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 ىنروئ ىكىدنىد ڭىنكىليىللىم

 )هدىققهھ تهدائ -پرۆئ(

 )نىديائ(

 "شىرىك"

 يىللىم ،رالماكھهئ يىنىد نهلىب رالنۇـسوي -هدىئاق يىللىم ادىنايرهج ىتايىققهرهت يىخىرات ىتىللىم رۇغيۇئ

 ،پۈرۈتـــشهلرىب نهلىب قىلىتـــسۇئ ىتياھان ىنىـــسىرۇتتوئ رالـــشاراق -تهممىق يىنىد نهلىب تهدائ -پرۆئ

 .ىدىئ نهگرۈدنهللىكهــش ىنىرۈتلۈك يىنىد هۋ ىــسارىفــسومتائ يىنىد ڭىنىرىلناملۇــسۇم رۇغيۇئ زىمىناماز

 يىنىد نهلىب رالـشاراق  -تهممىق يىللىم ،ىرىگلىئ نىتـشىلىق لاغـشىئ ىنزىمىنىتهۋ ىرىلىچزۇۋاجات ياتىخ

 ادناملۇـسۇم رىب اتقۇن ىككىئ رهھ ،نهگىمرهب زۈي شۇنۇقوت ڭوچ كهدۇغلائ اغلىت ادىـسىرائ رالـشاراق -زۆك

 ساخ هگزىمىزۆئ ،اقچاغلوب ناغلىق لىكـــشهت ىنىكىلمىك ناملۇـــسۇم رۇغيۇئ ادلاھ نهگنهلمهـــســـسهجۇم

 ىزهب نهگىملهك تـــــسىكېت قۇچوئ ادزىمىنىد ،رادـىقالاـئ هگزىمىتىداـئ -پرۆئ ،هگىئ هككىليىللىم ،ناـغلوب

 پۇتۇت ىنلوي ىرڭهك هتقهھ ۇب ۇمزىمىرىلمىلائ ،نهگىمـشۈچ جايىتھېئ اقـشىلىق ىھرهـش مىريائ ىنرهلىلىـسهم

 -لۈڭۆك لىخرهھ هگىئ هككىليىللىم ادرالاقىناخ -تىچـسهم ىكىدرالياج اقـشاب هۋ رهقـشهق ؛ىدىئ نهگلهك

 نهـــسۇـــسۇخ ،ىدىئ ناغلىتىيېب ىـــشۇمرۇت ىۋىنهم ڭىنزىمىقلهخ پۇلۇرۇتـــشۇيۇئ ىرىلتهيىلائاپ شىچېئ

 ،شانيوئ اماـس هدىچىئ ىـساداـس يانۇـس - ارغان  نىيېك نىدناغلوب پۇقوئ ىنىزىمان تيېھ نابرۇق هدرهقـشهق

 ،ىـــشىلوب تۇجۋهم ڭىنرالنۇيوئ ناغىديهملهك ىـــشراق اغرالپىـــسنىرپ يىنىد لىخ -ۇملىخ هدرهلپهرـــشهم

 هگىئ اـققۇقوھ -قهھ قاـتروئ ڭـىنراللاـياـئ قۇچوئ ىزۈي نهلىب راللاـياـئ ناـقتراـئ هدرهپمۈچ ڭهررهگىج

 ادىتايىبهدهئ زىغېئ زىمىقلهخ ڭىنزىمىرىللىـسمهت -لاقام يىللىم ناغلىق ساـسائ ىنتهممىق يىنىد ،ىـشىلوب

 سۈت يىللىم ،نهكتهك پىشىلهرىگ نهلىب نىد راتاق رىب قىلراتاق ... ىرىلتسىكېت ماقۇم 12 ،ىشىلېئ نۇروئ

 .ىدىئ نهگلهك پالقاس ىنىقۇلتۇجۋهم ادىسىرائ زىمىقلهخ ىيوب رهلرىسهئ رالماكھهئ ناغلائ

 رىغېئ ڭـىنهھاــــس يىنىد ،نىيېك نىدـناـغلىق لاـغــــشىئ ىنزىمىنىتهۋ ىرىلىچزۇۋاـجاـت ياـتىخ اـممهئ

 يىللىم ،ىــــشىلىرىقىچ اغناديهم نىتترتــــسائ ڭىنكىلىچتهللىم يىلاخ نىدنىد ،ىــــشىرچۇئ اققىلىچنۇغزۇب

 زىمىتاـياـھ يىنىد هۋ زىمىقىلــــساـخ يىللىم ،ىــــشىلۇيوق اـغنادـيهم ىــــشراـق اـغنىد ڭـىنزىمىرىلتهداـئ -پرۆئ

 ڭىنرهلتــسهقيۈــس يىــسايىــس تهرابىئ  نىدىــشىرچۇئ اققىلىچنۇغزۇب ڭىنغاب مهكھهتــسۇم ىكىدىــسىرۇتتوئ

 هدـىجىرهد كـىلىچناـق اـغزىمىتاـياـھ يىنىد ڭـىنزىمىرۈتلۈك هۋ تهيىنهدهم يىللىم زىب نۈگۈب ،هدـىــــسىجىتهن
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 پۇلوب رۇبجهم اـقــــشىنىليوئ هۋ شىنىدزىئ هدـىققهھ ىــــسارگىچ - كهچ ڭـىنۇئ ،ىقىلناـغىدـىلىق رىــــسهت

  .زىمىتاۋىلېق

 قادـناـق ڭـىنزىمىنىد هگرهلتهداـئ -پرۆئ ناـغلوب ىــــسىگلهب نىقراـي ڭهئ ڭـىنكىليىللىم هدـىلاـقاـم ۇب زىب

 ىقىلناـغىدـيهلهرىك اـغزىمىتاـياـھ يىنىد ادـىتــــساـئ رهلترهــــش ىــــسياـق ڭـىنرهلتهداـئ -پرۆئ ،ىقىلناـغىدـياراـق

 .) ھاللائاشنىئ ( زىمىلىق هزىھالۇم هۋ زىمىلائ اغلىت ىنرهلىلىسهم ىزهب هدىققهھ

 ڭـىنرالمۇقۇئ ىكنۈچ ،ىلياراـب پـىلېئ هزىھالۇم قارزاـئ هدـىققهھ ۇغلاـتاـئ نهگېد تهداـئ -پرۆئ نهلىب ىدـلاـئ

 .ۇدىرۇتشالنىقېي هگىجىتهن ارغوت نهلىب لوي ناسائ ۇمىخېت ىنزىب ىشىلوب قىنېئ

 ؟ همېن نهگېد تهدائ - پرۆئ

 تهللىم ىكاـي ىــــشىك ىنهي( نهگنىلىب هۋ ناـغلۇنوت »فرعلا«  ىكىدـىلىت پهرهئ ىزۆــــس تهداـئ -پرۆئ

 ىكاي سىخهش ىنهي( ناغنىلىق لۇبۇق هۋ نهگنۆك »ةداعلا« ،) ناغىدىتۇنوت ىنۇئ ،ناغلوب رۇھشهم هدىچىئ

 اغىلىت رۇغيۇئ ڭىنرهلتهيىلائاپ -شىئ )ناغىدىلىق لۇبۇق رهلىـــشىك قىلناـــس پۆك هۋ نهگنهلتهدائ تهللىم

 :تهدائ - پرۆئ اتتىقاۋ نهكـشهلرىب ىـسىككىئ ،پۇلوب كۈلزۆـس نهگلهك اققىلراب هدىـسىجىتهن ىـشىـشىلزۆئ

 ڭىنتهللىم هۋ ىرىــــسهت ڭىنتامىلىك هۋ مىلقىئ نهگلهك چۈد ،ىــــسىيىپارغۇج ناغىــــشاي ڭىنتهللىم رىب«

 ىرېب نىدـنۇزۇئ تهللىم ۇئ ،ناـغلوب ساـخ هكتهللىم ۇــــش ،ادـلاـھ ناـغلىق ساــــساـئ ىنىلكهــــش شاــــشاـي

 هتقهھ ۇب .ۇدىتىـسرۆك ىن »ىـسىيىگولىدىئ هۋ ىرىلـشاراق -تهممىق ،ىبۇلـسۇئ شاـشاي نهگلهك پىنىلتهدائ

 ىقارمىھۇم ۇمىخېت ،ىـــشىك رىب ،ادناقتيېئ نىدىنهم ڭهك تهدائ – پرۆئ " هدىتىغۇل قىلھازىئ ىلىت رۇغيۇئ

 هۋ ناقتاۋىلېك پىـــشىلماۋاد يهملۈزۈئ نايۇب نىتخىرات ىكىدىـــشۇمرۇت يىۋىنهم هۋ يىددام ڭىنتهللىم رىب

 ،ىــــشىراق كىلىيىگولىدىئ ىكىدىققهھ ىتىكىرهھ ۇــــش هۋ ىتىكىرهھ كىلىگلۈئ ناقــــشالپىلېق نىياــــسنۈك

 ،ىداقىتېئ – يىنىد ،ىــشىراق تهممىق ،ىــشىراق اينۇد ،ىــشىراق شۇمرۇت كىلىــشىك ىۋىنهئنهئ كهدڭىنۇــش

 نىدىپىرهت ىخىرات يىئامىتجىئ هۋ يىـــسايىـــس ،يىداـــسىتقىئ ،ىـــسىيىگولوئىدىئ ،ىتىئنهـــس – تهيىنهدهم

 پۇرۇتـــشاليىددائ .تهرابىئ نىدىـــسىجىتهن قاتروئ ڭىنىتايىققهرهت تهيىنهدهم تهيىناـــسنىئ نهگنهلىگلهب

 تهللىم ،قلهخ ۇــــش هۋ ناغلوب قاتروئ رهدهق رىب هكتهللىم ىكاي قلهخ رهرىب ‹‹ تهدائ – پرۆئ ،ادناقتيېئ

 رىبهت پهد تهرابىئ نىت ›› تهدائ ،نۇـسوي ىۋىنهئنهئ ناقتاۋىلېك پىنىلقاـس اقدالۋهئ – نىتدالۋهئ هدىچىئ

 1 .نهگلىرېب
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 الىنىلكهــــش شاـــــشاـي هۋ كهچېك -مىيىك تهقهپ تهداـئ-پرۆئ ادـناـغىراـق نىدرىبهت ىقراـقۇي

 پۆك رادىقالائ هگىكىلمىك هۋ ىقۇلتۇجۋهم ڭىنتهللىم رىب نىتتهھهج يىۋىنهم هۋ يىددام ،نىتـسهمتهـسرۆك

 ىنىچۈك رىــسهت هدىجىرهد مۇلهم هدىــسىممهھ ڭىنرهلىلىــسهم يىداــسىتقىئ هۋ يىئامىتجىئ كىلىمىلپهرهت

  .ۇدىلاق پۇلوب هلىسهم پابىممائ رهدهق رىب ناغىدىلىتېچ هگهھاس پۆك ،ناغىدىتىسرۆك

 ىتىپۈـس شۇلوب ىپىـسنىرىپ -نۇناق هۋ ىـسىممارگورپ شاـشاي ڭىنىتاياھ ناملۇـسۇم ،يىنىد مالـسىئ

 .ۇديهلىگلهب پىـــسنىرىپ ،نۇناق هدىجىرهد مۇلهم اتىراق هگىلىـــسهم رىبرهھ نهگلهك چۈد رهلىـــشىك نهلىب

 يىققهرهت هۋ شۇرۇتـشالپىلېق ،شىلېـس هكپىترهت ىنىـساينۇد تهيىناـسنىئ نىدىپىرهت ھاللائ مالـسىئ ىكنۈچ

 ىۋىنهم نهلىب تاـياـھ يىدداـم ،نهگلۈرۈدـنهلچۈك قىلىقراـئ يىھهۋ ،ناـغلىق تهــــسقهم ىنــــشۇرۇدـلىق

 نىد يىھالىئ ناغلىق ناــشىن ىنــشۇرۇتــشالــسام هچىيوب ىرىلىمتهــسرۆك سىدهھ هۋ نائرۇق ىنرهلتهممىق

 ىنىقالائ ىكىدىـــسىرۇتتوئ ىچۇغلىتىراي نهلىب ىچۇقتاراي ،نىمىز نهلىب نامـــسائ ،نهلىب ىتىپۈـــس شۇلوب

 ،ازارات اغىتاياھ رالناــسنىئ اتتىقاۋ رىب نهلىب ڭىنۇــش .ۇدىلىق تهــسقهم ىنــشىرېب پىلېئ هدلىكهــش ارغوت

 نهلىب مىلىئ كىلكهچ .ۇدىلائ ىنىدلائ ڭىنىــــشىــــشىلاتاخ ڭىنلىقهئ كىلكهچ قىلىقرائ شهلىگلهب نازيىم

 پۇرۇق تاياھ ناغلوب ىــشخاي ۇمىخېت ،پۇرۇتــشالــسام ىنىــسىرۇتتوئ )ىملىئ ڭىنھاللائ ( مىلىئ زىــسكهچ

 نهگرهب زۈي ادـىــــسىراـئ رالناــــسنىئ هدرىدـقهت ناـغلوب هچىــــسكهئ .ۇدـىيوق اـغىرۇتتوئ ىنىــــسىياـغ شىقىچ

 ىليهم ، ىــــشىك رىب رهھ ىكنۈچ .ىتتالوب ناـغىملوب ىتىيىناـكمىئ شىلىق پهرهت رىب ارغوت ىنرهلىلىــــسهم

 اغاتاخ ىنرالىقــشاب هۋ ۇدياراق پهد ارغوت ىنىكڭىنىزۆئ نۇــسلوب نىدنويار هۋ هقىبهت ىــسياق ،نىد ىــسياق

 ،هد ۇدىلىق سۇببهـشهت ىنرىكىپ ناغىلاخ ىزۆئ ،ۇدىلىق تهدابىئ هگىـسرهن ناغىلاخ ىزۆئ .ۇدىرېب تهبـسىن

 رالناـسنىئ ...ۇدىلىق تۇبان ىنىتاياھ هدىچىئ قىلھارمۇگ رالناـسنىئ نۇغرۇن .ۇدىنىلۆت لهدهب پۆك ىتىياھان

 رىب نىدرالۇئ نۈچۈئ شىلىق لهھ ىنپالىتخىئ هگىئ هگىــسىيىــسىكنوف شاللوق ىنىزۆئ لىخ ۇب ىكىدىــسىرائ

 ۇب .راب زىمىجايىتھىئ هكچۈك رىب ناغىدىلوب ىلىگنهـشىئ قهلتۇم ،ناغىديامـشالاتاخ ،ناغلوب نۈتـسۈئ رهدهق

  .رۇدىچۈك ڭىننىد نهگلۈرۈدنهلچۈك نهلىب يىھهۋ لهد چۈك

 ؟ىسياق ىنروئ ىكىدزىمىنىد ڭىنتهدائ -پرۆئ ؟نهگلىرېب تهيىمھهئ كىلىچناق هكتهدائ - پرۆئ ادزىمىنىد

 نىد ىنتهداـئ - پرۆئ ناـغلوب ارغوت ،پۇلوب ناـغىرياـئ هگرۈت ىككىئ ىنتهداـئ -پرۆئ ادزىمىنىد مالــــسىئ

 هبنهم رىب نىدـىرىلهبنهم شىلېئ مۈكۆھ يىئرهــــش ڭـىنزىمىنىد تهداـئ -پرۆئ اـتتهھ .ۇدـياـملىق راـكنىئ

 هكتهدائ -پرۆئ رالمىلائ ىكىدىپىھزهم يىكىلام هۋ ىپهنهھ نىدىرىلپهھزهم ىھقىف مالـــسىئ .ۇدىنىلپاـــسېھ

 ،شىنىــشۈچ ىنرهلــسىدهھ -تهيائ تهدائ-پرۆئ هچىــشىراق ڭىنرالۇئ ،پۇلوب نهگرهب تهيىمھهئ هدىھالائ

 اغىنۇناق ازاج هۋ ىنۇناق هلىئائ مالـــسىئ ،هلىمائۇم ، تهدابىئ ،شۇرۇتـــشالماچخىئ ىنرهلتـــسىكېت يىمۇموئ
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 مىھۇم ۇمىلوت اتـشىرىقىچ مۈكۆھ هۋ شىلىق لهھ ىنرهلىلىـسهم نهگلۈرۆك پالىتخىئ لىخ-ۇملىخ رادىقالائ

 ڭىننويار ۇــش نۈچۈئ شىلىق لهھ ىنرهلىلىــسهم كىلرېتكاراخ نويار هۋ يىئامىتجىئ ىكنۈچ .هگىئ اغنۇروئ

 نهييهئۇم هگىرىلتهدائ -پرۆئ هۋ ىرىلـــشاراق اينۇد ،ىرىلـــشاراق -تهممىق كىلىـــشىك ،ىلاۋھهئ يىمۇموئ

  .ۇدىتېك پىشىلپهككهرۇم ۇمىخېت هلىسهم هدنهگىملىرېب رابىتېئ

 

 ىرىللىلهد ڭىنشىلىق لهمهئ هكتهدائ تهدائ-پرۆئ

 ،پۇلوب نهكتهلــــشىئ ىنىزۆــــس »فورعملا« ادـنۇروئ هچناـق رىب ،هدـمىرهك ناـئرۇق الاـئاـتھاللاـئ

 رهلتهيائ ۇئ ناغلىق رىــــسپهت پهد ) تهدائ -پرۆئ ناغلىق لۇبۇق قاتروئ هممهھ ( رالــــسانۇــــشرىــــسپهت

  :هچىكىدنهۋۆت

 ىَلَعَو	[ :نهگېد قادـنۇم هتــــشهلىگلهب ىنىققهھ شىقېب ڭـىنرالىلاـب هدـمىرهك ناـئرۇق الاـئاـتھاللاـئ

 ـ مىيىك هۋ كهمچىئ ــــ كهمېي هچىيوب تهئىرهش ىنرالىنائ رالىتائ« ]ِ	فوُرَْعمْلاِبَ ّنُهُتَوِْسكَوَ ّنُهُقِْزرُ هَل ِدوُْلوَْملا

 نىتفۇرئهم ىكىدرهي ۇب )تهياـئ .233 ىــــسىرۈــــس هرهقهب( ».كهرېك ىــــشۇرۇت پهلنىمهت نهلىب كهچېك

 هۋ نهگنهلتهدائ هۋ ناغنالــساــسائ هتــشهلىگلهب  ىنىرىلمىقىچ ڭىنرالىلاب ىرىلىــشىك نويار ۇــش ؛تهــسقهم

  .ۇدىتىسرۆك ىنتهدائ نۇغيۇئ هگتهئىرهش ،ناقتاۋىلىق لۇبۇق

 «]	َنيِقَّتُمْلا ىَلَع اـًّقَحِ فوُرَْعمْلاـِبٌ عاـََتمِ تاـَقَّلَُطمْلَِلو	[ :نهگېد قادـنۇم الاـئاـتھاللاـئ هتتهياـئ رىب هنهي

 كـىلــــشىگېت هكــــشهتۆئ ڭـىنرالراداۋقهت ۇب .مىزال شىرېب هقىپهن هچىيوب هدـىئاـق اـغراللاـياـئ ناـغنىلىق قالاـت

 نىدنهگلۈزۈئ ىـــسىقالائ ھاكىن نهلىب ىـــشىك لايائ  )تهيائ – 241 ىـــسىرۈـــس هرهقهب(  .رۇدىتىيىرۇبجهم

 تهدائ -پرۆئ ،هدىئاق نۇغيۇئ هگتهئىرهـــش ۇمقهھ ۇب ناغىدىلىرېب هدىتىـــسقهم شىرېب يىللهـــسهت نىيېك

 .نهگىملۈرۆك پالىتخىئ ادىسىرۇتتوئ رالمىلائ هدىققهھ ىقىلناغىدىلىرېب هچىيوب

 يىــــسهۋ هگمىتېي( « ] 	ِفوُرَْعْملاِبْ لُْكَأيْلَف ًاريَِقفَ ناَك ْنَمَو	[ :نهگېد قادنۇم  هدىــــسىرۈــــس اــــسىن

 لۇسقوي ىكمىك ،نۇسترات ىنىزۆئ نىتشىيېي ىنىكلۈم ــ لام ڭىنمىتېي ۇئ ،نهكىئ ياب ىكمىك )نىدرالناغلوب

 ىكىتتهيائ ۇب )تهيائ – 6 ىـسىرۈـس اـسىن( » .نۇـسېي هتـشىۋهر قىپاۋۇم )اـشىراي هگىكىگمهئ زۆئ( ۇئ ،نهكىئ

  .ۇدىنىلىگلهب نهلىب  ىپرۆئ ڭىنرالناملۇسۇم ىكىدنويار ۇش قىلقىپاۋۇم

 تهدائ– پرۆئ اتـشىلىق لهھ ىنرهلىلىـسهم رادىقالائ هكتهۋىـسانۇم يىئامىتجىئ ،هدرهلتهيائ ىقراقۇي

 ،زىميالالاۋىرۆك ىنىقىلناغنىلىق ساسائ
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 ىرڭهك ادىباب هلىمائۇم ،پۇلوب نهگلىرېب نۇروئ هدىھالائ هگرهلتهدائ -پرۆئ ۇمىدرهلسىدهھ

 ڭىنۇھنهئ ۇھاللهيىزهر نايفۇس ۇبهئ هتسىدهھ ناغلىق تهياۋىر ۇھنهئ ۇھاللهيىزهر هشىئائ .نهگلىتىلشىئ

 ،مهدائ لىخېب زائرىب نايفۇس ۇبهئ ! ىسىچلهئ ڭىنھاللائ ېئ : هگزىمىرىبمهغيهپ هبقۇئ ىتنىب دنىھ ىلايائ

 ۇئ ،نهمىلائ يهمرۈدلىب نهم اممهئ ،ۇديهمرهب لام كهدۈكتهي اغىجايىتھېئ ڭىنمىرىلىلاب هۋ ڭىنېم اڭام

 زىڭىسلائ كهدۈكتهي اغزىڭىلاب هۋ زىڭىزۆئ هچىيوب پرۆئ :مالاسسىھيهلهئ رهبمهغيهپ ،ىدىۋېد .ۇديهملىب

 1.نهگرهب پاۋاج پهد .ۇدىلوب

 -ادوس ،)لثملا رهم ( شهلىگلهب ىنىرادقىم قۇليوت ڭىنراللايائ ادىنۇناق مالسىئ اتتىقاۋ رىب نهلىب ڭىنۇش

 ،ناغىمنىلىق ناياب تسىكېت قۇچوئ ،)طرشلا رايخ ( ىقۇقوھ شۇرۇتياق لام ىكىدرالقىتېس

 شىرىقىچ نۇناق هۋ نۇناق قىلراتاق )ةلسرملا ةحلصملا( ناغنىلىق ساسائ ىتهئهپنهم ڭىنرالناملۇسۇم

 .نهگلىرېب نۇروئ ىرىقۇي ىتىياھان هكتهدائ -پرۆئ ادىرىلپىسنىرىپ

 

  ىرىلترهش ڭىنتهدائ -پرۆئ 

 ناغيوق ىنرهلترهش ىزهب نۈچۈئ ىشىنىلېئ اغرابىتېئ هۋ ىشىنىلىق لۇبۇق ڭىنتهدائ -پرۆئ يىنىد مالسىئ

 :هچىكىدنهۋۆت رالۇئ ،پۇلوب

  .كهرېك ىقىلساملوب ىشراق اغىرىلتسىكېت قۇچوئ ڭىنتهئىرهش تهدائ -پرۆئ .1

 نهلىب ىتىپۈــس شۇلوب زىمىرۇتــسهد يىنىد هۋ زىمىنۇناق يىــساــسائ رهلــسىدهھ ھىھهــس هۋ مىرهك نائرۇق

 نۇـــسلوب هۋهت اققرېئ هۋ تهللىم ىـــسياق ىليهم  .ۇدىنىلپاـــسېھ ىمىچلۆئ ىچنىرىب ڭىنزىمىقىلناملۇـــسۇم

 تهر قهلتۇم تهكىرهھ - شىئ نهكــشهلپرۆئ قادناقرهھ ىــشراق هگىرىلتــسىكېت قۇچوئ ڭىنزىمىتىئىرهــش

 ىـشراق هگىرىلتـسىكېت قۇچوئ قىلراب ڭىنزىمىنىد ،ادزىمىتقاۋ نهگرىك قۇلوت اغمالـسىئ زىب ىكنۈچ .ۇدىنىلىق

 هتتهللىم رىب :نهلىــــسهم .زىمىلوب ناـغيوق ازمىئ اـغزىمىقىلناـغىدـياـملىق لۇبۇق هۋ ناـغلىق راـكنىئ ىنرهلرىكىپ

 قۇچوئ تهراـبىئ نىتــــشىلىق ماراـھ ىنراـمىق ڭـىنزىمىنىد اــــسلوب ناـغنالياـئ هكتهداـئ -پرۆئ شاـنيوئ راـمىق

 هــــشىھاپ -انىز هتتهللىم رىب .ۇدىنىلىق تهر تهدائ -پرۆئ ۇب نۈچۈئ ىقىلناغلوب ىــــشراق هگىرىلتــــسىكېت

 ناـغنالياـئ هگهيىگولىدـىئ ناـغىدـىنىــــشۈچ ارغوت ،هكپرۆئ ناـغلىق لۇبۇق قاـتروئ هممهھ ىيوب رهلرىــــسهئ

 .ۇدىنىلىق تهر قهلتۇم نۈچۈئ ىقىلناغلوب تىز اغىنۇناق يىساسائ ڭىنزىمىنىد ،ۇمىسلوب

 
 .ناغلىق تهياۋىر مىلسۇم هۋ ىراخۇب 1



6 
 

 .كهرېك ىقىلساملوب ناغىدىرىقاچ ىكاي ناغىدىلوب پهۋهس اقھانۇگ هۋ اققىلناماي تهدائ - پرۆئ .2

 رىبرهھ شۇـسوت نىتقىلناماي هۋ شۇريۇب اققىلىـشخاي ناغلوب ىرىب نىدىرىلپىـسنىرىپ يىـساـسائ ڭىنزىمىنىد

 .ۇدىنىلپاـــسېھ شاراق تهممىق رۈرۆز ناغىدياملوب اـــسىملوب هدىمىچلۆئ تاياھ كىلىـــشىك ڭىنناملۇـــسۇم

 .ۇدـىنىلىق تهر اــــسلوب نهگلهك ىــــشراـق اـقپىــــسنىرىپ ۇب رهگهئ تهيىلاـئاـپ رىب ناـغنالياـئ هكتهداـئ -پرۆئ

 ،ىرىلتهيىلائاپ هيىبرهتنهت ،ىرىلتهيىلائاپ شىچېئ -لۈڭۆك ،رالنۇيوئ ناغنىلىق تهـــسخۇر ىزهب :نهلىـــسهم

 قىۋـشهت ىكاي ىـشىنىلىق ڭىنرهللهمهئ ماراھ ،ىـشىـشىلىرائ ڭىنرهلمهرھهمان ادرالـشىلىغىي يىمـسهر يىريهغ

 مان نهگېد كىليىللىم كىلمىك يىنىد ىكاي اـسلاق پىرېب زۈي رالـشىملىق نهگنهلكهچ قىلراتاق ...ىـشىنىلىق

 .ۇدىنىلكهچ قهلتۇم اسنىلىق لامىتسىئيۈس نهلىب

 

  .كهرېك  ىشىلوب نۇغيۇئ هگىرىلتهسقهم يىساسائ ڭىننىد تهدائ -پرۆئ .3

  هچىيوب پىسنىرىپ يىساسائ شهب هدىسىجىتهن ىشىلىق هسالۇخ امغىي هۋ ىداھىتجىئ ڭىنرالامىلۆئ ،زىمىنىد

 ناـغىملوب تـــــسىكېت قۇچوئ هۋ ۇدـىلىق لـىكــــشهت ىنىلۇئ ڭـىننىد رالۇب ،پۇلوب ناـغلىق ناـياـب مۈكۆھ

 .ۇديانيوئ لور مىھۇم ىتىياھان هدرهلىلىسهم

 شادغوق ىننىد .1

 شادغوق ىنناج .2

 شادغوق ىنلىقهئ .3

 شادغوق ىنلام .4

 شادغوق ىنيوربائ -زۈي .5

 ۇئ ،ۇدىنىلكهچ رهلتهدائ -پرۆئ ناغلوب پالىخ هگىتىـسقهم يىـساـسائ شهب ڭىنتهئىرهـش ىقراقۇي

 ڭىنرالنانۇي قۇليالائ .ۇدىنىلىق تهـــسخۇر هگرهلتهكىرهھ ناغىدىرۈدنهلچۈك ،ناغىدياللوق ىنرهلتهـــسقهم

 هگىــــسىقىباـــــسۇم شىــــشىلېئ هچىگرۈتلۆئ ىنىرىب هنهي  ىرىب ڭـىنپهرهت ىككىئ ىكاـت ىنرالروتاـيىدالىگ

 ،ۇمىــــسلوب نىدـىرىلتهداـئ -پرۆئ ڭـىنىقلهخ هۋ ىمــــسىق رىب ڭـىنىتىيىنهدهم ناـنۇي هچرهگ ،ىــــشۈزۈگرىك

 ناـغىمنىلىق ماراـھ نهلىب تـــــسىكېت قۇچوئ هچرهگ شىكېچ اـكاـماـت .ۇدـىنىلىق تهر نىدـىتقۇن يىمالــــسىئ



7 
 

 تهرابىئ نىتشادغوق ىنناج ڭىنزىمىنىد نۈچۈئ ىقىلناغىدىلېك پىلېئ پۋهخ اغىتاياھ ڭىنناسنىئ ،ۇمىسلوب

  .ۇدىنىلكهچ پىلىراق پهد پالىخ هگىرىب نىدىرىلتهسقهم يىساسائ

 ناغىدىـــشۈچ خهن هگهيىروگىتاك ۇب نىدىـــسىرائ ،پۇلوب لهزۈگ رهدهق ۇـــش زىمىرىلتهدائ -پرۆئ (

 هكتهدائ -پرۆئ ،نهكــشهليىللىم هدلىكهــش شاــشخوئ اغڭىنۇــشۇم هدىچىئ رالرۇغيۇئ ،مىدىملاپات لاــسىم

 ).ۇدىنىلكهچ اسلاق پۇلوب تهكىرهھ ناغناليائ

 هۋ ۇدياللوق ىكلهب ،ۇدياملىق راكنىئ ىنتهدائ -پرۆئ يىللىم زىمىنىد ،ادناقتيېئ پىلىق هسالۇخ

 ڭىنپهرهئ نىد ۇب .ۇدىرېب رابىتېئ هدىھالائ اغىقۇقوھ شىشىگهئ اغنىد نهلىب ىقىلساخ زۆئ ڭىنرهلتهللىم

 هيامىھ ،ناغىديادغوق ىنرهلتهيىنهدهم هۋ رۈتلۈك لىخ -ۇملىخ ىكلهب ،سهمهئ ىنىد ڭىنمهجهئ ىكاي

 ىكلهب ،ناغىدياملىق هيىستالىمسائ ىنرهلتهللىم ،هگىئ اغارىفسومتائ ىرڭهك ىتىياھان ،ناغىدىلىق

 مۈكۆھ سام اغناكام هۋ ناماز رهھ ،ناغىريۇب هگشىشىگهئ اتساسائ ناغلاق پالقاس ىنىكىليىللىم

 اغالائاتھاللائ زىمىببهر غۇلۇئ ناغلىق نىدىرىلپۇسنهم ڭىننىد ۇب ىنزىب .رۇدنىد قهھ يىقىقهھ ناغىدىرېب

  .نىمائ .نۇسلوب رالاناس -ۇدمهھ زىسكهچ

 

 :راللايىرېتام ناغنالىدياپ

 ىتىغۇل قىلھازىئ ىلىت رۇغيۇئ .1
 ىزۇرون تىمىلبائ ناجنابرۇق " ىپىرائام تهدائ -پرۆئ هۋ تهدائ پرۆئ .2
 يدشر دمحم ىفطصم "ةيعرشلا ماكحألا يف هرثأو نييلوصألا دنع فرعلا .3

 


