن ه ۆزهىڭ هېمە « ۋاڭ گەن ص دې

ۈردى ۈرۈظت غاهلىكىوى ص ۆزهى »بەزى ًېزىالردا . لېنىن بۇ صۇئالغا ھېچنىممۇ جاۋاب بېرەلمىدى. مەهىوى بىلدۈرۈدى بۇ ص

ۆز ًەهىال ظۇهداق لى. دەپ تاراهچىشىغا چالچاق ئارىالش جاۋاب بەرگەهلەرمۇ بولدى« صەهدىن ئاڭالۋاتىمىزوي لىپ بۇ ص
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ۇربان تەرىپىدىن هۈلنىلىم لەتىپە لىلىپمۇ تولۇلغاهىدى. صىر پېتى لېلىۋەردى   .ئەًوى چاغدا بۇ ۋەلە ھېشام ل

خولو»ًىللىرى هەظر لىلىوغان بەزى ماتېرىٌالالردا  -80ئەصىرهىڭ -20 ۆز تارىخىي خەهزۇ تىلىدىنى« ۋاڭ گەن بۇ ص  دې

(往回流) «خۇًلٌۇ خۇل»  (往后流)، «ۋاڭ ۆزلەردىن هەلگەن، بۇ « ًۇۋاڭ گەن ص ۇرۇش، »دې دەرًاهى لاچ

ۇزۇش لىشى ئەمەلدارلىرى لەلئەهى « دەرًاهى هەًوىگە ئالك ۈرەدىنى چىڭ صۇال ۈهنى ئەًوى زاماهدا ه گەن مەهىدە، چ دې

ۇبكا باظلىمالچى بولغان، دەپ ئىزاھالهغان ۇرۇپ ئېكىووى جەه بىراق بۇهى . صالالپ لېلىض ۈئچۈن، دەرًاهى لاچ

گىلى بولماًتتىئەلىو ق ًەهۈن دې ۇۋاپى ۆز ئادىتىدە . گە م ۈهنى بىرىوچىدىن خەهزۇ تىلىوىڭ ص ۇزۇش»چ  − «هەًوىگە ئالك

倒流  ،逆流 لىوىدۇ ۆزلەر بىلەن ئىپادى گەن ص ئىننىوچىدىن ئەًوى زاماهدىنى ئەمگەك هۈچى ۋە صۇ ئىوطائاتى . دې

ۈظنەن ظۇ د لىرىدىن ئېكىپ چ نى ئىلى دەرًاصىدەك ئەزىم دەرًاهى هەًوىگە تېخوىنىشىدىن لارىغاهدىمۇ، تەڭرىتاغ ەۋردى

گەهدىمۇ،  ۈردى دې ۇبكا ص ۇزۇش زادىال مۇمنىن ئەمەس، دەرًا ئېكىوىوى جەه دېشە  往后流  ًاهى 往回流ئالك

و ئىزاھوىڭ تارىخىي مەهبەصىمۇ ًوق خولو»لىشكىشى، . توغرا بولماًدۇ، ًەهە هېلىپ بۇ خى ۆز «  ۋاڭ گەن ص دەرًاهى »دې

ۇزۇش ۇرۇشهەًوىگە ئالك ۇر« ، دەرًاهى لاچ لماًدىغان لاراظت گەن مەهىوى بىلدۈرىدۇ، دېٌىض هىطىوى لاًىو لىال  .دې

خولو» ۆزهىڭ ئەصلى مەهىشىوىڭ تېپىلىطىغا تەصاددىپىي بىر ۋەلە صەۋەب بولدى« ۋاڭ گەن ص ۆزهىڭ ھەلىكىي . دې بۇ ص

چە هىطىلەرهىڭ لاتوىطىطى ۋە تىرىطچاهلىكى هەتىجىشىدە خېلى  ۇرغۇن ئىزدىوىطلەر ئارلىلىق تېپىپ مەهىشى بىرمۇه ه

  .چىكىلدى

ۇرا، باظالهغۇچ مەه تەپلەرهىڭ دەرصلىنىوى ئىشالھ -11ًىو -2002 ئاًوىڭ ئاخىرىدىن باظالپ ئاپتوهوم راًوهىمىزدا وئتت

ۈزۈلۈظنە . لىلىض ًولغا لوًۇلدى ظۇهىڭ بىلەن ھەممە پەهلەرهىڭ دەرصلىنى ًېڭى دەرصلىم ۆئلچىمى بوًىچە لاًتا ت

ق. لىدىباش ۈزۈظنە مەصئۇل بولدۇ ۇزىنا دەرصلىنىوى ت ۇرا، باظالهغۇچ مەه تەپلەرهىڭ م چەًلەن وئتت ۇرا . بىز بىرهەچ وئتت

لەهدۈرۈش،  ۇزىنا دەرصلىنى ۋە وئلۇتكۇچىالر لولالهمىشىدا ًەرلىم ۋە مىللىي ئاالھىدىلىنوى گەۋدى مەه تەپلەرهىڭ م

ۇرۇلمىس ۇزىنىلىق ل ۇزىنىلىق ئەصەرهىڭ هۈي ظەهلى، م ى، مېلودىٌە ئاالھىدىلىنى بوًىچە تەپشىلىي تەھلىو لىلىض، م

ۇزىنىلىق ئەصەرهىڭ تارىخىي ئارلا  ۇرۇش، ھەر بىر م ەتلىرىوى توهۇظت ورالرهىڭ ھاًاتى، ئىجادىي پائالٌى ور ۋە هومپېزىت ئاپت

ۈزۈش تەلەپ لىلىودى ۆرۈهۈظىوى هىرگ  .ه

خولو»ئىلى خەلق هاخطىشى  ۈزۈلگەهىدى مەۋصۈمىدە-2ًىللىكالرهىڭ -8« ۋاڭ ۇرچە دەرصلىننە هىرگ . ۆئتۈلىدىغان ۇئًغ
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ۆرۈظىوى  ًېڭى دەرصلىم ۆئلچىمىوىڭ تەلىپ ى بوًىچە وئلۇتكۇچىالر لولالهمىشىغا بۇ هاخطىوىڭ تارىخىي ئارلا ه

ۈزۈظنە توغرا هەلدى لىغان بىرەرمۇ ماتېرىٌال ًوق ئىدى. هىرگ ق ئىزاھ ۇۋاپى ۆزهىڭ مەهىشىوى ئەلىلگە م . لېنىن بۇ ص

ۇزۇشدەري» ۇرۇش»، «اهى هەًوىگە ئالك گەهدەك لاراظالرهىڭ ھېچكاًشىشى هىطىوى لاًىو « دەرًاهى لاچ دې

ۈزۈظنە بولماًتتى كا، ۇئالرهى وئلۇتكۇچىالر لولالهمىشىغا هىرگ لمىغاچ خولو»ظۇهداق لىلىپ، . لىال ۆزهىڭ « ۋاڭ گەن ص دې

ۆرۈهۈظى ۈئصتىدىنى ئىزدىوىض لاتمال ھالەتتە باظالن  .دىتارىخىي ئارلا ه

ۇلجىغا باردىم-2ًىو -2004 ۈگىگەهدىن هېٌىن ئىلى ۋىالًەتلىم رادىئو. ئاًوىڭ ئاخىرى مۇھىم بىر ئىض بىلەن غ -ئىطىم ت

ۇرۇپ لالدىم چە هۈن ت ورھاهوىڭنىدە بىر هەچ بۇ ئاغىوەم . تېلېۋىزىٌە ئىدارىشىدىن پېوشىٌىگە چىككان ئاغىوەم پوالت ب

ىمۇ هۆپ وئلۇًدىغان ھەمدە تارىخ جەھەتتە مۇئەًٌەن صەۋىٌىگە ئىگە ئادەم تارىخكا لىزىكىدىغان، تارىخىي هىتابالرن

خولو»پاراڭ ئارىشىدا . ئىدى خولو»ۇئ . ھەلكىدە گەپ بولۇپ لالدى« ۋاڭ ۇزۇش»هىڭ «ۋاڭ ، «دەرًاهى هەًوىگە ئالك

ۇرۇش» ۇبىغا« دەرًاهى لاچ ۈرە لەلئەصىوىڭ جەه ۆز ئەمەس، بەلنى ئەًوى زاماهدا ه گەن مەهىدىنى ص ، ئىلى دې

 «望河楼» دەرًاصىوىڭ ظىمالىي لىرغىكىغا صېلىوغان، ئىلى دەرًاصىغا هەزەر صېلىپ، دەرًاهى تاماظا لىلىدىغان

وڭغۇلچە،  ۇرچە، م گەن بىر هاتتا راۋالوىڭ هامى ئىنەهلىنىوى، ۇئهى ۆئزىوىڭ خېلى ًىلالر ئىلگىرى خەهزۇچە، ۇئًغ دې

ۆرگە لىرى بار بىر لەدىمىي هىتابتىن ه جۇچە خەت خېلۇ راۋىكىوىڭ صىزما . هلىنىوى ئېٌتتىماه پوالتوىڭ ئېٌتىطىچە هىتابكا ۋاڭ

رەصىمىمۇ بېرىلگەهىنەن، لارىمالكا ۇئ راۋاق ًەهئەهدىنى باۋتاظەن تېغىغا جاًالظكان باۋتا مۇهارىغا تولىمۇ 

كا پوالت بۇ هىتاپوىڭ ئىشمىوى ۇئهتۇپ لاپتۇ. وئخطاًدىنەن مۇظۇهىڭدىوال بۇ ئەمما . بۇهىڭغا خېلى ًىلالر بولغاچ

خولو»مەزمۇهوىڭ  ۆرۈۋالغىلى « ۋاڭ توغرىشىدىنى ئىلگىرىنى لاراظالردىن ئىلمىي ھەم لاًىو لىالرلىق ئىنەهلىنىوى ه

جۇچە، زاڭزۇچە -18. بولىدۇ وڭغۇلچە، ماه ۇرچە، م اصەتچىلىنىدە خەهزۇچە، ۇئًغ و  5ئەصىردە چٌەهلۇڭ خاهوىڭ رٌى خى

ۈزۈلگەن، صلەپنى مەزگىللىرىدە بۇ لۇغەت مىللەتلەر هەظرىٌاتى تەرىپىدىن  ًېزىكتا ۈئچ توملۇق لۇغەت ت ئازادلىكوىڭ دە

خېلۇ»ئېھتىمال پوالت . لاًتا هەظر لىلىوغاهىدى ۆرگەن بولۇظى مۇمنىن « ۋاڭ ئاتالغۇصى ۋە رەصىمىوى ظۇ لۇغەتتىن ه

ۆرگەهلىنىوى ئېٌتتى. دەپ وئًلىدىم ت بۇ هىتاپوىڭ ئىشمىوى ۇئهتۇپ پوال.  لېنىن پوالت ۇئالرهى باظكا بىر هىتابتىن ه

كا بۇ ھەلتىنى ئىزدىوىطوى ۋالتىوچە توختىتىپ ۈئرۈمچىگە لاًتتىم كا ھەمدە ۆئزەموىڭمۇ ۋالتى لىس بولغاچ   .لالغاچ

چە ئاي ۆئتۈپ  خولو»ئەمدى . ئاًمۇ هەلدى-9ئارىدىن هەچ ۈزۈلگەن دەرصلىنوىڭ وئلۇتكۇچىالر « ۋاڭ هاخطىشى هىرگ
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ۈزۈپ هەش ۇڭا مەن . رگە ًوللىماي بولماًتتىلولالهمىشىوى ت خولو»ظ ۈرە « ۋاڭ ۈئصتىدە ئىزدىوىپ، ئەًوى زاماهدا ه

ۇبى، ئىلى دەرًاصىوىڭ ظىمالىي لىرغىكىدا  خېلۇ»لەلئەصىوىڭ جەه بولمىغاهلىكى، بۇ راۋالوىڭ -راۋىكىوىڭ بولغان« ۋاڭ

صتان بولغان  خولو ئالۋىوى»تىلالردا دا لىوى ئېوىكالًدىغان ئىلمىي، تارىخىي ًازما بىلەن لاهداق مۇهاصىۋىتى بارلى« ۋاڭ

ۇلجىغا باردىم  .پاهىتالرهى تېپىض ۈئچۈن مەخشۇس ۋالىت ئاجرىتىپ غ

ۇلجا ظەھەرلىم تەزهىرە ئىطخاهىشىوىڭ صابىق مەصئۇلى ئىشھاق باصىتى ئاها ئىزدىوىطىمگە  ورھان ۋە غ پوالت ب

ۇلجا ظەھەرلىم تەزهىرە ئىطخاهىشى، پوالت ئىننىمىز ئىشھاق ئاهىوىڭ باش. ًېكىودىن ًاردەم بەردى چىلىكى بىلەن غ

ق ارەت لىلدۇ لەرهى زٌى ۇلجىدىنى بەزى پېطكەدەم وئبالصتلىق تەزهىرە . ئىلى وئبالصتلىق تەزهىرە هومىتېتى ھەمدە غ

ككىتىمىزهى بەهمۇ جەلب لىلدى  بىز. هومىتېتى ماتېرىٌال بۆلۈمىدىنى لەدىمىي، تارىخىي هىتابالر ۋە ماتېرىٌالالر دى

ۈزۈلگەن جۇچە  ًېزىكالردا ت وڭغۇلچە، زاڭزۇچە، ماه ۇرچە، م ۇرت ) «西域同文志» خەهزۇچە، ۇئًغ غەربىي ً

و ًېزىكالر تەزهىرىشى ق( ھەر خى ۆرۈظنە باظلىدۇ گەن لۇغەتوى تەپشىلىي ه گەن هىطىوىڭ . دې بۇ لۇغەت فۇ خېڭ دې

اصەتچىلىنىدە  ۈزۈلگەن بولۇپ،  -1771رٌى ۇئهىڭغا ظىوجاڭ، چىڭخەي، ظىزاڭ  .جىلدتىن تەرهىب تاپكان 18ًىلى ت

ۆهۈمدارالر ئىشىملىنى ًۇلىرىدىنى  ۈزۈلگەن 5راًوهلىرىوىڭ ًەر هاملىرى ۋە ھ ۇرما لىلىپ هىرگ و ًېزىكتا صېلىطت بىز . خى

لەن  گەن بىرەً كان ًاڭ بىڭطىن دې كاهدا، بىزگە ًاردەملىطىۋات ۆرۈۋات « ئاتالغۇ تېپىلدى»لۇغەتوى ئىوچىنىلىم بىلەن ه

ۈزدىدەپ بىزگە  ۇش خەۋەر ًەتن ۈزگەن  «望河楼» ئەصلىدە. خ ۇڭبوالر ت گەن بۇ ئاتالغۇ لى روبىڭ، لەي خ لىن »دې

گەن هىتابتىن تېپىلغاهىنەن« زېطۈ ئىلىدا هىتابكا لىن زېطۈهىڭ ئىلىغا هەلگەهدىن هېٌىونى هۈهدىلىم خاتىرىلىرى . دې

ۈزۈلۈپتۇ   :رىشىدە مۇهداق دېٌىلگەنهۈهى ًازغان خاتى -12ئاًوىڭ  -1ًىو  -1843لىن زېطۈ . هىرگ

ۇئالرهى تامالكا تۇتۇپ لېلىپ بىللە . هۈهى، ھاۋا وئچۇق، ئەتىگەهدە ًىن ظەن بىلەن زى چى هەلدى-12ئاًوىڭ -1»

ق وۋۇلىدىن چىكىپ ئىلى دەرًاصىوى تاماظا لىلدۇق، دەرًا . تاماق ًېدۇ ۇبىي ل تامالتىن هېٌىن بەظەًلەن لەلئەهىڭ جەه

ۇب ت لىرىدىن باظالهغان بۇ ئېكىن تېنەس لەلئەگە ًېرىم چالىرىممۇ هەلمەًدىنەن، ظەرلىي جەه ەرەپتىنى هارات تاغ

ۇزالر ئېرىطكا باظلىغاهىدى، دەرًا .  دەرًاصىغا لوظۇلۇپ غەربنە ئېكىپ هېلىدىنەن ًېكىوكى هۈهلەردىن بېرى دەرًادا م

ۈز هۈهلىرى دەرًاغا هەلنۈن هەلگەهدە دەري. صۈً  ى ۆئرهەظلەپ ئېكىۋاتاتتى ا صۈً  ى بىر ئاڭالظالرغا لارىغاهدا ًاز ۋە ه

خېلۇ راۋىكى بار ئىنەن،  خاهىشىدا ۋاڭ جاڭدىن ئېگىز ۆئرلەپ ئالىدىنەن، ئىلگىرى دەرًا ًالىشىدىنى صۇ مۇئەهنىلى بۇت
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ۇاڭ  خاهىشى ( ًىلى-1833)ًىلى-13داۋگ خاها بىلەن راۋالوى هەلنۈن ئېلىپ هېتىپتۇ، هېٌىوچە صۇ مۇئەهنىلى بۇت بۇت

ۈز جاڭدىن وئظۇلر خاهىغا هىرىپ ئاًلىوىپ . اق ًىراللىككا لاًتىدىن صېلىوىپتۇدەرًاهىڭ ظىمالىدىن ً ظۇ هۈهى ئاظۇ بۇت

ق« .چىكتۇق ۇرصەن بولدۇ ۆرۈپ هاھاًىتى خ . ھەرھالدا بۇ ًەرگە هەلگىوىمىزگە تۇظلۇق ئىض بولغاهىدى. بۇ خاتىرىوى ه

ۇبىدا، ئىلى دەرًاصىوىڭ ظىمالىي لىرغىكىدا  ۈرە لەلئەصىوىڭ جەه خې»ئەًوى زاماهدا ه هىڭ بولغاهلىكى «لۇ راۋىكىۋاڭ

خولو». ئەمما بىر ئىشپات بەهال ئازلىق لىالتتى. توغرىشىدا ًازما تارىخىي پاهىت تاپتۇق توغرىشىدا تېخىمۇ هۆپرەك « ۋاڭ

صتان بولغان  خولو ئالۋىوى»ئىشپات تېپىض، تىلالردا دا هىڭ راصتىوال ظۇ راۋالوىڭ هامى بىلەن ئاتالغاهلىكىوى «ۋاڭ

ئىشپاتالردىن -ئەًوى زاماهدىنى رىئال ۋەلەلەردىن توغرا بىطارەت بېرەلەًدىغان ئىطەهچلىم دەلىودەلىللەش ۈئچۈن 

چىوى تېپىض زۆرۈر ئىدى لىدى ھەمدە . ظۇهىڭ بىلەن بۇ وئًۇموى ئىننەًلەهگە دېدىم. ًەهە بىرلاه ۇۋۋەت ۇئالر پىنرىموى ل

ورلىرىدىن بىرى بو« لىن زېطۈ ئىلىدا»مېوى  گەن هىتاپوىڭ ئاپت لغان، ئىلى وئبالصتلىق تەزهىرە هومىتېتىوىڭ صابىق دې

ۈرمەهچى بولدى ۆرۈظت ۇڭبو ئەپەهدى بىلەن ه   .مەصئۇلى، خېلى ًىلالر ئىلگىرى پېوشىٌىگە چىككان لەي خ

ۇڭبو ئەپەهدى بىزهى ۆئًىدە لارظى ئالدى ۇئ بىزهىڭ مەلشىدىمىزدىن خەۋەر تاپكاهدىن هېٌىن ماتېرىٌاللىرىوى . لەي خ

ۇرۇپ،  گەن گۇمان بىلەن جازالىوىپ، ئاخت لىشىوىڭ چٌەهلۇڭ ئاخىرلى ًىللىرى خىٌاهەت لىلدى دې -1796چىڭ صۇال

ۈرگۈن لىلىوغان تەًۋەهوىڭ ۋالىٌشى ًاڭ تىڭلىوىڭ ظېئىرالر توپلىمىدىن( ًىلى-1جٌاچىڭ )ئاًدا -8ًىو   ئىلىغا ص

«登望河楼» ۆرصەتتى گەن ظېئىرىوى تېپىپ ه خېلۇ راۋىكىغا چىكىض دې ردا بۇ مۇصاپىر مەھبۇصوىڭ ظېئى.  ۋاڭ

ۈرمىطلىرىوى  ۇرتىوى ًاد ئەتنەهلىنى ۋە دەردلىم هەچ خېلۇ راۋىكىغا چىكىپ ئىلى دەرًاصىغا هەزەر صالغاچ، ً ۋاڭ

  .ئەصلىگەهلىنى ًېزىلغاهىدى

ۈزۈلگەن ۇرەصىوىڭ ئاغاللچى ئامبىلى گې بېڭ ئې تەرىپىدىن ت جۇ ه  بۇهىڭدىن باظكا ئەًوى زاماهدا ئىلى ماه

«伊江汇览» صۇ »ًىلى ئىلى دەرًاصىوى تاماظا لىلىض ۈئچۈن -1775ېگەن هىتابتىمۇ، ئىلى جاڭجۈهى ئىلتۇهىڭ د

خاهىشى خېلۇ راۋىكى»بىلەن « مۇئەهنىلى بۇت خاهىوىڭ ئالدىدا «ۋاڭ هى صالدۇرغاهلىكى، راۋاق دەرًاغا ًېكىن بولۇپ بۇت

ۇرۇپ ئىلى دەرًاصىوى تاماظا لىلغىلى بولىدىغان لىق ئىنەهلىنى، راۋالتا ت لىكى، ظۇهىڭدىن ئېتىبارەت بۇ ًەر ئىلىوىڭ داڭ

  .جاًىغا ئاًالهغاهلىكى خاتىرىلەهگەن

ۇهۇبىدا، ئىلى دەرًاصىوىڭ ظىمالىي لىرغىكىدا  -1833ًۇلىرىدىنى تارىخىي مەهبەلەر  ۈرە لەلئەصىوىڭ ج ًىلدىن ئىلگىرى ه
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خېلۇ راۋىكىوىڭ بولغاهلىق 望河楼 ئىلى دەرًاصىوى  تاماظا لىلىدىغان جىدە ۋاڭ ىوى مۇهازىرە تەلەپ لىلماًدىغان دەرى

 .ئىشپاتالپ بەردى

خولو ئالۋىوى»ئەمدى  توغرىشىدىنى مەهبەلەرهى تېپىض، ئالۋاهوىڭ لاچان باظالهغاهلىكى، لاچان ئاخىرالظكاهلىكىوى « ۋاڭ

اتتى   .ئارىدىن ۇئزۇن ۆئتمەي ۇئالرمۇ تېپىلدى. ئېوىكالش زۆرۈر بولۇۋات

ۈزۈمىگە لارظى چىككاهلىكى تۈپەًلىدىن مەن ۈئرۈمچىگە لاًتىپ هە لگەهدىن هېٌىن، ئەًوى زاماهدا فىئوداللىق مائارىپ ت

ۈرگۈن لىلىوغان تارىخ -1812 ۈرەگە ص ۇهەهدىن ه ۇغراپىٌە ئالىمى ظۇ صۇڭ -ًىلى خ ۈرگەن  -1821ج غەربىي »ًېزىپ پۈتت

ۇرت دەرًا جىلدتىن تەرهىب  5بۇ هىتاب هېپىزغىوا . هى تەصتە تېپىپ وئلۇظكا مۇًەصشەر بولدۇم«ئېكىوالر تەزهىرىشى-ً

ۈگۇەهوىڭ غەربى ۋە ظىوجاڭ راًوهىوىڭ صۇ صىشتېمىشى تەپشىلىي باًان لىلىوغان  تاپكان بولۇپ، گەهشۇدىنى جٌاً

ۇبىدىن ًېرىم چالىرىم ًىراللىككا لەلئەهى »جىلدهىڭ باش تەرىپىدە  -1. ھەم خەرىتىلەرمۇ بېرىلگەن ۈرە لىلئەصىوىڭ جەه ه

ۈن دەرًا توصمىشى ًاصالغانلوغداش ۈئ وۋۇلوىڭ صىرتىغا جاًالظكان»، «چ ۇبىي ل خاهىشى جەه « صۇ مۇئەهنىلى بۇت

ۈملىلەر ۇئچرىدى گەن ج ۈرە ھەلكىدە ًېزىلغان بىر ئابزاس مەزمۇن مۇھىم بىر ئىشپات  -26جىلدهىڭ  -4. دې بېتىدىنى ه

 :بىلەن تەمىولىدى

ۇب تەرەپتىن دەرًاغا » ۇرىدۇچالىرىم هې 3-2لەلئە جەه صۇهى توصۇش . لىدۇ، دەرًا صۈً  ى ًىلبوً  ى لىرغالكا تېطىپ ت

لەر ئىطلىتىلدى ۆگەت ظېخىدىن تولۇلۇپ ئىچىگە تاش صېلىوغان صېۋەت ًىلى ئىلى جاڭجۈهى صۇڭ  -1807. ۈئچۈن ص

ى ۆزىتىپ توصما ًاصاظوى بۇًرۇد ۈن دەرًا هازارەتچىشى لى خېڭ تېغا صۇهىڭ ئەھۋالىوى ه رىم لى خېڭ تې لەلئەدىن ً  ې. ج

چە مېتىر، تېگىوىڭ هەڭلىنى  180چالىرىمچە ًىراللىككا ۇئزۇهلۇلى  مېتىر  12مېتىر، ۈئصتىوىڭ هەڭلىنى  21هەچ

دەپ « لى بېگىم توصمىشى»ًەرلىم هىطىلەر هەلنۈهدىن مۇداپىئەلىوىدىغان بۇ توصمىوى . هېلىدىغان توصما ًاصىدى

ۈۋىن. ئاتىدى لەلئەهىڭ ظەرلىدىن ئىننى چالىرىم . ى هوالپ هەتتىوئن ًىو مابەًوىدە دەرًا صۈً  ى توصمىوىڭ ت

ۇمدام دەپ ئاتىلىدىغان بىر جاي بار، مۇظۇ جاًدىن لىرغالكا بۆصۈپ چىككان دەرًا صۈً  ى لولتۇق  هېلىدىغان جاًدا خ

ۈزلەهدى ۇبىغا ً دەرًادا . ًىلى لى بېگىم توصمىشى پۈتۈهلەي صۇ ئاصتىدا لالدى -1817. ھاصىو لىلىپ لەلئەهىڭ جەه

ۇرىدۇهۆ و صىرالهغان ئېگىز راۋاق دولكۇهالرغا باش ئېگىپ ت ئاظلىق . ك هاھىطتىن صېلىوىپ، صاالصۇهلىرى لىزى

ۆرۈهمەي لالىدۇ ۆرۈهۈپ، گاھ ه  «.توظۇًدىغان هېمىلەرهىڭ ًەلنەهلىرى ۇئهىڭ ئاصتىدا گاھ ه
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و صىرالهغان ئېگىز»ًۇلىرىدىنى مەزمۇهدىن  ق هۆك هاھىطتىن صېلىوىپ، صاالصۇهلىرى لىزى خېلۇ راۋىكى «راۋا هىڭ ۋاڭ

طەتلىم زۇلۇم صالغان مۇدھىض . ئىنەهلىنىوى بىلىۋېلىض تەس ئەمەس بۇ باًان بىزگە ًەهە ئىلى دېھكاهلىرىغا دەھ

خولو ئالۋىوى» ۇرۇن باظالهغاهلىكىدىوىمۇ دېرەك بېرىدۇ -1807هىڭ «ۋاڭ گەن هىتابتا  «伊江汇览» .ًىلدىن ب دې

خاهى خېلۇ . هىڭ ئالدىغا صېلىوغاهلىكى باًان لىلىوغانراۋاق دەرًاغا ًېكىن بولۇپ، بۇت صلەپ ۋاڭ دېمەك، دەرًا صۈً  ى دە

ۈرە لەلئەصىگە  خاهىشىغا تەھدىت صالغان ھەمدە ًىلشېرى ظىمالغا ًۆتنىلىپ، ه راۋىكى بىلەن صۇ مۇئەهنىلى بۇت

ۇرتالرغا ئادەم، ئات. ًېكىوالظكا باظلىغان ۆهۈمىتى ئەمەلدارلىرى ً لىشى ھ -تۈلۈك، پاخال-وئزۇق ۇئالق،-چىڭ صۇال

لىم . صامان ئالۋان صېلىپ تاظكىودىن مۇداپىئەلەهمەهچى بولغان كان ظىددەت ۈرۈلۈپ هېلىۋات لېنىن ظىمال تەرەپنە ص

ۇزۇپ لەلئە تەرەپنە ًۆتنىلىۋەرگەن ًىلى توصما صۇ ئاصتىدا لالغاهدا راۋالمۇ صۇغا غەرق  -1817. دەرًا صۈً  ى توصمىوى ب

كان توصمىوى . لىق ظىمالغا ًۆتنەلگەندەرًا صۈً  ى داۋام. بولغان ۇزۇپ هېلىۋات بىچارە خەلق ًىلالر مابەًوىدە تاظكىن ب

ۇردى»، «توختى»ھەتتا . بۇ جەرًاهدا ۇئالرهىڭ تارتمىغان جاپاصى لالمىغان. ًاصاش بىلەن ۆئمرى ۆئتنەن ، «ت

ۇرصۇن» طەت« ت ۇراپاتلىكوىڭ ئىشىملىم هىطىلەر تاظكىووى توختىتىض ۈئچۈن دەرًاغا تاظلىوىپ، دەھ لىم ئالۋان ۋە خ

ۇرباهى بولغان ھالىوى ئىزھار لىلىض ۈئچۈن مۇظۇ مەزگىلدە -ئەمگەهچى خەلق ۆئزلىرىوىڭ ئېچىوىطلىق دەرد. ل

خولو»   :هاخطىشىوى ئىجاد لىلغان« ۋاڭ

 ًاز بولشا لىالر غەمنىن،

خولوهىڭ ئالۋىوى  .ۋاڭ

 بۇ ھاظارغا باش بولغان،

 .زالىمالرهىڭ ًامىوى

 

 صۈً  ى تاظشا، دەرًاهىڭ

 .ئاتلىكوى تاظالًدۇ« توختى»

ۆرۈپ ھاظار،  بۇ ھالوى ه

ۇداًىمغا ًىغالًدۇ  .خ
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 دەرًاهىڭ صۈً  ى تاظشا،

ۈرەهى صولمالچى وڭ ه  .چ

 ئەلىلشىز هادان بەگلەر،

 .ھاظار بىلەن توصمالچى

ن طەتلىم ئالۋا خېلۇ راۋىكى -ئىلى تارىخىدا دەھ وۋولى صۈپىتىدە هامى لالغان ۋاڭ ًىلى ۆئرۈلۈپ  -1833ًاصالوىڭ صىم

ۈظنەن كان دەرًا دولكۇهى ئارىشىدا ۆئتنەن 16ۇئهىڭ ئاخىرلى . چ بۇ راۋاق ًاصالغاهدىن . ًىللىق ۆئمرى تولغىوىپ ئېكىۋات

ۈظنەهگە لەدەر  ۇرغان 58تارتىپ ۆئرۈلۈپ چ ۈرۈپ ت گەرچە راۋالوىڭ ۆئمرى ئاخىرالظكان بولشىمۇ . ًىو لەد هۆت

ال خولو ئالۋىوى ًەهىال داۋام خولو ئالۋىوى»ئالۋان ًەهىال . ظكانۋاڭ ۇر  -1859». دەپ ئاتالغان« ۋاڭ ۈزدە لاتتىق ًامغ ًىلى ه

ۈرە لەلئەصىوىڭ صىرتىدىنى لەلئەهى لوًداًدىغان كاهلىكى، تاغدىن هەلنۈن هەلگەهلىنى تۈپەًلىدىن ه   护城 ًاغ

نەن ۇزۇۋەت وۋۇلىوىڭ صىرتى»بۇ چاغدا  ①«.دامبىشىوى ب ۈرە لەلئەصىوىڭ  غەربىي ل غا جاًالظكان چارروصىٌە ه

ئارلىدىوال ۇئلىطىپ هەلگەن ئىلى دېھكاهالر  ②«.هوهشۇلخاهىشىوىڭ بىر لىشىم ۆئًلىرىوىمۇ صۇ بېشىپ هەتنەن

وزغىلىڭى  خولو ئالۋىوى . ًىلى پارتلىغان -1864ل ظۇهىڭ بىلەن ئىلىدىنى ئەمگەهچى خەلكوى لاتتىق لالطاتكان ۋاڭ

ولو ئالۋ. ئاخىرالظكان  57ًىلىغا لەدەر  -1864دىن «لى بېگىم توصمىشى»ًىلى ًاصالغان  -1807ىوىوى دېمەك، ۋاڭ خ

الظكان دېٌىطنە بولىدۇ خولو»ئىلى خەلق هاخطىشى . ًىلدىن ئارتۇق داۋام هى ظۇ زاماهالردا ئىجاد لىلىوغان دەپ «ۋاڭ

كىوىغا   :اھئىز.ًىلالر بولغان بولىدۇ 200پەرەز لىلشاق، بۇ هاخطىوىڭ دىٌارىمىزدا ًاڭراۋات

 بەت-326،(42)«ظىوجاڭ تارىخ ماتېرىٌاللىرى» ①

 پوالت ھىمىت: بەت                  تەھرىرلىگۈچى-109، (9)«ئىلى تارىخ ماتېرىٌاللىرى» ②
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چىلىنى: مەهبەصى     ظىوجاڭ تەزهىرى

ۆرۈلگىوى  لېتىم99:ه

 20-2-2008:ۋالتى 

  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  ظىوجاڭدىنى مىللەتلەرهىڭ تارلىلىطى:ئالدىوكىشى 

  رىشالىشىدىن« ئەمراز -ئىالج ئەل »

   

  

 

 

 

 ًۈصۈفى 

 

ئەصىرهىڭ ئاخىرلىرىدا   -15تېۋىپ ئەل خەرەۋى  -ًۈصۈف ئىبوى مۇھەممەد ئىبوى ًۈصۈف ئەت :  مۇئەللىپ ھەلكىدە 

ۇراصاهوىڭ خاف ظەھىرىدە دۇهٌاغا هەلگەن وىڭ ًېتىلگەن ئالىمى . خ ۇئهىڭ ئاتىشى مۇھەممەد ئىبوى ًۈصۈف ۆئز دەۋرى

ۇهەممەل بىلەتتى ماھىر ۋراچ، لۇغەتطۇهاس ۋە تارىخچى صۈپىتىدە هام لازاهغان . بولۇپ، پارس ۋە ئەرەب تىللىرىوى م

  .ئىدى

ى . ممەدهىڭ تەرجىمىھالىغا دائىر مەلۇماتالر هاھاًىتى ئازًۈصۈف ئىبوى مۇھە ۇر ۋراچ ۇئهىڭ ئاتىشى ھىراتوىڭ مەظھ

ۇالصە چىكىرىض مۇمنىن ھىرات . ئىنەهلىنىوى ھېشابكا ئالشا، ۇئ تېبابەت صىرلىرهى ۆئز ئاتىشىدىن ۆئگەهگەن دەپ خ

ي مۇھىتىوىڭ تەصىرى بولشا ۇئهى ظېئىرىٌەتنە ًېتەهلىگەن صلەپنى ظېئىرىي ئەصەرلىرى ۇئهىڭ. ئەدەبى  ⅩⅥ دە
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  .ًىللىرىدىن باظالپ ًۈصۈفى تەخەللۇصى بىلەن تارلىلىطكا باظلىغان  -1ئەصىرهىڭ 

پارچە ظېئىرى ۋە هەصىرى، ئېتىناغا ئائىت ئىننى پارچە ئەصىرى، مەه تۇپ ًېزىض  14ۇئهىڭ مېدىتشىواغا دائىر 

ت ئىتتىپالى( صابىق)صەهئىتىگە دائىر بىر ئەصىرى  وۋې خاهىالردا صالالهمالتا ص  .ۋە دۇهٌادىنى باظكا هۇتۇپ

ۈرگىوى ۇئهىڭ رۇبائىي ژاهىرىدا ًېزىلغان  هېشەللىنلەر »)« ئەمراز -ئىالج ئەل »ًۈصۈفىگە هۆپرەك ظۆھرەت هەلت

صى هىڭ ًىللىرى ئەتراپىدا ًېزىلغان بۇ ئەصەر تېز ئارىدا ھىراتوىڭ هامدار، فازىللىرى  -1510  -1509. ئەصىرىدۇر( «داۋا

ۇرەهنەپ دورىالرغا ظەرھ  ككىتىوى ۆئزىگە تارتىدۇ ۋە ۇئالر رۇبائىٌالردىنى م ش)دى ۈظەهدۈرۈ ًېزىطوى ًۈصۈفىگە ( چ

ۈگىتىدۇ ۋە ۇئهى   -1512ًۈصۈفى بۇ ظەرھىوى . ئىلتىماس لىلىدۇ فاۋاًىدلەر »)« جامىئەل فاۋاًىد»ًىلى ًېزىپ ت

ۈزۈلگەن . دەپ ئاتاًدۇ( «مەجمۇئەصى رۇبائىٌوىڭ ھەربىرى بىر هېشەللىننە بېغىطالهغان بولۇپ،  291بۇ ئەصەرگە هىرگ

ۇرا ئاصىٌا ۋە . ۇئالردا ًۈصۈفىوىڭ لىممەتلىم تەجرىبىلىرى ۋە تېبابەتتىنى ًېڭىلىكالر جەملەهگەن بۇ ئەصەر وئتت

ۈرۈلگەن هۇس( ًىلى  -1535)ۇئهىڭ ًۈصۈفى ھاًات ۋالتىدا . ھىودىشتاهدا هەڭ ظۆھرەت تاپكان خىشى بۇخارادا هۆچ

1098 - C 1908ًىلىدىن تا   -1870مەزهۇر ئەصەر . رەلىمى بىلەن لېوىوگراد ظەرلطۇهاصلىق ئىوشتىتۇتىدا صالالهمالتا-  

ۆئزبېنىشتان پەهلەر ئاهادېمىٌىشى . لېتىم هەظر لىلىوغان  -11هامى بىلەن « تېبىي ًۈصۈفى»ًىلىغىچە ھىودىشتاهدا 

ازما هۇصخىشى ۋە خېلى هۆپ باصما هۇصخىلىرى صالالهمالتادى 30ظەرلطۇهاصلىق ئىوشتىتۇتىدا ۇئهىڭ    .ن ئارتۇق لوٌل

خطاگىي ًۈصۈفىوىڭ رۇبائىٌلىرىغا ًەهە  -ًىلىدىنى ھىودىشتاهلىق ئابدۇلئەلىم هەصىرۇلالخان ئەھمەدى ئەل  -  1869

غان رېتشىپالر بىلەن صىوال»)« مۇئاررە بابىن هۇصەخىو مۇجەررەبا -مۇئالەجات ئەل  -ئەل »ظەرھ ًازىدۇ ۋە ۇئهى 

ظالر  .دەپ ئاتاًدۇ( «ئاًاغالظكان داۋاال

( «تېۋىپ ًۈصۈفى  رۇبائىٌلىرىوىڭ ظەرھى»)< تېببىي ًۈصۈفى>« ظەرھى رۇبائىٌاتى»بۇ ظەرھمۇ هەڭ تارلالغان بولۇپ، 

چە ظەھەرلىرىدە هۆپلەپ هەظر لىلىوغان وگرافىم ۇئصۇلدا ھىودىشتاهوىڭ بىر لاه گەن هامدا لت  .دې

 

ۈرلۈ  ك صەۋەبتىن بولىدىغان باش ئاغرىكىت

 

 ئەي باش ئاغرىكىدىن چەهنۈچى ئەلەم،
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 .ھەرىنەت لىلمىغىن، دەم ئالغىن ھەردەم

 تاجىگۈل، بىوەپطە، بۇغداي گېپىگىن،

 .لاًوىتىپ صۈًىگە پۇتوى صال بىردەم

 

 لاهدىن بولغان باش ئاغرىكى

 

 بېطىڭ ئاغرىغاهدا، صەۋەب بولۇپ لان،

ۇردىن  ۇز دەل ظۇئانصەرارۇي توم ك  .ئاچ

 گوالپ، لەهت، لىموهدىن ظەربەت لىلىپ ئىچ،

 .ًېشىمۇق، ماش بولشۇن تامىكىڭ ھەرئان

 

 صەپرادىن بولغان باش ئاغرىكى

 

 بېطىڭ صەپرا بىلەن ئاغرىشا جېدەل،

ۈرهىگىن صەهدەل  .ًۇمغالشۈت صۈً  ى بىلەن ص

  ظەربىتىدىن ئىچنىن، تامىكىڭ هارەهج

 .بولشۇن مەھەلئارپا صۈً  ى، ماش، ۈئگرە 

 

 بەلغەمدىن بولغان باش ئاغرىكى

 

وزغىشا بەلغەم،  ھەرهىمدە باش ئاغرىق ل

ون ۈرهىشۇن، لوصت ًىغىدىن ھەم ، فەرٌف  .ص
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 لاًواتمىشى ۋە ھەصەل ظەربەت، بەدًٌان

صى هەپتەرهىڭ گۆظىدۇر ھەردەم  .غىزا

 

ن بولغان باش ئاغرىكى  صەۋدادى

 

ن ئېزىلىپ ئاغرىشا بېطىڭ،  صەۋدادى

 .ظەربىتى بولشۇن ًولدىطىڭ  رېۋپىچەك

ۈرهە،  بادام ۋە بابوهە  ًېغىدىن ص

ۇ   .ئېطىڭ -هولۇت، ۈئگرە بولشۇن غىزاً

 

 ئىششىكتىن بولغان باش ئاغرىكى

 

ۈرگەچ هائىالج،  لۇًاظوىڭ تەپتىدە ً

ۈز بېرىپ، ۆئزگەر صە مىزاج،  باش ئاغرىق ً

 ئىشمىالق ظەربىتى، گۈلخەًرى صۈًىن،

ۈر  .هە، ظۇ ًاخطى ئىالجبىرگە لوش ۋە ص

 

ۈز بەرگەن باش ئاغرىكى ۇلتىن ً  صوغ

 

ان ھاۋا، وۋۇغ  صاڭا تەصىر لىلشا ص

ۈز بەرصە بولشاڭ بىواۋا،  باش ئاغرىق ً

ۇرمەهى و  ئەهبەرو،م  .مۇظنىن  الدەه
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ا  زەًتۇهدە ۈرهە، ظۇ داۋ  .ئېٌۋېتىپ ص

 

 باش ئاغرىكىدىنى ًاخطى بەلگە

 

ۈز بەرصە ئەگەر  .هىطىدە باش ئاغرىق ً

ۈز تۈمەن غەم   .دەرد ًاغدۇرار -بېطىغا ً

ۇرۇهدىن هەلشە لان ًا ًىرىڭ، دېمەك  ب

ۈزىوى ۆئرەر  .باش ئاغرىق، بىو، ۇئهدىن ً

 

 (باظوىڭ ًېرىمى ئاغرىض)ظەلىكە 

 

 ئەي صەن ظەلىكىدىن چەهنۈچە ئازاب،

ۈزىدىن هۆتەرگىو هىكاپ  .داۋاهىڭ ً

 زەفىران، ئەپٌۇهوى ًىلىم بىلەن ئەز،

ۈرهىگىن ظۇتاپ، گوالپتا خېمىر  لىو، ص

 

ۈز بەرگەن صەرصام صەرصام   .مېڭە ئاغرىكى -لاهدىن ً

 

 

ۈز بەرصە صەرصام، صتالردىن ھەرهىمدە ً  دو

 .ظەربىتى ئەڭ ًاخطى تائام  ۇئهابى

ۇرات، ۈز، لاًوىتىپ پ  ئارپا ۋە ماش ًېگ
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 .ًۇمغالشۈت، ئالما، صەهدەل، گۇالپ مۇدام

 

ن بولغان صەرصام  صەپرا ۋە صەۋدادى

 

ى بولشا صەپداًىڭ،صەر  صاموىڭ صەۋەب

وزغىشا ۇئهى صەۋداًىڭ،  ۋە ًاهى ل

ۇرى ئېۋىتىپ ئىچشۇن، بىوەپطە  ئالخ

 .صۈًىگە صالغاًشەن لول ۋە ئاًاغىڭ

 

ۈز بەرگەن صەرصام  بەلغەمدىن ً

 

ۈز بېرىپ لالشا بەلغەمدىن،  صەرصامىڭ ً

 .جامىڭ تولۇپ تاظشا دەرد ئىلە غەمدىن

و،بەلغەموى ًولىتىض تەدبىرىوى ق  ى

 .ظۇهدىال لۇتۇلغاًشەن وئظبۇ ئەلەمدىن

 

 صەرصامدىنى ًامان بەلگە

 

ان،  ھەر هىمنى صەرصامدىن تارتىپ هۆپ زٌى

 .بىخۇلۇق ًېرىدە ًاتكىوى زامان

ى وئخطىشا مىشالى صۇغا،  صۈًدۈه

 .دېمەك، ۇئ ۆئلۈمدىن بولىدۇ هىطان
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 صەرصامدىنى ًاخطى بەلگە

 

ۈرۈپ صەرصام ۆرپىوى هۆت  هېشەل ه

ۆزلەرصەن مۇدام  .هەلگەهدە ئالجىپ، ص

ۇرلىرىڭ ئىططىشا ئەگەر  مەلئەد توم

ۈزىلىپ هېتەرصەن بىرالال تامام  .ت

 

 (ۇئهۇتكاللىق)هىشٌان 

 

 ئىكبالىڭ ًولىغا توصاق بوپ هىشٌان،

م پەرىطان  .ھالىڭ ۇئهدىن بولشا دائى

 دەفئىگە هۇپاًە ھەرهۈن بىر مىشكال،

 .زاماندىن ًېگىوىڭ   ماددە تۇل ھاًات

 

 ۇئًكۇصىزلىق

 

 ۇئخالظكا لوًمىشا هۈچىٌىپ صەپرا،

ا ۈرگى ئىچشەڭ بوالر مۇهاصىپ داۋ  .ص

ۆهوار صۈًىوى،  ظۇهدىن صوڭ، ئارپا ۋە ه

 .باظتىن لوًۇش ۈئچۈن لىلغىن موھەًٌا
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 ۇئًكۇصىزلىكتىنى ًامان بەلگە

 

 ۇئخلىٌالماي بىمار چەهنەهدە هاۋا،

ا لول ۇئرماق مۇمنىومۇ ئەمما  .داۋاغ

ۇرۇق ًۆتەل بولشا ھەمراھى ۇئهىڭ،  ل

ا  .تەگمە، پەلەت ئەجەل بولىدۇ داۋ

 

 صاراڭلىق

 

ۇلىشا ئىوشان،  صاراڭلىق غارىغا غ

ۈرگىشىوى بەرصۇهلەر ظۇئان  .صەۋدا ص

ۇرصەن لىلغۇچى  غەموى ھاًدىغۇچى، خ

ۈزۈپ ئەًلىشۇن ظارمان  .دورىدىن ئىچن

 

 ًەهە صاراڭلىق ھەلكىدە

 

 ىن ًىراق،ئەلىو لاچار بولشا، ھەرتەهد

ۈز بېرەر ظۇچاق  .صاراڭلىق تەصىرى ً

ۆزىوى، ۈزەللەر ۆئزىگە تىنشۇن ه  گ

 .چاڭ، هەي ۈئهىگە صالشۇن ۇئ لۇالق

 

 ًەهە ظۇ ھەلتە
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،  صەۋدا خىلىتى ئېطىپ، لىق تولشا بەدەن

دىن ۈز بەرگەن بولشا ظۇ ۋەج  .صاراڭلىق ً

كاهدەك،  هېشەل لاچار وئتتىن تۈتۈن لاچ

ۈزصەڭ  و مەًدىنھەمىطە ئىچن  .لىپكىزى

 

  ئىططىق

 

 صادالەت بابىدا هىم ئاظىق بولشا،

ق بولشا  .ئاظىكلىق ًولىدا ۇئ صادى

 ۇئصتا تېۋىپ ۈئچۈن بۇ پەرىطاهغا،

ق بولشا ۇۋاپى صى ۋىشالدۇر م  .داۋا

 

ورلىطىض ۆز ت  ه

 

 بەلغەم بۇغى ئەگەر صالشا پىرالكا،

ۇرغاچ ئاًالكا ۆز ت  .لاراڭغۇالظشا ه

 هەزەر صالمىشۇن،لالى گۆش، هاۋاپ ًەپ 

 .پىٌازغا وئخطاظۇ ھەمدە صامشالكا

 

 باش ئاًلىوىض
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 بۇغالردىن ئاًالهشا هىطىوىڭ بېطى،

 .بولشۇن ًولدىطى ئازغىوا ئەتدىغۇل

 لىموهوىڭ ظەربىتى بولشۇن، -ئىچىملىم 

صى   .ئېطى -زىخ هاۋاپ بولشۇن ھەم غىزا

 

 (تۇتكاللىق)صەرئى 

 

 تەلدىر صەرئى هېشەل لىلشا هاماًان،

ان  .ھۆل مېۋە ًېمىشۇن لىلىدۇ زٌى

 ۆئچنىوىڭ گۆظىدىن ًېمەي، بوًوىغا

ۈرصۇن ھەر زامان ۇئرى صەلىپ  .ئېشىپ ً

 

 ًەهە ظۇ ھەلتە

 

 تەلدىر تۇتكاللىككا دۇچ لىلغان زامان،

ى ئەگەر بولشا لان  .لان ئالدۇر، صەۋەب

 ئېوىق بولشا باظكا خىلىت بارلىكى،

ۈرگە ئىچ، ظۇدۇر ًول صاغالملىق تامان  .ص

 

ۈظۈش) صەه تە  (مېڭىگە لان چ

 

ۇالتشا صەه تە هاگىھان،  ئاًالتىن غ
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 صەزگۈ ۋە ھەرىنەت بولىدۇ هىھان،

ۆزى لىزىلدۇر، ۈزى بىلەن ه ۆرگىونى، ً  ه

ۇز ظۇ ھامان« صەرارۇى» ك ۇرىن ئاچ  .توم

 

 صەه تىوى ئېوىكالش

 

 صەه تە بولغۇچىوىڭ چىكماي هەپىشى،

 تىرىنمۇ بولشا ظۇبھىشى؛ -ۆئلۈهمۇ 

ۆزىگە بالكاچ،تىرىننە ھ ۇر، ه  ېشابت

ۆز ئىچىدە هىطى صاًىشى ۆرۈهشە ه  .ه

 

 (لارا بېشىض)هابوس 

 

 هابوس ئىللىتىگە ًولۇلشا هىطى،

 ۇئخلىشا ئارتىدۇ غەم ۋە تەظۋىطى

چى بولغان ماددىوى  هېشەلگە صەۋەب

لىشا، صاز بوالر ئىطى  .تېوىدىن لوغ

 

 هابوصتىنى ًامان بەلگە

 

 تەهرار،پات  -هابوس بولشا هىمدە پات 

ۇر داۋا لىلمىشا زىوھار  .ئەللى ًولت
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 .ئاخىر صاراڭ بوالر ًاهى تۇتكاللىق

 .صەه تىن صىھھەتى بوالر تارمار

 

 ۇئًۇظۇش

 

ۇرصا ھەرئەزا،  ھەرهىمدە ۇئًۇظۇپ ت

ا  .لۇصۇش بىلەن ئاڭا لىلىوشۇن داۋ

ۈرهىشۇن، زەخمەت   لۇصتىوىڭ ًېغىدىن ص

چە راۋا  .ًولىلىپ مەلشىتى بولغۇه

 

 پالەچ

 

ران،هىم  هىڭ ئەًطى بولشا پالەچتىن ۋەً

 .جان -ًېرىم تەهدىن هېتەر ھەرىنەتۇ 

 بىرىوچىدىن باظالپ تا تۆت هۈهگىچە،

 .ئىچشۇن ھەر زامان« مائى ئەصەل»پەلەت 

 

 ًەهە پالەچ ھەلكىدە

 

 تۆتىوچى هۈهىدە پالەچ ئىللىتى،

 .ظەربىتى «مائى ۇئصۇل»پەلەت بەرگەي 

 هولۇتتىن،هەپتەر باچنا گۆظى ھەمدە 
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 .زىرە، زەپەر لوظۇپ ًېشۇن تامالوى

 

 ًەهە پالەچ ھەلكىدە

 

 وئن تۆت هۈن ۆئتۈپ، پالەچ لالشا صالاًماي،

 .ۈئچۈن تېۋىپ جىددىي لول صالغاي  «ئەمەل»

ۈرگە دورا بەرگەي ئىننى ًا ۈئچ رەت  .ص

ۈزىلىطنە لاراپ ًول ئالغاي  .بەلنىم ت

 

 ًەهە ظۇ ھەلتە

 

ۈزىدىن  ۆئرۈصە، پالەچ ظىغا تەرەپ ً

ش -مۇهزىچ مۇهزىچ   .صۇًۇق، خام خىلىتلەرهى دورا بىلەن ًېتىلدۈرۈ

ۆرصە؛  ۈرگىلەردىن مەهپەئەت ه  ص

ون، صىٌادان، لۇصت ًېغىدىن  فەرفٌى

ۈرصە چە ص  .پاًدىدۇر ئىمناهوىڭ بېرى

 

ۈز پالچى   (لەلۋا)ً

 

ۈزىوى تۇتار،  لەلۋا هىم، ھەرهىمگە ً

 .صاللىكى لولىدىن ۇئچكاهدەك هېتەر

  ۋە تۈن ئاغزىدا موصنات ًاڭالىنهۈن 
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 .صاللىشا ئەلۋەتتە هۆپ پاًدا ًېتەر

 

 ًەهە ظۇ ھەلتە

 

 ھەرهىمگە لەلۋاهىڭ ئىللىتى ًېتەر،

 .صاللىكىن ًولىتىپ پەرىطان ئېتەر

 ھەبوى،  «ئىٌارەج»ۈئچ لېتىم ًېشە  -ئىننى 

 .بەلنى بۇ ئىللەتتىن لۇتۇلۇپ هېتەر

 

 تىترەك هېشىلى

 

 تۇتكاهدا تىترەك،بەلغەم ئېطىپ هېتىپ 

وپراق، ۈزگەن خ  مۇهاصىپ دورىدىن ئىچن

ى مەي ًاهى جىمائدىن بولشا،  صەۋەب

ق  .مەي بىلەن جىمائدىن بولشۇهالر ًىرا

 

 ئەزاالرهىڭ لىپىلدىطى

 

ۈزىن، ۆرصە ً  ئەزا لىپىلداش گەر ه

ۇزهى  .لىپىلدىغان ًەرگە باس لىزىتىپ ت

 بۇهىڭ بىلەن هەتمىشە بەدەن پاهلىكى

 لىلشۇن ظۇ زامان ۆئزهى،هەر ًار  ھەبب
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گەك)پەي تارتىض   (چەه

 

وزغىشا بەلغەم،  بەدەهدە پەي تارتىطوى ل

 .ئازابىڭ ئاظىدۇ، راھەت بوالر هەم

وى تازىال، ۇئهداق لىلمىشاڭ  بەدەه

 .ئېغىرلىطار هېشەل وئرهىغاچ مەھنەم

 

وزۇلۇش  پەي ص

 

 گەدەن لېتىپ لېلىض تەمەردۇد

 ھەرهىم تەمەردۇدلا بولشا گىرىپتار،

ۈرگىدىن ئىچنەهدە پاًدا لىلشا ًار؛  ص

ۆرى -تېوىگە هەفتار هەفتار   .صرتالن، ًالدار ب

 هىڭ ًېغىدىن ًاهى

ۈرهىشۇن تەهرار  .ئېٌىكوىڭ ًېغىدىن ص

 

ۈظۈش)« بەرەد» ۆزگە ئاق خال چ  (ه

 

ۆزى  كان دەرد،« بەرەد»ئەي ه  تىن تارتىۋات

 .، زېھىنئىدرەك، پەھىم -صاڭا ًاردەمچىدۇر ئەلىو ۋە خىرەر خىرەرد  
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ك ۈزە هەۋرە  صىرهىدىن  ۇئظطاق ئەهگ

لىوار  ۈرهىشە لوغ ۆزىگە ص  .«بەرەد»ه

 

ۈر هىرپىم ۆزدىنى ئەگرى ًاهى تەت   ه

 

ۈر هىرپىم بولشا دەرد،  ئەگرى ًاهى تەت

 .مېڭىوى پاهالظكا هىرىطنىن بىھەد

 پاهلىطىڭ ئەمەلگە ئاظكاچ پۈتۈهلەي

 .هېشىض، ًېرىض -تەظمىر تەظمىر 

م ئە ۇداًى دلىو، خ  .ًلىشۇن مەدە

 

لىرىوىڭ ئىططىكى ۆز گىرۋەه  ه

 

ۆز گىرۋىنى لېلىوالپ ئىططىشا پات   پات، -ه

ۆزهى مەهدىن ئالغىن ًاد  .پاًدىلىق بىر ص

ۇم ئېكىوى،  صېمىز وئت ًاپرىكى، تۇخ

ۆزگە چاپال، دەرد بوالر بەرباد  .لوظۇپ ه

 

ۇرجىنىوىڭ ئىططىكى ۆز ب   ه

 

ۇرجىنى ئىططىپ ئېچىلمىغان ئان، ۆز ب  ه

 .دېٌىطەر، ئەي صېخىي ئىوشان« غەزەپ» ۇئهى
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 ماش ئېزىپ ۈئصتىگە لوًۇلشا ئەگەر،

 .ۈئمىد بارهى داۋا بوالر ظۇ زامان

 

لىوىض ۆز ًاللۇغ  ه

 

چە هۈن، ۆز ئاغرىكى باظلىوىپ ۆئتشە هەچ  ه

 صاللىق ئاھۇصىوى تۇتماللىق ۈئچۈن،

ظخامۇ  مىشىر هاۋاتىن  ، مامىران،   چە

ۇددى لىلى چىپ خ ۈرت، ًاه ۆزگە ص  .پ ۇئنه

 

ۆرفە  ۈظۈش)ت ۆز ئېكىغا چېنىتشىمان لان چ  (ه

 

ۈظۈش بولغاهدا زاھىر، ۆز ئېكىغا لان چ  ه

لىڭ بولشا ئاهدىن پەرىطان خاتىر؛  دى

ۆز هۈهدۇر  هۆًدۈرۈپ تۇتشاڭ تۈتۈهىگە ه

ۈزۈلمەي لېلىطى هام بولۇر صادىر  .ت

 

ۇراش  ۆز ًاظاڭغ  (دەمىئە)ه

 

ۆرصە، ا ئىششىكتىن ه  دەمىئەصىرىن داه

ۈرصە ۈرمەدىن ص  .بىلشۇهنى، پاًدىدۇر ص

ۈگەر ى، ت ۇق مىجەز بولشا صەۋەب  صوغ



 430 / 513 
 

 430 / 513 

 

ۆزىگە  ۈرهەپال بەرصە« باصلىكۇن»ه  .ص

 

ۆز ًارىشى  ه

 

ۆز،  ًارا صەۋەب بولۇپ ئاغرىغاهدا ه

ۈز  .دەردىدىن صارغىٌار گۈل مىشالى ً

ۆزۈڭ،  ًىرىڭدىن پۈتۈهلەي پاك بولغاچ ه

ۈز  .داۋا ۈئچۈن هۈهدۇر ظىٌافىوى ت

 

ۆزگە  ۈظۈشه  ئاق چ

 

ۆزۈڭدە پەًدا بولشا ئاق،  ھەرلاچان ه

 ظىپاصى هېمىدۇر ئىزدە بالدۇرراق،

ۈرصەڭ، لە صۈً  ى بىلەن ھەصەلوى ص  ال

ق كان ۋا ۆزۈڭوى ًۇمۇپ ئاچ ۈزىتەر ه  .ت

 

ىطى ۆز لارىچۇغىوىڭ تارٌى  ه

 

ىض» گە دۇچ هەلشە هىطى،« تارٌى  دەردى

 ئېٌتاي مەن هېمە لىلشا هېتەر تەظۋىطى؛

ۈه تىن ۆئزگى  صى بولمىشا صەۋەب،ھۆلل

ۈرتىطى  .زەفىران ظىٌافىن الزىم ص
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ۈظۈش  ۆزگە صۇ چ  (هەتەرەه تە)ه

 

ۆزگە  ۈظۈش»ه  بولغاهدا بوهٌاد،« صۇ چ

و، صەۋرىمۇ بولىدۇ بەرباد  .غەمنىن دى

ۈزصە، «ھەببى زەھەپ»  تەًٌار لىلىپ ئىچن

ۆڭلى ظاد ۈزىلىپ بولۇر ه  .ئاغرىكى ت

 

 لۇالق ئېغىرلىكى

 

 لالغاهدا لۇالق،ئاڭلىغىن ئېغىر بولۇپ 

ق وش هەلشە بىرا ۆز ئېٌتاي صاڭا، خ  .بىر ص

 بەلغەم صەۋەب بولشا بۇ ئىللەت ۈئچۈن

ۈرگۈچى دورا ئىچ ظۇ چاغ  .بەلغەموى ص

 

 لۇالق ئاغرىكى

 

وزغالشا لۇالق ئاغرىكى  صەپرادىن ل

ۈز  ۆرۈهەر ۇئهىڭ صېرىكى -ً ۆزدە ه  .ه

جتىن هېٌىن ًېشەڭ بىوەپطە ھەببىن،  مۇهزى

صى صاز  ورۇلى -بوالر داۋا  .ظۇ ًوٌل
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 لۇالق ًارىشى

 

 ًېڭى بولشا ئەگەر لۇالق ًارىشى،

 .ئىطلەتنىن باردۇر پاًدىشى «ئاق مەلھەم»

 هوها بولشا بىراق پاًدىلىق دورا،

ۈزهىڭ ۆئتىدىن ئەمەس ۆئزگىشى ۆه  .ھ

 

ۇرۇت پەًدا بولۇظى ًاهى ۇئهىڭغا بىرەر جاهىۋارهىڭ هىرىطى   لۇاللتا ل

 

 بىلەن لۇاللكا ئازارتەڭرى تەلدىرى 

ۇرۇت ًاهى هىرصە جاهىۋار ۈزصە ل  .ًەتن

ۇر ل ، دەرمەهە صەب  صۈً  ى ۋە هاۋو

ۆرصىتەر، ئەي ًار ۈز ه ۇزصاڭ، صاللىق ً  .تامغ

 

 لۇاللكا صۇ هىرىض

 

 تەڭرى ئەمرى بىلەن لۇاللكا ھەردەم،

ظمەئى هەرەم لى چە  .صۇ هىرصە، ئەي دى

ۆپىدىن صولۇپ،  لۇاللكا بەدىٌاهوىڭ چ

ۈرصىڭىز   .صۇ چىكىپ هېتىدۇ ظۇ دەمص

 

ۇزۇلۇظى ۇراش صېزىمىوىڭ ب  پ
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ۇۋۋىتىڭ تاپكاهدا هۇلشان،  ھىد بىلىض ل

؛  ھىدهى صېزىض لىٌىن ًاخطىمۇ، ًامان

ى  لۇًۇق خىلىتلەر بولشا ۇئهىڭ صەۋەب

ۈرگى دورا ئەصتىن چىكمىشۇن ھەرئان  .ص

 

ۇرۇهوىڭ صېشىكلىكى  ب

 

ۇرۇهدىن، ۇرلىراپ چىكشا ب  صېشىق ھىد پ

 .تەبىئىتى خىر بوالر ئاهدىنبارچە 

 صولۇپ، داۋا ۈئچۈن تېۋىپ صۇهبولوى

ۇرۇهدىن  .پۇدىطى الزىمدۇر صېشىق ب

 

ۇرۇش ۇرۇن ئىچى ل  ب

 

ان زامان، وۋۇغ  ئىششىكتىن ھاًاتىڭ ص

؛ ۇرۇپ، غەمنىن بولشاڭ هاگىھان ۇرهۇڭ ل  ب

 صېمىز وئت صۈًىوى بادام ًېغىدا

ۈرهە ھەرلاچان  .پېطاهە ۈئصتىگە ص

 

ۇرۇن ًارىشى  ب
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ۇرۇهوىڭ ًارىشى ھۆل بولشا ئەگەر،  ب

ۇرۇظۇڭ تامام ۆئزگىرەر ۈرۈش ۋە ت ً. 

 تاپشاڭ ۋە ئىطكا صالشاڭ تېز،« ئاق مەلھەم»

 .هېشەلوىڭ تۇهىگە ًەتنۈصى صەھەر

 

 (زۇهام)ئىششىق تومۇ 

 

 ئىششىق زۇهام بىلەن ئاغرىشا هىطى،

 .هىلۇپەر ظەربىتىن الزىم ئىچىطى

 تىنظەربەتتىن صوڭ ًەهە ئارپا ۋە ماش

 .غىزا لىلىپ ًېشە، صاز بوالر ئىطى

 

ۇلتىن بولغان زۇهام  صوغ

 

ۇق زۇهاملىكوى بىلگەچ بىلىمدان،  صوغ

 .ظەربىتىدىن ئىچمىنى ئاًان زۇفا

ورپىشىن ئىچشە،  تامالكا هولۇتوىڭ ظ

ۈزىلىپ هېتەر بىگۇمان  .هەپ تېپىپ ت

 

 هالپۇك ًېرىلىض

 

ۇهۇڭ ًېرىلىپ بولغاهدا زاھىر،  هالپ
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صىغا  .تېز بولغىن ھازىر ۇئهىڭ داۋا

ى،  صەپرا بولشا ئەگەر ۇئهىڭ صەۋەب

ۈرگىلەر بولىدۇ لادىر  .لوغالظكا ص

 

 ًەهە ظۇ ھەلتە

 

 لەۋ ًېرىلىپ ئازاب چەهشە ھەر ئىوشان،

ۇرۇق  ان -ل  .ئىششىق ًېمىض لىلىدۇ زٌى

ۇم ئېكىوى ۇ ًېغى بىلەن تۇخ  توخ

 .مەلھەم لىلىپ ًالشۇن لېۋىگە ظۇئان

 

 هالپۇك ئىططىكى

 

 ېۋى لاهدىن ئىططىپ لالغان دەم،هىطى ل

 لىلىپ ظىناًەت چېنىدۇ ئەلەم،

 ئىچىوى ًۇمطاتمىشا، لان ئالدۇرمىشا،

 .ۆئزى ۆئزى ۈئچۈن لىلىدۇ صەتەم

 

 ئېغىزدا بولىدىغان ئىششىق چالا

 

 ئىششىق چالا بولشا ئېغىزدا ھەرئان،

ان ن لاچتىڭمۇ تارتىشەن زٌى  .داۋادى
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 ئېزىپ، لىزىلگۈل، ئاهارگۈل تاتىموى

ۇرماق هېرەك ئاڭا ھەرلاچان  .صېپىپ ت

 

ۇق چالا  ئېغىزدا بولىدىغان صوغ

 

ۇق چالا بولشا ئېغىزدا پەًدا،  صوغ

ى صاڭا مۇھەًٌا  .غەم ًېمەك صەۋەب

 ئاڭا خىوا بىلەن ئاچىكتاش صەپشەڭ

ا وڭ داۋ ۇرهى، بولشا چ  .ئەجەپ ئەمەصت

 

 ئېغىزدىن صۇ ئېكىض

 

اچ مىجاز، وۋۇغ  ئاغزىڭدىن صۇ ئالشا ص

 .ۇق ًېشەڭ پاًدا لىلماس بازًەهە صوغ

 بىلەن زىرىدىن ئىللەت هەتنىچە ۇئر

ۇۋارىض»  .لىلىپ ًە، پاًدا لىالر صاز «گ

 

ۇراش  ئېغىز پ

 

 ًامان ھىد ئاغزىڭدىن هەلشە هاگىھان،

 .خەلق ۇئلپەت بولۇظتىن لاچار ھەر تامان

ۈرگىدىن ئىچشەڭ،  خىلىتىوى ھەًدىگۈچى ص



 437 / 513 
 

 437 / 513 

 

صى بولىدۇ ئاصان  .لۇتۇلۇش داۋا

 

 ئاغرىكىچىض 

 

 ئىششىكتىن ئاغرىشا چىطىڭ هاگىھان،

 .صىرهىگە گوالپ لوش، چاًكا ظۇ ھامان

 ئىچىض ۈئچۈن ئىزدە ئىشنەهجىۋىلوى،

 .ًېٌىطىڭ ماش، لاپاق بولشۇن ھەر زامان

 

 چىض لامطىض

 

 لامطىپ بىئارام ئەًلىشە چىطىڭ،

ۆزۈموى ئاڭلىماق ئەڭ زۆرۈر ئىطىڭ  .ص

 ،صېمىز وئت ۇئرۇلى ًېگىن، داۋا لىو

ۈهنى دەرد هۈچەًشە ئارتار تەظۋىطىڭ  .چ

 

ۇرتى  چىض ل

 

ۇرتتىن تەظۋىض ًەپ، چىطىڭ بولشا خار،  ل

 .ۈئمىدهى ۈئزمىگىن، تەڭرى ظىپاهار

 ۇئرۇغىن ۆئچنە ًېغىدا، گەهداها

ۇرت لالماس زىوھار  .هۆًدۈرۈپ چىطوى تۇت، ل
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 چىض مىلىنىوىڭ بوظىطى

 

 مىلىنلىرى بوظىطىپ هىم بولشا بەدھال،

 ۇئزاق بولماصتىن دېشە ۇئ بىھالهۆپ 

 لىزىلگۈل، ئاهارگۈل ئىزىپ ھەر هېچە

 .ئازدىن صەپشۇن ۇئ دەرھال -مىلىنىگە ئاز 

 

 مىلىنوىڭ لاهىطى

 

ۆڭۈلوى لىالر بولشا تار،  مىلىم لېوى ه

ۈرهەًدىغان دورا -صوهۇن « صوهۇن»  .چىطكا صېلىوىدىغان ًاهى ص

 .غا بوالرهى ئەًلىشۇن تەًٌار

 ًەصمۇق، هۈهدۇر،   ئالالٌا مازى

چىكتاش، لىزىلگۈل ۇئرۇلى، گۈلوار     .ئاچ

 

 مىلىم ئىططىكى

 

 لاهدىن ھاصىو بولشا مىلىنلەر ئىططىق،

 .لاهوى ئالدۇرمىشا ئاظىدۇ تەظۋىض

ى بولشا ئەگەر ئاڭا باظكا خىلىت،  صەۋەب

ۈرگىدىن بېرىض  .الزىم ئاڭا ًەهە ص
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 (مىلىنوىڭ ًەل تارتىطى)مىلىنوىڭ چىرىطى 

 

ۇظخۇي ئادەم،مىلىم  لىرىڭ ًەل تارتشا، ئەي خ

ۆزۈم ئاڭال، ئىزدە ظۇهداق بىر مەلھەم  .ص

  هۈهدۇر تېپىپ، صولۇپ ھەصەل ۋە صىرهە

ۇر ھەردەم تولاي پىٌاز ۈرهەپ ت  .بىلەن ص

 

ۇزۇلۇظى  تەم صېزىطوىڭ ب

 

 تەموى صېزىض ھېششى ًولالغان زامان،

 .تەموى بىلمەي تاماق ًېٌىلمەس ھامان

 لوغال بەدەهدىن،غالىپ خىلىتوى  

ۆهمە، هېشەل ًولىالر ئاصان  .وئًغا چ

 

 تىلوىڭ لوپاللىطىطى

 

 ئەي صەن، لوپاللىطىپ لالغاهدا زەبان،

؛  چىراًىڭدا بەلغەمدىن صېزىلشە هىطان

 خەردەل، صىرهە بىلەن هېشەل هەتنىچە

 .ئېغىزهى چاًكىغىن بارىچە ئىمنان
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 تىلوىڭ ئىططىطى

 

 لان،تىلوىڭ ئىططىطىغا صەۋەب بولشا 

 .ھەددىدىن تاظكىرى لىزىدار زەبان

ۆزىن ئاڭالپ لان ئالدۇرمىشاڭ،  ھەرهىم ص

چە صاراڭشەن ًامان  .ئالىلالر پىنرى

 

 تىلوىڭ ًېرىلىطى

 

 ھەرهىموىڭ ًېرىلشا تىلى هاگىھان،

ۆز ۈئچۈن تەظۋىطى ئاظىدۇ ھەرئان  .ص

ۈز، هەتىدا   ئىشپەغۇل  ظىرهىشى ئىچن

 .ئىۋېتىپ ئېغىزدا تۇتشۇن ھەرزامان

 

 تىلوىڭ هۆًۈظى

 

 هاگىھان هۆًگەهدە، ئېچىطكاهدا تىو،

و صتەدى  .ۇئهدىن وئت ئالۇر ۋە هۆًەر خە

 صېمىز وئت ظىرهىشى، بېھى ۇئرۇغىن

م ئاصرىغىو  .صۈًىوى ئېغىزدا دائى

 

ۇرۇظى  تىلوىڭ ل
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ۇرۇللۇلتىن هاهىراپ لالغاهدا زەبان،  ل

؛ ى ھارارەت بولۇپ هاگىھان  صەۋەب

ۇل صۈً  ىصېمىز وئت ظىرهىشى؛ ئىشپە  غ

 .بىلەن چاًكا ۇئهى، هېتەر بىگۇمان

 

 (لەتلۈك)هىچىم تىو ئىططىكى 

 

 هىچىم تىو ئىططىكىدىن ۆئزگەرصە ئەھۋال،

ى لان بولشا، لان ئالدۇر دەرھال  .صەۋەب

 غەرە، -ئاهدىن تاتىم صۈً  ى بىلەن  لىلشاڭ غەر 

ۇظال  .ئىللەتىن لۇتۇلۇپ بوالرصەن خ

 

 هىچىم تىلوىڭ بوظىطىطى

 

ۈز بەرگىوى دەم،هىچىم   تىلوىڭ صۇصلىكى ً

ى ظۈبھىشىز بولغاهدا بەلغەم؛  صەۋەب

 غەرىگە خەردەل، ئىشنەهجىبىووى، -غەر 

 .بېرىطى الزىمدۇر تېۋىپ ئاظۇ دەم

 

 ئىننى بادامشىمان بەزهىڭ بوظىطىطى
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 ئىننى بەز صۇصلىكى بولشا هاماًان،

؛  ۋە ئاهدىن خاتىرەڭ بولغاهدا ًامان

 غەرە لىلشاڭ،  -گوالپ، مازى بىلەن غەر

 .چەهشىز پاًدا تېپىپ بوالرصەن ئامان

 

 (ئاهگىوا)ھوهاق 

 

 لان ئالدۇر تامىكىڭ ئاغرىغان زامان،

 .هىلۇپەر ظەربىتى تېپىپ ظۇ ھامان

ۇر تاتىمدىن، ۇرى صۈً  ى بىلەن ئىچ  ئالخ

 .غەرە ئەًلىگىن بارىچە ئىمنان -غەر 

 

 زۇلۇهوىڭ تامالكا ًېپىطىپ لېلىطى

 

 زۇلۇه تىن خەۋەر، تاماق لېوى بەرصە

 توختىماي لان ئالشا تامالتىن ئەگەر؛

ۇز بىلەن غەر   غەر -خەردەل صۈًىوى ئېلىپ ت

 .لىلىطتىن باظكىى ًوق بۇهدىن ۆئتەر

 

 تاماق ًارىشى

 

ۇرى، ًارا بولغاهدا تاماق، ۆزۈم ه  ه
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ۆزۈمگە صالغىن صەن لۇالق ۆز ئېٌتاي، ص  .ص

 ئەهزىرەت بىلەن گۈل ۇئرۇغىن ئېزىپ،

ن  .ئازدىن ظۇچاق -بىلەن ًە، ئاز    مۇمرەۋغە

 

 ًىڭوە ًۈتىۋېلىض

 

 ًىڭوە ًۈتۈپ غەمگە پاتكاهدا مۇتلەق،

ۇر ۇئزاق  .تەدبىر ھېنمەتتىن ئەمەصت

 صولۇپ، ئەزبىر دىرەموى،   ماگوىتتن

ق   .ۈئزۈم صۈً  ى بىلەن ئىچنىن چالكاهرا

 

ۆڭگەچ ئىططىكى  لىزىلئ

 

 مەئدە صىرى غىزا ًولى هاگىھان

گە   .لارا ظۇ ھامانئىططىشا صەۋەبى

ى ئېوىق بولغاهدىن هېٌىن،  ئىططىق صەۋەب

ا ئىوشان  .الًىق تەدبىر لولالن، ئەي داه

 

ۇلۇظى  ئاۋازهىڭ بوغ

 

ۇلشا، گەپنە لۇالق صال،  ئاۋازىڭ بوغ

 .ئازغىوا هاۋات ۋە ئازراق مەصنە ئال
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 دە، -بىرىگە بىرىوى لوظۇپ ًېگىن 

ظمىوىوى غەمگە ئەًلە دال  .ئىكبال دۈ

 

  صىكىضهەپەس 

 

 هەپەس صىكىض هىمگە ًار بولشا ئەگەر،

ظمىوى بوالر وزاڭ دۈ  .ًامان ھىد، چاڭ ت

ۇق صۇ، توللۇق ۋە هۈهدۈزهى ۇئًكۇ،  صوغ

 .ًامان ھىد، تۈتۈن ۋە چاڭدىومۇ بەتتەر

 

 ًەهە ظۇ ھەلتە

 

 هەپەس صىكىلىطتىن پەًدا بولشا غەم،

 .صاللىق ًولى ۇئهدىن تاپىدۇ بەرھەم

ۇق زۇهام»  زىنرى لىلىوغان، ئىچىدە« صوغ

ى بەلغەم  .دورىدىن بەر، بولشا صەۋەب

 

 صىو ئىللىتى

 

 صىو ئىللىتىدىن ھەرهىم بولشا خار،

 .ئارپا صۈً  ى ئېطەهوىڭ صۈتىن بەر تەهرار

ۈزۈلمىشە ۇئ، چە لىلشاڭمۇ ت  ھەرلاه
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 .تەصەللىي ۈئچۈن لول تارتمىغىن زىوھار

 

 (پىلىۋرىت)ۆئپنىگە صۇ ًىغىلىض 

 

 بۇ دەردتىن خەۋەر،هىموىڭ ھالى بەرصە 

 .ئېٌتاي هېمە لىلشا ًولىالر خەتەر

ە  باصلىكتىن لان ئېلىپ چىالن صۈً  ى ۋ

 .هىلۇپەر ظەربىتى ئىشتېمال ئېتەر

 

 (ًۇلىرى لان بېشىم -گىپپېرتوهىٌە )خاپىغان 

 

 خاپىغاهدا پەرھىز ًولىن تۇتكىن،

ۈهنىن ۈڭگە پ ۆڭل ۆزۈموى ه  .ھېنمەتلىم ص

 هى،تەلدىر هەگە ًالشا غەم وئتلىرى

كىن   .دە هەتنىن -تېزغىوا ۇئ ًەردىن لاچ

 

 صەپرادىن بولغان ئىشىق خاپىغان

 

 ئەي ئىششىق خاپىغان دەردىدىن ئەلەم

ن صۇ صەپ ئاڭا ھەم  .چەهنۈچى داۋادى

ۇر،  ئالما صۈًىوى  صەهدەل،   گۇالپ، هاف

ۈرهىگىن ظۇدەم -ۆئزئارا لوظكىن   .دە، ص



 446 / 513 
 

 446 / 513 

 

 

 لاهدىن بولغان خاپىغان

 

ۈرىنىڭ ھەردەم،لاهدىن صولۇپ   هەتشە ً

ا صەهەم لرەب م ًاهدا بولشۇن دى  .دائى

ۆهنىن  گاھ صۆًۈپ ۋە گاھى لۇچالالپ، ت

صىدىن ھەم  .لۇتىغا مارجاهوىڭ ظاد

 

ۇق خاپىغان  صوغ

 

ۇلتىن باظلىوىپ لالشا خاپىغان،  صوغ

ن ۆزۈموى ئاڭلىغىن، ئەًلىگىن جەۋال  .ص

ۇرصىتىوى ھىرال، ئەهبەر، ۇئر، صتروهوىڭ  پ

ۈڭگە  ۆهش ە»ه  .چاپلىغىن ظۇئان «غالٌى

 

 (غەش)ھوظىدىن هېتىض 

 

ۈز بەرگەهدە غەش، ۆزىوى ئاچ، ً  بىلىم ه

 .الزىم ئاڭا هېمە صەۋەب بار ئاڭالش

ى لاهدىومۇ ًاهى صەپرادىن،  صەۋەب

ش  .ًا باظكا ماددىمۇ بىلىپ داۋاال
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 ئەمچەك ئىططىكى

 

ظكا هىرىض ئەمچەك ئىططىشا،  داۋاال

 .ن زاًەغاپىو بولۇپ ۋالتىوى لىلمىغى

و لوش،  بالىالر  ئېزىپ ئاڭا صىرهەهجىۋى

ۇرغىن ھەرهۈهدە -ئىننى  ۈرهەپ ت  .ۈئچ لېتىم ص

 

 صۈت ئازلىق

 

چىق بولۇپ هېمەًگەهدە صۈت،  تەمى ئاچ

ۈهۈت  .پەرھىز ۈئچۈن ئەصال لىلمىغىن ص

 هىلۇپەر ظەربىتى، ئارپا صۈًىدىن

ۈزگىن ئىششىكتىن ۇئهى ًىراق تۇت  .ئىچن

 

 ئاغرىكى باددىن بولغان مەًدە

 

وزغالغاهدا باددىن مەًدە ئىللىتى،  ل

ۆرمىتى ۆزۈموى ئاڭلىغىن، جېوىڭ ھ  .ص

 پەرھىز لىلدۇر ۈئگرە، ًەصىمۇلالردىن،

 .ظەربىتى  بەرگىن راۋاج بىلەن دىوار

 

 صەپرا ۋە بەلغەمدىن بولغان مەًدە ئاغرىكى
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گە صەپرا، ى بولشا مەًدە دەردى  صەۋەب

ۈرگىدىن صاللىكى بولىدۇ پەًدا  .ص

ى ئەگەر،ب  ەلغەم بولشا ۇئهىڭ صەۋەب

ۇرەهنەپ دورا -رەس رەس »تەهدىن ھەًدەپ   .م

 .دىن ًېگىن دائىما«

 

ن بولغان مەًدە ئاغرىكى  صەۋدادى

 

 مەًدە ئاغرىغاهدا بىلشە گەر هىطى،

 .صەۋدا صەۋەبىدىن ئېرۇر تەظۋىطى

ۈر، ئەمما لاق گۆش، ًەصىمۇلكا ۈرگى ئىچ  ص

 .ئىطىوئخطاش هەرصىلەردىن ًېمەصلىم 

 

 مەًدە ئىططىض

 

 مەًدە ئىططىض ۈئچۈن صەۋەب بولشا لان،

 .لان ئالدۇر، باصمىشۇن صېوى ھاًاجان

 ماددىشى بولغاهدا باظكا خىلىت ئەگەر،

صىتىشى بىلەن ئىچىوى خىلىتالردىن تازىالش -تازىالش « تازىالش» ۈرگىلەر ۋا  .ص

صىن ھەرئان   .دەپ بىلگىن داۋا
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 لۇصۇش

 

 ەپرا هاگىھان،لەي لىلغاهدا هېشەل س

گىن بېھى ۋە لىمان لىمان   .لىمون -ظەربەتنە ئىزدى

. 

 مىرتوىڭ،  باظكا بولشا خىلىت مەًبىھ

 .دىودىن ظەربەت لىو، ئىچشۇن ھەر زامان

 

 لان لۇصۇش

 

ورلۇهچ ۋە غەم، وزغىشا ل  لان لۇصۇش ل

ۆزۈموى ئاڭلىغىن بىردەم ۆز ئېٌتاي، ص  .ص

 مىرت دېوى ظەربىتى، ئەرەب ًىلىمى،

ا  .بىلەن ئىچ ھەردەم صولۇلغان هەھرەب

 

 ھىق تۇتۇش

 

 تىن ھىق تۇتۇش هىمگە بولشا ًار،« تولۇش»

 .دورا ۈئچۈن ۇئهىڭغا بۇًرۇماق دەرهار

 بوظالغۇچى بولشا ھىق تۇتۇش ئەگەر،

ظتن هەچنىن، بەرمىگىن ئازار    .داۋاال
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 مەًدە زەئىپلىنى

 

 مەًدەڭ زەئىپلەظشە، ھۇش بولشا بىراق،

 .ىوىڭ صىرىن بىلگەن چاقتازىال مادد

 مىجەزهى صازلىغۇچى دورىدىن ئىچىپ،

ۈزمە، ۇئرۇن بالدۇرراق  .ۋالىتوى ۆئتن

 

ۇزۇلۇظى  ئىطتىھاهىڭ ب

 (هېشەك ًېٌىض -چالما )

 

 هېشەك ۋە ظۇهىڭدەك هەرصىدىن ئىوشان

ن -ًېشە ھالى بوالر خارابۇ  را  .ۋەً

 ئاڭا صەۋەب بولغان خىلىتوى مەًدىدىن

ۈرگى   .بىلەن چىكار ظۇ ھامانلەي لىلدۇر، ص

 

 جىگەر ئىططىض

 

 جىگەرهىڭ ئىططىطىغا صەۋەب بولشا لان،

 .لان ئالشا ئاهدىن هەپ ًېتەر بىگۇمان

ۈرگىدىن ى بولشا، ص  باظكا خىلىت صەۋەب

لىوار ظۇئان ۈرگىن تېوىڭدىن لوغ  .ئىچ
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 جىگەر زەئىپلىنى

 

 جاهدىن صەبرىڭ ئالشا جىگەر زەئىپ ى،

ۇر   .هەفىزىرىق ظەربىتىدىن تېپىل

ۇ گۆظى، مېغىز، ًەهە ئاهاردىن  توخ

 .ًېشەڭ ھاصىو بوالر بۇ ئىللەت دەفئى

 

 ًەهە ظۇ ھەلتە

 

 زەئىپ بولشا ئەگەر ھەرهىمدە جىگەر،

ۈزىدە ئەصەر ۆرصەڭ ً  .زەئىپلىن تىن ه

 بۇًرىغىن ئاهار ًېشۇن، لېنىن هارەهج

ۈرەر زەرەر  .ًېمىشۇن، ظۈبھىشىز هەلت

 

ۇزۇلۇظى  ھەزىموىڭ ب

 

ۈز بەرصە زەخمەت،ھەزىم  ۇزۇلۇظتىن ً  ب

ازەت  .بۇًرىغىن صەپەر لىلىپ چەهشۇن رٌى

ى  جىگەر زەئىپلىنى بولشا صەۋەب

ۇۋۋەت بەرگۈچىدىن  .ًېشۇن ھەر ۋالىت  ل

 

 (صېرىق صۇ هېشەللىنى)ئىشتىكا 
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 ھەرهىمدە ئىشتىكا ئىللىتى ئاظشا،

ۆگىوىڭ صۈتىدىن ًۇتشا  .صۇ ئىچمەي ت

 ۇ،مۇًەصشەر بولمىشا داۋا ۈئچۈن ب

ۆگىلەر ئىچىدە ًاتشا  .بولىدۇ ت

 

 ًەهە ظۇ ھەلتە

 

 دورى تەلەپ لىالر بولشا ئىشتىكا،

 رەۋاج ئىشنەهجىبىن مۇهاصىپ داۋا،

ل -دۇرراج دۇرراچ   .لىرغاۋۇ

ۈز  .ۋە هەپتەر باچنىشىن ًېگ

 .مېۋىدىن ئاهارهى بەرصەڭ هۆپ ئەال

 

 صېرىق هېشەللىنى

 

 صېرىق بولۇپ صەبرى هەتشە ھەربىر ئەر،

ۈرگى بەر ق ًوصۇهدا لەًگە ص ۇۋاپى  .م

ۇ گۆظى، هولۇت ۋە ًەهە لېتىق  توخ

 .ھەمدە ئاهار صۈًىن توختاتماصتىن بەر

 

 ًەهە ظۇ ھەلتە
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 صېرىق هېشىلىدە هىم بولشۇن تامام،

كۇ صۈً  ى ئىزلىشۇن مۇدام  .چاچرات

ۈزەلمىشە   ،   صىرهەهجىۋىلدىن«دىوار»ت

م صۈبھى  ۇرىۋەرصۇن دائى  .ظام -ئىچىپ ت

 

 ئىططىكى( لارا جىگەر)تەالق 

 

 تەالق ئىططىكىغا گىرىپتار بولشىڭىز،

 .لابىز هەرصىلەردىن ئەًلەڭىز پەرھىز

و بىلەن، ۇلىشى ئىچىڭ، صىرهەهجىۋى  هاۋۇل هۇچ

صتلۇق پەًزى ھاصىو بوالر تېز  .تەن دۇرۇ

 

 تەالق بادى ۋە ئىططىكى

 

لوى ئەًلىشە هاظاد،  تەالق بادى دى

ورصىكىڭ هولدۇرالپ، پەًد  .ا بوالر بادل

 ظەربىتىدىن ئىچىطىڭ هېرەك،«دىوار»

ۇۋۋىتى بولماصتا بەربات  .تېوىڭوىڭ ل

 

ۈرۈش تەدبىرى  ئىچ ص

 



 454 / 513 
 

 454 / 513 

 

ۈرگەهدە دورىغا بولشاڭ گەر موھتاج،  ئىچ ص

كىن، بۇ ًاخطى ئىالج ۇق باددىن لاچ  .صوغ

ى تېوىڭ ۈظمە، صەۋەب ۇق صۇغا چ  صوغ

 .صاللىق تېپىپ، صىھەت باظكا بولشا تاج

 

ۈرۈشصەپرالىق   ئىچ ص

 

ۈز بەرصە ئەگەر، ۈرۈش ً  صەپرادىن ئىچ ص

 .زىرىق ظەربىتىدىن داۋا ًوق ۆئتەر

ۈرۈچوى لىزىت، زىرىق ظەربىتى   لە، -گ

 .تاهاۋۇل ئەًلىشەڭ ًاخطى هەپ بېرەر

 

 ۈئچەي ًارىشى

 

ۈرىگى داغ،  ۈئچەي ًارىشىدىن، ئەي ً

 هۈهلىرىڭ تۈن بولشا بەمشالى زاغ؛

   ىبارهېشەل تۇهى هېتەر ئەگەر ئەهج

 .ظەربەتتىن تاپشاڭۇ، ًاهدۇرصاڭ چىراغ

 

 ًەهە ظۇ ھەلتە

 

ن  ۈئچەي ًارىشىدا ۆئزىوى بىلىمدا
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؛ ۆهوارهى لاًوىتىپ ھەرئان لىغۇچى ه  چاغ

 تازىالپ مىرىت ًاهى ئالما ظەربىتى

 .بىلەن ئىچ، تاپارصەن پاًدا بىگۇمان

 

ۇرت  صىرهىگە وئخطىغان ل

 

ۇلشا  ۇرت»ۈئچەًدە تۇغ  ئىشمى،«ۇئظطاق ل

صتالرهىڭ مەخشۇس جاي لىشمى  .لىچىطار دو

ۇر، صېدىوەدىن ظامچە لىو، ئازاد  صەب

وزىغان جىشمى ۇرت بىلەن ت  .بولىدۇ ل

 

ۇرتى  ە)لاپاق ۇئرۇلى ل  (هەدۇداه

 

 هەدۇداهە ۈئچۈن ئەجداد ئىزىوى،

 .ًاڭاق مېغىزىوى   دە، ئال بەرەهىق -تۇتكىن 

ورما لوظۇپ، مەجۈن لىلىپ ۇئخالظتىن  خ

ۈزىوىئالدىن ًە،  ۆرمەًشەن بۇ دەرد ً  .ه

 

صىر  وۋا وروي)ب  (گېم

 

صىر رەهجىدە تەببى ھازىق تەببى ھازىق  وۋا  .ۇئصتا تېۋىپ -ب
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ۆرىدۇ الًىق  .تاۋۇز ۋە ئاهارهى ه

ۇ ۋە ۈئگرە،«   صافىن»  دىن لان ئاالر، توخ

ق ۇۋاپى ۆرەر م  .ھەمدە زىرىق صۈًىوى ه

 

 ًېرىلىض( مەلئەت)ئارلا چىكىرىض ئېغىزى 

 

 .چاغ، ۋالىت، مەزگىو -ًېرىلىض پەًدا بولغان گېز گېز مەلئەت 

 

ا موھتاج بولۇر تېز،  بىمارىڭ داۋاغ

 ئالما، بېھى، زىرىق، لىمون، تاتىمگە،

 .وئخطاش لابىزالردىن ئەًلىشۇن پەرھىز

 

 مەلئەت ئىططىكى

 

ۈر، بۇ لاهداق ئىططىض؟  مەلئەت ئىططىشا تەهط

 .لاهدىن بولشا الزىم دەرھال لان ئېلىض

ۆزىوى ئاڭال،ظەپق صتالرهىڭ ص لىم دو  ەت

ۈرگىدىن ئىچىض  .صەپرا بولشا الزىم ص

 

ۆرەك تېطى  ب

 

ۇت بولشا تاش، ۆرەك ئىچىدە ئەگەر مەۋج  ب
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جىلشا، لالمىشا بەرداش  .هەًزىدەك صاه

 وئغرى تىنەن صۈًىوى تەك هۈلى بىلەن،

 .هاھاردا ئىچىلشە صاللىككا ًولداش

 

ۆرەك بادى  ب

 

ۆرىنىدە  باد، مەلۇم بولشا هىطى ب

ۈز، هېپەك لىزىتىپ بېشىطوى ئال ًاد  .ت

 بىمار زېرەك بولشا ھەرهۈن ئەتىگەن،

لى بوالر ظاد   «مان ۇئصۇل»  .ئىچشە دى

 

ۆرەك زەئىپلىنى  ب

 

ۆرەك زەئىپ بولشا لىمىرلىما ظاش،  ب

ا موھتاج   «ئەفلوهٌا»  .بولشا داۋاغ

 صۇصلىكىدىن ئالەت وئخطىشا مۇمغا

ۆرەهوىڭ هۈچىدىن لاتار گوًا   .تاشب

 

ۆرەك ئىططىكى  ب

 

ۆرەك ئىططىشا ئەصال تارتمىغىن تەظۋىض  ب

 .ئىدرەك ئەھلى تۇتكان هەبى تۇتكىن ئىض
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 ماددىشى لان بولشا ًاهى باظكا خىلىت،

لىبان الزىم پاك لىلىض  .بەدەهدىن لوغ

 

ۆرەك ًارىشى  ب

 

لىڭ بولشا تەڭ، ۆرەك ًارىشىدىن دى  ب

ۈهلەر گۆظرەڭ ۆرۈهشە هۆپ  .صۈًدۈه تە ه

چە مۇددەت،تېوىڭ   صىھەت تاپار بىر هەچ

جەڭ  .ۈئگرە ًېپىلىرىدىن ۈئزمىشەڭ پەه

 

صاق تېطى  دوۋ

 

صالتا صەهگى صەهگى   تاش -ئەھۋالىڭ لىٌوىشا دوۋ

 

 .ًېڭى -جېوىڭغا غەم ًېتەر ًېڭىدىن 

 بۇ دەردهى داۋاالش ۈئچۈن تېۋىپكا،

ۇر  .هىڭ ًوق ئەصال تېڭى  ھەجەرەل ًاخ

 

صاق ئىططىكى  دوۋ

 

صاق ئى  ظطىكىدىن جېوى ئازابتا،ئەي دوۋ

ۇر بىلشەڭ بۇ بابتا  .لىٌوىلىپ صىمەه ت
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ى لان بولشا لان ئال، صەپراهى  صەۋەب

ۈرگى بىلەن لوغالپ تاظال   .ظىتابتا -ص

 

صاق بادى  دوۋ

 

صاق دەردى هاگىھان،  باددىن بولشا دوۋ

 .غاپىو بولما ھېنمەت ًولىدىن بىر ئان

جۈت ًېغى ۋە   «مائى ۇئصۇل»هاها هۈه

 .ظىپاصىوى بەرگەي وئل زامانئىچىۋەر، 

 

صاق لىچىطىض  دوۋ

 

ۈز بەرگەهدە غەم، صاق لىچىطىطتىن ً  دوۋ

ۆزۈموى جان دەپ صەن بۇدەم  .لوبۇل لىو ص

ن ھاصىو بولغۇصى،  تەلىۋىڭ داۋادى

 .دەم -ئېطەهوىڭ صۈتىدىن ئىچشەڭ دەممۇ 

 

 صۈًدۈهوىڭ تامچىالپ هېلىطى

 

 صۈًدۈك تامچىالظكا بولشا گىرىپتار،

 .لىڭ بولشا ھەم غەمنىن، ھەم تارئاهدىن دى

 دىن ًە،  «ئەترىفىو»داۋا هېرەك بولشا 
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ۆزهى زىوھار  .ًادىڭدىن چىكارما بۇ ص

 

 لىٌوىلىپ صىٌىض

 

ى تۇتۇلۇپ هىطى بولشا خار،  صۈًدۈه

لىلدۇر ئاظنار ۇق مىزاج ئاڭا دې  .صوغ

صىدىن  صۈًدۈك ًولىغا،   ئەرمەن صادا

 .لۇًۇلشا ئېچىلىپ صىھەت بولۇر ًار

 

 وئرهىغا صىٌىپ لوًۇش

 

 ۇئًكىدا صىٌمەهلىم بولشا ئادىتىڭ،

 .پەرھىز لىو هام بولشۇن ًېگەن تامىكىڭ

 صەھەردە بىر داهە، هەچتە بىر داهە،

 .ًېمەهنە بولشۇن ئادىتىڭ  «بەرىططا»

 

 جىوشىي زەئىپلىم

 

لخەصتە ۋە خار،  زەئىپىلىن تىن بولشاڭ دى

 .جىمائ ۈئچۈن بەختىڭ بولمىشا ھېچ ًار

لىڭ كاچ مېڭىشى، دى  تاماق تارتشا لۇچ

ۇمىدىن ًېگەًشەن تەهرار  .هەپتەر تۇخ
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 ئالەت ًارىشى

 

ۆرصە تەظۋىض،  ئالەت ًارىشىدىن هىم ه

 ئىططىكتىن خالىي بولشا، بولمىشا ئىططىض،

ۇرتەك  ، صىرهە، موم ۋە گۈل ًېغى، ئاهار   م

 .ۇئرۇلىدىن الزىم مەلھەملەر لىلىض

 

 ھەًز هۆپلىنى

 

و،ھەًز هۆپەًشە ۋە  ۈز بولشا لىزى  ه

لىماق ًاخطى داۋا بىو  .ئەمچەهوى باغ

 لان صۇًۇق بولشا،    لان ئالغىن، لوًۇلدۇر

و  .بولمىشا لان هۆپ هېتىپ، غەمگە تولۇر دى

 

 ھەًز هەلمەصلىم

 

 صېمىزلىن تىن ھەًز تۇتۇلغان زامان،

لىق بىلەن ئازدۇر جىشمىوى ھەرئان  .ئاچ

ۈرۈش ۈئچۈن،  تىكلىمىدىن بولشا تەهط

كۇچىدىن ۆر ھامان   ئاچ  .بېرىپ صىواپ ه
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ۇلۇش چەدان بوغ  (ھىشترىٌە)بەچ

 

چە داهدىن تۇتۇلغان ۋالىت،  ۇئرۇق بەچ

چە مۇددەت وتۇن بىر هەچ  .ۆئزدىن هېتەر خ

 جىمائ لىلماق ۈئچۈن ۇئ بىلەن ئېرى،

ۇۋۋەت  .بولمىكى الزىمدۇر ًاش ھەم با ل

 

 ئاًالالر جىوشى ئەزاصىوىڭ لىچىطىطى

 

چەدان،صەپرا ئېطىپ ق چىطكان بولشا بەچ  ى

؛  ئاًالوىڭ هۈچىگە بېكىپ ئاظۇ ئان

ۈرگىدىن بېرىلشە ئەگەر،  مۇهاصىپ ص

 .صاللىكى ئەصلىگە هېلەر، ظادىمان

 

 بالىوىڭ لىز ًاهى وئغۇللىكىوى بىلىض

 

ۆزىدۇر زور پەن ئىچىدە،  بۇ ئەلى ص

 .هېچىدە -ھامىلدار بولشا ئاًال، ئەرتە 

 ئاۋۋال،وئغۇل بولشا باال، لارىغىن 

ۈز بېرەر ًوغىواش وئڭ ئەمچىنىدە ً. 

 

 ھامىلدار ئاًال تەدبىرى
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ۆزۈمگە صەن صالشاڭ لۇالق،  بېرىلىپ ص

 .ئىننى لات تەدبىرىن ئېٌتىمەن بۇ چاق

ۇر،  ھامىلە بولغاهدا مۇمنىن ئەمەصت

ۈرگى ئىچمەك ۇردىن لان ئېلىض ۋە ص  .توم

 

 بەل ئاغرىكى

 

 بەل ئاغرىكىوى پەًدا لىلغاهدا بەلغەم،

ۈرگىوى ئەًلىگىن ھەمدەم  .هېشەلگە ص

ۈز بەرگەن بولشا، ۈرۈپ ً  ئېغىر ًۈك هۆت

ۇر وئل دەم ۈرهىشە هەپ لىل  .گۈل ًېغى ص

 

ۇرغۇچ هېرۋا ًاللۇغى   (ئېرلۇهوىشا)وئلت

 

ۈزصە ئەلەم،  ئېرلۇهوىشا هىمگە ًەتن

 .دەم -ئاغرىكى ئاظىدۇ ۇئهىڭ دەممۇ 

 بەدەهدىن دەرھال لوغالپ چىكارغىن،

چى خىلىتوى ظۇدەمدەردهە   .صەۋەب

 

ۇمالرهىڭ صىرلىراپ ئاغرىطى )هۇلرىس   (پوداگرا –بوغ
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 هۇلرىس ئىالجىغا بېرەي ًولالهما،

 .ئېھتىمال لۇتۇالرصەن ئېلىپ لولالهما

 ماددا صەپرا بولشا، بەلغەم ًاهى لان،

ۈرگى لىو، لان ئالدۇر، لوصىكىن، وئًالهما  !ص

 

   (فىو هېشەللىنى)فىو  -داۇئل 

 

 دىن جېوىڭ چېنەر بولشا غەم،«ل فىوداۇئ»

 .دەم -ئاًاق ًوغاهلىطىپ بارصا دەممۇ 

 لوًۇق خىلىتتىن بولشا پاهال ئىچىڭوى،

 .لاهدىن بولشا چاپشان لاهوى ئەًلە هام

 

 (راك هېشەللىنى)صەرەتان 

 

وراق،  ھەرهىموى صەرەتان ئەًلىشە ص

ورىماس ًالشىمۇ چىراغ ۈرىنى ً ً. 

 ۇ ئەمەس،ًولىتىض لىٌىودۇر، پەرلشىزم

وى ئارتۇلچە خىلىتتىن تازىالش -تەهكىٌە « تەهكىٌە»  .بەدەه

ق   .لىلشا ۋە لىلمىشا بىرا

 

 ماخاۋ
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 هىمگە ًەتشە ئەگەر ماخاۋ ئىللىتى،

 بۇ دەردتىن لۇتۇلماق بولشا هىٌىتى،

ۇردىن لان ئال،  لان هۆپ بولغاهدا، توم

 .ئەپتىمون لاًوىتىپ بەرگىو وئل ۋالتى

 

 (فەرەهگىزەخىم )صىفىلىس 

 

 دەردىدە صاھىبى ئىززەت،« فەرەهگى»

ظمەهگە لارظى هۈچ صالال ھەممە ۋالىت  .دۈ

 لەًت لىلغىن، جىمائگە بېرىلمە ئارتۇق،

 .تاماق، غىزا -ھەردەم ًە، لىم ًېمە ھېچ هەچنى ئاۋلەت ئاۋلەت 

 

 

 ًەهە ظۇ ھەلتە

 

 فەرەهگى دەردىدىن ھال بولۇپ ًامان،

 .مانجىمائغە ئىمناهىڭ بولمىغان ھا

 ۈئچ ئاًدا لان لالدۇر، هېشەل -ھەر ئىننى  

ۈزىلىپ هېتەر بىگۇمان  .ًولىلىپ، ت

 

 ًەهە ظۇ ھەلتە
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ۈزىگە،  ئاًاق لوًماق ۈئچۈن بۇ دەرد ً

ۆزىگە؛  ظاھمۇ، دەرۋىض هىرصۇن بەهدە ص

هشىدىن  .صىماب ھەببى ًاهى ئېال

  .ئىچشۇن ۋە تۇتەتشۇن ًەهە ۆئزىگە

 

 ًەهە ظۇ ھەلتە

 

ۈرەه تە پىراق،« فەرەهگى»  دەردىدىن ً

ق لىڭدا صاللىشاڭ بىرا ۆز ئېٌتاي دى  .ص

 صىمابىڭ صاڭا صاز بولۇر،   لىٌرۇتي

 .تەجرىبە لىلغۇچى هەزدىدە مۇتلەق

 

نە   تەمرەت

 

نىدىن وئًغا لالغان زات،  ئەي تەمرەت

صتە تەهگە ئىللەت لوًغان بولشا ئات  .خە

ۈرهىشەڭ،  خەردەلۇ صىرهىدىن ئاڭا ص

 .تاپىشەن هىجات صىھەتلىم باغىدىن

 

ۇر  لوت

 

لىڭ بولشا تار، ۇر زەخمىتىدىن دى  لوت
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 .ھاممامغا بېرىطىڭ الزىمدۇر تەهرار

 صاپلىق ماتاصىوى ئىزدە دائىما،

 .ئەمما لولۇڭوى ۈئز ئىطرەتتىن زىوھار

 

 ًەهە ظۇ ھەلتە

 

لخەصتە، ۇردىن ھەر هىطى بولشا دى  لوت

صتە   ظاتەررە  .صۈًىدىن ئىچشۇن پەًۋە

ئ   لىلغاچ چاپالظكا تاپشۇن،ماددىوى دەف

ۈرت ۈڭگ جۈت ًېغى، گ ۇر بىر پەصىدە   هۈه  .لوت

 

 ئەزاالر لىچىطىض

 

ۈز بەرصە لىچىطىض،  لاًشى ئەزا بولشۇن ً

 .ًېتەر ئاهدىن صاڭا تىوىمشىز تەظۋىض

 ھەصەل، ظاراپ، ھالۋا، پىشتە مەغزىدەك،

ۇر لېچىض  .صەپرا هەلگۈچىدىن هېرەه ت

 

 ًەهە ظۇ ھەلتە

 

 الي دېشەڭ جاھاهدا،لىچىطىطتىن لۇتۇ

 ئەزا لىچىطشا گاھ ًاهى ھەر ئاهدا؛
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ۈرگى لىو، تىوىمشىز ھاممام،  پەًدىوپەي ص

 .ظۇهدىن صاالمەتلىم بولۇر ئاماهدا

 

 (مىلنەك)هۆًدۈرگە 

 

 مىلنەك ۈئچۈن لىالي لائىدە باًان،

صتىخان  .داۋا ۈئچۈن بولشۇن صاڭا دا

ۈرگى ئىچ، صىرهە ۋە ئەفٌون،  لان ئالدۇر، ص

 .چاپلىغىن پاًدىشى بولۇر بىگۇمان

 

 چىكان

 

چە ًەڭلىغ ئاغزىوى ئاچمىشا چىكان، ۇه  غ

ۈرىنىڭ تەڭلىنى بولمىشا فىوھان ً. 

ۈرهىڭ ۇئرۇغىن باغال، ج  خەردەلۇ ئەه

وزالتىن لۇتۇلۇپ بوالرصەن ظادىمان  .ت

 

ورەك  خ ۇزار)داهى  (ھۆصوى ب

 

ۇزار، ۈزىوى ب ورەك هىموىڭ ً خ  داهى

لى هېشەل غېمىدى صتە دى وزارخە  .ن ت

 ئىچىوى تازا لىلىپ صىرهە، صىٌادان،
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ۈرهىشە ئىللەتوىڭ ًىپىوى ۈئزەر  .ص

 

 بەھەق

 

ۈرگى ئىچنىن پەًدىوپەي،  بەھەق بولشاڭ ص

ۈزمەي ۈرهە، هېٌىن ۋالتىوى ۆئتن  .تېزاپ ص

 هېشەل ًولىلىطكا لەدەم لوًغاهدا،

 .غەم بىشاتى هېتىپ، صاللىكىڭ هەلگەي

 

 هۆپ تەرلەش

 

م چەهنۈچى ئەلەم،هۆپ تەرلەظتىن   دائى

 .ًامان بولشا ھالىڭ ئاهدىن دەممۇ دەم

ۇي بولمىشا،  چىككان تەر ئەگەردە بەدب

ۇرا صۈً  ى ۈرهە ئاظۇ دەم   غ  .، صەهدەل ص

 

ۇي بولۇظى   لولتۇق ئاصتىوىڭ بەدب

 (صېشىق لولتۇق)

 

ۈرگى ئىچ دەرھال،  لولتۇق صېشىق بولشا ص

 .ئالما بىلەن بېھى بەرگىدىن صوئال

ۈرهىگىن،تۇتىٌا، م  ۈر تەهنە لوظۇپ ص
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ۇظھال ۈرىنىڭ بولىدۇ خ   لۇتۇلۇپ ً

 

 وئتتا هۆًۈش

 

 وئت بىلەن هۆًگەهدە لول ًاهى ئاًاق،

 ًاهى باظكا ئەزا هۆًۈپ لالغان چاغ؛

ۇز بىلەن ۇر ئېزىپ صىرهە صېلىپ م  هاف

ۈرهىگىو ئاڭا بالدۇرراق ۇپ ص وۋۇت  .ص

 

صشەلەپ»  هېشەللىنى« ھەًٌا -داوئل »ۋە « داۇئ

 

 لىلشا ھالىڭوى ًامان،   «ھەًٌا داۇئل»

صشەلەپ»ًاهى  ؛« داۇئ  چاڭ صالغان زامان

ۈرهىشەڭ ئەگەر،    دېڭىز پىٌازىدىن  ص

 .صاللىكىڭ تېز هۈهدە تاپىدۇ ئامان

 

 چاچوىڭ بالدۇر ئالىرىطى

 

 ئەصلىوى ۆئزگەرتشە چاچ بىلەن صالال،

ا ًېتىطوى هىم لىلشا خىٌال؛  داۋاغ

ۈه تىن ھۆللۈك  غ -ھۆلل  .ا ئىگە غىزا ۋە مېۋىلەر هەزەردە تۇتۇلغانھۆل مىزاج

 ۆئزگىوى ًېمىشە ئەصال، 
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ۇظال  .صالىٌىپ تېز هۈهدە بولىدۇ خ

 

 چاچوىڭ بەك جىڭگىلەك بولۇظى

 

 چاچ بەك جىڭگىلەك بولۇپ لالشا بەس،

، وزغالشا ھەۋەس ا ل ۆڭلىدە داۋاغ  ه

 ئىشپەغۇل ظىرهىشى، بادام ًېغىوى

ۈرهىگىن، ئىطكاپ ھەر هەپەس،  چېچىغا ص

 

 چاچ ًېرىلىض

 

صتە ھال، لىرىڭ ًېرىلشا، بولشاڭ خە  چاچ

ۆز ئېٌتاي ئاڭالظوى ئەًلىشەڭ خىٌال  .ص

،  صېمىز وئت ظىرهىشى ًاخطى داۋادۇر

ۈرهىشەڭ دەرھال  .مەصتنى بىلەن لوظۇپ  ص

 

ادە وئرۇلالش  زٌى

 

 ھەددىدىن ئېطىپ تېوىڭ بولغاهدا وئرۇق،

ورۇق،  داۋا ۈئچۈن صاڭا بېرەي ًوٌل

 ۆئتشۇن ۆئمرۈڭ ئەمما،مەئطىٌەتتە 

 .ئارتۇق جىمائ لىلما، هەپشىڭوى ًىغ، تۇت
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ادە صېمىزلىم  زٌى

 

ادە صېمىزلىنوىڭ بولشا ئىللىتى،  زٌى

ۈگەر زەخمىتى  .ئېٌتكىوىوى لىلشاڭ ت

 مۇهاصىپ ئەمەس بۇ دەرد ۈئچۈن مەئىطەت،

 .«بىزارلىق خېتى»لەدەھ ۈئچۈن ًازغىو 

 

 چاًان چېكىض

 

 بىخەۋەر،چاًان چېكىۋالشا، بولشاڭ 

 .تېوىڭدىن پۈتۈهلەي ھاالۋەت هېتەر

ۇز،  لەصتىڭ صاللىق بولشا صامشاق بىلەن ت

ۈرهىشەڭ مەلشىدىڭ لولۇڭغا تېگەر  .ص

 

هەتلىنى ھەلكىدە  چىڭشەي چاًان چالكاهدا هەرەپطە  ًېٌىطوىڭ ھاال

 

 ئەللىڭ بولشا ۆئزهى ًولغا صاالرصەن،

ۆزۈم ئاالرصەن -هاتتامۇ   .هىچىنمۇ ص

 لاًشى رەڭدە بولمىشۇن،چاًان چالشا 

 .هەرەپطىوى ًېشەڭ ۆئلۈپ لاالرصەن
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 ھەرە چېكىض

 

 هىموى چالشا ھەرە، بولشاڭ رەھواما،

ۈزەلشۇن دېشەڭ گەر چالكان ھاماها  .ت

و بەر،  ئىشپەغۇل بەر، ًەهە ئىشنەهجىۋى

 .صىرهە لۇًكاصىدىن هۆًدۈرگىن ئەمما

 

 غالجىر ئىت چىطلەش

 

وى بەك   وئي،غالجىر ئىت چىطلىشە بەدەه

طەتتىن باصار صېوى خىٌال   .وئي -بۇ دەھ

 صامشاق ئەز، تەك هۈلى ھەمدە صىرهىوى،

 .دە، ئاظۇ جاًغا لوي -ۆئزئارا لوظكىن 

 

صى  زەھەرلەر داۋا

 

 زەھەر ئىچىپ جېوىڭ بولغاهدا بىھال،

 .غەم ئاصتىدا تېوىڭ بولۇر پاًمال

ۇزۇظكا تېۋىپ ۈئچۈن هۇپاًە،  لۇتك

 .بىر مىشكالئەگەر بەرصەم   مۇھەللىشتىن
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  صېتىمدىنى ئەخاللىي لائىدىلەر -ئېلىم 

   

  

 

ۈزەل ئەخالق ھەر لاهداق ئادەم ۇئهىڭغا ئىوتىلىدىغان، ھەر هىم ۇئهى لەدىرلەًدىغان ۋە ئىوشاهالرغا تولىمۇ  گ

ۇر ۈزەل ئەخاللوىڭ دائىرىشى ئىوتاًىن هەڭ بولۇپ، ئىوشاهال. ًارىطىدىغان بىر ئېشىو خىشلەتت رهىڭ ئىوشاهىي گ

ۈز بېرىپ پۈتۈن ئىطالرهى ۆئز ئىچىگە ئالىدۇ ۇرمۇظىدا ً صودىدا ئادالەتلىم ۋە راصتچىو بولۇظمۇ ئىوشاهىي . هۈهدىلىم ت

ۈزەل ئەخاللالرهىڭ لاتارىدىن صاهىلىدۇ  .گ

 

 وئلىماالر هىمە دەًدۇ؟

 

صېتىكوى لائىدىگە  -رخىو صودا ھە» : صېتىق ئىطلىرىدىنى ئەخاللىي لائىدىلەر ھەلكىدە مۇهداق دىدى -وئلىماالرصودا 

صېتىق  -ئىوشاهالر صودا . ۇئًغۇن هېلىدىغان دائىرە ئىچىدە ئېلىپ بېرىض راصتچىللىق بىلەن صودا لىلىطوىڭ ۇئصۇلىدۇر

صېتىق ئەخاللىغىمۇ  -ئىطلىرىدا دۆلەت لاهۇهىغا بوًشۇهۇپالر لالماي، ًەن ۆئزلىرى ئېتىكاد لىلىدىغان دىووىڭ صودا 

ك ئەمەل لىلىطى ورالغاهدا، ۇئ . پەًغەمبەر ئەلەًھىششاالمدىن لاًشى مېھوەت ئەڭ ئەۋزەل. هېرە هىطىوىڭ » دەپ ص

 .دەپ جاۋاب بەرگەن«ۆئز لولى بىلەن لىلغان ئەمگىنى ۋە توغرا رەۋىطتە لىلىوغان صودا

لىق بولغان ھەم ئەخالق ۆئلچىمىگە ۇئًغۇن هېلىدىغان صودا  لدۇرصېتىكوىڭ ھەممىس -جەمئىٌەت ئېھتىٌاج . ى ھاال

ۆرصىتىدىغان، جەمئىٌەتوىڭ ئەخالق ۆئلچىمىگە ۇئًغۇن  ۇئهىڭ ئەهشىچە، ئىجتىمائىي ھاًاتكا صەلبىي تەصىر ه

ان . هەلمەًدىغان صودا صېتىكوىڭ ھەممىشى ھارامدۇر ۇرۇھالرهىڭ مەهپەئەتىگە زٌى  -ئىوشاهالرهىڭ، ئىجتىمائىي گ

ۈزىدىغان ھەر لاهداق تىرىنچىلىم ۇئصۇ  .لى ئېٌىبلىوىطكا تېگىطلىمزەخمەت ًەتن
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ۈزۈش  -صېتىق ھەر ئىننى تەرەپوىڭ ئىختىٌارلىكى بوًىچە، بىر  -لائىدىگە ۇئًغۇن صودا  بىرىگە مەهپەئەت ۋە پاًدا ًەتن

ئەگەر بىر تەرەپوىڭ تەلىپ ى بولۇپ، . صېتىق ھەر ئىننى تەرەپوىڭ رازىلىكىوى ظەرت لىلىدۇ -صودا . ئاصاصىدا بولىدۇ

لىطىض هېلىپ چىكىدۇ لارظى تەرەپوىڭ  دە، بۇ ئىوشاهىي  -لوبۇل لىلغاهلىكى ھاصىو بولمىشا، زورلۇق بىلەن صودى

 «.ئەخالق ۆئلچىمىگە ۇئًغۇن هەلمىگەن بولىدۇ

 

 ًوصۇهىغا ئەمەل لىلىض راصتچىللىكوىڭ ئىپادىشى -صودا لائىدە 

 

پەًغەمٌبەر ئەلەًھىششاالم »:ق دىدىوئلىماالرصودا لائىدە ًوصۇهىغا ئەمەل لىلىطوىڭ زۆرۈرلىنى ھەلكىدە مۇهدا

ۇر» لىكت ۆرصەتنەن«مۇصۇلماهالر ۆئزلىرى هېلىطنەن ظەرتلىرىگە باغ و ۆئلچەمدىن ئىبارەت« ظەرت». دەپ ه بۇ . ھەر خى

و ۆئلچەم ۋە بەلگىلىمىلەرهىڭ چەهلىمىشىدە بولىدۇ كاهالر ھەر خى ى، جەمئىٌەتتە ًاظاۋات لەًدۇه . ھەدىس ظۇهى ئىپادى

و لا ۇڭا ھەر خى صېتىق ئىطلىرىوى ئەخاللىي لائىدىلەر  -ھەر هىم صودا . ئىدىلەرگە ئەمەل لىلىطى تەلەپ لىلىوىدۇظ

ئەگەر ۇئ لاهۇهشىز . دە، لاهۇهوىڭ بارلىكىوىمۇ صەزمەي لالىدۇ -بوًىچە ئېلىپ بارصا، ۆئزىوى ئىوتاًىن ئازادە ھېس لىلىدۇ 

ۇدلىكىوى صېتىق ب -ۋە ئەخاللكا ۇئًغۇن هەلمەًدىغان رەۋىطتە صودا  ۇلالهشا، لاهۇهوىڭ ھەممىال جاًدا مەۋج ىلەن ظۇغ

ۆرىدۇ -ۋە ۆئزىوىڭ تەرەپ  كاهلىكىوى ه ۇرىۋات  .تەرەپتىن چەهلىمىلەرگە ۇئچراپ ت

 

ەت ۇرٌى ۆزلىمەصلىم ئەخاللىي مەجب  صودىدا ًالغان ص

 

گەرلەرگە هەصىھەت لىلىپ، گەرلەر » پەًغەمبەر ئەلەًھىششاالم بىر هۈهى صودى صودا ۈئصتىدە ! جامائەصىئەي صودى

ۆرصەتنەن«ًالغان ئېٌتىطتىن ھەزەر لىلىڭالر ۆز بوًامچىلىق  -صودا . دەپ ه صېتىق لىلغاهدا هىطىلەرهى ئالداش ًاهى ه

و بولمىغان ئېلىم  بۇ ئىوشاهىي . صېتىم لىلمىطلىرىدىودۇر -ًولى بىلەن ًاخطىچاق بولىۋېلىطوىڭ ھەممىشى ئادى

ۈزەل -صودا . رهىڭ لىلىدىغان ئىطى ئەمەسخىشلەتگە ئىگە بولغان هىطىلە صېتىكتا ئادالەتلىم بولۇش ئىوشاهىي گ

ۈملىشىدىن صاهىلىدۇ  .مۇصۇلماهالر ۈئچۈن بولشا پەرزدۇر. ئەخاللوىڭ ج
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ًدۇ چىلىق لاتارلىق لىلمىطالر ئالىۋەتتە هىطىگە پاًدا بەرمە ۇرغۇهلىغان . صودىدىنى ًالغان گەپ لىلىض ۋە ئالدام ه

ئىشپاتالًدۇ، جەمئىٌەتتىنى ًالغان مال صېتىض، باظكىالرهى ئالداش لاتارلىق لىلمىطالر بىر مەھەل پاهىتالر ظۇهى 

چىلىق ئېلىپ هېلىدۇ راه هەت ۋە ۋەً چىلىق . پاًدا بەرگەهدەك لىلغان بىلەن، ۇئزۇهغا لالماي ئىگىشىگە ھاال ۈهنى ًالغاه چ

چىلىق ئىوشان تەبىئىتىگە ًات هېلىدىغان ۋالىتو صلەردۇربىلەن ئالدام ئەمما راصتچىللىق بىلەن صودا . ىق هەپشىي ھەۋە

ۇر ۆرۈهۈظتە جاپالىق، پاًدىشى ئاز بولشىمۇ، لېنىن ۇئ پۇختا، دائىملىق ۋە خاتىرجەملىم ئىطت . لىلىض گەرچە ه

ۆرمىتىگە صازاۋەر بولغۇچىالردۇر  .«مۇهدالالر هىطىلەرهىڭ ھ

 

 مصېتىق لىلغاهدا ۆئلچەمدە هەم بەرمەصلىم الزى -صودا 

 

صېتىق لىلغاهدا تارازىدا هەم تارتىپ بېرىض ئارلىلىق هىطىلەرهى ئالداش هە  -وئلىمارهىڭ ئېٌتىطىچە، صودا 

چىلىق، هە ئىوشاهى ئەخالق لائىدىشىگە وئًغۇن هەلمەًدۇ تارازىدا ئادالەتلىم بولۇش مۇصۇلماهالر ۈئچۈن . مۇصۇلماه

ۇرئان هەرىم ئىوشاهالرغا تەلىم بېرىپ. پەرزدۇر ۆئلچەپ بەرگەهدە، تولۇق (ئاظلىق لاتارلىكالرهى)ىلەر باظكىالرغا س» :ل

گەن« ۆئلچەڭالر ۋە توغرا تارازىدا تارتىپ بېرىڭالر، بۇهداق لىلىض صىلەر ۈئچۈن ئەڭ ًاخطىدۇر تارازىدا هەم بېرىض . دې

ۇر ۇق ئالدىغاهلىق ۋە ۇئالرهىڭ مېلىوى ھەلشىز ھالدا ًەۋالغاهلىكت ي. ئىوشاهالرهى وئپئوچ نى پۈتۈن دىوالر ۋە بارچە دۇه ادى

 .لاهۇهالر بۇ لىلىكوى ئېٌپالًدۇ

 

  

  

 

  ماتىرىٌالدىن: مەهبەصى  

ۆرۈلگىوى  لېتىم70:ه

 29-1-2008:ۋالتى 
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  ئىواق لوظىوىدارچىلىق -ئېشىو پەزىلەت

   

  

 

ۇرصۇهئاي ًۇهۇس  ت

 

 

ۇرغۇن بىز ئەزەلدىوال لوظىودارچىلىق مۇهاصىۋىتىگە ئېتىبار بىلەن لاراپ،     ظالردەك ًاظاپ، ه ئىواق، ئىجىو، لېرىودا

ۆزلەرهى،  صىٌىلەرهى، ھېنمەتلىم ص تەجرىبىلەرهى ھاصىو لىلغان ھەم لوظىودارچىلىق توغرىشىدا ئەھمىٌەتلىم تەۋ

 .هىتابالرهى ًېزىپ ئەۋالدالرغا مىراس لالدۇرغان، ئەهئەهىۋى ئەخاللوى مىزان لىلغان مىللەت

ۇر هىتابتا مۇهداق لىممەتلىم بىلىملەر بار« گۈلىشتاهى ئەدەپ بوصتاهى ۋە ئەخالق»    گەن مەظھ لوظوىالرهىڭ هىم : دې

ۆرمەتلىمەك ۋە لوظوا ھەق ھولۇلىوى ئادا لىلماق  -ۋە لاًشى مىللەت هىطى بولۇظىدىن لەتئىٌوەزەر، ۇئالرهى ھ

ۇصۇصىٌەتلىرىوىڭ بىرىدۇر   !ئادىمىٌلىم خ

ظەپكىتىڭوى ئاًىما،  -لىلىطتىن ھېچكاچان غاپىو بولما، ۇئالردىن رەھىم ھەي ئەزىزىم، صەن لوظواڭغا ًاخطىلىق -   

 .ئازابتا ًاظىشا، بىلگىونى، بۇ ئادىمىٌلىم ئەمەس -تائامالرهى ًەپ، راھەتتە ًاظىغاهدا لوظواڭ ئاچ ۋە غەم -----صەن 

  !لوظواڭ ًىغلىغاهدا صەن هۈلمە -   

ىلەن ًاخطى ۆئتۈش ھەلىكىي بىر ئادەموىڭ بۇ دۇهٌادىنى ئېشىو ًۇلىرىكى ھېنمەتلەردىن مەلۇمنى، لوظوىالر ب   

كاهدىن لوظواڭ . ۆئي صېتىۋالما، لوظوا صېتىۋال: بىزدە ًەهە مۇهداق بىر تەمشىو بار. ئىطلىرىوىڭ بىرى ًىرالتىنى تۇغ

 .ئەال

ۇرمۇظتا     چىلىم مۇھىملىكى ھەممىگە ئاًان، ت ًاخطى بىر لوظوىغا دېمەك، بىر ئائىلە ۈئچۈن بىر لوظوىشىوىڭ لاه
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ۈرۈظى، . ئېرىطمەك ھەلىكەتەن تەس دەۋرىمىزهىڭ ظەھەرلىطىض لەدىمىوىڭ تېز بولۇظى، ئېگىز بىواالرهىڭ لەد هۆت

ۇرۇهكىدەك ئارىلىطىپ ۆئتمەًدىغان لىلىۋەتتى ۇرمۇش رېتىمىوىڭ جىددىٌلىطىطىدەك ئاالھىدىلىنى هىطىلەرهى ب  .ت

چىال ئائىلە    ورۇدا بىر هەچ ۇرۇن بىر ل لىم ۆئًلەرهىڭ ئىطىنى وئچۇق، ھەممەًلەن بىر ب كا، بىر لەۋەت بىرىوى  -بولغاچ

ۇراتتى ۆرۈپ ت ۇڭدىطاتتى، ھەتتا هەغمە. ه ۆڭۈل ئاچاتتى -غىزا صۇهۇظاتتى، م  -ھازىر لوظوىالر ئارا هىرىپ. هاۋا لىلىپ ه

ۇرىدىغاهال. چىكىض ئازالپ هەتتى، بۇهداق بولۇظمۇ مۇلەررەر ۈهنى ھازىر بىوادا وئلت ۇرا چ ر ئاصاصەن ًاظاهغاهالر، وئتت

ۇرمۇش، ئائىلە بېشىمى  ًاظلىكالر، ًاظالر بولۇپ، خىزمەت لىلىدىغاهالر ئەتىگەن هېتىپ هەچ هېلىدۇ، خىزمەت، ت

كا، مۇھىم ئىض بولمىشا هىطىلەرهى ئاۋارە  كاهدەك ئالدىراش بولغاچ گە ۋالىت ًېتىطمەًۋات ئېغىر، ھەممە ئادەم

ىتى ًوق  چە  -ھەتتا پەرزەهتلەرمۇ ئاتا. دەپ لاراًدۇلىلىطوىڭ زۆرۈرٌى ئاهىلىرى بىلەن بىر ھەپتىدە بىرەر لېتىم، ئاًدا هەچ

ۈر  ۈظەهمىشەك بوالمدۇ؟ ھازىر بىر ۆئًگە هىرىض ۈئچۈن بىواغا هىرىدىغان تۆم ۇرصا بۇهى چ ۆرۈظىدىغان ت لېتىم ه

ۇرىكىوى بېشىپ، ۆئزىمىزهى مەلۇم لىلمىشاق بولماًدۇ؛ هىر وڭغ گەهدىن هېٌىن گېپىمىزهى ئېٌتىپال چىكىپ ئىطىنوىڭ ل

؟ ۇرۇق پاراڭ صالىدىغان ۋالىت هەدە ۈهنى ل  هېتىمىز، چ

چە بىواغا بۆلۈهگەن، ئەمما ئاغرىق    ۇرىدىغان لوظوىالر بىر هەچ ورۇدا وئلت ۇرۇپتىمىز، بىر ل ۆرۈپ ت  -صىالق، ۆئلۈم -ه

ۇڭا ئاد ق -هىرىض«ەتتە ًېتىم بولغان ۋالىتتا، لوظوىالر دەرھال ھازىر بولىدۇ، ظ لمىدۇ دەپ وئًالپ » چىكىض لىال

ۈهنى ھالكىلىق پەًتتە بىر ۇرۇپ هەتمىشەهمۇ بولىدۇ، چ بىرىمىزگە ھەمدەم بولشاق، ًاردەم لىلشاق ظۇهىڭ ۆئزىال  -لاًغ

 .هۇپاًە لىلىدۇ

ۈئصتىگە هىرىپ هىچىنىمىزدە ۆئًدە ئاش پىطكاهدا ئاهىمىز لوظوا ھەلكى دەپ بىر چىوە ئاظوى ًاهغا لوًاتتى، ئاش    

ۇداً  ى مېھمان، ًاخطى ئادەم ئاش ۈئصتىگە هېلىدۇ«لالشا  ۇظال بوالتتى» خ ۇرتتىن بىر . دەپ خ ۇر بىزهىڭ ۆئًگە ً بۇلت

كىوىمىز هېلىپ  وراپ لالدى -4تۇغ   :هۈهى تاماق ۋالتىدا بىر صوئال ص

  مەن ۆئًگە هەلگىلى تۆت هۈن بولدى، بىرەر ئادەم تامالكا هىرمەًدىغۇ؟ -   

ۈظتە ۆئًىگە لاًتاالًدىغاهالر تاماق لىلىدۇ، -    دېدىم مەن  -بۇ مېوىڭ ۆئًۈم، ئاظخاها ئەمەس، ۇئهىڭ ۈئصتىگە چ

 .چالچاق لىلىپ

ورىوىڭ تۈتۈهى صۇس  -    ۇرتتا هۈهدە ئىننى، ۈئچ هىطى تاماق ۈئصتىگە هىرىدۇ، تېخى گاًىلىرى لارىشام م ئەمما ً
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م د  .دېدى ۇئ هۈلۈپ -ەًدۇ،چىكىۋاتىدۇ، ئاش پىطىپتۇ، دەپ هىردى

تىنى     ۇزۇرلىوىدىغان ئىطالر ئادەت دېمەك، ًېزىالردا صېوىڭ مېوىڭ دېمەي بىللە ًەًدىغان، پىطكان تامالتىن بىللە ھ

تىنى تامالالرهى  ئىض ئىنەن، بىراق ظەھەرلىنلەر ۆئزىوىڭ ۆئًىدە تاماق ًەًدۇ، تاماق صۇهۇظمۇ صەل تەصرەك، ئادەت

چە ۇرمۇش ئادىتى بار، گاًىالر تامالتىن . ًاخطى بولماًدۇ لوظوىالرغا صۇهشا ئاه ۇئهىڭ ۈئصتىگە ھەر بىر ئائىلىوىڭ ت

ۇرمۇظىغا  ۆرە باظكىالرهىڭ ت ۆرىدۇ، ئىض لىلىپ ظەھەرلىنلەر ۆئزىدىن ه هېٌىن دەم ئالىدۇ، ۇئخالًدۇ ًاهى تېلېۋىزور ه

ۈزۈپ لوًماصلىكوى بەهرەك وئًالًدۇ، بىرەر ۆئًگە هىرىپ پا راڭلىطىپ چىكىض ۈئچۈهمۇ تېلېفون لىلىطىپ، تەصىر ًەتن

لەر تۈپەًلى هىرىپ چىكىض صەل ئازالپ لالدى دېٌىطنە  -ۇئالرهىڭ ۋالتى بولشا هىرىطنە توغرا هېلىدۇ، ماها مۇظۇ صەۋەب

ۆرۈظنەهدە صاالم. بولىدۇ وراش، ۇئرۇق -صائەت لىلىض، لىشكىچە ھال -ظۇهداق بولشىمۇ، ه كاهلىرى  -ئەھۋال ص تۇغ

ۇراق راًوهدىن هەلشە ۇئالر بىلەن صاالملىطىپ ۆئًگە تەهلىپ باظكا ًۇ رتتىن هەلشە ًاهى ظۇ ًەردىنى باظكا وئلت

بىر ئىطىم، بىر هارىدوردا . ئىجىو ۆئتۈش ئىوتاًىن مۇھىم -صىالق بولغاهدا ًولالش، ئىواق -لىلىض، ئاغرىق

ككەت لىلىض، ۋاراڭ ۇرىدىغاهالر ظۇ بىواهىڭ تازىلىكىغا دى ۇرۇڭ -وئلت لىلماصلىق، لوظوىالرهىڭ دەم ئېلىطىغا تەصىر  چ

ك ۈزمەصلىم لاتارلىق مەصىلىلەرگە ئېتىبار بىلەن لاراش هېرە  .ًەتن

ۇزۇلۇپ لالىدىغان     ۇرۇبىشى ب تە صۇ چىكىپ هېتىدىغان، پار ًولى ئېكىپ لالىدىغان، تازىلىق ۆئًىوىڭ ت بىواالردا ئادەت

ۇرىدۇ -ئىطالر پات ۈز بېرىپ ت ولۇم بۇهداق چ. پات ً ۇڭا چ ۇرمۇظىغا تەصىر ًەتمەي لالماًدۇ، ظ اغدا لوظوىالرهىڭ ت

ۈزمەصلىنىمىز  نە تەصىر ًەتن وراش ۋە مەصىلىوى دەرھال بىر تەرەپ لىلىض ئارلىلىق مۇهاصىۋەت ئاه تىپلىق بىلەن ئەپۇ ص

ۈهنى بۇ ئىطالر صىزهىڭ ئادىمىي پەزىلىتىڭىزهىڭ، لوظوىدارچىلىق مۇهاصىۋىتىڭىزهىڭ لاهد. زۆرۈر اللىكىوى چ

ۈرهىلىض پەًدا بولىدۇ، ھەتتا ۇئرۇظۇپ ----ئەگەر ئەهشىچە ًول . بەلگىلەًدىغان ئامىو ، لوظوىالر ئارىشىدا ص

ۈز بېرىدۇ   .لالىدىغان ئىطالرمۇ ً

وراپتۇ      :بىر هىطى بىر داهىطمەهوىڭ ئالدىغا بېرىپ ص

  ئېٌتىپ بالشىال، مەن ًاخطىمۇ ًاهى ًاماهمۇ؟ -   

وراڭ،لوظوىڭىزدى -    تۇ داهىطمەن، ئەگەر ۇئالر صىزهى ًاخطى دېشە، دېمەك صىز ًاخطى -ن ص   .دەپ

چىلىم مۇھىملىكىوى دەلىللەًدىغان ئەڭ ًاخطى پاهىت     .ماها بۇ لوظىودارچىلىق مۇهاصىۋەتوىڭ لاه
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وراًدىغان وئغلىغا لىز ئېلىپ بەرمە    ۇرمۇظتا صىز توهۇماي بىرى صىزدىن لوظوىڭىزهىڭ ئەھۋالىوى ص هچى بولغاهالر ت

وراًدىغان ئىطالر هۆپ -لىزهىڭ مەھەللىشىگە هېلىپ، ئالدى بىلەن لوظوىالردىن لىزهىڭ ئاتا ئەگەر . ئاهىشىوى ص

لوظوىڭىز ۇئهداق هىطىلەرگە صىزهىڭ ًامان گېپىڭىزهى لىلىپ بەرصە، ئىطىڭىزهىڭ صۇغا چىالظكىوى ظۇ، ھېچبولمىشا 

ۈظىوىض پەًدا بولۇپ، بى ۇرىدا خاتا چ ۆزوئتت چى بولىدۇ، ظۇهىڭ ۈئچۈن لوظوىالر  -ر مەزگىللىم ص ۆچەهنە صەۋەب چ

 .بىلەن ئىواق، ئىتتىپاق ۆئتۈش ئىوتاًىن مۇھىم

ۆز بار» صەن تىوچ، لوظواڭ تىوچ«بىزدە     گەن ص ۇر. دې وڭ ك ۈظىوىطلىم ھەم چ بىر . بۇ گەپوىڭ مەزمۇهى ئىوتاًىن چ

وتۇهالر صولۇظۇپ لالشا، صەل ئاۋازى ي -بىوادا ئەر اهراق چىكىپ هەتشىمۇ لوظوىالر ئاڭالًدىغان گەپخ باظكىالر . وغ

وراپ لالشا، ًېكىن لوظوىالر  تە ۇئرۇظماًتتى، صەل رەهجىطىپ لالغان وئخطاًدۇ»بۇ توغرىشىدا ص دەپ، «ۇئالر ئادەت

ككەت لىلشا ئالىالهىلىم لىلغان بولىدۇ هلىپ لىلىپ، پەًتى هەلگەهدە ۆئًگە تامالكا تە. گەپوى هۆپەًتىۋەتمەصلىننە دى

  .ۇئالرهى ًاخطى ۆئتۈظنە دەۋەت لىلىطمۇ بىر ًاخطى پەزىلەت

ۈظىوىطمەصلىم، بىر    ۈز بېرىپ لالىدۇ، بۇهداق ۋالىتتا  -لوظوىالر ئارىشىدىمۇ چ بىرىدىن ًاماهلىطىض لاتارلىق ئىطالر ً

ۆڭۈل ئاًاپ لاًشى لوظوىشىوىڭ ۆئًىگە هىرىطوى ب ۈرۈدۇباظكا لوظوىالر تەڭلىن تە لالىدۇ، ه ۇرۇلتۇم بولۇپ ً . ىلەلمەي ب

 .ظۇ صەۋەبتىن لوظوىالرهىڭ بىر ًەرگە جەم بولۇظىمۇ تەصنە توختاًدۇ

چەًلەن جەم     بىزهىڭ بىر ًاخطى ئادىتىمىز بار، بۇ ئىننى لوظوىشىوىڭ ًاخطى بولۇظى ۈئچۈن لوظوىالردىن بىر هەچ

ۈظىوىض ھاصىو لىلىض ۈئ لىق گەپلەرهى لىلىپ ۇئالرهى بولۇپ، ۇئالرغا چاي تۇتىدۇ ۋە ۆئزئارا چ ۈن، چىراً چ

ۈرۈپ لوًىدۇ لىق ئىض بولۇپال لالماصتىن، ئىوتاًىن ئىشىو پەزىلەتوىڭ . ئەپلەظت بۇ بىر خاصىٌەتلىم صاۋاب

ۈملىشىدۇر   .ج

و پىتوە    ۆڭۈل ئاغرىكوىڭ، ھەر خى پاصاتالرهىڭ  -وئمۇمەن، ئادەم هۆپ جاًدا ًا ۇئهداق ًا مۇهداق زىددىٌەتلەرهىڭ، ه

ورمال ئەھۋالپ وڭۈلشىزلىننە . ەًدا بولۇظى ه چە ه ورهىڭ صەۋەبىدىن بىر مۇه چى ًاهى جېدەلخ ۋەت چە غەً پەلەت بىر هەچ

ۆهشە، گەپلىرىوى ئەصتاًىدىللىق بىلەن ئاڭالپ، ھەل لىلىض . صەۋەپ بولۇپ لالىدۇ ئەگەر ۇئالر بىزگە دەردىوى ت

ۈظشە ًاردەم لىلىض، ۇئصۇلىوى مەصلىھەت تېرىكىشىدە بېرىطىمىزگە توغرا هېلىد ۇ؛ لوظوىالرهىڭ بېطىغا مۇصىبەت چ

ك وراپ، تاماق صۇهۇپ، لولىمىزدىن هېلىدىغاهلىنى ًاردىمىمىزهى ئاًماصلىكىمىز هېرە . ۇئالردىن صەمىمىي ھال ص
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ورصاق بولۇظىمى ۇظاللىق، لاًغۇلۇق هۈهلىرىدە بىللە بولۇظىمىز، ۇئالردىن خاتالىق ۆئتۈلشە ئەپۇ لىلىطىمىز، هەڭ ل ز خ

ورلۇق لىلىپ، ًاخطى پەزىلىتىمىزهى، ئەخاللىمىزهى جارى  -ئىوتاًىن پاًدىلىق، ھەر لاهداق چاغدا بىر خ بىرىمىزگە غەم

ۈظىوىوىض ھاصىو لىلىپ ،ۇئالرغا ًامان  ولۇم چ لىلدۇرصاق، ۇئهى ظۇ ۋالىتتا بىلمىشىمۇ هۈهلەرهىڭ ۆئتۈظى بىلەن چ

ۆزدە لاراپ لىلغان ًاخطىلىكىمىزهى تىلغا ئالم صلىكىمىز، مىووەت لىلماصلىكىمىز زۆرۈره  .ا

ۈهنى مىووەتوىڭ لوظوىالرهىڭ ئىواق، ئىجىو، ۆئتۈظىگە ئەهس تەصىرى بولۇپال لالماصتىن، زىددىٌەتوى     چ

گىلى بولماًدۇ ۈرۈۋېتىطى مۇمنىن، ھەتتا بۇ تۈپەًلىدىن ئېغىر ئالىۋەت هېلىپ چىكماًدۇ، دې بۇ ئىطوىڭ . هەصنىولەظت

تەصىرى بولىدۇ، ئىواق جەمئىٌەت بەرپا لىلىض، گۈللەهگەن، تىوچ، ئىتتىپالالظكان وئرۇن  جەمئىٌەتنە ًامان

ۇڭا لوظىوىدارچىلىق مۇهاصىۋىتىوى ًاخطىالپ، تىوچ ۆرصىتىدۇ، ظ ۇرۇظكىمۇ تەصىر ه خاتىرجەم مۇھىت ًارىتىض  -ل

ۇرچى   .ھەممىمىزهىڭ ب

  

  

 

  ۈئرۈمچى هەچلىم گېزىتى: مەهبەصى  

ۆرۈلگىوى  لېتىم50:ه

 15-1-2008:ۋالتى 

  

 

  ًۈصۈپ خاس ھاجىپوىڭ هېشەللىنلەر ھەلكىدىنى لاراظلىرى
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 صۇالًمان ًۇهۇس

 

ۇبىلىم»  صتان بولمىشىمۇ، ئەمما ۇئهىڭدا مەزهۇر « لۇتادغ گەرچە مەخشۇس تېببىي ئىلىم صاھەصىگە بېغىطالهغان دا

صتاهوىڭ مۇئەللىپ ى ًۈصۈپ خاس ھاجىپوىڭ  چىلىنىوىڭ بىر لاتار مۇھىم دا ۇر تېبابەت ۇغالهغان ۇئًغ ۆئز زاماهىغا لەدەر ج

وڭ ماددىوىڭ تەبىئەتوى  -پەلشەپىۋى  ىۋى ئاصاصلىرى، ًەهى وئت، صۇ، ھاۋا ۋە تۇپرالتىن ئىبارەت تۆت چ هەزەرٌى

ۈچى ئاصاصلىق ئامىو ئىنەهلىنى، ۇئالرهىڭ ھەم بىر  بىرىوى  -ىنى، ھەم بىر بىرىگە لارىمۇلارظى ئىنەهو -ظەهىللەهدۈرگ

و هەًپىٌات   مىزاجالرهى پەًدا لىلىدىغاهلىكى، بۇ   -تەلەززا لىلىدىغاهلىكى، ۇئهىڭ تەصىرى ئىوشان بەدىوىدە تۆت خى

ا)ئاالھىدىلىنلەر ًۇلىرىدا ئېٌتىلغان تۆت تادۇ  وڭ مادد هى دەۋر لىلىض ئاصاصىدا (تەبىئەتتىنى تۆت چ

وڭ ماددىدىن لاًشىشىوىڭ غالىب وئرۇهدا ظەهىللىوىدىغاهلىكى، ۇئهىڭ لاًشى م كا مەهشۇپ بولۇظى، تۆت چ ىزاج

ۇرەهنەپ  و م ۇرىدىغاهلىكى، ئادەم بەدىوىدىنى وئزۇللۇق ماددىالرهىڭ ۆئزگىرىض ًاصىطىدىن جىگەردە بىر خى ت

ە تاظكى صۇًۇللۇق پەًدا بولىدىغاهلىكى، ۇئ خىلىت دەپ ئاتىلىدىغاهلىكى، هېشەللىنوىڭ پەًدا بولۇظىوىڭ ئىچنى ۋ

ۈرۈش  لىرى، هېشەللىنوىڭ ئالدىوى ئېلىض، هېشەللىنوى داۋاالش، دورا تەًٌارالش، دورا بۇًرۇش لاتارلىق بىر ً صەۋەب

ىۋى ئاصاصالر، پرىوشىپ  ۆرصىتىپ  -لائىدىلەر ۋە ئەمەلىي داۋاالش چارە  -هەزەرٌى تەدبىر ظەهىللىرى هاھاًىتى ئېوىق ه

 .بېرىلگەن

 

ىتى جەرًاهىدىنىًۈصۈپ خاس ھاجىپوىڭ ئى .1  هشاهالرهىڭ ھاًاتلىق پائالٌى

 فىزىئولوگىٌىلىم ۆئزگىرىطلىرى، ئىوشاهىٌەت ئالىمىدە تېۋىپالرهىڭ 

  تۇتكان وئرهى ۋە وئًواًدىغان رولىوىڭ مۇھىملىكى 

 توغرىشىدىنى لارىطى
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ۇلىدۇ ۋە ۆئلىدۇ صتاهىدا بۇ مۇلەررەرلىم ئاالھىدە . ئادەم تۇغ لەًت لىلىوغاهدىن باظكا، ًۈصۈپ خاس ھاجىپوىڭ دا

ۈرلۈك هېشەللىنلەرگە گىرىپتار بولىدىغاهلىكى، تېۋىپالرهىڭ هېشەللىنلەرهى  هىطىلەرهىڭ تىرىنلىم جەرًاهىدا ت

ۆرصىتىلگەن  :داۋاالًدىغاهلىكى، ۇئالرصىز ھاًاتوىڭ وئڭۇظلۇق بولماًدىغاهلىكى ئېوىق ه

 

 ۇئالردىن بىرىشى تېۋىپالر ئېرۇر،.4356 

ۇر -پۈتۈن دەرد   .هېشەلگە داۋاالر لىل

 

لىم صاڭا بۇ هىطى،.4357  ًەهە بەك هېرەه

 .وئڭطالماس ۇئهىڭشىز تىرىنلىم ئىطى

 

 تىرىم بولشا ئادەم ۇئ هېشەل بولۇر،.4358

ۇر  .تېۋىپالر هېشەلگە داۋاالر لىل

 

ۆرۈپ تۇت ًېكىن،.4360  ۇئالرهى صەن ًاخطى ه

ۆزەت صەن ھەلىن لىم، ه  .ۇئالردۇر هېرەه

 

 

مىشرالىرى ئارلىلىق هېشەللىنلەرهى تېۋىپالرهىڭ داۋالىٌاالًدىغاهلىكىوى، بۇهىڭدا تېۋىپالرهىڭ رولىوىڭ هاھاًىتى ئالىم بۇ 

چىلىنى ئىلمى صەۋىٌىشىوىڭ  ۇر تېبابەت زور ئىنەهلىنىوى لەًت لىلىض بىلەن بىر ۋالىتتا، ظۇ چاغدىنى تېۋىپالر ۋە ۇئًغ

ظتىن ئىبارە جىدە هېشەللىنلەرهى دورا بىلەن داۋاال ًدىغان دەرى ۇرەهنەپ ئىطوىڭ ھۆددىشىدىن چىكىپ هېتەلە ت بۇ م

ۆز ئاچشاق، ۇئ ئالدى . ۆئصنەن ھەم تەرەلكىي لىلغاهلىكىدىومۇ بېطارەت بېرىدۇ ظتىن ص هېشەلوى دورا بىلەن داۋاال

ظىدەك بىرق ۈرۈپ ئېوىكلىطى، هېشەلگە دورا تەًٌارلىطى ۋە دورا بۇًرۇ اتار جەرًاهالر بىلەن تېۋىپالرهىڭ هېشەلوى تەهط
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ۆز ئالدىمىزغا هېلىدۇ بۇالر تېببىي ئىلىم صاھەصىدە هىشبەتەن . ۇئهىڭدا دورىوىڭ ظىپالىق ۈئهۈمى تېخىمۇ مۇھىم. ه

ۇرا ئاصىٌادا . ۆئزىدىن مەلۇم -ًۇلىرى صەۋىٌىوىڭ بولۇظىوى تەلەپ لىلىدىغاهلىكى ۆئز  ئەًوى دەۋردە ظىوجاڭ ۋە وئتت

چىلىق، روھاهىٌلىق ئەۋ اهلىكمۇ مۇئەًٌەن وئرۇن ئىگىلىگەهىدىتەصەۋۋۇپ كان، داخ . ج ئالغان بولۇپ، صوپىزم هۈچىٌىۋات

ظتىنى ئاجىزلىكى، ئىكتىدارصىزلىكى ئاللىكاچان مەلۇم بولۇپ  ئەمما، ۇئالرهىڭ هېشەللىنلەرهىڭ ئالدىوى ئېلىض ۋە داۋاال

ۆز. لالغاهىدى ئەمما ۇئهى . ىتىپ، ۇئهى توهۇپ ًەتنەنۇئلۇغ ئالىم ًۈصۈپ خاس ھاجىپ بۇ ئەھۋالوى ماھىرلىق بىلەن ه

ۆرصىتىض ًولى بىلەن ئەمەس، بەلنى تېببىي ئىلىموى ۇئلۇغالش، تېۋىپالرهىڭ وئرهى ۋە  صىتە ه چىلىننە بىۋا جامائەت

لەپ بەرگەن و باھا بېرىض ًولى ئارلىلىق ئىپادى ۇرۇپ ئادى ئەًوى چاغدىنى . رولىغا ئىلىمگە خاس خالىس مەًداهدا ت

گەن هىتاب لاراخاهىٌالر تەرىپىدىن  دۆلەتوىڭ « ظەرھى ئەلكاهۇن»لەرى تەرىپىدىن ًېزىلغان ئىمادىددىن لەش دې

ۆزىمىزهىڭ وئرۇهلۇق ئىنەهلىنىوى تېخىمۇ ئىلگىرىلىگەن   ۇرى لىلىپ بېنىتىلگەهلىنى ًۇلىرىكى ص صت صاللىكوى صالالش دە

   .ھالدا ئىشپاتالپ بېرىدۇ

 

ە .2    هېشەللىنوىڭ ئالدىوى ئېلىض ًۈصۈپ خاس ھاجىپوىڭ وئزۇللىوىض ۋ

چىلىنىوىڭ ۇر تېبابەت  توغرىشىدىنى لارىطى ۋە ھازىرلى زامان ۇئًغ

 وئزۇللىوىض توغرىشىدىنى لاراظلىرى 

 

 

صتاهىدا وئزۇللىوىطكا ئەھمىٌەت بېرىطوىڭ صاالمەتلىم بىلەن هاھاًىتى زىچ  ًۈصۈپ خاس ھاجىپ ۆئزىوىڭ دا

ۇۋ ۇڭالظكا م لىوىطلىق ئىنەهلىنىوى، ظ اپىق ۋە مەلۇم ۆئلچەم ھەم تەرتىپ بوًىچە وئزۇللىوىطوىڭ الزىملىكىوى، باغ

ۆرصىتىپ هېلىپ  :بۇهىڭغا ئەھمىٌەت بەرمىگەهدە، ئادەمدە هېشەللىم پەًدا بولىدىغاهلىكىوى ه

 

ككەت ئەت،.2892  هېمە دەر بىلىملىم ھېنىم، دى

ۆزەت  .تامالوى ئاصتا ًە، گېلىڭوى ه
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ۆزەتشەڭ بېطىڭ .2893  صاللىوار،گېلىڭوى ه

 .ئاز، ئېغىزغا تېتار -ًېشەڭ ئاظوى ئاز 

 

ۆردۈم ئەرهى زاًە لىلدى باش،.2894  توال ه

ۆزەتمەي ھارام هەتتى ًاش  .گېلىڭوى ه

 

 غىزاهى ًە ۆئلچەپ، ًېمە توال هۆپ،.4613

وپ وڭا خ ۆز ئېٌتتى ب  :ئالىو بىر ئەزىز ص

 

 توال ًېگۈچىوىڭ ئېطى صىڭمىغاي،.4614

 .ان ئاغرىغايھەزىم بولمىشا ئاش ھەري

 

كا ًالكاهوى بىلىپ ًېگۈلۈك،.4621  مىزاج

كا ًالمىشا، ۇئهى لوًغۇلۇق  .مىزاج

 

ۆر، تېۋىپ .4642  ئەمچىلەر، -هە ًاخطى دېمىض، ه

 .صاق هۈلەر -ًېشە ئاظوى ئاز ئەر ئىشەن 

 

 

ۈرۈظىوىڭمۇ س االمەتلىننە دەپ ًازصا، صەئدى ظىرازىمۇ هىطىلەرهىڭ ھەددىدىن ئارتۇق وئزۇللىوىطىوىڭمۇ، ئاچ ً

ۆرصىتىپ هېلىپ مۇهداق ًازىدۇ اهلىق ئىنەهلىنىوى، ۆئلۈم گىردابىغا ئېلىپ هېلىدىغاهلىكىوى ه  :زٌى
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 ئەگەر بىر ئەئزاگە ئاغرىق بولشا ًار،

 .ۆئزگە ئەئزالەردە لالماًدۇ لەرار

 

 هەم ًېٌىض تەبىئەت بولشا، ئىوشاهگە

ۈز بەرصە ًەڭگىو هۆچىدۇ  .ئاغىرلىق ً

 

 تەهوى پەرۋەرىض لىلشە،هەڭلىنىدە 

 .تارلىكىدە ۆئمرىوىڭ ظامى ۆئچىدۇ

 

 هۆپ ًېمە، چىكمەصۇن تاظىپ بوغزىڭدىن،

   .ئاز ًېمە، چىكمەصۇن جاهىڭ ئاغزىڭدىن

 

 

ۈرۈپ،  لىددىن رۇمى ًۇلىرىكى لاراظالرهى لولالپ ۋە ۇئهى ئىلگىرى ص و داۋاالش «پەرھىز»جاال دىن ئىبارەت بىر خى

 :ۇئ مۇهداق دەًدۇ. هېشەللىنلەرهىڭ ئالدىوى ئېلىطتا مۇھىم رول وئًواًدىغاهلىكىوى لەًت لىلىپ ۆئتىدۇظەهلىوىڭمۇ 

 

ۈرەك،  ۈظنەهدە ً  ئىللەتدىن ظۇ هوًغا چ

ۇهنى ًېگەن ئىدى تۈهۇ هۈن ًېمەك  .چ

 

ۇر پەرھىز،  داۋاالر ئاصاصى صاهىل

ۆرگىن ۇئظە هىز  .پەرھىز لىو جان هۈچىن ه
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ۋ  ا صەرۋەرى،پەرھىزدۇر دارىٌۇ دە

گەهشېرى  .لىچىطىض ئاظار، لوتىر هۈچەً

 

 پەرھىزدۇر دارىٌۇ دەرماهالر باظى،

ظى -ھەزىم دارى   .   ًېڭى ئىللەت ًولدا

  

ۇصرەۋ دىھلەۋىمۇ ًۇلىرىكى لاراظالرغا لوظۇلغان ھالدا، ھەددىدىن ئارتۇق تائام ًېٌىطوىڭ هېشەللىم پەًدا  ئەمىر خ

ۆرصىتىپ هېلىپ مۇهداق ًازىدۇلىلىدىغان بىر ئامىو ئىنەهلىنىوى   :ه

  

 لەۋزىگە ًالىملى تەهلەرگە جاهدۇر،

اهدۇر  .هۆپ ًېشەڭ، لارىوغا بىراق زٌى

 

 دەۋادەن هەف تاپماس ئىللەتنە ئەصىر،

 .    ھەتتا دەردى لىلدى تەبىبگە تەئشىر

  

لەر هاھاًىتى هۆپ بولشىمۇ، لېنىن هېشەللىنوىڭ  ئىچمەهوى  -ئاصاصلىكى ًېمەك هېشەللىنوى پەًدا لىلىدىغان صەۋەب

ادە ئىشتېمال لىلىض، ۆئلچەمشىز، تەرتىپشىز وئزۇللىوىطتىن پەًدا بولىدىغاهلىكى، ھەتتا ۆئلۈم گىردابىغا  ھەددىدىن زٌى

 .ئېلىپ هېلىدىغاهلىكى ًۇلىرىكى باًاهالردىن بىزگە مەلۇم بولىدۇ

ۇر تېبابەت لامۇصى» صىتە ئىچمەهوىڭ ئادەموىڭ صاق -دىمۇ ًېمەك «ۇئًغ لىق ۋە هېشەللىم ھالىتى بىلەن بىۋا

لىم ئىنەهلىنى، ھەربىر ئادەم ًېمەك  ئىچمەهوى ۆئزىوىڭ ئەھۋالىغا، مىزاجىغا ًارىطا ًېٌىطوىڭ الزىملىكى،  -مۇهاصىۋەت

اهلىق بولغىوىغا وئخطاش، ۇئزۇن ۋالىت  -ًېمەك  ادە ئىشتېمال لىلىطوىڭ زٌى ئىچمەك، ئىچىملىنلەرهى ھەددىدىن زٌى
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اهلىق ئىنەهلىنى لەًت لىلىوغانئاچ ًۈ  .رۈظوىڭمۇ زٌى

ۇبىلىم»لىشكىشى،  چىلىنىدىمۇ هىطى صاغالم بەدەن بوالي دېشە، « لۇتادغ ۇر تېبابەت صتاهىدىمۇ ۋە ھازىرلى ۇئًغ دا

ق ئىشتېمال لىلىض هېرەهنى، بۇهىڭغا صەل لارىشا، ھاًاتىوىڭ ۆئلۈموىڭ بوصۇغىشىغا لاراپ -ًېمەك  ۇۋاپى ئىچمەهوى م

غ ۆرصىتىلگەنماڭىدى لىكى ئېوىق ه كان ئاظكازان، وئن ئىننى . اه بۇ لاراظوىڭ ھازىرلى زامان مېدىتشىواصىدا لوللىوىۋات

ۇر لېتىطىض هېشەللىنلىرى، دىئابىت هېشەللىنى لاتارلىق  ۈرەك هېشەللىنلىرى، لان توم بارماق ۈئچەي ًارىشى، ً

ۈردە تەڭطەش ۇئصۇللىرى  ئىچمەه تە پەرھىز بۇًرۇش ۋە تامالوىڭ -هېشەللىنلەرگە ًېمەك  ق ت ۇۋاپى ۈرى، مىكدارىوىمۇ م ت

ۇبىلىم»دېمەك، ًۈصۈپ خاس ھاجىپوىڭ . بىلەن وئخطاظلىكى بار صتاهىدىنى وئزۇللىوىض ھەلكىدىنى « لۇتادغ دا

ۈگۈهنى هۈهدىمۇ وئخطاظال لىممىتىوى ًولاتمىغان ئىلمىي ًەهۈ -باًاهالر ئىلىم  ن پەن راۋاج تاپكان مىڭ ًىلدىن هېٌىونى ب

ۇرمالتا  .صۈپىتىدە ئىشپاتلىوىپ ت

 

ە .3 لىرى ۋ  ًۈصۈپ خاس ھاجىپوىڭ هېشەللىنوىڭ پەًدا بولۇش صەۋەب

 ًۇلۇملىوىض ًوللىرى توغرىشىدىنى لارىطى 

 

 

ۇبىلىم» لىرى ھەلكىدە توختالغاهدا، « لۇتادغ صتاهىوىڭ مۇئەللىپ ى هېشەللىنوىڭ پەًدا بولۇش ۋە ًۇلۇملىوىض صەۋەب دا

بۇ بىر ھەلىكەت بولۇپ، ۇئهى پۈتنۈل تىببىي ئىلىم . دىن هىرىدىغاهلىكىوى ئېوىق لەًت لىلىدۇهېشەللىنوىڭ ئېغىز

ۇر خەلكى ئىچىدىمۇ ئېغىزدىن . ئەھلىلىرى بىردەك ئېتىراپ لىلىدۇ ۈگۈهنى هۈهگىچە صاللىوىپ  -ۇئًغ ۈپ، ب ئېغىزغا هۆچ

كان  گەن ما« هېشەل هىرەر گېلىڭدىن، بېطىڭ هېتەر تىلىڭدىن»هېلىۋات لالمۇ هېشەللىنوىڭ ئېغىزدىن دې

لەپ بېرىدۇ ظتىمۇ هېشەللىنوىڭ ئېغىزدىن هىرىدىغاهلىكى. هىرىدىغاهلىكىوى ئىوتاًىن ًىغىوچاق ئىپادى ۇڭگوچە داۋاال  ج

«病从口入» (هېشەللىم ئېغىزدىن هىرىدۇ )ۆرصىتىلىدۇ ۇبىلىم». دەپ ه صتاهىدا بۇ لاراش هاھاًىتى « لۇتادغ دا

ۆرصى  :تىلگەنمەزمۇهلۇق لىلىپ مۇهداق ه
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 ظېطىپ لىلغان ئىطالر ھامان خام لالۇر،.632 

ۇر  .چاال پىطكان ئاظتىن هېشەللىم هېل

 

 هېشەل دەردى ئەرگە گېلىدىن هىرۇر،.2895

 .ۇئهىڭ دورىشى ھەم ئېغىزدىن بولۇر

 

 

م ًېگەهدە ًۈصۈپ خاس ھاجىپ بۇ بېٌتلىرىدە ئالدىراپ لىلىوغان ئىطوىڭ چاال بولۇپ لالىدىغاهلىكى بىلەن تامالوى خا

ۇرىغا لوًۇپ، هېشەللىنوىڭ ئېغىزدىن هىرىدىغاهلىكىوى،  ۇرما ظەهىلدە وئتت هېشەل پەًدا بولىدىغاهلىكىوى صېلىطت

ۆرصىتىپ ۆئتىدۇ صى ئىنەهلىنىوى ه ۈرلۈك داۋا ظوىڭ بىر ت  .مىجەزگە لاراپ غىزالىوىض هېشەلوى داۋاال

ۇر تېۋىپ ئىبن صىوامۇ ۆئزىوىڭ تېببىي هىتابلىرىدا  هېشەللىنوىڭ ئېغىزدىن هىرىدىغاهلىكى، بولۇپمۇ تارلىلىطچان مەظھ

ۇئهىڭ بۇ ھەلتىنى لاراظلىرى . هېشەللىنلەرهىڭ هۆپىوچىشىوىڭ ئېغىزدىن هىرىدىغاهلىكىوى لەًت لىلىدۇ

ۇبىلىم» ۇرىغا لوًۇلغان لاراظالرغا باب هېلىدۇ« لۇتادغ صتاهىدا وئتت  .دا

 

 مەتلىنىوىڭ مۇھىت ۋە تازىلىقًۈصۈپ خاس ھاجىپوىڭ ئىوشاهالرهىڭ صاال .4

 بىلەن بولغان مۇهاصىۋىتى ھەلكىدىنى لارىطى 

 

 

صتاهىدا ئىوشاهالر صاالمەتلىنىوىڭ ًېمەك  ئىچمەك  -ًۈصۈپ خاس ھاجىپ ۆئزىوىڭ ئالەمطۇمۇل بۇ دېداه تىم دا

لىم ئىنەهلىنىوى ئاالھىدە  تىلغا ئالىدۇ ۋە بۇهىڭغا تازىلىكى، مۇھىت تازىلىكى ۋە ظەخشىي تازىلىق بىلەن زىچ مۇهاصىۋەت

صتاهىدا مىلٌوهلىغان ئىوشاهالر . ھەرلاچان، ھەر ًەردە هاھاًىتى ئەھمىٌەت بېرىطوىڭ الزىملىكىوى تەهىتلەًدۇ ئالىم ۆئز دا

ۆرۈهۈظتىال  ۈزەل مۇھىت ه ۈزەل مۇھىتوى ًارىتىطوى ئارزۇ لىلىدىغاهلىكىوى، بۇهداق پاهىز ۋە گ ۇرۇپ، پاك ۋە گ لاتارىدا ت
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لىق  بولۇپ لالماصتىن، بەلنى ۇئهىڭ هىطىلەرهىڭ روھىي ھالىتى ۋە صاالمەتلىنى بىلەن ئااللىدار ئىنەهلىنىوى چىراً

ۈزەل . ئېٌتىدۇ ۆرە، گ ۈظەهگەهدىن ه ئالىموىڭ مۇھىت، تەبىئەت ھەلكىدىنى مىشرالىرىوى تەبىئەت تەصىرى دەپ چ

ۈزۈك ۈظەهگەن ت ۆرۈهۈظىوى هاھاًىتى  .مۇھىت ًارىتىطكا بولغان ئىوتىلىطتىن بېطارەت دەپ چ بىز ئالىموىڭ تەبىئەت ه

ۆۋەهدىنى مىشرالىرىغا هەزەر صېلىپ بالاًلى لىگەن ت ۆزلەر بىلەن وئبرازلىق، جاهلىق ئىپادى  :پاصاھەتلىم ص

 

 داال، تاغ، لىر، وئًمان تۈظەهدى ًېپىپ، .69 

الر ًېطىو، ھال هېٌىپ  .بېزەهدى ۋادى

 

 تۈمەن رەڭ چېچەهلەر ئېچىلدى هۈلۈپ، .70

ۇر ھىدىغا دۇهٌا تولۇپ  .ئىپار، هاف

 

ۇراق، .71 ۇر پ  ئەصىپ تاڭ ظامالى لەلەمپ

ق  .ئىپار بۇًىغا تولدى دۇهٌا بىرا

 

و، .96 ۈزەل مەهزىرە، ًەردە گۈل خىلمۇخى  گ

ۈزى هۆك، ًېطىو  .داال، تاغ، ئىدىر، لىر ً

 

ۇش ھىدى بىرلە لۇللۇق لىالر، .97  بىرى خ

ۈزىلە ئىطىنوى ئاچار ۆرك ً  .بىرى ه

 

 بىرى لول صۇهۇپ ئاڭا ئىشرىق تۇتار، .98

ۇزار  .ئىپار بىرلە بىرى جاھان توًغ
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ۇرىدۇ ۆڭۈل بۆلىدىغاهلىكى چىكىپ ت ۈزەل مۇھىتكا هەلەدەر ه  .ًۇلىرىكى مىشراالردىن ئالىموىڭ صاپ ھاۋا، پاهىز ۋە گ

 .گېزى هەلگەچ، ئىشرىق ھەلكىدە ئازراق توختىلىپ ۆئتەًلى

ۇرالر لەدىمنى  ۇراللىق هەرصىلەرهى ئىطلىتىض ئارلىلىق ۇئًغ ۇظپ زاماهالردىن تارتىپال ئىشرىق صېلىض ۋە باظكا خ

ى تازىالپ ۋە دېزىوفېنشىٌە لىلىپ مىنروبالرهى ًولىتىطتەك ۇئصۇلالرهى لوللىوىپ، صاالمەتلىم  بۇلغاهغان ھاۋاه

ۇرغان ۈرۈظنە ئىوتىلىپ ت ۇرغان بۇددىشتالرهىڭ مىڭ ۆئي تام رەصىملىرىدىنى ئىشرى. صەۋىٌىشىوى ۆئصت ق تۇتۇپ ت

ۈملىشىگە هىرىدۇ ۆرۈهۈظلىرى ظۇهىڭ ج خاهىالردا هۈجە هۆًدۈرۈش، ظام ًېكىض، ئىشرىق صېلىض ئىطلىرى . ه ئىبادەت

خاهىالرغا . ئالدى بىلەن ھاۋاهىڭ بۇلغىوىطىوىڭ ئالدىوى ئېلىطوى مەلشەت لىلىدۇ ۈهنى، ئەًوى چاغالردا ئىبادەت چ

ەت ئېلىپ بېرىلىدىغان بۇهداق . هىڭ صاهى هاھاًىتى هۆپ بوالتتىهېلىپ ئىبادەت لىلغۇچىالر ئادەم هۆپ ًىغىلىپ پائالٌى

ورۇهالردا ھاۋاهىڭ بۇلغىوىطىمۇ تەبىئىي ھالدا ئېغىر بوالتتى ئادەم ئاًىغى ۈئزۈلمەًدىغان بۇهداق . ئاممىۋى ص

صىوىڭ صاپلىكىغا پەلەت ئەهە ظۇهداق ھەم مىنروبشىزالهدۇرى ورۇهالرهىڭ ھاۋا ۇراق چاچىدىغان ص ۇظپ دىغان، ھەم خ

گەن هىطى . ماتېرىٌالالرهى ئىطلىتىض ئارلىلىكال هاپالەتلىم لىلغىلى بوالتتى لىشى دەۋرىدە ۆئتنەن جاڭ بى دې تاڭ صۇال

گەن هىتابتا« پەرداز بۇًۇملىرى»ًازغان  ۇظەهدىوىڭ بەظىوچى ًىلى هۈهمىڭغا وئن بەش لۇتا ئەتىر ئېلىپ »:دې ج

ۇراق ۇئزالكىچە هەتمىگەنلۇتىوىڭ . هېلىوگەن ۇش پ كاهدا تارالغان خ ۇرتتا تېرىلىدىغان . ئاغزىوى ئاچ بۇهداق ئەتىر غەربىي ً

و گۈلدىن ًاصالغان بۇ  .⑤  دەپ ًېزىلغان« ۇئ ًەردىنى خەلكلەرهىڭ ئەتىر ًاصاش تېخوىنىشى ًۇلىرى ئىنەن. لىزى

ۇرالرهىڭ ئەزەلدىوال مۇھىتوى ًاخطىال ش، ھاۋاهىڭ بۇلغىوىطىوىڭ ئالدىوى ئېلىض ۈئچۈن لىشكىغىوە خاتىرىدىن ۇئًغ

و چارە  ۆرۈۋالغىلى بولىدۇ -ھەر خى ۇر تېبابەت لامۇصى». ۇئصۇلالرهى لولالهغاهلىكىوى ه ئىچمەك  -دىمۇ ًېمەك «ۇئًغ

م ئەھمىٌەت بېرىطوىڭ الزىملىكى تەهىتلىوىدۇ ە ۇئهىڭدا ًەن. تازىلىكى، مۇھىت تازىلىكى ۋە ظەخشىي تازىلىككا ھەر دائى

اهلىق ۋە خەتەرلىم  چە زٌى ۇ ھاًات ۈئچۈن ظۇه چە پاًدىلىق ۋە زۆرۈر بولشا، بۇلغاهغان ھاۋام صاپ ھاۋا ھاًات ۈئچۈن لاه

و تازىلىككا وئبدان ئەھمىٌەت بېرىطوىڭ مۇھىملىكى، ھەتتا تازىلىكوى تەن  صاالمەتلىنوىڭ  -بولىدىغاهلىكى، ھەر خى

لىنى ئاالھىد ۆرصىتىلگەنبىرىوچى ظەرتى دەپ لاراش هېرەه ۇرالر لەدىمدىن تارتىپال بۇ هۇلتىغا ئەھمىٌەت بېرىپ . ە ه ۇئًغ
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ۈزەل لىلىطوى -دەرەخ تىنىپ، گۈل  -ئارامالرغا دەل  -ۇئالر ھوًال . هەلگەن ۈرۈپ، مۇھىتوى پاهىز ۋە گ گىٌاھالر ۆئصت

نە ئاًالهدۇرغان ڭ ھەممىشى بىردەك ھەرىنەتلىوىپ ًاظالرهى -ئاًال، لېرى  -ئاًەملەر ًېكىوالظكاهدا ئەر  -ھېٌت . ئادەت

ۇر خەلكىوىڭ ئەمگەهوى، تازىلىكوى ظەرەپ دەپ بىلىپ، ۇئهى . تازىلىككا هىرىطىپ هېتىدۇ بۇ،بىر تەرەپتىن، ۇئًغ

و  ۈرۈظنە، ظۇهدالال ھەر خى ۈزەللەظت لىشە، ًەهە بىر تەرەپتىن، ۇئالرهىڭ مۇھىتوى گ لىزغىن صۆًىدىغاهلىكىوى ئىپادى

ۈرلۈك هېشەللىنلەرهىڭ پەًدا بولۇظىوىڭ ئالدىوى ئېلىطكىمۇ تازىلىككا بەك ئەھمىي ۆۋىتىدە ت ەت بېرىدىغاهلىكىوى، ۆئز ه

ۈظەهدۈرۈپ بېرىدۇ ۆڭۈل بۆلىدىغاهلىكىوى چ  .ه

 

گەرلىننە دائىر بەزى باًاهلىرى .5  ًۈصۈپ خاس ھاجىپوىڭ دورى

 

ۇبىلىم» گەرلىم ئىلمىگە دائىر هاھاًىتى مۇھىم باي« لۇتادغ صتاهىدا دورى چىلىم . اهالر باردا ۇر تېبابەت بۇ باًاهالر ۇئًغ

گەرلىم ئىلمىوىڭمۇ مۇصتەلىو بىر ئىلىم صۈپىتىدە تەرەلكىي  ئىلمىوىڭ پەًدا بولۇظى بىلەن تەڭال باظالهغان دورى

وز  ۈرۈش، دىئاگو ۇرا ئەصىرلەردە مەًداهغا هەلگەن تېۋىپالرهىڭ هېشەلوى تەهط لىلغاهلىكىوى، لەدىمنى زاماهدا ۋە وئتت

ۈرۈش داۋاالش صىشتېمىشىغا ئىگە بولغاهلىكىوى ئېشىمىزگە صالىدۇلوي . ۇش، دورا بۇًرۇش ۋە دورا تەًٌارالظتەك بىر ً

 :ئاالًلۇق

  

ۇر،.1057  تېۋىپالر ًىغىلىپ تۇتۇظتى توم

 بۇ هېشەل هېمىدۇر؟: دېٌىطتى ۇئالر

 

 لاهى تۇتۇلمىض بۇهىڭ،: بىرى دېدى.1058

ۇرىن ئاچاًلى ۇئهىڭ  .ئېلىپ لان، توم

 

ۈرمەك هېرەك،: بىرى دېدى.1059 ۈرگە ئىچ  ص
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ك  .ئىچى لاتكان، ئەمدى بوظاتماق هېرە

 

ۇالب،.1060  بىرى ظەربەت ئەتتى ۋە لوظتى ج

لىم ظاراب  .ًاصاپ بەردى بىرىشى هېرەه

 

 تەرًاك بەر ۋە مەًلى لات ظەلىشە،.1064

ۈرصە ۈرگە ئىچ  .لوظۇپ ماترىدوس ًا ص

 

 

لدىدىن ئىبارەت بىر پېرصۇهاژهىڭ ئېغىر هېشەلگە مۇپتىال بولۇپ ًېتىپ لالغاهدا، بۇ ًەردە ئالىم ۆئزى ًاراتكان ئاتو

و  تېۋىپالرهىڭ هېلىپ، ۇئهىڭ هېمە هېشەل بولۇپ لالغاهلىكىوى ئېوىكالپ، ۇئهى هېشەلدىن ئازاد لىلىض ۈئچۈن ھەر خى

ۇر . لىگەندورىالرهى تەًٌارلىغاهلىكىدەك بىر جىددىي مەهزىرىوى ئىخچام ۋە مەزمۇهلۇق ئىپادى بۇ باًاهالردىن بىز ًەهە ۇئًغ

جىدە بارلىكىوى بىلىپ ًېتىمىز -تېۋىپلىرىوىڭ داۋاالش ظەهلى  ۈرلىرىوىڭمۇ ًېتەرلىم دەرى . چارىشىوىڭ جىكلىكى، دورا ت

چىلىنىدە  ۇر تېبابەت الر بولۇپ، «ئىدىطچى»الرهى صالالًدىغان مەخشۇس « وئت -پۈتۈن دورا »لەدىمنى ۇئًغ

وراظكا)ًىطنە، ًاالظكا دە ً  ې«ئىدىطچى» ۇرغۇن دورىالرهىڭ تەل ئىنەهلىنى مەلۇم( ظ بۇهى . ۋە ئىچىطنە بولىدىغان ه

 :بىز مۇهۇ مىشراالردىن بىلىپ ًېتىمىز

  

 وئتوى ئىدىطچى تۇتار، -پۈتۈن دارا  .2887

ۈرگە لاتار  .جەۋارىض، ًا مەئجۇن، ًا ص

 

 ۇئهىڭدا تېپىلشۇن توال دورىالر،.2888

 .ًاالظكا، ئىچىطنە تەًٌارًېٌىطنە، 
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ۇرۇق .2889  ھۆل ًېمىض ًا ئىچىملىم ظاراب، -ل

 .ۇئهىڭدىن ئاالر بول گېلىڭغا لاراپ

 

 

چە وئن  چىلىنىدىمۇ ظەربەت دورىالر، مەصىلەن، ظەربىتى بىوەپطە لاتارلىق هەچ ۇر تېبابەت ھازىرلى زامان ۇئًغ

ۇالبالر   چە   -ظەربەت؛ ج ۇالبى صەۋدا لاتارلىق وئن هەچ ۇالب؛ ظارابالر  ج و ج ظارابى رەًھان لاتارلىق وئن   -خى

و ظاراب؛ تەرًالالر   چە خى چە وئن   -هەچ و تەرًاق؛ جەۋارىس هۇمۇهى لاتارلىق هەچ چە خى تەرًالى هەزلە لاتارلىق هەچ

و مۇصھى ۈرگە لاتارىغا هىرىدىغان ھەر خى و مەئجۇن؛ ص چە خى و جەۋارىس؛ مەئجۇهى ئازارالى لاتارلىق وئن هەچ ل خى

و لوۇئلالر  ئالىم بۇالردىن . لاتارلىكالر ئىطلىتىلىدۇ( ًاالهچۇق دورا)ۋە ئىخراجالر، ًاالظكا ئىطلىتىلىدىغان ھەر خى

ۇراللىق دورىالرهى ھەمدە ئالتۇن، هۈمۈش، ًالۇت،  ۇش پ ۇر لاتارلىق خ باظكا، ًەهە ئىپار، ئەهبەر، زەپەر، هاف

لىق لۇش، ھاًۋاهالر ۋە ۇئالرهىڭ گۆش مەرۋاًىت لاتارلىق مېتال ۋە مىوېرال ماددىالرن ۆڭەهلىرىوىمۇ دورا  -ىمۇ، دورى ص

ۆرصىتىپ ۆئتىدۇ  .لىلىپ ئىطلىتىلىدىغاهلىكىوى ه

ۇرغۇچى،  لىگۈچى ًاهى ئاجىزالتكۇچى، زەھەر لاًت ۇۋۋەت ۇچى، ل ۇر تېبابىتىدە ھەزىم لىلدۇرغ لىشكىشى، لەدىمنى ۇئًغ

ۇرغۇهلىغان دورىالر  ًەًدىغان، ئىچىدىغان، چاپالًدىغان، ًاالًدىغان و ظەهىلدىنى ه دورىالر ۋە باظكا ھەر خى

و دورىالرهىڭ بىرىنمىشى . ئىطلىتىلگەن چە خى و بۇًۇمدىن تەًٌارالهشا، بەزىلىرى بىرلاه بۇ دورىالرهىڭ بەزىلىرى بىر خى

لىم دورىالرهى بەلگىلىم هىشبەت. بىلەن تەًٌارلىوىدۇ ۇرەهنەپ دورىالرهى تەًٌارالش، هېرەه بوًىچە ۆئزئارا  بۇهداق م

ۈزۈش بىلەن تاماملىوىدۇ جىگە ًەتن ۈرۈش ئارلىلىق ئالدىن مۆلچەرلەهگەن دەرى ظۈبھىشىزهى، بۇ . لوظۇپ هىرىطت

ۇرەهنەپ خىمىٌىلىم . هاھاًىتى ًۇلىرى تېببىي ئىلىم صەۋىٌىشىوىڭ ۋە تېخوىنا صەۋىٌىشىوىڭ بولۇظىوى تەلەپ لىلىدۇ م

ق ۈرۈظلەر تېخىمۇ ظۇهدا ۆۋەن، ئىلىم ئىطلەپچ. بىرىن ت لىرىوىڭ صەۋىٌىشى ت پەن، صاهائەت ۋە تېخوىنا  -ىكىرىض هۈچ

ۈرلۈك  ۇئهىڭ . تۈمەن دورىالرهى تەًٌارالش تەبىئىٌنى بەهمۇ لىٌىوغا توختاًتتى -تەرەلكىي تاپمىغان لەدىمنى زاماهدا ت

ەت تەرەلكىٌاتى ماها ظۇهداق ئەھۋالدا جەمئىي. ۈئصتىگە تەًٌارالهغان دورىالرمۇ لولدا ۋە ئىپتىدائىي ۇئصۇلدا تەًٌارلىواتتى
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ۇرغۇن لېتىم ئەمەلىي صىواق  گەرلىرى ھەر تەرەپلىمە ئىزدىوىض، ه ۇر تېۋىپلىرى ۋە دورى هېتىپ بارغان ظارائىتتا ۇئًغ

و ظەهىلدىنى دورىالرهى تەًٌارالپ چىكىپ،  ۈرلۈك هېشەللىنلەرگە ظىپالىق بولىدىغان ھەر خى لىلىض ئارلىلىق ت

ان چىالر بىلەن تېببىي داۋاالش باخطىالر، داخ خۇهالر ۋە ئەپشۇه گەرلىن تە ۇئزالالرغىچە  -الر، رەمبالالر، پېرى دورى

ۇر تېببىي  ۈهوى ئىگىلەپ، ھازىرلى زامان ۇئًغ گەرلىم ئىلمىوىڭ ئاصاصىوى صېلىپ  -رىكابەتلىطىپ، ئاخىر ۈئصتۈهل دورى

 .چىكتى

ۇبىلىم»بىز  ۆز «لۇتادغ ۇددى تىنى تېبابەتنە دائىر ه لاراظالردىن ئىلھام ئېلىپ، ۋەتەن مەدەهىٌەت خەزىوىشىدە خ

ۇر تېببىي  ۇرىدىغان ۇئًغ گەرلىم ئىلمىي صەمەرىلىرىوى لەدىرلىطىمىز، تىرىطىپ ئېچىطىمىز  -وئتكاظتەك چالواپ ت دورى

 .ۋە ۇئهى تېخىمۇ تەرەلكىي لىلدۇرىطىمىز الزىم

 

 :ئىزاھالر

ۇرالر ئىشالم»:ئىبراھىم مۇتىئى ③① نى ئىشالم مەدرىشلىرى ۇئًغ ، وئمۇمىي «بۇالق»، «دىوىغا ًېڭى هىرگەن دەۋردى

 .صان  -28

ۇر تېبابەت لامۇصى» ②  .بەت  -7، «ۇئًغ

وىڭ تېبابىتى» ⑥⑤④ ى دەۋرى  .ًىلى، تاظنەهت هەظرى -1991، «هەۋائ

 .(بەت  -5)هۈهىدىنى صاهى   -15ئاًوىڭ   -6ًىلى   -1993هىڭ «ظىوجاڭ گېزىتى» ⑦

ۇر ت» ⑧ چىلىنىۇئًغ  .صاهى  -3ًىللىق   -1993ژۇرهىلىوىڭ « ېبابەت

 

  

ۇرالرهىڭ هاهوى ۇئلۇغالش ئېڭى   ۇئًغ

   

 

ۇرصۇن ھەصەن     مۇھەممەتت
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ىتى ۋە ئىجتىمائىي مۇهاصىۋىتى، ۆئرپ    ۇرمۇظى، ئىطلەپچىكىرىض پائالٌى ۇرالرهىڭ پۈتنۈل ت ئادىتى، ئىدىٌىۋى  -ۇئًغ

لىمھېششىٌاتى، ئېتىكادى هان بىلەن زىچ  ۇرمۇش ظارائىتىدىمۇ، توي. مۇهاصىۋەت ورمال ت ۇرالر هۈهدىلىم ه ۆهۈن،  -ۇئًغ ت

لماًدۇ -ۆئلۈم ۇرالرهىڭ هان . ًېتىم ئىطلىرىدىمۇ، هەزىرلەردىمۇ، مېھماهدارچىلىكتىمۇ، صەپەردىمۇ هاهدىن ئاًرىال ۇئًغ

ۈظەهچىشىگە ۈظەهچىشى، ئېتىكادى باظكا ھەر لاهداق ظەًئى ھەلكىدىنى چ ۇر  ھەلكىدىنى چ وڭ ك لارىغاهدا ئىوتاًىن چ

ۇهەممەل  .ۋە م

ۇرالر هاهوى هاھاًىتى ۇئلۇغالًدۇ    ۇر صىڭگەن. ۇئًغ وڭ ك ۇرالرهىڭ ئىدىٌىۋى ھېششىٌاتى هاھاًىتى چ ۈهنى، هاهغا ۇئًغ   .چ

ۇرمۇ ًۇمىالق، بۇالر ھەرگىزمۇ تاصادىپىي توغرا هېلىپ    ككەت لىلشاق، ئاًمۇ، لۇًاظمۇ، ًەر ظارىمۇ، هاهمۇ، توه  دى

ۆرصەتنەن. لالغان ئەمەس ۇر تەصىر ه وڭ ك ۈظەهچىشى چ صلەپنى دىوىي ئېتىكادى چ ۇرالرهىڭ ئەڭ دە . بەلنى هاهغا ۇئًغ

لىطىپ هەلمەه تە چە داۋام ۈظەهچىشى ھازىرغى و ئىدىٌىۋى چ  .ۇئالرهىڭ بۇ خى

ۇرالر توي لىلغاهدا، لىز    ۈزىدۇ -ۇئًغ ۇزغا چىالهغان هاهوى ًېگ  -مۇظەلكەت، راھەت -جاپا ًىگىتوىڭ -بۇ، لىز. ًىگىتنە ت

ۇرالر لەصەم لىلشا، هان تۇتۇپ لەصەم لىلىدۇ. پاراغەتتە مەڭگۈ بىللە بولۇظىوى تىلىگەهلىنوىڭ ئىپادىشى بۇ . ۇئًغ

ۇرالرهىڭ هاهوى تولىمۇ ۇئلۇغ بىلگەهلىنى ۆزهى . ۇئًغ گەن ص ۇرالر بەزىدە ۆئزىوى ئالالش ۈئچۈن هان ۇئرصۇن، دې ۇئًغ

ۆزدىومۇ. ئىطلىتىدۇ ۆرۈۋالغىلى بولىدۇ بۇ ص ۇرالرهىڭ هاهوى هەلەدەر ۇئلۇغالًدىغاهلىكىوى ه  .ۇئًغ

ۇرالر هاهوى ئىشراپ لىلىطوى جىواًەت ھېشابالًدۇ    ۆزلەرهى . ۇئًغ هاهغا گۇهاھ لوًىدىغان، هاهوى ئەًىبلەًدىغان ص

ۆرىدۇ ۇرالر پەرزەهتلىرىگە هان ھەلكىدە تەربىٌە بەرصىمۇ، . لىلىطوى ئەڭ ًامان ه صشىشەڭ، هاهدىن ها"ۇئًغ هغا دە

ۆزۈڭ لارىغۇ بولىدۇ ۆرىدۇ، . دەپ تەربىٌە بېرىدۇ" ئاتلىشاڭ، ه ۈرۈپ هان ًېٌىطوى بەك ًامان ه ۇرالر مېڭىپ ً ۇئًغ

ۈزۈپ  صشەپ صېلىپ گۇهاھ ۆئتن ۈظۈپ هەتشە، ئادەم دە ۈرۈپ هان ًېگەهدە، هان ۇئۋاللىرى ًەرگە چ ۈهنى مېڭىپ ً چ

صشەپ لوًۇظىدىن هاۋادا ًولدا . لوًىدۇ، دەپ لاراًدۇ ۆرمەي دە هان پارچىلىرى ۇئچراپ لالشا، ۇئهى باظكىالرهىڭ ه

لېتىپ لالغان هاهالرهى صولۇپ ًاهى هاهكاًواق . ئەهشىرەپ ئادەم ئاًىغى ًەتمەًدىغان ئېگىز ًەرگە ئېلىپ لوًۇپ ماڭىدۇ

ۆهىرىپ لالغان هاهالرهى مال. لىلىپ ًەۋېتىدۇ، ھەرگىز تاظلىۋەتمەًدۇ ۈزۈۋېتىدۇ، ئائىلىشىدە مالچارۋىالرغا  -ه  -ًېگ
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ۇرۇپ تاظلىماًدۇ -چارۋىشى بولمىشا، مال لەتنە ئارىالظت  .چارۋىلىرى بار لوظوىلىرىغا ئەهىرىپ بېرىدۇ، ھەرگىز ئەخ

ۆگەپ ئېلىپ بارىدۇ    صتىخاهغا هان ً وڭ لىلغان ئائىلىگە ئەلچىلىننە بارغاهدا، دا ۇرالر لىز چ صەپەرگە چىكىض . ۇئًغ

ۇرغان ا لىلىدۇئالدىدا ت وۋغ تە صەپەرگە . الرغا هان ص ۇرالر هاهوى صەپەردە ھەمراھ بولىدۇ، دەپ لاراًدۇ ئادەت ۈهنى، ۇئًغ چ

مۇصىبەت بولغان ئائىلىگە . تىلەمچىلەرگە هان صەدىكە لىلىدۇ. ھېچوەرصە ئالمىغان تەلدىردىمۇ، هاهوى ئالماي لوًماًدۇ

صتىخاهغا تە ۆگەپ بېرىپ، ۇئالرهى دا صتىخاهغا هان ً ۇرۇپ ۇئالرغا تەصەللى بېرىدۇدا . هلىپ لىلىپ، هان ئالدىدا وئلت

ۆز بىلەن رازىلىق بېرىدۇ" هان تەگشۇن"صاتكۇچىالر صودا لىلىطكاهدا لارظى تەرەپنە  -ئېلىپ گەن ص ئائىلىگە هەلگەن . دې

صتىخان صالىدۇ  .مېھماهغا ئالدى بىلەن هاهدا دا

ۇر خەلق مالال    ۇئلۇغالًدىغان، هاهوى ئىشراپ لىلىطوى جىواًەت ھېشابالًدىغان، تەمشىللىرى ئىچىدە هاهوى  -ۇئًغ

ۇزهىمۇ هاھاًىتى ۇئلۇغالًدۇ. تەمشىللەرمۇ خېلى هۆپ -هاهوى لەدىرلەظوى تەظەببۇس لىلىدىغان مالال ۇرالر ت هاهغا . ۇئًغ

كا، بۇ ھەلتىنى ئېڭىمۇ هاھاًىتى مۇصتەھنەم ۇز لوظۇلغان بولغاچ ۇرالرهىڭ هاهوى ۇئلۇغال. ت ش ئېڭى ئىجتىمائىي ۋە ۇئًغ

ۇرمۇش، هىطىلىم مۇهاصىۋەت، ۆئرپ چىراغ  -ًېتىم، هەزىر -صېتىم ئىطلىرى، ۆئلۈم -ئادەت، ئېلىم -هۈهدىلىم ت

ۇر صىڭىپ هەتنەن وڭ ك  .ئىطلىرىوىڭ ھەممىشىگە چ

چىلىم    كا، بىر چىطلەم هاهوىڭ لاه ۇللىوىدىغان بولغاچ چىلىق بىلەن ظۇغ چىلىنى دېھكاه ۇرالرهىڭ هۆپ جاپادا لولغا  ۇئًغ

لىم، . هېلىدىغاهلىكىوى ۇئالر وئبدان بىلىدۇ چىلىكتا ھوصۇل ئېلىومىغان صەۋەب ًەهە هېلىپ تەبىئىي ئاپەت بولغان، دېھكاه

خەلكىمىز هۆپ لېتىم ئاچارچىلىق دەردىوى ًەتنىچە تارتكان، ئاچارچىلىق تۈپەًلىدىن تارىختا هۆپ لېتىم تراگېدىٌىلىم 

ۆرۈلگەن ۇرالرهىڭ هاهوى ۇئلۇغالش ئىدىٌىشىوىڭ هەلەدەر چىڭلىكىوىڭ مۇھىم مان. ھادىشىلەر ه ا بۇالرمۇ ۇئًغ

لىرىوىڭ بىرى لىغاهلىكىدۇر. صەۋەب ەتتە ئەمگەهوى ۇئلۇغ لىغاهلىكى ئەمەلٌى ۇرالرهىڭ هاهوى ۇئلۇغ ۇرالرهىڭ ئېڭىدا . ۇئًغ ۇئًغ

ۇرالر ئەمگەهچان، ھال كا، ۇئًغ لىوىطلىق بولغاچ لەرهى هان تېپىپ  -هان بىلەن ئەمگەك زىچ باغ هۈهى ًاخطى ئادەم

ًدۇ، هېوى پۈتۈن، دېٌىطىدۇ لەرهى هان . ًېٌەلە ۇرۇن ئادەم ۇظى ًوق، بىنار تەلەپ، ھ ئەهشىچە، ئەمگەك بىلەن خ

لېپ ى، لولىدىن ئىض هەلمەًدىغاهالرهى هاهوىمۇ وئڭالپ ًېٌەلمەًدۇ، بىراۋهىڭ ًاخطىلىكىغا ًاماهلىق لىلىدىغاهالرهى هان 

ور، دېٌىطىدۇ ىتى بىلەن زىچ باغالهغان. ه ۇرالرهىڭ ھاًات پائالٌى  .وئمۇمەن، هان ۇئًغ

ۇرالرهىڭ هاهوى ۇئلۇغالش ئېڭىوىڭ مۇصتەھنەملىنى تارىختا بىر هۈهمۇ صۇصلىطىپ لالمىدى    بەلنى بارغاهشېرى . ۇئًغ
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 .مۇصتەھنەملىوىپ باردى

ۇرالرهىڭ هاهغا بولغان . ىدۇئادەموىڭ ًېوىدا هان بولىدىنەن، ھاًاتكا بولغان ئىطەهچىشى بول    بۇ ئىطەهچ ًەهىال ۇئًغ

لىطى، هاهغا بولغان ئىدىٌىۋى ھېششىٌاتىوى . ئىدىٌىۋى ھېششىٌاتى بىلەن زىچ بىرلىطىپ هەتنەن ۇئالرهىڭ هاهوى ۇئلۇغ

ۆزەتنەهدىمۇ، ۇئهىڭ مەلۇم ئىلمىي ئاصاصكا ئىگە  ۇرۇپ ه ۇرمۇظوىڭ ھەر لاًشى تەرەپلىرىگە باغالپ ت هىطىلىم ت

ۈظەهچە ئەمەصلىنىوى تولۇق ھېس لىلغىلى بولىدۇئىم لىنىوى، ھەرگىزمۇ ئىشتىخىٌىلىم ھالدىنى ئىدىٌىۋى چ  .ەه

ۇرۇپ تاماق ًېٌىطوى ًاخطى     صتىخان صېلىپ، ئەدەپ بىلەن وئلت ۇرالر لاهداق جاًدا بولمىشۇن، ئالدىغا دا ۇئًغ

ۆرىدۇ ۈظىدۇ، ها. ه صتىخاهغا چ ن ۇئۋاللىرىوىڭ ئىشراپ بولۇپ هېتىطىوىڭ ئالدىوى بۇهداق بولغاهدا، هان ۇئۋاللىرى دا

صىتخاهوى هاھاًىتى پاهىز صالالًدۇ. ئالغىلى بولىدۇ ۇرالر دا ۈۋەتمەًدۇ. ۇئًغ ۆه صتىخاهدىنى هان ۇئۋاللىرىوى لاالًمىكان ت . دا

صتىخان مەدەهىٌىتىوىڭ ظەهىللىوىطىگە صەۋەب بولغان و ئادەت ھازىرلى دا ۇرالرهىڭ هاهن. ماها بۇ خى ى ۇئلۇغالش ۇئًغ

ۇرالرهىڭ  ىۋى صىشتېمىشىوىڭ مۇھىم تەرهىبىي لىشمى بولۇپ، ۇئ ۇئًغ ۇر تاماق مەدەهىٌىتىوىڭ هەزەرٌى ئېڭى ۇئًغ

ئادىتى لاتارلىكالرهى تەتكىق لىلىطتىمۇ مۇھىم ئەھمىٌەتنە  -تارىخىي، مەدەهىٌىتى، ئېشتېتىم ئېڭى، ئېتىكادى، ۆئرپ

 .ئىگە

 

  

  

 

  گېزىتىۈئرۈمچى هەچلىم : مەهبەصى  

ۆرۈلگىوى  لېتىم70:ه

 17-1-2008:ۋالتى 

  

 

ۇرۇظتىنى ئەهئەهىلىرى ۇرمۇش ل ۇرالرهىڭ ت   ۇئًغ
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ۇت بولۇپ هەلگەن  ۇرۇپ ئائىلە تەصىس لىلىض ئىوشاهالر ًارىتىلغاهدىن بېرى ۇئالرهىڭ ئارىشىدا مەۋج ۇرمۇش ل ت

ۆرە تالالظتا ھەر  ۇرۇش ۈئچۈن ج ۇرمۇش ل مىللەتوىڭ ۆئزىگە خاس ئەهئەهىشى ۋە لەدىمىي بىر ئادەت بولۇپ، ت

ۈر  -ئەجدادلىرىدىن مىراس ئالغان بەزىبىر لائىدە  ۇرۇش ۈئچۈن ج ۇرمۇش ل ۇرالرهىڭمۇ ت ًوصۇهلىرى بار بولغىوىدەك، ۇئًغ

ۇئالر بۇ مىللىي ئەهئەهىشىوى ھېلىھەم جارى . تالالظتا ۆئزلىرىگە خاس ئېشىو ئەهئەهىشى ۋە ئالىالهە پرىوشىپ ى باردۇر

 .رۇپ هەلمەه تەلىلدۇ

 

ۆرە تاالظتىنى مىللىي ئەهئەهىشى ۇر ئەرلىرىوىڭ ج  ۇئًغ

 

ۈر تالالظتىنى ئەهئەهىلىرى ۈئصتىدە توختىلىپ مۇهداق دېدى ۇرمۇش ۈئچۈن ۆئزلىرىگە ج ۇر ئەرلىرىوىڭ ت : وئلىماالر ۇئًغ

ۇرالرهىڭ "  ۇر داهىطمەن ۋە ۇئلۇغ پەًالصوپ ئالىمى ًۈصۈپ خ11ۇئًغ اس ھاجىپ دۇهٌاغا   ئەصىردە ۆئتنەن مەظھ

لىق ئەصىرى  ۇ بىلىم"داڭ  :تە مۇهداق دەپ ًازغاهىنەن" لۇتادغ

 

 دېشە هىم ۆئًلىوەي، ئەي ئەرلەر بېطى،

 ئاالر ظۇ تۆت خىلدىن بىرىوى ۇئ هىطى،

وتۇهوى ئالماق ئىشتەر،   بىرى باي خ

ۆز تىنەر، لىق ۈئچۈن ه  ۇئ بىرصى چىراً

 ًەهە بىرصى ئېشىو هەصەبلىم تىلەر،

لۇق  ۈرەرۇئلۇغ پ ً ۇۋاهى  .ئېتىغا ل

 بىرصى ئىشتەر هەپىس تەلۋادارهى،
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 ۇئهى تاپشا باغالر ئاڭا هارىوى،

 

ًۈصۈپ خاس ھاجىپ ًۇلىرىكى بېٌىتلىرىدە، پەًغەمبەر ئەلەًھىششاالموىڭ بۇ توغرىدا ئېٌتكان مۇهۇ ھەدىشلىرىوى 

ۇئهىڭ باًلىكىغا، چىراًىغا، هەصەبىگە ۋە هىطىلەر ئاًال هىطىلەرهى تۆت هەرصىگە لاراپ تالالًدۇ، :"ۆئلچەم لىلغان

ان . ۇئهىڭ دىٌاهىتىگە ولۇم زٌى صەن ئەڭ ئاۋۋال دىٌاهەتلىم بولغىوىوى تاللىغىن ، ئەگەر ئاهداق لىلمىشاڭ چ

 (بۇخارىي رىۋاًىتى." )تارتىشەن

گەن ۆزلەپ تا: "پەًغەمبەر ئەلەًھىششاالم ًەهە مۇهداق دې لالًدىنەن، ۇئ هىمنى ئاًال هىطىوى ۇئهىڭ ئابروًىوى ه

ورلۇلتىن باظكا هەرصىگە ئېرىطەلمەًدۇ ۆزلەپ تالالًدىنەن، ۇئ پېكىرلىكتىن . خ هىمنى ۇئهى، ۇئهىڭ ئىكتىشادىوى ه

ۆزلەپ تالالًدىنەن، ۇئ پەلەت رەزىللىن تىن باظكىشىغا . باظكىشىغا ئېرىطەلمەًدۇ هىمنى ۇئهىڭ هەصەبىوى ه

ۆزىوى ها. ئېرىطەلمەًدۇ گە تىنىلىپ لاراظتىن، ۆئزىوى ھارامدىن صالالظوى مەلشەت هىمنى ئاًال هىطىوى، ه مەھرەم

 "(تەبەراهىي رىۋاًىتى." )لىلغان ھالدا، ۇئهىڭ دىٌاهىتىوى دەپ ئالىدىنەن، ئالالھ ھەر ئىننىشىگە بەرىنەت ئاتا لىلىدۇ

 

ۈر تالالظتىنى ًۆهىلىطلىرى  هىطىلەرهىڭ ج

 

ۆڭۈللىرىگە خى ًالالر هىرىطنە باظلىطى بىلەن تەڭ، ۇئالرهىڭ زېھوى هېلەچەك لىز   ًىگىتلەر باالغەتنە ًېتىپ، ه

ۇرمۇظىدىنى ظېرىنى ھەلكىدە ئىزدىوىطنە باظالًدۇ  .ت

وئلىماالرهىڭ ئېٌتىطىچە، هىطىلەرهىڭ ۆئصۈپ ًېتىلگەن ۋە تەربىٌە ئالغان مۇھىتلىرىوىڭ وئخطاش بولمىغىوىغا لاراپ، 

ۆرە تالالظتىنى  ۇرۇش ۈئچۈن ج ۇرمۇش ل ۇرمۇش . لىزىكىطلىرىمۇ وئخطاش بولماًدۇۇئالرهىڭ ت بەزىلەر ۆئزلىرىوىڭ ت

ۆزدە تۇتشا، بەزىلەر ۇئهىڭ باًلىكىوى ًاهى جەمئىٌەتتىنى وئرهىوى  ۈزەللىنىوى ه ۆرىشىوىڭ ظەهلى گ ۇرمالچى بولغان ج ل

ۆزدە تۇتىدۇ ۇرغۇچىالردا وئمۇمەن. ه ۇرمۇش ل ۆزدە  بۇالرهىڭ ھەممىشى لاهدالال بىر جەمئىٌەتتە بولمىشۇن، ت ه

لېنىن ًۇلىرىكى صۈپەتلەر ئىچىدە ھەممىدىن ئېشىو ۋە ئەڭ مەڭگۈلۈك . تۇتۇلىدىغان ئاصاصلىق صۈپەتلەر

ۇر گەهدە، ۇئ ئەخالق بىلەن دىٌاهەتت ًدىغان صۈپەت لاًشى دې ًدىغان صابىت . ۆئزگەرمە ۇرمۇش ۆئزگەرمە ۈهنى بۇ ت چ



 501 / 513 
 

 501 / 513 

 

ۇرىدىغان ظەخ ۇرۇلماصتىن، بەلنى ۆئزگىرىپ ت ۇرهەرصە ۈئصتىگە ل ۇرمۇظت ئەر  . صىي مەهپەئەتلىرىوى ئاصاس لىلغان ت

ۇرۇلىدىنەن، ۇئ ۆئزگەرمەس، مەھنەم هەرصىوىڭ  وتۇهلۇق ھاًاتى ئەگەر ئەخالق بىلەن دىٌاهەتوى ئاصاس لىلىپ ل خ

ۇرۇلغان بولىدۇ  .ۈئصتىگە ل

 

ۆرە تالالش پرىوشىپ ى ۇر لىزلىرىوىڭ ج  ۇئًغ

 

ۇرالرهىڭ لىزلىرىوى ًاتلىق لىلىطت ۇر ئاتا ئەمدى ۇئًغ ئاهىلىرى لىزلىرىوى ًاتلىق لىلطتا  -ىنى ئەهئەهىشىگە هەلشەك، ۇئًغ

ۆرصەتنەن مۇهۇ ۆئلچەموى ئاصاصىي وئرۇهدا لوًىدۇ گەن. پەًغەمبەر ئەلەًھىششاالم ه دىٌاهىتى بىلەن : "ۇئ مۇهداق دې

وراپ هەلشە، ۇئال الرئەخاللى صىلەرهى رازى لىلىدىغان، لاهدالال بىر هىطى صىلەردىن لىز ص ئەگەر ! رهى تىز ۆئًلەهدۈرۈڭ

ۇزۇلچىلىكوى تېرىغان بولىشىلەر  وڭ ب ۈزىدە چ  (تىرمىزىي رىۋاًىتى" )ۇئهداق لىلمىغاهدا، ًەر ً

كان ئىشالم دىوى هىطىلەر ئارىشىدىنى ۆئز  ۇرالر مىڭ ًىلدىن هۆپرەك ۋالىتتىن بىرى ئېتىكاد لىلىپ هېلىۋات ئارا - ۇئًغ

ق هەزەر بىلەن لاراپ، ۇئهىڭغا توغرا مۇئامىلە ئارتۇلچىلىكوىڭ ۆئلچىمىوى  جداهوى ئىدارە لىلىدىغان، ھاًاتلىككا صادى ۋى

لىق لىلغان ئى ئىوشاهالر بىز ھەلىكەتەن : "ئالالھ تائاال بۇ ھەلتە مۇهداق دەًدۇ. لىلىدىغان، ئېشىو پرىوشىپالرغا باغ

ن)صىلەرهى بىر ئەر بىلەن بىر ئاًالدىن  ۆئز ئارا . بىر ئاتا ئاهىدىن ًاراتتۇق( ئىبارەت ًەهى ئادەم بىلەن ھاۋادى

ق ۇرغۇن مىللەت ۋە ۇئرۇق لىلدۇ ھەلىكەتەن ئەڭ تەلۋادار بولغاهلىرىڭالر ئالالھوىڭ . تۇهۇظۇظىڭالر ۈئچۈن صىلەرهى ه

ۆرمەتلىم ھېشابلىوىشىلەر ۈرىشى " )دەرگاھىدا ئەڭ ھ ۇرات ص ۈهنى، ئالالھوى توهۇغان دىٌاهەتلىم ( ئاًەت 13ھوج چ

لىم بولغان ھەق ھولۇلالرهى توهۇًدۇ ۋە ۇئهى جاًىدا ئادا لىلىدۇهىض   .ى ئاًالىغا مۇهاصىۋەت

  

  

 

  ماتىرىٌالدىن: مەهبەصى  

ۆرۈلگىوى  لېتىم52:ه
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 4-1-2008:ۋالتى 

  

 

ۇرالردا ھوًال    ئارام مەدەهىٌىتى -ۇئًغ

   

    

 

ۇرصۇن ھەصەن  مۇھەممەتت

 

 

ۇرالر ۇئزۇن تارىخكا ئىگە لەدىم    ۇرمۇش ظارائىتىوى ۇئًغ ىي مەدەهىٌەتلىم مىللەتلەرهىڭ بىرى، ۇئالر ۆئزلىرىوىڭ ت

 -ئىچمەك، ۆئرپ  -هېچەك، ًېمەك  -ًاخطىالش ًولىدا ۈئزلۈهشىز ئىزدىوىپ ۆئزىگە خاس ئىطلەپچىكىرىض، هىٌىم 

ۇرالغۇ ۆئي، ھوًال  -ئادەت، ھۈهەر  ن -صەهئەت، ت ۆۋەهدە، ۇئ. ئارام مەدەهىٌىتى ظەهىللەهدۈرگە ۇرالرهىڭ ھوًال ت  -ًغ

ۈظەهدۈرۈپ ۆئتىمىز چە تەرەپوى چ   .ئارام مەدەهىٌىتىگە ئائىت بىر هەچ

ۈرۈش ئادىتى     ھوًلىدا ۈئزۈم ۆئصت

ۇرالر ۆئًوى هۈن چىكىض تەرەپنە     ۈرۈش ئادىتى هاھاًىتى ۇئزۇن تارىخكا ئىگە، ۇئًغ ۇرالرهىڭ ھوًلىدا ۈئزۈم ۆئصت ۇئًغ

ۆرىدۇھوًلىوىڭ هەڭ، . لارىتىپ صالىدۇ   .ئازادە بولۇظىوى ًاخطى ه

ۆڭۈل لوًۇپ پەرۋىض لىلىدۇ    ۈرۈپ باراڭغا ئېلىپ ه گۈدەك ھوًلىدا ۈئزۈم ۆئصت ۇرالردا ھەممە ئائىلىلەر دې ۇرالر . ۇئًغ ۇئًغ

صىتە ئىكتىشادىي لىممەت  ۈظىوىپ ًەتنەن، ۈئزۈم بىۋا ۇرۇن چ ۈرۈظوىڭ پاًدىشىوى هاھاًىتى ب ھوًلىدا ۈئزۈم ۆئصت

باظكا،، ًاز هۈهىدە ۇئهىڭ صاًىشى ھوًلىغا هاھاًىتى ۆئزگىچە زىووەت بېغىطالًدۇ، ھوًال صالكىن بولۇپال ًاراتكاهدىن 

صىمۇ صاپ بولىدۇ. لالماي ۆئي ئىچىمۇ صالكىن بولىدۇ ۇرصا . ھاۋا ًاز هۈهلىرىدە ۈئزۈم بارىڭى ئاصتىغا هارىۋات لوًۇپ وئلت

ۇزۇر بېغىطالًدۇ، تال باراڭلىق ھوًلىغا  گە ھ . ئەتىگەهدە ئازراق صۇ صېپىپ لوًشا ھوًال تولىمۇ صالكىن بولىدۇئادەم
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ۈرۈپ ۇئهىڭدىن هۆپ تەرەپلىمە پاًدىلىوىپ ھەم ئىشتېتىم ھەم  ۇرۇهال ھوًلىدا ۈئزۈم ۆئصت ۇرالر هاھاًىتى ب ۇئًغ

و مەدەهىٌەت -ئىكتىشادىي ۈئهۈم ًارىتىپ ۆئزىگە خاس ھوًال  ۈگۈهنى  ئارام مەدەهىٌىتىوى ظەهىللەهدۈرگەن، بۇ خى ب

ۇهەممەللەظتى   .هۈهگە هەلگەهدە تېخىمۇ م

ۆرىدۇ، ئەتىٌاز      ۈرۈظوى هاھاًىتى ًاخطى ه ۇرالر ھوًلىدا هاۋا، لاپاق ۆئصت ۈرۈش ئادىتى ۇئًغ ھوًلىدا هاۋا، لاپاق ۆئصت

رتىپ هىرىطى بىلەن ھەممە ئائىلىلەر ھوًلىغا هاۋا، لاپاق تېرىپ وئبدان پەرۋىض لىلىدۇ، هاۋا، لاپاق پىلەك تا

صى صاپ،  كا، ًاز پەصلىدە ھوًلىغا وئبداهال صاًە تاظالًدۇ، هاۋا، لاپاق تېرىلغان ھوًلىوىڭ ھاۋا ۆئصىتىدىغان بولغاچ

ۇزۇرلۇق بولىدۇ ۇئهىڭ ۈئصتىگە هاۋا ًاخطى ًېمەهلىم بولۇپ ۇئهى ۇئزۇهغىچە صالالپ ئىشتېمال لىلغىلى . صالكىن، ھ

ۇرالرهىڭ ۆئزىگە خاس ت. بولىدۇ چە مىڭ ًىلالردىن بۇًان ۇئهىڭ لاپاق ۇئًغ ۇرالر هەچ صتىشى بولۇپ، ۇئًغ ۇرمۇش ۋا

ۋولى بولۇپ ھېشابلىوىدۇ ۇرالرهىڭ صىم   .رولىدىن هاھاًىتى ًاخطى پاًدىالهغان، لاپاق ھەتتا ۇئًغ

ۇرالرغا ئىكتىشادىي مەهپەئەت ئېلىپ هېلىپال لالماصتى    ن بەلنى ۇئزاق تارىخىي تەرەلكىٌات جەرًاهىدا هاۋا، لاپاق ۇئًغ

ظتىمۇ مۇھىم رول وئًواپ هەلدى   .ۆئزىگە خاس ئىشتېتىم ئاڭ ًېتىلدۈرۈ

ۈرۈش ئادىتى     ھوًلىدا مېۋىلىم دەرەخ ۆئصت

لىوىدۇ    ۈزەللىم ئېڭى ًېطىللىق بىلەن ئىپادى ۇرالرهىڭ گ ۇرهىڭ ھوًلىشىغا هىرصە مېۋىلىم . ۇئًغ ۇڭا ھەر لاهداق ۇئًغ ظ

ۇرالر . دەرەخ بولماي لالماًدۇ ۆرىدۇۇئًغ چە ۈئجمە، ۆئرۈك، ًاڭاق هۆچىتى تىنىطوى ًاخطى ه ۈهنى . ھوًلىغا هۆپۈه چ

ۈز پەصلىدە پىطىدۇ، دېمەك ۈئچ پەصىلوىڭ ھەممىشىدە  ۈئجمە ئەتىٌاز پەصلىدە، ۆئرۈك ًاز پەصلىدە، ًاڭاق ه

وزۇرالهغىلى بولىدۇ و ئاالھىدىلىنىگە ئاصاصەن ھوي. مېۋىلەردىن ھ ۇرالر مېۋىلەرهىڭ مۇظۇ خى لىدا وئخطاش ۇئًغ

ۇرالردىنى بۇ  ي ئېھتىٌاجىوى لامدىغان، ۇئًغ ۈرۈپ ماددى لەرهى ًېتىطت بولمىغان پەصىللەردە پىطىدىغان مېۋىلىم دەرەخ

ۇر ھوًال  ۈرۈش ئادىتى ۇئًغ لىطىپ هەلمەه تە، ھوًلىدا مېۋىلىم دەرەخ ۆئصت و ئەهئەهىۋى ئادەت ھازىرمۇ داۋام  -خى

  .ىشمى ھېشابلىودۇئارام مەدەهىٌىتىوىڭ مۇھىم تەرهىبىي ق

ۈرۈش ئادىتى      ھوًلىدا گۈل ۆئصت

ۈرۈظوى ئادەت لىلىپ هەلگەن   ۇرۇهال ھوًلىدا گۈل ۆئصت ۇرالر هاھاًىتى ب ۈرۈش . ۇئًغ ۇرالرهىڭ ھوًلىدا گۈل ۆئصت ۇئًغ

لىم ۈزەللىم ئېڭى بىلەن زىچ مۇهاصىۋەت ۇرالرهىڭ گ و ئېچ. ئەهئەهىشى ۇئًغ ۇرالر ھوًلىدا ئاق، صېرىق، لىزى ىلىدىغان ۇئًغ
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ۈرىدۇ صىتە تۇپرالكا تېرىپ ۆئصت ۈرىدۇ، ًەهە هېلىپ ۇئالر گۈلوى بىۋا بۇهداق گۈللەر هاھاًىتى . گۈللەرهى هۆپرەك ۆئصت

ۋولى دەپ  ۇرالر ئاق رەڭوى پاهلىكوىڭ صىم ۇرىدۇ، ۇئًغ ۈزگىچە ئېچىلىپال ت ظوخ، بارالشاق ۆئصىدۇ، باش باھاردىن هەچن

م ئاق رە ًېتىم ئىطلىرىدا ئاق رەڭلىم هىٌىملەرهى  -ڭلىم هىٌىملەرهى هىٌىدۇ، باظكىالر ۆئلۈم لاراًدۇ، موًشىپىتالر دائى

ۇرالرهىڭ ئاق ئىچىلىدىغان گۈللەرگە ھېرىشمەن بولۇظى دەل  لەًدۇ، ۇئًغ ۆرمىتىوى ئىپادى هىٌىپ لازا لىلغۇچىغا بولغان ھ

و ئىشتېتىم ئاڭوىڭ مەھشۇلى تە مېھىر . بۇ خى و رەڭلەرمۇ ئادەت ۋولى -صېرىق، لىزى ۇڭا . مۇھەببەت صۆًگۈهىڭ صىم ظ

ۇزۇرلىوىدۇ،  ۇرالر صېرىق صەمبەل گۈل، ھەظىكپىچەك گۈل، ئاق لەًلى لاتارلىكالرهى ھوًلىغا تېرىپ ۇئهىڭدىن ھ ۇئًغ

نە ئاًالهغان بولشىمۇ، لېنىن صەھراالردا گۈل ًەهىال ھوًلىدا تۇپرالكا  و ئادەت ۈرۈش بىر خى ھازىر گۈلوى تەظتەه تە ۆئصت

ۈرۈلىدۇتېرىپ ۆئ   .صت

ۈرۈش ئادىتى    ۋول خاراه تېرلىم دەرەخ ۆئصت   صىم

ۇرغۇن ئائىلىلەردە     ۈرۈش خېلى وئمۇمالظكان، ه ۋول خاراه تېرلىم دەرەخ ۆئصت ۇرالردا صىم وۋام تىننەن «ۇئًغ ب

نەن وۋىشى تىننەن دەرەخ وۋاموىڭ ب لەرهى » دەرەخ، ب ۆزلەرهى ئاڭالًمىز ۋە لەدىمىي دەرەخ گەهگە وئخطاش ص دې

ۆر ۆرمەتلەش ه نە ۆئز ئەجدادلىرىمىزدىن پەخىرلىوىض، ۇئهى ئەصلەش، صېغىوىض، ھ و دەرەخ ىمىز، ماھىٌەتتە بۇ خى

ۇرالر ًەهە بىر . ھېششىٌاتى صىڭگەن لىرىوى ۇئالپ  -ۇئًغ بىرىوىڭ بېغىغا، ھوًلىشىغا هۆچەت لوًۇپ بېرىض، دەرەخ

ۆرمىتىن -بېرىض ۇئصۇلى ئارلىلىق بىر  صتلۇق ھ وىمۇ ئەتىۋارالپ بىرىگە بولغان دو ۇرالر بۇهداق دەرەخ لەًدۇ، ۇئًغ ى ئىپادى

ۈرىدۇ   .ۆئصت

وۋل خاراه تېرلىم دەرەخ تىنىض ۇئزۇن تارىخكا ئىگە ئەهئەهىۋى ئادەت ھېشابلىوىدۇ    ۇرالردا صىم   .دېمەك، ۇئًغ

  

  

 

  ۈئرۈمچى هەچلىم گېزىتى: مەهبەصى  

ۆرۈلگىوى  لېتىم71:ه

 17-1-2008:ۋالتى 
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ۇرالردا ن صەبوامە ھەلكىدە وئًلىغاهلىرىمۇئًغ   ە

   

 

  

 

 ئەهۋەر صەمەت غەربى   

  

وگىنا ۇئهىۋېرصىتېتىدىن  ظىوجاڭ پېداگ

 

  

 

ۇر  －ئائىلە     ەتچان بىرلىنى بولۇپ، ۇئ ۆئز ئالدىغا هىچىم جەمئىٌەتت ئائىلە . جەمئىٌەتوىڭ ئەڭ هىچىم، پائالٌى

ۇرىدىغان  ظلىق مۇهاصىۋىتىدىن ظەهىللىوىدىغان، ۈئزلۈهشىز پەًدا بولىدىغان ۋە پارچىلىوىپ، ظاخالپ ت هىناھ ۋە لاهدا

ظلىق مۇهاصىۋىتىگە ئىگەبولغان بارلى كا، مەلۇم لاهدا ق ئائىلە ۋە ظۇ ئائىلىلەرهىڭ ئەزالىرى بىر جەمەتوى تەظنىو بولغاچ

ظلىق مۇهاصىۋىتىگە ئاصاصلىوىدىغان جەمەتوىڭ تارىخىي خاتىرىشىدۇر. لىلىدۇ ەتتە لاهدا ۇڭا ئائىلە تارىخى ئەمەلٌى . ظ

ۇر تىلىدا مەلۇم جەمەتوىڭ تارىخىي خاتىرىشى  ۇرلىرى ئارىشدا " هەصەبوامە"ۇئًغ ۇرۇڭ كاي"دېٌىلىدۇ، لۇمۇل ۇئًغ " ج

ۆز بولۇپ، " هەصەب. "دەپمۇ ئاتىلىدۇ كان، لان "ئەرەبچە ص ظلىق مۇهاصىۋەت -تۇغ گەن مەهىگە " لېرىوداش، لاهدا دې

ظلىق ًىلتىزى ۋە مۇهاصىۋىتى خاتىرىلەهگەن  -بولشا مەلۇم ئائىلە ًاهى جەمەتوىڭ لان " هەصەبوامە. "ئىگە لېرىودا

ۇر گەهلىن ت ۇرۇڭ كاي. "جەمەت تارىخى دې ۆز ھازىر صۆ" ج مەهىشىدە " ئائىلىوىڭ تارىخى خاتىرىشى"زىگە هەلشەك، بۇ ص

وڭغۇل تىلىدىمۇ صاللىوىپ هەلمەه تە ۆز ئەمەس بەلنى لەدىمنى . م وڭغۇل تىلىدىن هىرگەن ص ۆزهىڭ م بۇهىڭدىن بۇ ص
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ۆز ئىنەهلىنىوى جەزم لىلىطكا بولىدۇ ە. ئالتاي تىللىرىغا وئرتاق ص ۇرالردا ۋ ۈرهىي  ظۇهىڭ بىلەن بىرگە ۇئًغ لېرىوداش ت

لەدىمدە جەمەت   .خەلكلەردە هەصەبوامە ًېزىض ئەهئەهىشىوىڭ خېلى ۇئزاق تارىخى بارلىكىوى بىلگىلى بولىدۇ

هەصەبوامىشىوىڭ بارلىككا هېلىطى ۋە تەرەلكىي لىلدۇرۇلۇظى ۇئرۇق ًاهى جەمەت مۇهاصىۋىتىگە ئېتىبار بەرگەهلنوىڭ 

ۆڭەهلەر جەمەت هەصەبوامىشى ئەس. هەتىجىشى ئىدى وڭ ۇئرۇلالر ًاهى ئالش لىدە لەدىمنى دەۋرلەردىنى چ

ۇت بولغان، ئەمما بىر  گۈدەك مەۋج ظلىق مۇهاصىۋىتىوىڭ خاتىرىشى بولۇپ، بۇ ھەممە مىللەتتە دې ۇئرۇللىرىوىڭ لاهدا

وڭ ئەمما هېٌىونى  دەۋرلەردە ، . مىللەتوىڭ ھەممە ئائىلە ۋە جەمەتلىرىدە بىردەك وئمۇمالظمىغان ھادىشىدۇر مەًلى چ

ۈزۈپ صالالًدىغان ھەمدە ۇئهى ئەجداتتىن  گۈدەك هەصەبوامە ت ًاهى هىچىم جەمەتلەر بولشۇن، ھەممىشىدە دې

ۇرىدىغان ئەھۋال بارلىككا هەلگەن الظت ا مىللەتلىرى ۋە خەهزۇالردا بىر لەدەر وئمۇمالظكان . ئەۋالدلا داۋام بۇ ًاۋروپ

ظلىق مۇهاصىۋەت ")صىلشىلەتۇن هەصەب"ئەرەبلەردە هەصەبوامە . ئەهئەهە ھېشابلىوىدۇ ئائىلە زەهجىرى ، لاهدا

ۈزۈلىدۇ.  دېٌىلىدۇ(زەهجىرى، مەهىلىرىدە ظلىق مۇهاصىۋەتوى تۈپ ئاصاس لىلغان ھالدا ت ا . بۇ ھامان لاهدا ًاۋروپ

. ىبارەتدەپ ئاتىلىدىغان هەصەبوامىمۇ وئخطاظال ئائىلە ًاهى جەمەتوىڭ تارىخىدىن ئ  "Genealogy" مىللەتلىرىدىنى

هەصەبوامە ھەرلاًشى مىللەت تىللىرىدا لاهداق ئاتىلىطىدىن لەتئىوەزەر، هەصەبوامىلەر بىردەك بىر ئائىلە ًاهى جەمەتوى 

ۇرغۇن مىللەتلەرهىڭ ئەهئەهىۋى ئائىلە مەدەهىٌىتىوىڭ مۇھىم بىر  ۈزۈلىدۇ، بۇ دۇهٌادىنى ه ئاصاس لىلغان ھالدا ت

ت هەتىجىلىرىدىن مەلۇم بولۇظىچە، لەدىمنى ۇئدۇن خاهلىكىوىڭ خان جەمەتىدە تەتكىكا .مەزمۇهى بولۇپ ھېشابلىوىدۇ

گە هىشبەتەن خېلىال  -مىالدىٌىدىن ئىننى  اتىرىلەهگەن، ۆئز دەۋرى ۈئچ ئەصىر ئىلگىرىال تىبەت ۋە لارۇظتى ًېزىكلىرىداخ

ۇهەممەل بولغان هەصەب خاتىرىشى بولغان ڭگۈ تاظلىرىوى ًەهشەي مە -بۇهىڭدىن صىرت بىز وئرخۇن . ①م

ۈرك خاهلىكى خان جەمەتىوىڭ هەصەبوامىشى دەپ  ۆه ت ۇر خاهلىكى ۋە ه هەصەبوامىوىڭ خاراه تېرى ئېتىبارى بىلەن ۇئًغ

  .ئېٌتاالًمىز

ۇر ظەخشلەر ۋە  - 15 ۇر تارىخى ۋە مەدەهىٌىتىدىنى مەظھ چىلىم ظەهىللىوىپ ۇئًغ ۇرالردا تەزهىرى ئەصىردىن هېٌىن ۇئًغ

ەتلىرى خاتىرىلەهگەن تەزهىرىلەر بارلىككا هەلدىجەمەتلەرهىڭ ھاًاتىي  اهالر تەزهىرىشى: "مەصىلەن. پائالٌى ، "بۇغراخ

وجا تەزهىرىشى" ۇرلىرى ئارىشىدا تارىخى . لاتارلىكالر" ئاپپاق خ ۇهى، ھازىر لۇمۇل ۇئًغ  500تېخىمۇ جاهلىق دەلىللەر ظ

ۆرۈهۈظلۈك هەصەبوامە دىن ئاظىدىغان،1000ًىلغا ًېتىدىغان، خاتىرىلەهگەن ئادەم صاهى  ۇهەممەل ه ۇرۇڭ كاي)م الر (ج
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ۇرۇلمالتا الظت ۇرغۇزۇش . صالالهمالتا ۋە ھازىرلى ئەۋالدالر تەرىپىدىن داۋام ۇرالردىمۇ هەصەبوامە ت دېمەك، بىز ۇئًغ

ۇرغۇزۇش لەدىمنى دەۋرلەردە خان جەمەتى، . ئەهئەهىشىوىڭ بارلىكىوى هېشىپ ئېٌتاالًمىز بىراق، هەصەبوامە ت

ۆڭە ۈگۈهنى هۈهدە تارىخ ئالش هلەر تەبىكىشى ۋە ئاز صاهدىنى لەلەمدارالر ئارىشىدىال چەهلەهگەن ئەهئەهە بولغان بولشا، ب

لۈك، ۆئز ئائىلە تارىخىوى مىللەت تارىخىوىڭ بىر تەرهىبى دەپ ھېشابالًدىغان، هەصەبوامە ئارلىلىق  ئېڭى هۈچ

لۈ ەت تۇًغۇصى هۈچ ك ئاز صاهدىنى هىطىلەر ئارىشىدىمۇ ۆئتمۈظوى هەلگۈصىگە ۇئالظتەك مەصئۇلٌى

ۇرۇلمالتا الظت  .داۋام

چىلىرى"ًىلدىن ئېتىبارەن  - 1996  ۇه ۇر بالىلىرىوىڭ ۆئز " ًىلتىزىم"ژۇرهىلى " تارىم غ هاملىق صەھىپە ئېچىپ، ۇئًغ

لىطىغا ر ۈزۈۋې ىغبەت ئەجدادلىرى تارىخىوى بىلىض، ئېوىكالش ۋە ظۇ ئارلىلىق ۆئزلىرىوىڭ ئائىلە هەصەبوامىشىوى ت

ۇرۇش بىلەن تەڭ ۆئزلىرىوىڭ . بەردى ۇرغۇن بالىالر ۆئزلىرىوىڭ ئەجدادلىرىوى ۆئزى بىلگەن دائىرىدە توهۇظت هەتىجىدە ه

لىدى لىطىغا ًاردەم . پاهىز ئەمما لىزغىن تارىخ تۇًغۇصىوى ئىپادى ۇرغۇزۇۋې مەن بالىالرهىڭ ۆئز ئائىلە هەصەبوامىلىرىوى ت

چە ئىشخېمىشى"صاهىدا   -12ًىللىق   -1997بېرىض مەلشىتىدە ظۇ ژۇرهالوىڭ  ۈزۈظوىڭ بىرلاه هاملىق " هەصەبوامە ت

ۈزۈش، ظۇ ئارلىلىق ئەجداد. مالالەموى صەبىٌلەرهىڭ مەهپەئەتلىوىطىگە صۇهغاهىدىم ئەۋالد  -لىشىكىشى، هەصەبوامە ت

تىنى ۆئزلۈك ئېڭىوىڭ، هۈچىٌىطى، تارىخ تۇًغۇصىوىڭ وئي ۆۋەت غىوىطى، هەلگۈصى زەهجىرىوى ھاصىو لىلىض، ه

ەت تۇًغۇصىوىڭ هاھاًىتى جاهلىق بىر تەرىپ ى ۋە ئىپادىشى بولۇپ لالدى  .ئەۋالدالرغا بولغان مەصئۇلٌى

ەت ۋە ھەر بىر    مەرىپەتلىم جەمئىٌەتتە مەرىپەتلىم مىللەتلەر بىلەن تەڭ لەدەمدە مېڭىض، ھەر بىر پائالٌى

لەش، مىللىي خاصو لۈك تارىخ تۇًغۇصى ھەرىنىتىمىزدە ۇئًغارلىكوى ئىپادى ىكوى ًولىتىپ لوًماصلىق، ئەۋالدالرغا هۈچ

ك ۈرۈظتىن ًاخطىراق چارە بولمىشا هېرە ۈهنى، . ئاتا لىلىض ۈئچۈن هەصەبوامە ًېزىض ئەهئەهىشىوى ئەصلىگە هەلت چ

ۇًدۇ، ۇئهى ھازىرلى زاماهدىنى مەرىپەتلىم مىللەتلەر ۆئز هەصەبوامىلىرىوى مىللەت تارىخىوىڭ بىر لىشمى صۈپىتىدە تون

ئەۋالدالرهى تەربىٌىلەظتىنى ئېشىو دەرصلىم لىلىدۇ، هەصەبلىرى بىلەن پەخىرلىوىطوىڭ ئاصاصى لىلىدۇ، 

لىرىوى  صىتىشى دەپ لاراًدۇ، هىناھ، ئائىلە مۇهاصىۋەت ظالر ئارا ئىتتىپاللىكوى، ۇئًۇظكاللىكوى هۈچەًتىطوىڭ ۋا جەمەتدا

ۇرىدۇتەڭطەًدىغان ماتېرىٌال صۈپىتىدە لەدىرلەپ د ۇهى، جەمەت هەصەبوامىشى . اۋامالظت تېخىمۇ مۇھىم بىر تەرەپ ظ

ظالرهىڭ تارىخىي ئاصاصىدۇر -هەصەبوامە . ھامان مەلۇم فامىلە تارىخىدۇر فامىلە . فامىلە ۋە ۇئهى لولالهغۇچى جەمەتدا
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ظىغىچە بولغان  جەرًان ئەهس لوللىوىدىغان مىللەتلەردە ھامان ظۇ فامىلىوىڭ پەًدا بولۇظىدىن تارتىپ ئاۋۇ

ۈرۈلگەن هەصەبوامە بولىدۇ باظكىچە ئېٌتكاهدا فامىلە لوللىوىض ئەهئەهىشىگە ئىگە مىللەتلەر فامىلە لوللىوىض . ئەتت

ۈرۈپ لاراًدۇ، فامىلە لوللىوىطتا هەصەبوامىوى ًازما ئاصاس لىلشا، هەصەبوامە  ۈزۈظوى بىرلەظت بىلەن هەصەبوامە ت

ۇرغۇن ۇئ. ًېزىطتا فامىلىوى ۆئلچەم لىلىدۇ ۈرۈلگەهدىن بېرى بۇ ھەلتە ه ۇرالردا فامىلە لوللىوىض تەظەببۇصى هۆت ًغ

ۇرىغا لوًۇلدى مېوىڭچە بىر مىللەتتە فامىلە لوللىوىض ئەهئەهىشىوى ئەصلىگە . ئەھمىٌەتلىم پىنىرلەر ۋە الًىھىلەر وئتت

ۈرۈش تامامەن مۈمنىن ۈرۈ. هەلت ۈزۈش مۇھىم  ئەمما فامىلە لوللىوىض ئەهئەهىشىوى ئەصلىگە هەلت ظتە، هەصەبوامە ت

ظلىق مۇهاصىۋىتى بىلەن باغالهغان بىر پۈتۈن . ًېزىق ئاصاصى ۋە پرىوشىپ لىلىوىطى الزىم ۈهنى، فامىلە لاهدا چ

جەمەتوىڭ وئمۇمىي بەلگىشىدۇر، هەصەبوامە بولشا ظۇ بەلگىوى ئېتىراپ لىلغان ۋە ئىطلەتنەن بارلىق هىطىلەرهىڭ 

ۈزۈش بىرىوچى لەدەم لىلىوشا، ۇئهدالتا ظۇ فامىلە لوللى. خاتىرىشىدۇر ۇرۇظتا هەصەبوامە ت هىطوى ئەمەلگە ئاظ

هەصەبوامە تەرهىبىدىنى بارلىق هىطىلەرهىڭ مەلۇم بىر وئرتاق هاموى فامىلە صۈپىتىدە تالالپ لوللىوىطىوى تېزلەتنىلى 

ۈگ چىكوى ت نىلى بولىدۇھەمدە فامىلە لوللىوىطتا هېلىپ چىكىض ئېھتىمالى بولغان لاالًمىكاه ۇئهىڭ ۈئصتىگە مەلۇم . ەت

ولۇم مەلۇم فامىلە بىلەن ئاتىلىطى الزىم بولىدۇ مەلۇم بىر هىطى ۆئز جەمەتىوىڭ مەلۇم بىر : مەصىلەن. هەصەبوامە چ

ۆزهى فامىلە لىلىپ ئىطلەتمەهچى  ق دەپ لارىغان بىر ص ۇۋاپى لىم، ۆئزى م وئرتاق هامغا ئىگە بولمىغاهلىكى صەۋەب

ئەگەر ۆئز . ىڭ تاللىغان فامىلىشىوى ظۇ جەمەتتىنى باظكا هىطىلەرهىڭ لوبۇل لىلىطى هاتاًىنبولغىوىدا، ۇئن

ۇرۇظتىنى  الظت ئائىلىشىدىوال باظالپ لوللىوىطوى خالىشا، ۇئهدالتا بۇهداق فامىلىوىڭ ئەجدادالر ئەهئەهىشىوى داۋام

ظلىق مۇهاصىۋەتوى هۈچەًتىض ۋە ۇئهى صالالظت وڭ بولماصلىكى مۇمنىنرولى ئاجىز بولۇظى، لاهدا . ىنى رولى چ

ظلىق  ظلىق، لېرىودا ۈهنى، فامىلە ظۇ ظەخشوىڭ ۆئزىگىال خاس هام بولۇپ لالماصتىن، بەلنى تېخىمۇ مۇھىمى لاهدا چ

ۈهلىگەن هامدۇر ۇڭا هەصەبوامە ۋە فامىلىوى ھەر هىم ۆئزىدىن . ۋە جەمەت، ئائىلە تارىخى لاتارلىق مەهىلەرهى ۆئزىگە ً ظ

قباظلىغاهدىن  ۇۋاپى ۇرۇپ هېلض م الظت ۆرە هىشبەتەن ًىرالتىن داۋام مۇظۇهداق لىلغاهدا، پۈتنۈل جەمەت . ه

چىلىكوىڭ ئالدىوى ئالغىلى بولىدۇ ۇڭا مەن فامىلە . ئەزالىرىوىڭ وئرتاق فامىلىشىوى بېنىتىپ چىككىلى، لاالًمىكاه ظ

ۈزۈظوى بىرگە ئېلىپ بې ۈرۈش بىلەن هەصەبوامە ت رىطوى ئەمەلىي ۋە مەهپەئەتلىم تەدبىر ئەهئەهىشىوى ئەصلىگە هەلت

ۇرغۇن پەرللەر بار .دەپ لاراًمەن ۇرۇلما جەھەتتە ه ۈزۈلگەن هەصەبوامىلەردە مەزمۇن ۋە ل ۈگۈهگە لەدەر ت مېوىڭچە . ب
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ۆۋەهدىنىدەك صەهنىز مەزمۇهوى ۆئز  گەهدىمۇ ت ۇهەممەلرەك بولغان هەصەبوامە هەم دې هىشبەتەن وئمۇمىٌالظكان ۋە م

كئىچىگە ئېلىض جەمەت . 3ظۇ جەمەت ًاهى ئائىلىوىڭ ًىلتىزى ھەلكىدە مەلۇمات بېرىض . 2مۇلەدددىمە . 1.ى هېرە

لى . 4ظەجەرىشى  وڭ ۋەلەلەر خاتىرىشى. 5هەصەبوامە جەدۋى ۆهۈن، ۆئلۈم  -بۇ توي . جەمەتتىنى چ ًېتىم  -ت

ۇرۇلۇش ئەھۋالى، ظۇ جەمەتوىڭ گۈللىوىض ، خارابلىطىض ئەھۋاللىرى ۋە ئەھۋاللىرى، باظكا مىللەتلەر بىلەن ًۇغ

ى لاتارلىكالرهى ۆئز ئىچىگە ئالىدۇ  ۈش ئەھۋالى . 6صەۋەب ۇراللىطىض ماهاهلىرى ۋە هۆچ ظۇ . 7ظۇ جەمەتوىڭ وئلت

ات بولغاهلىكى، لەبرە وئرهى لاتارلىكالر  ۇر . 8جەمەتتىنى هىطىلەرهىڭ لاچان، لەًەردە ۋاپ ظۇ جەمەتتىن چىككان مەظھ

 .ۆھپىلىرىظەخشلەر ۋە ۇئالرهىڭ ت

 -ئەلۋەتتە، هەصەبوامىوىڭ مەزمۇهىوى هەصەبوامە ًازغۇچى جەمەت ئەزالىرى   ۆئزلىرى ئىگىلىگەن ماتېرىٌالوىڭ ئاز  

ۇرۇلمىشى، لىزىكىطى بوًىچە بېٌىتىطكا ۋە تەڭطەظنە بولىدۇ ۈهى، بىلم ل هەصەبوامىگە ظۇ جەمەت تەرهىبىدىنى  .هۆپل

لىم پەرلىگە لارىماي تىزلىدۇ -هەمبەغەللىم ۋە ًۇلىرى  -ًىچە باي بارلىق ئەر ئەزاالر ئەۋالد تەرتىپ ى بو ۆۋەه ئاًرىم . ت

ۇرغۇزۇلىدۇ ق وئرۇهدا بەت ئاجرىتىلىپ تەرجىمىھال ت ۇۋاپى ۇر ظەخشلەر ۈئچۈن م فامىلىشى بار جەمەت  ۆئز  . مەظھ

ق تېپىلشا ظۇ . ىدۇهەصەبوامىشىوىڭ بېطىدا فامىلىوىڭ هېلىپ چىكىطى، تەرەلكىٌاتى توغرىشىدا مەلۇمات بېر ۇۋاپى م

ۇرىدىغان لائىدە  هەصپ بىلەن  -ئادەت ۋە ھۈهەر  -ًوصۇن، ۆئرپ  -جەمەتوىڭ باظكا جەمەتلەردىن پەرللىوىپ ت

ۇللىوىض ئەھۋاللىرى لوظۇمچە لىلىوشىمۇ بولىدۇ ئائىلە ًاهى جەمەت هەصەبوامىشىوىڭ مۇھىم تەرهىبىي لىشمى  .ظۇغ

گەهلىم بولۇپ، بۇ " بىر تۈپ دەرەخ "ئەرەب تىلدا" ظەجەرە. "ظەجەرىدۇر ( ظەجەرە تۇن هەصەب")ظجرەالوشب"دې

ۆرصىتىض -ۇئرۇق "ظەهلىدە ئىطلىتىلىپ  كاهالر مۇهاصىۋىتىوى دەرەخ ظەهلىدە ه گەن مەهىوى بىلدۈرىدۇ" تۇغ . دې

ظلىق مۇهاصىۋىتىوى ًازما هەصەبوامىگە لارىغاهدا تېخىمۇ ئېوى ق ھەم ًىغىوچاق ظەجەرە بىر جەمەت هىطىلىرىوىڭ لااهدا

و ظەهىللىرى بار. بولۇظتەك ئاالھىدىلىننە ئىگە ظەجەرە تارىخى ۇئزۇن بولمىغان جەمەتلەر . ظەجەرىوىڭ خىلمۇخى

ۇلشا، رىئاًە لىلىطكا تېگىطلىم بىر ظەرت  ىتى تۇغ ۆرصىتىض زۆرۈرٌى ۈئچۈن لوللىوىلىپ، ئاًال تارەپوىمۇ ظەجەرىدە ه

ۇهى، بىر جەمەتنە تەئەللۇق ئاًالالر كظ ۆرصىتىلىطى هېرە ۇرالردا فامىلە لوللىوىض ئىجتىمائىي   .ال ئاًرىپ ه تە ۇئًغ ۆۋەت ه

لىق . پىنىر ئېكىمىغا ئاًلىواي دەپ لالدى ۇرغۇن هىطىلەرهىڭ فامىلە لوللىوىطى ۋە چىراً ۇڭا بىز ًېكىن هەلگۈصىدە ه ظ

ۆرۈظىمىز مۈمنىن ىۋى ئاصاس بىلەن بىز ماها مۇظۇهدا. هەصەبوامىلەرهىڭ بارلىككا هەلگەهلىنىوى ه ۈزلىوىطوى هەزەرٌى ق ً
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ىلەًمىز و ظەجەرە ئىشخىمىشى ۋە بۇ ھەلتىنى پرىوشىپالرهى ظەرھٌى چە خى ۆۋەهدىنى بىر لاه . 1.تەمىولەش ۈئچۈن ت

كان    دەرەخ ظەهىللىم ظەجەرە صلەپتە لوللىوىلغان ۋە ئەصلى مەهىشى بوًىچە لوللىوىلىپ هېلىۋات بۇ ئەڭ دە

ۇرمالالپ بىر جەمەتوىڭ . ظەهىلدۇر وىڭ بىر تال ۇئرۇلتىن ۈئهۈپ، ظاخالپ، ًوپ ىپ ۇئلغىٌىطىوى بىر تۈپ دەرەخ زورٌى

ۆهلىطىگە تەدبىكالظكا بولىدۇ ۇرغۇزۇظتادەرەخ ظەهلىوى لوللىوىطكا بولىدۇ. ه ۇڭا ئائىلە ظەجەرىشىوى ت بۇهىڭ ظەهلى . ظ

ۆۋەهدىنچە  :ت

لى  ككەت لىلىطكا تېگىطلىم بىر هۇلتا، دەرەخ ظاخ رىوى ئەۋالد صاهىغا لاراپ تەڭطىگەهدىن صىرت، ھەر بىر بۇهىڭدا دى

لەش الزىم" ئەۋالد چېگرا صىزىكى"ئەۋالدهىڭ پەرلىوى     .ئارلىلىق ًاهى وئخطىمىغان رەڭلەر ئارلىلىق ئىپادى

ۆرصىتىطنە بولىدىغان ظەهىو بولۇپ،  -بۇ ئەۋالد   ئەپنەش ظەهىللىم ظەجەرە .2 ئەجداد لاتلىمىوى ئىوتاًىن ئېوىق ه

لىغان  جى ئەۋالد هىطىوىڭ ئىشمى، ئاصتىوكى رەتلەرگە ًۇلىرىكى هىطىدىن ظاخ ئەپنەظوىڭ ئەڭ ۈئصتۈهنى لىشمىغا تۇه

ۆۋەهدىنىچە. هىطىلەر ئەۋالد تەرتىپ ى تىزىلىدۇ  :ظەهلى ت

صلەپنى ئەجدادهىڭ ئىشمى ًېزىلىدۇ،  لۇًاش ظەهىللىم ظەجەرە .3  بۇهىڭدا لۇًاظوىڭ ئىچىگە مەلۇم بولغان ئەڭ دە

ۇرۇلىدۇ ۇر چەمبەرلەر ئىچىگە تەرتىپ ى بوًىچە وئرۇهالظت بۇهىڭ . ۇئهىڭدىن تارىغان ئەۋالدالر لۇًاظتىن تارلالغان ه

ۆۋەهدىنىچە  :ظەهلى ت

بۇ ظەهىو جەھەتتىن مۈظنۈلرەك ئىشخىما بولشىمۇ، لېنىن ًاخطى الًىھىلەهشە،    وئرغاق ئاي ظەهىللىم ظەجەرە .4

ۆرهەم ۋە صىغىمچاهلىكى ًۇلىر جى ئەجدادهىڭ ئىشمى ًېزىلىپ، . ى بولۇپ پۈتىدۇه وڭ وئرغاق ئاًغا تۇه بۇهىڭدا ئەڭ چ

ۇن تەرتىپ ى بوًىچە ئاًرىم  ۇر چەمبەرلەر  -ۇئهىڭدىن هۆپەًگەن ئەۋالدالر بوغ ئاًرىم ھالدا ئاي ظولىشى ظەهلىدىنى ه

ۇرۇلىدۇ ۆۋەهدىنىچە. ئىچىگە وئرۇهالظت  :بۇهىڭ ظەهىو ت

لەًدىغان دەرەخئائىلە ي"هىڭ " ظەجەرە"   گەن مەهىشىگە ئاصاصالهغاهدا، " اهى جەمەت مۇهاصىۋىتىوى ئىپادى دې

و ظەهىلال ئەهئەهىۋى ۋە ۆئلچەملىم ظەجەرە ھېشابلىوىدۇ لېنىن بۇ ظەهىو ئاللىكاچان بېٌىپ ۆئز مەهە . بىرىوچى خى

ق دەپ لارىغان ۇۋاپى ۇڭا ھەرهىم ۆئزلىرى ۈئچۈن م بىر ظەهىلوى تاللىۋالشا  دائىرىشىدىن ھالكىپ چىكىپ هەتتى، ظ

صلەپنى . بولۇۋېرىدۇ وۋىشىوى ئەڭ دە وۋىشى ًاهى ۇئلۇغ ب وۋىشىدىن باظكىشىوى بىلمەًدىغاهالر ب وۋىشى بىلەن ۇئلۇغ ب ب

ۇر ۇرىدىغان ئىض ئەمەس  .ئەجدادى، دەپ لاراظكا مەجب ۇرغۇزۇش هۈتۈپ ت . فامىلە لوللىوىض ۋە هەصەبوامە ت
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ۇرغۇزۇظتا ك ۈملىدىن هەصەبوامە ت لەرهىڭ ئاغزاهى ماتېرىٌاللىرىغا تاًىوىمىزج ۋالىتوىڭ ۆئتۈظى بىلەن . ۆپىوچە پېطكەدەم

ىپ، تارىخمۇ ًەرگە هۆمۈلۈپ ماڭىدۇ ۇڭا هەصەبوامە . جەمەت تارىخىغا دائىر ئەھۋالالرهى بىلگۈچى ظاھىدالر ئازٌى ظ

ۇرغۇزۇظوى ئىمناهكەدەر تېزراق باظالپ، هەلگۈصىدىنى فامىلە لوللىوىض ئىطىوى  ماتېرىٌال ئاصاصى بىلەن ت

ك لىم . تەمىولىطىمىز هېرە بەزى جەمەتلەرهىڭ تارىخى وئًلىمىغان ًەردىن بىر پۈتۈن مىللەتوىڭ تارىخىغا مۇهاصىۋەت

وڭ ئىطالرغا ئااللىدار بولۇپ لېلىطى مۈمنىن ۈزۈش  .چ ۇرالردا بىر پۈتۈن هەصەبوامە ت ًۇلىرىدا ئېٌتكاهلىرىمىزهىڭ ۇئًغ

ۇرغۇزۇش، ئېوىق فامىلە ۋە هام ئەهئەهىشىوى  ظەرىپ ى بار هىطىلەرهى ھەمدە لاتلىمى ئېوىق جەمئىٌەتوى بەرپا لىلىطتا  -ت

 .مەلۇم ئىجادىي رول وئًواًدىغاهلىكىغا ئىطىوىمىز

ۇرالردا لاڭالتىرچىلىق   ۇئًغ

   

  

 

 

  

 جەمىلە ئابال  

  

 ئاپتوهوم راًوهلۇق تەزهىرە هومىتېتىدىن 

 

ۈر   ۇر خەلكى ت لەلئە مەدەهىٌىتىوى ًاراتكان،  -هىي خەلكلەر ئىچىدە ئەڭ بالدۇر ظەھەرلىطىپ، ظەھەرۇئًغ

ۇللىوىپ، ظەھەر صودا  چىلىم هەصپىوى تەڭ ظۇغ چىلىق، چارۋىچىلىق ئىطلىرى بىلەن  لول ھۈهەرۋەه صېتىق  -دېھكاه

ۇر چىلىم صېتىق مەدە -ظەھەر صودا . مەدەهىٌىتىوىڭ بارلىككا هېلىطىگە تۆھپە لوظكان  خەلكت هىٌىتىدە لول ھۈهەرۋەه

ۇرىدۇ ۆزگە تاظلىوىپ ت   .مەدەهىٌىتى ئاالھىدە ه

ۇر . ًىو ئىلگىرى مېتال ئىطلىتىض باظالهغان 3000تارىخىي ماتېرىٌالالردىن لارىغاهدا، دىٌارىمىزدا بۇهىڭدىن      ۇئًغ
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ۇرالردا -ھۈهەر  و ھۈهەر 360هەصىپ رىشالىلىرىوىڭ باًاهىدا ۇئًغ بەزى ماتېرىٌالالردا . غاهلىكى مەلۇمهەصىپوىڭ بول -خى

ۇرالر ئات هۆهدۈرۈلگەهدىن باظالپ مېتال ئىطلىتىطنە باظلىغاهلىكى ًەهى ئات تالىالش هەصپىوى باظلىغاهلىكى  ۇئًغ

ك. باًان لىلىوغان ۇر خەلكىوىڭ مېتال ئىطلەتنەن ۋالتى خېلى ۇئزۇن بولشا هېرە زاماهىمىزغا . بۇهىڭدىن لارىغاهدا ۇئًغ

ۈرچىلىم تەرهىبىدىنى لاڭالتىرچىلىق هەصپىوىڭ تارىخىوىمۇ لىشكا ھېشابلىغىلى ًېتىپ هە ۈرچىلىم ۋە تۆم لگەن تۆم

 ...بولماًدۇ

ۈرى بولغان لاڭالتىرچىلىق  ۈرچىلىم هەصپىوىڭ بىر ت هەصپ ى ۇئزاق تەرەلكىٌات جەرًاهىوى بېطىدىن ( تۈهىنىشازلىق)تۆم

ۈگۈهگە هەلگەهدە، ئىكتىشادىي ۈئهۈم  ۈرۈپ، ب ۇر ۇئصتىلىرى ئاظۇ . ۋە صۈپەت جەھەتتە ًۇلىرى پەللىگە ًەتتىهەچ ۇئًغ

و ئائىلە صاًماهلىرى، ۆئي  ۇرۇپ تۈهىنىدىن ھەر خى الظت ئىمارەت الزىمەتلىنلىرى،  -تارىخىي هەصىپوى داۋام

ان(بوتنا وغىلىق چەًوەك، مەش، هاهاي، صاماۋەر، )دۇه ۇڭى، ۇئزۇن ج ۇڭى، چېلەك، ًاغ ت ، ئىطىم ، صۇ ت

وڭ  -ن، لېس، پېچىوە هاۋاپدا ۈزەل  -پىرەهىم لېلىپ ى، چ و گ صەهئەت بۇًۇملىرىوى ًاصاپ،  -هىچىم داس  ۋە ھەر خى

ي، مەهىۋى ئېھتىٌاجىوى    لامداش بىلەهال لالماي،  ا پاصوهىدا لاڭالتىر وئرهىتىپ، خەلكوىڭ ماددى ۆئگزىگە ًاۋروپ

ۈر ...ابازارهىڭ ھۆصوىگە ھۆصن لوظۇپ، صودا بازىرىوى جاهالهدۇرمالت لاڭالتىرچىلىق . لاڭالتىرهىڭ خام ماتېرىٌالى تۆم

وغىشى لاتارلىكالر −لېلىپ )صاًماهلىرى گۈل لېلىپ ى، ئەهدىز ۈۋى، چەًوەهوىڭ ج ۈر، (چېلەك ت ، صۈمبە، لوم تۆم

ۈر بولكا، ًاغاچ بولكا چا، (بۇ ئىننى بولكىوىڭ ئىطلىتىلىض وئرهى ئاًرىم بولىدۇ)تۆم ۈز لاً ئەگرى ، تۈهىنە هېشىدىغان ت

چا، پەرهۈچ چە(صىرهول)لاً گۈچ)، هەپطەر، داهىنا، وئچاق، هۆًەك، هەً ۈر، داغمال لاتارلىكالردىن (وئت پۈدى ، هۆم

 .ئىبارەت

ى ظەهلىدە بىر . لا تاًىوىلىدۇ(ئەهدىز)لېلىپ: ئىض ۇئصۇلى  وڭراق صاًماهالرهى ًاصىغاهدا تۈهىنە گىرەچ بىرىگە  -چ

ۇرۇلىدۇچېتىلىپ ، ۈئصتىدىن ًاغاچ بولكا بىو ۆگۈن لاتارلىق صۇ لاًوىتىلىدىغان ۋە . ەن ۇئرۇپ جىپشىالظت صاماۋەر، چ

و لاچىالرهى ًاصىغاهدا  صۇ صىزىپ ۇڭى، چېلەك لاتارلىق صۇ ئېلىپ لوًۇلىدىغان ھەر خى هەتمەصلىنى (ئېكىپ)صۇ ت

الهغان جاً  ى ًاغاچ بولكا مەش، هاهاي لاتارلىق وئت ًېكىلىدىغان  صاًماهالرهىڭ ۇئ. ۈئچۈن داهىنا بىلەن داغماللىوىدۇ

ۇرۇلۇپ، تۈتۈن لاچماًدىغان لىلىوىدۇ لىق بولغان بۇ هەصىپوىڭ وئتتا  .بىلەن ۇئرۇپ جىپشىالظت جەمئىٌەت ئېھتىٌاج

ۈرۈپ جىپشىالش لاتارلىق ًەڭگىو ئىطى هۆپ ۇڭا خەلق ۋە هاصىپالر . تاۋالپ لىلىدىغان ئىطى هاھاًىتى ئاز، هىرىطت ظ
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ۇر تۈهىنىشازلىكى  .تىن ئىبارەت بۇ هەصىپوى ئاق ئىض دەپ ئاتىطىدۇ)ىقتۈهىنىشازل(لاڭالتىرچىلىق ۈگۈهنى هۈهدە ۇئًغ ب

چىلىرى  تەرەلكىي لىلىپ، خەلق ئېھتىٌاجىوى تولۇق لاهدۇرۇپال لالماصتىن، بەلنى ئېلىمىز ۋە چەت ئەل صاًاھەت

ۆرىدىغان رەڭدار بۇًۇمغا ئاًالهدى  .لىزىكىپ ه

 :پاًدىالهغان ماتېرىٌالالر 

ۇرۇظلۇق تۈهىنىشاز  لادىرخان، ًۈصۈپ ھاجى لاتارلىكالردىن )ئاغزاهى ماتېرىٌال  (1  ۈئرۈمچى خاڭچىڭدا وئلت

  (ئىگىلەهدى

ۇظتارهىڭ  (2 ۇزېٌىوىڭ » لەدىمىي ًادىنارلىكالر توغرىشىدا«ظېرىپ خ لەدىمنى «هاملىق مالالىشى، ظىوجاڭ م

 .ًىو هەظرى  -1989، »ًادىنارلىكالر ژۇرهىلى

  ئەخمەت روزى توغرۇل: لىگۈچىتەھرىر 

 

  

 


