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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

ئەڭ گۈزەل ماختاش ۋە ئەڭ ئېسىل  مەھىلىلەرەئ ئارەمرەئڭلىا اائۇچىسىلسى  ۋە اې ىاڭە ئەولى  وئرلىا  ئىارغى چائاۇرىا خاالىتسئ  ئىارغى 

لىىا كىىۈقۈئ ىلرلىى ە   ىەى ھلززىى  ولىىكرەئگە اەچۈىىۈزگە  الىىباۈمرۈز  ەالەملل ل لىىك چائىىاۇڭ  ىلىىل ىەرلل ىىدلل مەھىلىىلەرەا ە  ۋە ئسڭل 

 ىەزئلتىى  مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىاۇملا ھدئدھ  ھدئىىا ۋە الىىاۇ. اىىئرغا ە   ئسڭلىىا ئىىائلرە چاۋۇولىاچرل للىىا  الىىاىاولرل ل ە ۋە چىىا ىللىىامەچۈل ە

 رەا ە  الائاھەت چل -ئسڭلا ائرلدۇ ماڭلا  مسالسر ا  ىې لزدۇكغئرا وەخت 

وسڭىىدۇى مېزلىىا ئەررلىىل الررلىىت ىااىىات چەاىى للە. ماڭىىا كىىس ھەئالىىز  وەئھلۈىى   ھدڭلىىاھۇ خەرىىى  ئۈىىىۈ  ااكىىللاڭغئ ىىىې  ئبر ەاىىدلۈە   

خەرىلزلىىا اۈئلۈلىىدلل ئبىىىۈە قەچ ەاىىدلۈە   ئىىارغى ائرلىىدۇ خەرىىى  ئۈىىىۈ  چەئ چىىبقۈە  ۋە  قلشىىلرەئگە وئرلىىا  الىىبا ۈ ب مىىسىەولەت

ىل  ەچرلىىل وئرلىىدلۈە    غىاااچلىىدەقئسۇئڭلىىا ڭلا ئبرىىۈم  خىىسھھ  قلشىىلرەئدە قەچىىۈە  لر لىىم ملىى ۇل ىارىىددئئىىازئۇى وئرسىىل س ولىى ەئ ئ

ھۇمىىئرغ ىاال زلىىا  اېىلزىىدۇ ئەرىىغمە مىىسىەم ەھ الىىارلا ھۇمىىئرغ ىاال زلىىا ۋۇ ىىاچ  ولىىكگە وىىس ىەىلىەچزىى  چېەل ىىس ئئىىىسى اسئدچىىسە وەئھ  

 ز  ئبگەچۈە  وئرد  ىاااچ  ولكگە ىاڭدۇى ىااات قەىۈئۈش قې ەقرلۈل

كىىسڭدۇىغ ژدئڭىىارغئھۇ   ىبئمەچرلىىل ئئىىىسئمە ل ىىىئرل لكھلۈ  وىىس ئەالىىەئ ئىىئ  الرىىدلل قىىب  ەز ۋۇىلتىىتلل وېىى   ئېزتې ڭېىىت چئئرل لىىدۇ

خەرىلىىىى ولىىىرە  ماىارلرل ل زلىىىا چىىىئ رل   وئرىىىسە  ھلزلىىىم ۋە ئلجتل ىىىائلم چې لغئھلۈىىى  لىىىا  لزئىىىېغ  ىلرئلجتل ىىىائلم ئسىىىىسئ ۋۇالىىىلتلرل لدە 

ئئىسئمەڭرەئڭلىىىا  ئچاىرلشلشىىز  ئىىىبزۈ. ئۈىىىۈ  كىىىەئەە ولر ەڭرلۈىىىتلل  وىىس ماىىىىارلغئڭ  ئەچىىرەە ڭەكىىى  ىلرلشىىىز  مسۋۇ لىىت قىىىبئھۈ. ئئ

 الەمل لم چەڭىلدرل لز  ىلكرلل ىائك  ئارل ە  

 وس ئلشل زلا ئارغى چائاۇڭلا ااخش  ئەمەەللئ ىاچائلدۇ ىئوسل ىلرلشلز  چلرەا ە  

 مسىەم ەھ اۈالۈە ب  

  قۈڭ ب   4ئاازلا  ئاخل الر  ااماھللەل ب   1439

   قۈڭ   الەاشەڭلەب   20ئاازلا  فېۋئۇل الر ب   2018

  الەئسھ  ئەئەولستا   الدھە



 

 

 (1) پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئۇلۇغ ماقامىنى قوغدايلى!

 

 زلىىاەۋاسھۇچاۇرىا م  ئىارغى چائئسااڭىىاو  ئىارغى چائاۇرىا خاالىت ەھەچۈىائ م ەئڭلىارسئ لزم ۋە ئەولى  ەمرەئڭلىائار ەمددالىاڭاۇئال ى  ى

 اسڭرسىزلىىىىىئازر ۋە ەت  زۇۇرف  سقىىىىى سۇئڭ ئىىىىىائىلرلت ئىىىىى ەچۈىىىىىۈزۈشا ەچۈەھلززىىىىى  ئلزسىىىىىاڭلل ەى  ىېلىىىىىتل ە ئ ەمددالىىىىىاڭاى ەالىىىىىاڭل 

 ە لىرو ەزلرلتى رلم  ئىا ۋە ەخغىى ئ ۈزەلگى سڭدۇىغكى ېىتەقرل ە  ا سئللاڭ ەىلىەچزلاى ۋە ەتئل ا   ىلدۇا سچسرددئدەى ڭلسرسىرل لدللىائۇ

 اىاولرل ل ەالى  ىاچرل للىاۋۇولـ چاەىئائلر سڭلىائ ەرەاالسسىاۇملا ھ ئسىەم ەم ەالەملل ل لك  باۈمرۈزقلشلرل لز  ىاال  ىلرلا  ال دڭلاھ ۈچۈ  

 ەئگەرسئ لزمىى  ماڭلىىاائرىىدۇ  ەىى ەچۈل ەىللىىام چىىا سڭدۇىغ  كىىەگقلشىىلرەئ ەچۈىىۈزگە ائ ەھەى گەئەولىىكر ۋۇمغكىىتسئدەاىىئرلز  ھۇ سڭلىىائ ۋە

  ۈئل ە ولرد ېاتل ۇ.ئ مئارل ڭەئ

  ەرىى ە ق ۈىىىۈ الىىائاھلت  ئ – ەخىىتو ەمرلىىلئلۈۈىى  ئار ەىرلزلىىائ دڭلىىاھ ۈچىىۈ   ەىلىىىەچە ى ەرەاالسسىىاۇ.ئ سىەم ەھمىى  ەالەملل ل لىىك

 ئەڭىىرەولر  سڭ   وىئدر لىدۈئ ۈىىۈ ئلىك  ولىك ئ –ولى  ئلى   ەئىاااچلىدلۈ  ى سڭلىا  ئئلىد  زۇت  ەھلى ھۇ ى ەڭئ  ااكىللا  ۈىىۈ ئ سڭلاكى

 لەى -ەئقلشلر ەرەارللچ ې ە ھ ې ەڭ ەڭرەئولر  ەھئلز ى ەالەملەئڭلا  س  وئبچۈۈزلدد بمۈئئ ە ولر ې ل ىاشچ ەڭرەئ  ولر ل دولرلد

 ز ەاالسسىاۇممىسىەم ەھ ئەر ەئخلر الى ا  ااخشىلغئڭلر لسى ۈئئلپتلەىائرلت  ەچزلائلزسىاڭلل ەۋزلرى  ئ ەالەملەئرەئڭلىا  ېزلىۈى  ئ سك

 سالىىسر اڭزلاىاڭىىدۇى ولىى  م ەئىب  ىلرلىى  سھۇ لىەمىى ەچرل لىىدللىاىائ ۈكىى ەڭرەئڭلاھ سڭ ئىى ۋە اىىسىل   قبچىىۈئۈش  ەڭلزكىى سڭلىىائ باۈش الىى

  دئرلدووئرلا   مسقەم ەلىلرلاڭدلغ ئل ا   سڭدۇىك ۈڭۈ   ىەرەەچول  ئاھھلم  ەڭىلرلزلدللا  ئە ەرەچ سڭل دللئ ۋە سئى و

 ئل ىا  ۋە ىىا ېلتئل ىا  ئ بزل ەئى سق  كى ەڭلسى م ەۋەچلر ەڭرلۈلزلىائ سەوئرى ەتەىى ئ ەمرەئگەئىار ۈچۈ   ەرەاالسساۇمزلائ سىەم ەھم

ۇ چائلەلىىد دڭلىىاھ بئرىىۈقز ى ۋەئازۇھلرلىىل  ەىىىۈئۈ. ق ەڭ لرلىىل ق ە ىەت كىى – ەىلىىىوىىائرلت ااڭرلىغئرىىا ئ ەچۈە ئلزسىىاڭلل ۈچىىۈ   ېلت للىىا ئ

 ەىلىىئ اۇمزلاەرەاالسسىئ ەالەمىلەئ   كەخسىتسئ اې ىاڭە چۈە قبئالىەلى  ىلر ەچللىتچ ە ولىر ەمەرلللت ئ ە.ىلرلا  ى ەكۋلتچ سەوئر سڭج چ

 اسڭلىىئ بۋەڭىىدە   چئلپاھلسىىلز  چا ىىىا بزئىى سوئرلىىا  رازۇچرل لىىدل  ە ولىىر ۈكىى ەڭرل  ھ ەچتىىائلكرل لىىدۇ  ى –وىىائرلت ئلىى   سڭلىىائ ە ىلت كىى –

 : چئختلرل لك ەىلسىل چئر لرلت ر لرل   ۈئ ە ىلتلزلاك – ېا  م ەقسلكى

 : ىتىەپقشبولغان  ۇسۇلمانالرغام سىۋەتتەۇنام ئىجتىمائىي

 ەالىىسرلددئ ئ ائارغىزلىى سىەم ەھمىى﴿ :ەاىىددھ سڭىىدۇىم ەئلىىپرەەالىىاىاولرل لز  چ سڭلىىائ ۋە ەرەاالسسىىاۇ.ئ سىەم ەھمىى ىسئئىا  قەئلىىىب   1

  ①﴾باۈم اڭددئق بزئائۇئ سئ را ىاچتلىتقا ل ۇئ ەئرسئ لزموئرلا   ەول گ ە ولر سڭلائ

ئارغىزلىىا ئەى لتىى  ولىىرە  الىىە  ﴿ :ەاىىددھ سڭىىدۇىماختىىاە م ەخغىلزىى ئ ۈزەلگىى ەرەاالسسىىاۇمزلائ ىەم ەھسمىى ىسئئىىا  قەئلىىىب   2

  ②﴾ئەگەئ ىئ ال  وار   ىاچتلت وئرلا  وئرساڭ  ئسۇئ ىبئەڭدلل چائىاە قېتەچت   ئسۇئرا مسۇالى وئرددڭ

 :ەاددھ سڭدۇىڭامااا  ىلرل  م ئگەەقلشلر ە ىلتلز ك – ەىلىئ ەرەاالسساۇمزلائ سىەم ەھم ىسئئا  قەئلىب   3

ڭغئھلل وئرلىىا   ەالەمىىلەئ قەرىىد   الىىلرەئڭلا قىىۈرپەت ىېۈلشىىل غئ ئسڭل لىىا ئېللىى  ۈ)ئىى  ئلزسىىاڭغئلب كۈوالسىىلكق   الىىلرەئگە ئىىبز﴿

  ③ ﴾رەئگە وەق س كە ىەچرلل ۋە ڭاىاالت  قباۈم اڭددئمسئ لزقېرلدد؛ ئس اللرەئڭلا )ىلدۇاەت چېپلشل غئراب ىې لستسئ  

  ىتىەپقش ۆرسەتكەنك ۇسۇلمانالرغام ەتلەردەىبادئ

الىىاۋۇچرلت وئر للىىا  ب  ئىىسۇئ ئەر لىى ە ﴿ :ەاىىددھ سڭىىدۇىم ەئلىىپرەەچ ەرەاالسسىىاۇمز ئ سىەم ەھمىى ەدىسئئىىا  قەئل ىىئىىارغى چائىىاۇ ب   1

زلا مسڭىىىدۇىب للىىىا الىىىۈ لتەۋئۇت  ئلىىىزجلرغئھۇ )ئسڭ ەالەمىىىلەئگە )اەڭىىى  مىىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىىاۇملاب ئەگلشىىىلدد  ئىىىسۇئ ئبزلىىىدلۈ  چ

ئىىس  ەالەمىىلەئ ئىىسۇئڭ  ااخشىى  ئلشىىغئرا وسا داىىدد  اامىىا  ئلشىىغئھلل چئالىىلدد  ئسۇئرىىا  ىىاز ڭەئالىىلرەئڭ  » اېكلرلىىاڭرلىلز  قبئلىىدد: 

ڭرەئ )اەڭى  قلشىەب  ىاۇل ىلرلدد  ڭا از ڭەئاللرەئڭ  ىائۇ. ىلرلدد  ئسۇئڭلا ئېلل  اۈقلز  اېزلۈرلتلىدد  ئىسۇئڭ  الىېرلزلا  چاىىاى  قىئاكۇ 

ىلللىىىز لرلىغئب ھلىىىل وئكىىىلتلدد  ئسڭل لىىىا ئل ىىىا  ئېلتىىىىا   ئىىىسڭ  ىىىىبئمەچرل ە   ئسڭل لىىىا اىىىائھە. وەئگە  ۋە ئسڭل لىىىا ىۈكىىىۈئۈر ە  

  ④﴾«ڭسئ)ىسئئا برا ئەگەكۈە  قلشلرەئ وائرس  ئەڭە كسۇئ وەختۈە ئې لشۈۈىلرەئھدئ

لت  ئاالىىىاڭر  لىىىدەەقرلپرلچ ۋە ەتئللىىىاھ ائلسىىىغ. ھلزلزلىىى ەرىىى ە ق ېرلىىى ئ لەئلپلىىىدلئىىىارغى چائىىىاۇ چ ەرەاالسسىىىاۇ.ئ سىەم ەھمىىى ەت ئىىىاا سوىىى

  ەاددئلپاھلر ەڭرلۈلز ىلرلزلا  ئلرلائ ھلل ئلۈ ل لزسل  ئاالااللم  ېزلۈرللا ۋە ەڭ لرللق

  ۋالىىىاما سئدڭى ىلسىىىىائراڭرلى   وىىى ۋۇخىىىىا وەش ۋۇخىىىتلل 50 ە چلرلۈىىى  ولىىىر ەرەاالسسىىىاۇمزلائ ەالەمىىىلەئ  اڭامازڭلىىى ۋۇخ ەشوب   2

                                     
 ئااەت  ب 29  فەچلا الۈئلس   ①
 .ئااەت ب 159  س ئل  ۇ  الۈئل ②
 ئااەت  ب 128  چەۋوە الۈئلس  ③
 ئااەت  ب 157  ئەئ ۇف الۈئلس  ④



ئلسىىىلدۇ سئئچت ەچرلىىىلئاخل  ە ولىىىر دڭلىىىارلتئلسىىىغ. ھلزلىىىدۇ ھ دئدرلاڭرلى  ىارىىىد ەمەرىىىدللئلسىىىغ. ھلزلىىىدۇ ئ رلىزلاىلدڭلادەئقلىىىھلزغئھلۈىىى  چ

 ېپلر للىا چ سالى سكىزلا ىلسىىائچل  ئئى ەقىىەچۈەئئلۈۈى   ەقىەچزى ئ چبتىلرل   ەال  ڭامازڭ  ى ە ەئھەال ەر لرەڭ ەڭرلۈ  و ەڭپسڭرسىزلاچ

 سچ االىىرلىزلائوزۇ چ ە ەئھەالىى ۋە ەر لرل ەڭرلۈىى و اقل لشىزل بق ل ەئىائىلرلت  ىىاقرلت ىىى ەاەم ىىس.وئرلاڭىىدۇ چ ىئۇاسىلكرلتل  ئلشىى ساىاق  الىى

 ې لر ەڭرلۈىىى و ې لىىى ئ اقلىىى ل  ائرلزلىىى ەڭىىىزەچۈەا ەڭىىىغولر ەمەلىلرلزلىىىا  ئىىىازئۇى ئ ە ولىىىر ەتخىىىارلى ڭلىىىل سڭدۇىغكىىى ەر لرەڭ ەڭرلۈىىى  و

 ئاۇمەچرل لىىىدلل ەۋەچلر ەڭرلۈلزلىىىائ سەوئرىىى ەىىىى ەتئ ەىرلىىى ەئ دڭلىىىاھ ۈچىىىۈ   ەرەاالسسىىىاۇمزلائ ھسىەم ەمىىى ەم لسىىى ى اىاچائرلىغئڭلىىى

   دئول لد

  شەپقىتىبولغان  ەرگەئائىلىسىدىكىل

 سڭلىىائ»: ەئلىىپرەەچ ەخغىلزىى ئ ەرەاالسسىىاۇمزلائ ەالەمىىلەئ  ەڭاىىائ ەزللەرغىىىسئ ەئائلشىىئااىىار   ەرەاالسسىىاۇمزلائ ەالەمىىلەئ ب   1

  ې ە ھ ①«ئلد  سئئا ى ەخغى ئ

ىلرلشىىىتا  ېا للىىىاڭرلتئااارغئرىىىا م» :وې لىىى  گسۋۇىرلىىىت ئەخغىللىىىا گىىىۈزەل ئسڭلىىىال   الىىىاىاولر ەرەاالسسىىىاۇمزلائ  ەالەمىىىلەئ ب   2

  ې ە ھ ②«بئملددىق ۋڭ ول ۇ سىئائچ ەرەاالسساۇمدللئ ەالەملەئ 

 ەالەمىىىىلەئ  ە م» :ەئلىىىىپرەەچ ە ىلتلز كىىىى- لىىىى ېام ازلمئەرەاالسسىىىىاۇ  ەالەمىىىىلەئ ەڭاىىىىسئ ەزللەرغىىىىىسئ ئللزىىىى  مارلىىىىل ەڭەلئب   3

ئلشىىز   ېىى ە ھ اىلرلىى ڭرل لىىدلى ئا بزاامىىا  الىى ېتل  ىىسى ەئولىى  سڭل ىىدللئ ەئااڭىىدۇا سىلرىىدلى  وىى ەتالىى  خلىىكم 10 ېزلىىدۇا ەرەاالسسىىاۇمزلائ

 ەەھ  اىلرىىدل سڭىىدۇىئ ې لشىىىال دۇ  ڭئلشىىز  ىلرلىى  الىىارللز ېىى ە ھ ڭالىىئئل ااتت   ىلر ىىا ەە؟ ھاىلر لىىدل سڭ ئىى ې لشىىىاىلر للىىا  وئرسىىا.  ڭ

  ەاددھ ③«ائى بئگلزلىقلشلز  ق ەئول  ېا للا م ەرەاالسساۇمدللئ ەالەملەئ  ەئگل سالئئل ااتت   ئائلرلسلدلۈلر

  غئ ااخشىلرل ل ەڭئ ەئڭلاالىلر»: ەرەاالسسىاۇمزلائ ەالەمىلەئ  ەھلسىتەى ەىلاىلرلىا  ولى  الى ەاتدۇ ىچئ رل ل ەھلىى ەئللز  مااب   4

 ىلرلزلا    ۋۇاەتئل ې ەڭرلۈ ھ ④«قلشل غئمە  مېا للا  ئەڭ ئەىرل ە ئبز مە   دئىلرلدللاڭغئھ سئاملرەااخش  م ەڭئ ەىرل ەئ بزئ

تت   الىئئۇا ەالىرلاەتم سۇئھللىلغچتى   ئى سئىاملرەىارىدۇ م سۋۇ لىغكىىا م ە ىرلەئ سۇئڭلائاااررل للا ك ەرەاالسساۇ.ئ ەالەملەئ ب   5

 ىىىاسزۇىئ ە ولىىر ڭاىىاەئ ەزللەرغىىىسئ ەئااىىار  ئائلشىى ەزلىىدەئلشىىتل ۇز ىلغچتىى   و ئې لشىىرل للل س قبڭىىۈل سۇئڭلىىاماالرلشىىل  ئ سۇئرىىائ ەچتىاى

   لرل  ىاۇچت ې ا ەزلدەو ې ەچت  ا ەزلدەوائۇچت   و ېرل ئ سالاولىلس م ۈگۈئۈشا

  ىتىەپقشبالىالرغا بولغان 

 وئۇچت   سئاملرلدەم سڭاالل م ەالل ەللەۋال ۋە  ەىرئ سڭلائ ەقلشل  ەئى ەرەاالسساۇ.ئ ەالەملەئ 

 ېرلىى  ى بئۈەولىى  وىىارلز  قىى سئرىىا ئئرت ەمۈلىىلر سە خا ىىا وئرىى ەچۈەڭرلۈلىىدللق سىىىسەئ ە تلىى  ق ەىل لدەكىى ەھلىىزەم ۈڭ ولىى  قىىب   1

وىاۇ  ئىساڭرلىتلل  ىارلى وئرىسەالل ھۇكىغئھلل  اىېىلل ئەڭ  ئلۈۈلسى  دىلرلىدكىال سخ ې لى ئ بڭرلز قى سڭلىائ ۋە دئئازااىد ەولى گ ە ولر سڭلائ

  ىارلدد وئرسە چسئۇر اادللا ىلدۇە  قبئملسە قۈ ول   ئەرەاالسساۇمز   ەالەملەئ

 ەرەاالسسىىىاۇ.ئ ەالەمىىىلەئ  ۈڭ ولىىى  قىىى»: ېىىى ە ھ سڭىىىدۇىم ەھلسىىىتەىلرلىىىا  ولىىى  ى ۋۇاەتئاچلسىىىلدلل ئلىىى ەھھۇھئللزىىى  كىىى درغئاوىىىدب   2

ىلىلىى    ې لشىىۈەو سەڭىىاملكلز  ئئىىى ەالىىل اىىاق  ئشىىلل ې  ەولىىكگ بچىىۈئگلزل ەق ڭ بالەالىىۈىاىىاق  ئل ىىا. ) ەالىىە ئل ىىا. ى ەۋئلرل لىىدللڭ

ىلرىدلۈ    سزد ئى سڭدۇىكى ەادلز واكىرلد   الىڭامىازڭ   ېلتلى ئ ەقللى ىئاىد   ئاڭىدلل چ سئرىسزدەئئرت ېزلىدۇا ڭئىئ سڭ ئى بچت  ئا ۇوىا ېم

  بئھۈ.قى ۋۇچىىاڭرلىلز ملزلى  ئئازا ۈمللسىل ەھ سىاۇمزلاەرەاالسئ ەالەمىلەئ  اقل لىل وارلزلى ېرلىى ى ۋەىىائۇە الىاردلى  بچۈئۈەق ېشل ز و

 ەادلرەئڭلال الىرغىسرسالىەئ ئى : ئەالىاىاولر ېىللل ق ۈگەچۈەڭىدللڭامىازڭ  چ ەرەاالسسىاۇ.ئ ەالەمىلەئىىااتتلى    ەادل ەىاما  ال كسئاڭدلل 

 ەالەمىىىلەئ  ېۋلىىد  ھ  دىىارىىد ەەھ ەر ەڭ لىىدد قىلىى  ۋەاىىاق   ەئگەڭ لىىددو ۈزئلىى  اىىى ەئ لىى  ولىىك ورلۈ ىلرىىدل سزد ئىى ەق ىىسول لزىى  و

 ملزلۋۇرلاڭلىد   ئۈالىتۈم ە ڭەۋئە. ئەم ىا  ەئملىد و ۈزاى ې ىااسلسى ى اىلرلاڭغئڭل سما گ ەئاللر :ې ل و ۋۇباا سۇئرائ ەرەاالسساۇ.ئ

  ⑤«د ېھ  ااىتسئملدلى قېتلشز  چسئدە چۈگل ەالتلل ئئاسڭ  ئسڭلا

 ەل ىلىك  فىاچ ەرى ە ق ېزللىاا ۈڭ ولى  قى ەرەاالسسىاۇ.ئ ەالەمىلەئ  ە ىلرلزلشىل  اا وا ەھلستەى ئل ا. وسخائ  ئلۋۇاەت ىلرلا  ول ب   3

 لەالىىسرسرغىئ ئى » :ئىىاھە.ولى   قىىبئگە  ئەىىۋۇرز  وىىس  سئرسزلىددئئرت ېزلىىدۇا سە ىئاى باۈەول ڭى  الىى ەشاڭلسىىل ې  ەڭااڭلىائ ەزللەرغىىسئ

 ەالەمىىىلەئ   ەاىىىددھ «وىىىاىىلزلى اىىىئى باۈەالىىى سول لزل ىىى ەرل ئىىىئ  وىىىاۇ. وىىىائ  ىىىىازل  ېزلىىىام ئەم ىىىا  غبالدلۈەڭوىىىارلغئڭ  الىىى ئىىىبزرل  

   ەاددھ «دىلر ااد ەىلىىلر للاڭغئرا ئارغى ئ ە ىەتك – ەىلىئ ەئگەقلشلر» :ئې لزل  اۈئەقرلۈل ەچاش  ئسڭلا ئەرەاالسساۇ.

                                     
 ئل ا. وسخائ  ۋە ئل ا.  مسالرلى ئلۋۇالت   ①

 ئل ا. مسالرلى ئلۋۇالت   ②
 ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت   ③
 ئل ا. ئللز  مااە ئلۋۇالت   ④
 ە  ىەھلى ھې « الەىلا»ۋە ئللز  ئەالاقل  ئلۋۇالت   ىاقلى  ڭەالەئ ئل ا.  ⑤



 

 ىتىەپقشقارىتا  ۈشمەنلىرىگەد

ھلزلزىى  ىلرلىىا   ۋەتھە سڭلىىائ ۈكىى ەڭرل  ئلىىد   ھ ازۇۋەئالىى بئمەچۈەىىى ڭىىىسئىئ سئل لىىدل  ۈكىى ەڭرل  ھ ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئ 

 – ېاىى  م ې لشىىرللچ سكىىىاوئر ەچتەئلزسىىاڭلل ۋەئۇالىىت لررلىلز   ەخغىلزىى  ئ ۈزەلگىى ەرەاالسسىىاۇمزلائ سىەم ەھمىى س ئلزۈىىائ ىلرلىىا  وئرسىىل 

 سڭائلىى ۇئ ىلغچتى   كى السىەمرەڭ ەڭرلۈلز ساەم سڭل ىدۇئ ۈ ەچرەئڭلاالى ېسىل وىائرلت ئواكىىا  ئسڭل دلل ۋە ەت  ئاھۇرىل دلررلل ەئ ە ىەت ك

 سۇئالىارلدللاڭرلىلز  ولىك ئئوىدۇ  ولرل لىك  ئى سرىاىاال ېز الى بز ال سۇئڭلائ﴿ :ې ل و ەالەرر چ ەرەاالسساۇملائ سىەم ەھم ىسئئا  قەئلى

   ھې ە  ①﴾دئلزۈائ ىلرلد ەچرل لز ئاا ازۇرل غئ ئارغىزل وس  ەىەت  ھې ەادداارلاڭ    ېز ال

ىلىك   سفلا الى ەوىسئ شى ېقاچتلل ۈىرل لزلىاقا  ەئسىى ۋە ۈكى لز ھھھلم ەكىەئ ەڭئ ۋۇىلتتلۈ  ئەاز  ەرەاالسساۇمزلائ ەم ەھسىم سڭاك

 زلىىاۈئلۈلا سئىى ۈ ۈڭ  ىىدىائكىى  ىلى ااىىد ۋە باۈڭلدداىاچرلت وئرلاڭرلىلىىدلل الى ەرەاالسسىىاۇملائ سىەم ەھمىى ەڭااڭلىائ ەزللەرغىىىسئ ەاىزەبز

 وەخترلىىىل سىچئرىىى ىئرلىىىدۇ ەرەاالسسىىىاۇمزلائ سىەم ەھمىىىب  وئرلىىىا  زۇتر لسىىى  ۈئئلپتلەىىىائرلت  ەچزلاڭللئلزسىىىا ا ائلسىىى  وئرلىىىا  ىلكلزلىىى

   ەچت ئلشلز وئرلدللاڭرلىللا

ىلرلى  ئىازۇئ  ەئگەڭزى الىاۇ. و سڭل لىائ ېرلى  ق بال ەئ ەرەاالسساۇمزلائ ەالەملەئقلش    سئو پاول  گ ەىسھللغئھللا ۈڭ ول  قب   1

 ئىسڭ  ئىاھە.ىلر للىا   ھلىىىەت الىبزگە وىس  ەاىددھ «سىەم ەھئى  مى س وئرسى ەتىاۇق ڭاالاب  سىەم ەھم اا ەرەاۈەئ امسەالسئ» ىلرلا  ىاردۇ

 س وئرسىل  ەئىرەڭىدۈئگە   سڭ ىامىا  ئى سكى ەرەاالسسىاۇ.ئ ەالەمىلەئ  ەم ىا  ئاتت ڭغئىا ەڭلسىلدەالىاۇ. م ھېى ە  «س.ەرەاۈىئ ەالساۇمسئ»

 سوىى ەڭاىىائ ەزللەرغىىىسئ ەئائلشىى سئرىىا ئئرتزلىىدۇ ېا سڭلىىائ ەم ىىا  ئەاىىددھ «بس وئرسىى سڭدۇىكىى گەەئالىىلر) ۋەئەرەاۈىىس.» ئاى لىغڭ االىىتلل

 ۋۇىلتتىىا وىىس  ەاىىددھ «س وئرسىى ەڭدەقرەئگەالىى برىىۈ.ئ ۋە ەتل ىىىاۇقۈكىى ەڭرل  ھ ائارغىزلىى ئىى » : رلزلىى ەزەر ەچۈەىاىىىائ ەئىە سىىلكرەھەئ

 سىىلك ەھەئ سوىى  الىىلر» ې ەڭىىدە ھ «ېتلسىىلكق ې لرلىى ى ې ىىاڭ ەڭ ا د  ىلرلىىوئرىى» :ئەڭاارىىا ئەزللەرغىىىس ئائلشىىە ئەرەاالسسىىاۇ.  ەالەمىىلەئ

 «سدل لېىىھ  س وئرسىى سڭدۇىكىى ەئگەالىىلر: سڭاكىى ڭرلىىدلى ئا» ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئ   ەاىىددھ «؟ڭرل لىىدلرل سئاىاىىىائلتلز   ەىسھللغئڭلىىاا

  ② ەاددھ

 ەڭئ سۇئڭ   ئىىالىىارلا  درىىسمغئڭ ز ېللىى ئئۇر ااىىدللا  سچۇە الىىاىاولرل للا ئلزسىىا  ىلىىد سڭلىىائ ە ولىىر ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئ ب   2

 –ال مىىى سۇئڭلىىىائ ەەئىىىاز ھ سڭ ىىىىئرغە ىلىائرىىىا   وىىى سئچرل لىىىدللا بزئىىى سۇئڭ ئىىى ەچتىىىاىلسىىىتاىغئرا ئارلىىىا   ى –ىلىىىللل ىشىىىلم ۋە

 ەئا بالزل ىسئ لۈ ەقۈلىدم ۇمزلاەرەاالسسىائ سىەم ەھچاكىرللا   مى باىدۈئۈەق بارل لز چائۇج ىلرلىا   ئى –چاۇ   ەخارللاڭ  ۈرۈقرل لز م

 ەئە ىىتللچ  ولىى ۈڭ وئرلىىا  قىى ەچاىى ف ەقىىۈەم ەئەوىىرەئئ ەقۈلرلىىلواكىى لرلىلدلۈ  م ەولرلسىى ى سئەا ىىى ۈزرلىىۋەچۈە ىلرلىى  چ ەقسىىا ا ە ولىىر

 ې لزلشىرلتاڭىدۇى ئلز  ىئلزتلىىام ارل لزلىەچالزاا ىلرلىا  ۋەاازۇۇئرىا چائچلىدللاڭرلى   ېللى ىاڭىدۇى ئ سۇئڭ ئى ەرەاالسسىاۇمزلائ سىەم ەھمى

 اىرلى  سمشىىىىا بڭرلزلىىىىاق ە ىلت  كىىىى – ېاىىىى  م ەتئللىىىىائ ەرەاالسسىىىىاۇمدللئ سىەم ەھمىىىى ەئە ىىىىتللولىىىى  چ اەڭە ۈچىىىىۈە ئارلىىىىدللاڭرلىلز  ق

 اەڭە ئل لىىىدە  سڭىىىىاچتلت ىئئىىىى ەر ىىىۈئۈە چ ە ىلتل ەكىىى ازلىىىەمولىىى  ئاھ سرىىىس ئ سرلىىىا چئڭ ەزولىىى ھ ەم لىىى ەى ە ولىىىر ەىۈئۈم ىىىاڭرلى ق

 مېزى ل ەالى امائاا  ەئسىىئى  »: خلتىاب ىلرلى  سۇئرىائ ەرەاالسسىاۇ.ئ ەالەملەئ  ۋۇىلتتا س  ككاچت دئسچىاردۇ  مل ە ۈزئ ۈملدرل لز ئ

 ۋە  لزدلشىىل لكېى  ۈچل لكااخشىىلرلىز  قىى» ىلىىاڭىىدەقغ ئېللىىكھللولىى   ىەم لسى  ئىىسۇئ  ەاىىددھ «ئئاغاسىىرەئ؟ ھەە ىلرلىىددىاڭىىدۇى  الىلرەئڭ 

 سھھ خىىى  ىىىسەڭم» :ھەاىىىدد مسڭىىىدۇى ئەرەاالسسىىىاۇ.  ەالەمىىىلەئ  ئاڭىىىدلل ېللشىىىلددھ «ەئەمرلۈتىىىسئزۇت قئىىىئرر  وئرلىىىا   ې لزدلشىىىل لكڭلاى

 :ېلتىا ئ ې لزدۇكرل للاى ئبز ەرەاالسساۇمزلائ ۈالۈەا

 الىىىبزلز  ېىى ە ھ ③﴾زۇچتىىسئ مەئىەمەچرلىىل ئەڭئىىارغى  قەىۈئالىىس   الىىلرەئڭ ئىىارغى  سى ل ااسىىلرەئ ئ ەكىىۈەاللرەئ الىىلرەئ ۈگىىۈ و﴿

  ەاددھ «لەئسلرئازۇچ ائىلرل غئ چ  ئېلتل ە 

 ۈكىىىىىى ەڭرل لز الىىىىىىارلا  ھ درىىىىىىسمغئڭ ز سالىىىىىلكالىىىىىىاىاولرل للا ىلدلل ۋە بزل ەالىىىىى  ئىىىىىى سڭ ەكىىىىىى ەرەاالسسىىىىىىاۇمزلائ ەالەمىىىىىلەئ  

 س  وىدواكىغاد ەئلسىغ. ھلزللىا قل لشىۈ ە ئلەتللائ  ولىر بزئ سەچئە وئر –چئە  ەم لس ى سۇئڭلائ ەالل رلزل  چڭرلۈلدلل ەچۈۈۋەئۈىەق

ھلزللىا  ائارغىزلى ۋە ەرى ە ق ەرلللسى ر ۋەاىائھل    ائارغىزلى﴿ :ە ئلپىاھلرل  ۈئلسىلدەالال  ەڭدلۈ  ىسئئا  قەئل ئارغى چائاۇ  ىەرلۈز ۋە

چلرل لىل   ەرپلى ەتم سڭل ىدللئ ۋە ېلىتىللئ ەمىد ى ېلىتىلل ئ ەالىللاچ ەولل لىا  ئبئگلزل دەق ەڭرلۈلز قل گ سەچئە وئرب   چئە ەئڭلاقلشلر

  ④﴾سىلددئىلرل سلىئو ەزو ەۋولز چ لىەچە ەىئارغى ى

قل لشىىتلل  ەقۈلىى ەم ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئ  ۈىىىۈ ئ ېرل قاررلسىىلز  ئىى اقلشىىلزل چئىىىىسز ەچ لرل لىىدللالزاا سئدشئىى ەقۈلزلىىامب   3

  دوئرلىىد ر ا سالىسم ېللىز ەق د ىارلىد سچسرىسەى برۈمىدللئ ې لشىل ئ ەىىۈئۈم ەق ب لز لسى ق سۇئڭلىائ سە وئرى ەئگە و سا دىوى ۋۋۇلئىا

ىىىاچتلت  سڭ لرللئلسىىغ. ھلزللىىا كىى ۋە ەرەاالسسىىاۇملائ سىەم ەھمىى س  ئىىئلىىد  ولىى   وىىائ  ېىى ە ھ ەالىىۋەھئل لىىدلل ىللىىائ ئللزىى  ئ سۇئڭلاكىى

 ەرەاالسسىاۇمزلائ ەالەمىلەئ اەڭە ىەھھلىدلل ئېشىل  الىل چلدۇ   ىلرلاڭزلىاز  سلەم لى ىلرلسھەقغ گسڭاىغئڭلا ۋە بئالەچۈە ق بى ەڭرللئ

لز  ىىىىاملرىئئالىىىلىلدلۈ   ۋە  ەچۈۋەالىلتلىىىچاكىىىىا  سئدەئىىى سڭ ىلرللزلىىىدۇ  ئىىى ەتىلجىىى  ەوەكلسىىىتاڭلاى ەڭاىىىائ ەزللەرغىىىىسئ ەاىىىزەبك  زىلىىى

                                     
 ب ئااەت  3  الۈئلس   ئەڭىا.  ①
 ئل ا. چل ملك  ئلۋۇالت   ②
 ب ئااەت  92  اسالسف الۈئلس  ③
 ب ئااەچرەئ  3~1 الۈئلس   ڭەال  ④



   دوئرلد سالسر ا م ېللز ەق ۋە ې لشلددئ ەىۈئۈمل ەق ەرەاالسساۇمزلائ ەالەملەئ  وئرسل س   ەچۈۈۋەئۈكۈى

 ەالەمىىىىلەئ  ە ىلرل ىىى  ولىىىىر ەمىىىىىەئللزىىىى  ى درغئاوىىىد مەئگلزىىىى  ڭرلىىىىتھۇ اسڭلزلىئكىىى ۈكىىىى ە ھ ۈڭ رىىىىازلت  وئرلىىىا  قىىىى سىىىىسھئب   4

الىىاىاولرل للا  سڭلىىائ ولىىرە  ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئ  س  وىىۈۋەچت ئۈكىىۈىئلۈۈىى  ىلشىىلز   ۋەئھ  داائلغڭىىد ېشىىلز و ەرەاالسسىىاۇمزلائ

زلپىى  ەر ائارغىزلىى ەۋمىى ەى  ەچۈالىىۋەوئىاڭلىىا  لز ۈزاىى ەالەملل لزلىىا  بزئىى» :ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئ  ۋۇىلتتىىا س  كىىېرلىىددىىىائ قىىىاچتلت 

ئىى  ئىىارغى ىەۋمل زىى  قەىىىۈئگلل  ئىىسۇئڭ  ىلىىدۇاەت »: ەۈئۈچىىبقىىىئل  دئارىىاھ ېىىللل قۇرلاڭىىدلل دۋئسچ ەىىىكەولىى  ر ۋە ەاىىددھ «چاكىىت 

  دىلرلد سڭاااتم ەەھ ①«ىلرللل  ىۈڭۈ  ئسۇئ ولر ەادد

ئلسىغ.  ىەولرلسىلدلۈلرەئگە ەىلفالى ەولرلسى ى ڭىىئ ەڭئ اچائلفزلى ۋۇىتلىدۇ قۈلىدلۈ ەم سئد و ەچتللىلج  ەرەاالسساۇ.ئ ەالەملەئ ب   5

 –چىىاش  ئەرەاالسسىىاۇمز   ەالەمىىلەئچىائلفرلىغئ  رىىېۈلل  دچائلفىىا وائلىىد ۈىىىۈ ىل االسىلز  الىىئئۇش ئ سۇئڭلىىائ ۋە ۈكىىەڭدۈئۈشھلزلزى  ى

 سۋۇىگى درسمغئرىاز – ەۋئا سكى ې لززى ز سىىىا  ىلكلى  ىىاڭغئ وىئا سچلدلل  سوائەزئلۈۈ  م سڭلا  ئۋېتلددىئررلئسئدە  ولرە  قېسەقرەئ

الل لىىى   ەر لسىىى ئ ااائلغڭلىىىا ىارىىىدۇ چىىىائلفتلل ىااتىلزلىىىدۇ  ئىىىارغى چائاۇڭلىىى ەقىىى ەزو ەرلىىى ى ەھلزلىىىدللو ەرەاالسسىىىاۇ.ئ ەالەمىىىلەئ   دىلرلىىىد

 سۇئڭلىىائلۈۈىى  چىىارز  ئ ېىى ە ھ ەئلىلىىىا ى ۋە ەاىىىى ەوىىسئ ەقۈلىىدلۈ م ڭخارلسىىا ەگەئل ئسىەم ەھئىى  مىى» :ېرلىى ق سڭل لىىائئەرەاالسسىىاۇ. 

 ەئڭلاىلرلىىىدللا  ااخشىىى  قلشىىىلر ەتئارغىىىىىا ئللىىىاھ ەالىىىرلدللڭ سۇئڭلىىىائ»: ەرەاالسسىىىاۇ.ئ ەالەمىىىلەئ  ې ەڭىىىدە ھ «سئل لكواالىىىت ۈالىىىتل ەئ

  دىلرلد ەتئرلپلز  ەچ ازلئەرەاالسساۇم ل ئائىلرلت الل  ېلل ھ ②«ە ىلرل ملد ۈئىلىلشلز  

 سىىاۇمدەزەرەاالسئ سىەم ەھمىىز  ىئماڭىىدۇڭ ەڭق بقسىى ق – بڭر ىااسىىللل  قىى دڭلىىاھۇھ لەى – ەىۈئۈم ىىاڭرلتق ېسىىل ئ  ېىى ەھ ې ەڭىى سوىى 

 سئدەلكلزىى  ئىىوىىار   وئرلىىا  ى ۈئەزاىى ۋەچۈە  ىاڭلىىا وئالىى بزلز وىىاش قىى بزلزلىىائ سئدە چىى ېتلىىدللا ا ۈى قىى ە چامىىام ېرلشىىىائلزتلىىىا. ئ

 ئئاغاسلك؟ل ەەھ د ىلرلد ەىۈئۈ.قئڭ  ەچ لرەالزاا  ەچۈۈۋەئۈكۈىوارلسلز  ىئئاللىلدلۈ  

 ىتىەپقش ەسناسىدىكىئ ۇرۇشئ

رلشىىىىا ىل ەلى سئدكسىىىلكئ سڭسكىىىز ىاڭىىىدۇى ولىىى  چئى ەئى سئلسىىىلدلۈ قىىىا ل ۇئ ئئچت ە ولىىىر مسالىىىسر اڭغئ ەرەاالسسىىىاۇ.ئ سىەم ەھمىىى

   ائۇئ ىلغچت ىلرلشز  ى سئدشئ ۋۇىلتتلغ ەر ە ق ېسل و ۈك ەڭرەئىار للا  ااق  ھ ەىلرلشتلل واكىا ىائ سئدشئ ەىەتچل لشاچت    

الىىلرەئگە چلىىى  »: ې لىى و دىاىىئل اىىئئ ەالىىۈەئرل ل ەئ سالىىىسر ا م ۋۋۇلىلىلشىىتلل ئىىا سئدكىىىائ ېىىتلىى ەئى ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئ 

ەڭرل لزىى  چەئڭلا چەڭرل ل ەڭرەئڭىى   ااكىىاڭلاڭغئڭ   ئااىىارغئڭ   وىىارلغئڭ  ئبرتىىۈئمەڭغئل زل ۇئەچرەئڭىى  ڭىىاوست ىلر ىىاڭغئ  ھۈكىى ەڭر

زلىىا مسڭىىس چەۋالللەالىى  ىسئئىىا  قەئل ھەە اېۈلرەاتتىى   ىىىۈڭۈ  مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىاۇ.  «خائرل ىىاڭغئ ائىلرل ىىاڭغئ  ئەالىىل رەئڭ  

الىىلرەئ ڭغئ  ئىىسئدشىىىا  ىىىېلل غئھۇ  ئسۇئڭلىىا گەھەڭرلىى ل ە ولىىرە  ئېرل قىىا ل ۇئالىىلرەئ)اەڭ مەادۇڭلىىدۇب ﴿ :ولىىرە  ئەخغىغڭلىىا  زۇچتىىسئ

ىلرلى   ااخشىلرلتئاڭىدلل ئىسۇئڭ   بئەالىل  ئىېرل غئمەىىۈە. وىارغڭغئ)اەڭ  لاڭدلل قېىللل  ىارلىاڭرل لز ب چاكرلئڭلا قب لز  ىل ل  )ئسۇ

 ③.﴾ئل  مسكسڭدۇى وئرلددلاڭلا ىەھەئ چئختلاۈزلسلدلل ىئاسە وې ل غئ ااق  فلداە ئېرل  ىئاسە وې ل غئ  چاق  ئسئدش 

 ە ولىر سۇئۇ ئىىارىد سى ۇكىىا ئ ۈزاى – ۈزمىسا ەادۇڭلىدۇم سئدشئى ە ولىر ۈكى ە الاىاولرل   ھ ۋە السساۇ.ەرەائ سىەم ەھم ەچتە ئاا سو

ت ىلرلىى  ئاڭىىدلل ااخشىىلرل ېرلىى  ئ ەالىىل ئ سۇئڭ چئختلتلىى   ئىى برتۈئۈكىىز ئاالكۇكىىىا  ىامىىا  ئ ۈى قىى ۈكىى ەڭزلاىلرلشىىىا  ھ سئدشئىى

 ىلرلزلا   ەۋالللەچ ې لشۈەو سەىئا سۇئڭ ئ ۈزلسلدللا

ىااسىىىللل   ھەۋئھل ىىىسىلرلىىىا  ىىلىىىم ەئەچىىىىازل ى  چەقلترلزلۋۇچىىىىا   ئۈزرۈقسىىىلك ل لزسىىىلپرل    – ەىائلىىىد سئدشئىىى ۋە سىلشىىىلرلل ىئىىىىق 

 ۋۇرلىىىىا ئاچل ەەىامللسىىىى  ھ اڭلىىىىە ئق ۇچللېھ بزرل لز ىلرلزلىىىىاڭرلىلز  ولرلسىىىىلك؟ ئىىىى ەئلىىىىىاا ەىائلىىىىدلرل ل  ەخىىىىغىئلزسىىىىاڭلم ئ سئدكىىىىتائ

ىلىىىىىا   ېرلپلىىىدللئلزسىىىا  ى ۈئملسىىىلدلۈ چ سئەاىىى ر ەوىىىسئ اىلر لىىىد ؟ ئل ۇىزلىىى ې لرەئڭىىى ئل ۇىتىىىا ڭ ە لىىىروئافلاڭلسىىىتا   ې لۈلرلىغئئىىىام

قلشىىى   ەئولىىى  سكىىى لۈغئھللم ەگەئئ﴿ :سڭىىىدۇىم چەۋالللەالىىى  وائلسىىىلدلۈ  ەالىىىل رەئئ اڭلىىى«ىسئئىىىا  قەئلىىىى» ەم ىىىا؟ ئسئىەىشىىللرلۈرۋە

ب  ېلت لسىائاڭىدلل )ئل ىا  ئ ەئگلىل ئامىاڭرلت و سڭل لىائ ەھەئب ىىۈكىەڭ ەڭ ە) ەڭغز  ئىاقاۇمل ائارغىزل سچاق  ئ ە ئاماڭرلت چلرلس ەڭدللال

  ④﴾ىئاللل ەچۈۈزۈەا اەئگەول  دللا  وئرل ئل لدەرلت ئاماڭ سڭ ئ

 ېسىىىل و ەىەئگەكىىى ەئ لىىىو ەئالىىىلر»: سالەلسىىىلدلۈ ىلرلىىىدللا  ڭ ېتلىىى ۇەئ ەزولىىى ھ ەمىىى ەى ەىىىىسھللرل  ىىىىازل ى  زۇمىىىا  ا ەۋئۇچزلىىىاچ 

 ۈڭۈ ىىى ېرل غئ ئىىلرلى  ت ەڭلىىل ەر ۈرۈلز مى –مىال  بچۈىىۈزۈڭغئ قلشىلز  ىلرل ىتلل ئ ەمىى ەئااىال ى – ەئئ ئھلۈ ەىەكى  غئھۇ قلى گلزل

 ھۇۋۇمغكىىتسئرا اىىئرلز   ئسڭلىىا ۋە زلاەرەاالسسىىاۇمئ سىەم ەھمىى ەقسىىل ە ئ وىىس ڭرلللزل لكھۇ ئىىاۈلسىىتز  ېچ ېىى ە ھ «ەئڭل ددئالىىلر سۇئوىى

 ەئل ۇھلسىىل  ازلئەرەاالسسىىاۇم  ەالەمىىلەئ قىىبئگلزل لكھە  كىىە ىلتلز ب   مېالىى رىىا وئرلىىا  ال ىى  ااڭرلىغئ ۋەئلزسىىا   ىئماڭىىدۇڭغئڭلا

 ۋەىشىلم ەڭئ ەم لسىلز ى ەالىل رل لزلائ سالىسر ا م االىلزلەئائملل  ئەىرلسىەرل ەالسوللزلىاىلرلا  ىئماڭدۇڭغئھلل الاۇىلدھلل ئ ۋۇئلسرلت

 بئالىىىلتل  ق ە ىەتكىىى ەزئاچلىىىد ېا للىىىا م سھھ خىىى ەالىىىل رل ل ەئتللا  خل لسىىى ېزلىىىدلۈ ا سئدە ىلرلىىىاڭرلىلز  ولرلىىى  چىىى ەچرىىى ى ەقلردەكىىى

                                     
 ئل ا. وسخائ  ۋە ئل ا. مسالرلى ئلۋۇالت   ①
 چەوەئۇڭلم ئلۋۇالت   ②
 ئااەت  ب 4  مسىەم ەھ الۈئلس  ③
 ب ئااەت  6  چەۋوە الۈئلس  ④



 

 سالىىسر اڭغئڭلامب  ىئالىىاڭرلىلز  ېرل ئامىىا  ائرلىىا الىى –چلىىز   سئچرل للىىاا بزالىىاىااتل   ئىى ېسىىەررل لز ق ۋۇۇچىىىسزدە اائلىىدۇئرل لز  ھۇ

 ېسىىل ئ ۋەئلرلىىائ  ەىەھەئڭ ا ل لزسىىلپلزل ەئلىىىىسئئىىا  ق ە ولر لزل لىىكھب    بئۈەفلرل رل لىىدلل قىى ە ئلشىىرل  اخل لسىىتللاڭغئڭل ەمەل ئ

ىاڭ لرلىىل  ۈىىىۈ ىاڭىىدۇى ولىى  ئلزسىىا  ئ ەئى ەمەلئ سالىىسر ا م ۋە سالىىسر ا م ەرەاالسسىىاۇمزلائ سىەم ەھمىى ۋە ەڭرلۈلزىى ئلۈ ل لزسىىلپغئ 

  ېتەرەا لكا سەااخش  چئڭ ېەل سچ ەڭرلۈلز زۇت ئلۈ ە ىەچرللك – ېا  م

 ىتىەپقش ۋانالرغاھاي

تلل وىىارغە   ڭىىا   الىىس وەئمەالىىئلىىد  ئئئچىىاى ەاالسسىىاۇمزلا كىىە ىلت  ئلزسىىاڭغئرلغ ئەمەل  وەرۈىى  ىىىااۋۇڭغئرل س مىىسىەم ەھ ئەر

رزلىىىا ئااا وىىىسزدىوئرىىىسە قەچۈەڭرلۈلزىىى   ولىىى  ھوزلەىىى  الىىىەۋەورلل ولىىى  ئااارزلىىىا مۈكىىىۈز ولىىى   ۈە ىارلىىىا ئبرىىىىئالىىىاڭرلى  چىىىۈ ەار  

ىىۈ  اەڭزلتى  ئۈالىسرسئراڭرلىلز  ول  ئلتز  ئبچۈقلز  الىېرل   ىىسھدىتلل الىس ئېرلى  ئسالسسزرسىتلل چلرلز  ىلىل ل  چەر ۈئۈە چسئرا  

زۇت ەچۈە  ئىىبگكىىە ىەت ىلرلشىىز   –ئەىلىىى  رلىىىىاوئرىىسە قەچۈەڭرلۈلزىى  مسالىىسر اڭغئرا الىىبزرەە وېىى ل  ئىىائىلرلت ئسۇئرىىا وىىائرلت ااڭ

 مسىەم ەھ ئەرەاالسساۇ. ئەمەال س؟ل 

 ەۋەولدللىارلىاڭرلت الى   اەڭە ولى  ىااۋۇڭزلىا اېزلزى  ىسچىىسزدەھوزۇخىىاڭرلت چۈ ەار  ول  ئااارزلىا ول  ىااۋۇڭزلا ئبرۈمل ە الەۋەب وئرلا

ارغى ئىكگە كىە ىەچزلا وئرىسە  ولىئلى ە ىلسسىە ىئڭىىسئ مەڭلى ە ئاھھللللزىا ول   اىلشە ئااارزلا اەڭزەچۈە ۇالت وئرلاڭرلىلىدلل ئللىائەت وىس 

زدە اۋۇڭز  ىسچىىىسئ ئلۈەڭرلۈلزىى  ىۈكىىەڭدۈئۈە وې لىىدد  چەولىللۈىى   وىىس ىلسسىىلدلل ولىى ەئ ىىىاچائىىاۇ ھەئگاىلىىدۇ ىاڭ لرلىىل قاچتىىا ئىىئئڭ  وىىا

ەىسىىەت ىلرلزلىىا  ئئچتسئللىىا ىئاىىسش م ىائۇكىىز قل لىىدد  ھەاىىدللا  ھوزۇخىىىا ىئالىىا  ئىىاھە. اەڭىىزەچۈە  ولىى ەئ ىىىااۋۇڭز  ئبرتىىۈئگە  ئىىاھە. 

تلزلا اۇڭلىىىا كىىىە ىلڭەىەھەئ مىىىسىەھھەل ولرلىىىدللاڭرلىلز  ۋە ئىىىارغى چائ ىااىىىاچلز  ااڭرلىزلىىىائەمەل  وەرۈىىى  ئلسىىىغ. ھلزلزلىىىا ىەئ ىاڭىىىدۇى 

اۇمزلا ئەڭ ئلۈەڭرلۈلزىى   كىىسڭدۇىغ كىىە ىەچزلا وىىس ھلززلىىا ۋە وىىس ھلززىى  ئېرلىى  قەرىى ە  زۇت مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىى ئئئچىىاى ىەم لىى ە

 مەىسەت ىلرلدد ااقائۇكز   ول   ئلۈەڭرلۈلز  ل لزسلپرل لدلل ئاالاالرلت 

ئىىارغى ىەمىى ە »: مسڭىىدۇى ھېىى ە  دۇ ىەاىىت ىلرلىىا  ولىى  الىىەىلا ىەھلسىىتە   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇ.چئ رل لىى. مسالىىرلى ىەھلىىى ئل ىىا  1

 ① «  مال وئرسزرللاڭدۇ  مارز  ىللزاە ىئا االتلل وئرسزۇڭغئۈە ۈچۈۋەچ ڭەئالل ە ئەى ەچز  

: قىىبئۈە ىېرلىى   ئسڭل لىىارل ەڭرلۈلزىى  لوقبئالىىلتل  چىىسئدە اەڭە ولى  الىىەىلا ىەھلسىىتە  ولىى  ئاھەمزلىىا  ل ىىاىز  ىئازلىىا قىىبزل ە   2 

  ②ھەە ىاچتلت چەرە پسزھۇ قااللا  «وئر اال لد ؟ ئسڭ  ئلۈۈ  ىېتلى ئبرتۈئمەق ل سالە ؟لرلۋۇرساڭ لوىەيل  ل اىز  وسئدڭ ۇى »

 ھې ە   ③«كە ىەت ىلر للاڭغئرا ئارغى ئەىلى ىلر اادد –قلشلرەئگە ئەىلى »: ەھلستەى ەىلاول  ال ەڭەاب   3

كىە ىەت ب  ئىارغى الىلرەئگە ئەىلىىب  كىە ىەت ىلرل ىغئ  ئاالى اڭدلۈ  زۇتب  اەئ اۈزلدلۈلرەئگە ئەىلىى» :ەھلستەول  ى ەڭەاب   4

 ھې ە    ④«ىلرلدد

ا لىىك؟ ڭىىې ە ئۈىىىۈ  مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىاۇمز  مسالىىسر اڭغئ ئۈىىىۈڭغ ئەىىى ەت ھې ەالىىتلل   ۈچىىۈ  ئىىارەمرەئ ئۈىىىۈ  ئەىىى ەت ھە

الاڭسىىىلك  اڭلىىىالاالسىىىلدۇ  ئىىىارغى چائاۇ ەئلىەتكىىى سئرىىىسىڭ ەرىىى ە ق ېرلىىى ئ ەئلپلىىىدللئىىىارغى چائىىىاۇ چ ەرەاالسسىىىاۇ.ئ سىەم ەھمىىى ىىىىۈڭۈ 

الىىلم ئاالا ڭ لرلۈزىى ەق ۋەئاالىىاڭرلت  ا  ئلسىىغ. ھلزلزلىىدئارلىىد ېسىىلۋلرل لز ڭ بزوىىائرلت اىىا  ئل لرلىى   ئىى ۋە ەتئلزسىىاڭلل ۈچىىۈ   ە ىلتلدللكىى

  لز ەچرلھالىائا – تەخىو ەمرلىلئلۈۈى  ئار بزرل لزلىائ ۋە دھلزلىا ئاالىاڭغ قل لىد سوى ەئالاالسىلدۇ قلشىلر ئلىلت ەك سئرسىىلرلا  ڭ ل لزسل  

  دوئۇۇاىىد  ە ەىىى لو ە ىەچتللكىى – ېاىى  م ەادۇڭرل لىىدل سم سئدشئىى ەچتىىاالاالسىىلدۇ  ى سڭ ئلسىىغ. ىىىاڭ سوئر للىىاڭغئم سالىىسر ا   مدچا لىىد

 ە ىلتلدللكىىى – ەىلىىىىئ ۋەئىىىاھۇرلت   سڭلزلىىىائلسىىىغ. ىاڭ ەۋمرەئمىىىسى ەمەلئ سالىىىسر ا ادللا  مىىىىاقل لللت  ئاالىىىتلدۇ ااكىىىا سالىىىسر اڭغئڭلام

 ىەم ەھمىىس كىىسڭا  دلىىدلرل لز  ئارڭېسىىلۋ بزئىى ە ىلتلدللكىى ەئلىلتلزلائلسىىغ. كىى س  ئلزسىىاڭغئھلل واكىىىا اىىاڭرلىغئمدئاۇۇاىىد ېسىىلۋلرل لز ڭ

  لھەا لك  ەالەملەئ ر ە ئەۋەچل وئرسە ئەى ەت ئارەمرەئگە  ۈچۈ  ئەرەاالسساۇمز 

  ۇۋاھلىقىگ نىڭكاپىرالر

 : واىاار  ڭغەئا بزرل لز الىلىاڭلم ەى ەز و سىلغئڭلااازر ەمەلئ سالسر ا م  ەئورللر ەمد ئ

 ەرللىدللى ەئڭلاقلشىلر»: داازلىد ەەھ سڭىدۇىم ېتلىدەوب   111 ەالىل لزلاڭىامرلت ئ«ېىللر ەڭرەئھچئر لرلىت ئلسىغ. » ېلسئۇڭتھ ۋولب   1

 ەرەاالسسىىىاۇمز ئ سىەم ەھىلر ىىىاى   وئرسىىىاى  مىىى بقىىىۈ.ى ە ئىىىاھلررلت ولىىىر سرسررسىللىىىائ اولىىى  قلشىىىلزل سرىىىس ئ ئارلىىىا  د ئىىىئئ ئڭىىىىسىئ

ئلپتلىىدۇئلم  ەى ۇۇئھۇئلسسىىلت الى سئى ۈڭۈ وىىئرل لك  ىى ېلتىىا چىئر ۇ ئ ەڭئ ېسىىەزھ ۋور ول ھلزللى  الىل  سرسررسىزلىىاچىائلەتلۈ  ئلزسىاڭلم ئ

 سىلرلىى   كىى ەىسىىەتم بچۈئۈكىىز ق ۈالىىتۈڭرۈقۈەئوىلىىم ئ ۋە ەخغىلىىمئ ەرىزىى ىىىاۇى ولىى  خۇچىىىا  ۈۋئۈىەقىااىىات  ەۋئلىىدەھ ەمىلىىلەتا

ئلزسىىاڭغئڭ  ئلسىىغى ىلرلشىىتلل واكىىىا  س  ئىىڭامااەڭدلىىددئ سرىىس ىلرلزلىىا  ولىى  ئ ەاىىتچائلەىىىا ى ە ىلرلىى  ولىىر ەرلىىلەر بئۈەئلىى  قىى ەوىىئال 

 « ەمەلىلرلا  ئ ەىسەتم ەئەزڭ ر

                                     
 رلى ئلۋۇالت  ئل ا. مسال ①
 ىاقلى ئلۋۇالت   ②
 ئل ا. وسخائ  ۋە ئل ا. مسالرلى ئلۋۇالت   ③
 ئل ا. چل ملك  ۋە ئل ا. ئەوس ھۇۋدھ ئلۋۇالت   ④



ئلسىىغ.  دق  چائلە للىا ئااىا  وئرلىد ەئە سىىلكچ»: داازلىد ەەھ سڭىدۇىم ېتلىدەوب   126 ەالىىل لزلاڭىامرلت ئ «ئلسىغ.»قرىئھ قىاىلل ب   2

ئاردلزىلسىى   ەخسىىرەئڭلاكر لرلىىل ۈئ ەڭئ بچىىۈئۈر ە  ق ەڭىىغچ ەىەچىىتللا لۈل لىىم  ۋە ەخغىلىىمئ ەرەاالسسىىاۇ.ئ سىەم ەھمىى ەالەمللىى   

   « ەئزللددچاررلزلشىا ئ سەوئر

 ە م»: داازلىىد ەەھ سڭىدۇىم سىەھھل لسىل ەم ەالىل لزلاڭىامرلت ئ «لزسىاڭغئ اەمىلللتلىدلۈ  اىۈز مەكىاسئ قلشى ئ» ىىائت ېۈلى مب   3

 ەز و سڭل لىىىاچاررلىىىدلى  و سكىىىز ىئا ېشىىىللاو ەڭئ اچلكل رلۈلزلىىىكەخسىىىرەئ  زوئ ەڭئ ەالىىىل  چ دڭلىىىاھلۈ ھ ڭ )ئەرەاالسسىىىاۇ.ب سىەم ەھمىىى

 ەىەچىىتەا ەتىىاقل لل ۋەچىىائلەتلۈ  ھلىل  ەىلىىەچە ى س  ولى ۇى ئىسمۈللمىى ڭ ەالىرلۈ ۈكەى سڭ وى ەزلىىرەئو ۋە ېرلشى ى ەاى ۇ قلتاوەىاڭغئ ى

 « كەخستسئ سرس لل  ئاائۇچىا  ول ھلز ەچلجەڭئاااال   ەڭغچ

: داازلىىد ەەھ سڭىىدۇىم ېتلىىدەوب   4 ەالىىل لزلاڭىىامرلت ئ «ەرل ىىاچرل  ھلزلىىم چ سڭلىىائ ۋە ەئال لاىىار چ سىەم ەھڭلىىام» ئىىاڭ  ولسىىزتئب   4

ئارللجاڭىاب  سىاڭىدۇى قلشى  وى ەئىلرلىا  ى ەچىلىتچ ەزلرلتلزى  ب   ئەخىغى ۋە ز ەئال لاىارلچ ەالەملل لزلىا  سرىس ئ سوى التلزلىملرر ەئەبئ»

 سىەم ەھقلشىى  مىى ۈكىىەڭ ە ى ەئاىىاڭلز ا سئمىىسشچ ۋە ەكىىۋلىاچ ھلىىل چ ەالەملەئڭلىىا  س  وىىسئۇر ااىىددىلر ىىاي چ بئمەتىىى ەالەمىىلەئگە 

 ەالىىلكگ ە م ەئىە  گسمۈللمىى سكىى چئڭ ەەھ ە  ئلىىۈ ەالەمىىلەئ  سرىىس ولىى  ئ ەۋەچلرىى ە ئلزسىىاڭغئرا ئ ەئلپلىىدللئىىارغى چ )ئەرەاالسسىىاۇ.ب

 سوىىى سرلزل ىىدۇ چىىىائلەلز  ىىىااتلغە ئئى سڭلىىائ ېىىتلىى ەئى ە م ېۈللرىى س وئرسىىىل  سكىىرسىچئڭ ەئگەقلشىىلر سئرىىىس ئلشىىغئ ڭ بەقىى ېلتىىىا ئ

ىئزرلرلىىدللاڭرلىلز  سسىىللاچ  ېى ۈئۈشولرىىد بئمەتىىى ۋەوىىارغش  ەىلىىدەىااتلىىدلل ئ ېزل ىىدەم ەچە ائرلاك لسىىللا ڭلسىىل ەئەبئارللجاڭىىاب ئ

 « سئۇر اا ە ىلر اي چ ېتل ۇەئ

 –كىىىاڭرلت ئلىىى   زلامىىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىىاۇم ەالەملل ل لىىىك  ەئلپلىىىدللچ ەۋمىىىرەئى سالىىىسر ا ىااسىىى  ااارل لىىىدلۈ  م ەئى دڭلاڭلىىىاھ

 ەتوئرلىىىا  ولىىى  ىلسىىىلى ئلزسىىىاڭلل ەقۈىىىۈزمەق  ھۇ  چ ەڭل ەكىىى لەئڭلىىىاەالەم  سرىىىس ئ سوىىى ۈڭرەئھە قىىى سكىىىسمۇچىىىىا  ۋخاچل لرلزلئلكرلىىى   

   ە ولرل  ەەھ سئىس.و سالسر اڭرلتم بزۈمزلائ ې لشز و ەھھللەىلر لشللا ئ ەخغىسلكۇئىەئ ۈك ەڭرل لزلاھ

 سرىىس ئ زلاسىىاۇممىىسىەم ەھ ئەرەاالس ەالەملل ل لىىكالىىاڭلدۇ   ول  ەزتېالىى – 30الرىى  ب   2005 ېكلتىى گ «اللغڭىىدز  ئالىىتلل» ەڭلىىاھۇڭلل

 ەتئلزسىاڭلل ۈچىۈ   ۋە ڭلاسالىسر اڭغئالىلكل  ئىائىلرلت  م ەالىل لدەئلم ۋاىەى ە ىائى 12 سڭ تلى   ئىلسزچل  ئ سمسالسلكۇئىەڭ ەڭل ەك

 ېشىىللاو ز مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىاۇم ەول لىىد ەالىىل لزلائلم ۋاىىەى ە ىىائى 12 ەزقىىسئ  مڭلىىد ەزگۈچۈبئ ەتالزىىاا ەىىىۈئۈر ەلئاردلىىدۇ ق

 ئىسئدشگئاىاق  ولى   ئەرەاالسسىاۇ.  ەالەمىلەئ الىللاىلدلل ئەالىل زلا  ەالىۋل رل ە ىارىدۇ چ  ەقلل  ەرغالللا ئئخشلتلرلا  ئئئۇرلا  وئمل

 سوى ەى ل ۇچلزلىاچ ېكلىتگ بقىۈملت ى ەئەولسىتا ئ ەئسھ الى سالسالىە خ ەررلى   ا ئئخشلتلرلا   ئلسىغ. ئىللوئئې ااق  چ الزااەچ لسل ە

ىلرلىىا   سئۇالىەتمىى بقىىۈملتل ەى ەھۇڭلىىل ۈئۈەولرىىدڭىىائۇزلرلت  ەچۈەالزىىاا سوىى ۋە ەزە رەڭىى ە لت رىائكىى  ىىىاچت ەالزىىاالتل  ەىىىۈئۈر ەلق

 ە ئاالاالىى سڭل لىىاو  سئمللىىا ئلزۈىىال ىاات سئۇالىەچۈەمىى سوىى ەالىىرە تەىلرلىى  ھ ەڭىى  واىىىاڭ«ەئقلزرلۈىى  لۈلىى  ئ» بقىىۈملت ى ەھۇڭلىىل س وئرسىىل 

 ەر لسىى وىىاش ئزىىدلۈ  ېزااگېقئ  ەخت  ىىاات ەھۇڭلىىل ۈىىىۈ ئش ۈزۈئىىئاۇىلسىىلز  ھلپرسمىىاچللە  ە ولىىر ەھۇڭلىىل بقىىۈملت ى ەئەولسىىتا ئ ەئسھ الىى

 ەڭلىىاھۇڭلل س وئرسىىل  ىبىىىۈگە  ېرىى خ بقىىۈملت ى ەھۇڭلىىل ەىۋۇرىىدللئ س  وىىەر ەڭلىىد ق سئدەىىىاات ساەاغڭز ئللزىى  ئللىى ۇىلى ىىى سىەم ەھمىى

 سى ۇشزللاڭلىىا ئىىى ائلىتلسىىىاھلزل ۆرەتھ ررل  ەالىىىسم ۆرەتھ ەھۇڭلىىل ولىىىرە چرل   ەكىىل قالىىاچلدللا   ەىسىىىسۇتم ەئەولسىىتاڭلائ ەئسھ الىى

واااڭىىات  ەەھ سڭىىدۇىچل لشىىل  م بئاللتلشىىۈەق سئدەاللرلىغكىىت ۋەزللەچزىى  ۈىىىۈ ئ ۈك ەالىىرلۈ ى ەالائۇالىىل ل  ەرىزلىىاخۇررل لىىدلل ۋىەئ

ولكڭىى   لۈىى ەچۈەڭرق سئدەىىىاات ەر لسىىلز وىىاش ئ ۆرلتل لكھلۈىى ھ بقۈملتلزلىىاى ەئەولسىىتا ئ ەئسھ الىى»: دوئرلىىد ەالىىسئىلرلشىىىا م ېغ ئىى

 « ەئمەاىىددو ېىى ەزھ ۈزۈر ەڭرلۈلىىدللئ ائاۇىلسىىلزل ەھلپرئمىىاچلل ۆرەچزلىىائلۈۈىى  ھ ەھۇڭلىىل – ەئەولسىىتا ئ ەئسھ الىى س  ولىى ۇى وىىىبىىىۈچت 

 ەئەولسىىىتاڭلائ ەئسھ الىىى ەڭلىىىاوئرسىىىا  ھۇڭلل ۈزۈرلىىىدللا ئاۇىلسىىى  ئ ەھلپرئمىىىاچللوئرلىىىا   ە ولىىىر ەئەولسىىىتا ئ ەئسھ الىىى ەڭلىىىاھۇڭلل ۈڭۈ ىىىى

 ەئسھ الىى ەرىىسمۈ   مئلىىد   ېزلىىتئ سى ۇاىىدللاڭرلى زللاڭلىىا ئھورىىغئ  ملرلىىائھ ڭەىىى ە ەۋەورللچئختىىاش الىى ەىسىىسۇچرل  مىلىل لىىدللا  

 Arla» ھۇڭللەڭلىىا  ېرلىىددق ەھللھۇڭلىىل ب  ەق قىىلىىل چ50% ەقرەئڭلىىائل   ۋە ې ەزااالىىلرلدللا  اىى ە ولىىر ۈتالىى ېتلرلدللا الىى ەئەولسىىتاڭدۇئ

foods »ىلىل لىىدللا   ەئەولسىىتاڭلائ ەئسھ الىى ەچزلاقل كىى سە وئرىىت ەكىىل ق ڭئلۈۈلز ىى  ىىىئ اھلۈ ۋئو ىىااكىىل قلت   ەزئل ىى  – ې ەزاىى

 كىىەا  مسفتلسىى  ھۆرەت ئەئەولسىىتا  الىىەئسھ  ۋۇىلتتىىا كىىس  دىلرلىىد ەكىىۈل ىل  لتلزىى  چ وئاۋاىىملرلىىئ   268 برل  قىى ەىسىىسۇتالررلىىت م

ىلرلاڭلىىد    ېغ واااڭىىات ئىى ەخسىىسلم ىلرلىى  چەرەە لز وې لشىىاىىازۇۇە  الزىىااەچ لرەئڭ  ىبقىىۈملتل ە ھۇڭلىىلە ئاوىىددرغئللزىى   ئاوىىددرىەزلك

  ۋەئھ غكىتسئلۋۇمھۇ ز ىئرغكىئۇھلۈىارغئڭ  خل لسىتللا   ە واىاڭلسى  ولىر «ەئقلزرلۈى  لۈل  ئ» بزلزلائ ەڭلغا بقۈملت ى ەھۇڭلل ېۈللر

ئاۇىلسى   ې للى ى بقۈمەچزلىاى ە ولىر سى ەاللرلم ەالىلىئلم ۋاىەى» ئەر لسى وىاش  چسئدكىرسى ئەئەولسىتاڭدۇ الەئسھ  ھۇڭللەڭلا ىەىتە وس

 لد  ئ ىلرلا  ېغ واااڭات ئ ەەھ «ائى

  ۇالىى  ېى – ەزى ەرىىۋەچتەئ ەئقلزرلۈلزل  ىىس لۈلىى  ئ ۋە ې ىىئق ۇچللەھ ەز وئرللزلىىد  ۇالىى  ېى– ەزى اولىى  ئلشىىزل ەئىاڭىىدۇىى دڭلىىاھۇھ 

ئىازۇئ  بڭرل ەقى سۇئڭلىائ ۋە ې ل چى سئدئللىار ەرىزلىاخ ا سالسر ملرلئ  م 400ملرلائھ ول   ە واىاڭلس  ولر ەئقلزرلۈ    لۈل  ئدئوائھ

 ەئقلزرلۈىىى  لۈلىىى  ئ ۋە ې ىىىئق ۇچللەھ ەولىلسىىىلدلزدد؟چ ەئقلزرلۈىىى ىاڭىىىدۇى  لۈلىىى  ئ ۋە ې ىىىئق ۇچللەىاڭىىىدۇى ھ بئلىىىدللاڭغئق ۋۇئۇ ې لشىىىز و

 سڭل ىىدلل  ودالىىاڭلرلد ەئقلزرلۈىى ئ بزئىى ەئقل زلىىاى ەڭىىغولر ەئچ كىى ەئمەالىىرللئىىازۇئ و ۋە ەچۈۈزمەالىىرللا ەخىى ەتز –واكىىىلغئرا زللىىا  

الزىاالت   لۈلى   ەىىۈئۈر ەلق سالىاھل  ىلرلىا  وى سۇئڭلىا  وسىلغئھدئاازۇرا ۇالت وئرل ەۋەورللئاكىاڭرلى  ال ەھھلدللى ەچزل ۈىلرەئى

الىلكڭ   سئدەرلى  چىىل ەواىىاڭ قلزرلۈلزى ئە لۈلى  ئ ە   مدئئلپاھلسىلد بى ەڭرلۈزلائ ۋە ۈك ەڭرللھ ەت ىاىائ ەرۈ و ەمەل ئ ەئقلزرلۈ ئ

 ەئالىىە. ئىىازۇئ و بڭرل لكگەقىى االىىلكڭل دڭىىسەئئئ بئاللتلشىىۈەق ەتالىى ەئگەالىىلكڭ  قلشىىلر ۋە ۈكۈئۈكىىۈەىلكڭ   الدئىىاو  ەچرلسىىە. ىاىائ



 

 ەرىۋەچتەئ ەمسىلك؟ئلپاھلر  لكڭ وئرلىا  ڭىائۇزلرلىل ڭىااىاق  ما سئۇمسىلكىلرلى  الىى چ سلىئوى ەەھ ەئقلزرلۈى  لۈلى  ئ ەئقل زلىاى سڭ اللك وى

 ۋە ھې ىىىىئق ۇچللە  سىائررىىىى ە ىلرلشىىىىا چامىىىىام سڭىىىىدۇىالىىىىلك و ۈڭۈ وائلسىىىىلك  ىىىى ەىۈل لرەئگلىىىى ەم ەچتىىىااىىىىئرز  چارغاسىىىىلكل ى ئلۈۈلز ىىى 

ىلرلىىا   بى ەتچىى ەالىلكگ ېزىى مىۈل لسى  ەماارلىىا  وئرسىا  الىىئت  ېلتىىاڭرل لىئچئر لرلىىت الىلك  ېزلىىام وىئال ە ىائلدلسىى   ئلزسىاڭپەئۋەئرلل

وئرسىا.  بزرل ە الىئڭى  ەاللرەئ ۋە ەم لرلۈىرەئوىائ ق ەالىلكھ سەئۇالىت وئرى ېلتىىاڭرل لىئ ېزلىام ەگەئ  ئداازۇۇادە ەاللرەئ ە الزاالتلى ولر

 داازۇۇاىىد ېزىى م ە الزىىاالتلى ولىىر ېىى ە ھ بقۈە چىىالز  دئىىاو  بئمەت ىىى ۋە ەئگە ئىىازۇئ و ەئگەقلشىىلر ېزىى م ەڭەاىۈل لسىى  ەمالىىئت 

 ەمەال س؟ئ

  كرلىتسئلائرسى ىىئڭ ۋە الزىااەتىائكى  ىلرلزلىا   ئلزسىاڭللەچۈە  ۈچىۈ  ەرىۋەچتەلشى  ئالىاھل  ىلرلىا  ىلر  ائل لرل لزل ېكلتئلۈۈ  گ سو 

   دىلرلزلد ەىەززۇچك  سوئر ېلل ئ ەرۋەچتەاازۇال  ئ اچەئئۇئڭلەى بچ ەزل ئ سو ە  ئلۈ سڭدۇىو ەىۋۇلئ

م ەاىۋلى ەرەاالسسىاۇمزلائ ەالەمىلەئ  اسىاۋلسىللم ائىا تئئ  قلتاوزلى اوىارلغئ قلتاو لسىلزل ەھلۈ   ھۇڭللئلد وئرلا   سڭدۇىم ۋەىەرلل

 ەالەمىىلەئئىىا تئئ   ېىىلللق سڭدلل  كىىدىلرلىىد ەتىلرلشىىز  ئ سڭىىدۇىم ەالسىىا.ىلرللزلىىدۇ  ئ ەقرلىى چ ەالسىىامز ئ ۈىىىۈ ئ دئدشالىىلكھ ەالىىل لز ئ

 لسسىىاۇمز ەرەاائ ەالەمىىلەئ  ەالسىىا.ئ ە ەئڭ 12 ەچلجلىىدە  ڭدىلرلىىد ېغ ئىى سالاولىلسىى الىىلكل  م ەالىىل لز ئلم ۋاىىەى ەرەاالسسىىاۇمزلائ

 ەكىى ڭ اىلزلىىدئسگئۇھلۈىىال خل لسىىتللا   ە ولرىى ت ەڭلىىل ەر سئالىىەچز   س  وىىەالائۇاىىددچ ەالىىل ز ئلم ۋاىىەى ە ىىائى 12 ەالىىۋل رل ە چ

 ب  ەزقىى  ىىدللمل 200 ەھلۈىى ىلرلىى  ئىىائىلرلت ھۇڭلل ېغ ئىى ەالىىل رەئڭ ئلم ۋاىىەى سوىى ېكلتىى گ« اللغڭىىدز  ئالىىتلل» وئرلىىا  ە ۈىىائ ئ

 ڭئلۈۈلز ى  ىىئ ەھە  ئلسىغ. ھلزى  ھۇڭلىلەچرەاىدداائۇى ەرللزى ى ەرىزلىاخ سالىسر ا م املى 400ملرلىائھ ول   لۈ دڭلاھھ ۋە سالسر اڭغئڭلام

لم ۋاىىەىىلرلزلىا   ېغ ئىىوىس  سالىسر اڭغئم ەھلۈىى   ھۇڭللەزىلللىددئم ە  وچلسىتاڭتلل اھلزلزلىىخل لسىتللا   وئرسىا ھلزىى  ۆرەتھ سە ھلىل وئرى

 سڭلا الى ەئزئ بقىۈملتل ەى ەىلرلى   ھۇڭلىل ەرەەچىلرلى  ئلشىلز  چئختلتلشىز   ەكى ڭ  رەئڭ ەالىلئ سوى ۈئۈە ڭىائۇزلرلت ولرىد ەالل رەئگەئ

ئۇھلۈىىىال  ە واىاڭلسىىى  ولىىىر «ەئقلزرلۈىىى  لۈلىىى  ئ» ۋەىلرلىىى   ەتئرلپلزىىى  ەچ سالىىىسر اڭغئڭلام ۋۇو اىىىا بقۈملتلزلىىىاى ەھۇڭلىىىل س وئرسىىىل 

ىئررلشىىى   ەۇالىىلتۋول بقۈمەچزلىىىاى ەىۈل لسىى ار  الىىىئت مئىى ەىىىىئرغش وئرىىد   ھۇڭلىىىل ەئچسىىلكك ەئلۈلتلزىىى ى ۈكىى ەڭرللھ سوىىى اىزلىىدئسگ

 دئڭارغئڭلىىاژ ېكلىىت گ سڭل لك خىىال اىىازۇ ىىىاڭ بقۈىىۈىلرەئگەچ بئملتلز ىىى اھلزغئڭلىى» ەئزلىى ەئ سڭلا الىى سالىىسر اڭغئڭلائائىلسىىلدۇ  م

  ەئھ و ۋۇباا ەەھ «دىئررلزلر اادزلتللا 

 وسڭىدلل  ەر ەقىتەق بئالىلتل ق بزلز ئى ەرل لدەالىاى ۈچىۈ   ەمىلللتلزلىاا ەلھۇڭلى ۈكى ەڭرلۈ ئلسغ. ھلزللا وئرلىا  ھ بقۈملتلزلاى ەھۇڭلل 

 «ېسىىاوغڭ اىتاىىىىدلت ەچ ڭىىىئ ەڭئ دڭلىىاھۇئلسىىغ. ھلزىى  ھ»: ولىى  واااڭاچلىىدۇ ەرىىس.م  IIې تمىىائگئااىىال  اھلشىىاى   ۆرلتلزلىىاھ ەھۇڭلىىل سئد وىى

 ەگلشىل ئ سڭل لىا  وىۈكىۈئگەڭلد  ەئمىا   ەخسىسلم لرلىت چئر ىلر االىرلت ەڭ لرلىلالىاڭرلىرل للا ق ئاز سالسر ا م ەھلۈ ھۇڭلل ۋە ې ە ھ

 سئۇئھللكىىئ  سالىىسر ا م» ەخسىىرەئڭ ك ۋە سئەالسەالىىەرەئڭ م ەچىىئئرل   ئىىائىلرلت وىىائىت ېىى ڭېخل لسىىتللاڭرل   ئلزتئۇھلۈىىال  ەھۇڭلىىل

 چائىاچىا    دئدكغئڭ ئاگاىغڭد ھې ە « دئىاچلرغئھ ۋە ئوئلستغئ ېچ سۇئئ ۈڭۈ ى  غئ ىلرل ەزەئى

 ەولىىىەچ ۈ ەار ئئخشاك االىىرلت چىى ەىەچتلۈىى ھلزلىىم ا ۋەىلرلىى   ەىل ىىاائڭ  غاچالىىەھھەىسمئلزسىىاڭلم  ەكىىۈلغچلزلاچ ۆرەچىىرەئھ ەكىىۈە ول ر 

 ەزقىىسئم ېلتىاڭىىدل س ئ ەىىىائۇئ  وىىئال  سررللىىا الرىى  ماىب   1981 اتلزلىىېقئملت ەقىىرەش  ىمسچەئەالسىىلپرلۈز ۈرىىۈزچ ەئى ۋەئاا لشىىز  

 لۈلىىىى  » ۋئو ارلىغئڭلىىىىااا ۋە ې لۈىىىا  ئامدىلرلزلىىىىد ەىەززۇىائلتىىىىا اىىىازۇ ىىىىىئررلزل  چ ەالزىىىىاالتل  ۈر ەلەىىىىۈئق سوىىىى ېكلتزلىىىىائلۈۈىىى  گ

ملزلسىىتل   الىاولت وىىاش  ۈئقللەڭلىىاچئلر لى   الىى   ەولىى  ىىاڭ  وسڭىدلل  ئلىىد  وئر لسىا  سڭىىدۇىئ ەگەئاارلىا   ئ ې ەڭرل ل ىىسھ «ەئقلزرلۈى ئ

 ۋە ەچتىىى ىئزرلرلىىى  ق ۋئو ىىىارلىغئاا ۋە ې لۈىىىائام ۈىىىىۈ ئ ې ەڭىىى ئەاللرل لىىىزل ە ەەھ «فاكلسىىىتغئ» ەڭ ئلسىىى ۇئلرلل ەاەۋلتزلىىىائ ۈرەڭىىىتو

لجاھڭلىىىا ڭ ەئلسىىى ئ سماسئلللتلزلىىىائلىىى ۇ  ئلسىىىغ. ا سئد ئىىىاي وىىى ەولىىى  ىىىىاڭ  وسڭىىىدللىلسىىىتلد ؟  ېزلۋېرلشىىىىاا بزلدللالىىى ەاەۋلتزىىى ئ

 ې لۈىاالىارد ؟ ئام ە لالائۇالىل  دڭلىاڭ ھ ۈىىۈ ئ ې ەڭى بز الى ېللىكولى  ئ ېى ە ھ «ېى ەزچاكىغش ق بىۈئۈەئ ەئلتلدللخ ەڭ ئلس ۇئلرلل»

 ەىسھللغئڭلىىىااغى  ېئلسىىىت سىىىىس.ولىىى  ئۇرلىىىا  دۋئسئئرت ەخىىىتل ەو ەرىلزلىىىاخ ەرەالىىىلتلل  لجىىىاھڭ ڭ ە ولىىىرلىىىت ەۋاەئ ەررلىىى  ئ ەئبر ۋە

ملرلىائھ ولى   ڭلىاھلۈ دھ ە واىاڭلسى  ولىر ەئقلزرلۈى  لۈلى  ئ ەرلۈرەئ  ىازل  ھۇڭلىلەچۈەڭلد ق ەڭجل ئ سڭ ەك ەەھ  ەئھ ئازۇئ و بڭرل ەق

 ڭلىىائەرلۈرەھۇڭلل سئالىىس  چ سااىتىىائ ۈئۈشڭىىائۇزلرلت ولرىىد سڭل لىىاو ې لۋلىىد  ئىىازۇئ و بڭرل ەقىى ەرىزلىىاخ سالىىسر ا م ب  ەزقىى  ىدللمل 400

 ئارد   ەئلپلز چ

 «ماگازلزىات» اڭلىە للۋېڭئئىائ لسىلدۇ   ېلتى ى سئوىا كىاڭرلت ى التلزلىئۈم ئلسىغ.  ېىتلىى سچئختاە ىار لىد   وى ەھلغھۇڭلل ەتالزاا سو 

ئلسىغ.  ۈچىۈ ىلرلى  ئىائىلرلت   ېغ ىااتىا ئى ەالىل رەئڭ ئلم ۋاەى ەزقسئىلرلزلا  م ېغ ئ ېكلتلدەگ «اللغڭدز  ئالتلل» ەڭلاھۇڭلل ېكلت گ

رلت ىائكىىى  ىىىىاچتلت ڭىىىائۇزل ەسىىىلكرلۈۈ ەھەئ ەولىىىاى سوىىى ۆرەچرلىىى  ئلسىىىغ. ھ ۋە ەئەب  ئئھ سئاكىىى ېىىىتلىولىىى  ى ەڭەازلپلزىىى  ەر ازلھدڭلاالىىىل

 ەقىىرەشوىازۇئھلل ى ەىسىسۇچرل لز م سۇئڭلىائ ۋەۇر االىرلت ۋېتلال ەىسىسۇچرل لز م اڭلىە للۋېڭئئ ۋە ەھۇڭلىل ەررل لىدە  ئلسىغ. ئۈئھ ولرىد

ئلۈۈىى   سوىى سالىىسر اڭغئم ۈچىىۈ   ەىلشىىغىرل للل  – ېىىكۇا ەچتىىاى ۋلىىغاەت ەىەئ كىى ۈچىىۈ   ەئەولسىىتاڭزلائ ەئسھ ئارىىد   الىى ەۋجئ سڭ ھورىىى

 «ېتلر ااددالىىى ەىسىىىسۇچرل  م اڭلىىىە للۋېڭئئ ۋە ەھۇڭلىىىل»مىىىاگلكلزغئھۇ   وىىىائرلت ەىتىىى ق ۋۇز ېرلشىىىتللۋېتلال سۇچرل لز ەىسىىىم ۆرەچزلىىىاھ

 ەئىائىلرلت ئىاۇى ېرل قى سئدەىىاات ەر لرل لزى وىاش ئ ەھلۈى ھۇڭلل ەررلى  ئلسىغ. ئ اواكىى ۋە ۋللە  رلىەئللىئئھۇڭللىا غڭد    ېغڭغئئ ې ە ھ

 ەالىىلىئلم ۋاىىەى بقىىۈمەتى ەگەئئ»: ىلرلىى  ېغ واااڭىىات ئىىكىىل قلت  « Arla foods» ەھلۈىى ھۇڭلل ە رولىى سڭلىىاواكىىرلد   و ۈزۈكىىز ئ

 ىىىىىىب ىەچرل ل لكئاالاالىىىىىرلت  ئەڭ ڭلىىىىىاولك قەىىىىىىۈئۈ. الئئل لسىىىىىا ەقلردەكىىىىى ەالىىىىى لمئ ەررل لىىىىىدللئلسىىىىىغ. ئچئر لرلىىىىىت قل لكلسىىىىى  

 ەھلپرئمىىىاچلل ەوئرىىىد   ھۇڭلىىىل ەالىىىسئااقائۇكىىىىا م ەەھ «الىىىار اىتاىىىىدلت ەچ ەولىىىكگ ۈئۈە ئار ااىىىدللاڭرلىلز  ولرىىىد ۇچرل ل لكڭ ەىسىىىسم



 ېىىلل ھ ەئالىىەولىى  ڭ سڭللىىاھورى ەقىىرەشوىىازۇئھلل ى ەىسىىسۇچرل لز م ەھۇڭلىىل سالىىسر اڭغئڭلائلتتلپاىلىىدلل مئو ىىا ۋ  ااېملزلسىىتل   مىىئررل

 ۈئھەچىىىالىىى لم ەئ ۇچىىى ەى ل چ ېكلىىىتئلۈۈىىى  گ ەزقىىىسئچائىاچىىىىا  م ەالىىىل رەئڭ ئلم ۋاىىىەىوئرىىىد    ەالىىىسئالئئۇكىىىىا م ە.اىىىائھ ەىىلىىىدەى

 ەگلشىىل ئ سڭل لىا  وې لشىت و ۋەھە ەئمەاىدللاڭرلىللاو ۈزاىى اسىلكرلۈزل ەھەئ سڭىدۇىو ېىلللق وسڭىىدلل ۋەالىئئلد   ەىىۈئۈ.ق سالىسر اڭغئھللم

ڭاملىىدلل  بقىىۈملت ى ە للۋېڭىىئئ ۈكىىۈئۈە ى سا دىوىى سچىىاشولىى  چ ەر لرلىى ل ەوىىائرلت وىىاش ئ ەررل لىىدلۈ ئلسىىغ. ئ بقىىۈملت ى ە للۋېڭىىئئ

ئلىتلسىاھلم  ې  راڭسىىز  ھۇۋۇمغكتسئلالئئل االىر ەىىۈئۈ.ق بقىۈملت ى ە  ھۇڭلىلسئھ الئئۇكىز  چا شى ەىىۈئۈ.ق سالسر اڭغئھللم ۈچۈ  

 ەئەولسىىتاڭدلۈ ئ ەئسھ الىى ە ولىر ېسىىل  و ائڭلەچرەكىل ق ڭىىىئ ەھلۈى ھۇڭللھۇڭلىلە ىبقىىۈملت  ئىىاخل    وىىائھ   ېشىل ئ ەالسىىلرەەزللىا  ى

 الئئلد    ەىۈئۈ.ق ۈئھەچال لم ەئ سالسر اڭغئھللوائرلت م ۋە بقۈملت ى ەئەولستا ئ ھ ەئسچلر  ئائىلرلت ال ەر لسلزلاواش ئ

 : غانلىرىتەلەپ قىل ۆكۈمىتىدىنھ ەدانىي ۇسۇلمانالرنىڭم

  س الئئلس ەىۈئۈ.ق دڭلااللدللئلسغ. ھ ۈچۈ   ۈئھەچ ەال لمئ بقۈملت ى ەھۇڭلل  1

  ەئالس و ۋەھە االرلىللا الاھل  وئر ەچزلاالزاا سڭدۇىوھۆرلتلدە  ېلللق وسڭدلل  2
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 زلىىىاسىەئئل رل لم ېكلىىىتگ ەزقىىىسئم ۈڭرەئھەقىىى ېللزۈىىى   قەر ەقىىىتەق دڭىىىدلرل ئئئە ەولىىى ر–رلىىى   ولىىى  ەرە چ سوىىى سالىىىسر اڭغئڭلام 

 للىىا  ئلر بزگەقىى ەالىىرەەھ ەاۋلسىىلز ى ۆرەچرل لزلىىائلسىىغ. ھ دڭلاالىى ھ ەئبر ۈڭۈ اىىئى  ىىى ەزكىى ڭرلشىىل لكھۇاازۇالىىلز  ئا ئسى للىىا 

 ادڭدۇكىىى لزىى  ئئئرلەرە چ سالىىسر اڭغئڭلاىارىىدۇ م ەالىىسئلمم ېىىللل ق سى للاڭىىدللئ سى ۇڭغئرىىائىىائىلغە ئلىتلسىىاھلم و –ئائىىىا  س وئرسىىل 

 ۈىىىۈڭغئ ەئەچرەئەڭىىپم دڭلىىارلتھ وىىس ۋەئلىتلسىىاھ  ئىىسۇئ  ەاىىددولر  سىەھھەلچلل واكىىىلز  مىىئلىتلسىىاھ ەررلىى  ئ ۋئو ىىااا ەرىىسمۈ    مبچت ئىى

 سۇئرىائ سى للىاڭرلى ئ سى ۇڭلىائلىتلسىاھلم و سۇئڭلىائ ەىۋۇرىدۇ ئ سڭىدۇى  ودچل لشىلد ېپلشىىامارىدلزغ چ – سلالائاھلتلز    – ەخت  ودااكااد

ز  اھلم قل لكلسىىولى  ئلىتلسى سڭ رىسىىئئى ۆرلتل لىىكھ» ەر لسى وىاش ئ ەئەولسىتاڭدلۈ ئ ەئسھ الىى ەڭلىاھۇڭلل ەچتىا  ىەالىرەچ ەقتەئ ەچز ىللىام

 تلز بئملىىىى ەۋمرەئڭلىىىاى سالىىىسر ا م دڭلىىىاھلۈ ھ ۈچىىىۈ   ەرۈىىى و ەمەل ئ اڭغئڭل غسالىىىسر م ەھلۈىىى   ولىىىك ھۇڭللەىىىىۈئمەقتەواكىىىتلل ق

 اەقرل ەڭرلۈزلىى وىازۇئۇئھلل ۆرەچرل لىدلۈ ئلسىغ. ھ ەىسىسۇچرل لز م ەھۇڭلىل سوئرىد   وى ەالسئم ېللشۈەھ «دىوئرد  ەڭ ەگبئالاىغكز  

ب   ەھلىى ى سالىىسر اڭغئڭلام سۇئوئرىىد   ئىى ۋۇىى لت الىىائىىا سڭتسر ىىالئ ۈىىىۈ ئ ۈكىى ەڭرل  ئلسىىغ. ھ ەئلىى  وىىائى س  وىىئلىىد   ەچلجلسىى ڭ

 د   سۋۇرچئڭ ېتلىول  ى ەڭەا ەڭرلۈلز ئلۈ ۈقسەزا اىل  لتلزل

 مىىىىسىەم ەھ ەالەملل ل لىىىىك رل   ۋ قىىىىاېخل لسىىىىتللا  ىئۇھلۈىىىىال  ې لۈلزلىىىىائام سئدڭ ىىىىسو وسڭىىىىدلل  ەمەلئ ەتالزىىىىاا سڭج چىىىى سوىىىى 

 الزلىىرل ۋ قاېخل لسىىتللا  ى ەرىىسمۈ   مەر ەڭلىىد ق بئالىىلتل ق ەوىى قوئلسىىت  ئېچگئاىىاق  ولىى   بزل ەقىى ەرىزلىىاخ ز ئەرەاالسسىىاۇم

ئاكىى اىتا   ەەمەرىى ىئررلشىى  ئائىلسىىلدۇ ئ ۋەىل االسىى   االللاالىىلتلزل ې لۈىىاىلرلشىى  ئام ۈئئەتاىى ئبچۈۈزۈكىىۈە ەچز الزىىاا ېللىى ئ سڭىىدۇىو

الللاالىىلم   ەرۈىىو ەمەل ئ ۋەچغئىىاھۇ مكىى  ھلزلىىىائ سالىىسر اڭغئرام ەئالىىەوئرلىىا  ڭ ۈئچۈەچىى ەكىىل بچۈۈزۈئ ەچز الزىىاا سڭىىدۇىو سۇئڭلىىائ

 ەۋەچ لىىرەئ  ھىلرلىىدللا ەكىىۋلتھلزلزىى  چخل لسىىتللا   ەئە رل لىىدەچ ەئى دڭلاڭلىىا  ىلسىلسىى   ھبەملسىىال ڭاىىىاالت  قىى سڭل لىىا  وەئەزھدئر

 سئرىىا غە چىىىئر تللەىەچىىمىىاھھلم ا سۇئڭ ئىى ۈڭۈ ىلر اىتىىا  ىىى ەتخلىىكم ۋۇالىىلتەول ەالللاالىىلتل  ې لۈلزلىىائامۇئ ۋ قىىاېىوىىائرلت  ە ولىىر

  دئئلتتلپاىدۇكرل لد سڭلائ ۋە ې لۈائام ۆرەتھ

ئلسىىغ.  اڭلئخل لسىىتللاڭغ ە ولىىر ەىىىسھللغئا ىااسىى  ھەۋئرەئھلۈىى ەئى سئدڭغوىى ەالىىل ئ 14 وسڭل ىىدلل دەىسئئىىا  قەئل ىىئىىارغى چائىىاۇ  

ىە ئىىسۇئ الىىەڭدلل ۈقل مل ىى غئڭلا ھلزللىىالسىىتللاڭخل الىىە  اەىىىسھللغئ ۋە ﴿ :ئاكىىۈائلرللاڭلد  ەالىىلز ەۋىم ۈكىى ەڭرللھ سچلىىدللا ھلزللىىا چ

  ①﴾ئۇز  وئر اادد ىەئگلك

ئل ىىىىىا  ئېلىىىىىت للل ە مسالىىىىىسر ا  وىىىىىئرللر   ەولەمىىىىىلەئرەئگە وىىىىائرلت ئسۇئڭلىىىىا  ۈچىىىىىۈ   ەالەمىىىىىلەئرەئگە ىىىىىىبئمەت ىلرلشىىىىىز  ۋە 

لەئگە ھۈكىىى ەڭرلل قبئاللتلشىىى    ئلزسىىىاڭللەت ئۈىىىىۈ  ئەىىىى ەت وئرىىىسە ئەۋەچلرىىى ە  وىىىس مەالىىىس.  ەالەمىىىئىىىبگەچۈە وئر ااىىىدللاڭرلىلز  

 سۇئڭلىىا)ئ ې لل لزىى ى ەالەملەئرل لزلىىا  ائارغىزلىى﴿ :دلۈ ىسئئىىا  قەئل ىى  ىەىلىىىەچە  قەىىىۈئۈر ەل الزىىااەت ۋە ىىىئڭ ىاوىىاىەچتسئ

 ۋە زگە ەچۈىۈا ەچۈەئلزسىاڭللز   ل لزسىلپ سرسرىۋۇئئ ېى ە ھ ②﴾كۋەچ ەا لب ئاا لھەە لك  ئېلت اا ئل ا  ەزلسل ەو ېلتل  ئل ا  ئ ەزلسل ەو

 لەمەال س؟ئ ەرەاالسساۇ.ئ سىەم ەھزۇت م  ەچۈەگبئىلرلشز   سڭدۇىك

 ەرەاالسسىاۇ.ئ سىەم ەھئلزۈىائ ىلرلىا  وئرسىا  مىە ەالىلرەئ ە ولىر ۈ ەچرەئالى ىەولىا ەڭئ ەرەاالسسىاۇمز ئ ئللسا ەىسھللغئا ېرل  ق ەڭەا

 ولىى  بئەر ە )ھلل چىىەر لسىى ق ازلىىئبزل ڭال ئىىارغى الىىاەئاە.  مئىى»: ېلتتىى ئ ەئلشىىتلرەئ  ۋۇىتلىىدۇ بزئىى﴿ :زلىىاىسئئىىا  قەئل  ەچۈەئلزسىىاڭلل

ئارغىىىىا  ۋەى ساردئىىاو  ەچتەئىىاخل  ۋە دڭلىىاھ سئىى دئ سىىاھلئىىئرر  ئل ەئاە.م مەالىىلائلسىى    ئسڭلىىا وې لىىددق   خەۋەئ خىىسش ولىىرە ب ۋۇىوىىئ

                                     
 ب ئااەت  120 الۈئلس   وەىەئە ①
 ب ئااەت  285 الۈئلس   وەىەئە ②



 

 لەمەال س؟زۇت ئ  ئاىرللا ئەرەاالسساۇمز  ئللسائائىلرلت  ۈشەچۈۈزئاالتلز  ا ې ە ھ ①﴾دوئرلد ېىلزغئھللا

 سىەم ەھوئرسىىىىا  مىىىى ىلرلىىىىا  چىىىىبى ەت ھەەئااىىىىال   وىىىىسزدى ەئاەمزىىىى م ەزئلتىىىى ى ئاڭلسىىىى  ەرەاالسسىىىىاۇمزلائ ئللسىىىىا ەىىىىىسھللغئا

ىلىىىك  مەئاەمز )ملسىىىال ىلرلىىى  ئىىىبزلز   ىىىاز الىىىاىرللا  ب ئل  ۇڭزلىىىا اەڭە )ئىىىارغى﴿ :زلىىىاىسئئىىىا  قەئل  ەئگەقلشىىىلر ەرەاالسسىىىاۇ.ئ

  ئىىس ئەوللزلىىا )كىىسڭلا ولىىرە  ئىىس ئللسىىارا ىاملرلىىدۇئ وئرىىد ب ھدىزىى  قل گىىۈزئوىلىىا ھەئگىىاىل لكھلل ولىى  ولكڭ قبئالىىەچت ب  ئسڭل لىىا

  ئسزۇچت ەچۈۈزگە ئاالتلز  ا ې ە ھ ②﴾ وئرد ئلتائەت ىلرلسىلغئھلل   ە ئلشەڭد  ىەمدە )ئەولل ەبۋە قلتاورل ل  ەالبزرل ل

 ۋەئىىاالتلز   ھېىى ە  ③﴾ئئخشاكىىتسئ ئبرتىىۈئگەڭ ەئلزسىىاڭغئڭ    ۈچىىۈ  ئىس ئبرتۈئلىىدلۈە   ڭىىاىەى ول ۇۋڭىى قل ۈىى  ﴿ :زلىىاىسئئىا  قەئل 

 ۋەااكىىىاڭلاڭغئڭ   ئااىىىارغئڭ   ەگ ەڭىىىغئ اامىىىاڭرلت ىلرلىىىاڭغئھلل واكىىىىلغئرا چ ەئگەالىىىلر سئدكىىىتائ»  ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىاۇمزلا:

 ې ىاڭىىدۇىى دڭلىىاھۇھز  ل ل لزسىىلپ ھېىى ە  «ڭغئلر ىىاى ەىسىىلكرلتى ەئگەقلشىىلر ڭغئ ىلر ىىا ستڭىىاو ەچرەئڭىى زل ۇئ برتىىۈئمەڭغئ وىىارلغئڭ  ئ

 سئد وىى ۋۇىلىىت ب  ەزقىى ەالىىل ھللئ 14 وسڭىىدلل ەڭىى وئر للىىا  ولىى  زۇمىىاڭغئھۇ ا كىىەئچزاملرەئ–ەىىىدەئ ەرىىىىائۇرلتاىىاق  خ ۈزۈ.چىى – س ىىىاڭ

 سڭىىاى گ اشىىزلېىلتلئىىىا   ەىىڭىىا» ەچتىىااائۇچىىىا   ى ېۈىىئئتئ ەىل ىىدلررلۈتەئ ۋە ە ىەتكىى ەت ىلرلىى  ئىىائىلرلت ئىىاھۇر ەكىىۋلتچ ەچۈەئلزسىىاڭلل

 ەوىى ق ئوئلسىىت ېچ سڭ ئى ەڭل ەكىى سرىس ئ ەالەملل ل لكڭلىىا ز ۈمرۈابالى بزرل ە الىى ەھلسىز ى ېىى ە ھ «ېللى ھدئئ سالىلتىاڭىىدلز للزى  ئەق

 ۈىى ەڭرلئلۈ ەئقل ىر ائڭل ئوئلسىتغېچ ەمەرللەچىتەل ئەرسىىس چىئر ۇ ق ەڭىتلىللەمىااسى   ۋە ەىلى ىااسىى  ئ سزۇئچل چلى  ئى ە ولىر ەالىۋل رەئچ

 سڭلىىىائ ۋە ې لۈىىىائام اى ۇۇئڭلىىىس  اواكىىىى ۋەوىىىارلغئ  ئااىىىارغئ  سڭىىىاىئل ۇىتىىىا ول  ە ولىىىرئافلاڭلسىىىتا  ئااىىىا  وئر اىتىىىا   ېزلىىىتئ ەم لىىى ەى

 ە ىىئق ۇچللېھاارلاڭىىدلل  دڭلىىاھۇھ ەچرلىىىامغئى ەرەالىىتلزدلۈ   سڭدۇىغ  كىىۇچىىىاڭرلى ۈۋرۈئۈرتبئ سڭىىاىول  ۈڭسىىې  ق ەئلپلىىدللئلتتلپاىدۇكىىرل   چ

 لەمەال س؟ئ ەىسسر م ا ئوئلكملزلېچ ې لۈائام ۋۇچىا ىلرل  ەۋۇالھ

 ئاىىىىاڭرلى   شسئدئاىىىىاڭغئھلل واكىىىلغئرا ىائكىى  ئىى سئدشئىى بزرل ل ەئىى ەئھەىااسىىللل  ا ۋەىااسىىللل  زۇمىىا   االىىلزلەئائمللئلسىىغ.  

 تلىى ېلئ ې ۈلىىىى دد؟ې ەرەاىىو ېلتلىى قلىىى ئ ڭ سوىى ەرىىس.؟ىلرلىىاڭرلى  م ەچرلىىىا.ى ەئڭ ىاىىىا  قلشىىلر ۋەىلرلىىاڭرلى  ى س ئوئرىىېچىااسىىللل  زۇمىىا  

 ېىى لىا سڭىىدللو ې لۈلرلىغئڭلىىائام ۈئۈكىىلز  ا ڭىىىئ ېتل رلىىتى الىىەقۈلكىلرلىىا   ەئىىەكىى االىىلزلەئائملل  ەرلسىىئەىرل ەم ىىا  ئې ەر ەاىىددو

ىىىازل ى   ۋە لىلز وائرىىاڭر ېرلىى ئ ەا لللسىى ئىىاچئ. چ ۈالىىتل ەئ سى ۇۇئڭلىىا ى ساىىا ئڭر ېىىتلىى سڭج ئلر لىى   چىى ۋۇىلىىت ب  ەزقىى ەالىىل ھللئ

  دااخش  ولرلد م ە ئاھە.ەىلز  ىسوئرئې چ

 ۈچىىۈ   سڭدۇىغكىى ە ىەچتە كىى – ەىلىىىئ ۋە ەخىىغىئ ۈزەلگىى ەت ئىىاھۇر ەزلىىرەت   س ئائىلىىدۇ ىارلىىا  وئرسىىل  ەئەىىللاچتىىاچ سالىىسر اڭغئم 

 – بئەئىى ۋە ېتلىاھللىىا ھلزلىىم ئ سۇئڭلىىائ  ەكىىتۈابالب   ەچىللىىزەزەئىكىىلدلل سوئرىاڭىىدۇى  ېتلىاھلزلىىاھلزلىىم ئ سۇئڭلىىائب   ەچز ئلزسىىاڭلل

 ۋە ئللسىا مسالىا  مسالىسر اڭغئ  ەچىۈە قە ەئلر لى لر سڭغئھللىىاڭ ۋ ىاڭىدۇى زۇمىاڭل ەئى ۋەىاڭدۇى ھلل  ەئىلرلشتا ى بئمەتى ەچرل ل ەئاھ

ئارغىىىىا »  ئېلتل غئقىى  :دالىىاڭااد ەئچرل لدللكىى ائل اڭزلىى ەرتۈئۈكىىز ئل ىىا  ق ەئگەئرەمىىلەالە  ا ىەمىى ەواكىىى ەرىى ە ق ەئلپلىىدللئىىارغى چ

  ەلل ۋەىىى ىۈكىىۈە  ەۋۇھرل للىىائ سۇئڭلىىائ ۋە ەئىسولىىائلسىىااىىا  ا ئلسىى ائلرلا    ئلل ۇىل لىىا ەلل ۋەىىى ىۈكىىۈە  ەولىىكگ ېلتتىىسى ئل ىىا  ئ

ئل ىىىا   رىىىاب)قلتاوغئ ېىىى لر ە و ەئلپلىىىدللچ ەولىىى ئ ەالەمىىىلەئرەئگە  ۋە )ئلزجلرلىىىاب ېىىى لر ە را وئللسىىىاب  ەۋئۇچىىىىا)چ ېىىى لر ە و سالىىىارام

 سۇئڭلىىائ ە ولىىك ولىىر سماڭىىا وىى ④﴾«ئملكسڭلسىلغولىىك ئارغىىىىا وئاسىى ۋەچ ەا لك ئىىاا ل ې لل لزىى ى سۇئھللئىى بئېلتلشىىتا)ئل ىىا   ېلتتىىسى ئ

 ول    ەئىرەئڭلا  سئلسلدلۈ ئئچت

 ە.ئىاھ ئلزۈىائ ىلرلىا  ئالىلز ەول  ەالەمىلەئرەئھلللدۇ    ل لزسىلپ ەىلىدەئ ەم لسىلزلاى اھلزغئڭل  ۋالاما ەر ە ق ەئلپلدللئارغى چائاۇ چ

 ىەئلىىقىسئئىا   كىىسڭا  دسە قېتلىدقىا ل  وئرىىھە  ڭەچلجلىىدە -وىائرلت  ەالەملەئرەئڭىى  ئلزۈىائ ىلرلىىا  وئرلىدد ۋەھلزللىىا ئاالىللرلت ىلرلىىا   بزئى

 :ئااەچرل لدە

 ەچرەئئئخشىىللا  ئىىاا ې ەڭىى ەھ ⑥﴾ئلزۈىىائ ىلرىىد  ەالەملەئرەئڭىى   ەۋمىى ى ەمسھالىى﴿ ⑤ ﴾ئلزۈىىائ ىلرىىد  ڭىى ەالەملەئرەئ  ۋمىى ەى سىزلىىاڭ﴿

 ائىىارغى چائاۇڭلىى س غ ئلزۈىىائ ىلرلىىا  وئرسىىل ل ەالەملەئرلىى لز ئىىبز ىەۋمىى  الىىەمسھ ولىىرە  ىەۋمىى  ڭىىسى ئەمەرللەچىىتە  ەق ۇئۇڭلىىا چ بەقىى

ىسئئىىا   ئسالىىسر اڭغ  مەئگە و ەۋەئخ سڭدۇىكىى ىسئئىىا  قەئلىىىئلزۈىىائ ىلرلىىاڭرلت الىىاڭارلاڭرلىتلل   ڭىى ەالەملەئرەئ  ۈچىىۈ   سوىى ەزل لىىدەڭ

 سالىىسر ا م سئلزۈىىائ ىلرلىىدللا  ول مىىئالىىلز  ەول  ەالەمىىلەئرەئھلل  دڭلىىاھۇ  ھەر ەقىىتەق بئۈەئلىى  قىى ە  وىىئال  ل لزسىىلپ سوىى زلىىاقەئل 

 ۋە ېىى لر ە و ېشىىائەتئلزجلرىىدۇ و ە ولىىر ەۋئۇتقلتىىاورل   چ سىەھھەلمىى بزرل لزلىىاغئ ئخل لسىىتللاڭ ە ولىىر ەىىىسھللغئا ەم ىىا  ئېپلر ااىىددچ

 بزئىى ە ئلزۈىىائ ىلرلىى  ولىىر ز مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىاۇم ەالەمللىى  ىلرلزلىىا  ئىىاخل  زۇمىىا    ەۋالىىللەچ ې ەقرلۈىى ق ېلىىتل ا  ئئل ىى سڭل لىىائ

 ھلزلدلل ىلى اىتا   ائارغىزل ۋەھلزرل للا ئاالللرلت ىلر اىتا 

ىلرلشىىىتا  ۈكىىى ەڭرللھ لاسسىىىاۇممىىىسىەم ەھ ئەرەاال ەالەمللىىى    اھلززلىىى سوىىى ۋەئلسىىىغ. ھلزللىىىا  ەىسھللغئڭلىىىاا ە غئ ولىىىرخل لسىىىتللاڭ

  قبە ملسارغئمس وسڭل لا  ېزلىتسئڭاىاالت  ئ ېرلۋۇچىاڭرلى ق بئۈەئل  ق لسۇئىەلىائ

                                     
 ب ئااەت  45  ئال ئل  ۇ  الۈئلس  ①
 ب ئااەت  12  الۈئلس  چەى لى ②

 ب ئااەت  32  مائلدە الۈئلس  ③
 ب ئااەت  136 الۈئلس   وەىەئە ④
 ب ئااەت  105 الۈئلس   كسئەئۇ ⑤
 ب ئااەت  141 الۈئلس   كسئەئۇ ⑥



  ولىىىرەولىىىك ئلسىىىغ. ھلزىىى  »: ەاىىىددھ سڭىىىدۇىم ېتلىىىدەوب   67 ەالىىىل لزلاڭىىىامرلت ئ «سىەم ەھمىىى» دڭئائملسىىىت  سى اىىىازر ەئورلىىىلر 

 ەىلىدل لكڭلائ ا  ئلسىغ. ھلزللىا ىائكى  ىلىلى  ولكڭلىدىىئرغڭىد سالىسرغئڭ ئ ې ى ا – ې  زۇما  ا ەئى سكتاوئر ۈك ە ھ سالسر اڭغئرام

   الىار ا ەرىددىقە ۈزۈقلل ىزۇمىا  ئلسىغ. ھلزللىا ئئخشىاش وئر للىا  ىارپىاىغئڭ   ەئئئئڭاكت   ولك ى ەرلل لكگەى سەول   ائىلس  وئر

 كىغادللا  ولى چا سەوئرى بئئللەچز ىى بقلىدللا  . ھلزلزى  ىىا  چئلسىغ ېىللل ىلىىاڭىدلل ق ەالىل  ڭىامرلت ئ «ھۇالتاڭ  ەاتا ك» دكدلزلائ

 « دىلرلد ەتئھلزلا ئائچلشل لكڭ   سو بى ەچرەئڭ چ سوىاررلت ېئ ېلتىاڭدۇئۇالتلز  ئ ەم ا  ئىدۇردۋگلزلبئ ەالۋل رەكز چ ەەھلل ھ

لزلزىىى  ئلسىىغ. ھ»: داازلىىىد ەەھ ىسڭىىدۇم ېتلىىدەوب   12 ەالىىىل لزلاڭىىامرلت ئ «ىلرلىىى  اىىئىت ۈقۈالىىواكىىغە  ۈگۈڭىىىدللو»  ىىئل فلزىىدلر 

 ە ئاالاالى سوى سە وئرى سمغكىىا ئئم بەقى ەڭئ ەمىلللتلىدەا ې لۈىائام ەچە ڭلسىل ھۆرەچىرەئگە ۈچىۈ خاىلشى  واكىىا   بئاللتل قئملغە سو

 ئىەلسۇلائىىىىئلسىىغ. ھلزللىىىا وئرلىىا   ۈوالسىىىلكق  كئچۈلسىى  ۈچ اخاىلشىىىزل سوىىىلى اىتىىىا   ېرلىى ق ەالىىىرلۈتللولر  ەىلىلتلزىى ى اھلززلىىى سوىى

: كھۇىىىىىاررل ل ل بالىىى ۈئرۈزئ ەولىىىكگ سچىىىىسىل لكئئى»: ەاىىىددھ سڭىىىىدۇىم ېتلىىىدەوب   38 ئەالىىىەئڭلا مەزقىىىسئ اەڭە ئىىىس  «بى ەڭرلۈتىىىسئئ

 ھەاتتى  ‹دسڭلىدىىىا ىئىئاااالى  ولى  ئلغ سۇئااكل اىتا  ئى ەتىاۇى ول  ملرر سئلدللا ااىت ۋۇڭرلىز اااغئھۇ زوئۇ سىەھھەلم ەى ۇھلۈ ال›

 ۋە  ۇئۇاتتىى چەق قىبەڭاىىاالت   الىىبزڭ  ھېى ە  ‹دئئخشىل ااد ەولىىكگ سۇئئى› سچىىسىل لكئاچىىااتت   ئئى ەەھ ‹ەم ەھرەئسىمى› سۇئڭ ئى ۋە

  «چل لشاچت  ئئئڭسچسكىا كسڭدۇى مې ل لكگە

 لىىىدللەىلىلتى اھلززلىىى سوىىى سە ئۇھلۈىىىاررلت وئرىىى لسۇئىەلىىىىائ سۇئھلۈ خاىلشىىى  ئىىى سوىىى ۈكىىى ەڭرل لزلائلسىىىغ. ھ  بئۈۋۇچل لكق قىىى 

 ئارلا   سھد.ئ ەادۇھرل لدللىلر االتلزغ ىائلغكز  ئ ەچىلتىلر االتلل ااق  چ ۈئۈكتەال ەئاللز ې زى

شى  ىئردل ڭى ەالەملل ل لك ز ۈمرۈابالى ۋە ې لشى و ەھھلىلەئ ەچۈەىاىىائ سوى ائلزساڭزل ول  ەئى ۈئگە ا ەەھ «سالسر اڭ ە م» بزلز ئ 

ۇچىلزللىىا دۋئسچ ەئل لىىدت ۈقۈالىى ەزلرل لزلىىاىئزرار االىىتلل  و ەزولىى ھ ەمىى ەى ەررل لزلىىا  ئلسىىغ. ئەىەززۇالىىلددئچ ائل اڭزلىى س  وىىەئزھدئ 

الىىى  ەگسىىەچ اسالىىللاىىاق  ڭئم رلسىىەەچىاىائئالىىلز  ەول   لررل ل لكھللالىىل –اىىاق  ئاىىىا   لكڭ ئىىاڭل االىىلكڭل ۋ  ولىى ۇېرلىىۋۇچل ە ى ەاىى ۇ ى

چلىىى   ئىەسالسىىىلكۇماىامللىىىا ڭئم سرىىىس ئ زلاممىىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىىاۇ ەالەملل ل لىىىك  ەئھە ا سئمللىىىا الىىىى چ سڭل لىىىاو سئۇۇمسىىىلك؟چ

 ە ولىىر  لكالىىلئلەغ ەرەاالسسىىاۇملائ ەالەمىىلەئ  سئالىىل لكالىىى چ ەچۈەىاىىىائ سڭىىدۇىو سئۇمسىىلك؟ىائكىى  الىىى چ ەئگە سىىلكرەھەئ سزۇئچىىىا ئ

  ۈكەڭدۈئەرەاسلك؟وائرلىلز  ىاڭدۇى ىلك ۈڭا بال

اىات  ەخغىللىاولى  ىاچىائھۇ ئلسىغ. ئ ە ولىر سڭلىاوىائھ   و ېرلى لشىرل لز  ئڭىائۇزلرلت ڭاماا سالىسر اڭغئىااسى  ااارل لىدۇ م ەئى دڭلاڭلاھ

 ەمرلۈەچرل لىىىدلۈ ئلسىىغ. م ەڭلىىىاھۇڭلل ې لزدۇكىىغئى سالىىىسر ا ىلكلىىت م ېزىىى ى ەز و ې لىى و ۈزاىىى ەئلۈەچرل ل ىىسى ۋۇڭرلىىىتزوئۇ ېرلىىدللا ق

رل ىىارل   بئئلسىىغ.  ۆرەچرەئھلۈىى ىااسىى  ھ ەئ  ىئئخشىىللا  ئلشىىغئڭ  الىىاھل  ىلرلىىا  وئرىىد  بادۈئۈكىىۈەق ەزلسىىلز و ەر لەاڭلرل لزلىىائ

ىلرلىىىى  ئىىىىائىلرلت  ېغ ئائىلىىىىدلل ئىىىى –ئائىىىىىا  ەر ەاىىىىدللاڭرلىلز چىىىىئر ۇ ق ل لزسىىىىلپللا ئلسىىىىغ.  ەئلۈەچرل لزلىىىىاى ۋۇڭرلىىىىتزوئۇ سڭىىىىدۇىو

   ل لزسىلپ ەخىغىئ الىئلسىغ. ھلزلز ۈڭۈ ىلرىد   ىى ەرەەچىلرلشىز   سئىاملرەم ە ولىر ېۈ ەتىى ۋەىاڭرلت سىالىئر ەالىلرل ەم سالسر اڭغئڭ م

ڭىىائۇزلرلت  ەھە سىىلكرلۈۈەئ سوىى ې لزدۇكىىرل ل لكڭلاى سالىىسر ا م ەرىىۋەچتە   ئدىلرلىىد ەڭىىى م ىااتسئدكىىز  ۋۇباىىا ە ااماڭرلىىىىا اامىىاڭرلت ولىىر

 سوىى لاسالىىسر اڭغئڭ  مې لشىىرللچ ەىدل رەكىىۈەلاڭرلىلز  چىئرىىدلماىىىاملز   سرىىس ئ زلامىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىاۇم ەالەملل ل لىىك  ۈئۈە ولرىىد

  ئلسىىغ. دئولىى  ئلپاھلسىىلد االىىلزلۈا بال ۋەئلەغالىى   بئملت  وئرلىىا  ىىى ەرەاالسسىىاۇملائ ەالەمىىلەئ  ۋەئل ىىاڭ   سۇئڭلىىاڭىىائۇزلرلى  ئ

ولى   ائلپاھلسىلزل سىائررى ەڭئ اڭائۇزلرلىزلى ەئلۈلتى ىلرلى  ى ەڭى وازۇئھلل م ەىسسۇچرل لز م اڭلە للۋېڭئئ ۋە ەھۇڭلل ەمرلۈەچرل لدلۈ م

  دىائل ااىىد ەەھ سى كىىائۇئلتتا ائررىى ې ىاڭىىدۇىئلسىىغ. ھلزىى  ى ەئلۈەچرل لزىى ى ۋۇڭرلىىتزوئۇ سكىىتەزولزاۇئرىىا ئىىئت ىئا ېۈلل  رىىۈئلىىددئچ

 ەئەەولى  چ سڭدۇئلر لىم ائالى ۋەىارىدۇ  ېۈ ەچرلىلئلشىز  ى ەئى سھلىل  ئى ەىىىاڭلمى ۋە سرىس ئ ەئل  ەخغىىائ ۈقسەزھلزل لك ا اولكڭل ۈڭۈ ى

 سالىىرسوتائ ېۈ ەچرلىىلائرللىىا ى  زلىىالئەول﴿① ﴾سڭازل لرلشىىل غئم ەۋلشىىتەىل ۇارلىىت ئ ەڭئ ەىەت  ە قلتىىاب ولىىر  ەىرىىئ﴿ :دىلرلشىىىا ىاىل لىىد

  ② ﴾سڭازل لرەكۈللم ەۋلشتەىل ۇارلت ئ ە ولر سىلغئىلرل سخارلپەچ لرللىلرللل  م ەۋەتھ ە ولر ەاللاەتڭب    ۋەزااخش  

 ە ملكۇڭى  ولىر ەئلىەتچىئر ۇ اىاق  خاچىارلى  ئلسىغ. كى ائلشلزل سالسر اڭزلا  مې ەقتسئچئر ۇ ئل  ىلرل  ھ ۋە بزچئر ۇ الب  ېۈ ەتى

 ەالەمىىىىلەئ   ئدم لتلىىىىدۈئئلسىىىىغ.  ەلھ س  وىىىىدئئلشىىىىلد ەئڭلاقلشىىىىلر ەھەڭللەچرلىىىىلم ۋەىلررلىىىىل ەئ بئۈشئلىىىى  قىىىى ېۈ ەچرلىىىىل  ىدر لزلىىىدبئ

  ىەاەئھلىزغ چا سىا ئېرلۋېرلشىىا ئىس مىسئ لل ئەڭ ىېۈ ەت مسئ لززلىا التتىۈئۈە ىئالىا  ڭەئاللسىلددئ  ئىسڭ» :ەھلسلدەول  ى ەرەاالسساۇ.ئ

 ې لشىىۈەو ۋۇباىىا سالىىرسوتائ ېۈ ەچرلىىلى ەرۈىى و ەمەل ئ ە ااماڭرلىىىىا اامىىاڭرلت ولىىر سڭ ھلزىى  ئىى سالىىسر اڭزلا  مبئالىىەچۈە ق ەەھ ③«ىەىرلىىت

   دوئر ااد بىۈئگلر ئ ە ئئچز  ئئت ولر ۈڭۈ   ىسا داددو

 ەالزىاالتل  لى ېلئ سوىڭلىا  دئسئ ەكىۈۈزۈگۈەچھۇ   ەڭل ەكى سرىس ئ زلا ەھ ئەرەاالسسىاۇممسىەم ەالەملل ل لك  ۈك ەڭرل لزلائلسغ. ھ

 : سڭسۇئھدئم سالسر ااخش  ئلۈۈ  ئ ەڭئ ې لشزلاو ۋۇباا

 ەمرلۈەچرلىىى    ئلسىىىغ. مز  ھۇۋۇمغكىىىتسئدشىلرلشىىى ەڭىىىى م ەچىلىىىموىىىازۇئۇئھلل ى ەىسىىىسۇچرل لز م ڭلىىىاە للېۋڭئئ ۋە ەھۇڭلىىىلب   1 

 رلشىى تلۋېېال ەىسىىسۇچغئڭ  لىائرا  مە ئلشىىر سالىىسر اڭغئم زلا ئئئڭللىىاېرلشىىۋېتلال ەىسىىسۇچرل لز م ۆرەتئلۈۈىى  ھ سوىى سالىىسر اڭغئڭلام

                                     
 ب ئااەت  46الۈئلس   ئەڭۈەوست  ①
 ب ئااەت  125 الۈئلس   ڭەى  ②
 ئل ا. چل ملك  ئلۋۇالت   ③



 

 مەىسىىسۇچرل لزلا سۇئڭلىىاىلرلىى   ئ ېغ ئىى ۈئرل لز چىى ۈچىىۈ   ەىسىىسۇچرل لزلام ۆرەچرەئڭلىىاىاچىىائرلت ھ ە للېۋڭىىئئ ۋە ەھۇڭلىىل ۈىىىۈ  ئ

 ەڭچئئرل لىدۇ قت ېى ڭېئلزت ۋە دئڭىالژ ېكلىت   گلكوئېىۋرېچ  ۇچغئڭ  ئۇھللىئسىسىەم ۈئھلۈ چى كىس ەڭ ە ئلشىر ەررل لىدەئلسىغ. ئئئئڭللا 

 س  وىىىاددەالسىىىەئىىىئئڭلز  ھ ەىسىىىسۇچرل لزلام ۋئو ارلىغئڭلىىىااا ەىسىىىسۇچرل  م سالىىىسر اڭغئڭلام ە ولىىىر سڭلىىىا  وۇزلىىىى دشسكىىىتسئچئڭ

ئلسىىىىغ.  سرزل ىىىس  ولىىى  چلىىىللل  لىىىددوئر سئالىىىەتااخشىىى  ولىىى   ڭاىىىىاالت   ۈىىىىۈ ئ ۈقسلرلشىىى ا ەىەچىىىتەئلىتلسىىىاھلم ا سالىىىسر اڭغئڭلام

ئىىارغى  وىىس ماڭىىا  سئئلشىىت ۋۇورلتالىىا ەرىىۋەچتەئ رەشاىىەخ ۈىىىۈ ئ ېرل ئىى ەىسىىسۇچرل لز م سالىىسر اڭغئڭلام بچۈۈزمەالىىتلل ئ ۈكىى ەڭرل ل ەھ

 :اچائاۇڭل

ئىىازۇو   ائارغىزلىى سڭغئ ىئئىىى تللئىىارغى ئ ەمرەكىى ەڭغاائھ درسملىىاز ۋە سڭاىىىىاگ ەمرلشىىل غئ اائھ ەىۋۇھۇئرلىىىىاچ ۋەااخشىى  ئلشىىىا ﴿

  ەىەززۇاللددئچ ەم لزلائ ې ە ھ ①﴾سئىاچتلىت ەىلىەچە ى

ىەم ەھ مىىىىس ەالەملل ل لىىىىك  ھەھۆرەچىىىىرەئ ەمەلئ سالىىىىسر ا م اواكىىىىى ۋە ې لۈىىىىائام ۋئو ىىىىا واكىىىىغە اا ەمرلۈەچرل لىىىىدللئلسىىىىغ. مب   2

 –ئلىىى   ۇئسرسرىىۋوىىائرلت ئ ۋە ە ىلت كىى – ەىلىىىئ ەخغىىى  ئ ۈزەل  گىىىتىى رلەزلئىىارلم   ئسڭلىىا ەالەملەئرلۈىى    ەىى زلائەرەاالسسىىاۇم

 سر اڭغئسالىىىولىىىك م لىىىاىارلاڭرلىل سەخاچىىىا چئڭىىى اواكىىىىلغئڭل ەالەملل ل لكڭىىى    ەئزھدئ  سكىىىتسئدشچئڭ ەڭڭ  قىاچىىىائرلىغئ ئلكرلىىى  

ىااىىات  ەال وىىئ ەخغىى ئ رەاالسسىىاۇمزلاەئ سىەم ەھمىى سئالىس  چ سااىتىىائ سكىىتسئدشچئڭ ەرەاالسسىاۇمز ئ سىەم ەھ  ولىىك مىىۋۇوۈىائملكاا

 ەئگە و قبئالىىىلتل  ەرەاالسسىىىاۇ.ئ سىەم ەھمىى ۋەئلسىىغ. ئوىلىىىدلل  ئىىىبزل لك س وئرسىىل  سالىىىسر ا ڭىىامل لك م ولكڭلىىىا  دىر لىىدقەىۈئە

 ەبزرەالىى رلۈلزىى ەڭۈولىى  ھلىىل ئل ېسىىل ئ ەڭئ ۋەچىىئر ۇ  ەڭئ ائلسىىغ. ھلزلزلىى الىىەۋەورلل ڭرلىل لك ىارلىىا ئلزتىىاالل ال ۇىتىىا سالىىسرلدللااكىىاش ئ

 ۋەىىىاىل ل   ااخشى  ئلشىىا ەئڭ   قلشىلرەر لىددىگلزبااكاكىز  ئ ەوىىئال  بزرل لزل لكالى س وئرسىل  ەچىۈە ق ىلىلى  قب ىۈز ېللكل لىكھللئ

 ئالىلتل بق ە ئلۈۈلسى  ولىر ەئى ەمەلئ ۋە بزالى ەئز  سوى سە وئرى س ىااەق ەئز  ۈىىۈ ئ سالىسر ا ولى  م ەئى سشاامىا  ئلشىغئھلل چئالى

  ەولىىىر للتل لىىىكەمەرلئ بئە قىىى ۈكىىىەڭدۈئگەڭدللى ەڭىىىغولر ۋۇالىىىلتلرل   ەكىىىۋلىاتچ ېسىىىلررلۈرل لز ئ ا  ھلزل لكڭلىىىدڭدلرلىىىددئىىىائىلرلىغ ئئئ

 الززلىىىھى ەى سوىىى س ئىىى سڭا  كىىىئلىىىد ىلرلىىىا   سڭدۇىكىىى ەڭەئ ەرەاالسسىىىاۇ.ئ ەالەمىىىلەئ   ئسالىىىسرلددئ ەۋەتھ ۈڭۈمرىىىۈزئ ەڭئ بئالىىىلتل ق

 ېىى  و  ھللەالىىلئ 14ھلىىل  سوىى ەچۈەڭرلۈىىتللئىىاھۇ ىلرلىى  ق ىسچئرىى ۋەزلپلسىىلز  ېىىتەقرەشا سڭل لىىائ ەئڭ قلشىىلر ۋە سچىىسشچئڭ ېسىىلررلۈلز ئ

   ەر ەقتەىاىزاە ق ەرللدەى ەئڭلاقلشلر

  سىەئئە.مب   15ال   ب   1427 لج  ى

  ېۈاول ھب   15ال   ب   2006 لغھ م

                                     
 ب ئااەت  2 الۈئلس   مائلدە ①



 

 

 (2) پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئۇلۇغ ماقامىنى قوغدايلى!

 

 ەۋەچۈەڭرلۈى ئ ەرەاالسسىاۇمز ئ سىەم ەھمى سۇئرىاولى   ئ  ەچرل لزلىاىېقاچتىا ڭ ەڭئاچىا ىلرلىا  ئ ەرىلى ەۇمىا  خئاخل  ز ائارغى چائاۇڭل

 ۋە سڭىىىاى)گ سۇئڭ ىلرلىىىدللا   ئىىى ۋەتچلىىغ ەچرل لز ئىىىاا ائارغىزلىىى ەئگەرسئ لزمىىىئىىارغى ﴿ :ەاىىىددھ سڭىىىدۇىم ەىىىىتەى سئىىىارغى چائىىىاۇ وىى  ئلىىد 

 ڭىىئ سۇئرىائ ەۋەچلى  ئ ەالەمىلەئوئرلىا  ولى    بزرل لىدللئ بگلتلىدللا  ئ ېۈ ەچزى ى ۋەقلتاوز   ئراسۇااماڭرلىغئھللب  از ىلرلدللا   ئ

غئھلل ۈڭزبئىى ەئگەالىىلر ۈوالسىىلكق  )ئىى  ئلزسىىاڭغئلب ك﴿ ① ﴾ئلىىد  سڭرسىتىىائازر سىئئ ىئىىى سئد وىى سۇئئىى سق  ىلرىىد   ىىىارل ېاسىىا ئ

 ې لسىىتسئ ب ىېپلشىىل غئراچ ەت)ىلىىدۇا ەئڭلاالىىلر سئىى د؛رلىىدقې ېللىى ئ سڭل لىىائ ېۈلشىىل غئى ۈرپەتقىى ەئڭلا  الىىلرەرىىد ق ەالەمىىلەئوئرلىىا   

قاچتىا  ۈىىۈ ئ ەتئلزسىاڭلل ۈچىۈ   ەۋەچلرلشى ئ ەرەاالسسىاۇمزلائ سىەم ەھمى   ②﴾باۈم اڭىددئڭاىاالت  ق ۋە كە ىەچرلل وەق س ەئگەرسئ لزم

  ③﴾ەۋەچتسىئىلرلپغ  ەى ەتئ ەىەت  ۈىۈ ااىا  ئ ەىر ئ ۈچۈ ولك   ېز ال﴿  ئلد  ەى ەتئ

ەئ وئرىىسە  ەالەمىىل سڭلىىا  ئئلىىد زۇت  ۈر لرلىىلئلشىىتا ئ ەمىى ەى ۋە ەخغىرلىىتئ ۈزەل  گىى ەزلرەچرلىىل ېسىىل ئ ەرەاالسسىىاۇ.ئ سىەم ەھمىى

 ەئاۇىلىىدر لرلىىت چئ سڭلىىائ ەرەاالسسىىاۇ.ئ ئللسىىا ۋەىلرلزلىىا   ەاىىتقلتىىاوغئھۇ ى  ۋالىىامائلر ل لۈىى   ۈ ەچرل  ال ىى  الىى ۋە ېرلىىدللاڭرلى ق

 باۈكىز اللى  ىلرت ەولەىسلىا ىلىل ھلرىدلل مى ڭلسئ ۋە سچىسشچ ھوالىت ەرەاالسسىاۇمز ئ سىەم ەھئىارغى چائىاۇ مى  ئلىد  ئگە ەو ەتشىائېو

لرلىى  ى ەگلشىىل رللىىا ئائ ەرەاالسسىىاۇمزلائ سىەم ەھئىىاۇملتلز  مىى با ەڭرلۈزلائىىارغى چائىىاۇڭ  الىى ۋەىاچائلىىدلل الىىاڭلد   رەئەچقاچتىىا ئللىىاھ

 :ەر لرلد و

   )ئەگەئ كىىسڭدۇى ىلرسىىاڭغئبغئ گلشىىلەئ اڭىىما غئ ڭسىىالىدللا  وئرچسئىىارغىز  ھوالىىت چالىىلرەئ  ئەگەئ» لتىلزۈىى  ېئب )ئى   ەالەمىىلەئل﴿

 ④ ﴾«ئدا للاڭىىدېڭاىىاالت  م ئ دىلىدسىلرل تەرپلى ە  ئىارغى ڭاىىىاالت  مدىلرلىد تەرپلى ەم ئڭ غ ڭىىاىلسگد  چلىدسھوالىت چ ئڭ ەالىلر ئىارغى

غئھلل سىلزللىا  چىائچى ەچتەئىاخل  سئى د ىلرلز ااىد سلىئوى ەئگلكول  ھللب ى سڭدۇى)مئسڭل دلل  ادلۈە  ەقل ۈ  ئلسغمدلل واكىا ھلزز  چلر﴿

  ⑤﴾دوئرلد

 ە ەرىى ق ېرلى ئ سئىى ۋە ېلىتل ئل ىا  ئ ەرەاالسسىىاۇملائ سىەم ەھمى ەم لسى ى اوائلىدللا  ائرغئڭلىى ەڭزلىتل ەا سڭلىىائ ۋەئىارغى چائاۇرىا 

  سىلددئچائچى زللا  ەچتەئاخل  ۋە دڭلاقلش  ھ ەگەك ل ە ھلزللا ئ سڭلائ ۋە ېلت للا ئل ا  ئ سڭل لا  ئبچلددئ ەگلشلشتللھلزلا ئ

 سڭلىائ ە.ى سڭل لىائ ۋە ىلرلشىىا ە.ھلزللىا اىائھ سڭلىاىئرغكىىا  ئ ئىسڭ  ەگلشلشىۈە ئ ەرەاالسساۇملائ سىەم ەھم ەئڭ رسئ لزمئارغى چائاۇ 

لت كىاڭر ۈكىۈە ى ل ەۈالىتئ سالىسر اڭغئڭلام ېىللل وئرلاڭىدلل ق ۋۇ ات ەرەاالسساۇ.ئ م ەھسىەرا   مدسا ئاچاكىا وز  لرېم  ز لزېاائرللا 

   ئەچتسىلرلشتلل ئللائ ەىل اا ە.ئلسغ. ھلزلز  چائىلتل   ىئردۇش ى ەر ە ق ېرل ئ سئ ەگلشل  ائرللا ئ سڭلائ ۋەزلپە

 ەۋەتھ سڭل لىائ ۋە سكىتسئدشچئڭ ەم ەئىار ەرىى خ لللتلز مىاىىلىلىم ەى ائلسىغ. ھلزلزلى سرىس ئ ەرى ە ق ېرل ئ ەرەاالسساۇ.ئ سىەم ەھم

  ەالەمللىى   اوىىس ھلززلىى ۋەئلسىىغ. ھلزىى   ھدڭلاالىىلدۇ رەئب  سئىلىىددئۇر ااىىدللا  ووئ وىىاش چائچلىى  سالىىسر اڭزلاولىى  م ەئىاڭىىدۇىىلرلىى  ى

سىىىغ. ئل ە غ. ھلزىىى  ولىىىرئلسىىى سۇئڭلىىىائ بزرەئڭىىىاۇالت الىىى سئلىىىدللا چ بزرلزل  ىىىات الىىى – ىىىات چئر لرلىىىت  ئەرەاالسسىىىاۇ. مىىىسىەم ەھ

 بى ەچرل ل لغچى لىدۇىۋاا –اارلىا   ەرى ە ق سەچئىى چائچلى  سئدڭىدللو اۇئڭلىۋ قاېى ەىەت  ەڭرلۈى   ولر ل مللاڭرلى سچئڭ ەالەملل لز  

   ەر ەقتەق ل ېلتلراڭز  ئاا ل االتلل ئاارل –ئۇالت  ۋە ۈكەڭ ەالتللى ەڭ ەالتلل ئلكھ ې ى ەىىلدەئلشلزل   ئلسغ. ى

 سالىسر اڭزلالى  مو ەئى ەرۈى   ودىلر ااىد س ىااەق غخىاڭرلىۋەز سئدىىى ۈىىۈ ئ بئاللتل ق ماىلللتلز ىلىلم ەى ائلسغ. ھلزلزل ەەئگقلشلر

ھلزلىىا  سوىى ەئڭ ىئررلزلىى  قلشىىلر ۋۇالىىلتلرل لز  ەۋەتھ ۈچىىۈ   ۋەىلرلشىى   ەمەلئلكىلىى  ئ ۋە سىچئرىى بئالىىەچ لرل ل ەال ىى  قئلسىىغمزلا 

ق  ۈمرىۈڭۈئ ەڭئ دئدكى سىارد ەالىل ۇچغئڭ ااخشى  چ ەرللىدەى ەئڭلاقلشىلر ەخغىرلزلى ئ ە ولىر ەخىغىلم ئ  ئلسغمدوئرلد ە ىاىل لش  ولر

لزلىا ھ وىس قلشىلرەئڭ ت ئىائىلرل ئەمەرلللتل لىكىلرلشىل لك  ئاڭىدلل  ئەمەلھلزل لكرىا  ئىاۋۋۇل ئەڭولىك  كىسڭا  ەۋەچتىسئول  ھ سىلىم سچئرل  ۋە

 رل لزلىابزئ ەئمس  قلشىلرچائىاچىىا ېىتلىى سڭج دۇ ئلسىغ. ھلزلزى  چىل لىااار قىب رل ە  ھدڭلاڭلىا ۋە ىلتىەاللدەىلرلشل لك ۇزلى  ئاالللا  ھەۋەت

 ەۋەتلت ھىلرلىى  ئىىىائىلررىى  ەا بزرل ل ەئىىى ەئڭ قلشىىلر ە ولىىر ەخغىىىى ئ ۈزەلئلسىىغملم گىى ۋە ەىىىىىاڭللرلى   چىىئر لرلى   ىى سالىىردئدھ

 ىلرلا   

 بچۈە ئى ەالىل ھەئ – 14 سچىلىدۇ ڭ بزرل ە الى ۈڭ قىول  ەزتېالى الى  سوى ەى لدەئ  كىئۇچلسىل ې ماڭللەڭلىاگ ІVXېزدلۈتئل ئ     ۋۇچلۈا 

ئئخشىىاش  ې ەڭىى ەھ« لىىا ارچائى ە ئلسىىغ. ىلرلىى  ولىىر ەرىىد ؟ق ېرلىى ئ ې لرلىىتا ې ەڭىى ەچۈەئلزسىىاڭلل سىەم ەھمىى» ا ۇچئئلزلىىېئل پ ەلىىكۇڭتللۋ

                                     
 ب ئااەت  164 الۈئلس   ئال ئل  ۇ  ①

 ب ئااەت  128 الۈئلس   ەچەۋو②
 ئااەت  - 107  ئەڭلللا الۈئلس  ③
 ب ئااەت  31  ئال ئل  ۇ  الۈئلس  ④
 ب ئااەت  85  ئال ئل  ۇ  الۈئلس  ⑤



 

ۇالىىت  ەڭل ەكىى ەرەاالسسىىاۇمزلائ سىەم ەھمىى ەالەمللىى    سرىىس ئ وىىس ھلززلىىا ۋەئلسىىغ. ھلزىى   سە وئرىى ەرتىىۈئگە ق ەىلىى ڭ بى ەچرل لز چىى

 ائلسىىغ. ھلزلزلىى ەئە ىىتللولىى  چ س  وىىئھ قەرتىىۈزلپلزىى  ەر سالىىسر اڭغئڭلام دڭلىىاھ ۈچىىۈ ىلرلىى  ئىىائىلرلت   بزرەئڭ ڭاىىىائ الىى ەر ەاىىدللا ق

وئرلىىىا   سالىىىسر اڭغئرام ە لزىىى  ولىىىرئلسىىىغ. ھ ارلىلزلخل لسىىىتللاڭۈىىىال لئۇھ ەئبر ەئە ىىىتللولىىى  چ ەڭەوئرسىىىا  ا ەڭرلىىىلولر ل  ەىلىلتلزىىى ى

 لىىا ۇچئئلېئل پ ەلىىكۇڭتللۋ ىىئ    ۋۇچلۈىىا  ىلسىلسىى    دئولىى  ئلپاھلسىىلد ارلىلزلىىڭىىاىەى اىىئل چسچسۋۇچىاڭ ۋەمائرلى  سەسئدكىىئ ۈكىى ەڭرلۈ  ھ

 ۋە بچۈىۈزۈشئ  ەسڭىازلم ەئھەقلشىلر ەگەئئ» ا ۇچئئلزلىېئل پ ەلىكۇڭتللۋ سئى ۈىىۈ ئ ې ەىلرىد   ڭى ەتئلسىغ. ھلزللىا ىاىىائ سئدەئائچل  چى

ئلسىىغ.  ۋەىاالىى  وئرلىىا   ەىرلىللىىاى ائلسىىغ. ھلزلزلىى س.ىئىىى سۇئئىى بچۈۈزۈرسىىە ئ سڭىىازل ەم سەئوىىى  وئرلىىدللا  وئرىى ەشئلىىكھ ەىلىەچزىى ى

 بزالى سوى ۈڭۈ   ىىەرتۈئمەاىددق ەىلى ڭ بزلزل سالى ەكىاسئم ېى ە ھ «وىئۇچت  ە ولرى  ەڭرلۈلزى ولى  ھلىل ئلۈ سۋۇ لتم ەىلر ەئ ەڭئ اھلزلزل

   ەھب    دااى ااد ئەگەكۈۈىلرل ل ە سڭلائ ۋە ئە  وس چبى ەچەئئ ۈىۈ وئرلاڭرلى  ئ ەىى

 ارلىا ئلزتلىىا. ئ لېتەئرلىا ەىىسھللغئھللا سئۇر ىاي خئئرلشىللا ىلىدۇە چ ەئڭ قلشلر ەىسھللغئڭلاا ەال ې ماڭللگ ې گلتر ۋۇىتلدلۈ  ئبز

 ھلمەىىىىىس)الئڭلك. لالىىىى ڭىلرلىىىىا  ىىىىىئ ەئقەزم ې لۈلز ئىىىىام ەىەت  ەمەل ىلرلىىىىا  ئ بى ەڭرلىىىىلئ سالىىىىسر اڭغئرام ەزەرىىىىدللئ س وئرسىىىىل 

 اسالىىسر اڭغئڭلم ۋەىلرلىى   ەمزىىس ئاىسىىائۇالدلۈ  قاچتللاكىىرل لز  م ې لۈىىائام س ئ رل ل ىى ۋۇچلۈىىا ئائىلسىىلدۇ  ېسىىل  و اىلساالىى لرل  بڭل

 ەزقىىسئم ۈىىىۈ ولىىىائۇ. ىلرلىى  ئ  سالىىسر اڭغئڭم ۈكىىۈۈئچۈەق ەۋمرەئڭىى ى ەمەلئ سالىىسر ا مئىىاز الىىاڭرلت  ۋۇچىا ااكىىا ەمرلۈەچرل لىىدەم

   ل ېكلىدېزت ۈىاې لقلشى  ئام ەئگە ئلشىز  واكىغە و س  وىئرا سزلپلزى  ئاكىەر سالىسر اڭغئڭلام ۋەئلسغ. ھلزللا ئائچىىا   بى ەچرەئڭ چ

ئىىائىلرلت  شەالىىۋل رەچ ەالىىل رەئھەئ ەاىىۋلمى ەرەاالسسىىاۇمز ئ ەالەمىىلەئ الرىى   بچۈە ئىى ەرلۈرەئئارلىىا  ھۇڭلىىل ۈچقىى سكىىتلل  وئلىىد  سشوىى

 ەچتىىاى ز  سالىىسر اڭرل لم دڭلىىاھ ۈچىىۈ   ە ولىىر بز خاچىىا الىى س ىىئە وىى ۋۇچلۈاڭىىدلۈ  ېىىتلىى س  وىى  ئلىىد ەگىىۈەچ سئدئللىىار سالىىسر اڭغئڭلام

 بئمەتىىىى لسىىل ەەىلدئ اول لزلىى –ولىى   ېىلزرلشىىل  ىىىىازل  ھلىىزغئ ئىىائۇ ا دڭلىىاھۇھ ۈڭۈ   ىىىۋەچت ولىىىائۇ. ىلرلىى دڭلاالىىلزل سھ خل لسىىتللا 

 سڭىدۇىم ائ لزلى  ۋۇچلۈىا  ەاتىتە  سكىسم ىلىلۋۇچىىا  ئەۋاى ەھللىارئگغئ  بىلەچرەئ ائرلىدلۈ  الى سشاىئل ىئاى ەولى ل  –  ولى ۋە ۈئۈشولرد

 ىئر  وائ   لاۆرەچرەئڭھ. ەىەچتسم ڭئائىلسلدۇ ىئ ائلشزل سو ەرۋەچتە  ئۋەچت ىلرل ۈالتۈ ئ – لئاالتل ەم لز ىلرلش  ى بزڭ ال ەىڭاى

 ەالىى لمئ ە  ىىىازل رل ئلىىد  ېىى ەزق قەىىىۈئۈ. الئئلشىى  دڭلاالىىلدللئلسىىغ. ھ ۈچىىۈ   ۈىىىۈ ئ بز الىى س ىىئ   وىى ۋۇچلۈىىا ىارىىدۇ  ەئى

 ا ا سكىىىاىلرلىىى  ىئالاڭرلىللىىىا ىىىىاچتلت  ئڭ  ەزربالىىى ەىڭىىىاى ۋەڭاىىىىائ  سڭدۇىكىىى بزلزلىىىائ ەىەتاىىىئى    قەىىىىۈئۈ. الىىىئئلللز  ەقلردەكىىى

 ەۋ بقىىىۈمەچرل  ى ەكىىىۈلغچرل   ارل لىىىدلۈ  ئلسىىىغ. چىااسىىى  اا ەئى دڭلاڭلىىىاوئرىىىد   ھ ە ئلپىىىاھلرل  ېىىىتلىى ەولىىى  ىىىىاڭ  ۋۇچىىىىاڭرلىلز ىلرل

   سئماىتاچىلرل   ەرەەچشلز  قەىۈئۈ. الئئل سىئئى ۈئھەچ ەال لمئ ا ئ لزلۇچلۈا  ۋ ەچرل  اامائ

 ەئى ۈكى ەڭرل  ھ ەىلىەچزلىا  ىدىلرلىد ۋۇ.ھۇ ەچۈل ەچىا ىللىام ۈئەشقى مالىلزلپل سئلسىلدلۈ ئئچت ەىڭىاى ە ولىر ەىى ۋەا خاچى ە چئر ۇ ولر

  سئىلىىددئو ارل اۇئڭلىىبئ سالسالىىە خ سالىىسر اڭغئڭلا م ېىى ل و ەھھلىىلەئ دڭرىىسىئئئ ۋۇىتلىىدۇ سۇئرىىا  ئېپلرلىىددماقاڭىىدۇ چ ەئى ۋە  زۇمىىا

ھلزللىىىا  بزئىى ەچ ەالىىىرلۈ  ئلشىىلزل  ق بزرەئگەاارلىىا  الىىى ۋە بى ەچرەئگەچىىى ۋۇۇئرىىا چائىاچىىىىا  ئلل ۈكىى ەڭرەئھ ەرىل لكڭلىىىاخ سالىىسر ا م

ئاىسىىائۇادۇ  ەسئدولرلىى  چىى ەىلىەچزىى    ىىئ غئ ىدىلرلزلىىد ەرەەچكىى  سوئر سئدئرىىسىىئردۇكىىتا ر ەملل لزىى ەال  ۋەھلزلزىى   سە وئرىى ەىىىۈە.م

لىل ڭاملىدلل ھ بزرەئڭ اارلىا  الى سڭدۇىكى ۈىىۈ ئ ەرتىۈئۈشق سالىسرلز ئ ېپللىاھ اقاچتللاكىرل لزل بئۈاىدللا ى بئۈەئى دڭلاڭ ھ سئدەئئرت

  ەرىى ە ق سەڭلشاڭلسىى  وئرىى ساىىس.ى ەڭرەئڭلىىائلكھل ت ەئللبىىى ۋئو ىىاھۇاا ې قىىاۋۇئى سڭا  كىى ەكىىۈەىل لۈر سۇئئىى سڭا  كىىۋې لىىددىلرل

 ەىلىەچزىى ھلزلشىى   ىئلك ە ولىىر ەىرىى ئىىارغى چائىىاۇ ئاچىىا ىلرلىىا  ئ ئىىاۋۇمرل   رەئب ولر ەاىىدللا  ئلۈەڭرلۈلزىى  ىەىلىىىەت ىااسلسىىلزلا ئەم ىىا

  ئلد  ۇزلى ېرلش الۇى سى الاھۇالللا ۋلجدۇڭزلا ە ولر ەىل ئ ۋەئلكھلش  

 لې لرلىرل لىىدلا ەرىى ە ق ېرلى ئ دڭلارىىاھ ەرەاالسسىىاۇمزلائ سىەم ەھمى سئدەچىى ېسىاوغەى ئبرل االىى قاچتىىا  اھلزلزلى خل لسىىتللا  لز بزئى

 : ې ل لكو ۋۇباا بۋەڭدلۈل ەا چ ى ئ ىارلا  ەۋەئاللكخ

 لىىىىدللىرلسئۇ اچخ ڭىىىىسشسىئى ۈىرل ل ەقىىىى ەولىىىىىەتچ ۋە ۋۇڭغئرىىىىائلزسىىىىاڭغئرا  ىاا ەچز ئلزسىىىىاڭلل ەرەاالسسىىىىاۇ.ئ سىەم ەھمىىىىب   1

  لرد الازۇۋەئ ى بئمەچۈەئلزساڭلم ى ەزىلرلشتت ەئللاھئارغى چائاۇرا ئل لس  وئرلا   سى اائۇچى ئبزرل لزلا سچىسزدە ى

  رددئھ سچسى سررسىرل لدللزوملب   سىزوئر اىلرد   ھلزغئڭلئازۇھ  ەىرلز ئ ەچزلائلزساڭلل ەرەاالسساۇ.ئ سىەم ەھمب   2

ول لزىىى   –ىىىاىت   ئلزسىىاڭغئرا ولىى   سئدىرل لز ئىى سىەولەچزلىىىام – با ۈالىى سئلسىىلدۇئلزسىىاڭغئ ئئچت ەرەاالسسىىاۇ.ئ سىەم ەھمىىب   3

ئلىى   ە  وىىئال  ل لزسىىلپ ېىى ە ھ①تىىسئائىزوئۇش ھلزىىدۇ  زلىىاىسئئىىا  قەئل   بگەچت ئىى بئمەچرەكىىز ول لزىى  ى –ولىى   ەىۈئۈكىىز  ق

ىئرىىىىدۇش   سىرل لز ىئىىىىى – ەىى ەۋمرەئڭل  ىىىىسى ەمەلئ سالىىىىسر ا م ۋە ىلرىىىىد  ېغ ئىىىى سەوئرىىىى سڭج چىىىى سىز   قلشىىىىلرلل ىئىىىىىبئھ قىىىى

 ەىىىسھلم ا ۋۇچىا ااكىىا ۆرەچرل لىىدەئلسىىغ. ھ ەز و سىلرىىد   ىىىازل م ەچللىىتچ ەۋلشىىتەئ ەمەرلىىمرل لز  ئ ل لزسىىلپخئئرل االىىرلت  ەالىىل رەئڭ ئ

ئلر لىى    مسڭىىدلل ئلسىىپاڭللەھە وىىس  ر ەقىىتەەق ۈئۈەالىى سزدئىىى ەئل لىىد ۋەئرلىىلوائۇ ەڭرلىىل چمسخرلسىىرل    واكىىىا ھلىىل ۋەغئ خل لسىىتللاڭ

  سئتتكاىل وسڭل لاچائل   وئرسە  ئەقسل ە چامامە  ڭلا«ىل رلز لرلتئل ىلم » وې لرلا  ئېرل ىائك   مسالسر اڭغئرا

چائچلىىى   سكىىىغئھللى سىىىىائىار االىىىتلل  ئ س غوئرىىىر لسىىى  ۈئ ە ىەتكىىى ۈىىىىۈ ئ ەتئلزسىىىاڭلل ۈچىىىۈ   ەرەاالسسىىىاۇ.ئ سىەم ەھمىىىب   4

ولى   سڭلىاو ەڭرلۈى ئلۈ سڭىاىگ ېللى ئ ائازۇوغكىزل ۋۇڭغئڭ ىىاا ەزل لىدەڭ  ئلسىغ. ئلىد   ەر لسى ئ ە ىەچزلاكى ۋە ەىى ەتئ ۇڭغئرل ەۋىاا

                                     
 ب ئااەت  256  وەىەئە الۈئلس  ①



  دئملسارلد

 ەمىىسڭلرل لز ڭ باۈكىىزلاال ۋە ەھلىى رەشى بئمەچرەش ىىى ەالەملەئرەئڭىى ئلر ل لۈىى  ال ىى    بزلىىدللئ ەرەاالسسىىاۇ.ئ سىەم ەھمىىب   5

وئر ااىىدللاڭرلىلز   سلئل ىىاڭ  ىئوىى ائلزۈىىائ ىلرلىىا  قلشىىلزلئالىىلز  ەول  ەالەمىىلەئرەئھللواكىىىا   ۋە ئللسىىا سالىىا ۇىلى  م  ئللىى ەرىىد ق ېرلىى ئ

 قەرى ە  ەئلپلىدللئىارغى چائىاۇ چ ىىۈڭۈ   ېۈلتت ول   ائىلس  ىلرل  و ائل اڭزل ېلتلشز ئل ا  ئ ەالەملەئرەئگەال     ە ىلرل  ولر ېغ ئ

   ئلد  خل   ول  ەۋلت   ھول  راالس  لاەم لسلزى ەالەملەئرەئڭلا 

ئااىىىال  س  وئرسىىى ەئاىىىائۇچت   ئلزسىىىاڭغئ ئ ەمىىىسڭلرەئڭ ڭ بر ەلئىىى ەڭىئردۇكىىىتا ئ ەىرل لزىىى ئلزسىىىا  ى ەرەاالسسىىىاۇ.ئ سىەم ەھمىىىب   6

 ەئلىى  ىىىىاسىئى ۋەئوىىائۇ ەچىللىىزەزەئىكىىلدلل سوئرھلزىى  ىاڭىىدۇى  ۋەچلرىى   ەڭ ىى  ملررلتىى   ئ س  وئرسىى ڭىىىئ س  قل لىىل وئرسىى س  وئرسىى

 ۋۇ ىىات ەرەاالسسىىاۇمزلائ سىەم ەھمىى ۋزدھۇمىىا سالىىاڭلد   وىى ل لزسىىلپرل لدلل ئاالاالىىرلت  ەڭئ ائلسىىغمزل سڭ ىلرلىى   ئىى ېغ ئىى ەڭرلۈلزىى ئلۈ

 ۈرۈل ە مى –مىال  ەئڭلاقلشىلر سچللسىلدۇخ ۋلىدۇ ەرەاالسسىاۇ.ئ سىەم ەھمى  ېتەئرلۈتسئا سچللس خ ۋلدۇ سرا ئاي ئلر ل   ئئى3 سكلدللوئر

الرىى   ەملغھلىىلب   633 ەخ لىىزە چ س  وىىئلىىد   ەقلىىترل ە ىااتىىا چ –ىااتىىا  ەڭرلۈلزىى ئلۈ ەتالزىىاا ەىىىۈئۈر ەلق ې لشىىزلاچ سالىىللاڭئم –ئىىائ 

 سڭغئىىىاڭ ەرەڭىى ە ۇالا ەئلپلىىدلل  ئلزسىىاڭغئ چئلىىد  واى للىىا   ڭغ  سئىىا ې ەڭرەئڭىى ھ ۈزۈ.چىى – س ىىىاڭ ەئزۇمىىاڭغئھۇ قلشىىلر س  ئىىئلىىد  

 ھې ەڭزىىى  «سىىئىىىى – ەىى» ەئقلشىىىلر ەر ەڭىىىدەالرللىىىا قب   1627ىلىلشىىىىا واكىىىرللا    سئللىىىائئچت لل واكىىىغەالرلىىىد – 1215 ەملغھلىىىل

 ەر ەڭىىدەالرللىىا قب   1948  ېكلرلىىا ا خلتاوزىىامە ېىى ە ھ «ەىىىى ىگل ۇژھۇڭرلىىت  ۋە ەىرلىى  ئلزسىىا  ى»الرىى  ب   1789وئرسىىا   چئڭسرىىا 

 ىلرلزلا   ېغ ئ ەۈئھچ ەال لمئ ەرىىائۇھۇخ قلشلرلل ىئىسى خلتاوزاملس 

 ېسىىىل ئا واكىىىى ۋە سالىىى اڭرلتڭئم ۋۇ ىىاھۇئرلت   ئۇالىىىت لررلت  بچىىىۈئھ ق ەڭلز كىىى ەخغىزلىىائلزسىىىاڭلم ئ ەرەاالسسىىىاۇ.ئ سىەم ەھمىىب   7

شىىا  ئاڭللىا ااخشىلرلت ىلرل –ئاچىا  ەخغىىىا ئ – ەھەەئىائىلرلت ئ ېۈلتل ىلرل  وى  سررسچاقام اول   ائىلس   ئلزساڭزل ائل اڭزل ەخغىغئڭ ئ

ولىى  ىاچىىائھۇ  اارلىىىاڭ لرلت   ە ولىىر سڭلاىلرىىد   كىى ەۋەتھ ۈىرىىۈزىلرلشىىىا ق ەىلىىىئ ۋۇڭغئرىىاىلرلشىىىا  ىاا ەىلىىىئ –ئ ەالىىلر سرىاڭغئرىىاچ

 ىاىل ھ   سكىاوئرىلرلىغئھلل ال ۇى ڭاىائ  ەخغىغئھلل ااما  ئ اواكى ۋە ۈك ەڭرللھ بئەر ەالرلل ئاردۇم لرلت  ق

ىلرىد    ەكىەولسلچ ې لشىىائ ې لرلىغئڭى   اىەىىلىدە ئلكھلزلشىۈە قائلزىات ە ئلشرلتلشىۈ ەىلى ئ ەئڭ قلشىلر .ەرەاالسساۇئ سىەم ەھمب   8

ىلرلزلىىىا   بقىىىۈ.ى برىىىۈم ەئ ەئلپلىىىدللچ ۋۇڭرلىىى  زوئۇ ۋ قىىىاېى ەۋەورللىلرللزىىى  الىىى ېغ ئىىى ەەھملغى ساىىى ەئكىىىائلز ا ېگىىىارلر ۋئو ىىىاھۇاا

 ېدلتسىلزا ولى   م ەئى افىائۇو   ئللزى  الىلزا ىاچىائرلت ئارل غئڭلى ەاسىە.   ئللزى  ىمزملەخىائ دكىد ئللزى  ئ دڭلاالىلدۇ  ئلسغ. ھىارغئھۇ

 ېغ ئىى دڭلارىىاھ ۋەالىىارلا   سلئىى سەوئرىى سڭج چىى ەڭىىرەئگە  –ىاچىىائرلت ئلرلىىى  ە  ئاالىىت وڭئمللەوللئرىىئگلل ې اچلۈىىا   ماچ ەخل لىىل سر ۇ للە اىى

   ئلد   سرلا چئڭ سەوئر ەئىلرلا  قلشلر

 ەلى ېاتللىىاارل لز ئ ېرلىىدللا  ق سۋۇ لىىتم ە چامىىام ەولىلىىتل ەچ ەچزلائلزسىىاڭلل ەئلپلىىدللئىىارغى چائىىاۇ چ السسىىاۇ.ەرەائ سىەم ەھمىىب   9

ئوى  دئلىىدللا  ئاالىىتلدۇ ىاڭد ل لزسىىلپغئ  ەرىىس.ىئا االىىتلل  م سەوئرىى –واكىىىا ھلزغئرىىا ئئخشىىاش – ەۋەالىىرل لز ىئلزسىىاڭلم ىلرلىىدللا   

 ەالىل ڭلاىاڭىدۇى ئ ەئى ۋەئلرلىائ  ەھەڭللەچرلىل ىلرلىدللا   م ەلىاردۇ ى سڭاالل م ېاتللاارل لز ئ ۋە  ەقرل لزئلست ائلۈۈلسلزل ە لىڭ ە ولر

ىلرلىىا  ىىلىىم ەئەچ ە   –ئلرلىىى ھلىىل  سوىى ەۋەوتللالىى س  كىىەرىىد ق ېرلىى ماالرلشىىلدللا  ولىى  ھلززىى  ئ سىچئرىى ەئەىىللاچللىىاچ ۈقسىىەزكىىائۇئلتللا  ا

   ەر ەقتەق سەوئر ەۋلس ى بڭۈلق ۋە ۋزدال مائلكھلزل   ەمرل لزلاولرلى ئاھ ۆرەچرەئھلۈ ھ

ئلزسىىاڭغئ » سىلرىىد   ئىى ەىىىدلىچ ۈر لرل لز ئىى بى ەلئىى ەڭئ ې لزدۇكىىرلىزلائلزسىىاڭلم ى دڭلارىىاھ ۈچىىۈ   ەرەاالسسىىاۇ.ئ سىەم ەھمىىب   10

 – ەىى  ەىلىلىىى  ولىىىر ڭ لتلىىى ااكىىىئئائڭ   بر ەلئىىى ھېىىى ە «ۋەئھدئوىىىائۇ ەزولىىى ھ ەمىىى ەىلشىىىرل للا ئئخشىىىاش ى اچائراىزلىىى سھھ خىىى

ىىىائۇ  ەڭرلۈزلىىائىىاى چ ەڭرلۈلزىى  ئئخشىىاش ئلۈ ائلزسىىاڭغئڭل ۈچىىۈ   بچەكىىتەئ ەالىىسئللەچرەئڭ ئلزسىىاڭلم م ۋەھلزلىىم  بئمەچتە ىىى سىتىىا ىئى

ئلزسىىاڭلم  ەىلىلىىمىلرىىد   ئلزسىىاڭغئ ى ېغ ئىى سەوئرىى سڭج چىى ەڭرلۈلزىى ئئخشىىاش ئلۈ ەمىى ەئلزسىىاڭرلىتا ى ەمەالىىرلۈلز  ئ ۈالىىتۈ ئ ەڭرلۈىىتللچ

ئل ۇڭرلىىت  سىەا    ئل رلىىت الىىېتلىىد الاالسىىلدۇ چ اھلززلىى ەرىى ە ق ېرلىى ئ ەرەاالسسىىاۇ.ئ سىەم ەھمىى ۋلتلز ىىىاۇ – سزدئىىى ىزلاې لزدۇكىىرلى

 ەئەبئ ېىللل ق سرلاڭدللىئكى ېپل ەالى سە)ىئردۇشبوئرەالىاىاو ەرەاالسسىاۇملائ سىەم ەھمى ولغل ىاچائرلت زۇچىغئ ەوەكلستاڭرلت  ىر ا ەال

 ئوىرل   ھلرغئھۇ ااھۇڭ اىتا    ھۇالتا  وئر اىتاچلرغئھۇ  ڭام  سۇئڭلائ ەوئرلا  ىاردۇ چا ىازل رل  ۈر ەئ ەچرەئگەملرر ۈچۈ واكىا   ۋە

  ئاملل س ىلرس سالتەىۈە.ئل اڭلدۇ م ەئڭ رسئ لزم ۋە س ئاچا ىلرس ەتىلدۇا ەچۈەئلزساڭلل ۈچۈ ئارغى چائاۇ  

  ۈڭ قب   5 اال  ئۇملكۇڭزلب   1427لج   ىـ

  ول ەزتلالب   27ال  ب   2006 لغھ م

 



 

 

 (3)! پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئۇلۇغ ماقامىنى قوغدايلى

 

ىلرلىى   بى ەتاارلاڭىىدلل چىى ۋەواكىىغچىا  ئاالاالسىىلك ىىىائلغش  ەكىىۈلغچرل  چئۇھلۈىىال ىائكىى   سالىىسر اڭغئرام ۋەئلسىىغ.  ۋۇچلۈاڭزلىىا

 شىلدللېرلى سەلزى  وئرىھئئئچىاى  ەچزلائلزسىاڭلل ۈچىۈ   ا. ھلزلزلىئلسىغ ۋۇچلۈا واكرلد    ەىشللرلشلشۈۋە ېەل سالرغئھۇ چ ېللزۈ ق سڭ ھورى

   ەالەمللىىغ.  ئلسىى ەئگەقلشىىلر ۋە سشچئالىى ېللشىىلز ىاڭىىات ا اااارل لىىدۇ ئلسىىغ. ھلزلزلىى ەئىااسىى ى دڭلاڭلىىاھ ەڭسىىل ل ەڭرلۈتلل ىىىاچتلت ئ

 سوىىى  سئرىىىا ى ەكىىىۈلغچغئڭ چلۈىىىال ئۇھ ەخسىىىسلم ۈىىىىۈ ئ ېىىى ل و ېرلىىى ئچرل لزىىى  ەئلۈەى بئالىىىلتل ق اامىىىا ئلسىىىغ. ھلزلزىىى   ە ولىىىر

 ۋەغ. ئلسىىىى چەئە رل لىىىىدە ىەئ ھدڭلاڭلىىىىا ولىىىىرە ىىىىىاچتلت ىئررلشىىىى   اەىەچىىىىتلل مەڭلىىىىۋ  ۋەمىىىىاھھلم  ھۆرەچرل لزلىىىىا رەئب چەكىىىىۈلغچغئ

  ىلرددئماىتا ھۇۋۇ.  ائارللەچرل لز ىائك   مسالسر اڭغئرا

 اەىلىەچزلىىى  ىسزدڭىىىددئچىىىائلە  ئ ساسمغئڭلىىىاى سوىىى رۈىىى ە  وەمەلئلرلىىىى  ې ا ەالىىىل ڭلاىىىىازل ى  ئ ساىىىسمغئئلسىىىغملا ىائكىىى  ى

لى   و ەر ەڭىدللق ادڭلارىھلىل ھ سوى ۈكى ەڭرل ل سھ سالىسر اڭغئڭلام ۋە ائلسغ. ھلزلزل ەز ااادۇ وئرللزلد ەئى ۋەزۇما   ەئى ۈك ەڭرل  ھ

ائلرل   ىىى ۋە سالىىسررل  ئ زلاۈكىى ەڭرلۈىائكىى  ھ سالىىسر اڭغئرام ۋەئلسىىغملا  ە ولىىر بزگل لشىى ئ ا  زۇماڭزلىىەرىى ە ق سەوئرىىت ساىىەۋم

 ەزلىى ئ ائڭلىوئرلاڭغۇر ىاى   ۋگلبا ەىلىەچزى وئرلاڭلىا ئئخشىىاش ىۇر اى   سۋچئالى ە ولىر ېىىتەزئ سااكىز ى سھھ خى س وئرسىل  بزگەئگە ئى

 ائى  بزگەئگلز راالس  ئ

 الزلزلىلدۇ ئلسىغ. ھئائلسى ەچىرەئررمل ەمەلئ سالىسر ا مملسسىللئڭې   ب  ەزول  ملرلئڭدلل قى دڭلاھۇىازل  ھ ە ولر ەكۈلررلش چ ۋۇچلۈاڭزلا

 وائماىتا  ېرل ھلزللا ىاىل ل  ئلشرل لز  ئ خل لستللا  ەرىرەئڭ خ سالسر ا م ۋە ېرل ئاردلز  ئ اچائىلرلشلزل

 خل لسىتللا  ەكىۈلغچلزلاچ ①«ئۇىلىلغئ ئلتتلپىاى »الىاڭلدۇ  ۈزرىقۈڭئللىئ   – 30 وسالى  گېكلتلزلىا «دڭتىا ز ېىئى ۋلرېت» ې ماڭللەڭلاگ

 سوىى سڭل ىىدۇئ سە ىلرلزلىىا  وئرىى ېغ ھوقىىغت ئىىچئر لرلىىت  ەچلجلرلىى  ڭ ەرتىىۈئگە ىئرلىىا ق ۋەچل لشىى اڭرلى  زىى  چىىائىلتل  ائرلىىدلۈ  ھلزل

وىىىىائرلى    ەۋەچ لسىىىىلزلاھ ەخسىىىىسلم ېتلشىىىىۈە ا ب  ەزىااسىىىى  ااارل للىىىىا چائىارلىىىىا  ولىىىى  ملرلئڭىىىىدلل قىىىى ەئى دڭلاڭلىىىىاھ ەكىىىىۈلغچزلاچ

 ەتئىىئو ۇزلز  الىى ەرەاالسسىىاۇمزلائ سىەم ەھمىى ەالەمللىى  ائرلىىدۇ ئلسىىغ.   ېرل ئارىىدلز  ئىى الرلشىىلزلچائى ائلسىىغ. ھلزلزلىى ەۋەچ لرەئڭلىىاھ

 دڭلىىاھ ۈچىىۈ   بزلزلىىائ ەڭەا ەكىىۈلغتچ سوااىىا  ىلرلزلىىا   وىى ېرلۋۇچىىىاڭرلى ىئررلزلىى  ق ەھول رەئڭىى چ ۋە ەىىىائ ەوىىائى ۈىىىۈ ئ بئالىىلتل ق

 ىلرلا   ېغ ئ بئاللتلۋۇچىاڭرلىلز لت قچل لش اڭر ۈىۈ ئ ېتەقرەشھلزللا ا خل لستللا  ەرىلز خ

 ەئولىىىمى چرەئڭلىىىاە ائارلل ې لرلۋۇچىىىىا و ېرلىىى ىائكىىى  ئ سالىىىسر اڭغئرام ۋەئلسىىىغ.  ەكىىىۈلغچلزلاچ« ئۇىلىىىلغئ ئلتتلپىىىاى » ەڭەا ەكلتتېىىىگ

ڭ  ادللاڭغئەلشىىرئتلدۇ ىىىئل ئاالىى ەكىىۈلغچزلاچ اقائھلزارزلىى ەئلسىى ئ اكىىۈلغچزلەچ سوىى بزل ەچاالزلىىدللاڭرلىلز  وااىىا  ىلرلىى   الىى ۈىل ل ىىسق

 سوىى ۈڭۈ   ىىىەمەلئ سئاچىىارل مەاىىدۇڭلا قېرلىى  ىارلىىا  چاالىىاھلپلم س  وىىەرتىىۈئگە ىلرلىى  ق ەرلىى ئاچااىىدللاڭرلىلز  ھ ەەھ «ۈىرل لىقىى» ەملشىىەى

ىلىىىلغئ ئۇ»  دولرلىىىد ەەھ ە ئل لىىىد ەڭىائكىىى  ئاكىىىۈائۇ ا سالىىىسر اڭغئرام ۋەئلسىىىغ.  ەملشىىىەى بزرل لز ئىىى ەىلەئرلىىى  ئ ەكىىىۈلغچزلاچ

لى  و ەكىۈلغچزلاچ ئە ىئررللىا   ى 1081 سە وىائ وئرى ب  ەقلدەھلل ق 40% ې لزرل لزلاز خل لستللا  بولرل  ك ەكۈلغچلزلاچ« لتتلپاى ئ

ل ھلى ۈئۈەغە اىىلشىغىغئڭ  ئىائل ېىكۇ ا سە ىااس  ااارل للىا چائىارلىا  وئرى ەئى دڭلاڭلاھ سچىسىلس ئئى ەخسسلم ب  ەزملرلئڭدلل ق

 ەۋەچ لىىرەئھ ەۋ سچىىىسىلغئئئى ەكىىۈلغتچ سئارلىىا   وىى ۈالىىتل ەئ بزئىى ەكىىۈلغتىلىل رل لزىى  چ سۇئڭلىىا  ئرسررلزلددسكىى ە ولىىر ەكىىۋلىاچ چ

   دىلرلد ەئەھوررل   ال ې لۈاملرلئ  ئام500الرللا  ۈىۈ ئ

 ەچرەئڭ  ائىىارلل دەۆرەچرل لىىىااسىى  ئلسىىغ. ھ ەئى ەاىەچرلىى  ى  ۋ قىىاېقاچئرلىىل ى ە ولىىر« ئۇىلىىلغئ ئلتتلپىىاى » ە لشىىل رتچەقل ېكلتزلىىاگ

وئۇر ىىاي  ەلىى ئ سئالىىلتل ە  ېىى ل و ېرلىى ئ ڭ ەچرەئھلزلىىم  ائىىارلل ە خل لسىىتللاڭ ەئەولسىىتاڭدۇئ ەئسھ الىى ەىەت  س وائرىىا  وئرسىىل  ېرلىى ئ

 س لزلىىا  وئرسىىل ىلر دخسىىەتولزىىا ىلرلشىىللا ئ ەالىىجلدقاچتىىا ولىى  مئل ىىدۇ  ەخت  ىىاات ەئلتىىارلل بقۈملتلزلىىاى ەئەولسىىتا ئ ەئسھ   الىىەر ەقىىتەق

   ەر ەقتەق قرلزل ەى ې لش و ېرل ئ ەتھلزلم  ائارلل ە خل لستللاڭ ۋە سك ئلزجل  ئئى اخل لستللاڭغئڭل ې لزلدۇز ەئەولستا ئ ەئسھ ال

 ېىلللق ىەالىلدللۋەول  ەزتېالىب   11 سڭىسشچئى سئلسىلدلۈ ئئچت ھلزى  خل لسىتللا  ە ئلسىغ. ھلزى  ولىر» ېىللر ە :ھ سڭىدۇىم ەڭەا ېكلتتەگ

قل ېسىت  لز  خىاھل رل ئىبز ۋ قىاېى ۋۇچلۈىا   سمغكىت ئئم سئلسىلدل سئئچت ەخسىرەئك سڭىسشھلزلم چئى سو ەچتاىلىت   ى ەۋال ەئ ېەل سچ

ۇ ئررلشىى  ئاالىىتلدى الزلىىۋ قاېقاچئرلىىل ىىلرلىىا    ەڭىىى م ې لشىىتللو ۆرەچىىرەئگەھ ۈئەر ەاىىدللا ا ېسىىل ىارىىدۇ وئازللىىا ئ ەئقلىىلئ وەر لسىىلز 

 وارلرل للىىا سر ا سالىىم ساىىدللا ئئى ە رل لىىدەقتەم خل لسىىتللا  سە وئرىى ې لرلىىا ئئ ە رەقىىتەم ڭرللىىا سئرسىااسىى  ااارل لىىدۇ ڭ ەئى دڭلاڭلىىاھ

  «ې لرلددو ەى للەتئ ەئاۇىلد

 سالىسر اڭغئڭ م ە قلى ل  ائرلىدۇ ئلسىغ. ھلزى  ولىر ېرلى ھلزلزى  ئ خل لسىتللا  با ەولى  ئى ەئى ەالىلدلۈ ئاالىللا ىلتى  ۋ قاېقاچئرلل ى 

 ەئقلزرلىىلئ ې لۈىىا  ئامدئاچااىىد ۈىلز وىىائ قىى ۈىىىۈ ئش دئسال ۇىغكىىتئلسىىغ. ھلزلىىدلل  ەئڭ   قلشىىلرەەالىىلرەئسىىلك ىىىائلغە  ئاالاال ەھەەى

                                     
ل  ئلشىىرل لدۇ ئاۇىلىىدە ىىىئڭ ئول ئئازااىىدللا  وىس خ لسىىتللا  ھلزىى  ولىىرە  ئلسىىغ. ھلزىى  ئئچتسئلسىىلدۇ اېىىدەل ىلىلىى ل  ۋە ئلسىغ. ھلزلزلىىا چائىلرلشىىلزلا ئارىىدلز  ئىىېر ①

 خەرىىائۇرلت ىئڭ مسئەالسەالەھدئ 



 ەم ىا  ئەئمەقىتەاائلتلى  و ەچرەئڭ ئل ۈىاڭلل ۋەكىائۇئلتغئڭ   ڭىىئ ەىلرل  ئلشرل للا ئاۇىلىد ەكۋلتھلزلز  چ خل لستللا ئاالتلدۇ  ەۋۇال ھ

  ەر ەقتەق سەوئر ەقرللااق  ى ئېتلر ەقتە ەئھەا لغەم ائر  ى ەۋەچ لرل لزلائلسغ. ھ

 ەئسھ   الىىئاالاالىتا ەھھلىىلەئكىئئائرا  ېىى ە ھ«ىائكى  سىەم ەھقەملرلىىئ  قلشى  مىىولى  »ىلىائرىىا   ەكىۈلغچ چ« ئۇىلىلغئ ئلتتلپىىاى »

 ەرەاالسسىاۇ.ئ سىەم ەھمى قلشى ملرلىائھ ولى  » ۋۇىتلىدلغ ئىبز «ېت ىئردۇش قىئملت ەرەاالسساۇمز ئ ەالەملەئ » سئدرلا ى ەئەولستاڭدۇئ

 ېسىىل ئ ەخغىلزىى  ئ ۈزەلقل رلۈلزىى   گىى زلامىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىاۇم ەالەملل ل لىىك  ۋە ڭ ۇچت اىىاكىىئئائڭ   ېىى ە ھ «لىىددئولرر ە ولىىر

 ېەل ىسچ ېىلللق سڭىدللم ېتزلىاقئملت سوى  ۋەچت ىلرلى  ئلى  واكىرل ېغ ئى ل وگ ۇم لسىلز   سچىسشچئڭ ەقلشلرل ل  دڭلاھ ۈچۈ   ەزلرەچرل لز  

 قۈچۈر ەقتە  ەرتۈئۈك ىئرلا ق ەچلجلرەئڭ زوئ ڭ

  ۈڭ قب   11 اال  ئۇملكۇڭزلب   1427لج   ىـ

 ول ئبقتەب   3ال  ب   2006 لغھ م                           



 

 

 (4)! پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئۇلۇغ ماقامىنى قوغدايلى

 

 ەئىەىو ەرىىىى ە ق ېرلىىىى ھلززىىىى  ئ ەىى ۋەھلزللىىىىا  ەىى اچائاۇڭلىىىى ئىىىىارغى ەز وئرللزلىىىىد ۈكىىىى ەڭرل  ھ ەىلىەچزلىىىىاىاڭىىىىدۇى ولىىىى  ى ەئى

ىىائۇ   چەڭلرل لىدلل-چا ىا ۈكى ەڭرل لزلاھ ەىلىىەتى ەالەمىلەئولى    ې ىاڭىدۇىئىاز وئر للىا   چائلەتىا ى سىائك  ىلىىاڭغئم ەالەملەئرەئگە 

 ەىلىىىەتى ەرەاالسسىىاۇم سئ سىڭىى سرلىىا ئڭچ ەەھ ①ئلۈۈلز ىى  ئاچلسىى  ئلزسىىاڭغئڭلا  ەمەلخىىار  وئرلىىا  ئ ساسمرل لىىدللى ۋەىىىا غش 

 ەىلىىىىەتئاچلسىىى  واكىىى لرلىلدلۈ  ى بزلزلىىىائ ەرەاالسسىىىاۇ.  ئللىىى ۇىلى ئئلىىىد   سى للىىىا ىائكىىىلرلىرل للا ئ ۋە ەالىىىەل ەم ۈكىىى ەڭرل لزلاھ

 ىارلىا   وئرىسەلسى  ڭلشاڭ ىساىس. زلىاەمرل لئاھ سڭلىائ ۋە  ەۋ لى ئ ەرەاالسسىاۇ.ئ سالىائئچىىا چاكىغڭلا  وئرسىا  م ەئلپلدللچ ۈك ەڭرل  ھ

مىىىىسىەم ەھ  ەالەمللىىىى  ىلرلزلىىىىا  وئرسىىىىا  ئىىىىاخل  زۇمىىىىا    بقىىىىۈ.ى ېسلشىىىىىاھۇئرىىىىا ئ ەئلپلىىىىدللچ ەۋمىىىى ى بزئىىىى ەرەاالسسىىىىاۇ.ئ ئللسىىىىا

 ىەچتىىىا  ۈكىىى ەڭرلۈرەئگەھ ۋە ەزلىىىلەچرەئگەئ بەقىىى ەئلپلىىىدللچ ەىىىىسھللغئئاڭىىىدلل ا ەئلپلىىىدلل چ ەۋمىىى ى بزئىىى ۋۋۇلئىىىا  سئەرەاالسسىىىاۇم

 ئلد   سى للا ئ السالىەالترەئگل س

 ەۋەتھ ەالەمىىلەئرەئ   ئل لىىدۇئىلرلى  الاالسىىلدۇ ۋەاىىائھل    اڭلىىئس وئرلاىىىىا  ەولرىىر ە ولىىر ەىلىەچ لىىرەئى ەملشىىەئىىارغى چائىىاۇ ى ېۈللرىى

   ەر ەقتەىلرل  ق ۋۇ.ھۇ ەھەئزۇماڭل لكرا ى ەىلىەچرەئى سو ىلرلا 

 ەالەملەئرەئڭلىىا  ۋۇىلىىت سئلىىد   وىىكىى  سرسرسچ دڭلاڭلىىاھ ې ىى ا شىى ەۋەچلرلئ زلامىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىاۇم ەالەمللىى  ئىىاخل  زۇمىىا   

ھلزرلىىىت  ② ۋالىىىاما ەۋەورللالىىى ېرلشىىى ئاارلزلىىى  ى سئۇ اچغئرىىىاھلىىىزغئ خ ەىى ەرىىى ە ق ېرلىىى ئ سۇئىلرلىىىاڭرلىتلل  ئىىى سزۇىتىىىازۇمىىىاڭرل   ئ

قلتىىىىاوغئھۇ  ۋ ىاچىىىىائرلت الىىىاما ەوىىىسئز ۋەئلزجلىىىى   ەۋئۇت ئلىىىد   چ ۋۇىلىىىتائىاچىىىىا  ولىىىى   ۈچىىىىۈڭرەي  ئاۇىلىىىدلرلۈلز  ۋە الىىىاۇىلللتلز 

 سوى س وئرسىل  ەرى ە ق ۈچىۈەغئ زۇمىاڭغئھلل ولى   قخل لسىتللاڭ ە ولىر ەىىسھللغئا ەالەملل لزى ئىاخل  زۇمىا    ېى لر ە وچرل   ەشائېو

الىىاڭارلا   ەتملرىر ەھەڭللەچسىلكم ۋەىىاۇى  ەڭئ ەزل لىىدەڭ سۇئڭلىائ ەرۈى و ەمەل ئ ەالىرلدللئلسىى ۇئل  ڭ ۈچۈلزلىدەزق سۇئڭلىائ ەالەمىلەئ 

 سىەم ەھئىىىىائىلرلت مىىىىئ ەچرەشىىىىائېوئىىىىارل رل   قلتاورل لىىىىدلۈ   خل لسىىىىتللا  ۋە ەىىىىىسھلما ەۋەورللالىىىى ەر ەڭرلۈىىىى ملررلتلىىىىدلل ق ەئەبئ

گىىاى  وىىسئملغشگىىاى ئڭ  ەچرەشىىائېو سئاالىىللرلت ىلرلىى  وىى ەىلىەچىىۈەى سئدە چىى سەچئڭىى سراڭىىدەزچئڭ سررل لز ئئرىى بزئىى ەرەاالسسىىاۇمز ئ

 چاكىغە ئې لى  وەكل لسىلز ب   ئە تى  ڭلىاسۇئئ ىسئئىا  قەئلىى چل لشت   سئدكىاائك ەرىتللخ ەىلىەچرەئڭ ى سو ە لرائر  و بىۈئۈشئ

  چئڭساىدد چئڭسراڭىدەز ئئرىسررل لز  ئىبزب ەرەاالسسىاۇمز ئ سىەم ەھمى ەڭى ا) سڭ ئ ەئگەڭرەئولك قلتاب و: ىلرلا  ېغ واااڭات ئ سڭدۇىم

  ③ائكسئلدد چسئدەولرل   ىەىلىەچز  ق كۈوالسلكول   ل ىلس    ئسۇئڭلا

چائچلىى   ۋلرل لىىدللوئ –ئاچىىا  ەۋەو الىى سئدكىىلزلاھلزلىىا ىائكىى  چ ەىى ەرىى ە ق ېرلىى ئ سئىى ۋە ەرەاالسسىىاۇملائ ەالەمىىلەئ  ەئەورەئڭلىىائ

 ەىلىىدلرل لز ئئۇ لم سخىئلغىرلىت  بەقىى بزرل لزلىائ ۋە ىلرلىاڭرلى  چەىرلىىد ىىائللسۇئىە سچپەئەالىرلۈز و ۋە سئۇ ىىاتخ ەرى ە ىلرلى  ق ۋۇ.ھۇ

 ەئى: ەاىىددھ سڭىىدۇىوااىىا  ىلرلىى  م سڭتىىاۋرلىلز وئا ۋەاىىاىلررلى   سۇئڭلىىائ ىسئئىىا  قەئلىىى ئلىىد   بئگەڭرلۈلىىدللق ۈالىىتۈ ھلزىىدلل ئ ەىى

  ېللشىىىلددھ «ەگلشىىىل لكئ ھلزلىىىا ۋلرل ل لكڭلىىىاوئ ب   ئاچىىىا اىىىاى » سۇئئىىى ېللرسىىىە ھ «ەگلشىىىل غئئ ۈكىىىۈئگەڭ ەى ئىىىارغى» :ۇئرىىىائس ىاىىىىا 

 سۇئ  ئىىى④ بئەگلشىىىەمدد؟ ئراسۇكىىى ەڭە)ا ا سئالىىىچ وئر للىىا  ائرىىىدۇ چىىىئر ۇ ۋە ۈكىىىەڭ ل ە ى ەئالىىىلز ڭ ې ىىى ۋلرل  وىىىئ ـىىى ئاچىىىا ئسۇئڭلىىا

ئلغىغئڭى  ولى  ئلىغى  سئرىس ڭ سئى: ىاىل لرلاڭىدۇ ەگلشلشى ەھلزلا ئ ەىىلرلدللا  ى ەتچاكغە ول  ئارغىىلغ ئللاھ سڭسكز ىئى سچغئراو

  ەاتت ھ ⑤ئل  ەرلتەر ەىلىەچە ى سو س؟ىلر اى ل 

ىائكىىلرلت  سڭ لرللكىى ەالەمللىى ل ە  سڭلىىائ ۋەھلزلىىا  ې ىى ا سھلزرل لزىى  ىئرىىدۇش ائرلىىدۇ وىى بزئىى ەئەوىىرەئئ سھھلسىىتو ېزلىۈىى  ئ سڭلسىى ك

  سالىىسئ ەىلىەچىىۈەخاچىىا اىىاق  ى ھلززىى  ې ىى ا سوىى س ىا رللىىا  وئرسىىل  چىىبى ەچرەئڭ  ەئخلىى ى ەرەاالسسىىاۇملائ مىىسىەم ەھ بئالىىەچۈە  ق

 سڭ لرللكىىى ەرەاالسسىىىاۇملائ سىەم ەھ  مىىىاتتىىى ەرەلېھ ېرلىىىدد ھلزللىىىا خلىىىغە ق ۋلرل ل لكڭلىىىاوئ –ئاچىىىا  ەىەتاىىىئى   رل لزىىى  ەلېھ ەمەلئ

 ىىۈڭۈ اىئى   ھېلەرل لزى «ئارىدۇم  »اىاق « اارلىاڭ  »ئسڭ  وئرسل س ىائلرللا   ھەە«مەازس »  «ېال گەئال» سڭ ئ سە وئر ۈك ە ھ

 سۋۇىگى ئىبزرل   بزرل ل ەڭرلۈل ەاارلىا  الى ېتل  ىسى ەئىاااچلىدۇ ولى  ئسڭلا  ولرەچت قل لۈلدلل ااخش   ساۇمز ئەرەاالس مسىەم ەھ ئسۇئ

 ەىەمىىرەئر ھېىى ە «سىەم ەھمىى ەڭ رللئلشىى» ۋە «سىەم ەھئۇالىىت ل  مىى»قل لۈلىىدلل  ەرەاالسسىىاۇمز ئ سىەم ەھمىى سۇئئىى سڭا  كىى⑥ئلىىد  

 سىەم ەھمىى سۇئ  ئىىىئاىىاچت  ئامىىاڭەت اېزلىىدۇ ئسڭلىىا چسچىىىسزدە لا ەرەاالسسىىاۇمئ ھسىەم ەمىى ڭەئالىىلرل لز  ىل  ەچرلىىل  ئاچىىااتت  ە ولىىر

                                     
سى  ۋە چىسڭج   ەالەمللى   ڭسى ئەرەاالسساۇ. چئ ا  ۋەىەاللدلل قېللزۈ  اې   ھدڭلاڭلا چسڭج   ەالەمللى   وئرلىاڭرلى  ئېتللىائ  ولىرە  ئلزسىاڭغئڭلا ئلۈۈلز ى  ئاچل ①

 ىېساورلزلدد 
 ئلپلدلل قەر ە  ھې ە  مەڭلدە الاماۋ  بب ئارغى چە ②
 ب ئااەت  146  وەىەئە الۈئلس  ③
 ب ئااەت  170  وەىەئە الۈئلس  ④
  ب ئااەت 5  الاھ الۈئلس  ⑤

 ڭغئڭ  ىىااتسئدەمسىەم ەھ ئەرەاالسساۇملا ىائك  مەقۈە وسھھلست قۈىرل لزلا قاچتللېش  ۋە ىئماڭىدلز  ئەوىس الىسفلا  ىەوەكلسىتاڭلا ىلجى ەت ىلرلىا  مسالىسر ا ⑥
الىلرەئ مسىەم ەھڭلىا اارلىا  ئېلتىىاڭرلىلز  »قېرل  ئۈىۈ  ىەوەكلستاڭلا وې ل   اھلشاى ڭەااكلسزلا ئاردلدۇ مىسىەم ەھ ئەرەاالسسىاۇ. چئر درىسى الىئئۇرلاڭدۇ  ڭەااكلسىزلا 

فلا   اھلشىىىاىزلا اېزلىىدلل ئاا لرلاڭىىدلل قېىىىللل  سس الىىھەە اىىىاۋۇب وەئگە   ئەوىى«اىىىاىل ولىى  ىېتل  ىىس اارلىىىا  ئېلتىىىاڭرلىلز  ولر ەا لىىك»ھەە الىىئئللا  الىىئئارللا«ئاڭرللىىاڭ س؟
  ە  ېھ «پلى اارلا  ىلىل  ىېرل   مات وئرسكتلل ىئئى للا  وئرسا.  مسىەم ەھ ىەىىلدە واكىل ە ااۋۇب وەئگە  وئۇچتلىېئەگەئ گ»الەودۇكرل للا:



 وىس  ەىەت  ھې ەاىدداارلىاڭ   ز  ېۇئ الىسئى ئەالىرلدە ەچتى ولر ەڭرلۈلزى ئلۈ چىئر ۇ ائرىدۇ ڭلاسئ ۋە ەڭرلۈلز ئۇالت ل  ئلۈ ەرەاالسساۇمزلائ

  ①دئلزۈائ ىلرلد ەچرل لز ئاا اىزلزۇرل غئ ئارغ

 اكىلزلسوئر  ۈكى ەھ ەرەاالسسىاۇملائ سىەم ەھمى ېتەق لسى ا اھلززلى سوى ۋەئلسىغ. ھلزللىا  دڭلاالىلزلاھ ەئبر الىل رەئھلۈ ەئ ېللزۈ ق

   ئەمەرىىدۇئرل ۋقىا ېى ەڭسىل ل ە ىىاچتلت ئ ېرلشىىلدللى سمرلشىل كىائللا ئئم ەئا ائلسىىغ. ھلزلزلى ۋۇچىىا چائىلرل ەكرلۈتېىچ ەزئىئىت ەۋەو الى

 ۈچىۈ   سەىئئىى ېرلشىلدللى ېتلى ىئررل لىدلل ق سئالىلتلزلاىلرلى   ى سرىسزومل– سىىام ىا ئئازلتلى  زوئرى ۇېشلدو ەرىزلاڭاملدلل خ ۋ قاېى

 ەازىىى   ئ  ئلىىىد ۋەچۈەڭرلۈلدللواكىىىرل ەئلۈلتلزىىى ى سملۈزرىىىۈزئئم ە  ەچرەڭىىىدۈئۈشڭ ەالەملل لىىىدلل  سڭلىىىائ ۋەئلسىىىغ. ھلزلىىىدلل  ەرىزىىى خ

  ت ەىىۈئەچااىات قىىاۇى ى ۋەااىلى   ڭىام ۇت  ەررل لىدلز سئ دڭلىاھ ۈىلز   ى  ئىىازل ەرتىاۇى ئلدلۈ   خ سڭ لرللك ۋئو ااا ۋۇىلتتلۈ 

 ئللسىا ەۋھلزلىدلل  سىتللا خل ل بزرل لزلىائ مىئررلغئرل لىدلۈ  ۋ قاېى خل لستللا  ېرلۋۇرلا ىاقل لللتلز  ىئررل للا ئ ۆرەچرل لزلاھ ۋئو ااا

 ە   –  ئلرلىى زەچت ۈئگىۈا ەتىىاقل لل ۈالىتلدللئ ەرىزلىاھلىل ڭاملىدلل خ سۇئئلىد   ئىال ۇىتىا  سڭ لرللكى ەرل اچرل لىدللچ ەرەاالسساۇمزلائ

 ازلىللرلرگالرلىا  ئىارلى ى ېغ ئى ەڭرلۈلزى ئلۈ ەقلررللچىئە كى ەئكائلزلائلد   ا  ەچۈۋەچاىلائررل لز   ەكزلائلكھ ەىلىەچز ى ۋە اگلزلشلزلبئ

 ل ەڭرلۈلدللبزرالىى ەىزىى ى ۋە ەڭرلۈىى ئلكھل  ەىلىەچزىى ى سڭلىىائ س لىىاڭرلىل ئسى ل اازۇالىىللا برىىۈ.ئ ەئلپلىىدللچرل   ۋ قىىاېى خل لسىىتللا 

 ئلد   

 الىى ەئائملل ل ەرالى ەىرىى ماالغكىىا  ئ سڭرل للىىا لغڭرللىا  ئئا ۈىىىۈ ئ سشئارىىدلز  چئالى ەۋلتلزلىائلسىىغ. ھ ارل لزلىۋ قاېى خل لسىتللا 

 سوىى سۇئ  ئىىھ ەرتىىۈئق ەخ ەچرەئڭى ز –لا  زللىىا  وئۇر ااىىدل دئدەئىىئئڭلز  چئرىد سالىىسر اڭغئرام ۈئۈكىلدەا ېتل رلىىتى 8 ىلرلىىا  ەئىىەكى

 ل  بزرئى سۇئئى ەم ىائوىائھ    ېرلى ھلل ڭاملىدلل ئ ە ولر ەچلۋۇرل    مئررلرل لزلاخل لستللا  رل لدلۈ  ۋ قاېى ۋئو ااازىلرلىلز  ۋدچااا

الىئل  سئالىا ئ ل  ەې لۈئى ڭئىئ» ۇمزلاەرەاالسسىائ ئللسىا  ال ۇىتىا ئلىد   سڭ لرللئوىلىدلل كى اھلزلزلى خل لسىتللا  ەرى ە ىلرلى  ق ېتلىاھئ

 لەكىىەولسچ رلىىىىاىاڭائەچ اڭ سمشىىاىرلتا ھەاىىدللا  «ەئگلىىلو ېرل الىى  زل سئلشىىتلزل ۋۇرسىىا چائچل بڭرلۈل ز   قىىەئگلىىلو سچىىسەچ سزل ىىې لۈل ئ

 ەررل لىدەئ اۋئو ىولى   اا ڭدللسكى  ال ۇىتىا ئلىد  ىلرلشتلل ئلزتاالل  ەمەلئ ەرل اچغئراچ سو سۇئئ س ولرسل اھلسللا ا ەرل اچرل لز ىلرلدللا  چ

  ەر ەقتەىلرل  ق ۋۇ.ھۇ ېىل  ئ سئدشئلسغ. ھلزللا ىائك  چ ەۇئىسىائلل

 ائسئدكىىىىررلىىىت ىلرلىىىاڭرلى  اىىاق  ىئئۇ ساىىس.ى ەىااسىىىللل ل  ۆرەچرەئڭلىىااىىاق  واكىىىىا ھ ۆرەچرل لزلىىىاھ ۋئو ىىااا سالىىىسر اڭغئڭلام ەم ىىائ

 ەخغىىىىى ئ اەۋەچ لرل لزلىىىىئلسىىىىغ. ھ ەىەت  ەررلىىىى ل ەئ ۋئو ىىىىااا ەز و ۋەئاف لىىىىىا    ئلسىىىىغ. ھلزىىىى  ئاالىىىىللا ەمەلئ ەرىىىىس.م ەڭرلۈىىىى قل گ

ل رلل ئلسىالى  الىاماڭلم ەڭ ەوىسئ سقل لشىل  ائلسىغ. ھلزلزلى ۋەچلزل لىكگەچائىارلىا   ئاڭىا  ە ولىر ەۋەو الى ەىىاڭللەچ لرلۈ ى ۋە ۈزەررلۈرل  گ

اڭز  خىىى سر ۇوىىى سچسىڭللغئ كاىكۇھلسىىى  الىىىخىىىاائۇى ىىىىاڭللرلى ەىى ۋە ەزلرلتىىى   ېسىىىل ئ ەخغىىىى  ئ ۈزەلگىىى ەئڭلاالىىىئھل  سالىىىسر ا ولىىى  م

 ىئرغڭلا   ئۈىۈڭغىئردۇش  چەۋەرل لز  ئبز  ەىەت  ئلسغ. ھلز  ىئئۇرز  دواكرلزلد ەالل رەڭدۈئگەڭرلۈلدللچ

 وىس  بچۈئۈرىد ق ەۋاى ەئ بى ەڭرلۈرل  ىائكى  ئى سالىسر اڭغئرام ەررل لزلىائ ۋئو ىااا ۋە لۈىا ېئام ېللل ق ۋەىەاللدللول  ەزتېالب   11

 سىەم ەھمىى ەالەمللىى  ئلسىىغ.   سئد پلرل  گىىئۇھلۈىىال  خل لسىىتللا  ەز و ە ىلساالىى لرل   ولىىر ەىىىسھلما ە ولرىى   سئالىىەت ۋەزللەچزىى 

 ەئلۈەچىىۈەى الىىدھلم ۈىىىۈ ئ ىلرلىى  ۈكىى ە ئلسىىغ. ھلزللىىا ھ ۋە سالىىسر اڭغئراواكىىىلغئڭ  م دئدەھۇ  ىئڭىىد ەڭل ەكىى ەرەاالسسىىاۇمزلائ

 زلاەرەاالسسىاۇمئ ەمىلەئەال  سئد پلغئگىئۇھلۈىال  ەھلۈى ھۇڭلل ەچتىاىلرلزىد   ىكى  ەڭقلتىاوغئ  ۋەئ ەماىىارلرلا زلتل الزلزل  ئلسغ. ھبچت ئ

ىار االىىتلل   سى ۇ غىىىاچتلت ىائكىىلرلىىا ئىى دڭلاالىىلدۇئلسىىغ. ھ ەالىىل رەئئلم ۋاىىەىىلغرلىىد    ۈئئەتاىى ساللكلشىىىل  ەالىىل رل لز ئلم ۋاىىەى

 ېىى لىولىى  ا ۈ دڭلىاھلھ ۋە ۈكىى ەڭرللزوئللىا ىلرلزلىىا  ھ سوىى ۈڭۈ   ىىسى لىىد ئ ەڭىلىىدرل ل ەچ رەچرەئڭل  ىسۆھ ەمەلئ سالىىسر ا م ب رل ە قى

  ڭرلل ئلد ەگۈەچ سئدئللار ەرىزلاخ سالسر ا م ېىللملرلئڭلا ا

لىىل   واكىىىا ھرىىد ەق ىلرلىى  ۋۇ.ئائىلىىدلل ھۇ –ئائىىىا  ەھھلىىلەرەئئ ۋەىلر لشىىرل للا ىائكىى  ڭىىائۇزلرلىغئ  ڭىىاىەى سوىى ۈكىى ەڭرل لزلائلسىىغ. ھ

 ەز و لسىلرل لىىىدلاازر ەكىىىاسئم دڭلاالىىىلزلاھ ۋئو ىىىائائلىىىدۇ اا س  كىىىەئھ و ەھھلىىىلەئ ەچۈەىاىىىىائ سوىىى ەئقلشىىىلر بەقىىى س رل لدلز سڭسىىىەم

 سىلسى اازر ەكىاسئىىازل ى  زۇمىا  م اڭلىەڭ رللەئ بۋەڭىدەواكىرلد   چ بزرەكىۈەال ەىلىەچزى ى ېرلى ئ ەرە.ىئررل للىا ى سئمەچ لرەىلىاڭللەى

 ھلىىلتل لىكگە سىلز وەزلىلرلى  اازراڭرل لىدلل  مىسھۇ لىە ئەرەاالسسىاۇمز  مىسىەم ەھ ئەالىل لدە ڭامرلت «ىەى ل اڭغئ» اۇارزلچئمال قائ

 : السڭل ە 

 ەەھ سڭىىدۇىىلرلىىا  ىارىىدۇ م ېتلىى ۇەئىىاھۇرلتلز  ئ ۋە ەىىىىاڭللرلى ى سڭلىىاىلرلىى   ئ سھۇ لىەمىى ەرەاالسسىىاۇمز ئ سىەم ەھچئمىىال قائۇاىى  مىى

  ئلىد  ەمەلائرىدۇ ئ ەىى سىەم ەھمى ەالەمللى    اھلززلى سئلسىغ. ھلزى  اارلىا   وى ال ى  زۇمىا  قلشىلرل لدلل ىااسىللل لزلىاز»: داازلد

 ۈئەشىائكىى  قىى چىىبى ەچرەئگە سڭىىدۇى  وسئئلشىىت ې لشىىرللىلرلشىىىا چ سلڭئمىى ەىلىىىەچە ى ېرلشىى ال سۇىىىى الىىبزرەئگە ەئزلىى ەلئ ەاىىدللا ھ

 سئرىىسىڭ ەرللىىدەى اقلشىىلزل ەولىى   ملرلىىئڭغئى ەالىىل ھللئ14ھلىىل  ەىى سىاىل رىىا  وىى سىىاۇ.ەرەاالسئ سىەم ەھ  مىىەرىىد ق ەاتىى ىلرلىى   

ىلىائرىىا   لۈىى    سئللىىائئچت ائارىىدۇم لزل ەئھلززىى  ولىى  سكىىسم ەرىى ە ىلرلىى  ق ېتلىىىاھقلشىى  ئ ە  ملرلىىئڭغئىەر ەقىىتەىاىزىىاە ق سااكىىتەزى

 ۋە ەئزلىى ەلىااىىاچرلت ئ سوئرسىىا وىى ۋۇارلزاۇاىىدللا ئۇ ەئلجلىىدەھ سوىى ئائلسىىلدۇ ەئڭلائارىىدۇم لرلت قلشىىلر ە اارلىىا  ولىىر د؟وئۇمىىد ېللشىىۈەھ

 دڭلارىاھ ۈچىۈ   سڭلىاول  ھلززى  ئلجىاھ ىلرلى   ئ ائاردۇم لزل ل ەئوچائلەلدۇ  دڭلاھ ەئىارلا  وئۇچت   اللر سەول  ىاااچرلت وئر ەى للەچسلكئ

اارلىىاڭ    ەرىىسمۈ ل مبئھۈڭغئمىىس؟چائىارلىىاڭرلىلز  ق سڭدۇىكىى چىىتەەمەرللەئ ۋەااقائرللىىاڭرلىلز   ەڭ ەالىىتللئلۈۈلر ې چائىلرلىىدللاڭرلىلز  ىىى

                                     
  ب ئااەت 33  ئەڭىا. الۈئلس  ①



 

 ماھھلغئڭلىىاڭاھۇڭرلىلىىدلل ولزاقائرلىىىا ئلشىىرلتلرلدللا   ئبزلزلىا ئىىاھە. مسڭىدۇى ىىىۈڭۈ   دىلىار ااىىد سئدەىى بازل ىىسئ ەئتلل ولى ېسىىەقق ە.ئىاھ

ىلغرلشىى   بيئىى ەئىىىئرغڭللر  وئرلىىدللا  ولىى  ساڭىىدل ىلىى سئدە  ىىىلىىددىئاخاچارلىىىىا اىىئل  بەقىى ئۈىىىۈ  ولر ل ەڭرلۈىى  خسالسالىىللەچرل لز 

 لەاسلك؟ھ ې ەڭ ەقلشل  دئرا ئارد د ئئئ سڭل دۇئ ەرللز ى ەئڭلاول   ملرلئڭرللا  قلشلر ەالل رەئھللئ سئدەڭاچاالل  ول  ولزاڭ  ى

 ېىىلل ھ ىەخ  اارلىىاڭ   كىىلىىىا  ولى سئللىىائارىدۇە ئئچت ەئڭ قلشىىلر ەازلىدللق ەئەزڭلىار ەئولىى  سىەم ەھڭ مى سق  قىاۇ. كىى سۇالىەخ

  الىاھۇرل لددئ اىەىلىەچزلى الىبزرەئ الىبزرل ە  ئىس  ئىبز  ىەىلىەچزلىاھلىل  قەرى ە  ئېرلى  ئەوللدلل مسىەم ەھ  سئخاچارلىت ڭئلزتاالل ىئ

  ەزرى  اۇڭلىرغى چائائىا ەالەملەئرلىل  س  وىددئەم لىئ ائىارغى چائاۇڭلى ھلىل وسل مەكىەرددئ ڭسئرسى اسئدچىا  ئارەمز   ۈچۈ ئلسغ. ھلز  

 « دئاچا ىلرلد ەڭدلسل ەخارللا  و سڭ ئ سە وئر ەئەم ق –

 ھدڭلىىا –ل مىا چېىپل   كىبى ەت  ەىەتىلرشىتا  ھەۋەتھلزلىا  اې ى  وىس قلشىلرەئڭ  مىسىەم ەھ» ۈكى ەڭرل لزلاچئمىال قىائۇال ئلسىغ. ھ

چىىاش  ەوىىرەئەئئ»: اازلىىدد ھەە مسڭىىدۇى ې لىى و ئەھھلىىلە ھەۋۇرل للىىاواچلىى   ھېىى ە  «ىلغچتىى  مەىسىىەتىلىلشىىز   ىىىاقل للەچۈە ۋەالللىى  

ر ۇ چىئ سۇئڭ ئى ھسىەم ەمى ەم ىاائرلا واكغش ئلشىرل   ئلزتىاالل ىلىللل ئلىد   ئ ۋە سئدشواكى سۇئڭ ئلد   ئ ەت  ىئ ال ول  ملرراۈئەز

 ەئااڭلىدۇىااىاچ  ا لىلالەملەئرەالررلىت   23ىلرىد    ەرلىلەئلشىرل لدۇ ر بچۈىۈزۈشئ ەولرىر ە ولىر سۇئئى ۋۇىلترل لز  ب لز ەائرلا واكغش  ق

 شۈزۈئرلىا قل گىا ەئولىللرەەچ ەئەورەئڭى ئ ۋۇىلتتلۈى  سرازۇچغئرىا ىلىتى   كى ەىلرىد   ولى گ ە ەئالى ەااكلد   ول گ ە ولرر ە ولر سۇئئ

 لەى ل اڭددئى ەىلىەچە ى ە.ىلغرللا  ئاھ ەرللەئلشرل لدۇ ر ەگدۈئۈشھلزلا واش ئ ەىى ۋە

وئرسىىا  بئمل ە ز  قىىئلەغالىى ەچىىۈە ا ۋۇاللىىا ەىىىىاڭللرلىز ى ۋە ەخغىغئڭىى ئ ۈزەلگىى ەزلرەچرەئڭىى  م  ئىىارل سىەم ەھچلۈ مىى ئەئەوىىرەئ

زۇماڭىىدلۈ   سكىى ەر ەالىىتلل ق سىەم ەھمىى ەئەوىىرەئگەئ ۋۇىلتتلۈىى  سكىى ەڭۈ  وىىئۇچت   ئىىئاغا  سڭ للا وئاسىى سڭل لىىائ ەئگلكمىىسئلىىد   ى

 دڭلىىا ئئئ سڭددئدكىىىاوئاس سۇئڭ قل لىى   ئىى ەئل لىى  ەئەورەئڭلىىائ ە ولىىرچاالسىى   ڭرلىىتھۇ ۋە سھئلت ىىى سكىى ەاسىىەئ اھلشىىاى ى ەاۋەچرلىىلى

 سۇئڭ ىلىلىى  ئىى سئللىىائئچت ە ال چلىىت  قئڭىىا قللل رلىى   ولىىر سىەم ەھمىى ەم ىىاوىىئۇچت   ئ سڭددئۇر للا وئاسىى ەئگلكمىىسى سۇئڭ وئرسىىا  ئىى

  ①«لسك ەڭەئ ې ە ھ تەى ل اڭرلى  سك ەڭەئ ې ە ھ سرسررسىئ  سك ەڭەئ ې ە ائرلا واكرللارلد   چاۇڭت ھ

  ۈڭ قب   15 كەۋۋۇرزلاال  ب   1427لج   ىـ 

 قۈڭ  ب  7ڭئااول ڭلا ال  ب   2006 لغھ م

 

                                     
  ڭامرلت ئەالل لدلل« اڭغئىەى ل »ئەڭ لرلللرلل اازرسى  چئمال قائۇارزلا  ①



 

 (5)! پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئۇلۇغ ماقامىنى قوغدايلى

 

 بەھھللەئ ەفلرل   ەڭ ە ىائك  ئلشر سالسر اڭغئرام ۋەئلسغ. ھلزللا  ەھەگئرغڭدلل)

 ىەئ ۋە ەالىىل ئ ىەئ چەئە ىىدۇئرل   واچلرزلىىا  دزۇماڭغئرىىا ىااتلىىد سزد چىىائلە  ئىى سڭسكىىزلاچئى لسىىلدلۈ سئواچلىى  ئئچت ە ولىىر ەىلىىىەتى

  قەرىىد ئمىىائ ىلرلىى  زۇمىىا  چا ىەئ چەئە ىىدۇئرل لز  واچلرزلىىا ۋەئىىارغى چائىىاۇ وىىاچلرز   رىىېۈلل  قەر ەقىىتە چىىسئدەىائكىى   ىەىلىەچىىۈەاااىىدۇ 

 ەىلىىىىەتى ەۋ ەىلىەچىىىۈەى ولىىى   ۋۇىلتىىىتللىلرلىىىا   ەتئ ەم لزىىى ئ سا للىىىا ىلرلشىىىىا و دەەاالىىى ەرەاالسسىىىاۇملائ ە.ئىىىاھ ائلىىىلرلى ئارغىزلىىى

   ەر ەقتەىلرل  ق ۋۇ.ھۇ ۋەتئاھۇ – بچئ ۋە ۈك ەڭرللھ  سالىەالتال بئەر ەالرلل وئرلا  ق ەئل لرل ل 

 سائىىاۇ وىىچئىىارغى  س سىىل وئر سى للىىا ئ سالىەالىىترەئگەال ب رل ە قىى ۋە ۈكىى ەڭرلۈرەئگەھ ڭىىىئ ب رل ە قىى سئد وىى سڭىىدللئلسىىغ. ھلزىى  م

 سئدرسەااتىىىى بزرل ل ەئىىى ساىىىسمرل  ى ۋەملۈل رلىىىل  لغڭرلىى    – ەىلىىىلر ۈكىىى ەڭرەئڭلائارلىىاڭرلىتلل  ھ ۈالىىىتل ەئ بزھلززىى  الاىغكىىىز  ئىىى

لىىا  روئ قۈىىۈزمەق  ەچلىى  چ ەيھلزلىىا ولرلىى   ولرىى  سوىى ۋەالىىاىغادللاڭرلىللا  سڭدۇىكىى ەچۈل ەھلززىى  چىىا ىللىىام سوىى ا  ئىىارغى چائاۇڭلىىەرىىد ق

 ئل اڭل لك قامل    ې لشل ەو ەتاازۇۇە  واكىلغئرا ئلل  دڭلاھلغھ سكسم ەورەخرەئڭ ئ

 لاۇمھ ئەرەاالسسىامىسىەم ە ەالەمللى    اھلززلى سئلسىغ. ھلزللىا  وى ۈكى ەڭرل لزلاھ ەتئلزسىاڭلل ۋەئلسىغ.  ەال  ئل لد ەول  ىاڭ  سكسم

  ەرىىد ق اىدۇڭلاەم ەھە سىلكرلۈ ئ ۋە ساىسم ى ەچسىلكئاھۇر ېتل رلىتى ەولىى  ىىاڭ   ەىسئئىا  قەئل ىوئرلىا   ەالىتسئ ھ سئرىسىڭ اھلززلى سوى ۋە

« ماگازلزىات»لىاۋل لللزىائ لسىلدۇ  ڭئئ ېلتى ى سئوىا كىاڭرلت ى سالىسر اڭغئڭلاالرى  مب   2005واكغڭد    ڭئئۋل للەھلل ھەالرە تەئل  

 سالر كى ەڭە  اېكلرد الى ەالىل  ئ ەاىۋلمى زلائەرەاالسسىاۇممىسىەم ەھ  ەالەملل ل لىك  چەئلپلدللول ال   ئەاللررلل اەىسھلم ژدئڭلرلدۇ 

 سرىىس ئ زلاسىىاۇممىىسىەم ەھ ئەرەاالس ەالەملل ل لىىكالىىاڭلدۇ    ەول الىىلزتب   30الرىى  ب   2005 ېكلتلتلزلىىاگ «ېلگغڭىىدز  ئالىىت»اھۇڭلللزلىى

 400ائھ ملرلىى 1 دڭلىىاھلۈ ھ الىە سالسخ ەچزلا الىلكلرد   ئلزسىىاڭلل ەالىىلىئ مەاىىۋللى ە ىائى 12 سزۇئچلىى چلى  ئ سالسىىلكۇئىەڭئم ەڭل ەكى

 ۇ.ۋھۇ ەازل رل ىىچىا  ەھھلىلەرەئئ ۋەئلزۈاالىغئ  ۈىرىۈزىائكى  ق ەچرەئگەالزىاا ېلل ئ سو ې لدللا چ سئدئللار ەرىزلاخ سالسر ا ملرلئ  م

 ېىى ە ھ«لرىىدئزف ېىى ھگ» سرلىىا چئڭ ە ولىىر ېۈىىاررلتوئرلىىا  ئۇھ ېشىىلدۇو ا ائچلللسىىلزل «بئئللەتىىى» ەگئرغڭىىدلل ېىىتلىى س  وىىەر ەقىىتەىلرلىى  ق

 17   فلرلىىىە رل ئلسىىغ. ھلزلزىى  ىىىائلغە ولىى  ىلسىىىا فلرلىىى ئلشىى ەىسىىلتلدە م ېىىتل ا ەئەزرلىى ل ەول الىى  ڭىىا. ىلىلىى ل  ئىىائىلرلت الللاالىى  ر

 الرل زلى  فسزۇئچلرلىا چلى  ئ ە ولىر بى ەچرەئچى ۈئرىۈزچ سئئاڭلىاى ۋە ەرەاالسسىاۇملائ ەالەمىلەئئلسغ. ھلزللىا    سڭل دۇئ سە وئر سچرسىملز

غڭلا   واكى ە ولىر الىلىەئ ەاىۋلمىالىلكلرلا   ەىىلىدەى ەرەاالسسىاۇ.ئ ەالەملەئ  ەھۇڭلللد سئد و سڭدللئاچللا   فلرلى م ەەھ «ە لتز»ڭاملز 

وئملىا  سوى رلىى ئاخل لىدۇفل د واكىغاد ېرلشىىائىئت ئ وئملىا ەالىۋل رل ە چ ەەھ ەەللالى ېشلدلۈ و ەرەاالسساۇمزلائ ەالەملەئ  ېشلدۇ و افلرل زل

 ۈىىىۈ لى  ئىلر ۋەاى ۇ  ۋە سزدشئلسىىغ. ھلزى  وى»ئلىكۇىغە  ەئلكلزى ر ەالىلىخ بزلزلىائ ە ولىىر سڭلىاو ۈى   فلرل زى  ئلشىرل دائچغاىد 

  ەق ىى ېھ «دوئرلىىد ەۋەبالىى ېتلشىىل ەائىلرلىى  ق اىازۇئلتلزلىى ەۋمرەئڭلىىاى ەمەلئ سالىىسر ا م سئدشىلرلىى  چىى ۈقۈتالىى سڭل لىىاو ەرىى ە  ق

   دوئرلد

 : وااا  ىلرل لك برۈەو بچۈەچ سڭدۇىم ۋۇول لكڭ اا سئلدللا اتىا ەفلرل   ەاللىخ سولك و

  ۈكەڭدۈئگە ى بزگەئچل ئ ەڭلسلز م ۋە برۈۋەچۈەو ەچرەئڭ ئاا ەرتۈئگە ق ەىل ڭ بز ئ ۈى   فلرلى ئلشرل 1

 ەڭا ۈى  ىىئئۇل قى ېرلشىل ەق سڭغئھللىئرىبىائكى  ەئگەۈك ەڭرھ) ئسۇئرىاائارغى چائاۇڭلى ەتىل ۇئ سرلا ئئى ەالرەەب فلرل دۇ ھ1) 

ئىىارغى  ەىەت  ەاىىدللا  ولر  ەئواكىىىا الىىلر ئىىسۇئھلل كىىسڭدۇىغ  ۈكىى لزل غئڭ ھ اڭلالىىلرەئ ۋە ازلىىئارغى ە ولىىر سڭلىىاو ەالىىائۇڭغئ چ ېتىى ئ

  ئىىاخل  ەچزلىىاچئختلتلرلىىا   ئاا ەر ەڭىىدەق ەئگەا سوىى ەتوئرلىىا   ىلىى ۇئ بز الىى ېىى ە ھ ①ەئىئئىلتلسىىلر  سۈكىى ەڭرەئڭلھولرلىىدللا   بز ئى

 چې ئوئلسىىترلتئىىائىلرلت ئلسىىغ. ھلزلزىى   الىىبز ھېىى ە ب ەئ)ىئئىلتلسىلر« چ ىلىىئ »ئىىااەچتلۈ  ولىىرە  وسڭلىىا ئلشىىرل ۈى   فلرلىىى سر للىا ئئى

 ولكڭلىا ولىرە  الىۈ لتل لك مسالىسر اڭرلت  ولىك رەئلكلىددئ چل لشىلۋۇچىا  ولى ھەز ھۈك ەڭرل لزلائلسغ.  وسىائلرل اى   وئرلا    ھەەھلز  

 ئلزۈىىائمس ىەئگلىك ئىااەچرەئڭ خلرىدلۈ   وىسخلجلى  وئر ىاا لك    مەا لكۈقسىل خسھ ئىااەچرەئھلل دلۈ ىسئئىا  قەئل ى ل لكھەالىتسئ ئسرىس 

ىلرلشىىلز   ساەالسىىەئىلرلشىىىا م ەمەلئ وىىئال ە مەڭلسىى ىلرل لىىك   ئللىىاھەت  ەئۋەئھل ائل لكرىىا ولىىرە  چلغۋلتىى  ئسڭلىىا وەرۈىى ىلر ىىاا لك  

 ئارغىتلل الئئۇا لك 

 : ې ل لكو ەھھللەئ ە ئلۈۈ  ائل ولر ۇىسڭدم سڭل لاو

 ۋەىئئۇررلزلشىىا  سۇئڭ ئى ۈىىۈ ئ سئۇرلشى چ ەە لىچ ستئاردلىدۇ  ى ۈك ەڭرل  ھ ۋەىئردلزلش   ەىرلزلائ بزئ اول لز لس   ئلسغ. ھلزلزل

ۇ ىائلرل ىاى   وئرلىاڭغئ ھلززى  ائرسىلك ىارىد سئلزۈىائ ىلرلى   وى ەچز ئاا سىاىل را  و سكىاىئكلائ وئر ساسملدللى ۈك ەڭزلازۇما  ھ ەئى

ب   ىئردلزلشىىز   ېرل الىى ۋەىلى ە بڭرل ەقىى ۈكى ەڭرل لزلاھ ۋەىىىئئۇررلزل  ب   ئلشىز   سوىى  ىى  وئرلىا ەقاللرل ەئ سۇئئى دق  ااخشى  ولرلىىد

رغئ  ىىئئۇ سچئىاچئ. وىئمللرل    ىل رى ۆرەچىرەئھ ەئزوملى  ڭ واكى لرلىدلۈ  ىىئ ې لۈىائام ەمەالى س؟ئ ۋۇچلىددىلرل ۆرەچرەئھ ڭىازل ى  ىئ

                                     
 ب ئااەت  60  ئەڭفال الۈئلس  ①



 

 ۋۇچىىىىا چلۈل بزقىىى بزرل ل ەىئرىىىدۇش  ئىىى بزرل لز ئىىى ە ئارىىىد  ولىىىر واكىىىىلغئڭ  ۋەرغئ ۇئاالىىىت  ىىىىئئ ې لىىىكئىىىاا و لغڭرل    ھ سئدشئىىى

ل سكىىى ەلھ ەڭلسىىىل سم ەچزلىىىائاا سوىىى ەمەالىىى س؟ئ دااالىىىااد ۈىىىىۈ ئ ېرل الىىى ۋەىلىىى ە بڭىىىۈررل ل ەق سۇئڭلىىىائ سچىىىسش ىئئى ۈكىىى ەڭرل لز ھ

 سۇئڭلىىائ زۇمىا  ې للى ى ەمەرللرلشىىلۋۇچىا ئ مەڭلسى  ئااەچزلىا مسكىىس مسالىسر اڭغئھۇ قىا ل ۇئ سىىلۋۇرلا وې زې لزرل لزى  مسالىسر اڭغئڭلا

 ەچزلىائاا سكىسم سالىسر اڭغئھۇم ەىەت   سۋۇى لىددئااخشى  گ ەڭچىائل  ئ سڭل لىاو ئلىد   ېرەر ل ە قى سخللىارللل  ېسىلۋېرل و ې لزرل لز ز

چىائۇج  –وىاارلىرل لز  چىاۇ   ېسىلۋېرل  و ې لزرل لزى ز سۇئڭلىائ ۈك ەڭرل  ھ سۇئڭلائ زغ ېللىارلاڭدلل ق ېرل ى ەمەرللرلشلشتللئ ەڭلس م

 ەئخلى ى سئد ئل ۇىىىا قل لشىتلل وى سالىتەمرلۈل لرەئملسىار  ئلى ۇى  م ېىلزىى ا ەڭئ سڭلىاوئرد   و سئۇرللا ىلرل  خاىلشرل لز  ئلشىا ئاك

ىىىئئۇررل لز  اىىئى  سۇئاىىئى ىلرلشىىىا ىلسىىتلد   ئىىتىىارل لز  ېئۇقىىىئئۇررل لز    ۋ زۇمىىاڭل بقىىۈملتلز ئلىى ۇى ى ېرل ئلشىىىا الىى ەا ەڭرل لزىى ڭ

 ل س؟ااخش  ملسال وائم سڭل دلز سو ىەىرلىللە ئااەچزلا وس  ېسلۋۇرد و ۋەواكرلد   ساس.ئل ۇىىا ى ېللزغىلرل  وئرلاڭدلل ق

 ۋە دئرا ىئئۇرغڭىىىىد بزل لكڭ ئىىىى ۈە بئئلىىىى  قىىىى ەوىىىىئال  بئالەچ لسىىىى ق سرىىىىس ئ سوىىىى ائىىىىارغى چائاۇڭلىىىى سالىىىىسر اڭغئم ولىىىىك ەگەئئ

   سىتىار للا  وئۇچ سەوئر سالتەمرلۈەم ەالل  ئ ەزرس. م ۈگۈڭۈلدەزوئرساى ئلد   و بئاللتەر ە ق ەاۋەى ۈك ەڭرل ل لكگەھ

زللىا ئلسىغ. ھل سڭلىائ د چاكىغاد سزدەوى ەئلكلزى ر ۈىلزلافلرلىى ئلشىرل  ۋۇمى ھۇ ەچزلىائاا ەرتىۈئۈر ە ق ەىلى ڭ سىل لىدۇئلۈۈلز لس   ا

چلز رلىىىىا ماالىى  وئرسىىا   سۇئئىى ەگەئئ ەتئىىاا ەرىى ە ق ېللىىزغق ەچتللئىىاا سوىى ۈڭۈ   ىىىەئمەاىىددىلرلشىىللا ئل ۈىىا  و ەڭسىىسەم ىز سې ئوئرىىچ

 ېى ە ھ ①سئرسىلىددئولرلى  چ ەم لزى ى ۋە سئرىسى چ ڭغەئىا ىەم لزى  ارغىئى ىۈڭۈ   چاااڭللل ئارغىىاچلز رلىىا ماال  وئرللل   ەڭ سال

چلز رلىىىت اىىىئرلز  چىىىارغە   ېزلىىى ا ەچرل لىىىدللاامىىىا  ڭلل ۈكىىى ەڭرل  ھ ەگەئچلز رلىزىىى  خاۇاىىىدللاڭرلى   ئ ائلسىىىغ. ھلزلزلىىى ە سوئرىىى ەتئىىىاا

 ېسىل ئ ۋە ەچرلىلئاھۇر سڭل ىدلز س  وۈئلىددۇزل رلىلزى  ولرد بچۈكى ئ ەچلز رلىت ئل لىد سالسر اڭغئڭل  سوئرسا  م ەگ ەادللا چ سالسر اڭغئرام

 ل ۇ؟دڭلاھھ سوائم  ل لزسل 

سئئىىا  ى ۆرەچىىرەئھ ەئزوملىى  ڭ ىىىئ سئلۋۇچىىىا ىئئىلتلىى  چ ە ولىىر ەاۋلسىى ى اڭ لىىدڭھ سالسالىىە خ دڭلاالىى  ھ ەتئلزسىىاڭلل ۈچىىۈ   ەگەئئ

 دڭلىىاھۇھ سوىى سئدر ئىى ەاللىىىا  وئرسىىا ئلىىد   وىىائرلت ئلزسىىاڭلل ە سىىلز اامىىا  ڭ بئۈە ئلىى  قىى ەوىىئال  پ  لزسىىللچلز رلىىت   سوىى زلىىاقەئل 

 ئاالتلدۇ ىار للا  وئۇچت   سالتەمرلۈەم ەچرەئملرر سڭ ەول  م ۋە  ااكللا ە.خاچل ا ەخترلل و

 ۈزل لك ئلزۈىىائ ىلرلىىاڭغئڭ  ھوزۇخىىىا قل گىى ەچرل ل لكڭ ئىىاا اولكڭلىى ۈوالسىىلكق  ك: ەتىلرلزلىىا  ئلۈۈلز ىى  ئىىاا ەتفلرل ىىدۇ ىلىى ۇئ ب2)

 ىەىلىىىەچە ئىىارغى   ەڭ ۈكىىرەا لكا لرەئڭىى ې ئئئڭللىىا واكىىىا چ ۈىىىۈ ئ ېتلىىتل ىارىىدۇ ئىىازۇوز  چ ۈگل ە  لشىىل  چىى ې لرلىى  چ سۇئڭلىىائ

 سڭل لىىائلسىىغ. ھلزىى  ئ» ئبزلزلىىا ەچز ئىىاا سوىى ۈى لرلىىى ئلشىىرل ف سە وئرىى ەتئىىاا ېىى ە ھ ②ىلرلسىلىىددئئلىى   ولىىرە  ىىىېۈ ەت رىىارللتسئ 

 «سڭلىددئىاڭ ىلىملغئ سۇئھۇئى سوى سا داىدد اازۇۇكىز  و باىدۈئۈەق ەھەئى ۈگل ەڭ ە لشىل  چى ې لرلى  چ سۇئڭ ئ سىلغئڭ ىائك  ىلىى

 : ې لرلددو ەھھللەئ ە ئلۈۈ  ائل ولر ەڭەا سڭل لا  وەرتۈئگە ق ۈىۈ ئ ۈئۈشئلر ل   ال الە سەچلسلز  ې ە ھ

  بئالىىلتلددوئرلىىاڭرلىلز  ق ەررىىسبوئااكىىتا م بزلز قىى ەئڭلااىىاق  قلشىىلر ەو ىىارلىلز ئلزتىىاالل ئ ۈىلزلافلرلىىى ئلشىىرل  سول لز لسىى   وىى 

 ەئڭلىارسئ لزم قېللىزغ ئىااەچتلل وىساازۇالىلز  وااىا  ىلرلىا    قۈڭلىدلۈ  ىللىامەت وەرۈ  ئەمەل  ھدڭلاھلۈ  وس ڭلاقا ل ۇئ ئااەت ىۈڭۈ 

 ېىلىى ئ بالىىتەڭغئىلرلىىاڭغئڭ  ئاالىىتلدلل ئ ەمەەللئڭىى ااخشىى  ئلىى  ېلتئل ىىا  ئ: وااىىا  ىلرلزلىىا  سقا ىىاچ م ې لشىىلدللا ئ ۈڭلىىدەق ەتىللىىام

 اەڭزەچزلىا ئىسۇئڭ  وئرلىدد  اىۈ تلرەئ ىاز  ئسۇئرىا اەئھە ئىس  دىارلىد ەڭ ىۈم ەڭىزەچرەئھەا سۇئئى ۈزل لك قل گ ەڭزەچرەئگەا سئلدللا چ

  ③الاالسللا ھۇخل  ىلرل لك مەڭ ۈرۈز

 ئاڭلىاسئ  ىڭرلىلز ئملرللىاسو ەڭلسىلز م ەچزلىائاا ۈىلزلافلرلىى ئلشىرل  ە.ئىاھ ۈئگىۈزگە ئىازئۇى  لۈلى  ا ۈالىتلدەئ ەتئاا سئلۈۈلز لس   و

 ۈىىىۈ ئ ېتلىىتل چ ىارىىدۇ ئىىازۇوز  ۈگل ە  لشىىل  چىى ې لرلىى  چ سۇئڭلىىائ ئىىااەچتە ئۈالىىتل ە ئسڭلىىا  دلز  ىامىىا  وااىااىىدىلرلىىاڭرلى بى ەتچىى

ىلرلىا   ەۋۇھ سڭ وى ەڭ ۈكىرللەرەمدد؟ا ې لسىلز چ ەمزلىائاھ با ە قى سالىسر اڭغئم دڭلىاھۇھ س  وىېى ە ھ ەڭ ۈكىرەا لكا ېى ەئئئڭللا واكىىا چ

 ائى   ەم سئاھ

 : چبۋەڭدلۈل ەملساررل    وسڭلا  دىلر ااد ەتخلكم ۈىۈ ئ ەئلك ر ۈىلزلافلرلى ئلشرل   رەئەالل  فلرل دلۈ  ئ2

  ۋۇچىىىاڭرلى ىلرل ەزلىىد سئدەئىى ە وىىارلرل لز   ل ىىاىغئ ولىىر ۋە بزرل لز ئىى ەچزلىىاوئرلىىا  ولىى  اامائ ەرەئھللكىىلى ۋە ەئۇفلىىك فلرل ىىدۇ ب1)

 ەىەت   ەمەلل لىكھلل ئھلز اولكڭلى ئلشىغئ سوى ەمەرللەچىتەئ  ەالىۋل رەڭ ە لاڭرلى  چىاڭلا وئاار بزرل  ق –ىاردۇ واش  ې لزلشرلتئلزتاالل ئ

 چۈالىىتەلزلىىم ھئلشىىغئڭ   مسڭىىدۇى ااىىىارەچتللقلشىىلرل لز   مەزىەورەئڭلىىا ئىىازرس  وەز  ىلرلۋۇرلىىا  مەڭسىىسەئلسىىغ. ھلزللىىا  ئىىبزرل لز 

   فلرلىىىىاھلتلىىىددئئىلرلىىىدللا   مسئۇالىىىل رل لدۇ ئۇفلكەرەئڭلىىىارلىىى  ىل چلۈرەڭىىى ە   فلرل ىىىدلۈ  ىاڭلىىىا وئاارلىىىا  ىارىىىدۇ ىلرلۋۇچلىىىدد قبئالىىىلتل 

 رەەەالىىىىۋل چ ەە ھ ەڭتەڭلسىىىى چ ېللزۈىىىى وئرلاڭىىىىدلل ق ېرلىىىى واكىىىىرل لز  ئ ڭلىىىىاقا ل ۇئ مسالىىىىسر اڭغئڭلا مەڭكل لزىىىى  وىىىىس ئلشىىىىرل ۈى 

 چل لشىا   اللتلشۈەئبق

  ېىىىىترلگ»ىارىىىىدۇ   ۋۇرلىىىىا ڭلىا رل ۈزرل لز اىىىى اارغئڭلىىىىئاا سالىىىىسر ا كلىىىى  اارلاڭىىىىدلل ولىىىى   مىلىلپ ۈرۈلرلىىىىلولىىىى  ق ەڭەب فلرل ىىىدلۈ  ا2)

                                     
 ب ئااەت  61  ئەڭفال الۈئلس  ①
 ب ئااەت  56  ڭلسا الۈئلس  ②
 ب ئااەت  57  ڭلساالۈئلس  ③



 بر ە ئى ەھلزل لىك قىا ل رلت ىارلتلىد ااارلىا ل ولكڭلى ئئ ىئىىسى سوى ەا لكقى  ئلىد   ھ ەالىل  ئ ۋۇرلا ۈئۈبچئائڭ  قئك ھې ە «س ااكلس

وئرلاڭىىدلل  ەرىىس.م ېزلىىتئ ەڭرلۈىى ھوزۇخ ئلۈ ەىرىى ئ سكىى لۈغئڭلام ەئگەرسئ لزمىى ۋە ەالەمىىلەئگە  دىلرلىىد ەڭىىى ىلرلشىىز  م دئىىاھ ەم ەئىىاھ

ھلزىىدۇئ  سالىىسر ا  م ①ەمەلئ دئدلىلرلشىى  ھ ەرەەچ ەرپلىى ەتم سۇئرىىائ ەىىىدل ھل س وئرلىىا  چ سرىلز چىى سۇئڭلىىائ سكىى لۈغئم ېىىللل ق

 ل س ؟ىلرس دئاھ ېترې گەگ سىاڭدۇى  ئااارغئ

ررل   ملسىىىا سڭلىىاو سە وئرىىى بئۈڭۈكىىرەئق سڭىىسزىا غڭلىىىا  خ ەڭىىغاارلىىىا  ولر ەزلسىى ئۇالىىت  و ەزلسىىى و ەالىىۋل رەڭ ە    فلرل ىىدۇ چ3

 : بۋەڭدلۈل ەچ

  دالىئئلرلد ەىىلىدەى ەىىسھللغئا ە غئ ولىرخل لسىتللاڭىلىكھلل  بىلەچتە  الىدوئرلىد بىلەتالى ە ىلك ولر سالسر ا ب فلرل دۇ قل لل ول  م1)

 ە غئ ولىىرخل لسىىتللاڭئلسىىغ. ھلزىى   ە سوئرىى بى ەتىلپىلكلىى  چىى س  وىىې لىىددو ۋۇباىىا ھەە«بڭ ىىۈزرەئچ سڭغئ مىىاا  سۇئئىى»ۋۇولىىدۇ ىلىىك اا

 كىەئلىلتلدلل ئارغىزلىا قلشىلرەئ چىائلپەوئرلىا  ولى   اەىىسھللغئھلل ىەھل ىى   ەىەت  بئمەاىددئئئڭلىدۇ ق بڭ ۈزچ س  ماا  ەىسھللغئڭ ا

ىسئئىىا   ەىلسسىى ەىىلىىدلۈ ىاازۇرللىىاڭرلى   ە ولىىر بزگەئچلىىۋېتل ئ سڭلىىاماا  ۈئلتلز الىى سۇئڭلىىائ چائاۇڭلىىائىىارغى  الىىەۋەورلل ىلىىىىاڭرلى  

 قەچۈىىۈىلرەئڭ ىلىلىى   ىەقرل لسىىلدلل كىىەئلىەتب چئر لسىىلدلۈ  سچ االىىرلتچ ېرلىىت)و ۈڭ قىى ەڭلەكىى ڭغئھلۈ ئىىائۇ  ەرىى ە ق دەقەئل ىى

 ز ەئالىلىلرلزلىا  ڭ مەڭىى  سۇئئى②  ھېىددى«ېىتل غئق سەوئرى س خائ ماا »: ئسۇئراولك  ولرلسلرەئ  ئەرۋەچتە)ىاڭدۇى ىلرلاڭرلىل لكڭ ب  

  ③ھېددى «ېتل غئق سەوئر س خائ ماا »: سۇئرائ ۈىۈ  واش چائچىاڭرلى  ئ ېتلشتللئ ەئزچ

 ۈمەاىى  لكقىى  ېلتل  ئەالىىۋل رەڭ ە الىىارلاڭرلى  چ ەىدلىىدچ سففائۇرىىاق ېرلىى ىلرل زىى  ىئرللىىا ئ ەچللزلىىاخ ەالىىجلدڭلاولىى  م ەفلرل ىىد ب2)

 ەالىىجلدڭلام ئل ۇىتلۈىى  ەچلىى ىائكىى  الااھىىىا ىاىل رىىا  خ رىىاقا ل ۇئ  سالىىتەمرلۈل م سالىىسر اڭغئڭ م ېرلىى ىئرللىىا ىلرلىى  ئ سچللسىىلدۇخ

 ەالىىرلىچ ھۈكىى ەڭ ە قلىى گە  وېسىىل  ۋەچلىىزل ە ولىىرە  زوئرىىسىئلىىد ؟  قېىى ەزىلرلشىى   ڭىىې ەىلر ىىاي  كىىسڭدۇى مسالىىسر اڭغئل ەچلللىىددئخ

 ۈچىۈەق ۈمز برىىلر االىتلل  ئ ۈئەشدۇ قىىئرىدۇش ائرلى ۈرىۈقز م –مىال  سالىز  ھلززى   ڭئم ۋەچەڭزى   سا للىا ئىارغى ىئردۇكىىا و وئرىسە 

. ھلزىىى  ھلزىى   ئلسىىىغ ەزلكرلىىىتئ وەرۈىى  ەمەل ت ھلزىىى  ئلئرائلىىىد ؟ ئلسىىغ. ھلزىىى  خىى ېىى ەزىلرلشىىى  ق ې ەزۇھ  ڭىى ې ەق لىىىد ؟ق ېتلشىى ا

 ېسىل و ەەچلىزل ۋ ئڭلىاسۇا  ئسڭىدۇىتئ  سئمااىددااىت ەچىلىمى ېكلرلشىلز ئ ەئلپلدللواكىلغئ چ ېرلشلز  ى ۈكۈەخائ ىارلا ى سالسر اڭغئڭلام

 دڭلىىاھۇھ ۈڭۈ ىىى  دىئرغاىىد ەرىىۋەچتەئ وىىائ ئلزسىىا  ئەىرىى  ۈزلىىدلۈ ا ەئا سڭ   وىىەئزھدئىلغئرا ىائكىى  الاىىاھ ىلرلشىى   ئلسىىتېغ ە قلىى گ

 ڭئىىى س  وىىې ەاىىددھ «الىىى اىىات ې لىى و ې لىى ئلشىىلۈز  ئ  ەقل الىى ئىىئر   باىىۈڭ ەئ» ەرسىىە ەاىىاق    س ولىى  ھلىىل اىىاق  ىىىاڭ ې ىاڭىىدۇىى

 « ېرلشىل ەئ ە رل ئىاخل ە ولىر سڭلىاوئرسىا  ئ ېسىلۋۇر اى  و ۋەچلزل ز  ېزلام ۋول ۇ»: ئەمەردۇئ ول   ې لۈلزلائام رەتۆھ سالتەمرلۈل  م

ئرلىىا  و وسڭىىدۇى ئەىىىۋۇل  ىەىىىى  ىەئقل زلىىا ئسئدكىىسشىائكىى   مسالىىتەمرلۈل ل ە ىىىۈڭۈ   ېلتىىىا ئ ەىلىەچزىى ى بزلدەالىى سوىى ئىىس  ھېىى ە 

 ەىلىىەتى  ىلسىلى ولى ەالىۋل رەڭ ە چ ەفلرل ىد ئلىۈە ؟اامىا   ڭې لسى  ىلرلشلزلاىائك  الااھ  گەمسالتەمرلۈل لرەئ مسالسر اڭغئڭلا اەئھە 

  سكسماڭا م ې لزل لكھ

 ۈى ئلشىىرل  فلرلىىى سە ئاالاالىىلم ڭلشىىاڭ  وئرىى افلرل زلىى سىىىائلغش وىى ەەىلرلىىدللا  ھلىىل ھ ەئرلىى چ ې ئوئلسىىترلىز   ئلسىىغ. ھلزلزىى  چ4

 ۈىىىىۈ ئ تەئلزسىىاڭلل ۈچىىۈ ئلسىىغ. ھلزىى    ەا لكقىى  چل لشىىىا   ولىىك ھ سئدكىىىائاك ەمەرىى ەئڭلشاڭلسىىلز   سوىى ە ولىىر سالىىسرغئئ ۈئرىىۈزچ

  دئھلزىىد ەرىى ە ق ېرلىى ئ ەتئىىاھۇر ۈىىىۈ ئ ەۋۇھ ئلزسىىا  ئ ۈچىىۈ   ەرۈىى و ەمەل ئ سالىىسر اڭغئرلغم س  ئىىدئھلزلىىد ەىىى ەتول ھلزللىى  ئ

 وەخترلىل ازۇت ىلرلى   ىئرلىدلل ئى زۇرل رل لزلىا ھەۋئ كىس ىرلرل لزى ئە ھلززلىاواكىىا  وئرلاڭىدەز ھۆرەچىرەئھە واكىىل س ۋە ئلزسىپاڭللەملسىل   

  ول لىىددئ ئڭلىىاملررەچرە ئې لشىىۈە  كىىە ىلتل ە ئلسىىغمزلا اەىسھللغئمىىس  ھلزلىىددئئلسىىغ.  ىلرلىىاڭ س ئلىى ە  سئالىىلتل ەااكىىاش  خىىاچل اە.

: زرىىىا اا ەەھ سڭىىىدۇىم ۋېرلفسىىىئ سىىى ۇئل  ئل سىلرل لىىىدللاازر ەكىىىاسئم ەىسھللغئڭلىىىاا  گسۋۇىتىىىسئ ئەمەالىىىرەئمس مسالىىىسر ا  وسڭل لىىىا

 ې دۇ ىىىئاردلىى ال لزلچا ىىىا   ااىىدلر ە ولىىر ېرلشىى ق ائۇائڭرل لىىدۇ چائچىىىا  زللىىاڭرل   ئلسىىغ. ھلزلزلىى ەئەولسىىتا ئ ەئسھ الىى ەىسھللغئڭلىىاا»

 قېرلۋۇچىىىا  ئىىسى ۇە چرل ل ەئئىىىسوە –ىىىاچتلت ئىازۇب  ئەڭ ئسۇئڭلىىا ۋە قەچىۈە ئلىرل رل للىىا چائىلرلىى   ھۆرلتلزلىا  ئلىىى دالىىاڭار ااد ەئالىەڭ

 « ىارلا  ئلد  ىسچىسزدە ىئكسڭغئ ئاىىسى ئلسغ.  اەىسھللز  اۈزملا ڭەى ە

 ەې ىااى ل لدللۈكى ەڭرھ ۋەچەڭرل لزى ئامىاڭرلىلز  ىئرىدۇش   سالىسر اڭغئڭلام ەرۈى و ەمەل ھلزى  ئ ېىكلرل ئ ۋەئلسغ. ھلز  خىئئرلزل  

 اغمزلئلسى ۈڭۈ   ىىزوئۇش اىئى ەھلزلىا قل لشىۈ ەئڭ   ئلسىغ. ھلزلىدۇ قلشىلردالاڭلرلد ئھللەمەەللئ سرس ئ ەڭئ ىلرل  ائرلدۇ الااھ ىلرل 

 ۋە ئلەىغل رللىدەەى ە ھلزلىا قلى گ سوى ە ولىر سىزوئرى سق    ىىارلېلتلشىتسئئل ا  ئ ە ئۇالت لررلت ولر ۋەول   ىلل ئلەغل  ەئچرل لدللك

 ۇىغئڭلاسڭىد. ھلزى  م  ئلسىغدىلرلىد سڭىا لىرلتم سەىئاى ېلتلى رلاڭىدلل ئل ىا  ئاا ۈىۈڭغىئردۇش ئ بزلز ئ ەىەت  س  ئدئۇالت لررلت وئر ااد

 ل ە ەقسىىئ سڭلىىا  وسڭىىا لىغئھدئاىىاملز  م ەڭئ ائلزسىىاڭغئڭل ەزل لىىدەئلسىىغ. ڭ ەرۈىى   ودخارل ااىىد ېرلشىىلز ى سەوئرىى ېپلدەالىى سالىىسر اڭغئم

 اەمرەئڭلىىئاھ ە برتىىۈئۈر ئ سڭرل لىىدۇزوئۇش ھورى ەللىىا قل لشىىۈھلز خل لسىىتللا  ەئڭ قلشىىلر لىىم خاھل رلل ڭلىىاھلز خل لسىىتللا  ۋئو ىىاھۇاا

  ېۈلتۈە و ھەە  ملرلئ  ئائلسلدۇ 15 ولرە ملرلئ  7الاڭلز   ئسۇئڭلا و ېفئرتچائلە لس   لا خ لستل  سچلددىئى ەمز الاڭ  ئاھ

 ۈ لتلدەالى بئالەچ لسى ق السىغ. ھلزلزلىالىاھل  ىلرلىا  خاچىارلىرل لز  ئ سالىسر اڭغئڭلام ەز ول   و ەىسلكرلۈتللى سىفلرل دلۈ  ئئ ىئى

                                     
 ب ئااەت  113  چەۋوە الۈئلس  ①
 ب ئااەت  65  وەىەئە الۈئلس  ②
 ب ئااەت  166  ئەئ ۇف الۈئلس  ③



 

  ەالەمىىلەئ وئرىىسە  الزىىااەت قەىىىۈئۈر ەل ئەڭ ڭەزەئلىىدەئلسىىغ.  ئىىاىىسزدش ىېزلزىى  ئاھەمرەئڭلىىا ول سڭىىاى ىىىارلسق    بئاللتلشىىتسئق

 اماھئلىىىىدچ ۋەولىىىى  ئلىىىى   فلرل ىىىىدۇ رئڭىىىىدو   ەرىىىى ە ىلرلىىىى  ق ەتىىىىىاچتلت ئ ئبرل ىىىىاۇئ  ۈچىىىىۈ زۇماڭلىىىىدلل واكىىىىغە  ئەرەاالسسىىىىاۇمزلا

ولى  ئلى   ې لرلىا و ېرلى ىائكى  ئ ەىسىلكرلۈۈەى ۋە درىس.ز ۋەىەرلىل سوى گەئىە  ەالۋل رل ە  ئالكۇئ  ائچلغچىاڭرلىلز  چ سالسر اڭغئڭلام

ئئخشاكىغئ  سڭل لىائ ۋە ۈى فلرلىى ئلشىرل  ۋۇىلتتىا ەازى ىلرلىا  ئلىد   ئ ەتئ ەزولى ھ برل ىاۇئقاچتا ئ دڭلااللدلۈ ئلسغ. ھ ۈچۈ   س وئرسل 

 55 سئدكىلدۇئ دڭلىاملرلىئ  قلشى   ئلۈۈلز ى  ھ 14 سئدكىلدۇئ دڭلىاىارلىا   ول لز ى  ھ سڭتىسەئ سئدكىرل لز ئ دڭلائلۈۈلز   ھ ۋە ول لز  

 ەرۈىىى و ەمەل ئ سئدشئىىى ەئگە و ۈزاىىى سئلسىىىلدۇغئ ئئچتخل لسىىىتللاڭ ە ولىىىر سالىىىسر اڭغئم سئدشئىىى س  وىىىبرتۈئۈرىىىد ملرلىىىئ  قلشىىى  ئ

 سىغئڭ اىىىا ئڭر ە ئىىىاچئ. وئمللسىىى  ولىىىر ې لۈلزلىىىائلىىىد   ئام سئدشئىىى ەئگە و ۈزاىىى سئلسىىىلدۇتغئ ئئچخل لسىىىتللاڭ ە غئ ولىىىرخل لسىىىتللاڭ

ىل لى   ەڭتلز  ل الى ەچ لى ا ۈزھەاى ەرىىتللخ ەئرلىلا ەالىر ئ ۋالىتل ۇرللەھلۈ ئاچاكىغش   ئلزدلىاڭغئڭ  ىل لى  ې لۈلدلۈ ئام برتۈئۈش ئ

 ۈئقىىۈمرەەچ ەرىرەئڭىى ئاالىىللارلت خ ۋەوئرلىىاڭغئ  ەئلىى  ې لزللىىاز ڭلىىاسۇئچاكىىغە  ىارلىىاڭرل لز  الىى ۇى ىلشىىغىغئرا  ىىاۇش ئىىائىلرلت ئ

اىىئۇ   ئللەڭلاۈالىى ۋە رەالىىتلزز ە   دئغئھخل لسىىتللاڭ ەرۈىى و ەمەل ئ سالىىسر اڭغئم ەڭرەئمسئلشىىرل  ەچرەئڭ ىاچىىائرلت الزىىاا برتىۈئۈشئ

  اەىسھللغئھدئ ئەمەل  مسالسر اڭغئ ئمسچسئراڭغ ئېىلتل  ىېزلز  قلشلرەئڭلا ول سڭاى قۈڭ  ىەئ ۋە وېسلۋۇرلا ئل لكرلۈلز  

 سىىتې لىلكلى  ق  ەالىىل رەئھلۈئ سئۇئئچتى ەچرلىىىامرل  ئل ۇىتلۈى  ى ە ولىىرلاڭلسىتا  فئا ۈىرەئڭلىىاق ەكىۈە واكىى لرلىلدلۈ  ول ر ې لۈىائام 

 اغئڭللاڭل لسىىىتلخ ەھەئلسىىىپاڭلل سىارسىىىل  سڭتىىىسەئلشىىىغئڭ  ئ ەز   چىىىائل  وەالىىىرلتلددئ ۈئۈكىىىرل لز ىلرلىىىا  ا ەئىىەكىىى السىىىلزلەئائملل

 ەھەوئالىىزلل  ېسىىەزھ ېىلزىلسىىلز   اسڭسچ ااىىددئ ەئگلىىكى ەچرلىىىامرل لز ى ۋەىشىىلموائرىىا   ېرلىى ئ ۈىىىۈ ئ ۈگلتل چىى ىل لىى  سالىىسر اڭغئڭ م

   دئغئھخل لستللاڭ ەڭرەئمسئلشرل  ەچرەئڭ الزاا ۋەىشلمىلىىا   ېرلپلدللىائك  ئلزسا  ى سالسر اڭغئرام

ھلزلىىم  سالىىسر اڭغئرائلسىىپاڭلللدلۈ  م ېزىىاھ اھلشىىاى   »: اازلىىدد ھەە مسڭىىدۇى ئەالىىل لدە ڭىىامرلت«للتىى ەھەڭلم ەئەبئ»رئوىىئ   سالىىتاۋگ

 رەئڭىىىى ەئەوئ ەر ەڭىىىىدە الرللىىىىا قب   1499 س وئرسىىىىل  ەئگە و ۋەھە ەىىلىىىىدەى سشاىىىىئل ىئاىىىى ەچلرلزىىىى  ئلشرلتلشىىىىۈ بزئىىىى ۋە ەئقلزرلىىىىلئ

 ۋۇ.ھۇ ەالىل ولى  ئ سرىسەالللاالىلت  ائرلىا ىئا برتىۈئۈشئ ېرلى تاىغئرا ئىلسى –ىلىللل  ەى ل ەڭرەئڭى ق ۋۇزھلزلىدلل  سئش غكىتخل لستللاڭ

 باىىدۈئۈەق ەئەورەئڭل ىىسئ سئرىىا چ ەەھ خل لسىىتللا  بزرل لز ئىى سئدرىىسەى ېىىتقئملت ەاىىدللا ھ «ەىۈل لرلىى  م ە ىىتل چ» ېىىلللىلرىىد   ق

 ېسىل قاررلسىلز  قب   ئاا ل االىتلل  ەەوىاۇ ھ ل  اىاش  قل لى ېى  ئااىال  ى ەئ ئ – ەم لسىلزلاى اوئر للاڭغئڭل خل لستللا   برتۈئگە ئ

 ېزىىالئھاق ەئلسىى ئ «ەىۈل لرل لزلىىام ە ىىتل چ» ۋە ىىئ    خل لسىىتللا  «ەىىىۋۇھۇئچ» ەكىىاسئم ۋۇىلتتلۈىى  سكىى سقلشىىل  ەئگە و سا دىلز وىى

 سۇئڭلىائ ەۋەو الى اسڭلى  وەئگە و ەقرلللزى چ برتىۈئۈشئ ې ەڭرەئڭل ىسھ دىوئرىد خل لسىتللا  ەئەورەئھللئۇىل  ھوملزلۈ  ئ ېۈللئلد   ر

  ①« ىئالاڭرلىلز  ولر لر  وئر اادللاڭرلى  ئلد  سەوئر خل لستللا اارلاڭدلل  ۈىۈ ئ سچسرددئدشااق  ااڭرل لز  ى ېلتىا ئۇالت ئل ا  ئ

 ئ ېرل غقىىى» سالىىىسر اڭغئرام  ىىىدۇفلرل ل ەالىىىلىخ سوىىى ە ئلشىىىرل  ەا لكقىىى  ھ ەخ ەىىىىىەئ ە فلرل زىىى  ئلشىىىرل  ەاىىىۋلمى سئاخل لىىىدۇ وىىى

 ەگەئئ   ەئگلزۈىىو ۋۇباىىا ەمىىد   ئس سىىە ىئا ەقرلىى چ ەەھ «ڭغئال چلىى  چاكىىغ ەچرەئڭ ىاىل رىىا  ئىىاا ې ئوئرسىىىىاچ  غئھلۈ قلتىىاول

: ېۈلسىىترل لدەچب   17ب   10وىىاب ب   20 برىىۈم و ەالىىزللەچ ەۋئۇچزلىىا  چە ئلشلزلسىى ەبگەۋئۇت)چ ەھلىىىى ەىىىدەئ ەرىىۋەچتەئ ڭوئرسىىا ەىىىسھلما

 ېى لر ە و ڭاالىا ەم ىاىلرلشىىا ىىاىل رلل  ئ ۈرا الى سۇئڭ ئى ۋۋۇلئىا  ىدەقل گلزل ۈىىۈ ئ سئدشئى گەەىەئكى ەئول »دلۈ ېھ سالارام ەبئ

 ەىىىدەئ ڭوئرسىىا خل لسىىتللا  ەگەئ  ئەرىى ە ق ەەھ «بچۈىىۈزگللىلرل ىىتلل ئ ەم لسىىلز ى دئملللل ىااىىات ىارىىد ساىىاڭزل  ەئولىى  ەىەئھەكىى

 ۋۇاەتئلىى مدللەرەاالسسىىاۇئ ئللسىىا ېۈلسىىترل لدەچب   26ب   24 برىىۈ.وب   10 زلىىائلزجلرل مەچتىىا  ە ئلشلزلسىى س.ىئىىى ە)ئلزجلىى بق ەھلىىدا

 ە   مەرىدلىق  ۈىىۈئ بچىۈئۈشق ىلرلى  ەمەل ئ ۈىىۈ ئ چلز رلت ە م ڭغئ ىار ا ەەھ ەرد ق ېرل چلز رلت ئ دڭلاراھ ەئاللر ېز م»: ىلرل 

لرل   ئائلرلسىىلدلۈ بزئىى ۈكىى لز ھ ا  ئلزسىىاڭزلەرىىدلىق ۈىىىۈ ئاڭلسىىلدلل ئىىاا ل  ئ ېىىلللى ېرلززىى ىلكلزىى  ق ە وارلسىىلز   ئاڭىىا ولىىر ە ئاچىىا ولىىر

  سئخاچارلىت ڭىلرل  ىئ ەڭسسەم ەرەاالسساۇملائ ئللسا سڭ و سە وئر ۋۇالت ئل ائلزجلرزل ئساددئما سو  «دوئرلد

 ەاەئھەى ۋەىاىىىىا   ېسىىلۋۇرلا ؟و ې لزرل لزىىى ز اواكىىىلغئڭل ەاەئھەى ۋەىاىىىىا   سالىىسر اڭغئئىىئاغە واىىىىاار   م ە ئلزسىىاە ولىىىر ەمىىد ئ

 لسىىاچرل لز ەسىەھھم اواكىىىا ھلززلىى ەىىىسھللغئھەزا ەاەئھەى ۋەىللزللىىا ؟ ىاىىىا   ەزغئھخل لسىىتللاڭزوئۇە  ەھلزلىىا قل لشىىۈ ەئڭ قلشىىلر

 سالىىسر ا ىئررلزلىىدللا  قىىئزل   م ەقۈۈزۈكىىتەئلسىىغ. ھلزللىىا چلىى  چ ۋە سالىىسر اڭغئرام ۈكىى ەڭرل لزلائلسىىغ. ھ ۈچىىۈ   ەچرل ە ؟ىاىىىائ

 ىئىسڭسكىىىزلا مسالىىىتەولترەئگەئل لىىىا ئئخشىىىللا  اىىىااغئھلۈ  ئلزسىىىاڭغئڭ  زۇرلىىىى  ۋەب  ىىىائلى سىلغئڭلىىىائلسىىىغ. ئاىى) ازلىىىفاچلارل ل

 ئىىاھۇرەچۈە ۋە ئىىازۇھلرلۈۈە ىبئرىىۈقۈە  ئللىىائەتواكىلسىىلدلل ىئئى االىىرلىتلل  ئسڭل ىىدللىلرلىى    ئللىىاھەتئىىارغىىلغ  ىسچىىىسزدە ىئررلىلىىدلل 

 كىىسڭدۇىئۇالىىتلزغ  ئەىىىۋۇل ئەگەئ  چل لشلشىىتسئىاالىى  ىلرلشىىىا  ز اامىىائەچ لرلۈ چەولىى رەە خاچىىا  ھەەىلرلىى  غ ېئلسىىتىلىىىىاڭرلىلز   ئېرلىى 

 ىىىازل  ھۆرەچىىرەئ قلىى گە  ئې لىى ئلسىىغ.  ئىىسۇئ وىىسئد  ئۈىىىۈ  ڭىىې ەوئرلىىا  وئرسىىا  ىئكىىس غى  ېئلسىىتئلسىىغ. فىىاچلارل    وئرىىسە 

 ۈئقللە چىى ۈئقلسىىتا  چ  ېكللەڭوىلزىىدئلىى ۇ   ماۇاشىىللا   ۈىىىۈ ئ ې ەڭىى د؟وئرلىىدىئرلىىدۇ  سى ۇرل لزلىىا  بزىئرلىىدۇ وئر ىىاي ئىى ەئەورەئڭلىىائ

ئلسىىغ.  ەئەوىىرەئاااغئرىىا ئ سوىى ۈڭۈ ىئرلىىدۇ وئر لىىد ؟ ىىى ەئەورەئڭلىىائافلاڭلسىىتا    اقلسىىتا   ىلزدلسىىتا   خلتىىاي  وارىىىا  ئۇاىىئڭرل   ئ

 سق  ىىارل سئملىد ؟چ سچىسەئۇاىئڭغئڭ  چ سوى ۈىىۈ ئ ې ەڭى وئرسىا س ىئكىغى  ېئلسىتئلسغ. فىاچلارل    ەگەئئ ەمەال س؟وائرا  ئ ې ل ئ

ئلزىدلىاڭغئڭ  ىل لى   ئامې لۈلىدلۈ   ەئەڭىرەئ  وېسىلۋۇرلا بڭ  ە)ئلسىپاڭلل ەڭىددرسلئ ەمەالى س؟ئ دىلى ااد ې لدللا ە قل گغىلغئ ېئلست

 سئماىتىىىاچ سەئل ىىى  وئرىى ۆرەچىىرەئگەھ سكىىى سىىىازل م ئلز لرلىىكرەئ ىلرلۋۇرلىىىا  ئبزلزلىىا ئاۋالىىىتل ۇرللەڭ  وېسىىلۋۇرلا   اىىىااز  ئىىسچاكىىغە 

 ېىتلىئ ىەولى  سئدەچى ەئاماڭسىلكرلت ئل لىد ۋە سڭ ىئئىى سڭ لرللكى ەىىسھللغئا ېسىلۋۇرلا و ەرەالىتلزز   ملسارز  ئارساى  ېىلزى ا ەمەال س؟ئ

                                     
 ب وەچرل    272  ب 270 ئڭلاڭامرلت ئەالە« للت مەھەڭلئەئەب » ①



 بز ئىى ېىى ە ھغى  ېلسىىتئ ېىى ەز ھ س؟ىااتلىى  ىلىتل ىى ې لۈلرلىغئئىىام ە ئل ۇىىىىا قلىى گ س؟ئىىئاغە وىىاىتل  ېۈلزلشىىز ى ەرەالىىتلزدلل  سوئرسىىل 

ئۇاىئڭز   ېىللل ق ۈگل ەڭىدللچ ۋەزلپلسى  ۈزرەڭىدۈئۈشا ەىلىەچىۈەى ەئڭ فىاچلاغئ قلشىلر ەم ىا  ئدئۇائڭدلل ىلىلشز  خارل ااىد ېسلۋۇرلا و

ئلسىىىغملم  ۋەىلرلىىىاڭرل    افاچلارل لزلىىى سالىىىسر ا م س   ماڭىىىا وىىىېتلىىىددىلىلىىى  ق سئدەچا شىىى ەئۇاىىىئ  ئل لرلىىى ل  سئلشىىىلز  كىىى سئدشواكىىىى

   خغىلددئەئ

 : ىلرلا  ەىسەتم بۋەڭدلۈلرەئڭ ىلرلشتا چ ۈئئەتا ەچۈەالزاا سو ۈى فلرل ز  ئلشرل  ەاللىخ سو

 ىازل ۇش  سلئ ۈىۈ الااغملا قل ل  ئ ۋە  ڭا. ىلىل ل  1

  وئرلىدداىا  ئا قبئۈڭۈكىرل  ئلى  ئىار لتل   اەىسھللغئرىاااارل لىدۇ  قىبە فلرل لزلىا ىىۈڭۈ   ې لشىل ىئررلشللا ئ ەىسھللغئڭلا  ا2

 ىەالىىتە اىىاق   ا سرىىئسڭتئلۈۈىى  ئلشىىز   مسڭىس ئەخىى ەى وىىس  قبئالىىلتلددىلرلىى   ئبرتۈئلىدللا  ئىىاھە. مسالىىسر اڭغئڭ  ئبزلىىدە ۋۇىلتزلىىا كىس

 : الارلا  ولر ەالۈە

 وىىىس»قلتاولىىىدۇ  ڭىىىامرلت«مېزلىىىا قۈئەكىىىرل لى» ئىىىس  دئدخل لسىىىتللاڭ ېترېىىى گ باىىىدۈئۈۋەچۈە ق ەىىىىسھللغئڭ ول لز لسىىى   ملرلئڭرللىىىا  ا

  اازلدد ھەە«ئلد  ئەم   ئارغىزلا

ئىىىاخل ى  الزىىىاالت   ەڭماقاڭرل لىىىدلل ئاا لىىىد   ئ بيئىىى ۋە برتىىىۈئھ ئ ەئڭ قلشىىىلر بەقىىى سالىىىسر اڭغئھللم ەىىىىسھللغئئلۈۈلز لسىىى   ا

  ەچرلىاملددئوائرا  ى ېرل ئۇائڭلدۇ ئ رەززە ەرەالتلززلا 

  دئشئاگاىغڭد ەچل لدللخ ېتلشلزلاق ېشل الاڭ  ئ سالسر اڭغئڭلام دڭلااللز ھ ەئب  ر3

 چئالسكىىىاچائىلرلشىىتلل  ااۋئو ىىاھۇ ئىىسڭ قلتاوللىىا ئئخشىىلتل  ئىىائىلرلت  ڭىىامرلت «مېزلىىا قۈئەكىىرل لى» ېترې ڭلىىاگ زىى ىسئئىىا  قەئل   4

 چل لشل  

 لرەئگەەالىىەل م ۈرۈلرلىىلق ۋە ەىدلىىدرەئچ ەڭىلىىدرەئ چ ەرىى ە ق ەئە ىىتللچ ەئى سئالىىس چ سااىتىىائ ې لشىىل ئ سئۇھللىىام ەخىى ەىئ سوىى ېۈللرىى

   ىئا ااددىلرلاڭغئڭ  اازۇرل اي  مەالەل ە ز ھلزل ئبزلزلا   ئارغى ئاچاۇ ەچۈە ق بمۈرۈەق

 : سۇالەخ

ھلزلىا  سرىس ئ سوى ەئە ىتللولى  چ ەڭەا ەالرلل ولر  ەرل اچرل لز چ ۋە ەىلىلتلز ماىلللتلز   ى ائلسغ. ھلزلزل ەئە تللول  چ دڭلااللدۇ ھ ەئبر

 شۈەقۈىۈزچلى  چ سالسىلكۇئىەڭئم  ەىسئئىا  قەئل ىوئرلىا   ەالىتسئ ھ ۋە ەالەمللى    اھلززل سو ھلزلا  سو ەۋەوتللال بى ەڭرللوئرلا  ئ

 رىېۈلل  ەر ەقىتەق ې لى و ۈزاى سالىەالىترل  ال لغڭىغش  سئدكز ھلزدلل ال ۇىغكت سو ەچز ئلزساڭلل ې ل  ئازۇئ و سالسر اڭغئرائائىلرلت م

 ەىسىىلتلدەوئر اىتىىا  ئلسىىغ. ھلزلزىى  ىىىائلغش م ەررىىسبىارىىدۇ م ەچرلىىلئلزتىىاالل ئلل  كىىرل  ىائلغ ئئئدڭسىىلك  السالىەالىىتلرل   وىىس ئسۇئڭلىىا

 دئملغئرااىدسئ ۋە بى ەچرەئگەچى سر لغئرىا اارلاڭغئرىا  چئى سڭل ىدلۈ ئ ۈڭۈ ئاخل ۇكىت   ىى ە ولر ەررسوللەتم سفلرل   سو ەڭ ە ئلشر

 ئسڭلىىا ئىىاھە.وئرلىا   ولر ەق ىى  ىەىلىلتلزى  ڭەئالىىلزلاولى   ھدڭلاالىى  ىىىسئئس ھدڭلىا  ىىىازل ى  ەڭ ەاددئلشى ەئمسقلشىىلر ەمەلئ سالىسر ا م

  ىلرلىدد مىسئۇالىەت  ەىسئئىا  قەئل ى ولىرە وئرلىاڭغئ ئارىد   ولر ەق ى مىاىلللتلز   ھلزلزلىائلسىغ.  ئلكھەڭ ەڭدەز  مەڭلەرل لدلل ئەالر 

ىلرىد    مەررىسب اېتلشىتلل مەىسىلتل ە ئىسڭ  ۋە ىىااتسئھ  بزل ەئى ملۈل رل لزى  ئەو اڭلىا ئلشىرل ە فلرل ز   وس گئرغڭدللەھەئارغى چائاۇ 

 ەاىىدۇىلىىكلىل    ولىى  ەۋىسرىىىاھھە  ې للارغئرىىائلسىىغ. ھلزللىىا ئائلىىت قلتىىاب  ماچ ئائلسىىلدۇ  گئرغڭىىدلللرلۈرەئ قېىىللل فلرلىىى چائىارلاڭىىدلل  وىىس

 سر لرل لز  چئىى ۈىلزلاىلرلى  ئىائىلرلت فلرلىى ئلشىرل  سئۇالىەتمى ەڭلەرلى ل ەم ەالىر ئ ائلسغ. ھلزلزلى ەئقلشلر بەق ېر خ سۇئوئرد   ئ

 سالىسر ا م اقلشىلزل ۈچوئرلىا  ئى سالىسر ا م ېىلللق بئگەڭىدللفلرل زى  ق ەزقىسئم ەھەگئرغڭىدللىلرىد    ەت  اارلاڭرل لز  ئ بى ەچرل لز چ

 ۆرەچرلى  ئلسىغ. ھ ەگەئ  ئالىارلا  ەىدلىدىىاچتلت چ ۈىل ەئلشىرل فلرلىى  ل قەچرەئكى ڭىىئھلۈ  ەگئرغڭىدللولى  ملسىار    سڭلىاو سوئرلاڭرلىل 

 ۈىلز  ىلرلى   فلرلىى ئلشىرل ېغ اازۇرلتلىدللاڭرلىلز  ئى ې لى الىئچىا و ۈىلز وئرسا  فلرلىى ئلشىرل  ۈزلدللا الئھۇ ئاۇىلسلز  ئھلل ەگئرغڭدلل

ئىىىارغى  وىىىس  سئلىىىددىاات بزرل ل ەئىىى سڭدۇىكىىى سالىەالىىىترل لز ال سالىەالىىىتل لرەئڭلاال   ئىىىارغى چائىىىاۇدئماىتاىلرىىىد سكىىىاا ا ىلرلىىىا  ئلشىىىللا  

   سڭ ىاڭ بزگەئمەلئ چائاۇڭلا

 ۋە ل قەتكىى بقىىۈمەت ىھلۈ  ەگئرغڭىىدلل ېىىللل ىلرلزلاڭىىدلل ق ېغ فلرلىىى ئىى سوىى ەئگەڭۈىى  و سالىى ەتڭ سڭدۇىھلزلىىا كىى سئىىارغى چائىىاۇ وىى

 سۇئواكىىرلد   ئىى ەاللرەكىىۈەئ ۈىلز ىائكىى  ىلىلىى   فلرلىىى ئلشىىرل  ەفلرل ىى  سوىى سئد ىائكىى  ىلىلشىىتلل وىى سالىىسر اڭغئم سئەالسەالىىەرەئم

ىارلىىاڭرلى    سەوئرىى سئوىىاڭ ى ەكىىۋلىاچزلاخاچىىا چ سوىى سالىىسر اڭغئم ەمەالىىرلۈ  ئ لررلتئىىاھ بئاللتلشىىزلاوىىارغە ق ې ئوئلكملىىائلسىىغمز  چ

 فلرل ى ە وىسلزلسىتل   وىاش م گئرغڭىدللە  سىرلىد ئئى ەالىلرلرەئڭ ىاچائرلت م ەڭرلۈ ىلرلدللا  ھلل ئلۈ ەكەولسلچلز رلىز  چ ائلسغ. ھلزلزل

 ھۆرەچىرەئ ول رەكىۈە ولى   وئرىد    ىلرلاڭغئڭلىا چەڭىلىتىىاچتلت  ئەڭ ئلشىرل ۈىلز فلرلىى  ۋەولى    ىلىىاڭغئڭلاىائك   وئرسەول لز   

 ەالىىىىسررل   م ۆرەچرەئڭلىىاھ ەمەلئ سالىىىسر ا م ب رل ە قىى دڭلىىىاھلۈ وىىاش قىىاچلل   ھ ئلتتلپاىلزلىىىا ااۋئو ىىاوىىاش قىىىاچلل    چەكىىۈلغچلزلا

فلرلىى  سوى ەۋەورللىلرلىاڭرلى  الى ەتئ بئاللتلشىز ىاڭلرلىدۇ ق ېرېىۋللەىاڭىدۇى ولى  چ ەئى ەخسىلماىاق  ك ۆرەچزلىاھ افلرل زلى سالللاالللئڭرل   وى

  ە ىلرلزلا  ئلۈ ېغ چئئلدلغ ئ لزتې ڭلتئ

ڭاىىىاالت   ەگئرغڭىىدلللرلۈۈ ە فلرل زىى  ئلشىىرل  سوىى ەئلسىى ئ ېزتزلىىا ائۇم ۋئو ىىااا ېردلۈ و والسىى ۈڭ مىىائت قىىب   29الرىى  ب   2008 



 

 وېى ل  زەئوە ىېسسىللاچللاھلزى   مسالىسر اڭغئڭلا ھدڭلىاھۇ  ۈچىۈ  ۋە ااۋئو ىا گئرغڭىدللە   فلرل ىدۇ دئرا اارىد ەىدلىدچ ەرە پىسزھۇىىاچتلت چ

ئلتتلپىاى   ۋئو ىااا  ۈڭقى سكى  ولرىدۈئگە  قەرتۈئلىدللاڭرلىلز   ىاالىە ئۈىىۈ  ئلزساڭللەت ئاىلۋلت  ىلرلشزلا مسڭدۇىىلرلزلاڭرلى    مەىسەت

  ەالىىلرل ە ئىىىاچتلت  ۈىلز فلرلىىى ئلشىىرل  سىغە ئئىىى ەڭرل ەڭرلۈلزىى ئلسىىغ. ھلزللىىا ئاكىىۈائۇ چلىى  چ افلرل زلىى سىىىائۇئ ىلىل لىى  وىى ەالىى لمئ

 ئىىۈزگە  ئاۇىلسىلز   ۈچىىۈ  ولىرە  گئرغڭىدللە ھۆرەچىىرەئ وەز   ولرىدۈئھ ئلپاھلسىلز   ئبزرل لزلىىافلرل لىا ىائكى   وىىس ھۆرەچرل ل ىسئلسىغ. 

 گئرغڭىىىىدللە ھۆرەچرل لىىىىدلۈ  ھۆرەچىىىىرەئ وەز   قەچتىىىى  ىىىىىااتسئدە ئەر لرل لزىىىى گئرغڭدلللىىىىدلۈ  وىىىىاش  ئبزرل لزلىىىىا وەزلرلىىىى  وئرسىىىىا  

وئرلىىا   وۈاىىۈق  ولرل  اىلزلىىائىىارلم  ئەزىەئ ئەلوىىاش ملزلسىىتل   ملسىىل ھلۈ   گئرغڭىىدللەىلىل لىى  چاكىىرلد   ئاخل لىىدۇ  ئەر لرل لزىى 

فلرل زى   سوى ۋەچلرلىد   بزۈئڭاملىدلل ئى ەرىى خ ەگئرغڭىدلل مسالىسر اڭغئھلل  ۈچىۈ  ۋە ئسڭل ىدلل اېكلى   خەت ەخسسلم چاڭتاۋللا الەاللد

   ېلتت ئ سئدۋۇچىاڭرلىلز چىلرلزل  ئاردلدۇ  ەئەەالئچلدۇ ول  چ ەگئرغڭدلل ەاللرلس م ۈىلزلاىلرللاڭرلىلز   فلرلى ئلشرل  ەتئ ەچىلمى

 «ې زفلرىىد ېى تگ» ە فلرل زى  ئلشىرل  ەزقىىسئم ەىۈل لسىل ەم ەگئرغڭىدلل ەئڭى ىلك ئئىائىارلى ھوقتىىئئ  سرلىا چئڭ ەئەولسىتاڭلدۇئ ەئسھ الى

  ە ئلۈ ۈچۈر ەقتەىلىلش  ق ەىۈل ەم ېىلزدۇا سە وئر سڭلا ال ەئزئ ەال لمئ ۈالتلدللئ ەخىئلسل رلل ك

ھلىىل  سىەھھەلمى ەئگە چىارغە و ەولىكگ بز ئى ئلسىغ. ھلزل لىك ئىارغى چائىىاۇ سرىس ئ ائاكىۈائۇ وئرلىدلۈ   ولكڭلىى ەىلىىەتى سكى سڭل ىدللو

 مسالىىىسر اڭغئوئرلىىىا  وئرسىىىا ئلىىىد   ىىىىازل ى   مسالىىىسر اڭغئ ىئرىىىدللسىلغئھلززىىى   ئەگەئل سئئىىىارغىت سى ىئرىىىدلل سڭ ئىىى سە وئرىىى

ھلززىى   سوى سئدەچى ە ال ۇىرلىى  ولىر سڭ لرللكى ەرل اچرل لىىدللچ سئئاڭزلىاى بئالىەچ لرل لدلل ق اھلززلى سى  ئىاالكرلى   خئئرى ەئۋۇرلىى  ولپ

 ب رل ە قىى سئدڭى وىى سۇئھلز ىىسائىاچىىىا  اىىاق  ئ ەالىىرلز ھلزرل للىىا ئئخشىىاش ئ ەىىىسھلم  اخل لسىىتللا  ەرۈىى ىئرىىدللار للا   و ەئگلكمىىسى

 وئرلا  وئۇچت   ەىۈس.م سڭىەئزرلۈۈەھلزغرا ئئخشاش ئاررلىاىا  م

 ې ە  قئللس ب   7 الر ب   2008

 ا اھي ۇرثاڭمب   1الر ب   1429

 



 

 (6پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئۇلۇغ ماقامىنى قوغدايلى)

 

 رەئڭلاەكىىر ل لرزوئ ئل ەڭىىرەئھەواكىىىا   ۋەفلكلۈىىا  ە ولىئرىىئگلل سالسالىىە ئلر ل لرلشىى   خ چېەزلۈلزلىىاب    ە ىلرلىى    چەئەىىلىىمزۇمىىا  

ىلىلىى    سئللىىائئچت ەڭرلۈىى لۈئ ەىى ەۋەئرل لزلىىاخ ەئگە و ە.ى اواااڭرل لزلىى سڭلىىائ ۋە زلىىاىسئئىىا  قەئل  ەچلجلسىىلدە ڭكىى  سوئرىاالىىل  

ال ئۇھلۈىى  لىىدلۈ ەررلئ ەئبر ۋە ې لۈىىائام ېىىللل ىاالىى  ىلرلشىىىا واكىىرللاڭدلل ق ەىرلرل لزىى ئلرلىىى ئ ەئوتلۈىى ر سالسالىىە خ ەرىلزىى  خ دڭلىىاھ

ولىى   ڭىىدۇىغىا ۋە ىاالىى  ىلرلشىىىا واكىىرللا  ىاڭىىدۇىغ ولىى  ھلىىل ەئڭ قلشىىلر دڭلىىاھۇھ سۇئئىى ۈڭۈ ئئرلسىى  ىاازاكىىىا واكىىرلد   ىىى ۈىرەئڭلىىاق

 سۇئئىى ە سوئرىى ەرىىۋلرەئىلرلىىدللا  چ ەئلىىۈەتى ۈىىىۈڭغئ بئالىىلتل ىلرلىى  ق ەىرلىىتى بزرل لز ئىى سئدە ىائكىى  چىى ە ولىىر ېزىى ا ەرسىىە ل ە 

 ئڭلاەخغىسىلكرلىغىاچىائرلت ئ ۈكى ەڭرللھ ۋە ەڭ ەڭ لرلىلئل ى  چىائرلت  م بئەر ەالىرلل ق ەرۈى و د ىلر ااىد ەئەالسسورسىتلزغھلزلم چ سڭ و

   دىلرلد ە ولر ۈئچۈلس چ

 وىىس ىسئئىىا  قەئلىىى  قەر ەقىىتە وئرىىسە ۋەوئرلىىا   ھۈكىى ەڭرل    ەالەملەئرەئڭل  ىىس وئرللزلىىدەز  ھۈكىى ەڭرل   ىەىلىەچزلىىازۇمىىا   ىەئ

  ې ە ھ ①ىەئول   ەالەملەئگە ول  ىلسلى گسڭاىۈائۇئڭ  ئسڭلا ھۈك لز  ىلرددى: وې ل  خەۋەئ ىەىلىەچتلل

  ەمەلئ ۈكى ەڭرللولى  ھ ې ى ا ۈكى ەڭرلۈ وئرلىا  ھ  ەالەمللى ل ە سڭلىائ ۋەئلسىغ. ھلزللىا  دڭلاالىلزلاھ ەئبر ۋە ې لۈىائام مەرسمۈ  

 ئبىرىۈز مەڭ ۈرىۈز ۋەچىائلەلم  ئبىرلۈل ىسوئرلىا   مسالىسر اڭغئرا غئڭلاخل لسىتللاڭ ە ولىر ەىىسھللغ  اۈكى ەڭرلۈتسئھ ەھل لىمى ەرۈ و

 ھۇۋۇ. چاىللىامەچۈل ەئئخشىاش  ئىبىرلۈل ەوارلرل للىا وئرلىا   ئىاھە. كىەاتاڭغئڭلا  وئرلىا چەۋەرلى   ئللرلسىزلا خسھھ  ئبىرۈز وس وئرسە 

 وىىس  وئر ااىىددئۇز   ئىىسۇئھلل ۋە ىلر ااىىدد ئېتلىى ۇە ئىىسۇئڭ  قل گىىۈزمل ل ەھلزللىىا  ئىىبز مسالىىسر اڭغئڭ  ئىىسۇئ  ئبىرۈقتىىسئىلرلىىدللا 

  ەالىىى)ئىىى   ەالەمىىىلەئلب : اەچۈىىىۈزگە  مسڭىىىدۇى ۋۇىتلىىىدۇ ئىىىبز لامىىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىىاۇم دەىسئئىىىا  قەئل ىىى ئىىىارغى چائىىىاۇ ىەىلىەچزىىى 

  .②دوئر ااد ئۇز  ىەئگلك ڭدللەالە  ئسۇئ ىۈقل مل  ھلزللا اخل لستللاڭغئڭل ۋە ھللغئسىەا

   للىاائكى  ىا رلى ەالەمللى ل ەئلسىغ.   ۋە  ەىسئئىا  قەئل ىئلسىغ. ھلزللىا   ائۇھلۈاررل لزل خل لستللا  ۋە ەىسھلمول   ا چائلەتلل

 ەورەئھەەقىتم رل رل  سئەرمى ەالىەئرل لدە ئ سىلرل  اىازر سۇئڭلىاىار لىد   ئ ەچرل  ىلر للا  ىاىائ ۋەاارلاڭرل    ېلت للا ئ بى ەچرل   چ

 ئدڭىىسەسئ بئاللتلشىىۈەق ەتالىى بزل ەقىى ەئڭلائلسىىغ. ھلزىى  قلشىىلر سئالىىەچتە  ەئى ەرىىد  ئلسىىغ. ھلزلزىى  ئاالاالسىىلك ىىىائلغە ق ەملشىىەى

رلم وئرلىا  خللىا ئەتئللىا چىبى ەچتلزغ ولىرە اارلىا   ەىىلىدەى ەئال لاىار چ ەرەاالسسىاۇمزلائ سىەم ەھم ۋەلسغ. چائلە  ئ سۇئ  ئەرد ق

ئلسىغ.  ىرلللتلىدەئە ئلزسىاڭغئڭلا ھدڭلاالىلدلۈ  رەئب ۋە ئامې لۈىاىلرلى   كىسڭدۇى ئسۇئ  زې لۈ لد  ىلىلشتلز س ئئاددئدە ىلسسلرەئڭ 

 ىلرلا  وئرد   رەرللە ىلس ە ىلىلشتا  اېتلردۈئۈە  الۈئەچرەئڭ الەرللم ىەىىلدە

ئلسىىغ.  ئىكىىەىئزرىىاش ئىىائىلرلت  ئسئدكىىرل لز  الىىەرل  ىېتل رلىىت 8 وەرۈىى ىلر لىىد    قس ىىااە ولرەڭىىغ وسڭلىىا ھۈكىى ەڭرلۈرل  ئلسىىغ. 

 ۋە ەالىىجلدمىلرىىد    ستاواىىاڭغئڭ  ڭىى سڭىىاىىلرىىد   ول  چىىائۇجب   چىىاۇ  مىىۈرۈلز ب   مىىال مسالىىسر اڭغئڭلاىلرىىد    ىساىىس. ئەررلىى ل ە

   ىلرىد ەۋەوسىلكال ې للى ى ۋە بزرلۈلىدللئ ەچرەئڭ الزىاا سئۇھلۈىارغئ وى ەئورلىل  رسى ۇچت زللاڭغئرىا ئى ەئلجلدەھ ېلل ئ ەھئەالەرەئڭ م

 تۋۇىلىىى ې ىىىى ەالەملەئرل لزىىى   سۇئڭلىىىائ بق لد  ھلزلزىىى  الىىى سۇئڭلىىىائاى لىىىد   ئ سئدشىائكىىى  ئىىى سۇئرىىىائ سالىىىسر اڭغئم ۈڭۈ ىىىى

 سە ئرىھھلرل لىدلل وما ې ەقرلىلاىاق  ق ەئچرل لدللكى ائل اڭزلى ەرتۈئۈكىز ئل ىا  ق ەرەاالسسىاۇمغئرائ ئللسىا ۋە سالام ەچتا لد   ىىائلرل

 ۋەغئرا لاڭخل لسىىتل ەىسھللغئرىىا ا سئچرل لىىدلۈ ا سالىىسر اڭغئڭلام سالىىسر اڭغئ  مەرىىد ق باۈەالىى ەرللىىدللىلىىل ى ەالەملەئرەئڭىى   سوىى

ھلزللىىا  سۇئڭلىىائ ۋە ئسۇئرىىا قەرىىد  ىئرىىدۇە  ئەئقلزرلۈلزىى  ئېتلىىىاھ ئسۇئڭلىىاىئئالىىاىرلت ىلرىىد    قەڭ لىىىەچە ىەى ھلزىىدلۈلرەئگەواكىىىا 

 وئر اىتا  گسۋۇىىاررلت ېئىازل ى   ۋەچائل   وسڭل لاواى لد    اەچۈۈزۈە زەخ ەتب   زللا 

 لىلبى ەڭرئ لرلىسڭ لو سالىسر اڭغئرام ۈىىۈ ئ ې ەڭى سۇئئى ې ە؟ڭى ەئھ ھ ۈىرەئڭلىائۇھلۈال ق دڭلااللدلۈ ھ ەئبر ۋە ې لۈائام ئسڭدۇىتا

  د؟ىلرلد

 ۋە ەشئەڭسىىىل  ىېرلشىىىلدلل وئرىىىسەھلىىىل  ھدڭلىىىاۋ  ئسڭلىىىا ۋە ڭس سزلىىىدلل ئلسىىىغمزلا ئېلتىاڭىىىدەز ولىىىك واكىىىتا  خىىىسھھ  اىىىاۋۇو  وسڭلىىىا

ىسئئىىا   چلجلسىىلدەەىلرلىى  ڭ ىىلىىمەئەچ  ەڭزلىىاب   ئلرلىىى كەخسىىرەئئۇھلۈىىال  ئەررل لىىدلۈ  رەئب ۋە ئامې لۈىىا  ئللىىائەچتسئ قبئەر ەالىىرلۈتلل

 ەالەملەئڭلىا  ئارلىا  سئدەئىارغىتلل چا شى سئئىاڭز ى سوى ۋە ەڭرلۈى ئلۈ بز الى ائارغىزلى سڭلىائ ۋە ەمەالرلۈ ئ بز ئلزسا  ال زلاقەئل 

 شىىىا واكرلشىىلدلللرلىاالىى  ى ئەىرلرل لزىى ئلرلىىى  ئلۈەڭرلۈىى   ەالەمللىى  ئىىاخل  زۇمىىا   وېىى لر ە  خەۋلىى  ئلىىزجلرغئھۇ  ۋە چەۋئۇت ئۇالىىتلزغ

 ئسڭلىىىا ۋە ئلسىىىغ. ۋۇىلتتىىىا ولىىى   ولىىىرە  ئسئدڭىىىسش ال ۇىغكتسئدكىىىىا زېازلىىىدلل قلشىىىلرەئڭلا چەالىىىل ڭ  وىىىس ۋەىىىىاچتلت ولىىىىائۇ. وئرلىىىا  

 ئۈىىىىۈ  شڭە  ەچرەڭىىدۈئۈ ئسڭل ىىدلل قلشىىلرەئڭ ئىىائىلرلت  قبئالىىلتل ىلرلىى   الىىەرللمئىىئو ۇزلز  وىىئئملغە  ىەىلىلىىم  ەالەملل لزلىىا

 چل لشىا  

                                     
 ب ئااەت  31 فسئىا  الۈئلس  ①
 ب ئااەت  120  وەىەئە الۈئلس  ②



 

ھلىزغئ  ۋە مەھەڭلىلەچرەئواكىىا  ئسئدكىىاى ئلسىغ. ھلزلزى  چلز رلىزى  خارل ااىدللا    كەخسىرەئئۇھلۈال  ئەررل لدلۈ  رەئب ۋە  لۈائامې

 الىەئە قىۈچالرىدلل ولى   چل لشىل    ئىسزد ائرلىدۇ  قبئالىلتل ىلىلشار اادللا   واكىلغئرا ائل ىئا اادللا  ئۇھلۈال ھلل ىلرل   ولرە 

 : ىئرغڭلا  ىائلرەئڭ  چبۋەڭدلۈ ائرلدۇ  ئاكسئدش ئەمەر ە رەئەزرل لز  ئەزل  وس ۇئئس  قەر ەقتەىلرل  

 مەۋىەھلۈلرەئڭلىىىاىائكىىى    ەالەمللىىى ل ە ئسڭلىىىا ۋەئلسىىىغملا  كەئىشسڭاالىىىغئڭلا  ئىىىامې لۈلرلت ۋە رەئورلىىىل زىىى ىسئئىىىا  قەئل   1

  ئسئدڭسش  ۈىەقرەكتۈئۈكۈەئئو ۇزلز    ەالەملەئڭلا ۋە  ئەخغىلزئلسغ.  ئەىلدلسلز  ىلرل   ئلسغ.  چە سل  وئال ە چەۋلررل  

 ىەھلسىىرل لز  ئەرەاالسسىىاۇمزلا  ەالەمىىلەئ ئىىااەچرل لز   ىسئئىىا  قەئلىىى ھدڭلاالىىلدۇ رەئب ۋە ئامې لۈىىائىىاخل رل    الرغئڭلىىاب   80

 ڭسئرسڭرللىىا  مىىاۋزدھۇ وىىس رىىسە وئىلىىىىا   ئەۋاىى ە ھورىىىسڭ ىلرلىى  چىىائىلتل   چەۋلىى  وىىئال ە رەئەزرلىى   ئەزلىى  ۋەخاىلشىىرل    ئىىبز

غئ  ئڭالللاالىلل اەمىللەچشسڭاالىغئ  قىب رل ە  ھدڭلاالىلدلۈ  رەئب ھورىسڭىدۇ ۋۇىلتتلۈى  كىسىلرلزلىا    ڭەك  ىېۈاالرەئ ااۋدھۇىب   اارلا 

  قەچۈە قل لشل   اېكلشىائلسغملا ىائك   مسچە ەقۈسئۇئ

ئىئو ۇزلز    ەالەملل لزلىائلسىغ.  ۋەئلسىغ.  اىازرسىلغئئۇھلۈىال  وەز   ئئخشىللا ئدكىدللاىلزدلستاڭرلت الىار ا   ئەڭ لرللەھلۈ   2

قاررلسىللا ئلسىغملا  زللارلغئڭلىا ھدڭلاالىلدلۈ  رەئب ۋە ئامې لۈىاىلىلى    اېكلى  ىلسسىلرەئڭ  ۋە ئدمىا  قبئالىلتلدللا ىلرل   الەرللم

 ئەرەاالسسىاۇمزلا  ەالەمىلەئ ئدكىدڭلا رل لىدۇ الىار ا  ئاخل الرزلىاب   80چل لشىىا    ئئئدڭغكتسئدكىىا مەۋىەاللز  ھۈك ەڭرللىائك  

 مسالىىسر ا  ئبئرەچۈەڭىىدەز  رەزلللزىى  مسالىىسر اڭرل لزلا ھدڭلىىا ئدمىىاڭ  ڭىىامرلت «ھۇالىىتاڭ  كىىەاتا »اازرىىا  چئر درىىسى چەئال لاىىار 

 ھدڭلىىىائىىىائىلرلت ىلرلىىى  ىلىلىىى   ئدمىىىا چلكلىىى   ىلسسىىىلرەئڭ اارلىىىا   مسڭىىىدۇى ىىىىۈڭۈ ئلىىىد    رەزەورەڭىىىدۈئگە  خەرىرەئڭل ىىىس ئەمەل

 ىې ىاڭىىدۇى زلدلرەكىىز  ىېسسىىللاچلز  ئسۇئڭلىىا ۋە چىىې ل  رسئدئللىىا مسالىىسر اڭغئڭلاىلرلىىدللا   چەكىىۈل ول لزىى   چىىبچتلل ڭس سالىىلزلا

ئىىاىرلللر   الزىىااەچز  ىىىئڭ وىىس ىلرلپ ىىس واىىىاڭە ئەئقلزرلۈلزىى ىلغر ىىااتت    لۈلىى   ىئوىىسلھلىىل  ىې ىاڭىىدۇى ۋە  ەرسىىە ە ىې ىاڭىىدۇى ىىىاڭس  

 واكىىىلغئڭلا ئەم ىاۇزلىىى  كى  سوئر ئل لىدە ىې  لسىى ب   ىەز اەچۈۈزمەالىرللواكىىلغئرا زللىىا   ئەئقلزرلۈى  لۈلىى   ىىۈڭۈ ااتت   وئر ى

  الزااەچتسئىلرلزلا   ئلزساڭللەچۈە وەرۈ  ئەمەل  ئەئقلزرلۈ  لۈل   زلدلرەش ىېسسللاچلز 

 ۈئئەتالىىلكل  چائىلتلشىىىا اىىى ەالىىل لز ئ ىەاىىۋلم االسسىىىاۇمزلاەرەئ ەالەمىىلەئ  ۈىرل لزلىىائۇھلۈىىال ق خل لسىىتللا  ەھلۈىى   ھۇڭلل3

 االزاالتلزلى بئالىلتل ىلرلى  ق ەرللمئىئو ۇزلز  الى ەرەاالسسىاۇمزلائ ەالەمىلەئ  ۋەىلرلى   بى ەتئلسغملا چ ئەالل ھلۈ ب   21ىلرلش  

   ېساورلزلددى ۈئ ول  چ ې  ا

 سرىىس ئ زلامىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىاۇم ەالەملل ل لىىكالىىاڭلدۇ    ەول الىىلزت – 30الرىى  ب   2005 ېكلتىى گ«اللغڭىىدز  ئالىىتلل» ەڭلىىاھۇڭلل

 ەتئلزسىىاڭلل ۈچىىۈ   ۋە سالىىسر اڭغئالىىلكل  ئىىائىلرلت  م ەالىىل لدەئ ەاىىۋلمى ە ىىائى 12 سڭ ئىى سزۇئچلىى  چلىى  ئ سمسالسىىلكۇئىەڭ ەڭل ەكىى

 ېشىىللاو ز ەم ەھ ئەرەاالسسىىاۇممىىسى ەول لىىد ەالىىل لزلائ ەاىىۋلمى ە ىىائى 12 ەزقىىسئ  مبچ ۈزگەڭلىىد ئ ەتالزىىاا ەىىىۈئۈر ەلئاردلىىدۇ ق

 سئدشگئاىىىىاق  ولىىىى  ئىىىى ەرەاالسسىىىىاۇ.ئ ەالەمىىىىلەئ  دەەالىىىىل   ئەالىىىىۋل رل ە ىارىىىىدۇ چ ە قلىىىى  ەەللئئئۇرلىىىىا  وئملللىىىىا ئئخشىىىىلتلرلا  الىىىى

 سوى ەى ل ۇچلزلىاچ ېكلىتگ بقىۈملت ى ەئەولسىتا ئ ەئسھ الى سالسالىە خ ەررلى   ئئخشىلتلرلا   ئلسىغ. ئ ې وئلسىتىااىاق  چ ەچ لسل ەالزاا

ىلرلىىا   سئۇالىەتمىى بقىىۈملتل ەى ەھۇڭلىىل ۈئۈەڭىىازۇئلرلت ولرىىد ەچۈەالزىىاا سوىى ۋە ەزە رەڭىى ە ىائكىى  ىىىاچتلت ر ەالزىىاالتل  ىىىۈئۈر ەلەق

 ە ئاالاالى سڭل لىاو ۋە سئمللىا ئلزۈىال ىاات سئۇالىەچۈەمى سوى ەالىرە تەىلرلى  ھ ەڭى  واىىاڭ«ەئقلزرلۈى  لۈلى  ئ» بقىۈملت ى ەھۇڭلىل س وئرسل 

 سىەم ەھمىى ەر لسىى وىىاش ئ سولزااگلزىىدلۈ ق ەخت  ىىاات ەھۇڭلىىل ۈىىىۈ ئ بزۈشئاۇىلسىىلز  ئىى ە ولىىر ەھۇڭلىىل قىىۈملت بى ەئەولسىىتا ئ ەئسھ الىى

  ەر ەڭلد ق سئدەىاات ساەاغڭز ئللز  ئلل ۇىلى ى

 شرەكىۈەئلىلرلى   فلرلىى  چەئەىىلىم ھەئلىجەول   اەڭە ھۈك ەڭرللىائك    ەالەملل ل ە ئسڭلا ۋەئلسغملا  قەر ەڭدە الرللا ب   2012  4

ملسىل رلت ئۇھلۈىال  ئەالىر  چسئدكىرسىكىلتاچلدۇ  قىارلفئئڭللە ئامې لۈلزلىا قۈڭ ب   13 اللزتەول ڭلاالر  ب   2012وائرا    اېتل  ىەھەئ

 ەرەاالسسىاۇمزلائ ەالەمىلەئ  ە ولىر ې لشى چىئ غە و ەورە م اىلساال لرل لزل ەىسھلمئۇھلۈال ا ې لۈلدلۈ ڭلۈئۇ وااللر  ئام خل لستللا 

 ھەە «سڭاىسىىلكرلى گ سالىىسر اڭغئڭلام» ڭىىاملز  اىلىائرىىا   فلرل زلىى ەەولىى  فلرلىىى ئلشىىر ەقلردەاائۇكىى اادللا  كىى ەچىلىىمى ەڭل ەكىى سرىىس ئ

 ئلزسىىاڭللەچزلا فلرل ىىدەىلغرللىىا    ئىىېغ  ملزىىسچلزلغ 13چئئلىىدۇ ئىىائۇ   ئېزتې ڭېىىت وئرىىسە  ەچرللالىىائ ېىى لىئلۈۈىى  ا ەالىىرلدەئاچللىىا   فلرلىىى ئ

ىلرلى   چىبۋە  ئلزسىاڭدلز س ئىاھەچتلۈ كىاڭرلت ئىئو ۇز   زلامىسىەم ەھ ئەرەاالسسىاۇموئرلىا   ئۈر لسى ئلپتلەىائرلت  ۋە ئسالتاز  ئەخغى

 ىا رللا   چبى ەچرەئڭ  ئەزل  قەر ەادللا  مسڭاالل  ىەئگلكمس كەڭل ە ئاھەمزلاول   ئەخغىرلت ئسڭل لا ۋە چەالۋل رەڭ ە 

فلرل زىىىى   سالللاالىىىىللغئ وىىىى ەمرل   ھلىىىىل ئىىىىاھ سچە ەقۈىىىىسئۇئ م ەالىىىىىسررل   م ۆرەتھ ۈچىىىىۈ   ېىىىىللل ىلىىاڭىىىىدلل ق سئللىىىىائئچت فلرلىىىىى

 ۋە ەزلى ئ ەڭئ ەىلىىەچە ى ەكىزلافلرل زى  ئلشر سڭىدۇىچاكى  ئلشغئ ملزلسىتل رلىلدلل و ې لۈائام ەچتا  ىەاللرل ە ىاچتلت ئ ۈىلرەئڭ ئلشرل 

 ا  ىىاچتلت ڭىائۇز  ىلرلى سىااسى  ھلىل ئل لرل لزل ى ەئىلر لشى  ى ۈ بۋەچتلڭى سڭلىا  ئڭلا ااقائۇ ەڭرلۈلز ئلۈ ەتول  ىاواى ەىۈئۈر ەلق

  ەاللرەا لىىكفلرل زىى  ىىىاچتلت ئ سولىىك وىى«ېىى ە ھ سڭىىدۇىم ۋە ەالىىلرل ە ئ فلرل زىى  سوىى سئۇىللل ىى ۋلزلىىاىللىىتلغئ ىل قاھلۈ  ەقىىارلفئئڭلل ەچتىىاى

  .«ىلرلا  ەئزىلرلشز    ئمەتبى ېتلىاھللائ ەئڭلاواكىا ھلزدلۈلر ەولكگ ەرل اچ چ اھلزل لكڭل اولكڭل ىۈڭۈ 

 ىىىاڭ ەولىى   مسالىىسر اڭغئھلل اەئااڭلىىدۇ  ڭامىىاال  وەئھ  اىىۈزىائكىى  ڭاماالشىىغئ  ئامې لۈللىىا اەئھە ىەئوئرسىىا   ئەررل لىىدە مسالىىسر ا 

 لەڭلىىىارلۋل : مەالىىلرە وئرىىد    ىسئوىىاڭ  الزااەچزلىىا وىىس قلشىىىلرەئ وەز  ئەمەالىىرەئھلز س مسالىىسر ا  ىەچتىىاقلشىى  ىاااچلىىدلل ئاا لرىىد   

 ىەىلىىىەچە  ئىىاھە. وىسىاااچلىدلل ئاا لرىىد    ڭەچلجلسىىلدەغش چ ىائ ولىىرە  ئەر لەاڭىا ئەر لسىى وىاش  ئامې لۈىىا چسئدكىرسى كىىەىل لدە وېزلىاز 



 وئرد   ئبرتۈئۈر ە  ڭاىەى

 ئوينىشىدۇ؟ بىلەنئوبرازى  ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇھەممەد ئۇالر ئۈچۈن نېمە

 سڭ ئىى ۋەئئازلشىىل   ە ئىىئو ۇز  ولىىر ەخسىىزلاولىى  ك ۈىرىىۈزق ەڭئ ەالىىل  چ ۋەئارلىىا    دئىىئئ ڭىىىسئىئ ەرللىىدەى ەئڭلاقلشىىلر ىىىۈڭۈ 

 لىۋ ەڭم سۇئڭ ئى ەۋ ەكىۈەزلدلر ېسسىللاچلز ى بالدللاڭغئڭلاالى سڭ ئى ۋەىلرلىدللا   ېتلىىاھئ سڭل لائ سئدڭسشئ بئاللتلشۈەىلرل  ق ەرللمال

 لىاھلۈ دڭھ ىىسھللغئەئۇھلۈىال ا ە ولىر غئخل لسىتللاڭئرلىا  ئۇھلۈىال و ۈكى ەڭرل  ھ ەتئلزساڭلل سڭا  كېتەئرلۈتسئئازۇوغكىا ا ەىەچتللا

 ېللىى ئ ۋە ەتىىاوىىا ڭىاڭ لرلىىل ىىىئ ەكىىزلازلدلر ېسسىىللاچلز ى سۇئڭلىىائ ۋە ې لشىىزلاچ سئدئللىىار ەرىزلىىاخ سالىىسر ا ملرلىىائھ م ېىى لىولىى  ا

ل ل ااىىىدللا  ھلىىىىلرلىىىدللا   چلز رلىزىىى  خار ولسلەكىىىەچ ې ئوئرلىزىى ئلسىىىغ. ھلزلزىىى  چ ەىەتىئك االىىىتلل    ېسىىىاوىاى ەڭرلۈلزىىى ئلۈ ەتالزىىاا

   ڭلا سئدئ ەقۈۈزۈكۈەچل  چ ەڭل ەك سرس ئ ەالەملل ل لكڭلا  باۈمرۈزال اولكڭل ۈىۈڭغئ ۋۇاغڭددئدشئۇ بى ەچز چ ەادللا ھ

 ئىىارەم ە ىىى خەرئلسىىغ. ھلزلزىى   مەىسىىلت  ئەزلىى وئرلىىا   اەچ ەق ىى  غئڭلاخل لسىىتللاڭئۇھلۈىىال  ە ولىىر ەىىىسھللغئئۇھلۈىىال ا چىىئر ۇ 

ائرلىدۇ  سئدشئاكى ئەمەرى ە مەىسىەچرل لز  ئەزلى  وىس ئىسۇئ كىسڭا  ىلرلشىتسئىاالى   ئسۇئڭ ئائىلرلت  قبئاللتل  ھەەھلز   چې ئوئلست

   ەر ەقتەق ىلرل  ىەئلۈەت چسئماالتلل قۈڭدۈزب   قې ە

 ئىبئرەچۈە  لللزى رەز مسالىسر اڭغئڭلائلشىرلزل    فلرلىى قرېىللوئرلىا  الىتلفلل  اىائھەم   اېىلزىدللىلىلشىىا  ئلشىرەەفلرل ز   ئەزل  وس

 ەىسىەتىلرلت ولىك مفلرلىى ئىائ سوى»: ھېى ە  مسڭىدۇى قېىللل  قبئگلزلىدللااارل لىدۇ وئرلىا  ڭاماالشىغئڭ   ىەئىااسى  ئەررل لزلىائلسغ.  ۋە

 س  وىھېى ە  «بقلىددىىا  چ ۋە دىلرلىد ڭامىاال  سۇئىلرسا. ىاما  ئى بزال ەئئلسغملا ىائك  ول  ە م ۈڭۈ   ىې لشتسىئ ەمرەئگەىلرلا  ئاھ

ئلسىىپاچغش  ەئىىارەم  خەرىىى  ئلۈەڭرلۈلزىى ىلرلىىدللا  ولىى  ھلىىل  چەكىىەولسل ې ئوئلسىىترلىز چ اولىىك ئلسىىغ. ھلزلزلىى سق  كىى ەڭلسىى م بزڭلاالىى

 د ىلرلىدڭامىاال   ئئىسۇئىارل لك   اىاۋۇولز ىىاچتلت  مسالىسر اڭغئڭلاىلرسىاى  ىامىا   ىاىائەت  ەالەملل ل ەئلسغملا ااق  ئلسغ.  ئۈىۈ 

  الىتلفلل ې ەق ى ھئلىد    مەىسىلتل لكىلىائمىاى   وئرلىا  ئاالاالىرلت  ئئچتسئللىا ولكڭلىا وس  وئرلدد ھې ەڭرەئ ئبرۈش ۋە ئبرتۈئۈش ئاھە.

 چىىىىا بئۈۋۇقئلىى   سەىئاىى دڭىىىدۇئاى للىىا   چلز لرىزىى  ئارىىدلزى  ئئئ سئدشىائكىى  ئىىى ې ۈل  ەىىى ۋە سئرىىا الىىىى چ بزلدە الىى وىىس قرېىىلل

 ۈكىىىۈئۈەى ەاىىىدۇڭلاىئزرلتلىىى   م ە ولىىىر ەئلۈەچىىىرەئى ەاىىىدللا زلدلر ېسسىىىللاچلز ى ې لىىىدللا  چ سئدئللىىىار سۇئڭلىىىائ ڭغئڭ سالىىىسر ام

 ر اڭغئڭلاسالىىسم ەمەالىى س؟ئ دىلرلىىد ەكىىەولسلچ ې ئوئرلىزىى ئلسىىغ. ھلزىى  ئۇالىىتلزغ چ ەئ ىائل امسىىلر» ەم ەئىىار ەرىىى ئاڭىىدلل خ سە ىئاىى

 قبئۈڭىىۈەى    ىئا ىىا سئللىىائئچت ې ەڭزىى ھ «ەمەالىى س؟ئ ۋۇرد ىئئكىىل ەر لەىىاڭلرل لز ئ ررل لىىدلۈ ەئلسىىغ. ئ ې لۈلزلىىاڭامىىاال  ىلرلىى  ئام

ڭلىىىدلل ئئئ ولىىىرە  ىاىىىىائەچرەئ چې لىىىدللا  ڭەى رسئدئللىىىا ئسڭلىىىا ئىىىاھەمز  چلز رلىىىىپەئۋەئ ولىىى  چسئرىىىا الىىىى  خىىىسھھ  وىىىس چىىىسئد تلۈ 

  ە ھېىىى ئەمەالىىى س؟ ئلىىىۈە  ئسئدكىىىىاى ىىىاۇڭ   ھۈڭغئمىىىس؟قبئ ىىىىائۇڭغئ ئاڭىىىدلل واكىىىىلغئرا  ىئاىىىسە  الىىىېرل  ئسئدكىىىىاىئزرلتلىىى   

 ەزلىى ئ سوىى ئلىىدد؟سقلىىى الىىى چ ۋەزللەچىىتە سڭىىدۇى  وەڭتلىلسىىلددئولىى لزلل م ۋۇچىىىا ىلرل ملۈلىى ب   ىلىىلرە ئۈىىىۈ ىىىا غش  ئسڭل لىىا چىىبى ەچز 

 ۋەارلىىاڭغئ ا سڭل لىىااىىاق  ئ سىىەەچرەڭقلشلسىى  ىاىائ باۈمرۈزالىى ەڭئ سڭلىىائاردلىىدۇ ئ زلاخل لسىىتللاڭئۇھلۈىىال  دڭغكىىتسئرا  لغڭزىى  ئئئ

  سئۇمدد؟ئائچلرسا  الى چ بى ەچرەئچ

 ڭرلۈ بى ەاچتلت ئىىىوئرلىا   ەئەوىرەئگەئ ۋەئلسىغملا  سە ملسل رلت ىللتلغئھلل وئرى ەالر ڭلۈئۇ وااللر  ئ ە فلرل ز  ئلشرل  ەزل ئ وس

 لرەمەالىىىئىىىائىلرلت  قۈكىىىۈۈئچۈشىائكىىى   لىىىتل ەھۆرملسىىىل   ەملشىىىەىللتلغئڭىىى  ى ې لۈلىىىدلۈ ئام س  ئىىىەخىكىىى ەرللمالىىى سرلىىىا چئڭ ە ولىىىر

 ئسئدكىىللا ا.ۋلتزىى ئامې لۈلزلىىا قرېىىللالىىتلفلل  ئىىامې لۈلرلت اائھەمرەكىىۈە  اېىلزىىدلل ئسڭل لىىا  مەخرىىسى ئەزلىى  قېرلۋۇچىىىا  چسرىىددئدە

 كىىەىل لدە اەەررىىسف ئل ۇىزلىىا اېىلزىىدۇ  اىىۈئگە  ولىىرە ئۇاىى  چىىئ غش ئلشىىرل    اامىىائەتئلسىىغملا ىائكىى   قېىىلللىاچزاكىىىا    ئسئدكىىللا

  قەچىىۈە  ل ئېشىى ھۈكىى ەڭرلۈ ىائكىى   مسالىىسر اڭغئرا ۋەئلسىىغملا  ئسڭلىىا قېىىللل ىارلاڭىىدلل  وئرىىسە مېللىى ىاچزاكىىىا  ئىىئرر   ئسئدكىىىا

 ئلشتل ۇز ىلرلا   الزاالتل ە وس ىللتلزلاملسل رلت  ئس كسڭا

ىې للىى   دلۈ ىسئئىىا  قەئل ىى  بئمەاىىددق ۋۇۇكىىز  ئۇول لزىى  اازۇ ەڭەا ەۋەورللالىى سڭىىاى گ ائلسىىغ. ھلزىى  واكىىىا ول لزلىى مەرىىسمۈ  

ولىى   ې لۈلىىدلۈ ئام ە  ئلىىۈ سڭىىدۇىو ەىىىۋۇل  ئەاىىددئلپاھلر سڭ وىى ەتئىىاا ھېىى ە  ①گسڭاىۈىىائ واكىلسىىلزلا گسڭىىاىلز  ئۈالىىتل ە ئاۇر ااىىدد

ئلسىىغملا  ەررل لزىى ئ ەئبر ۋە ې لۈىائام ۈچىىۈ   ەۋەورللفلرل ىى  الى ەزلىى ئ ە ئلشىرل  ەچرەەىاىىىائ ەالەملل ل لكڭى   ۈكىى ەڭزلاھ ەىلرسىلكئ

 ېزلىىاز و ەڭلىىا  رللللبئمەا لكىاچائلىىدۇ قىى ۈكىى ە ھ ەم لسىىلز ى ەمەالىىرەئڭلائ سالىىسر ا ئئارل ىىاا لك  م ەەىائكىى  ھ سالىىسر اڭغئرام ۋە

 ەختسىىلكو سوىى ۋەىلرل لىىك  ېتلىى ۇەئ بر ەڭرلۈلز ئىى ەىڭىىاى اق لسىىتئف  التللفلزسىىزل سر وىىاش قئڭسىى ې لۈىىاىاااچلىىدلل ئاا لرلىىا  ئام ەىل لدەكىى

 ۋە ە فلرل زىى  ئلشىىرل  ەزلىى ئ سوئرلىىا  ولىى   وئرسىىا  وىى ەىرلىىتى ۈرىىۈم ەىىىئال لك  ئ سئللىىاولىىىائۇمرلىلز  ئئچت بزل لكڭلىىائ ۈىىىۈ ئ ۈرىىۈ.ئ

 برىىۈم ئ سڭلىىائ ەچلجلىىدەاىىئى  ڭ سڭاالىىلۋلت م ە فلرلىىى ولىىر سوىى ەر لسىىلزلاوىىاش ئ ې لۈىىائام ېزلازلىىدلۈ و ەم ىىا  ئەمرەكىىۈەڭرەئھدئئھاا سڭللىىائ

 سڭدۇىولكڭىى  كىى ەىسىىلتل سم ۈكىى ەڭرل لزلاىلرل لىىك؟ ئلسىىغ. ھ ەالىىتىاااچللىىا ى ەمرەئڭلىىائاھ ل سڭىىاىوولىىك  ۈىىىۈ ئ ې ە  ڭىىرۈمىىددئبئ ەىڭىىاى

  لەمەال س؟ئ قباللتل ىلرل   ې ئوئى چ سئدكىاى ئ ەم ەئار ەرى خ ىاا سىتسئدە

 وې ل لك؟ ئەھھللەىاڭدۇى  ئەخغىسلكۇئرا ئلشرل ە فلرل ز   وسولك  ئسڭدۇىتا

 : ىلرلشل لك ۇزلى ڭدلۈلرەئڭ چبۋە

                                     
 ب ئااەت 18فاچل  الۈئلس :  ①



 

 ولىىرە  زىىدلۈلرەئھلواكىىىا  ولكڭلىىا ئلۈەڭرلۈلزىى   چلز رلىىىپەئۋەئ مسالىىسر اڭغئڭلا ئلۈەڭرلۈلزىى   ىەى ھلزل لكڭلىىا مسالىىسر اڭغئ  ولىىك 1

 ۋە  ئلسىىپاچغش  لكڭىلرلىىدللاڭرلىل ئلىىىااە ىئىسىللىىاب   ىەى واكىىىلغئڭلا ولكڭلىىاخاۇاىىدللاڭرلىل لكڭ    ئبچۈكىىز  ىئاسكىىسەاىىئل  ئبزئىىائۇ

ۇزلىى   تلشىل لكقبئالل چەالىل  ولىرە  ئەمەرلللتل لىك ۋە الىبزل لك قلشىلرەئگەىلرلشىل لك   چەىىدلى ڭەمىسڭلغئڭ  ئەمەرلم ئۈىۈ  قبئاللتل 

 ۇالت ااكلشل لك ۇزلى  مسالسر اڭرلىىاىلسىلس   

ئلسىىپاچغە   ئەخغىلزىىئلسىىغملم  گىىۈزەل ئڭلامسالىىسر اڭغ ىەىلىلتلزىى   ئلسىىغمزلائلزسىىاڭغئرا  ھدڭلاالىىلدلۈ  رەئب ۋە ئامې لۈىىا  2

ئلىتلسىىاھڭ   لىىدللا قېروىىاارلىغئھلل  چەولىلىىم مېرلزىى  ب    ىىسلزۇ ىىال  مسالىىسر اڭغئڭلاىئررلزلشىىل لك   ۋۇالىىتلرل لز  چەكىىۋلىات وې لىىدللا 

 ىۈكىەڭدۈئگە  مز ئەرەاالسسىاۇ مىسىەم ەھ چئڭسكىتسئرا  چلرلىدۇ ئلسىغمز   ھۆرەچرل لزلىاىااس   ىەئ ااۋئو اڭلا ۋەىئررلزل  ئلز لرلك 

ۇزلىىى   كالېرلشىىل لئلشىىىا  ىەم لسىىلز  ۋۇالىىتلرل لزلا چەكىىۋلىات ۋە ئلشىىرەش فلرل رەئڭىى ىلرلىى    ڭەكىى  ژدئڭىىارغئڭ قلتىىاب   چۈئرىىۈز

 چائىلتلشل لك ۇزلى  ئلشرەە ئبزل لك چەئال اارلز  ئەرەاالسساۇمزلا مسىەم ەھ

 سۇئڭلىىىائ ۋەىلىائرىىىا   ەەفلرل زىىى  ئلشىىىر ەخغىسىىىلكئ سڭىىىدۇىو ەقۈىىىۈزگە امللىىىا چلىىى  چماى سرىىىس ئ ەرەاالسسىىىاۇمزلائ ەالەمىىىلەئ   3

اىازۇ  ۋئو اڭلىااا ەۋ ې لۈىائام سۇئڭ ئىائىلرلت ئى ىلرلى  ەئزىارىدۇ ئ سڭرسىىىاڭ ۈالىتلدللئ سۇئىلىلى   ئى ېىزلىغەئ سئراڭغئڭ ئائىلسلدۇ چ

  اادلرلزل  اازۇۇش   سڭرل لدللىاڭ

 سئدئللىىار ەرىزلىىاخ سالىىسر ا ملرلىىائھ م اېىى لىولىى   ھدڭلىىاھلۈ  وئرس  ىىس الزىىااەت  ەتولىى  الزىىاا لۈ ەڭ ەڭرئلشىىر افلرل زلىى ىىىۈڭۈ 

 ۈىىۈ اىازۇۇش ئ ىارىدۇ ائررىسىالىاھل  ىلرلىاڭغئڭ   الزىااەچز  وىس  ەتالزىاا ڭولى  ىىئ ەاىدللا زلدلر ېسسىللاچلز ى سۇئڭلىائ ې لىدللا  چ

 ۈكىى ەڭرللھ ۇسئلسىلدئئچت ەئقلشىىلر» ۆرەچرل لىدەھ ەئبر: مەالىلرە   ېرلىىددق  ۇچىىئر ەبئۈكىۈچاالزلىى  ئلى  ق ەىلرى ەئ ەمەل ئ ېسسىللاچىاى

 سالىسر اڭغئئىائىلرلت م ەشفلرل زى  ئلشىر س اادلرلزل   وى ىاڭسڭدلل كسوائ  ولك  ىاڭس  ھەادللا  «ەچتسئىلرل  الزاا ەكەولسلىلرلشىا چ ەادۇ 

 .زلىىلرلشل لك ۇ ەرەەچ اازۇرلزلشلز  سىلغئڭلاىلرل ەكەولسلىلرلشىا چ ەادۇ  ۈك ەڭرللھ سئلسلدۇئئچت واكىلغئ ە ولر

ىلىلى    ەئېىزلىغ مسئەالسەالىەرەئڭ  ۋە كىل قەت چسئرىا ئائىلسىلدۇ  ئسۇئڭلىا ۋەىلىائرىا   ئلشىرەەفلرل زى   ئەخغىسىلك وسڭدۇى  4

 سۇچلز مەىسىى ئسۇئڭلىىا كەخسىىرەئ چەىىىدل ھل س قلىى گە  ىەقىىرەش قل لشىىتلل  ئېرلىى  ھۆرەچرلىى ل ەئلسىىغ.  مەىسىىسۇچرل لز  ئسۇئڭلىىا

 ئار االرلى  ۇزلى  الېتل 

 ەالەمىىىلەئئىىىائىلرلت   ېىىى ل و ەھھللەرەئڭىىى ىىىىاچتلت ئ سىائررىىى ۋە سڭرسىىلرلاڭغئرىىىا ىىىىاڭ ەتىاىىىىائ ەرەاالسسىىىاۇمز ئ ەالەمىىىلەئ   5

 سرىس ئ سڭلىارلى   ئىل  لىەسھۇمى ەرەاالسسىاۇمز ئ ەالەمىلەئ  ې ەقۈى  ق سڭسچ االىرلتئ سڭ ىلرلشىل لك ۇزلىى  كى سھۇ لىەم ەرەاالسساۇمز ئ

   سئىلددئھلزلم و سالسر اڭزلاول  م ەئماىاملز  اا  چلۈل  ىئردۇش ى

 ۋە وئرلۋۇچلىىددوئرلىىا    ھۈكىى ەڭرل    ەالەملەئرەئڭل  ىىس وئرللزلىىدەز  ۈكىى ەڭرل  ھ س.ىئىىى ەىلىەچزلىىاىاڭىىدۇى ولىى  ى ەئى دڭلىىاھۇ  ھ6

 ڭلىىا ئل لىىدللگسڭاىۈائۇئگە كىىسڭل دەز ىەئولىى   ەالەمىىلەئ: وې لۋۇچلىىدد خەۋەئ ىسئئىىا  قەئلىىى وىىسڭ  ىىىۈڭۈ   وئرلىىدد قېللز ىىس مسڭىىدلل

  ①ىلرددى ەڭرەئڭ ھۈك 

 وىىس لاڭىىدەز ىار لواچلرلىىا ئاارلزلىى   ىەىلىىىەت وىىس الىىەۋەورللىلرلشىى   چىىبى ەت ئسڭل لىىاىىىائلغە  ىەىلىەچزىى  ھۈكىى ەڭرل لزلا ەتىىەىلىى

 قبئاللتلشىۈەلى  ىلر الىەرللمئىئو ۇزلز   ئسرىس  ئسڭلىا البقۈەڭرلۈ   ز اۇممسىەم ەھ ئەرەاالسس  ەالەملل ل لك قا ل ۇئڭلا ئەخغىسلك

 مسالىىسر ا  رلىىدد چئڭس چېەل ىىس ئىس  وئرلىىدد اىىسىل   چېەل ىس وەرۈىى  ىار ااىىدد  چىىبۋەڭرەە كىەڭ   ەالەملل ل لكڭلىىا الىىەۋەورلل ئسئدڭلىاڭرلى 

ملا اىىىاق  ئلسىىىغ الىىىەۋەورللىلرل لشىىى   قا ل ۇئڭلىىىا ئەخغىسىىىلك وىىىس ھېىىى ەز   وئرلىىىددىلكلىلىىىدللا   چەئال لاارللىىىا ئسڭلىىىا ئەمەالىىىرەئمس

  وئر ااددزللا   ىلر ە مسالسر اڭغئرا

 

 ې ە  قئللس ب   17الر  ب   2008

 ا اھي ۇرثاڭمب   11الر ب   1429

                                     
 ب ئااەت 31فسئىا  الۈئلس : ①



 

 غەربلىكلەر نېمە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئۆچ كۆرىدۇ؟

 

  قبئلش  اېىلزدۇ  ەادۇ وئرلا  ڭەئاللدە ئەمەل  وەرۈ  ئلسغ. ھلز  رەئورلۈرەئڭلا  ەالەملل ل لك مسىەم ەھ ئەرەاالسساۇمز  ااما

ھدڭلارا قەر ەڭدلل ول   خ لستلىاڭغئ ولرە  اەىسھللغئڭلا ىەرللدە وس ئبى ەڭرلۈزلا ئئچ  اېزل  قەر ەقتە  ڭې ە ئۈىۈ  كسڭدۇى 

ۋە خ لستلىاڭغئڭلا ھلزللا قل مل ل ە ئسۇئ الەڭدلل  الە  اەىسھللغئ وئرلدد؟ وس الئئارلا ئارغى چائاۇ ااۋۇب وې ل  مسڭدۇى ھې ە :

وسئااەچتلل مەرسمۈ   اەىسھللغئ ولرە  خ لستلىاڭغئڭلا ئلسغ. ھلزللا  مسىەم ەھ ئەرەاالسساۇملا ۋە  ① ىەئگلكمس ئۇز  وئر اادد

 ئلكللا ھەالسەە ماڭ اىتا   ىسئئا  قەئل  ە وئرلا  ئبى ەڭرلۈ  ىەھل لم ئبى ەڭرلل وئرسە  قېللزۈلرل   وسئدڭىلرل لزلا

ئسۇئ مسىەم ەھ ئەرەاالسساۇمزلا  ەالەملەئ ئلۈەڭرلۈلز  ولر ل ەڭرلۈتلل كسڭدۇى ىلغمدد؟ ىەئگلك ئسڭدۇى ئەمەل  ئسۇئ 

دد  مسىەم ەھ ئەرەاالسساۇمزلا قلى ئلۈەڭرلۈلز  ىئررل لدلۈ  ھلزلم مەڭلەرل   ۋە چائلەلم ۋەىەرلۈرەئ ولرە  ڭاىاالت  ااخش  چئڭسا

ولك قلتاب وەئگەڭرەئ )اەڭ  اەىسھللغئ ولرە  ڭاالائۇۇئب وس  ەالەملەئڭ   ىسئئا  قەئلى وس ىەىلىەچز  ئبز ۋۇىتلدلغ ااقائرللا  

 ② ئبز ئئرسررل لز  چئڭسراڭدەز چئڭسادد  ئسۇئڭلا ول   ل ىلس   كۈوالسلكق   ىەىلىەچز  ولرل  چسئدە ائكسئلدد

ساۇمز  ەھ ئەرەاالسللغئ ولرە  خ لستلىاڭغئڭلا ئبرل ارل   ىئررل لدلۈ  ولشائەچرەئ ئائىلرلت مسىەم وس ئااەچتلل مەرسمۈ   اەىسھ

 ەرىزلا ھلزلاڭاىاالت  ااخش  چئڭساتت   ئەم ا خسھھ  ىازل ى  مسالسر اڭغئ اەمىلللتلدلۈ  وەز  ڭا  ىېپ  مئررلغئرا ئئخشاش خ

ەھ لرسا  مسىەم ە قەر ە  اەىسھلم ۋە خ لستلىا  مئررلرل   وس اې   ھلزز  ىئوسل ىوئرلا  ئلەغاللدلل  اادلرلزل  ئسۇئڭ  البمۈئۈ

ل  خەرىزلا رەە قېتلشلدلئەرەاالسساۇمز  ئېتل ۇە ىلرسا  ھدڭلارلت  اادلغئھلل ئاا لرل  ىارلدللاڭرلىلدلل ئەڭسل ەاتت   ئاو وا  چبۋەڭ

 سغ. ھلزلزلالدلل ىئئىاچت   كسڭا ئسۇئ ىەىلىەچز  ولرل  چسئدە  ئل سل ب مېرلز  ھلل ڭاملز  اەۋېرل  ائرلزلا چاىلرل  ىېرلش

 لزلا ما   ەالەمللئەرەاالسساۇمغئ ئلر ل   ولشائەت وەئگە  ئاخل  زۇ ئللساىەىىاڭللرلىلز   مسىەم ەھ ئەرەاالسساۇمزلا مسالا ۋە 

ل سڭل دلل قېللوس ھلزلا ئەگلشلشتلل چئالسە قەرد   كئبز  ئلۈەڭرلۈلز  ولرل  چسئدە  ئلزۈائ ائرلز  چاررلد  ۋە خەرىلز  ئاردۇە 

 ئەىۋۇل كس وئال ە ھۇۋۇ. ىلرلدللا  وئرسە  قېللزۈلرل ل س وسئدڭىلرل لزلا ائرلز  چسچت  

لدلرل ە  ب الر   ەالەملل ل لك مسىەم ەھ ئەرەاالسساۇملا ىاىائەت ىلرل  ىئاسە ھدڭلا مسالسر اڭرل لزلا رسئدئلز  ز 2006

  الەۋلللدە لەت وې لدللاوېزدلۈلت ئەگەئ ئلزجلرز  ااخش  ولرلدللا   ھلزغئ ۋە مەھەڭللەچرەئ ئئچتسئلسلدۇ ھللارئگىا ئەى لۋۇچلۈا   ئ   

ۇملا ھ ئەرەاالسساوئرسا ئلد   ىەئگلك ئسڭدۇى ىلر للا  ۋە ئبزلزلا ئاو والز  ڭبر ە چەڭ ىلر للا  وئۇچت   ئەم ا وس  ئە مسىەم ە

لدە  لرلدد  ڭەچلجەچز  ولر ل ەڭرلۈتلل ئەمەل  وەرۈ  ئس ئاخل  زۇما   ەالەملل  مسىەم ەھ ئەرەاالسساۇمز  وىاىائەت ىلرلشا ىەىلى

رلۈزلا ئرلا  ھۈك ەڭكت  ااق  ولر لد  ھەە الاڭاكىا وئر اادد  وەرۈ  وس ھۈك ەڭرلل ولرە  ىلرلزلا  الزااەت  ىەىلىەچۈە وۇئسڭ  خاچا

ىەىلىەچزلا    وئرسل س  ھۈك ەڭرلۈزلا مسھھلىاال  ئبزگەئگلز  ائى  ىەھل دلل ىازل را ىەھەئكەقر  ۋە ئسالسررل   ىەئ خل  وئرلا

ڭلارا اۇمز  وس ھدھۈك ەڭرل   وئرسە قەر ە   مسڭدلل قېللز س وئرلدد  ىۈڭۈ  ئارغى چائاۇ ااخشلرلىزلا ڭەمسڭلس  ئاھە. ئەرەاالسس

لا ەالەملەئرەئڭىۈكۈئۈش ئائىلرلت وس ئل تلاا  ھدڭلااللز  ئاۋۇت ىلرلا    ىۈكۈئگەڭدە  ااماڭرلىزلا ڭەمسڭلس  ئللرلسزل س ول گە 

 ئاز وئر للا    ىې ھۈك ەڭرل   

ەخسۈە ك  وئرسكتا ئاالاالە  ول رلۈۈە قەر ە  وئرسە  چائلەتا ىې ىا  ول   ەرەئب ھدڭلاال  مسىەم ەھ ئەرەاالسساۇملا ھۈك

  لەىا ئل لددئڭلااللزلا ئلسغملا وئرلا  ھۈك ەڭرلۈ  ملا الردلل قب  ەز چائمسڭدۇى مسڭتەزلى ھۈكەمزرلل ىلرلا  ئەمەل  رەئب ھد

 بۇنچىۋاال دۈشمەنلىك نېمە ئۈچۈن؟

ئەمد  ڭې ە ئۈىۈ  ئسۇئ مسىەم ەھ ئەرەاالسساۇملا وسڭ لۋۇۇ ھۈك ە  وئرلدد ھې ە  الئئال قېرلدد  وس ئلسغ. ئەىرلزلا زېازلز  

رە  چائلەتلل ول   ىەىلىەچز  ااقائرللا   ەالەملەئرەئگە ىائك  ھۈكەمەڭرلۈرەئ ھۇۋۇ. ىلرل  ئەڭ قبە مەكلسل ىلرلۋۇچىا  ول  مەالل

قەر ە   ئلزساڭغئڭلا ئلۈۈلز   ئاچلس  ڭسى ئەرەاالسساۇم س ىەۋملزلا ھۈك ەڭرلۈل ە ۋە مەالەل لسل ە ئسى للا   ئلل ۇىلى 

ئەرەاالسساۇ. ىەۋملزلا  ئللساالسساۇ.  ل ئەۋڭزلا زدر للا ئسى للا   ئەرەاالسساۇ. ىەۋم  چەئلپلدلل ئئچىا چاكغڭلا   مسالا ئەرەا

ھۈك ەڭرلۈل ە ئسى للا   مسىەم ەھ ئەرەاالسساۇ. وئرسا ئبز زۇماڭلسلدۇ ئەئەورەئڭلا ھۈك ەڭرلۈل ە ئسى للا  وئرسا  ىازل  

ولك وئرلدللاڭرلىلدلل ئاردلل خەۋەئ وەئگە    رەئورلل مسچەئەالسلپرەئڭلا ھۈك ەڭرلۈل ە ئسى ۇە قەر ەقتە  ئارغى چائاۇ كسڭدۇى

البزرەئ ولرە  ول ب  بكېۈەئھۈك ە  ىلرددى  ئسۇئ كې لل مسكسڭدۇى ئلزسا  ۋە الزغئڭلا كەاتاڭرل لز  ىەئول   ەالەملەئگە

 ل ەئساددئرا  ڭەئاللرل  ىلغر ااتت   ئسۇئڭ  ئبزرل    ئسۇئ وسڭل س  ئەگەئ ئەوللا خارلسا ئلد   ز  ئاردۇە ۋەالۋەالە ىلرلشلددول ل
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 ئااەت -146  وەىەئە الۈئلس  ②
 



 

  ①ىئاسە وەئگلل

وئرلا   ىۈ  ئسڭل لامسىەم ەھ ئەرەاالسساۇمزلا ھەۋلت  چا ىللامەچۈل ە ھۇۋۇ. ىلرلدللا  مەڭ ۈرۈز ۋە ئارەملم ھەۋەت وئرلاڭرلى  ئۈ

كىا م لتلزلا وائلسغ. ئس ھۈكەمزرلۈرەئڭلا اې لرلزل  ۋە ھۇۋۇ. ىلرل  قېرلۋۇچىاڭرلى  ئەاەورلزەئرلل ئەمەل  ئلسغ. چائلەلز  ۋە

لتل ە ىائك  ملررەچرەئ ولرە  وئرلا  ئاۇىلس  ىەىىلدە مەرسماچىا ئل ە وئرلاڭغئ ولرلددق   رەئب ىې قاۋرل لزلا ئلسغ. ھەۋ

 ھۈك ەڭرلۈ  ئلسغ. ھەۋلتلزلا ول لز   ئەالل لدلل ول   واكغڭلا   

س  ۇچىا  وئرسل ااخش  ئبچۈكۈە ىاىل ل  ۋە چەكەولسالۈائرلت ىلرل  قېرلۋمسالسر اڭغئ واكىا ھلل ئل لرل   ولرە  ھلىارئ  ئل لدە 

   رەئب ھدڭلاال  وسڭلا ئەقسل ە ئل  ئېرل  وائماىتا 

ەت ۇئرا ىاىائرەئب ىې قاۋرل   ئۇالتلزغ ھلزدۇئ وئرلدللا  وئرسا  ئارغى چائاۇڭلا  ەالەملەئرل لز  ئلزۈائ ىلر للا  ۋە ئس

اكىا واىۈائرلىتلل ل ىەىلىەت ھۈك ەڭرل لزلا وس ىلرلى  خسھھ  ئارغى چائاۇ الۈ ەچرل ەڭدەز ئسۇئڭلا گسڭىلر للا  وئۇچت   رەئورل

 ڭەئالە ئەمەل  
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 كىشىلەرنى كۇفرىلىققا مەنسۇپ قىلىشتىكى رادېكاللىق

 

 سم لتلىىدللئلسىىغ. ئ ەڭىى ا« ىلرلىى  ەڭسىىسەقا ل رلىىىىا م ەئڭ قلشىىلر – ەقفلىى چ» ىلىىىىا  سئللىىازۇمىىاڭغئھۇ ئئچت ېللزۈىى ق سسالىىۈ   ەئ

ئارىىدل ۇە  ەۋەورلل الىى ەئۋۇرلىرلىى  وئرلىىا  ولپ ەر لرل لرلىى ل ەو ەئلىەتكىى ۋەخاچىىارلىرل    ۈئرىىۈزچ سۇئڭلىىائ ەئڭ قلشىىلر ەز وئرلىىا  و

 ەالىىىل چ ەر لرلىىىلو سھللىىىائل لكھل  سالىىىسئئ اچائىلرلىىى   ولكڭلىىى ەمرلۈەچرل لىىىدللئلسىىىغ. م ەئەبئ ېىل ىىى ئ ۋېتل ىلرلىىى بقىىىۈ.ى سف لرلىىىىىاق

 سالىىىسر ا م ېىل لىىىدلۈ  لۈلىىى  ئ ەر ەاىىىدللا مىىىال ق ېىل للىىىا لۈلىىى  ئ بزلزلىىىائ ە ولىىىكھ ەچتىىىا  ىسئئلشىىىت ەچەئرلىىىلخ ەڭئ سوىىى  ىئزرللىىىا 

وىىاش  سخاىلشىىغئم ۋۇچلىىدللا ىلرل بقىىۈ.ئارىىدل ۇە ى ەەھ»قىىا ل ۇئ» سئد غملكۇڭللىىا الىىار اي چىى  ل لزسىىل  ەىلىىدەئلسىىغ. ئ ەچرەئڭ اامىىائ

 وبرۈڭۈكىىىل ە ئسم لتلزلىىىائلسىىىغ.  وىىىس  دچاكىىىغاد ەەھ «سڭىىىا لىغئم» ااى للىىىاڭغئڭ  ئارىىىدل ۇ غ ېىىىتل ەھ ەزلىىىرەئواكىىىرلد   و بچۈئۈكىىىۈەق

  ئلشتسئخاچا  ڭەزەئلدل س چائاۇڭلاالل چلدۇ  ئارغى  وئرلاڭزلا الەۋەب

 ەئلىەتولىى ۇى كىى رلىىل ەچااخشىى  ڭلل بزرەاىىدللا  ئلسىىغى ىلرلشىىز  ق ەمىللەچزىى ا سخرلى ھلزللىىا مىى ەررل لىىدلۈ ئلسىىغ. ئ ېىل ىى ئ ەقفلىى چ

ئائىلسىلدلل ىا لىدللا    لۈلى  ھۇئل لسى  ئلزتىاالل چىائ ولى  ىلسىلى  ائلزتىاالل ئىاز  ىاااااڭزلى ېسلۋلسى ڭ ۋە ەال االس ئلرل رل لدلل وئرلا  ھ

 سئللىىائئچت لىىاەچلۋۇۇئڭئلسىغ. ڭاملىىدلل خاچىا   ۋە اخاچارلىغئڭلىى رىۈزئچۈ ەئى سە ىلىىىىا  وئرىى سئللىائئچت ەئلپلىىدللچ ىلكلىت ىىىا  قلشىلرەئ

  ەرد ق سەوئر ەۋەبىلىلشللا ال

 : ېرل لكق سۇالل ەخ بۋەڭدلۈل ەىلرللزل لكھۇ چ ەچىلتوئرلا  ئاملرغئڭ  چ ۈئچۈەىلىلشللا چ سئللائئچت ېىل لزلائ ەقفل چ

 ەئلۈەچرل لىىدللى ەۋ بزالىى سف  قى سۇئڭ ئىى ېرلشى  ق ەاىىدۇڭلائاكىۈائۇ ىارىىدۇ م سئچەھرلۈزلىىام ۋە سف لرلىزلىاق ەمرلۈەچرل لىىدەئلسىغ. م  1

 وئر للاڭرلى   سزڭلاچئاللدللا  ھلزلم ڭئ 

 رل لزلىىائبرل اىائلتىىا ئلسىىغ.  سئچەھرەئگەىلرلىىدللا  مىى ەالىىەل ەم سىەھھلسىىاچغئڭ ھلزلىىم م ۋەئلسىىغ. ھلزللىىا ئاكىىۈائۇ ىائكىى  ىلىىىىا    2

  ەئۋۇرلى ولپ

 سىلغئڭلىىاوائر ېرلىى ئلىى  ئ ەئوىىى  وىىئال  ۈڭزەچزلاالىى ۋە ىسئئىىا  قەئلىىى ۋە سىلغئڭلىىاىلرل ەكىىۋلتالىىارغ. ئلسىىغملم  لۈل ڭىى  چ  3

  سى لش ئ ېسل غئراو ۋە ەقرل لرەئگەى

 ېتەئرلىىلا ېسىىلۋلرل لزلائلرل رل لىىدلل ئارلىىا  ڭ ەئلىەتئلسىىغ. كىى اىلىىاڭغئڭلىى سئللىىائئچت ۈىىىۈ ئلسىىغى ىلرلىى  ئ سم لتلز ئلسىىغ. ئىى  4

 ۋەوئۇر للىاڭرلى   ەىرلرل لىدللئلرلىى ئ ڭىىسئىلرلشىتا ىئ ەكىۋلتچ ەوئال  سك ۋە ل ۈكلزماىلللتلز  ى ەىلىلمى اوئر للاڭرلى   ئلسغ. ھلزلزل

  دڭسكرل  ئئئ ې لشۈەو ەچلۋۇئاردل ۇە   ئلشلزل  ەولرل ل  ەئازرلز بزلزلائ سئدە وئر اي چ ل ەئ ەالاۇىلللتل  ې ل و ەچلۋۇ 

  ەئمەالىىىرللو ەى لىىلەتئ ۈگلزلشىىۈەئ ەب رەرل رل لزىى  قىىىئل ەئلىەتىلرلىىى   كىى س ىىااەق ەااخشىىى  ڭلللىىتل  ۋەئلەغالىىللا  بزرل لزلىىائ  5

 س وئرسىىل  ەمرەئئىىاھ ەچرلىىلااخشىى  ڭلل ە  ئلەغالىى  ەڭئ ۋۇئلجغئمس  خىىادىلر ااىىد س ىىائلەغالىىغ ق سزاىىارل ۈىىىۈ ئلسىىغى ىلرلىى  ئ ۈڭۈ ىىى

 اىلىى ە لۈ لىىد ېىى ە ھ«د ل  وئرلىىدالىىاھل  ىلرلىىاڭغئ قىىا سڭىىاىگ ڭىىىئ»ئاۇر للىىاڭرلىتلل  ېسىىلۋەڭ ەئلجلىىدەھ ېتەئرلىىلئلرل رل لىىدلل ا ەئلىەتكىى

 بچىۈەىاچائللىا ئ  لى ىلغئ س ئىازر ۋەائرىدلل ئازرىا   ەۋەورللالى ۋەچۈە ىلرلى بقۈ.ى ەەھ«قا ل » سڭل الاىاولرەئقاچتا  ەچتاى ۋۇرلا  دسئچ

   ەچۈە ق

الاىىاھ  ۋە ەتئللىىاھ ڭغئڭ سالىىسر ام برل ىىارل  ئھلل واكىىغە وىىائرلت ئلسىىغ. الىىاىاولرەئ ۈىىىۈ وئرلىىاڭرلى  ئ سىلىمىى ەچتللئللىىاھ ائلرل زلىى

   ەرد ىاىل ل  ق ۈگلزلشۈەئلرلى ئ ۋۋۇلىلرلشتلل ئا

  سئئئخشاكىىت ەم ەاىىئرغئھۇ ئاھۇكىىىا  ئىىاھ  للىى ىل سھھ خىى سى ولرل سىىلك ئلىى  ىلرلىى»: ە ئلىىۈ ېىى ە ھ سڭىىدۇىم ەالىى لمو ەلئ ەالىىە ى

ئلرلىىى  سە وئرىى ەڭىىغولر ەتئللىىاھ ەۋمىىرەئى ەز   ول غئۈگلزىائكىى  ىلر للىىا  ىارىىدۇ ئلرلىىى ئىى ەولىى ل  –ولىى   ۈگلزلشىىز ئلرلىىى ئ ە ولىىر ەتئللىىاھ

 ەڭرلىىد چلىى  چ سم ەچرل ل ەئىى ەرەاالسسىىاۇ.ئ سىەم ەھوئرلىىا  مىى ې لزدۇكىىرل  ھلزلىىم ى بزلزلىىائ ەۋەورللالىى ەچۈەڭرلۈىى ئ ەئزچ ۈگلزلشىىز ئ

 « ىلر للا  وئۇچت  سڭدۇىو ېد  ا ئوئۇال ېسلۋلس ئلرل دلل ڭ سۇئڭلائ ەگەئئ

 بولغانالر لىقەقھ ېيىشكەد«كاپىر»

قلشىىىلز   بزرل ە ئاكىىىۈائۇ الىىى ەڭ ەادللاڭرلىلز ئلشىىى ەىرلىللىىىاى ااىىىاق  ئلسىىىغ. ھلزلزلىىى ەالەمللىىى ل ە  سڭلىىىائىىىارغى چائاۇرىىىا اىىىاق  ئ

 سالىىسر اڭلام سۇئرىىائ ۋە ەئمەالىىرللو بقىىۈ.ى درىىسىچئر  بزرەادللاڭغئالىى سالىىسر اڭرلىز چلرلىىدۇ م ەڭ لسىىل س ئلش بڭرلىىدەق ېىىلل  ھ«قىىا ل »

 دڭلىىىاھۇھ سۇئرىىىا  ئدئاچلرلىىىد ەەھ«سڭىىىا لىغئم» سڭىىىدۇىغئ  مدئ  لزسىىىلد ەئلىلتل لكڭلائلسىىىغ. كىىى اىلرلىىى  ولكڭلىىى سئىىىاملرلز مىلرلىىىدللا  

   دوئرلد وزۇخھااا   سۇئڭلائ ەچتە  ئاخل ۈئگۈزلرلددا ەىۈامغئئ ۈئگۈزلرلدللا ا سالسر اڭغئرام

 : الزىم ۆزلەشئاشكارا س ۇفرىلىقىنىك ۆۋەندىكىلەرنىڭت

 ۇزلى   سشچئڭ ەەھ«قا ل ۇئ» ەادللاڭغئڭ ھ «ە لسڭددئئب   ھلل» سڭلستغئڭ  قئم  ەڭ ەادللا وائرلىللا ئلش ارغى چائاۇڭلئا  1



 

 ز ەئلىلتلغ. كىئلسى ۋە ې ىۈىلرەئڭ ھ ەر ەاىددق سڭاالىل م ەالىل گەىازل ى  ئ ەئلىەتھلزز  ىاااچرلىتلل ئاا ل اى   وئرلاڭغئڭ   ك  2

 ۇزلى  ېلل ھ«قا ل ۇئ» ىلغئڭ سىلرل ەالەل ەئاكۈائۇ م

ۇزلىى   لل ېىھ «قىا ل ۇئ» ل ىلرل لزى   ەىاھللىاڭلل ە ئلسى ائلرلل ە  لى ىلغئھلل وىاچلزلل س ىلىىىا  ئىازر سئللائئچت ە ئلسغ. ڭام  ولر  3

 قا ل رلىلىىدلل اغئڭلڭخل لسىىتللا ۋە ەىىىسھ قىىا ل رلى  ا سۇئڭلىىائ» :ەا لىىلەئللزىى  چ ەاەسئلسىىغ.ك درىىسىئارىىدلزى  ئلۈۈلسىى  چئر  ۈڭۈ ىىى

 ولىى  ال ى  ل ىلسى   لەىاھللىاڭل ۋە واىىائللە  ىىازل ى  زۇماڭىدلۈ  ھېىى ە  «ىلرلىددئلزۈىائ  مەالىلرلرل ل ەئاالاالىرلت  ھلززلىا ئىسۇئ  دئااماڭىد

 ھەە ەالەمىىلەئ ل ى  ىاھللىاڭلز  ئىىاخ ئەىىى ەھ رىسۇ. ىاھللىىاڭللە  ىلرلىدد ئەت كىىەئلىلتلز ئلسىىغ.  وئرىسە ىلىىىىا   ئئچتسئللىا كىىەقرلدەھلىل 

  ىلرلددئلزۈائ  مەاللرلرل لز ئاالاالرلت  قب رل ە  كەئلىلتلزلائلسغ.  ۋە ىلرلدد ئېتلىاھ

 ەسىلىسىئايرىش م ەخسلەرنىش ەنبىل ەپىرق

 ا  ولكڭلىىىېۈلىىتۈە و سڭللەچرەئڭ ىىىاڭ درىىسىئىىاا لتل  چئر  ەئىلزىى   ەخسىىىزلاك ە ولىىر ۈئچىى ەاللرلسىىلدەم سف  قىى برل ىىارل  ئئلسىىغ. 

 بزرل ۈىلرەئالىى ەالىىتە ى بزڭ الىى سف  قىى ۋە سىلغئىلرلىى ەتئ بق لز ىىى ەئلىەتكىى سىلغئ ھلززىى  ىااىىاچرلىتلل ئىىاا لل ئ سڭلسىىتغقئم »

 كەخسىىۈە مىىسئەالە   ەئلىىو قسف لرلىىت  بقۈمىىددئى سملم ل ىللىىا ىائلتلرلىىا  ئئمىى سئەالە مىى ۋە ۈئگەچىى بزل لكالىى ېىى ە ھ «دئقىىا ل ۇئھ

 ولىىرە  ئسڭلىىا ۋەىلرلىى   الۈئۈكىىتە ئەمەالىىرلۈلز ئۇالىىتلزغ قىىا ل  وئرلىىا  اىىاق   ئسڭلىىا ئىىاۋۋۇلىلرلشىىتلل  ىبقىىۈ.ىائلتلر ىىاى   وئرسىىا  

 ەئولىى  ەزلىىدەو»: ھېىى ە  مسڭىدۇى چەا لىىلەئللزىى   كەاەسرىلسىغ. ىەىىىتە وىىس  كىەئچتسئولرلىى   ئېزلىىت مەۋىەالىلز ىلرلىى  ئىىائىلرلت  مسڭىازل ە

 ۋە ېىللر ە ھ  دقىا ل  وئرلىد سئى ەاىدلۈە  ھ بزڭ الى سقل ۈى  كى: مەالىلرە   سمۈللئا ل لشى  مى ۋللاگل ھۇ سف لرلتقلشلز  ق بزمسال ېللكئ

ىلرلشىىا  بقىۈ.قا ل رلىىىا ى سڭ ئى ەئلسىپاچرل للل  ە ولىر ەرلى ھ ەئلجلىدەھ ۈوالسلكك سڭ ئ سوئرسل  ې ە ھ بزڭ ال سك ەخىول  ك سئەالە م

 ۈرۈلز مىب   مىال ېتل رەئڭلىاىلرلى  ا درىس.ز: سئكىتىلرلاڭغئرىا ئئخشا ەىدلىدچ ە ئىازۇب ولىر دەىسئئا  قەئل ىئارغى چائاۇ  سو  «دوئر ااد

ئئچىىا  چسئرىا  اېزلى  قىۈڭ  ىللىامەت ئىسۇئ وئرلىدد  اەۋۇرلىا ئىئچز   چسئرىا  اېزلى ىئئالىلىللا  كۈوالسىلكق   اەۋۇرلىدللاڭغئ ب ەى)ڭاى

  ①قل لدد

 ىىۈڭۈ   ددقبئالىەچ ەا كەخسىز ولى   لە مىسئەا چەىىدلترەئ وىس رىېۈلل  ەىتىسئى ەىىدلترل  چ ىسئئىا  قەئلىىئئخشىللا   سڭل لىاو ۋە سو»

 ئبرۈكىى  سەوئرىى گسڭاىسىىلك وې لىى  ىىىااتسئدە ىەىرل لزىى  اېتل زلىىاىلرلىى    چەۋوە گسڭاىللىىا كىىەخى مىىسئەالە  اىىې ە  ىەىىلزىى  اېتل زلىىا

 ىىىئڭق  ااىى مسالىىللەتولىى   ئېللىى اىىاق   وئرسكىى ائىىىىا ىلىائرىىا   گسڭىىاىرل لز  ئسڭلىىا وئرىىسە ئەمەررلىى   الىىاۋۇورلتقاچتىىا  ئسڭلىىااىىاق  

  «مسمۈلل وئرسك  ائاسرلا  گسڭاىرل  ىلرل  ئائىلرلت  الەۋل ئارغىىا  ائرسىسەاللزاىغئرا 

اامىىا   .ەئىىاھ سالىىسر ا م ەئھە ۇزلىىى وئرلىىا  ا بئۈشئلىى  قىى ە ولىىر ېاتللىىاتئ سڭ لرللكىى ۈىىىۈ ئ بزرل ەڭرەئئاكىىۈائۇ الىى سف لرلىز قىى

 سالىىسر اڭغئم ا ەاىىدللھ «ەالىىسرسرغىئ سىەم ەھد مىى ەرغىىىسئلرر ەۇئلىىغى» ەۋىلرلىىدللا   سولىى  ىاچىىائھۇ ااخشىى  ئلشىىغئڭل  ە ئلشىىغئ ولىىر

 ر اڭغئسالىسم ە.ئىاھ ېلتىىا ئ سئىاركۇق  وئرسىل  ەرل لسىلز ق ەتل كىاىاھس ؟ىلغرلسى ۈئئەتاى سىلرلشىا ىاڭىدۇى  بقۈ.ى سف لرلىىاچئ رل لز  ق

ئلشى   ل ېساورلشىى ە رولى دڭلاالى ئل ۈى  ھ سڭلىائ ەم ىا  ئدىلرلزلىد  سئاملرلسىم سالىسر اڭرلتئلشرل لدۇ م دڭلاھ سۇئرا  ئدىاچائلدلل الاڭلرلد

 ڭل سۋۇئلجغئئاىىىىىىا  خىىىىا سئدشىائكىىىى  ئىىىى بزل ەئىىىى ەڭاىىىىسئ ەزللەرغىىىىسچارلىىىى  ئ ەوىىىىسئللزىىىى  ئ ەرىىىى   ئسئدرلددچا شىىىىئىىىارغى چائاۇرىىىىا 

 سۇئئى» ەڭاىسئ ىىسەزللەرغئ ەرى ڭدۇ  ئالىئئللا ەەھ«؟ ې ەڭى ەملسىەئ  قا ل  وئر لسىا لجغئئۋۇخا» سڭل دللئ الاىاولرەئ  ې ل ە ھ«قا ل »

  ەئگە و ۋۇباا ەەھ «ھدئەئقا ل رلىتلل ىاىىا  قلشلر

 ېرلشلشىىىائ ە ولىىر سۇئئىى ەھەئى ې ەڭىى ەھ ەرل لسىىلز ق ەتكىىاىاھ ېىى ە ھ ەرغىىىسئلرر ەۇئلىىغى ەئقلشىىلر»: ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئ 

 ىەىىىىى  قەرل لزلىىىا كىىىس  ەىەت  وئرلىىىددالىىىاىغە ىارلىىىا   مېرلزىىى  رە ولىىى اېزىىى  مەڭىىىدلل ئىىىسۇئ ھېسىىىە  قەرل لزىىى  وىىىس ئىىىسۇئ  سا درىىىدد.و

 ىېسىىاو  ىلرلاڭرلىلزلىىااىىاق  ئارىىدۇم لرلت  ئېلتىىىا ئۇالىىتلل ئل ىىا   ئسۇئڭلىا  ىارلىىددبۇ ەىىىرەئى ې لشىىرللئىىاھۇ ىلرلشىىىا چ ەوىىئال  ەىەززۇالى چ)

  ھې ە  ②«چائاۇرلددئئارغى 

 ەتەرلىرىخ ەكفىرنىڭت

 : دىلىلد ېرل ق ەچلجلرەئڭ سڭدۇىم سڭل دللئ سە وئر ڭڭاىاالت  ىئ ەچل  خ تلشزلاۋېقا ل را ىلىل ل ۋڭ ول ۇ

ىىىىاۇل  ەئگەئئااىىىال قىىىا ل   مسالىىىسر ا  ىىىىۈڭۈ   ېرلىىىددچىىىئر ۇ ق ۋېتلشىىىىاقىىىا ل  وئرلىىىا  قلشىىىلز  ئااارلىىىدلل ئاا ل ە ولىىىر سئچەھرلىىىلم  1

  ئەمەالتسئ

 ولىرە  ف لرلى قىس  ەئزەڭترلى ل ە ئسڭلىا ىىۈڭۈ   ەمەلاىائلك ئ ېرلشى ىئاالىتلدۇ  سئدكى واكى سڭلائ ەۋۇھرل  ئ اقا ل  وئرلا  قلشلزل

  ئاماڭەچتسئ ەئۈالتل  ئام لسلزلا مسالسر اڭغئوارلغئ  مسڭدۇى  ىئئىلرلدد ئازھدئدۋېتلشلدلل ئسۇئڭل س ۋە وې لش  چەالل  الەرللم

اىىازۇ  مەڭلىىۋ  ئسڭل لىىا كىىسڭا  دوئرلىىد ەئگە و ەالىىل چ ەرللمالىى ەمىلللىىتل ەا سالىىسر اڭغئم ە ىلرلىىى  ولىىر سوئرلىىا  قلشىى  وىى سئچەھمىى  2

 اەڭىى  ىەقرلزلىىددىلرلشىى   مسئىىاملرەىاڭىىدۇى ولىى   ىەئ ۋەئائلرلشلشىى   ولىىرە  ئسڭلىىا مسالىىسر اڭغئڭلا ىااتىسىلرلىىلىئررلزلىى  چىىئر ۇ ائرلىىا 

                                     
 ئااەت – 10  ڭلسا الۈئلس  ①

 . وسخائ  ئلۋۇالت  ئل ا ②



  ىارددئلرلدد اېتلى اەمىللەچتە

  مۈر ەاددبق ەو لستاڭرلىللاى سالسر اڭغئڭلام ۋە دسر اادالزازۇ ڭاملك  ئئى د چائۇر ااد سەائا بر لزلدەقلش  ئ سئچەھم  3

  دىئررلزلد ەى لتلدللئ ۋە دۇالت وئرلد ەڭلتل ەر ائارغى چائاۇڭل برسەئ ەىارلتلد سف لرلتق سئچەھم  4

  ېرلددۇزلى ق ېزلىغشئ ەقشۈئۈەىااتا چ –ىااتا  ۋەىلرلشتا ئاردل ل االرلت  بقۈ.قا ل رلىللا ى ۋڭلاول ۇ ۈىۈ ئ سڭلاك

 د؟ئلسغ. ھلزللا ىاڭدۇى قل لد ەئقلشلر

ئلىىغى  ەىلىلىمئىارغى چائىىاۇھلل واكىىا ى – ەالىسرسرغىئ سىەم ەھد مى ەرغىىىسئلرر ەۇئلرىغى :ئلسىىغ. ھلزللىا ەئقلشىلر:  ل لزسىل ول لز ى  

 ئېلىىتل  ولىىرە چلرىى   ەچز كىىاىاھ قەرلىى ە ھېىى ە   ەالەملل لىىددئ  ەئىەىو ۋە ەڭدلسىى و ائىىارغى چائاۇڭلىى ەرەاالسسىىاۇ.ئ سىەم ەھاىىئى  مىى

 ئسڭل لىا وئرسىل س ئېلت للىا ھلرلىدلل  قەرل لزى  وىس گەئىە  ىلرلزلىدد مسئىاملرە مسالىسر اڭ ە قلشىل ە ئېلتىىا  قەرل لزى  وىس  قل لددئائىلرلت 

ىلرلشىىىىا  ىبقىىىۈ.زۇىل للىىىا  ئلشىىىغئڭلاولىىىك  ىىىىۈڭۈ   الىىىاڭلرلدد ئسم لتلىىىدللئلسىىىغ.  ئىىىس ۋە ىلرلزلىىىدد مسئىىىاملرەئئخشىىىاش  مسالىىىسر اڭغئرا

 وسڭلىىا  ئلشىىتسئئىىارغى چائاۇرىىا خىىال   ەىەت ئىىس  ىلرلز لىىددى چەقرلىى  ولرلشىىۈل س ۋە ولر ەا لىىك ىەرللىىدلۈلرل لز  قلشىىلرەئڭلا  وسا درىىددى

 : چبۋەڭدلۈل ە ھەرلررل  

 سم لتلىىىدللئ ئلسىىىغ. سڭ ىلرلىىى  ئىىى سلىئوىىى سالىىىسر اڭرلىلز م اقلشىىىلزل ېلتىىىىا ئ ەرل لسىىىلز ق ەتكىىىاىاھ ەرەاالسسىىىاۇ.ئ ەالەمىىىلەئ   1

ئىىاھۇ ىلرلشىى    ەئزرل لزىى ئلسىىغ.  ئسڭلىىائلىىى ۇئ ىلرللزلىىدۇ   مسالىىسر اڭرلىلز  ئبزلزلىىا ئېلتلىى  قەرل لسىىلز  كىىاىاھەت ولىى ۇۋ ئىىس  ېسىىاورللا ى

 قېرلشىلز  ئېللزلىائۇملىكۇ   ئۈىىۈ  چسچسكى اىاق  ئوزۇ  چئرسكلز  الرلزلا ئۈىۈ  وې لش قل لشلز  ااق  زۇقات  ۋۇىتلزلاڭاماز  ئۈىۈ 

 الاڭللا   ھەە ىې لزدۇشھلزلم  مسالسر ا   ئسڭ  ئئرتسئماالتلل ۈچۈەق

ىلرل لزىى   ەم ەولىى  ئىىاھ ەاىىدز بئە قىى ەھلسىىۈەىلرلىىا  ولىى  ى ۋۇاەتئلىى ەڭاىىسھللئ ەزللەرغىىىسئ ەاىىدئللزىى  ز سالىىامەئ وسخىىائ ئل ىىا.   2

 ڭغەئىا ەرەاالسسىاۇ.ئ ەالەمىلەئالىاڭرلىلز   ىئ برتىۈئۈەئ سڭ ىائل االىتلل ئى ېلتىلزللىائ ەرل لسىلز ق ەتكىاىاھ سڭلىائ ېرلى  ق  اىغەاارل

ىلرل ىىتلل  سئىى» ەاىىدز ې ەڭىىدە ھ برتۈئەمسىىە ؟ئ ەمزل سئىىاھ ېىى ە ھەرىىغىئلرر ەۇئلىىغىقاالىى   ەاىىدىاز ۋە ەزەورەڭىى ە ڭاىىىاالت  ىىىاچتلت ر

 ەەھ «لبئھۈڭ ىىىس؟ق ې لىىى ا ەرللزىىى ى سڭلىىىائ ە الىىى» سڭل لىىىائ ەرەاالسسىىىاۇ.ئ ەالەمىىىلەئ  ۋۇىلتتىىىا س  وىىىەاىىىددھ «د ېىىىھ سڭدۇىكىىى سەىئئىىىى

 ۈىىىۈ ئ برتۈئگلزلىىائ ەمز ولىى  ئىىاھ ېىى ە ھسەرغىىىئلرر ەۇئلىىغى ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئ  بئە قىى ۋۇاەچۈەلىىولىى  ئ ەڭە  ادئاى لىرلزلىىد

  ې ە ھ «ە ىلغئال سىاڭدۇى  ۈڭلدەق ەتىللام

 قەرل لزى  وىس ئىسۇئ  سا درىدد.و ېرلشلشىىائ ە ولىر سۇئئى ەھەئى ې ەڭى ەھ ەرل لسىلز ق ەتكاىاھ ې ە ھ ەرغىسئلرر ەۇئلغى ەئقلشلر  3

 ې لشىرللئىاھۇ ىلرلشىىا چ ەوىئال  ەىەززۇالى چ) ىەىىى  قەرل لزلىا كس  ەىەت  وئرلددالاىغە ىارلا   مېرلز  ولرە  اېز  مەڭدلل ئسۇئ ھېسە 

الىاىاولدلل  15 ەھلىىى سوى  «چائاۇرلىددئارغى ئى ىېسىاو  ىلرلاڭرلىلزلاااق  ئاردۇم لرلت  ئېلتىا ئۇالتلل ئل ا   ئسۇئڭلا  ىارلددبۇ ەىرەئى

 ەئەبئ ۋۇىلتتلۈى  سكى بزالى ېى ە ھ «ەئقلشىلر» ەھلسىتلۈ ى س  وەھلستسئى ەىلاال ەڭىلرلزلا  ئ ۋۇاەتول  خل  ئل ە ولر ەئئخشاش ئللائ

 ەوىئال  بق  ىى زلىاقەئل  ىسئئىا  سىلر لسىل  سلغئ ئلسغ. ھلزلزى  ىئوىخل لستللاڭ ە ولر ەىسھللغئا ۈڭۈ   ىبئاللتلددق سك لۈرل لز م

 سئدش  ئىىدىلرلز ااىىد سئدشئىى ە ولىىر سۇئئىى ۈىىىۈ وئرلىىاڭرلى  ئ ەىرلىىتئاماڭرلىتىىا ااكاكىىىا ى ۆرلتلىىدەئلسىىغ. ھ برەەچىى بېرلت)الررلىىت الىى ەالىكلل

 ئلد  ىائلتلرلا   ەئەورەئگلغئ سھھلستو ەىەت 

 ەئزڭامىىاز  زۇقىىات  ئوزۇ   ىاررل لىىدۇ ۋۋۇرى ئىىا امزلئلسىىغ ەھلسىىز اىىئىل لى  ى ساەازەڭلىىائللزىى  ئ سفلا الىى ەھلسشسڭاالىىغئھللى  4

 ەكىىاسئڭىامرلت م«ۋەرالىۈە. سرىس.ئ سلاىىاملى» ەاەبئللزى  ئ ەرىغمەئ ىلرلزلىا    ولى ۇى ۋۇاەتئلىى ې ەڭرلۈى ھ ېلتلرلىا  ئ سئد وى سكىتللوئر

 ۋۇاەتئلىى ەھلسىىز اىىئىل لى  ى ۋەاىىئىرلىلز   ەرسمىىاتم ەڭ رللھۇئلىى  ئلشىى ې ەڭرلۈلىى ەھ بزڭ الىى سوىى ساەازەڭلىىائللزىى  ئ سفلا الىى ەالىىل لدە ئ

 ەڭرلۈلزى ئلۈ ەئقلشىلر ېلتىىا ئل ىا  ئ ېىلللق ېرى خ ەزلرلى  و ۋەوئرلىا   سالسر ا م ەھلزلدەم ېلللق ەچتللچئرلس  ىلج  اڭلالاىاولرەئىلرلا  

 وااا  ىلرلا  

 سواكىىل  ۋەڭامىاز   زۇقىات  ئوزۇ   لىاسڭلىلرلشىتا ئ سلئل اڭلز  ىئوى ەمزلائاھ ەر ە ق سەوئر ېلت اى  ئل ا  ئ ەرەاالسساۇ.ئ ەالەملەئ 

 ەالەمىىلەئ  ەر ەڭىىدەق سەوئرىى ېلت ىىاى  ئل ىىا  ئ ە ولىىر ەئچ كىى ەئمەالىىرللزۇقىىات و ەۋمىىرەئى ەز و ەچتىىاىلر للىىا   ى ەئتكىى ەئزرەئڭىى  

 ەىلفالىى«: ەرىى ەق سڭىىدۇىم ەھلسىىتەىلرلىىا  ى ۋۇاەتئلىى ەڭاىىسھللئ ەزللەرغىىىساىىاول  ئ ەىىى ەھىلرلىىا   ئل ىىا. ئ سلىئوىى سڭ ئىى ەرەاالسسىىاۇ.ئ

 سلئلسىىىغ. ھلزىىى  ىئوىىى ە ولىىىر ەئچ الااھىىىىا ىاچزاك االىىىرلت كىىى ۋە ەئمەالىىىرللزۇقىىىات و ېزللىىىاا ەرەاالسسىىىاۇمزلائ ەالەمىىىلەئ  ەولرلسىىى ى

 ې لىددو  سزۇقىاچ س.ىئىى ېىلللق سۇئئى» :ۋەىلرلىا   سلىئوى ەئچلز كى سۇئڭلىائ ەرەاالسسىاۇ.ئ ەالەمىلەئ  ەر ەڭدە ق ېلتل ىلرلدللاڭرلىلز  ئ

  ې ە ھ «دىلىلد سل الااھى ۋە

 ەالەمىىىلەئ  ەمزلىىىاولىىى  ئاھ ەڭاىىىسئ ەزللەرغىىىىسئاالىىىلى ئ ئللزىىى  ەالىىى ڭ بئە قىىى ەھلسىىىۈەىلرلىىىا  ولىىى  ى ۋۇاەتئلىىى ەىىىى ەھئل ىىىا. ئ ەڭەا

 ىلرلا   ۋۇاەتئل ېلتىاڭرلىلز ىلرل  ئل ا  ئ ەئتك سادللاڭرلىلز ڭاماز ئئى ۋۇخغئلۈۈ   ۈڭدەق ېرل ق ېزللاا ەرەاالسساۇمزلائ

 ەرل لسىىلز ق ەتكىاىاھ «ەرلى ەق» دڭىدلۈ ئئئ سوى ەولىللۈى    چېى ە ھ «ەرل لىىددئق –ئلسىغ. » برل ىارل  ئقاچتىا ئلسىغ.  ىى ەھل ى سڭاكى

ىلرلزلىىدللا   ەرەەچ ېىىلللوئرلاڭىىدلل ق سەوئرىى سالىىسر ا م ەئقلشىىلر ەئزرلىى    سواكىىىل  ۋەڭامىىاز  زۇقىىات  ئوزۇ  ا  ئلسىىغمزلبئالىىلتلددق



 

  دىلرلزلد سلىئو سالسر اڭغئھلزغم ەىەت  ەچرەئئللاھ د ىلرلز ااد ەقرل چ ەچۈەئللاھ ۋر للا  ول ۇوئ سالسر ا م ۈڭۈ   ىەچرەئھدئئللاھ

 سلى  وىىئاىىىىاڭر سئدشىلرلاڭغئرىىا ىائكىى  ئىى ەتئ ې لشىىز زۇقىىاچز  و ەڭاسڭلىىائ ەزللەرغىىىسئ ەقىى  و ەوىىسئ ەرلىىپەول لز ىى  خ ەم ىىائ

 ەتئ ې لشىز قىاچز  وزۇ ەرى ە ق ې لى و ۋۇىتلىدۇىااات  ەرەاالسساۇمزلائ ەملەئەال  ۋۇىلتتا  سك ۈڭۈ   ىەر ەاددزلت ق ېلتىاڭرل ل لكرائ

 سئچەھمىىى ۈىىىىۈ ول لزىىى  ئلزۈىىىائ ىلرلىىىاڭرلى  ئ ەئزرل لىىىدللئلسىىىغ.   ېۈلىىىتلر ە و ە ولىىىر ىسئئىىىا  قەئلىىىىول لز لىىىدلل  ەۋمىىىرەئىلرلىىىا  ى

 سۇئڭلىىائ  ەمىللەچزىىائىلتلىى  ا سئچەھرەئڭ   مىىدوئرلىىد سئچەھمىى ە.ىلرلىىا  ئىىاھ ەتئ بق لز ىىى زلىىاىسئئىىا  قەئل  ۈڭۈ   ىىىدئوئرلىىاڭغئھ

 ەمەل ئ ەئمەالىىىرللزۇقىىىاچزلغ و ەىسىىىلت م سىلغئڭلىىىاىلرل ەت  ئلۈۈلز لىىىدلل  زۇقىىىاچز  ئەئزھدئ  ېرل الىىىاىغە ىىىى ەالىىىل لدللچ ەرللمالىىى

 سئدشئىىائكىى  ى سۇئرىىائ ەڭاىىسئ ەزللەرغىىىسئ ەقىى  و ەوىىسئ ەزئلتىى ى ەۋەوتللالىى س  وىىلىىد ئچاكىىغش  دئدەئلسىىغ. ھلزلزىى  ئارىىد ەرۈىى و

   سالتەىۈەمرل ە م سرلز ئ ۆرلتلزلائلسغ. ھ ې  ا ەھلزلدلۈ چلزجلتل  ئائىلرلت م سۇئڭ ئ ې ل ئ

 ەىرلىتسئى ەقل لشۈ ەڭزەچۈەا ە.ئاھ بر ە ئ ە ئل اڭ  ولر

 ەئگاىلىدۇھ اچائاۇڭلى ىئىارغ ە.ئىاھ بر ە ئلىى ۇئ ىلرلىا  ىارىدۇ ئى ەرل لسىلز ق ەۋىلىدچ ېى ە ھ ەرغىىسئلرر ەۇئلىغى:  ل لزسىل ئلۈۈلز   

 : ې لشلددئلۈۈ  ئلشىا ئ سڭسم

 ۋەلرلىىا  ى ەالىىللەچرەئڭ م – سڭىىاىواكىىىلغئ ىاچىىائرلت گ ۋەىىىائۇى ئل لىى   سئرىىسى زلزىىا  ئئر ەئىەىار االىىرلت  گ ەڭ ىىۈم وزۇختىىاھ  1

لىىدۇ ل لدللاڭرلىق ەڭىىزەچۈەل   ائائۇورلزلىى  ئىىاخ دزۇختىىاھ ەھەئى ۈگل ەڭ ەچىى سڭىىاىرل  گ س وئرسىىل  بر ە ىلر االىىتلل ئىى ەۋوەچ سڭاىرل للىىاگ

  ېزلىتسئىار اادللاڭرلى  ئ دزۇختاھ ائل ا  وئرلا  قلشلزل ەئئل لرللز ەرللدەى ۈڭۈ ائى  ى ەزك

 دزۇختىىات ھۇالىى سڭاىرل للىىاگ ەر لسىىل س قل لىىدللاڭغئ ىاچائلىىدۇ قل  ەالىىرەەھ ەڭىىزەچۈەا ەئىەقلشىى  گ سڭىىدۇىقلىى ل   م ەڭىىزەچۈەا  2

 : ئمسڭسۇ ھەرلر  اوسڭل  بزرل ەقتەال ەھلسغئى ەىلاال ۋە ىسئئا  قەئلىقل لدللاڭرلىلز   ەڭزەچۈەا س.ىئى للېلئازۇورلزل  وئرلاڭدلل ق

 ەالەمىىلەئ  تەەھلسىىلرلىىا  ى ۋۇاەتئلى ەڭاىىسھللئ ەزللەرغىىسئللزىى  الىاملت ئ سوىاھەئ ەھلسشسڭاالىىغئى اواكىى ۋە سالىىرلىم  وسخىائ ئل ىا. 

 سزى اىارلاىئ ې لۈ كى سڭلىائلىغى ائىرلىللىا  ئ ەىلىلىمقل ۈ  ئارغى چائاۇھلل واكىىا ى: ىلرلزلا  ەاتى ې ەڭرلۈ ھ سڭدۇىم ەرەاالسساۇمزلائ

 ەئىەىو ەڭدلسى  و اڭلىئىارغى چائاۇ اڭلئللسىا ەڭرلۈلى ە ئلۈ ەالەمللى    ەىەىو ۋە ەڭدلسى و ائىارغى چائاۇڭلى سىەم ەھڭلىام ەڭرلۈل ە ئلۈ

 ەىرلىللىىاى دزۇخزلىىاھ ە ولىىر ەڭىىزەتا ەڭرلۈلىى ە ولىى  ئوى ئلۈ بزلىىدللئ ە.ى رل لسىى ەق ۈكىىۈئۈر ە ى ەزئلىىتل ەئاەم ەى ۋە ەالەمللىى   

   ۈزلددقل گ ەڭزەچۈەا سڭ ئارغى چائاۇ ئ س ىاڭدۇى وئر لس ەمەر ئ سڭلائ ې لدلۈە  و سۋۇىرلتگ

 ەۇئلىىغى ەڭىىدە ولىى  وىاڭىىدۇىغ»: ېىى ە ھ سڭىىدۇىم ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئ  دق  ىلرلزلىىد ۋۇاەتئلىى ەڭاىىسھللئ ەزللەرغىىىسئ ەوىىسزەئئ

  ①«دقل لد ەڭزەچۈەا س.ىئى سئ برلدلۈە  ئ ەئل اڭ  وئال  سك ېلتل  ئل ا  ئ ەەھەرغىسئلرر

 ەرغىىىسئلرر ەۇئلىىغى»: ېىى ە ھ سڭىىدۇىم ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئ  دق  ىلرلزلىىد ۋۇاەتئلىى ەڭاىىسھللئ ەزللەرغىىىسئللزىى  مارلىىل ئ ەڭەلئ

قبئلدد مسقا اچلز  ئسڭلا قلشل سااخشلرلت وائ  وسردۇا لرلل ىەرللدە  دىار ااد وزۇختاھ ە.ئاھ ې ە ھ»②  

ئىىىارغى  قل ۈىىى »: ېىىى ە ھ سڭىىىدۇىم ەرەاالسسىىىاۇ.ئ ەالەمىىىلەئ  دق  ىلرلزلىىىد ۋۇاەتئلىىى ەڭاىىىسھللئ ەزللەرغىىىىسئللزىىى  الىىىاملت ئ سوىىىاھەئ

  ③«دىائۇ. ىلرلد وزۇخز ھ سڭل لاى ئئارغ ەادلۈە  ھ ەالسرسرغىئ سىەم ەھد م ەرغىسئلرر ەۇئلغى ئۇزلرلىلز  قبزرەە

 لۈ ەھلسىىىغئھ  ىەھلسىىىغئھدئى ەىلاىلرلىىىا  الىىى ۋۇاەتئلىىى سالىىىرل غئئل ىىىا. م ۋە وسخىىىائ ئل ىىىا.  ەم لسىىى ى ەھلسىىىغئڭلااىىىئىل لى  ى

ىىىائۇ.  زىى زۇخوھ» ۋە «دىار ااىىد وزۇختىىاھ» سڭل دەز  كىىسئقل لشىىت ېىىتلىولىى  ى سئاخل لىىدۇ وئرسىىل  ەڭئ ەىسىىەتچلىىل م«قلىى ل  ەڭىىزەچۈەا»

 د قل لىد ڭىزەچۈەەا ۋە دىامىا  ىلىلىد ېىلللق بئگەڭىدللۇالىت ئىازۇب ق سڭاىللىاگ ۋە دىار ااىد ەڭ ۈرىۈزم وزۇختاھ ەىسەتۇئھلل م«دىلرلد

  ې ەڭرلۈتسئھ

 : بولىدىغان ئامىلالر ەۋەبس ېتىشكەئىسالمدىن چىقىپ ك

ئلسىىىغ.  ە وىىىئال  ەىەززۇالىى چ ائل اڭلزلىىى سكىى ە.وئرلىىا  ئىىىاھ سالىىىسر ا ئلىىى ۇئ ىلرلىىى   م ەرل لسىىىلز ق ەتكىىاىاھ:  ل لزسىىىل  ۈىلز  ئىى

 ىئوىىسل ۋەىلرلىى   ئەت ئەىۈىىامغئڭ  وىىس ئسڭلىىا  دئارلىىا  وئرلىىد ۈالىىتل ەئ بزىلرلشىىز  ئىى ەمەلئ ەىۈامغئرىىاال ىى  ئ سا درلىىا و ەئلتلدەكىى

  ئىارغى وئرلىدد اىۈقرل ە  چەقرلپزى  وىس ئسڭل لىائل ىاڭ   ئېلتىىا  ولىرە ىاڭىائلت   ئىبز ئسڭلىا ىىۈڭۈ   وئر ااىددئلەتللىائ   خسالساللدۇىلرل  

 ەئڭلىارسئ لزمئااىال  – ەئىلىائرىا  ىارىدۇ  ئ بقىۈ.ئلشىتا ى ەئولى  ەالەمللى    سڭلىائ ۋەئىارغى : ھەاىدد مسڭىدۇى دەىسئئا  قەئل ىچائاۇ 

  ④دئازرىا  وئرلىد سىئئ ىئىى سئى ەىلىىەچە ئاالىللرلت ىلرسىا  ى ەالەمللى ل ە  سڭلىائ ۋە  قل ۈ  ئارغىىىا دئلەتللائرلى  وئر اادئلشلدۇ  بزئ

 (سۇئىاىل لرلىىا  ىارىىدۇ ئىى ەالەمللىى ل ە  سڭلىىائ ۋەئارغىىىىا  سۇئئىى ۈىىىۈ  ىلىلىى ل  ئ بقىىۈ.ئائلسىىلدۇ ى ەئڭلىىارسئ لزمب ەالەمىىلەئ :

                                     
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   ①
 ئل ا. چل ملك  ئلۋۇالت   ②
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   ③
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  ①ې لشۈۈىلرەئھدئئ ەىسەچۈەم ەئقلشلر سڭدۇىماڭا ك ې ەز ق ېللشرل  ھ «دىىلرد ەتئلتائ ۋە ڭرلددىئا»

 ەىلاالى ۋە ئلىىىسئئىا  قە ەىۈامرل لىدللئ سواكىىل  ۋەىىائۇ.  اىازۇ  ۋۇالى   ەئز   ەئلىلتلزلالسىغ. كىئ ې ەقۈى  ولرل  ق ېزلتئ سڭ ك

 ەەالۈلزرەكىۈق دەەئلجلىىلر ااىدللا  ھ سلىئوى ەزكى ەزەئلىدەڭ اقلشىلزل ەم ەى ېۈلتلر ە  و ەالۈللئائىلرلت ق ىەھلسغئ -ەڭ رللئلش ەڭئ –

دللا  ااخشى  ولرلى قلىىەئى ھلزىدلل»برل ىارل   ئئلسىغ.  سڭ   وىەئلىلتلددئكى سڭلىائ ۋەزى  ھل ائارغى چائاۇڭل سۇئئ سە وائ وئر ەاللرلرەئم

 ەالىىىلرلرەئڭ م وىىىس كىىىسق   ئىىىاۇمەچرل   ولرلىىىدللاڭرلىلزلا ئېزلىىىت ولىىى ھەز قلشىىىلزلا ىەمىىى ە مەالىىىلرلرەئڭ  وىىىس  ئاچااىىىدد ھەە «ەالىىىلرلرەئم

 ەچرل لزلىا. ئللاھئلسىغ سواكىىل  ۋەئوزۇ  ازۇقاچزلى ا ڭامازڭلى ۋۇخ ەشو: مەالىلرە   وئر ااىدد ىىااەتئلسىپاچىا  – ھەرلى  ئۈىىۈ ئلسپاچغش 

 ڭىىئ ساكىىل و ۋەىلرلى   بى ەتىلرلى   ىىائۇى ئل لى   واكىىلغئرا چى سىزلزىا ىلرلى   اىازۇڭلەئئر برتىۈئۈش ئ ە.ئىاھ ەڭرلۈ  ئلۈ ەئز 

  سئئئخشاكت ەىۈامغئرائ ەالۈلزرەكۈە واكىلغئ ىاچائرلت ق ۋەڭلۈاى  چاۇى  ىلسال  ۋە سڭاىغئگ

 ە.ىلرلىا  ئىاھ ەەالىەل ىلرلىا  اىاق  م ەتئلزۈىائ ىلرلىا  اىاق  ئ ل ەئالىلز وھلىل «ەاللرلرەئااخش  ولرلدللا  م ەئقلىھلزدلل ى»ائىل لى 

 ئىسم لت لسىغ. ئ وېۈلىتلر ە   ولىرە  ىەھلسىغئ الىەىلا ۋە ىسئئىا  قەئلىى ئەىۈىامغئاىئىل لى   ىىۈڭۈ   دقىا ل  وئرلىا  وئرلىد سىئئ ىئىى

ىسئئىىا  رلىىا  قلشىى  ئلزۈىىائ ىل ول ەئالىىل ە وىىسۇئھلل  مەالىىلرلرەئھدئ قەرىى ە ئلتتلپاىىىىا  ولىى ھەز ىەىرلىللىىا ئسۇئڭلىىا ئەۋۇھىىىا لىىلئەۋۇھچ

  وئرلددئلزۈائ ىلرلا   ىەھلسغئرا الەىلا  ولرە قەئلى

 چىقارمايدۇئىماندىن  ەممائ ،ۇرىدۇئىماننى ئاجىزالشت ۇناھالرگ ڭچو

ئل ىىىاڭ   سڭلىىىائ ۋې لىىىدلۈە  ىلرل ۋۇ.ھۇ سڭاىغئرىىىاگ سىلر االىىىتلل كىىى ەۋوەچ ە.ئىىىاھ ە ئلشىىىرل  غئڭ سڭىىىاىگ ڭىىىىئ:  ل لزسىىىل  بچلز  چىىى

  ەچ ەاددئل اڭ  ئاالااللدلل ائىلرل  ق ېۈللر د ئاالكرلشلد

 : سڭسۇئم ەرلر ھ سڭلاو

چت   ىارلىا  وىئۇ ئاارلزلى  ەەئالىل ولى  ڭ سئچەھرلىلم ە ولىر سڭاىوئرلدللا  وئرسا  گ ەۋەبال ېتلشۈەئل اڭدلل ىلىل  ق سڭاىغئگ ڭىئ  1

 ئلج ىىا ۋە ەھلىىى  ىسئئىا  قەئلىى سكى وئر سڭىدۇىو ەم ىااازۇالىللا ۇالىت وئرلىا  وىئۇچت   ئ سئچەھرلۈزلىام ۋەوئرلىا   سئچەھمى سڭاىۈىائگ

  دىلرلزلد ەتئ ە ولر

ل ەئرسئ لزمىىىئىىى  :  ە بزرلالىىى ەڭرلۈلزىىى ئلۈ ې لزىىىدۇشھلزلىىىم ى ۈىىىىۈ ئل لرلىىى   ئ برتۈئۈر ۈىلسىىىلزلائ اىاچلرزلىىى ىسئئىىىا  قەئلىىىى  2

 ئۈىىىۈ ئااىال  ىسرىدلل  ئۈىىۈ  ىىسل ئاھەمىدلل  ئبىى ئۈىىۈ  ئىاھە. ئبىىىلرلزىد     ەئز الىلرەئگە ئىېرل ىلسىال  ئۈىىۈ  ئبرتىۈئۈر ەڭرەئ

ئل لسىى   برتۈئۈر ۈىلزلىىائ ەڭىى ىلرلزسىىا )ا قەىىىۈئۈ. ول ڭەئالىىە چەئلپلىىدلل ىې لزدلشىى )ھلزىىمب  ئۈىىىۈ   ىاچلىى  ئېرلزلىىددئااارىىدلل ىلسىىال 

  ② ۇزلىىلرلش   چەرەە ىل ۇارلى ەب ەچز ھلل ەچ لدللالزاا س ئ ەىسە ق ۋۇز ېرلشتللىلسال ئ سەئۇز  وئر ېرلشىائ ەتلردلل ھللىاچ

 :ئاچللىا  ھەە  ې لزدۇكىغئئىائۇ ھلزلىم ى بزئى ۋە ەئرسئ لزمى سقلشىلرل لزل  ەئلۈۈى   لى ى ەڭرەكۈە چل  چ ەول ل  –ول   ىسئئا  قەئلى  3

ەولىى   ئلۈۈلز لسىىل  سۇئڭلىىائ ەگەئئ سڭغئ ىئاىى ۈزەەئائلسىىلز  چىى سۇئڭلىىاىارسىىا  ئ سئدكىىسەئ سئدىئلۈۈىى  گىى للەئھرسئ لزمىى ەگەئئ 

 ە ولىىىر سڭلىىىاب ئەھەئچئختاچىاڭلىىىا ى ۋدزلز چااىىىا ەڭىىى )ا ەھەئىااتىاڭلىىىا ى بق ل ەىىىى اچىىىاق  ئارغىزلىىى سى ىلرلىىى ۋدزىلرسىىىا  چااىىىا ۋدزچااىىىا

 ۈزەەچى ە اىا  واال االىتللب ئىاھلررلت ولىر ەئە ىۈەچ ې للى ئائلسىلز  )ى سۇئڭلىاب ىااتسىا  ئەەم ل ئ ا)ئارغىزل سۇئئ ەگەئئ سئدكسڭغئ ئ

 ىې لزدۇكىىىغئھدئ  ەىلىىىىەچە ى ەئرسئ لزمىىى  سچلىىىددئىىىاھلرغئڭ  ھوالىىىت چ ەىلىىىىەچە ئىىىارغى ى سڭغئ ئلشىىىتاب ئاھلىىى  وئرىىى ەمىىى ە)ى سڭغئ ىئاىىى

   ③سڭغئئارغىتلل ىئئى ۈىۈ  ئ ې لشلشل غئئ  ەچۈەەىئ ۈزەڭغئ ئائلسلز  چ ې لزدۇكرل ل غئڭلاىارساب ى سئدكسە)ئ

 دزۇخىىىائلۈۈلسىى  ھ ەئى بر ىىۈى ئ ۋە برتۈئگىىۈى ئ برتۈئالىىە ول لزىى  ئ ەڭەولىى   ا سالىىسر اڭزلائلۈۈىى  م»: ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئ 

 ولىى گە ولىىرە  ئېلىىتل قل لىىدللاڭرلىلز   ھدزۇخىىىا قلشىىلزلائلۈۈىى   مەزقىىسئ ىەھلسىىتە وىىس وسخىىائ   ئل ىىا. قبئالىىەچۈە  ھەە ④«دقل لىىد

 ىائۇئ ىلرلا   ھەە وئر اادد قا ل   الاھل  ىلرلاڭغئ گسڭاى ىئڭئاچللاڭرلىللا ئاالاالرلزل    ھەە «مسالسر ا » ئسۇئڭ 

ىىىائۇى  .ەرەاالسسىىاۇئ ەالەمىىلەئ  بئە قىى ەھلسىىۈەىلرلىىا  ولىى  ى ۋۇاەتئلىى اىىسھللەڭئ ەزللەرغىىىسئ سئەا ەىىى ەوىىسئ وسخىىائ ئل ىىا.   4

  رسىىىس ىلخىىىائ  ئىىىسڭ  ئىىىارغى: ەئالىىىاىاولر ەز و ېىىىللل وئرلاڭىىىدلل ق سئدرىىىسەئ ەئئىلرلىىىا   ھ ەمىىى ئ سئدكىىىىائ ەئئەول لزىىى  ھ ە ئل ىىىۈ

: قىبئە ئلىۋۇاەچۈە  ولى اەڭە ھېى ە   «ڭغئىلر ىا ەم  اىائھ ەاتاڭز كى سڭل لىائ ې ەڭىغ ھ سڭىدۇىئ»: ئەرەاالسسىاۇ.  ەالەمىلەئ ھېللشۈەڭدە 

: السسىىاۇمزلائەرەا  ەالەمىىلەئئاخل لىىدۇ  ىلسسىىلزلا وىىس ھۇۋدھ ئەوىىس  ھېىى ە «ڭغئىلر ىىا م  ەاىىائھ ەاتاڭز كىى ې لزدلشىىل غئراھلزلىىم ى»

 ۋۇاەتئلىى لۈلزىى ھې ەڭر «ەڭىىغئھ‹ ىلرللىىل ەىلىىىئ سڭل لىىائ ۋەىلرللىىل  ەرپلىى ەتم سڭىىاىلز گ سڭلىىائىى  ئىىارغى ئ› ەىەت  ې ەڭىىغئ ھ سڭىىدۇىئ»

 ىلرلا   

  ىىائۇى ە ىلتلددئكى ۋە ەڭ لرلۈى وئرلىا  ق ۈىلرەئگەاكغم لس  وئرلا  ىىائۇىز  ئل ۈىو اوائرلت ااماڭرلىغئڭل ائلسغ. ھلزلزل س و ماڭا

                                     
 ب ئااەت  51  ڭسئ الۈئلس  ①
 ئااەت  -178  وەىەئ الۈئلس   ②
 ئااەچرەئ  -10  -9الۈئە ىساسئۇت   ③
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   ④



 

 ىاىائەچرلزلشىىل ە  ۋەىلرلزلشىىللا  ھە سىىەڭدە ىبئملتلزلىىائلزسىىاڭ   ئسڭلىىا وئرسىىل س  وسا درلىىا  ئسئدكىىىا ھەئئە چىىۈ ەار  گسڭىىاى  ئل ۈىىۈى 

 الىېپلدلل مسالىسر اڭغئ اەڭلىغ وئرسىل س الىاھل  ىلرلىا   گسڭىاىز  ىىئڭت ىائۇى ئل ل  ئىائىلرل ئسڭلا وەرۈ ائل ىئا للا    رەڭەچرلزلشل ە

 ااقائرللا   ئلۈەڭرلۈلز 

 ۇقىلىنىد ەچۈرۈمك ۇناھالرباشقا گ ەلتۈرۈشتىنك ېرىكئالالھقا ش

 اڭلىىچائاۇ ئىارغى س  وئرسى سڭىىاىغئھللقل لىل گ ەارى م س  وئرسى ڭىىىئ ەارى م سڭىاىغئگ ۈچىۈ واكىىىا   ې لۈتللكى:  ل لزسىل  ەكىلز  و

  دىلرلزلد ەىۈئۈ.ق ە ولر ەئەم ق – ەزر  

 ئەرىىۋەچتەب سڭىىاىلز گ سكىى لرللم ەڭىى )ا ەرتۈئۈرۈكىىلز ق ې للكىى ەئالىىلزلاڭ ەئولىى  بزل ەئىىارغى ئىى: دەىسئئىىا  قەئل ىىئىىارغى چائىىاۇ 

 ئىس قەرتۈئلىدلۈە   كىې للقل ۈى  ئارغىىىا  ىلرلىدد  مەرپلى ەت ئىاھەم ەب خارللىا  ئىبز واكىىلز  )ئىارغى  وسڭل ىدلل ىلر اادد  مەرپل ەت

 بئالەچۈە  ق ەەھ ① وئرلددىاچتلت ئازرا   ىەىلىەچە 

لز  واكىلسىى ەلىى گو ە ىلرلىى  ولىىر ېتلىىىاھاىىاق  ئارغىىىىا ئ سڭىىسشئىىارغىتلل واكىىىا ول لزىى  ئلىىغى ىلرلىى  ىئى: ەىسىىەتم ې لۈتللكىى ەچتلۈ ئىىاا

   سچسكتسئئلغى چ

 ىىىۈڭۈ   دوئر ااىىد ەچللىغكىىىاىلرلاڭغئرىىا چ ەۋوەچ ۈزۈە ىىىئل ئىى ې لۈتلللىىدلز  كىىىائ سوىى: ېىى ە ھ سڭىىدۇىم ەا لىىلەئللزىى  چ ەاەسرىلسىىغ.ك

 ئىس ئئخشاكىتسئ  وەئلللى  وئرسىس  ىلرلىا   چەۋوە گسڭىاىغئھللواكىىا  مەارى  ىلرسس   چەۋوە كې لۈتلل مەار ىلرلا  قلش   چەۋوە گسڭاى 

» )ئىىى   ەالەمىىىلەئل مېزلىىىا چلرل ىىىدللب ئېلتىلزۈىىى   : دەا  قەئل ىىىىسئئىىى  ئىىىارغى چائىىىاۇ ئې لشىىىلدد مەرپلىىى لتل ە چائاۇڭلىىىائىىىارغى  ىئىىىىس.

ىلرلىىىا  وەڭىىىدلرل لىل ئارغىزلىىىا ئەى لتلىىىدلل ئۈملدالىىىلكرەڭ ەڭغئ  ىىىىۈڭۈ  ئىىىارغى ال ىىى   ئىىىسۋۇلئ )گسڭىىىاىغئڭ  ىلرلۋې لىىى ب ئىىىبزل ە 

   ②ا للاڭددئڭاىاالت  مەرپل ەت ىلرلسىلددئ  ڭاىاالت  مېئس گسڭاىغئڭ  مەرپل ەت ىلرلدد  كۈوالسلكق   

 ې للئارغىىىىا كىى»: ېىى ە ھ سڭىىدۇىرا مالىىاىاولرەئ ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئ  بئە قىى ەھلسىىۈەىلرلىىا  ولىى  ى ۋۇاەتئلىى وسخىىائ ئل ىىا. 

  ىلر االىرلىىا بى ەتچى ەئگەقلشىلر گسڭاىسىلك برتۈئمەالىرلۈۈە ئ  غئڭ لىلر االرلىىا  زلزا ىلر االرلىىا  وىارلرل  سئرسىئئر ەرتۈئمەالرلۈۈە ق

ئىىارغى  ئەا لزىى  ئسڭلىىا ىلرلىىدلۈە   ۋۇ ىىا ئەىىىدلرل ل ە وىىس  قل ۈىى  ېىى ل غئو ەىىىدەىلر االىىرلىىا ئ سخارلپەچ لرلىىلم ەم رلىى ل ەئ ىەتەئلكىى

 وىىىسقل ۈىىى    اقرلزلىىىدد  گسڭىىىاىتللاىىىازۇرلزل  ئىىىائىلرلت  ھدڭلىىىاھۇىلرلىىى  الارسىىىا   وەزلسىىىلز  گسڭىىىاىغئھلل وىىىس  قل ۈىىى  وې لىىىدد چئرىىىسى

خارلسىىا   چا شىىسئدرلددئارغىىىىا  وىىسوئرسىىا   قىىبئمل ە اازۇالىىلز   ئسڭلىىا ھدڭلىىاھۇ وىىس وئرسىىل س الىىارلا   ئلشىىرەە وەزلسىىلز  گسڭىىاىغئھلل

   ③»ىلرلدد قەىۈئۈ.خارلسا  ئازۇوغادد 

 ڭرلىلز ەچ ەاىىدللاق سەقىىا ل  وئرىى ەۋەورللالىى سڭىىاىرل  گ سوىى االىىاھل  ىلرلاڭغئڭلىى سڭىىاىغئڭ گ ڭىىىئ ەھلسىى سى سوىى بئگلزل لكھەز قىى

 وې لشىىۈە ەھھلىىلەئ خاۋۇئلجغئرىىاالىىاڭاادللا   ھەە ‹قىىا ل ۇئ› ڭ الىىاھل  ىلرلىىسىلغئ گسڭىىاى ىھلىىىە وىىس»ز  لمىىاز ئەرىىغمە  ەقتەئلپىىاھلرل 

  ھې ە  «اېتەئرلۈتسئ

 چۈئرلزلش  البزلزلا «سف  ق» ەر ە ق دەىسئئا  قەئل 

 ڭىىىئ» ىلىل لىىدللا   اڭرلىتللسالىىسرئلزسىىاڭز  م بزلدللالىى «سف  قىى» ەرىى ە ق ەھلسىىغئھۇى ۋە ىسئئىىا  قەئلىىى:  ل لزسىىل ئىىارتلز   

 مسڭىىدۇى  ىلرلزلىىدد مەىسىىەت مىىس«سف  قل لىىل قىى»ىلىائمااىىدللا   سالىىسر اڭرلىتللئلزسىىاڭز  م ەزلىىدەو ەز ىلرلزللزلىىد مەىسىىەت «سف  قىى

  قەچ ەادد وئرسەۇئھلل «قا ل » ۋە ىار اادد مەڭ ۈرۈز قل الل س  ھدزۇخىا الۈ ەچرەڭ ەڭرەئ ولرە  قسف  

 ڭىىىئ»ىلىل لىىدللا   سالىىسر اڭرلىتللئلزسىاڭز  م ەتئىىاا ېىى ە ھ ④قىىا ل  وئرىد  ەزلسىى و ېلتتىى  ئل ىا  ئ زلسىى ەو: دلۈ ىسئئىا  قەئل ىى

 سئ للمىى سئىى بئالىىەچتسى اامىىا ب اىىئرز  قب   ااخشىى  ە ولىىر ەۋەچلىى ئ ەالەملەئ) ئلزسىىاڭلاولىىك  كۈوالسىىلكق   ئلپاھلرلسىىە  ڭىى  «سف  قىى

 سف لرلىىىتب قې لىى اامىىا  ائرىىىدۇ م سەوئرىىى سڭاىۈىىائاىىىاق  )گ سىلىىددئ ىلرل ۈئۈقب كىىىې لىىتل ەڭ ا)ئارغىزلىىى ې لىى ااخشىى  ائرىىىدۇ م سەوئرىى

  ەاددئلپاھلر ڭ «سف  قل لل ق»ئلزساڭز  ئل اڭدلل ىلىائماادللا   ەتئاا ې ە ھ ⑤سىلددئىلرل

 لااالسسىاۇمزرەەئ سىەم ەھئلزۈىائ ىلرلى  اىاق  مى ەولى رلۈل  ۋەوىائرلى   ائىارغى چائاۇڭلى ە وىئال  ەڭلسى ئاردلزى  م بز ال «سف  ق«

   ې ەڭرلۈتسئئلزۈائ ىلرل  ھ ەزلسل ەو ەئلىەچزلاك ەر ە ق ېرل ئ سااق  ئ ەالەملەئرلۈل ە 

 ەرىى ە ق تەەىىىى س  وىىەاىىددئلپاھلر سىىللەچرەئڭ ئەم – سڭىىاىىلرلىىا  گ ەڭىىى ئىىارغى چائىىاۇ م ە وىىئال  ەڭلسىى م ېللزۈىى ق بز الىى «سف  قىى»

چلرىىغش  ز سالىىسر اڭم»  «دىلرلىىا  قلشىى  قىىا ل  وئرلىىد ەالىىە.ڭىىاملز  ئاچىىاە ىلزلا تلل واكىلسىىئىىارغى»: ەالىىلرە   مب تىىسئق ەھلسىىغئمسى

 واكىلغئ  ۋە «ڭغئوئر ا ھللقا ل ۇئ برتۈئلدللا ئ  غئڭ ول ل–ول   ېلللق ەڭدللم»  «سف لرلىددق برتۈئۈشئ سڭ  االلىرلت  ئ

                                     
 ااەت ئ -116الۈئە ڭلسا   ①
   ب ئااەت  53زدمەئ الۈئلس :  ②
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   ③
 ب ئااەت  253الۈئلس    ەىەئەو ④
 ب ئااەت  3  الۈئلس  ئلزسا  ⑤



 ەوىئال  ىۈكىۈئگە  ئەىۈىا.ئىارغى  ۈى قل : زلىاقەئل  ىسئئىا  ەڭاسئ ەزللەرغىسئللز  ئاولال ئ درغئاود ېشلۋۇال   س ەالسل رەئڭلام

 ەەھ «سف لىىددئق بۋلزلىىدلۈ چ سف لزلىىاق سوىى»: بزلز الىى «قىىا ل ۇئ»ئاالتلىىدلۈ   ېىى ە ھ ①دئقىىا ل ۇئھ سۇئئىى ە  ىلر ااىىدلۈ بقىىۈ.ى

 ۋە «سف  قىى ڭىىىئ» بزلزلاالىى«قىىا ل »اىىاق  «سف  قىى» ەرىى ە ق ەھلسىىغئھۇى ۋە ىسئئىىا  قەئلىىى ەرىىسمۈ  م سڭل ىىدللىلرلىىا   و ە سىىل چ

  سئول  ئلشت ەر ە ق سەچائچل  اائ  وئر برل ارل لدللئئلسغ.  ەھل ۈ ى برۈڭۈك و ەئلۈۈل  ەەھ«سف  قل لل ق»

 ېپىلىشىت ڭئىككىسىنى ەرھ ۇفرىك ەنئىمان بىل ەمدەبىر ئاد

   ېپلرلددچ رلى سسڭا لىااق  م سف  ق ەول گ ە ولر ەچرل  ئاۇم ەز و اول  ئلزساڭدۇ ئل اڭزل:  ل لزسل  ەچتلز  ا

لزسىا  اىاق  ئ ەزەئلىدە ڭ سۇئڭلىا  ئەرى ە ق سەالىاىلت وئرى ەزەئرل لىدللڭ برل اۇئڭلىائ ب رل ە ىىازل ى  قى ۋە ەھل ىى ى ەىلىەتى سو

 ەازى ئ  دىىائۇ وئرلىداىاق  ئا ىىاى اىاق  ىا  ەاىلرەئكى ەزەئلىدە ڭ سۇئڭلىا  ئسئائىتى ۈىلز لسى   ئدااق  خارلى قا ل  وئرلىد سئ للمخارلى 

  سڭتسرا ئ ەڭرەئڭ ئ سئلسلدلۈ ئئچت ائاىزل ە ىائۇ ولر سۇئئ ۋۇىلتتا

  ەزو رلىزلىىاسڭا لىاىىاق  م سف لزلىىاق ېپلر االىىتلل چ سىچئرىى ۈ ەچرل  الىى ۈچىىۈ   ائل اڭزلىى ەچتەاىىاق  اامىىائ ەخسىىرەئك ەز و سۇئئىى سڭاكىى

 ە وىىئال  ىىىاھ ېتلئ سۇئڭلىىائ ۈڭۈ   ىىىداردل ۇاىىدئ ۋېتلشىىۈەىلرل بقىىۈ.ى ھەە «سڭىىا لتم»اىىاق   «قىىا ل » سۇئڭ ئىى بئۈرسىىە ق ەچرل  ئىىاۇم

   ەر ەاددول رلش ە ولر سڭا لىرلتااق  م سف  ئل ا  ق

اق  اى قسف لزلىا  سئل اڭىدل مىسچرەى ئەم ىا  دچئر لىد ە چامىام ېتلىاھئ سوئرساى و سچ اى  چ بزھەق سف لز ق سچرەىم ە ئل ا  ولر سچرەىم

  ەالەمىلەئ    ىەھلسىتەولىىلرلىا   ئلىۋۇاەت مسالىرلىئل ا.  ۋە وسخائ ئل ا.   قبئلرلدد ەچرل  ئاۇم وەز  ااىلرللەچزلاااق   مسڭا لىرلىزلا

 ئۇالىت لررلى  زەئ سئەوى  ېى ە ھ «ەڭسىە ئلۈ ە.وىائ ئىاھ ەچرل  ئىاۇم ەچزلىاااىلرلل ەڭدەالى» ئەڭاىسڭ  ئەزللەرغىس زەئ ئەوس ئەرەاالسساۇ.

  ئلد  الاىاوەقاچتا  سرلا چئڭ ولرە  ئېرلش  ئئئد  الە تللالااھچا ئاردلزى   ۋە

اۇملت  ئىولى   رلىزلىاسڭا لىم سئى برلىدلۈە  ىلر االىتلل ئ دئىائز سڭ ئى سوئرسىل  بڭرلدەقل ۈ  الااھ ىلر االتلل ااق  ق»: ەھلستەول  ى ەڭەا

  ې ە ھ «دوئرلد بر ە ئ ە ولر

 ېىللاى سف للىائل اڭلىا ىائللاڭىدۇ ق سۇئئى ۈڭىدەق سئى: ىىارلز  وااىا  ىلرلىا  سڭا لىغئڭلىام زلىاىسئئا  قەئل  ەا للەئللز  چ ەاەسرىلسغ.ك

  لىىد ئوىىائ  سڭىىا لىرلتم ەئلجلىىدلۈ ھ ۈكىىەر ەادللا ى ېسىىل ئل ىىاڭز  و سۇئھۇئىى سئد وىى»: چئختلرلىى  درىىسىئىىاالت  چئر  ېىى ە ھ ②ئلىىد 

  ې ە ھ «بزگەئھ ئ سەوئر ېىللا سف للاق ە ھ – ەرد ئل اڭللا رارل  ق سڭا لىرلى م سۇئڭلائ ۈڭلدەرازلت  وئرلا  ق سىسھئ

لت ولىى  ئىىاىر تەەرلىىئل ىىا  ى: ىلرلىىا  ۋۇاەتئلىى بزلز الىى سڭىىسم ەڭاسڭلىىائ ەزللەرغىىىسچارلىى  ئ ەوىىسئللزىى  ئ ەرىى ئ سوىىائەزئللزىى  م درغئاوىىد

 ەرلى ى اسڭلىئ ىغڭللزلىدۇ سئل ىا  چئر د واكىغادا ىئاىل لشى ېەل ىسچ ەرل ى سڭلائ ۈىرەڭ ەڭسې  ئل اڭ  ق ەڭدلزلاو د واكرلزلد ە ئاۇملت  ولر

 ەرلى ى سڭلىائ    ېىلرلاڭسى ۇ.ۋھۇ سڭا لىرلىىىام ەڭىدەو د واكىرلزلد ە ولى  ىىائلرلت ئىاۇملت  ولىر ەرلىتەى سڭىا لىرلى س  مېتلددئاىل ل  ق ۈچۈڭرەي 

لك الىى ەگەئ  ئددېتلىىىائلللىى  ق ۈچىىۈڭرەي  ەرلىى ى سڭلىىاوئرللزلىىدۇ  ئ سڭىىا لىغئھللم ەڭلىىدلۈ م سىچئرىى سئىى د ىائلللشىىىا واكىىغاد سڭ لرللكىى

 بئگە قىىىائلرلىز   سڭل ىدۇئ بئەرلسىل لك ق ې لى ا ەرللزى ى اقا ل ڭلى بئگە  ئىاىرلىز  قى سڭل ىدۇئ بئەرلسىل لك ق ې ل ا ەرللز ى ازلسئ لزم

   لكوئۇچتل

ل ئل اڭىدل ەرللىدەى الىبزل س ھېى ە  «دىار ااىد ەڭ ىۈم دزۇختىاھ ە.ئل ىا  وئرلىا  ئىاھ ەئئل لرلىلز ەرللىدەى» ەرەاالسسىاۇمزلائ ەالەمىلەئ 

 لرللىاڭرلىلز  ىلىل ھوزۇخىتلل اۈزلسىلدللئل ىاڭ   زەئئل لرلىل كىس وئرىسە ئازۇورلزلى   چې لشىرلل گسڭاىللىا قلشىل س وئرلا   قبە قسف  

 سئىىاۇمەچرل ل  ىزلىىامسڭا لىرلاىىاق   قىىسف   ولىىرە ئلزسىىاڭدۇ ئل ىىا   ۋۇىلتتىىا ولىى   ولىىرە  ئلپىىاھلرەشقل لىىدللاڭرلىلز   اەڭىىزەچۈەئىىاخل    ۋە

  ئلپاھلرەادد رلىلز چېپلرلدللاڭ

 ەمەالرلۈ ول  خل  ئ ەئچلللسلدەىلرل  م ەتئلتائ سم لتلزلائلسغ. ئ

 ەئچلللسىى م لۈ ېزلشىىتىلرلاڭرل لىىدلل ا ەڭىىى م ۋە دڭغشئىىئئ سا للىىاڭرل لز و ائىىارغى چائاۇڭلىى ائلزسىىاڭغئڭل:  ل لزسىىل  ەقۈلكلز  الىى

  ەمەالتسئئئخشاش ئ

. ئلسىىغ سڭا   كىىولىى  خلىى  وئر للىىا سالىىا لرل  م ېىلزرلىىتئىىارغى چائاۇرىىا وئرلىىا  ا ۋە   ەئلجلرلىىھ ائل اڭلزلىى سۇئڭلىىائ ەۋەوتللالىى سكىى

  ۈىرەڭدۈئلىدددلز  قىائلى سوى ەھلسىغئى ۋە ىسئئىا  قەئلىى  ېۈلىتۈە ىائلىدلز  و ھې ە  «دوئرلد ەزللاھ – ە.ئل ا  ق» ەھل دللى برل ارل  ئ

 وىىس  دئھخاچىىا ەق ىىسىلرلىى  و سمىىا گ ەەھ ەئ قلشىىلر ەالىىۈ.رلم وئرلىىا  مئئخشىىاش ال ىى  خاچىىارلىغئھلل خىىا ەئلشىىتلرەئگەئلزسىىاڭغئڭ   

  ولر ل ەڭرلۈتسئ خائۇقتې لز  ئلزساڭزلا

وەڭىىدلرل ل لكھلل ولىىك چاررللىىا   قلتىىاوز ئىىس ئاڭىىدلل ولىىك : ېىى ە ھ سڭىىدۇىم دەىسئئىىا  قەئل ىىوااىىا  ىلرلىى   ەىلىەچزىى ى سئىىارغى چائىىاۇ وىى

ئىبزل ە زدرىس. ىلرلسىلىددئ  وەزلسى  ئئچتسئۇىارىددئ ۋە )ئسڭل لىا ئەمەل ىلر ىايب وەزلسى   وەئھدى  ئسۇئڭلامل ۇل ىلرل  قلشلرەئگە 

                                     
 ب ئااەت  44  الۈئلس  مائلدە ①
 ب ئااەت  167  ڭلسا الۈئلس  ②



 

  ①ئلزىامددئ وس قاچتا ماڭاولرە  ااخش  ئلشغئڭ  ىلرلشىا ئاردل للسىلددئ   ئل ۇھلس وەزلس  ئارغىزلا 

 : ئاا للا  ەق3 تلز سم لئلسغ. ئ ەئگە مل ۇل ىلرل  و ز ىسئئا  قەئل  ەچتە ئارغى چائاۇ ائىل لى  ئاا

ئڭ  ىلرلزلىىىىىا  ئلشىىىىىغ ەڭىىىىىى م ۋەىلرلىىىىىدللا   ەئۋۇرلىىىىىتئىىىىىاھۇ ىلرلشىىىىىتا ولپ ەئزرەئڭىىىىى   سۇئوىىىىىب   سىلغئىلرلىىىىى درىىىىىس.ز بزل ەئىىىىى  1

  ەادللاڭغئھدئئلشر

ااخشىى   ساكىىىل و ۋە ۈڭزەتالىى ەزلىىدەو ېتلىىدللا  ئ ەئزىلرلزلىىا  ئلشىىغئڭ  چ ەڭىىى ئىىاھۇ ىلرلىىدللا   م ەئزرەئڭىى  ب   سئۇىىىارغئئئچت  2

  ەادللاڭغئھدئئلشر سڭاىغئڭ گ بۋە ىائۇمدلل چ ۋە ېتلدللا ئ ەئزئلشغئڭ  چ

 ەم لزىىى ى ۈڭزەچرەئڭلاالىىى ۋۇالىىى   ەئز   سا درلىىىا وب   سىلغئااخشىىى  ئلشىىىغئڭ  ىلرلشىىىىا ئارىىىدل لل ەئلكڭىىى  وىىىئال  ائارغىزلىىى  3

 سوىىاىم ەز رلىتلل ور للىىاڭىلغ ېاتللىىاتئ ۋە ېتلىىدللا ئ ەئزچ ەم لسىىلز ى ااامىىا  ئلشىىغئڭل بۋە ىائۇمىىدلل چىى ۋەىىىائۇ.  دڭغاىىدللا  ئئئ

  ②ېتلدللاڭغئھدئئ ەئزچ سئلشغئڭل  بىلرسا گسڭاى ااق  الاۋۇب وئر اادللا )

 ەئزڭ  چىلرلزلىىاڭغئ ەڭىىى م ۋە دڭغشئىىئئ سا درلىىاڭغئڭ ىلرلىى   و درىىس.ز بزل ەئىى ەزلرل ھلۈىى و ەئقلشىىلر ۈئرىىۈزچ ۈچاىىئىل لى  ئىى

 اڭارلا  الىاچائلدلل  ەئئارغى چائاۇ چاررللا  قلشلر سئدەچ ە ولر ەم لرلۈرل  ىلرل  ىاچائرلت ق ۇرلتەئۋئلشلدۇ ولپ ېتل ئ

 بز ئىارغى چائىاۇ ئى سۇئئى: ېى ە ھ سڭىدۇىم ە سىل لدەچ ەچزلاائىل لى  ئاا ەڭاسئ ەزللەرغىسئللز  ئاولال ئ ېشلۋۇال   س ەالسل رەئڭلام

 زدرىىس. ئىىبزل ە» ئىىسۇئھلل  سم ەچرل لىىددئئ ەرەاالسسىىاۇ.ئ سىەم ەھمىى ەئگە لرلىى  وملىى ۇل ى ەم لسىىلز ى اقلتاوغئڭلىى ۈكىىۈئگە ى

 ىلرلىىدد ئلشىىرل لز  ئاالىىا   وېىى ل  ىېسىىاب ڭلىىا«ئئچتسئۇىىىارغئ» ىلرلىىدد  قەىىىۈئۈ. ئىىبز ئىىارغى چائىىاۇ  گسڭىىاىرل   ڭلىىا«ىلرلىىسىلغئ

  ③»قېتلددقل ل   اەڭزەچۈە ئسھدلقلتاب ىلرلز االتلزغ  – ىېساب «ئاردل للسىلغئااخش  ئلشغئڭ  ىلرلشىا  وئال ەئلكڭ   ئارغىزلا»

  درلىىدئا ەئل لىى  بزئىى سڭىىاىغئڭل سگ ڭىىىئ ەرۈىى و ەمەل ئ ۇ«سڭىىاىغئقل لىىل گ» سڭىىاىىلرلىىا  گ الىىاھل  «سى ىلرلىى درىىس.ز بزل ەئىى«

دۇى قلشى  ىاڭى ەئرلىا  ىىل ەۋوەچ  للىاسڭاىرلىلر ااىدللا  ولى   اىئى  گ سڭىاىوارلسلدلل گ ە.ئاھ: ې ە ھ سڭدۇىم ەا للەئللز  چ ەاەسرىلسغ.ك

  ددقل ل ىاچائللا «ئاردل للسىلغئااخش  ئلشغئڭ  ىلرلشىا  وئال ەئلكڭ   ئارغىزلا ااق  ئئچتسئۇىارغئ» ەچتلۈ ئاا

 : ېرىيالالرپادىلىنىلغان مات

  «ەچلۋۇرل  ىازل ى  زۇما   » ەئەھۇۋللزلاى ەلئ ۈالۈەا سئھوقتب   1

  «مەا سئەال   ەچلۋۇۇئ» ەا للەڭلاز  چئلل ەاەسرىلسغ.ك ب   2

  ە سل  چ ەالل ئللز  ق ب   3

  ەچاسرلائلمف ب   4

 

   ئللسلب   12الر  ب   2008

 ا اھي ۇرثاڭمب  29الر ب   1429

 

 

                                     
 ب ئااەت  32  الۈئلس  چل فا ①
  وەچرەئب  555  ب 454  ب چئ. 3 چە سل  ئللز  قەالل   ②
 ئاردلزى  مەڭلە  ③



 

 پىرئەۋننىڭ جەسىدى توغرۇلۇق ھەقىقەت

 

ىلرلىى   ۋۇئە لۈل رل لزىى  ئىىا اچ لرل لزلىىاىلەچىچ ەئبر ۋە ەئىكىى ەچىىا ىىىازل رل  ەھل ىىدللى ەچىلىىىاتچ درىىسىچئر  ەالىىلد ا ەۋڭزلىىا ل ئ

 سئ ىىىازل مچائچلشىىغ –چىىاۇش  ەىىلىىدلۈ ى ەالىىلد ا  ل ئەۋڭزلىىا سئلسىىلدۇئئچت ئىىاھەمرل  ھلىىل  ولىىرە  چەچىلىىىاچ لغ  ې ىىاچ ڭىىىئ ەرىى ە ق

 3000 ەخ لىزە چ للسڭىدم ەۋ  لى ئ: ئلىد  مسڭىدۇى ڭەچلجلسى  چەچىلىاتىلرلا   ئېتل ۇە ول ھەز ىەم ە ۋەى  لئاخل  ئەڭ ئەم ا  ەۋاستم

 ولىى  سڭ رىىسىئىىئ ۈڭ ولىى  قىى ەۋ ىلرلىىا    لىى ئ ېغ ئىى ەەئلغىىى  ھ دڭلاڭلىىاھ بزلز ئىى سە  اھلشىىاى وئرىى بچۈە الرىىغئ ئلر لىى   ملسىىل ھۇ ئىى

 رەەەچ وې لشىز  ەولى چ ۈكىل ەى بئگە قى ېرلى  ىاىل چلى  ق ەول ىلرل لزى چ ۈشىى ۈچىۈ   ۋە ېتلىددئئاللزلى  ق بىىۈەى بئۈەق ۈشى

 ەۋڭزلىىىال ئ  سرزلىىىائئر سئىىى ۋە سرلىىىدللاڭرلى چئر سلئل لىىىدلل ولىىى  ئئرىىى ەۋۇھ ملسىىىل ھلۈ  ئلسىىى ۇئل  ئ سڭل لىىىا ئ  ىلرەئەولىىى  چدىلرلىىىد

 ا سرلىچئر لىدللەۋۇھئلسى ۇئل  ئ ۈكىۈئۈە ى ەئمىا   ەۋ  لى ئ ە ولىر سڭلا  كىې لشىلددو ەۋەئچاكغادللاڭرلىلز  خ بئۈە اھلشاىرلىلز  ئ

 سئدەاختئىى بيئىىب   ئبا ىىس ئىىاھەمرل    ل ئەۋڭزلىىا  سا داىىددو برتۈئۈكىىز ئ ەم لسىىلز ا ىىاي ىچل لىىل ىئ سول لزل ىى اوارلغئڭلىى سلئئرىى

ە الىاىغ رۈمىدللبئ سۋلىلز   ئاڭلسى  وىسرسرلىددچ ەرەاالسسىاۇ.ئ سالىائائلىدۇ م س  وىسئلىددچ برتىۈئۈەئ سۋۇىز وى سلئئر سرسرلاڭغچ ۈئۈەا

 ە ھ – دلراىا. ىلرلىدئ ې لشىلز و سەىئاى ەئاارىاھ ېرل الى ېۋەچۈە السلز  ول  وارل سڭل لا  ئاخل لدۇ ئارغى ئسئلددواش ىاچ بەق ۈىۈ ئ ېرل ى

 الىىىېۋەت  لىىىددې و سەىئاىىى ەئاارىىىاھ ەرەاالسسىىاۇمز ئ سالىىىائىىىئرر  م ەڭ ەالىىىتللئلۈۈلر ې قاملررلىلىىىدلل ىىى ەڭ لسىىىلزلائارغىىىىا وئرلىىىا  ئلش

وىىاۇ ىلرلىى   ىز وىىسۋۇ وىىسئااىىار    ل ئەۋڭزلىىا  ۈكىىلددىىئرللىىا  خلكمەچۈائرل لزلىىا  ل ئەۋڭزلىىا قل گلزلىىدە  ئېىلىى الىىائللللا   ل ئەۋڭزلىىا

  چلرلۋۇرلدد ئبرۈمدلل ئسڭ  ولرە  مەىسلت  وېىلۋېرل 

 چا شىسئدرلاڭدۇ ۋەزلپلسى   ەالەملەئرلىل ئسڭل لىا قېللىز ە  ېتلرلىددا بالىۈەالىائلللدۇ ئ ەۋڭزلىا ل ئ ەرەاالسساۇ.ئ سالام واكغە سڭدللك

 ھەۋلتلزى  ئەرەاالسسىاۇمزلا مسالىا  لى ئەۋ  ئەم ىا  وسا داىددىلرلشىز   ھەۋەت قەرتۈئۈكىۈەئل ىا  ئارغىىىا   ل ئەۋڭزى  ئىسڭ ئارغى چائىاۇ 

 ولىرە  ئەرەاالسسىاۇ. مسالىاىلرلى   كىسڭدۇى  ىلرلىدد ھۇۋۇ.ىلرلشىىا  ھەۋۇ ئلۈەڭرلۈلزى  ئىبز   ەىەت خسھۇال  اۈزلزلا اەئ ۋە ىلر اادد ىئوسل

 ەرەالىىتلز ەواكىىغە   ەۋۇھرل لزىى ملسىىل ھلۈ  ئلسىى ۇئل  ئ ەرەاالسسىىاۇ.ئ سالىىام  دىلىلىىد ەۋاىى ەئ ەتزلىىدھلل سئلسىىلدلۈ ئئچت ەۋ  ىى ئ

 ەرەاالسسىىاۇمزلائ سالىىا  مدئىىازۇ ىارلىىد ېتلشلۋېرلشىىىاا ېرلىى ىىىئرغە ق سۇئڭ ئىى ەكىىۈەئرل  ر سڭلىىائ ۋە ەۋ ىىائۇە ائرلىىا ىلىىلزلىىدۇ   لىى ئ

 ې لكرىىاھ ە ولىىر ىاالىىاڭ  ائارغىزلىى ەرەاالسسىىاۇ.ئ سالىىام ىلتتىىاۋۇ س  كىىدىارلىىد سئلسىىلدۇئئچت سڭرل  ىئكىى ەۋ  لىى ئولىىرە   ې لىىكھ ەمرل  ئىىاھ

اىىئل  سئدىرىىسىى سئلسىىلدللئئچت برۈڭىىۈەو ەئلۈۈلىى  ۈا الىى ې لىىكھ سئرلزلىىدۇئ ې لكرىىاىااللسىىلز  ھ ە ئاالاالىى ەمىى ل ەئ ھېىى ە  ①سئرللئىى

 ېەىى چ ەكىىۈەئرل  ر سڭلىىائ ۋە ەۋ لىى ئىل راىىىىا ىلىلىى  وئرللزلىىدۇ    بچىىۈەائرىىدلل ئ سوىى ە ولىىر ەمرل  ئىىاھ ەرەاالسسىىاۇ.ئ سالىىا  مې لرلىىددئ

   دىلرلد ەئىر سۇئڭ ئ ېرل ق ەالرل ەىااتلدلل ئ ۈا ال ې لكھ ۋۇچىاڭدۇىئرغ سۇئڭ ئ ەئل لد ې لكھ

ولىك ئلسى ۇئل  ئەۋۇھلزى  ھې لىكھلل ئبچۈۈزۈۋەچتىسى   لى ئەۋ  ۋە  : ىلرلىا  ېۈىااەى سڭدۇىم دەىسئئا  قەئل  ئارغى چائاۇ ۋەىەرلۈز  سو

 » ىارىدۇ:ىئررلىد    لى ئەۋ  رەئى وئرلىدللا  ئسۇئڭلىا ئائىلسىلدلل  ىلرلى  ئۈىىۈ  ھەئىىالۈەئرل   زدرس. ۋە زوئۇۋۇڭرلت ئسڭلا ئەال

  ھېىد «  ىس مسالىسر اڭغئھلل وئرىدد.مەڭ تىسئ  ئەمىد ئلىغى ائىىې لل   واكىائلس ۇئل  ئەۋۇھ  ئل ا  ئېلتىا  ئلغىتلل ئل ا  ئېلتتل ۈ   

رلىت ئاالىللرلت ىلرلىا  ۋە وسزرسڭ ل بئارغىىىا)ئلر لى    س؟ )اەڭ  ئەمد  ئل ا  ئېلتامسىە ؟ب ىىارلسق   ئەمدل»ب )ئسڭل لا كسڭدۇى ھېللرد 

  «)ھې لىىىكھللب ىلىل لىىى  ىىىىئال لكقېللىىىزۈلرەئگە ئللىى ەت وئرسكىىىسڭ ئۈىىىىۈ   وۈگىىىۈ  الىىېزلا اەالىىىلتل ز  ېزلا الىىى  غئھلل ئلىىىدلاىلرلىىاڭ

  ② ھلل را لرددئق  ڭسئرس  قلشلرەئ ولكڭلا ئااەچرل ل لككەقسلك

  دالاىغە ىئالد ەاللدلز ا ەۋڭزلا ل ئ ە ئاالاال ۋەھلسل ە بزئارغى ئ

 لرلىىى  چېپ اەالىىىەتئل لىىىدلل ولىىى   ىسىسئڭلىىىااااىىىدۇ ولىىى   ھېىىى ە  «ەوەرەاىىىلا» ەئلپلىىىدللچ ەئئلز رلىىىكر ېىىىللل ق بچۈەڭىىىدللئ ەالىىىل رەئئ

 ىەئچۈئرىىۈزلا  ىئررلزلرلىىدل ولرلشىىتە ئبمىىۈئرل لز  رەئڭلااەالىىەچ ئۈىىىۈ  ولرلىى   ئىىبم لز  اەالىىەچزلا وىىس  قېىىتلر ە  ئېرلىى  ئەڭ لرلىىلل ە

الررلىىت  3000 اەالىىەت وىىس ئەاە رلزەئرلۈۈىى    الىىېرلزلا ئلشىىىا  مېتئھل ىىس 14الىىل چلدۇ  قىىائوئ   ىئررلزلرلاڭزلىىا ىەم لسىى  مېتئھۇئڭلىىا

  ئلىۈە رلز للىا  ىل مسملىا اەالىەت وىس ئۈالىتل ە  ئسڭلا  وسزدر للا  ئەزۇرل   ئەم ا  ىل ل ە چل لسلغ  ئسڭلا وئرسل س ىلىىا   وئرسە

 اەالىىەت سوىى  ىىىازل  لىىد ئااالىىدۇ  ئەزۇرلىى  ئل ۈىى   وسڭلىىا  چاكىىرلزلدد ئېرلىى  ئەزۇرلىى  ئل ۈىى   اەالىىەچرەئڭلاىلرلزلىىا   مسملىىا ىىىۈڭۈ 

  ئلۈە  ىئاسر اىتا قبئگەزمل ە مسزلللدۇ چەولىەترئڭدوڭدلۈ    ااتەخت  ئەڭ لرللە

 اەالىىلد   ل ئەۋڭزلىىا ئەالىىل لدە ڭىىامرلت«ە  ب   ئلرلىىى  ۋە سئئىىا ى» سقىىايو سئلىل   ھوقتىىئئ مىىئىىار ېدلتسىىلزام ەكىىاسئمرلل ەف ۇڭسىىلل

: داازلىىد ەەھ سڭىىدۇىىلىىىىاڭرلىلز  وااىىا  ىلرلىى  م ەوااىىا  ىلرلزلىىا  وىىئال  دەىسئئىىا  قەئل ىى ڭەچلجلسىىلزلا چەچىلىىىات وې لرلىىا  ئېرلىى  ئۈالىىتلدە

 ېرلۋۇچىىىا الىىاىرلزل  ق ېتىى   سىىىازل  كىى ۋۇاەچرل  ئلىى درىىسىچئر  ەچۈەڭرلۈىى ملسىىل ھلل ىلىلىى  ق ەرەاالسسىىاۇمزلائ سالىىام ەۋئۇچزلىىاچ»

 اەڭە  بئالىىلتلددق ەڭرلۈلزى ئلۈ بز ئىى ەمسلسىزلائب   2ەۋڭىى ملسىل   ل ئ بچۈە زۇماڭلىدۇ ئىى ەرەاالسسىىاۇمزلائ سالىام ەالىىلدلزلاا ەۋ  لى ئ
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ئلسىىپاچغە  ئىىبر ەڭرلۈ  وئرىىسە رەئى الىىسھۇ  ئەۋڭزلىىا ل ڭەچلجلسىىل س چەچىلىىىاچغئ چېلللىىم وې لرلىىا  ئېرلىى  ئۈالىىتلدە اەالىىلد   ل ئەۋڭزلىىا

وئرسىىا   وەئملىى ە  مەرسمىىات چە سىىلر واكىىىا  البزرەكىىتلل قەچۈەڭرلۈلزى  اسچىىسە الىىس  ل ئەۋڭزىى  ئلىىۋۇاەچرەئ چەۋئۇچتلۈىى   ولىى ۇى چسئد تىس

 وئرسكى  ئللى ەت للىزۈلرەئگەقې ۋەىلىل لىدللاڭرلى   الىسھلل ىسچىسزدرىسە قېللىز ە اەالىلدلزلا  ل ئەۋ  قەچۈە  اسچسە الس ىسئئا  قەئلى

 وسقىىاي مىىسئلىھوقتىىئئ  زەڭىىدۇڭ  ئاوددر ەالىىد كىىەا ئلسىىغ. ئىىارل    مەكىىاسئالىىاىرلزلدللاڭرلىلز  وااىىا  ىلرلىىا   ىىىازل ى  زۇمىىا   ئۈىىىۈ 

 ىلىىىاتچەچوائرىىا   ئېرلىى  ئۈالىىتلدە اەالىىلد   ل ئەۋڭزلىىا مسچەخەالسلسىىرەئڭلالللىىم ېچ ئسڭل لىىا وسقاازلىىا الىىبىللتلدە وائرىىا   ئېرلىى  ولىىرە 

ىلىىاڭىىدلل  ەقشىۈئۈەچ ەالىىلدلز ا ەۋڭزلىا ل ئ سچەخەالسلسىىرەئملللىم ېچ»: ئلىىۈە  ھېى ە  مسڭىىدۇى وئرىسە  وەئگە  ئېلتلىى  ڭەچلجلرل لزى 

 ۋە ەالىىىل لز ئ سزڭلىىىاچ سئرىىىاڭرلىتللچ سھھەتمىىى سزد ئىىى ۈالدەالىىى ې لىىىكھ ەالىىىل لز  ئ بر ەڭرلۈزلىىىائ سەوئرىىى ەئىر سھۇالىىى سڭل ىىىدۇئ ېىىىللل ق

 « وااىاە ىلىت  سڭلاڭرلىلز ال ە ولر ەئولس ز ېسل للزلاو سال ەىەت  ەچ ەالتللق  ائىلرلزل  بڭەقرل لزلاال

 ەرەاالسسىىاۇمزلائ سىەم ەھمىى ىسئئىىا  قەئلىىى: ېىى ە ھ سڭىىدۇىچئختلرلىى  م ۈالىىتلدەئ بالكلسىى م زلىىاىسئئىىا  قەئل  سقىىايھوقتىىئئ و

 املسىىل ڭل ەالىىەھرل  ا ەم لسىىلزلاى ڭرەئڭلىىاەۋ ل ئ بچۈە ملسىىل ھۇ ئىى سئد وىى ھەۋئھە  ەرىى ە ق ېتلىى ئلزسىىاڭغئرا ا ە ولىىر ۋۇاللتلسىى 

 بچۈە ملسىىىل ھۇ ئىىىى ۋۇىلىىىتغئھۇ سئىىىى) ئلىىىد   تەۋاىىىسم ھۇ«ەو لسىىىىتاڭرلى  اھلشىىىاىغئ ى»وئالىىىدلۈ   ەئااالىىىى ڭلىىى  ھ ەىل لدەكىىى سئئئىسىىى

 ب ەچت للرېھ ەۋ  ل ئ ەم لس ى ا اھلشاىغئڭل

ب   19 ەىەت  ەالىىەھرەئا سئلىىد   وىى ەااىىسلم ە چامىىام ەئگەوىىائرلى  قلشىىلر ەالىىەھرەئڭلاا سزۇماڭلىىدۇ وىى ەرەاالسسىىاۇمزلائ سىەم ەھمىى

 ەالىىلد ا ەۋڭزلىىا ل ئ بچۈە زۇماڭلىىدۇ ئىى ەرەاالسسىىاۇمزلائ سالىىام ۋۇىلتتىىاولىى   ە ولىىر سڭلاكىى واكىىرلد   چېپلرلشىىىائاخل رل لىىدلغ  ەالىىل ڭلائ

 ۈىىىۈ ئ س وئرسى ەتئللى  ەئگەقلشىىلر  ەزوااىا  ىلرللزلىد دەىسئئىا  قەئل ىى سھھ خى ەالىىلدلز ا ەۋڭزلىاىلىتى   ئىىارغى چائىاۇ  ل ئ سئللىائئچت

 الاىغە ىارلا   ېتلشتللق سزدرسەو ۈچۈڭرەي 

 ەرىىس.م ەئگەقلشىىلر ەالىىل رەئھل سئ ېللزۈىى زۇماڭلىىدۇ اىىاق  ق ەرەاالسسىىاۇمزلائ سىەم ەھمىى ەىلىىىەتى درىىسىچئر  ەالىىلد ا ەۋڭزلىىا ل ئ

  ەالەمللىى ل ەولىى   ئىىۈگەڭ ل ە  اېكلشىىز  ئىىىسش ئ ۋە قىىبئمل ە  مەقىىتەە ئبزلزلىىازۇمىىاڭغئھۇ  كىىسئىىارغى چائىىاۇ  رىىېۈلل  ەمەالىىت ئ

  «ئللائەچتسئ سلدلللۋەىل ئارغىزلا  ەىەچغ ەال مەڭل ئلرل زلا وسئلد    ولردۈئگە 

 قۈڭ   -1  ئەاەب ئاازلاالر ب   1429ىلج   

  اللزتەول  ب   15الر  ب   2008ملغھ 



 

 ئىسالم دىنى ۋە تەركىدۇنيالىق

 

 دللېرلشىىلى شىىل ېىلزرلئلشىىغئرا ا ەقرەڭىى ە ى ەئلىەچتەزۇىلىىدرلت ـ كىى ۈڭۈ وىىائ  ىىى ەئى  سئلسىىلدۇئئچت تەئقلىىددڭلارلچ ە زۇىلىىدرلت ولىىر

 ۈچىۈڭرەيئلشىغئھلل   دڭلىارلتـ ھ ەئقلىددڭلارلتوئرسىا  چ ې ەڭرلىلھ ل ۇىغكىىسى ا ە چامىام ەئالىلرەئھللڭ ۈوالرللىلرلاڭرلىتلل  ك ېاتللاتئ

  ۈئلددولرد ەڭلز م ې ە ھ بئۈگۈى ئ ۈزا

 ۈەللڭىىدۈئۈشگ زې لززىى  ئلزسىىاڭزلا چەئقلىىددڭلارلت ىىىۈڭۈ   دىلرلىىد ەتئ ەچىىى ى ەئقلىىددڭلارلىز چ س غ. ھلزىى  زۇىلىىدرلت ىئررلسىىل ئلسىى

 : دئارلد ەئل ل  بزئ ڭئىتلز  ڭىئ 3 چبۋەڭدلۈ  چەئقلددڭلارلت  ئلشتسئول   قېرلدللا زلت  چەولىلتل ە ئللائەتاائلتلرلاڭرلىتلل  ئۈىۈ 

  ۈزۈشىئل ئ ەچىلمئلشغئھلل ى دڭلارلتھ ە لت  ولرىلرل  ڭلل ەتئللاھ

  بئۈشئ ۈزا بارلزلشتللئ ە ولر ەۋۇال زۇىلدرلت ھ

 واش چائچل   ەكتللئلشر ۈىۈ ئ دڭلارلتھ ۋە ۈەللڭدۈئۈشگ ې لزز ز

 ڭۈ ۈ  ىىدئشىغئھئل ەر ەاىدللا ق س ئوىللىا ئئالى ائلسىغ. ھلزلزلى ۋە ەقرەڭى ە ىاچتلت ى ەئلىلتلدەئلسغ. ك ەم لس ى اائىل لىلغئڭل

 ەمەرلىىلەتئ ە ولىىر ەرەەچ ېسلۋلسىى  ڭ ە سىىزلاڭ ە ولىىر ەىىىى ى ائارغىزلىى ەچرلىىل ئاخل  ە ولىىر دڭلىىارلتئوى  ھ ە ئلسىىغ. ھلزىى  مىىاھھۇ ولىىر

 زلىىت ەالرل ل رىا ۋە ەىسىەتم ائلسىىغ. ھلزلزلى ەئقلىددڭلارلتچ سق    ىىارلدىلرلىد ەئرلىى چ ەڭپسڭغكتسئدكىز چ سئلسىلز ئئچت ائلۈۈلسىلزل

  دېرلدق

 قىىۈڭ   ولىى  سئمااىىددئلسىىغ. ھلزىى  ااىت ۈزۈكىىز ىىىئل ئ ەچىىى ئلشىىغئھلل ى دڭلىىارلتھ ە ڭلللتىى  ولىىر سشوئرىى ەكىىلسلم ەڭىىغولر ەتئللىىاھ  1

  الئئلشىىلدد ئللىىاھەچرل لز  ئەرەاالسسىىاۇمزلا  ەالەمىىلەئ ئىىسۇئ  قېرلىىددزۇىلىىد قل لىى   ڭە ەئ 3 ئىىبال ە ئەرەاالسسىىاۇمزلا  ەالەمىىلەئ

وىىئا   الىى  ە م»:   ئلۈۈلز لسىى ھەاىىدد «ە وىىئرل  ەكىىلسلم ەڭىىغولر ەتئللىىاھ بارەڭ ەالىىتللوىىئا  ئ بمىىۈئئ ە م»:   ولىى ئىىسۇئھللئاڭىىدلل 

 ئسۇئرىا ئەرەاالسسىاۇ.  ەالەمىلەئ  ھەاىدد«سا ە ڭامىاز ئئىى سخرل ايئ ې لرل  ق ە م»: ئۈىلز لس   ھەادد «سچل ە ئوزۇ چ ۈزمەالتللئ

ىلرلىىدللا   ېاتللىىاتىىىاچتلت ئ ەڭئ سىسكىىتللائر ەزلىىپل ەر سڭلىىائ ۋەىلرلىىدللا   ەىۋۇرلىىتچ ەڭئارغىىىىا ئ ەئڭلاالىىلر ە م»: وې لىى  ئەھھلىىلە

 چىسچل ە  گاىلىدۇ ئوزۇ  ۋۇىلىتغئھۇ  ئۇملكۇڭىدلل واكىىا ئىسخغا ە  قې لرلى   وەز  ئئىسا ە  ڭاماز  قې لرل   وەز  مە    غئمە ول ل

 ①«ئەمەل ئسم لتل ىدلل مېزلىا ئىس ئبئۈاىدلۈە  اىۈز ائرسمىدلل چسچىىا  لىامېز  قل ۈى  ئىبارلزل ە  مە   اىۈئل ە  ئئىىسىگاىلدۇ ئىاركلى 

  ەاددھ

 ەتئىىىاھ سخرل االىىىرلىز ئ ې لرلىىى  ق سچىىىسە ئوزۇ چ ۈڭىىىدۈزرل  ق ەزللەرغىسڭلىىىائ ەمىىى ئللزىىى  ئ درغئاوىىىد ەرەاالسسىىىاۇ.ئ ەالەمىىىلەئ 

 بزۈڭزلىىىىا ق ەھلزل زلىىىا و ۈالىىىتل دەئ ېزلاالىىى» :ەاىىىددھ سڭىىىدۇىم ۋە دىلرلشىىىتلل چئالىىىلد سڭىىىدۇىو سڭ ئىىى ېرلىىى  ى ڭغەئىىىا ۋۇرلىىىاڭرلىلز ىلرل

 « قې ەز ىلرلشلائاھۇ ۇئڭ  سئ  دئوائھ ەىى ى ېا اڭرل ل زلام ۋە ەڭدلۈلرل ل زلائائلر

 لىىارلتدڭھ ە ولىى گ ە ئىىاھۇ ىلرلىى  ولىىر ەمەەللئڭىى ئ سالىىتەىەبم ۋە ۈڭزەتالىى ۋۇالىى   ەئز   سا درلىىا و ەئلىەچتەقلشىى  كىى سالىىسر ا م

 ەتئللىىاھ سل لزل ئلشىىر دڭلىىارلتھ ەچتلۈ ئىىاھ ە كىىائۇ لت  ولىىر اخىىارلى ڭلللتلزلىى ۋە  ااخشىى ە.ئىىاھ سالىىسر ا م ۇزلىىى  دڭرلشىى ئلشىىرل لز  ئئئ

 ەمىلللتلزلىا اىلرلى    مېاىزەت ئۈىىۈ  چەئولىللرەش وىېىل  وىارلغئڭ   ئلشىرەش  ئۈىىۈ ىىاۇل ئلكلىت  ىىۈڭۈ    بچۈۈزەرەاددىاچائللا ئ

 لدئدھ ەتئللىائ للبزرەكىتئىارغى ئۇزلرلىلزى  ق ەچزلىاڭلل ەم لسى ى الغئ ىاچائرلىغئڭلىواكىى ۋە سشوئرى ەدخلكملتلى ھلزلزلىا ۋە خەرىلزلا

  دااچلد ەچۈەئللاھ ە ولر ەئچ كش سوئر

 ائارغىزلىى بارلزلشىىز   ئلسىىغ. ھلزىى  ئدئخاچىىاھ بارەڭ ەالىىرللوىىئا  ئ بمىىۈئئ ە ولىىر ەۋۇالىى ىلرلىى  ھ ەرەەچىىىاچتلت  بزل ەئىى ەچتەـ ئللىىاھ 2

 سڭىىدۇىم دەىسئئىىا  قەئل ى ئىىارغى چائىاۇ  دىلرلىد ەئرلىى چ سڭل لىائ ۋە دىائۇاىىد ەەھ ەتولىى  ئىاۇم ەچرل لىدللئاۇم بئالىىلتلدللا ق سھئلتلز ىى

ئىىبز چلىىپل غئھلل   ئىىسۇئڭ   ئىىۈرپەت ئېرلشىىل غئ ئۈىىىۈ  –ئسڭلسىى  ئااىىارغئھلل ولىى     رل لىىدللئاۇمەچب ىسھئلتلزلىىا)ئارغىزلىىا : ەاىىددھ

كۈوالسىلكق   وسڭل ىدۇ ڭسئرىىس  ب   لۈلى  اۈئگۈزلىدللا  ىەۋ. ئۈىىۈ   كىەزددئ  ئئئڭاچىاڭرلىلىولەت اائلتلى   ئىائۇڭغئھۇ مېال ىـ مىسىە

  ② ئلل ەچرەئ وائ

 ەۋىلرلىىا   ەتئ رل لزىى ەرە چ سئدشچىى الىى ۇىئاااررل لىىدلل  ۈىىىۈ ئ ېىى لرل و ەچۈلغئللىىاھ اڭلالىىاىاولرەئ ەز و ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئ 

 ىلرلا   ەۋالللەچ سچسكلز چ ەئە ز   چۈئلۈ ەئى دڭلارلتھ ۋەھلل  سۇئڭلائ

 ېتلشىىتەئ ەئزچ بارلزلشىىز ئ ەۋەورللالى ەىسىىەچرەئم سرسرىۋۇئئ ساىىاق  واكىىىل  سشوئرى ەكىىلسلم ە ىلرلىى   الاىىاھ ولىر ەىسىل ئلرلىىى چ ەم ىائ

 ەچىۈە ق ەمىدللئار للبارەڭ ەالىتئ ىىې وئرلىاڭرلىتلل  ىاااچلىدۇ  مەكىلسل ولرەڭىغ اېىكل قلتىاب  ۋە ئئىىسش  ئلسىغ. چائلەلىدۇ  سئائىتى سڭىاىگ

                                     
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   ①
 ئااەت  -21   لس الۈئئد.  ②



 

  سۇئھلزددئك رەئمسللەەا لئللز  چ ۋە ەۋەۋلمئل ا. ڭ ەاللرە وئرلا   م سئارل غئم

 مزلائەرەاالسسىاۇ ئ ەالەمىلە وىس  سڭىاىتسئگ ېىتل ئ ەئزچ بارلزلشىز ئ ە ڭلللت  ولر ەئقلددڭلارلتواكىا  چ بزئلرەئھللائىل لى  ئ ەم ائ

  ىلرلاڭرلىددئخلغ رلت  الۈڭزلتل ە

 اى چائاۇڭلىىئىىارغ وىىس ىىىۈڭۈ   دئخاچىىاھ ەزل لىىدەوىىاش چىىائچل  ئلسىىغ. ڭ ەكىىتللئلشر ۈىىىۈ ئ دڭلىىارلتھ ۋە ۈەللڭىىدۈئۈشگ ۈزلز اىى ەئـىى ا3

  دېرلىىدزلىىت ق چىىۈەەىلىەى ەتئچىاڭرلىلىىدلل ئللىىاۇئلكواالىىائ ىلرلىى  اائ بزلىىدللئ ۈئگۈزۈكىىتەائل ۇھلسىىلز   بزلز ئىى ۈزلىىدەا ەئئلزسىىاڭغئڭ  ا

  دئاكلد مەر ەەئ ە ولر ەئچل لۈ لرلۈر سواكىل  ۋە ەال ـ ق ۈڭەئالاڭائات  ى ۋل لرلت ىائ ېاىاڭ لرلت   ھئلش ۈەللڭدۈئۈشگ ې لزز ز

 ەم لسىىلدەى ۋۇىلتغئڭلىىاواكىىىا  ۋۇىتلىىدلل ۈمەاىى ۈڭلىىدل سق ۈمەاىى ەچتىىا  ىدىلرلزلىىد ەرەەچ ۋۇىلىىت ەئى ۋە ەئقىىۈڭ ى ۈىىىۈ ئ دڭلىىارلتھ

 سڭل ىىدۇاىىئى  ئ رلتلاەئقلىىددڭچ ەز  ئلسىىغ. ھلزلىىدۇ خل لسىىتلىا  ھلزلىىدۇ وئرللزلىىدلەمەئ ەقرەڭىى ە چل لۈ لرلىىل ىلرلىى  ى ۈىىىۈ ئ دڭلىىارلتھ

 ەچرل لىىىدللزلزز دڭلىىىائىىىارغى اائۇچىىىىا  ھ سڭدۇىغ  كىىىسئائىتىىى ۈ قىىى ەقرەڭىىى ە چل لۈ لرلىىىل ىلرلىىى  ى ەزھلزلىىىدۇ وئرللزلىىىد ەىسھللغئڭلىىىاا

 ااىدلرلزل   ەوىئال  ۇالىلىدۇ ەاىلرەئھللكى ەئگە اائلتلى  و ىىاۇل ىلرلى  ىئىارغ ۈڭۈ   ىىەمەلااخشى  ئ سكى سوئر ېاااەت اادلرلزلشتلل و

 ەئئلر ل لۈىىى  ھلزغئرىىىا قلشىىىلر دەىسئئىىىا  قەئل ىىى ئىىىارغى چائىىىاۇ  ەىەززۇالىىىلددئچ سالىىىسر اڭرلىزلام ەڭپەئەچرەڭىىىدۈئۈشم سواكىىىىلغئڭل  ۋە

 ەچ ەالى ەۋئلتل غئڭى ئ ۋۇىتلىدۇڭامىاز  ەئ  ل ىوىارلرل  ە.ئى  ئىاھ: ەاىددھ سڭىدۇىم ەڭىلىترەەچ رلىز اەئقلددڭلچ ۈزۈۋېتلر ە قل گ ەئلپلدللچ

  ااىتسئمااىىدد ىەچىلىىم ىلرلىىسىلغئڭ   ئىىارغى ئلسىى ۇە ڭغئئلسىى ۇە ىلر ىىا  ىىغئ ئل ل ەڭىىغئ ا  غئ قلىىلل  غئڭىى قللل ل سئلىىدللا ىلرلىى  چ

  ①؟ از ئلكرىغئڭ  قلى ىائۇ. ىلرد  كې لل اائۇچىا  رللاالغئڭ    ئۈىۈ  وەڭدلرل  ئارغى  ئېلتىلزۈ  

 ەت ەى ل ەڭىىرەئىەقر  ئىىارغى ەمەلئ ەقرلىى ە ىئررلزلشىىلز  ى ەڭىىدلرل لزلاو سۇئڭ اائلتلىى  ئاڭىىدلل ئىى ەئالىىلرەئڭ ئىىارغى چائىىاۇ  ىىاز ڭ

  وەل ڭەئاللرەئھدئ  االۈلزا  ۋەزللاڭرلت 

  ل ەبزرلئىى ئڭل سەئالىىلرە  ڭىئالىىاڭرلىتلل  ئىىارغى ىىىاۇل ىلرلىىا ەرەەچىىىاچتلت  بزرل ل ەئىى ەئلىەچ لىىرەئچ ەز وئرلىىا  و سالىىسر اڭغئھللم

  لا اېىللېاتل ارئك  سوئرىلرلا   سلواكىا ھلزغئھلل ىئو ەرسە لز   سو سۇئ  ئۋۇرلا ىائۇ. ىلرل

ائ وىىوىىااغئ  ىىىئڭ ھلز سالىىاىاولرەئ  د اادلرلزلشىىز  چئالىى ااد ەڭپەئەچرل لىىدللىىىاۇل م ەوىىائى ۋە ۈزەررلۈرل  گىى ەولىەچزلىىائلسىىغ. ھلزىى  چ

قاچتىا  اڭلاىاولرەئالى: مەالىلرە وائۇرلىا    ئېرلى  چەڭ وەئمەالىتلل چەالىل  الىەرللم ولى ل ەب   ئلۈۈلسىلز  ولى  دڭلارلتھ ۋەھلل  ئسۇئئلد   

لىد   ئزۇچىغئ  ر ە ېى لو ەۋەئقل لىدللاڭرلى  چئر لرلىت خئكىە ەڭىزەچۈەا ەۋفىرەئئللزى  ئ دئەى ا ئاود ۋەواارل لدلل ئئال ا  ئللز  ئاففا  

 چئالار للا   سكتللوئر ەڭزلت ا ەىر ئ سۇئڭ واارلى  ئ سۇئڭلائ

 ىىىئرل لكھۇل  وئر االىىتل اىىۈئلۈل لكھە ھدڭلىىا  ېىى ەزوئر االىىرلى  ق لىى ەئ ەالىىلكگ دڭلىىاھ   لككىىلسوئر لىى ەئالىىلك  دڭلارىىاوىىئرللز   ھ سىلىمىى

  قې ەزك  سوئر

  ەئارلسىىىلرى ې لرلىىى ا ۋۇر ىىىاڭغئ ىئال ەرەەچىىىىاچتلت  ەچتەئللىىىاھ بزۈڭغئرىىىائ»: بئالىىىەچۈە ق ەەھ سڭىىىدۇىم ەرەاالسسىىىاۇ.ئ ەالەمىىىلەئ 

لى   رئلك سۇئڭلىائ ىارلىا   ې لرلى ا دڭىدللار للاڭرلىتللئئئ سۇئڭ ئى ۋېرلى  ىئال ەرەەچىىاچتلت  بزل ەئى ەۋمرەئمىسئلر ل لۈى  ى ەئھللاللر

 « الاىغڭ اىتا ەچ اىرل لدۇئللاھ ەھل لمى

 

 قۈڭ   -2  كەوا  ئاازلاالر ب   1429ىلج   

    ئبقتەولب   16الر  ب   2008ملغھ 

                                     
 ئااەت  -31ئەئ ۇف الۈئلس    ①



 

 تېررورىزم ۋە جىھاد

 

 قىىبە ئەڭ ۋە ئلشىىرلتلرلۋۇچىا  قىىبە ئەڭ ۋۇالىىلتلرل لدۇ چەكىىۋلىات ھدڭلىىا الىىبزلدەز«ې ئوئلىىك.چ» ساىىا و ۋەىەالىىلدلل ەول زتېالىىب   11

 ىىىىازل رل ە چىىىسئدە ئلشىىىتلرل ە  قەڭ كىىىسڭ لرلل الىىىبز وىىىساىىىئى   الىىىبزئلۈۈلز ىىى  ولىىى   قەرىىى ە  وئرىىىسە ماۋزدالىىى چىىىاۇش چىىىائچل  

 ۋە ېزلىتئ ېرلىز ە  قئلتتلپاىىىا  ەزولى ھ سئلسىلدۇئئچت اەمىلىلەچرەئ خەرىىىائۇرلت ۋە خەرىىرەئ ھۆرەچىرەئ ىااسى   ىەئ لزلاالبز«چې ئوئلك.»

 ائى  ەئلپ ول  چ ە سلرلمچ

 ەنىسىم ۆزىنىڭس«جىھاد» ەنبىل ۆزىس «ېررورىزمت»

 ەئۇالىىىل  ەال ۋە ۈكىىى ەزى ەىل لىىى ەۋ ەكۋلشىىىرەڭ ەز ىئئى ىىىاى  چ» ە ولىىىر ېتللىىىائ ئ سرەترىىى بز الىىى «Terror»ئلز رلىىىك چلرلىىىدلۈ  

 سچىىىىسش ىئئى» بز الىىىى «Terrorism»ىئكىىىىىاڭدۇ  سم لسىىىىلز ىئك ېىىىى ە ھ« ism» سڭل لىىىىائ سە وئرىىىى ەڭلىىىىرەئھەم ېىىىى ە ھ «ۈكىىى ەزى

   ۈئلددولرد ەڭلرەئڭ م ې ە ھ« ىلرل  ۋۇڭرلتزوئۇ ېرل  ال ۋەىل ل ە

لىىىىك ئلز ر  ەىەت  ە اىىىىئى ئلىىىىۈ بزرۈزالىىىى ېىىىى ە ھ «بۇإلئىىىىىا» سالىىىىرل لدۇئلسىىىىغ. ىام ۋە ەئەباىىىىاق  ئ سرەچرل لىىىىدەر اچلرلزلىىىى ەئەبئ

  مەرىىىسمۈ  وسڭل ىىىدلل  ە ىلرلزلىىىا  ئلىىىۈ ەئالىىى ەچ ەەھ «ۇإلئىىىىاب» ەئااڭلىىىدۇىلرلىىى  ا ەئالىىى ەچ بزلز الىىى« Terrorism»چلرلىىىدلۈ 

  ىاۇقەچتسئول   قل گە الرغئھلل ول   الل چتلل  اېىلزى  مەمرلۈەچرل ل ەئلسغ.  ئېىل   «چې ئوئلك.»

 : ەر ە ق ەڭلدەخل  م 3 بۋەڭدلۈلدەزچ دەىسئئا  قەئل  بز ال «الااھ»  چلرلدلۈ ەئەبئ

الااھىىىىا ىلى للىىىاڭغئ  ئىىىارغى ائرلىىىدۇ  سئدەچىىى بزئلسىىىلكئ ەئھللرسئ لزمىىىرىىىازۇت ىلرلىىى    ېرلىىى ئىىىارغى ائرلىىىدۇ ىئرلىىىا ىىىىئئۇل ئب   1

  ①دوئر ااد ۋەئوائۇ ە ولر سىلغئماررل لز   ااڭرل لز  چلۈل  الااھ ىلرل

ب وىىائرلت سەىئاىى سئللىىاىائكىى  ) ىىاقلتغئڭ  ئئچت سۇئرىىائىىائىلرلت ئ سئئىىا ى  ىلرلىى  ۈئەشقىى ە ولىىر بزااقىىائۇە الىى ىلىەچزىى ەىب   2

  ②ىلرللل قۈئەش ولرە  قۈىۈڭ

 ئەمەەللئڭىىىى قل ۈىىى  )ااخشىىى    بئالىىىىلتل چل لشىىى اڭرلت ق دڭغكىىىتائئئ ەچرەئڭ ئللىىىىاھ – ەمەلئ ۋەااخشىىى  ئلشىىىغئڭ  ىلرلىىى  ب   3

  ③ئۈىۈڭدد اادلس   ئبزلزلاىلرلا  الااھ   ئسڭلا ىلرلدلۈە  دۇب الااھ ائرل ئئئدڭغش

  ې ەڭرلۈتسئقلش  ھ سى ىائك  ئارغى ائرلدۇ الااھ ىلرل دئۇۋۇڭرلىغئراز ۋە درس.ز «سااىلدم «

 ەرقىپ ڭجىھادنى ەنبىل ېررورىزمت

 ىلىىدمسساا  مېللر ەاىىددھ سااىلىىدم ې ئوئلسىىتچ لدئئلسىىل د سرلىىا ىئا ەئالىىل ەالاىىاھ ئلۈۈلسىى  ئلۈۈىى  ئىىاا لى ڭ ە ولىىر ې ئوئلىىك.چ

   ېللر ەاددھ ې ئوئلستچ

خاىلشىىى   سئدۋېتل ئائلغكىىىت ەالىىىتە ى ەولىىى ل  –الاىىىاھ ئلۈۈلسىىىلز  ولىىى   ە ولىىىر ې ئوئلىىىك.چ ەئلپلىىىدللچ ەئقلشىىىلر ەچرلىىىلاامىىىا  ڭلل

 ئې لزلشىىرلتئلزتىىاالل  وىىس  ەر ەقىىتەلرلىى  قئاچ ە ڭىىام  ولىىر ې ئوئلىىك.الاىىاھ چ ەىىىىاڭلمى ۋە ە الاىىاھ ڭىىام  ولىىر ې ئوئلىىك.وئرلىىاڭرلىتلل  چ

 قەر ەاىىدللا ۇالىت  كىەڭل ە ئسڭلىا ئەرەاالسسىاۇمز   ەالەمىلەئ ۋېتل دئائلغكىتسئ ولى ل ە –ولى   ڭەئالىلز ئلۈۈى  ئىاا لى  وىس  ئلشىتسئ

ائرلىدۇ الاىاھ ىلرلىا    ائاۇڭلىاچئىارغى  ئېرلى ىئرللىا ىلرلى   ئەرەاالسساۇ.  ەالەملەئ ىۈڭۈ   ىلرلدد چەىەززۇ الۈ ەچرەكز  ولرە  الۈ ەچرەئ

ئىائىلرلت  اەچۈىۈزۈش قلشىلرەئگەھلزلزى   ىەى چائاۇڭلىاوئرسىا  ئىارغى  ھېللرلىدللا  «چې ئوئلسىت» ىەم لسى  ئارلاڭغئڭلىاىئرللا ىئئۇل 

 ئىىبز لز  ىەم لسىى  ەالەملەئرەئڭلىا قەرىى ە  ئۈىىىۈ ائرللىىا واكىغش  وەخىت ئارەمرلىىلئلۈۈىى   ىسچسرىددئدە  ئىىازرسڭرسىغئھلل ئىسۇئڭ 

ىائكىى   زدرسملىىا ۋە اھلشىىاىغئڭ   ئاھۇرەچرلىىل ئبچ ۈكىىتلۈ ىلرلىىا  ھۇىلغئڭىى    قىىۈئەشىئرىىدۇش ائرلىىدۇ  ىئىىىسىرل لز  – ىەى خەرىلزلىىا

 كىەئلىەت ئەىلى    ئەمەلچىئر ۇ  وىس ئەم ىا  قېرلىددچىئر ۇ  ھېللشۈە «چې ئوئلستغئ» ىەم لسلز  ئارلاڭغئڭلاىئررل للا ىئئۇل  چسئدە

  ④ىلرلدد ئەت ىەچىلم ھېللشز  وسڭدۇى ىاررلتېئ ۋە

  دىلرلىىىىد ۆرەچرەئمىىىسھ ەز ىلرللزلىىىد ەخسىىىرەئك سڭ   ئىىىەئلۈەچرل لىىىىددئى ۋۇڭرلىىىتىلرلزلىىىدللا  زوئۇ ە ائرسىىىلكرلت ولىىىرب   ې ئوئلىىىك.چ

ىىىا   ەى  ڭىىاىشسچىىسىئئى ەئڭ قلشىىلر ۋە ېرل ئاالىىتللا ئىى ەىىىدلتچئلزسىىا  ىااىىاچلز   ېىى ل  چ سزرسڭ لرلىىتو ۈزلىىدەا ەئا – ې ئوئرىىسىچ

 ەئلۈەچرلىى ل ەى ې ئوئرىىسى  ئلسىىغ. ھلزىى  چدىلرلىىد ەتئ سڭ ھلىىزغئ وىى ۈچىىۈ   دڭلىىاھلۈ ھ سە ىلرلىىىغئ وئرىى ۋەىشىىلمىاچىىائرلت  بقىىۈشچ

 درسملىىىىىاز ۋە سڭاىىىىىىىاگ ەمرلشىىىىىل غئ اائھ ەىۋۇھۇئرلىىىىىىىاچ ۋەوااىىىىىا  ىلرلىىىىىا   ااخشىىىىى  ئلشىىىىىىا  ېزلىىىىىتڭاىىىىىىاالت  ئ ەۋىلىەالىىىىىلز ىائكىىىىى  م

                                     
 ب ئااەت  95  الۈئلس  ڭلسا ①
 ب ئااەت  52  الۈئلس  فسئىا  ②
 ب ئااەت  6  الۈئلس  ئەڭۈەوست ③
 »وەت  -25ڭامرلت ئەالل     «ئلسغ.  ەالەملل لدلل چې ئوئرسى كۈوالسلز  ئەت ىلرل »ھ ئەفىەت زەڭەل ڭلا مسىەم ە ④



 

 وې لرلىدللا  چې ئوئلسىتغئراىلرلىدللا   چەىدلىدئلزسىا  ىاااچللىا  چې للىدللا   وسزرسڭ لرلت اۈزلدە اەئلى ىسئئا  قەئ  ەمرەك ەڭغئاائھ

لىىىىدللاڭغئڭلا  اەئ اۈزلىىىىدە وسزرسڭ لرلىىىىت ئاىۋە ئسڭلىىىىا  ەالەمللىىىى ل ە ىائكىىىى  ئىىىىسئدش  ىىىىىائارغى  وەر ىىىىۈرل ە  ئېزلىىىىت اىىىىازۇڭل س

اىاق  ھۇئرىا ئېسلرلشى  اىاق  ئىئڭ ىىئر  ۋە الىئل  ىسچ  قېسلرلشى  اىاق  الىۈئگۈ  ىلرلدللاڭغئڭلا اازۇال  كسق   ئسۇئ ئبرتۈئۈرۈكى  

   ①ىئڭ ئازۇب وائئسۇئرا ئاخل ەچتە  ىلرلدد  ئەالۋۇ ۇھدڭلاھڭ  ئسۇئاازۇ  ىلرلزلش  قې ەز  وس 

 سلكۇئڭ  ىىىىئىىاال  سەولىىى   وئرىى اغئڭل ل لزسىىلپ ەالىىتسئرل لدلۈ ھ ەالەملەئرەئڭلىىىاائرلىىىدۇ الاىىاھ ىلرلىى    ائىىارغى چائاۇڭلىى ەم ىىائ

 ڭلمەىىىىاىائكىى  ى اوئر ىىاى   وئرلىىا  ھلۈتاچئئۇئرىى ەئقلزرلۈلزىى ئ ېتلىىىاھئ ەئڭلا  زۇرل غئرىىا  قلشىىلرغىلغئراېئلسىىتىلر ىىاى   وئرلىىا  

   دوئرلد ە ب ولرەۋەتھ ەڭ ا) بزگاى ال ە  ولر ەرە.گاى ى ە  گاى ىئئۇل ولر ۈئەش  قسئىلرلشت ۈئەشق

 ۋەىلرلىىى   ېغ ولىىى   ئىىى ەالىىىل ھللئ 14لز   ل لزسىىىلپكىىىاڭرلت  ېىىى ە ھ ②ائىتىىىسئزوئۇش  ھلزىىىدۇ  ائلسىىىغ. ھلزلزلىىىىسئئىىىا  قەئلىىىى 

  الاىاھ ەاىددئلپاھلرل  ې ەڭرلۈزى ىلرلى  ھ سالىسر ا زوئۇە م ەئڭ قلشىلر –الاىاھ  سا درلىا   ئلسغ. ھلزلدۇ وەر ەقتەق ەمەرللرەكتۈئۈەئ

ىلرلى   ەتىلجى  ەھلىزل ەىئرىدۇش ائرلىدۇ م ەئقلزرلۈلزى ئ ېتلىىاھئ بزرل لزلىائ للسوەچرەئھئئى –ئازۇب  ۋە درس.ز ەقۈلدلۈ م ەالرە تەھ ەڭئ

 ئسى للىاڭرلى  زدرسملىا ىلرلزلسىلغئرىا  ىساىس.  «لىد ئ سا درلىا ىئرىدۇش ائرلىدۇ و سىرل لز ىئىى – ەىى سىاال ۇئڭلىا اڭاىغڭلا  م

 ەڭئ االااھڭلىىس   ماڭىىا وىى③ھدئىىىاھل  ئەرىىۋەچتە وې لشىىۈە اىىائھە. ئسۇئرىىاىلرلزىىد   ئىىارغى  ئدخسىىەتب قبئاللتلشىىۈە)ىائكىىلرلت  ئۈىىىۈ  

 ەئقلزرلۈلزىى  لۈلىى  ئ ۋە ېتلىىىاھىااىىاچلز   ئ ەچزلاوئرىىدلۈ   ئلسىىغ. ھلزلىىدۇ الاىىاھ ئلزسىىاڭلل ەرىىس.م سڭل ىىدللو  ەئلپلىىددچ ېزلىىتئ ەڭئ ۋەچىىئر ۇ 

 ەڭرل لدللقلشىىى سىغئڭلىىاھلۈتاچئئر ە.ى ېسىىىل دۇئرلتو ەئخلىى ى ۋە سررىىىسىغئھللى ەڭلىىۋ م ۋەمىىىاھھلم  ۈئرىىۈزچ ەئى سۇئڭ ىئرىىدۇش  ئىىى

 ل سا درلا و ۈىۈ ئازۇت ىلرل  ئ

 سڭلىىىائ ۋە ەىل لدەكىىى سڭەۋۋەئەئمىىى ەھلىىىزەم سىىىىۈ ئ ې ەڭىىى ەم لسىىى ى ازۇماڭلىىىدۇ وئرلىىىا  رازۇچغئڭلىىى ەرەاالسسىىىاۇمزلائ ەالەمىىىلەئ 

 لۈلىىىتل ەمەمر واكىىىىلغئڭلا ئەزەرىىىدلل مسالىىىسر اڭغئ ىىىىۈڭۈ   وەئگە ؟ اىىىۈزاىىىااغئھۇ  واكىىىىل س ۋە «ئ وەھ»  «سىىىىسھئ» ەچ ۇ لىىىدلۈ ئ

 مەھلىزە ۋە ەمەقىۈ ۋە مەقۈلرلۈىرەئ  ئەمەلواكىغچىا   ئىبزرل   وئرىسەول لز ى   ۋۇىلىت ىې لل  ئسئدكز  ئسۇئ  ئەمەلىلرلا   ىساس.

ىارىىدۇ  ائررىىسى ئمسالىىسر اڭغ ئۈىىىۈ واكىىغچىاڭرلى   ىساىىس. ول رەكىى ە مەھلىىزل ەول رلشىىل   ولىىرە  اەىىىسھللغئ مەھلزلىىدلۈ  ئەچ ۇ لىىدلۈلرەئ

 ەچاى ف ەقۈلزى الرى  مب   8 ىلج للەڭلىا ىئكىسڭ قلشىلرلل ئلسىغ.  ملىائىئ   ئۈىۈ  ڭې ە اەڭە  وەئگە  ئەھھللە ھۈك ەڭ ەالااھ ىلرل  

  ە رلىت ولىرز  چلئلسىغ. ھلزى ۈڭۈ ىلرلزىد ؟ ىى ەچاى ف ەقىۈەم ە ولىر چلز رلىت ېىلتلر االىتللئ ېزى ى   سلقلشىلزولى   ەڭىدەقل گ ۈىىۈ ىلرلى  ئ

  6  للەڭلىىاىلج ئۈىىۈ  ئىېرل ئارىدلز   چبقۈرۈكىزلاىىا   كىسڭا  بئلىىددق ەۋزەلئ بقۈكىتللىلرلى  ىىا  چ سئدشىلرلشىتلل ئى ەلى الىلرلز ەم

 سھەالللەھەىىى ۈىرل  قىى ەقىىۈەم ەر لزلىىدە ق ۈىىىۈ ىلرلىى  ئ ەجى ەقۈلىى ەم سالىىسر اڭغئواكىى لرلىلدۇ م ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئالرىى   ب 

  ەھسىەممى ڭىدل س ڭلاچا ەئچرەئڭ كى ەىىلرلى  ىلىللل وئرلىا  ڭىاى سلىئوى ۋە ېتلشۈەىااتل  ق ەھلزل ەم ۇئڭ سئ سە ئاردلز  چئال سۇئڭلائ

 ەىڭىىاى ئڭلىىاسۇئ ۈىىىۈ ئ ېرل ئارىىدلز  ئىى بقۈرۈكىىلزلاىىىا  چ ەىەت  سئدەچىى ېتلىىدللا ا ۈى قىى ەقۈلرلۈىىرەئگەم ۋۇىلتتىىا سكىى ەرەاالسسىىاۇ.ئ

 بقۈكىز ىىا  چ  سئدكىز ئ ائلسىغ. ھلزلزلى ۋەىەرلۈرەئمىس س  وىېتلىددىااتلى  ق ەھلىزل ەم ەالىتللقل م ەقۈلى ەم ۋە دىلرلىد سلىئو ەئچرل  ك

   دئئاا لى ول   اقلتلد ەڭرلۈلزلائلۈ ەئۋەئپچلز رلى ۋەخارل اادللاڭرلى  

 ە ھ ولىرالاىا ۋلمچاڭتىا ەئلدالى سىەم ەھمى سئھوقتى ەاەسرىەزىەئئارلم ماىاملدلۈ  كى سئچلزلائلرلى ا ەزىەئئ س تلس  الاولت م املسل ڭل

ئلسىىغ. »: سكىتسئھ چئڭ سڭىدۇىم ەئىلزى   ائلۈۈلسىلزل سواكىغە وى بزگەالىى ەەوىائ  ھ ەئىى ئاالى ا    ە ولىر ەئا سئلسىلدۇئئچت ې ئوئلىك.چ

 بئمەچز ئلزسىىاڭلم ىىىى ۋەچەڭزىى   ۈرىىۈقز  م –ول لز لسىى   اىىاڭز   مىىال : دز  ئاالىىال ىلرلىىىد ل لزسىىلپ ڭئلۈۈىى  ىىىئ –ھلزلىىدلۈ  الاىىاھ 

 سالسالىىىە خ ېىلرل  ىىىى ەئگەقلشىىىلر سڭىىىاىول ب   چې ئوئلىىىك. ئەم ىىىا  ەتئللىىىائ سچىسزدكىىىتللى ېكلر ەڭرەئڭىىى ئىئرىىىدۇش  ئلۈۈلز لسىىى   

  ④«سئىلرلشت ەكرللڭلاڭغئرا زللاڭۈااكا ۋەئااارغئرا  وارلغئرا 

 ىلرلىى  ەكىۋلتچ ەۋلتلزى ئلسىغ. ھ بئالىلتل  ئلسىغى ىلرلىى  ائرلىدۇ چل لشى اڭرلت ق بزلز ئى: ېرلىددق ەڭلىرەئھەم ب رل ە قى بز الاىاھ الى

 ئرىىىئىې ئوواكىىىىلغئ  ئلسىىىغ. ھلزلىىىدلۈ  الاىىىاھ چ ۋە سئشىائكىىى  ىئئۇررلىىىت چاىاولىىى  چىىى ۈكىىى ەڭ ەىلرلىىىا  ھ ساىىىس.ى ەش ائرلىىىدۇ ئلشىىىر

 دۇسڭىىاڭ ىاڭىدۇىې ى سئدشىلرلى   ئلسىتلغىلغئرا ىائكى  چى ۈئەشىئردۇش ائرلىدۇ قى ۋەچەڭز   ااڭز   سئال ۇىت ە چامام ەئلۈەچرل لدللى

 ل وغڭ ااددېساى ې ئوئرسىچ

  ەولىىر ې ئوئلىك.چ االااھڭلىى ەچىلىاچلىدۇچ ەوائرىىا  ئلىز لۈ ېرلى ئ درىسىالاىىاھ چئر  ې لشى ق  ەچلىۋۇ  ۋە ەچىلىىىاتچ سالىسر اڭغئم ۋئو ىااا

 : ىلرد  ېغ واااڭاچز  ئ بۋەڭدلۈ چ ەقلترەەائىرلىلز  چ سڭااللۋلت م ې ىاڭدۇىى

 سالىىسر ا م اقلشىىلزل سالىىسر ا م ېزلىغڭىىدلۈ  ئ ېۈلسىىترل لدللئلج ىىارلم چ ەھلسىىغئڭلاب ىەڭ رللئلشىى ەڭ)ئ ەىلاالىى ۋەىسئئىىا  قەئلىىى 

ااخشىلرلت  ەم لى ەى ۋە بچىۈشچلى  ئ ەولى گ سكىسش ااخشىلرلت ىلرلى   چئڭ سىەولەت مى ە ىەت وئرلا  ئاۇىلس  كى ە ولر ەۋمرەئى ەمەلئ

 ۋەىلر للىا   ئىسئدش ولىرە  الىلرەئب ھللقىا ل ۇئ): دللا چاالزلد ل لزسلپ سڭسم زلاىسئئا  قەئل  س  ودئاالال ىلرلد ەكز چلر ەتىلدۇا ە.ى

                                     
 ب ئااەت  33  الۈئلس  مائلدە ①
 ب ئااەت  256الۈئلس  وەىەئە  ②
 ب ئااەت  39الۈئلس  ىەج  ③
 ئئچتسئۇ كەئى گېكلت   ④



 ئاھۇرەچرلىىىىل ئسۇئرىىىىا ىلرلشىىىىل غئھلل ااخشىىىىلرلت  ئسۇئرىىىىائىىىىارغى  قەرسىىىىەز ىلىائمللاڭغئرىىىىا  ىەاىىىىدەە اسئچىىىىسڭغئھلل الىىىىلرەئڭ 

 ە ولىىر ەئالىىلر ۈىىىۈ ئھلىىل    ئىىارغىچسچلىىددھوالىىت  وئرلىىسىلغئڭ  ئاھۇرەچرلىىلئىىارغى  كۈوالسىىلكق   چئالىى اادد  الىىلرەئڭ  وئرسكىىسڭغئھلل

 سچلشىىل غئھللھوالىىت چ ەمرەكىىۈەڭرەئڭ ىلىل لشىىىا اائھ ەاىىدەەى ەئڭ الىىلر ۋەىلىائرىىا   ەاىىدەەى سئچىىسڭغئھللا ەئڭ الىىلر سئدكىىىا  ئ

  ①دئزۇرل غئھ سۇئئ سچلدلۈە  ھوالت چ سۇئڭ قل ۈ  ئ د چئاللد ەئڭ اللر

 ە لىرو ېەزلۈىاچ – ە   ۋە ە چلى  ولىر ە  ولىر ەرە.ى ەز وئرللزلىد ە رىلرل  ولى ەئەال سلئلسغى ىلرل   ااخش  ئلشغئرا   بزلز الااھ ئ

 واكىىىلغئرا رل لزىى ىەىلىەچ ىسئئاڭزلىىاوئرلىىا  الاىىاھ  ولىىرە  ىسئئىىا   وئرلىىدد ولرەڭ ىىس ىسئئىىا الاىىاھ  ىەچتىىا  دوئرلىىد ەڭ ىىسىىىئئۇررلزل  ولر

   دوئرلد ە ىلرل  ولر ەكۋلتچ

 ئارل رل لزلىىا فلىالشىىسڭالئلسىىغ.   ۈچىىۈ  ئىىس  ئاچلرلىىدد ھەە «ىلتىىال» ەوىىئال  لىى  ەوچ زلىىاىسئئىىا  قەئل الاىىاھ ىلرلىى   ە ىىىئئۇل ولىىر

 ئىاھەمرەئگەئاىىىا   ئىسئدش الىلرەئگە  ىلرلزلىدد ئۈىىۈڭغ وېى ل  ئەھھلىلە چاااۋدزىلغئرىا ۋەىئرىدۇش  ئىبزلز  ولرە ئلتتلپاى   ول ھەز

 ساىىس.ى②  چسچ ااىىددھوالىىت  ىەىلىىىەچە ئىىارغى  ىلرلىىسىلغئڭ  چااىىاۋدز ىلر ىىاڭغئ  چااىىاۋدز ىلرل ىىغئ ىائكىى  ئىىارغى ائرلىىدۇ الاىىاھ 

 ەرىۋەچتەئ ې لشىۈەو ە.ا اىائھئسۇئرىىلرلزىد   ئىارغى  ئدخسىەتب بئاللتلشىۈە)ىائكلرلت ق ۈىۈ  ئ سى للاڭرلى ئ درسملاز سىلغئرا ىلرلزل

  ③ھدئىاھل 

ۇئرىا «ىلرلى  ېسىلىو ۈىىۈ ئ ەقىرەشھلززى  ى»  «ازلغشئل ىلم چى»  «ىلرل غ ېئلستل ەالۈل لمئ» ەڭەئارل رل   ا سڭالئلسغ. فلىالش

  سئئلتتلپىاىت ەزولى ھ ەڭرلۈلى ەئلۈ سىائررى االاىاھ ىلرلشىزل ەىىىاڭلمىائكى  ى ۈئرل ل ەچى ۋدزىلرلتچااىا ۋە درس.ز ۈئرۈزچ ەئئئخشللا  ى

چئختاچسىا   سئدكىز ئ سۇئئى ەگەئئ ئ؛سئدكىسڭغئ ە ولىر سۇئئى ەھەئى سرلاڭلىاھلزى  ائرلىا ىئا ائارغىزلى ۋە ۈگل ە چى ەكىرللچاق  زللاڭۈ

  ④دىلرلشىا وئر ااد ۈك ەڭرللھ واكىلغئرا سىلغئھللىلرل درس.ز

  دچىىئختلتل  ائرلىىدۇ ىلرلزلىىد ەىسىىلكرلۈز ى ۋە ۋدزىلرلىز ىئرىىدۇش  چااىىا سىرل لز ىئىىى – ەىى سڭرسىىىىاڭ االاىىاھ ئلزسىىاڭغئڭل خلىى  سوىى

ئىاخل ى   ئەڭ ئېرلزلىدللا  قېىللل چۈگل ەڭىدلل ىەم لسى  ىائلرل لزلىاىلرلى   ىەل الىلرلز مە ولىرە  چلز رلىتئلسغ. ھلزلدۇ ىئئۇررلت الاىاھ 

  ⑤«ىائۇئھدئ

 چې لشىىرللزلشىىىا الاىرل مەادۇڭلىىدۇ ئىىسئدش قلشىىلزلا مسالىىسر ا    ىىددئئلزتىىاالل ىل ەئچرل ل سكىى االااھڭلىى سرلىىا ئلسىىغ. ھلزلىىدۇ ائرلىىا ىئا

ڭغئرا ااكىىىاڭلا ۋەئااىىىارغئ  وىىىارلغئ  ئسئدك االىىىرلت  ولىىىرە اى للىىىاڭغئ ئ ئىىىسئدشىائكىىى   ئىىىبزرل ل ە وىىىسئى ھلزلىىىم  ۋە ئەخغىلىىىم

  اكىلغئھدئو ۋەخئئرل االرلت  ئەالل رەئڭ  ئسى ۇچ االرلت ااارل لز  زللاڭلا  – ئبي مۈرۈلز   –مال  چەئە زلاىائك   چەگ ەالرلل 

 سۇئڭ اىىىىاق  ئىىىى ېسىىىىلۋېرل و ې لزرل لزىىىى ز اواكىىىىىلغئڭل ۈىىىىىۈ  ئ ەۋۇائرلىىىىدۇ  ئل ىلىىىىم ھ ې لشىىىىل ئ دڭلارىىىىاھ –ئلسىىىىغ. ھلزىىىى  مىىىىال 

 بزئىىى ەىەت  ئلسىىىغ. ھلزللىىىا قلشىىىرەئ  دىلرلىىىد ەتئ ەچىلىىىمىلرلشىىىز  ى سئدشئىىى ۈىىىىۈ زوئۇش ئ ەاىىىاق  ھلزلىىىا قل لشىىىۈ سڭددئدشوئاسىىى

 مسڭىدۇى ئوكەڭرەكىتۈئۈە چېەل ىس مەالىلرلز  وىس  ئىارغى چائىاۇ ائىتىسئ ىئىىسى زوئۇش  ىې ۈل زلا ئسۇئڭ   دقل لد ەڭغئلەتللائ  ولر

 سالىىسر ا م ەئڭ قلشىىلر ە الىى ېلتىىاچت  ئل ىىا  ئ ەم لسىى ى ەئڭلاقلشىىلر ۈزلىىدلۈ ا ەئا ەرىىۋەچتە خارلسىىا ئلىىد   ئ لىىائەول ەگەئئ: ھەاىىدد

  ⑥ەالسئۇمسە ؟م سكىاوئر

 ەز و ۋە ەكىىىىىۈلغچغئڭلاچ ەچرەئڭلىىىىىا اامائ ەز وئرلىىىىىا  و ەڭسىىىىىسەئلسىىىىىغ. ھلزللىىىىىا م  رلشىىىىىلددق  ئاادل سڭدۇىاىىىىىئىل لىغئھلل كىىىىى

  ىىائچرلتل  ولزىىاۇئڭ   ئىىا تئمئولرغئڭ  برتىىۈئۈش ئ ېرلىىۋېرل  ئ بئەگەگىى ەمرەئڭ ئىىاھ سچىىسش ىئئى ەئڭ قلشىىلر سڭىىاىول  ەخسىىرەئڭلاك

 لسئئاۇىلس  ائىت ې ىاڭدۇىااق  ال ۇىتلل ى ېىلزدللا ە ئلسغ. ھلزلدلۈ  الااھ ولر ۋەىشلرلۈرل لزلا ىاچائرلت

 ەئلپلىىدللچ ۆرەچىىرەئاىىاق  ھ ەكىىۈلغچغئاىىاق  چ ەخسىىرەئك سئىى سكىىتسئرلزل لكھۇ چئڭ ەل ىىىازل ى  زۇمىىا  ئلسىىتلغى  وىىئا ې ئوئلكمزىى چ

 الىەالىىىتسال ېرلىىىۋېرل  ئ بئەگەگىىى ېىلىىىتل  ىىىىاڭرل لز  ئ ەئڭلاقلشىىىلر سڭىىىاىول  سە وئرىىى ەئلۈەچرلىىى  ى ۋۇڭرلىىىتزوئۇ ساسكىىىتسئلرلدللا ئ

  دئىغئھىاچائرلت ائرسلكرل ېرل ال ەىدلدىللا چئاماڭرل ەمىللەتىلرل   ا ۋەا ۇ  ەئڭ ئل لرلۈر سرلاش و سىلتز  لغڭغش  م

 ېررورىزمىت ۆلەتد

 ۈ لتلدەلسى  الىولى   ائى االللاالىلتلزل ۆرەتھ سە وئرى ۋۇڭرلىتىارىللىا   زوئۇ ەقرل لرل لدللى س ىاڭ ۋە ەخغىئ – ې ئوئلكم چ ۆرەتھ

 ۋۇىتتلۈى  ەازى ئ وسڭل لىا  ې ەڭرلۈتىسئھ ۈئۈشبرتى لغڭىغە ئ سالىەالىتالىلرلى    ەزوئز ە ولر ەئلۈەچرەئخل  ائرسلك ى ەئئاالكۇئڭ  ى

   دملسال وئۇۇاد ۋە اكلكم   التارلل ىاقل لللت   ې گلتر

  ۋېرلشىىىىىتسئىلرل سالىىىىىتەمرلۈەم ې لزرل لزىىىىى ز سۇئڭلىىىىىائ ۋەوئرسىىىىىا واكىىىىىىلغئڭ   ۋەىشىىىىىلرلۈ ىلىىىىىىىا   سىللىىىىىائ ەڭئ ې ئوئرسىزلىىىىىاچ

                                     
  رەئب ئااەچ 9~  8الۈئلس  مسئ لل  ①
 ب ئااەت  190الۈئلس   وەىەئە ②

 ب ئااەت  39الۈئلس  ىەج  ③
 ب ئااەت  193الۈئلس   وەىەئە ④
 ااۋئو ا مسالسر اڭغئ چەچىلىات ۋە  ەچلۋۇ ىەاىلتلزلا واااڭاچ   ⑤
 ب ئااەت  99الۈئلس   اسڭسل ⑥



 

 ۋەڭلكۇمزىىىاملغئ  خەرىىىىىائۇرلت  الاىىىاھچسئ ائررىىىسى ئىىىس وەرۈىىى   اىىىددەقل م ې ئوئرسىىىىىاىلرلىىى  چ ۈئەشىائكىىى  قىىى سالىىىتەمرلۈل لرەئگەم

  ىلرلدد ئېتل ۇە وسڭ  ىاڭسڭغئمس

 چىقىش تارىخى ېلىپك ېررورىزمنىڭت

 ىەئلۈەچرل لزلىىىىا زوئۇۋۇڭرلىىىتئاچللىىىىا   ھەە «ې ئوئلىىىك.چ»ولىىىك  سوئرسىىىىاى  بئلىىىدللا ق سئدەچىىىائلەلز  ئىىىىاخت ەھەڭلىىىلەتم ەئبر

الرىدلل ب   37 ە ولىر «Tiberiu»ىلرلىا  بقۈم ۇڭرلىتئومارىا ى ەالرلللى  37الرلىدلل ب   14 ملغھللەڭلىا  ئسى لتل لك قبەملساررل لز  

 ۋۇڭرلىىىىىتزوئۇ ۈىىىىىىۈ ئ سڭددئدشىائكىىىىى  ىلىىىىىىىاڭغئڭ  وئاسىىىىى ەۇئ ىىىىىىاقل لللتل « Caligula»وئرلىىىىىا  بقىىىىىۈم ۇ ى ەالرللىىىى ب   41

 ە ىىىتل چ» ەھەئلسىىىپاڭلل لىىىز ەلېىلرلىىىا   ق سالىىىاھل ەم ۈرۈلز مىىىب   مىىىال برتىىىۈئۈەئ سىلغئڭ ىئررلزلىىى   ىائكىىى  ىلىىىىى ەئلۈەچرل لزىىى ى

 رەئب ىەئلۈلتىىى  زوئۇۋۇڭرلىىىت ئئمسملۈزرىىىۈز وې لرلىىىا  ئېرلىىى ىارىىىدۇ  چەكىىىۈلررللىائكىىى   مسالىىىسر اڭغئرا چەئلپلىىىدلل«ەىۈل لرلىىى  م

  ①ىېساورلزلدد ۋەىەال  چې ئوئرسى ئسڭتسر ال ئەڭچائلەلدلۈ   مەھەڭللەت

  1974 ۋۇىتلىدۇ  ۈەللڭ ەگى ەئلۈلتلزلىاى سڭىسشواكرلزلشى  ئلسىغملم ئئال ەئلۈەچرل لزلىاى ۋۇڭرلىتزوئۇ ۈ ەمرلۈەچرل لىدلئلسغ. م ەم ائ

 سئدشلشىىىا ئاكىىئ ەئەزرل لزىى الللاالىىلم ر بزرل لزلىىائ ەكىىۈلغچغئچ ۋە ەچرەئواكىىىا ئلسىىغملم اامىىائ ېللىىز ەالرىى  ملسىىل ھۇ واكىىغڭد   قب 

 ئسڭلىىا ەۋ اەمىلللتىى  «ې لزدۇكىىغئى سالىىسر ا م – سالىىرل س م ۋۇڭىىسلئلە ەلئ»لۈ  ملسىىل ھ ەزلىىرەئواكىىرلد   و ەئلشرلتلشىىۈ ۈچقىى ۈىىىۈ ئ

 ئەل»ھلۈ    ملسىل ئەمەلچىئر ۇ  وىس  ابارۈاىدد ھەەىئرغڭلىا    ىەئلۈەچرل لزى  زوئۇۋۇڭرلىت وەڭزاڭ  ئەل ىەالە  كېالت ىسئرسىلس 

 ىلرلىىاڭ س تچەكىىۋل ئسڭل لىىا  ئەمەلىئرغڭلىىا   لتىى ىەئلۈ زوئۇۋۇڭرلىىت وەڭزىىا ئەل ىەالىىە  تكىىېالاىىاق   اەمىلللتىى «مسالىىرل س  ئلەۋۇڭىسل

 ىەالىە   ە ئەقسىل ئلىد   كىەخى كىسرسرغڭلا  ولىرە  ھەۋلتى ئلسىغ.  ئۈىىۈ ئلسىغى ىلرلى   اەمىللەچز  ولرە  چلز رلت  ەىەت  ئەمەل

 ھۆرەتئلجى ۇ ىلرلىا   وېۋۇالىلتە ىىاقل لللت  مسالىتەولت فائوىزلاى ۇل  ۋۇىلتتلۈ  كس ىلرلزلاڭرلىل س  كېالت ولرە  سالىەالتال وەڭزاڭلا ئەل

 مىسھۇ لىە زلز ئىبىئرلىدۇ  ۋۇىتلىدل سوئرلىا   تكىېال ئەمەل  ئارلىاڭ سىئرللىا ىىئئۇل  ئەل ىەالىە  تكېال ئلد   مەىسسر  چې ئوئلكملزلا

  ئېد ائى  ڭەئاللس  ىې ىاڭدۇىىلرلدللا  

 سچرەىرلت  ىىىىاقل ۋەالىىىاچ لرلىغئڭ  ئلسىىىغى ىلرلىىى   ا ە ىل لۈرلىىىل ولىىىر ۆرەچرل لىىىدلۈ ھ بزئىىى ەمىللەچرەئڭلىىىائلسىىىغملم ا ەز و ەم ىىىائ

 «لسىىىغ.ئ» ۋە« الاىىاھ»وائرىىاڭرلى  ئۇالىىت  ملسىىل ھلۈ   ېرلىى ئ ەئلۈەچرل لزىى ى ۋۇڭرلىىتزوئۇ ەز ائرلىىدۇ و بزگەئچل ئىى ۈزۈمرل لز چىى

  دئسىىارلدمل ڭلىىاسو چەكىىۈلغچ «سچتەى ل ىلكوىى» ېىىىئئھۇڭللەھلۈ ئ بولسىى  ك «سالىىرل س م ۋۇڭىىسلئلە ەلئ» ۈئلللدلۈ الىى ەكىىۈلغچرل   چ

 لىىىىتۋۇڭرزوئۇ ېىىىىلللق ې لشىىىىەر ل ەڭدللئ ەىىلىىىى ەى بزئىىىى سىلىىىىىىا  وئرسىىىىل  سچىىىىسەالىىىىااغمدۇ ئ  ائچلللسىىىى  «سچىىىىىسزدشى» ەھەئىىىىارجل لل

 وئرد    سئرا واش ئ ەئلۈەچرل ل ەى

 ۇ؟تارقالغانم ەنئىسالم دىنى قىلىچ بىل

 –مىىىال  ىلرلىىىا   زدرىىىس. ئىىىبزرل ل ە ڭەاكلزىىى  ولىىىرە رلىىى  ىل مسالىىىسر اڭغئ  ەمەلچائىارلىىىا  ئ ە ولىىىر ۈى قىىى ائلسىىىغ. ھلزىىى  ىلرل زلىىى

 سىرل لز ئىىىى – ەىى بزرل لزلىىاىائكىى  ئ وېسىىل دۇئۇئراىىىئرغە ىلىائرىىا   اسئچرل لىىدلل ئىىسۇئڭ چىىائۇج ىلرلىى    –چىىاۇ   مىۈرۈرل لز 

   ەچۈە ائرلدۇ ئلشر ېرل ئ سئدەىاات

 ەڭغئىا ەۋلتلزى ھئلسىغ.  ەرەئھللىلتىى الى ۇى ۋە ۆرەچىرەئخئكىزا ھ ە رئائلرلىدۇ  ائرلشى  ولى ېى لىا ەئەبئ سئ ڭى ە ئوك ائلسغ. ھلزلزل

  وئرلاڭىىدلل ىلرلىى ىئوىىسلئلسىىغ. ھلزلزىى   ئىىسۇئ  ۈزۈر لىىد ئ ەھلزلىىدللئىىاالل  م ەئڭلاقلشىىلر ەرىى ە ىلرلىى  ق ەرەەچ سكىىز وئر سالىىسر ا م

 وېشىىلدلۈ  ۇئڭلىىائس قېىىللل ىااتىاڭىىدلل  ەڭرلىى ل ەۋەچ ئىىبز وئرىىسە ھەۋەچ ىى ىلرلىى  ائرلىىدۇ  ھەۋەتئلسىىغ. ھلزللىىا  ىەۋمرل لزىى  ئىىبز قېىىللل 

 ەئزھلززى  چ ې ى ا سوى د ىلسىتاىغئرا ئارلىد –ىىاچتلت ىلىللل  سۇئڭ ئى ۈىىۈ چاكىغش ئ سەوئر ەئقلزرلۈلز ئ ېتلىاھئ سۇئڭلائ وېسل دۇئۇئ

 ىەۋمىى  ۋەورللالىىەىلرلىىاڭرلىرل    ىئوىىسلھلززىى   اې ىى  وىىس ڭلاالىىاىاولرەئىاچىىائرلت  ئەم ىىائولىىغل   كىىەىل لدە مەقىىۈە  دزوئۇاىىد ېتلشىىۈەئ

 سمەالەرەئڭلاالىى ۋە ىلرلزلىىا  ااالىىل  ىەاىىتچائلەىىىا  ھەە «رل  كىىېالتئلسىىغ.  چىىسڭج » ئېرلزلشىى  ىىىاچتلت ىلىىللل ىلسىىتاىغئرا  چەئلپلىىدلل

 ەۋىلرلزلشىى   لتكىىېا سالىىسردۇئ ۋەىشىى  ەڭئ بئۈر ل ە چائلەتىىا قىى ەئلپلىىدللچ ە ىەچسىىلكرەئچاررللىىا  ھلزىىدلل ىاات االىىرلت ائرلىىدۇ ك بزرل  ئىى

 ىلغچت    ەىەززۇالااھ ىلرلشز  چ ۈىۈ چئختلتل  ئ درسمرل لز ز سو ازۇرل غئڭل ەم لس ى ەىسلكرلۈرەئڭلاى ۋە درسمغئواكىا ز

  ەمەلچائىارلىىىا  ئ ە ولىىىر ۈچئلسىىىپاچرلدلۈ   ھلىىىزغئ قىىى سڭ چىىىائل  كىىى»: ە ئلىىىۈ ېىىى ە ھ سڭىىىدۇىم ېلىىىئ ر ۋئاچىىىاررلت چىىىائلە   گئالىىىتا

 ەھلرلىى ەو ەى ەالىىرللق ۋۇزھلزلىىدلل  بزئىى سۇئئىى ۋلىىد  زوئرل ې لشىىۈەق ۋۇزئلسىىغ. ھلزلىىدلل  ەئەورەئڭىى ئ ەھلۈ پاڭللغئ ئلسىىخل لسىىتللاڭ

 ەرۈىى چائىار لىىد   و ە ئلسىىغ. ھلزىى  ىلرلىى  ولىىر ئۇز  وئرىىد   ېرلزلشىىغئراىلسىىتاىغئرا ئ –ىلىىللل  ۋە ىىارلزل   الىىئرلزل   برتۈئۈرىىۈش ئ

 بزئى ېللىز ەق ڭلسرغئمىسمئ ە ولىر ۈئقرەئچى ۈئگىۈزگە ا ەتىىاقل لل ۈالىتلدللئ ەئەورەئڭلىا   ئچائىارىد ە اىئر  ولىر ەۋەتول ۇ ھ ەىەت 

  ②»سكت وئر سالسر ا م ە ئلەتللائ  ولر

 س ىىىاڭ ەرىىىىائۇرلتخ ولىى ەئ ەاىىدللا ھ ەئقلزرلۈىى  لۈلىى  ئ ۋە ېتلىىىاھئ سى ىئىىى – ەىئلجتل ىىائلم ى ۋەالللاالىىلم  سى قلشىىلرلل ىئىىى دڭلىىاھۇھ

ىاڭىدۇى  ەئى ۋەمىاررل لز   – سلىئرىدۇش ائرلىدۇ اىاڭرل لز    ى ەئقلزرلۈلزى اىئل چىارغش ئ ۋە ەچز ئىاھۇر سالسر اڭغئم ەۋئرەئھە وئر للا  ھ

                                     
 وەتب  154  ڭامرلت ئەالل  »چې ئوئلكمزلا ماىلللت « اەىلا ئاوددرۈەئل زلا ①
 وەت  -661ڭامرلت ئەالل    « للت ئەئەب مەھەڭل»ائئج ول ڭائكسڭلا  ②



 ۈىىۈ ئ ۋېرل ىلرلى سالىتەمرلۈەم سۇئڭ اىاق  ئى ەررلىۋېرل وىاارلىرل لز  ئل  اواكىىلغئڭل سۇئئى ئلىد   لىدۇ ىلرلىا   ەئالىلرل لز ڭ ەچرللىل  

 ۈئرىۈزچ ەۋەورللىلرلىاڭرلىرل   الى سلىئرىدۇش  ئلسىغ. ھلزلزى  ىئوى ەئقلزرلۈلزى ھلىل چىارغش ئ الزسىاڭغئڭلئ ەىەت  ەمەل الااھ ىلرلىا  ئ

ىلرلىىى  ئلسىىىغ.  ۋۇ.ھلزرل للىىىا ھۇ بزئىىى سوئرسىىىل  ە وئرلىىىاڭغئڭ  ئىىىازۇت ىلرلىىى   ئلسىىىغ. ھلزللىىىا قلىىى مل  دىىىىائھ سوەچرەئگەئئىىىى –ئىىىازۇب 

 سئدڭىلرل لىدللو سالىسر اڭغئائرلىدۇ الاىاھ ىلرلىا   ىىازل ى  م ېرل ىل االس  ئاالىتللا ئىىلرلاڭغئڭ   ەرەەچىل االس  ئاالتلدۇ ىئردلرلشز  

  ئەئزللدد وئرسكىا ئبر ە ئۈىۈ  ئلزساڭللەت  ۈچۈ  ئسۇئ  دوئرلد ەخل رەڭسە 

كىتلل وا ۈئەكىز ق سرسرىۋۇئئ سڭىدۇىم ۋەئلزىلغوزى   ەىىىاڭ چائلە  ئلسغ. ھلزلدلۈ  الااھىىا ئئخشىاادللا  ئلۈۈلز ى  ولى  ى ەتئلزساڭلل

 اكىىىلغئڭلوا ې لشىىل  ئ ەڭىىپەئەچۈەچئرلسىى  مىىاھھلم م سئدكىىغئڭلائ ۋۇچىىىا وئرل ەچىىا ىىىازل رل  ەھل ىىدللى دڭلىىاھۇ  ھەمەلئ ەىىىۈئگە ق

   ەر ەقتەق ې ل و ۈزا ە ولر ۈئچۈلس چ سھھلىاۇئڭلاىاچائرلت م ې ەاتل ق سزلز ڭئ  بزئ ېسلۋېرل  و ې لزرل لز ز

 الاالسىىلدۇ س ىىىاڭ ە ولىىر سئاچىىارل ېىى ە ھ سىقلشىىلرلل ىئىىى ەرلزلىى ڭلكۇمزىىاملغئ ۇالا ەرىىىىائۇرلتخ سڭ  ىىىاڭ ۆرەتھ ەالىىل ھەىىىازل ى  ئ

 ۇسئ  وئرسىا  ئئچتىئاچىا ىلرلزلىا ەئقلزرلىلئ ەقرلىلى ەئگەىلىلى  قلشىلر سئللىارل   ئئچت ل لزسىلپىئردۇش  سىرل لز ىئى – ەىى ەئڭلاقلشلر

 لۈلىىى   ەۋ ېتلىىىىاھئ سۇئڭلىىىائ سچىىىىسزدش ى ەچز زۇمىىىاڭغئھۇ ئلزسىىىاڭلل سالاىىىاھ ئىىى سڭاكىىى ئلىىىد   ەمەلئ سڭىىىدۇىو ۋەزلىىىلەت ەالىىىل رەئھلۈ ئ

 ئلد  وئرلا   ۆئۈئز سچئرل  ۈىۈ ىئردۇش ئ ەئقلزرلۈلز ئ

 ئەرەاالسسىىاۇ.  ەالەمىىلەئ  دىار ااىىد ەتىىىاا سىلرلشىىىل  ەتىلجىى  س ىىىاھل  وئۇرلسىىا  الاىىاھ ىلرلشىىىل  ىلرلشىىىا ەئ ىىاو ەچز ئىىاھۇر س ىىىاڭ

 ەئگەالىىلر «:ېىى ە ھ سڭىىدۇىم سوااىىا  ىلرلىىا   ئىى ەڭرلۈلزىى ااخشىى  ئلۈ سالاىىاھ ىلرلشىىتلز  ائىىارغى چائىىاۇڭ  اىىاھ ىلرلشىىزل اڭرل لىىدۇزۇم چلز رلىىت

اىئىل   ىلرلىدلللزلز    ەڭئ ەئچلىۋەڭغئڭ وىئرللزلز   م ۋۇورلتالىا ەڭئ ەزەئلىدەڭ ەئۋەئھل ائل غئڭلىاااخشلسىلز     ەڭئ ەمەرل غئڭلائ

 سۇئڭ ئىىى ېرلشىىىل  چلىىى  ئ– سچلل ىىى ە ولىىىر ۈكىىى ەڭرل ل غئوىىىئرللزلز   ھ ۋۇورلتالىىىا سىلرلاڭىىىدلز  ەئەالىىى ۈمىىىۈشق ۋە س ائرللىىىا ئىىىارت ەىى

ئىىىارغى چائىىىاۇڭ  اىىىاھ  سوئرسىىىل  سئىىى ې ەا ىىىس؟و ەەوىىىئرللزلز  ھ ڭىىىىئ  غئھلز ىىىسوئرللزل كىىىېالت ەادۇڭىىىدۇم ەىڭ بزۈڭغئمىىىسئ برتىىىۈئۈەئ

  ①»ېتلشتسئئ

 ل رلۋې لددېى سەوئر سىائرر ەچۈل ەائل ىئاسا الااھ ىلرل  چا ىللام ەى لرلۈۈەڭاىىلغر لسا   ەئ او ەچز ئاھۇر س ىاڭ ەگەئئ

 ەھۋالىئ ەتلەرنىڭمىلل ەمەسئ ۇسۇلمانم ۆلىتىدىكىئىسالم د

 سى ھوالىىىتر ە ولىىىر ەڭرل ل ەڭرلىىى  چلىىى  چ بزرل ل ەئىىى ەۋمرەئھلىىىلى ەمەلئ سالىىىسر ا م سالىىىسر اڭغئڭلام ە   وىىىئال  ل لزسىىىلپئلسىىىغ. 

 وئرسىىس   ئل لىىدە ھۆرلتلزلىىائلسىىغ.  ئىىسۇئ مەارىى   ەر لرەڭىى ە و بچۈكىى ئلزىىاى ئ ەئل لىىد ۋەئرلىىلوائۇ ۋە ەمرلشىىل ۇ اائھئىىائ بزئىى ەت ئىىاھۇر

 سڭىدۇىم دەىسئئىا  قەئل ى   لسىپلز  سئىارغى چائىاۇ وى  ئئخشاكىتسئ مسئىاملرەىلرلىدللا   ئسۇئرىا وئرسىس الىل چلدۇ  ھۆرلتلزلىائلسغ.  مەار 

ئىىارغى  قەرسىىەز ىلىائمللاڭغئرىىا  ىەاىىدەە اسئچىىسڭغئھلل الىىلرەئڭ  ۋەىلر للىىا   ئىىسئدش ولىىرە  الىىلرەئ بھللقىىا ل ۇئ»: وااىىا  ىلرلىىا 

 وئرلىسىلغئڭ  ئاھۇرەچرلىلئىارغى  كۈوالسىلكق   چئالى اادد  الىلرەئڭ  وئرسكىسڭغئھللئاھلى   ئسۇئرىا ىلرلشىل غئھلل ااخشلرلت  ئسۇئرا

  ②« چسچلددھوالت 

 سالىىسر اڭغئراقل ۈىى  م س  وئرسىى سئچەھرەئھللمىى ېزلۋۇرلىىا ھلزلىىدلل ا ەارىى م س  وئرسىى ۋمرەئھلىىلەى ەمەلئ سالىىسر ا م ەارىى م ەم ىىائ

ب سئدشئى)ب ىىائۇ. ىلرلزلىا  ئىاي  سئدشئى»  ەر لرلزلىددىائكى  الاىاھ ىلرلى  و سۇئرىائ بچل لىدلۈە  ااق  ئلسغ. ھلزللا ىائك  ىىئئۇل ق

 سۇئرىىىائ ەئمسئىىىااغئھۇ الىىىلر سكىىى ېىلرسىىىا ى ەئگەالىىىلر ۈكىىى لزل غئئھۇ ھىىىىائۇ. ىلرلزلىىىا  ئىىىااغ سئدشئىىى ەڭىىى )ا ەڭىىىددئىلرلزلىىىا  ئاالىىىا چ

 ەئالىىلرەئڭ ڭ ې لشىىرللالاىرلزلشىىىا چ ۈئملت ىىى ەڭىى ا) ۋەئوىىائۇ ەڭچ ەئالىىلرەئڭ ڭ ې لشىىرللالاىرلزلشىىىا چ ۈئملت ب  ىىىدوئرلىىد ېىلرسىىاڭغئى

ىاڭ لرلىل  ەئگەالىلر ۋاىاملز  اىئىب  ولى ۇ ې ىى ڭغئرسىاىل ە سىەڭدەھ سۇئڭ ئى ەئمساللر ۈزلسلدلل ىلرسا  ئلزتلىا. ئلرل  ا ە سەڭدەواكىلغئ ھ

 ە ولىىىر ەىىىىۋۇھۇئۇئئىىىارغى چ  غئقىىى ولرل  ىىىغئ ىلرل ەىۋۇھۇئرلىىىتئىىىارغى رىىىا چ ېىلرل غئ؛ىىىى سڭ لرللكىىى سڭل لىىىائ ەئمسوئرسىىىا الىىىلر ېىلرلىىىا ى

  فلىالىىىىىم ەقرلزلىىىىىددى ەچىلىىىىىمى ېىلرلشىىىىى ى سالىىىىىسر اڭغئڭلام ئاى للاڭغئرىىىىىا سئدشىائكىىىىى  ئىىىىى سالىىىىىسر اڭغئرام ەم ىىىىىائ « دئولررلىىىىىد

 چااىىاۋدز ىلر ىىاڭغئ  چااىىاۋدز ىلرل ىىغئ ىائكىى  ئىىارغى ائرلىىدۇ الاىىاھ  ئىىاھەمرەئگەئاىىىىا   ئىىسئدش الىىلرەئگە» ھدئ«ىىىائۇ.»ئلسىىتلغىلدۇ

  ③«چسچ ااددھوالت  ىەىلىەچە ئارغى  ىلرلسىلغئڭ 

 ۋە سى  ھوالىترچلز رلىت ە ولىر ەئكىىا ھلزىدلۈ  قلشىلروا ساىا چىائلەتلل و سالىسر اڭغئالاالسىلدۇ م سڭ ىىاڭ سرسرىۋۇئئ سوى زلاىسئئا  قەئل 

چامىىاىرل لز   اول لزلىىب   ولىى  ە غئبولرخل لسىىتللاڭ ۋە ەىىىسھللغئا ەڭ قلتىىاب)ا ەىرىى ئ سالىىسر اڭغئ  مەرىىد ااكىىاە ق ەئل لىىد ەئىەمەتم

 بئمەتىى ېتلىاھللىائ اول لزلىب   ولى  ۋە ەولى ل ب   ولى  ۈزۈش چى ېرلشىل رل لز ئىائۇ الىئھۇ ق بزىلرلى   ئى ە.اىائھ ەول ل ب   ول   ېلل  ا

ىلرلشىىز  ىىىاۇل ىلرلىى   سڭدۇىئىىارغى چائىىاۇ كىى ىىىۈڭۈ   ەرىىد ق سەئلشىىرل لدۇ ئئئچىىاى وئرىى بارلزل ئىى ە ولىى   ولىىر –ولىى   سڭدۇىغىلرلىى   كىى

چىىىاملى   اغئب ڭلىىىخل لسىىىتللاڭ ۋە ەىىىىسھللغئا ەڭىىى )ا ېىىى لر ەڭرەئىىىىاۇل ىلرلزىىىد   قلتىىىاب و ەئالىىىلرەئ ىىىاز ڭ ەئگەالىىىلر ۈگىىىۈ و» ەئگە و

ئلر لىى   قلتىىاب  ەئھللالىىلر ا ئااارغئڭلىى ەفلىىفەوئرلىىا  ئ ەئھللرسئ لزمىى دئ ىاۇرىىد سۇئرىىائ  غئچىىاملىل ەئڭلاالىىلر ۋە دئىاۇرىىد ەئگەالىىلر

 اىلشىىىىلز   سئد ائكىىىى –ئاكىىىىۈائۇ  ۋە  غئوىىىىئرللزل ەچرلىىىىلئلپپ ەئالىىىىەڭغئ و ەى لزىىىى م ائااارغئڭلىىىى ەفلىىىىفەوئرلىىىىا  ئ ېىىىى لر ەڭرەئھللو

                                     
  72/2 «ة ۇر صاولحمشۈا»ئل ا. مارلل  چل ملك   ئللز  مااە ئلۋۇاەت ىلرلا   ئەرلاڭلم الەىلا ھەە واىارللا  ىەھلى ①
 ب ئااەت  8 الۈئلس مسمتەىلزە  ②
 ب ئااەت  190الۈئلس   وەىەئە ③



 

  ①«ىاۇرددئ اللرەئگە ئسۇئب  ڭغئئارسا سۇئڭ ىاردۇ )ئ بزرل ل لزل غئق

 ۇۋاھتۇرگ ەڭچىللىكىگەك ڭئىسالم دىنىنى ۇرۇشلىرىئ ەلىبس ەھلىئ

 للل ېىۇڭلاڭىدلل قىاز ەچلىجەىلرلشىتا ڭ ەرى ا بزل ەئى ەئڭ قلشىلر ەئل لىد ۋۇىلىتچائىلرلشىىا واكىغە ىلسىىا  دڭلاالىللاھ ەئبئلسغ. ھلزى  ر

  ۈىىۈئ ەئەچرلى  ەڭپم بزرل لزلىائلسىغ. ھلزلزى  ئ ەمرل  ھلىل ئىاھ خل لسىتللا  ۋۇرلىا وئرل سچرەىرل  ىاقل   ۋۇ زوئۇ دڭلااللزلاھ ەئبر

 سۇئلزغ ئىىىلرلشىىت   ئائىلىىد ېغ ئىى ەۋىلىەالىىلز ىائكىى  م سالىىسر اڭغئرام ۋەئلسىىغملا  ە ولىىر سڭلاكىى ۋەىائلىىد   ەەھ ۈچقىى ەچەئرلىىلخ

 م ەھسىەمىى ەالەمللىى  ئلسىىغ.   سۇئواكىىغچت   ئىى سئدشىىىائل  ئىى ر اڭغئراسالىىسم ۈكىىۈۈئچسە اھلشىىاىرل لز  ق ەف ەڭجىى ئ ەئوزلىىار

 ۋەو ەالىىى ائلۈۈلسىىىلزل ەئ  ىسكىىىت وئر ۈكىىى ە ھ ەزوئرلاڭىىىد ۈكىىى ە ھ ەرەاالسسىىىاۇملائ ئللسىىىا ەىىىىسھللغئا سھھ خىىى ەرەاالسسىىىاۇملائ

 ئلد  ىلرلشتلل واش چائچل   ېتل ۇەئ ەىلىەچز ى

ىىئرغە  سەالىئى – سئدەچل لىل ىارلىاڭرل لز  ئى برتىۈئۈە ئ ەئھەا سچىىاڭغچ سالىسر اڭغئڭ م ەھلۈ ئائملللسى  ئلسىپاڭلل ەرل الى ەىر ئ

  برتۈئلىىىددقلشىىىلز  ئ ب  ەزقىىى  ىىىدللمل 70 ېرلۋۇرلاڭىىىدللئ سىاالىىىل ل ەئىىىاي م ېىىى لىئل والىىىارل ز  ولىىى  ا ەرەالىىىتلزدلۈ   ئاڭىىىدلل  دىلىل لىىىد

 ائائملللسىىلزل ەرل الىى ەىرىى ئ ېلىىئ ر سالىىتاۋچىىائلە   گ اسئەكىىم  ②دچاكىىغاد باىىدۈئۈەق ەولىى گ ە ولىىر ۋچىىئ غە ىل قىىا ەىىىسھللغئڭ ا

 ې والىىىارل دلۈ ئ سۇئئىىى ەرۈىىى ىلر لىىىد   و س ىىىااەق ە ولىىىر سڭلىىىائائملللسىىى  و ەرل الىىى ەىرىىى ئ»: ەالىىىۋل رەاددچ سڭىىىدۇىم ۋەىشىىىلرلۈرل لز 

 لى  چاكىغش چئر لسىلدۇ ىىائۇئ ىل ۈچىۈڭرەيغئھلل ئاالىللرلت ىلرلىاڭغئڭ   خل لسىتللاڭ ۋە ەم لسىلز ى سالسر اڭغئڭلام ە ولر ەىسھللغئا

ئااىىىال  قل لىىىل وىىىاۇ   ئبرتۈئۈكىىىتە  برتىىىۈئھ ئ ەمز ئىىىاھ ب  ەزقىىى  ىىىدللمل 60ىل رلز لرلىىىت ىلرلىىى   سئماالىىىتللچ ۈ قىىى ەقۈلكالىىى ېرلىىى ئ

  ③«ئئرتسئملد ئاا ل   ااكاڭلاڭغئ ھەە

  بئھ زسىا ز  ئاالىال ىلرلىا  ىارىدۇ ئلى  قىئل ۋە ە ىەتكى ەت ئىاھۇر سالىسر اڭغئىلرلاڭرل   ىائكلسلدۇ م سو ائائملللسلزل ەرل ال ەىر ئ

 ې غئرا چائلەتىىا ىىىخل لسىىتللاڭ ەالىىسولمىئماڭىىدلز  الىىاۇىلدھلل ئ سالىىسر اڭغئڭلام ې لر لزلىىدە ا ەئلپلىىدللچ سالىىسر اڭغئم ەرل الىى ەىرىى ئ

لشىىىىاىرل لز    اھ ەرل الىىىى ەىرىىىى ئ ۈكىىىىۈە ى ەالىىىىل گەااخشىىىىلرلىغئڭ  ىلرىىىىد   ئل والىىىىارل دۇ ئ ۋە ەچرەئڭىىىى قاچتىىىىا خلكم سڭتسر ااىىىىدللا ئ

 الىىېرل ائرلىىا  ىلىى ۇارلى ەخارللىىاڭغئڭ   قېتلشىىز  رەئوىىۈە  ەىۈئلىىۋەچت ق ۋۇولىىىاچرل لز چا ەوىىائرلت ئىىائلر سۇئڭلىىائ ۋەىئماڭىىدۇڭرل لز  

 ئسئدكىىلزلا الىىەرل  ئەىرىى  رېلىىئ  گسالىىتاۋىئا لىىد    ئئاغ  ىىس ئېرلشىىز ئلزتلىىىا.  ئىىسۇئھلل  ھۇۋۇۇچتىى اىىائھل رل لز   ۋە قېسىىەلىئاىىد   

 سڭىىىدللم سۇئڭلىىاغئرا ئخل لسىىىتللاڭىئماڭىىىدلز  الىىاۇىلدھلل  سالىىسر اڭغئڭلام»: اازرىىىا  ھەە مسڭىىدۇىچئختلرلىىى   ئۈالىىتلدە لرلىى  ڭەچج

ىلرلىى    ەڭىىى م ۋېرلشىىز چائچل ۈرۈلز مىى –مىىال  سۇئڭلىىائئخشلشىىلز  ىلرلشىىز  خارل لىىد   ئ اىائكىى  ىلرلاڭرل لزلىى سالىىسر اڭغئرام سئد وىى

ااكىاش  وئرىسە ىئىسىرىسى چئرىسى ولى گە ولىرە  مسالىسر اڭغئ ھۆرلتلدەئلسغ.  وەھلرل ە ئېرل ب چبرە.)الررلت ەئاز ملىدۇئھۇ الكلل سۇئھللئ

  ④«وەئھ   سئاللتلز 

 قۈڭ   -5  كەۋۋۇل ئاازلاالر ب   1429ىلج   

  ھلۈاول  ب   17الر  ب   2008ملغھ 

                                     
 ب ئااەت  5الۈئلس  مائلدە  ①
 ب وەت  504ڭامرلت ئەالل   « خەرلپلرەئ چائلە »الساسچلزلا  ②
  وەتب  327 ڭامرلت ئەالل   «ئەئەب مەھەڭلللت  »گسالتاۋ رېلئڭزلا   ③
  وەچتللب  329 ئاردلزى  مەڭلە ④



 

 ۇرقىلغانلىقت ەتھاقار ەلەيھىسساالمغائ ئىيساقىلىش  ەتھاقار ەلەيھىسساالمغائ ۇھەممەدم

 

 چسچىىا ولى    ئەىلدلسى راالسى  ولى    ئسۇئڭلىا  ې لزدۇكىغئھدئئائۇ ى بزئ ەم لس ى ەالەملەئرەئڭلا  ەر ە ق ەئلپلدللئارغى چائاۇ چ

ئىاۇڭ  ئىارغى چا ەئڭ قلشىلر ئسۇئڭلىا وئر لسىل س ئئخشىاش  چەقرلپرلى   كىەئلىەت ھلزغئڭلىا الىاماۋلم  ولى ھدئ ۋەزلپلسىل سائر  ولى   

 سىەم ەھمىى دەىسئئىىا  قەئل ىى ئىىارغى چائىىاۇ  دئولىى  خلرىىد ەۋلتىى ھ ەتىلرلشىىىا ىاىل لشىىتلل ئللىىائ ەتئللىىاھ ۋە ېتلىىىاھئ سڭل للغولىى  ولرلىى  ئىى

 ەوىسھم ې واكىىا ىى ەڭىدللم»: ەم لسىل ەى ەالەملەئرەئڭلىا  ەۋەچلرى ە ئلر لى   ئ ەڭدللال»: ەاددھ سڭدۇىخلتاب ىلرل  م ەرەاالسساۇملائ

  ①«ىلرددى ۋەىل  ھەە «ىلرل غئ ئللاھەت ماڭلغ ائىتسئ ب ىەئىە)و

غئ خل لسىتللاڭولىك  سھھلمخى سڭ ىلغچتى   ئى ېتلى ۇەڭ  ئئللسىا سىەم ەھمى ەالەملل  ئلسغ.  »: داازلد ەەھ سڭدۇىم سائئج ول ڭائھك

اارلاڭىىىدلل  ەزغئ ىائلرللاڭىىىدسىىىتللاڭخل ل ب رل ە وىىىاا لى  ئائالىىىتلدلۈ  قىىى ۋىل قىىىا سىەم ەھمىىى ەگەئ  ئبئمەچرەاتت ىىىى بئمەچرل ەڭىىىدەزى

ىلرلىا  وىئۇچت    ساىس.ى سڭل لىائ سئالىس  چ سااىتىاىلرلى  ئ ېتلى ۇەڭ  ئئللسىا سئى ېىد  ىلرل  ىلىىىا  ولى   وئرسىا ئ ەۋۇال ھ ەالەملەئرلل 

 كىسڭا  ې لىددو ېى ەزل ھقامارلللتلىدل ەخغىلىمئ ۋە ەىرلىى ى ائلسارلسىلزل ەالەملەئرلىل  سڭلىاىلرلىاڭرلى  ئ ېتلى ۇەڭ  ئئللسىا سىەم ەھڭلام

 ىىىىۈڭۈ   ىېسىىىاورلزلدد وئرىىىسە ىاىائەچرل ەڭرلىىىل ئەخغىغئڭىىى  ئېسىىىل ىاىل رىىىا   ئىىىسىارىىىدۇ  ۋۇالىىىلتلرللىلرلىىى   ىاىىىىائەت مىىىسىەم ەھقە

  ②«ئبزلددئ ىلرلاڭغئڭلا ھەۋەت ئللسا ئەخغىغئ ئېسل ىاىل را   مسىەم ەھ

 : كاالم ۇالسەخ

 بچىۈئگەڭرلۈ قىائكى  ىىئئۇل  ئسۇئرىا وئرلىسىلغئ ھۈكى ە   ەالەمىلەئرەئگە  ەىەت  دئلدئاالاال ەۋلتلزلاھ ەالەملەئ رلت  زچلب   1

ىئرللىىا  ۋە كىلددىۈئىىاخل  زۇماڭىدۇ ئاالى اڭدلل  ئەرەاالسسىاۇم س ئللسىاىلر للىا   ئىسئدش  ىاااچلىىدۇ وەئگە  اىۈز ئسئدكىغئ ولىرە  الىەۋەب

  ئبرتۈئلدد ھەاجارز  ھۈك لز  ئلزساڭللەت ئېرل ىئئۇل 

  ەالەملەئرەئڭلىىىا  ې ئئلسىىىتغئھدئچ ەىلىلىىىمواكىىىرللا  ى سەول لز ىىى  وئرىىى سئدكىىىز ئ سىلغئوئرلىىى ۈكىىى ە ھ الەمىىىلەئرەئگەە ب   2

 ەئرسئ لزمىىئىى  »: ھەاىىدد مسڭىىدۇىئىىارغى چائىىاۇ  ئلىىد  الاىىاھۇئ  ىەىىىىاڭلم قۈئەكىىرل  وائرىىا   ئېرلىى ىلرلىى  ائرلىىدۇ  مىىسھۇ لىە ئىىبزرل لز 

 الىىلرەئگە ۋە ىەالىىترل ە ىلىل لشىىز   ىەاىىدەەب ھلىىل ەقىىۈە)م  ەالەملەئڭىى  وسزرىىا   ىەالىىل لز  ئل ىىۈە ب وەئگەڭىىدە ئەىىىدەل ەالىى اامائ

  ③»ەئ؟ئاى امسلر سئدشئ ەۋم ەلرلا  ىى ىساس. ولرە ئارد  

ا     الاىاھ ىلرلىىائكى ۈكى ەڭرل ل ەھ ېرلى ىئررل للا ىلرلى  ئ ەالەملەئرەئمس  ب رل ە ئلر ل لۈ  ق ەرەاالسساۇمدللئ سىەم ەھمب   3

  ەەڭلكىى ەئرەئڭلىىاەالەمل  ۋەااخشىىلغئ  ېرل   ىئرللىىا ىلرلىى  ئىىدئىلرلاڭغئھلزىىد سڭدۇىكىى ەرەاالسسىىاۇمغئمسئ سرەا ا الىى ۋە ۋدھھۇ ا سالىىم

 ەرۈىى ۇچت   وىائكىى  الاىىاھ ىلر للىىا  وىىئ ۈكىى ەڭرل ل ەھ ېرلىى ىئررل للىىا ىلرلىى  ئ ەالەمىىلەئرەئ  سوىى ېىىد  اائۇكىى اادللا  ئلىى  وئرسىىا ئ

 ېرلشىىىللاۋوئرل ەئقلزرلۈلزىىى ھلىىىل چىىىارغش ئ ەئڭلاقلشىىىلر ې لشىىىللا چ سزرسڭ لرلىىىتو ۈزلىىىدەا ەئا ئلسىىىتغئڭلاې ئوچ سزرسڭ لغئڭلىىىا و

 ۈئرىىىۈزچ ۋەىئردۇاىىىدللا   سڭ زۇمىىىا  ئىىى ەئى ۈىىىىۈ ئ ەىلىىىىەتى ۈڭۈ اائۇكىىى ااتت   ىىىى ەڭل ەكىىى سۇئڭلىىىائ سئدشىلرلىىى  چىىى سقستالىىى

   دزلدىلرل ەرەەچ وئرسك   ۈىزلاىلرلدللا  ق سھۇ لىەم ۈك ەڭرلۈرەئھللھ

 ې ئوئلسىتغئڭلا چ سە وئرى ې لرلىا و ېرلى  ل لزسىلپغئ ئاالىتلدۇ ئ ەخغىىمئ ۈقسىەزا ەڭئ وائرا  الاىاھۇئ ېرل ئ ەالەملەئرەئ ب   4

 بچىىىۈئمل ەڭرەئگە   ئاردلزىلسىىى   ىىىىئئۇل قەئىرلىتىىىسئ  ە ىلر لشىىىرل لدلل چامىىىام ەخغىلىىىمئ ەا لىىىمر ازۇرل غئڭلىىى ۋە سزرسڭ لغئڭلىىىاو

 – بيئىى سرلل االىىرلت و سىلتز مىى ېىلر االىىرلت ى ەچىلىىمئۇىللرل للىىا ى ەچەاڭىىائااارغئرىىا  وارلغئرىىا  ااكىىاڭلاڭغئرا  ئللاھئار لى اڭغئرىىا  

 ەتخئئرل االىىرلىتلل ئللىىائ ۈكىىۈەڭرەئڭ ى ەالىىل گەئ ەچۈۈزمەالىىرلل زللىىا  ا ەئەخىىرەئگەھ – ەلھ ەچرەئگە زلىى ۇئ سزماالىىرلت ماقاڭغئرىىا و

 – بيئىىى برتىىىۈئۈش ئ سى للىىىاڭز ئ ېللزۈلسىىى  وئرسىىىا  ق ې لرلىىىا و ېرلىىى ئاالىىىتلدۇ ئ ەئچرەئكىىى ەالىىىۈللق ۋە غئ ل لزسىىىلپىىىىاچتلت  ەز ىىىئۇچت

 ىەى ھەئگىىاىل لكھلل ئسۇئرىىا مسالىا» ې لرلۋۇچلىىددو ېرلىى ئ ۋە ې لرىد و ېرلىى ئ ە ىلرلىى  ولىر ستڭىىاو ەچرەئڭى زۇئۇئ ېىلىىتل  ا ەچرەئڭ ئل ىائ

ب ۈىىىىۈ ئ سئدچىىىسشى ەالىىىرلز )ڭ سررل لز ئئرىىى ېلتىاڭغئڭلىىىائل ىىىا  ئ ە ولىىىر سالىىىام»: ئىىىسۇئ قەر ەڭىىىدە  ولىىىرە ب ەالەملەئرلىىىل  ەڭىىى )ا

  ④»ھلد  «دئدڭغئب ىاردۈىۈ ئ ېرل ال ەچۈەئاااررل لز  )خلكم برتۈئۈڭغئ ئ

 ەڭسىىىائئ ۋەىلرلىىى   ې ىىىااەڭلىىىاڭغئبڭ  ىىلرلىىى   اڭاىغ ەتىلجىىى  ەھلىىىزل ەم ەقۈلىىىدلل)م سىىىىاال ۇئئلسىىىغ. ھلزلىىىدلۈ  الاىىىاھ مب   5

ھلىىىل  وئرسكىىى  مەڭسىىىسەىاڭىىىدۇى ئل ىىىىىا  ۋەىاڭىىىدۇى ھلىىىل  وئرىىىسە واكىىىغڭلا   ولىىىرە  مەىسىىىلت بڭ  ىئرىىىدۇش اڭغئسالىىىسر م ەھلزلرلىىىل)م

   ىلرلا ھۇۋۇ. ولرە  مەىسلت ئازۇت ىلرل   ىسررسىغئھلل چۈئرۈز ىەئ ئسۇئڭ  ىسچىسزدش  ئېكلر ەڭرەئڭ  ىەچىللزەزەئ

ولىى  زۇت  سئمااىىدللا ااىت ەچىلىىمى ېرلشىىز ئلزتلىىىا. ئ ۈىىىۈ ئ بز ئىى ۋە ە ىەچرلۈ كىى ەڭئ ائلزسىىاڭغئڭل ەرەاالسسىىاۇ.ئ سىەم ەھمىىب   6

                                     
 ب ئااەت  25الۈئلس  ئەڭلللا  ①
 وەت  -667ائئج ول ڭاھكس ماىارلرل     ②
 ب ئااەت  13الۈئلس  چەۋوە  ③
 ب ئااەت  25الۈئلس   رافل  ④



 

ىلىىىىىا   ىېرلپلىىىدللئلزسىىىا   مسالىىىسر اڭغئڭ  ئەگەكىىىۈە ھلزللىىىا  ئسڭلىىىا ۋە ئىىىسڭ  وىىىسئد  قىىىۈڭ وئرلىىىا   فەچاىىى  مەقىىىۈە ئسڭلىىىا ئلىىىد  

 ھەە»ئازۇچسىىىىىلرەئ الىىىىىلرەئ قېىىىىىتل غئ «مەقۈلرلۈرەئڭىىىىى ىىىىىىئرغە ىلىائرىىىىىا   اسئچرل لىىىىىدلل ۋەئازۇئرللىىىىىا   ولىىىىىرە  ۋەىشىىىىىللرلۈرەئ

 ئەخغىىىىااىىئىل لىم ئلزسىىاڭلم  ئسڭلىىا ۋە  ەزلرەچرلىى   ئېسىل  ئەرەاالسسىىاۇمزلا مىىسىەم ەھ  اېتەئرلۈتىىسئ مىىاۋزدھۇ وىىس قەىۈئلىۋەچۈەڭرلۈ 

 الىىىبزرەە قىىىبە مىىىاۋزدھۇ وىىىسولكڭىىى   واىىىىارل ل س وەئگە  اازرسىلغئڭلىىىا ۋەچىىىائلە لغئ  رەئورلىىىل چئر درىىىسى ئلۈەڭرلۈىىى  ئلىىى ە

  ىلرلدد ولاااەت كتللئئرتسئد

 مەمرلۈەچرل لىىدەئلسىىغ.  وساىىا   چىىائلەتلل دئول لىىد ەۋزەررلۈرل لىىدللئ اااكىىاش ئلسىىغ. ھلزلزلىى ەئل لىىد چلز رلىىت ە واكىىىلغئ ولىىرب   7

  گسۋۇىتسئ وسڭل لا قەىۈئملشرل   ىەۋمرەئڭلا ئەمەل مسالسر ا ااكللا  

 چې ئوئلسىىىترلت ئەم ىىىا  ۈئەكىىىرل لددئق ەىىىىىاڭلمى وائرىىىا  ېرلىىى رلىىىدۇ ئىئرىىىدۇش ائ ەۋەرل لزىىى چ بزئىىى ەالەملەئرەئڭلىىىاالاىىىاھ  ب   8

ىلرلىى   ھۈكى ە  ولى ل ە –ولى   ئىسۇئڭ  ۋەچاكىغش  وىسزدە مسڭاالىلۋەچرەئڭ ئلزسىاڭلم  ئئچتلسئلسىلدلۈ  ملرىرەرەئ مسالىتەمرلۈل لرەئڭلا

  ىەئلۈەچرل لددئوائلدللا  ائرسلك  ئېرل  ئۈىۈ 

 ېرىيالالرپايدىلىنىلغان مات

  ەالل  ڭامرلت ئ «ىلرل  ەتئ ۈوالسلز ك ې ئوئرسىچ ەالەملل لدللئلسغ.  » ەڭەل ڭلاز ەفىەتئ ىەم ەھسمب   1

  ەالل  ڭامرلت ئ«ماىلللت  ې ئوئلكمزلاچ» درۈەئل زلائاود ەىلااب   2

 ڭامرلت ئلسارلس   «الااھ ىەىىاڭلم» ەڭەفللزلاى ەالە ىب   3

  ئەالل  رلت ڭام« چائلە  خەرلپلرەئ» ساسچللزلائل ا. الب   4

  ئەالل   ڭامرلت «چۈگەڭجە ۋەواكرلزل  » ەالل ڭلائل ا. ئللز  قب   5

  ەالل ئللز  ق ە سل  چب   6

 ب ەئال لس چ ەئەو ە)ئ ئەالل   ڭامرلت «مەھەڭلللت  ئەئەب» ېلئڭزلار سالتاۋگب   7

 ب ەئال لس چ ەئەو ە)ئ ئەالل  ڭامرلت  «ماىارلغئ چارغڭلا » سڭلاائئج ول ڭائھكب   8

 

 قۈڭ   -1  زدرالججە ئاازلاالر ب   1429ىلج   

  فېۋئۇل ب   2الر  ب   2009ملغھ 

 



 

 دىننى ئۆگىنىش

 

 ەڭىرەئې ھ ۈكىلزل چىئر ۇ ى ەىۈىامرل لز ئ سڭلاولرل   ئ سقەم ەلم ەرل اچرل لز چ اھلززل ەش ئل لر ەئڭ ھلزلم ولرل ر بگلزل  ھلزز  ئ

 سە وئرى  ەئىرلىت ەئاۇىلىد ې ەڭرەئھلىلولرلى  ھ ۋە بگلزل ئى مەڭلسى  الىبزلزلا «فلىىا»  درلىدئاچل ەەھ« فلىدھلل سفلىاى ەلئ»چلرلدۇ  ەئەبئ

 دۇىىاڭىىى ەئ  ىڭىىىددئىئ ەرىىىۋەچتەئ بزلدللالىىى «ئىىىارلى» بز الىىى «ەىلىىىاف» سڭا  كىىىەاىىىددئلپاھلر ۈكلزلشىىىز چىىىئر ۇ ى ۋەولرلىىى   سقەم ەلمىىى

   دوئر ااد ھې لر  «ەىلاف»ڭ  «ئارلى» ىاڭدۇى ەئى ەم ا  ئدوئرلد ھې لر  «ئارلى»ڭ «فەىلا»

 ەالەمىىىلەئ   دئقاچتلسىىىلد ەڭئ ەئڭلىىىائلرل ر ەىەچىىىتللا ەئچلىىىلەااخشلسىىى   م ەڭئ ەئڭلىىىائلرل ر ەىەچىىىتللا ەڭىىىپەئەتئلرلىىىى م كىىىەئئلم

  ەاددئلپاھلر سڭ و بز ال ې ە ھ ①«دىلرلد سقەم ەلھلزدۇ م سڭ ىلرسا  ئ ەااخشلرلىز  ئل ۇھ ەئارغى چائاۇ قل  »: ەرەاالسساۇمزلائ

 سڭاكىىى  دئائرلىىد ەچرلىىلقا ار ەڭئ ېىلزرلشلشىىزلائىىارغى چائاۇرىىىا ا ۋەقاچتلسىى   ەڭئ ەچرەئڭلىىائللاھ سشوئرىىى سقەم ەلمىى ەئھەئلرل ىىر ھلزىى 

واكىىىا ال ىى   لۈىى زۆئۈئر ئبگلزلشىىزلا ئلرل رەئڭىى ھلزلىىم  وئرللزلىىدەز ئاردلزىلسىى   ئەڭ  ەئزرل لزلىىا ھلزلزلىىاولرلىى  ئلسىىغ.  ۋە ئىىبگلزل 

 ەئ ىىرئرسىىا  ھلزلىىم ئلرل ااىىدلرلت و ۈىىىۈ ىااىىاچ  ئ دڭلىىارلتھ ائلزسىىاڭغئڭل ەڭىىرەئ ب   ئلرلىىى ھدڭلىىاھلۈ  ىىىۈڭۈ   ېرلىىددقئاردلىىدۇ  ئلرل رەئڭلىىا

  ەئھدئ اادلرلت وئرلا   ىئش ىاڭاچرلت ئلرل ر ۈىۈ الائاھلت  ئب   ەختو ەچرللئاخل  ۋە دڭلاھ ائلزساڭغئڭل

ئلرلىىى  ۋە ېلتىىىاڭغئئل ىىا  ئ ەئھللئىىارغى الىىلر»ىئالىىا   دڭىىدۇولىى  ئئئ ە ولىىر  ەئچلللسىىم ائل اڭزلىى ەئچلللسىىلز م ائىىارغى چائىىاۇ ئلرل زلىى

  ②«بچۈئلددق سىل  ا ەئلجەھ ەول  ىاڭ  ې لر ەڭرەئڭ و

 ائىىارغى چائاۇڭلىى سۇئڭ ئىى ىسئئىىا  قەئلىىى ەچتىىاى بچىىۈئگە  ق ەئلجلىىرەئگەھ سىل  ئلزتىىاالل اىى ەئچلللسىىلز م ەىرلزلىىائىىارغى چائىىاۇ ئلرلىىى ئ

ئىىارغى » چلرلىىا  ئارلىا   ەولى  ىاچىىائھۇ ئاۇىلىد ە ولىىر ەئلشىتلرەئ  سۇئڭ ىاچائلىىدۇ الىاڭاە  ئىى ەئگىۈىلرەئو سۋۇىرلىىتگ ە رلۈل ولى ۋەوىائرلى  

 كىىسڭدۇى ئەىرلرل ل ىىسئلرلىىى   ەئلشىىتلرەئمس   سئائىتىى ەوىىسھم ەىلىلىىمواكىىىا ى سڭل ىىدللئ ەئھلۈىى  و سۋۇىرلىىتىلرلىىا  ىارىىدۇ گ ەئ ىىاو ەچز ئىىاھۇر

  ③«وەئھ  گسۋۇىرلت

اىىئل  ۈىىىۈ ئ سشئئىىى»: ااقائرللىىا  ىارىىدۇ سىئئىىى ەەاىىئر  ھ اقل لشىىزل ەڭىىزەچۈەا بگلزلشىىز ئ ۋە سشئئىىى ەرەاالسسىىاۇ.ئ الەمىىلەئە 

  ې ە ھ ④«ې لددو ڭااغكتسئدەقل ل  ائرلز  ئارغى ئئ ەڭزەچۈەا ەمزلائارلا  ئاھ

  ەالەمىلەئ  ۋۇئلسىرل لددئ ەالەملەئرەئڭلىالىاڭغئ  وئر سقەم ەلمى ەئھەئلرل ىر ەئئلمك سە مل ۇال  وئر ەالەملەئرەئڭلاھلزلم ئلرلى  

 قەچىىۈە  ىئاىسە ھلىى ىە.ھلزىائ اىاق    ەالەمىىلەئرەئ ىىۈڭۈ   ۋۇئلسىىرل لددئ ەالەملەئرەئڭلىا  برل ىاۇئئ»: ىەھلسىىتەولى   ئەرەاالسسىاۇ.

  ⑤«دوئرلا  وئرلد ەئل  ېسلۋل ەول  ڭ سىئاۇرللاڭغئ چئر سڭ ئ سە وئر ەچۈە ق سەىئا ېۈ ەتىب   ئلرلى ئسۇئ وەرۈ  ئەمەل 

 لىرىۈرت ڭئىلىمنى ەرئىيش

اازۇالىلز   ۋە قا ىاتسم سڭلىاھلزلزى  ولرلى   ئ سڭلىائىارغى چائىاۇڭ  ولرلى   ئ: سۇئئى سە وئر ۈئرۈزچ 3ئلرلى ااق  ھلزلم ئلرلى  ەئئلمك

 : چبۋەڭدلۈل ە چە سلغت وسۇئڭلا  دئولرل  ىاچائرلىغئھ

 سوىى سە وئرىى ەتلىىائولرلشىىتلل ئل ېۈ لتلزىى ىب   ئلرلىىى ەقسىىلكى سھئلتلز  قامىىارلم ىىى ۈ ەچرل لز  الىىب   ئلسىىلى سڭلىىا  ئىىارغى چائىىاۇڭ   ئ1

  ەې ۈل ىىىى ۈ ەچرل لدەال ىىى  الىىى ۋە ەچرل لىىدە ائارللب   زۇچلىىىدۇ  ئلىىى  چائاۇڭلىىائىىىارغى  وىىىس  دالىىاڭلرلد ەئھلىىىلئلرل ر سڭاالىىىلۋەچرللم ېتلىاھىىىائ

ب   لىىى ەائ ەاىىىئىرلىلز   وىىىائى ې لۈ اىىىاق  كىىى ەم لسىىى وارلسىىى  اىىىاق  اائھ سڭلىىىائ ەڭرلۈلزىىى  ئلىىىغى ئلۈ ەڭدۇكسىىىلكئئخشىىىل اادللا   چ

 ىلرلاڭلا ئئخشاش  ېتلىاھولرل  ئ ەڭرلۈلز  از ئلۈ ە چامام سىساڭغئھللڭ

 ىسچئرىى ە    ولىىرئلسىىپاچرلب   ەرلىى ھ ەىۈىىامرل لز ال ىى  ئ اھلززلىى ەىىلزىى  ى ۈالىىتلدلۈ ئ ەڭىىدلرەئو سڭلىىاھلزلزىى   ئ ا  ئىىارغى چائاۇڭلىى2

 ۋە قەئلىىىى ىسئئىىا  ە ىلىىل ئلەىىغل ولىىىر سا درىىىاڭرل لز ئاڭىىىدلل ھلزىىزلل و بگلزل  ئىى سقەم ەلمىى ې لرل لز اللسىىىت ەچرەئڭلىىارلىى   ئللاھول

  دڭدۇكتسئئئئ سىچئر ەوئال  بئاللتلر ە ق ۈڭزەچتەال

ااىىدلرلت وئرلىىاڭغئڭ    ۈىىىۈ ئ بز ئىى ەچتەئىىاخل  ۋە دڭلىىااازۇالىىلز  ولرلىى   ھ ااامىىا  ئلشىىغئڭل سقا ىىاچلز  م ەمەەللئڭلىىا  ااخشىى  ئ3

 ئلشىىىلزلائلزسىىىا  ىلر ىىىاى   وئرلىىىا   ىىىىۈڭۈ   بگلزلشىىىتسئئ ەچرلزلشىىىز ئاھ سئدكىىىىازللىىىاڭرلت وئرلىىىاڭغئھلل الىىى ۇى چ ۋەىلرلشىىىىا ئاردل ۇكىىىىا 

ئلزسىىىا  ىلرلىىى   ىىىىاىىسى اامىىىاڭرلىتلل  اۈئگىىىۈى  ااخشىىىلرلت ائرلىىىدۇ  ئىىىبزلز  چىىىسئدە  ولرىىى ەي ئلۈەڭرلۈلزىىى  گسڭىىىاىاىىىاق   الىىىاۋۇورلت

                                     
 ۋە ئل ا. مسالرلى ئلۋۇالت  ئل ا. وسخائ   ①
 ب ئااەت  11 مسااھەرە الۈئلس  ②

 ب ئااەت  18ئال ئل  ۇ  الۈئلس  ③
 ئل ا. مسالرلى ئلۋۇالت   ④
واىارللىا  ھەە « ىەالىە »لغئ ئل ا. ئەى ەھ  ئل ا. ئەوس ھۇۋدھ  ئل ا. چل ملك   ئللز  ىلللاڭغئ ئلۋۇاەت ىلرلا   ئللز  ىەاەئ ئەالىىەۇڭ   ئللزى  ىەاىللى ۋە ئارلىاڭل ⑤
 ىەھلى 



 

 ولر لزلىدە  ئلۈەڭرلۈلزى ىىاچتلت  اازۇالىلزلا ئلشىغئڭلا گسڭاىااما    ئېسلررلۈلز   مسقا اچلزلا ئەمەەللئڭلا  ئلزسا  ااخش  دۈئەر ەادداېتلر

  كەقلررلزلدد قەاپلللت  چسئدشال ۇى  گسڭاىتللااخشلرلىىا ماالررلت   ئسڭل دۇ

 پايدىلىرى ۇشنىڭبول ۇكەممەلدىندا م

 ە.اھئىى ەخترلىىلو  سەمىىدلزىلرلىىا  ئاھ ەمەلولرلىى  ئ سىچئالىىىاڭرل لز  چئرىى ۋە سا للىىا و اھلززلىى بگلزلىى  ااخشىى  ئھلزلزىى   ائىىارغى چائاۇڭلىى

 ئلرل ىدە كىەئئلم  سكىسم ەئالىەىلرلىدللا  ڭ ەچرلىلقا ار ەالىائاھلتل ب   وەخت ئاخل ەچرلل ۋە ھدڭلا ئلزساڭزلا ىۈڭۈ   دڭلاھۇھ ې ەزوئر لسا ق

 : چبۋەڭدلۈل ەواااڭ   وسڭلا  مسىەھھل لسلددئ ااخشلرلىزلا وائىە وئرسش مسقەم ەل

  دولرلد ەىىلز ى سڭلائ ۋە ساددچئڭ سىلسلز ئلرلى الاالسلدۇ اائۇچى ەئئلم  ئلزسا  ك1

ىلرلشىتا  ەسئىاملرم گەەئقلشىلر ەچلجلىدە   ڭدولرلىد ەڭرلۈلزى ىئرىدۇش ئلۈ ە ئل ىا  ولىر ەخغىزلىائ ۈزەلئلرلىى الاالسىلدۇ گى ەئئلم  ئلزسا  ك2

  دچا لد ۇولز ۋالا الرلاڭزلى ەتئائىلرلت قاچتا ئللاھ س  ودوئرلد ەمل لمال ۋە ەىىاڭلمى ەچرلل ىلرلا  ىاردۇ  ئاھۇر بر ە.ئ غىلز ەخئلسغ. ئ

– ەرلى لز  ھچئالىىاڭرلى ې لىدللڭ سا دە وى ې ل ەئلزسىاڭغئڭ  ڭى ائىارغى چائاۇڭلى ەىۈامرل لز  ئ ائلرلى الاالسلدۇ ھلززل ەئئلم  ئلزسا  ك3

 لىىدەئل رلت چئر لرلىىت ئىىائىل ئېىىتل  چەئزىلرلىى   چئالىىىاڭرل لز   وسا للىىاڭرلىل ڭ  چائاۇڭلىىائىىارغى  ڭەچلجلىىدە  بگلزلىىددئ ە ولىىر ئلسىىپاچرل  

  قەىۈئلددىااات 

 ەڭئ ەۋ ەى للەچرلىلئ ەڭئ ۋە بگلزلىددئ ەئلجلرل لزى ھ ەئە تلۈى چ ۋۇبالىا ۋە ەى لىلەتئ ەچرەئڭلىائلرلى الاالسىلدۇ ئللاھ ەئئلم  ئلزسا  ك4

ىلرلشىىتلل  ەئەالىى سل ىى ۈىىىۈ ئ دئدشىلرىىد ەجى ەھەلوىلرلىى  اىىاق   ەجى ەقىى ۇئچ: مەالىىلرە   دڭدۇاىىددئئئ ۋۋۇلوئرلىىاڭرل لز  ئىىا ۇورلتۋالىىا

 ەىەچتلۈىىى ا ۋۇبالىىىا ۋە ەى لىىىلەتئ اىلرلشىىىزل ەلىلللز لرلىرل لزىىى  ى سرغئڭلائائلسىىىلدلۈ  ائىسىىى اىئكىىىزلغئڭل سرىاڭغئڭلىىىا چ بئە قىىى

 ئئخشاش  ڭ ەەولر  سىل لرلىلز ا ەئلجلسلزلاھ

 ەالىىسئلرلشىىىا مىول لزىى   ائلۈۈىى  زللاڭزلىى ە ھب   دولرلىىد ەئلجلرل لزىى ھ ەالىىللەچرەئڭلامب   سڭىىاىئلرلىىى الاالسىىلدۇ گ ەئئلم  ئلزسىىا  كىى5

ڭرلى  ىىىائۇ. وئرلىىا ېىى ل و  ىىائۇ: مەالىىلرە   دزللاڭىىدلل الىىاىرلزل  ىاۇۇاىىد ڭچىىائچل  ئىىائىلرلت ىىىئ ېزلۈ ەقلزىى ا اىارلاڭىىدۇ  زللاڭزلىى سەوئرىى

لىىاڭرلى  وئر  ەئز ىسچىىىسزدش وئر لسىىس  ولىىرە ىااسىى  اىىئل  مسالىىسر اڭز  ولىى ەئ ئسى للىىا  ىەىسىىلكرلۈۈە  ىائۇمىىددئ ولىىرە  تللىىائ ېئ

ىااسلسىلز  ىلرلى   اىائۇمزلىئلۈۈى   وىسئلرلىى الاالسىلدۇ  كىەئئلم ئىاھە. مسالسر ا   ىائۇمددئ ئېتل  چەئزىارللا  ئبز ئسڭ  ولرە  ئېتللائ 

لل ىلىلى  كىائۇئلتىا ىىائۇمرلىت وېى ل  ىائۇ  ئەىۋۇرىدۇ وىس  ولرلىدد زۆئۈئرلۈلزى  ىسچىسزدكزلاقلشلز   ئس وئرسل س وې ل  ائۇ  مەاللرلسلدە 

  ئارلدد ىبقۈملز  ۋۇاللرلتااق   مسواىرلتىائۇە 

ا زۇماڭلى ىەئ لز  لرلىىەىىىاڭل ۋە ئسرىسررلىلز  ئەى لللتلزى   ھلززلىا ىەى وىس ئللىائەتئلرلىى الاالسىلدۇ ئلسىغ. ھلزلىدلل  كەئئلم  ئلزسا  6

  چئڭسادد ڭرلۈلز ئلۈەائر   الائاھەچزلاب   وەخت ئسڭلا ۋە ئلۈەڭرلۈلز  ئسالس  مەڭپەئلتل ە ئلزساڭغئڭلا مسڭاالل  ماقاڭلا  ىەئ ۋە

ئ غئلزسىىاڭ  ەىەت ھلزلزلىىااىىئىرلىلز   ئلسىىغ.  ڭىىې ەت ىىىئڭىلرلزلىىاڭرلىتلل  ىلىىدۇاەتئلرلىىى الاالسىىلدۇ ئلسىىغ. ھلزللىىا  كىىەئئلم  ئلزسىىا  7

  ولرلدد ئلۈەڭرلۈلز  الائاھەتب   وەخت ۋە كە ىەت ئۈىۈ 

وئرلىاڭغئ  خەا رلىل ئىاىلۋلت ىلرلى    ئەمەل وىئال ەولر لزى   كىس ۋە ولرلددزلللزلز  ب    اادۇ ئبزلزلائلرلى الاالسلدۇ  كەئئلم  ئلزسا  8

 ھېىىى ە  «سالىىىسر اڭغئھلز ە م ەىلىىىىەچە ى ە م» ۋەىلرلىىىا   ەمەەللئڭىىى ىلرلىىىا   ااخشىىى  ئ ەۋەتئارغىىىىىا ھ» ئارلىىىدد ئىىىئئد ىاچائلىىىدلل 

 ب①)«وائمس؟ ئاھە. البزرۈزااخش   قلشلدلز س

 ئەمەل الىاۋۇورلتقاچتىا  ەۋ ئللىاھەت ئسرىس  ڭەىەھەئ ىلرلشىزلا ھەۋەتھلزللىا  ائارغى چائاۇڭل ەئڭ ئلرلى الاالسلدۇ قلشلر ەئئلم  ئلزسا  ك9

لىىا  ىازۇڭ ە.  ئىىاھااخشىى  ئلىى  ىلرلىىا ېپلىى چ ەتىلىىدۇا ەگلشىىل ئ سڭل لىىائ ۈىىىۈ ئ ە.ھواكىىرللا  ئىىا ەچۈەىلىىدۇا ۋڭىى ول ۇ» ولرلىىدد ئلۈەڭرلۈلزىى 

 ىەمىى ە لۈ ئسڭل دلزىىد ۋە ھدڭلىىاھۇ ىېرلشىى  چېپلىى  ىلىىدۇاەت ئاھەمزلىىا ولىى ەئ ولىىرە  الىىەۋەولا الىىېزلا»  «ېكلرلىىددئئخشلشىى  ا ۋۇوزلاالىىا

  ئلپاھلرەادد وسڭ  ىەھلسرەئ ھې ە «ئەۋزەرددئ ڭەئاللدلل

الززىىى   ۋە ئلزسىىىاڭلم ڭەچلجلىىىدە   ولرلىىىدد چئرىىىسى ولىىىرە ئلسىىىپاچرل   ب   ھەرلىىى  ىەىلىەچرەئڭىىى ئلرلىىىى الاالسىىىلدۇ  كىىىەئئلم  ئلزسىىىا  10

  ىل ۇارلىىت ىلرلىى  اامىىاڭرلىغئڭ كىىەاتاڭزلا ۋە ڭە سىىلزلا چەۋئەڭ ەاىىدد  ئەىلدلسىى  ئاردۇڭ ااىىدد  ۋەالۋەالىىلرل ل ەخلىى   ىەئ كىىەاتاڭغئڭلا

 « ۈىرۈقتسئئاولدچلل ق  غئىەول  ئارلى مل سئدكتاچاىاول  چ ەاتاڭلاك»  وئر ااددىاال   قبئاللتلشل ە

 ڭەمەچرل لزلىىىىا ئلۈەڭرلۈلزىىىى   كىىىىە ىەچرللب   مېاىىىى   ڭەىەھەئ وەڭىىىىدلرل ل ە ڭلىىىىائلرلىىىىى الاالسىىىىلدۇ ئىىىىارغى چائاۇ ەئئلم  ئلزسىىىىا  كىىىى11

ئلىكلىتلل  وەڭىدلرل لزل سۈىائ ىلرلىا  قىا ل  ئلز ئىبزل ە ھدڭلىاھۇ وىس ىەچتىاىلرلىدللاڭرلىلز     ەئۋلى  وې لى ئلكلت  ىەم ل ەالاڭسلكرلىلز   

ئىىارل غئ ئىىارغى  كىىسڭا  اېتلىىدد چئڭىىسە ىىىسۋۋلتلز ب   قىىۈچزۇرل غئڭىى  اازۇۇكىىتلۈ   مېا للىىاڭرلىلز   ھەئلجلىىدلۈ ىلر ااىىدللا   مەىىى د.

  ئلپاھلرەادد وسڭ  ئااەت ھې ە  ②«ىئئىلدد وەڭدلرل لغئارلى   ەىەتئارغىتلل »  قلشلرەئھدئولرلدللا   وەز ىەم لدللچائاۇڭ  

                                     
 ب ئااەت  33  فسالسلرەت الۈئلس  ①
 ب ئااەت  28  فاچل  الۈئلس  ②



 ەڭرلۈلزىى  ئلۈ ەتالزىىاا ەىىۈئۈر ەلق ۋە سڭىىاىگ ېللىى ئ ەىەھەئڭ اىلرلشىزل ەىسىىلكرلتى ەئگەئلرلىىى الاالسىلدۇ قلشىىلر ەئئلمئلزسىا  كىى  12

ىىىىئل ىلرلىىى  ىئالىىىدللا  اامىىىا  ئلىىى   سئدىئل لسىىىلز  ىىىى ەچتەئىىىاخل  ۈگلتلىىىدللا  چ ەەا ەمەەللئڭىىى ااخشىىى  ئ ەىسىىىلكرلىزلاى ۋە درىىىس.ز

  وئرلىىىددواكىىىىلغئرا ااخشىىىلرلت ىلرلىىىا   ۋە ئىىىبزل ەئىىىائىلرلت  وىىىس  ۈزلىىىددىىىىئل ئ ەىسىىىلكرلىتللاامىىىاڭرلىتلل  ى ە ھب   دولرلىىىد ڭرلۈلزىىى ۈەئل

الىىىئئللاڭدۇ   ھەە «ەمسىىىلرەئ؟ولر ەڭرلۈلزىىى ئلۈ سى ىىىىئل ىىىىارل سئدىىىىى اقل زلىىى»: الىىىاىاولرل لدلل قىىىۈڭ ولىىى   ئەرەاالسسىىىاۇ.  ەالەمىىىلەئ

  ەالەمىىىلەئ ۋۇىلتتىىىا وىىىس  ھەاىىىدد «ەا لىىىكقلشىىى   ھ سى ىىىىئل ىىىىارل سئدىوئر للىىىا  قلشىىىلز  ىىىى ۈرۈ مىىى – مىىىال ې ىاڭىىىدۇىى»: الىىىاىاولرەئ

ىا رللىىا    چىىبى ەت ولىى ل ەول لزىى  چلررللىىا    ئىىس ئەم ىىا  ېرلىىددق ە ئوزۇ ولىىر ۋەڭامىىاز  زۇقىىات  ۋولىى ۇ ۈڭ قىى ەتىللىىام»: ئەرەاالسسىىاۇ.

  وې لرلىدد ئېرلى  كىسۇئراااخشىلرلىرل    ئسڭلىا الىەۋەوتلل وىس وئرسە  ئسئرا لز  ول  چبقۈە   ىېزلز  ول لزلا اەۋۇرلا   مېرلز  ول لزلا

 سئدىىى التل زلىئسم  مېزلىا وىس   ماڭىا چاكىرلزلددھوزۇخىىا  ئىس  ئاڭدلل ئائچلرلدد ئسڭل لا گسڭاىرل   ئسۇئڭلا چۈگلسە ااخشلرلىرل    ئسڭلا

  ې ە ھ ①«سىلسلددئىئل ىارل

 سە وئرى لىتۋۇىلتر الزلىىاااچ دڭلىاھ سڭل دەز   كىدوائلىدللا  اىاالز  ولرلىد ۋەراالسىلز   ادۇ اائلتلرلشزلئلرلى الاالسل ەئئلم  ئلزسا  ك13

 ۈىىۈ ئ رلىلەچئاخل  ڭلىادڭلاھ س ىاڭلم وئر ااىدللاڭرلىلز   وى ەوەھلىمئ سە وئر ەڭ ۈرۈزم اىاااچلزل ەتئاخل    اڭلم وئرلدللاڭرلىلز   ئاخل 

دلىىىدۇ ئار اشىىىرل لزلئل ەچزلىىىاوئرلىىىا  ئاخل  ەڭ ۈرىىىۈزئلشىىىرل لز  م دڭلاڭلىىىا ىىىاڭلم ھ ۋۇىلترلىىىت لجلىىىدە ەچ  ڭدولرلىىىد ەڭرلۈلزىىى ئلۈ ېۈلزكۇئرلىىىتئ

   بئلددىئالا  ىاردۇ ئل  ق دڭدۇئاردلزى  ئئئ ەڭئاھۇ ىلرلشز  ئ ەىىلز ى ا  ئارغى چائاۇڭلدىئا ااد
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 ئل ا. مسالرلى ئلۋۇالت   ①



 

 

 چەتئەەللردە ئىلىم تەھسىل قىلغانالر ۋەزىپىسىنى ئۇنتۇپ قالدىمۇ؟

 

 ەازى ئىاىغش  ئ ۈملىدلز ئ سۇئڭلىائىائىلرلت ئ ې ل ئل  ىا  ىى –ئلرلىى  ەرىل لىكگەىلرلى  خ ەىسىل ئلرلىى چ دڭلاھۇھ ەئقللئ ولك ەرسمۈ  م

 ە ڭلشىىىا  ولىىىر – ەرىىىاا سرسرىىىۋۇئئ ەتئللىىىائ ې لشلشىىىتللا ئئۇزلرلىللىىى سڭلىىىاىلرلىىى  ئىىىائىلرلت ئ ەتھلزللىىىا خلىىىكم ائىىىارغى چائاۇڭلىىى ۋۇىلتتىىىا

 وىىسىلرلىاڭغئ  چەىسىىل ولرلىى  ىەچىىىەەللئھە  دىئاچغڭلىىا  ئلىد ۈئۈكىۈەىلجى ۇ  قئىلرل لىىدۇ ا سئچلىىدلۈ ا ائاا لرلىى   ااچغئڭلى سئچل لكھللاى

 مەڭلىۋ  خەرىل لكڭى ئلر ل لكڭى  ئلشىرلتل    ئئىسرىا  وې لى  ىااتل   اسئچل لكراااملز  ئاڭا  ئەڭ وسڭلا  چبرلددى وەھەەللئڭ  قبەائردۇ 

 ئلشىىەڭ ەڭرەئ ىىىسھئلتل ە ىەقسىىلك چائاۇڭلىىائىىارغى  ئەم ىىا  ىارلىىاڭرلىل لكھدئ مەىىى د.  سئالىىلتلدلل ىسچىىىسزدشىاكشىىاىرلىتلل  ڭىىاھۇڭرلىتلل 

ئلشىىغئ  اەچ لىى ە   قىىبز ۋەىلرلىى  واى للىىا   چەالىىەۋۋدئئلزسىىا   ھدڭلىىاھۇ ىىىۈڭۈ   مىىسمۈلل وئرسكىى   ۋەزلىىلەت ئبچۈىىۈڭ ە وىىس ئۈىىىۈ 

 ەچۈلر ئلشىىر ىئىىس. ئىسڭ ىئئالىىاىتا ئئمىاچ وئرسىا  ىىۈڭۈ   چەھولى ھدئااخشى   ئەڭ وەئمەالىرللىئرىىدلل  ئۈملىدڭ  اەڭلىغ  ئاكىلدد ئەمەرى ە

   دوئرلد

 چەڭىى ەۋەول لز لسىى    سە وئرىى ەرىى ە ق دچزوئ الىىلزاىىا ھ ۈئرىىۈزئلۈۈىى  چ سڭىىدۇىم ې لزدۇكىىرل ل لكىلرلىىا  ى ەىسىىل ئلرلىىى چ ەچىىەەللئھەى

ئىىارغى  ېۈللولىى  قل لىكلى  رىى س  وىىې لشەر ەالىرللئ سئالىىلتل ەئلشىرلتل    سرىىاڭرل لز ئئى سوئرسىىل  ەچىىەەللئھەىااتار االىرلت  ئلۈۈلز لسىى  ى

 ەت  ڭلىىلەمەلئ سىلىلىى  اىىئر  وئر للىىا  ولىى  قل لكلسىى  ېلتىاڭىىدۇ ئ ۈىىىۈ ئ ې لشىىۈەڭرەئئ ەئلپل ەھلزلزىى  چىىائىلتل  كىى سرىىس ئ اچائاۇڭلىى

   ې لددول  ىلىل  ائر  و ەرۋەچتەئارغى چائاۇ ئ خارلى وئرسا

 ۇريولد ەرەپلىكيولى ش ەۋەتد

 ۋە ەئە رللكى ەڭئ ەواكىغە چىا ىىازل رل  ەرەاالسسىاۇمدللئ ە.ئىاھ ەزئلتى ىلرلى  ى ەۋەتھ ەئڭ ھلزللىا قلشىلر سرىس ئ ائارغى ئاچاۇڭلى

ااخشىى  ئلشىىغئرا  قلشىىلرەئڭ  ئسۇئڭلىىائل تللىىاز   ۇىلىىدەئا ئەڭ ئسم لتلزلىىائلسىىغ.  خسالسالىىە   ەر ەقىىتەق سەئلىى  ئلىى  وئرىى سرىىس ئ

 ئسۇئرىا ۋە قباۈڭلىدللا  ىەىلىلىم قلشىلرەئگە ىىۈڭۈ   ئبزلىددئ ڭەى ااخشىلرلىزلا ماڭىاوس   چئالىلدللاڭرلىلددئااما  ئلشغئھلل  وسا دە 

 وىىىسا دە لرلت وئرلىىىا  ئلشىىىغئرا  ااىىىد ئىىىبزرل ل ە ئىىىسۇئڭ  ىئىىىىس. ئىىىاھە. چلرەاىىىدللا ااخشىىىلرلت  ۋە الىىىائاھەت وەخىىىت خاچل اەمرلىىىل 

 ئىسڭ  وبرىۈە  قبڭىۈلوارلسىللا  ئسمىاى ئاچلزلىا مېا للىا ولى   خىسھھ  وىس  چئالىلددزللاڭرلت وئرلا  ئلشىغئھلل  قېرل ېۈل ە ۋە ئبزرل ل ە

 كىسڭا  ئائلرلىددئولى   قباۈم ىا  قەڭ  كىە ىلت  ىەم لى ە كىسڭدۇى ئەڭە ئىسم لت   ئلسىغ. مېا للىاڭرلىتسئىلرللزللا ئئخشاش ولى   چەئوللە

 ئئچتسئللىىىا ئۈىىىىۈ  مەڭپەئلتىىى ئلزسىىىاڭغئ  الىىىلرەئلب ۈم لت ئىىى سىەم ەھئىىى  مىىى)»: ھېىىى ە  مسڭىىىدۇىماختىىىاە  ئىىىسم ەچز  وىىىسئىىىارغى چائىىىاۇ 

 الۈئلسىى   ئىىال ئل ىى ۇ )« ئۈم ەچسىىلرەئااخشىى   ئەڭ ئېلتلىىدللا اامىىاڭرلىتلل چئالىىلدللا  ئارغىىىىا ئل ىىا   وىىسا دەىلىل لرلىىا  ااخشىىلرلىىا 

 ب ەتئااب   110

 ەڭرلۈلزى ئلۈ ۈالىتلدەئ ۋەزلپلزلىاولى   سرىس ئ ەئە رلل كى ەىەھەئڭ بزرل لزلىائ ۋۇچىىاڭغئىلرل ۋەىلرلىاڭغئ  ەىسىل ھلزلم ئلرلى چ ەچىەەللئھەى

 ەالەملەئرەئڭلىا  برل ىاۇئئ»: ىەھلسىتەولى   ئەرەاالسسىاۇ.  ەالەمىلەئ  ەالىرلۈلددئم ەالەملەئرەئڭلىا  سوى ۈڭۈ ۇزلىى  ىى سچ االرلى ئئڭ

 ەىلىىەچە ى ىلرلىاڭغئ ھۇۋۇ.ائرىدۇ  كىس ۋەڭائلى  وئرلىا   كىەئە ۈە وس ئللائەت مەالرلۈلدلل  ەالەملەئڭلا  قبئالەچۈە  ھەە«ۋۇئلسرل لددئ

   ەئھدئقلشلر ەخترللو

 زلىاەۋەچھ ەرۈى و ەمەل ئ ەڭلىدەئىاھھ  م ېى ە ھ ېلىتل ئ ۋەز دڭغئھۇالىئئ ۋە ەالى لدرەئھەىلرلى  م ەۋەتھلزلىا ھ ەئڭ قلشلر ەولىللۈ  چ

 چېرېىۋللەچىائىلتل    اېكلى قلتىاب  ماىىاۇ  ئىبگلتل   ھەئالىرەئڭ ىلرل   ھلزلم  ڭەاللاەت – ۋەز وېۋۇاللتە ولرە   چل  ب تسئق ۋۇاللتلرل  

ئىىائىلرلت  مسئاملرلسىى  ۋە ىەئلۈلتىى  –ئلىى   ئبزلزلىىا ئبڭۈمرىىۈق  ئەڭىلرلىى    ھەۋەتئىىائىلرلت  ئېزتې ڭېىىت ۋە الىىبزرەشئۇھلىىىئۇئھۇ  ۋە

 بزرل لزلىىائ ىلرلىىاڭغئ ھەۋەتئارغىىىىا  قلشىىلرەئڭ   چىىائلەتلل ولىى   ئارلىىدد ئل لىى ە ئىىبزىلرلىى  ىاچىىائرلىغئڭ   ھەۋەتزلىىا ھل قلشىىلرەئڭ 

  وائرا   ېرل ئ ە ولر سالسرغئخل  ئ ەئى ەۋەچز ىائۇە ئلغىلم ھ ەئىرل ل ەماقا    ۋەزۇما  

 ەككەنجاپا چ ەمىشەھ ۇچىالردىنىنى تارقاتق ڭئالالھنى

 سئلترل لزلىام سئلترل   مى ەرەاالسسىاۇمزلائ ئللسىاىىائۇە واىىاار    ەھل ىلىرەئگەى ەقىۈە ھلزلز  چائىلتل  ائرلدۇ اا ا ى الولك ئارغىز

 ۈىلز  چىاق  ئى ەالىل ھللول لز ى  ئ ەملغھلىل سۇئئاچىىا   ئى بزرل لز ئى ەال ەەچەئرەئگەھلزلز  چاىلتل  ائرلدۇ خ خل لستللا  سئلترل  م

 سوەچرەئڭ ئئىى –ئىازۇب  بئۈر ل ە ىااسى  ااارل لىدۇ ھلىل چىائىلتل  ائرلىدۇ چائلەتىا قى ەئى دڭلاڭلىاھ ەھەئى ەۈل ىائل ېللزۈ ق ەالل ڭلائ

 ساىەالىتال ۈىىۈ ئ برتىۈئۈشئ ەرەاالسسىاۇمز ئ ئللسىا ەىسھللغئڭلىاا ۈڭرل  ىىائۇ قى سوى سۇئڭلىا  ئەىۈئلىددواكىتلل ق ەچرلىامغئڭ ى ۋە

  دىااسىى  ااارل للىىا چائىلرلىىد ەئى دڭلاڭلىىاھ ۈىىىۈ ھلىىل چىىائىلتل  ئ ېىىلللق ەرەاالسسىىاۇمدللئ للسىىائ سۇئ  ئىىدواكىىرلزلد ۋۇىتلىىدلل لغڭرللىىا  

 ۈچىلسىتاىغئرا ھ –ىلىللل  چۈئرىۈز وې لرلىا  ئېرلى  ئۈىىۈ  ااڭىددئدشھلزلدلل  ۋە ئبرتۈئۈرۈكرەئگەوائراڭرلۈ  ااارل لدۇ چئ غە  ئەم ا

ئىىارغى  اھلززلىى سوىى ۋەئلزجلرىىدلل  ەالىىر وئرلىىا  ئ ەالىىتسئ ھ اھلزلزلىى خل لسىىتللا  ەئىىازۇب ئل لىىد ەالىىل رللئ ۈچئىى سوىى سۇئئىى ېۈلل  رىىېرلىىددق

 ۋۇمغكتسئدكىىى ھۇ ەۋلتلزىىى ھ اھلززلىىى سوىىى ېىى ە ھ «ھلزىىى  خل لسىىىتللا »س ماىلللتلىىىدلل ئاا لرلىىى  ىارلىىا  وئرسىىىل  ۋۇىلتتلۈىىى  ۈكىىۈئگە ى

 ەۋەتھ بزرل لزلىائ ە ىلرلشى  ولىر سلھلززى  ئىاخل   ىئوى سوى سىغئڭلىائل پل ۇچئئر ب رل ە ئلى ئل پل ۇچئئرل لدلل واكىغە قى ەچلجلسلدە ڭ



 ۋۇ.ئاارلزلى  ھۇ ەول لز لسىل  اھلززلى ڭىىئ ۈچئى ڭىىئ ەڭئ دڭلىاھلۈ ھلزى  ھ خل لستللا  سول   ڭامدۇ وئرسل  سڭدلل  كدىلرلد ەرللەائرلدۇ ر

   ەر ەقتەىلرل  ق

 باشالنغان  ەنبىل ېتىشئ ەتەرگەخ ۆزىنىئ ەۋىتىئىسالم د

 ېىىتل  ئ ەچەئگەخ بزلز ىلرلىى  ئىى ەكىىۋلتھلززىى  چ سوىى ۋەئلسىىغ. ھلزللىىا قلىى ل   ەرسىىەز ھلزل لىىك ئلسىىغ. ھلزللىىا ق ەىى اولكڭلىى ەمىىد ئ

 بزل ەئىى مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىاۇ. ەالەمللىى    اھلززلىى سواكىىغڭد   وىى ە ولىىر ەتىاڭىىائ ېىى ە ھ ېىى ل و سئوىىا ى ۋە برتۈئۈرىىۈشئ برىىۈش ئ

ىلرلىى   چەكىۋلتھلززى   ىەى  ەالەملل ل لىىكل دئئاردلزىلسىلد ائاچىاە ىئالاڭغئڭلى ېزلزىى دۇ اىلرلى  ائرلى ەكىۋلتھلززىى  چ سرىس ئ سوى ەرى ە ق

ىلرلىىىدللا   ئېتلىىى ۇە ولىىى ھەز ىەمىىى ە ۋە خىىىاچل اەمرلۈلز  مەئچلللسىىىلز   ئېتللىىىائلز  ئل لىىىدلۈ  وىىىائرلت  ئەئەوىىىرەئ ئبزلزلىىىاائرلىىىدۇ  

 الىىاھۇىەچرلل ئەرەاالسسىىاۇمزلا مىىسىەم ەھىلرلىىا  ئلىىد    ىسئوىىا  ز ڭەئاللسىىل ىەئ ىل  ەچرلىىلوئرلىىا   ھدڭلىىارلىتلل كىىسڭدۇىغ ىىىبئملتلز  

 ۋۇزھلزىىىدلل  سرىىىس ئ سوىىى اولغرزلىىى ەزئلتىىى ى دق  وئرلىىىاڭغئ ولرلىىىد ەۋلىىى  ئلسىىىغ. چائلەلىىىدلل خ اىىىئرز  چاررلىىىد   مسكىىىس الىىىاىاولرل ل س

ئااىار   ە ولىر ااالىل  ەزئلتى وئرلىا  ى رل  كىېالتئلسىغ.  سڭج چ ىلستاىرل لز   –ىلللل  ېرلزلا ئ ۋەائرلدۇ چائچىا  ئازۇورل    ەى ەالرللق

 ەزل ەچرەئڭلىىائ  رللىىا مل ەھلززىى  چىىائىلتل  ائرلىىدۇ ىىىاڭ  سوىى برتىىۈئۈر ەڭرلۈلز  ئ سالىىسردۇئ ۋەىشىى ىاڭىىدۇى  سمەالەرەئڭلاالىى ەزئلتىى ى

   ې ەزق ەااخش  ولرس برتۈئۈر ەڭرلۈلز ئ ە ولر ۋەىشلرلۈرەئىلىىا   ېرلپلدللى ە.ئاھ ەئلپلدللزۇرل غئ چ

 سئچرل لىىدللا بزئىى ە ولىىر ۋەزلپلسىى ئلسىىغ. ھلزلزىى  چىىائىلتل   الىىاڭرلى  بەئاالاالىىرلت قىى االىىاىاولرل لزل ەرەاالسسىىاۇمزلائ سىەم ەھمىى

 كىس  ەچىۈە چائىلرلى  ق ساىااغئرل  ۋەىلل لرلىلواى للىا   ڭغ  سئىا ەچتاى بئمل ە  ق سئد و –ىااس  ااارل للا  ەئى دڭلاڭلائاا لرل  ھ

 ەمرلۈەچىىرەئھەىاچىىائرلت م ەكىىا.  ملسىىل   ئلىىىئئھۇڭلل ېىلزىى ا ۈئقلسىىتا  خلتىىاي  چ ې لسىى ڭ ىەول رلىى   چئرلسىىلزلا ڭلائالىىاىاولرە الىىەۋەوتلل

 بئمەلقلشى  قى ەول رل ل ىسى سۇئڭلىا  ئەرىد ق ۋۇمغكىتسئدەھۇ سڭدۇىاىئرز  كى سو ەۋۇھمسئ ېللزۈ ھلل قالاىاولرەئ  سئماىتاالاىرلزل  چ

 ىارد    كې ەقسلھ –اااغئھۇ  ھۇرلغئھۇ ئلك 

 قورقمىغان ېرىشتىنب ۇربانيولىدا ق ەۋەتد ەۋەتچىلىرىمۇد ڭباتىل دىننى

ئل لرلىى   وئرلىىا   اھلززلىى ەى  ىەرىىد ق سەوئرىى ۋەزلىىپە ەچەئرلىىلخ ە.ى سرىىس ئ ە.ى ەزەرىىدللىلرلىى  ئلشىى  ئ ەۋەتھلزللىىا ھ ائارغىزلىى

 ۋەچۈەڭرلىىلئىىارغى ائرللىىا ئاچل بزرل لز ئىى ەۋەچ لرل ل ىىسھ اھلزلزلىى خل لسىىتللا  سزدرلىىا و ەالىىر ئ ەرۈىى و ەمەل ئ ەۋەچ لىىرەئۇھ سالىىسر ا م

 ەچەئرەئگەخ بزرل لز ىااسىى  ااارل لىىدۇ ئىى ەئى دڭلاڭلىىاىلىىدۇە  ئلسسىىلت ئائلرلسىىلدلل ئاا لرلىى  ھ سكىىەىىەچرەئگەم اا ىىا ە ولىىر ېتلىىىاھ ئ

 ىلرلشىىل ە  ىېۈىىااە ئەالىىل لدە  ە ھېىى«قل رلىىل ۋە ئبزرىىۈز»سۇا اڭزلاالىى ەالىىەتئ: ەالىىلرە ىلرلىىا   م ېىىىى ۋەتىىىاۇ – سزدئىىى ېتلشىىتللئ

 دئدشھلزلزىى  ىاڭىىات اااىىد خل لسىىتللا  ۋەچلزل لىىكھەئاڭىىا  اواكىىرل لدۇ  ولكڭلىى ەالىىل ڭلائ – 20 ۋەئىىاخل رل    ەالىىل ڭلائب   19 ۋېتغئكىى

ىىاۇى  ەڭئ تلۈى ۋۇىلت سچاكىغە كى سئچرل لز اى بزااخشى  ئى ەئلشىلت چا ىىا   م ەئەىىى چ ەھەئول  ى بزرل لزلائ ېللل ق ەر ەڭدلل لغڭللا ق

 ۈىىىۈ ھلزلزىى  چىىائىلتل  ئ خل لسىىتللا  ەىەئرەئھەىاچىىائرلت كىى ە خىىئچ س ئاىسىى ەئقە  ا ەكىىىەئ ئۇاىىئڭغئ وئرلىىا  ى ەمىىلەرەلق ەڭئ ۋە

واچلىى  ھلزلزىى   سىائل ىىاي وىى ەچەئرەئگەىااىىاچلم خ ۋە سڭرسىغئىلللىىز لرلىغئ  چئالىىى ۈئرىىۈزچ سۇئئىى ەئااڭىىدۇا س  وىىۈىل ە قىى ەالىىل ئ ېىى لىا

ىائلرلزلى   ەەھ« كىپلئڭرل   ەڭ لرلللزلىائ» سۇئئى ەئلپلىدللىىاقل لللت  چ  شلسىەيالرى  كلب   1937چاق   ەى ل ە  ق ۋۇزشتلل چائىلتل

 ەئەىىىى چ ۋۇىلتتلۈىى  سكىى چائىىىاچىسىلرل  ھلىىل  كىىۋېت  ە ئلىىۈ دئرا ىلرىىد ۋۇ.ھلىىل چىىائىلتل  ئلشىىرل لز  ھۇ ەھەئىىىئرغە ىلىل لرلاڭلىىا ى

 ېللى وارلرل لىدلل ئاا لرلىا   ئ ۈ ەار ئىار لى  چى ېكەزق ۋەىلكل   ئۇائڭغئھلۈ  سو ەئااڭلدۇ ھلل چائىلتل  ا ئۇائڭرل لدۇ سالسئچا  للا  ئ

  ە ئلۈ ەى ل ە ق ۋۇز ەۋلتلدللواچل  ھ سو سوئرسل  سى للا ئ ېسەررلۈرەئگەق

  ۇقىلىد ەلەپت ەۋرس ۋەچىدام  ەۋىتىئىسالم د

الىىاولت  ەۋمىىرەئى ۈئقلمئاالىىللاھلۈ  چىى سئۇالرىى  ئئچتىىب   1991 ەرتىىۈئەي ئڭ  قملسىىارغ بئگە قىى بزۈ.ئىى ەۋلتلىىدللئلسىىغ. ھ ەمىىد  ئ

 بەوئرلىىا  قىى ۈئقرەئھللچىى ۋە ەئەبئ ېىىللل ق ې لشىىۈەڭدللئ سالىىتەىلررلىىام سچسرىىسە چا ىىاڭرل   ئاالىىتلدلل ى بمىىۈئچ ائلتتلپاىلزلىى ۋېتالىىئ

 ەزلرلىى  و سۇئڭلىىائاچغڭىىد   ئ ۈىىىۈ ئ دئدشاااىىدىاڭىىات  سماىىسئللەچرەئھەا سالىىتەىل م سوىى ەۋەلتلزىى ئلسىىغ. ھ ەالىىسئۇڭغئالىىاڭدلۈ  ر

 ېرلى ئ ەۋەتھ ۈئھە لغڭرلىت چى ې لى  ئ ەھئلسىلرەئڭ م – ەقىتەبالىاڭرلى  م بەوئرسىا  قى سرسرغڭلا ك ە ىلرل  ولر ەۋەتھ ەالجلدرەئھەم

 سچئرل ىى ەئە ىىتللچ ەئى ۋە لىى ەئچلچ ەمىلىىلەتئلىتلسىىاھ  ا سماىىسئللەچرل  ئاالىىللا ا سئۇئئچتىى ۋۇىلىىتغئھۇ سئىى اىىئرلز  چاررللىىا  ئلىىد   ېىى ل و

 سىىىىىائ اارلىىىىدللا  وىىىى ېللىىىىدۇئ ەئىىىىارت اچاكىىىىغە  الرزلىىىى ې لزدۇكىىىىرل لز ى – ەۋ.ى بالز  ئلسسىىىىلت ئىىىى سردلۈ ئلسىىىىتاڭل ېۈللىىىىىاۇى ئلىىىىد   رىىىى

 ەز ملىىج س  ائىىى ۈىىۈ ئ بزرل  ئىى ۋەااچىىاىرل لز   سزھەزمى ې لشىىتسئلدللا قل لى  ھل ىىارز  ئ بقل ەەگىى سىالىىئر سماسئللەچرەئڭلىاا

 ە ولىىر بزۈ.قىى بزئىى ەىۈئملشىىرل لز ق ەمرلۈەچرەئھلۈىى م س ائىىى سوىى سئەررل رل لزلىىام ۈئزھوالىىتغئڭ  چارغكىىىا ئۇز  وئرلىىا  چىى سىالىىئر

 ۋە ولر ەالىىرللىلللز لرلىرل لىىدلل ولىى   چلىى   ئسى ۇكىىىا  چىىسڭج  اسماىىسئللەچرەئھە وىىس مسئەررل رل لزلىىا چىىۈئز ۋە ئەئەب  بئگەڭ ە قىى

 سۇئرىىائ ە ولىىر ەئەزرلىى  الللاالىىلم ر ئدالىىغئ ىىىۈڭۈ ئلىىد    ملىىجەز  ئىىبزگل ە ىلزغكىى اادللا اې ئىىاھەم ە  سى ۇرل لزلىىا ئسااازلىىا

 خەرىزلىىا اەئرلىىل چەورلل لىىرەئگە قەرىى ە    اقلسىىتاڭدلل بئالىىلتلۋەچۈە ق بچئىى ەچرەئڭىى ملرر سالىىسر ا م سواكىىىل  ۋە ۈئقز چىى ە ولىىر ەئەبئ

ىىئرغە ىلىائرىا   ئىسۇئڭ ىلرلى   مەىى د. ىئ سكىتلز س اېتلى  ۇىلترلىتۋ مەالجلدرەئھە ول ائلرەئڭ  ئس چسئالس   ئسااىتا الېرلش ىئۇى 

 ۋۇباىىا سئدەچىى ۈرۈمسىىل ەەق مسئىىاملرلرەئگەىئ ىىال  وىىسڭ ە ھەۋەچ لىىرەئ قەمىىتەئ وىىس ئىىاچلۋەچۈە ئىىارغى ائرللىىا  ئىىبزرل لز  رىىېۈللئلىىد   

  چىىسئۇچت  وې لىى  ىەھللەرل لزىى  ھې ەڭىىدەز ۇزملسىىۋ ۋە ىسئئىىا  قەئلىىى چەالىىللا  ىلرلىىاڭغئرل س مسئىىاملرەىئ ىىال  ئىىبزرل ل ە  ې ەچلتىى و



 

 سئدىىىىىى ېسىىىىل ئ ەچىىىىۈئھۇرلغئرىىىىا ىىىىىازۇڭز  چ ۈ تىىىىۈزچ سئرىىىىا وىىىىئئۇ  ھۇئلىىىى  چ ئۈىىىىىۈ  چەگ ل ەڭرلۈىىىى  ئىىىىئئد  مەالىىىىجلدرەئھلل

 ىلغچت    ۋۇ.ئلشللا ھۇ ەە)ڭا برل لز   لشل ل  ادچ ئ

 باۈڭۈە وئرلاڭرلىللىىا الىى ەئلىى  سئالىىلتل ە  ېىى ل و ئلەچلرىى  ھ ەئەبئ ەىسىىلكى ې لىى  و ەقىىتەورەئگەىااسىى  م ەئوئرسىىا  ى ەئەوىىرەئئ

 ەىۈئلىىدللا ق سئمىسشچ ۋۇ  ىائۇ ەئەولسىتاڭدەزئ س  ىسىلغچتى   وئر ەكىۋلتھلزل لكڭى  چ سرىس ئ ې لى و ەئھۇكىرلتىلللز لرلىغئرىا و ەوىائى

چائچىىىا  اا ارل لىىدلل  ەمرلۈەچىىتەم ىسالىىئر سىىىائ اارلىىدللا  وىى ېتلىى ئلۈۈىى  م ېللىىدۇئ ەئىىارت االرزلىى ەئقلشىىلر سىارلىىا  وىى بگلزلىى ئلسسىىلىىا ئ ۋە

ىىىىازل   ېزىىى ئلسسىىىلت ڭ ە ئلسسىىىلت كئئ لسىىى  ولىىىر ەقل الىىى بال ەئىىى ەئەولسىىىتاڭغئھۇئ ۋە سلىلغچتىىى   ئلسىىىتاڭل ېىىىىى ۋەتىىىىاۇ – سزدئىىىى

واكىغە  بچرەئھللچى ۋە ۈچئى ەتالىائ ەمرلۈەچىرەئھەم سىارسىا ئىاچ ىارلىدللا  وى ې لۈلى ق ەكتللو ەتالائ ەچق ەئ لدۇقائ قلشلر سو سئلدللا چ

 وەز   ەئمەاتتىىىى و ب  ىىىىسملىىىىىدۇئھلل ق ەرىىىىس.م ەولىىىى  قلشىىىىل  ەئى وىىىىئرۈلغئڭ  سوىىىى  سچىىىىاچت چ بى ەتىا ىىىىىائۇ وئرۈلسىىىىللا ئىىىى دالىىىىزلائ

ئلىىدلى  ىئئالىىاى ئاىىاڭىىدۇ  بئگە وئرلىىاڭرلىلز  قىى ۈگلتلىى چ اەە اې ل لزىى  وئرۈلسىىلزلائارلىىا   وىىائرل ە ئىىبال ە مەقتەوىىتلل مسئەررل رەئڭلىا

  ئىىاى ىىسئدى  سكىسئدرلا  ئاالاالىە  اەاىدلللزل س ئبارل لىدە مسئەررل رەئڭلىا  ەم ەئىاھ ېتللىدلۈە چ ەزچائامغئھ رللەززەچر سڭاڭ  سئدىى

 ئاالاالىىە  ئىىبارەئ وسزدرلىىاڭرلىتلل اااىىدۇ  ىەم لىىغ قېىىللل مسالىىتەىلررلىتلل اللسىىتې   مەئقلىىك ئلسسىىلتل   ئىىبارەئڭ وئرۈىىا ئلىىد    ولىىرە 

 ئەئەوىىرەئ ولىىرە  چىىۈئقرەئئاىىىىا   مەقىىتەب ئساىىااغئھۇئلسسىىل ااتت     ەىەت ئىىبارەئغئھلۈ  الىىل چلدلۈ  ئۇاىىئڭ كىىەىەئئلسىىلز ااتت   

 سئولغئھللوئرلىا  ئلىد   چى ساەالسىەئم ې لشىىائ ەئھەالىل چلدلۈ  قل لىل ڭىاىلللر ەىەئكى ۋە ېىكلغئھۇا مەقتەورەئڭى  ھې ۈھەز ىەم لس 

 بەقى ې لشىرەئچ سىالىئر ۋە دقامىدۇشئائلسىلدۇ ز سئەررل رەئمى كىسڭا  ېتەچت ق بچۈەئ بڭەقرل ل ل ەال سچزلا  –ىئل  سال سىئاىىا  الئر

 سمۈللمىى ېىىپل ىارسىىا چاقسىى  چ سەوئرىى ەىىىۋۇلئ ۆئۈئز ې لىىدەئلىىد   ق ە سىىلكئلزتىىاالل ئ سىاچزاكىى  سئچغئھۇ  قل لىىل اىىسئۇچت چىى ې لىى و ۈزاى

 ې ەولى  قى وئرىسە مىسڭالللسىللا  ئااارلزلىاڭرلىتلل  چاقس  چا ار للا وې لشىا ئېرل  كەىەئگە چسچىاڭدۇچئرللى   چسرسچزلا  ئااارلز  ەمەالت ئ

ىارلىا   لىىدۇقائ  ۈكىۈەىارلىا ى سكىىسم ېرلى ق سردللئلسىتاڭل ەىەئكى ۋۇتئىىا سئلىدلى  ئى بئگە قى سئەررل ز مىى ۈچۈە قى ۈڭىدۈزڭ ق سخرل ىايئ

 ئسڭلىا  ەر ەاتتى ئىااغە ق ەولى  ىىاڭ وئرلاڭرلىتلل  مائاش  سل  ەۋچلرلدللا ئل لرل لدلل اللل  ئ ۋەتالاخا سمائاكل  سئەررل رەئڭلائلد   م

ىل  لتى  ئىاز  وىازۇئھلۈ    سرلىدلۈ  خەرىت ھورغئڭلىاىازۇىلسىتاڭدۇ  خسالسالىە  اسماسئللەچرل لدە ئاالللا  ئئچتسئۇ ۋۇىلتغئھۇ كس ئۈالتل ە

 قەرىى ە  ەچرەئھلىىلھۆر ئۈزۈر ەاىىدللا  قبقتىىاتاىىاز  –ىلىى   ئلسىىتاڭلسردەز ۋە ئەئەولسىىتا ئلىىد    ىل ىى ەتواىاالىى   قې ەقرەئڭلىىا ڭەئالىىە

 للىاز   ئاڭىدۇ  ە قائچئكىۈا ولىر بقتىاچرل  چاماىىىا ىئكىلدللا  ق چسئالس   ئسااىتا اېلل  مېۋە قۈڭرل لدەئاارلت ىل   ئارتە الرزلا مسئەررل رەئ

ىلر ىااتت    ەتكىلۈااىلغچتى   ىارلىدلل  مسئىاملرە ولىرە  الىەول  ائىرسىىىا ئىسۇئ كىسڭدۇىتل س  ئلىد  ئىىاى  سئدىچئرل ۇى  ىى بش الاڭدۇ گ –

  ئلد   قلشلرەئىلرلا   ئۈر ەڭ  الاىاولرەئ ئسۇئ ىۈڭۈ 

 بولماقتا ەكىسىچەئ ەھۋالىمىزئ ڭبىزنى

ئااىا   ڭوئر اىتىا  ولىك ئلىتلسىاھ  ڭىام ۇت  اىاۇ ەقسىل ەئ سىل لىلغئڭل ۈلزلاا ەىۋۇرل لكئ اولكڭل ېرەار  ق ەىۋۇرل لكرائ اولكڭل ەمد ئ

ىل ۇارلىىت  ااپىىاى قلللىى   ئىىااللل لكڭ   سچل لكرىىا  سىل   اىى ەۋلللسىى ىلشىىغىغئھلل ئلىتلسىىاھ  ال – ۇېىىكا ۈئلىىدللا ا ەالسىىەەھ س  ۇىىىىاچ

الرغئھلۈىى  ب   80 ۋەچلزل لكڭلىىاوئر للاڭىدۇ  ىىىې  چسئمسكىل لكمس قۈڭىىدلرلل  ەرىىددىق ۆرەچىرەئگەھ ېسىىل ئ ۈئلىدللا مىااغە  ائىل لتلىى  ا

 ەم ىىا  ئې ەتزوئ ڭىى ۈىىىۈ ولىىك ئ سوىى ۈقۈئ  ئارغىىىىا كىىەرەا لىىكقلل ەڭرل ل لكڭ ل ئلسىىت ەە ا ەڭرل ل لكڭ ئلسىىتل  سىل   اىى ەۋلسىىلللدللال

 ەۋللەالى سىل  اى سڭدۇى  كىوئرسكى   بەقى سرل ل ىەرە چ اااكاكىزل ەىەئرەئھەىلرلا  كى ەئەىى   چسئل لكچ ەزىارلاڭد سڭتسەئ ۋەزلپل لكڭ 

 بيقلللزلىدللا  ئلزسىا   ئى ۋەئل لىدللا   ەە اڭغئرا ئئخشىاش اواكىا ئلزس سولكم  ەمەال لكئ ەئلشتەولك   ۈڭۈ   ىېزلتئ سىلرلشل  ەرەەچ

 ۋە بزۈڭز ئىىى ۋۋۇل  ئىىادىلسىىتااد ېپلشىىىاچ سلولكڭىى   ىى ەچرلىىى  ۇزل  سئمسكىىزلاچ ۈڭىىدلرللئۇالىىەئچ   ق سشئئىىى ائلجائلسىى   وارلغئڭلىى

ىلرلشىتلل  ەۋەتھلزلزى  ھ ائارغىزلى الكڭلىو سوى ەم ىائلىىاررلت  ئ سىلىللل  وى ېىلل ھ ە واكىىا ئلى  ىلرلى  سئدەىلر اي چى ە.خاچل ا ەڭز ئائلر

 ەۋەبالىى ېتلشىىل لكگەق سڭتىسەڭلشىىاڭل لكڭ  ئ سرسرىىۋۇئوئرلىا  ئ ۈئچۈلسىى ول ھلزللى  چ ائاا لرلىى  ىلىلشىىل لكڭل سئچتللوئرلىىا   اى ەتئللىائ

وئرلىاڭرلىل لك   الىا ل سم ۈىىۈ ئ ې ەڭى ۋەزلپل لكڭى   ەالىر ئب    ەئل لىد سڭلاكى ېىل مىس  – ب لز ل لكقى ائلىد   ولكڭلى ېى ەزوئر االرلى  ق

 سل ىى ب  ەزااكىىاش  قىى ە.ئئخشىىاش واااكىىات  خىىاچل ا واكىىىا ئلزسىىاڭغئرا ەچتلۈ ئىىاھ سھھ ىارىىدۇ  خىى سڭتسرىىا ئ ەچز ئامىىاڭ ۈالىىتل لكھلۈ ئ

وىىئش  ولكڭلىىائلشىى   اەچۈىىۈزۈش خەرىىىىە ئئىسرىىاڭرل ل لكڭ ىلرلىى    چەكىىۋلت  ھلزل لكڭىى  ۋۇچل لكچل لشىىل ۈىىىۈڭغئ سشوىىاي وئرىى ېپلىى چ

ئئخشىاە ىارلىا   ولىك  الىەھلىل ە وېى لر ە  ۋۇىتل لىكھللزل لۈۈلزل لكڭ  ىلىل لىدللا  ولى  ئىاھھ  ئلشىىا اىاق   چئرددئلدللا   كڭ ۋۇىتل ل

 لىىىغ   ئسالىىىسئۇئىلرل لىىىك  ولىىىك  وېەلررلىىىت كىىىسڭ لرللئاا لشىىىىا  ۋۇىتل لكڭىىى ئلشىىىللا  ھەۋەتوئرلىىىا   ۋەزلپل لىىىك ئسرسرىىىۋۇئ ئبزل لكڭلىىىا

اىىىئى  قەر ەڭىىىدە ئەمەرىىى ە ئەم ىىىا  قلشىىىلرەئملك الىىىېال رلل چەالل رەڭدۈئۈكىىىتەمىىىاىل   واكىىىىلغئڭ   كىىىۈەالبزرە ئسالىىىتا  وەز چۈزۈكىىىۈە

 چەئولللسىىل ە ئىىاچېىېك.  ەئزەڭترلىى   ئسالىىسئ  ىەقرەڭىى ە  ئەئقلزرلۈل لىىك  ھلزلىىم ېزلىىتئ ەولىىكگ ەىىىۋۇر ئ ۋەچلزل لكڭلىىا  وئرلىىدد ھېسىىەق س

 ەچەئخ سئرىا  ملررلىم قل رلۈل لىك اىئىلرل  ئاردلىدۇ چ ېىتلر ە  ق ېرلى زوئۇە ئ ەبرۈلرەئگئل ۈلى   ئى  لررل ل لكاللب   زوئۇڭلا   ئاىا

 ەڭىى ەم بچۈۈزلشىىل لكئ ۈ قىى ېلە.وىى ەقغئلىى  وئر للاڭىىد ې ىىى سھھ خىى اولكڭلىى ۋەزللەچىىتەولىى   سكىىسڭدۇىىئئكىىللا  م ەئە ىىتللچ ەئولكڭىى  ى

ائرىىدۇ  كىەئە رلل وىىس ئللىائەتىلرلشىىتلل  چەىسىل ئلرلىى  لىىرە وكىائۇ لت   ھلزل لكڭلىىا ئسرىس  مسكىس  ولىىك ېى ەزئلزسا سىلكرلت وئرسىىا ق ەق ىسو

 ئىىبرۈلرەئگەئل ۈلىى    ىلكرل ل لكمىىس ولكڭلىىاىىىازل  ىاڭىىدۇى وىىئۇئ ئلىىد ؟  ئەىىىۋۇرل لك ولكڭلىىائاا لرلىى  ىلى للىىا  وئرسىىاى   ۋەچەڭىىدلل

 –ئاىىىىا  ئىىىبز ولكڭلىىىاىلىىىكۇئ  ەول ىىىائ كىىىس ۋەچەڭىىىدلۈ  ئەمىىىد  ئلىىىددى؟وئرسىىىا ىاڭىىىدۇى ولىىىىائۇ. وىىىئۇئ  قېىىىتلر ە  ئېرلىىى  ولىىىرە  زوئرىىىسى

 ەئزەڭترلىى    سالىىسئئ سكىى  دۈئۈرلۋۇچىا ئلدلللسىى  الىىل ېىېك.ئىىاچ ەرلرلىى ل ە ىىاز ى ەرەزھەزئا ىىىاى ى ئەمەالىى س؟ئئخشىىاش  الىىل لررل ل لكرا

 ل ەمەال س؟ول  ىا  ئ ە ولر سۇئولك ئ ەمەال س؟ئئخشاش ئ ەئزەڭترل ل لكگە  بزئ اولكڭل



  ەمەسئ ەبارالماسلىق باھان ۋەتەنگە

 ولكڭلىا وىس رىېۈلل  سمۈللىلرلشىل لك مى ەىااتار للىاڭرلىل لكڭ  واىىاڭ ۋەچەڭى ە ۈ ەار چى ېژل ى ئ سڭلسىتقئم  ەئۋۇرلىل لكرىاولپ سو اولكڭل

 سھھ خىى سخىىائل سئل ىىا. و: قەرتىىۈئەيوئرلىىا  ولىى  ملسىىارز   چئڭسكىىرسى ئەڭ ولىىكگە  وئۇر ااىىدد چئالىىىس ئلر ل لكڭىى  چائىلتلشىىىا  ئئىسرىىا 

 ۋەچلىزل ە بزئى ېىللل ئىارلى وئرلاڭىدلل ق ۈئۈەئاارلزلى  اى دڭلىاڭ الى  ھ 16 ئاا لرل  ىلىلى   ۋەچلزلدلل ۈىۈ ىلرل  ئ ەىسل ئلرلى چ ەزولكھ

وائۇر للىاڭرلى   ۋەچلىزل ە سڭلىائ ېۈللوئرلىا   رى ەىىدل ھۇشقئىلسللا چ سالا ل رلتم ەڭەىلرلزل  ا ەى د.م ۋەچلزلدلل سىاات اى   وئرللزلدۇ  ئ

 سرىىىس ئ سڭتسر ىىىالئ ەتچىىىا ىللىىىام ۈىىىىۈ ئ دڭلاالىىى چىىىئ غە ىلىلىىى  ئلسىىىغ. ھ ەھلسىىىرل لز ى ەىلاالىىى ەڭئ سىىىاۇمزلاەرەاالسئ ەالەمىىىلەئ 

وائۇر للىىاڭرلىل لك  ۋەچەڭىى ەئىىاھۇ ىلغر االىىرلىىا  ۋەزلپلزىى  سرسرىىۋۇئئ ۈالىىتل لكھلۈ ئ سڭىىدۇىتااىىاىل ئ س؟وئرلىىاڭ  س ىلرلشىىللا چئالىىى ەچزىى خلكم

   دوئۇر ااد ەواىاڭ

 وئرسىل س ىلر للىا   مساەالسىەئ ئۈگلتلشىۈە ولر ەڭرل ل لكڭى  خەرىل لىكگە وې لى  ۋەچەڭى ە  ئارغى ولكڭ  ەۋئ ھ سىسئئ ەۋئىازل ى  ھ

 – كىىەئت ىەمىىدەئلىىدئۇز  ۋەئلرلىىى  ئەىلىى   ئۈىىىۈ ائرل لكرىىا ىىىئررلزل   ھەۋەت ئسرسرىىۋۇئ ولكڭلىىا ئىىسڭ  ااىىدلرلزل    چېەزلۈلىىدلل –  ە 

 ئارغىزلىا قئمپللىئچې  ۋە ئېزتې ڭېىت  وې لىدد ئې لى ول  ئلشىلۈز   اەڭە اېپلۋەچسە لشلۈز  ئارغى ول  ئ ىۈڭۈ  ئەمەال س؟ وەئھ كائۇئلت 

 ئەئقلزرلىىلھلزلىىم  ۋەچلزلىىدە ملررەچىىرەئ مسالىىسر ا  قىىب رل ە   وئر ااىىددخاچىىا  ولرسىىەز ھەەئلشىىلۈ   وەئگە  ئې لىى  ئۈىىىۈ  ھەۋەت ولىىكگە

 چېەزلۈىىازلازلزىى    ۈچىىۈ ىارىىدۇ  وەئملىى ە ىئرىىدلل  ائرغئڭل ىىس كىىس س چسئد  ىىىلغۇاىىدللا   چەكىىۋلت ڭەى ڭەى ىىسھلززىى   الىىۈئگە   ىبقىىۈ.

 چەئولللسىى ە ئىىاچېىېك.  ەئزەڭترلىى   وئرسرلىىا   ئەئقلزرلۈىى ھلزلىىم  ولىىكھەز اەئھە  وېللشىىغۋۇچىا  ھەۋەچىىۈەوائلىىدللا   ئېرلىى ئىىائىلرلت 

 وئۇئمىس؟ اۈئالىەز وىېلە. چىسئدەقلشىلرل    ررەچزلىاملولى   ئېرلزلىا ىئرىدلل   ۈچىۈڭرەي ۋۇالىتلرل  ىلرلى   چەكۋلتھلزز   زوئرلزلۋۇچىا  

 وئرىسەولى ۇ ىىئئۇل  ئۈىىۈ  ولىكرەئ ىەچىەەللئھلۈى  ۋۇالىلتلرەئ چېەزلۈلرلىتىىئئۇل ئئئڭلىدۇ ئول ئئازااىدللا   ىئكىسم ە ئۈىىۈ واكىىلغئ 

الرغئھلىل  اېىلزىى   وئر ااىدد ىەچىلىمىا ئورلزى  ئىاھھ  الاڭاكى وې لشىتلۈ  ئېرل  ھەۋلتلز ئلسغ.  ئېزتې ڭېتزلا ىلر لددى س؟ ىېىىارلاڭرلىلز  

وئرلىىاڭرلى    مسالىىسر ا  قلشىىلزلا قىىبە خېرىى  رەئورلۈرەئھلىىل ولىىرە  ۋۇاللتلسىى  ھەۋەچرەئڭلىىاچئئرل لىىدلۈ  ئلسىىغملم  ئېزتې ڭېىىتولىى   

ئلسپاچغكىىىا   لكڭىى ھې ەڭرل ل وىىسواكىىىلغئ  ۋە ئې لشىىۈەڭرلۈ  ااۋۇوىىىاچىىئئۇئ ئىىائىلرلت  مەالىىلرلرەئڭلائلسىىغملم  ڭسئرسڭرللىىا  ھدڭلىىاھۇ

  قې ەزوئرسا  اېتەئرلل

  ۋاستىلىرىدۇر ەۋەتنىڭد ېنتېرنېتئ ەنبىل ېرتيۇكومپى

  ئىىىبزگەئھ  ھەۋئ ىىىۈڭۈ   ېسىىاورلزلددى ۋۇچسىىلكالا ەاىىدللاڭغئىئررلزلشىىز  ولر  ېزتې ڭېىىتئلشرلتلشىىز   ئ ې چلىىسقئمپل ۈڭىىدەىىىازل ى  ق

 ئئچتىىسئۇ ااكىىلۋۇچىاڭغئ خەۋەئالىلكئلۈۈلسىىلدلل  وىىس ىلرلۋۇچىىاڭغئھلل ۋەىلرلىىا    چەىسىىلئلرلىى  ىەچىىىەەللئھە  كىىس چەرللى  ھەۋئڭلىىاىىازل ى  

 ڭې ەچىىتلل وىىس ولپەئۋۇرلىلىىدللاىىاق   ىۈكىىەڭ ل ە ئوىلزىى  چىىئر ۇ  ھلززلىىااىىاق   ئىىسۇئ وئرىىسە  اۈئلۋۇچىىىاڭغئ ولىىرە قاررلسىى   ئەالىىل ڭلا

 مەڭ ىس  ئەمەالى ە  قبئالىەچ ەق  ىلرلى   ئسالتلسى  زتې ڭېتزلىائې ۋە قئمپللىسچې  ئىبزۈمز  ولىرە  البزۈ. وس مە   ىارلاڭغئھدئ مەى د.

ىاڭىدۇى ىلرلاڭىدۇ  ۋە وئرلىدد اەچۈىۈزگلر  خەرىىىەىاڭىدۇى ىلرلاڭىدۇ  ئئىسرىاڭرل ل لكڭ  رىېۈلل  ولى ل ە  الىاۋۇچغئھللىاۇ  ئبگلزلۋۇچىا  ئەمد 

  قەرىد  ڭىې ەتئلۈۈى   وىس ئەىرل لىا ىاچسئرلزل ىدۇاش ئىئاغە وى ھې ەڭرەئڭى  وئرلىدد؟ىلىىلرى   ىبھھلسلدلل وئرسل سئازئۇى  ئاماڭەچزلا وس

  ئارل ە ىلكرلل ىائك   ئسڭ ھوالترل لى وئرسا  وې لدللا ااخش   لۈل   وسڭل دلل لۈ لى   ۋە چەالەۋۋدئد. مېزلا وس

 ەقەززاسىت ڭھازىرقى زاماننى ۇقىلىشم ەۋەتد ەنبىل ېزىقي

ئلىىپغل رىىاالرل لز   بزرل لزلىىائىىائىلرلت ئ دئدشولرل سىىلك ىارىىد ەرىزىى خ ېسىىل دۇئۇئو ەرىى ە ق سئدەواكىىى سئچل لكڭ اىى بچ ۈكىىرەئھەئ

واكىىىلز   ې لىىدللچ بتچىى ەھئلسىىلزلام ې ەڭىىدەز ئىىاز ھ ەر ەڭزىى ق سەچئالىى ېكلشىىتللا ۋە سشئئىىى ەرىل لكڭىى خ ۈىىىۈ ئ سئدشئاكىى ەمەرىى ەئ

ھۇمىىئرغ. واكىىغچىا   ئاوىىددرىاھل  س.مەئىىى ىەچتىىا  ە ئلىىۈ ەرىى ە ق سەچئالىى بگلزلشىىتللئ ېكلشىىز ا ەتچىىارللغئڭ  خ مىىئررلغئ بئمل ە قىى

 سمىىئررلغئ ئلىىد   كىى دلئىىازۇز كىىس اەڭە ولىىرە  ىىىاقل للەت مسالىىتەمرلۈل   ىلىىىىاڭغئمسىائكىى   ولىىرە  اەىرىى مائائلپىىىا اىىا   اىىې ل ە

ڭاىىائ   ېتى خ ا لزلىچارللرل سالىسئئ سرىا ئئى سڭلۋې الىلتېتغئھۇئلسىغ. ئ ەچىەەللئھلۈى ى ەچتىاى ەقتەورەئھە   ھلزلم مەا ە ولر  ەۋەوتلز سال

 ەالەمىىىلەئ  ەچتىىىا  ىەئھدئئىىىئئڭ  وىىىائ قلشىىىلر سىل  اىىى ەئاۇىلىىىد ەزەئلىىىدەڭ ائىىىارغى چائاۇڭلىىى ەئئلرل ىىىر سلگ ۇم اچلۈلسىىى  اىىىئى  چىىىارلل

 دەڭەزەئلى  ئىارغى قبئالىەچۈە  ھەە«سئلىددچ ېللى ىاڭىاچرل لز  ا ەئلشتلرەئائرللا   ڭلا ما ائلر زل سلچارلل»:  ەھلستەول  ى ەرەاالسساۇ.ئ

 ئئمىىس. ھېللرسىىە«چارلىى » قېتلشىى   ىۈكىىۈە ڭەزەئلىىدلل قلشىىلرەئڭلا قۈڭىىدە وۈگىىۈڭۈ  چارللغئڭلىىا قبچىىۈئۈر ە ماىاملىىا  ئسرىىس  كىىسڭدۇى

 ئىبزل لكھلل اەڭە وىسڭ   ئە سسالىرلزائرلىتسئ وې لر ەالىرلۈ  ئەى لىلەت وەئگەڭ لرلل ئەى للەت ھۇكبالل غئرا ئاھەچتلۈ  چەئلپلدلل خەرت

 مەئلىىپەت ئىىبزۈڭز  ۋەولرلىىى چائىلتلىىدللا   قلشىىلرەئگە الىىە   وې لىىددواىىىا  ولر لىىزل ە ۋە قىىبئگلزل ە  ەىەت ەرىىتخ  قېىى ەز قبئلشىىل لك

  ەڭزلىىم خلتاازلىىا وئرسىىس ؟ ھې لرىى  ڭىىې ە الىىېز  اازۇر لسىىاڭچىىئر ۇ  خەچزىى الىىاۇ.   ىىائىەولىى   الىىە   ئاھەمسىىە ولىى   اىىۈئگە  ھەە ئەىرىى 

 الىىلزلپزلاول لز ىى   ىەچتىىا  ولرلىىدد اېكلشىىز  خەتچىىئر ۇ  گل ۇم ىىاچلۈلرلت  وىىارلغئمس الەۋلللسىىلدلۈ  واكىىغڭلسچ ئئىسرىىا  مەقتەورل لىىدە

ىىىائۇە  چەىەززۇالىللا زۇماڭزلىىا ئىاھە.وئرلىىا   ئەىرى وىائ  ئلرلىىى  ھەئالىىرلل ھېى ە «خېتىى الىئئۇش  ئدخسىىەت مسئەررل ىدلل» ھەئالىرلۈلدل س

 ۋەچەڭىىدە ىەچتىىا  البزرللەر ەاسىىلك مسقىىارل ە  ۈكىىرەئھلۈلدەزئبچ مەھئلسىىلرەئھە  ىىىازل ى  زۇماڭىىدۇ الىىلك قېىى ەزولرلشىى   ئېرلشىىز  چەھولىى 

اىاق   قېتەمسىلك ئېرلى  گىبئگە ولىرە  ئىبزل لك ئئىسرىاڭرل ل لكڭ  قېى ەز؟ىاڭىدۇى ىلرلى   ئەمىد ئاىار ااسىلك   مەھئلسىلزل سول   مسڭدۇى

 ئسڭلىا ئەرىۋەچتە وئرسىل لكئۇالىت ل   تل لىكھەڭلللئامىاڭلتلز  ئىاھۇ ىلرلى   ئلرل زلىا كىەئئلم كىەئە رلل ئۈالتل لكھلۈ  ئلكھەمسلك؟ ىائەول  

 ۋە قئمپللىىىسچې  اېكلىىىت  ىىىىائل لك ۋۇالىىىلتلرلتىلرلشىىىتلۈ   چەورلىىى ھلزلزىىى   ئارغىزلىىىا الىىىلكڭلا قۈڭىىىدە  ىىىىازل ى  ئلكھەاسىىىلكىائلسىىىلز  



 

   ۋۇۇيولرل ەڭ سم اول ل ېلتل ئ ڭاواكىلس  وئرسا ما ئەگەئ  ئېزتې ڭېتتسئ

 مە  ئەم ىىىا  سمۈللىلرلشىىى  مىىى ەوائمللىىىاڭرلىلز  واىىىىاڭ ەقىىىتەوۈەم ەڭزلىىىم  ەالىىىرلىللا قل لۈلىىىداازۇر ا دئدلھ ەچزىىى خ ھوالىىىتغئ ەز و

 سەئئىىى ەئولللسىىلدلغچ اھۇھلسىىلزل ەىەتىاررل لىىدۇ   بالىى ۈئرۈزئ بئمل ە  قىى ەقىىتەبم  ەڭزلىىم وئرسىىل س قىىۈ ولىى   ئبم لىىدە ولرل ەڭۈىى  

ماىىىىارلغئڭ   ەز و ەچتىىىااازلىىىدللاڭرلىلز   ى ەتچئ تىىىئر ۇ خ ەىەچتل ىىىسگ ۇم اچلۈىىىا ا ۋەىل ۇارلىىىت  سڭ ەكىىى سمزلاولىىى  ھوالىىىت ېتلشىىىۈە ا

 ىئىىىس. ئىىاھە. ئىىبگەڭ ە  ۋە ئلىىكھەڭ ە   چل لشىىىا   قەمرلۈلىىدە چل لشىى اڭرلىزلا مەالىىلرە ھېىى ەز   ە ولرلىى  ې لىىدللاڭرلىلز و ەى لىى رەەچ

 مەقتەوىتە ۋۇىلترل لىدۇقل لىل  خىاھل رل ل س لزلىاوەچرل چىئئ  ئسالىسئ ۋە واكىىسئلۋۇچىاڭغئ وەچرل لزى چىئئ  ھۇڭرلىت ھدڭلىاھۇ  ىىازل  ىلغۇاىدد

 ڭلىىاقئمپللسچې  ئەمەل  ھەئالىىرلۈ  قئمپللىىسچې  ۋۇىلترل لىىدۇ ئبالىى ۈئرۈز ئسۇئڭلىىا ىىىۈڭۈ   ئەمەل ئئىسرىىا  ھەئالىىرلۈ  قئمپللىىسچې 

 سڭدۇىكى ۈىىۈ ئ ەڭلى  سولكمى  ەئھدئقلشىلر بگەڭ ە ئى ۋە ەڭ ە ئلىكھ ماالرلشىل  چەىەززۇالىللا زۇماڭزلىا ئىسۇئ ئەم ىاائى ئلد    ئبزل س

 لە.ق ساائلتل لكۇك ۋە ۈئئلتل لكا ەا لتل لك ر اولكڭل ېزلىۈ  ئ ە.؟ق ې ل كڭ سۇئھللئ اىلغر اا لك؟ ولكڭل

گىاى  سئچلىدۇا ائاا لرلى  ااچغئڭلى ۋەچلزل لىكھلللىت رر  ىىئاز  ئلبرلىددىچ ەھەلىلرلى  ائرلىدۇ و ەىسىل چ ەئئلمولىك ئلرلىى كى: قاۇ. سۇالەخ

 ەھەلو سكىىسڭ لرللل مەھەلو ېللى ئ ەڭئ برل ە ولىك چى س  وىىۋۇچل لكااكىا ەئل لىد سئوەترى سزدەاىىاش ئىاىى ەئھلىدەىلجى ۇ  ھ گىاى ەقرلزلى  ا

 دڭلىىاھ ەئقلىىلئ بزل لكڭ ئامىىاڭلتلز  ئىىاھۇ ىلرلشىىىا چل لشىىاار   ئىى سڭلىىائ ەارىى  ولر ەھئلزىى ى ائلرل زلىى سوىى ەرىى ە ئىىائىلرلت ىئرلىىا ق برەشچىى

 ې لزدلشىىرل ل لكڭ ى سئلۋۇچىىىا چ سچىىسەىلللز لرلىتىىا چ سئراڭىىدەزچ سچىىسەىىىئرز  چ سھھ ھلززىى  خىى ەچەڭىىدەۋئئخشىىاچ اار   ئاڭىىا  ەقلشىىلرل ل 

 ە ولىىىر سئ ئل ىىا  ڭىى ەرلرل لزىى ى ەوللرەئڭلاالىى ۋۇچىىىا قل رلزل ە ولىىىر ەئولللسىى چ ېىېك.ئىىاچ ەرلرلىى   ىىاز ى ەرەزھەزئا ىىىاى ى سڭسچ ىىاار  ئ

 لللسڭسچ اار ئ ې ى ۋەزلپل لكڭ  ەالر ئ سىل  م ەڭئ ەار  ائررل لز  ئلكھ دچسكزلاائئ

 



 

 !ئەيلەيلى ھەزەرقويمىچىلىرىدىن  ھەج بەدەل

 

  ەچتلۈئىاھ ۈى ەرئئخشىاش  و ەچلجىائلتل  ۋۇئچىا ۋە ەئۋۇالىتم سھھ چلجىائلت  خى ەجى ەھەلئائلسلدۇ و سالسئۇئول  ىلسلى ئ مەقۈلدلۈ 

  اىتا  ىار سەوئر ەتول  چلجائ ېىلۋۇچىا ئ سەوئر ەىڭ اادلس   ە.اا االلك ى ە.ى ەال االسلكھ ە.ى ېرلشتسئراڭدۇالئھلغئرا ال

لشىى  ولىى  مئھللىىا ئ ىلرىىددئدش ىەج وەھەلئاڭلرل للىىا ب   ئاچىىا بچۈە ئىى ەمىىدللئار ۋە بزرل ل ەئائلسىىلدۇ ئىى سالىىسر اڭغئم ۋەچەڭىىدلۈ ئاڭىىا  

 قەرىى ە  ڭىىدللۋەچەئاڭىىا  كىىسڭا  ۈە چا شىىسئلدل  ىىسر  ىەج وەھەلوائلىىدللاڭغئرا  ىەئەمىى ە ىەئقلىىىوىىائ   ىىسر  وئرىىسە ئاارلزلىى  ىارلىىا  

لى ىارلىا  ئىاا  لى ېتچ ەملزى چ ەچزلىاچلجائ سوى ېەى   چە وئرلىدلۈ سر  ى ەجى ەھەلو ەمزلىائاھ ال لى مەب   ئىئ  ھې ەڭىدەىاالدۇ ائى  ىەئول 

 اىاق  املى ۈزاى  ەڭ)اسرلز  ى ەجى ەھەلو ەمزلىائاھ ۈزاىاق  ئلۈۈى  اى ۈزاى ېرلشىل ق ە قاھل رل   ولر ەز و بمەقزلاالر  ئ ەئى ەئقلشلر

 سررل لز  ىى بئۈەقىى ەئلشىىتلدەز  سئرىىاڭغئڭ چ ەقۈلىىدەم ۋەچەڭىىدلۈلرەئئاڭىىا  ەم ىىا  ئېرلىىدلۈە ب الللىى  قسرلز ھورىىغئ  ىى ۈزملىىائلۈۈىى  ا

  ەۋەچۈە ئ ە.خاچل ا سۇئرائ

 ېمە؟ن ېگەند ەجھ ەدەلب

 ائىىارلللتلز   جەى اواكىىىا ول لزلىى ۈىىىۈ ولىى   ئ ېرەر ەاىىدللا ق ىەئەمىى ەب   ەجى ەھەلو»: اېكلرلىىا  ھەە مسڭىىدۇى اەڭەقلتاوتىىا  مەزقىسئ

 ۋە ڭلللتىى  سڭلىائ سىللسمىىسىلرل ەازى ى ەھەل  ودوئرلىىد دئرسىللاىلرىد ۋۇو الىىا ەازلىاىلرلىىا  ى سڭىدۇى  وې ەڭرلۈتىىسئھ سكى ئىاھۇ ىلرلىى  ىئا

 دەلىلى ھەجنىڭ بەدەل  ۈچۈرلددق ېكلرلش ا ۋۇبالا سكرسىئلەغالللا ى

 : بۋەڭدلۈلرەئھدئچ ەھلسرەئى ەىلاال ەر ە ق رەاالسساۇمدللەئ ەالەملەئ  ەىىلدەى ەجى ەھەلو 

 ئەرەاالسسىاۇمزلا  ەالەمىلەئولى  ئااىال  ەولرلسىلدللى سىەازەاى دق  ىلرلىد ۋۇاەتئللز  ئاولاالىتلل ئلى درغىئاود سوەا ئللز  ا ەئللد  ال1

 برىۈەئىاھۇ ىلغر ىاي ئ سڭ ئى س وئرسىل  ①بېرلۋۇرلىا ئ ۈالىتل ە)ئىلرلا  ڭەزئئاھۇ ىلرلشىا   ەئزلز  ەجئاڭا. ى»: ئسڭل دلل  ېرل ق سزدئللاى

  :ې لىى و ۋۇباىىا سڭل لىىائ ەرەاالسسىىاۇ.ئ  ەالەمىىلەئ  الىىئئلۋلد  ەەھ «؟دىلرلىى  ىئاسىىا. وئۇمىىد ەجى ە م ۈىىىۈ ئاڭىىا. ئ سڭاكىى ەچتىى  ق

ئىىاھۇ  سڭ وئرلىىا  وئرسىىا  ئىى ەئز ىوئازلىىدۇ   لكڭلىىائاڭل ۋۇھۇ  ڭىىاېلتل  ىىس  ئوئرلىىدد ئەرىىۋەچتە سىىل لكىلرلىى  ىئا ەجى ۈىىىۈ ئ  لكئىىاڭل ەئە ى»

   ②«ېد ھ« ىەىرلت ئەڭئاھۇ ىلرلشىا  ىەىى  ئارغىزلا ىۈڭۈ ل  غئئاھۇ ىلرل ەىىلز ى ائارغىزل  لك؟ىلغمتل

ىلرلىا  الرى   ىەاجلزى  ۋلىدۇ ئەرەاالسسىاۇ.  ەالەمىلەئ»: ېى ە ھ سڭىدۇىئللزى  ئاولىال م دق  ىلرلد ۋۇاەتئل ەالائئللز  ا سۇا ا   ال2

 سۇىئى ې لى ى اىلرلشى  ئاچامزلى ەئز  ەازى ى ەڭىدلرل ل ەو ال ئارغىزلىەالىسرسرغىئى  ئ»: ئسڭل دلل  ېرل ول  ئااال ق ەولرلسلدللى ەالىە.خ

  ۋلد الىىىئئل ەەھ« ؟دئىىاھۇ وئۇمىىىد سڭل ىىىدللىلرسىىىا. ئ ەجى ۈىىىۈ ئاچىىىا. ئ ە ىارىىد   م ېرلىىى چىىىئر ۇ ق ۋۇىتللىىا سئۇر ااىىىدللا ئئرت ۈالىىتلدەئ

   ③«وەئھ  ااۋۇب ەەھ «ەئەى»: ئسڭل لا .ئەرەاالسساۇ  ەالەملەئ

 ئىىاڭغە ھې ەڭرلۈلزىى «ەوىلەاۈەر ۈىىىۈ ئ سو دمەكى» ەمزلىىاولى  ئاھ ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىلەئىلرلزلىىدلۈ     ۋۇاەت  ئللزى  ئاولاالىىتلل ئلى3

  ەئھ و ۋۇباىا ەە  ھب ئلىدسرىلزلى)اىاق  چى ې لزدلشىلىى ېزلىام سئى ە.ئىاھ ۋلد  الىئئل ھەە« ېى ە ؟ھ سو دمەك سقلى ئ» ئسڭل دلل ىېرل  

  ەالەمىلەئئاڭىدلل  وەئھ   اىاۋۇب ھەە«اىاى» ە.الىئئلد   ئىاھ ھەە«وئرلاڭ لتلىا؟ىلرلى   ىەج ئۈىۈ  ئبزۈڭ» سڭل دللئ ەرەاالسساۇ.ئ

  ەالەمىىلەئ ىەھلسىىتەئارىىدلزى  ئلۈۈىى    ④ھېىىد «ىلىى  كىىسو دمەڭ ەىلىى   ئاڭىىدلل  ىەج ئۈىىىۈ  ئىىبزۈڭ ئىىاۋۋۇل»ئسڭل لىىا ئەرەاالسسىىاۇ.

 ىىارەچتلۈ  ئئرتسئۇر ااىدللا  ئۈالىتلدە ئىسۇى ىېى لرلىتللولى     اەڭە قەچىۈە   ئبرىۈە اۈئۈەئائما  ىلرل   ىەاز ول     اۇ.ئەرەاالسس

 ىلرلا   ئدخسەتىلرل  ىئالشللا  ىەج وەھەل  ەئزەڭترل لزلا ئسۇئڭلا ئۈىۈ ئلۈۈ  قلش  

 بزلزلىىائ ۋۋۇلئىىا ۋەاىىائلكرلى   سكىىزلاىلرلىى  ىئا ەجى ەھەلو ۈىىىۈ ئ سرىلز اىىاق  چىى ې لزدلشىى ى ۋڭلىىاوئرسىىا  ول ۇ ەھلسىىتەى ېللزۈىى ق 

ىااسىىللل   وئرسىىل س واررللىىا   وەلىلرلشىىىا  ىەج ئاالاالىىە   وسڭل لىىا ىلرلزلىىا   ەتئلشىىائ ەڭرلۈلىى ەئلۈ ەئتكىى وئرسكىى  ىلرلىى  وئرلىىا   ەجى

ىلرلشىىا  ىەج ەم ىائ  وئرلىددىلرلى  ىئاسىا  ىەجوىارلرل   اىاق  واكىىلغئ  ئسڭلىا ئۈىىس  ئىاھە. قەچۈە  ئبرۈەىلغر اي  ىەج ولرە  الەۋەب

 ئىبر ە  ولىرە ىىارلت   كىس ۋە ماڭ للىا  ائرلزل ىسىلرلشز  ئئاغە ىئا للىا    ەجى سوئرسل  ېتلىى ەئول  ىاااچلدۇ چسئدە  چئرسىكائۇئلت  

 چۈئرىىىۈز وەزلسىىى  دلز سئللاھەچرل لىىىىلرلىىىا   ولۋۇالىىىلتە ئىىىبز  ئاھەمزلىىىا ىىىىۈڭۈ   وئر ااىىىدد ىئوىىىسل ىەج وەھەلىلرلزلىىىا   ئۈىىىىۈ  ئىىىاھە.

زوئللىىا  قېرلىى واكىىىا ولىى    ئللىىاھەچز خارل للىىا  ولىى   ئئئدڭدۇكىىز  ئىىبز  ولىى ۇۋ چسئالىىا وئر ااىىدللا   ىئوىىسل چىىۈ ەار  اېتەئالىىلكرلۈرەئ

 ىلرلىى  ئىىبز قلىىى  ىەئ ھېىى ە  ئللىىاھەت ئۈالىىتل ە ئسڭلىىا ىلغمىىدد؟ ىئوىىسل ئسڭل ىىدلل ئىىسڭ ىئاسىىا ئىىارغى چائىىاۇ  ئئئدڭىىدۇە چې لىى  ئسڭل لىىا

  ىسر ىلىىلرى  وئرلىدللا  ئلى  وئرسىا ئلىد    مەالىىسرلللتلدلل ئللاھەچزلىااارغە  ئاھە. ولرە   سل ئەگەئ  چسئالا ڭەئالەئاھۇ چا لدللا   ولرەڭغ

                                     
البز : ئۈالتل ە ئېرلۋېرل   ىلل ۋەھە ىلرل  ھې ە  مەڭلرەئھە قېرلدد  وسڭل لا ولزائە   ول ۇۋ ولى ەئ ااخشى  ئلشىز  ىلرلى  ئۈىىۈ  ئىبز ب « ڭذئ»ئەئەب چلرلدلۈ   ①

 ھە وې ل   وس ئلشز  ئۈالتل ە ئارلاڭدلل قېللل  ئسڭلا ئسڭ  ئاھۇ ىلرلش  ۋۇال  وئرسە ىارلدد  ئبزل ە ۋە
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   ②
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   ③
 ھەە واىارللا  ىەھلى « الەىلا»ئللز  مااە ئلۋۇاەت ىلرلا   ئارلاڭ   ④



 

 وئۇچت   قل الە اەڭزەچۈە ئاۋۋۇل ئەڭ ملرلئڭې ۇئوائ 

 ئۆرنەكلەرتىجارىتىدىن  ھەج بەدەل 

 ئەم ىىاچلرىى  چىىاچرلت   قلللۋۇرلىىا  چىىئڭلز   چەىۋۇرلىىت قل لۋۇرلىىا   ىللىىا لتل ەئلرلىىى  ئەىرىى   ئئمىىسمەچلجىىائلتلز  ىلرلىىدللاڭغئ  ىەج وەھەل 

 وەھەلىازلزلىى   ىئررل لىىدلۈ   ئلشەڭ لسىىلز  كىىسۇئڭلاىاالىى  ىلرلىى    قلشىىلرەئڭ  قبڭىىۈلئىىاى  قەرىى ە  ۋەچەڭىىدللخللىىار  ئاڭىىا ب    لۈلىى 

 ئلىىكھەەىىىاالغئڭ   ھەالىىرەە ئىىسۇئ وئرىىسە وئرلىىدللا  ىىىئا ل لغئ  لشىىتائېرلۋېرھورغئرل لزىى   ئامې لۈىىا قەرىى ە  ئېرلىى ئاچىىاە  ىەاىى ە

 ىلرلسالى  مېا ىا ىارلىاڭغئڭ   چئڭسكىسە ولىرە اىاق  ىاڭىدۇىغ ولى  اىئل  اسئچرىسى  ئاڭىدلل ولى  وائلىددئارىدللا  ااچاىغئڭلا ىۈكۈە  ئسۇئ

 ەولى ل  ەئى ېا اڭغئڭلىائاخل لىدۇ م بزرەادد الى رل لىدللەىۈامئ ەئلىەتئاڭىدلل كى سزلىدد ىئئالىلىلز  ئۇالىا چئال سۇئڭلائ ھە ب   قېرلدد

ىلرلشىىا ىىازل   ۈىىۈ ئىارغى ئۇزلرلىى  ئ ەىاڭىدۇىغ خلكملتى  وئرسىا  خارلسىاڭ سە ىلرلى  وئرى ەھلىلەااازامىاز ى ەئھللول  ەالللا چ ەئھللول 

 ىلرددئالىىاى قل ىى ە ئىىسڭ وىىائ ئلىىد    سل ىى ەرىى ە ق ېرلىى ئ ۈىىىۈ ئ ەجى ەھەلو ولىىكھە» ېا ىىاڭغئھللئائلىىدۇ م س  وىىۈئلىىددولرد ەڭرلۈلزىى ئلۈ

  ھەاىدد«ئەمىد وئرسىلغ  قبئالىەچۈە ولى  اىئل  ولىكگەااخش  ولرلغ   ئاھەمرەئڭ ااادلۈ   وس ئبزرل   ولر ەا لكقە  وئۇئقلل ماڭا  ولك 

ولى   ئىسۇئڭ الغئڭ  ئلكھلشى   ىىا وىسئاردل ۇكى لرلىتا  كسئاچا وارللا  واۇ ئاچللا ىائل اادللا   مەۋالل لدلۈ  ىەج ىئا ل لزلا وس ىۈڭۈ 

 الىىبزڭ  اىىۈمرەولىى   كىىس ئىىسۇئھلل ىەم لسىى  اا ارل لزلىىاىاچىىائرلت  چسچىسزلشىى  ىەھلىىلە ئسۇئرىىاىلرلشىى    مېا ىىا ىلرلشىى    اە. اەئگە

 لسى مەاللر ىەج وەھەلىلرلى   كىسڭدۇى  واكىغادد ئىبز  الىبزڭ ىلى لسىا  ىىئا ل    الىبز مېا اڭغئھلل وس مسواھۇئلد    ئۈىۈ  ئاڭغش

 سۇئرىىاوئرلىىا  ىىىئا ل   ئ ېرلىى ھورغئڭىى  ئ ېرلىىدلۈ و اىاالغئڭلىى  وئرلىىدد ىەل مەىسىىەت ولىىرە  كىىسڭلا  ىئاسرلىىدد ئئچتسئللىىا ىئىىىس.

  چۈگەاددئل   ولرە  كسڭلا  دىئالد سچىسزدەھلل ول ھلل چ«سۋۇڭاملس گ ەجى ەھەلو» ۋۇىتلدۇ ېتلدللا ق

  ېمە؟ن ېگەند ۇۋاھنامىسىگ ەجھ ەدەلب 

 مەخسىىسل اېكلرلىىا  ھەە «ىەج وەھەل» ىلرلىى  ائرىىا  ئۈالىتل ە چەالائرلزلىى   چەئلپلىىدلل كەخسىىرەئ ھېىى ە  گسۋۇىزاملسى  جىە وەھەل

 ېتل ھورغئھلىىلب الىى ېزتالىى 60) ئللارىىدلل 2ولىى  ھۇڭلسىىلز   دقىىاڭغئھللالىىاچلدللا  ھ ىەرە.ب   ھە ىىتەئ ئىىاھەچتلۈ  ئىىسڭ  وئرىىسە  ىەرەز

 ىەج وەھەل ئۈىىىۈ  ىىاۇڭ   ىىاۇڭ  » اەھۋەرىى ە ئل لىىدلۈ  ئېرلىى   چىئ تلل ولىى ەئ ىەرەزھلىىل وىىس ىىىئا ل لرل   ىەج وەھەل  دئىارللر  وئرلىىد

ئاچىىار ل   ەرەزھلۈىى   ىدئلىىدداازۇر لسىىا واكىلسىىللا اازھ د ىلرلىى  اازلىىد الىىەازاىب   ماا ىىاى ەچزىى خ سئولىى  ىىى ەئەوىى ەئ ېىى ە ھ «ىلرىىد 

اىىاق   ئاوىىددئېالى ئاوىىددئۇى ا   ئلسىىل غئڭلا وىىس  وئرلىىدد غئھلل خللىىارلم ئلسىىل ىەم لسىى  ئلسىىل رل لزلا ۇئڭلىىا«ىلرلىىا  ىەج وەھەل»

 ئەئەولسىىتاڭلدۇ الىىەئسھ  ىىىۈڭۈ   اەئھە وىىس ەۋەبىلىللشىىلدلۈ  الىى سەوئرىى ېىللاىى ولىى ل ەب   ئئخشىىاش ولىى  ھې ەڭىىرەئگە الىىەمەت مەمەت 

 ولىى ەئ ىاڭسڭسىىلكاىىاق   ىىىاڭسڭرسى للا ىلرددئلىىد ىەج وەھەل وئر لسىىس   چەئلپلىىدلل كەخسىىرەئ مەارىى  وئر لسىىس  چائملىلىىدۇ  ھۆرەت مەارىى 

  »وئرلۋۇچلدد چەئلپلدلل كەخسرەئ ىەم لس  ئلشغئڭلا وسائى   مسئەالسەالە

 ۋاتىدۇ؟قانداق قىلىنى ەجھ ەدەلب

 ەھلرلزىى و ەجى ەمزلىىائاھ بەقىى سڭ لرلىىلاللىىىا  ىىىئا ل   و سرلز  ىى ەجى ەھەلو ەمىىد ئ»: ېكلرلىىا ا ەەھ سڭىىدۇىم ەڭەقلتاوتىىا ا ەزقىىسئم 

 سوىىاھۇ  مدىلر ااىىد ەاجلزىى ى   ىىساللىىىا  ىىىئا ل   ول لزل سرلز  ىى ەجى ەھەلو ېلتىاڭىىدۇ ئ ە زىى ئۇالىىت گ د؟ىاڭىىدۇى ئىىاھۇ ىلرلىىد سزلاىىار بز ئىى

  دىلغر ااىد ېسىل سىلىغي ھ سىئىائچ سڭل ىدللئ ەم ىا  ئسمۈللىلرلش  مى ەھلرلز و ەجى ەمزلائاھ ەئىارلا  ول  سەوئر سرىلز چ ېىللا بزلزلائ

ىاڭىدۇى  ەھلرلزى و ەجى ەمزلىائاھ بەقى سڭ ەوى سڭىدۇىتائ ەمەالى س؟ئ دىلغۇاىد ەجى ۈىىۈ ئ ە.ولى ۇ ئىاھ ەىەت  ەاىدە  ىولى ە.ول  ئىاھ ۈڭۈ ى

 الىىېتل واىىىاھۇ  ئەئزۇ  وېز اررلىغئرىىا اەڭەىلر االىىرلت   وەھلرلزىى  ىەج ىې لل لزلىىاولىى   : ئلۈۈىى  خلىى  اىىئر  وىىائ سڭىىدۇىم سڭلىىاو د؟ىلرلىىد

  ئللائەچتسئ  ۈچتۈئۈكتللئلشز  

 ىەرلكلزى «ىەج وەھەل» ەئھللولى  ېىلللق ەاىدللىارسىا  ى سەوئرى ەالىسئم ۋۇھۇڭىا ۋېتل  ىلر االتلل چلۈلى ەھلرلز و ەجى ې لل لزلاى  1

 ىەج وەھەلاىئرز  چاررللىىاڭغئ  وىىس وئرىسە  ئللىىائەت ىسچسرسكىتلل ىئاىىسە چسچىىسزدە وەئگەڭىىرەئگە  ىسل چەالىىائۇە  ئېلتلرلاڭىدەز اسىل لىدۇ

 ئەمەال س؟ ئسالسلڭاىاالت  ئاالا   وس ىۈڭۈ   ئل لرەادداڭرلىلز  ال قبە ىئا ل لرل لزلا

 مەزقىىسئ سە اىىئرلز  چىارغش وئرىى ېرلشىل ق ە ئلشىى لغئ ولىىر ئىاف لىلرلت ۋەىلزدلسىتاڭرلت   اقلسىىتاڭرلت  ې ملرلىىت و وېز ىاررلت   2

  ۈچلىىدد  ەڭىىغولر ېرلشىىل ق ەغئرلىى ھور100 ەچتىىا  ى150 بۋلز ھورىىغئ  چىى 200سىل لسىى ا ۈىىىۈ ئ ەجى ەھەلو ەئولىى ى ە ئلشىى لغئ ولىىر

 بزھللقى ە ولىر سڭلاكى سۇئ  ئىۋېتلىددچلۈل ە ولىر سڭلا  كىدئلسىل رلۈرل لز  ئارلىد اىلرلزلدللاڭغئڭل ەجى ەھەلئارلاڭغئ ىئا ل لدلل و سرز  

 200 اسىل لسىى  ئەمىىد   دخارل ااىىد سولرلشىىزل  ۋە ەاىىددولر  ې ۈلىىىى سڭ ئىى سخرلىىدل س؟ئ بالىىدەاىىاق  ئ سىلرىىدل  ەجى ەھەل  ودراالىى  وئرلىىد

 ىاڭ لرلىىل ئىىسۇئ ىىىۈڭۈ   ىلر ااىىدد ىەئگلىىك ىلغمىىدد؟ ىەازىى  وىىس ئۇالىىتلزغ ئىىاھە. ھېىى ە  ىلرلىى ە  ىەج وەھەل ئېرلىى   ىىسل ھورغئھلىىل

 مسكىىەىىەچز ب   اا ىىا قۈڭرىىۈز6ب   5 اەئااڭلىىدلۈ  ئئئدڭىىدۇش  ائىىارلللتلز  ىەج قەچسىىل س وئرىىسە مئىتىىاج  سرلىىا ىاڭ لرلىىل قەمىىلەرەل

 « دئار ااد ېتل ال سرلائاز   ۇىسڭدو

 تەكلىپ ئۈچۈنبولغانالر  قىلدۇرماقچى ھەج بەدەل

 ىەج وەھەلئاڭلسىىىلز  خىىىىئش ىلر ىىىىاى   وئرلاڭغئرىىىىا ب   ئاچىىىىا ەچىىىىۈە ق ەمىىىىدللئار»: ېكلرلىىىا ا ەەھ سڭىىىىدۇىم ەڭەقلتاوتىىىىا ا ەزقىىىسئم 

 : مەاللرە ئلشغئ وائ   الاۋۇورلت ىلرددئدكتلز س



 اېسىل ۇئرا ب   اېىتلى اەمىللەچتلۈى   ىسرلز ئاچللىا   ئۈىىۈ  ىەج وەھەل ئىاھە. ھېى ە ىلىغي  وەى ل ە  وتللالاۋۇئاڭلسلز  ب   ب ئاچا1)

ىلللز لرلىى   سل ى ەقتە ىتەئىار  م اچائچىىا  قلشلسىلزل بڭر ااق  ق اااق  ىئكزلرل لزل سرىاڭرل لزلاچارللرل للا  چ ەھئەالەئااارغئرا  م سلچ

ولىى ۇ  ساىىاق  ىىىئا ل   وئر لسىىل  ەئگەڭىىدللىئا ل لسىىللا و ەجى ەھەلو سڭ ئىى ەئالىىە و ەاىىرەەخ ئراسۇوىىارلرل   وئرسىىا  كىى ۋۇچىىىا چائچل

ئاچللىا   ې ۈلىئلىد   ىى ەچا لىدللاڭرلىلز  ولرسى ەزلىىئ ەالى ئ ۋە ۋۇبالىا سىئىائچ ەالسىەى ەىى ەىلرلاڭىدلل ڭ ەى ل ە و سڭ ئ ې ل و ەم ەئاھ

 خەئجئلشىىا  قا ارەچرلىل ۋە ئېزلىت الىاۋۇو  ئللىائەت ابرەكىتلل ائىسىسرغئڭ  اي  ىلر الەئەوئرلا  ئلشىا  ڭامەرس. وئرسك   ۋۇبالا سرلز  

 ىلرلا  وئۇچت  

اىىاق  ىئكىىزلرل    چسرىىىاڭرل   ئبزلزلىىا قىىبئە  وەئگەڭىىدللئلاسىىاڭز  ال ۇىغئرىىا  خەاىى ىاڭىىدۇى ولىى   ىەئ ۋە الىىەھلىلز ب زۇقىىاچز   2)

ئلۈۈىى  ىىىات  ئللىىائەت الىىاۋۇولدلل ئەىل زلىىاب   الىىلرە ىە. الىىەھلىلزلا ە.ى وەئالىىە ئل لرلىى ل ە ئېاتللىىاجئائلسىىلدلۈ   چئڭسكىىرل  اىىاق  

 چئڭسمااىدللا  ئىبز  ئىاھە. ئلىكھل ە  الىاۋۇبئۇالىتلزغ  ئلۈە   وسڭدۇى ئەىۋۇل  ئېلتىا  ئەرەاالسساۇ.  ەالەملەئىازلزلدللاڭرلىلز   الاۋۇب

 وىىس  ىلرلىدد الىەئە  ىسلوئرلىدللا  ئلشىغئرا  الىاۋۇب ڭەىئاردلىدلۈ   قىبز ھې ەالىتلل  چىا ل ە  الىاۋۇب ىلرىددئدە ىەج وەھەل ئىاھەمرەئگە

 ئەمەال س؟ اېتلدد ڭەى ئسۇئرا الاۋۇب وسئاڭلسللا ئاچلسا  ب   ئاچا قەچۈە  ئبرۈە ىەئقلى الاۋۇوز ئلۈۈ  ىات 

 وئرىس غ  ەئز ەئۈالىتل  قلشىلرەئڭلاوىائ  ئلرۈلىدەىىئل  اەمىللەچتلۈى  كس چېپل  خەۋەئىارلدلل  ئل لرل لزلا ئېاتللاج اەمىللەچتلۈ ب 3)

 بز ئى سئدە ئىاچ ىارلىاڭرلىلز  ولرلى  چى اىئكزلسىلزل»: ئەرەاالسسىاۇمزلا  ەالەمىلەئ  ول لىددئ چەرەورل لىدلل ئل اڭزلىا وەرۈى ىار االتلل  

 ئىاھە. ە ئلسىتل  ىازۇڭددئدكىز  الىاۋۇبئاڭلسىللا ب     ئۇالتتلزغ ئاچىائلپاھلرەادد وسڭ  ىەھلس  ھې ە «دوئۇر ااد مسئ لل ە.چئى ااچىا  ئاھ

  ەئزڭىى وئرلىىا  ئلجتل ىىائلم  زۆئۈئ مسڭىىدۇى  ىىسرلز ئاچللىىا   اۈئمەالىىتلل  ھەە ىلرىىددئل ە  ىەازىى  وەھەل ئېرلز للىىا  قا ىىارەچۈە الىاۋۇو 

  ەئزڭى  ىىۈڭۈ   ئې لشىتۈئلدد الىاۋۇوىا ئىائچسى ىلرللزلىدلز س چەالىەۋۋدئئاڭلسىلز  ب   ئاچىا ئاھە. ئسئائىلرلت  وس  ىلرلدد الەئەئاھۇ ىلرلشىا 

  ىلغر ااددئلزۈائ  ىې ۈلىوئرلدللاڭرلىلز   ئائچسى ئەرۋەچتە ىلرلاڭزل ۈلدللئاھۇ  ڭە رلز  الاۋۇو  ىلرلاڭزلااھۇ ئ

ب   مىال ىارىددئرا  ئسڭلىاىلرلىا  وئرسىا   ۋەالىللەت ىئاسكىز ىلرلى   ىەج ئۈىىۈ  ئىبز  وىسئد  ئبچۈكتلل ئارەمدللئاڭلس  ب     ئاچا4

  ىەئزھدئ ئۈالتلدە وارلغئڭلا ىلرددئدشىلرل  ااق   ىەج وەھەل ولرە  كەئچ ىلر االرلت  جخەئ قبەول لدلل  ئۈىتلل ھدڭلااللزلا

 وئرسكىى  ئىىاھۇ ىلرلىى  وئرلىىا   ىەازىى   ەئز ئۈالىىتلدلۈ  ئبزلزلىىا ئىىاۋۋۇل ئاھەمزلىىاىلرلىى  ىئا ىىاى   وئرلىىا   ىەج وەھەل ول ۇۋرىىا  5

  كەئت

 ەجى بزلزلىىىاگل لپتىىىائ وئرلىىىاڭرلىتلل  ئ ېسىىىەر ەق ېزلىغڭلىىىا اادللاڭرلى  ئىىىىاچتلت ااكىىىلزل  ىارلىىىاڭرلىتلل اىىىاق  الىىىاىاا  ەئھلل  چلىىى لۈر6

وارلرل لىىدلل  سڭلىىائ ۈىىىۈ ئ ە.ئلىتلسىىاھ  وئرلىىا  ئىىاھ ېتەئرلىىلئىىاھۇ ىلرلشىىىا ا ەئزلزىى   ەجى ۋە ۈزۈر ە ئىى ۈملىىدىلىلشىىلدلل ئ ە ل ل ەالىى

   دىلرل  ىئاسا وئرلد ەجى ەھەلو ەئال ول 

 ىلرددئالىىا ىەج وەھەل ول ەئالىىل ە قلشىىلرەئھللئلشىىلزلرلدللا   ھللىىاڭلتل ەوائۇر لسىىا   ىەئەمىى ە ئئىىسۇوىىارلرل   وئر لسىىا اىىاق   ڭىىاۋۇھۇ

  وئرلدد

 بئۈەقىى ېتل  ىىسااررلزلىى  ىاااچلىىدۇ ولىى  ى سرلىىا  ە ولىىر ە.ىلرلىىا  ئىىاھ ەجى ۈىىىۈ ھۇھلسىى  اىىاق  ئاڭلسىى  ئ بزلزلىىائ ەمەالىى س؟ئ سڭدۇىكىى 

وئرسكى   سىلى لسىل  ۈئەقتللاى ېى ە ھ ەجى سق  ىىارل د؟ول  خل  وئۇمىد ەاپلللت ق ەجى ەمزلاىلرلا  ئاھ ەجى ۈىۈ ئ ە.واى للا  ول  ئاھ

 اواكىىا ئئئگاڭغئڭلىى ۋە ەرى ى ەىلى  ڭامازرىا ئئخشىاش ئ سھھ خى ەا ىسى ەرۈى و ەمەل ئ ەالى للەتئ ۋې لىدللا ىئاسىا وئرل ېجل لى و ىە

   ەچتسئئللاھ دڭدلرلدللا ئئئ ە ئلشتل ۇق  ولر

 ىلرلى   ەوائۇر ااىدللاڭرلىلز  واىىاڭ ەاى ەقىاھل   وئرلىاڭرلىتلل  ى بقىۈمەتى بز ائىرلى  اىاق  ئى ااڭلللتلزلئل ۈ ېجل ل    االپئئت و6

   ەمەلاائلك ئ دئدشىلرد ەجى ەھەلاارغە و ە.ئاھ ۈىۈ ئ بز ئ

 ئسڭلىا ۈىىۈ ئ وەر لرلزلشى  وئرىسە  ەئز ىەازلىا ول ۇۋرىا ىىۈڭۈ   ئەمەل  ەئز ىەج ئىاھەم ەئل ۈىاڭلللت  اىئى  وېجل ل  االپئئت 

 ىەىىلىدە ئىس كىسڭا  وئرلىددوئر للىا   ئئىىسىاىئر   ئاھەمزلىا   االىپئئت ئاۇر للىا  كىەئت وئرسكى   ئئىىسىاىئر   ئۈىىۈ  الە ل   ىەج

  ىۈك ەادد كەئچل ە ڭلاوئرسك    ەئز ىەج

ولىى ۇ مائاكىىىا  كىىسلىى   وىىائرلت ىلىل ر ۋە ئئىسكىى  چسئمسكىى   وارلرل لزلىىامائاكىىتلل واكىىىا قل ل ىى  اىىئى   قەرسىىەز قاھل رىىا  ئەمىىد 

 ۋەا ۇڭرلىىىىا ئئىسكىى  ۋە چسئمسكىىلز  وارلرل لزلىىا ىېرلىى مائاكىىلدلل ئاا لرلىى   چەىىىدل ھە وائرىىا   ىەاىى ە ئەگەئىارلىىا    وئرىىسەىائۇكىىرلت 

  اىاق  وىىاۇ ئىبزل ە ولىىرە  الىەۋەو ىلىىىاڭرلت  الىىە ل ل ە ىەج ھېى ە  ىەج ىىۈڭۈ   ئەمەل  ەئز ىەج ئىىاھەمرەئگە خەۋ لىدلۈ  ئىسى ۇش

   ەر لرلزلددو سەوئر ەئز  ەمرەئگلغكائۇئلتتلۈ  ئاھ ەچ ەادللا ا زەخ ەتب   زللا  مەڭلۋ ىاىلرل للا ماھھ  ااق  ب 

   ەئزئىىاھۇ ىلرلىى   ىئىىىس. وئر لسىىس   ڭامىىازڭ  ىاڭىىدۇىغ كىىائۇئلتتا ئەمەل  ەئزڭامازرىىا ئئخشىىاش ولىى    ەئز  ىەج ئۈالىىتل ە ئسڭلىىا

   ەئزھدئ ئاھەم ە  اەچۈە قۈى ائرللا  ئسڭلا ىەج ئەم ا

 ەجى ەھەلو قاھل ۇئڭلىاب   ىلىار ااىدللا  كىائۇئلتتلۈ  ئلشى   الىە ل ل ە ىەج ولىرە  االىپئئت ئاۇر للىاڭغئ  ئلۈە   وسڭدۇى ئەىۋۇل

ا  ىاىى ەجوىائ  ى ېاتل ىار ئ ېرل ىى سەوئرى ەئلى  ەىلرل  ئل ۈاڭلللتل  ەجى ەول لد ۈڭرەئڭلاق سۇئڭلائ ۈڭۈ   ىەمەلاائلك ئ دئدك ىلرد



 

اىىائلك  ىلرىىددئدش ىەج وەھەل ھە ىىغىىىازل  ئل ۈىىاڭلللتلى اىىئى  ئۈىىىۈ  سڭلا  كىىدوئرلىىد ەئزىارىىدۇ   سكىى ېپلرسىىاچ كىىائۇئلتب    ەئتكىى

  ئەمەل

 قاراشلىرى ەققىدىكىھ ھەج بەدەل ۆلىماالرنىڭئ قەدىمقى

 ىەتە  س خلىىىىى  وئرلىىىىىا  وئرسىىىىىل  ەئىائۇكىىىىىرل   ى ەالىىىىىلرلدلۈ م ىەج وەھەل ېشىىىىىللۋۇرل لزلا  ەزىەبم ۋە برل اۇئڭلىىىىىائ ىەھل ىىىىى  

 ەمىىىدللارىلغر ىىاي ئ ەجى سئدەچئكىىىا  چىىى ەئچل ەىلرلىى  كىىى ەجىلرلىىىا  اىىاق  ى ۋەالىىللەتىلرلزلشىىىز   ىەج وەھەل ەىىلىىدەى برىىۈقرەئھللئ

 ەاىىىى ەى ەۋەورللگل لپتىىىىائ وئرلىىىىاڭرلى  اىىىىاق  ىىىىىاچتلت ااكىىىىلزل  ىارلىىىىاڭرلى  الىىىى ېسىىىىەر ەالىىىىاىاا ال ق ەئھللچلىىىى لۈر ە ولىىىىر بچۈەڭرەئئىىىى

 ىلرلز اادللاڭرلىللا ئلتتلپاىغكىا   ىەج وەھەل ۈىۈ اادللاڭغئھلل واكىلغئ ئوائۇر 

 ەسىلىسىقىلىش م ھەج بەدەل ۈچۈنئ مېيت 

 ىەج وەھەل ۈىىىۈ ئ بز ئىى ەگەئئ ېلىىتم بئە قىى ەزىەورلىى ل ەمىىارلۈلم م ۋە ەڭەفلىىمى ەاللرلسىىلدە ىلرلىى  م ىەج وەھەل ۈىىىۈ ئ مېلىىت

 سڭلىائ ە ولىر ەئچ ىلر االىرلت كى ەئەالى سىول لىدلل ئىائچ ۈىتللئ ھدڭلااللزلاب   مال دئرا ىارد لاسڭىلرلا  وئرسا  ئ ۋەالللەتىلرلزلشز  

  دىلرل  ىئاسا وئرلد ىەج وەھەل ۈىۈ ئ

 ەچىۈە ق برىۈەىلغر ىاي ئ ەجى س چئكىىا  وئرسىل  ەئچرل ل ەكى اىلرلشىزل ەجى ۋولى ۇ بئە قى ەزىەورل ل ەم ەڭلەرلمى ۋەكافلىلم  ەم ائ

ىلرلىى   ەئەالىى دڭلاالىىلدللمىىال ھ دئرا ىارىىد سڭلىىاوىىارلرل   ئ س  اىىاق  ىلر لسىى س ىلرلىىا  وئرسىى ۋەالىىللەتىلرلشىىز   ەجى ەھەلو سوئرسىىا  ئىى

 ①ەئزھدئى ۈالتلدەئ سۇئڭلاىلرل  ىئالش  ئ ەجى ەھەلو

 ەسىلىسىقىلىش م ەجھ ەدەلب ۈچۈنئ ەمھايات ئاد

 رلىىاڭرلى  اىىاق ىىىاچتلت ااكىىلزل  ىا ەزىەورلىى  م ەڭلەرلىىمى ۋەكىىافلىلم  ەڭەفلىىم ى ەاللرلسىىلدە ىلرلىى  م ىەج وەھەل ۈىىىۈ ئ ە.ئىىاھ ىااىىات

   دئلك الاڭاادىلرلشز  اا ىەج وەھەل ۈىۈ ئ ە.ىلىار اادللا  ئاھ ە ل ل ەال ەجى ەۋەورللگل لپتائ وئرلاڭرلى  ال ېسەر ەالاىاا ال ق

 ۈڭۈ   ىىىىدىلرلز ااىىىد ىەج ەلوەھ ۈىىىىۈ ئ ە.چل لىىىل ئىىىاھ ەچىللىىىزەزەئھلىىىل ىوئرسكىىى   ې ەڭىىى ەۋەبالىىى بئە قىىى ەزىلىىىلل ەمىىىارلۈلم م ئەم ىىىا

 سا درسكىىتللىلرلشىىىا و ەج  ىسزدكىىتسئچائچى سكىىەىىەتولىى  ئىىاز م سڭ ئىى ەقۈىىۈزۈش ى ەتئللىىاز ەڭىى ەچ ەىسىىەتم ەچتللالسىى اڭلم ئللىىاھ

 الىافا ېىتل چىاش ئ ەاتاڭلاكى ېىتل  قللل زى  اىاھ ئ ەچرلىلچىائچل   ئلاى ۇ. وىارغش ئىائىلرلت ئاخل  سالىا ل رلتئاا لرل  م ۋەچەڭدلل ەىسەتم

ئىىىارغى چائاۇرىىىا  سئلشىىىغئھل  ەاىىىدللا ولر  ەۋلللز الىىى ۋە ېۈ لتلزىىى ىلرلىىى  ىاچىىىائرلت ى ۋۇەچىىىا زىىى قەئللىلرلىىى    ەئ الىىى ەئۋلزىىى م ە ولىىىر

 ەمەرىىى ەئاالاالىىىرلت راالسىىىلز  ئ سوىىى ەازلىىىاى ە.ئىىىاھ دئرا ىلرىىىد ىەج وەھەل سئدەئئرتىىى بالىىىدەئ سق    ىىىىارلدئىاچىىىائرلىغئھ سڭسشوئاسىىى

 ②ەمەال سئ سئۇر ااددئاك

  ەرتلىرىش ڭقىلىشنى ھەج بەدەل ەزىرىدەن ۆلىمالىرىزامان ئ قىھازىر

 ەچلۋۇالىىلز   ۈ ەىىلىىدلى ەئچرل  كى اىلرلشىىزل ىەج وەھەل برل اۇئڭلىىائ لۈى ھ«ىەاىلتىى  ئبرل ىىاۇئقاچتىا  ئەئەولسىىتا  الىىەئسھ » چبۋەڭىدە

 : ە ىلرل  ەىل ڭ ەازە ئ

  ەمەلاائلك ئ ەچىلمىلرل  ى ەجى ەھەلو ۈىۈ قلش  ئ ېتلدللا ا ۈى ىلىلشىا ق ە ل ل ەال ەجى  1 

 ەۋەوتللالىى لېسىىەررلاىىاق  ااكىىلزل  ىارلىىاڭرلت اىىاق  الىىاىاا ال ق ەچىىۈە ق برىىۈەئىىاھۇ ىلغر ىىاي ئ ەئزلزىى   ەجى ەىەت  ىەج وەھەل   2 

  دىلرلزلد ۈىۈڭغقلشل  ئ ۈزۈر ە ئ ۈملد ئاچرلزلشتلل ئ ە ل ل ەال ەجى

  ەمەلئ ەئز  ەجى سۇئرائ ۈڭۈ ى  دىلرلز ااد ۈىۈ ئ ەئقلشلر سلائىس ىەج وەھەل   3

  ەمەلىلرلش  اائلك ئ ىەج وەھەل ۈىۈ واكىلس  ئ ەمزلاىلرل  وئر للا  ئاھ ەجى ۈىۈ ئ بز ئ   4

  دئىلرلش  اائلكھ ىەج وەھەل ۈىۈ ئااال ئ ەئڭلائ ۈىۈ  ئ ەئئ ائااارزل   5

 ەجولىى ۇ ى ە.ولىى  ئىىاھ ەاىىدەولىى  ى ۈڭۈ   ىىىەمەلئلك ئىلرلشىى  اىىا ىەج وەھەل ۈىىىۈ ئ ە.ئىىاھ سىولىى ھلل ئىىائچ ەاىىدەولىى  ى ۋڭلىاول ۇ   6

  دىلرلد س ااەق ۈىۈڭغئ ە.ول  ئاھ ەجول  ى س  ودىلغۇاد

 وئر االرلى  ۇزلى   ېپلشغچ سل  ەىسلت م سىلزلاىلرل ىەج وەھەل   7

  ىلرددئماالىرلى ەواكىىا ولى ل  زى ىەا وەھەلقلشىلدلل الئئل االىتلل   ەالىزرل ە چ بزلز ئى اقلشىلزل ەالزرەڭ ە ىلرللشىا چ ىەج وەھەل   8

 ۇزلى 

 وىىسۇزلىىى   ىلرىىددئدش چسرىلزللىىا اىىېىللوئر لسىىا   مىىسمۈللوارلسىى  وئر لسىىا اىىاق   ىلرىىددئدش وارلسىىللا  ئبزلزلىىازىى  ىەا وەھەل   9

                                     
 ب چئ.  3ڭامرلت ئەالل   « ئلسغ. فلىا  ئېزسلۈرئ ېدلللس »ۋەىلە زدىەارللزلا  ①
 وەت –ڭامرلت ئەالل   « ئللاھەچتە ۋۇقارەت»ب چئ.   3ڭامرلت ئەالل   «ال ەئلسغ. فلىا  ئېزسلۈرئ ېدلل»ۋەىلە زدىەارللزلا  ②



  وئرلدد ىلرددئالا ول ل ەوئر للاڭدۇ اات  ئلۈۈلسل س

 ئلشىىىەڭ رلل   ولرلىىىدللا  ئەىۈىىىامرل لز  ىەج چئڭسرلىىىا   ولىىىرە اڭلت  ھللىىى ۋە چەىىىىۋۇرلى  ئاھەمزلىىىا ئئئدڭدۇاىىىدللا زىىى  ىەا وەھەل   10

 ۇزلى  وئرسك   قلشلرەئھلل ئۇالت ل 

  ①ەمەلاائلك ئ دئدك ىلرد ىەج وەھەل ۈىۈ ئ بز ئ ەمزلاىلرل  وئرلا  ئاھ ەجى ېتلىول  ى   11

 ەسىلىسىم ۇرۇشقىلد ھەج بەدەليالالپ  ەمئاد پۇلغا

   ەاللرلددئم ئلەتلغ رلت سئلسلدۇئئچت برل ارل  ول   ئلسغ. ئ ەھل دللى ەاللرلس م دئدشىلرد جىە وەھەلقل ۇۇە  ە.ئاھ  سرلا

 قاراشلىرى كۆز ئۆلىمالىرىنىڭ مەزھەب

  سرلىىىىا ئللاھەچزلىىىىا ئىىىىسۇئ  قىىىىبئمل ە  اىىىىائلك ىلرددئدكىىىىز  ىەج وەھەل اىىىىارغە ئىىىىاھە.  سرلىىىىا  ېشىىىىلۋۇرل   مەزىلللزلىىىىا ىەڭەفلىىىىم

 ولى  ىلر ااىدللا  چەرەە ىەى ئئىسرلزللىا ئەزۇ »: قلشىل ە ھېى ە  ئىال ئللز  ئئال ا  ئەرەاالسساۇمزلا ەالەملەئ  ۋە ىلرلز اادللاڭرلىلز 

 «دئارسىىا وئر ااىىد ەىى ەچرەئگەئللىىاھب   ەتچىىائ»ىەڭلىىفە ئەوىىس ئەزە. ئل ىىا. كىىسڭا  ىلرلىىا  ھەرلىى  ىەھلسىىلز  ھېىى ە   ②ئلشىىرەچۈلل مىىسئەززلل

 ىلرىددئدش ىەج وەھەل اىارغە ئىاھە.  سرلىا ئېلتىاڭىدۇ  ولىرە  چەول   چەا للەڭلا ئللز  كەاەسرىلسغ.  ىئالا  ئئچتسئللا ز  ل لزسلپ ھې ە 

  ئەمەل ىلرددئرا  ىەج وەھەل ئسڭل لا وې ل   سل ئاھەم ە ول ەئ الاىاولرەئ ااق  ئەرەاالسساۇ.  ەالەملەئ ىۈڭۈ   ولدئەچتسئ

 اىىىىائلك ئېرلشىىىزلا ىەى ئىىىىبگەچۈەڭ ە ئلرل رەئڭىىى  ھلزلىىىىم مەزىەوىىىرەئ كىىىىاوا ۋە ۋۇئلسىىىىرل   قېللزۈىىى  مەزىلللزلىىىىا ىەڭەفلىىىم ئەم ىىىا

 ئىىىسۇئ  ىائۇاىىىدد ھەە وئرلىىىدد  ئارسىىىا  ىىىسل اېتەئرلىىىل ئسڭل لىىىا ئۈىىىىۈ  ىلرلىىى  ىەج وەھەل ىلرلىىى   ىللىىىال زىىى ىەا وەھەل الىىىاڭارلاڭرلىللا

 ىلرلى   ھەرلى  ىەھلسىلز  ھېى ە  ③قاۇملىددئ زلائارغى وئرللز  ىەىرلت ئەڭ ئېرلشل غئرا ىەى اللرەئڭلا» ئەرەاالسساۇمزلا  ەالەملەئ

  ④الۈئگە  ئلر ل   وئرلدللاڭرلىلز  ئارسا ىەى ئۈىۈڭ س ىلرل  ىەج وەھەل اەئھە  وئرلا  ئارسا ىەى ئۈىۈ  ئبگلتل  ىسئئا 

 قاراشلىرى كۆز ئۆلىمالىرىنىڭ زامان ھازىرقى

 كىەئچز  لۈۈى ئ مسڭىدۇى ئۈىىۈ  ىلرلىسى  ىەج وەھەل ھې ىۈىلرەئ ددوئرلى ىلرددئالىا  سرلا ز ىەا وەھەل ئبرل ارل لدلل زۇما  ىازل ى 

 : وەر لرەادد

  وئر االرلى  چېپل   سل مەىسلت  ىلرلسىلزلا ىەج وەھەل  1

 وسڭل ىىدلل ⑤وې لشىى  ىىىااتسئدە ئل لسىىل ە ىارسىىا ئېشىىل  ئەگەئ ىلرلشىى   چەرەە اەڭە قەمرلسىىە  ىىسل وېىى لر ە  ئۈىىىۈ  ىەج وەھەل   2

 ئسڭلىا ىلرسىا  ىەج وەھەل ولرەڭىغ مەىسىلت  چېىپل   ىسل  ەىەت ولى ۇۋ ڭىاۋۇھۇ  ىلرلز ااىدد ولىرە  مەىسىلت  چېپل   سل ىەج وەھەل مەرسمۈ  

  ەالەمىلەئ ىىارلسق   وئرسىس ؟ ىئوىسل ىاڭىدۇى س ئللىاھەت ولى  ىلرلز للىا  ولىرە  ڭلللتى  ىلرلى  ئللاھەت ىۈڭۈ   وئر اادد ىئوسل ىەاجلس 

   چسئالا ھې ە  ⑥واررلىتسئ ڭللەچرەئگە وئرسك   لىئوس ئەمەەللئڭلا»ئەرەاالسساۇ.

ىىىازل ى  زۇماڭىىدۇ  ە سسالىىۈ  ئ: ھېىى ە  مسڭىىدۇى  ەچلۋۇالىىلدۇى سئرىىسڭئمب   100/11 «ىەاىلتىى  ئبرل ىىاۇئقاچتىىا  ئەئەولسىىتا  الىىەئسھ »

 ەچىلىىمىلرلىى  ى سڭىىدۇى  مدئلشىىز  ىلرلىىد سوىى ەڭىىغولر ەىسىىلت م ېىىپل چ سل ىى ەىەتالىىاڭرلى    بەقىى سچرەىمىى ې ەڭرەئڭلىىاىلرل لىىك ھ ىەج وەھەل

 ەمەرىى قل ۈىى  )ىلرلىىا  ئ: دەىسئئىىا  قەئل ىى  ئىىارغى چائىىاۇ ىلرلز ااىىدد ئۈىىىۈ  ئې لشىىل  ھدڭلارىىاب   مىىال ەچرەئئللىىاھ ۈڭۈ ىىى  ⑦دئىائۇمىىد

 سڭلىا)ئ لسىە بزرق ەڭپەئلتلزى م دڭلاڭلىاب ھە ولىر ەمەرى قل ۈى  )ئ ې ل لك و ەزللاھ ۋۇولز الا سڭلائ بزرلسە ق ۋۇولز الا ەچزلاب ئاخل ە ولر

  ېۈلتلىۋەچۈە و ز  ل لزسىلپئلغىلىم  ېى ە ھ ⑧اىئى ڭېسىلۋە ىىې ب ۋۇوتلل)الىا ئاخل ەچتە ئسڭل لا وې ل لك  وەزلسلز  مەڭپەئلتلزلاب ە چلرل 

   دىلر ااد سلىئو ەچىلمى ەچز خارلى ىلرلز للا  ئللاھ ۈىۈ ئ بز ئارغى چائاۇ ئ ې ەز ھ

: الىىاىاولرل للا ئىىسىئرىىدللا    ىېرلشىىتللئاارلزلىى   ئئئدڭر للىىا چېىىپل  ھدڭلىىاب   مىىال ڭرل لز ئىىئئد ئللىىاھەت ئەرەاالسسىىاۇ.  ەالەمىىلەئ

 ھەە ⑨«ەڭىىىغئھ ‹وەئملىى ەي ااىىىدۇ  الىىئھۇڭغئھۇئىىىارغى › قبالىىەڭغئ ىلرلۋۇچىىىاڭغئڭ ئلشىىىرل لز   الىىېتلىب   ېرلىئىىى ەالىىجلدرەئھەم ەئالىىلر»

 ىەج وەھەل سرلىىا  ەئھە ىلرلزلىىا  ا ددئاچىىەو سڭدۇىكىى ۋۇرلاڭغئرىىاىلرل د چا لىىدللا  ئىىئئ سل ىى دڭز ىلرلىىدللا  ئىىئئ ەت  ئللىىاھبئالىىەچۈە ق

ئۇالىىتلزغ  ەچز ئللىىاھ سۇئوىى ېىى ەز؟ق ېىىلل ھ ې ەڭىى دئلۋۇرلاڭغئرائااغڭىىد ەالىىپل ەق ېپلشىىزلاچ سل ىى بزلز ئىى ەچزلىىاىلرلاڭلىىا ئئخشىىاش ئللاھ

اىائلك  ەچىلىمقل ۇۇكىز  ى ۈىىۈ ئ ىەج وەھەل ۋڭى ول ۇ   برل ىارلقاچتىا ئ ەزىلللزلىام ەڭلەرىمى سڭا  كىدئلۋۇرلاڭغئھدئئااغڭىد ەچۈەچلجائ

                                     
 ب ڭئمسئرسى  ەچلۋۇاللدلل  100/11ڭلا «الەئسھ  ئەئەولستا  قاچتا ئبرل اۇئ ىەاىلت » ①
 ئەوسھۇۋدھ  ئللز  مااە ئلۋۇالت   ②
 ا. وسخائ  ئلۋۇالت  ئل  ③

 ب وەت  48ب چئ.  3ڭامرلت ئەالل   «ال ەئلسغ. فلىا  ئېزسلۈرئ ېدلل»ۋەىلە زدىەارللزلا ④
 ب وەت  47ب چئ. 3ڭامرلت ئەالل   «ال ەئلسغ. فلىا  ئېزسلۈرئ ېدلل»ۋەىلە زدىەارللزلا ⑤
 ئل ا. وسخائ  ۋە ئل ا. مسالرلى ئلۋۇالت   ⑥
 ھې ە  ئللائە  چا ىا   سرزل  س ىائۇمرلىلز  ئلپاھلرەادد  «مسڭدۇى ىلرل  ىەچىلم ىائۇمددئ» ⑦
 ب ئااەت  20  كسئۇ الۈئلس  ⑧
 ئل ا. چل ملك  ئلۋۇالت   ⑨



 

 سڭل لىىىىائ ە  ىلرلىىىىدلۈ ۈىىىىىۈڭغئ سل ىىىى زىىىى ىەا وەھەلقل ۈىىىى  » ①ەا لىىىىلەئللزىىىى  چ ەاەسرىلسىىىىغ.ااقائرللىىىىا   ك ەالىىىىۈللق ەەھ ەمەلئ

  ②ھې ە «ائىتسئ ڭېسلۋە ې ىاڭدۇىى ەچرلۈتللئاخل 

 ەچرلىىىلاخل ئ سڭلىىىائ ۋەوئر ااىىىدللاڭرلى   سلىئوىىى ەاجلزلىىىاىلرلىىىا  ى لىىىاەمزىلرلىىىا  ئاھ ىەج وەھەل سرلىىىا  بزلدللالىىى كەاەسرىلسىىىغمزلا

 ە. ار للىىا  ئىىاھچا ەئالىىەڭ ې ىى ۈىىىۈ ئ ەچرلىىلئاخل  ەاىىدەى سوى ۋەوئر للىىا   سلىئوىى ەاجلسىى   ىدئلپاھلرلزلىد ەڭرلۈىى ئلۈ ەىىى د.م ېسىلۋلدللڭ

 ې ەرلسس ؟و سىاڭدۇى  سڭل لائ ۋۇوز ائى الا ې ەرەادد؟و ې لسلز ڭ ەئارلا  قلشلسل  سل  ۈىۈ ىلرل  ئ ىەج وەھەل

: اازلىدد ھەە مسڭىدۇى ماىارلسىلدۇ ولى ىلرلىا   ېغ ئى ھۇ«ئلسىغ. ولرل رلى   چىئئ  الااللە» ③ئەى ەچسرغ ئاوددرىەزلك ھوقتسئ ئەزىەئلم

 وې لى   ىسل ئراواكىىلغ ىلر ىاي  ئىبز  ئللىاھەچز  ىلرلىا   ەئز وەڭىدل ە چائىاۇ ئارغى وئرسس   مېلت مەار  وئرسس   ئاھە. ىااات مەار »

ئلىى   دئلىىدللا واكىىىلغئڭ  اىىارغە ىلرد ې لىى  و سلواكىىىلغئرا  ىى ېىى ە ھ ەتئللىىاھ ۈڭۈ ىىى  وئر ااىىدد ئىىاھۇ ئللىىاھەت ىلرددئالىىا  قلىى ۇۇە

 ھدڭلىىاب     مىىالوئمااىىددخىىارلى وئر لسىىا  ڭلىىلەت ئئئدڭدللسىلىىدلل ئللىىاھەچز  ولىىرە ئارىىد   ئۈىىىۈ  وئرسكىى  چىىئر ۇ  ەچزلىىائللاھ ەمەل ئ

 زىى ىەا وەھەل سڭىىدۇىم چەولىللۈىى     ④«ئې لشىىلدد  ىىسرللغ ئىىازرلزە ئاكىىس  ەىەت ئەمەل  الىىاۋۇوىا قل ۇقەكىىرەئىلرلىىدللا   ىەج ئۈىىىۈ 

 وەئگلرىى  ڭەئالىىلز اىىئى  ىىىۈڭۈ   ھې ەڭرلىىلاىىئى  الىىاۋۇب ئل لسىىل ل س زلىىاىەا وەھەل ە  ئلىىۈ ې لشىىەر ل ە ئ ۋۇوىاالىىا دڭىىدللسى ئئئ

  وئر اادد

 ېى ە ھ د؟ااىدوئر  ۋۇبالىا سڭل لىائ ې لشىىاڭ سئالىا چ ەئگە و سل ى ە ولىر ەتااخشى  ڭلىل ە.وئرلىا  ئىاھ   دئماىىلرىد ىەج وەھەل ئەمىد  

  سمۈللم ېرلش الئئال ق

لت ائررل للىىىا ااخشىىىلر ھدڭىىىاڭ ب     مىىالئارلىىىدد ىئىىىىس. ىېسىىىاولز  ھدڭلاڭلىىاب   ئاچىىىا ىلرلىىىا  مىىىال ئىىبز  ئىىىارغى چائىىىاۇ ھەا لكقىىى  ولىىك 

 سكىى  وئر ۋۇورلتاالىى ائلشىىزل ەئ  ئلسىىغ. ھلزلىىدۇ ولىى داازۇۇاىىد ەچۈەڭرەئڭ اامىىاڭرلت ائررل للىىا ئلشىىر ەز ەئگەڭىىدو ۋۇبالىىا ەچۈەڭرەئگەئلشىىر

 ەا للەڭلىاچئللزى   ەاەسرىلسىغ.ك دئدشىلرىد ىەج وەھەلقلى ۇۇە  ە.  ئىاھەئتكى وئرسكى   سالىس ئ بئالەچ لسل ەئلسغ. ق سڭلائ ۈىۈ ئ

  ەمەلئ دئراالىىلدىلر ىەج وەھەلاىىارغە  ە.ئىىاھ الىىاىاولرەئاىىاق   ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەئەالەمىىل  ۈڭۈ   ىىىەچتسئولىىدئ ېلتىاڭىىدۇئ ە ولىىر ەولىى  چ

 ەقۈلىىدەم س وئرسىىل  ەرىى ە ق ەقۈلىى ەم سىلىىدۇااڭ  ەمرەئڭلىىاااخشىى  ئاھ ەڭ رللئلشىى ىەج وەھەل سوىى ەىىىدل ھل سچ ېىى ە ھ ەمەلئ ەتولىىدئ

ا  ىلرلزلى زلىاىەا وەھەل سوى ەۋەورللالى ەچرلۈى ق ۈكىسەللىا ىىئر ەچ لرل لزلىاچلجائ ىەج وەھەلوئر للا   ەرس.م ەڭ رلۈرلۈ ئلش ەىۋۇرلى  چ

 دللا سمااىچئڭ رل  بزئى ەمرەئئىاھ قل ۇۇڭلىا  ۈىىۈ ئ سل ى ەىىدل ھل س ىلرلزلىا  چ ەئەز  ەە  ىلرلزىد  ھەمەلئ ەرىس.اىاق  ىلرلز للىاڭرلى  م

 سوىى  ۈىرۈقتىىسئ  قڭاىىىاالت ېاتل ىىار لاڭرلت ئىارىىدۇ ىلر ااىىدل دڭىىدللا ئئئ سىچئرىى ۋۇاللرلىى   ەئز   ەازلىىاى ېتل ىلزلىى  ى ۈىىىۈ ئ ۋۇئولىى ۇ

ئلسىى ۇ ەئئۇئڭ     ئىارغى چائىاۇەلو د ئلسى ۇە ىلرلىىا  وئرلىد ھدڭلاالىلز ب   مىال ە.ىلرلىىا  ئىاھ ەئەالى سل ى ۈىىۈ ئ ىەج وەھەل ەچتە ىىار

   سئمااددااىت

 : كاالم خۇالسە

ىارىىىىدۇ  ەكىىىتۈئگە ول ر بزىائۇكىىىىرل لز ق  ارل لزلىىىابرلىىىىىازل ى  ئلسىىىغ. ئ ۋە ەھل ىىىى ى ەاللرلسىىىىلدە م دئدشىلرىىىد ىەج وەھەل  سرلىىىا

 ەچىىۈە ق ەبرىىۈئ ې لشەر ەالىىتللئ سئالىىلتل ەىلرلىى    ەجى سوئرلىىا  وئرسىىل  سىچئرىى ەئچرل  كىى سكىىلزلاوئر ەئز  ەجى ەىىلىىدەى ەا لكقىى  ھ

ارلىىاڭرلى  ىاكىىلزل  اىىاق  ىىىاچتلت ا ېسىىلر الىىاىاا ال ق ە ولىىر ېلىىتم ەچىىۈە ىلرلىى  ق ۋەالىىللەتىلرلزلشىىلز   ىەج وەھەل ۈىىىۈ ئ بز اىىاق  ئىى

 مى ەەئەى سڭلىائ ەئالىل ەول  ەئھللقلشىلر ەڭ رللئلشى سرلىا چئڭ ە ھللىاڭلت  ولىر ۈىىۈ ئ ە.ىلىار اادللا  ئاھ ە ل ل ەال ەازلاى ەۋەورللال

   دوئرلد دئالاىلرد ىەج وەھەل ې ل ىلىل رل لز  و ېرل ق ې ل و

 سڭل لىىائ ۋۇھۇ  ڭىىادئارسىىا وئرلىىد سلملىىىدۇئھۇ  ىى ېتەئرلىىل رل للىىا اىلىل ەئااڭلىىدلۈ ىلرلىى  ا ىەج وەھەل بزلزلىىائ سىل ىىسىلرل ىەج وەھەل

ىىىاۇل  بزل ەئىى سڭ ئىى ە ولىىر ېرل اىىاق  ئۇزلرلىلزىى  ئىى سئدشىىىاات ەئل لسىىل  سرز ئاكىىىا   ىى ەىىىدل ھە چ ېىى لر ە و سل ىى بەىلىل لىىدلل قىى

                                     
 .ب ىازل ى  الۈئلللزلا كل ارلدلۈ  ىەئئۇ  ھې ە  ااادۇ ھدڭلارا1263ب الر  ) 661ئللز  چەا للە بب چئرسى ئلس   ئل ا. ئەى ەھ ئللز  ئاوددالساۇ. ىلج لللزلا  ①

ھېى ە  ئېسىل  « كىەاەسل ئلسىغ.»قەر ە   ىەڭلەرلم مەزىلللزلا  ېشلۋۇرل لدلل ول    ئلسغ. ھدڭلااللدۇ چەالل   ئەڭ زوئ وئرلا   وۈاۈز ئلسغىاچ   ۋە مساتەىلد ئىارلى  
اچىائرلت ولىدئەت ئلشىغئرا ىائكى  قىۈئەش ىلرلىا   وىس ئسڭۋۇڭلا ڭائل  وئرلا   مسالسر اڭغئ ئائلسلدۇ قەڭ چائىارلا  مازۇئۇئرا ىئىسڭسش  ئبرۈقرەئھلل مەھەت الئئۇش ى

اچىا   قېللز ە ھەمەكلت كەىل ل ە الەۋەوتلل كس ۋۇىلتتلۈ  ىاقل للەت چەئلپلدلل چۈئمل ە چاكغڭلا   الۈئلللزلا چۈئملسلدلز س  ارلزل  ملسل ڭلا ئلسۈەڭدەئللە چۈئملسلدە ا
ىا   چە سل   ىەھلى  ئەىلدە ىاچائرلت ماۋزدۇئھۇ قب رل ە  ىل  ەچرلل ئەالىەئرەئڭ  اازرىا   كىېىل مس اازرىا   ىااتل  قەر ە  وئرسل س اەڭە چۈئمل ە مەىۈس. وئرلا   فل

وىس ھدڭلىاھۇ ولى  »چئمرىسى ىىئڭ ىەال رلىل ئەالىەئھدئ  چەىۋۇرلىتل ىس چئڭسرلىا  وئرىسە  ئسڭلىا  27وئرىسە  « ئللزى  چەا لىلە  ەچلىۋۇرل  »ئەڭ مەكاسئ ئەالىەئرل لدلل ولى   
ب  728ھې ە  البز  كس الەۋەوتلل ئېلتلرلا   ىلج لللزلا « ائ  ئسڭل لا قل ەر ل ە  ئاھە. ئاخل ەچتلۈ  اەڭزەچۈل س قل ەر ەادد  ئس وئرسل س  ئارغىزلا زلۈ لددئاەڭزەت و
 اېشلدۇ چۈئملدە ئارەمدلل ئبچۈە   67.ب 1328الر  )

 سئرسى  ەچلۋۇاللدلل ب ڭئم 100/11ڭلا «الەئسھ  ئەئەولستا  قاچتا ئبرل اۇئ ىەاىلت » ②

ب  1986ئائلرلسىلدە ھدڭلارىا قەرى ە    ب قۈڭ  خئچە  كەىل لدە ول  مەئلپەچپەئۋەئ چلجائەچ   25ب ئاازلا  12ب الر   1971ئەى ەچسرغى  ھوقتئئ ئاوددرىەزلك ③
 ب ئااىدۇ 9ئۇ مەقتە زى  ئەۇ ڭەچلىجە ولىرە   ۈچتىۈئۈە  كىس الرى  ب الرى  ئئچتىس 1989  رىا الر  ئەزىەئ ئسڭلۋې اللتېت  چائملىلدلۈ  چئرسى ئئچتسئۇ مەقىتە ۈە قل لى  ئئىس

ب الر  كس فاقسرتېتزلا  1994مەزقسئ فاقسرتېتز  ئەۇ ڭەچلجە ولرە   ۈچتۈئۈە   ب الر  1993  ىئوسل ىلرلزلا ئەزىەئ ئسڭلۋې اللتېت  ئەئەب ب ئلسغ. چەچىلىاچ  فاقسرتلتللا 
ھوقتئئ ىازل   ەئزەڭترل لز  ئئىسچسش   ۈە ب قۈڭ  ھوقتئئرسى ئسڭۋۇڭللا ئې لش 2ب ئاازلا  1ب الر   2008ب الر  ماگلستل رلت   2001  واكرللا ئاالپل ۇڭترلىىا  ماگلستل 

 .ول  ىلسلى ئلر لم چەچىلىاچغئڭ  ىلرل  ئۈىۈ  ىاىل ەھە ااكاۋۇچلدد ۋە

④  www.sajiye.net 



  دىلغۇاد

  دوئر ااىىد كىىىادئدىلرد ىەج وەھەل ې لىى و سل ىى ەئگەەكىىرىاااڭۈ ئااغڭىىددئلۋۇرلا  ەالىىپل ەق ېپلشىىزلاچ سلىلرلشىىز   ىى ىەج وەھەل ەم ىىائ 

 ىەج لل لزلىىاې   ئاخل لىىدۇ ىدالللىىد سل ىى ەەھ ە ىلرلىى  ەھلرىى و ەجى ەم ەئىىاھ سئرىىس ڭ ەرۈىى و ەمەل ئ ەم ەولىى ۇ ئىىاھ سڭىىدۇىغئئ ۈڭۈ ىىى

  ئېىاررلتول   قبئلۋۇچىا ولك  ئەئەولستاڭلدۇ الەئسھ  وس  ىلر اادد وەھلرلز 

 تىجارىتى ھەج بەدەل_   تىجارەت خەسىس ئەڭ

ا  ىلىلىدلل دۇەئەولسىتاڭلئ ەئسھ ئىامل   الى ەلئ ەىىدف ەرىغمەىازلسى  ئ ەئئللزلاكى ەىۈلى ەم ەىەئرللكى ەالدھ ەئەولستاڭلزلائ الەئسھ 

اىىارغە  ە.ئىاھ اسرلىى »: اازرىا  ھەە مسڭىدۇىىلرلىىا  ولى  ماىارلسىىلدۇ  ئىېغ الىاڭلدۇ  قىىۈڭ  فېىۋئۇلب   14الرىى ب   2007گېكلتلزلىا«ئئقىاز»

 مەڭەفلىىىىى ۋە ەڭلەرلىىىىم  ىەرىىىى ە ق سەوئرىىىى ۋزدالىىىى ئلەىىىىتلغە ما ائارل غئڭلىىىى سڭالفلىالشىىىى ېىىىى  و ەھل ىىىىدللى دئدشىلرىىىىد ىەج وەھەل

زى  ئلل رىلسىغ.ەاەس  كدىلرلز ااىد سرلىا  ېى ە ھ ەتئللىاھ ۈڭۈ   ىىدئىلرلى  ىائۇمىد سڭىدۇىم بئە ىائۇكىغئرا قى ۈىرۈزق ەزىەورل لدلۈ م

لىىىدۇ اىىىاق  زۇماڭ اڭلالىىىاىاولرەئاىىىاق   ەرەاالسسىىىاۇمزلائ ەالەمىىىلەئ  ۈڭۈ   ىىىىەچتسئقلىىى ۇۇش ولىىىدئ ە.ئىىىاھ ۈىىىىۈ ئ ىەج وەھەل"ەا لىىىلەچ

  ېىى ە " ھەمەالىىتسئىلرلىى  اىىائلك ئ ە ولىىر ەىسىىلت م ېىىپل چ سل ىى زىى ىەا وەھەل  سئئلشىىت قىىبئۈر ل ە  ەۋئرل لىىدل سھ س ئىىارت ائلسىىغمزل

 چەرەەزىى  ىەا وەھەل ۋەڭىى  وئرسكىى   ەڭ رللئلشىى سىلزلىىاىلرل زىى اىە وەھەل ې ۈىلرەئمىىساىىائلك ھ دئدكىىز ىلرد ىەج وەھەلواكىىىلغئرا 

 ىلرلا    ەئتك دڭدلشلز ئئئ سىچئر ەۋلشتەىلرلزلا ئ

 ىەج وەھەل ەمزلىىىائاھ 5ب   4 ەەھ ە ىلرلىىى  ىەج وەھەل ۋ  ولىىى ۇۋۇچلىىىددوئرل ې لزلشىىىرلتئ ەىلىىىىەچە ى ەىىىىۋۇر ئ ەمرەئڭلىىىائاھ ىىىىازل ى 

 سرلز  ىى ارلشىزلىل ىەج وەھەل ەزلىىرەئ  وەمەلئ سمۈللىلرلشىى  مى ىەج وەھەل ەم لسىل ەى ەئڭلارقلشىل سكىى ائاھمزلى س  وىىۋۇرلىدداللل سرلز  ى

 ئلسىىپاچ  الىلزلىىىلر للاڭر ىەج وەھەل ەەھ سرز  ىى ۋڭلىىاول ۇ»: ەىىىتەى سوىى ەاەسرىلسىىغ.  كدالىىئئۇاد ەەھ ې لسىىلكو سلماڭ لرلىىل  ىى سىل غەمى

 سئدەتىىىىاا ەئل لسىىىل  سرز ئاكىىىىا   ىىى ەىىىىدل ھل سچ ەئگەو سى  ئىىىائچالئئل االىىىرلى  ەئالىىىەولىىى  ڭ سىىلىل رل لىىىدلل ئىىىائچ ەازلىىىاى ئسڭلىىىا

 للەئە ىتولى  چ ەڭەا ېپلغمىدد؟چ ە.ئىاھ ې لىدللا و سئدەىىاات ەەھ سلئاكىىا   ى دللىەاى وەھەل س  ىازل ى  زۇماڭدۇ ماڭىاوې ە ھ «ې لشلددئو

ئللىىال  500 ەئالىىەو ېپلىى ولىى  ئىىاھ. چ ىلغئرىىاساللى سل ىى ەەىلرل لىىك ھ ىەج وەھەل سۇئئىى ەچتىى  ق سەوئرىى بەقىى ېىىدلۈرل ل سو ىەج وەھەل

   دئارلد

ىاچىىىائرلت ئلشىىىغئڭ  ىلر للىىىا   ېلىىتل ىلرلىىى   ئلسىىىتللفائ ئ دئىىاھ ۈىىىىۈ قلشىىى  ئ سى ىلرلزلىى ىەج وەھەل سكىىى ە.ىلرلىىا  ئىىىاھ ىەج وەھەل

  ①ئلد  ەەگ ڭىئ دڭدلسل سئئئ سىچئر ۋۇاللرل لز  ەئز   ەازلاى ەىدل ھل س چ

 

 

                                     
 گېكلتلزلا چئئ وېتلدلل « ئئقاز» ①



 

 

 مەنىۋىمۇ ياكى ھېسسىمۇ؟ھاراقنىڭ پاسكىنىلىقى 

 

 االىۈلزلرلت  وىسىىائۇىتلۈ   ئەم ىا  سئئلتتلپىاىت ەزولى ھ ەڭرلۈلى ە االىۈلزا ئلۈ اىائۇىزلى ەىىازل رل  ەھل ىدللى برل ىارل  ئلسىغ. ئ ۈچىۈ  

 .ۈكۈە ئلەتلغ ىا ى برل ارل  ئلسغ. ئ ەىتەى سو س؟ االۈلزلرلى  ېسس ااق  ى  االۈلزلرلى س مەڭلۋ 

 ىاقلك  ەھەڭزى و ۋەچل لى  ىارلىا  قللل زى   سئى ەڭرلۈلزى  ئلۈ  االىۈلزا اىائۇىزلى برل ىارل  ئ ەزىەوزلىام بتچى كىاسئەم دڭلاالىلدۇھ ئلسىغ.

 ئەم ىىا  دىاچائلىدلل الىاڭللاڭرلى  ىلىلىد  االىۈلزلرلىغئ ىېسسىلمىىىائۇىز   ئسۇئڭلىا وسڭل ىدلل  بزرل ە الى ې ەقلرلۈلزى ق چىازلغش ساىسەا

  .بزرەاددال ەڭرلۈلز  االۈلزلرلت ئلۈ ەڭلۋ م ەرۈ و ەمەالرلۈلز  لزلرلىغئھلل ئ االۈ ىېسسلم ىائۇىزلا ئبرل اۇئ وەز 

 ەيدىغانالرپاسكىنىلىق د ەھەتتىكىج ېسسىيھاراقنى ھ

 : بۋەلزدلۈل ەچ ەرلررل  ھ ەادللاڭغئڭلا االۈلزلرلت ھ ەىەچتلۈ ا ېسسلمىائۇىز  ى 

 چلۈرەڭىى ە  ىلرلىى ب )ئلىىغى ئئازىىاش  ىل ىىائ ئل لىى   ىىىائۇى ئېلتىىىاڭغئل  ئل ىىا ئىى  :ەئاالتلىىدب   90 ۈئلسىىلزلاال ەئىىارغى چائىىاۇ مائلىىد 1.

 ئۈىىۈ  ئې لشلشىل غئ وەخىتۈە ىلرلىىغئھدئ   االىۈلزا ئلشى   كىەاتاڭزلا  ەىەت بالىېرل   ىال ولىرە ) ئىئىرل    ىال ىئىسڭىسش  ڭەئاللرەئگە

 ېىى ە ھ« ئاىىى» ىلرلزلىىا  ەئالىى ەچ ەەھ« دئىىىغئھ االىىۈلزا ىلرل» ئىىااەچتلۈ   بئالىىەچۈە ق ەەھ وئرىىسڭغئ الىى ۇى ئلشىىلدلل كىىەاتاڭزلا

 ەئالىىلرەئئىىارغى چائىىاۇ ىىىائۇ. ىلرلىىا  ڭ ە ئاالتلىىدب  145  الۈئلسىىلزلا ئەڭىىىا. ىىىۈڭۈ   ەاىىدد االىىۈلزلرلىز  ئلپاھلر ېسسىىلمى بزالىى ەئەوىى ەئ

 ئلۈەڭرلۈلىى ە ڭەئالىىە االىىۈلزا  اەىەچتلۈىى  ىېسسىىلم ئكىىىلزلاى  ەولىى رل ە چ ەەھ « االىىۈلزا» ەڭىى ا «ئاىىى» بكىىلزل سىئكىىىا گ ئل لىىدە

وئر لسىا ئلىىد    كىسڭدۇى ئەگەئ  ەئالىلرەئھلزددئڭ  االىۈلزا اەىەچتلۈى  ىېسسىى  ىىائۇى س مەرىسمۈ   وسڭل ىدلل  دئىاالرىىد ەزولى ھ ىەمى ە

 .وئۇچت  ۈ ەچرل ل ە ال ەەھ «ىئا» ۈ ەچرل تەڭدەزال ىئكىلز  خسھھ  ئسڭ 

 گبكى  ئلشىەز ھېى ەز   ۈ ەچرل ە الى ەەھ »ئاىى» سڭ ئى ەھلسىتە ىچئالىىا   ېللشىتللا بكىلز گ ېشىەزئ ەرەاالسسىاۇ.ئ ەالەمىلەئ   2

 ېسسىىىىلمى ەھلسىىىىتەى ۋە ەچتەئىىىىاا بز الىىىى »ئاىىىىى« ىىىىىۈڭۈ   دئ االىىىىۈلزلرلىغئھلزد ۈئلىىىىدلۈ چ «ئاىىىىى» ىىىىىائۇى ئئخشاكىىىىغ ولىىىىرە 

 .بئاللتلدد االۈلزلرلىغئڭ  ق

 ې ۈىلرەئ االۈلزا ھ ەىەچتللا ەڭلۋ م ەىەتىائۇىز   

 : بۋەڭدلۈل ەچ ەرلررل  ھ ې ۈىلرەئڭلا االۈلزا ھ تللەىەچا ەڭلۋ م ەىەتىائۇىز    

1   ىىال ولىرە ) ئىئىرل    ىال ىئىسڭىسش  ڭەئالىلرەئگە چلۈرەڭى ە  ىلرلى ب )ئلىىغى ئئازىاش  ىل ىائ ئل لى   ىىائۇى ئېلتىىاڭغئل ئل ىا  ئى  

 ەچتەئىاا ېى ە ھ وئرىسڭغئ الى ۇى شىلدللئل كىەاتاڭزلا ئۈىىۈ  ئې لشلشل غئ وەختۈە ىلرلىغئھدئ   االۈلزا ئلش   كەاتاڭزلا  ەىەت بالېرل 

 ەەھ « االىۈلزا ىلرلىىغ» سىاچىائرلت ىلرلىغئمى ېرل  ىال الى سڭىسش ىئى سچغئرىاىل ىائ ئئازىاش  و ۈ ەچرەڭ ەڭدەز الى ەەھ«  االىۈلزا» ىائۇى

 ەىسىەتم  االىۈلزلرلت ەىەچتلۈى ا ەڭلىۋ م ەرۈى ىلرلز االىتلل  و ەىسىەت االىۈلزلرلت م ېسسىلمى رلىىتلل«زا االىۈل» ئىااەچتلۈ   ۈ ەچرەڭ ە ال

 االىۈلزلرلت وئر االىىتلل   ەىەچتلۈى ا ېسسىلمى اىاچىىائرلت ىلرلىغئڭلى ىل ىائ ئئازىاش ېرل   ىال الىى سڭىسش ىئى سچغئرىاو ۈڭۈ ىلرلزلىا   ىى

 ېسسىىلمى سىىائۇى  ە   االىۈلزلرلت وئر للىا  ئلىۈ ېسسىلمئلى  ى ۈچئى سئااىا   وىى ەم لى ەى ەڭرلۈى  االىۈلزا ىلرلىىغئ ئلۈ ەمەرىدلۈ ئ ەرۈى و

  .دئھ« االۈلزا ىلرلىغئ » وئرسل س  ئس  ەر ە ق ۈ ەچرلزل ال ەزول ھ ە ولر ۈ ەتئئخشاش ال بچ چ وس ىۈڭۈ   ەمەلالۈلزلرلت ئ ا

 غئھۇڭئىىىائۇ ئىىائىلرلت ىل ىىائ ىىىىائۇى  اتا ەكىى ېللزۈىى ق ەرلرىىى ولىى  ھ ەڭەا اىلرلزلاڭرلىلزلىى ەىسىىىەت االىىۈلزلرلت م ەڭلىىۋ م ەچتللئىىىاا  2

ىىائۇى  سە وئرى ەتئىاا ېى ە ھ دوئرلىد چئالى اى   تلشىتللېئ اھاى ئىارغىز  ۋە ڭامىازھلل ئڭ ەالىلر ئماى   درىدسچ ئبى ەڭرلىل ڭرلل ەكى ۈھ

 الىەۋەب وىس وسر لسىىا مەالىتىىائۇىز  ئل لى   مەرىسمۈ    بئالىىلتلر ە ىلرلى  ق ەۋەو لسىى ال ۋەچزلىائاھۇ ۋە ۈكىەمزرلۈزلاىل ىائ ھ ە ولىر

  .ۈك ەڭرلشلددئھ ۋە ئسئدكلدددۇ وئرلاڭ مەالتئلزساڭغئ ىائۇى ئل ل   ىۈڭۈ   ېپلر ااددچ

3  سڭغئئلشىىلدلل الىى ۇى وئرىى ەاتاڭزلاكىى سڭغئىىىائۇى ئل لشىىتلل الىى ۇى وئرىى ەىسىىەتھلىىل م)سڭغئالىى ۇى وئرىى( ەچتلۈ ئىىاا ېىى ە ھ 

 ەمەرىىدلۈ  ئ ەرۈىى و ەمەل ئ  االىىۈلزلرلت ېسسىىلمئئخشىىاش ى ەئەچىىۈەقل لىل چ ڭ ىىىئ ۋەىىىائۇى ىىىا   ەرىىسمۈ  م سڭل ىىدللو .ې ەڭرلۈتىسئھ

  .سئ االۈلزلرلىت ەمەرلمالاھل  ىلرلزلا  ئ ەگلشل ئ ەاتاڭلاك ڭ ەا

 س االىۈلزلرىزل  ەڭلىۋ م ەڭىدەز االىۈلزلرلىز  ئلپاھلرل  ېسسىلمى ەقسىل ە ئ بزڭلاالى ې ە ھ «ڭجى» بزال ې ە ھ « ئاى» ەچتلۈ ئاا  4

 ېسسىىلمى بزڭ الىى ېىى ە ھ »ئاىىى» ەم ىائ  ەاىىدد االىىۈلزلرلىزلغ ئلپاھلر ېسسىلمى ەىەتوئرسىىا   بزالىى ېى ە ھ «ڭجىىى» ئەمىىد   ەاىددئلپاھلر

 بزلزلاالى» ئاىى« چلرلىدۇ ئەئەب ىىارلسق    ېى ەزق ەرلى ھ ۈىىۈ ئ ېىلل ھ ەاىدد ئلپاھلرل   االىۈلزلرلىز  ەڭلۋ م ەادد  االۈلزلرلىزلغ ئلپاھلر

 .ائى ەرل ھ ەادللاڭرلىللا االۈلزلرلىز  ئلپاھلرل  ەڭلۋ م

ئلۈۈى   وىس ىىۈڭۈ   ەمەلىلرلىا  ئ ە سىل چ ەڭلىدەم ېى ە ھ )ڭجىى( بزڭ الى ە ېى ھ «ئاىى« ې ۈلىى برل ارل لدللئلسغ. ئ ەھل ى ى  5

 .دىلغر ااد ە سل ول لز  چب   ول  البز



  ڭىىائۇىغئڭ  چىئ بارل لىدلۈ ئ سالىسر اڭغئم  زلا ىائۇمرلى  ىەىىلىدلۈ  ئىااەت ىۈكىۈەڭدەىائۇى ئل لش ېرلشل ە ق ەھلستەى ەىلاال  6

  ەالەمىىىلەئ ئىىىسڭ  سىىىۈلزلرلت وئرسىىىا ئلىىىد    ىېسسىىىلمىىىىائۇى  ئەگەئ  بقىىىۈۋەچۈە چ لىىىاائررل ل اىلىلىىى  وازۇئڭلىىى ېرلىىى ئ سڭغەچىىىب 

 سڭلىائ ۋە سرلااىددو ەئڭى ا بقىۈر ە چ ېى ە ھ ەئالىە االىۈلزا ڭ ۈڭۈ ىلرلا  وئۇچت   ىى ەڭى م بقۈكز ائررل للا چ اوازۇئڭل ەرەاالسساۇ.ئ

 .ېرلددق ىلرل  ۇزلى ەڭى م

 ساسكىىىاىىىاىلرل لز  ا ۋە ڭرل لز الىىاىرللا  چىىئ الىىاىاولرل لز  ىىىائۇى ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەمىىلەئەال  ۋۇىلتتىىاىىىائۇى ىىىائۇ. ىلرلزلىىا    7 

 ېپىارلىىا ى بكىىلزلاگ ېشىىەزئ ساىىسەىىىاىلغئڭ   ىىاقلك اب   ىىىازۇ  ۋۇىلتتىىاىىىائۇ. ىلرلزلىىا   ېىىلل ا گبكىىلز  ئېشىىەز ئەم ىىا  سا ل للىىا و

  .سا درا  االۈلزلرلىرل لدلل چازلغكىا و

 ە الى»: سڭل لىائ ەرەاالسسىاۇ.ئ ەالەمىلەئ  ەر ەڭىدەۋ ق بچىۈئۈەول  قىئزۇ ىىائۇىز  ق ېزللاا ەرەاالسساۇمزلائ ەالەملەئ  ە.ول  ئاھ  8

:  ەرەاالسسىاۇ.ئ ەالەمىلەئ  ېى ە  ھ سچىسرل ە ى الىېتل  وىسڭ  ئسڭدالاىتا ئاھە.  ې ە ھ «ڭرل لدل  س؟ىلرلزلاڭرلىلز  ئا ىائۇ. اىائۇىزل ېە چ

 ئەم ىا  بقىۈۋەچۈە چ ەئگەا ىىائۇىز  ئىاھە. ىېرلىى   ئاڭىدلل ھېى ە  «دىىائۇ. ىلرلىد سرلزل ىس  سڭلىارسىا  ئىل ىىائۇ. ەئالىلز ڭ ەئئىارغى ولى »

 ەرەاالسسىىاۇ.ئ  ەالەمىلەئ االىۈلزلرلت وئرسىىا  ئلىد    ىېسسىلمىىىائۇى  ئەگەئ  ې لى ە ھ ڭەئالىە ىىې  ئسڭل لىىا ئەرەاالسسىاۇ.  ەالەمىلەئ

چازلغكىىا  ساىسەقىئزلز   ىاقلك ا بقۈەڭىدل سچ ەئگەواكىىا ا ۋەوىئۇچت   ىلرلىا  ەڭىى م بقۈكىتللچ ەئگەا سوى سئلىدللا چ بچسەئ ە.ئاھ سڭ ئ

 .وئۇچت  سا للا و

  ىىائۇىز  ئل لشىز  دئارلىد بقىۈملز ئاڭىدلل ىىائۇمرلت ى قەر ەڭىدلغ  ئېزلىتىائۇمرلىللىا  ئسڭلا  ەىەت  دئىاۇرد ەالر ئ ەاىلرەئڭلاك  9

ىىائۇىز  ئل لشىتلل  سق  ىىارل .ېى ەزق ەرلى ھ ۈىىۈ ئ ېىلل  االىۈلزا ھ ەىەچىتللا ېسسىلمى بزلز ئى سڭلىائ ەم ىاىلرد   ئ ئارغى چائاۇ ىائۇ.

 .ائى ەرل ھ ەڭرلۈل ە االۈلزلرلىغئھلل ئلۈ ېسسلمى اىائۇىزل س ىائۇ. وئرسل  ەىەچتللا ەڭلۋ ىلرلت م سو ەتئللائ

ىىىائۇىز  ىىىائۇ. » برل اۇئڭلىىاوارىىدۇچرلت ئ ۋە سزڭلممىى ئل ىىا. ەاىىى ئل ىىا. ر ەولىىىە ئ سالىىتاز ئ ائل ىىا. مارلۈزلىى دەسئچسولىىى ە سىىل چ  10

 «ەمەلئ ەئتكىى وئرسكى   االىىۈلزا  سڭلىىائ ۈىىۈ ىىائۇ. ىلرلزلشىى  ئ ەئالىلزلاولىى  ڭ بئالىلتلدد ىىىائۇمرلىلز  ق ائل لشىىزل سڭ ئى ې ەڭرلىلھ

ىلرلىىدللا   ەالىىتم»: ەچرل لىىدەوب   37ب   35 ەالىىل ڭلاڭىىامرلت ئ «ەئۇئا ەارسلالىى»ەۋقاڭ  ىلرلزلىىا   ئل ىىا. كىى ەاىىتى بزرل  الىى ېىى ە ھ

ىىىازل ى  زۇمىىا  » ەئھۇۋللزلىىاى ئەل اۈالىىۈە  ھوقتىىئئ ېىى ە ھ« اىىئى ەرلىى ھ ېتەئرلىىلئلسپاچغكىىىا ا ەڭرلۈلزىى ئلۈ  االىىۈلزا ەئالىىلرەئڭلاڭ

 .ۈىرەڭدۈئۈر ە ىائۇش ق سو ېتلدەوب   564 ەالل لزلاڭامرلت ئ «ەچلۋۇرل   

 ۋە ەگەكىىۈەڭرللئ ەاتاڭلائاالىىللرلت ىلرلى   كى ۇى ئل لى  ئىارغى چائاۇرىىاىىىائ ىىۈڭۈ   سئ االىۈلزلرلىت ەڭلىىۋ ىىائۇى م ە  ولزىائ سڭل لىاو 

  ەمەل االىىۈلزا ئ ىىىائۇى اەىەچىىتلل ىېسسىىلم ئەم ىىا  سئ االىىۈلزا ىلرلىتىى ەمەرىىدلۈ ئ ە ولىىر ېتللىىائ ئ اامىىا  ئلشىىلز  ىلرلىىاڭرلت ەاتاڭزلاكىى

 ەچىلىىىمىااسىىىللل لز  ئل لىىى  ى سۇئڭلىىىاو سە وئرىىى  االىىىۈلزلرلىغئھلل مەڭلىىىۋ ىائۇىىىىىا ئئخشىىىاش  ىاچىىىائرلىغئمسقئرئڭللىىىا  ۋەئلسىىىپل ت 

 ەڭىىائۇش ئ ېى ە ھ ەمەل چاكىى  ىلسى للا ئلشىرلتل  ىىائۇ. ئ ەھەڭزلىاقئرئڭللىا ىاچىائرلىغئڭ  و ۋە ىىائى  ئلسىپل ت ەم ىائ .دئىائۇمىد

 وىس  دىار ااىد سەاالىۈلزا وئرى  ەھە قئرئڭللىا چل لى  ىارلىا  قلىللى اىاق  و ۋەىىائى  ئلسىپل ت  ولزىائە   وسڭل لىا  سئلددچ دڭدۇئئئ ۈىرۈزق

 سىەم ەھمىى برل ارل لىىدللقاچتىىا ئ ەئەولسىىتاڭزلائ ەئسھ الىى ۋە ەئھۇۋ ى ەلئ ۈالىىۈەا برل ارل لىىدللئ ساتەىلىىدىائۇكىىز  ىىىازل ى  زۇمىىا  م

 .سۋۋەچرل ە ىب   ىاچائرلىغئ ىئرغە سالەا للئ ەلئللز  الارلا ئ



 

 

 تۇپان ۋەقەسى توغرۇلۇق ھەقىقەت

 

 ې ەااالىىىارلا  قىىى ۈىىىىۈ ئ ەرتىىىۈئگەڭرەئئل ىىىا  ق سڭل لىىىائ ۋە ەرەاالسسىىىاۇ.ئ ب Noah) سىقلتىىىاوغئھۇ ڭىىى ۋلماواكىىىىا الىىىام ۋە سئئاڭىىىدۇى

ئارغىىىىا ئل ىىا   ەۋملزىى وىىئا  ى بمىىۈئئ سئىى سە وئرىى ۈئگە الىى بمىىۈئالىى  ئ 950 ەرەاالسسىىاۇ.ئ سىوااىىا  ىلرلزلىىا   ڭىى ەىلسسىى ەىىلىىدلۈ ى

 سى  ڭىىىسا داىىىددااالاكىىىىا و ې ەقىىى سڭ ئارغى ئىىىئلىىىد  الىىىاڭ  ڭاىىىىاالت  ئىىىاز  لاەگەكىىىۈەڭرەئڭئ سڭل لىىىائ س ىاىل رىىىا  وئرسىىىل  ەرتۈئۈكىىىۈەق

  دئارلىد ې لسىل ەق س تللاىاڭرلىتلل ولى  اى ەئى ۋە ەگەكىۈەڭرەئڭ ئ سڭل لائ سە ااالاە وئر ەقلردەك سا للا ئارغى و ې لز ق ەرەاالسساۇ.ئ

 ەرەاالسسىىاۇمز ئ سىڭىى ەەھ «بئالەچ ەمسىىە ؟ق سڭ ئىى ەھە؟ئىىازۇو  ڭ ائارغىزلىى» ېللىى ا سئولىى  اىىامل ەچرللكىىلدھ ېىىلللق سھھەچتللولىى  مىى

   ۈگلشلددچ سەوئر ەئىر سھۇال ەم لس ى اىلرلاڭغئڭل ەالەل ەم

 ۋەىەرلۈزىىى  ئەازىىى  ىەم لسىى  وسۇئڭلىىىا  ېكلرلىىا ھۇالىىىتا  ا ب  ەز ائىلىىىدلل قىى 68ااارل لىىدۇ  ەئىااسىىى ى دڭلاڭلىىاھ ەىىلىىىدەى ۋەىە سوىى

 ئلسىىپاچغڭلا   ھەئلجلىىدەىلر ااىىدللا   ىئوىىسل كىىەزوئرلىىاڭرلى   ۋەىەرلۈزلىىا وىىسئلر ىى  الاالسىىلدۇ  ئىىائخلىئرئگللە  زۇمىىاڭل لكھلۈ  الىىبزرل ە 

 سىڭىى اڭس  كىىبزرەاددوئرلىىاڭرلىلز  الىى س.ئئمىى ەئكىىائللاا ۈچىىۈ   ۋەىەرلۈزلىىا سوىى ەڭلەرلىى  م ائلسىىغ. ھلزرل لزلىى ۋە خل لسىىتللا  ەىىىسھلم ا

 سوىى ە ىائلشىىل  سچەخەالسلسىىرل لزلام ەگللئرىىئگلل ەم ىىا  ئدئاچلرلىىد ەەھ« چلسىى ئلۈۈلز ىى  ئا ائلزسىىاڭغئڭل»ھلزىىدۇ  ۈچئىى سوىى ەرەاالسسىىاۇ.ئ

: ەچلجلسىلدەڭ ەچىلىىاتچ ې لرلىا رلى  وئې ەئلپلىدللچ ەقئرىئمللل ې لۈلىدلۈ زۇمىاڭغئھۇ وئرلىا   ئام ەھل ىى ئۇائڭلدۇ ى ەئىك سئۇئئچت ۋەىەرلل

 بچل لرلشى ق ەئلجلسى ئلسسىلىرلت ھ ۈزلزلىاا ەئالى  ئلر لى   ا 12000 ەخ لىزە چ سڭىدللم سە وئرى ەئاىاھ سزرىسىم ەالرلدەئ ې لكىائۇ ھ»

 ۈال ەالىى ې لىكھ سئۇئئچتى سئد الى  وىى7000 ەخ لىزە چ سڭىىدللم ە ئاارلزلشى  ولىر سراالىى ې لى ىارىدۇ ئ ەولىلىىمىىاچغمرل   چ سزمى ەچلجلسىلدەڭ

 وئر للا   ە.ق ېتل ھللم 200ائىل لرلى   ۈالزلاال س ا چ ەئگە و ۈزا ەئلپلدەچ ۈئقللەچ ۋەىەال  س ا وائرا   چ ېتل ا

 سئلسىىلدلۈ ئئچت ەئاىىارل  ھ سئۇتفىى ە ولىر ەھلجىىر الرىىغئ ئائلسىىلدۇب   4000 ە الرىىغئ ولىرب   2000 سئدڭى وىى ەھللملغھلىىل ەچىلىىاچغئچ

  ۈاالىى س ىا ئلىى ۇى ىاچىائرلت اىااغئھۇ چ ۋە ۈئقللەچى ۈئللە الى ەرى ە ئاچلرلى  ق ھەە «ەىەئرەئكىى سئلسىلدلۈ ئئچت ەئاىائلۈۈى  ھ» سئد وى

   بزرل ەقتەال ەئگەڭرلۈلز و ۈزا ائا لتلزل سال ڭئاچارلا  ىئ ەەھ

 ڭىىسى وىىس  ۈئلىىددولرد ەڭلزىى م ېىى ە ھ سى اللرللىى بەقىى سىچلرلىىدۇ ڭىى ەئەبئ سە وئرىى ەڭلىىدەم ېىى ە ھ ەتئلل ۇڭلىىم چلرلىىدۇ ئلسىىتل ۇى – سىڭىى

 وئرسكىى  ىلىىىىا   قېرلىى اللرلىاڭرلىلىىدلل  قىىبە كىىسڭدۇىىلرلىى   ھېىىىائىىارغى چائىىاۇ  ئۈىىىۈ واكىىغش  ىلىىدۇاەچۈە ىەۋملزىى  ئەرەاالسسىىاۇمزلا

  ئېاتل ال

 سەوئرى سڭج چئر لسىلدۇ چى ۋەىەالى  س ىا چ ۋە ې لسى ق سڭلىائ ەرەاالسسىاۇ. ئ سىڭى ەۋئۇتچ ەزەئلىدەڭ ې لۈغئڭلىائاقاھ ۋەچائلە لغئ 

ئىىئرر   قلشىىلزلا ھېىى ە ۇملىى   .ئەرەاالسسىىاۇ ڭىىسىواولىىدۇ « اىىائلتلرل » چەۋئۇچزلىىا  ېسىىاورلزلددى سەوئرىى ەڭىىلەئاىىىىا  چىىائلە  م بزالىى

 ەم لزىى ااالىىاش ئ ې ەقىى ەرەاالسسىىاۇملائ سى  ئىىارغى چائىىاۇ ڭىىېسىىاورلزلدلۈە ى ەالىىل ڭب   10 قېللزۈىى  ئەرەاالسسىىاۇمدلل ئىىاھە. وئرىىسە 

 ۇچزلىىاەۋئ  چە ااكىىتا ئلىىۈ 950وئرلاڭىىدۇ  ۋۇ ىىات  بئگە قىى بمىىۈئالىى  ئ 350 ېىىلللق ۋەىەالىىلدلل س ىىا چ سە ااكىىتا وئرىى 600 سئىى ەئگەڭىىدەو

ئىاز الىاڭدلۈ   ەگەكىۈە ھلزللىا ئ سڭلىائ ۋە ەرەاالسسىاۇ.ئ سىڭى ېسىل و سالى دڭلىاڭ ھ ۋەىەالىلدە س ا ئاالاالغڭلاڭدۇ  چ ەڭلەرل ل ەائىل لى  م

 ۋەىىىا.  الىا.  ئەرەاالسسىىاۇمزلا ڭىسىئلزسىىاڭغئ  قېىللل كىىسڭل دلل  ۈگەكىۈە چ سەوئرىى ەئىر سھۇالى ەتئلزسىىاڭلل ۈچىۈ واكىىىا   ەئھللقلشىلر

 چائىارلا    ەالرلدللڭ ائئررلزل ۈچئ ەتئللائ ھللەئر ەلااف

الى  500 ېىلللق ۋەىەالىلدلل س ىا چ ۋە ەڭرلۈى ااكىتا ئلۈ 98 ۈزگەڭىدەا ۋەىەالى  س ىا چ سە ئىئرر  وئرى ڭىىئ ەرەاالسسىاۇمزلائ سىالا. ڭ

 وەز   لىغئھدئىاچىىىىائررىىىىئھ  ۋە ئەئوەھكىىىاھئىىىىائۇ.   ئاكىىىىسئ ئلىىىغ.   وئرىىىىسە ئىىىىئرر   وەش ئسڭلىىىا  بزرلزلددالىىىى ۈئگەڭرلۈ الىىىى بمىىىۈئئ

  ھېللرلددىلىىا   قېرل  السۇرلسلدللالا.  ئائۇمغئڭلائلل لغئ   ئاكسئللغئ  چۈئقرەئ  ئەئەورەئ  ئلۋۇاەچرەئ 

 اافەالىزلا  بزرلزلددىلىىىاڭرلى  الى ېرلى ق ۋئو ارلىغئڭلىااا ەالىرلدللڭ سڭلىائ سە قل لىل ئىئرر  وئرى ەڭئ ەرەاالسساۇمزلائ سىڭ ەلااف

 اسڭىىىىاڭرلىغئ  ئلىىىىۋۇاەچرەئ  ئلىىىىۈە مىىىىاھۇاغئ  ۋەچئوىىىىال  مېشىىىىلل  اافىىىىا    چلېىىىى ۇل  مەاىىىىسج  اىىىىئمەئ  ئئىىىىسۇ وئرىىىىسە ئىىىىئرر   7

  البزرەادد قەر ەڭرلۈلز  ڭەالرلدلل اافەل رەئڭلاگې ماڭللەرلۈ ۋە ئلتارلللرلۈرەئ السرسۋۇقغئ  ىسڭ ائللەرلۈرەئ  ئې ۇڭدلللرلۈرەئ 

 «اىائلتلرل » ەۋئۇچزلىا  چېسىاورلزلۈە ئاچلسى  ى ەڭىاڭرلىغئڭلىاااكىللا  ق ەرەالىتلزدە  ۋەملسل رلىغئ  ەھل لمى ەرىرل لزلا ىا. ئاف لىا خ

ىاملىا  ڭغە ئىا سڭ وى سى  ڭىېلتلىددئ ې لزشىللائلۈۈى  ى ۋەىەڭى  سوى بئۈە ىارلىاڭرلىلز  قى سەوئر  اچاارل ەىارلتلد رللتەالم سىز واولدۇ ىا. ڭ

 ې لزى ز ەڭىاڭرلىغئڭلىاوئرلىا  ق ەالىرلدللىىا. ڭ ەىسھاغئڭلىاا ەىرلر لرەئچ ەز    وىلرلزلا ەاتى ھەە «ە ىلرشلز  چلرل  ەڭەتر ائارغىزل

 بئاللتلشىىىۈەق سڭرسىىىىىاڭ ۋدزىلرلىلز چااىىىا بزرل لزلىىىائ ەىەچىىىتللوىىىارغە ھلزلىىىم ا ەىلسسىىىل  سخىىىسئۇ  و ېسىىىلۋۇرلاڭرلىلز و ەرەالىىىتلزز  

  بزرەاددچل لشلدللاڭرلىلز  ال

 ەلەيھىسساالمئ ۇھدىنىدىكى ن ەھۇدىيي

 ەئھللااخشىى  قلشىىلر ەۋەوتللالى ەچۈەڭرلۈىى ق ب لللى ق ەالىىللەچرل لزلام – سڭىاىگ ائىىارغى چائىاۇ ئلزسىىاڭغئڭل ە ىلرلزلشىل  ەاىىتى ئۇچتىاەۋچ



ىلرلىىا   ۋۇ.ھۇ ۈ قىىب    ې ەقىى 40ئاالىى اڭدلل  ە ولىىر سڭلاكىى ېرلىى  ىائۇئللىىا ق ۋېتل اىىئى ىلرلىى ۈزلىىدللا ې لىىلز ەم لسىىلز ى اواكىىىلغئڭل

ھۇ بېلىى ئىىار   چ ۈئق لىىدە)چ ېلىى ئىىائۇئۇت چ ې ەئاالىىتلدۇ ىارلىىا   قىى سڭلاالىى ۈ قىى 150 ۈز اىى ې لىىلز ە ولىىر كىى دئداارد سئىىىاچتلت اىىامل

 ئارلا   د ئئئ

ولى    ەڭەا ەڭىدە و سئ للمى ەچ ىا ولى   ئارغىىىا ئلتائ سڭلىا  ئەئلپرەاىددچ ە ولىر ەخسىللەتئلۈۈ  خلى  ك ەرەاالسساۇمز ئ سىڭ ەۋئۇتچ

 سىااارل لىدۇ ڭى ەز و ەۋئۇچزلىاىلرلى  ىلىلى   چ ەچىلىتزلترلىغئڭى  چ سوى ې لۈغئئاقىاھ ۋە  چائلە لغئ ە.ىلرلا  ئاھ ەادۇ  ەالرەەىائۇىز  ھ

ىلىىىىاڭرلىلز   ازلترلىغئڭلىى سڭىىدۇىو سئلۋېتلر ەڭرلۈتللئلسىى للا ئار اكىىت اقلشىىلزل ېىى ە ھ ەازىىسخئاچلسىى  ئ سڭلىىائلسىى   ئ ەرەاالسسىىاۇمزلائ

ىىىائۇىز   ئەرەاالسسىىاۇ. ڭىىسىااارل لىىدۇ  قىىبە چەۋئۇچزلىىا ىىىۈڭۈ   ەمەلئ ېتەئرلىىلىلرلشىىىا ا ەلى سىزلترلىزىى  چئرىى سوىى ەم ىىا  ئبزرەاددالىى

  الۈ ەچرلزلدد ھەە ئاھە.ئل لدللا   قبە

 ەلەيھىسساالمئ ۇھئىنجىلالدىكى ن

  ئارلىددچلرلىا  الىۈ لتلدە كىەخى اىېىللئارغىىىا  ئەرەاالسسىاۇمز  ڭىسىئلزجلررلى    قەر ە ئاچلرل   ھەە «ەىدئ ې  ا» اغئڭلخل لستللاڭ

ىاچائلىىدۇ چلرلىىا   ەالەمىىلەئرەئ مەكىىاسئئئخشىىاش  ئەرەاالسسىىاۇمغئرا اەئىىىسب ۋەئللىى ۇىلى  ئەرەاالسسىىاۇمز  ڭىىسىمىىائقئل ئلزجلرلىىدۇ  

 ئارغىزلىىا قلشىىلرەئڭ  اەئااڭىىدۇ وىىس ۋەااالىىاە وئرلىىاڭرلى   قۈڭىىدە 120 قې لزىى  ئەرەاالسسىىاۇمزلا ڭىىسىقلتاورل لىىدۇ  ئەىىىد اې ىى   ئېرلزلىىا 

 ېىى ە ئىىئئلرلى ئئرئالىىتلل ھ ەالىىل لدەئب   3 ملغھللەڭلىىا  ىلرلزلىىددوااىىا   قەى ل ەڭرلۈىى  ۋۇزىلرلشىىتلل  ھەۋەتىلرلشىىىا  ئلتىىائەت مىى ل ەئە

ڭاىىىاالت  زوئ ھلزلىىم  ۈىىىۈ ئ ې لسىى ق ەرەاالسسىىاۇمزلائ سىڭىى ەالىىەئرل لدە چىىائلەلم ئ اھلزلزلىى خل لسىىتللا  ېكلرلىىا ا ەئلپلىىدللقلشىى  چ

 ەۋئۇچزلىىىاچ ەمرل  ھلىىىل ئىىىاھ خل لسىىىتللا ىاررل لىىدۇ  ەالىىىل ئ سئۇىلرلزلىىىا   ئئچتىىى ەمىىىك ولىىى  ڭلجىىاچرلت ئ – ھلل ولىىى ې لرلىىى  و ەى لىىلەتئ

ھلىىىل  خل لسىىىتللا  سۇئواكىىىرللا   ئىىى ەىسل رەكىىىۈەچ ۈئرەئگەئاالاالىىىرلزل   ئلزسىىىاڭغئڭ  چىىى ەىسل رەكىىىۈەچ ەرىىى ە واولىىىدۇ ق« اىىىائلتلرل »

 ېتلىىاھخاچىا ئ ەاىدللا ھ ەرى ە ق ەالىرلدللڭ اىامزلى ېىلى ۇئ  ەر ە  ق ەالرلدللڭ ەالزلاافئل ۇڭرلىغئ ا ەر ە  ق ەالرلدللڭ االامزل ەمرل  ئاھ

 واكرللا   ۈئۈكۈەال ەۋئھ ۈالتەھلزلم چ

ئلىى ى  ەچلجلسىىلدە ئاا لشىى  ڭ ۈئرەئگەئلزسىىاڭغئڭ  چى سئدەھلززىى  ىىئئۇل ىلرلىى  چىى اغئڭلخل لسىىتللاڭ ەز و ەزەئلىىدە ڭ ەىلر لرەئڭلىاچ

  ەرى ە ىلرلى  ق ۋۇ.ھۇ ەىىازل رل  ېىل ى ئ سشوئرى سئاملرلىدەئىاا لى م ەچە ڭلسل ئاف لىلرلىغئرا سە وئر  ۈئگەال ەۋئھ ەاللرلس ئاا ل  م

ئلىىى ى ئىىىاا ل   ې لۈلىىىدۇئام ې لسىىىلز ق ەرەاالسسىىىاۇمزلائ سىڭىىى ېىىى تالىىىلزاچئئ ولىىى ھ ئوو ې لۈلرلتالرىىى  ئىىىامب   1964 الىىىەۋەوتلل كىىىس

 بزگەقئڭ ل لسىلدۇ قىى ې لۈىاالرلىدلل ولىى   ئامب   1959ئووېى ت  بئالىىەچۈە ىلرلى  ق باجەتىى ېىى ەقرلۈل ەىلرلشى  ق ۋۇ.ھۇ االللاالىلتلزل

 ې لۈىائام ەڭرلۈزلىاىىائۇ چ ە ەئئلۈۈى  ڭ ې لۈلرلتالرى  ئىامب   1991 الىەۋەوتلل كىس ئىس  ەر ەقىتەق سەوئرىولى    ەخسرەئھللك بئۈڭ ە ق

چاكىىى  ئلشىىغئ  ې لۈىىائام االرىى  قئڭىىدلرلكۇ ئۇاسىىزلب   2004ىائكىى  ىلىىىىا  وئرسىىا   ەالزرلزلشىىل ەالىىئچ لرلىىا چ ەىۈل لسىىلدەئىىارلم الىىئت م

 رەڭەت ئارغىزلىىائىىئرر  ىاملىىا  ئەرەاالسسىىاۇمزلا ڭىىسىولىى ھ  ئووېىى ت  ۈئگە ىىىاچتلت ىائكىىلرلت ولرىىد ەالزرلزلشىىل ل سچ ېزلسىىتل رلۈل ەم

ىلرلىا   كىسڭدۇى ىلرلۋۇرلىاڭرلىتلل ھەرلرى  اەىەچتلۈى ھلزلىم  ھەالىرە ۈ  ئاا لشىزلاىلسسىلز  ئلى ى  خىسئۇ   ئللىائەت چلر ەڭرلۈتللىلرلشلز  

  ئلۈە 

 ەلەيھىسساالمئ ۇھن ەزەرىدىكىئىسالم دىنى ن

 وااا  ىلرلزلا    ۈئلرل لدەال سىڭ ۋە ەڭىا.ئ ە ئال ئل  ۇ   ڭلسا  مائلد زلاىسئئا  قەئل ىلسسلس   ەرەاالسساۇمزلائ سىڭ

چىىئر ۇ ائرلىىا  ەزىلرلشىىت ەتئارغىىىىا ئللىىاھ ەۋمزىى ولىى  ى سڭلىىدللا ىىئ سچىىىاو ەرەاالسسىىاۇمز ئ سىچائىىاۇ ڭىى ئىىارغى ەزەئلىىدە ئلسىىغ. ھلزىى  ڭ

ھلزللىا واكىغش  ەىى ائارغىزلى ەۋملزى ى ەرەاالسسىاۇ.ئ سىڭى بئە واااڭللىا قى زلاىسئئا  قەئل   ەالەملەئھدئ  ەۋەچۈە ئ ۈىۈ واكغش ئ

 ەرەاالسسىىاۇملائ سىڭىى ۋەخارل للىىا   ەچز دۇاىلىى ەۋمىى ى سىڭىى ېۈللب  رىىۈئلسىى ال ەڭۈەوست )ئسرسرغڭلا كىى ە ولىىر ەۋەتالىى  ھ 950ائرلىىدۇ 

ااالاكىىا  ې ەولى  قى ەرەاالسسىاۇمز ئ سىئىارغى چائىاۇ ڭى ەۋەوتللالى سىلرلىا   كى ەم لزى ى اااماڭرلىغئڭلى ېرلدللا ىئرلدلل ق سەوئر ۈك ە ھ

  ۈچۈەڭىىدلل قىىې ەب  سھىلغچت )ىىى ەەالىىەل م ەملشىىەى بچۈكىىتەئ ېزلىىدللا سڭلىىائ ەۋمىى ى ۋۇچىاڭدۇااالىىل ې ەقىى ەرەاالسسىىاۇ.ئ سىىلرلىىا   ڭىى ەمىى ئ

 الۈئلسىىلدە ىىسھب  ەمەئ )ىئاچارىد  ھەە چسفىا  وىسواالىت    الىس ھدڭلىاڭ وىئۇىغئ ىلىلىى   اې لرلى  زې لىل ۋەاارىد   اىاملسئىىاچتلت  قېىللل

 مېزىى  وىىائل ە  چارىىىا» ىاىل راڭىىدۇ  قىىې ل ە ئىىسڭ ولىى   قىىا ل  ئلىىد   ئاچلسىى   ئئرسررل لىىدلل ئەرەاالسسىىاۇمزلا ڭىىسى ىلرلزلشىىل ە وااىىا  

  چۈگەكۈە  وئرسە رەئى ۋەىلى للا   قې ل ە ھەە «ىارلددالاىغە 

 ە.  ئىىىاھ بئەر ە چىىى ەرەاالسسىىىاۇمدللئ ە.ئىىىاھ ەزەئلدە ئلزسىىىاڭغئئلسىىىغ. ڭ ۈڭۈ   ىىىىەقرەاىىىددى ەچىلىىىمئلسىىىغ. ھلزىىى  ئلىىى ى ئاا لشىىىز  ى

 ەقسىىىلكى ائىىىارغى چائاۇڭلىىى ەىەت  ەئىرلىىى  ھلىىىل   ۋەئلىىى ى  ەڭ چلىىى   ئ سئلسىىىلدۇاائلتلرلىىىا   ئلزسىىىاڭغئ ئئچت س  ۇىتللچىىى ەرەاالسسىىىاۇ.ئ

 ەڭئ سۇئڭلىاوئرلىدللاڭرل   ئ بئمەچرلىلى ەڭئ ەزەئلىدەڭ ەرىتخ ۋەئىارغى  ا  ئلزسىاڭغئڭلەچرەئھدئول ھلل ئىاۇم بئاللتلدللا ق سھئلتلز ى

 ائارغىزلىى ۋەااالىىدۇ ئىاھۇ ىلرلىدللا   ەىىلزى ى اەم لزلىىلر ااىدللا   ى ۋدزچااىىا ەىرلى ل ەى ەخرسىاچزلىام ۋە ائارغىزلىى ەڭى وىئرللز  ا ەىىۋۇچ

   ې لزدۇكغئھدئى بزئائۇئ ەئە تللئلزساڭرلت چ ە ئلزساڭغئ ولر ۈچۈ   سالسر اڭغئ  مدئىلرلدللا  قلشلد ەزەئى سىسكتللائر ەزللل ەر

 ياسىلىشى ېمىنىڭك

 ەاىتئاچلرلىدللا  اارىاىتلل ااالىارلاڭرلى  ى ەەھ ەئگىئفGopher wood ې لزى ق ەرەاالسسىاۇمزلائ سىواولىدۇ ڭى« اىائلتلرل » ەۋئۇچزلاچ



 

 سم ئئمىىى ې لزلىىىاق بزلىىدەئ ەڭلەڭلىىىام س  كىىەرس.ڭىىىام ەىىىازل رل  ەڭرلۈىىى اىىارل   ئلۈ ەئەخزلىىىاىاڭىىدۇى ھ اااراىزلىىى سوىى ەم ىىىاىلرلزلىىا   ئ

 ىەمەۋ  تاىىىىاىس الىىىىسالاى مەكىىىىاسئئىىىىارل    اىىىىسر ۇ للە ئەئەبىلرللىىىىا    ىەاىىىىت ھەە قېرەچتىىىى ب مېتلىىىى  160)ەزگ300ئااغڭ لسىىىى  

ئللزى   الىسالاى  الىبزرەادد الىېرلزلاڭرلىلز  مەالىجلدچئختللىا  ااالىا  قې لسى  ئەرەاالسساۇمزلا ڭېا ئەالل لدە  ڭامرلت«وسردۇ  مسئجەمسل»

  البزرل ە  ئەازلسلز  البزڭلا وس مس وەچتسچە

 ېرىتوختىغان ي ېمىنىڭك

 سەوئرى ەچ ۇ لىدۇئلى ۇى ىل  لسى  ئ ۋە ۈئللەالى ۈئقللەڭلىاچ ېلى چ سھ ب  اىەمەلئ ېلى ئارلىا  )ئىائۇئۇت چ د ئىئئ ېللىدۇچ سھ ا ې ەق

 ەالىرلدەئ سە اىاي وئرى ە ھلى  «ېىمڭ»ااي ئل ۇىتلۈى   ۈكۈە ى ې ەق ۋۇاەچرەئ ئل ەز مل  ال ۇىرلىىا اااغكىا   و200 ېللدللئائۇئۇت چ

 ىئكىىىسرسە ىئكسم لسىىى  «سئدىىىىىب    ەفا» ېىىىلللق سئدراڭىىىدللى سھللالىىى سئااغڭلىىىا   ئىىى ۈزرەڭرلۈۈەچىىى ېللىىىز ەچىىىا  ئلىىىد   ق ڭىىىىئ

ىائكى   كىلىەرەئگە ۋۇىلىتغئھۇ قېللزۈى  وىس  قەكىرلزلددئۇالىترلىلدلل  ئلۋۇاەچزلىا وىسچىائلە لغئ  قىب لز ە ئەم ائاچارلا    ھەە «ڭەاەف»

  ئېاتل ال وئرسك   الە سەچە ئئاددئدرلا ىاردۇ 

 ۈكىىۈەى ې لسىى ق ەرەاالسسىىاۇمزلائ سىڭى ەئقلشىىلر ېىىللل ئلجلىىد ىلرلزلاڭىدلل ق ەمىى ۇىى ۈڭى الى سالسالىىە واكىىرل لدۇ  خ ەالىل ڭلائب   21

 چېىپل  ئلىكھەەاىااز   ىۈكىۈە  قې لسى  ئەرەاالسسىاۇمزلا ڭىسى واازلىائلسىل رلل ولى   گلىۋەئ  مېىل  ھۇڭلىال دقل لشىلد ەكۈەاااز  ئلكھ

واكىىرللا   ىەئلۈەچىىۈە قېىىلللىلرللزلىىدلل  ئىىېغ  وې لىىدللاڭرلىلز ھوررلىى    ئامې لۈىىا ملىىا 900 ئۈىىىۈ ئلشىىلرل    ئرلتالىىاچە ئد پلسىىلزلاسگ

 ېرلىى ئ ەشئلىىكھ ېللىىدۇئىىائۇئۇ چ ېرلزلىىا ئلىىزجلرغئھۇ چلرلىىا ئ ۋە ەۋئۇتچ ەمەل ئ ېللىىدۇچ سھ اىى بزرل ە الىى سئئىىا ى ئد پلسىى سگ ئلىىكھەش

 سۇئئىى دئڭلرىى ژ« national geographic» ئەم ىىا  دىلرلىىد ېغ ئارلىىاڭرلىلز  ئىى ەالىىل  ەمىى ۇى ئىىائىلرلت ئىىئئڭز  ئ ەى ۈڭى الىى ې لىى و

 ەخسىسلم ۈڭ ئللىئل قىب   17الرى  ب   2004  دااقائۇاىد ەمەالىرلۈلز ئ ۈئلت الى ې لسىلزلاق ەرەاالسساۇمزلائ سىڭ ۈئەچزلائچىا  الچا

 ې لۈلرلتىلرللاڭىىىدۇ  ئىىىام ېغ چائچىىىىاڭرلىلز  ئىىى ېللىىىدللئىىىائۇئت چ ۈئلتلز الىىى ې لسىىىلزلاق ەرەاالسسىىىاۇمزلائ سىڭىىى بزرل لزلىىىائ د پىىىائسگ

 ااقائرللا   ەمەالرلۈلز ئ ەىلىلمى  ۈئەچرەئڭال سو ې لۈرەئئاقاھ

 Freidrich Parrott دتف لىدئلل وپىائ سالىتاز ئ ەرسىە ە  اڭلى University of Dorpat سڭلۋې الىلتېت الرى  ھوئ ىات ئب   1829

 ۈرۈەئاالىتلدۇ قىام سزۇئڭلىام ەرۈى و» ۋەچا ار للىا   ەئالىەڭ ې ىى سوئرسىل  ە ئىئئڭلز  ئلىكھل  ې لزلىاااملشل  ىلىلى  ق ېلللائائۇئۇت چ

 James Bryceوىى ۇاى  ې لىاىى سلۋې الىىلتېتلدللالرىى  ئئقسىىفئئھ ئب   1876  ەرىى ە ق ەچۈەىاڭىىائ ھېىى ە «سمۈللمىى وئرسكىى  ىارلىىا  

 سىڭىى اااراىزلىى سوىى ەئىاخل للل  اىاااچلزلىى ۋەاارىىاچ  ائىلسىلز  چا ىىىا   ەولىى   ىىائى ې لى و ېرلىى ئ ەشئلىىكھ ېللىدۇقلشىى  ئىىائۇئۇت چ ە ھلى 

 – 80 ەالىىىل ڭلائب   20ىاالىىى  وئر للىىا    ې ۈلىىىى سوئرسىىىل  بچۈە ىلرلىىى  ئىى ەۋۇھ ەڭرلۈلزىى  ائىلسىىى  ئلۈ اې لسىىلزلق ەرەاالسسىىاۇمزلائ

 ەئالىىەڭ ې ىىى ې لىى و ېرلىى ئ ەشئلىىكھ ېللىىدۇئىىائۇئۇت چ James Irwin ۋلللىى  ې لىاىى سىىسىلسىى ئ سر وئكىىر ۋۇىىىا ەكىىاسئالررل لىىدۇ م

 چا ار للا   

 : كاالم ۇالسەخ

 ۋە ەۋئۇتچ ەم لسىىىى ى ەچىلىاچ لغئڭلىىىىاچ ۋەئىىىىارل غئ  ە ئلىىىىكھل  ې لسىىىىلز ق ەرەاالسسىىىىاۇمزلائ سىڭىىىى ەرىىىىسمۈ  اىىىىئىل لىلغئھلل م

 ې لسىى ق ەرەاالسسىىاۇمزلائ سىئلىىزجلرغئھۇ ڭىى ەۋئۇتىئا للىىا   چ ېرل الىى ەزەئڭ ەۋل ل ل ىىسخ زلىىاىسئئىىا  قەئل ئلىزجلرغئرلغ ئاالىىرلزل  

 وىس  الىبزرلزلددچئختللىاڭرلى   ھۇ«ېلى چ سھ اى» ې لزلىاق دەئىا  قەئل ىىسئ ەم ىاىلرللىا   ئ ەاىتى ەەھ ېلى چ«ئىائۇئۇت»چئختللا  اىااز  

 خەرىرەئھلىل ئلشىەڭ ەادللا   ەىسئئىا  قەئل ى ىلرلىسىلغئ چەچىلىت  قېرلىددملى   200 ئىائلرلت ئلۈۈلسىلزلا وئرىسە  چىۈئقللەھەئلۈۈ  چا  

 واى للا   ئدەئاردد ڭەزەئرل لز  ىەىلىەچرەئگە البزرل ە ىسئئا  قەئلى  ئسۇئ ئۈىۈ وئرلاڭرلى  

 ەرۈىى و بئالىەق ەەئلىىكھ سىلرلزلىا  اىاازل  ەاىىتى دەىسئئىىا  قەئل ى سەھلزلىم ئلەتلغ زىى  ىاا لى  ىئاى ەچىلىىىاچ لغئچ ۋە ەىرلرلى  ئلرلىى ئ

  سمۈللىازلزارلش  م ەچلجەڭ ەئلكھلزلشرل لد

  



 

 قەلبنى ئىسالھ قىلىش

 

 وئرسكىى  الىاى  ېتەئالىىلكرلۈرەئھللا ەوىائى ۋە ېسىەررللق ەڭلىىۋ ولى  م ىاڭىدۇى ەئى سڭلىىائ سە وئرى سىلىالىارغمرلى  ڭاىىىاالت  مى ەرلزلىاى

  دئرل لدلل ول لدەرە چ سالسر اڭرلىزلام ۈمرلدللا ا ئلزساڭرلىزل

ملۈىىى ووغئ  ەرلزل ىىىسى سزدرلىىا و ەزملۈىىى وب ىا رللاڭىىىد بكىىز گ سزدرلىىىا و سھھ خىى د ھۇچرلشىىىلد ەرل ىىىسى ەزھۇچغڭلاڭىىد بمىىىۈئچ سھھ خىى

  دىا غاد

 سئلشىىىرل ل  ەوىىىائى سڭلىىىائ سزدرسىىىا و ەرلىىىسى سڭلىىىائ ۈزۈرلىىىدد چ سئلشىىىرل ل  اواكىىىىا ئئئگاڭرل لزلىىى سڭلىىىائ ۈزۈرسىىىە چ ەرلىىى ى ائلزسىىىاڭزل

وىىائ  گىىبش  ىىائىەولىى   چەڭىدە ئسڭسچ ىىاڭغئق  »ئەرەاالسسىىاۇمزلا  ەالەمىىلەئ  ئەالىىۈەئھدئىئماڭىىدۇ   واكىىىا ئئئگىاڭغئ  ىەرىى   سزدرلىددو

 وىسڭ  ىەھلسى  ھېى ە «ىەرلتىسئ وئرسىل س ئىس  وسزدرلىدد وەھە ال ى   وسزدرسىا  ئىس ڭىاۋۇھۇ چۈزۈرلىدد  وەھە ال ى   چۈزۈرسىە  ئس وئرسە 

  ئلپاھلرەادد

ىلرلىا  ولى   ئلىۋۇاەت ئەڭاىس ئەزللەرغىىس ئەڭەل ئەرەاالسسىاۇ.  ەالەمىلەئ  سئلا واررلىتوئرسكلالارغ.  ەرلزلاى سررلىل سچاقام ائل اڭزل

 ھەە«ۈزەر ەاىىىددچ ەرلىى ى سڭلىىائ ۈزەر ۈل ل ەچلرىى  چىىى سڭلىىائ سىغڭ ااىىىدد ئل ىىاڭ  چئر لىىاسڭئ ۈزەر ل ل ەچىىى ەرلىى ى ەڭىىدلزلاو»: ىەھلسىىتە

   بئالەچۈە ق

 الىارغ.»ەچرەئھەىلسسلسى  وااىا  ىلرلزلىا  ئىاا ەرەاالسسىاۇمزلا  ئارغى چائىاۇ ئللى ۇىلى ئەرلتسئالارغ. ى ەالىاچلدلللز سئ ۈڭلدەق ەتىللام

الىارغ.  ەز وئرللزلىد ېشلۋۇالى   ەالەملەئرەئڭلىاال ى    سھھ خى ەرەاالسسىاۇمزلا ۇىلى ئئللى ۋەزلۈلى  ىلرلزلىا   دڭىدۇئلۈۈى  ئئئ «ەر ى

 ىلرلزلا   ەتئلشائ ەڭرلۈل ەئلۈ ېشلۋۇ  ەچۈەئلزساڭلل سواولدل  ەر ى

 ەئگەشىلرقل ەز خىارلم وئرللزلىد ېىل رەئھللئى ۋە لۈلى   ېتلىىاھ ئ ېرلىدللا زلىت ق ەىلدلسىل ەئلسىغ. ئ سڭلىاھلىل ئوئرسك  الارغ.  ەرلزلاى

 ەقل ىى  ەئى ۋە وئرسكىى  خىىارلم  ېسىىەررلۈرەئھللق ەڭلىىۋ چىىائرلت ىاچىىائرلت م بڭر قىى بى ەڭرلىىل ئ بئەر ەالىىرلل ق ۈكىى ەڭرلل ىائكىى  ھ

  سچسرلددچ بزھەق وئرسك   باۈم ا ق ەئھ م ە سىا  ئ ەڭ ق بقس قب   بڭر ق

 ىەرلزى  ىىۈڭۈ   ۈئەكىتسئوئرلىا  ولى  ق سكىەىىەچرللم ۋەلل ىاڭدۇى ول  ئئئگاڭز  ئلسىغى ىلرلشىتلل ىلىل ەئئلسغى ىلرل  ئلش  ى ەرلز ى

 ڭە سىىزلا كىىسڭائاكىىلدللا  ئلىى    ئەمەرىى ە ولرەڭىىغ اىىې ل  ئىىسڭ ىلرلىى    قىىۈئەشئلسىىلاڭۈائرلىللا ىائكىى  ىىىاچتلت  ڭە سىىزلائلسىىغى ىلرلىى  

ئلسىىغى ىلرلىى   ە سىىز ڭ ر ل ەڭرەئې ەاىى ې لسىى ەڭرلۈلز وئرلىىا  ى ەۋەالىىۈەئلزسىىاڭلم ى ىاڭىىدۇى ولىى  ەئى ۋە دڭلارىىاھب   مىىال كىىبى ەچۈە 

  ىلغر ااددئلسغى  ىەرللزل س ئاھە. اې ەر ل ە ئلسلاڭۈائرلىلز   ڭە سزلا  دوئرلد ې لر ە ا ې لدەا

 جاي ۈشىدىغانچ ەزىرىن ڭئالالھ تائاالنى ەلبق

 ەىىىى چ ەئڭلائىىارغى چائىىاۇ الىىلر»: ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئ  ەھلسىىتە ىلرلزلىىا  ولىى  ى ۋۇاەتئلىى ەڭاىىسھللئ ەزللەرغىىىسئ سئەا ەىىى ەوىىسئ

 وسڭل ىىدلل  ھېىى ە  «ىائۇاىىدد ئەمەرل غئرىىا ۋە ىەرلل غئرىىا الىىلرەئڭلا وەرۈىى   دىائل ااىىد دڭلاال غئرىىالھب   اىىاق  مىىال سئدىسڭغئرىىاچ

 ااي  ىۈكلدللا  ڭەزل   چائاۇڭلائارغى  ىەر  مەرسمۈ  

 ەئگەقلشىىلر ەچز چاكىىى  ىللىىا  ې لىى ى سكىىپسئۇىغئڭ خ بزل ە   ئىىقلللىى ېسىىلرلز ئ ەڭئ اقللل زلىى ساىىسە  ىىاقلك ا ۋدڭغەالىىئ ۈزڭ اىى

 ئبى ەڭرلىىىىل  ىەرلتلۈىىى  ئەم ىىىىا  ەچ ەاىىىددچل لشىىىى اڭرلت ق بەىلىلىىىىى اىىىاق  قىىى بەقىىى ۈىىىىىۈ ئ بئالىىىلتل  ىىىاقلك ىلرلىىىى  ق ۋەىل ۇارلىىىت 

ئلسىىلاڭۈائرلىلز   ە سىىزلاڭ ە ساىىسا ە ولىىر ۈا الىى ائلسىىتللفائڭلب   چەۋوە ئلررەچرەئڭىى ئل ىى  چىىائرلت ىاچىىائرلت  ھۈكىى ەڭرلل  قبئەر ەالىىرلل 

  ەمەلئل  ئ ڭايئئ بئاللتل ئارغى چائاۇرا  از  اقلك ىلرل  ق سڭ ئ ې ل  ا

 بئۈڭۈكىىىل لغچاكىىى  ق ەىەت  ەئمەالىىتلل و ەى لىىلەتئ ې  ائرلتلشىىىا ىىى ە ولىىر ەخغىلىىمئلسىىغ. ئ سڭ ئىى ۈزەە چىى دڭلاالىىلز ئل ۈىى  ھ

 ېرلشىلدللى بئۈرىۈەق سىسىا ڭب   ەالى ئ ەئىاچىائرلت ئلشىرل لدۇ ولى  سئدشچب   ۈئۈشا ۋە بزالب   ەەقلللزل   گ ې لدللا  و ەى للەتئ

 ەاللرل لزىى چاكىىى  ئ بزلزلىىاىلرلىى   ئ ەزەئىىىاچتلت ى ېرلشىىتللى سەوئرىى ەالىىۋۇئ سئلسىىلدۇئلزسىىاڭغئ ئئچت ەۋەورللائرسىىلكرلى  الىى ەئاىىاق  ولىى 

ىائۇاىىدللا  اىااز  ىل ۇارلىىت  ۋۋۇلئىا ەڭئىارغى چائىىاۇ ئ اڭىىدۇ ېلتىئ ە ولىر ەولىى اىاق  ىلسىىىا ولى  چ ې لىىدللا و ەى لىلەتئ سڭ لرللكىى بگەكىۈەا

 ې لىدللاڭغئو ەى لىلەتئ بئاللتلشىۈلغئلزساڭغئ ىائۇادللا  اىااغئڭ  ىل ۇارلىت   ىائىل ۇى ىلرلى  ق ەئمەالتلل و ەى للەتئ بئاللتلشۈەق

  دئئللاقائۇھ

ئلزسىىاڭغئ  بئاللتلشىىۈە  ىىاقلك ق ۋەىل ۇارلىىت  سڭل لىىائ رللزىى ەى سئلىىدللا چ ېرل الىى ەزەئئىىارغى چائىىاۇ ڭ سالىىسر اڭغئزۇمىىاڭل لكھلۈ  م

وئرسىىا ئلىىد    ې لىىدللا و ەى لىىلەتئ ەئگەڭ لرلىىلو ەى لىىلەتئ بئاللتلشىىۈەق بئقە.قىى ۋە ېسىىل ىل ۇارلىىت  ئ ەزۇرل لزىى ىائۇاىىدللا  چاكىىى  ئ

 وئرلا  وئۇئ ئلد   ەواكىل  ەىۋۇلئ



 

 ۇرئوگاند ۆزگىرىشچانئ ەڭئ ەلبق

 ەرلىى ى اوارلسىىلزل ە.ئىىاھ»: ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئ  ەھلسىىتەىلرلزلىىا  ولىى  ى ۋۇاەتئلىى ەڭاىىسھللئ ەزللەرغىىىسئ ەالىىۋەھملىىىدۇھ ئللزىى  ئ

وىىسئۇە ئى  ھلرغئڭى  » ىەملشىە ئەرەاالسسىىاۇمزلا  ەالەمىلەئ وسڭل ىدلل  ھېى ە  «بزگل لشىى اڭددئئ ەزو سىازۇڭىدلز  ۋۇچىىا ىاازا سھھ خى

 ئەئەب الىبز  ىەرى   ىلىلىدد ئئچتسئللىا ىىېۈ ەتىلرلشىلدلۈ   ھدئىا ھەە ①«تەىۈە. ىلرللىلۇ مسالدھلرل ز  ھلزل مېزلا ئارغىل  چسئرسى 

  ئلپاھلرەادد ىبئۈگەڭز  ئبئۈە ولرە  ئېتللائ  رسرەت وئرسە الرتلكلدلل ىلىىا   البز ھې ە  «ئبزگل ل »چلرلدۇ 

اامىىا   ەىوىىائ ۋە ۋەچرەئڭ ئىىاھۇب   بىرىىۈزاامىىاڭرلىغئڭ   ئ بڭۈرىىدلۈ ق ۈ ۈئگەڭدەزالىى باز ئىى سھھ خىى ېىى ە ئلسىىغى ىلرلىى  ھ ەرلزىى ى

 ىلتتىا ۋۇولى   ولىرە  الىئئۇش اىائھە.ئارغى چائىاۇھلل  وەرۈ   ەمەلئل  ئ ڭايئئ سچسرلدللا چاكغە ى ۈ ۈئۈەال ېتل دلغول  ى ەچرەئڭ ئلرر

 وئرىىسش ائ ىئكىل الىەگەز  چسچىسە قئڭت ورلىىدۇ  ئىبز ىەملشىە ىەرلزى  واالىىتسئدە  قۈكۈۈئچلشىلز  كىەاتاڭزلا ۋەئلسىلاڭۈائرلى   ڭە سىزلا

  ئاكلدد ئەمەر ەىئردۇش ئائىلرلت  ىەرلز  چسماڭرل لدللملۈ وب  مەڭلۋ الل چتلل قل لدللا  

 ەتلەربولىدىغان زىددىي ەلبتەق

ىىىاچتلت  ەزچاكىىت ەزلرەئڭلىىاو ەرسىىە ق سمشىىاىا ەرلىى ى ەزلرەئڭلىىاو سە وئرىى ەئلىى  ۈ ەچرەئگەالىى ەچرللخلىى  زلىىدھلل ەئى ەرلىى ئلزسىىا  ى

 ىىىاچتلىرلى  سڭلىىائ وئرللزلىىدەز  ئەالىىل   اسمشىىاىرلى  ىەرلزلىىا  ېرلىىددىا ىىىائۇ ق ەزلرەئڭلىىاو ەرسىىە ئا ىىىاى ق ۈچتەزالىى زلرەئڭلىىاەو ېرلىىدد ق

  دئئلكلىد للەچزلاەالىمب   گسڭىاىىىائلرلى   ئسڭلىا وئرللزلىدەز ئلىك   ئەمەرزلىائىاىرلى  ااخشى   ىەرلزلىا كسڭل دەز   ئەالل لددئ قس  لزلا

 ەرلزىى ى ەالىىللەڭلامب   سڭىاىگ  ھەاىىدد «ئىاھە.ىىىائۇ  ىەرلى »ەئقلشىىلر ەمرەئڭ ىلرلىدللا  ئىىاھ ەڭ ەالىىتللئلۈۈلر ەئڭ ەالىللەچرمب   گسڭىىاى كىسڭا

   ڭدۈئلددۈىرەق سڭ و ەھلسرەئى ەىلاال ەر ە ق ەىىلدەى دچلدللاڭرلى ئائ ەرلز ى ەمەەللئڭلاااخش  ئ ۋە ۋېتلدللاڭرلى ىائۇاتل

 كىۈقز ۈولى  م ارزلىئااا سئ للمى  ولى  ەر لرەاىددقل لشلز  اىاق  ھوزۇخىىا قل لشىلز  و ەچۈەەڭزا سڭلائ ەچرەئزلدھلل ەرللدلۈ ى ۋڭلاول ۇ

ىارسىىل ۇە  سالسىىسزرلىتللئ ائااارزلىى سزدىولىى  وىى ەڭەا ۋە ەچۈەڭرلۈىى ق سەھوزلەىى  وئرىى ەۋەورللوىىارغە ىئالىىاڭرلى  الىى ەئمەيو سڭىىا   الىى

 ەرلزلىىاى ۈ ۈڭملسىىار   ىىى سڭلىىاو ەچۈەڭرلۈىى ق سەوئرىى تىى ەڭزلا لەۋەورلىئالىىاڭرلى  الىى سرسئدەالىى سڭ ىارلىىا  ولىى  ئلتىىىا ئلىى  ئار لتلىى  ئىى

  ې لددو ې ەزالارغمرلىلدلل ھ سڭلائ سمشاىرلى ا ەرلزلاى سزدرلاڭرلىلدلل و سڭلاىاچتلىرلى  ئ

 ۇركاپالىتىد ەننەتنىڭساغالملىقى ج ەلبنىڭق

 ېزلىىىدۇا ەرەاالسسىىىاۇمزلائ ەالەمىىىلەئ  ۈڭ ولىىىك ولىىى  قىىى»: ىلرلىىىا  ۋۇاەتئلىىى ەەھ سڭىىىدۇىم ەڭاىىىسئ ەزللەرغىىىىسئللزىىى  مارلىىىل ئ ەڭەلئ

 س  ئىىەرىىد ق ە.ولىى  ئىىاھ ەڭسىىائۇئھللئئۇالىىتتلزغ   د  ېىىھ"قېرلدد ئىىاھە.وئرلىىا  ولىى   ئەىرلىىدلل اەڭىىزەت الىىلرەئگە"ىىىازل  ئس  سئۇچتىىسىئئرت

 سكى ەڭە  اد  ېىھ سڭدۇىكى ەڭەا ەرەاالسسىاۇ.ئ ەالەمىلەئ  ەچلس   ئسئۇچت چام لغە چ سالاىلرلدلل ال سڭلائ ەر ەڭرلۈلدللق ېرلپغئ ەتچاىائ

 ېىىللل ق ەچۈەڭىىدللق سئدەچىى بىلەچتللالىى ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئوئرىىد     سڭدۇىكىى ۈڭل ىىسق ۈىلز  ىىىازل  وئرىىد   ئىى ەىارلتلىىد سكىى ە.ئىىاھ

 ېزللىىاا سڭلىىائ ۈڭ ل ەقىى ۈچئىى ېرلىى  ى ېللدلشىىل ى ە "ھۇھۇ. ولىىر سڭل لىىائ ۋە ڭىىد ئائىلسىىلدلل ما ەمزلىىائاھ ېرلىىى ى بمەئئللزىى  ئىى درغئاوىىد

ىلرلى   سڭدۇىىلرىد   كى سلىئوى ەم سئىاھ بچۈڭىد  ئ ەە"ھڭوئرسىا دئرا ىئڭىد ۈ ق ۈچئ ېز م ە ال سڭاىلرلا  ئلدلى  ك ەالە.ى ەالرلۈۈەقل م

 ەىەئالىىى سڭل ىىىدۇئ ەئااڭلىىدۇ ا سئدشچىىى ەولرىىر ۈ قىىى ۈچئىىى ە ولىىر ە.ئىىىاھ ېرلىىى ى سئىىى ې لشىىىل ە و ېلتلىى ئ درغڭلائاوىىىد ېىىللل  قەچتىىى ق سۇئئىى

 ەىەت  بئمل ە  قىى سى لرلتئىىائچ ې ىاڭىىدۇىواكىىىا ى ېلتلشىىتللئ ەقللىى چ ۋەئىىارغى چائاۇرىىا زلۈلىى   ۋۇىىىتللل ەلزلىى  وامىىدۇت ئئال ساىسالىلدللئ

 سئى ە م ېىللل چئكىىاڭدلل ق ۈ قى ئىۈچ»ەئگە ىلرلى  و ېۈىااەى سڭىدۇىم درغ  ئاودەالل رەڭ ە چىلرلدللاڭرلىلدلل  بزااخش  ال ەملشەى سڭلائ

 ولىىرە ھۇھۇ.  مە  ئېلتسىىا.ئۇالىىتل ز   مە ل وەڭدلسىى  ئارغىزلىىا ئەي" ەم ەئىىاھ سئىى ۋەالىىاڭاە ىارىىدلى ئىىاھھلم  ز ەچرل لىلرلىىا  ئللىىاھ ەمزلىىائاھ

 ڭاالىىا ڭغەئىا ۈ قى ۈچئائىىا ئىىب   ئائىىا ئلۈەڭرلۈل لكڭى  ئەىرلىىدلل اەڭىزەت الىېزلا ئەالىىسرسرغىتلل  ەىەت  ئەمەالى ە ىارلىا   ىېللدلشىل 

 ڭىائلسىا. ىىئ ەم ىا  ئەر ەڭىتلىق باىۈڭ ەئ ېزلاالى ەىسىەچتەم  ە ېھ ەگلشەيئ ڭاالا بگلزل ئ  ز ەمەررل لئ ېزلاال سڭاىلكلىل  ىارلاڭتلى  ك

زۇھ   اىلرلىىا  ئلشىىل ۋەئالىىازۇ ېللشىىل ەھ ەڭزلتىى ا ەىرىى ئ ەرەاالسسىىاۇمزلائ ەالەمىىلەئ  ېز   الىىبئملىىدلىق  زل ىىسولىى  ئلشىىغئڭ  ىلرللزل

 ە م ە ولىر سڭلا  كىەئھ و ۋۇباىا ەەھ س كى بئگلزلىاق ېى  و ۈڭىدللق ۈچئى ە ال ەىەت  ەمەررل لىئ ېزلا"مە.الئئلدلى  ئاھ ەەىااس ؟"ھ

  واكىلسىى  بز ئىى بئگەڭرل ل زلىاق ە الىى ەمەررلى لىىلرلىىدللا  ئ ېزلىا" مد  ېىىھ سڭىدۇىم ۋەىىىاىل ھ   ېزى م س  ئىىۇچىاچتلىۋىااتل ېزلىىدللا سڭلىائ

"  ىلكۇئچ ىىاا ە  قىىبزااخشىىلرلىرل للا  وەئگە   لىىائسڭل ئارغىزلىىا الىىېللز اا ە  اامىىاڭرلت  ىىىې ۈل  ە مسالىىسر اڭغئھلل مە   ەىەتاىىئى  

 سئلىىىى  وىىىى ەر ەاىىىىدللا ىىىىىئرل لكھلل ق اولكڭلىىىى ۋە ەچۈىىىىۈزگە ا ەئلجلىىىى ەھ سوىىىى ېز ولرىىىىدلى  الىىىى ەمىىىىد ئ ە "ىئسڭل لىىىىا مە  ۋۇىلىىىىت كىىىىس

  ②«دلىېھ"ەڭدەئلۈ

 

 

 

                                     
  ئلۋۇالت  ئل ا. ئەى ەھ  ىاقلى ①

 ئل ا. ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇاەت ىلرلا  الەىلا ىەھلى  ②



 كىتاب ئوقۇشنىڭ ھاياتىمىزدىكى ئەھمىيىتى

 

 ېمە؟ن ەقسەتم ۇشتىنكىتاب ئوق

قلتىىاب  ولىىرە  مەىسىىەت ىەئقلىىى  ىەئ  ىلسىلسىى   درىىاالرل   ولىى  خلىى  وئر ااىىدب   ەىسىىەتوئرلىىا  م سكىىتللئئىقلتىىاب  ەئڭلاقلشىىلر

 : ىلىلدد چبۋەڭدلۈلدەزئاالاالرلت راالرل لز  الاڭللاڭدۇ  ئئىسكزلاقلتاب  ئەم ا  ئئىسادد

 ئۈىىىۈ  مسالىىسر اڭغئ وىىسئئخشىىاش   ىائئىسكىىھلزلىىم قلتىىاوغئڭ   ۋەىلرلىى   چلىىغۋەت ىسئئىىا  وىىس  سشئئىىى ە ولىىر ەىسىىلت م ەت  ئللىىاھ1

  ىېساورلزلدد چۈئ  اادلرلت  ئەڭ ۋە كەئە رلل ئەڭ ئئىسكزلا

 مسڭاالىىىلۋەچرلل ھەئالىىرلۈرل ل ە ۋەىلرلىىىا   چەۋالىىللە مىىسئەررل رل   ئئىسرسىلغئڭلىىىا وىىس  سشئئىىى ە ولىىىر سئدى چا شىى ازلىىمسئەررل   2

 ئئخشاش  ئئىسرلزللاقلتاوغئڭ  

 ەتخلىىكم ۋە ەخەالسسالىى چ بزلزلىىائ ەچ لرەئڭلىىاخلكمب   ئلشىى   وىىس  سشئئىىى ە ولىىر ەىسىىلت م ئۈشبالىىتۈالا االىىلز  ئ ەت  خلىىكم3

 ئئخشاش  سرلزللاقلتاوغئڭ  ئئى سڭااللۋەچرللم ېاتللااللائ

چىىىاۇڭتلز   ۋە ې ەاىىىتل ھۇئل لسىىىلز  ق ەرسمىىىاتم بزلزلىىىاقلىىىى ئ ەئى س  وىىىسشئئىىىى ە ولىىىر ەىسىىىلت م سئدشالىىىلز  ئاكىىىەللەۋ  ولرلىىىى ال4

 ئئخشاش  سراڭلاخارللا  قلتاوغئڭ  ئئى ۈىۈ ئ ۈقسەردۈئۈشا

 سشوئرى ەرسمىاچرلتم ې لرلىغئھللاى ۋە بچ ۈكىرەئھللۇچىىا  ئلشىغئھلل  ئسۋوئر ھدڭلاھۇ وس  سشئئى ە ولر ەىسلت م سشوئر ەرسماچرلت  م5

 ئئخشاش  سراڭلائئى دئڭالژب   ېكلتگ ۋەقلتاب  ۈىۈ ئ

 ەھمىيىتىھاياتتىكى ئ ۇشنىڭكىتاب ئوق

 ئۈىىىىۈ  كىىىەئلپ  ئسڭلىىىا ۋە  ەزلرلتىىى  ئئىسكىىىزلا  ېپلرلىىىددئق ەئلپەچزلىىىام سى  ئىىىاىى ەىلرزلىىىارلكۇالىىى   ئ ائوىزلىىى سشىىىىقلتىىىاب ئئ

  اېتەئرلۈتسئواكغڭلاڭرلى   ولرە ئۇا   وسا دى ھې ە «ئئىس» ۋەىللزلا چسڭج  لامسىەم ەھ ئەرەاالسساۇم  ەالەملل ل لك

ولرلىى ب   قلتىاب .ەكىىەلم دچىىسى ھلرزى  ائئ ڭلسىىائۇ بۋئۈق  قى ەئەىىللىات  چ سىئىاىى سۋە پەىللەتمىب   قلتىاب ھەاىددق  ھۇڭىاۇئ  

  ائۇالىىلتلز ب    ەىلىىى ئ ەمزلىىاقلتىىاب ئاھ ەئخل   الىىىسئىاڭىىاچت ۋە دىئوىلىىم ئىىئز ۈچ قىى ەڭلىىىۋ وىىاارلت  م ۈگل ەلچىى ۋە ەزلزلسىى خ

 .ېللشغاددو اررلتسكخ ەقلشل  بالتۈئلدد ئاھل للرلل الا االلز  ئ ېللتلدد و ەڭلۋلللتلز م سئۇڭددئلدد ڭ

 ەولىىىەتچ دڭلىىاڭ  ھ ئئىىىسەقلتىىاب  ئىىاھە.  سقەم ەەللكتۈئۈكىىتسئم بزلز ئىى سىغش ولرل زىى  چئرىى بگلزل  ئىى ولرلىىىب   سشقلتىىاب ئئىىى 

 اامىاڭرلت  ە الىاختلرلت  ااخشىلرلت ولىر ە  لۈلى  ىلرلى  اىئرلز   ىلزرلىت ولىر ەرسە لسىلز    سئمىسشچ سئەقۈەەمى ۋەالىل رل لز   ىاازىاى 

 ەۋللەالىلز ال ېەزلۈىاچ ە  لىل ل  ئلشىر ەت خلىكم ەە ئل لىر ېەزلۈىاچب    ە  ئئىىسە  قلتاب دئاا للد ەئىلز   ەچرلۈزلاال ە ولر ۈزەررللگ

ولرل لزىىى   سەقلتىىاب ئئىىى .سئرسزۇۇاىىددئاالاالىىىلز  چ سشىئكىى بىپەچىى ەمىلىىىلەچۈەا ېتلشىىل  ا ەئەىىللاچللىىاچ ەمىلىىلەتا بالىىتۈئۈش ئ

 ەۋۇھۇئرىائ ئەاىدۇھرل ل لكڭلا مەھەڭلىلەت وۈگىۈڭۈ   بقرللەرەاىددق ۈڭ ەقىب   ۈڭىدللق ات ائرلدۇىاا ۈىەاتۈەڭرەئق ۋە سالتەىۈەمرل ە م

 قبئالىلتل  ئەاىزە  ىەرللزى   قلتىاب قلشى  ېى ەزق سشقلتىاب ئئىى ۈىىۈ ئ ئل لىرەش ئسڭ   ەۋىل  ا ەا لللرل لزلاچ ۋەولرلى  دئرا ىارد

  سكىىاڭدۇ ئل ل لىك  ىۈكۈۈڭرەكىۈەڭدە   ۈىلللىددق ااكىاش ئل ۇھل لىك رىۈە بچۈئۈئىائىلرلت ئوىل لىك ق سشقلتىاب ئئىى ەازەز ئ وې لدللا 

 .ئاكلدد رەا لتل لك  دچئرلد ەڭ ۈەئلش ۈملد ئ ەرلل لكى سالاىقلتاب ئئى ئسى للاڭدۇ مەررسوللەچۈە

 ە ولىر سئلىدللاڭغئچ ئئىىسە  ھۇئلىى قلتىاب بئالىلتلددق ەالىل الا االىللا چ ەڭلۋ م ۋەماھھلم  ەچزلاملرر سماالرلتااق  ئئى سشقلتاب ئئى  

   قلتىىابئې لرلىىدد وىىسرلى  ئەىلىى  ئئىسراڭغئڭلىىا  قلتىىاب دوئرلىىد ەئىىى الىىا ا   ەڭلىىۋ م سئەالە مىى سئلسىىلدۇئئچت سمااىىدللاڭغئقلتىىاب ئئى

اب   قلتىىوااىللار ااىىدد اېتەئالىىلكرلۈلز  ئبزلزلىىا  دوئرلىىد سئۇىسىىلكچ ې لغڭلىىس ى ېللىىك ىاچ ىىال   لۈىى   چ ە ەقۈىىسئ چ سمااىىدللاڭغئڭلائئى

ئلرلىائ  لسىەلل  ەمىدەئاھ سىل  اى ىلكرلزرلىى  ئئىىسش  قلتىاب بئاللتلددق ەالل چ سئدر لسللل س لسەلل ى ەمزلائاھ سماالرلتئئىب   ئئىسش

ڭىاھۇڭرلت  ب   ئىاملرغئ ڭاىىائ سئدر لسىلدۇ لسىەلل ى ەچزلىاملرر ەاىدللا ئل لر ەچز ڭلسىل بەقى ئئىسمااىدللاڭغئ  قلتاب دوئرلد بەئاملرغئ ق

 دوئرلد ېلل ئ بى ەچپەئەالرللھوئۇم لرلت  ك ىاكشاىرلت  ېۈلز ل لرلل و سئۇ اچرلت   خىاۇىرلت

 پايدىلىرى ۇشنىڭكىتاب ئوق

 ەى لللتلزى  ااىدلرل    ىااىاچتلۈ  ئ سكىزلاقلتىاب ئئى برل ىارل    ئلسىغ. ئەمەلئ سمۈللمى سش اادلرل لز  الاڭاە وئرى سكزلاقلتاب ئئى

 : ېلتىا ئ ئڭ بۋەڭدلۈلرەئورلز  وااا  ىلرل  چ ۋە

 ول    ې ەقرل لدللئاالاالرلت چ اىلرلشزل ەئ او ەھەڭللەچز ئلسغملم م ۋەئلزساڭلم  سش  قلتاب ئئى1

  ئدڭدۈگۈچ سىلىم ەر ە وارغە ق ە ولر ەئلپەچرەئمب   خل  ئلرلى ەئئلزساڭغئڭ  ى ەھەئىازل را ى ەھل دللى سش  قلتاب ئئى2 

ئورى   ۋە ەى لللتى ئ سكىزلاقلتىاب ئئى ەالىل ھل سئ ۋ زۇمىاڭل سكىسم ەچۈە ق ب للل ق ڭ لرللسائررل   ك اىاالل  ىلرلشزل ەرسمات  م3



 

  سئماىتاچ دڭدۇئاردلزى  ئئئ

  دئائرلد ەڭ رللئلش ەڭئ اىاالل  ىلرلشزل ۋۇاللتەولمات سرەمااق  ىاڭدۇىغ ول   ەئلپەچز مب   ىاڭدۇى ول  ئلرلى ەئى سش  قلتاب ئئى4

ول ھلزللىى   دڭدۇكىىزلاولرلىى  ئئئ ەئزلزىى وت ەئللىىائىلرلشىىتلل  ەالىىلاەتڭب   ۋەز ەئدە مب   ەمىى ئ اڭلىىئىىارغى چائاۇ سش  قلتىىاب ئئىىى5

  دئائرلد

  ەچتسئخلسر دئلدللا ئوىز  ااڭغڭد ۋەئلدللا  ۈچبق بڭۈرز ق سئلدللا  ئاك ەىلرز ئ سش  قلتاب ئئى6

  دئائرلد ا اادلرلزلشزل ھللسۇئئ ۋەولرل   ەىۈئملشرل لز ق ەچرەئڭلاملرركتلۈ  ۈچ بئ سش  قلتاب ئئى7

  دئول ھلزلل  ائرلد سكزلاچئڭ بزلز ئ ۋە بگلزلشزلاچائلەز  ئ سش  قلتاب ئئى8

ىلرلى  ئلىتلىدۇئلز   سڭىازل ەئلر لىم م ائوىلزى  ئئاللتلى   ئلزسىاڭزلش دئسكىتساسئ دڭرل لز الىئئ ەئلىپەتمب   ئلرلىى سش  قلتاب ئئى9

  سئلددئاك

 الىىەمل لم ئەڭ كىىسڭا  دئائرلىىد بچۈۈزۈكىىزلائ ەۋلشىىتەئ ەڭپەئەچرلىىلم ەڭئ ۋە ۋەچرلىىلىاۇب   دئسزىىى ەڭئ ۋۇىلتزىى  سش  قلتىىاب ئئىىى10

  ېللرلددھ سئ قلتاوتب   ھوالت

 ۆندۈرەلەيسىز؟ك ۇشقاكىتاب ئوق ۆزىڭىزنىقانداق قىلغاندا ئ

 : ىلرلا  ەىدلىچ ەاللاەچرەئڭ ڭ ەز و بۋەڭدەچ برل اۇئئ

ولرلشى  ۇزلىى   ەى لللتلزى ئ سڭلىائ ۋە اادلسىلز   سكزلاقلتاب ئئى ۋۋۇلئلزسا  ئا سڭا  كدئۈك لزلدھ ەئاللسلزلاڭ ە   ئلزسا  ولر ل 1 

  ۈقتسئا ېلل ول  ئ سشقلتاب ئئى ۈىۈ ئ ە.ئاھ ۈكەڭ ل ە ى ەى لللتلز ئ سكزلاقلتاب ئئى ۈڭۈ ى

قلتىىاب  سڭ ئىى ەم ىىائ سمۈلل مىىكىى  سوئر ەاىىدۇمىىاۇررلت   ۋە ېىى لۈل ز ۈىىىۈ ئ ەئقلشىىلر ەز واكىىرللاڭدۇ و ەالىىرەەھ سكىىز   قلتىىاب ئئى2

  دوئرلد ەڭ لر ا ە وئرلا  ىلكرلزرلت ولر سكىائئى

 سكىىاچلىك ئئى ې  ىلرلاڭسى ەتئىاھ سكىىائئى ەم ىائ سمۈلل ىلرلشى  مى ېىمىاۇررلت ىى ەۋەورللالى سكى قلتىاوز  ئاالىتا ئئى ەئقلشلر ەز   و3

  دىلرللر  وئرلد ەئەىىلمچ

  ئلۈە  ھې ە  «ەۋزەلئ سكتللقلتاب ئئى ۈچىلىل  ااخش  ئ سەئئى تلىېى ۈچااخش  ول  قلتاوز  ئ»  ئاولال ئاىىاھ 4

  دائل ئاىلد سۋە پەىللەچرەئگەم ېللزۈ ىلرل  ىاچائرلت ق ەچىلتچ ۋەئلكھلزل   ې ل و ېرل ئ ەىلرلشز  ول گ ەمەلئ سراڭلا  ئئى5

ئىىائىلرلت ئلزسىىا   وىىس  ەچتسئرلىى  ااخشىى  ئىىاھىل ەمىى ۇىى بزل ەقتىىاوز  ئىىاااىىدۇ ىاڭىىدۇى  ەئى ۋە ە ەئرەئھەالىى باىىدە   ئلىى  ئئئڭلىىدۇ  ئ6

  ئاھەچرلزلددئاچاكىا  ئئىسكىاقلتاب  ۋۇىلترل لز وئش  وئرسل سئازئۇى 

  سئڭاىاالت   اادلرلىت ۈىۈ ئ ەچرلزل ئاھ سكىاىلرل  قلتاب ئئى ۋەزلپە بزل ەئ سكز قلتاب ئئى سئلزتاالل ئاز وئرسل  ۈڭدە  ق7

 سئىىازئۇى وئرسىىل  ۋە سكىىىاقلتىاب ئئى سئوىل ىى سڭلىىائ ەز وئرللزلىد ېاتللىىاارلتئ ەقىىۈەئل  ب    ەزېاى ۈڭىىدلرللئاكىىىازلز  ق ا  ئلزسىاڭزل8

ولرلىى  قلتىىاب  ېرلشىى اادللاڭرلىلز ول لىىدلل ىب   ولىى  اەىەچتىى  ئەى لىىلەت ئېاتللاازلىىائلۈۈىى   وىىس  ېاتللىىاارلىتسئىاالىىل  ىلرلشىىىا ئ ې لرلىىتا

  دوئرلد ەم  اائھ ۈىۈ ئ ەچرلزل ئاھ سكىائئى

 ۈڭۈ واكرلشىى  ااخشىى   ىىى سكىىتللقلتىىاوغئڭ  ئئى ەال رلىىلقل لىىل ى ۋۋۇلوائرىىاڭغئ ئىىا ېتلىى ائرلىىدۇ ق ەچرلزل ئىىاھ سكىىىااب ئئى  قلتىى9

  دوئرلد ەۋەبال ې لۈلشۈەز ۋەماۇررلىىا  ۋېرلش قلتاوتلل واكرل ڭىئ ەالرەەھ ەمزلائاھ ە قل گ ې  ائرللا ا سشقلتاب ئئى

قلتىىاب  اواكىىىلغئڭل ۋەىلرلشىىل   سڭىىازل ەمب   ەلو ەىىلىىدەقلتىىاوغئ ى سرىىا ئئى ۋەرلشىىل  ئائل بەقىى ە ولىىر ساىىدللاڭغئ  قلتىىاب ئئى10

  بگلزل ئوىلدلل ئ سشئئى

 ۇيمىز؟ئوق ۈچۈنئ ېمەكىتابنى ن

  دئلددرلكۇۇڭد ەىلرز ئ ۋە دئلدۈچبق بڭۈرز ق سشئئى ۈڭۈ ى سا لك   ئئى1

 ە ولىر ەم لسى ى اىىازل ى  ئلزسىاڭغئڭل ۋە بچ ۈكىتلۈ ائى ىلرلى   ئ ەئىلز ماقا    ۋەئائىلرلت زۇما   سشئئى ۈڭۈ ى سا لك   ئئى2

 وئرل لك  بئگەڭدەزىااات ق بم ل ەئ سۇئڭلاك ۋەوئرل لك  ەزااكللاڭد ەولرر

  اادلرلزل لك زرل لدلل بىلرلات الەئ اھۇڭاۇئڭل ەا لللرل لدلل چ ائل لرل لزل ەا للەئائىلرلت چ سشئئى ۈڭۈ ى سا لك   ئئى3

 ە چىىىارغئ ولىىىر ا ىازل ڭلىىى ە ولىىىر بچ ىىىۈشئ سڭ ئىىى سى اىىىازر سە الىىىاااىلت  وئرىىى ەىرلىىىمئ ائلزسىىىاڭزل سشڭۈ  ئئىىىىۈىىىى  سا لك  ئئىىىى4

  دواكغە ئا ل لد دڭلاراھ ې  ۇاللكى ەچۈە  ق ەڭ  ق س سىتللچائ ئ سڭ ئ ۋە دئلددىلرلد ەتئائلسلدۇ الاااى اوارغئڭل



 ۋە ەولىل لرلۈزىىى ئلجتل ىىىائلم چ ەاىىىدد ولر  سر ۇ للەڭ اىىى سمااىىىدد ئڭچ ەقرل لسىىىلز ماقىىىا  ى ۋەزۇمىىىا   سشئئىىىى ۈڭۈ ىىىى سا لك   ئئىىىى5

  وئرلدد ااكللاڭدەز ھۆرەچتە ىەم ە ۋە ئەالل ھە ىەم ە ئاھە. ئئىسرا قلتاب  كسڭا  دىلر ااد ېتل ۇەئاا ل  لرلىغئڭ  ئ

وئالىىىتاڭرلىغئرا  ېشىىىل اا ل اااغئرىىىا  ڭىىىىسئىئ ەڭئل لىىىك چارغئرىىىا ىلىل لىىى   ئاڭىىىدلل ئ ەڭقلتىىىاب ولكڭىىى  ئ ۈڭۈ ىىىى سا لك   ئئىىىى6

  ەزھۈئلددااارل لز  ق ەم ەى زلاكائل ەئئائىلرلت ولكڭ  ا ې ل و ېرل ئ بەللئگەى ەكت ئا ل ل   ئاڭدلل ھ

ااكىىللاۇا لك   دڭلاالىىلدۇھ سۇئڭلىىائ ۋە سئۇۇا لكىىى ەتالىىاھۇى بزئىىائۇئ ە ئىىائىلرلت ولىىك ئىىا تئئۇئ ولىىر سشئئىىى ۈڭۈ ىىى سا لك   ئئىىى7

  ولىىىك دىئالىىىد سئللىىىائئچت دئھۇڭلغئڭىى ھ ۋە بىەئرەئڭ گىىى ېسىىىل ئ ەڭئ بزلىىدلۈ اازراڭىىىدۇ  ئ ەئالىىىەڭ ەئئ ولىى ئئىىىا تىاڭىىىدۇى  ەئى ۈڭۈ ىىى

 ئارلا  وئرل لك  كەاىلرەئڭ  ىل  ەچرلل ئەڭ ئېسل   ئەڭ ئسۇئھلۈ ئائىلرلت  ئئىسش ئەالەئرل لز  ئسۇئڭلا

واى للىىا   بئۈە  قىى واى للىىا ڭغەولىىك ئىىا ۋەوىىئرل لك  ەۋەئھۇئخئىىائىلرلت قائلزىىاچتلۈ  ئااااللىىاچغئھلل  سشئئىىى ۈڭۈ ىىى سا لك  ئئىىى8

  ۋۇرل لكولرل ەىلىەچرەئڭ ى ەز و ۋە ەئڭ ولرل ر ەچرللىل   سئرسڭرللا ڭ

ب   ىەھلىى اائلتلرلىىاڭرلت  وئرىىسەئىىائىلرلت ئلزسىىا   ئئىىىسش وىىسولىىك  كىىسڭا  سمااىىددئلزسىىاڭدلل واكىىىا اىىاڭرلىغئ ئئى ۈڭۈ ىىى سا لك   ئئىىى9

   سا لكئڭىل  لتل لكڭ  چ

ولىىك  كىىسڭا  ئىىسم لتل لك  ەالەملەئڭلىىاىلرلزلىىا   ئەمىى  ئئىسكىىىا ولىىرە ئارىىد   اەڭىى  ئىىسم لتل لك  «سئئىىى»ولىىك  ۈڭۈ ىىى سا لك   ئئىىى10

  چئڭسا لك ۋەزلپل لكڭ ىاااچرلىتلۈ   ۋە كەئلپل لكڭ وئرلاڭرلت  مسالسر ا  ئبزل لكڭلائائىلرلىغ  ئئىسش

 ېيتقانلىرىئ ككۇرلىرىنىڭۇتەپەئىسالم م ەققىدەھ ۇشكىتاب ئوق

 سكىتللئئى ەىلى ئ»: ەاىددھ سڭىدۇىم درىسىچئر  ەى لللتى ئ سكىزلاقلتىاە ئئى ەئڭ ى ەلئارلى ئاالك ئ سچە ەقۈسئم ەئەولستاڭرلتئ ەئسھ ال

ئ وىائق   ئلزسىاڭغ سڭدۇىكى دڭلىاھۇ  ھدئاكىلد سڭ لرللكى ەىرل لىكئ سالل لكئئى بەق   ىاڭ لرللدچئختااد بالۈكل سئ سڭلاچئختاە ىارللزلدۇ  ئ

 ېللز ىسالرىدلل ق ەولى  ىىاڭ  سۇئ  ئىبالى ەاددئ د ئاكى ااد سئلدد ول  خل  چ ەىر ئ سۇئڭلائ ەڭ سولر ڭلللش ىئ ېشلزلاا بچۈك  ئ االرغئڭل

ىاڭىاررل   چاىلرلى   ۈكىلزل ى ۋەىلرلى   سۇىلكەىلرلى   مى ە ەقۈىسئچ سۇئڭلىائ ە چئختىاش ولىر سكتللئئى سۇئئ ۈڭۈ   ىسئلددچ ېت   سك

اىىاق   ېىل كىى س رېىىتق ەئالرىىدلل ولىى   ولرلىىدللا  ولىى  40ولىى    سڭىىدۇىغئھللولىى  ئلىىكھۇ چئختىىاە ىارلىىا   م ەىرل ىىسئ سۇئڭلىىارلىىاڭرلىتلل  ئىا

 ائى   ەال االس واكىا ھ سڭل دللك سڭلائ ۈڭۈ   ىسئلددچ ەق ۇئۇەچ بزڭ ال ېۈ ەچرللى ەئول 

 « ىل ۇىتسئ لا ئاادل رلتلدلىاااچرلىز   مەئلپەت  ەئلپەچتسئمب   سشئئى

 ەڭئ ې لرلىا و ېرلى ئ ەىرلىدەئ اواكىىلغئڭل سشقلتىاب ئئىى»: ەاىددھ سڭىدۇىم ەۋھەئ ەر ا ال سچە ەقۈسئ ئلسغ. م ەئەولستاڭرلتئ ەئسھ ال

 « ەچتسئاا االلك ول  الاااى ۋە بڭۈررۈزق

 : ې ە ھ سڭدۇىم ەاتلدەول  و ەۋىلمك ەى ەھكائل  ئ ەكاسئملسل رلت م

 اواأڭا مل ودل وارۈت  ۇرصح

 رى أاـد رم وۇفلـاُ إۇ قتاوا

 : ەئال لس چ

 ھوالتغئڭ    ەم ە ئاھ ې لشۈە قلتا ىا چ

  ۋۇ اھۇئڭ ول   بزگەئ بئملدلىق ە م ۈڭۈ ى

 ېيتقانلىرىئ ەيالسۇپالرنىڭپ ەققىدەھ ۇشكىتاب ئوق 

 ەقلتىىىاب قلشىىىل »: ە اازرىىىا  ئلىىىۈ ەەھ سڭىىىدۇىب م1626Francis Baconب   1561)س ف ۇڭسىىىلى ولۈىىى ەاغالىىىسەف ۇڭسىىىلللرلل  

 ڭالىىا اڭ   ىىائۇ ېىىتلر ە ا ۋۇملىىدۇھۇ سشىارلاڭىىدۇ  قلتىىاب ئئىىى سزاىىارل ەززلتلزىى ر سكىىزلا  قلتىىاب ئئىدئلىتلىىدۇئ ئاچىىا ىلرلىىد ۋەخئكىىاررلت  الىىا ا 

 ەم ىىاك  ئ  ولرل سىىلدوئرلىىد بئلىىۋۇرللر ئاالىىا  ق ەڭىلرلاڭىىدۇ ئ ەئەەئلىتلىىدۇئڭ  ولىى  ئلشىىغئڭ  ولىى  چ ېرلىىدللا ق سكىىتللىلرلاڭىىدۇ  قلتىىاب ئئى

ىلغرلشىى   ەئەەىلغرلشىى  اىىاق  ولىى  ئلشىىغئڭ  چىىئر ۇ ولىى  چ بقىىۈ.ىارىلرل للىىا چىىئر ۇ ى ەئلىىز لۈ ائلشىىغئڭل ەز و ەئقلشىىلر ەا لللرلىىلچ

ىئرلىدلل  ەمزل غئىاھ بئگە قى ەئولىلەچ ې لرلتىئماڭىدۇڭرلت ىلرلى  اللسىت ەىەچىتللا سملمىلرلى   ئئمى ېتەق لرلىلئلشىغئرا ا ەم ىا  ئسمۈللم

 ئەگەئ  ئبگلتلىدد ئەالىتاالدلررلىز  ئىاھەم ە اېكلى لرلىتىلرسىا   ىىې ە  ئىاھەمز  مسڭىازل ە ىلرلىدد ولرل رلىل  ئىاھەمز  ئئىىسشقلتاب   ېرلددق

 ئىىاھە.ولىى   ئەگەئ  قېىى ەز ئاكسئدكىى الىىاىغش ىىىاولرلللتلز   ئەالىىتە قىىۈىەەڭاىىىاالت   ئىىس ئسڭىىدۇىتا ااىتسئملسىىا  اېكلى لرلىزىى  ئىىاھە.ولىى  

 وئرسكىىا ىلىلرل ەئ ئئىسالىا قلتىاوز  ئىاز  ئىاھە.ولى   ئەگەئ  سچسۇۇر ااىددى سئرسڭرلىلىدلل لۈل  چ سىاچزاكسا  ئ زل ل ەسڭام ە.قب   قەمدلل

وىاي  چەالىەۋۋدئرا ئىاھەمز  كىېىل ىلرسىا   ىىې ە  ئىاھەمز      چىائل  سئلۋۇرلىددچ ەەھ ە ولرلى  ەئالىلز ڭ ە ولر ل  ە ھب   وئرلدد مەالسئ

 ئۈڭدلسىە  وئرسكىىا ھدئدل ئىاھەمز  ئېتلۈىا ئۈڭدەاىدد   لۈلى گە ىئڭىىسئ ئىاھەمز   ەرسە ە اېتەقرلسە چئر لرلىىا  ئاھەمز  ماچې اچلۈا  ىلرلدد

 لسىەلۈلدلۈ  ئىاالكرلىرل لز   ۋە چاۋۇاىددخاالىرلىلز   ئاھەمزلىا ئئىىسش  ىلسىلس   قلتىاب ىلرلدد البزمە  ئاھەمز ئلستلرلستلۈا  ۋەرئگلۈا 



 

 « ئئڭشاادد

 ەڭئل لىدلۈ  ئ بالكلرەئمى سئەقۈەەمى ەڭ ئىاھل لكۇت اائۇچىىا  ق ئلسىتلىلال ائرلىدۇ سھئەچرلىلى ۋە ەخىتوب   ابقلتى»ماقسىلى گىئئقلم 

  ې ە ھ «بالكلددئم ۈاۈزو

 ئېيتقانلىرىداناالر  توغرۇلۇق ئەھمىيىتى ئوقۇشنىڭكىتاب 

  دوئرلىد ۈكىەڭ لر ى بزلز ئى دڭلىاڭ  ھ ز  ەمئىاملل    قلتىاب ئىائىلرلت ئىاھ ەزلزلسىلزلاخ  ائۇالىەتب   ئەىلى  ئلزسىاڭللەچزلاب   قلتاب

 ەالىىل چ ەىىىدل ل ەچ سۇئڭلىىاىارىىدۇ ئ ۋۇالىلتەول ەالىى  ئزلتسلل سچىىىا قلتاوىىىا چ ەمزلىىاولى  ئاھ ۆرەچزلىىا ولىى  ھ ەچزلىىا ولىى  ملرر ەۋئھەھ ۈگىۈڭۈ و

قلتىىاوتلل  سچىىىاڭرلى  چ ەى  ئزلتسىىللقلتاوىىىا ىاڭىىدۇ ې لشىىۈەڭرلۈ  قلتاوىىىا ئ ۈ ەچتلۈ ىاڭىىدۇى الىى ې لشىىۈەڭرلۈ    ىاڭ لرلىىل قلتاوىىىا ئبئالىىلتلددق

  كسڭدۇى ىە. ئئىسراڭرلىل س ولرە  ڭئىتلىلزەزەئقلتاوز  ىاڭدۇى  ئئزدىغڭلاڭرلى  ىاڭدۇى 

 كىسڭدۇىغ ئەئزۇ  ولى  ڭاىىاالت   ئىس كىسڭدۇىغئلە ىا. ئىاملل     ئەڭ چائلەزلا ۋە ائۇاللت  ب   ئەىل  ھدڭلااللزلا ئلزساڭللەتب   قلتاب

  مەقتەە ىئۇي  قل لل ول 

 تىرىشىش ۈشىنىشكەپىكرىنى چ_   ئوي ڭئاپتورنى ۇغانداكىتاب ئوق

چل لشلشى  ۇزلىى   ەولرلشىۈ ەڭرلۈلزى ئلۈ ە ېڭى ەىسىلت م سڭلىائ ۋە ۈكلزلشىۈە لۈ لزى  ىب   ئىئي ائا تئئڭل س.ىئى ە.ئاھ سرا قلتاب ئئى

   وزل لرلىلزلىىا ئېىل ىى  ئىىاڭ اىىازرسى  ئااىىال  مەكىىاسئ ئەڭ لرلللرلىىل  دىارلىىد ڭىل ۇر ىىايئا ەئالىىلز ڭ ې ىىى سەقلتىىاب ئئىىى سوئر لسىىا  ئىى

ولىى  »: ە ئلىىۈ ېىى ە ھ سڭىىدۇىچئر لسىىلدۇ م سشب قلتىىاب ئئىىى 1941Virginia Woolfب   1882)ۋدرىىف ۋلىى گلزەولىى    ۋەقلررل لىىدلل

 سڭلىائ سڭدلشىل م ە ولىر ئىا تئئ ەقسىل ەئ ڭ ئارىدل ل ا ەكىۈەاللرەئا تئئڭ  ئ ەوئال  ېسسللاچل لكى ەڭدەقل لشۈ سكىائئى ې لدللا ەئاللز ڭ

 ڭەە ىې ىاڭىىدۇى ئئىسرىىاڭرل ل لكھلل چىىۈ ەار  مسئىىاملرل لكالىىارىلل  ۋە  سزلتلسىللل لك الىىەرللم  وئر لسىىا  اچل لشىىل ۈكلزلشىىۈەئلدلللسىلز  ى

 « ئەمەل ھې ەڭرلل وې لاىلرل   اە.قلتاوىا  ئسالسرل لكڭ خال  لۈل  ىلرل   ئبزل لكگە ھې ەڭرلل وس رېۈللئاۇر ااسلك  

 چىقىش ۈگۈرتۈپي ۆزك ۇربىر ق ۇنىڭغائ ۋۋالئا ۇشتىنتابنى ئوقكى

 سڭىدۇىم ەىىلىدەى سالىسر ئ سشقلتاولىدۇ  قلتىاب ئئىى ەزقىسئم بزواشوائۇت ئ درپلىائئا تئئ  ز اقلتاوزل ڭامرلت«ۋەقرل لدەگل  بزرۈزئ»

 وەچ ىىسوەتقلتىىاوغئڭ   الىىل لدە ئە ڭىىامرلت«سئدشئاكىى ەالسىىەى ۈچئى ۈئئلتلز الىى سشئئىىى»بWade Cutler)ې قىىاچر ۋېلىىد»: اازرىا  ەەھ

 ې ەڭرلىلھ سچلرلىا ئارلىا   وى ەڭرلۈلزى ئلۈ سالىسلئ ۈڭۈمرىۈزىلتتا ڭاىاالت  ئۋۇ چلكرلشلۋۇچىا  قۈڭساالل ئېتل   چسئمسش ىلىلشزلا ۋۇئۇىغە

 ۈگۈئچىۈشا بزقى ل ەالىتاالدئ ۋزدۇئرىاقل لىل ما ې لغئرىا چ ۋۇئۇىىغە ەچ ىسوەتو سڭ ئى ۋۋۇلئىا سكتللئئى ەال لمىاڭدۇىغ ول  قلتاوز  ئ

  سالىىسلئ ۈڭۈمرىىۈزئ سچئرل ىى ۈىىىۈ غئ ئۋۇچىىىاڭخللارلىىدۇ وئرل ەشئلىىكھ ې للىىالماچ ەچىلىاچتىىائلر لىىم چ سش ىلىىى ۇى قلتىىاب ئئىىى ۋۇىلتتىىا ەقرلىىلى

 اقلتاوزلىىى دئدە ااڭغڭىىىد ەالىىىەۋۋدئلز چ ەمزلىىىائاھ ۋۇئۇىىىىغش ەتو ۈئئەچتەچلىىىك الىىى د وئرلىىىد ۈى رلىىىدلىغش قىىى ەمز ئىىىاھ ۋزدڭلىىىاما

 « ې لددو بئاللتل ق ېزلتئ ەئرل لز ا ې لشرللچ ېتلشۈەق بچۈەااق  ئاچغە ئ ىاسماالرلىئئى

 ۇشقايتا ئوق_   كىتابالرنى قايتا ەزىب

 ېىىتلىئلۈۈىى  ىب   خلىى  قلتىىاوغئڭ  ولىى  وىىس ىىىۈڭۈ   ۆئۈئھدئز سشئئىىى ەالىىتاالدل ىااتىىا ئب   ىااتىىا س.ئلر لىىم قلتىىاوغئڭ  ىئىىى ۋەھلزلىىم 

 ىەىلىەچىىرەئاىاق  ئلر لىىم  ئەىۈىىامرل   كىەئلىەتقلتىىاوغئھۇ  وسڭىىدۇى  داىىدلز  ىاالىل  ىلرللرىى  وئر ااىد ا بزرل ە قىى ە ولىر سشىئاىى سەئئىى

 ىەھل ىىدە ۋەچلزل لىىكھە  ئاڭىىا  لكمئىتىىاا الل دۈئۈكىىۈە مې ل لىىكگە ۋە ئبگلزلشىىۈە ئەالىىتاالدل  ئئىىىسە ىېىىتلى قىىبە ئۈىىىۈ  الىىبزرەڭ ەڭرلۈ 

  مسمۈلل وئرسك   وس الەۋەبوئرلا   چۈئچۈە ئئىسچسكىا ئارددئدەىا قلتاوغئڭ  چارللغئرا ااھ مسىلى مەھئلسلرەئھە وەز 

  ۇشئوق ۈشىنىپچ

ىسئئىىا  قەئلىىىى   ددئىسئئىىا  قەئل ىى سوئرسىىل  س اادلسىى  وئرلىىدللا  ولىى ۇ قلتىىىاب وىىائ  ئىى سالىىائئى ۈكەڭ لسىىل سى ەڭلسىىلز م دڭلىىاھۇھ

 ەڭلسىىلز م سڭلىىائ سرسررلىلىىدللئ سڭلىىائ ەم ىىائ قلتىىاب  سىەھھەلمىى ۈكىىۈئۈر ە ى ۈىىىۈ ىلرلىى  ئ ەمەلئ سە ئئىىى ۈكىىلزل ى ەڭلسىىلز م

 مەىسىىەتوئرلىا   ئئىسكىتلل ئىسڭ  ولىرە  ئئىىسش ىۈكەڭ ەالىتلل مەڭلسىلز   ولى ۇى دئاچىا ىلرلىد ۋۇبئىارغى چائىاۇ الىا سالىل سئئى ەالىتللولر 

ىلرلىىاڭللغ  ئەمەل  ەىەتاىئى   الىاۋۇب ئئىسراڭلىا قەچ لسىس   وئرىسەقلتىاب  ئسرىس واكىىا ىاڭىدۇى  دللىسئئىا  قەئل ى  ئاكى اادد ئەمەرى ە

ىلرلز للىىا    ۋەھە وېىى ل  الىىاۋۇب ئئىسراڭلىىا ىەھلسىىرل لز  ئەرەاالسسىىاۇمزلا  ەالەمىىلەئئلزجلرغئڭىى  اىىاق   چەۋئۇت   وې لرلىىدد الىىاۋۇب

 ىلرلا   ۋەھەئارغى چائاۇ  وې لدللاڭرلىلز  الاۋۇبىلرلاڭللغ  ئەمەل  ەىەت

فلرل زى   ەئولى  ەئمەالىتللو ېتللىائلز ئب   ھلىىىەت خىسھھ  وىس  دئارللر  وئر ااىد ەەڭ للسراڭدئئى سڭ ئ سمللاڭدۇ ئئى ۈكلزل قلتاوز  ى

 ول  ئل   ۈكلزەر ل ەڭدەقغى ەئاللز ڭ ې ى سڭل دللئ بئۈەق

 ئوقۇشكىتابنى تالالپ 

 ىاچائرلىغئڭلىا  اىاڭفئ  ئاڭتلزىا ئېزتې ڭېىت  چېرېىۋلكوئ   ئۇھلىىئ  ااكىلۋۇچل لك ھەۋئھەول   ىئئكلۋۇرلا ولكڭ   چەئە تلل ىەئ ئسىسئولك 

ىااسى   ىەئ ھدڭلاڭلىا ئئرتىسئدە ئىبال لكھەوئر اىتىا   ئاۇىلىدەخلكملتى   ئېزتې ڭېتزلىازۇمىاڭل لكھۇ  وئرىسە  ۋۇالىلتلرل   ئسىسئ ىەم لس 



  ولىك قىبەلل ئلزتىاا ماچې للىارغئب   قلتىاب ئئىساىدللا   ىارىددى وئرىسە ئلى ە  سئالىلتل ەئاارلزلى  ىلىلى   قسچسوەىاڭلغئڭ ااارل لىدلۈ  

 ئئىساىىدللا ولىىك  كىىسڭا  ئەمەل ۇزل  ىىس ئئىىىسش ىەم لسىىلز وئۇر ىىاا لك   ئئىىىسە ھېسىىەق س ىلىلىى ە  ئئىىىسە ىەم لسىىلز  ئسۇئڭلىىا

 ۇزلى  ئئىسكل لكوئرلاڭرل لز   قې ەز ۋە اادلرلت  ئبزل لكگەقلتاوغئڭ  چارغە 

 ۋە ئۈىىىۈ  ۋەچە  ئۈىىىۈ   ملرىىرەت ئۈىىىۈ    ھلىىل قېىى ەز وئرسكىى   لغڭرلىىت  ە.ى ەچرلىىلئلشىىرل   ئ ۋە ېىى ەزز بز ئىى ە.ئىىاھ مسالىسر ا 

ئلسىىغ.  وئرس  ىىس  زللىىاڭرلت قلتىىاوغئڭ  قېىى ەزىلرلىى   چەكىىۋلت ئىىسۇئڭ  ۋە ئئىىىسش ااىىدلرلت وئرلىىا  قلتىىاوغئڭ   ئۈىىىۈ  ئلزسىىاڭللەت

 ۇزلى  الرلتئئىسماقلتاوغئڭ   قېرلدللا زلت  ئبر ل ل ە  ەزلرەتب   ئەخغى گۈزەلئلسغم   ئەىلدلسل ە 

 ھەە مسڭىدۇى ماىارلسىلدەىلرلىا  ولى   ئىېغ الىاڭلدۇ ب   5الرى ب   2010 ژدئڭلرلزلىا «مەھەڭلللتى  كىلزجاڭ» ئئرسزخا ئلسااى  ئەئقلل

 سئمىسشچ ېاتل ىالئ  لك اىاش وئرسىل سڭلللا كى ەمىدلغىاازل للىا ئ سئمىسشچ ېەى الىلك چ ۋۇھۇ  ڭىاېى ەزق سشقلتاوز  چارغە ئئىى»: اازرا 

 ۋۇھۇ  ڭىىاسمۈللمى سئدكىل لكچىائلز  چلت لتلىدللا  قلتىا غئڭ  ااىت ۈئەزاىى ەمزلىائاھ ەالىۋل رەڭ ە  چ ۋەىەرلۈرلى   سىەولەتمى ىلىكرلل ە.ى

 سئدەقلتىىا غئڭ  اىىاىت سڭاالىىلۋەچرللم ە ولىىر سۋە پەىللەچشسڭاالىىرلتم  لكوئرسىىل سھېزتئلسىىلت ۈچتىىۈئگە اىىاق    سۋۇچىىىا ئئى ەقتە ىىتەئىىارلم م

  ېزلتئ بئۈكل لكق

 ۋەىەرلىلىلرلزلىا   چئىسر ىا ئاالاالىە  ئومىاڭغئ–ىېۈىااەچئرلىا   ولىرە  ۋەىەرلۈرلى   چسئمىسش  ېرلاالى سۇىى بزرل ل  ەال زلاېم ەمد ئ

ۇل ىلرلىىدللا   ىەرللزىى قلشىى   قبچىىۈئۈر ە   اۈقسىىەقرلۈۈە وەھلىلىىم ول رەكىىتۈئۈرۈە چسئمىىسش ولىىرە ھلتىى   ئەھەولىىم ئا تئئڭلىىا وئرىىسە 

 ىە. چسئمسكىتل سئلى   وسڭىدۇى ۋەىەرلۈرل لىدلۈ قلتىاە  چەھولىرللار ااىدد  چسئمسكىللا ئىبزىل ۈلىى  ڭ ئىس كىسڭا  وئرلدد اەچۈە  ھەئلجل ە

 ئېلتلىى  ول ەالىى   ئلۈەڭرلۈلزىى  ڭەئالىىەىاڭىىدۇى  چسئمسكىىزلا الىىلكگە  ەىەت ئىىس  وئر ااىىدد ل لزسىىل   ئىىبزگەئمەلاىىاق  ولىى   قبئۈر ەاىىدد

 خاۇل  وې لدد 

 اىىائھە. چېپلۋلرلشىىل لكراچىىئر ۇ اىىئرز   الىىلكگە  بئالىىلتلددق ەالىىل چ ەر لرلىىلو  لكرىىاىاااچل االىىلكڭل ەالىىەئرل  ئ سۋە پەىللەچشسڭاالىىرلتم

الىىتل   ڭلشىىاڭل لكراىارلسىىلك   گىىاڭ ل ۇە ولرەرىى ەيئئىللاڭسىىل   ىاڭىىدۇى ىلرلشىىز   قىىبە ئەالىىەئرەئڭ خلىى   وىىسالىىلك  رىىېۈلل   وې لىىدد

قلتىىاوغئھلۈ  ولىى  ىلسىىلى ىائۇكىىغئ  وەز  ىەچتىىا  ىئالىىدد ەرتىۈئۈەقىارلىىا  ولرەر ەاىىدللا الىىلكڭ  ىااسىىلز  چارغكىىز   قىىب رلۈ  ائررل لزلىا

 قلشىىلرەئڭلاىازۇڭلىىا   مىىسۋە پەىللەت وىىسۇئ  ىلسىلسىى   دىارىىدۇ ئلزۈىىائ ىلرلزلىىد بزگەئگە ئىى ەقر ولىى  قلتىىا غئھۇ كىى ەڭەچىىئر ۇ وئرسىىا ا

   « ەر ەاددمال ق ە چامام ەئگەواكىا قلشلر سە وئر ۋۇىرل  الاب   چەال للە

 ۇ؟بولىد ېتىلدۈرگىلىئادىتىنى ي ۇشلغاندا كىتاب ئوققانداق قى

 ەمىللەچتلۈى ا: ەالىلرە ىلرلى  ۇزلىى  م ەئلىۈەتى ە  لىغ  ولىر ې لللرللئلسىت ۇچ ەئاۇىلىد ۈىىۈ ئ ېتلرىدۈئۈشئاھلتلز  ا سشقلتاب ئئى 

 سكىىىائائلسىىلدۇ قلتىىاب ئئى بزئىى ەالرلشلشىى  و سكىىتاقلتىىاب ئئى ە ولىىر ەئھۇئل لسىىلدلۈ  قلشىىلر ەالىى الاى بزلزلىىاولىى   ئ ەئى ەئڭلاقلشىىلر

 ېرلىى ىاچىىائرلىغئڭ  ئ سشىئاىى ۋەزلپلسىى  سشئىىاارلت قلتىىاب ئئىىى ې لشىى  و ېرلىى ئ ەچرەئڭ ىاچىىائرلت  ائىىارلل سقا ىىاچغشم ۋە سئدشىلكلىتىى

 ۋە ەتاامىىائ ەالىى لتتلۈ م ەئ وىىازۇئھلۈ  الىىئھل  ۈڭەئۋە  ىىى ەىەررلىىدلۈ م سرىىسى  ئئى ەقتە تلۈىى وائراڭلىىا  ئلدۇئلىىدلۈ  قىىاھل   م

 ئئخشاش  دئرلزللاىاڭات اااد سكز ئائلسلدۇ قلتاب ئئى بزئ ەئول  ىاچرل لدلۈ  قلشلر ەئى ەمىللەچزلاا

 ڭغئڭ  ىائۇ ەىىلىدەىلىىىا  قلتىاورل   ى سەئئىى بزرل  ئى دڭرل لدۇالىئئ سئرىا ئئرت ە ولىر ەمرل  ئائلرلشىلدللا  ئىاھ بزرل  ئى ەئقلشىلر

 ڭ ىىائۇ ۋزدۇئھۇىلكلىلىىدللا  مىىا بز ئىى ەخسىىزلاولىى  ك ەئى سڭل دەز   كىىسئۇۇاىىددلىتىلك سكىىىاواكىىىلغئڭ  قلتىىاب ئئى سئىىائىلرلى  ېرل الىى

 ەئلكھلزلشىۈ ۋە سكىىاقلتىاب ئئى سڭ ئى ەالۈەئچلسى سئ سرىاڭرلىلز  اۇڭ  قلتاوتلل ئئى ەرسماچرل لز م ې لشۈە ئ ۋزدھۇما سو ۋە ې ل ىلرل  و

  دوئرلد سئراڭرلتىلكلىت

ىئزرىىاە  قلتىىاب  ە ەئۋەئرلۈلز الىى سشقلتىىاب ئئىىى ە ولىىر ەئقلشىىلر ەالىىلدلۈ الاى  لزلىىابزرلقلشىىلرل   ئ ەالىىاى ەئى ەمىللەچتلۈىى ا

خلكملتلزى   ەچرەڭىدۈئۈشئاھ سكىىاقلتىاب ئئى ەڭ ىسىلرلى  ولر ەئرلى چ ۈىرىۈزق سكىىاقلتىاب ئئى سۇئڭ ئى بزرەە  اادلرل لز  ال سكزلائئى

   دئلشرل لر  وئرلد

 ئەمەسمىدى؟ خەلق سۆيىدىغانكىتابنى  ئۇيغۇرالر

  سمۈللملىك مىوئرسكى  ىاچائللىا قل لى  ىارلىا   ەچىرەئملرر ساىدللاڭغئئىاز قلتىاب ئئى ەڭئ دڭلىاھلۈ ھ سالسئۇئ ى  كائۇئلتتا ولك ئىازل

 اقلتاوغئڭلىى ەڭىىكدىەخ ەم ىىاىارلىىدللاڭرلى   ئ سئدەچىى ېسىىل چئ ىىا و ب  ەزقىى اقلتاوغئڭلىى سالىىسئىەئ سچسوەىىاڭلغئھلۈ ق ۋەچەڭىىدلۈ  ئاڭىىا

 ەڭرلۈىى زۇمىىا  ئىىاز ئلۈ ەئى  ۈلىىدللقلتاوغئڭل ەڭىىكدىەچىى ۇژ  خ اقلتاوغئڭلىى سالىىسئىەئ سئچلىىدۇا سالسئڭلىىائ ۋە  ېتلرلدللاڭرلىالىى ب  ەزقىى

   ۈىرەڭدۈئلددق ې ەڭرل ل لكڭ ھ سو ەۋەئرەئخ ەىىلدلۈ ى

  واالىىلدللا  قلتىاوغئڭ بچ ۈكىرەئھە  ئەرىتخ بئلىدللا ااخشى  ق سكىىز قلتىاب ئئى ۋە سرسرغاىدللا قلتىاوز  ئ ەزەرىدللئ سالىسئۇئئ ولىك

 سالىىىسئئ ا  ولكڭلىىىە ىلىلىىىدلۈ بىىىىۈئۈەق سرلىىىا  ەتىل ىىى  ۈچىىىۈق لرەئ  ەخسىىىسلقلتىىىاوغئڭ  م ەر ل ەڭرلۈىىىتلل واالىىى لەاڭلغئ وائرلىىىىىا ق

وئرسىىا   ڭ ۇىقلتىىاب ىىىئ ۈىىىۈ ئ ېىى ل و بىىىۈئۈەقلتىىاوز  ق ەئولىى  ۈچىىۈق لرەئھللىىائل لكھۇ وئرسىىا  قلتىىاب ئلزتىىاالل ىلىىى وئرلىىاڭرلىتلل   

 سالىىسئىاڭىدۇى ولى  ئ ەئى س وئرسىىل  سڭدۇىكى ەىىۋۇل  ئەڭ ل ىىئي ئارلىىدلۈ ەئوئرسىىا  ولى  ەزقل لۈى  ەا ى ى اقلتاوزلىى گەئەقىاۇ  ئ ەئولى 

 چسئلسىىلدۇ ئبالزلىىاقلىىى  ىەئ ولر ەاىىدللا  ۋەولرلىىدللا   ئئىسكىىز قلتىىاب  چئڭسرىىاڭرلىتلل  ھەە ئەڭىىىەڭەولىى   مىىسىلىقلتىىاب الاىغكىىز   بالىىدەئ



 

  ئئىسچلىىدلۈە ولرلىىدللاڭغئرا  ئئىسكىىز اىىئىرل    الىىاۋۇھ  ئئىساىىدلۈە   ئىىبزرل  قلتىىاوغئڭ   وىىسۇئ وىىائ الىىاۋۇھ   الىىاىغادلۈە قلتىىاب 

 ئبالىدلۈ ىارللزلىدۇ   قېرلى  مېا ىا  ولى ەئولرلىدللا   ئئىسكىز وئر للاڭدۇ قلتاب  ىې ئارلى ااق   ول ەئ ئبال ە ئسالسئڭلا الاۋۇچسلك ول ەئ

 ىلر اىتا  ھۇۋۇ. ىازل مس ئسالسئۇئھۇ ئاھەتااخش   وس  چل شاادلۈە  ئەزۇرل   ئلرەئا  ۈچۈ  ئئىسچسە ئسڭل لاقلتاوز  ىلىل ل  

 زىى ىسئئىىا  قەئل قىىاۇم  وئرلىىا   چائاۇڭلىىائىىارغى  خەرىىى  ئسالىىسئ كىىسق   ھەرلرىى ولىى   اەڭە الىىبالدللاڭرلىلزلاقلتىىاوز   ئسالسئۇئڭلىىا

 ئئىسكىىز  ىسئئىىا   ىار ااىىددى ىىاي ىلىسئئىىا  قەئلىىى ھۇڭلىىدلل  ولىى ەئ ھې ەڭىىدەاىىئى  ئبالىىدلل ئسالسئڭلىىاىاڭىىدۇى  ىەئ  ئسرسرغاىىدد وەق ىىس

 ئئىىسە  ئارلىددئلۈۈى  ىىئرغە الىلرلت  ولىرە  چاىىائەتئارللزلىدۇ   ئىسڭ  ىېىتلى ىەئ  الىاىغادد اې لىدەئل لك  ئبالزلا ئسڭ  ولر ەادللاڭرل ل س

 قبقسىىللزلاىلرلىاڭرلىتلل  ىىبئمەتىىاچتلت  ىسئئىاڭز  ئئسالىسئۇ  ىئالىدد ئېرلىى اااللىا  ئىبز ولىرە  ىىبئمەتئلۈۈى  ىىئرغە   اەڭە وئرىسە

 چىىسئدەئل لى   وېشىىلز  ىىبئمەچتلل ئئرتىىسئدە الىى  چل شىللاڭدۇ ىسئئىىاڭز   ىئا ااىدد اەئھە ىەئگلىىك ئىسڭ  ئئىساىىدد  چسچىسە اسىل لسىلدۇ

  چل شاادد

 بىرىدۇر ئەنئەنىلىرىدىن ئېسىل خەلقىنىڭ ئۇيغۇرقىلىش  سوۋغاكىتاب 

 س وئرلىىا  وئرسىىل  ۋرلغئخلىى  الىىئ ەئى سۇئھۇوئرلىىا   ئىى ەرىىتولىى  خ ەھەڭللەچرلىىلم ەڭئ ەئل لىىد ەرىىىرەئخ چىىۈئقلم لئەزەرىىدل ئسالىىسئۇئ

قلتىاوز   ئسالسئۇئڭلىا وىس ولى   ئلىد   ماڭىا  ئەڭىەڭلرەئڭلىا ەئزللىدللا ئ ەھل رەكىۈەى ەڭىلرل  ئاھلت  ئ ۋراقلتاب الئ ەئل لد سۇئڭلاو

چلرىىىغئ  چىىىۈئقلم»قاكىىىلەئلم مەى ىىسھئىىىارلى  ئسرىىىس   ئلپاھلسىىلددئ مەھەڭللرلۈزلىىىا ىەھلىىى رەشلتىىاوز    قھەرلرىىى ولىىى   ىەھل رەاىىدللاڭرلىلزلا

 الىىىئۋرا ولىەم لرغىىىىىا مىىىسىتەھ  ئاوىىىددرغ ئەوسرىاالىىىلى خەرلپلسىىى  ھدڭلاالىىىلزلائلسىىىغ.  ھەۋئلىىىدلۈ  ئىىىبز وئرىىىسە  اېكلىىى  ڭىىى «ھلىىىۋۇڭ 

 چەىىدلى وەگىرەئگەكىاىغئرا   اېكلى  قلتىاب  ھدڭلاالىلدۇ كىەئى ھەۋئھە ل ىى ىەھااقائرللىا    ولىرە  چەڭىتەڭە وېشىلدۇ قلتاولزلاىلرلاڭرلىلز  

ب    اھلشىاىغئ مىال مەئلپەچرلىل ھەۋئلىدلۈ  ئىبز  ئلىۈە ئااغڭلىا   ئىاھەچۈە ئئمىسملم خېر ڭاملدۇ ئاچاش  وەگرەئڭلاقلتاوز   ىەچتاىلرل   

ىىىىاۇچت    سەااھلۈىىىائ وئرىىى ەڭ ۈرىىىۈزقلتىىىاب م ۈڭۈ ىىىى  ەچىىىتلۈە ولر ەزلىىىكئ قلتىىىاوز ب   الىىىئۋرا مەڭلىىىۋ  اەڭلىىىغ ڭلسىىىلەچە  ھدڭلارىىىا

خىىال ىاالىى   ۈالىىۈەئىىارلى ا ەچۈىىۈزگە ا ەررلىى ە  ۈقسىىەزا ەڭئ ە ولىىر ەئلۈلتىى ى ەمەرلىىمىلرلىى  ئىىاھلتلز  ئ ەىىىدلىقلتىىاب چ سالسئۇئڭلىىائ

 ۈكىىىىىۈئۈە ى ۈزل ەاىىىىى ەرەزئىىىىىائىلرلت ى ەمىىىىى ەزئ ېازەچرلىىىىىلئىىىىىاارلت م 18 سرغڭ لرل لز چئ رللىىىىىا  ئلرلىىىىىائ ولرلىىىىىى اىىىىى بمۈئرىىىىىۈزئ

ئلۈۈى  ئىارلى  سىلرلىا  ئلىد   وى ۋراالىئ سر ۇخاڭلىاو ەالىە ى بقىۈم ۇڭ ى اىاخاڭللغئڭلى ەۋئلىدلۈ ھ بزئاچاە  ئ ھەە«ىسچاھرسولرلل»سڭ ئ

وائرلىىىىا  اقلتاوغئڭلىى ېسىىل ئ  رللىىا مل ەىىى ەڭ ېرلىى  ملىى ۇل ى ەۋۇھرل للىىائ ېللزۈىى ق ەڭىەڭلسىى ىلرلىى  ئ ۋراقلتىىاب الىىئ ەئگە واكىىغە و

 ەئلدللەئۇگىىا  قلتىىاولز  الىىبق ەاىىدەئى مىىسىەم ەھئىىا تئئ  ملىى زۇ  ڭلىىا«ئەكىىلد چىىائلە  »وئرلىىا    ۈر ەئىى ۋە ۈئچۈەچىى لىىۋ ەڭم ېرلشىىل ەق

 بەقى ېرى خ بزلزلىائ ۋۇئلمڭىا ەرلشىل ىلرلىا   ئ ەىىدلىچ سڭل لىائ ېكلى  ڭاملىدۇ ا دئەكىلدخاڭزلائاود سرتا خىاڭ  الى ەۋئھلۈى ھ سك اخاڭرلىلزل

 ڭىامرلت «واىائلسىتا » بزلزلىااىام  ئ دئۇى ا ىلرلىا   ئاوىد ەىىدلىچ سڭل لىائ ېكلى  ڭامللىا ا ال ۇڭزلملى زۇ الىاىللى ۈالەالى ەالەئرل لز ئ

  ىائلىدە» سررسىزلىاچىاىل  چ سىەم ەھ  )اىائمئلىۈە ىلرلىا   ەىىدلىچ سڭل لىائ ېكلى  ڭاملىدۇ ا اوااىائۇڭلى ۈالىەالالىاىللىل ۇ  ى سرتا قلتاولز  ال

  ىلرلا ب ڭەك  «ڭەك للاچ  ئسالسئ ىەكىەئ»  ېرلزد   ئقلتاولدلل ىلسىائچل ڭامرلت«ائالسڭرل ل لكب 

 ولىى ەئ ولىى ل ەىائللىىا    ھەە ىلسىى ەت مەڭ ۈرىىۈز اېكلشىىز قلتىىاب  خەرىىى  ئسالىىسئ ولرىى ە  ئەزلىىكوارلسىىلدلل  ئبزلزلىىا ىەچتىىاقلتىىاوز  

 الىىئۋراقلتىىاب  ەرىل لىىكخ ىۈكىىەڭ ە ااخشىى   ئلۈەڭرلۈلزىى اىىائ  ىلرلىىاڭرلت  الىىەھلىەب   الىىاۋۇب ئىىۈزۈر ەل ىلرلشىىزلا الىىئۋراقلتىىاوز  

  وسئىلددئ ئەۋۇھۇئڭلاىازل ى   ىلرددئدش ھۇۋۇ. ئەڭىەڭلز  ئېسل  وس  ئااغڭددئرا  ئەڭىەڭل ەھلزلم  ۋەىلرلشز  ملررلم 

 قالدى؟ بولۇپ ئوقۇيدىغانكىتابنى ئاز  ئۇيغۇرالرھازىرقى  بولۇپقانداق 

 قەىىىىىۈئگە واكىىىىتلل  ئسالىىىىسئۇئولىىىى    الىىىىەۋەورل لدلل رلىلزلىىىىاىارلاڭ وئرىىىىسە ئئىساىىىىدللا قلتىىىىاوز  ئىىىىاز  ئسالسئۇئڭلىىىىاىىىىازل ى  

ااھلۈىائرلىرل لز  ائىلتلشىز   ەچرلىلىل   ەچزلىاملرر ۋە ئەچلىلرەئڭى ب   ئاالىائ مەھەڭللەچز   ئللائەتھلل «زوئ ئلزىلغو  مەھەڭللەت»رەڭلت 

 سۇئڭ ىلرلىاڭغئ ئى ەئلىدۇئ سالىسئۇئڭ ئ ڭۈ ۈ  ىىسمۈللمى وئرسكى   ەچرل  ىلىائرىا   ىاۇق ەرتىۈئۈەق ساسڭزلاى ەچۈئىلرلا  چ ەىسەتم

 ەىلرلى   لغڭى  وىئال  ەئلىدۇئ دئدەڭىاھۇ  ىارىد سۇئڭ ھلزلىم ئوىزى  اىئى ىلرلى   ئى ۋەملررلم  سۇئھلۈ قلتاوتلل ال ۇى ىلرل  ئائىلرلت ئ

 ۈئملرەئھەوئرىد   ئىارل رل ل لك چىى ۋېتل قلتىاورل ل لكھلل ئىاا ل ە ڭلشىاڭ  ولكڭى  ئىىارل رل ل لك ولىر سڭج چى سۇئڭلىائ بئگەڭرلۈتلل ئلى  قى

 دڭلارىىائائلرلىتىا ھ س  وىۋەچت ولكڭى  قلتىاوتلل ئىاا ل ۋۇىلىت سزد ىلرلىى  ئى سڭدۇىوئرىد   كى ۈلقى باىدۈئۈرۈەوئرىد   قلتىاورل ل لك ق ستڭىاو

 ۋەولرل سىلك  ئبزرل ل ىس ئىاڭلغئب   وئرلىا  ئاچىا مىسئەررل رل   سڭج چى ا  وارلغئڭلىېتلرد ا بالۈەقلتاوتلل ال ۇى ىاردۇ ئ ەاللررەئڭ ەر ە ق

  اېتلرد  وئرسەقلتاوتلل ال ۇى  ۋە ئاڭسلكولرل سلك   وارلغئمس اېتلر ە  ئبالۈە ئائلرلدە وسقلتاوتلل ال ۇى وئرلاڭرلىتلل  

 ۇ؟بولىد ەتلەندۈرگىلىئاد ۇشقاقانداق قىلغاندا بالىالرنى كىتاب ئوق

 ەڭقلتىاوز  ئ ۋەئارلىدللا   ۋەتىىاۇب   سزدئىى سكىتللقلتىاب ئئى بالدللا  الىقلتىاب  ەچزى ولى  ملرر مسڭدۇىقلتاوتلل ال ۇىرلشل  ىارلا  

قل لۈلىدلزغ قلتىاب  ەۋۇھڭلىائ سوى ۋەئار لشلشى   ەۋۇھڭلىاولى  ئ ۈىىۈ ىلىل  ئ بزگەئچل ىلرل  ئ سادللا چئڭ ەەھ ەم ۇىلىئاا لر ال ى

 ېتلرلشىى ا سەوئرىى بزلتلىىدللا ق دڭلىىاڭ رغڭلىىا  ىارىىدۇ ھوا ە ئوىىى  قلتىىاب ولىىر ا  وارلغئڭلىىەئتكىى ەئولللرلزلشىى ىلرلىى  چ باەئرەئھللالىى

 ۇزلى 

 ۋە ەقتە ىتەولى   الىلك ىااسى  ئىارلم م سۇئڭلىاوئرلىا   ئ ە.قلش   ائلژرا ا 75 ە لا ئل كۈسقا اچلئاادۇ ڭئول  مب   1الر  1976 _  

: ئىىارلى سئاىائرىىا  وىى ەز  ىىىاىرل   ىىىائھالىىئئۇرللزلدۇ ەەھ ەڭىىدل لك؟گبئ ەئالىىلرەئڭ ڭ ىائۇرلىىا  ەەھ سىلىمىى ەڭخاڭلىىدۇ ئەا للەىااسىى  چ



: سالىىئئللاڭدۇ ئىى ەەھ «ەڭىىدل لك؟گبئ ەئڭىى رې لوىىارلغئ وار لسىىلدۇ ڭ» ئسڭل ىىدلل  ئاڭىىدلل ەئگە و ۋۇەاىىا ەەھ «وار لسىىلدۇ وىىارلغئ»

 – ئالىىىەەئار االىىىرلىز   ڭ ەئالىىىلرەئڭ وئر للىىىا  ڭ ەئەررىىىسىچ ەم بزۈشىىىز   ئىىىې للز  ھوالىىىترل ل للا وەئالىىىلرل ولىىى  ىلسىىىلى ڭ امزلىىىبزۈئ»

 لزىى  ېىلسىلسىى   ڭ الئئۇكىىز   ە ىىس  خاچىا ئلىى  ىلرلىى  ىئالاڭىدۇ ئساسكىىز ۇل ىىىئل اۋۋللشىتلل ئىىاېچامىىاى ا سكىىز  ىئا ەچرلىىلئ ەقرەئڭى  ېق

ئئئچىىاى ىائلشىى   اوئرلىىا  ئارل غئڭلىى ە.ا ەئگەا سوىى ۋۇو اىىا وىىس سڭلىىا  ئەئگە و ۋۇەاىىا ەەھ «بگەڭىىدلى لزىى  ىلر االىىرلىز  ئېىلرلىى   ڭ

 ىلىىا   سەوئر

 لزىى  ىلرلىى   ېڭ ەئە ىىتللچ ولىى  ەڭەئرلۈلزىى   اۆئۈز ا  ئلشىىز  قل لۈلىىدلل واكغكىىزلۈىىىۈىىىازلزل  ئ ەىللەت پسۋەمىى ەولىىكگ ىلسسىىە سوىى 

وىىارلغئھۇ قل للىىدلل واكىىغ غ ااخشىى   كىىسڭا  ددوې لىى ەڭدۈئۈەكىىۈۇزل لرلىلزىى  ى ەچرلزلشىىزلا لزىى  ىلر االىىرلىىا قل لۈلىىدلل واكىىغە ئاھېڭ

  ۆئۈئز ەق سش وۈئۈتلردېا ەچز ئاھ

 ىلللز س؟ كسڭ لرلل وس؟ ۈئمەا لكتلردېش ئاھلتلز  ابئۈااخش  ق   ولك وارلغئھۇ قل لۈلدلل واكغ غ قلتاوز ۈىۈئ ە ې  ڭسڭدۇىتائ 

وىىارلرل لز  ااخشىى   سىلزلىىاوئرل ئاڭىىاب   لسىى   ئاچىىاەچلجڭ سىلتزلىىام ۋە ەئولىىلەچ  ەىەت ئىىس  در ىىا وئر ااىىدچس ھېىى ە ش بئۈااخشىى  قىى

ش ۈئۈش ئىىاھلتلز  التلرىىدبئۈ  وىىارلغئھۇ قلتىىاوز  ااخشىى  قىىۋەزلپلسىىلددئوىىاش چائچلىى  وئۇر ااىىدللا   سۇئڭلىىائ دۈئۈكىى بڭق ەچرەئگەئىىاھ

   ئاالااللددئ ىلىلشلزلا وئرسە ەمرەئھللئلشللا اائۇمرلت ئاھ ەچزلاملرر ۋە ھللوئرلاڭدۇ ولرل رلل  ئلىتلدۇئرلت   ڭىئ سۇئڭلائ

 ەقرلپرەئڭى چ بۋەڭىدلۈ چ ۈىىۈ ىلىلى  ئ ەئولىللرەەىلرلى  چ قبئلىدللا ااخشى   ئئىسكز قلتاب وارلغئڭ   سچەخەالسلسرل  م ەئوللەچ 

 : ىئالدد ئئچتسئللا

 ەى لىىىلەتقلتاوىىىىا زوئ ئ ۋە سۋۇچىىىىاڭرلىلز قلتىىىاب ئئى ائاڭلسىىىلزلب   ئاچىىىا ې لرلشىىى  قلتاوىىىىا ئ ەالىىىرەەھ ەڭئ بز قىىى اوارلغئڭلىىى  1

 كىىىسڭا  دئارلىىد بئڭەزئاڭلسىىلدلل ئىىىب   ئلشىىتا ئاچىىىا ىەئوىىىارلغئ  ىىىۈڭۈ   ىل ىىىددئسڭاىىىاالت  م وئرسكىىى   ڭىىىئ بئۈەقىىى ې لۋۇچىىىاڭرلىلز و

قلتىىاب  الىىبالدللا  قلتىىاوز   ئسۇئڭلىىا وئرسكىى   ىىىئڭ مسىلتتىا كىىسڭدۇى ۋە قبئلشىى  ئئىسرلۋۇچىىىاڭرلىلز قلتىىاب  ىەملشىىە ئباىىدە وارلغئڭلىا

  ې لىىىددكىىىائۇئلت ىىىىازل ۇە وب   ەئتكىىى ۈىىىىۈ ئ لشىىى ېتلرولىىى  ىلسىىى   ىلرلىى  ا سىلىمىىى ەئلۈەچرل لزلىىىاىب   ئلىىى  قۈڭىىىدلرلل ئئىسكىىز 

 ۇزلى  وئرسك   ئۈر ەوارلغئرا  ئئىسكتائاڭا قلتاب ب   ىلسىلس   ئاچا

ئاردلىدۇ قلتىىاوز   سۇئڭلىائلشى  ئ بڭىدۈئۈشق ېرلشىىائ ۋەتىىاۇب   سزدئ  قلتىاوتلل ىىئاھەچرەڭىدۈئۈش سكىىاوىارلغئڭ  قلتىاب ئئى  2

  ئاڭىىىىدلل قلتىىىىاوتلل دواكىىىىرلزلد ە ولىىىىر ېىىىى ل و سشئئىىىىى ۋۇزھۇئىىىىا ڭرلتاىىىىائۇ سۇئرىىىىائ ەئھللىلسسىىىىلر ۋە ېۈىىىىااەىلكلىىىىىائرلت ى ې لىىىى  ئ

ئىىاڭلغئ ب   ئاچىىا ئەم ىىا  ېرلىىددق  شىىاشچل سچىىسەئئى سۇئڭ ئاالىىتا ئىىب   ئاڭىىدلل ئاالىىتا وېىى ل   كىىەئىرەە ۋەالىىئئۇش  ىۈكىىەڭ ەڭرل لز 

ىلرلى   سڭىدۇىڭۈ  مۈۇزلىى  ىى ڭ االىرلى ڭ  ئئۇئرىا زوئۇە چاخارللا  قلتاوغئ بزرل  ئ ەئمەالتلل و ەى للەتىلكلىلشللا ئ اوارلغئڭل

وارلغئرىىا  مسچەخەالسلسىىرەئ  دىلرلىى  ىئالىد ەاىدۇ  ەاپللىىاچلز ق ە ى ەچرلزل ڭ سكىىتللقلتىىاب ئئى سۇئھۇىئزرىىاە  ئى ەالىل چ ەقسىى وىارلغئھۇ ئ

  چەقلترەادد ئاكسئلدللاڭرلىلز لتلز  وئرلا  ئللل ئبگلزلشۈە ۋە ئئىسكىاوارلغئھۇ  وې لشزلا ئئىسە ئاۋۇزھۇ ئۈڭرۈزقلتاوز  

قل لىل  خسالسالىە    ۆئۈئھدئز ې لشى و سەقلتىاب ئئىى سوئرئالىل  ستملزى ەولى  ىىاڭ  ۈڭ قى ەئوارلرل للا ى ائاڭلغئڭلب   ئاچا  3

 ىەئئاڭىا  لىرە وئاچىا  وىسڭ ۇزلىى   وېى ل  ئئىىسەقلتىاب  وئرسل س ملزست ىاڭ ەول   ئئرتسئدە وېشلدۇ ۋۇىتلدۇوارلغئرا ئاخشل   ااچلدللا  

 ىلرل  ۇزلى  ئۈزمەالتلل ئەم ا  وئرلدد ىلرسل س ڭبۋەچرلشل  قۈڭ 

ولىى   ولىىرە  دئدشىاڭىىد ېالتللىىاالز وئرلىىا  ئ سڭغئرىىائئا ۈڭىىدلرللق ائىىاڭلغئ وارلغئڭلىىب   ئاچىىا ەقلترلشىىل ە چ سچەخەالسلسىىرەئڭلام  

 ەئى سۇزلىى  ئىاز وئرسىل  ې لشى و سەقلتاورل لىدلل ئىازئۇىتلل ئئىى  شاادللا چل سئدەااىت ۋە بئلدللا ااخش  ق سۇئئ سۇئرائ  ۋۇىلتتا

ااكىىىا  11 سۇئ  وارلغئرىىا ئىىد ااىىدۇ ىلرلىىد ې لسىى ەڭرلۈز وئرلىىا  ى سكىىىاوىىارلغئھۇ قلتىىاب ئئى ېىى ل و سەقلتىىاە ئئىىى ۈزمەالىىتللئ ۈڭ قىى

وئرلىا  قلتىاب وىارلغئ  سەاىاق  ئئىى سل ااخشى  قلتىاب وئر لسى ەز  ودىلرلزلىد ەرەەچ ېى ل و سەقلتاب ئئى ۈڭ ق ەئى ەھەئى ەڭ ەقل گ

  ىار للىا  وئرسىا  ئاچىا ېى لۈلپغوىارلغئ ز ەئااڭلىدۇ ا ېى ل و سەۇزلى  وارلغئرا قلتىاب ئئىى ې ل و سەئئى سۇئرائ سڭ ىلكلىىا وئرسا  ئ

 ۇزلى  ىلرددئلش  ھۇۋۇ. وې لشز  ئئىسە ولرە  الەۋئىاڭرلت ىارسل سئاڭا ىائىاە ب 

 ساىسرىىىاۇزلىىىى  وىىىارلغئ ئ ېىىى ل خلىىى  قلتىىىاوغئڭ  ىىىىازل ۇە و ەئوئرلىىىا  ى ەئھللىلسسىىىلر ۋە ېۈىىىااە لىىىدۇ ىااچاىرل اوارلغئڭلىىى  4

 ەڭرلۈلزى ئاا لر ىال ولى  ىلسى   ئلۈ اىاااچلزلى سۇئڭلىائ اقلتاوزلى سئالىا چ بئۈەقلتىاوغئڭ  قى ەملشىەى سئرلزلدۇچ ساىسھللئ ۋەوائرلزلدۇ 

 بازلىىاوئرسىا  وارلغئرىىا ئ ەت  ئل ۈىىاڭللدوئرلىد سىل  اىى سىەوللت مى سكىىىاقلتىىاب ئئى ۋەاوىىا قلت ەچلجلىىدە   ڭدوئرلىد ڭىلرلىىا  ىارىدۇ ىىىئ ېىىى

  ې ەزق ې ل و ېكەەىل ۇارلت و سڭ ىلرل   ئ سچسوەاڭاقل لل ول  ق ەئل لد

 ا چاررللىى سۇئئىى ۋە بئۈڭ ە ىل ۇارلىىت قىى بز قىى سۇئڭلىىائ ېىى ل  و ېرلىى ئ ەئمەڭۈلرلىى ل ەوىىارلغئڭ  قلتاوەاڭلغئرىىا  قلتىىاب ا  5

 ەرى ىل ۇارلىت  ا ەڭ ى ئ ۋە ەالىل رل  ئ ەقر  كى اقلتاوزلى ېتلۋېرلشىتاقلتىاب ال ە ۇزلىى  وىارلغئ ولىر ېى ل و ېرل ئ سۇئراقلتاوغئھلل ئ

 اقلتاوزلىىىى سش ئلسىىىى لز  ئئىىىىى دڭزلىىىىاىلرلىىىىا  ئئئ ەكىىىىل ڭ ا ولىىىى  قلتىىىىاوز  چارغكىىىىتا ئا تئئڭلزلىىىى ەئىلغئرلىىىىت وئرلىىىىاڭرل لز  چىىىىارغش  ى

 وىىس  ۆئۈئھدئولرلىى  ز بزرلزلدللاڭرلىلز الىى ې لرەئڭلىىاقلتاوتىىا ڭ ۈگۈئچىىۈش ا بزچلىىك قىىب   چلىىك برىىۈمرل ل ەو ەز و ۋە سڭدەئلجلسىىل ەم

  ئبگلتلددىلرل  ۇزل رلىلز   ھلىىەت ڭې لرەئگە ئېرلشتا الېتل وارلغئرا قلتاب  ئسالسل

ىارىىىدۇ  سڭاالىىىل م ېشىىىللاا سۇئڭلىىىائ اقلتاورل لزلىىى ەىلسسىىى ۋە ېۈىىىااەى سچلىىىدللا ئئى سۇئڭ ئىىى ۋە ې لىىىدللا و سەوارلغئرىىىا ئئىىىى  6



 

   ەئتك وئرسك  قلتاوغئھلل  ې رللخائۇقت ەئوللەچ ۋە ۈكلزلشرللى

ولرلىى    سئالىىەت  مسڭاالىىلۋەچز اىىاق  ىاڭىىدۇىغ ولىى   قىىۈڭرەئھەوىىارلغئ ھلپرىىئ. ئارلىىا   قۈڭرل لىىدە وىىاا ۇ.  ئىىااەمرەئھە ب   ىېلىىت  7

 اقلتاوزلى ۋە دۈئلددالىباىلرلى  وارلغئرىا قلتىاوز   مسڭىدۇىىلرلى    ىەھلىلەغئڭ  خىئش وئرلىدللا  قلتىاو ۋە ااىتسئلىدللا  ئىسۇئوارلغئرا 

  ىلرددئلدد ىېىىل  لتلز  

 ئرسچسە الىى ئئىسكىىتللىلرلىى  وىىارلغئڭ  قلتىىاب  مسڭىىدۇىۇزلىىى   وەئمەالىىرلل ىئاىىسە چېرېىىۋلكوئ ىەئگلىىكااچلىللىىا  وارلغئڭلىىا  8

  ىئالدد قبڭدۈئۈە ئبچۈۈزۈكۈە ۋۇىلت ولرە  چېرېۋلكوئ

ىلرلى   ەكىەولسلچ ئئىسكىىا ئىسۇئڭ  اۈئگەڭىدەاىئل  ئىسزدڭ ۇى ولرە خار  ىلر االرلت  وارلغئ  ژدئڭارغئھلل ۋەاكلزدۇ قلتاب م  9

  ىېساورلزلددىائرل لدلل ول    ئاھەچرەڭدۈئۈكزلا ئئىسكىاوارلغئڭ  قلتاب  وئرسە  ئاھەتااخش  

 قىبەقلىى  ئل لىدە ىە ىتەول  ئاي اىاق  ولى   وې ل   ئېرل  الاولىلس مس ئئىسشقلتاب  ىە تلرللئاارلت ااق   ئئچتسئلسلدۇوارلغئ   10

 ئئىسكىىىالتىىاب وىىارلغئڭ  ق ىئاسكىى سئىاھلتلز  ائرلىىا  مسقا ىىاچغش ولىىرە  ڭەئالىىە قبئلىىدللا ااخشى   ئىىبز  ئىىسڭ وئرسىىا   ئئىسرىىا قلتىاب 

  الاڭلرلددىائرل لدلل ول    ىلكلىلتسئدكزلا

 ۇ؟بولىد ېتىلدۈرگىلىي ەۋىسىنىھ ۇشئوق كىتاب ەرزەنتلىرىمىزدەقانداق قىلغاندا پ

 ېىىى ە ھ «د؟وئرلىىىد ېتلرىىىدۈئگلر ا ەۋلسىىىلز ى سشقلتىىىاب ئئىىىى ەئزەڭترل ل لىىىكھەىاڭىىىدۇى ىلرلاڭىىىدۇ  » ①ەقۈىىىائو درۈەئلىھوقتىىىئئ ئاوىىىد  

 : اازرا  ەەھ سڭدۇىماىارلسلدۇ م

 .ە ەرتۈئمەق ل ملسارغئڭ  ق ەاڭ ول  ى سڭااللۋەچرللم ەۋلسل ەى سىسشقلتاب ئب   ەۋەلى ېتلردۈئۈر ە ا ەئھەا سو ە م»

ىلرلىدللاڭرلىلز   لەۋەى ې ل ەىلكلىلىدللاڭرلى  اىاق  ڭى ې ل ەڭى سۇئڭلىاوئرلىا  ىاررل لىدۇ ئ ەكىلسلم ە واكىلغئ ول  ئلى  ولىر: ەئقلشلر

 ە ئلى  ولىر ې ەڭى ائڭلىسۇئاڭىدلل ئ  لك الاىغچسىل ۈىۈ ول  ئل  ئ سڭ ااق  ئ ەئالل لكاائلتل  و ۋۇىلتوئش  سۇئرائ رېۈلل  ەر ەا لكولر

 .اەقۈڭددئچئر ۇ ول   ىەىلىەچە  وس  ەاددھ ەرەاسلكىلكلىلدللاڭرلىلز  ولر ې ل ەڭ ۋەوئرلدللاڭرلىلز   ەكلسلم

 ەقىى ۇىو  ل ەېڭىى ائلزسىىاڭزل ەئااڭلىىدۇا الىىاىغش ەتالىىائ ەشوب    بتچىى د لغڭلىىائاا  سىلىىدللا ئ ۆرەچىىۈەولىى  ھ ەڭەا ۆرەچىىتللھ ولىى  ە م

 .ەچتلى. وئرلدللاڭرلىلز  ولرل  اەرسىلرلدللاڭرلى  م ەۋەلى ەق ۇىو ې ل ەق  ڭىلكلىلدللاڭرلى  اا

 ەتھلىىىى ەچىىرەئگەرواكىىا ملر ېرلىى ى سئدەئئرتى الىاىغە د لغڭلىىائاا  سىلىدللا ئ ۆرەچىىۈەولى  ھ ەڭەا ۆرەچىىتللولىى  ھ ېىتلىى ەىىىاڭ  ولى  ە م

 ە ئلى  الىلىلرل  ولىر ۋە ې لۈلشىرللز ئىسۇئ  ە ئمپللئچل الى  وئرلىدلۈقلتىاب اىاق  ىىئل ق ېزلىدۇا ۋئد ارلىغئڭلىااا ىلرل  ىارىدلى  ىائلسىا. 

 .بچۈۈزلدلۈە ااق  ىئل قئمپللئچل اللدۇ ول  ئل  ئائىلرلت ئ سىسشقلتاب ئ ۋۇىلترل لز وئش  بچلدللا ئ

   بچۈە ردلىدلل ئىئائل لى    ەىىۋەىب   ىىاي سخغش ئى سئدەئئرتى بئەئى دڭىددىغئھۇوئرسىا  ئئئ ۆرەچىتلۈلرەئھ ۋۇچىىا م ىلرلەئەىىلىچ ەم ىائ

 .بچۈۈزلدلۈە ئ ە ولر سئدشىائۇە ئئرت ەىۈەڭرەئگەقب 

 ىلىىىتسم ۋە ېىىىتلرل ا بالىىىۈەئ ەئولىىىلە چ ەرۈىىى وئر االىىىتلل  و ەئىىىى گلىىىل ملىىى ۇل   سرسر ىىىاچ ەئىئائلسىىىلدلۈ    سۇئڭلىىىائ ەىلىىىىەچە ى

 .ەئىلددئ 

ھلزلىىدللا  ئلك ەىىلىىدەاىىئررل   ى ېتلردۈئۈكىىزلاا ەۋلسىىلز ى سىىىسشىلكرلزرلىىى  اىىاق  قلتىىاب ئ سشقل لىىل وىىارلغئھۇ قلتىىاب ئئىىى ەگەئئ

 : بچل ە ىلرل  ئ ئاملرغئڭ  زلۈل  سىلىم ەول  ىاڭ  بۋەڭدلۈ چ ە ولر سڭااللۋلت م ۋۇىلت سە ائررل   وئر ەول  ىاڭ  سڭلاوئرساى  و

 ەئائلر برۈھللا و بڭۈلوارلغئرا ق  1

 ۋەلىىىكلىل  وىىىارلغئھۇ ى ئۈىىىىۈ  كىىىسڭلا  ەر لرلزلىىىددو ېشىىىلدلغا 6 ەالىىىرە ۈھ سڭلىىىائ ەئ ئاۇىلىىىدلرلۈر ەز دلۈ  وخائۇقتې لىىى اوارلزلىىى

 ىىۈڭۈ   دئرلزرلىلىدىلك سشئئىى ىلكلىلشىغئھلل ولى   قلتىاب سئى سە ئول ئئازااىدللا  وئرى ەئىاڭلغئ ئاۇىلىدب   ئاچىا اېتلرلشىلدە ىەۋەالزلا

 سكىىاقلتىاب ئئى ۋە لكل الى ئەالىلى ىەرللزى  وارلغئڭلىا ەڭى ا  دئچارغكغئھلل ول لزى  چىارغە ول لىد ئاردلدلۈ  ائاڭلغئ  وارلغئڭلب   ئاچا

 بچۈۈزۈكى ئ ۇىلىتۋ ە ولىر سڭغئقئىلغئرىا ىلىلى  ئئازلشى    اادلسىلك ئئاى ەئىازۇھب   ەئقلىلئ ااىاق  وارلغئڭلى دماال  ىلرلشىىا چل لشىلد

 .ې لددكائۇئلت ىازل ۇە و ۈىۈ ئ

 ەۋلسىلزلاى سشوىارلغئھۇ قلتىاب ئئىى برۈكى  و بڭىۈلق ەچرەڭدۈئكىۈەئاھ ىاسكىوىارلغئڭ  قلتىاب ئئى ائاڭلغئڭلىب   ئاچىا ۈىىۈ ئ سڭلاكى

 .دئول   ىلساورلزلد ەئچرەئڭلاك سىلىم ۈىۈ ئ ېتلرلش ا

 ەئائلر سادللا قلتاب ئئى  2

                                     
ب الرىى  الىىۈئللەڭلا ىەملىىى كىىەىل لدە ھدڭلارىىا قەرىى ە   ملسىىل  ئەزىەئ ولرل  اىلىىدۇ ئئىسرىىا   ئلسىىغ.  1951ھوقتىىئئ ئاوىىددرۈەئلى وەقۈىىائ  الىىۈئللەرلل ئىىارلى   ①

 ھلل قب  ەز قلتاب اازرا  30رلل ئلسغملم اازرسىلغئھلل الاڭلرلدد  ىازل رل ە وس الاىەھە چەئوللەاللدە مسچەخەالسلى وئرسە  ئلسغ. ھدڭلااللدلۈ  قبئۈڭەئ



 ساىدللا ىقلتىاب ئئ ۈڭ قى ەئى ەزۇرلى  ئ ەرۈى و ەمەل ئ ې ەڭرلىلھ ەااق  ولرل رلل ئىائلر ەئولللرللچ ې ەڭرلل ھ ەئائلر سادللا ئئى قلتاب

 ەالىلىئ سقلسىلزلاىائلسىا ئ ەئە ىۈەولى  چ ەڭەا سۋۇچىىاڭرلىلز  قلتاب ئئى اىائلسا ھۇھلسلزل ەئە ۈەواۇ ول  چ بادلۈ ئ سە وئر ې ەڭرللھ ەئائلر

 ەئالىىىىز ھ ې لزدلشىىىىلزلاى ۈكىىىىزەر ل ە ى ەئالىىىىلز ھ ەقتە زلىىىىاوئرسىىىىا ئاڭلسىىىى  م ەئە ىىىىتەچ واكىىىىىا ولىىىى  ەڭەا ۋۇچىاڭرلىلز  الىىىىلكل

 .ې ەقتسئھ ەول  ئائلر بئلدللا ق ڭرلىلز ۈكەڭدۈئلۋۇچىاى

 ەولىلىمچ ەىلىلىمىااىات  ى بچۈە ئى ە ولىر ەرە.ىب   ەرەزى قلتىاب  ەرللدەى اوارلزل ېتلرلش  ا بئۈەق ەچرەئڭ خل   ائارلل سو بادەئ اوارلزل

 .سئرسزلددچ ەڭ لز ئلش ې ە ھ ە  ىااات ئلۈ

 ې لرلىىا و ېرلىى ئ ەىىلىىدەىلكرلزرلىىى  ى سشقل لىىل وىىارلغئھلۈ  قلتىىاب ئئىىى لەئلپلىىدلچ ساسك لسىى ئىىاڭلغئ ئب   ولىى  ئاچىىا ې لۈلىىدلۈ ئام

ئىىاڭلرل   ب    ئاچىىا ەالىىرلدە% وىىارلغئ  ئ82 ۈزھەاىىاق  قلتاوىىىا ىلكلى ااىىدللا  اىى بئمەاىىدللا ق ااخشىى  سكىىز قلتىىاب ئئى: بئەقىى ەچىلىاچىىىاچ

 .ە وارلغئ ئلۈ سئدر للا ىلكلىت سىسكىاقلتاب ئ ەئلپلدللچ

 ەئقل لۈىر ەرۈى و ئەمەل  ولىرە  ەاىدەشى سكىىائئى قلتىاب ەىسەت م سئدكتللىلكلىت سكىاوارلغئڭ  قلتاب ئئى لىەچۈ ەىول  ى سڭلس ك

 .دئاكلد ەمەر ەكائۇئلت ىازل ۇش ئائىلرلت ئب   ەئتك ەگلشلدللا ئ ڭغئراىئ

 ەقىۈ ا ەەھ د وئرلىد ڭىىئ سەوئرى دللا سمااىئئى قلتىاب سوىارلرل ل لكم سمااىدلۈەڭ لك ئىاڭلغئ  قلتىاب ئئىب   ولىك ئاچىا ۈىىۈ ئ سڭلاكى

 .سمۈللىلىل لشل لك م

 سچس ەاڭلس ق ەئائلر  3

 ئەررل لزلىا رەئب ئۈىىۈ  كىسڭلا  بئلسىلكق ۈچۈ ەاڭىاق ەئلپلىدەولى  چ بالزلىائ ب لز لسىلزلاق  لك قل الىل بارل ل ەئى ەئورلۈرەئڭلىار

 .دوئرلد ڭىاردۇ ىئ ڭ ە ەچرەااق  ئاھ ۈزڭبق ەخسرەئگەك سادللا ئئى قلتاب ۋەوارلرل   قلتاوىا 

 ۈىىۈ  ااىدلرلزل  ئ سەقلتىاوغئ ئئىى سئى س وئرسىل  قلتاوەاڭىا بارەئھەئ ەز قلتاوەاڭلدلل خارلم  و بارل  ئ ب لز ل لكڭلاق اولكڭل ەم ائ

 .چلكلرلا  ۈىۈ ئ ەتئئخشاش زلزز مئزللەاڭللا ەرۈ و ەمەل ئ

ئوىلىىم  سۇئرىامىال قلرلىدللا   ئ ەزۇرل للىائ ەئىائلر ۈچىۈ قل لىل   ڭىىئ  ەولى  ئائلرلىد ەئىلرلزلىدلللز   ى ەرەەولىكھلل چ ەمەرللەچىتەئ

 .سئدكلددئچ  لرلزل  ات الب   قلتاورل    ات سچس ەاڭلزلاق سئ ۋەك  سقلتاوەاڭا وئر ول  ېللشغادللا و سزدىئ

  اادلرلز  ەچرللئ سۇزل اچرل لدللم ېەزلۈاچ ېرلۈت وڭرسىئ  4 

 ۈىلز قىى ېازلىىمز بالىى ۈئرەئڭلائ ېتلرلۋۇچىىىا ا ەئالىىلرەئ ىاچىىائرلت ڭ سڭ ىىسىئئا ېرلۈت وڭرىىسىئ ۋە ېرېفىىس چ ې ڭېىىت ئلزت كوئ ېرېىىۋلچ

 سالىىتەىۈە.م سواكىىرلد   وىى سكىىىاىلرلىىدللاڭرلى  ڭامااىىا  وئر ەئە اادلسىىلك ئلشىىغئرا الىى ڭاىىئىلغ ب  ەقلز قىى ازلازلزلىى سئدە ئاالكۇكىىت

 .دئول لد اوئرلدللا  ئاملرغئڭل سچئالارل ەئولللرلزلشۈەچ

 ىىىۈڭۈ   ېى ەزاىئل ىئا االىرلى  ق ېرلشىللاى ۈكىۈەى ەچۈەئلىىاو ائڭلىرەچسۇزل ەم ېرلۈت وڭرىسىئ ە ئىاڭلغئ  قلتىاب ولىرب   ئاچىا سڭا كى

 ېرلۈت وڭرىىىسىئ قلتاوزلىىا  دوئرلىىد ەررىىىسبقلتىىاب م سمۈ ىارسىىىا ىئىىى ۈكىىۈەى ەچۈەئلىىىاو سۇزل ەچرەئمىىى ئېرلۈت وڭرىىىسى ولىىرە قلتىىاب 

 ولى  ئلۈۈى  ۈڭ قى ەئكوئ ئاردلىدۇ ىېرېىۋلچ ۋە ې ڭېىتئلزت ائىاڭلغئ وارلغئڭلىب    ئاچىا ۈىىۈ  ئر االىرلى  ئو ەررىسەئاردلىدۇ م سۇزل ەچرەئمى

 .ائل ىئا االرلى  ۇزلى سئدكىائئرت ەزللاھ ەچتللالائ

 بڭر قىىئىائىلرلت  سشئاالىتا قلتىىاب ئئىىب   ئاالىتا ۈزرلزلى ا سكىىىاچىائلەلم قلتىاوغئڭ  ئئى ۋە بىەزىلرلاڭىدلغ  وىارلرل ل لك ىىى سڭدۇىكى

 .دوئرلد بئلدللا ااخش  ق ەىلىلمقلتاوز  ى ېپل چ سزدئى ەرل ئائىلرلت ى سىسشقلتاب ئ ې لرلدللا  ئ

 ەڭ لك ئىىاھۇ ىلرلىىدلۈ سرىىسىچ ۋەزلپلسىىلز  بزل لكڭلىىائ ۈىىىۈ ئ ەئولىىللرەشچ سقەم ەلئىىاڭلغئ  ولىىك ىاىىىاڭلۈ  وىىارلرل ل لكڭ  مىىب   ئاچىىا

 ەڭ لك ولرلىىدلۈ سىل رلىلز مىى سڭدۇىكىى سزدىلزل  ىىسوئرسىىا  ئوىلىىم ئ سىلىىاڭىىدۇى مىى قلىىللى قل لۈىى  ۋەئل  لۈىى  ب   ې ەزاىى سۇئڭلىىائ

 « دوئرلد ېسلرلا و ەھەمرل  ى ۈڭج چ سكزلااائۇمرلت ئاھۇ. وئر سەىاالل  وئر ىلكرلزرلى  سىسشوارلرل ل لكھۇ قلتاب ئ

 

 

 

 



 

 

 گەپ توشۇش –ئىناقلىقنىڭ دۈشمىنى 

 

 ەخىىت غئرا وئاۇىلرلشىىل  ىىىئئۇر   قلشىىلرلل ىاااچتىىا ئلزسىىاڭ سىلىمىى اچلىى  ئلزسىىاڭغئڭلوئرلىىا   ۋۇاللتلسىى ول ھلزللىى   بزرلشلشىىزلاال

 بڭرلز قىىىىى ەئڭلاقلشىىىىىلر ەڭسىىىىىە چلىىىىى  ئىىىىىائىلرلت ئلپاھلر ەخغىىىىىىغئااخشىىىىى  ئ سئرىىىىىس ڭ ېرلىىىىىدللا ق ېرلىىىىى ئ ەمرلىىىىىلئلزىىىىىاىرلت  خاچل ا

 اې لكڭلىىولىى  ھ ەتئللىىائ ەرلىىتللچلىى  ى  دلپاھلرلزلىىدچلىى  ئىىائىلرلت ئ سكىى ەڭەا ەچرەئمىىسئلرر ەرللماامىىا   الىى سئرىىس ڭ سڭسقرەكىىتۈئلدللا خ

 ەۋ ەزلرلتلزىى   – ەخىىغىئ دڭلاالىىلز  ئوىلىىم ھ ەمزلىىا  چلىى  ئىىائىلرلت ولىى  ئاھدىلىلىىد سوئرسىىا ىل راىىىىا كىى ې ەڭىى ې لىىكھۇھ سە ىل رلىىى  وئرىى

 ەمىلىىلەتا  ۋۇچىىىااھلرلزل  ئىىائىلرلت ئلپچلىى ېلتىاڭىىدۇئ ەڭلىىدللم ەرىىس.  مدوئرلىىد ۋۇرللر ولرلىى ەڭرلۈلزىى ئلۈ ەئلجلىىدەىااسىى  ھ ەئولللرلزلشىىلزلاچ

   ې ەرەاددو ەچتۈئۈئەئ ەقىئوىلم ىللا لتلز  ئ ەۋئڭلاھ سىاھلسلرل   ك

  ۇھىملىقىم ڭتىلنى ساقالشنى

 –الىئئال  ۈالىتلدل سچلى  ئ ەز الىئئۇى ىلرلزللزلىد –الىئئال  ۈالىتلدەئ ەزۇرلى  ئ ەزگۈھل  ىاچائرلت ال بزىئۇى  ق ۈڭلدەق ەتئلزسا  ىللام

 بزرەئڭ الىى ېرلىىدللا ق ېرلىى  ااىىدلرلت ئ ەچتەئىىاخل  ۋە دڭلىىاھ بزل ەئى ۋەئلزسىىاڭغئرا  ەچت ؟ئلشىىر بزرەئگەىاڭىىدۇى الىى سڭ   ئىىدلرلزلىىدالىئئۇى ى

چىئر ۇ ائرلىا واكىغادللا   اامىا  ئلشىغئھلل  ەئڭ قلشىلر سڭ ئ س؟ىلردل  بزرەئڭ ئلزساڭغئرا زللاڭرلت ال سكتەزچئك ەەااق  گ س؟ىلردل 

 –الىىئئال  س.ىئىىى ۈالىىتلدەئ سڭلىىاو ەچلل س؟ىلرلشىىىا ئلشىىر سزرسڭ لرلىىتئائلسىىلدۇ و ەئڭلااىىاق  قلشىىلر ەچتل س؟لىىا ئلشىىرچئالىىلدللا  ااخشىى  ائر

 ەئلۈەچرل لزىى ى –ئلىى   ۋە بزرل لز ىلرلىىا  الىى سۇئڭلىىائ ەئلشىىتلرەئ  ۈىىىۈ ئ ېزلۋۇر االىىرلى چ بزلدللئلزسىىا  ىلرلىىا  الىى  دىلرلزلىىد الىىئئۇى

ئسڭسچ ىىىاڭغئق   الىىىلرەئڭلا ئۈالىىىتۈڭغئھۇ الىىىلرەئڭ  قبزلتلىىى  : قبئالىىىلتلر ە  ھەە ۇىمسڭىىىد دەىسئئىىىا  قەئل ىىى  سئلىىىددچ ەەخىىىاچل لر

 ①ىلر لشىىىل غئڭ  ولرلىىى  چسئلىىىددالىىىلرەئڭلا ئىىىسۇئ     ىبئمەچرلىىىل  ەئلشىىىتلرەئ وىىىائرىىىسى  غئڭ ب اېكلىىى  چسئىلر لشىىىل  )رىىىسى چسئ

 قۈكەڭدلسى ولى   ڭەئالىلزلا ىەمى ە رىېۈلل ىلرسىل س  ئزدئىاااكاكىز   خىاچل اە. ۋەئلزىاى  چلىز   وەخترلل  مسڭااللۋەچتەئلزساڭغئ قلشلرلل 

  ۈكەڭدلسلددئق ول ھلزلل  ئائزدۇئڭلا وسڭدۇى چئكسش گەە وئرللزلدەز 

 ۋەتلىرىيامان ئاقى ۇشنىڭتوش ەپگ

 ئەم ىىا  ددئارلىىا  وئرلىى ۈالىىلز چ بى ەتىىىائۇ ىىىا غش ئىىائىلرلت چىى ەئگەقلشىىلر ەەىلرىىد  ھ سىلر للىىا  ئلشىىغئڭل  ەزلىىدەو سشچئكىى ەەگ

 ەزلررلۈىىى ئ سڭلىىىائ ۈڭ ىامىىىا  ولىىى  قىىى ۈگۈرلۋۇرسىىىل س چ ەقل  لۈلىىىد ۋېرلىىى  ئلىىى  ىلر للىىىا  وئرل ىىىىې ب سكىىىسرسى چ ەە)گالىىىسخەڭ  

 ىەىىلىدە  ەچرلى  زەخزللىا   – ئېللى  اەچۈۈزلىدللا واكىىلغئرا  چسكىسرسىلزلا گەە  دوئرلد ەالۋۇئائلسلدۇ ئ ەئڭلائاكۈائلرلزل   قلشلر

 سزدرلىدد لت وئلزىاىر ۈك ەڭرلشىلدد ھ ەولى ل  –ھوالىتغئ ولى   ەۋەولدللالى سرىسىخ ەزلى ئ سوى ەتئللىائ للچئكسكىت گەەئاىىلزل لكھۇ   البز

 چبقۈرىۈشىىا   ولاىسھە ئئچتسئلسىلدۇ قلشىلرەئ الىەۋەورلل چئكسش گەە ىەچتا  دول لدلل ال ۇىرلشلدب   ول  سرىاڭغئچ د  ائىلرلزلد ەئئائلرلر

  ې لددو ۈزا ئەىۋۇررل ل س

 الزىم ەتمەسلىكئىشىنىپ ك ېنىقلىماستىنئ ۆزىنىس ۇشۇغۇچىنىڭت ەپگ

چەقتلزىى  ب  )ئلشىىزلا چې ىى ئىى  ئل ىىا  ئېلتىىىاڭغئل ئەگەئ الىىلرەئگە ولىى   االىىلت ئىىاھە. ولىى ەئ خەۋەئ ئېرلىى  قەرسىىە  : دەىسئئىىا  قەئل ىى

ڭىى  ئېىىزلىغە خەۋەئ   ئىىسولىى ەئ ىەۋمىى ە اامىىاڭرلت ىلرلىى  ىئاىىسە  ىلر لشىىل غئرا  سكىىاا ا  ىلرلىى  ىار االىىرلىل غئ ئۈىىىۈ  بولر ەالىىتلل

   بئاللتلر ە ق ھەە ②قبئۈڭغئ

 – سڭىىدۇىئ كھەەىىل لىىى االىىلكڭل دئۇى ا ئىىئرر  ئاوىىد ا اۇڭلزلىى ېرلىى  ق سەچئكىى ەەگ ە.ولىى  ئىىاھ ېزللىىاا ەالىى لزلاو ەالىىە ئىىارلى ى ڭرلىىتھۇ

  ە تسىلرد   ھ بزرەئڭ ال سڭدۇىم

 وئرد ؟  سڭدۇىىاىا  ك –

  ەال  و ەالە ى سالئئۇ ت ەەھ –

  ۈگۈ و –

 بئھۈڭ؟ق ەاەئھەى دئۇى اڭز ئاود ە ال –

  ەاەورلزل ئ ە.ئاھ ېرلى ى ې لپتسو ۋۇباا ەەھب    بئھۈ. ق بالدەئ –

 ا؟ئل  ىلغچتل ې ەڭ بالدەئ دئۇى اڭزلائاود ە ال –

                                     
 ب ئااەچرەئ 12ب 10ئلزفلتائ الۈئلس : ①
 ب ئااەت 6ىساسئۇت الۈئلس :  ②



 وائراڭتلى  سەوئر ېا ا م –

خلىى  چامىىاى  ەقۈلكالىى بالىىدەئ دئۇى اڭزلادئاوىى ە.ئىىاھ ېرلىىى الىىئئللاڭدۇ  ى ەەئلىىز لۈلر ەەھب    ا؟الىىدل ې لرەئڭىى ڭ بالىىدەئ سڭلىىائ ە الىى –

 : ەال  و ەالە ئاڭدلل ى ې لپتس و ېلتل ئ ې ەڭرلۈلز ا

  سچ ىىاا ە چ ۈكىى ە ھ دئۇى اڭز ئاوىىد ە م س؟الىىلل لدل  ەەولىى  گ ەاەوىىائ س اىىب   سخلىى  چامىىاى الىىلللپت ەقۈلكالىى سئالىىلىل لاى ېزلاالىى –

ب    االىىلتلب   ىىىس اېزل ىىدلل مېزلىىاىىىئە  الىىە   وەرۈىى  ئەمەل  ۇى ا ئاوىىددئ ئىىاھە.ىلرلىىا   گەەاامىىا   ىەىىل ىىدە مېزلىىا ئەالىىرلدە ىىىۈڭۈ 

  ە تسھ

 ۋڭىىى ول ۇ ېزلىرل االىىىتللئ ۋە سچلۋېرلشىىى چ بزلز قلىىىى ئىىى ەئى ۈىىىىۈ ىار االىىىرلت ئ ۈكىىىۈەى ە لتزلسىىىل  سكىىىسرسىلزلاچ ەەگ ەىلسسىىى سوىىى

  ەئزللددئ سكىاوئر ەتئلل  ۈىۈ ىلر االرلى  ئ سكاا ا   ېلللق سە ىئا ەڭجلتل ئ



 

 

 

 ىلىق ۋە ئۇنىڭ خەتەرلىرىچېقىمچ

 

ئ    اارلا  البزرەئلۈۈ  ئېللك گە ز –ول ۇۋڭ  زللاڭلا ئسى لتل  ئۈىۈ  ئسڭلا ىەىىلدە واكىلغئھلل ئاڭرللا  ول   ب  ىېىل  لرلت 

 ئىرلتكتلل  ەولرە  قب تۈئۈە ىائك  چەئە ۈە ئاڭرلتل  اارلاڭ لرلى  وئرسە  خائلزرلىزلا ول  چۈئلددئ  وس ئاھەچتلۈ  گەە چئكس

وې لرلدد   الزااەچتسئ  ىۈڭۈ  گەە چئكسش مەىسەچسلكمس ئەمەر ە ئاكلدد  ئەم ا ىېىل  لرلت ئەزل  مەىسەچرەئ ئائىلسلدۇ ئېرل 

 وسڭدۇى ىېىل  لرلت كس ئلزساڭزلا ڭلللت  وسزدى  ئوى  قېسەل  ولپەئۋۇ ئاھە. ئلۈەڭرلۈلز  ولردۈئلدد  

سڭدۇى ھەە مئەرغمە مسىەم ەھ رەززۇر  ىېىل  لرلت ۋە ئسڭلا ئەزلررلۈ  ىەىىلدە ئەالل ڭلا مەكاسئ ئلسغ. مسچە ەقۈسئ  ب  20

ال  اوەختزلا ئاال ول  ىېتل رلت ىېىل  لرلىزلا الەۋەو  ولرە  ھوالتغئ ۋە ئائلرلرەئ ئئچتسئلسلدۇ ئبى ەڭرلل  ەادۇ وئرسە » اازرا :

لى لشلرەئڭ  زۇر  ىېىل  لرلىزلا ئاھھلم ول  ملسار   ئەم ا قوئرلا  خاچل اەمرلل  ئلزاىرلت وسزدرلدد  وس قلشلرەئ ئئچتسئلسلدلۈ

ر اادد   ا  ئاھە. ىلىبقۈمدۇئۇئرا ىېىل  ىئاسە  ئسۇئڭ  ۋە ئائلرە ئەزۇرل لز  زللاڭلا ئسى لتلدللا كەقلردلۈ  ىېىل  لرلىز  مسالسر

ە ىارلا   ەل ىااۋۇڭرلت ھەئلجلسل ە ىۈكۈىۈڭۈ  وسڭدۇى ىلرل  ئلزساڭرلت ھەئلجلسلدلل ۋە ئلزساڭرلت خلسرلتلدلل ىۈكۈە ئەڭ 

دد  زۇخىا چاكغائەورەخرەئڭلا ىلرلىلددئ  ىېىل  لز  ئارغى ىەئگلك قەىۈئمەادد ۋە ئسڭ  وس ھدڭلاھۇ ئەالۋۇ ىلرلدد  ئاخل ەچتە ھو

 سڭدۇى ڭاوستوۇئڭلا ھدڭلاھۇ ىېىل  لغئڭلا زللاڭۈەكرلۈ  الەۋەورلل ىاااچ  ڭاوست وئرلا  مل غئىە ول سڭاى ئلزساڭغئ وائ  وس

   «وئرسكللا ول  ىېىل    مسڭا لىزلا ڭە س  ئاۋۇئل ەئىلرلۈ  الەۋەب  وئرلدد

ىېىل  لزلا البزل ە ىسۇى الار االرلت  ااق  ب  ىائك  چسئدكزلا ئۈڭۈمرۈز ىائلس  ئلجتل ائلم ىاااچتا ىېىل  لرلىىا

چاىلللر  وئرلدد  ىەمدە ول سڭاى قلشلرەئڭلا ئلپپلتلز  ىئردۇە ئلشەڭ ەالرلۈتسئ  وسڭدۇى ىلرل  ئائىلرلت ىە. ىېىل  لزلا ائرلز  

ئ  ئل ا  ئېلتىاڭغئل ئەگەئ اللرەئگە ول   االلت ئاھە. ول ەئ خەۋەئ ئېرل  قەرسە  )ئلشزلا  دە:ىسئئا  قەئل ىارللر  وئرلدد  

ىار االرلىل غئ ئۈىۈ   )ئس خەۋەئڭ ب ىەىلىلتلز ب ولر ەالتلل ول ەئ ىەۋمز  ئەڭجلتل  ىئاسە  ىلر لشل غئرا  سكاا ا  ىلرل  

ھەە قەر ە   كسڭا ىېىل  لغئ ئېرل  قەر ە  خەۋەئڭ  الئرسى ىاڭرلت ولرە  ئېزلىغە ىلىل  قې ەز   ①ئېزلىغە قبئۈڭغئ

  مسڭدۇى ىلر للاڭدۇ   سكاا ا  ىلرل  ىارلدللا  ئلشغئڭلا الاھل  وئرسكللا ائل ىئالا  وئرل لك

                                     
 ب ئااەت 6ىساسئۇت الۈئلس :  ①



 

 

 تىساتقۇنلۇقنىڭ ئاقىۋى

 

ئەالل  ئلر ل لۈ  ۋۇىتلغئھلل ول   ئەوس ئللال ئلسل رلل ول  ئاھە.  الاچىسڭرسىزلا ول ھلزلل  الەرللم  15ئەئەورەئھە مسڭدلل       

 ئۈر لس  وئرسە قەر ە  ئلۈە    چاىازل رل ە ئەھللرە ئەالەئرل لدە  كائل ۇئ كېىل رل لدە ئەوس ئللارلا رەڭەت ئئىسادد 

ملغھللە وەكلز   ئەالل ھلۈ  اەمە  » ھې ە  قلتاوتا مسڭدۇى ھەە اېكلرلا :« السساۇمزلا چەئال لاار مسىەم ەھ ئەرەا»     

ز  زللائەت ىلرل  ئۈىۈ  الە ەئۋەئرلل ىلرلۋۇچىاڭرلىلدلل ىاچتلت ولىائۇ قەئلل اھلشاى  ئەو ەىە ئەئەورەئڭلا مەقۈل ە وې ل  

ەم ا ئسۇئڭ  چئالار اادلۈە   كسڭدۇى ىلرل  ئسۇئڭ  مەقۈل ە وې لشتلل چئالسش وئرلدلۈە   ئسۇئڭ  چئالسكىا ئئئدڭسە واىلدلۈە   ئ

ئۈىۈ  اەمە   ااتەخت  الەڭىا كەىل ل ە ول  قاچتا ىې قاۋ ولزا ىلرلدلۈە  ۋە ئسڭ  ىسەللاى ىې قاۋ  ھەە ئاچاادلۈە    ئاڭدلل 

ەت ىلرلشىا ىاچتلت چەكەولسل ىلرلدلۈە   رېۈلل ئاھەمرەئ چسئماالتلل قلشلرەئڭ  مەقۈل ە وې لشزلا ئئئڭللا وس ىې قاۋرا وې ل  زللائ

وس ىې قاۋرا قبڭ ەادلۈە   وس ئائلدۇ ئەئەورەئھلل ول   وس ىې قاۋرا قل ل  چەئەت ىلرل  ىئالدلۈە   وسڭ  ئاڭرللا  اەمە   اھلشاى 

 كسڭدۇىىلتل  چاكغكىا ىەالە. ىلرلدلۈە   ز  القەئللئەو ەىەڭلا رەزەوتلل ئەئۋۇا  ىلىل   ئەئەورەئڭ  ئبزل ە اەر  ىلرلۋۇرلا  كس 

لرغئ ولرە  ىئئۇرغڭلا  زوئ ول   الر  اەڭ  مسىەم ەھ ئەرەاالسساۇ. چسرسرلا  الر  ڭسئرس  ب  571ىلرل  ئەو ەىە ملغھللە 

ل للا ىائك  ىلىىا  ىئكس  ولرە  مەقۈل ە ىائۇە ائرلا ىلىلدلۈە   ئەو ەىە قۈىرۈز  اھلشاى وئرلاڭرلىتلل  ائل وئا  ئسڭلا ىئكسڭر

ىەولرلرەئ ىەم لس  ھې ۈھەز مەررسە وئرلدلۈە   ىئكس  ىازل ى  الەئسھ  ئەئەولستاڭلزلا چائلف كەىل ل ە قەر لزلدە  چائلف 

كەىل لزلا ىاقل   وس زوئ ىئكسڭلا چەڭ قېرەر ەادللاڭرلىلز  ولرل   ئسڭل لا وئاسسڭسش ۋە مەقۈل ە ماڭلا  ىئكسڭلا چەگ ەالرلل 

قېرلدد  كسڭلا ولرە  ئەو ەىەڭلا چەرلپ  ولرە  مەقۈل ە ماڭلا  ىئكسڭلا ائل قبئاللتلشۈە ئەوس ئللال ھەە ئاچلرلدللا  ول  ىائۇئللا 

ز  الىلت اى   وئرلا  ىئكسڭلا ائل واكغە ماڭللزلدۇ  قەئللىسرز  چەالزرەە ئسڭ  ىئكسڭلا ائل واكغكىا وسا دادلۈە   ئەوس ئللال 

ڭل لا رەڭەت ئئىسادلۈە   ئسڭ  خائلل  الاچىس  ۋە مسڭا لت ھەە چلرغادلۈە   ىەمدە ئسڭلا ئبرۈملز  ائل وئا   ۈچۈ  خەرت ئس

چلرەادلۈە   ىئكس  چائلفتلل ىلىل  مەقۈە ائرلدلۈ   مسرەم ەل ھې ە  ااالا قەر ەڭدە  ئەوس ئللال ڭامەرە. ول   الەۋەب ولرە  

ل ول   چا ىازل رل ە مسرەم ەل ھې ە  كس ااادلل ئبچۈە  ىەئ ىاڭدۇى ئاھە. ئبرلدلۈە  ۋە كس ااالا ھە زە ىلرلزلدلۈە   كسڭل دل

 « ئەوس ئللارلا رەڭەت ئئىسە  ئسڭلا ىەو لسل ە ئەخرەت ۋە گلكەڭدلرەئڭ  چاكغە ىئاسە ئبچۈە قېتلدلۈە 

 ئەبرەھە قوشۇنى مەككىگە قاراپ يول ئالماقتا

ھۇ ىەات ىلرلزلشل ە  ئەو ەىەڭلا ىئكسڭرل   ىې لل  ىائكلرلىسلك مەقۈل ە اېتل  اەڭە ئلسغ. چائلە   ىەىىلدە اېكلرلا  قلتاوغئ    

وائلدلۈە   ئسۇئ مەقۈل ە قل لشتلل ئاۋۋۇل مەقۈلزلا ئاىساىلر  ۋە مسىەم ەھ ئەرەاالسساۇمزلا وئۋلس  وئرلا  ئاوددر سچتەرللۈە 

ە   اھلشاى  ئەو ەىە مەقۈل ە قل مەق    ول ۇى ئسڭلا ئەر   ئەۋەچلدلۈە   ئەر   ئاوددر سچتەرللزلا ىسزدئللا قېرل   اەم

ز  الىلتل  چاكغكتسئ  كسڭا اللرەئ ىائكلرلت قبئالەچ لسەڭغئ اللرەئگە قەئللمەىسلت  اللرەئ ولرە  ئسئدش ىلرل  ئەمەل  وەرۈ  

ىە ولرە  قبئۈكتۈئمەق   وئرلدد  زەخ ەت اەچۈۈزمەادد  ھې ە  ئاالاالتا ئەر لرلۈز  ئاھۇ ىلرلدد ۋە ئاوددر سچتەرللز  ئەو ەب   زللا 

ل  كسڭدۇى ىلرل  ئەر   ئەو ەىەگە  ئاوددر سچتەرللزلا مەقۈلرلل ئەئەورەئڭلا ئاىساىلر  ۋە ئېسل   ەزلرەچرلل ول  ئاھە. ئلۈەڭرلۈلز  ئېلت

ە  ئەو ەىە ئسڭل لا ئاۇىلدە ئسڭ  چئڭسكتسئلدد  ئاوددر سچتەرل  ڭاىاالت  ىەاۋەچرلل ۋە قېرلشۈە  ول  ئاھە. وئرلاڭرلىتلل  ئسڭ  قبئگ

ىئڭ ئلرتلپات قبئاللتل   ئبزلزلا چەختلزلا اېزلدۇ ئئرتسئرسزلدد ۋە ئسڭلا ولرە  البىلەچرلشل   ىاڭدۇىغ ول  چەرلپ  وئرسا 

مسالاھل ە ىلرل  ئئئدڭدۇادللاڭرلىلز  ئېلتلدد  وس ۋۇىلتتا ئاوددر سچتەرل   اھلشاىىا: اللكڭلا ئاھەمرل ل لك مېزلا ئلۈۈ  اۈز واش چبگەمز  

ئېرلۋۇ تس  كسڭ  ماڭا ىااتسئدە وې ل غئ  واكىا چەرلپلى ائى  ھەادد  وسڭ  ئاڭرللا  ئەو ەىە ىەا ۇ  وئرسە  ئاوددر سچتەرللۈە:  ئەي 

ئاىساىالل مە  الېز  خېر   ەزلرەچرلل  ئېسل  ئاھە. ئئخشاادد  ھەە ئئاغە ىا تل ە   ئەم ا الە  ئسڭدۇى ئەمەالۈەڭسە    ۈچۈ  

ز  الىلتل  چاكغا ە  ھەە چسئالا.  الە  ئسڭ  الئئلۋۇۇر االتلل  قەئللەقۈلرلۈرەئ ۋە ئەچ ۇ تلۈ  ئەئەورەئ ئسرسرغە قەر ە  م

ئلۈۈ  اۈز چبگەڭ ولرە  ىارللزل ز  ىائل امسە ؟ ھەادد  ئاوددر سچتەرل   اھلشاىىا: چبگلرەئ ماڭا ئائلت كسڭا ئسڭ  مە  ىئردلشلى 

غىىا ئائلت  ئسڭ  ئبز  ىئردۇادد  ھەادد  السڭلا ولرە  ئەو ەىە ئاوددر سچتەرللۈە ئلۈۈ  اۈز چبگلسلز  ئار قەئلەقې ەز  ئەم ا 

  ز  الىلتل  ئۈىۈ  ائرللا  ھۇۋۇ. ىلرلددقەئللىااتسئدە وې لشۈە ئەم  ىلرلدد ۋە 

 نى يىقىتماقچى بولغان قوشۇننىڭ ئاقىۋىتىكەئبى

ز  الىلتلشىا قل لشلدد  ئەم ا قەئللرلزلشل ە  ئەو ەىە ىئكسڭ   لرغئڭ  ئاردللا الېرل  اەڭە مەزقسئ چائل  قلتاورل لدۇ ىەات ىل   

زلا اېزللا قېرل  وئرسە  ئاردللا ئلر ل رل ەالتلل چسئلۋۇرلدد  ئەالۈەئرەئ  لرغئڭ  ئسئلدد ۋە ئاردللا مې لشىا ىاىل لدد  قەئلل لرغئ 

چئە ىئكغئ  ەادۇ وئرلدد ۋە وس ىسكغئڭلا ب  تزلا ئبزلدە ول ھلزغ ئاال اڭدۇ  چئەئەم ا  لرغئ چسئرا  اې لدلل ىئزرار اادد  كس ۋۇىل

ئەو ەىە  قەئلەىەئول   ئاركلدلل چاكغئ اارددئدە  ئەو ەىە ئەالۈەئرل لزلا ىەم لسلز  ىاۇز ىلرل  چۈگلتلدد  كسڭلا ولرە  

ئەولل زلا  ل  ئل لرل لز   دلل مسڭس ئااەت ىۈكلدد:قەئل  ىسئئا ىئكسڭرل لزلا ىساسملدلل الاىرلزل  ىارلدد  كس ۋەىەرلل ىەىىلدە 



 

ىاڭدۇى ىلرلاڭرلىلز  قبئملدل  س؟  ئس ئسۇئڭلا السالىەالترل لز  وەئوات ىلر لدل س؟  ئس ئسۇئڭلا ئۈالتل ە چئە ـ چئە ىسكغئڭ  

  ①چت ئەۋەچت   ىسكغئ ئسۇئرا الا ال چاكغئڭ  ئېتل   ئسۇئڭ  ىاازلۋېتلر ە  الاماڭدەز ىلرلۋە

 بۇ قىسسىدىكى ئىبرەتلەر

 ىئڭ ئلل ەت وائ   3وس ىلسسلدە

 ادد   ڭەچۈە ئسى ۇئبز ۋەچلزل ە خائلزرلت ىلرلا   ھۈك ەڭرەئ ولرە  ىەمۈائۇكىا  الاچىسڭغئ  ۈچۈ  ئلزساڭللەچزلا چلرلدۇ رە  1

ئ  ەئگە  ئبالددوت ئۈىۈ  وەر لرەە ئارغىزلا ئللاھە قەئلەئارغىىا ىائك  ىلىىاڭغئ ئلل ەچرلل ىاردۇ اازۇرلزلدد  ىۈڭۈ    2

 ئازاكىاڭغئئئسڭ  الىلت اى   وئرلا  ئەو ەىەڭلا ڭاوست وئرلاڭرلى  ولكگە كسڭ  ىۈكەڭدۈئۈە وې لددق   ئارغىزلا ھلز  ولرە  

زلشتلل سڭدۇ قلللئالىئىس. مەررسە وئرلدد  ىازل ى  قۈڭدە مسالسر اڭغئڭ  ھلزلم  ائارللەچرل لز  ئەئقلل ئېرل  وې لشتلل  ۋە ھلزلم ا

   ئەوس اەى چئالسە قېرلۋۇچىا  ىبقۈمدۇئۇئ ئبزرل لزلا  ئەالرلزلا ئاز ىارلاڭرلىلز  قۈچسە وئرلدد  ىۈڭۈ   ل ئەئۋە   ىائد 

 ىاچائرلىغئڭلا ىەم لس  ئارغىزلا ھلزللا ىائك  ىلىل  ئاخل   ئبزرل   مەررسە وئرلاڭغئھدئ 

ئل اڭزلا  ول   ئلشەڭ زلا ائىلرلش   ئوىلم مەڭلۋللەچزلا چبۋەڭرەە قېتلش  ۋەمەررسوللەچزلا ئاالاالرلت الەۋەورل لدلل   3

ئرلا  ر اڭغئھۇ وئاالكرلىلددئ  قاكۈ    ەالەملەئ ئەرەاالسساۇمزلا وئۋلس  ئاوددر سچتەرللتە وئرلا  ئلشەڭ  ئەگەئ ىازل ى  مسالس

 ەچتل س ىار للا  وئۇئ ئلد  وئرسا ئلد   ئەىۋۇل واكىل ە وئرلا  وئۇئ ئلد   مسالسر اڭغئ ئاالائ

                                     
 مائس  الۈئلس   ①



 

 

 دۇنيادىكى ئىقتىساد كىرىزىسى ئىسالم قانۇنىنىڭ ئادىللىقىنى ئىسپاتلىدى

زلا لسغ. ىاڭسڭلئھدڭلاھلۈ  ئلىتلساھلم قل لكلى »زلا ئسالتاز  ھوقتئئ ىسالەال ىەالساڭزلا ئلزستلتسچلئامې لۈا خەرىىائۇرلت ىاڭس  

 لز  ھلىىلتل غئرا السڭل لك ھې ە  ماىارلس« ئاھلررلىلز  ئلسپاچرلد 

ئرسل س  ە قەر ە  وقا لتارلك. ۋە الئچسللارلكمزلا ئلىتلساھ ىاڭسڭرل   ئبزلزلا ھەۋئگە ماالرلشار اادللاڭرلىلز  ىەئ ۋۇىلت ئلسپاچغ

ول  ىېتلى  ىلز  اەڭەئرلڭبۋەچتلۈ  ھدڭلاۋ  ئلىتلساھ قل لكلس  وس ئلۈۈ  ىاڭسڭزلا ىەىلىەچە  اېتەئاللكرلۈلز  ۋە ئلسغ. ىاڭسڭلزلا ئلرلا

 ھدڭلارا ڭامااا  ىلرد  

دۇ ەئەزرلل ىارىۈڭۈ  قا لتارلك. ۋە الئچسللارلك. ئلىتلساھ ىاڭسڭرل   ئلزسا  چەولىلتل ە اات ىاردۇ  ئلزساڭ  ئېاتللااغئڭ  ر

ەئز ىڭلا ئبزئائۇ ئلزساڭغئوئرلاڭغئڭ  ىاچ سىات ئبالۈ. چبرەالۈە مەالسئ ىلرلدد  ئەم ا ئلسغ. ىاڭسڭ   مئىتاج اادلرلزل   ىەئزگە 

لائەت ئبالۈمدلل ئل وې لشل  ئلشرل لز  وەھەرسلك ىاردۇ ئېرل  وې لشز  ىائۇئ ىلرلدد  ھدڭلا ئلىتلساھلزلا ىبقۈكلزلا ئاالسرلت الەۋەو 

 ەئرلۈتللمسباوئرلاڭرلىلز  ئلىتلساھ مسچەخەاللسلرل   البزرل ەقتە  ىۈڭۈ  ئبالۈ. ئلزساڭغئھلۈ  ئبزئائۇ ھوالتاڭلرلىز  ۋە اائھە

ۈ غى چائاۇ الئللائەت گۈزەل ئەخغىز  ال ل ل  چاكغادللا   ىەم ە ڭەئاللز  ماھھللا وارغادللا  ول  ااما  ئا ەت وئرسە  ئار

لزساڭغئڭ  ئالەۋەوتلل ئبالۈمز  ىەچىلم ىائۇ. ىلرلۋەچۈە   مەرسمۈ   ئبالۈ. ئەخغىلم  ئلىتلساھلم ۋە ئلجتل ائلم اەىەچرەئھلل 

دڭلاھۇ رلسىلغئڭ  ھئسى لتلدللا  ول  ئا ەچتسئ  كسڭا ئلسغ. ھلز  ئبالۈمز  ىەچىلم ىائۇ. ىلرل  ئبالۈ. مسئاملرلس  ىل ۋەا ۇڭ لرلىىا

كۈئۈش ااق  ۋەا ۇڭ لرلت ۋە ئاخل ەچتە ىاچتلت ئازۇب ولرە  ئاگاىغڭددئھ   ھدڭلا ئلىتلساھ مسچەخەاللسرل   ئبالۈمز  ڭبر ە ىۈ

   ۇزل رلىلز  البزرل ەقتە  ىې لئر للاڭدۇ ئبالۈمز  چبۋەڭرلتل

 ۈچۈ  الاماۋ  ھلزغئ ئبالۈمز  ىائۇ. ھەە ولرلدد  ىۈڭۈ  الاماۋلم ھلزغئ ئلزساڭغئڭ  ئلۈۈلر  ئارەمدە وەخترلل ىلرل  ئۈىس  

لرە ىلرل  ول لدلل ئبالۈ. اېللش  وس ھلزغئڭلا ئوىللا چئر ۇ قەر ەادد  ئبالۈ. ولرە  مسئامب  قەر ە  وئرلاڭرلىتلل  ئلزساڭغئڭلا ول 

ىەى ھلززلا چەرل اچللا خلغ غ ئەمەل  وەرۈ  ئلزساڭلم ئەخغىىا زلت قېرلدللا  ااماڭرلىتسئ  كسڭا وائرلت الاماۋلم ھلزغئ ئبالسمز  

ڭ  ئبزگەئچلۋەچۈلزلدلل قېللل  اەىسھللغئڭلا «چەۋئۇت»ىائۇ. الاڭاادد   ەىەت اەىسھللغئ ئبزرل لزلا مسىەھھەل قلتاو  

 ئارغى اازۇڭلز  دە: ىسئئا  قەئل واكىلرل   ئۈىۈ  اازۇڭە ىلرلشلز   ئبالۈ. اېللشلز  ىاۇل الاڭللا   ئارغى چائاۇ  اەىسھللغئھلل

 ۈچۈ  ھلزغئ ئلزساڭغئ ئلىتلساھ ھەە قبئالەچۈە    ①دتلدچئزدچسۋې )وەئلۈەچسلك   اادلسلز  ائى ىلرل   ئسڭل لا ئائلغكىا  مارز ب

ا ىۈكۈە  ىېرل  ول ۇۋۇئھلل ىەئز الئئلسا  ئبالۈمسلك ىەئز وې ل   ەزلرەت ۋە ئلزساڭ  خلسغت ھەە اەىەچتلل ىلللل ىارغئر

چەكەولسل ىلرلدد  ئبالۈمز  وەھەرسلك البمۈئۈش ھەە چئڭسادد  ئلزساڭغئ ماھھللا ىئىسڭسكىا واكغە  ئلغىلم چەرل اچغئڭ  

تسە قەچۈە   ول ۇۋرا ول ەئ ااخشلرلت ىلرل  ىئاسا ئسڭلا وەھلرلز  ئئڭسچىاڭدلل قېللل  ھلزلم ۋە ئلزساڭ   ەزلرەچرەئڭل س ئسڭ

مسىەولەت  ئبزئائۇ اائھە. ائىارلا  ب  الئئۇادللا   ىەئز وې ل  چسئالا ئسڭلا ئبالۈملز  الئئۇادللا  وئرسە ىارلا   ملا  

 اەمىللەچتە ىەئخل  قل لكلسغئڭلا اۈز وې لش  ڭئئمال ئەىۋۇل 

پاچرلد   ەڭرلۈلز  ئلسئلىتلساھ ىاڭسڭلزلا ىەئ زۇما  ۋە ىەئ ماقاڭلا مسڭاالل   ئلزغئ ئۈىۈ   اادلرلت ئلۈئلسغملم واڭۈلغئ ئلسغ. 

مەمزس   ئەئەب ىئرتسى  ھرل لدلۈ  وەز  ئلسغملم واڭۈلغئ ئاز ۋۇىلت ئل لدە السڭ لرلل اۈقسەر ە  ئبزلز  ۋە ئلزساڭغئڭ 

االاڭدلل واكىا  رلائھ ھورغئ ولرە  ئل  واكلرللا  وئرسە  ئاز ۋۇىلت ئل دە ىئڭمل 7ىلغرللا   مەاللرە : ىاچائڭلا گاز كل قلت  

ا ىلرل  قب رل ە  ڭام ۇت ھۆرەچرەئڭلا ائررل لز  ااالاش  قبۋئۈز الېرل    ئاا وھدئدمرل لز  الېرل   اې   كەىەئرەئڭ  وەئ 

ۈ  ت ھۆرەچرەئھلقسۋەات  الەئسھ  ئەئەولستاڭ  ىاچائرل ىاچائرلت قب رل ە  ئلزساڭلم اائھەمرەئڭ  ئەمەر ە ئاكسئرا   مسڭدلل واكىا

كلسلدۇ لىتلساھ قل لئئلسغملم واڭۈلغئ قۈڭدلل قۈڭ ە اۈقسەر ەقتە ۋە ئلزساڭ  خلكمەچرل لزلا چۈئرل   ئاك اىتا  ڭبۋەچتلۈ  ھدڭلاۋ  

ول س  وس سى ل للاڭلرلىلزلا الەۋەالەئسھ  ئەئەولستا  ىاچائرلت ئلسغ. مەمرلۈەچرل لزلا ىې ىاڭدۇى قل لكلى ااق  زللاڭلا ئ

 وئال ە ئېرل  وې لرلاڭرلىلدلل ئلد      ل لزسل مەمرلۈەچرەئھلۈ  واڭۈل لرلت ۋە مسئاملرە ئلشرل لزلا ئلسغم  

لا ىاڭسڭ را ۋە ئلغى زللاڭرل لز  ولرەر ەادد  كسڭا ئسۇئ ئلغىلم چەرل اچغئب   س  اادۇ ئلزساڭغئ واكىلغئڭلا ئەمەل  ئبزرل لزل

  مئىتاجىەئ ۋۇىلت 

 ئىشلەپچىقىرىش پەرزدۇر

ىەئ ىاڭدۇى ول  مسالسر اڭزلا ولرلش  زۆئۈ وئرلا  ئلشغئڭلا ول   كسق   ئلشرە  ل ل   ەئزھدئل ئلسغ. ھلزلدۇ ىاۇل ئلكلت 

ەللئڭ  ىلرلاڭغئڭ  ئارغى ئل ا  ئېلتىا  ۋە ااخش  ئەمە دە:ىسئئا  قەئل ئۈىۈ  ئلشرەش  ەئز ىە. ئللاھەچتسئ  ئارغى چائاۇ 

مەار  ئللاھەت وئرسس   مەار  ب  ھەە قبئالەچۈە   ااخش  ئەمەل وسئدڭىلغئڭ  اەئ اۈزلدە خئااالل ىلرلاڭدەز خئااالل ىلرلدد

                                     
 ب ئااەت 276وەىەئە الۈئلس :  ①



 

ۋە  وئرسك  چل لۈ لرلل وئرسس  ئلسغ. قبئالەچ لسل ە مسۋۇ لىغ وئرلدلۈە  ىەم لز  ئبز ئل ل ە ئارلدد  مسالسر اڭغئ ىئىس. واي 

لغئھلل ااخش  ااكلش  ۇزلى  ىۈڭۈ  مسالسر اڭغئڭلا ھلز  ئسۇئڭ  ئلشرەكۈە  ئلجاھ ىلرلشىا ۋە قەكل  ىلرلشىا ىاىل لدد  واكى

ىەمدە چئر ۇ ڭللەت ولرە  ىلرلزلا  وس ئەمەەللئڭ  ئللاھەچتلل الاڭاە ئارغىزلا الاۋۇە وې لدللاڭرلىلز  ۋەھە ىلرلدد  ئارغى چائاۇ 

   ۈچۈ  ئلزساڭغئرا اېتلدللا  ملىتائھۇ وەئگە  وئرسل س  ئلزساڭغئھلۈ  كەخسللەچ لرلل ۋە ئاىۈبزرۈقرەئ ھدڭلاھلۈ  واارلىغئڭ

ڭسئرس  ئلزساڭغئڭلا ڭام ۇچرلت ۋە ائىرسى ئل لدە ىااات قەىۈئلشل ە الەۋەە وئر اىتا  ئەگەئ مسالسر ا  وااغئ زۇقاچرل لز  چئرسى 

ماررل للا ب  دڭلاھۇ ڭام ۇچرلىتلل ىللزلرلدللا  مسالسر ا  ىار ال ئلد   ىۈڭۈ   ھدڭلاھۇ  سلئاا ل   قامل  ئاھۇ ىلرلدللا  وئرسا  ھ

ملرلئڭغە زۇقات قېرلدللا  مسالسر ا  وااغئمس ئاز ئەمەل  مەاللرە : الەئسھ  ئەئەولستاڭلدلۈ  مەرس. ول   اي كې لۈلتلزلا 

ل دلل زۇقات ئاا للدللا  وئرسا  ملرلئڭغە زۇقات ئاا للدد  وس ملرلائھ ھورغئ وئرسە  ئەگەئ اۈزھە ئلۈۈ  اەئ 600ھەال االس  

ملىتائھلۈ  زۇقات ولرە  قب رل ە  ڭام ۇت ئائلرلرەئڭ  ىسچىسزرلر  وئرلدد  مسڭدلل واكىا ئەئەب ھۆرەچرل لدە  چۈئقلللدە ۋە واكىا 

 اڭغئ زۇقاچرل لز  چئرسى ئاا للدللا  وئرسا  مسالسر ا  مەمرلۈەچرل لدە ملرلئڭغە زۇقات ئاا للدللا  وااغئ ئاز ئەمەل  مسالسر

ئاف لىلدۇ  اەڭسو  ئاالللا ۋە اەڭسو  كەئى  ئاالللاھلۈ  ئا ەچۈە ئسى للا  مسالسر اڭغئڭ  ىسچىسزدش ۋە ئسۇئڭ  ڭئئمال چسئمسش 

 وئرلدد   رل لز  اەڭ لررەچۈلر ھالەۋلللسل ە ئېرل  ىلىىلر  وئرلدد  رەززلدلۈ  مسالسر ا  ىې لزدۇكرل ل لكڭلا ھەئ



 

 تىكى تەسىرىزۇلۇم ۋە ئۇنىڭ ئىجتىمائىي ھايات

 

ئاللز  ئبز البزلزلا رسرەچتلۈ  مەڭلس : ىەىسلكرلت ىلرل   ئسۋۇل ىلرل  ۋە ىەھھلدلل ئېشل  ھې ەڭرلل وئرسە  ول  ڭە« زدرس.»

ىەى لل وسئلرل  ڭاىەم لس  ىەىلىەچت البز  ئلستلغىتا قب رل ە  مەڭلرەئھە قېرلدد  ئەم ا« زدرس.»  ز  قبئاللتلددئئئڭلدۇ ىئا االرلى

ددئ  ىلرل  زدرسم ئل  ىلرل  ھې ە  مەڭلدلل ىلىل  قەچ ەادد  ىلسىلس   ىلرلشىا چې لشرلل ئلشز  ااالدۇ ىلر االرلت ۋە ئسڭ  واكىل ە

ڭ كلزلۋېرل  ىئ ىۈالبزلدلل مەالىسرغئڭلا ىئل ئاالتلدلۈلرل ل ە ۋە ىبقۈمەچرەئڭلا خەرىىە ىلرلدللا  زدرسمرل لزلغ« زدرس.»ئەم ا 

ۈھەز لز لسلدە ھې خاچارلىتسئ  ىۈڭۈ  زدرسمزلا چۈئرل   ئلزتاالل قبە وئرسە   ىاااچرلىزلا ىەم ە الاىەرل لدە ۋە ئلزساڭغئڭلا قب 

 قبئۈرۈە چسئلدد  

ىس. اازۇاللز  زدرس. ىلرل  ىەچىلم ىائۇمددئ  ئارغى چائاۇ زدرسمزلا ىەم ە چۈئلز  ىەقرل ە  وئرسە  زدرس. ىلرلسىلغئ ىئ

اللرەئھلل قل ۈ  زدرس. ىلرلدلۈە   ئسڭل لا ولك ىئڭ ئازۇول لكڭ   :دە  ۈچۈ  ئلزساڭللەچۈە ىائلتل ىسئئا  قەئل چا لدد  ئارغى چائاۇ 

زدرس. ىلرلشتلل الاىرلزل غئ  ىۈڭۈ  زدرس. ىللامەت قۈڭلدە » ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ. ول  ىەھلستە:  ھې ە   ①چېتلتل لك

ڭ  زدرس. ىلرلسىلزلا ائرلز  چئاللدللا  ىائۇڭلسرسىغئ ااق   «زدر ەچرەئ»ئبرل اۇئ وس اەئھلۈ   ھې ە   ②«چرەئگە ئاارلزلددزدر ە

 ئسڭلا وېشللا قېرلدللا  زوئ ىلللز لرلىغئ  ھەە كەئىرل ە   

 ئەڭ چوڭ زۇلۇم

ئ  ئئررس.ل ئارغىىا »ى ا  ئئررللا ڭەاللاەت ىلرل : ئبز ۋۇىتلدۇ رئزدرسمزلا ئەڭ ىئڭ  ئارغى چائاۇرا كې لل قەرتۈئۈكتسئ   

ئارغى چائاۇھلل   ③ھې ە  ئلد  «كې لل قەرتۈئمل لل  ىۈڭۈ  كې لل قەرتۈئۈش ىەىلىەچە  ىئڭ زدرس. )اەڭ  ئېلل  گسڭاىب ھدئ

ئارغىز  اچاك س ىئڭ زدرسمددئ  واكىلسللا ھدئا ىلرل  ئلرتلجا ىلرل  ۋە مال وئرسزرللاڭدۇ ئارغى چائاۇھلل واكىلسلزلا ئلس لز  ئ

ىئاسە  الاڭا  اادۇ ـ زللا  اەچۈۈزەر ەادللا  ڭەئاللرەئگە ىئىسڭ لللل  ئس ىاردۇ الە  ىئىس. )ئبزۈڭ ەب زدرس. ىلرلسىلغئھلل 

   ④وئرسە ىارلسە 

 زۇلۇمنىڭ تۈرلىرى

 ئسۋۇل ىلرلش  ئبز  ئلزساڭزلا ئبزل ە  1

ىەچزەە قېتل  ۋە ئارغى چائاۇرا ئاالللرلت ىلرل  ولرە  وئرلدد  كەقسلكق   ئلزساڭزلا ىې  لسلدلل ب  وس ھلززلا ۋە ئەىلرزلا ىەز 

قل ۈ   ئبزل ە زدرس. ىلرلاڭرلىددئ ب  مەئسللەچرەئڭ  الاھل  ىلرلش  ئسڭلا ئبزب  ئارغى چائاۇرا ئاالللرلت ىلرلش  ۋە گسڭاى 

   ⑤ىلرلا  وئرلددئارغىزلا وەر لرل لسلدلل ىلىل  قېتلدلۈە   ئس ئبزل ە زدرس. 

ۇئرا ئائىلرلت ئس ئاڭلغئڭلا وارلرل لز  چەئوللەرەش ئلشرل لدۇ ئبزرل لزلا مەالسئللەچرل لز  چئرسى ئاھۇ ىلر االرلتب  ئاچا  2

 ئسۋۇل ىلرلش 

 ەئ مەالىسل ىاىاڭغئڭ  اېىلرلسال  ئلزسا  ۋە چاش وئرلدللا   ىاچتلت ىئل  ەئلشتلرب  ئ  ئل ا  ئېلتىاڭغئل ئبزۈڭغئڭ  ۋە واۇ

ىاىلرل لز  ھوزۇخ ئازۇولدلل الاىغە ىېرلشلزلا ب  كەقسلكق   ئلزساڭغئڭلا ئبزلز  ۋە واۇ  ⑥وئرلا  ھوزۇختلل الاىغڭغئ

ول ھلزلل  ىائلس  ئسۇئڭ  ئارغى چائاۇ قبئالەچۈە  وئال ە چەئوللەرەە ىلىل  ئبز وسئىلز  ئاھۇ ىلرلشتسئ  وارلغئڭ  ئل ا  ۋە 

–ەئوللەرەە اېتلشتۈئۈش ۋە ئسۇئڭ  ئئىسچسش  كسڭدۇىغ ىلرلشىا چې لشرەئڭلا ىەم لسلز  ااالدۇ ىلرل  ئاچائلسغ. ولرە  چ

ئاڭلغئڭلا ئبز ئۈالتلدلۈ   ەئزەڭت ىەىرل لز  ااالدۇ ئاھۇ ىلر االرلى  ئسۇئڭلا  ەئزەڭترل ل ە –ئاڭلغئڭلا وسئىلددئ  كسڭا ئاچا

 زدرس. ىلرلاڭرلى  وئرسە ىېساورلزلدد  

 ئاڭلسلز  ىاىشلتلش  ۋە ئسۇئرا ىېتل ىلزل  خلكمەت ىلر االرلى ب  وارلغئڭلا ئاچا   3

ئاڭلسللا ىېتل ىلزل  خلكمەت ىلر االرلى   ئسۇئڭ  ئەڭجلتل  ىئاسك   ىەچتا ئسۇئڭلا قبڭرل ە چې لدللا  ب  وارلغئڭلا ئاچا  

ب  لا  ەىەت ئسڭلا ئبزل لغ ئللاھەت ىلرلشل غئڭ  ۋە ئاچائەولئاھھلم ئلشزل س الاھل  ىلرلش  ئسۇئرا زدرس. ىلرلاڭرلىلددئ  

ئاڭللا ىېتل ىلزل  خلكمەت ىلرل   ەئزھدئ  كسڭا وس ب    ھې ەز  ئاچا⑦ ئاڭاڭغئرا ىېتل ىلزل  خلكمەت ىلرلشل غئڭ   ەئز ىلرد 

                                     
 ئااەت -19 فسئىا  الۈئلس   ①

 مسالرلى ئلۋۇالت  ئل ا.  ②
 ئااەت -13رسى ا  الۈئلس    ③
 ئااەت -106اسڭسل الۈئلس   ④
 ئااەت -1چاۇى الۈئلس   ⑤
 ئااەت -6چەى لى الۈئلس    ⑥
 ئااەت -23ئلس ۇ الۈئلس   ⑦



 

لاڭرلىتسئ  ئارغى چائاۇ وس  ەئزڭ  چەقلترەە ئاڭللا زدرس. ىلر– ەئزڭ  ئاھۇ ىلر االرلت ااق  ئاھۇ ىلرلشتا قەم لرلل الاھل  ىلرل  ئاچا

  ①ئاڭاڭلا كۈقۈئ ىلرللل  ئاخل   ىااتلدللا  ااي مېزلا ھەئگاىل ددئب  )ئ  ئلزسا لب ماڭا ۋە ئاچا اەمە مسڭدۇى ھې ە :

 ىئكزلغئرا ئازۇئ وې ل  ۋە ئسۇئڭلا ىەىىلز  ئاھۇ ىلر االرلت   4

سۇئرا ئەزللەت وې ل  ۋە ىئكزلدۇئرلت ىەىىلز  ئاھۇ ىلر االرلت ئسۇئرا زدرس. كەقسلكق   ىئكزلغئڭ  ولىائۇ. ىلرل   ئ   

اا ئەالسرسرغىل ول  ئااال وائ  ئس ڭاماز ئئىسادد  ئوزۇ »ىلرلاڭرلىتسئ  ول  ئاھە.  ەالەملەئ ئەرەاالسساۇمزلا اېزللا قېرل   ئسڭل لا: 

ئس ھوزۇخىا »ھې ەڭدە   ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ.: « دە  ئەزللەت وې لدچسچلدد ۋە الەھلىلز  قبە ىلرلدد  رېۈلل ىئكزلسللا چلر  ولر

 قېتلشل ەھې ە   وس ىەھلستە مەزقسئ ئااارزلا ىئكزلسل ا ئەزللەت اەچۈۈزگەڭرلۈ  ئسڭلا ھوزۇخ ئەىرلدلل وئرسە  ②«قل لدد

 الەۋەب ىلرل  قبئاللتلر ە   

 وااغئڭلا ائىسسرغئرا زدرس. ىلرلش   5

ائ قلشلرەئڭلا ائىسسرغئرا چې لشرلل ىەىىلز  وەئمەالرلۈ   زۇقات  ەئزلز  ئاھۇ ىلر االرلى  ۋە ىۈڭۈ  ىئل ئلرۈلدە و

الەھلىە  خارلساڭە اائھە. ىاچائرلت ئلشغئڭ  چەئز ئېتلش  ئسۇئڭلا ائىسسرغئرا زدرس. ىلرلاڭرلىلددئ  ىسڭۈ  زۇقات ۋە الەھلىە 

ىتللب چلرل ەادللا  مېرلدۇ چلرەادللا  ۋە )ئلپپەچرلل وئرلاڭرلب  ئسۇئڭلا  سل  ىاچائرلىغئ ائىسسرغئڭلا وااغئ ئۈالتلدلۈ  ىەىىلددئ

  ③وې لشۈە چې لشرللب مسئەالە  ىەى وائىااەچ ەڭ ە )

  زدرس. ىلرل  ئراچسرىاڭغ–ئسئدى  6

ىلر االرلت ئسۇئرا  ھھلم ۋە مەڭلۋ  اەىەچتلل اائھە.اچسرىاڭغئرا مب  كەقسلكق   چسرىاڭدۇئرلىز  ھۇۋۇمغكتسئماالرلت  ئسئدى  

چسرىاڭغئ ئل لدلۈ  ماھھلم اائھەم ە ئېاتللاارلت ب  ىۈڭۈ  چسرىاڭدۇئرلىز  ھۇۋۇمغكتسئدش ۋە ئسئدى زدرس. ىلرلاڭرلىتسئ 

چسرىاڭدۇئرلىز    ④چسرىاڭلا  ملسۈلز ە  مسالا ل را )وې لشۈە چې لشرللب ىەىىلز  وەئگللوئرلاڭغئرا اائھە. ىلرل   ەئزھدئ  

چسرىاڭدۇئرلىز  ئۈزۈە ىئالا  » : ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ.ئاسش ئېلل  گسڭاىتسئ ۋە اەڭزەچۈە قل لشۈە چئالارلسھدئ  ئۈزۈە ى

اسىل لس   ئسئدى ـ چسرىاڭغئ ئۈىۈ  ئبزلزلا مال ھدڭلاال   اۈز ـ  زلارلىىلھې ە   چسرىاڭدۇئ ⑤«اەڭزەچۈە قل مەادد ئاھە.

ئسۇئرا ىل ۇارلت البز ىلرل  ۋە چەوەالسس. ولرە   تسئ  ئسڭلا ئەىەررللس ئاال االرلىئاا دالز  ۋە ماھھلم ىە. مەڭلۋ  قۈىلز  

 ىلددئ لقلشلرەئگە ىل ۇارلت البز ىلرل  ۋە چەوەالسس. ولرە  ىائۇش ىە. ئللاھەت ىە. الەھىۈڭۈ  ىائۇكتلل ئللائەچتسئ  

  زلا ئئىسرسىلغئرا زدرس. ىلرلش مسئەررل  7

 لز  زۇاە ئرا اېتەئرلل چەئوللە وەئمەالرلۈ   ئسۇئڭ  ىېتل ىلزل  ااخش  ئئىسچ اي ئبموس ئئىسچىسىلغئڭلا ئئىسرسىلغ    

 وئر االتلل  ىلرلۋېتلش  ااق  ئسۇئڭلا ئل تلااڭدۇ قبىۈئۈە چا شسئدكللا قبز ائمسك  ااق  ئئىسرسىلغئ ئائلسلدۇ ئاھۇرەچرلل

پتا   وەزلسلز  اللزلپتلل ئبچۈۈزۈە وەزلسلز  اللزلوەز  ئئىسرسىلغئرا قبڭۈل وبرۈە  وەزلسل ە قبڭۈل وبر ەالرلۈ  ااق

 د لرلا  وئرلدىىارددئدە ىئاسك  ىاچائرلت ئلشغئ ولرە  وئرلدد  ىۈڭۈ  مسئەررلى مسڭدۇى ىلرل  ئائىلرلت ئئىسرسىلغئرا ئسۋۇل 

 مسالسر اڭغئرا زدرس. ىلرل    8

ل ىەچۈە ىېلىل  ااق  ئسۇئرا مسئاملرلدە ئاھۇرەچسلكرلل ئېىل   ااق  مەزىلپ  الەۋەورل–اەڭ  مسالسر اڭغئڭ  ئسۇئڭلا  لۈل     

ىلرل   چبى ەت ىا غش  رەاۋەت ىلرل   مەالەل ە ىلرل   ىەىىلز  ىئىسىلز  ھە سەڭدە ب   ىلرل  ۋە ااق  ئسۇئڭلا ىەى

ىاچائرلت ئلشغئڭلا ۋېرل   ئاردۇش  اارلا  گسۋۇىرلت وې ل   خللاڭەت ىلرل   ىەالەت ىلرل   رەىە. ىئاسش  ئەاللز  ئلكھەش ەا

ول  مسالسر اڭزلا اەڭە ول  مسالسر اڭلا ااماڭرلت ىلرلش  ئەمەرللەچتە ئبزل ە ااماڭرلت  ىەم لس  ئسۇئرا ئسۋۇل ىلرلاڭرلىتسئ 

ىلر اڭغئ   ىەالەتول ل غئرا  –ول  »ىلرلاڭرلىلددئ  ىۈڭۈ  ئسۇئ ول  گەۋھە   ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ. وس ىەىتە مسڭدۇى ھې ە : 

ول ل غئڭلا  –ول ل غئرا ھۈك ە  وئر اڭغئ  ول  –ول ل غئڭ  ااما  قبئمەڭغئ  ول  –ول ل غئڭ  ئاردل اڭغئ  ول  –ل و

الئھلسلز  وسزماڭغئ  ئبز ئائۇ ىې لزدۇكغئھلل وئرسە  ئارغىزلا ااخش  وەڭدلرل لدلل وئرسڭغئ  مسالسر ا  مسالسر اڭزلا 

  خئئرل اادد  چەىۋۇرلت ىەرلتە  ئبزلزلا مسالسر ا  ىې لزدلشلز  خئئ قبئگە  ئاھەمدلز س ااما  ىې لزدلش   ئسڭل لا زدرس. ىلر اادد

چبقۈك  ىەچىلم  ئاو دالز مېرلز  چائچلۋېرلش  ۋە  –ئاھە. ائى  ول  مسالسر اڭزلا اەڭە ول  مسالسر اڭزلا ىېزلز  چبقۈك    سل

  ⑥«ىائۇمددئ

 مسالسر ا  ئەمەل قلشلرەئگە زدرس. ىلرل   9

ڭۈ  مسالسر اڭغئ مسالسر ا  ئەمەل قلشلرەئگل س ااخش   ئاھۇرەچرلل ۋە چئر ۇ مسئاملرە ىلرلشىا وسا درلا   وائرلت مسئاملرە ىۈ   

چۈئرل لدە ئسۇئرا ئاا ل ل لرلت ىلر االتلل  ىەىسلكرلت ىلر االتلل  چئر ۇ ۋە ئاھۇرەچرلل مسئاملرە ىلرل   ماھھلم ۋە مەڭلۋ  

ە ئسۇئرا ئلزساڭلم اائھە. ىلرلشىا وسا درلا   ئارغى چائاۇ وس ىەىتە ولكگە چەۋالللە ىلرل  مسڭدۇى اەىەچرەئھلل ىئردلل قېرلشل 

ھلل اللرەئ ولرە  ئسئدش ىلر للا  ۋە اللرەئڭ  اسئچسڭغئھلل ىەادەە ىلىائمللاڭغئرا قەرسەز  ئارغى ئسۇئرا قا ل ۇئھې ە : 

                                     
 ـ ئااەت 14رئى ا  الۈئلس   ①
 ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت   ②
 ئااەچرەئ -25-24مەئائلج الۈئلس   ③
  ـ ئااەت 26ئلس ۇ الۈئلس    ④
 ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت   ⑤
  ئل ا. مسالرلى ئلۋۇالت  ⑥



ڭغئھلل اللرەئڭ  چئال اادد  كۈوالسلكق   ئارغى ئاھۇرەت ولرە  ئل  ااخشلرلت ىلرلشل غئھلل  ئسۇئرا ئاھل  وئرسكس

  ①ىلرلسىلغئڭ  ااىتسئلدد

 ىااۋۇڭغئرا زدرس. ىلرل   10

  ئسۇئڭ  ااخش  واى اي ئاچ ااق  الساللك ىئاسش  ئسئدە ئەر ەادللا  ئېلل  اۈقرەئڭ  ئائچل ۈىااۋۇڭغئرا قبچىۈڭۈ      

ول   ولرە  الئىسكتسئدش  مەاللرە : ئلت چاۇكتسئدش  خئئۇز  –ۇئڭ  ول ئس ا  ىلرل  ىللزاش  ئئى ئېتل  مەكلىرل لدە ڭلش

ىاچائرلت ئلشغئڭلا ىەم لس  ىااۋۇڭغئرا زدرس. ىلرلاڭرلىتسئ  ىەچتا ىااۋۇڭغئڭ   ىئىسكتسئدش  ىئىىائ الئىسكتسئدش

كە ىەت  –ئارغى ىەم ە ڭەئالل ە ئەىلى » :ەىتەوس ى ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ. وئرسزۇكتل س ىاچتلت ىئررسى ىلرل  ىەقرلزلدد  

 ②«ۋەچت   مال وئرسزرللاڭدۇ ااخش  وئرسزۇڭغئ   ل اىز  ئلتتلل ىلرل غئ ۋە مارزلا اېزلز  ىللزل االتلل ىلىل ل غئۈىلرلشز   ۈچ

لدلۈ  ىبل چس  ۇىز  اېللشۈە ئسالسسزرسىتلل ىاچتلت ىللزلرل  قېتل   ىسھدىزلا اېزاەڭە  ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ.   ھەە قبئالەچۈە 

واكرللا  ول  ئلتز  قبئگە  ول  ئاھەمزلا ئلتىا ئل  ئار لتىاڭرلىتلل  ئاالللز  الېرل   ئسڭل لا ىسھدىتلل الس چئرددئدە ىلىل  وس 

ە  ئلتز  السرسئدە ىئالاڭرلى  الەۋەورلل  ۈچۈ  گسڭاىرل   قەىۈئۈ. ىلرلزل  اەڭزەت ئەىر  وئرسە قەچۈەڭرلۈ   وسڭلا ئەقسل 

ول  ئااارزلا ول  مۈكۈقز  الس ااق  ڭا  وەئمەالتلل وارغە ىئاسە  ئسڭلا ئبرۈمل ە الەۋەب وئرلاڭرلى  ئۈىۈ  ھوزۇخ ئەىرلدلل 

كە ىەت ىلرلشزلا ڭەىەھەئ ىئڭ ئللاھەت ۋە ھلزلم ىە.  –وئرسە قەچۈەڭرلل ىلسسلسلز  ئېلتل  وې ل  ئائىلرلت ىااۋۇڭغئرا ئەىلى 

   ③ۈەڭرلۈلز  ئئىسىرللا ئلزساڭلم مەالسئللەت ئل
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كەقسلكق   اارلا  البزرەش ئەڭ ىئڭ ىەىسلكرلت ۋە ىەولا زدرسمددئ  ىۈڭۈ  اارلا  ئېلتىا  ئاھە. ئارغى چائاۇ ىەقرل ە       

ت ىلرلا  وئرلدد ىە. واكىلغئڭ  وس اارلا  البزگە اارلا  البزڭ  البزرەش ولرە  ئبزلز  ئارغى چائاۇڭلا ئازۇوللا ىەىرل

ىەىلىلم مسالسر ا   زەخ ەت اەچۈۈزگە  وئرلدد  وسۇئڭلا ىەئ ئلۈۈلرلس  ىەچىلم ىائۇمددئ ب  ئلشەڭدۈئۈش ولرە  ئسۇئرا زللا 

« لت ىلرلش  مسمۈلز س؟مسالسر ا  ئاھەمزلا ئئر لر»ئاھە. ىەئگلك اارلا  البزرل ەادد  ول  قۈڭ   ەالەملەئ ئەرەاالسساۇمدلل: 

ھەە الئئۇرللزلدۇ  « مسالسر ا  ئاھەمزلا زلزا ىلرلش  مسمۈلز س؟»ھەە ااۋۇب وەئگە   « ىەئە  مسمۈلل»ھەە الئئۇرللزلدۇ  

ااى  مسمۈلل »›ھەە الئئۇرللزلدۇ  « مسالسر ا  ئاھەمزلا اارلا  ئېلتلش  مسمۈلز س؟»ھەە ااۋۇب وەئگە   اەڭە « ىەئە  مسمۈلل»

  ااۋۇب وەئگە  ھەە  ④«ئەمەل

كسڭل دەز  البزلدە چسئماالرلت ۋەھلرلشل  ىئالا  ئاھەم ە ىائلتا ىلرلزلا  ئەڭ ىئڭ زدرسمددئ  ىۈڭۈ  ۋەھلسلدە چسئمللا  ئاھە. 

ۋەھلرلشل  ىئالا  ئاھەمزلا ۋۇىتلز  ئلس ۇە ىلرلا  ۋە ئسڭلا ئلشەڭ لز  اەئھە ىئالا  وئرلدد  البزلدە چسئماالرلت  ۋەھلسل ە 

لرل  ھدڭلاھۇ ىەم ە ئاھە. ئبچ قبئلدللا  اارلاڭ لرلت وئرسە  وس ئلررەت قل دە وئرسا كس ئاھە. ااخشلرلت قۈچۈكۈە خلغ رلت ى

اائل اادللا   ئلشەڭ لر  وئر اادللا   اائۇمسلك ئاھە. ىېساورلزلدد  وسڭدۇى ئاھە. ئبزل ە ۋە واكىلغئرا ڭسئرس  زللاڭغئڭ  

رەۋز  ىلرلا  ئلشىا ئل ە وئر االرلت ئل اڭزلا ئاالكرلىلدلل ھې ەز وې لدللا  مسڭا لىرلت  قەرتۈئلدد  ۋەھل ە ۋۇ ا ىلر االرلت 

مسڭا لىرلىزلا وەر لس  ئۈچ »خائۇقتې ل ە ئل ە اارلاڭ لرلىتسئ   ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ. مسڭا لىرلىزلا ئاۇمەچرل لز  وااا  ىلرل : 

ھەە قبئالەچۈە   ماڭا وس ئۈچ ئل  ئلشەڭ ز   ⑤«رل   ئاماڭەچۈە خللاڭەت ىلرل وئرسە  ئسۇئ: اارلا  البزرەش  ۋەھل ە خلغ رلت ىل

 ائىلتلشزلا ئاملرلددئ 
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 سەئگە  ئاھە. ووول ۇۋرا  ائۇ وې ل  ولرە  واكىلغئھلل  ائۇ ئېرل  ىەئ ئلۈۈلرلس  زدرسمددئ  ىۈڭۈ   ائۇ ئارلا  ااق   ائۇ     

لا ىەىىلز  ول ۇۋڭب  ئلشز   ەىەت واكىلغئڭلا ىەىىلز  ھە سەڭدە ىلرل  ئبز ڭە سل ە ىئ  چائچل  ئۈىۈڭغ ىلرلدد   ائلەئئرسى

 ىسلك ول لز اەۋېرل   ااق  ئسڭلا خلكمەت ئئئڭلز  چائچلۋېرل   ااق  ئسڭل لا قەر ە  ئامەچز  ئبزل ە ىائلتلۋېرل   ااق  گسڭا

 زلا ىائك  چەئە ااەچۈائڭ  ئاىغش  ااق  ئسڭلا الزاالتلز  اېزلۈرلتل   ااق  ىاڭدۇىغ ول  ھۇۋۇ ئلشلدۇىائلغش  ااق  ول ەئ الز

 سل  ااق   ىەىىلز  ئبزل ە ىائلتلشتلل ئللائەت ئەزل  مەىسەچز  ئەمەر ە ئاكسئدش ئۈىۈ  ئل  ئۈالتلدلۈلرەئگە مەرس. ملىدۇئھۇ

ۈائ  اچتلت گسڭاىىئرسە   ائلز  وەئگە  ۋە ئارلا  ىەئ ئلۈۈلس  ئارغىزلا ئاردلدۇ  سرلا چئختاادللا  ول  ڭەئالە وې ل  ھې ەڭرلل و

 ئلزساڭللەت ئاردلدۇ ئەاللۈائ وئرلدد 

ىئىسىغئڭلا زۇاە وئرسكللا  ئاھۇرەچسلكرلل ۋە ىەىسلكرلۈۈە  قلشلرەئڭلا  – ائلەئئرسى ئەڭ ااما  خللاڭەچ لرلل وئرسە  ىەى 

ى ىلرلشىا  ئسۇئڭلا ىەىرل ل ە چاااۋدز ىلرلشىا  چبى ەچرەئڭ  ئائچل  ئسۇئڭلا ئاو دالز  مەڭپەئەچل ە ڭامەئھرەئىە خل ل

چبقۈكۈە  اەمىللەت چەئچلپلز  وسزدكىا  خاچل اەمرلل  ئاماڭرلت ۋە ئلشەڭ زلا ائىلرلشللا الەۋەب وئرلدللا  ئلزتاالل ىەولا ۋە 

                                     
 ئااەت  – 8الۈئلس    مسمتەىلزە ①
  ئل ا. مسالرلى ئلۋۇالت  ②
 وس ماۋزدھلۈ  ىەھلسۈە ىائۇڭ  ئل ا. وسخائ  ۋە مسالرلى ئلۋۇاەت ىلرلا  ③

 ئللل اەئل   ئللل ئەالاقل  ئلۋۇالت  ④

 ئل ا. وسخائ  ۋە مسالرلى ئلۋۇالت   ⑤



 

سغ. ھلزلدلغ ئەمەل  وەرۈ   ۈچۈ  ھلزغئھۇ ۋە  ۈچۈ  ىاڭسڭغئھۇ ىەچىلم ئەزل  ىلر ل  وئرلاڭرلى  ئۈىۈ   ائۇ وې ل  ااق  ئېرل  ئل

ھېلل   ①«ئارغى  ائۇ وەئگۈىل ە  ئسڭ  ئارلسىللا ۋە ئسڭل لا ۋۇاللتە وئرلسىللا رەڭەت ىلرد »ىائۇمددئ   ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ.: 

ا   ئارغىزلا رەڭلتل ە ئسى للاڭرلت ئاخل ەچرلل ڭېسلۋلدلل ئائىلرلت  ائلەئئرسى الزاالتلزلا ھۇئل لسلز  ۋە اازۇاللز  وااا  ىلرل

 ۈچۈڭرەي ىسئدى ىارلاڭرلىتسئ  ئلسغ. ئبرل ارل   ئلزسا  ئبزلزلا ىەىىلز  ئېرل  ااق  ائررسى ىئىسىلز  ىئردۇش ئۈىۈ   ائۇ 

 ل  وئرسل س  ئبز ىەىىلز  زەخ ەت اەچۈۈزمەالرلل كەئچ  ولرە   ائۇ وې –وې لشۈە مەالسئ وئرسە ىارسا  واكىلغئرا زللا 

 ىئردلسا گسڭاى وئر اادد  ھەە ىائۇادد 
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الاچ اى   وئرلا  مارزلا ئەالللز  ائكسئدش  اارلا  البزرەش  الاچ اى   وئرلا  ماررل للا واكىلغئڭلا مائقلرل لز  ئئر لرلى ە    

زلدۇ ااق  ئبر ەمدە قە. چائچل  وې ل   خې لدۇئ ئەمەل ول لز  خې لدۇئ ئئئڭلدۇ قبئاللتل  ئسڭ  اسىل   ىا غە الېتل   چائۇ

واىاھۇ چەرەە ىلرددئدش ئائىلرلت ئۇالتتلزغ ئارلدللا  خې لدۇئۇئڭ  ئاردۇە الېتلۋېرل   ىائۋۇ مارغئڭ  الېتلشىا ئېرل  ىلىلشتلل 

لتل  خې لدۇئۇئڭلا قبزلز  وئااش ىاچائرلىغئڭلا ىەم لس  الئھلدۇ ئاردۇم لرلت وسئد  مەخسسل ھوئلغئ ولرە  اارلاڭدلل الەم 

ىائۇ. مېرلز  ب   ول ل غئڭلا  سلب  ئ  ئل ا  ئېلتىاڭغئل ول   ىلرل  ئائىلرلت قلشلرەئگە زدرس. ىلرلاڭرلىتسئ  ىۈڭۈ  ئارغى چائاۇ:

مېرلز  ڭاىەى ب  لرلت چۈئرل لزلا ىەم لس  قلشلرەئڭلا  سلھەە چئالىا   اسىل لى  ئاردۇم  ②ولرە  اەۋۇر اڭغئ ائرغئ

 اەۋۇرلاڭرلىتسئ 
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كەقسلكق   ول ۇۋڭ  زۇرلى ىبقۈمدۇئۇئرا مەرس. ىلرل  ىئاسش ااق  ئسڭ  واكىلغئرا ااما  قبئاللتل  ئسڭل لا ئەڭ ىئڭ      

ول ۇۋڭ  زللاڭلا ئسى لتل  ئۈىۈ  ئسڭ  زۇرل غئرا مەرس. ىلرل  ىئاسش ااق  ئلۈۈ   —ىېىل  لرلت  زدرس. ىلرلاڭرلىتسئ  ىۈڭۈ 

ئلۈۈ  ئېللك گە ز   اارلا  البزرەئ ولرە  ب  ول ل ە ھۈك ە  ىلرل  ئۈىۈ  ول   چئر درسى ئاڭرللا  ول  ب  قلشلز  ول  

ئللائەت السخەڭ لرلۈتلل  ەئىرلت الزااەچتسئ  ىۈڭۈ  گەە  قب تۈئۈە اەڭە ول ل ە اەچۈۈزۈكتسئ  ىېىل  لرلت گەە چئكسكتلل

چئكسش مەىسەچسلكمس ئەمەر ە ئاكلدد  ئەم ا ىېىل  لرلت  ەىەت ول لز  زللاڭلا ئسى لتل  ئۈىس  ئەزل  مەىسەت ولرە  ئېرل  

ل  ەادۇ وئرسە  وەختزلا ئاالاال  وې لرلدد  ول  ىېتل رلت ىېىل  لرلىزلا الەۋەو  ولرە  ھوالتغئ ۋە ئائلرلرەئ ئئچتسئلسلدۇ ئبى ەڭرل

ىېىل  لزلا البزل ە ىسۇى  —وئرلا  خاچل اەمرلل  ئلزاىرلت وسزدرلدد  ىېىل  لرلىىا ىائك  چسئدكزلا ئۈڭۈمرۈز ىائلس 

قل ۈ  قلشلزلا واكىلغئ »الار االرلت ااق  ئلشەڭ ەالرلۈتسئ  ىېىل  لزلا ااما  ئاىلۋلت  چئر درسى  ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ.: 

ھەە   ③«غە ىېرلشلز  ااىتسئماادللا  البزلز  اەچۈۈزۈە ىئالدلۈە   ىللامەت قۈڭ  ئسڭلا ئلۈۈ  ىسرلىللا ىئرسكس  ىئاسرلددئاڭ

 قبئالەچۈە   

                                     
 سخائ   ئەى ەھ ئلۋۇالت ئل ا. و ①
 ئااەت - 29ڭلسا الۈئلس   ②
 ئل ا. وسخائلم ئلۋۇالت   ③



 

 تەبەسسۇمنىڭ مۆجىزىلىك سىرى

 

 ئلزسىاڭرلىزلا  دئئل لىد ۈىۈەقى ېال رللالى بچۈئۈكىتەئوىزى  ق ۋە ەچرەڭىدۈئۈشئۇى بڭىۈرز ائى ىلرلى   ق ەمۈلزرلۈز ر ۈرۈەڭئئمال ق

 قلشىىلرەئڭ  ئىىس  ئىبگەچۈە  ئلزسىىاڭللەچۈە مبالكلسىىلز قلى ل   ىەرىىلرەئگە ولىرە  چەوەالسىىس. ئەرەاالسسىىاۇ. مىسىەم ەھئلپتلەىائ  وئرلىىا  

 اىائلشىىل ە ولىىر ەوەالسىىس.چ ۈزل ەاىى ې لزدلشىىل زلاى»: ىلرلىى  چەكىىەولسل ئبزرەكتۈئۈكىىۈە ئەخغىزىى  گىىۈزەل وىىس ئللىىائەت چەوەالسىىسمدلل

 ەئقلشىىىلر ەز و سئالىىىل س چ سىئئىىىى ەھەئى سكىىى ۈى قىىى ېا  الىى بالكلرلىىىلم سڭدۇىكىىى ەوەالسىىىسمزلا  چبئالىىىەچۈە ق ھەە ①«ەھلىلددئالىى

 ۋە ەئائلرلسىىىل  بزل ە ئىىى ە ىلرلىىى  ولىىىر ېەلررلىىىتو ەوەالسىىىسملاچ ەىكلرلىىىلولىىى  ر سكىىىسىلر ااىىىدللا  م ەرەەچ ەھەلو ې ىاڭىىىدۇىى سۇئھللئىىى

 سۇئڭلىىائ ېەلررلىلىىدللوئرلىىا  و ەوەالسىىسملاچ ەىكلرلىىلولىى  ر سكىى ەئڭلاقلشىىلر ەز   وېرلىىددق ېرلىى ئ ەختسىىلكرلۈرەئڭ و ەچ ۇ لىىدلۈلرل ل ەئ

ئلسىغ.  سڭىدۇىغئئىئاغە ىارلسىلك  م ەەھ ەۋئەچ لۈلىلىلشىرل لز  ئ سۇئڭلىائ ەچتا  ىبئەر ەاسلكق ېتلىى ول ەئىلشرل لز  ئااغە  الرغە 

  سمللاڭغئھدئچئڭ بالكلز م ۈ ەوەالسسمدلچ ۋەىارلا   ەى د.م ەھللەرل لدللى ېسل ئ ەالەملل لزلا 

ڭئئمىىال    وئرسكىى  ەمۈلزرلىىلر ەتالىىائ ەولىى  ىىىاڭ  ەۋەورللالىى سىىىاال – ە.اىىاق  ر سالىىللەتم ەرىى ە ق ېشىىللاو اچىىئر ۇ  گاىلىىدۇ ئلزسىىاڭزل

 رىىدۇىا دئرا چئرىىد ە ولىىر ەئچىىرەئئل لزىى  ھ ۈئۈر ە  ىىىا لى  چىى سى ىل ۇاىى  الىىئر ەالرىىغئى ەچتىىاى ە ئىىااغئى ۈڭرەئىە قىى ەملشىىە ى ەم ىىائ

  ەختسلكرلۈتسئو ۈئۈشا

 ەھمىيىتىئ ەبەسسۇمنىڭت

 ەكى ق سئدڭىدلزغو ەالىل لز چ ېال رللالى سڭلىائ ۋە ەى لللتلزى ئ ەوەالسسمزلاوئرلا  ئاىلرغئ چ ەئھللواكىا ھلزدلۈلر ۋە سالسر اڭغئھللم

 ڭىىامرلت «سىىە دئۇۇاىارد ەالىىل چ ەئھەقلشىىلر ۋە ە ھوالىىتغئڭ  ىاڭىىدۇى چارغاسىى» ھۇئلىى  قائڭېىى  ىلرلىىا    ەكىىۋلتچ سڭ ئىى سە ىلرلىىا  وئرىى

 ئئىىىسى  ەازەقتىىسئئ بئالىىلتلدللا ق سالىىسرل لز چ – ېىىىى ائلپاھلسىى  ئل لسىىلزل اىل ۇازلىى»: داازلىىد ھەە مسڭىىدۇى ئەالىىل لدە مەكىىاسئ

ااخشى   ەڭئ ۈىىۈ ئ سئدشىى بۋئۈقلز قى ەمۈىائرلتى ە واكىىلغئ ولىر ۋەىلرل  ھوالتغئڭ  ىازلزل   ەوەالسس.چ ەولىلمچ سش وئر ىل ۇي

 چەولىلىىم قەرىى ە   ئل ىىتلل ئلشىىتسئ ئۈڭۈمرىىۈز ئەڭ ۋەااخشىى   وەئگەڭىىدلل قىىب رەە كىىەاىلرەئھللمىىاھھلم  چەئە ىىۈەىائكىى   وىىس  دئائلىىدى

 « ئلپاھلسلددئ ئۇالت لررلىزلا ۋە ئەمكلس  البا ۈڭلا چەوەالسس.

 ەوەالسىىس.چ ۈڭ قى ەئى ۈزل ەاىى اولىى  قلشىلزل سئەالە مى اول لزلىى ەئى سرسىلرل ل ىدللئئى»: داازلىىد ەەھ سڭىدۇىم ەڭەا ېىى قائڭ ئلى ۇھ

ىلرلشىىى  س.ەوەالسىىچ ە م: ‹د ېىىھ سڭىىدۇىم ڭىىاما ېرلىى ق سرسىىىس.وئرلىىا  ولىى  ئئى ەئرەئھللالىىئھل  بچ ەاغئىى سزد   ئىىسئھد.ىلرلشىىلز  چا شىى

 ېىىى   ېىغئھلىل والر سزد ئى ە م ەچلجلىدە ئلىد   ڭ بئمل ە قى ەوەالسىسمز چ ېتل  ىسى ول ەئ ەڭدللم سئااارل ز  چاررللا  ئلدلى  ئ ۈىۈ ئ

 بەقىى ە ولىىر ە م ەئولى   قلشىىلر سڭدلل  كىىد.ىلرلىىدللا  وئرىىد ەوەالسىس.چ ەم ەئىىاھ سى للىىاڭغولىى   ئ سڭدلل  كىېتلىىدلىچ ەچز ىلر للىا  الىىائاھ

 ەوەالسىسمدللچ  ەزھلىالى زى ەڭرلۈلئلررلىت ئلۈ ەىەھەئڭ اىاااچزلى ەچلجلىدە وئرىد   ڭ ېرلدللا ق ەئىالئلاتللاالى وئرسا ھ  ەئلئائلرلشلدللا   و

 ااىىىدللا   ىلر ەرەەچالىىىلكھلل ولىىى  چلىىىللل  ېىىى ە ھ ەوەالسىىىس.چ  لكولرسىىىل ەگەئئ  ‹ە وئۇر ىىىاا  ۈگۈچىىىۈەچ بزرەەارلىىىا   ااىىىدلرل ل ز  الىىىئ

ئلجىىىاولم  ۋە   ااىىىدلرل  قېرلىىىدللا  ئېرلىىى  ئسڭلىىىا ئەم ىىىا  ەئالىىىەولىىى  ڭ ەئزۇ ئ ۋەىئا ااىىىدللا   ڭاىىىىاالت  ئاالىىىا   سكىىىەىىەچۈەم سئىىىازئۇى 

 لرىىغئىە ا چەالىىل   ئسڭلىىا ئەم ىىاالىىلكھلل   ىلر ااىىدد چەرەە ۋۇىلىىت ئىىائچسى رەىكلىىدللىلرلىى  ولىى   وەالسىىس.چە  قىىبە كىىسڭ ە ڭەچلجلرلىى  

ئۇۇاىدللا  وىاي اىئى  و ەتولاىاا سڭل ىدللاىئى  ئ ېىلى   ەچ ەادللا ىلرلشىا ىام  ا ەوەالسس.چ ھدڭلاھۇ  ىارلدد قبڭۈەللئھە ئبمۈئول   ىەچتا

  «ددئمئىتاا سڭل لائ ەئقلىى

 ەەچۈالىائاھ  ەقسىل ەىار ىاا لك  ئ سەولىك ڭىام ۇت وئرى ې  ىلرلاڭسى بەىاڭ لرلىل قى ەھلىلز الى سوى ەتئللىائ ەوەالسىسمدللچ ۇسئمسكل لكھچ

 سچئرلىا  وى لز لرلىغئرىاىلل ەرەق لرلۈلىدەى دڭلىاھ ەھلىلز ئىاھھ  الى سكىسم ەم اىلرل لك  ئ ەى ل ە و ەچتللالائاھ سو سواكىلغئڭل  ۋەچئرل لك 

  وئرل لك ىارلا  ەى د.ااخشلرلىغئھلل م بەق ەچرللئاخل  ۋە دڭلارلتولك ھ ۋۇىتل لكھۇىلرلا   ررلتېەلىلىل لشتلل و دڭلاراھ

 پايدىسى ڭقىلىشسنى ەبەسسۇمت

 ۇئئىس ىىۈڭۈ   ئسىلغئھدزللىا  چىائچى س.ىئىى ې لر ااىدللاڭغئئ ىل ۇاغئ  ىا لى  الى  وىئا  سىئلسپاچرلدلۈ   الئر سڭ ك ەا لللرەئچ

 ىەملشىە لىسىلغئىلر چەوەالسىس. ئەم ىا  ىلرلىسىلغئھدئ مەىى د. ئىبزرل لز  ىاۇۋلتلىدلل – ىىسزدئ ھدڭلاڭلىا ل لىدلل گۈزەررلۈر ىاااچزلا

  ااكاادد ئل لدە ڭې ەت ۋەخئكاررلت 

 ېيتقانلىرىئ ەنلەرنىڭپايدىسىنى بىلگ ڭقىلىشنى ەبەسسۇمت

 ئەالىل لدە ڭىامرلت «ەالىرل لرەئئ ې للكى» ەملىلئ ىى ەھەئ سى اىازر ەكاسئم سئرسىلس ى گېكلتلزلا«ەى ۇ.ئ ەلئ» ۇ ىلىلدللا ملسل ھ

 ەقرلزلى ى ەڭىغىلرلى  ولر ەخترلىلو بزرل لز الىائاھلت  ئى اىلرلىدللاڭغئڭل سئىاملرەم ە ولىر ەوەالسىس.ىاااچىىا چ»: ئلۈە اازرا   ھەە مسڭدۇى

                                     
 ئل ا. چل ملك  ئلۋۇالت   ①



 

 ۋەاىىىائۇمرلت  ەڭئ ې لشىىىتالىغئڭىىى  اىلللز لر ۈىرىىىۈز ق ەڭئ بچۈئۈكىىىتەق ەالىىىىسرللەچز ىىىىاھل   م ەڭئ ەكىىىۈەئلشر سۇئئىىى ەرۈىىى   و دىار ااىىد

 ە ولىىر ەڭسىىەبم ڭاىىاق  ىىىئ دڭلىىاھب   مىىال قىىبە مە   ېرلىىددمىىاىل  ق ەقاچتىىا ئلشىىغئ ولجل لشىىت واكىىىلغئرا  ااىىدلرلت وئرلىىا  ە.ى بزل ەئىى

 ۈڭۈ ا  وىئۇچتلى  ىىئلۈۈلز لسىلز  چاررللى ەرىۋەچتەئ ەرسىە ول لزى  چارغكىىا چىئر ۇ ق ائلۈۈلسىلزل ە ىىڭ ەچرلىلىلرلىدللا  ىاڭائ ۈقۈئئازرا ك

 ەى لللتى ئ ې ەڭى اىلىىاڭزلى ەڭسىەوۈەااق  قاچتىا م ې لشۈەڭزلائ دڭلاراھ –مال  بەق سئدەچ ە ىل ۇي ولر سزوئر للا  م ەالەئكاھرلىتلل ئ

 ې ەڭىى ۈزەررلۈرل لزلىىاگ دڭلاڭلىىاھ سوىى ەقلشىىل  ۈئگە اىى سچىىسىىل ۇاىى  چ ەمىىدەزئاھ ەرىى ە الزىىازۇ ڭاملكلىىدلل ىااتلىى  ق سھھ خىى س ؟وئرسىى

 ەرللزىىى ى ې لزلىىىائ ەگەئئ االىىىاىللجامارزل دئلۋۇرلا ئااغڭىىىد دزۇخىىىىاھ بالز ئىىى سئلىىىدللا  چ ېللىىى ا سزىل ۇالىىىدلل مىىى س ؟وئرسىىى ەى لللتىىى ئ

 ىل ۇاى  ڭئئمىال ئااىال ئااغڭددئلىدللا  اەڭىزەچۈە ئىبالز  اەچ لسىل س  ھەئلجلسىل ە  الىاىللجاماررلت س وئرسى ەى لللت ئ ې ل ەئاىار لسا ڭ

  «لەۇھدئئ االاىللجاماردلل مل

: اازلىىدد ھەە مسڭىىدۇى ئەالىىل لدە مەكىىاسئڭىىامرلت  «ڭىلر ىىا ە.ر» ەئڭلىىملك ىئھوقتىىئئ ئىىا برل ارل لىىدللقاچتىىا ئ ەئەولسىىتاڭلزلائ ەئسھ الىى

 – سوىىار قۈرۈمسىىل ەادد گللىىاۇئ  – گىىۈل  سئائىتىى ەى لللتىى ئ ەوەالسىىسمزلاچ ەىەچتلۈىى چاكىىى  ا ەر ل لىى ەق ېتلىىدللى ەرىى ى ەوەالسىىس.چ»

  ۈرۈمسىل ەاددق سكىغئى ۈرۈمسىل ەادد ق سرتىسزۇئا سڭل ىدلۈ ئ ۋەئاالى ا   ۈرۈمسىل ەادد ق ەئاىاۇئھ – ې لىكھ ۈمسل ەادد ۈروئالتاڭغئ ق

  ەىەت وئرىىسە  مەۋاىىسھۇت قۈرۈمسىىل ەادللا  چەولىلتلىىدە ئەالىىر  ئلزسىىاڭ س  دىلرلىىد ەوەالسىىس.چ ۋە ۈرۈمسىىل ەاددق ەئالىىەڭ ەمىى ەى دڭلىىاھۇھ

 اېللىىى  مىىسزىل ۇالىىدلل  كىىسڭا  ىئالىىددىلىى ۇي ىلرلىىى   مىىسز ئىىسڭ چئا االىىرلت  ۋەاامىىىاڭرلت   لرلل كەخسىىللەچوئرلىىدللا    ەاىىدۇ ئسڭل ىىدۇ

خىال  لۈلى   بزل ەئى ئەمەرى   ئبزلزلىا ھدڭلىاڭ  ىەئقلىى  قبئەر ەاىدد گىۈزەررلۈرەئڭ  چەولىەچتلۈى  ڭە ئبزلدلۈ   ڭە ئاھەمرەئ چسئلدللا 

چىئر ۇ  ڭەئالىەوئرلىا   چىۈئچۈە ئسڭل لىا ۋەلرلا  ئل  ااخش    لۈلى  الىارغ. ى ئەگەئ  بئلددق ەوئال  ۈئچۈلس چ سڭلائ ۋە ەئز ىلرل  چ

 ەڭئ ەاىائلتلرللز  وىئال  ەئالىلز ڭ ەمى ەى دڭلىاھلۈ ھ ۋە دڭلىاڭ  ىاقلك وئرسىا ھ بزڭلۈ قى بئلىدللا ق دڭلاڭ ھ سڭلائ ول گە  ولرە  وئرسش

  قبئلىددىا ىىائۇ  ھدڭلىاڭ   ۈچىۈ  ئىساىاق  ىىائۇ وئرسىا   قل   قبزڭلۈ  قبئۈش ئسڭلا ئەگەئ  بئلددق ەقرلدەك ۈزۈزال سچئرل  ۋە ۈزەلگ

 ئەڭ چەولىەچزلىىا ئىىسۇئ  ئاىلىىدد ھدڭلىىارلغ –مىىال   ەىەتئاى االىىتلل   گىىۈزەررلۈرل ل ە ىاااچرلىزلىىا قىىبزرل لز  قلشىىلرەئ قىىب لز ە ھدڭلىىاھۇ

 ىسكىىىغئ ئېىلۋۇچىىىىا   الىىىسۇئئائلسىىىلدلل   گۈەللئڭلىىىا خسكىىىپسئۇىوىىىار لغئھلل   گىىىۈزەل ئەچتىىىۈئگە  ئەقىىىى مەڭكل لسىىىلز  گىىىۈزەل

 چە ەقۈىىسئلز  ۋەخللىىار    ۈچىىۈ  ئسۇئڭلىىا ىىىۈڭۈ   وبر ەاىىدد قبڭىىۈل ىې للىى ل ە وسۇئڭلىىا وئرسىىل س  ئىىبچۈە اىىااغئھلل  الىىاا ۇۋۇچىا 

 « ىلرلۋۇرلا  وەڭت ئبزل ە ىەرەق لرلۈ  ھدڭلاڭلا–مال 

 سىلر لسىا  ئىى ەاىى ەتالىاڭاە  ر ەەھ ەخرسىىىات  ئىىاالك ولى  ماائلتلرلىا ۈىىىۈ قل لىىل ئلشىغئ ئ بزلز ئى ۋولىى ۇ»: ەاىددھ سڭىىدۇىم ەڭەا سئى

قاچتىا ئلشىغئڭ   ئەرىۋەچتە ىلرلىدلۈە   ىىېى ھەەاائلتلرلىا   ئۈىىۈ ئلشىغئ  ىىئڭ ئىبزلز  ئس ئەگەئ  دقل لل ئلشتلل واكىلسلز  ىلغر ااد

  ىلغۇادد

 ۈرۈمسىىل ەەق سزوئ ىلللز لرلىزل ىى ەىىىاڭ  ەئى ۋە ۈرۈمسىىل ەاددق سواىلىىدللاڭغئ ىلللز لرلىغئرل ىى ە ولىىر ۈرۈمسىىل ەشق ەئالىىل ەڭ ەئى

 ىلللز لرلىغئمىس  ئىازئۇى چساسرلىدد چەل ۋەئلى  ىلىللل  ىەمى ە ئۈىۈ واىلدللاڭغئ  چۈئۈەىا لىلز   ڭەئالل ە ىەئ ئەم ا  ې لددا سئدەچ

  لاڭغئھدئىلرلدلئائما   اېتلشز  مەىسەچۈە چبرل ەالتلل وەھەل مسڭدۇىغئ  قبئۈڭلدد ىئڭ قبزرل لدە ئسۇئڭلا

 قلشىلرەئگە ىل  ەچرلىل ئەم ىا  ىلللزىددئئلى   ىەمى ە قبزلدە ىئئىسڭجاىغئڭلا ىل  ەچسلك   دئىاااچرلىتا ىلللز لرلىغئ ڭلسللم ئلشغئھ

  ىئكىىلدد ىل ىى ەت ئۈالىىتل ە ىل ىى ەتئىىائىلرلت  اىىې ل ىلللز لرلىغئڭىى   قلشىىلرەئ ىل  ەچرلىىل  ئارەمىىدە وىىس ائىتىىسئىلىىللل ئلىى   ڭلسىىلەچە 

 ئەگە  ىاۋۇاىىدد وېىى ل ە اېزلزلىىا ۋە ىئرغاىىدد ئىىائىل لكھلل الىىلكڭلا ىئئىسىىل لك ئسڭل ىىدلل وئرىىسە  لرلىغئ ۇر ىىا ئلتىىىا ئئخشىىاش ىلللىىز

ولىى   ئىىبزلز ىارىىدۇ  كىىلپاڭغچىا  ىىىسا لىلز  وې لىى  اىىئرز  وئكىىلتل   الىىلكگە ئىىس ىلرسىىل لك  ھۇۋۇ. ائرل لكرىىاىلر االىىتلل   لسىىەڭت ئسڭل لىىا

  «ئارلددھۇردللا 



 

 ىنالر مىللەتنىڭ گورىنى كولىغۇچىالردۇرخائ

 

ىائلتلرلىى   ەرىسڭغئرىىام ەرىى ە ئاالىىلرلت ىلرلىى  ق سئد ائكىى ە.ئاكىىۈائۇ ى ۋەچەڭىى ە ۋە ەچىىۈەملرر بز خىىائلل الىى ەىىىازل رل  ەھل ىىدللى

ئاالىللرلت  لررەچىۈەم ۋە ۋەچە  الىبز   زۇمىاڭل لكھۇ خىائلل ەچىۈە ق ې لللى ھۇئل لسى  ق سڭلىائ ۈڭىدەىازل ى  ق سە وئر سول  ئاچارل ەر ە ق

زلللزللىىىا ىا لىىىدللا  رىىىار لغئڭ    ملررلتلزلىىىا ئىىىبز ىېىل  لغئڭىىى   مسڭىىىا لىغئڭ  الىىىل چلدۇ   ئارلاڭزلىىىا ئل لىىى ە ئىىىبز ىلرلىىىسىلغئڭ 

 ملررەچزلىىارااااىىدللا  ىاكىىىاڭغئ   ملررەچزىى  ۋە ۋەچە   خىىائلزغئ ئارلىىدد ئل لىى ە ئىىبز اسملسىلغئڭل ىىس قىىبز ىەىلىەچىىۈە ۋە الىىاچىسڭغئڭ 

ملررلتلىدلۈ   ئسالىسئ  ئەورەخىرەئھدئ الىسڭلسى  وېسىل دۇئۇئرا وېشىلز  ىې لزدۇكرل لزلا ئبز ائكسئدرسى   ىېزلز  خەرىزلاگئئقائ   

 ئۈىىۈ  مەڭسىەە ولىرە  ىئىىسىكىائل ۇئڭ   ىىائۇ ىئئالىاى  اىا  واىىائ مىئررلغئڭ    ۋە اازرسىلغئ قب  لرللزوئ  چەولىلس خائلزغئ 

 ۋەرىىار لغئڭ   ىلرلۋۇرلىىا  قەالىى  الېتلشىىز ملررلتلزىى   ئىىبز چەمەالىىلدە مەڭسىىەە ئەمەرىىدۇئۇئڭ   ئىىاىۈبز لا قې لىىدل ڭەئاللسىىلدلل ىەئ

  ئارلدد ئل ل ە ئبز مسىاچرل لدلۈ  ول  ىلسلى  ھېاىاڭغئ خلكمەچ   ئلش    

 ەىلى ئىارغى ئاچىا ىلرلىا  ئ سۇئرىائ كىائل ۇئ ە ولىر سىلغئاىازر ەچرلىلىاولرلل ۈئقۈمدلۈ زوئ چ ې لشرللچ سكىائلپتلەائ  وئر ەچزلاملرر

  ەر ەقىتەئلشىرلتل  ق ۈىىۈ  اادلسى  ئ ەزگۈىلرەئڭلىائ ەرۈى و ەمەل ئ ۈىىۈ  اادلسى  ئ املررلتلزلى بزمئل ولرل رل لزى  ئى ۋە ەت ائۇال –

 سۇئئىىبز  ئتەەر ەقىىق ېرل الىى بئمەالىىۈەق سكىىتسمكوئرسىاۇئڭ ئاكىىىا  م ەھھلىىدللى ۋە درىىسمغئز ەى لرلۈرەئ ڭىىاى ۋۇچىىىا وئرل ەمىللەچىىتەا

 مەڭسىە ۈە ىئىىسى  چەئلپلىدلل وېسىل دۇئۇئ ىەھەە  دىلر ااىد ېسدۇكىرلى سى سۇئرىائ د خارل ااىد ڭرلتلشىز زۇئرل لزى  ئا – سئاى املررلتلزل

 رە رەچىىتەئئخشىىاش  ولىىكڭل ۈلرەئگەكىىائل رل    ولىىرە  اىىازرسىلرل   ملررەچزلىىاولىى   ئېىىكلر ە   ئلشىىرەادد ئۈىىىۈڭغ ئې لشىىل  ئسڭۋۇڭلىىا ۋە

كىائل رل   چىائلەتلل ولى    ۋە سى اىازر ەچرەئڭلىاملرر ېىكلر ە ئ  وئر ااىددئۇز   ئېكلرلشۈە ىلر اادد زلللزللا ئل   ملررلتلزلا ااچ اادد 

 ئەزل ەچرل ل لىىك ئېسىل  كىىسڭدۇى ولكڭل  ىس  ۋۇمغكىىتسئرا ھۇ ۈئەكىرل لز ىائكىى  ق سالىتەمرلۈل ەم ە ولىىر سچىسىڭ ۋە ەرە.الىى ااچ للىىا   ى

 ۋەئلپتلەىىائ   ملررەچزلىا ئەزل ەچىرەئ مسڭىدۇى  ملسىارلددئ كىسۇئڭلا مىسچەررللرەئ رسچپىسرغ ئەزلكلىم ولىغل  ئسالىسئ  ددخارلتئاوىوئرلىا   

ىىىازل ى  زۇمىىىا   ەچتل ىىس؟ق ۈگەەچىىاۇڭترلت كىىائل رل ل لك چىى سئدڭىلىىدەزو اىىىازل  ولكڭلىى  ئاولىىدلرەئھدئ مەڭ ۈرىىۈز ىەرللىىدە ئسۇئڭلىىا

 ۈگەەىىائلز  ولرلىدللا  ولرل ىدۇئۇئ چى –ئىارلى وئرلىا   ئىاى  ەزھۇمئرغمىد درىاھل ئاود ەئىس.ل لدلل وئرلا  مئاالاال لر امائائلپلزل سالسئئ

الىاڭ  ڭاىىىاالت   ائارل رل ل لكڭلى ۋە اكىىائل رل ل لكڭل سى  اىازر ااىئى  ىىازل ى  زۇماڭىىدۇ ولكڭلى ەچۈلزىى ق ۈگەەچى ەئگلكمىسى ەچتل ىس؟ق

 اەىەچىتللالسى اڭلم  ئىسۇئ الىەۋەوتلل كىس ئەڭە  اۈئئەچتىسئ ۋە ۋلجدۇ  ئېتلىاھ  –ئل ا    ئسۇئھلۈ ڭەئالە قەچۈە  چۈگەە ئەم ا  بەق

 ئبرۈقزلىىا ئىىسۇئ ئلىىۈە   اادلسىى  وئر للىىا   ملررەچىىۈە ئسۇئڭلىىال زۇھ  ئبرىىۈقرەئھدئ اەىەچىىتە مەڭلىىۋ  وئرسىىل س ىاچائلىىدلل  چلىى لۈرەئ

  چسئلددئئئڭلدۇ 

 ۇبولمايد ۈنخائىنالرغا ياخشى ك

ااخشىىىىلرلىىا  ەئگلكمىىىىسى ەئلپلىىىىدللخئاىىىىاالزرل   چ ە ئلشىىىىرل  بزرل  ئىىىى ەارىىىى م ې لزدۇكىىىىرل   ى – ەۋ.ى بزلزلىىىىائ ارىىىى ەخىىىىائلزغئ م

 ىې لدۇكىىىىرل ل س  ىەۋ. ئبزلزلىىىا ئەمەل واكىىىىلغئ  ئىىىسڭ وئرلىىىاڭرلىتلل   ڭىىىىاڭۈبئملررلتلىىىدلل چاڭلىىىا   –خىىىائلل  ىىىىۈڭۈ   ې لشىىىەر ەاددئ

 ىلر ااىىدد  ۋۇ ىا الىبا ەادد  ىلر ااىدد  ئلشىەڭ  ئسۇئرىا خئاىاالزرل ل س ئلشىرەچۈە ئلزغئڭ  خىا مسڭىدۇى  ڭە  ەچرلزلىدد ئسڭل ىدلل  الىبا ەادد

 ئلشىىىرل ە  ئۈىىىىۈ زلللزىىى   ئسۇئڭلىىىاچاڭلىىىا    ىې لزدۇكىىىرل لدلل – ىەۋ. ئبزلزلىىىا ىىىىۈڭۈ   چۈگلتلىىىدد ئساسىتىىىسئدە ئىىىسۇئڭ ئىىىاخل   

ىئالىىدللاڭرلىلز   الىىېتل  خئاىىاالزرل لزل س قەرسىىە ۋۇىتىى  ۈبئرلۈلز  ڭىىاڭ ۋۇ االىىلكرلىلز   ئسۇئڭلىىا خئاىىاالزغئمس ئلشىىرەچۈە خىىائلزغئڭ  

  قل لىددقئاللىا  ىسچسرسكىزلا ئىسۇئھلل وئرىس غ الىېرل  خلكمەچرلى ل ە چىسئدەئلزىىامغئڭ  ىلرلى   ۋۇىتلىز ە ئسۇئرىا ھە – ولرلددااخش  

 ە ئارىد  ولىر ەمەل ئ  غئملررلتلىزل ئىس ىىۈڭۈ   قېى ەزوئر لسىا  مەخرىسى ئەخى ەى ۋە ڭئمسالسىلكزللاڭۈىائ    ەالىۈەش  خائلزىدەز ھدڭلاھۇ

 لەمەال س؟ئ دگئئلز  قئۇاد بزلزلائ

 ەرىس.م ەئىىالولرلزلى  ىارلىا  ئااىارغئڭ  ھ ەڭرلۈى ئااىاى ئلۈ ېللى ئ سش ىئاى ېىلى ى ەچ لرەئڭى خلكم –ئلشى    ە قلى گ ەالىجلدرەئگەم

 سرىىاڭغئڭ ىارىىدۇ ھلزلىىم ولرلىىى ئئى ەخپلىىمائرلىىدۇ م سشچئڭىى ز سىلسىىلقل لىى  ىلىىىىاڭغئڭ  چلىىكل غش  اائۇچى بال ەئىى اىلرلىى   خئكزلسىىلزل

 ەئلپلىىىدللخئاىىىاالزرل   چ الىىىاھل  ىلرلىىىدللاڭغئ ۈئرل لز واكىىىىلغئ ىاچىىىائرلت خىىىائلزرلت چىىى ۋە ېىىى ل و سچىىىسەىلرلىىى  چ ەرىىىس.الىىىاى لغئرا م

ىىازل ى   ەرىىسڭغئم سڭىدۇى  مەرىىسڭغئھدئم ە ائرللىا قلى گ سئدچسشملررلتلز  ى بزئ ېتلرل  ئلزىامغئرا ال ۋۇىلترلت ەئازرلز ې لرلدللا و

 د؟ائى لىىد ۋلجىدۇ  ۋەئل ىا   سئىازئۇى وئرسىىل  سڭىدۇىغئھۇچاكى اىتا  م سەىاچغمرل لىدۇ چئرىى ەمى ەى بۋە چىى – سىل  اى ەمىلللتلزلىاا سالىسئئ

 سۇئئىىى د؟ىار للاڭ لىىىد سئدئل ىىىسئاھل للرلىىىل ر سوئرسىىىل  ەقل لۈۈلىىىز چئالىىىلدللا  ېتلشىىىتللال ې لزدۇكىىىرل لز ى – ەۋ.ى بزلزلىىىائ سۇئڭ ئىىى

 لد؟للاڭددىلر ام ېىى ۋلتلز ئاىل ې لزلشرلتئ بزرل لزلائ

 



 

 

 ئەخالقىي جىنايەتلەرنىڭ خەتىرى

 

ئئخشىىىاش  ەقللل سىىىلكرلۈۈ سھھ خىىى ەخغىسىىىلكرلتئ ولىىى  قلىىىللى وئرسىىىا  بئقەمرلىىىلق ۋە ېسىىىل ئ ەڭئ ەچرلزلىىىدللا ئلزسىىىا  زلزز ەخىىىغىئ

 زەخ ەچرەئھلىىل –زللىىا   ىەئخلىى  ئبزرل لزلىىا  ئلزسىىا  ئېلتىىىا چىىئر ۇ  ھەە «اىىئىھۇ ئل ىىا  ىاااالىىلك» ىەھل ىلىىرەئ كىىسڭا  سئىاااالىىلكرلىت

ئازگلرللىىىا  الزااەچرەئڭلىىا ئەخغىلىىم چۈئرىىىۈز ىەئ قېىىللل قللل ىىدلل ئاا لرلىىى  ىارلاڭىىدلل  ھېىى ە ىااىىىا  چسئلىىدللا ىئرىىدۇە  ئىىبزرل لز 

 ۋە وسزلىىىدللا  ىىىىاۇۋلتلز  – ىىىىسزدئالىىىائاھلتلز    – وەخىىىت   خىىىاچل اەمرلۈلز ئلزسىىىاڭغئڭلا الزىىىااەچرەئ ئەخغىلىىىم  ىارلىىىدد ىۈكىىىۈە

  ىلر لشغئھدئ ئېلل  ئسى لتلدللا  زەخ ەچرەئگە –زللا   ئسۇئڭ 

  ئوىلىم ەرتۈئەر ەاىددااخشى  ئلزسىاڭز  وائرلىىىا ق سااخشىرلىىا زوئۇكى  ەرتۈئەر ل ەڭدەز ئلزساڭز  وائرلىىا ق سئ للمئل اڭلا زوئۇش 

 ې ەڭرلىىلھ س  وىىدااخشىىلرلىىا ئلزتلرلىىد ۋە بالددااخشىىلرلىز  الىى ەالىىرلدللئ ەولىلتىى   ئلزسىىا  چدئئاالاالىىلد ەالىىىسرللەچزلام غەئقلىىزرلۈئ ەىرلىىمئ ۋە

ااخشىلرلت ئلزسىا   ەرۈى   وەمەلئ ې ەڭرلىلھ ەئلشىتەالىاھل  ىلر ااىدللا    سڭىاىگ ۋە بچۈۈزمەاىدللا ئلزسا  ااخشرلىغ ىلرلدللا   خاچىارلت ئ

 ەز ىااتىلزلىىد ەولىلىىتل ەچ سىىىسشئ ەالىىرلدلۈ ئ بزلزلىىائ ىىىسش ىسچسرلىىا  قلشىىەڭدللاىىاق   ىە ەز خىىسھھ   ەئالىىەڭوىىائ  ەزەرىىدللئ ەولىلتلىىدەچ

ىئئالىلىلدلل  ئاڭلسىلزلائلزسىا   ىې ىاڭىدۇى ىىۈڭۈ   دااخشىلرلىز  ىلرلىد سىاما  و ېپلرلا كائۇئلت  چ ۋە سئاللت ااخشلرلت ىلرل    سئلزساڭ 

 سڭلىائ ەىەت   سرسرلىدد ىاز چ سڭاىسىلك گ سڭىددزھەزئا ىىاى ى ئىس وەرۈى   چسرسر ااىدد وئرىسە كئەخغىسل ۋەاارلاڭ    ئاردۇم    ئئر   

 وارلرل لزلىىىا ولىىرە ئىىاڭلغئ ئارىىد   –ئاچىىا  الىىەۋەوتلل كىىس  دقل رلتلىىىد ەچ ۇ لىىدلۈلرەئئ ۋە سىلىىتم ەمىلىىلەت ئاڭلسىى   اب    ىىاقرلىلز  ئاچىىا

  قېرلدد مەالىسررلى  اەمىللەچزلا ۋە مسىلتىارسا  ئسڭل دلل  دئمەالىسردىلىلشلدلل  وئرسە ئاھە.ىاڭدۇى  ۋە چەئولللسلدلل

 ەتىرىخ ەتلەرنىڭجىناي ەخالقىيئ

 اارلىىاڭ لرلىز  ولىى ۇ مەالىىلرە   ڭىىددئىئ ەىلىىىەچە ى ەچەئرلىى  خ ۋەزللىىاڭرل    ەرتۈئلىىدللا ق ەچۈەئلزسىىاڭلل ەچرەئڭلىىاالزاا ەخغىلىىمئ

 ەچل لزى خ سڭلىائ د ئىاھھ  الىاڭااد سڭ ئى د اىئى ولرلىد ۋەىەالى  ې ى سكز ىئا ېلتل ئ اارلا  ېللكئلۈۈ  ئ –ول   ەئقلشلر ب لز ەئاۇار   ق

ولى   ئېلتلرلىا ىائكى   ول ۇۋرىا  وئرلىدد الىەۋەب چبقۈكىرەئگەىىا   الىبزاارلىا   ئېللىكولى   وەزلىدە كىسق   ىەىلىەت ئەم ا  دىلر ااد ېىى

 ماڭىىاوس   دوئرلىىد ەۋەبالىى ېتلشىىل ەق ۈكىىۈەى ەزەئلىىدللڭ ەئڭلارقلشىىل ۋەائىلرلشىىللا  ەئلپلزلاكىى ا ئاو والزلىى سڭلىىائ الىىبزاارلىىا   ئېللىىك

 ېرلىىى اارلاڭىىدلل ق ىېتل رلىىتولىى   ئېلتىىىا  الىىاختلپەز  ىىىائۇ. ولىى  الزىىااەت قەىىىۈئۈر ەل ئېللىى   ئەڭ ئلشىىرەڭ ە  ىېسىىاوللا ئلزسىىاڭللەت

 سچ دىسىىلك  چدئاكىىلد ەالسىىلرەەت  ىالزىىاال ەزەئلىىدلۈ ڭ ەرىزلىىاخ ۋە ائارغىزلىى سڭلىىائ ې ەا ەڭسىىې  ھۇئل لسىى  ق اىلىلىىدللا  زللاڭزلىى

ئااارغئرىىىا  – ەئىلرلىىا  الللاالىىللئ   ئ ەرىىس.م ەقسىىىل ەئ ەالىىلرلرەئڭ م ڭىىىئ سخلل  چائىاچىىىىا  مىى ەقلشىىل   رللىىا مل ەىىى ەڭ ەۋەئڭىى خ

رسىىا  زللىىا  الىىارلا  وئ ېللىى ىاڭ لرلىىل ئ ەچۈەئلزسىىاڭلل ە ىلر لشىىرل   ولىىر سوىى بى ەچ  چىى سزرىىا ئائلرلسىىلز  و سۇئڭلىىاىىىا غە ئ بى ەتچىى

ىلرلىى    ەزرللواكىىىا الىىئھلدۇ ئارىىدۇم لرلت ىلرلىى   الىىاختلپ سڭىىدلل  مدوئرلىىد ڭىىىئ ۋە ېللىى ئ سڭ لرللكىى ساازۇالىىل  ۋەالزىىاالت   سۇئڭلىىائ

 ئبزلزلىىا  ئىىارغى ب تىىسئق ەچەئرلىى  خ ۋەزللىىاڭرل    ەرتۈئلىىدللا ئلزسىىاڭغئرا ق ەچرەئڭلىىاالزاا ەخغىلىىمئ سواكىىىل  ۋەئئر لرلىىت ىلرلىى  

 كىس ئىاۋۋۇل گسڭاىلىدلل الزااەچرەئڭلىا ئلشىرەڭ ە ىائكى   ىەىىلى ە ئلزسىاڭغئڭلا قەىۈئالىل س  گسڭىاىغئڭ  ئلشرەڭ ە  ىائك  ىەىىل ە

  ئبچ ەادد ئبچ ل ل ەئلزساڭغئ 

 ەربىيەچارىسى ت ڭيوقىتىشنى ەتلەرنىجىناي ەخالقىيئ

 چىسڭج  وارلرل لزلىائىاڭلغئ  –ئاچىا  ىىۈڭۈ   ۈكىلددى ەئىائلرل  ۋۋۇلئىا ەڭئ ەالىىسرلللت م ەئولىلەچ سە ائل وئرى سچىلرل ەلى ەڭئ ەئوللەچ

 ەئولىىللرەشىلرلىى  چ ەخغىرلىىتئاڭلغئرىىا وىىارلرل لز  ئۇالىىت ل   ئ –ئاچىىا  مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىاۇ.  ەالەمللىى    ئلسىىغ. مسئەررل رل لىىددئ

ولىى  : ھەاىىدد مسڭىىدۇى  وااىىا  ىلرلىى  ولىى  ىلسسىىلز ۋۇىتلىىدلۈ  ئبالىى ۈئرۈز ئبزلزلىىائللزىى  ئىىال  ئاوىىددرغ  دئۇچت ااھۇڭىىد ەملشىىەى سئالز وىى

 ھېۋلىىد   «وېىى ل ە  ڭەئالىىەولىى   الىىاڭال ەلااىىىىا ق سوىى»: ىاىل لىى  ېزىى ئاڭىىا. م ئلىىد   باىىدەئ اولكڭلىى ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئ  ۈڭ قىى

 اىاۋۇب ەھە «ھەۋۇچلى ە  ولى ەيخئئمىا »ئاڭىا.  ۋۇىلتتىا وىسالىئئلد    ھەە «وەئمەق ى ؟ ڭىې ەالىلك »ئاڭامىدلل  ئەرەاالسساۇ.  ەالەملەئ

 س  وىھلىد  «ېكلرلىددا سڭىاى گ ېلتىاڭزلىااارلىا  ئ ېتل رلىتولى  ى ەالىلكگ ەئملسىل لك و ەگەئئ»: ئسڭل لا ئەرەاالسساۇ.  ەالەملەئ وەئگەڭدە 

 ەئولللرلشىىىلزلاىلرلىىىدللا  ىلرلىىى  چ ە ىىى ەتولرلىىىدللا   اارلىىىاڭ لرلىتلل ڭ سىەھھەلوىىىارلرل لز  ئۇالىىىت لررلى  مىىى ائاڭلغئڭلىىىب   ئاچىىىا ەىلسسىىىلد

وئرلاڭرل لىىدۇ اارلىىىا   ىىىىئڭىىىائۇە اىىىئل ىئاسىىا  وىىارلغئ  الىىەلئلشىىىغئرا  وىىسئىىاڭلغئ  –ئاچىىىا  ئەگەئ  دئلپاھلرلزلىىد ۆئۈئرلۈىى ز ەىەئھەئڭ

  دوئرلد ەڭ ەادللا ىلرلشتلل ئلۈۈلر الاھل  ەچرەئڭ الزاا ەخغىلمئ ە ھب   ىارلدد وئرسەولرلدللا   ھەەقل لل ئل   ئېلتلشز 



 

 ئاقىۋىتى يالغانچىلىقنىڭ يامان

 

 تسۋۇىرلىىارلىىا  گخلغ رلىىت ىلرلىى   ا ۋەھلى ەىلرلىى    ەتخللىىاڭ ەچۈەئامىىاڭ سئماالىىرلت چ ۋەھلسىلدەئارىىدۇم لرلت ىلرلىى    بزرەش اارلىا  الىى

 شىىرەئڭلاې لو ە.ق بر ەمىىدەئ –ىلرلىى   چىىائۇزۇ  سمىىاڭەئئرسىىلرلىى   گ ېىل  لرلىىتىىىا غش  ى بىتىىا ىلرلىى   و ەالىىە.اارلىىا  ى ېىى ل  و

ادللا   رلىىىىا واكىىغااماڭ سۇئڭ ىلىلىىدللا   ئىى ېللكلىىدللئ ائلزسىىاڭغئڭل ەز و سۇئ  وىىېسىىاورلزلددى ۈمرلسىىلدللا ا لرلىزلىىاارلاڭ ەم لسىى ى

   دول لد سڭاىزلاگ ڭىئ ۈئرۈزچ ەچتەا ەقرل ە زللاڭرلت وئرلا   ئارغى ى ەمىللەچۈەا ە.ى ەخىك

 : وې ەيوااا  ىلرل   وەزلسلز  ئسۇئھلل  بەق اارلاڭ لرلىغئ ڭاىاالت  سئلدللا چ سى ۇەئ ە ل لدەىاااچرلت ال

 .ېلىشق ەتلىنىپئاد ۆزلەشكە. يالغان س1

 ەڭىىىزەچۈەااخشىىلرلت ا د ئۇالىىىت لررلت ااخشىىلرلىىا واكىىىغاد ۈڭۈ ل ىىىسڭغئئۇالىىىت ل  وئرىى»:  ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇ. مسڭىىىدۇى ھېىى ە 

قلشى  ئىارغى ئاردلىدۇ ئۇالىت ل   سئىاخل   ئى ۋەئالىە ىلرل سىەتەىم سكىز ئۇالىت ل  وئر ۋەئالىە ىلرل ەەئۇالىت گ ەملشىە  قل ۈ  ىدواكغاد

 ېرلى ئاالىللرلت ھوزۇخىىا ئ د وائلىد ېرلى اارلىاڭ لرلت قلشىلز  ئاالىللرلىىا ئ ۈڭۈ ل ىى غئاارلاڭ لرلىتلل الىاىرلزل ەئاللر ېكلرلدد؛ا سەوئر ەڭدەو

  ①«ېكلرلىددا سەئىارغى ئاردلىدۇ اارلىاڭ   وئرى سئىاخل   ئى ۋەئالىە ىلرل ەىسىەتاارلاڭ لرلىز  م ۋەاارلاڭ لرلت ىلرسا  ەملشە  قل ۈ  ىدوائلد

ىلرلشىىىا  ەەىارىىدۇ اارلىىا  گ بزرل ە قىى ەئلپلزىى  ااىىدلرلت چ ەالىىلرلزلام ەىۋۇرىىدۇئ ە ىلسىى  ەىەت  ەمەل چىىئر ۇ ئ ەچىلىىمى بزرەشاارلىىا  الىى

 ۋەچرلىىلئاھۇ سش ىئاىى ە رەكىىتۈئۈەئائلسىىلز  ئ سڭغئڭلىىاخئچب   ئەئىلرلىى    ىەل زلىىدھللەچز   ەىەت الىىبزرەشخلىى  اارلىىا   وىىس  دوئرلىىد

 قلشىىلرەئڭلا»: ئەرەاالسسىىاۇ.  ەالەمىىلەئ  ەئتكىى وئرسكىى   بزئول ئئازااىىدللا  اارلىىا  الىى ۈىىىۈ ئ سشىئاىى سئدەاائۇكىىت ەئڭ قلشىىلر

  قبئالەچۈە  ھەە ②«ەمەلاارلاڭ   ئ ە.ىلرلا  ئاھ اارلا  گەە ۈىۈ ئائلسلز  ئلسغى ىلرل  ئ

 قىلىش ەنخىيان ەتكە. ئامان2

 ەچۈەئامىاڭ  لددۈكىزى ەڭلىدلغئىاھھلم م ېى ە الاىرل االىرلت ھ ەئالىلز ىئالىا  ڭ ەتئامىاڭ ې ەڭزى ىلرلى  ھ ەتخللىاڭ ەچۈەئامىاڭ ەرىتخ ۋۇ.ئا

زسىىا  ئل ئىىس  ىلى االىىرلىتسئ اەئھلىىل قبئالىىەچۈە  ىئاىىسش  اەئھە ئلشىىەڭ ز  ئىىس وئرىىسە  ىئڭىىىسئ مەڭلسىى  ھې ەڭزلىىاىلرلىى   خللىىاڭەت

 قېسىلر   خىائلزرلت وئرلىدد ھۆرەچۈلى ە ۋەۈتلى  ېقئرر  ۈچىۈ ىارىلى    كەخسىرەئھللزلللزى   وسڭلىاولى     ئلررەچرەئڭلاڭاىائ  چەولىلتلدلۈ 

 لل چئالىا  ىلرلشت خللاڭەچ لرلل دەىسئئا  قەئل ئارغى  كسڭا  وئرلددخائۇە  ئەل كس ملررەت  كسىلرسا  ھۇۋۇ. ملررەچتەىااس  

 خىالپلىق قىلىش ۋەدىگە. 3

 ڭ لر ەللا   ئلشىاائل ااىد ۈچۈكىۈەااخشىلرلت ق ە.ئىاھ سوئرسىا كى ەقل ىد ەتئلرىر سوى سە اارلىاڭ لرلت وئرى للا بئلىدق بچئ ە.ئاھ ەم ەى سو

ر االىرلت ىل ۋۇ ىا ەھلى ەۋ  ەرتۈئلىددزللىاڭغئڭ  ق سئرىس واكىىلغئرا ڭ ۋە بزل ەئى ە.ئىاھ سڭىدۇى  وېسىاورلزلددى ە.وئر اادللا   اائۇمسلك ئاھ

 الەمىىلەئ ە  سئلرلىتاارلىىاڭ  ەئلىى  ې للىىاخائۇقت سڭىىا لىرلتم ې لىىدللا و ېىى ەزھ سالىىرلىتللت  ئل ىىاڭ  الوئۇر االىىرل ەىلرلىىا  ئلشىىىا ئلىى  ەۋز ر

  ەۋەھلسىىل بزرەادد؛اارلىىا  الىى بزرل ەڭدەالىى: ۈىتىىسئئ ەر لسىى و سڭا لىرلىزلىىام»: وااىىا  ىلرلىى  ئىىاۇمەچرل لز  مسڭا لىرلىزلىىا ئەرەاالسسىىاۇ.

  ئئاملرلدد ائىلتلشزلا ئلشەڭ ز ئل   ئۈچ وس  ماڭا قبئالەچۈە  ھەە «دىلرلد ەتىلرسا خللاڭ ەڭ ئلش د؛خلغ رلت ىلرلد

 ېرىشب ۇۋاھلىق. يالغان گ4

 – ەىزۇملىىل وئرلىىدللا   ى ېزللىىاا ۋەئىىاو وا   – ۈزاىى ۈرۈ  مىى –مىىال  ەئڭلاقلشىىلر ەۋەولدللالىى سڭلىىاولىى  خلىى  اارلىىاڭ لرلت  و سمىىسو

 بز قىى ە.ئىىاھ سئ للمىى اەچىىۈە ولرلىى   ئىىاىلۋلتلز اامىىا   وسڭلىىا  دىلىلىىد ېرلىى ق ۋەچرەئئىىاىل ې لزلشىىرلتىلرلزلىىدللا  ئ ە سىىەڭدەھ سىرل  ىئىىى

: وااىىا  ىلرلىى  ۈ لتلز الىى ەئڭلىىارسئ لزم  ئىىارغى ەئمەاىىددو سۋۇىرلىىتئلشىىىا اارلاڭىىدلل گ ەاىىدللا ولر  بز ئىى ڭرل للىىا  ئا سرلى ىىى بئمل ە  قىى

ەئمەاددو سۋۇىرلتاارلا  گ سۇئئ③  ھې ە   

 چاپالش ۆھمەت. ت5

 چىىبى ەت  واكىىىلغئرا دىارلىىد سەوئرىى ەىڭىىاى ەىى ۋەڭا ىىاز  ئىىاى ىىىائۇ  ە. ىىاز ئىىاھ ە ولىىر ەۋەو الىى سڭلىىالىى  خلىى  اارلىىاڭ لرلت  وو سمىىسو

 ڭەئالىىلرل لز  ىل  ەچرلىىل قەرتىىۈئگە ىئرلىىا  اەىەچىىتە مەڭلىىۋ  ۋەمىىاھھلم  ئسۇئڭلىىا  بقىىۈە قىىبڭرل ە ڭللەچزىى اامىىا   ولىى ەئ ىلرلىىسى 

ئااىىىال مسالىىىسر اڭغئرا ىلر للىىىا  ئلشىىىغئڭ  )ىىىىا غەب ئىىىسۇئڭ   -ئەئ  ل ىىىدە مسڭىىىدۇى ھېىىى ە :ئىىىارغى ىسئئىىىا  قەئ  ىلرلىىىدد ۋەاىىى ۇ 

  ④ب چبى ەچز  ۋە ئئ ىئىسى گسڭاىز  ئۈالتل ە ئائچلۋۇرلا  وئرلددوسئەڭجلتلدللاڭغئ )

                                     
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   ①
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   ②
 ب ئااەت 72فسئىا  الۈئلس :  ③
 ب ئااەت 58ئەىكۇب الۈئلس :  ④



 

 ېقىمچىلىق. چ6

 سڭ ئىى ە ولىىر بزاارلىىا  الى دئۇر اي الىىللد ەئل لىد ە زىى ىئزرااىىدللا  گ ەزلپلزى ىارسىىا ر ڭغەئىىا ەئەەىائكى  چ ڭرللىىا  ئا ۋھللولىى ۇ سوى

 ئلۈەڭرلۈلزى  ئىاھە. ولىپەئۋۇ قېسىەل ئوىى   وىسزدى ڭلللتى   ئلزسىاڭزلا كىس ىېىل  لرلىت وسڭدۇى  دئاارلاڭ لرلىلد ې ل و ەۋەئخ ەچرەەزلزز

  وسزدرلىىددلزىىاىرلت ئ خاچل اەمرلىىل ئاالاالىى  وئرلىىا   وەختزلىىا وئرىىسە   ەاىىدۇ ئبى ەڭرلىىل ولىىرە  الىىەۋەو  گە زلىىا چئكىىسرلا   ولردۈئلىىدد

اامىا   ىېىل  لزلىا  ئلشەڭ ەالىرلۈتسئالار االىرلت اىاق   ىىسۇى البزل ە ىېىل  لزلا –ىائلس   ئۈڭۈمرۈز چسئدكزلاىائك   ىېىل  لرلىىا

قل ۈىى  قلشىىلزلا واكىىىلغئ ئىىاڭغە ىېرلشىىلز  ااىتسئمااىىدللا  الىىبزلز  اەچۈىىۈزۈە »: ئەرەاالسسىىاۇ.  ەالەمىىلەئ چئر درىىسى ئىىاىلۋلت 

   بئالەچۈە ق ھەە  ①«ۈە   ىللامەت قۈڭ  ئسڭلا ئلۈۈ  ىسرلىللا ىئرسكس  ىئاسرلددىئالدل
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مىال   اارغڭ  الىمىالىاختا  ەر ەاىدللا  مىال ق ەئگەقلشلر ەخغىرلت اادۇ ئارلدللا   ئ بز ئ ەھلرل ەو سزدشواكىلغئڭ  زللا  چائچى سا

 ولىىىرە اىىىئر   ئارىىىدۇم لرلت مسڭىىىدۇىغئڭ   ۈئلىىىددئئاردۇاىىىدللا  اارلىىىاڭ لرلت چ ەئڭ ئىىىائىلرلت قلشىىىلر  ېىىى لو ە.چائۇزلىىىدۇ ق ېتل  الىىى ەەھ

 ەڭلىىىىتل ەر ئارغىزلىىىىا ۋە ئلزسىىىىاڭۈئڭلا ئارىىىىدللسىلغئ قلشىىىىلرەئڭ ئلشىىىىرل لدۇ  ېسىىىىتلت – الىىىىسھۇ  وئرلىىىىدد ھۈكىىىى ە  ئىىىىبزل ەچا ىىىىىاڭرل   

  ئسى للسىلغئھدئ

 ۇمانخورلۇق. گ8

 گەە ولىرە  ىئكىسم لغئ ھې ەڭىدەز« ېىتەئملۈللوىئۇئملۈلل  ىلغئملۈلىل  ئ» وئرلىدللا  ېىلللئار لزلى   ق كەۋەوسلواكىلغئھلل ال سو

ئىارغى چائىاۇ مسڭىدۇى ھېى ە :   سئوئرلىدللا  اارلىاڭ لرلىت  ەاىدۇئىائىلرلت  الىبزرەشئلۈۈلز ى  ولى  قلشى  ئۇالىت ىلرلى   الىبزڭ  وسىلرل   

 الىىاىرلزل غئ  ىىىۈڭۈ  وەز  گسمىىاڭغئ گسڭىىاىتسئ ىلرلشىىتلل ىىلىىدەب چىىئۇ گسمىىا ولىى ل غئ ىەب  ئىى  ئل ىىا  ئېلتىىىاڭغئل )ولىى② ەالەمىىلەئ  

 ھەە ③«ئەڭ اارللزلىىىىددئ الىىىىبزڭلا الىىىىبزىلرلزلىىىىا   ولىىىىرە  گسمىىىىا  ىىىىىۈڭۈ    غئالىىىىاىرلزل سمىىىىاڭەئئرسىتللگ ەئالىىىىلر: ئەرەاالسسىىىىاۇ.

  قبئالەچۈە 

 ۇلۇقخ ەزىليالغانچىلىق ر

ىاۇا لىاڭرلشىىل    چەئچللىى  اەمىلىىلەت وسزدرىىسە ئلتتلپىىاىرلت  چۈ ەارلىىدلل  اارلىىاڭ لرلت ەڭللىلىىددئئ اەزلررلۈرەئڭلىىئ ۈچىىۈ اارلىىاڭ لرلت  

 قبڭۈرسىىلكرلۈرەئ چۈگەچۈۈالىىلك ھەە ۋە ئىىاھۇۋەچرەئزللىىاڭغئ   ىاھلسىىلرەئ  زلىىدھللەچرەئ ىلرلىى  ىلىىللل وئرلىىا   ىەلئلزسىىاڭغئ ئائلسىىلدۇ 

ئلشىغئ  الىەۋەولدلل  اارلىاڭ لرلت وئرلىدد ئلشىەڭ ەل ىىې ۈلى الىبزل ە ئسڭلىا  ىۈكىلدد للڭەزەئلىد خەرىزلا ئاھە.  اارلاڭ   ىلىلدد قېرل 

  قبئالىىلتلر ە  ھەە ④ىلىىدۇاەت ىلر ااىىددز  ئىىارغى  ىەھھلىىدلل ئاكىىىا  اارلىىاڭ ل كەقسىىلكق   : دەىسئئىىا  قەئل ىى  وئر ااىىدد ئئڭسكىىرسى

  ئلزسىا  چلرلزى  قىئڭت ول ىلر للاڭىىدۇ الىبزرەۋې لدد ھېسىە ڭىې ەاىئى    ئسالىتلەلزىلرلشىىا اائۇچىىا   ولى ۇى ىلكلى  چلرزى   الىبزئىارغى چلرزى  

  وئرلدد الەۋەبزللاڭرلت ئلشغئرا  ئبزل ە

  

                                     
 ئل ا. وسخائلم ئلۋۇالت   ①
 ت ئااە 12ىساسئۇت الۈئلس : ②
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   ③
 ب ئااەت 28رافل  الۈئلس :  ④



 

  ىنىڭ بارلىققا كېلىش«ئۇسۇلى جەدىد»دا ئوتتۇرا ئاسىيا

 

 ېتلىى ۇەئ ەزولىى ھ ەمىى ەى ەڭرلۈىى ئلۈ ەچىىرەئئلرلىىائ ملرر ە.ى ەھەڭللەچرلىىلم ەڭئ اچاچائۇئڭلىى ە ولىىر سالىىسئۇئئ ەئل لىىد ەۋمىىرەئى ۈئقلمچىى

 ملررەچرەئڭىى  مەھەڭللەچرلىىلالىىتارلل » الىىاول ڭلا زوئھد  مەئىىىس.ئىىا تئئ   ئدماڭزلىىاڭىىامرلت  «اىىسئتئاڭىىا »  ەىلىىىەتىلرلىىدللا  ولىى  ى

 ئلد   كس ئاملر سوئرلا   الەۋەب ھېللشل ە «وەئمل ە  ىسئدە ئېسپسورلۈا ئسالسئۇئرا ولرە چاچائۇئ  ئس كسڭا ااىتسئمااتت  

 ئادەمباشلىغان  نى«ەدىدج ۇسۇلىئ»ئاسىيا مائارىپىدا  ۇرائوتت

 ملرلىئڭې  واكىغم   وئرلىا  قلشى  چاچىائ  ئئمسمغكتسئدكىتا ۋە قەرتۈئۈكىتەڭى  وائرلىىىا «ەھلىدا سالىسر ئ»ئاالللا مائائلپلدۇ  سئۇئئچت

ب   اىاي وئرىسە قلشى   سئلىدللا چ ئسئرىسەئوىى   ملررەچپەئۋەئرلىل لۈل رلىل   ئئىىسى الىېەلم  قىبئگە   قىب ز  ئىسئلىد    رەڭللاي

 ېىىىى ەڭرلۈلزىى ئلۈ سىل  اىى ەۋلللسىىلزلاال ەھەڭلىىلەتم ۋە ەئەىىللىىاچ چ ەچرل لزلىىاملرر ۋئو ىىااا ەئااڭلىىدۇىلرلىى  ا ېتلتالىىب   اىىااغئھۇ الىىئھۇ

 وىىس اازلىىارەڭلل  ۈكىىەڭ ە ىارىىدۇ مائائلپىىىا وىىارغە ى ەولىلىىمچ ەۋەوز الىى سوىى سئئاغڭلىىا   ئىى بەقىى ۈالىىتلدەئ ەۋەو الىى سڭلىىاو ە.ىلرلىىا  ى

 سئۇئئچتىى ەڭللىىايئلىىد   ر دالىى ئائز ۋە ۈكەڭ لسىى ئئئچىىاى ى ازللارلغئڭلىى الىىاڭرلت قىىبەزۇماڭىىدلۈ   كىىس ئائزدالىى  وىىس ۋە ىۈكەڭ لسىى 

 سالىىىسرلزلائ سچىىىسشئئى ەڭىەڭلىىىۋ ئ ەھئلسىىىلرەئڭ مب   ەقىىىتەبم ې لغش اىىى سالىىىسرلز مائائلىىى  ئ ەچاچىىىائۇئ ئل لىىىد سالسالىىىە ئاالىىىللاھۇ  خ

 ۋۇ ىىاتالرىى  ب   1902 رەڭللىىاي  دائرلىىدۇ وىىائرلىلز  ئاچااىىد ەشىىىائۇە ئلر لىى لر ەئەىىللاچللىىاچ ازۇماڭزلىى ئدش سچسرىىددىلللز لرلىرل لىىدلل ى

 مەئلپەچىپەئۋەئ ئلشىرل ە  قىۈى وىائ  ئۈىىۈ  ئئمسمغكىتسئدش خەرىلى ەچاچىائ   ۈچىۈ مائىائلپز   ىە«ەھلىدا سالىسر ئ» ەھەئوئرللزللا ى

 « زۇت ئلد 

 كېلىشىبارلىققا  ىڭن«ەدىدج ۇسۇلىئ»ئاسىيادا  ۇرائوتت

 زللارلسىى  ىل ل رلىىت چاچىائ  مېا اڭىدۇئىلرلىىاولى   الىىەمەئىەڭدچلۈ  ئىس  دوائلىىد ەىل ل ەكى ەمەئىەڭدالى ەڭللىىاير سڭىدۇالرى  ئللب   1893

 دڭدۇالىئئ وىس  دىارلىد سەوئرى ەولرىر ە ولرل رلىل زۇت ولىر ەى ەڭ 20ىاچائرلت  ئە ەڭد راالپل ۇر   ئلس ائلرلېل ئەئواو  مەھەڭللەت مەكاسئ

 كىسڭاىىاۇىرلىلز    ئسالىسرلزلا ئئىسچىسش ئەىىۋۇرلز   مەھئلسىلرەئڭلا ۋۇىلتتلۈى  ئەازى  وې لى   الىبزرەە ئسۇئرىائىئارل لز   ئبزلزلا ئس

 اې ىى  كىىەىل لدە الىىەمەئىەڭد چېپلىى چىىئر ۇ  الىىبزلز  ئسڭلىىا الىىئئدڭدلۈلرەئ  ئېلتلىىدد زۆئۈئرلۈلزىى  چېپلشىىزلا ئسالىىسر  ئئىسچىىسش اىىې ل ە

 ۋە ھەئالىرلل ئلسى ائلرلېل ئارلىدد  ئۈالىتل ە ئىبزوائرلت ىلىل رل لز   ئې لشزلا مەقتەب رەڭللاي  وئرلددە واى اى   اللزا ئې ل  مەقتەە

وىارلز  الللى  ولى  الىىلزل   اىېىلل ئئچتسزرىا الىەمەئىەڭدچە قېىىللل   ۈچۈەڭىدلل چەالىائرلىغئ  ئارلىدد ئۈالىتل ەئلشىرل لز   چىې ل  ئئىسچىىسى 

  الىلزاى وئرلىددىلىلى   الىاۋۇھ  وارلغئڭلىاىار ىاي  قىۈڭ ەىل لىت  ئبچۈرىۈە ھەئل  ىئالىددائرلىا  كىز ئئىسچس ىە«اەھلد ئسالسر » ىلرل 

ائرلىىىا  قەڭ ئئىسچىىىسش ىە«اەھلىىىد ئسالىىىسر »ىااسىىى  ااارل لىىىدۇ  ىەئ ئاالىىىللاڭلا ئئچتىىىسئۇواكىىىغە  كىىىسڭل دلل  وئرلىىىدد مسۋە پەىللەچرلىىىل

  ىئاسرلدد

 



 

 

 ىڭ مېۋىلىرىئۇيغۇر ئېلىدىكى جەدىتچىلىك ھەرىكىتى ۋە ئۇن

كىىاڭرلت  اچائلەلزلىى ەھەڭلىىلەتم سالىىسئ لىىدۇقائ   ىىىازل ى  زۇمىىا  ئ ەچزلىىاملرر ۋەھلىىل  ېتەق لسىى  ا ەڭلىىۋلمم سرىىس ئ سالسئۇئڭلىىائ

 ەھلتلىىك.ا ېرلىىدەئ سالىىسئھۇمىىئرغ. ئ درىاھل ھلزلىىم ئىىارلى ئاوىىد ۈئەزئىىئت اىى سىلسىى ئاالىىال الارل امائائلپلزلىى ې ىى ا سئئلپتلەىىائ   ئئالىى

ىارلىىا   وئرىىسە وسئدختىىس. ئل لىىدە چسمىىاڭرل   ااىىىارەتھۇمىىئرغ.  ئاوىىددرىاھل  مەئىىىس.واا ۇىىىدۇئ  ئلىىد    اې ىىاڭە ۈلتلزلىىاىەئلب ې لرلىىت)ا

 ئسرىىس ىلرلىىا   ىسئوىىا  اېزلزىى ائرىىدۇ  كىىسئىىاخل    ۋەائرلىىدۇ ىااىىاچلز  ئاچللىىا   ئىىې ل  مەئلىىپەچۈە –ئلرلىىى  قىىبزلز  خەرىلزلىىا ئسالىىسئ

  ئارل ددئ

 ەالىل ڭلائب   20 ەرى ە ق دچالىدھ  خل لسىىا ھ دڭلاالى ھۇمىئرغ. ئلسىغ. ھ درىاھل ئاوىد ەئىىس.واا ۇىدۇئ  م ەئلۈلتلزلاى اەھلدىلرلل

 سڭغئھۇھورىى ۋ ئلىدللل سئاكى ۋەىلرلىا   ەىسىل ئلرلىى چ ەىەئرەئھەىلىىىا  كى ەۋاى ەئ ەئلۈلتى ى «ئئاللزللشى  ەھەڭللەتچاچائ م»واكرل لدۇ 

 الىەمەئىەڭد  ئبزلزلىا ئىسئلىد    ىۈكىەڭ ە  ئېزلىتڭاىىاالت   قې ەقرلۈلزى ىلرل   ڭې ە ئس تاۋۇىلت ئس  سالتەىۈەمرل ە راالسلز  م ۈئەشق

 مسڭىىدۇىىلرلىى   ئېزلىىت ئەالىىل لدەڭىىامرلت  «زۆئۈئلىىلەئاىائلىىد » چىىۈزگە  الىىۈ لتلدە ھەئالىىرلل اەئااڭلىىدۇ ىلرلىى   مسھەئئلسىىرلل ئسفىىاۇئھۇ

 : ھې ە 

 ې ە؟ڭ ەۋەو ال اڭلوئرسك   ەوس ز ۋەخائ  ائلزساڭزل –

  سئئلەتلغ ت ۋە ە  لتڭاھۇڭرلت؛ئلۈۈلز لس  چ ۋە ەتول   ااىار: ەئاللددئئلۈۈ  ڭ –

 وئرلد؟ ە ولر ې ەڭ سۋۋەتئاو وي  ى ەت ئلكز –

  دوئرلد ە ئلتتلپاىرلت ولر ەئلپەت م–ئلرلى  –

 تىكلىنىشى ڭئىدىيىسىنى ەدىتىزمج

 ېسىىاوتاىلرلىى  ئىىائىلرلت ئىىاخل ى  ى ە ەقۈىىسئچ ەئااڭلىىدۇا بزلتل قىىئىىاارلزل    ۈئقلللرەئڭ چىى ۋەئاالىىللا  سئۇھۇمىىئرغ. ئئچتىى درىاھل ئاوىىد

 سەچئڭىى ۆئۈئرلۈلزىى واكىىغش ز ەھەڭللەچىىتللئلشىىز  مائىىائلپتلل  م س.ىئىىى ۈىىىۈ ئ ڭشىىاشئئ ەىىىدل لز چ ۈرپەچرلىىلق املررلتلزلىى سئچلزلىىا ا

اامارلىدھلل  مسچە ەقۈىسئرل  ئلسىغ.  كىاسئمەئلدلللسى   اەھلىدىلرلت – اىې لغش اەڭ خل  ئلسغىاچ لرلت ئلدلللس    وس ئسڭلا  ەچۈە ا

 – سئچ الرىى  ئاڭىىا اىىب   1907 ئىىسچا ىىىا    ىىىسۋۋەت چېەل ىىسئىىائىلرلت  ئئىىىسش ئەالىىەئرل لز  ئاوىىددۇئڭلا مىىسىەم ەھ كىىەا  ۋەئافلىىاڭ  

 وئرىسە ئدختسئمىاوس ئل لىدە چىۈچەقرل   ااىىارەت ىەكىىەئھەز ئارل زلىا وىس اىۈئگە  ىەچىىەەللئھەالرغئ  قبە  ەر ە ىااتل  ق ەكىەئگەى

  ەاىىدۇ چەالىىل  چلۈىىرەش  ڭئ ىسز ىئىىىس. ولىىرە ئلىىد   ئارىد   ئەمەلئاالىىا   ئىسڭ ە ئاكسئۇرلشىى  ئەمەرىى ەرىاالرل لز   ئىىبز كىىەىەئھەىارلىا  

 قىبە ئبرل ىاۇئمسھلزلىم  قىبە  مەھئلسىلرەئمس مەكىاسئ ىەكىىەئ ئۈالىتل ە ئسڭلىائلىد    قېى ەز وئرىسش ئلى ەئاالاالىىا  ئام لۋ ىلرل   

    «ىلللل ئلد  چلۈرەش ڭئ سز ىەھې ەڭدلغوئرلاىىا   ىەئكە ىەھل لم

 باشلىنىشى ەرىكىتىنىڭھ ەدىتىزمج

 سرسكىىىاالىىاڭدۇ ائرلىىا ىئاب   ئاڭىىدۇ ەقىىتە رەئئلپتلىىدۇئلم م ې ل ەاىى ەكىىىەئھەى ەلىىىا  ھ ەرىى ە ىااتلىى  ق ەكىىىەئگەھۇمىىئرغ. ى درىاھل ئاوىىد

 ېرلزلۋۇچىىا چلرلىا ئ سڭ ەمىب   ەئىاڭ  ەاللرلسى ئلسىغى ىلرلى  م سالىسرلز ئ ۋە ڭ ەزمىسم سچىسشئئى ائلسىغ. مائائلپلزلى ەڭىەڭلۋ واكرللا   ئ

 ەھلتلكمرلىىتا سكىىسە  لششىىلت چئڭ ە ولىىر ۋەزلللتىى  امائائلپزلىى ې ىى ىاچىىائرلت اىىااغئھلۈ  ا ۈئقللەچىى ۋەئاالىىللا  سئۇولىى  ىىىا  ئلىىد   ئئچتىى

 سقىىائب   واكىىغم لرل   وئرلىىا  ئاقىىا ۋەىىىامللرل    اائائلپزلىىم ەڭزلىىم  ې ل ەھۇمىىئرغ. اىى درىاھل ئاوىىد ەقلررەڭ ە كىى سقەم ەلئلدلللسىى  مىى

 ەئولىلەچب   ەرلىىھوگ ىا چ ەھئلسىلرەئڭلام سئرىا  چ ە تەولى  الى ەەچلى  ۈئل ەمى ۈئلز مى ە ولىر سۇئىلكرلل ىئررللىا   ئى سالاواالۋۇئڭ م

 ەئالىىرلۈرەئڭ ھ ەر ەاىىدللا مىىال ق ل ەەرلىىلچ ەۋئھ ەقرلز  كىى سچىىسشئاالىىال ىلرلىىدللا  ئئى سزدكىىز ااھۇچى سىلغئىەىىىائلل سالىىسرلز  ئ

 ەىەچىرەئھەا ې للىار ماچ ۋە ەزمىسڭ م سچىسشئئى سالىسر  ئ سچىسشئئى ۋە سئدكىز مائائلى  ئلدلللسىلز  ئلكىلرغكت ې ل ەئلسغى ىلرلى   اى

 لرل ەالىىاچ»اللزتاقسىىلىب   ۋە ەمئئفئرىىئگلل)«ەىىىۋ ڭب   ەئەالىى» ەىسىىەچتەم سىلرىىد   كىى ەتڭلىىل ې لشىىز و ېرلىى ئلسىىغىات ئ ۈئۈشولى  اىى

واكىىغم   ) ىلىىدۇاەت مسچىىارلىە»  «ئەىلىىدلرەئ ڭې لكرلىىل  «ەۋىەئ ئاىائلىىد ا»  «ئلر ىى  سر ۇ للەاىى» ئلر ىى ب  ې اچلۈىىا)ماچ «ىلسىاب

ب  ەئولللسى وىارلغئ چ) «الىلللا  چەئرل ىسل»  «ەىىۋ ڭ ەچس ئاالىالب  ولىدۇا ەالىرە ۈ ھ ېۈسىلۈلدلل)ر «الىەئە ولىدۇاەچتسل»ب  سكىرسىئئى

 ەھئلسىىىلرەئڭ مب   مەقىىىتەب واالىىىتسئدە مەچىىىلەئەھەچىىىاش  چىىىۈزۈە ھەئالىىىرلۈرەئڭ ىاچىىىائرلت  «ئەھەب ىسلملفتىىىا»  «چىىىۈئق  چەاۋلىىىد»

  ەملزرل ە چ ە ولر ەئالرلۈرەئھ

 ۋاپاتى ڭدامولالمنى ۇلقادىرئابد

الرى  ب   1924ھۇمىئرغ.  درىاھل ئىارلى ئاوىد ۈئەزئىئت اى سچە ەقۈىسئ  ھۇىلس    لدۇقائ م ەڭلۋ ئئرر   م سڭەۋۋەئم ەرىلزلاخ سالسئئ

زوئ  ۈىىۈ ئ ەرىى خ سالىسئىلرلزلىا   ئ كىېالت ەالىترەەى ەئلپلىدللاارغڭلىا  ىاچلى  چ بالىدەئ بزئى ەىەئھەچاە ال ۈڭ قب   14 ائاازلب   8

كىائل ۇئ  ىىبم ە   ىەالى ەچۈە ىىاالس ىەقسىلك ئىاۋۇ.  سئقەچۈە ئاالىللارا  ى سئۇئئچتى ۈچۈىۈل  ۋەىەالى ىىاچلررلت  سوى ېساوغڭلا ائىلتل  ى

  اېكلشىا  مەئالللەرەئڭ  ولرە  سسللاچ ىېئازۇورلت 



 



 

 

 دامولال سۆزىنىڭ كېلىپ چىقىشى

 

 ېىى ە ھ ڭىىىئ ەڭكدىلىىدلۈ خ سڭ ئىى ەزلىىرەئوىىائ  و ەئچائچلشىىرلت  لۈلىى ر –چىىاۇش  سئرىىس ڭ ەىىلىىدەىلىلشىى  ى ېرلىى ق بزلزلاھۇمىىئرغ الىى

 ۈالىتۈڭرلۈ ئ) «سۇىىسئ ھۇ.»ەئەو لىدلۈ ئ بزلز ھۇمىئرغ الى ەزلىرەئو ېسىە ھ ۈئلىددولرد ەڭلزى م ېى ە ول لۈلى  ولرل ى  مىئل ھ ە ولىر بزال

 الىىبز  «ھۇ»الىىبزلدلۈ ھۇمىىئرغ  وەزلىىرەئ اەڭە  دىائۇاىىد ەەھ ە چلرللىىا قلىى گ سالىىسئئ بزگل لىى ئ بزھللالىى ېىى ە ھ بس وئرسىى ەملشىىەى

 ەزو سە وئرى ە گقلى  بزلدللالى الىار اى  ولرل رلىلب ېسىلت و ېللى ئ ەڭ )ا «مئرغ»الاڭز  ئلپاھلرەادد   ې ە ھ بئئ ) «ھەى»  ائال لدلۈ 

 ەزلىىرەئو ەچتىا  ىېللشىىلددھ ھلزلىىم ئلرلىى چۈئرلىىدلل ئىئ  ئلرل ىدە قامارللىىا اەچىۈە  قلشىلرەئ« ھۇمىئرغ»  ۈئلىددولرد سىىىسمز ئ ېى ە ولرل رلىل ھ

ھلزلىم » ۈچتىۈئگەڭرەئ  سڭ ئى سە وئرى سئچ ئاچلرلىدللا  ولى  ھلزلىم ولرلىى اى ەەھ «سڭلۋې الىلتېت ئ ەملىلھ»ئلتتلپاىلىدۇ  ۋېتالىئ ۋۇىتلدۇ بزئ»

 ەئەو لىىدەئ بزلز الىى« ھۇمىىئرغ» برل ىىاۇئ  ھلزلىىم ئھەاىىدد «ەرىى ە ئاچلرلىى  ق ەەھ «ەمىىئرغھ» ەڭلىىدەم ېىى ە ھ «ەرسمىىاچرلتئىىارلم م ەولرل ىىد

 ە ولىىر سرلشىى ىئك اڭلىى «ھۇ»ئارىىدللا  بزڭلاالىى ھېىى ە « ەۋۇم» ۈئلىىدللا ولرد ەڭلرەئڭىى م ھېىى ە  «ە ەڭىىد ئ ە. خئاىىا  ئلىى  سالىىتاز ئ»

   ەاددھ بز ال ې لدللا و ەڭلز م ې ە ھ «ولرل رلل زۇت   سىلا»ىاالل  وئرلا 

اىئى  ولىك  بز ھۇمىئرغ الى ەئەو لىدەئ ەم ىا  ئبەقى ې ىۈىلرەئھ ەرى ە ق بزگل لى ئ ەئەو لىدللئ بزلز ال «ھۇمئرغ» ېلتىاڭدۇئ سمە ئئم

  دقلشىىىلز  ىاالىىى  ىلغر ااىىىد ېىىىلل ھ ەرىى ە ق ەئەو لىىىدللالىىىازڭ  ئ سوىىى سڭا  كىىىدئاچااىىد ەەھ »ەا كىىى« ەئەوىىىرەئڭىىى  ئ»ھۇمىىىئرغ« ەۋۇچىىىا ھ

 ىىىىئڭ ئبزلزلىىىا خىىىساكدۇئئل ۈل لىىىدلۈ   ىىىىۈڭۈ   دقلشىىىلز  ىاالىىى  ىلغر ااىىىد ېللشىىى سھ ەرىىى ە ق ەڭكدىلىىىدللخ بزلز الىىى »ھۇمىىىئرغ«

  ئلشىىىرەچ ەادد الىىىبزلزل س «مىىىئرغ» چسئالىىىس   ئسااىتىىىائلشىىىرلتل   الىىىبزلز  «ھۇمىىىئرغ» ئىىىسۇئ  ئاچل ااىىىدد ھەە« ھۇمىىىئرغ» ئبرل ىىىارل لز 

  ئاچاادد ھەە« ئاخس  ھۇ»ئبرل ارل لز  ىئڭ ھەە « ئاخس »ئل امرل لز   ئبزلزلا

 ەھلۈ ئىىئ  الىىاى» سە وئرىى ەرىى ە  ائالىى لدلل ق ە ولىىر ەئەوىى ەئ بز الىى «ھۇمىىئرغ» ۈكەڭدۈئۈكىىل ە ى برل اۇئڭلىىائ قىىبە الىىاڭرلت

 وىسزدە الىبزڭلا ھېى ە )ئىئ ب  «ىھە» ائالى لدلۈ   الىبز  «ھۇ» ىىۈڭۈ   ۈئلىددولرد ەڭلزى م ېى ە ھ «ئلرلىى ەىرى ئ ە ولرل ز  ئل لرلى 

 مەۋۇ ىىۈڭۈ   قەرى ە  الىبزھلل ھېى ە ب ە ەڭىد خئاىا  ئ سالىتاز ئ ڭ)ىىئ «ەۋۇم» ەئەو لىدلۈ ئ بز الى «مىئرغ» وئرىسە ىئررلزلش  

 ھەە «مىئرغ» ىئكىسرسە  ىەئ ى « ل»ولى   اەڭە الىبز وىس ئسالسئىلىدۇ  اېكلرلدد كەقرلدە «مئۇ»  ائال لدە  «مئر » ئەئەو لدە البز 

ئارىدللا مىئرغ  كىەئلپلزلائلسىلى  ئبزرل لزلىائىارل غئ  وەز ىئررلزلرلشىا واكىرللا    وسئدڭغ خېر ئاالللاھۇ  ئئچتسئۇ البز   مئرغ ىسرلا ئئ

 ەالىىل ھلل خئاىىا  مىىئرغ ڭ ەئكىىلدللالىىاا ۇم   مىىئرغ ولىىغل  مىىئرغ ئ سالىىامىىئرغ م: مەالىىلرە   كىىەقلررەڭ ە  ىىىارەتالىىازلز  ىئكىىلدللا  

 ەخەررسالىل سچ دملزلىائىارلى ااۇرلىدھلل ئ ەئلىەچ ى چ ۋەكىائل   ڭرلىتھۇ دڭلارىاھ بچۈە ئ ەالل ھەئب   13ئئخشاش   ې ەڭ ەھ ەادللمئرغ ز

 ھېىىى ە « مەۋرلىىىۋ » ىلىىىىاڭغئمس ئئىىىىسە مەھئلسلسىىلدە «ھەالسوەڭىىىد»ولرل  ىىىاى  ىەھل لىىم مەكىىىاسئئلىىىد   ىلزدلسىىتاڭدلۈ   «ەۋۇڭىىام»

  «ئلشرلتلرلشلددئ وسزدە البزلزلا «مەۋۇ» ئەئەو لدلۈ  ىەم لس  البزرەئڭلا

 ئىلىم ۈرلۈكقىلىدىغان ئون ت ەلەپت ۇنۋانىدامولال ئ

 سرىىلم سلڭلكۇمى ۋەزلىى وىاش  سچىىىا چ سىىئىى ۈئقرل لىىدللچ سىالىار  ەۋئلىىدەھ ەرلپلرلۈى ئاولاالىىللغئ خوەز  مەڭىلەرەئگە ئاالاالىغڭلاڭدۇ  

ئاالاالىلدۇ   مەزمىسڭ  ئئىسچىسش ھەئالىرەئڭ ھلزلىم  مەھئلسلسىلزلا «ەمللڭلىكۇ»ىلرلزلىا   ەاللىالر  واردۇھچا چب   1065 ەچ لرلۈلدەئلىاال

ئلر ىى  فلىاىى    ەھلىىى ئلر ىى  ى ە سىىل  ئلر ىى  قىىاۇ.  ئلر ىى  چ: ئىىسۇئ وئرىىسە ئىىئ   ولرل ىىرەئ ىېرلپغكىىىا  ھۇئلرفسڭسڭرل لىىدۇئلسىىغ.  وسخىىائۇ

 ڭەىىىۋ ب  ئلر ىى  ە)مئفئرىىئگلل ەئەاب  ئلر ىى  الىى)رئگلۈىى مەڭتلىىتئلر ىى ب  ئلر ىى   چەىسىىل اچ )ملىى ۇل  ەئۇئلىىكئلر ىى    ەاۋلىىد ئلر ىى  چ

)ئىئ   «ھۇمىئرغ»ىلىىىاڭغئ  ەەئل لىر سىئىئ  ئلرل زى  چئرى سئلىد   وى ۈئرل  )ئلستلرلسىتلۈاب ىاچىائرلت ئلرلىى چى ەئاڭ )گ ۇم اچلۈاب  ئلر   م

 ئاچلغچت   ەەچئكىا  زۇتب ھ ەئلرل د

  



 

 چۈشەنچە زەمزەم سۈيى ھەققىدە قىسقىچە

 

 ەئولىى  سڭ ئىىىاااچلىىدۇ  ەھل رەاىىدد ى ۈالز الىى ەمىىكە.ز سالسئۇئمىىسئ ەھل رل ەڭىىدەز ى ۈالز الىى ەمىىكە.ز سالىىسر اڭغئم  دڭلىىاھلۈھ  ۈچىىۈ 

و  چاكىىزارلت كىىائۇ دچلرلىىا ئارلىىد ۈالز الىى ەمىىكە.ز سىئكىىاىرل لدل ب   ڭاخشىىا  سۇئئىى ەچتىىا  ىدئائمىىا  ىلرلىىد ېىلشىىز ئل لىى  و سوئرسىىل  سچىىس.ا

  ەالۋل رەاددچ ۈ لتلدەال

 ىلغئرىىىاوائرسىاالرلىىىىىا  ئسالىىىسئۇئ  ېىىى ەزوئر لسىىىا ق سالىىىسر اڭغئم ەچرلىىىلئىىىاى ڭلل ۋەالىىىاە  بڭىىىۈل ئىىىاى ق لىىىسئۇئھەزسائ دڭلىىىاھۇھ

خئكىىاررلىىا  م ەئىىارە الىىۈالدلل زەمىىكە. اسچىىس.ولىى   وەئگە  ئىىسۇئ وئرسىىل س  چسچىىىا  ائررىىسىغئڭ  ىل  ەچرلىىلىاڭ لرلىىل  ۋە قىىبەىاڭ لرلىىل 

 وسۇئڭلىا  ېتلىددق باۈەالى بزرل لز قى –وىاش  اىاالزلى ەرى ە ق ەئەمىدللى سواى للىاڭرل ل  باۈەال ەېشاڭلسل   ائاڭلسلزلب     ئاچاچئرلدد

  وې لدد ھې ەز اسىل لرلىلدلز ىاڭ لر  ز  الەمل للەچزلا ۋەئلەغل  ئسالسئۇئھلۈ  ىەم لس 

 ملغھلللىىدلل  سھدئالىى سوىىائەزم گە ەئئاالىىتلدلل ىلىل لىى  و سچلزلىىائلۈۈىى    ەرەاالسسىىاۇمزلائىىارغى چائىىاۇ ئلسىى ائل  ئ ۈا الىى ەمىىكە.ز

 ەئئااىىار  ىىىاا ە ولىىر ەمىى  ئ ائىىارغى چائاۇڭلىى ئەرەاالسسىىاۇ.ئللىى ۇىلى   ېشلۋۇالىى   ەالەملەئرەئڭلىىاالرىىغئ ئلر لىى    2000 چەخ لىىزە 

 ېتلى ق سەىئاى ېرلى ق ېرلى ئ ەقۈلى ەم بلگللاىسىلك  ىاىاالىرلت ىى – ۈلگ ساللك ال ۋۇىلتتلۈ  سك ەرەاالسساۇمز ئئرر  ئلس ائل  ئ ە ولر

ىىاچتلت  .ەرەاالسسىاۇ  ئلسى ائل  ئدچا ار ااىد سالى سوئرسىل  ۈگۈئگە ا سئلسلدۇئلۈۈ  چا  ئئچت ەئۋەم ە الافا ولر ەەئلكھ سال ەئ  ىاادىارلد

 ۋە ددت خئكىال وئرلىىىاچتل بئۈەقى سڭ الى ەئ  ئاڭلسى  ىىاادىلىلىد سۇىئاالتلدلل وى ائلۈۈ  چا لزلزل سڭلائ ۋۇىتلدۇىللزارلا   سالسسزرلىتللئ

  لددىارئاچلرل   ھەە«الۈا  زەمكە.» الس وسول    كسڭدلل  ەاددھ چئختاب ەڭ ا) «ەمكە.ز» ەەھ ەچ لسس ق ېىل ئ ېۈائو سڭ ال

 ئورنى  ۇدۇقىنىڭق ەمزەمز

 سھدرللىىىائ ەالىىىۋەھڭلائ ەاەئدلى ۋە ەئلپىىى چ ەڭىىىسەا ائلل ۇىل زلىىى ەىىىىامسم ەازاالىىىلدلۈ ال ەئەمزلىىىاى ەالىىىجلد م سھدى ىىىى ەمىىىكە.ز

 چې لىىدە سھدىزلىاى  ېرلىددق ېتلى م 43 ڭىىسئرلى ىئ سە ال ۇىرلىتىا وئرى ېتلى م 18 ەالىۋەھچللئ ەاەئدلى ۋە ېتلى م 21 دللئللىقەاااغكىىا   

 وىسئد   اېزلىدۇ ەڭلىامەئۋ ئسىلز لسى  اېزلىدۇ  چېللزلىاول   الىافا  اەڭە اېزلدۇ  ئەالۋەھڭلا ىەاەئدلول    وسۇئڭلاوائ   وسۇى ھۇڭە ئۈچ

 وىىس شىىلرەئقلئلىىد    ئئچتسئلسىىلدۇ ئەالىىۋەھڭلا ىەاەئدل ولىىرە  ىىىسھدى  زەمىىكە.ولىى    وئرىىسە وىىائ  بر لۈ قىىئلۈۈىى   ىسھدىلزلىىا زەمىىكە.

 ۋۇەاچى زى قەئلل لىز ە ېلئىاۇچت   ق ەتچاىىائ سڭل ىدللئ ەئقلشىلر سە وئرى ېىلتلۋېتلر ە ئ ەئە ۈەالافا چ ول   اەڭە  ئل ەچت  زەمكە.ااادلل 

 لائاالىىتل دۇڭزلاەاىىم ەچ ۇ لىىدلۈ ئ زلىىاقەئلل ۋېتلرلىى  چاىل بر ەقرل  قىى ەمىىكە.ز ەۋەوتلل ىارلىىاڭرلت الىى سەوئرىى ڭلسىلسىىتلغ سىلغئرىىاىلرل

 ەئەمزلىىاى ڭىىدەەر ەالرللىىا ق ەملغھلىىلب    2003  ېۈلتلرلىىددب وبمەقرەئقل لىى  ئل لىىدللا  ىلرلىى  ق ۇڭغئ)اىى ە ولىىر ەرەمىىپەي  ەئقلشىىلر

 لەئلپلىدلا  چاى ەازاڭلاالى ۈا الى ەمىكە.ز ۋېتلرلى  چاىل ېللىكئ دللا ۈكىلى سھدىللىاى ەمىكە.ز ە ولىر ەىسىلت م ەكىتۈئۈشئازۇھلر ەازااللز ال

   سرد ئائىلرلت ىلىل ل  ىئا سئدولغئچ

 خاسىيىتى  ۈيىنىڭس ەمزەمز

 سلى  الىو ەئاۇىلىد ە ئلى بالكل ەالل لز  ولر لر  وئر ااىدللا  مى ەچۈل ەچا ىللام ۈالزلاال ەمكە.ئارل رل   ز ەوللئرئگلل ەالل ڭلائب   21

 ىلز ەر ەاىىدللاڭرلېتا سالسالىىللەچرەئگەخ ې لشىىۈە ئ ۈا الىى ەمىىكە.ز ۈزۈقرۈقتەالىى ۋە اقرلىتىىا  سڭلاولىى  الىى ې ىاڭىىدۇىى دڭلىىاھۇھ ۋە ەڭرلۈلزى ئلۈ

 ەتقىلىلىىى   ىىىاۇ ېتلرلىىى اىىىاق  ئ ەچ ەالىىىتللالرغئھلىىىل ولىىى   ملىىىىدۇئ  ئازلللىىى  ق  ىىىغئىەمل الىىىۈا  زەمىىىكە.  ىلسىلسىىى   بزرل ەقتەالىىى

 سئماالىىتللتمىىاھھلغئڭ  ئائلغك سى الىىاىرلل سڭل لىىائ سۇئڭ الىى ەچتلۈ واكىىىا ئىىاھ سڭىىدللم  ەر ەقىىتەولىى  خلىى  ىلىلىى  ق سرددئماالىىتللچ

 ۇۋۇ.ھ ولىىىرە  چەمىىى ول خلىىى   وئرىىىسە  ئەقسىىىل ە وسڭلىىىا الىىىۈا  زەمىىىكە. ئەم ىىىا  سزدرلىىىددو ەمىىى چ سڭلىىىاالىىىاىرللاڭدۇ ئ سھھەچرلىىىلم سزد ئىىى

 ە ھب   لرلۋۇرلىددو چەملزى  ئسڭلىا ئىاھە. ئل ىۈە  الىۈا  زەمىكە. ىېىتلى ولى ەئ وئرىسە  چە.ولى   ھدڭلىاۋ  چەمى  الۈالزلا زەمكە.  ىلرلۋې لدد

 چەمىى  ئسڭلىا ولرەڭ ىىسالىاىغش  مىسھھەت ئىىسزد  ۋە اىبچۈەشئىائۇ  ھۆرەچىىرەئ الىۈالز  زەمىىكە.  ېتەرەاىددئ ەئى  سڭ ىامىىا  ئى ە ىااتىا ئل ىۈ

 چەچىلىاچغئڭلىام ئلر لى ۋە چەاى للە وەرۈى  ئەمەل  خەۋلى   قلتاوغئڭلىا ىەھل ىى ااق   ڭەزەئللە ھل ەڭرل ل لك وس  ئبزگەئمەادد ىەچى 

 ىىىازل رل ە  ئەمەلئىىاز  ماىىىارلغئمسئلر لىىم  اېكلرلىىا  چئر درىىسىكىىلپا وئرلىىاڭرلى   قېسىىەررلۈرەئگە وەز  الىىۈالزلا زەمىىكە.  اەقىىۈڭ 

   قبئۈر ل ە ااڭرلت  ول ەئزللا  ىلرلا   الۈا  زەمكە.

 پايدىسى  ڭئىچىشنى ۈيىس ەمزەمز

 ەالەمىىىلەئ   ۋۇ رلىتسئئل لشىىى  الىىىا ۈالدللالىىى ەمىىىكە.ز سالىىىسر اڭزلاىاڭىىىدۇى ولىىى  م ەئى سڭدۇىغكىىى ۋە سى ىلرلىىى بم ەئىىى سى  ىلرلىىى ەجى

  بئالىىەچۈە ق ەەھ ①«د ااىىدۇ ىلرلىىد سڭل لاكىى ەئل سىى ە ولىىر ەىسىىەتم ې ەڭىى ۈالز الىى ەمىىكە.ز»: ەئلىىپرەەچ ۈالز الىى ەمىىكە.ز ەرەاالسسىىاۇ.ئ

                                     
 ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت   ①



 

 ھې ە   ①«ددئئاىرلىىا چائامئس   ھدئسال سوائەزمزەمكە. »اەڭە ئس 

                                     
 ئل ا. مسالرلى ئلۋۇالت   ①



 

     

 ھىجرەت

 ھىجرەتنىڭ مەنىسى

 سە:ز وئرىىالىىبز  رىسرەت ئېتللىائ  ولىىرە  چەئز ئېىتل  ھې ەڭزىى  ولردۈئلىدد   چەئز ئېىتل  ئلۈۈىى  چۈئرىۈ« ۇراجى ة»ئەئەب چلرلىدلۈ  

 الس اڭلم اەىەچتلل چەئز ئېتلشتسئ    مەڭلۋ  اەىەچتلل چەئز ئېتل   اەڭە ول     ول  

مەالىللەچرەئڭ  ۋە ڭاىىائ ىلرلىغئڭى  چەئز ئېىتل  ھې ەڭزى  ئلپاھلرەاىدد   ەالەمىلەئ -گسڭاى ھې لز ل لك: ئېتل  مەڭلۋ  اەىەچتلل چەئز

 ①«مسىىىاال  ئىىارغى مەڭىىى  ىلرلىىا  ئلشىىغئڭ  چەئز ئەچىىۈە  قلشىىلددئ»اەڭىى  «ۇر اىىاا  مىىل ىجىى  مىىا ڭاىى     زىىە» ئەرەاالسسىىاۇمزلا:

 لرەادد  ھې ە  البز  وس مەڭلدلۈ  چەئز ئېتلشز  ئلپاھ

ڭىدلللر  اكىۈائۇ ئئئدئەىلدلز  ئاكىۈائۇ ىلرللرى  وئر ااىدللا   ئلسىغ.  ەئزرل لزى  ئ لزل لك:ئەم ا الس اڭلم اەىەچتلل چەئز ئېتل  ھې 

لى  ااالىا لاۇاىدللا  ورلزلا  اااىدلل ئەىلدلسىلز  ۋە اېزلزى  ىئردلالىېوئر اادللا   مسالسر اڭغئ ئەىلدلس  الەۋەورلل ئبرۈ. ولرە  چەىىدلت 

چىىۈئھلۈ   وىىسقبىىىۈش ھې ەڭزىى  ئلپاھلرەاىىدد   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇمزلا زۇماڭلىىدلۈ  ىلجىى ەت ماڭىىا مسكىىس الىىەۋەوتلل وسا درلىىا    

 ھلزلم مەىسەت ولرە  اسئچلدلل ئاا لرل  ھې ەڭرلۈتسئ  ئلسغ. ئاچارلساللدۇ  ىلج ەت

 ھىجرەت باسقۇچلىرى

ھەۋئ    ىىىۈئگە  وئرىىسە  ولىى    ئلسىىغ. ھەۋلتلزلىىا مەقۈلىىدلۈ   واكىىرلزل ئلسىىغ. چائلەلىىدۇ ىلجىى ەت ئلۈۈىى  واالىىىسىز  واكىىتلل قە

 اەڭەئ ول   مەقۈە ئازۇت وئرلاڭدلل قېللزۈ  ھەۋئلددئ 

ب  زلا ھەالرە ۈ  ىاررل لدۇ مەقۈلدلۈ  وسچپەئەل ئەئەورەئڭلا مسالىسر اڭغئرا ىائكى  ئېرلى  وائرىا  چۈئرىۈز ىلىلللھەۋلتل  ئلسغ. 1

ئىىسۇئڭ  ئىىاۋۋۇل ىەوەكلسىىتاڭلا   مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىاۇ.ەڭلىىۋ  زللاڭۈەكىرلۈرل   الىىەۋەورلل  ەالەملل ل لىىك ىلسىتاىرل    مىىاھھلم ۋە م

مەھلىىزە مىىسڭەۋۋەئە كىىەىل لدە چىىسڭج  ئلسىىغ.  مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىاۇ. ەالەملل ل لىىك ئاڭىىدلل مەھلىىزل ە ىلجىى ەت ىلرلشىىىا وسا درىىا   

ئڭلا مەھلىزل ە ىلجى ەت ىلرلشى   ەئز وئرىسە وەر لرەڭى ە   ىەچتىا ىلجى ەچتلل ئاا لرلىى  ھۆرلتلزى  چەالىلى ىلرلاڭىدلل قېىللل  مسالىسر اڭغ

ىېرل  ىئڭ گسڭاىغئ ىاچائلدلل الاڭارلا   ىۈڭۈ  كس ۋۇىلتتا مسالسر اڭغئڭلا ىەمى ە ولى رلۈتە وىس چىسڭج  ھۆرەچزلىا ئەچ ۇ للىا چىئ رلزل   

لىىدۇ ىەھ قبچىىۈئۈە چىىسئدش ئىىائىلرلت ئلسىىغ. ھەۋلتلزىى  ھدڭلاڭلىىا ىەئ ىىىسھئلتلز  ول رەكىىتۈئۈش  ئلسىىغملا ىائكىى  قىىۈىرەئ ئاردب  قىىۈچ

ىااسى  ااارل للىىا چىىائىلتل  ائرلىدۇ ىىىسھئەت چېپلشىىىا زوئ ئېاتللىىاارلت ئلىد   كىىس الىىەۋەوتلل مسالىسر اڭغئڭلا مەھلىىزل ە ىلجىى ەت ىلرلشىى  

الىىىىترسىز  ۋە ئلسىىىغملم ىې لزدۇكىىىىرلت ىىىىاچتلت چەكىىىەولسل ىلرلزلىىىىا   ىەچتىىىا ئبزۈئالىىىىلك چىىىسئدە ىلج ەچزىىىى  چەئز ئەچۈىىىۈىلرەئھلل ھو

  ولىرە  ئىارغى ائرلىدۇ ېزى  ۋە اېرىمب ىلجى ەت ىلرلىا    ىسل   ىا   )مەھلزل ەبئل ا  ئېلتئلشتلسلز  ئۈزۈش ىەىىلدە ئااەچرەئ ىۈكۈە   

ب ئەرىىۋەچتە ولىى    ئەڭە كىىسۇئ رىىا قەرسىىەز ئىلرلىىا  )ئەڭسىىائب ۇاىىاي وەئگە  ۋە اىىائھە.  )مسىىىاال بۇئ ولىىرە  ئسۇئرىىا الاىىاھ ىلرلىىا 

الىىلرەئڭلا ئىىسۇئڭ  ىلجىى ەت ىلر للىىاڭغئ چىىاق  ىلجىى ەت ىلرلاڭلىىا ىەھەئ  ىىىا  وئرسىىل س ھدئ  ئل ىىا  ئېلتولىىرە  )ىەىلىلىىمب ھوالىىتغئ ولىى  

ھېىى ە   ③ىە ئىىسۇئڭ  ھوالىىت چسچ ىىاڭغئسئىىسۇئ ئىىارغى ائرلىىدۇ ىلجىى ەت ىلر للىى②  مەالىىسئلللتل غئ ائىتىىسئ ىل ىىااە ىلرلىى  ۋە ىئرىىدۇش

اەچرەئ وسڭلىىا ملسىىار    ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇم س مەھلىىزل ە ىلجىى ەت ىلرلشىىتلل وىىاش چىىائچىسىلغئھلل ئبزلزلىىا ولىىكۇئ ئلۈەڭرلۈلزىى  ئىىا

 ئېغ  ىلرلا   

  ئىارغى چائىاۇ ئلسىغ. ھلزلزى  قۈىرەڭىدۈئۈە  مسالىسر اڭغئرا ڭسالى ەت وەئگە   مسالىسر اڭغئڭلا ىسھئەچرلىل ھۆرلتى  وەئ ىا وئرلىىا  2

غملا ىائكىى  قۈىرەئڭلىىا مەئقلىىك  وئرلىىا  مەقۈل ىىس ئىىازۇت وئرىىسە  مەھلىىزە ئلسىىغ. ھۆرلتلزلىىا چەئقلىىلل ە قل گەڭىىدلل قېىىللل ۋە ئلسىى

مەقىىۈە ئىىازۇت وئرلاڭىىدلل قېىىللل ىلجىى ەت اىىئى  »ىلج ەچزلىىا ىبقىىۈم  ئىىبزگەئھ    ەالەمىىلەئ الىىەەللرغىس ئەرەاالسسىىاۇ. كىىس ۋۇىلتتىىا 

ھېىى ە  مەكىىاسئ الىىبزلز   ④«ڭلىىلەچغ ىارىىد   الااھىىىا ىاىل لرلىىا  ۋۇىىىتل غئھۇ ھەئىىىال ىلىل ىىغئ  ەىەت ئىىارغى ائرلىىدۇ الاىىاھ ىلرلىى  ۋە

 ااقائرلد  

 ئىسالمدا ھىجرەتنىڭ ئەھمىيىتى

ىلجى ەت ئلسىىغ. چائلەلىىدۇ ئەڭ ئەى للەچرلىىل ۋەىەرەئڭلىىا ولىى   وئرىسە  مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىاۇمزلا  ەالەمىىلەئ وئرىىسە ئەۋەچلرلشىى  

ازۇھ ىلرلزلشىىلدلل ئللىىائەئ ئلۈۈىى  ىىىئڭ ۋەىەرلۈزلىىا ئئچتسئلسىىلدۇ قەرىى ە  چىىائلەلم ئەى لىىلەچۈە ئلىى ە ولىى  ئلشىىتسئ  ولىىرە  مەقۈلزلىىا ئىى

 ىلج ەت خارلى ئللاھەت وئرلاڭرلىتلل  ئسمس ڭللەچزلا خارلى وئرسك  ولرە  ىل ى ەت ىازلزلىدد  ڭللەچزلىا خىارلى وئر االىرلى  ولىرە  ئەالى 

                                     
 وسخائ  ئلۋۇالت   .ئل ا ①
 ئااەت -72ئەڭفال الۈئلس : ②
 ئااەت -89ڭلسا الۈئلس : ③
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   ④



 

ئەمەەللئ  ەىەت ڭلىلەچرەئگە وىاررلىتسئ  قل ۈى  »لەئ ئەرەاالسساۇ. وسڭ  وااا  ىلرل  مسڭىدۇى ھېى ە : الاۋۇوتلل مەى د. ىلرلدد   ەالەمب 

ئىىارغىز  ۋە ئسڭلىىا  ەالەملل لزىى  ھەە ىلجىى ەت ىلرسىىا  ئسڭلىىا ىلج لتىى  ئىىارغى ۋە ئسڭلىىا  ەالەمللىى   ئۈىىىۈ  وئرىىسە ىئوىىسل ىلرلزلىىدد  

رلىا ئبارلزلشىز  قىبزرەە ىلجى ەت ىلرلىدلۈە   ئسڭلىا ىلج لتى  ئىبز  ڭلىلەت ىلرلىا  ھدڭلارىا ئې لشلشىز  اىاق  ولى ەئ ئاااب  قل ۈ  مىال

ھەئى اىلىدۇ ىئوىسل وئرسكى  ئۈىىۈ   ئلەىغل  ڭلىائللاھەچزلا ئىارغى چائاۇب     ىۈڭۈ  ىەئىاڭدۇى ول  ئەمەل ①«ڭەئاللس  ئۈىۈ  وئرلدد

ب   ائاۇڭلىىا ئۇزلرلىلزىى  قىىبزرەش ھې ەڭرلۈتىىسئ  ھدئدالىىرسىىلر ىىاى   وئرلىىا  ئلشىىتا ئىىارغى چب  ولىىرە  ھدئدالىىرسى كىىەئچتسئ  ئلەىىغل 

ب    ىلر ىىاى   وئرلىىا  ئلشىىزلا ئىىارغى چائىىاۇ قبئالىىەچۈە  وىىئال ە وئرسكىى  ھې ەڭرلۈتىىسئ  مسكىىس ئلۈۈىى  كىىەئت ىائلكۇڭ للىىا  ئەمەل

 ئللاھەت ىئوسل وئر اادد  

ئەڭ اىىىسىل   مەئچلۋلسىىى  واچلرىىىدلل اىىىۈز ئىىىبئۈە  ىلج ەچزلىىىا مەڭلسىىى  ڭاىىىىاالت  ىئڭىىىىسئ ۋە ھۇئل لسىىى  قەڭ وئرىىىسە  ىلج ەچزلىىىا

مەالىللەچز  چاكىغە ااخشى  ئەمەل ھۇئل لسىل ە قلى ل   ئىازرسڭرسىتلل ىسچسرىسە ىلىدۇاەچۈە ابچۈلرلشىتلل ب  ىەىلىەچىۈە اىۈزرلزل   گسڭىاى

ۈى  ھدڭلاالىلز  ئلسىغى ىلرلشىتلل ئللائەچتسئ  ئاڭدلل قسف   ھللائلدلل ئلسغ. ھللائللا ابچۈلرل  قېرلدد  ىۈڭۈ  ئلزسا  ئلشىز  ئىاۋۋۇل ئل 

واكرلشىىى  قېىىىى ەز  ىلج ەچزلىىىىا ئەڭ چئرىىىىسى چەئلپىىىى  : ئىىىىارغى چائىىىاۇ  مەڭىىىىى  ىلرلىىىىا  ئلشىىىىغئڭ  چاكىىىىغش ھې ەڭرلۈتىىىىسئ   ەالەمىىىىلەئ 

 ھې ە   ②«مسىاال  ئارغى مەڭى  ىلرلا  ئلشغئڭ  چەئز ئەچۈە  قلشلددئ»ئەرەاالسساۇ. وس ىەىلىەچز  ئلپاھلرەە: 

 االىات ب  تىاڭدۇ  ئارغى ائرلدۇ ىلج چەت ىلرل  ئەڭ قاچتا ئللاھەچرەئھلل الاڭلرلدد  ىلللز لرلىتا  ھلزلىم وېسىلى ئاالىتلدۇ ۋە  لتىزەئئمسمە  ئېل

  لتىزە»ئائلسلدۇ چسئدە  ئبز ھلزلز  ىئردۇك س ئارغى ائرلدۇ ىلجى ەت ىلرلىاڭرلىتلل الىاڭلرلدد   ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىاۇ. وىسڭ  ئلپىاھلرەە: 

 ھې ە   ③«ئئمسمغكىا  زۇماڭدۇ ىلرلزلا  ئللاھەت ئارغىىا ىلج ەت ىلرلاڭرلت ولرە  چەڭددئ االات ب 

 ئىسالم تارىخىدىكى تۇنجى ھىجرەت

ئلسىىىغ. چائلەلىىىدلۈ  چىىىسڭج  ىلجىىى ەت  ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىاۇ. ولىىىرە  الىىىاىاولرل لزلا ئاىارلسىىى  ىەى ھلززىىى  ئلزۈىىىائ ىلرلىىىا      

غئرا ئارلىىا  ۋە ىئرلىىدلل قەرىى ە  ااماڭرلىزلىىا ىەم لزىى  ىلرلىىا  مەقۈلىىدلل ئاىارلسىى  ىەى ھلززىى  ىئوىىسل ىلسىىتاىب  مسالىىسر اڭغئڭ  ىلىىللل

ىلرلىا   مسالىىسر اڭغئرا ىىىسىلىلز  ئاىىىىا  ۋە ئسۇئرىىا اىائھە. ىلرلىىا  مەھلىىزل ە ىلرلىىا  ىلج لتلىىددئ  ئىارغى چائىىاۇ كىىس ىارىىدلۈ  مەقىىۈە 

)مەقۈلىىدللب ىەاىىدەە ىتلىىدۇ قىىا ل ۇئ الىىېز  ىاماىىىىا ئىىېرل  اىىاق  ئبرتىىۈئۈش ۋە اىىاق  )ئىى   ەالەمىىلەئلب ئىىبز ۋۇئاىارلسىى  چئر درىىسى: 

ئىارغى   ددلىئسۇئ السالىەالىت  لغڭرللىا  ولىرە   ئىارغى ئسۇئڭلىا السالىەالىتلز  وەئوىات ىلر  ئۈىۈ  السالىەالت  لغڭرللا  ئلد  ىلىل ل 

 ئىىىارغى چائىىىاۇ كىىىس ىارىىىدلۈ  مەھلىىىزە ئاىارلسىىى  چئر درىىىسى: ھېىىى ە    ④السالىەالىىىترەئڭ  وەئوىىىات ىلرلسىلغئڭلىىىا ئەڭ ااخشلسىىىلددئ

اېزللىىىىا ىلجىىىى ەت ىلرلىىىى  ئبزرل لزلىىىىا ۇئ ئل ىىىىاڭ  قۈىرىىىىۈز وئرلىىىىا  )ئەڭسىىىىائب  دە اەئرلشىىىىل  ىارلىىىىا ئىىىىسۇئھلل ئلر لىىىى   مەھلزلىىىى

  مئىتىاج چسئدىرىىسى قەر ە )مسىىاال برەئڭ  ھوالىت چسچلىدد  ئسۇئرىا وېىى لر ە  ڭەئالىلرەئ ئۈىىۈ  ئل ى  چىىائرلت ىلر ااىدد ۋە ئىبزرل 

 ھې ە   ⑤دلل ئەۇ ولرلدد  ئبز ڭە سلزلا وېەلررلىلدلل الاىغڭلاڭغئ مەىسەچۈە ئې لشۈۈىلرەئھدئمەڭپەئەچل )ئسۇئڭلا مەڭپەئەچلز ب ئبز

 ھىجرەتنىڭ ئەڭ چوڭ پايدىسى

قبئالىىەچۈە  وىىئال ە ئئئدڭىىدۇش  ئللىىاھەچز  ئىىارغى چائىىاۇب  ىلج ەچزلىىا ئەڭ ىىىئڭ  اادلسىى  ئبزلزلىىا ئەىلدلسىىلز  ىئرىىدۇش ۋە ئەمەل

 سئالىىلتل ە ئلىى ە وئرسكىىتسئ  ىىىۈڭۈ  ئلزسىىا  مسىلتزلىىا چەالىىل ل ە ئەڭ قىىبە ئسى ۇاىىدللا  مەخرسىىىات وئرىىسە  مىىسئ لل ئىىاھە. ئىىبزل ە 

ئئخشىىاش ئىىارغى چائاۇرىىا ئل ىىا  ئېلتىىىا   اامىىا  ئلشىىغئھلل الىى ۇى چىىسئدە  ااخشىى  ۋە چىىئر ۇ ئلشىىغئڭ  ىلرلىىدللا  مسالىىسر اڭغئھلل 

ەكىىۈل  چا ىىىا  ئلشىىغم  اەمىللەچىىتە ااكىىللاڭدلغ ئىىارغى چائاۇرىىا ىسر لرلىىت ىلرلشىىتلل ئللىىائەت راالسىىلز  ئەمەرىى ە ئاكىىسئۇۇادد  ااخشىى  چ

مسىلت  ئۈر لرلل اەمىللەت ااخشى  ۋە ئۈر لرلىل ئلزسىاڭغئڭ  اېتلشىتۈئۈە ىلىارللاڭىدەز  اامىا  مسىلىت  الىەرللم اەمىلىلەت اامىا  ۋە 

ئىى  ئل ىىا  ئېلتىىىاڭغئل ئىىارغىتلل ىئئىىىسڭغئ  ئۇالىىت لرغئ را ىاملرلىىدۇئھدئ  ئىىارغى چائىىاۇ وىىس ىەىلىەچزىى  وااىىا  ىلرلىى : الىەرللم ئلزسىىاڭغئ

 ھې ە    ⑥ولرە  ولررە وئرسڭغئ

 كاتتا مۇكاپاتنىڭ بەدىلىمۇ كاتتا بولىدۇ 

ھلرللىىا  ۈچۈرىىۈە قەچىىۈە  چەولىلىىم ىىىارەچتسئ  ئىىبز ۋەچلزلزىى  الىىباۈش  چسرسرلىىا  اېىى ل ە اۈئلۈلىىدلل وىىاررلزل  ىەئولىى  ئلزسىىاڭزلا   

ىىې ۈلى ئبزلزلىا ئلسسىلت ىېزى  چبقىۈر ە   وىار   ئلسسىىلت ۋەچلزلزى  چاكىغە ال ۇىغئرىا قېتلشىز  خارل ااىدد  ۋەچەڭىدلل ئىىاا لرل  ئەڭ 

ا ىەھئلزىى  چېەل ىىس ىىىئڭ مسالىىللەچرەئھلل ول لىىددئ  ۋەچلزلىىدلل ئاا لرلىى  رىىسئوەت قئىلرل لىىدۇ مەڭلىىۋ  ئىىازۇب ىېۈلۋۇچىىىاڭغئ ۋەچەڭزلىى

زلىىا ىسئئىىا  قەئل ئئوىدۇ  ولرلىىدد  ۋەچەڭىىدلل ئىىاا لرل  ئىاھەمز  رەمىى ە ىبمدۈئلىىدللا   اىىۈئلۈلز  اىىائۇ ىلرلىدللا  ئەڭ ىىىئڭ ئىىازۇوتسئ   

اىاق  ئىبزەڭغئڭ  ئبرتىۈئۈڭغئ »﴿ئەگەئ ولىك ئسۇئرىا: اەڭى  چەول   وئال ە ئېلتىاڭدۇ  ئبز ھللائلدلل ئاا لرل  ئبر ە  ولرە  چەڭددئ  

                                     
 ئل ا. وسخائ  ۋە ئل ا. مسالرلى ئلۋۇالت   ①
 خائ  ئلۋۇالت  ئل ا. وس ②
 ئل ا. مسالرلى ئلۋۇالت    ③
 ب ئااەت 30  ئەڭفال الۈئلس  ④
 ب ئااەت 9  ىەك  الۈئلس  ⑤
 ب ئااەت 119  چەۋوە الۈئلس  ⑥



  مسالىسر ا  ئىاھە. ①اسئچسڭغئھلل ىلىل  قېتل غئ ھەە ئەم  ىلرلا  وئرسىاى  ئسۇئڭلىا ئازرلزلسىلدلل واكىلسى  وىسڭ  ئلجى ۇ ىلر ىااتت 

الىائاھەچۈە ئې لشىل  ئۈىىۈ   ئىارغى چائاۇرىا ئىارغى چائىاۇ قبئالىەچۈە  وىئال ە ىسر لرلىت ىلرلشىىا  ئىارغى ب  ئاخل ەچتە مەڭ ۈرىۈز وەخىت

لىىا وسا دراڭرل لزلىىا ىەم لسىىلز  ئلجىى ۇ ىلرلشىىىا ۋە ئىىارغى چائاۇرىىا ئسىىللرلت وئرلىىدللا  ئلشىىتا ىىىې ۈلى وئاسسڭ االىىرلىىا وسا درلىىا   چائاۇڭ

ۋۇز  ڭاۋۇھۇ مسالسر ا  ئاھە. ئبزلز  ئارغى چائاۇرا  ئارغى چائاۇ قبئالەچۈە  وىئال ە ىسر لرلىت ىلرلشىتلل چئالىلدللا   ھلزلىم ىل  ەچرل لىدلل

  ىەچتىىا قسف لرلىىىىا مەالسئۇاىىدللا   مسالىىسر اڭغئ ئېكلرلىىدللا   قىىا ل ۇئ ىەھھھلىىل ئاكىىىا  ولىى   مسىلتتىىا ۋە ولىى  اەمىللەچىىتە قې لشىىۈە

ااكىىللا  وئرسىىا  ئسڭلىىا ئاردلىىدۇ ئلۈۈلىىغ اىىئل وىىائ وئرىىسە: ولىى    زدرسملىىا ۋە ىەىسىىلكرلۈۈە ئۇز  وئرىىسە ااكىىاش ئىىائىلرلت ئبزلزلىىا 

ئللىىاھەچرل لز  ب  تلز  ڭىىاوست ىلرلىىۋېتل   اەڭە ولىى    ئبزلزلىىا ئېتلىىىاھلز  ىئرىىدۇە ىاۇۇاىىدللا   ئەمەلئاخل ەچرلىىل مەڭ ۈرىىۈز الىىائاھل

)ىلج ەچزىى  چەئز ئەئقلىىل ىلغۇاىىدللا  ولىى ەئ ئلسىىغ. ھللائللىىا ىلجىى ەت ىلرلشىىتسئ  وىىس ئلۈۈىى  چارغكىىزلا ىااسلسىىللا چىىسئدش قېىى ەز؟ 

ىااسى  الىلرەئ وىسئد  »ئلشتلرەئ چەئلپلدلل ئېرلزلىدللا  ىارىدۇ   ەئلشىتلرەئ ئىسۇئھلل: ئبزل ە زدرس. ىلرلسىلغئڭلا ااڭرل    ەئېتل ب 

  ىلجىى ەت ىلرسىىاڭغئ»ھەاىىدد   ەئلشىىتلرەئ: « وىىئزەز ىلرلزلىىا  ئلىىددى اەئ اۈزلىىدە  ولىىك»ھەە الىىئئۇادد  ئىىسۇئ: « ىىىارەچتە ئلىىدل غئ؟

لا  اىىاا  اەىەڭەمىىددئ  اەىەڭىىزە. ڭې لىىدې ە  اامىىا  اىىايل ھەاىىدد  ئەڭە كىىسۇئڭلا وائلىىدل« ئارغىزلىىا زې لزىى  قەڭىى   ئەمەالىى لد ؟

ئەڭە   ب ىائلسىىىلك ىارلىىىا   اىىىئل ولر ەاىىىدللا  ئىىىاالكۇئ وسڭل ىىىدلل مسالتەالىىىزاىلج ەچۈە ەىەت ئەئرەئھلىىىل  ئااىىىارغئھلل  وىىىارلغئھلل)

ت  مەرپلىى ەت ىلرلسىلىىددئ  قل ۈىى  ئە ىىس ىلرلسىلىىددئ  ڭاىىىاال ئەزەرىىدللىىىۈڭۈ  ئىىارغى   لشىىلدلل ئۈملىىد وىىائئە ىىس ىلر زلىىاكىىسۇئڭ  ئارغى

ئىارغى ائرلىدۇ ىلجى ەت ىلرلىدلۈە   ئىس زې لزىدۇ ىلىلى  اىئر  ۋە قەڭ لرلىل چا لىدد  قل ۈى  ئبالىدلل ئارغىزلىا ۋە  ەالەملەئڭلىا چەئلىپل ە 

مەرپلىىى ەت  ئەزەرىىىدللئىىىارغى ىىىىۈڭۈ    ئسڭلىىىا ئەا لزىىى  ئىىىارغى ىئىىىىس. وې لىىىدد  ۋۇ ىىىات وئرسىىىاىلجىىى ەت ىلرلىىى  ىلىسىىىا  ئاڭىىىدلل ائرىىىدۇ 

  ②ڭاىاالت  مېا للاڭددئ  ىلرلسىلددئ

 ھىجرەتنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى

لىاھەچرەئھلل ولى   ىېسىاورلزلدد  ئىارغى چائىاۇ ىلجى ەت لىلج ەچزلا ئلسغ. ھلزلدلۈ  ئئئڭ  مىسىلى وئرىسە  الىاۋۇو  ئەڭ قىبە ئەمەل ئ

 ىىا  ئېلتلىى  ىلجىى ەت ىلرلاڭغئڭلىىا ۋە مىىاررل   ىە. اىىاڭرل   ولىىرە  ئل ىلرلسىلغئرىىا ئىىاخل ەچتە اەڭزەچزىى  ۋەھە ىلرلىى  مسڭىىدۇى ھەاىىدد:

  ③ئارغىزلا ائرلدۇ الااھ ىلرلاڭغئڭلا ھەئلجلس  ئارغىزلا ھەئگاىلدۇ ئەڭ قاچتلددئ  ئسچسى ىازۇڭلسىلغئ ئەڭە كسۇئھدئ

د: ئرلىىدللاڭرلىلز  ااقىىائۇە   مسڭىىدۇى ھەاىىدىلجىى ەت ىلرلسىلغئڭلىىا وىىس ھدڭلىىارلت ىاااچلىىدل س قەڭ لرلۈىىۈە ڭائلىى  و اەڭە ئىىارغى چائىىاۇ

 قل ۈىى  ئىىارغى ائرلىىدۇ ىلجىى ەت ىلرلىىدلۈە   ئىىس زې لزىىدۇ ىلىلىى  اىىئر  ۋە قەڭ لرلىىل چا لىىدد  قل ۈىى  ئبالىىدلل ئارغىزلىىا ۋە  ەالەملەئڭلىىا

الت  مەرپلى ەت ىلرلسىلىددئ ۋە چەئلپل ە ىلج ەت ىلرل  ىلىسا  ئاڭدلل ائردۇ ئبرسىە  ئسڭلىا ئەا لزى  ىئىىس. ئىارغى وې لىدد  ئىارغى ڭاىىا

  ④ڭاىاالت  مېا للاڭددئ

ە ئىبمەئ ۈلز ى  خەرلىپىلج ەچزلا قاچتا ئئئڭ  ۋە اسىل   ھەئلجلس  ئلسغ. قارېزدۇئلزلا ىلجى ەچتلل واكرلزلشىلز  چەىەززۇ ىلرلىا    ئلۈ

ېشى  ىلرلى  ۇىلتزى  الى  ووس الرزاملىدۇ ىااسى  ۋ  ئللز  خەچتاوزلا ھەۋئلدە  ئلسغ. ھلزلزل  س ئبزل ە خال الرزاملس  وئرسك  قې ەقرلۈ  ۋە

ڭ  چسرسرلىىا  قىىۈ مەاللرلسىىلدە  الىىاىاولرەئ ئئچتسئلسىىلدۇ چۈئرىىۈز ۇالىىاەرەئ ئئچتسئللىىا ىئاسرلىىا   وەزلىىرەئ مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىاۇمزلا

ا  الەمىىلەئ وئرلىىاالسسىىاۇ.  ەالرزىى  ئلسىىغ. الرزاملسىىلزلا وىىاش الرىى  ىلرلىى   لۈ لزىى  ئئچتسئللىىا ىئاسىىا  وەزلىىرەئ مىىسىەم ەھ ئەرەب  571

ل مەھلىىزل ە الرزىى  الىى  وېشىى  ىلرلىى   لۈ لزىى  ئئچتسئللىىا ىئالىىا   قب  لرلىىل مسالىىسر اڭغئ مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىاۇ. مەقۈلىىدلب  610

  ىئوىسل ى  وىس  لۈلىالرز  ئلسغ. الرزاملسلزلا واش الر  ىلرل   لۈ لزى  ئئچتسئللىا ىئالىا   كىسڭلا ولىرە  ئىاخل ب  622ىلج ەت ىلرلا  

 ىلرلزلا   

 س رىى ە  الرىىدلزھېىى ەز  ىلج ەچزلىىا  ئلسىىغ. ھلزلىىدلۈ  ئىىئئڭ   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇمزلا چسرسرلىىا  الرلىىدلل ۋە ئسڭل لىىا ۋەىلىى  قە

الىى  ئلسىىغ. زلا مەقۈلىىدلل مەھلىىزل ە ىلجىى ەت ىلرلىىاڭرلت ۋەىەمىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىاۇماىىسىل   قبچىىۈئۈر ە   ىىىۈڭۈ   ەالەملل ل لىىك 

 دۇ ىەل ىلرلسچ وسئدرسكز  ىاالل  ىلرلا  ئسرس  ۋەىەرلل ئلد  چائلەل

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھىجرەتتىن ئاۋۋال ئالغان تەدبىرلىرى

ىەقىىتلل  زدرىىسمرل  ب  مەقىىۈە مسكىى لۈرل لزلا مسالىىسر اڭغئرا ىائۇچىىىا  ھۈكىى ەڭرلۈ   ئىىۈى ەڭرلۈ  ۋە ىەھھلىىدلل ئاكىىىا  اەۋئ  1

لجىى ەت ىلرلىى  ۇ ئىىسۇئڭ  زدرىىس. ئەۋاىى ە ىلىىىىا  قىىسف   ھللائلىىدلل زدرسملىىا ئسى ل ااىىدللا  اااغئرىىا ىئاكىىىا  وئرىىسە  ئىىارغى چائىىا

 قېتلشۈە ئدخسەت ىلرلا  

 ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇ. مەقۈلىىدلل مەھلىىزل ە ىلجىى ەت ىلرلشىىتلل ئىىاۋۋۇل مىىسقەم ەل  لىىغ  چىىۈزگە  وئرىىسە  ىلجىى ەت ئىىاچرلزل    2

چىا   ائرلا ىلىلشتلل ئاۋۋۇل ئسالىتا ائرلاكى لدلل ول لزى  قل ۇرللىا  ۋە ائرلىا ىلىىاڭىدلل قېىللل مەقۈلزلىا  لغڭلز  قلشلرەئھلل مەخپلم چس

                                     
 ب ئااەت 66  ڭلسا الۈئلس  ①
 ب ئااەچرەئ 100ب97  ڭلسا الۈئلس  ②
 ب ئااەت 20  چەۋوە الۈئلس  ③
 بئااەت 100  ڭلسا الۈئلس  ④



 

اەڭسولدلۈ  ىل ۇ رائللىا ائكىسئدڭلا   الىاىاولرل لدلل ولى  ىىاڭ ە قلشىل ە مىسىلى ۋەزلپلرەئڭى  چا شىسئرا  وئرىسە  ول الى   ەالەمىلەئ 

ئبىىىىىىۈئۈە چسئدكىىىىىىا  اەڭە ولىىىىى    مەقۈلرلۈرەئڭلىىىىىا خەۋل لزىىىىى   ەالەمىىىىىلەئ  ئەرەاالسسىىىىىاۇمزلا ئائىلسىىىىىلدلل چىىىىىبگە ئلكرل لزىىىىى 

 ئل  ەز اەچۈۈزۈە وې لشۈە چەالزرەڭ ە  ئلد  ب  ئەرەاالسساۇملا اەچۈۈزۈە چسئدكىا  ئۈىلز لس   رائرا اې ەز

مەل  ىىىۈڭۈ   ەالەمىىلەئ مەرىىسمۈ    ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇ. وىىسڭ ە  لىىغ  ۋە چەھول رەئڭىى  ھۈكىى ەڭدلل ىئئىىىاڭرلىتلل چىىۈزگە  ئە

ئەرەاالسساۇ. ئبزلز  ئىارغى چائاۇڭلىا الىاىغادللاڭرلىللا ىلىل ئلشىلزەچت   وسڭلىا ولى  ھەرلرى  كىسق    ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىاۇ. ىلجى ەت 

لەئ ئەالزاالىىلدۇ ڭاىىىىاالت  خىىىاچل اە.  ڭاىىىىاالت  چەمۈلىىىل ئلىىىد   ىەچتىىىا مسكىى لل قىىىۈىرل   رائڭلىىىا ئېللكللىىىا اېتلىىى  قەر ەڭىىىدە   ەالەمىىى

ئەرەاالسسىىاۇمزلا ىەم ۇىىى  ئەوىىس وەقىى   ئەزللەرغىىىس ئەڭاىىس ىىىاچتلت ىئئىىىسە قېتلىى   ئىىسۇئ چىىبۋە  چەئە ىىۈە ولىى ۇ ىائلسىىا ولكڭىى  

ئىى  ئەوىىس وەقىى  ل ولكڭىى  »  ①رە. ىلر لللىىل  ئىىارغى ولىىك ولىىرە  ولرىىرەچېپلۋۇرلىىدد ھې ەڭىىدە   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇ. چەمۈلزرلىىل ولىىرە  

 ھې ە   ②«ل  س؟  ئۈىلز ل لك ئارغىتسئاارلسز ھەە ىارد

 ە  كىىسڭ لرلل ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇ. اەئ اۈزلىىدە ئىىارغى چائاۇڭلىىا اىىائھل ل ە ۋە ڭسالىى لتل ە ئەڭ چې لشىىرلل وئرلىىا  زۇت چىىسئد

االزل  چىى چائاۇرىا ئېاتللاچ اڭرلت ولرە    مسقەم ەل  لغ  ولرە  ئل  قبئگە   وسڭل ىدلل كىسڭدۇى ھەئل ىلىلىددق   مىسئ لل ئىاھە. ئىارغ

ە چئرىىىسى ۋۋە ئسڭل لىىىا اۈئلۈلىىىدلل چەۋەقۈىىىۈل ىلرلىىى  ولىىىرە  ولىىى  ۋۇىلتتىىىا  ىئرلىىىدلل قېرلىىىدللا  الىىىەۋەورەئڭلا ىەم لسىىىلز  مىىىسقەم ەل 

زل  رىا چىاالارغى چائاۇئئئدڭدلش  ۇزلى  ماڭا وىس رەرلللزلىا قا ارلتلىددئ   ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىاۇمدلل واكىغە ئىاۋۋۇرى  مسالىسر اڭغئ ئى

 ئرلىدۇ ىسئئىا ۋە ئسڭلا اائھل لز  چەرەە ىلرلى  ھې ەڭزى  مسكىسڭدۇى مىسقەم ەل ۋە چىئر ۇ كىەقلردە ىۈكىەڭ ە   كىسڭا  ئسۇئڭلىا ولى  ى

 وئرسا  اەڭە ول  ىئرلدۇ ىلرل  وئرلا   اەڭ  ماھھلم ۋە مەڭلۋ  الەۋەورەئڭلا ىەم لسلز  ۋۇاللا اەچۈۈزگە   

 .  ەالەمىىىلەئھۈكىىى ەڭرل   ئۈالىىىتلدلل رەرلىىىلە ىلرلشىىىز  خاۇاىىىدللا  ىەئىاڭىىىدۇى مىىىسئ لل ئىىىاھە ئىىىارغى چائاۇڭلىىىا اىىىائھل ل ە ئې لشىىىل  

ت ۇىلتتىىا وىىىائرلۋئەرەاالسسىىاۇمزلا وىىس ىلج لتلىىدلل چئرىىىسى ھەئل ئېرلشىى  ۋە رەرلىىلە ئىىىارغى چائاۇڭلىىا اىىائھل ل ە ئلشىىلزل  ولىىىرە  ولىى  

 الەۋەورەئڭ  چئرسى ئئئدڭدۇش ئلۈەڭرلۈلز  ولرل  ۇزلى  

ەوەكلسىىتاڭلا ز  چىىسڭج  ىېىىتلى ىقلشىىل 15ئەئ وئرىىسە  اەمىى   11ئااىىال   4الرىى   ب  615ملغھللەڭلىىا  الەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇ.  ە  3

ۇئڭلىىا ھەە ئس« وىىائ ئىىس اااىىدۇ اېزللىىا وائراڭغئرىىا زدرىىس. ىلر ااىىدللا  ئاھۇرەچرلىىل ولىى   اھلشىىاى»لشىىىا وسا دراڭىىدۇ  ئسۇئرىىا ىلجىى ەت ىلر

  قبڭرلز  خاچل اە. ىلرلا 

ئىىىىبز   ەالەمىىىىلەئ ئەرەاالسسىىىىاۇ. ئىىىىبز  مەھلىىىىزل ە ىلجىىىى ەت ىلرلشىىىىتلل ئىىىىاۋۋۇل مەھلىىىىزلرلۈرەئھلل ئىىىىبزلز  ۋە مسالىىىىسر اڭغئڭ   4

 ئائلرلسلدلۈلرل لز  ىئردللاڭدەز ىئردلش  ىەىىلدە ئسۇئھلل ۋھە ئارلا  

تلىى   ە ىئىىىس. ىااىلرلاڭىىدۇ  ئسۇئڭلىىا قېللىىز  ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇ. الىىاىاولرل لز  ىەوەكلسىىتاڭلا چىىسڭج  ىېىىتلى ىلجىى ەچۈە ئەمىى   5

 قېرلدللاڭرلىلز  ئېلتىا  

 ھىجرەت قىلىشنىڭ شەرتلىرى

  ەالەملەئ ئەرەاالسساۇمزلا اسىل لى  چەھول رل لدلل چبۋەڭدلۈ  كەئچرەئڭ  ىلىل لشىا وئرلدد: 

 : ھىجرەتنىڭ بىرىنچى شەرتى

ت ىلىىغي للىىا   ىلجىى ەھەچرل لز  ئاكىىۈائۇ ىلغر ااىىدللا  ۋە اىىا  ئامىىاڭرلى  وئر ئبزلزلىىا مسالىىسر اڭرلىلز  ئاكىىۈائۇ ىلغر ااىىدللا   ئللىىا

 ۈ   ەالەمىلەئىىۈڭ ھېسە ئسڭل لا قۈى  اېتلدللا  كائۇئلتتا وئرسكىتسئ   ئسڭىدۇى ولى  خەۋە مەۋاىست وئر لسىا ىلجى ەت  ەئز وئر ااىدد 

گەڭىىدلل اڭرلىلز  قبئل ىلسىىتاىىا ئېرلزلىى  ئبرتۈئۈرۈكىىۈە واكىىرللئەرەاالسسىىاۇ. الىىاىاولرل لزلا مەقىىۈە مسكىى لۈرل   چەئلپلىىدلل ىىىاچتلت ىېىىلل

 ە ئبرىىىۈ. قېىىللل  ىەوەكلسىىىتاڭلا ىلجىى ەت ىلرلىىى   لۈ لزىى  ئئچتسئللىىىا ىئالىىا  ئبزل س مەقىىىۈە مسكىى لۈرل لزلا قىىىې ەش الللزلىىدۇ ئىىىبزل

 ىلرلا    ەڭدلل قېللل ىلج ەتاازۇال  ىبقۈ. ىلرلزلاڭرلىلز  ۋە وس اازۇڭلا كس قې لس  ئلج ۇ ىلرلزلدللاڭرلىلز  ئېزلت ولر 

ەئ وۈگىىۈ  ىلجىىى ەت اىىىئى  وىىىسئد  مىىىبملزر» الىىىئئۇرلاڭدۇ ئىىىس مسڭىىىدۇى ھېىىى ە : درىىسىئائلشىىە ئەزللەرغىىىىس ئەڭاىىىاھلل ىلجىىى ەت چئر 

 رۈقلز ۈالىىتۈڭئ ازللاڭۈەكىىرلۈۈە ئسى ۇكىىتلل ىئئىىىسە  ئىىارغى ۋە ئارغىزلىىا ئەالىىسر  چەئە ىىۈە ىاىىىاچت   رىىېۈلل ىىىازل  ئىىارغى ئلسىىغمزل

 ئىىس قلشىىلزلاۈلزىى  رل ەئز ھېىىلل  ئىىائىلرلت  ىلج ەچزلىىا« خارللىىا  اې لىىدە ئللىىاھەت ىلغۇاىىدد ئىىاھە. ئەوىىلل ەمىىبملل  ھ  سئللىىا ىلىىىائئئچت

 زللاڭۈەكرلۈۈە ئسى ۇكتلل ىئئىسش كەئچل ە واررللا  

 ھىجرەتنىڭ ئىككىنچى شەرتى:

ىلجىىى ەت ىلرلىىى  قەر ىىىۈىلرەئڭ  ىئوىىىسل ىلرلشىىى  ۋە ىلجىىى ەت ىلرلىىى  ئۈىىىىۈ  ىلجىىى ەت ىلرلىىى  وائلىىىدللا  اااىىىدلۈ  ىاقل للەچزلىىىا  

مۈرۈلزلىىا ئاماڭرلىللىىا قا ارەچرلىىل ىلرلشىى  ۇزلىىى  ىىىۈڭۈ   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇ. الىىاىاولرل لز  ىلجىى ەت -ئسۇئڭلىىا اېزىى  ولىىرە  مىىال

                                     
 ەت ب ئاا40 چەۋوە الۈئلس  ①
 ئل ا. وسخائ  ۋە ئل ا. مسالرلى ئلۋۇالت   ②



اقل للەچزلىىا مسالىىسر اڭغئرا ىلرلشىىىا وسا دكىىتلل ئىىاۋۋۇل ئىىسۇئ ىلجىى ەت ىلرلىى  وائالىىا وئرلىىدللا  ولىى  اىىااز  چاررللىىا  ۋە ئىىس اااىىدلۈ  ى

ئامىىاڭرلت وې لدللاڭرلىلىىدلل قىىبڭر  چامىىامە  خىىاچل اە. وئرلاڭىىدلل قېىىللل  الىىاىاولرل ل ە ىلجىى ەت ىلرلشىىللا ئدخسىىەت ىلرلىىا   مەالىىلرە : 

لر ااىىدللا  ئىىس اااىدۇ اېزللىىا وائراڭغئرىا زدرىىس. ى»ول لز ى  ىېىىتلى ئىسۇئڭ  ىەوەكلسىىتاڭلا ىلجىى ەت ىلرلشىىا وسا درىىا  ىېللىدۇ  ئسۇئرىىا 

ئەگەئ  ەالەملل ل لىىكھە الىىاىاولرل لزلا ىەوەكلسىىتاڭدۇ ئاماڭرلىىىىا  ھەە ئسۇئڭلىىا قىىبڭرلز  خىىاچل اە. ىلرلىىا  « ئاھۇرەچرلىل ولىى   اھلشىىاى وىىائ

ەچتىىا ى  مللىا  وىئۇچت وسا دا ىەئگلىك ىئې لشىلدللاڭرلىللا ىائلتىا چئرىسى ئلشىەڭ  وئر للىا  وئرسىا  الىاىاولرل لز  ئىس ااالىا ىلجى ەت ىلرلشى

ئلر ل ل ىىس مەھلزلىىدە چىىسئدە ئلسىىغ. ھلزلزىى  ىئوىىسل ىلرلىىا  مسالىىسر اڭغئھلل  ل ە ىلجىى ەت ىلرلشىىتلل ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇ. مەھلىىز

قۈچىىىۈش ۋە ىئرىىىدۇش ىەىىلىىىدە ئەىىىىدە ئارلىىىا   مەالىىىلرە : مەھلزلرلىىىل مسالىىىسر اڭغئڭلا ئەىەوە ھېىىى ە   ىلجىىى ەت ىلرلىىى  وىىىائرسىلغئڭ 

ز ى  ڭبۋەچرلىل وەاىلتى  اەئااڭلىدۇ   ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىاۇ. ئىسۇئھلل مەقۈلىدلل وائلىدللا  مسىىاال ۇئڭ  ااادلۈ  ول لز ى  ۋە ئلۈۈل

ئەىەوە وەاىلتىى  اەئااڭلىىدۇ   ىېتل رلىىتئلۈۈلز ىى   ئىىبز وىىارلرل لز  ۋە ئااىىاررل لز  ىئردللاڭىىدەز اىىا  چلۈلىى  ىئردلشىى  ىەىىلىىدە ۋەھە ئارلىىا  

ئىى  مەھلىىزلرلۈرەئل » قلشىىل ە ىىىائۇە: 75ئاولىىال  ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇملا وەاىىىەت ىلرلۋۇچىىىا   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇمزلا چارلسىى  

مسىەم ەھڭلا ىەۋمل لك ئل لىدلۈ  ىىبئملتلز  ولرلسىلرەئ  ئىسڭ  ولىك ىىازل رل ە ىئرىدۇە قەرىددى  ئىس ئەمىد  الىلرەئ چەئە ىۈە قېتلشىز  

« سرللەچز  ئۈالىىىتۈڭغئرا ئاۇرلسىىىاڭغئ  وئرىىىد  ئىىىس الىىىلرەئگە وائالىىىس ىىىىائۇئ ىلرىىىد   ئەگەئ الىىىلرەئ ئىىىسڭ  ىئردللارلسىىىاڭغئ  وىىىس مەالىىىى

ئەۋەچىىۈە  ئارغىزلىىا ڭىىام  ولىىرە  ىەالىىە. ىلرل لكقىى   ولىىك الىىلرلز  ئىىبز  ەالەمىىلەئ ىلرلىى  اائەالىىسرسرغىل ئىىبزرل لز  »ھې ەڭىىدە  ئىىسۇئ 

مىىىلەئ ئەرەاالسسىىىاۇ. اەڭە وسڭل لل ىىىس قس ىىىااە وەئگە    ەالە ەھەە ئەىىىىد «وىىىارلرل ل لكڭ  ۋە ئااىىىاررل ل لكڭ  ىئردللاڭىىىدەز ىئرىىىدۇا لك

قلشىىلز  چىىارغە ىلىلىى   ئسۇئڭلىىا ئىىبز ىەۋملزلىىا مسالىىسر اڭغئڭ  ىئردلشىىللا  12ىلر االىىتلل  ئسۇئڭلىىا ئل لىىدلۈ  ىەولىىرە ىئڭرل لىىدلل 

 قا ارەت وې لشلز  چەرەە ىلرلا  ۋە ئسۇئ قا ارەت وەئگە   

  ھىجرەتنىڭ ئۈچىنچى شەرتى:

لەئ ىىىىۈڭۈ   ەالەمىىى قېىىى ەز  لىىىلەت ىلرلاڭىىىدۇ  ولىىى  مەزگلرىىىدلل قېىىىللل ئەالىىىر  ۋەچەڭىىى ە ىىىىااتل  ڭلللتىىى  وئرىىىسشڭىلرلشىىىز   ىلجىىى ەت

اڭلا ىلجىى ەت ىەوەكلسىىت ئەرەاالسسىىاۇ. ولىىرە  الىىاىاولرل   ىلرلىىا  ىلج ەچرەئڭلىىا ىەم لسىىلدە  ىااتلىى  قىىېرل  مەىسىىەت ىلرلزلىىا  ئلىىد  

ۈىىىۈ  ىااتلىى  مللىىا   مەھلىىزل ە ىلجىى ەت ىلرلىىاڭغئمس  مەقۈلزىى  ئىىازۇھ ىلرلىى  ئاەئھە  اەئرلشىىل  ئۈىىىۈ  وائ ىلرلىىاڭغئمس ىەئگلىىك ئىىس

 قەر ە  

 ھىجرەتنىڭ تۈرلىرى ۋە ھۆكۈملىرى

ەمىىىلەئ مەقىىىۈە  ەچاىىى  ىلرلزلشىىىتلل ئلر لىىى   قەالىىىۈلل ىارىىىدۇ ىلجىىى ەچۈە ىاىل رىىىا  ئىىىااەچرەئ ۋە ىەھلسىىىرەئڭلا مەزمىىىسڭرل   ۋە ەال

ۇ مىىسۇىلكە ىەھلسىىرل لزلا مەزمىىسڭرل   ولىىرە  الېرلشىىتسئرا  ىارىىد ىلج ەچزىى  ىەقرلىى ە  ئەرەاالسسىىاۇمزلا مەقىىۈە  ەچالسىىلدلل قېىىللل

 :مەۋاستچۈئرۈز ىلج ەت  ئۈچ چبۋەڭدلۈلدەز اۈئگۈزلدللا  وئرساى  ئلسغمدۇ

 بىرىنچى تۈرلۈك ھىجرەت

دلتۈە لىىىا اېزىىى  چەىىىىللا  ۋە ئسۇئڭمسالىىىسر اڭغئ ئبزلزلىىىا مسالىىىسر اڭرلىلز  ئاكىىىۈائۇ ىلغر ااىىىدللا   ئللىىىاھەچرل لز  ئاكىىىۈائۇ ىلغر ااىىىد

اتلى  قۈىرلزلى  ىا ئسى للا  كائۇئلتىا ھدچ قەر ە  ااادلل  ەىەت ھلززى  ىئرىدۇش ۋە مسالىسر اڭغئڭلا ئامىاڭرلىلز  قا ارەچرەڭىدۈئۈش ۋە

لىىا اكىىىا ولىى  ااامىىۈرۈ  ئاماڭرلىىىىا ئې لشىىلدللا  و-قىىېرل  مەىسىىلت  ولىىرە  ھلزلىىم ئەىلىىدە ىئردلرلىىدللا   مسالىىسر اڭغئڭلا اېزىى  ۋە مىىال

ە ا  ول لز ى  ۋقبىۈش ھې ەڭرلۈتسئ  وس  ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ. ئدخسەت ىلرلا  ىلجى ەت وئرىسە  الىاىاولرەئڭلا ىەوەكلسىتاڭلا ىلرلى

 ئلۈۈلز   ىېتل رلت ىلج لتلز  قبئاللتلدد  

ل مسالىىسر اڭغئڭلا وېشىللا قەرىى ە  ئېللىى  چەئلپلىدل قىىا ل ۇئ ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىىاۇ. مەقۈلرلىل »ئللزى  ئلسىىااى مسڭىدۇى ھەاىىدد:      

ڭلىا قا ل ۇئمسالللەچرەئڭ  قىبئۈە  ئبزلزلىا ئارغىزلىا ىل االسى  ۋە چارلسى  ئەوىس چارللزلىا ىئردلشى  ئاالىتلدۇ چىسئدە  الىاىاولرل لز  

  ئىىس اەئھە ىې ۈل زىى  ئەگەئ الىىلرەئ ىەوەكلسىىتاڭلا وائالىىاڭغئ›زدرسملىىدلل چئالىىللار للاڭرلى  ئۈىىىۈ  ولىىىائۇ. وىىئۇچت   ئىىاخل   ئسۇئرىىا 

 ‹زدرسملا ئسى ۇچ اادللا  ول   اھلشاى وائ  ئس ئۇالت لررلت ماقاڭلىددئ  وەرۈى  ئىارغى الىلرەئگە كىس اەئھە ولى  ىلىلى  اىئر  وې لى  ىىاۇئ

  ① «ھېد   كسڭلا ولرە  الاىاولرەئ ىەوەكلستاڭلا ول لز   ىېتل رلت ىلج لتلز  واكرلۋەچت 

مسالىىىسر اڭغئڭلا الىىاڭ  قب لللشىىىۈە واكرلشىى  ولىىىرە  قىىا ل ۇئ وسڭل ىىىدلل ىئئىسكىىىىا » دۇى ھەاىىدد:مسڭىىى اەۋز  ىەاىىللى ئەرىىغمە ئللزىىى 

واكرلد   كسڭلا ولرە  ئسۇئڭلا مسالسر اڭغئڭ  ھلزدلل ىلىل ل  ئۈىىۈ  ىلرلۋۇچىىا  ئازۇوغكىرل   ىەھھلىدلل ئېشىل  قەچتى    ەالەمىلەئ 

  ②«ىلج ەت ىلرلشىا ئدخسەت وەئھ ئەرەاالسساۇ. كسڭلا ولرە  الاىاولرل ل ە ىەوەكلستاڭلا 

ئئىىسوەچرەئڭ  الىارلا  -مەقۈلزلا مسكى لل قىۈىرل   مسالىسر اڭغئرا ىلدللسالىلك ئىازۇب تلدۇۋۇى مەقۈلدلۈ  ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ. 

   ىەوەكلسىتاڭلاۋە ئسۇئڭ  ھلزلدلل ااڭددئدش ئۈىۈ  ىلر للاڭرل   ىار للا  ئلىد   وىس الىەۋەوتلل  ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىاۇ. الىاىاولرل لز

 15ئەئ  چىبت ئااىال  اەمى   11ازل ى  ئېپئ للەب ىلجى ەت ىلرلشىىا وسا درىا   ىەوەكلسىتاڭلا ىلرلزلىا  ول لز ى  ىېتل رلىت ىلجى ەچۈە ى)

                                     
 وەت-164چئ.   -2ڭامرلت ئەالل    «ة ۇرزلئاةۇرسل »ئللز  ئلسااىزلزلا  ①
 وەت -97چئ.  -1ڭامرلت ئەالل   «زۇھ ۇر عاھ» ئللز  ىەاللى اەۋزلزلا ②



 

قلشىى  ئاچغڭلىىا  وئرىىسە  مەقىىۈە مسكىى لۈرل   ئىىسۇئڭ  ىىىئرغە ىلكلىى  ھې لكڭلىىا وئاللىىا قەر لزلىىدە  ئىىسۇئ ئىىاررللسئد  ئلۈۈىى  قې لزىى  

الى  قېىللل   ملغھلىلە  وەشە ىەوەكلستا  چەئە ۈە ىئزرلرل  وئرلا   وس ۋەىەرلل  ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ.  ەالەمىلەئ وئرلاڭىدلل قل ۇۇ

قلشىىى   101ئااىىىال  اەمىىى   18ئەئ   83 الرىىى  -616الرىىى  ئەاەب ئااىىىدۇ وئرلىىىا   ئلۈۈلز ىىى  ىېتل رلىىىت ىلجىىى ەچۈە ملغھللەڭلىىىا  -615

 ئاچغڭلا  ئلد    

  تۈرلۈك ھىجرەت ئىككىنچى

ئالىا    ئىسۇئ وامسالسر اڭغئڭلا ھلزلم ئەئقلزرلۈ  ىەقرەڭى ە  اااىدلل مسالىسر اڭغئڭلا ىلجى ەت ىلرلى  وې لشىللا ئېاتللىاارلت وئرلىا

مزلا س اااىدۇ ئلسىغمۈرىۈق  ھۆرەت چەئە ىتلل  ىئردلرلىدللا  ولى  ئلسىغ. ھللائللىا كى-ىلكرلل ىائك  ئېرلزلدللا  ۋە ئسۇئڭلا اېزى   مىال

ل ە ىلرلىا  گۈررلزلشل ە ىەالسە ىئكسش مەىسلت  ولرە  ىلج ەت ىلرل  وېى ل  وئرىسە  وىس مسالىسر اڭغئڭلا مەھلىزە مىسڭەۋۋەئە كىەىل 

رلزلشىىا    چەچللىت ىلىلج لتلز  قبئاللتلدد  ىۈڭۈ  وىس ۋۇىلتتىا مەھلىزە مىسڭەۋۋەئە كىەىل لدە ئلسىغ. وىاا لى  چلۈرەڭى ە   ئلسىغ. ىىاڭسڭرل

لتتىىىىا  اڭغئ ول رلشىىىىل  قۈىرلزلشىىىىۈە ئەڭ زوئ مئىتىىىىاج وئرسۋۇچىىىىىا  ولىىىى  ۋۇىلىىىىت ئلىىىىد   كىىىىس الىىىىەۋەوتلل وىىىىس ۋۇىواكىىىىرللا  ۋە مسالىىىىسر

لىىا   ىەچتىىا مسالىىسر اڭغئڭلا مەقۈلزىى  چەئز ئېتلىى  مەھلىىزل ە ىلجىى ەت ىلرلشىى   ەئز وئرىىسە وەر لرەڭىى ە  ۋە ىىىاچتلت چەكىىەولسل ىلرلز

ەچرەئ ىز  ۋە ئلسىىىغملم ىې لزدۇكىىىرلت ئلشتلسىىىلز  ئىىىۈزۈش ىەىىلىىىدە ئىىىاائبزئلسىىىلك چىىىسئدە ىلج ەچزىىى  چەئز ئەچۈىىىۈىلرەئھلل ھوالىىىترس

ەاىىىدللا  ئەالپر ئاچغڭ للىىىاڭغئڭ  ىۈكىىىۈە   ىسئئىىىا  قەئل ىىىدلۈ  ىلجىىى ەچۈە ىاىل لىىىدللا   قەالىىىۈلل ىىىىاىل لىغئ ۋە اىىىاق  ىلجىىى ەچۈە

لىىك ئاكىىس وئلىىد   ئەگەئ  ۈكىىۈئۈر ە ب ىىلرلزلشىىتلل وىىسئد  مەقىىۈە  ەچاىى اەڭىى  ئااەچرەئڭلىىا ىەم لسىى  ئاكىىس ئئخشىىاش ولىى  مەزگلرىىدە )

 مەاللرە : ئااەچرەئڭلا ىۈكۈش الەۋەول ە ىائۇادللا  وئرساى  وس ىەىلىەچز  چسرسى ىۈكلزەرەا لك  

وەھئ  ئسئدكىى  ىائ لسىىلدۇ  مەقىىۈە مسكىى لۈرل   ئىىاھە. الىىاڭلز  قىىبە قبئالىىلتل  ئۈىىىۈ    ىلرلزلشىىتلل وىىسئد  مەقىىۈە  ەچاىى   1

وەھئ  ئسئدكىللا ولىى گە الىبئەە ىلىلىدد  مەزقىىسئ مسالىسر اڭغئھلل ولىى   ئئىلىا چل لىى  ۋە اەڭە  ڭل سمەقۈلىدە ااكىاادللا  مسالىىسر اڭغئ

ئىىىسۇئ ولكڭلىىىا ھلزلىىىم ىې لزدۇكىىىرل ل لك چسئالىىىا  ئىىىسۇئ  ەىەت »ولىىى   ىلرلىىى  ولىىىرە  ىېپلىىى  ئبرتۈئۈر ەڭىىىدە الىىىاىاولرەئھلل وەزلسىىى : 

ئسڭلىا ىىبق   ىەىىلىدە ىەئ خلىى   ھېللشىىل  « ەىىۋۇر  ىاڭىدۇى وىئۇئ؟مسكى لۈغئڭلا زوئ  ولىرە  ئسئدكىىا ىلىىىا  چسئالىىا  ئسۇئڭلىا ئ

الىىئئارغئڭ  الئئۇكىىىا واكىىرللاڭدۇ  ئىىارغى چائىىاۇ ئىىسۇئڭ  ئىىبزرل ل ە زدرىىس. ىلرلىىسىلغئ ھەە الىىۈ ەچرل ە  ىارىىدۇ چبۋەڭىىدلۈ  ئىىااەچرەئڭ  

)مسىىاال بۇئ ولىرە   ە  ئىارغى ائرلىدۇ الاىاھ ىلرلىا   ولىرېزى  ۋە اېرىمب ىلج ەت ىلرلا    سل   ىا   )مەھلزل ەبئل ا  ئېلتىۈكۈئلدد: 

ھدئ  ولىرە  )ىەىلىلىىمب ھوالىىتغئ ولىى  ب ئەڭە كىسۇئ ئەرىىۋەچتە ولى    رىىا قەرسىىەز ئىلرلىىا  )ئەڭسىائب ۇاىىاي وەئگە  ۋە اىائھە.  ئسۇئرىا

  ىىىىااە ىلرلىىىى  ۋە ىئرىىىىدۇشالىىىىلرەئڭلا ئىىىىسۇئڭ  ىلىلجىىىى ەت ىلر للىىىىاڭغئ چىىىىاق  ىلجىىىى ەت ىلرلاڭلىىىىا ىەھەئ  ىىىىىا  وئرسىىىىل س ئل ىىىىا  ئېلت

چە سىىل  چەوەئ   چە سىىىل  اەۇرەاىىىل  چە سىىل  كىىىەئ ۇۋ   چە سىىىل  وەرەۋ   چە سىىل  ىسئچىىىسو  ىاچىىىائرلت   ①مەالىىسئلللتل غئ ائىتىىىسئ

مەھلىزل ە ىلجى ەت ىلرلشىىا ىىاھل  چىسئدە  ئىبي زې زلرلى   ۋە اىاق   –چە سل رەئڭلا ىەم لسلدە مس ەالسىل رەئ: وىس ئااەچزلىا مەقۈلىدلل

ولىىرە  ااكاكىىىا ئۇز  وئرلىىا  قلشىىلرەئ ىەىىلىىدە  قىىا ل ۇئچسرىاڭرل للىىا چائچلشىىل  ىلجىى ەت ىلر للىىا  ۋە ئبزئلسىىلك چىىسئدە   - ئىىسئدى

 ىۈكۈەڭرلۈلز  وااا  ىلرلدد 

ە  مەقۈلىدلل مەھلىزل ە ىلجى ەت ىلرلشىىا ىىاھل  چىسئدە ىلجى ەت ىلر للىاڭغئ ولىرئارغى چائىاۇ  ىلرلزلشتلل وسئد  مەقۈە  ەچا اەڭە   2

: مسڭىدۇى ھەاىدد وىس ىەىىتە ئىارغى چائىاۇ  ھوالترسىز  ۋە ئلسغملم ىې لزدۇكرلت ئلشتلسلز  ئىۈزۈش ىەىىلىدە قەالىۈلل وىسا دى ىۈكىۈئگە 

ىە ئسۇئھلل ىې ۈل ز  ھوالت چسچ اڭغئسئسۇئ ئارغى ائرلدۇ ىلج ەت ىلر لل②  

ئااىىال الىىاىاولرەئ  ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇمدلل  ئىى  ئارغىزلىىا مەھلىىزل ە ىلجىى ەت ىلرلىىا   ىلرلزلشىىتلل وىىسئد  مەقىىۈە  ەچاىى اەڭە   3

: ىۈكىىلددئەر لسىى ل ئااارغئڭلىىا مەھلىىزل ە ىلجىى ەت ىلرلىىاڭرلى  ىەىىلىىدە ىې ىاڭىىدۇى ئىىااەت ئاڭرل لىىددىىس؟  ھې لزلىىدە  چبۋەڭىىدلۈ  ئىىااەت 

   لسىلزلىىىا ىلرلىىىا  ئەمەرلزىىى  ولۈىىىائ ااخشىىى  ئلىىى  ىلرىەئىاڭىىىدۇى ولىىى   مە  الىىىلرەئھلل ئەئ وئرسىىىس   ئااىىىال وئرسىىىس   كەقسىىىلكق

اسئچرل لىدلل ىەاىدەە ىلىل لرلىاڭغئ  ئەزلىلەت ىلجى ەت ىلرلىاڭغئ  مېزلا ائرسمىدۇ  چۈئەر ە   ول ل غئھللب  ول  اللرەئىلرلۋەچ ەا ە   

ۇئڭ  ئاالىتلدلل ئبالىتەڭرەئ ئەرىۋەچتە ئىس  ائىىىا ىلىلى ل ە  ئەرىۋەچتە چائچىاڭغئ  ئسئدكىا ىاچزاكىاڭغئ ۋە ئبرتۈئۈر ەڭرەئڭلا گسڭاىرل لز 

  ③ئېىل  چسئلدللا  اەڭزەچرەئگە قل گۈزل ە 

ئسئدش ىەقرەڭ ە  ئااغئ واكرلزلشىىا ولى  قىۈ  ىارلاڭىدۇ )اەڭى  ئەاەە ئېللزلىا ئىاخل ى  قىۈڭ ب  ىلرلزلشتلل وسئد  مەقۈە  ەچا اەڭە 

وىىددرغ ۋە ئاوىىددرغ ولىىزجەى  ڭىىامرلت ئلۈۈىى  الىىاىاوە مەقىىۈە مسكىى لۈرل لدلل ول لزىى  ئبرتىىۈئۈە   ئلۈۈلزىى  ئەالىىل  ئارلىىا  ۋۇىلىىدولل ئا

ئىىى  » ھېىى ە  چا ىىىا مىىىاۇمەچۈە ىارلاڭىىدلل قېىىىللل   ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇملا قېرلىىى « ئىىسئدش ىەقرەڭىىى ە  ئىىااغئھۇ ىىىىا  ئىىىاىىسزھ »

 مسڭىىدۇى اىىاۋۇب ول لىىدد:ھەە الىىئئلللزلدۇ  ئىىارغى چائىىاۇ « ئارغىزلىىا  ەالەمللىى  ل ولىىك وىىس اەڭىىدلل الىىاۋۇب ئۈملىىد ىلرسىىاى وسۇمىىدد؟

 ئارغىزلىىا ئەى لتلزىى   دۇى قلشىىلرەئڭئەڭە كىىسب  كۈوالسىىلكق   ئل ىىا  ئېلتىىىاڭغئ  ىلجىى ەت ىلرلىىاڭغئ ۋە ئىىارغى ائرلىىدۇ الاىىاھ ىلرلىىاڭغئ

                                     
 ئااەت -72  ئەڭفال الۈئلس  ①
 ئااەت -89  ڭلسا الۈئلس  ②
 ئااەت – 195  ئال ئل  ۇ  الۈئلس  ③



  ①لدد  ئارغى ڭاىاالت  مەرپل ەت ىلرلسىلدد  ڭاىاالت  مېا للاڭددئسا وئرئۈملد ىلر

ئسىىىسھ ئسئدكىىلدلل اىىۈز ئىىبئۈە ماڭلىىا  مسڭىىا لىغئڭ  ئبرتىىۈئۈش اىىاق  ئبرتسئمەالىىرلل  وىىسئد ىلرلزلشىىتلل  مەقىىۈە  ەچاىى اەڭە   5

ئىسۇئ الىلرەئڭلا ئبزرل لىدەز قىا ل  وئرسكىسڭغئڭ    وئرلىدد: ىۈكىلددىەىىلدە الاىاولرەئ ئلۈۈل ە وبرىسڭ ە  ىارىدۇ  چبۋەڭىدلۈ  ئىااەت 

ىە ئىسۇئڭ  ھوالىت چسچ ىىاڭغئ  سسۇئ ئىارغى ائرلىدۇ ىلجى ەت ىلر للىكىسڭلا ولىرە  ئىبزرل ل ە ئئخشىاش وئرسكىسڭغئڭ  ئۈملىد ىلرلىدد  ئىى

  ئىىىىسۇئڭ  ىەاەئھە چا سىىىىاڭغئ كىىىىس اەئھە چسچىىىىسە ئبرتىىىىۈئۈڭغئ  ئىىىىسۇئڭ  ھوالىىىىت س چسچ ىىىىاڭغئ  )ىلجىىىى ەچتللب وىىىىاش چائچسىىىىائەگەئ 

لل وىىسئد ب ىلرلزشىىت رىىدە )مەقىۈە  ەچاىى اسىل لىىدۇ زلۈلى  ىلرلزلىىا  ئااەچرەئڭلىىا ىەم لسىى  ئئخشاكىغ ولىى  مەزگل  ②ر ىىاڭغئىلاىائھەم ل س 

كىىىىائۇئلتغئگە  –ىۈكىىىىۈە  ئىىىىااەچرەئ وئرىىىىسە  وەزلرەئڭلىىىىا وىىىىس ئىىىىااەچرەئڭ  ئسڭلىىىىا ىۈكىىىىۈش الىىىىەۋەولز  ۋە ئىىىىس ۋۇىلتتلۈىىىى  كىىىىەئت 

كىەئىرەە  قبئالىلتل  ىۈكىۈەڭدەزىازل ڭلىا ئبزلىدە ولكڭلىا ۋەچەڭىدلۈ  مسالىسر اڭغئرا مەخسىسل  واررل االتلزغ  گساا وس ئااەچرەئڭلا

ل  الىاھھۇ مسالىسر اڭغئڭلا قاررلسىلز  ىاا سىتسئدكىتەز ىەئلۈەچرلى   ۈئىاىۈبڭ ە سل  ىلرلش  ۋە ئسڭ  قۈىەە چەكۋلت ىلرلى  ئىائىلرلتچ

 ىەئىاڭدۇى ۋلجدۇ  ئل لسلز  ىئڭىسئ ئئالا الارلدد     

  ئۈچىنجى تۈرلۈك ھىجرەت

 سڭاالىىلۋەچرللل وئر االىىتلل   ەىەت كىىس كەخسىىزلا ئىىبزل ە مئلسىىغ. ھلزللىىا اىىاق  مسالىىسر اڭغئڭلا ئئمىىسملم مەڭپەئلىىتل ە مسڭاالىىلۋەچرل

جى ەت ىلرلزلىا  ىل ئازۇھە ولى  ئلسىغ. ھۆرلىتل ە وې لى   ئبزلزلىا ھلزلىم ىااىاچلز  قەڭتاكىا ھۇۋۇ. ىلرددئدكى  مەىسىەت-وئرلا  ۋە ئەئقلل

اكىىا ەقۈلىدلل ۋە وېىللل  قىبە قلشىلرەئ مدلل قىلرلزلاڭىوئرسە  وسڭل دلل  ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ. مەڭىى  ىلرلىا   ىىۈڭۈ  مەقىۈە فەچاى  

الىىسە  چسئرىىا  اىىااغئھلل مەھلىىزل ە ىلجىى ەت ىلر ىىاى   وئرلاڭىىدۇ   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇ. ئىىسۇئڭ  مەھلىىزل ە ىلجىى ەت ىلرلشىىتلل چئ

 ااارل لدۇ ىېرلشىا ۋە ئلسغمز  كس اااغئھۇ ىاڭات اااددئدكىا وسا درا   مەاللرە :

ئېرلىى   ەالەمىىلەئ  قېىىللل  مسااكىى  ئللزىى  مەالىىىسھ ھېىى ە  قلشىى  ئلزلسىى  مساارلىىد ئللزىى  مەالىىىسھڭ  دللىلرلزلاڭىى مەقىىۈە فەچاىى   1

 ھې لزلىىدە « ئۈىىۈ  وەاىىەت ىلرللرىى  قەرىد  ئى  ئارغىزلىا  ەالەمللىى  ل ئېىزلى مساارلىد ىلجىى ەت» ئەرەاالسسىاۇمزلا ىسزدئللىا قېرلىى :

دلل قېللل ىلج ەت اىئى  ئەم ىا مە  الىېزلا ئلسىغمدۇ  ئل اڭىدۇ مەىىۈە. وئرىسش ڭىلرلزلا مەقۈە فەچا »  ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ. ئسڭل لا:

ھېى ە  الىبز  ئىائىلرلت ئىسڭ  مەھلىزل ە ىلجى ەت ىلرلشىتلل  ③«ۋە ئارغى ائرلدۇ الاىاھ ىلرلى  ئۈىىۈ  ىلرلىدللا  وەاىلتل زى  ىئوىسل ىلىغي

 چئالىا   

ەى ۇرلت ولىى  ئىىاھە.  ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇمزلا اېزللىىا قېرلىى   ئەوىىس الىىەئلد خىىسھئ  ئەزللەرغىىىس ئەڭاىىس ئلىىۋۇاەت ىلرلىىددق   الىى  2

 «ىلج ەچزلىا ئلشى  وەز ىىاچتلت  الىېزلا چىبگەڭ وىائمس؟» ئسڭل دلل ىلجى ەت چئر لسىلدۇ الىئئللاڭدۇ   ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىاۇ. ئسڭل لىا:

ھەە « چبگلزلىىا زۇقلتلزىى  وې لۋۇچامسىىە ؟»ل ىىدلل ھەە الىىئئۇادد  ئىىاھە. چبگلسىى  وىىائرلىلز  ئېلتلىىدد  ئاڭىىدلل  ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇ. ئسڭ

چسئرىا  اې ل ىدە ئلشىل لا ھۇۋۇ. ىلرللىل  » الئئۇادد  ئس ئاھە. وې لۋۇچلدللاڭرلىلز  البزرەادد  وس ۋۇىلتتا  ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىاۇ. ئسڭل لىا:

 ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇ. وىىس ئىىاھەمز  ھەاىىدد  اەڭىى  وىىس ىەھلسىىتل س  ④«ئىىارغى الىىېزلا ئەملرل ىىدلل ىىىې  ڭەئالىىلز  مسقا اچسىىلك ىئا ااىىدد

 ئللاھەت ىلرلشىا وسا لدد -ىلج ەت ىلرلشتلل ىااتسئدە  ئبز اسئچلدۇ ولر لزل ە ئەمەل

ھېىى ە  « ىلجىى ەت ىلر للىىا  ئاھەمزلىىا ھلزىى  ىئوىىسل ىلرلز ااىىدد»: الىىەفۋۇ  ئللزىى  ئىىسمەالە مسالىىسر ا  وئرلاڭىىدلل قېىىللل  مەقۈلىىدە  3

د   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇ. ئسڭل ىىدلل ڭىىې ە ئۈىىىۈ  قەر ەڭرلۈلزىى  الىىئئللاڭدۇ  ئىىس مەقۈلىىدە ئاڭرللىىا  الىىبزلز  ئىىاڭغە مەھلىىزل ە قېرلىىد

ىىۈڭۈ   الىە  مەقۈلى ە ىىااتىلل  الىلرەئ كىس اااىدۇ چسئدكىىا ھۇۋۇ. ىلرل ىغئ » ىېرلى  البزڭ  ئېلتلىدد   ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىاۇ. ئسڭل لىا:

 ھەادد   ⑤«لرە  ڭللەت ىارد ىازل  ىلج ەچزلا ۋۇىت  چۈگلد   ئەمد  الااھ و

ئلسىغ.  ەئرلىا  مەقىۈوخسۇالە ىلرل  ئېتىاڭدۇ  ئارغى چائاۇ مسالسر اڭغئرا رەرللە ئاچا ىلرلى   ئلسىغملا ىائكى  قۈىرەئڭلىا مەئقلىك  

 ھۆرلتلزلا چەئقللل ە قل گلزلدلل قېللل  ىلج ەچزلا ىبق   ئبزگەئگە  

ەئچرل ل ە كىى« ىلجى ەت»دلۈ  ھلزلىىا ولىى  اسئچىىا قبىىىسە وې لى  اەئرلشلشىى   ئلسىغ. ولى  مسالىسر اڭزلا ئىىبز ۋەچلزلزى  چاكىىغە  واكىى

سىىىغ. وئرلىىىدد  ئەگەئ ئىىىس قلشىىىلزلا ىلج لتىىى  ئل «مسىىىىاال »ا  چسرىىىسى ىسكىىىلدللا  وئرسىىىا  ئىىىس قلشىىى  ئىىىارغى ائرلىىىدۇ ىلجىىى ەت ىلرلىىى

ا قىبىۈە  واكىىا ولى  اسئچىى ئەچلزى  قىبزرەەمەڭپە كى ەادللا  وئرسىا  ئىس قلشى  ئىبزۈقبئالەچ لسلدلۈ  ىلجى ەت كىەئچرل ل ە چئرىسى ى

 وئرلدد « قبى ە »

 مەدىنە ھىجرىتىگە ئوخشايدىغان ھىجرەت يوق

                                     
 ئااەت  218وەىەئە الۈئلس  ب①)
 ئااەت -89ڭلسا الۈئلس  ب②)
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   ③
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت  ④
 
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   ⑤



 

بز ئىىى ىىىىۈڭۈ  ىې ىاڭىىىدۇى ولىىى  ىلجىىى ەت مەھلىىىزە ىلجىىى لتل ە ئئخشىىىاش ئئمسملۈزرىىىۈز  ەئز ىلرلىىى  وسا در للىىىا  ئلسىىىغ. چائلەلىىىدۇ 

 قېللزۈ  ىلج ەچرەئ چامامە   ەئىرلىتسئ  وس مسڭدۇى: ئازۇھ ىلرلزلاڭدللۋۇىتلدلۈ  مەھلزە ىلج لت  ولرە  مەقۈە 

مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىىاۇ. مەھلىىىزە مىىسڭەۋۋەئە كىىىەىل لدە چىىىسڭج  ئلسىىغ. ھۆرلتلزىىى  چەالىىىلى ىلرلاڭىىدلل قېىىىللل  مسالىىىسر اڭغئڭلا    1

چائلىىدلل الىاڭارلا   ىىىۈڭۈ  مەھلىزل ە ىلجىى ەت ىلرلشى   ەئز وئرىىسە وەر لرەڭى ە   ىەچتىىا ىلجى ەچتلل ئاا لرلىى  ىىېرل  ىىىئڭ گسڭىاىغئ ىا

ىىسھئلتلز  ول رەكىتۈئۈش  ئلسىغملا ىائكى  -كس ۋۇىلتتا مسالسر اڭغئڭلا ىەم ە ول رلۈتە وس چسڭج  ھۆرەچزلىا ئەچ ۇ للىا چىئ رلزل   قىۈچ

پلشىىا زوئ قۈىرەئ ئاردلدۇ ىەھ قبچىۈئۈە چىسئدش ئىائىلرلت ئلسىغ. ھەۋلتلزى  ھدڭلاڭلىا ىەئىااسى  ااارل للىا چىائىلتل  ائرلىدۇ ىىسھئەت چې

مسڭدۇى ول  ىارىلرلت  ەاتتە مەھلزلدلۈ  ئلسغ. ھۆرلتل ە ىلجى ەت ىلرلى  وې لى   ئىس اااىدۇ ئلسىغمزلا قۈىرلزلشىل ە ۋە ئېاتللاارلت ئلد   

مسالىىسر اڭغئڭلا ىىىىسھئەت چېپلشىىىللا ىەالسىىە ىئكىىى للا  ئىىىاھە. مسالىىسر اڭغئ ىاچائلىىىدلل الاڭلرلشىىىىا چې لشىىرلل ئەمەل ئلىىىد   كىىىسڭا كىىىس 

ئل ىىا  ە مەھلىزل ە ىلجىى ەت ىلر ىاي قىىسف   ھللائلىدۇ ئبزئلسىىلك ىېرلى  ىارلىىاڭغئ ىەىىلىدە ىۈكىىۈە  ئىااەچرەئمس ىىىاچتلت وئرلىا   مەزگلرىد

اىىاي  )مسىىىاال بۇئ ولىىرە  ئسۇئرىىا   ولىىرە  ئىىارغى ائرلىىدۇ الاىىاھ ىلرلىىا ېزىى  ۋە اېرىىمب ىلجىى ەت ىلرلىىا    ىىسل   ىىىا   )مەھلىىزل ەبئېلت

ىىىا  ھدئ  ئل ىىا  ئېلتولىىرە  )ىەىلىلىىمب ھوالىىتغئ ولىى  ب ئەڭە كىىسۇئ ئەرىىۋەچتە ولىى    رىىا قەرسىىەز ئ)ئەڭسىىائب ۇىلرلىىا  وەئگە  ۋە اىىائھە. 

  مەالىسئلللتل غئ ائىتىسئ الىلرەئڭلا ئىسۇئڭ  ىل ىااە ىلرلى  ۋە ىئرىدۇشىلجى ەت ىلر للىاڭغئ چىاق  ىلجى ەت ىلرلاڭلىا ىەھەئ  وئرسل س 

ەرەە ىلرسىىا  ئسۇئڭلىىا ھۈكىى لز  ولىىرە  الىىلرەئڭلا ئىىائۇڭغئھۇ قېرلشىىلى وئر لسىىلغ  ئسۇئرىىا ئەگەئ ھلىل ئلشىىلدۇ ئىىسۇئ الىىلرەئھلل اىىائھە. چ

   ①قبئۈە چسئرسىلددئا  ئلشل غئڭ  اائھە. وې لشل غئ قې ەز  ئارغى اللرەئڭلا ىلرلۋۇچى

وىسڭ  )ئبزئىائۇ    ئەگەئ الىلرەئدلىددئولىرە  ىەمۈىائرلت ئل ل ولى  ب  رلاڭغئمس ولى قسف لدۇ ىلا چسئدۋۇئارغى چائاۇ قېللزۈ  ئااەچتە 

ھېىلل  ئىائىلرلت قا ل ۇئڭلىا مسالىسر اڭغئرا ىائكى   ②چسرسرلىددىئڭ ىاۇا لىاڭ لرلت  دە  لتزە ۋە  اەئ اۈزلىەمۈائرلىز ب ىلر لساڭغئ

زۇئرىىا الىىېرل  ئۈىىىۈ   ولىى   ولىىرە  ىەمۈىىائرلت ئل لىىدە ئلۈەڭرلۈلىىدە  ئىىسۇئ ىەىلىەچزىى  اىىئى ىلرلىى  ۋە الىىاختلرلىز  واب  ىەئ زۇمىىا  ولىى 

ىەملشىىە ولىى رلۈتە ىەئلىىۈەت ىلرلىىدللاڭرلىلز   ئەگەئ مسالىىسر اڭغئ ىەىلىەچزىى  ئئچتسئللىىا ىلىلىى ل   الىىاختلرلىز  وەئوىىات ىلرلىى  ئۈىىىۈ   

ولىى ل ە ئلىى ە وئر لسىىا  اەئ اۈزلىىدە ىىىئڭ وسزرسڭ لرلىىت  زدرىىس. ۋە ائرسىىلكرلت اىىۈز وې لىىدللاڭرلىلز  ب  ئبزئىىائۇ ىەمۈائۇك لسىىا  ولىى  

 ئەالۈەئچۈە  

للل لزلاڭىدلل قېىمەقۈە  ەچا  ىلرلزلاڭدلل قېللل ىې ىاڭدۇى ولى  ىلجى ەت ئئمسملۈزرىۈز  ەئز وئرلىا  ئەمەل  كىسڭا  مەقىۈە  ەچاى  ىلر

ب اىاق  زلىدە مسالىتەىەچاىللامەچۈل ە ىلج ەچزلا ئەىۋۇر  ول  خل  وئر ااىدد  كىائۇئلتىا ىىائۇە وەز  ئەىىۋۇرغئ ئاالىتلدۇ  ەئز وئرلىدد  وە

  سىىغ. ھللىىائلزاى وئرلىىدد  اەڭە وەزلىىدە ىىائۇ. وئرلىىدد  وىىس  ئبزئلسىىلك چىسئدە   ەىەت مىىاھھلم اەىەچىىتلل ااخشىى  ااكىاش ئۈىىىۈڭغ ئلمسوى

ااكىىاش  چاكىغە قا ل ۇئڭلىا اسئچللىا ىلجىى ەت ىلرلاڭلىا ئئخشىاش  ىىىۈڭۈ  ئبرل ىاۇئ كىەئئلم ئبزئلسى  اىىئى چىسئدە   ەىەت ااخشى 

  ل لىىدلۈ  خەرىىىلجىى ەت ىلرلشىىز  ىىىائۇ. ھەە  ەچلىىۋۇ وەئگە   ئەم ىىا ولكڭلىىا ھدڭلاڭلىىا ىەئىااسىى  ااارئۈىىىۈڭغ قا ل ۇئڭلىىا ھۆرلىىتل ە ى

س رىسە  ئىسۇئ وىمسالسر ا  ئەمەل ھۆرەچرەئگە ىلج ەت ىلرل  قېتلشۈە مەالسئ وئرسە ىارلىا  ىې لزدۇكىرل ل لكڭلا ئەىىۋۇر   ەئىرلىت وئ

  ەچلۋۇرا ىۈك ەادد  ھەە ىائۇا ە  

ڭلىا ەاتل   ئسۇئھلزل ە ىلرلزلا  ىلجى ەت  ەىەت ئلسىغ. ھەۋلتلزى  ىاڭىات اااىددئدش  مسالىسر اڭغئڭلا الىاڭلز  قىب ئبز ۋۇىتلدۇ مە  1

ل   ىلرلزلاڭىىدلقىۈىلز  ول رەكىتۈئۈش  اې ى  ىسئدرلىا  ئلسىغ. ھۆرلتلزلىا ئىسرلز  مسالىتەىۈەمرەش ئۈىىۈ  ىلرلزىاچت   ئەم ىا مەقىۈە  ەچاى

ۈىىىۈڭغ ئزلىىم ئەىلدلسىىلز  ىئرىىدۇە ىىىېرل   زدرىىس. وىىائ اەئھلىىل زدرىىس. اىىئى اەئگە قبىىىۈش قېللزۈىى  ىلجىى ەچرەئ ئئمىىسمە  ئبزلزلىىا ھل

ۈۈلسىىىلزلا ىلرلزلىىىدد  وىىىس ئلۈۈىىى  ىلج ەچزلىىىا ئلۈۈلرلسىىى  ئىىىارغى ائرلىىىدلۈ  ىلجىىى ەت وئرسىىىل س  ھەئلىىىجە ۋە ئەى لىىىلەت اەىەچىىىتلل وىىىس ئل

 زې لل   ەئى وائ ب  ئئچتسئلسلدۇ ئاال ا

 وچۇقتۇرھىجرەتنىڭ يولى تاقىيامەتكىچە ئ

البزلز  ھې ە    ەالەملەئ ئەرەاالسساۇمزلا وس  ③«مەقۈە  ەچا  ىلرلزلا  قېللل ىلج ەت ائى» ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ. 

 .ئبرل اۇئ مەقۈلدلل مەھلزل ە ىلج ەت ىلرلشزلا ۋۇىت  چۈگلد   ھەە كەئىرەادد

 اڭغئ دللا   مسالىسر ەئزرل لزى  ئاكىۈائۇ ئئئدڭىدلللر  وئر ااىئەىۋۇل وسڭىدۇى ئلىۈە   ئەىلىدلز  ئاكىۈائۇ ىلرللرى  وئر ااىدللا   ئلسىغ. 

ە لى  قا ىىىارەچۈرلزلا  اااىىىدلل ئلسىىغ. ئەىلدلسىىى  ىئردلرلىىىدللا   مسالىىسر اڭغئڭلا ئامىىىاڭرالىىېئەىلدلسىى  الىىىەۋەورلل ئبرىىۈ. ولىىىرە  چەىىىىدلت 

 ئېرلزلدللا  ااالا ىلج ەت ىلرلشزلا ائر  چا ىللامەچۈل ە ئئىسىتسئ 

اىبرەز وئرلىا  ئەڭسىائۇئھەز ئېىكلر ە  اىااغئھلل ب  ۈلرلل مسىىاال ۇئڭ  ىلىكرلل ىائكى  ئېرلى   ئسۇئرىا اىائئبز ۋۇىتلدلۈ  مەق 

 اڭىىاى ئلىىكھەە قەرىى ە  مسالىىسر ا  ىې لزدۇكىىرل لز  ىائكىى  ئارلىىدللا  مسالىىسر ا  ھۆرلتىى  وئرسىىا  وسڭىىدۇى ىلجىى ەت ئەرىىۋەچتە چەكىىەولسل 

ىلج ەت ىلرل  قەرى ە  مسالىسر ا  ىې لزدۇكىرل لز  ىئوىسل ىلرلى   وار للىا واالىلدللا  ھۇ ىلرلزلدد  ئەم ا ملا ئە سسالۈ   ىازل ى  ھدڭلا
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 بئااەت 73   ئەڭفال الۈئلس ②
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   ③



  ئىسۇئ ىئوىسل ولى ەئ ئلسىغ. ھۆرلتى  اىئىل ئەم ىا مسالىسر ا  ئەمەل ھۆرەچىرەئ وىائ ئسۇئڭلا ائرللا  اااڭدۇز الىېرل  ىائكى  ئارلىدللا ۋە 

   ىەچتا ئسۇئڭ  ئبزرل لزلا گ ەادۇڭرل لدلل ىلرلۋۇرلدد ىلرلدد ۋە ئسۇئرا ئبز  سى ۇرل   ىاچائلدۇ مسئاملرە ىلرلدد

 رلت ىلر ااىدد ااخشىلمەىسەچسىلك ولى ەئ ىەئ ىاڭىدۇى ولى  ئلزسىاڭلا وەرۈى  ئەم ا مسالسر ا  ئەمەل ھۆرەچىرەئ مسالىسر اڭغئرلغ ئەمەل  

  ئلسىىغملم  ەت ىلرلىى  وائرىىاڭغئڭ  ئىىسۇئ اېزللىىا ىلجىىسىىلك ئلىى  ىلر ااىىدد لغڭئلىى  قبئلىىدد  ئىىسۇئ وەق ىىس ال ۇىزىى  قىىبزرەە ىىىۈڭۈ  

 ۇۇاىدد  ائرىدلل ىلىل  ىەۋئلرل لزىب  ىىې  وئر للاڭىدۇ ئسۇئڭلىا ڭەۋئەئەىلدلسلدلل ااڭددئۇر لسل س  ئاردل ل االتلل ئسۇئڭلىا وىارلرل لز   

ئرىسە ئلى ە وئىبز  ەت ل ىبقىۈمئاڭلسى  ئلى ە وئرسكىتلل ئىاۋۋۇب  ااۋئو ا ئەررل لدە چسرسرلا  وارللا ئاچىا  ئاۋدالت ۇرللە ۋە كسڭا ئامې لۈا

 ولرلدد ۇ  ئئود ۈچۈڭرەي ئل ە وئرسكز  ئسۇئرا وئرلدد  ئسۇئ ول  ئامارغئڭ  ىلرل  وارلغئڭلا ىەرللز  ئئۋۇكز   ئاڭدلل 

 ئامې لۈىىىا  لىې لزدۇكىىىرل ل لك مسالىىىسر ا  ھۆرەچرلىىى ل ە وېشىىىلز  الىىىللددئۇر للاڭرلى  الىىىەۋەورلل  ىائلسىىىلكرلۈتل ھلزىىىدۇئڭسئرسڭرللىىىا  

 ۇئڭلىىا قىىبڭر   ئىىسۇئ قەچىىۈە  ولىىرە  ئسسە ىارلىىا  ئلىىد ااۋئو ىىا ھۆرەچرلىى ل ە ىلجىى ەت ىلرلىى  قېتلشىىۈە مەالىىسئ وئرىى ئاۋدالىىت ۇرللە ۋە

رغ. الىىاىغە الىىا ىلرلىى  مىىاھھلم اەىەچىىتلل رەمىدلل ىسچسرلىىا  ولىىرە  ئەىلدلسىىلز  ىاڭىدۇى ىىىازل    ئىسۇئوئۇر لىىد ىەئگلكمىس خىىاچل اە. 

 ىتا ې لدە ااكل اىلدلسلز  ىاڭدۇى ىئردۇە ىېرل   چئر لس  ئبز وارلرل للا ئبزرل   ىاڭدۇى ئل ە وئرسكزلا رىېرل   وارلرل لزلا ئە

 ئىسالمدا سەپەر قىلىشنىڭ ھۆكمى

 كەقسلكق   ئەڭ الاۋۇورلت  ئەڭ كەئە رلل الە ەئ چبۋەڭدلۈ  چەئچل  وئال ە چبت خل  الە ەئھدئ:

 الە ەئ ىلرل  ئلسغ. ھەۋلتلز  ىاڭات اااددئدش ائرلدۇ   1

 ئلپپلتلز   اېزلز  ىئردۇش ائرلدۇ ىلج ەت ىلرل  ب  ئبز ئەىلدلسلز   ڭئمسل  2

 ئبم ە ىلرل  ئۈىۈ  الە ەئ ىلرل  ب  ئلرلى چەىسل  ىلرل  ااق  ىەج  3

 ىاۇل ئلكلت چەرەە ىلرل  ائرلدۇ الە ەئ ىلرل    4

ب  ەمەلمەالىىللەت قىىبزرەڭ ل ە   ئب  بقل ە قەرسىىەز  گسڭىىاىڭىىام  ولىىرە  الىىە ەئ ىلرلشىىزلا ىىى «الىىاااىەت»ئەم ىىا ىىىازل ى  زۇماڭىىدۇ 

ەگەئ ئوىىاى ھەا لىىك  ئللىاھەچرەئ ااالىىدۇ ىلرلزلىا  ىەئىاڭىىدۇى الىە ەئ ئلسىىغمدۇ اىئل ىئاسرلىىا  ڭئئمىال الىىە ەئ ھۇئل لسىل ە قل لىىدد  وىسڭ  مس

سڭ    الىە ەئھدئ  وىئ ئلسىغ. ھلزى  ىەقرلى ەمەالللەت الاھل  ىلرلزسا ااق   ەئزرەئ ئاھۇ ىلرلز لسىا  مسڭىدۇى الىە ەب  وائرا  اەئھە گسڭاى

 ىائۇ. ھەا لك 

 پاسات ئاستدىكى مۇسۇلمانالر مۇھاجىرالرغا ئوخشاشتۇر_  بېسىم ۋە پىتنە

كۈوالسىىىىلكق   ھلززىىىى  خىىىىسھھ  ىىىىىئرز  چسچىىىىسە چسئراڭىىىىدەز ىلللز لرلىىىىت ولىىىىرە  مل للىىىى  اا ىىىىاھۇ چىىىىسئدە چسئدۋۇچىىىىىا  ب  كىىىىەز

 لجىىى ەت ىلرلىىىا غى چائاۇرىىىا ىلرلىىىا  ىىىىسر لرلى  ۋە وىىىائرلت ئللىىىاھەچرل   ئىىىارغى ائرلىىىدۇ ىمسالىىىسر اڭغئڭلا ئىىىبز ۋەچلزلىىىدە چىىىسئدە ئىىىار

   ئەخىىغى   ئاالكۇكىىىامسىاال ۇئڭلىىا ئللاھەچرل لىىدلل ئەرىىۋەچتە ئېتللىىائرلت  ئەرىىۋەچتە قاچتىىا ۋە ئەرىىۋەچتە الىىاۋۇورلىتسى  كىىسڭل دەز  ئل ىىا

دۇ الىىل س  ئل اڭلىىھلل ااماڭغئڭلىىا الىاڭ  قب لللىى  قەچىىۈە  ولى  اەمىللەچىىتە چسئوسزدرلىا   ىەئ خلىى  وسزدى لرلىىت ئەۋج ئارلىا   ااخشىىلغئ

 ەت ى ائرلىدۇ ىلجىىئللىاھەچرل لز  ااالىدۇ ىلرلىا  مسالىىسر اڭغئڭلا ھەئلجلسى  ئىارغب  مسالىتەىۈە. چسئرىا   ئەخغىلزى  الىىاىرللا  ۋە ئەمەل

زلىا    زۇماڭىدۇ ىلرل االىات ئئمسمغكىىاب   لتىزە»السسىاۇمزلا: ىلرلا  مسىاال ۇئڭلا ئەا لدلل ىەئگلك قە. وئر ااىدد   ەالەمىلەئ ئەرەا

ەئز ئەچىىۈە  مسىىىاال  ئىىارغى مەڭىىى  ىلرلىىا  ئلشىىغئڭ  چ»ھېىى ە  الىىبز  ولىىرە  « ئللىىاھەت ئارغىىىىا ىلجىى ەت ىلرلىىاڭرلت ولىىرە  چەڭىىددئ

 ھې ە  البز   وسڭ  ئلپاھلرەادد  «قلشلددئ

ولى  زۇمىا  قېرلىددق   ئىس زۇماڭىدۇ »ئڭلا اىۈز وې لدللاڭرلىلىدلل ئارىدلل خەۋەئ وې لى : ئبز ۋۇىتلدۇ  ەالەملەئ ئەرەاالسسىاۇ. وىس ئلشىغ 

ھېىى ە   وىس ىەھلىىى كىسڭل دلل خەۋەئ وەئگەڭۈىى   ئىاخل  زۇماڭىىدۇ  ①«ئىبز ھلزلزى  ىلىىا چسچىسە چسئرىىا  ئىاھە. ىىىئرز  چسچىاڭىدەز چسچلىدد

چىىۈئچۈلرل   ئىىاز  اامىىاڭرلت ۋە ئسڭلىا الىىەۋەورل   قىىبە وئرىىسە ااخشىلغئ ئىىاالك  اامىىاڭغئ قۈىرىۈز وئرىىسە ىارلىىدد  ااخشىىلرلت ۋە ئسڭلىا 

قېتلىىىدد  اامىىىاڭرلت ۋە وسزدى لرلىىىت چەكىىىەولسل ىلرلزلىىىدللا   قلشىىىلرەئڭ  ھلزىىىدلل ااڭددئدكىىىزلا ىەئخلىىى  ئەزلىىى  ىىىىائە ۋە ئسالىىىسررل   

الكرلشىلدد  ئەخىغى وسزدرلىدد  قلشىلرەئ قب لللدللا   ااخشىلرلت ۋە چەىۋۇرلىت ىەچىۈە ىېىلرلىدللا  ىىارەت كىەقلررلزلدد  ڭەچلجلىدە  ئل ىا  ئا

ھلزلىىم ئەىلدلىىدلل ال ۇىرلشىىل  قېتلىىدد  وسڭىىدۇى ولىى  ۋۇىلتتىىا ھلزىىدۇ مسالىىتەىۈە. چسئرىىسىلغئ خىىسھھ  ىىىئرز  چسچىىسە چسئراڭىىدەز ئلزتىىاالل 

 چەالرلۈتە چسچسە چسئلدد  

 ئالالھ تائاال ئاجىزالرنىڭ غەمگۇزارىدۇر

لىىى  اىىىئر  ۋە ىەئىاڭىىىدۇى مسكىىىۈلغچزلا ىائلسىىى  وئرلىىىدد  ئىىىارغى چائىىىاۇ ولكڭىىى  وسڭىىىدۇى ھدڭلىىىاھۇ ىەئىاڭىىىدۇى ولىىى  ىلللز لرلىزلىىىا ىلى

قل ۈىىىى  ئىىىىارغىتلل ىئئىلىىىىدلۈە   ئىىىىارغى ئسڭلىىىىا ئلشىىىىلز  ىلللىىىىز لرلىغئھلل ىلىلشىىىىزلا اىىىىئرلز  قبئالىىىىلتل  كىىىىسڭدۇى چەرلىىىىى وەئگە : 

                                     
 ئل ا. چل ملك  ئلۋۇالت   ①



 

للا  مسئاملرلسىىى  چئر لسىىىلدلۈ  ئلغىلىىىم ىىىىاڭسڭللەچز    وىىىس ئىىىااەچرەئ وەھلزلىىىا ئىىىارغى چائىىىاۇ ولىىىرە  وئرلىىىد①ئاالاڭغكىىىتسئدە وې لىىىدد

رلىا  ااقائرللا  ئااەچرەئ وئرىسە  ئىارغى چائاۇرىا چەىۋۇرلىت ىلرلى   ئىارغى چائاۇرىا الىەمل لم واررلزلى   ئىارغى چائىاۇھلل اىائھە. چەرەە ىل

ئىىارغى چائاۇرىا ىەىلىلىم چەىۋۇرلىىت ىلرلىا  ۋە ىەمىى ە ئىاھە. ىئىىس. چلرل لىىزل ە ئې لشىلدد ۋە ىەئىاڭىىدۇى ىلللز لرلىىتلل ىلىلى  اىىئر  چا لىدد  

ئەىۋۇردۇ ئارغى چائاۇڭلا ئسرسررلى  ۋە ئبزلزلا وائرلت ىەئلۈەچرل لزى  قىبئۈە چسئلىدراڭرلىلز  قىبز ئاردلىدۇ چسچىىا  ىارىدۇ ئلى  قىبئگە  

رلىغئ ئئڭاارلشىلدد  ئەم ىىا وسۇئڭلىىا ىەم لسىى  ئىاھە. ئۈىىىۈ  چاىىىاىرلت ئلشىلۈرەئ ئې لرلىىدد  چئالىىسرلا  اىىئرغئ ئې لرلىدد ۋە وىىائرلت ىلللىىز ل

 الىىلرەئ چېەىى زوئ ئل تلاىىاڭغئڭ  ۋە ىلىىللل الىىلزاىغئڭ  واكىىتلل قەىۈئگەڭىىدلل قېىىللل ئەمەرىى ە ئاكىىلدد  مسڭىىس ئىىااەت وىىسڭ  ئلپاھلرەاىىدد: 

للا كىىىسڭدۇى ىىىىاچتلت ئسۇئڭلىىىا وېشىىى چىىىسئدە اەڭىىىزەچۈە قل لشىىىز  ئئاغمسىىىلرەئ؟ڭلىىىا وېشىىىللا قەر ەڭىىىرەئگە  ئسى ل ىىىاي ئلر ل لۈلرەئ

ھەاىىىدللا  « ؟ەئقىىىېر  سئارغىزلىىىا اىىىائھل   ىاىىىاڭ»: ائىسىىسررسى ۋە زوئ ىلللىىىز لرلىغئ قەر ەڭۈىىى   ىەچتىىا  ەالەمىىىلەئ ولىىىرە  مىىسئ لزرەئ

  ②اېىلزددئ ىەىلىەچە    ولرل غئق   ئارغىزلا اائھل  ھەئلجلدە چئرللزل  قەچۈە  ئلد 

سئ ىۈبڭۈل ئسالىئرز  چسچىسە چسئدۋۇچىىا  ىلللز لرلىتىا چسچىسە چسئدۋۇچىىا  كىس اا ىاقەش  ئىاااڭاو  ئارغى چائىاۇھلل ھلززى  خىسھھ  ىى

 مسالسر ا  خەرىل لكگە ھل  ئازۇھلرلى  ۋە ڭسال ەت چلرەا ە  

 مۇناجات

ې لىىىل ۋە زب  ئىى  ىەمددالىىاڭارا چئرل ىىىس ىەىرلىىت  مەھىلىىلەگە چامىىىامە  ۇالىىت ىە. الىىازۇۋەئ وئرلىىىسى  ئلىى ە. ئىىارغىل الىىىاڭا ئاالىى ا  

ە  ۋە مەھىلىللرەا  سۇئڭلا ئائلسلدلۈ  ال   مەخرسىاچزلا الاڭل لرلل ۋە ئسڭل دلز س قىبە ىەمددالىاڭا ئېلىتل ە   الىېز   ىلىل ىەرلل ىدللئ

 ئدھ  ھدئىىىا ۋەلا ھدمىىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىاۇمىلىىدۇاەچزلا مەكىىىىلر   ئلزسىىاڭللەچزلا ئلپتلەىىىائرلت ئۈر لسىى   الىىىۈاۈمرۈز  ەالەملل ل لىىك 

 غا ە   الاۇمرل ل ز   ائر

قرل   ۈئگە   اىۈئەاىئ  ول ائلرەئڭلا اې اڭە ابرەڭ ۈق  ۋە چاالزلدللا  ول ھلزلل  واكىپاڭاى  ئىارغىل رىسئوەت قئىلرل لىدۇ چل ل ىىاە 

لى  لىى چەىسىل  ىلرئەرەمرەئ ولرە  چئرلا   ىل ۇارلى   الىاماڭدەز الىائراالا   ولى  ىېتل  ىس  سخىاھلل ىلىىىسھەز قىۈرەر ل ە   ئلر –ھەئت 

ست ا ولاىىسھە ڭىىىاواسئچرل لىىدلل ئاا لرلىى  ىلىلىىى  ماقاڭسىىلكۇئرا ئاارلزلىى  ىارلىىىا  ۋە ئبم لزلىىا ئارتسڭىىدەز ىىىىاررل   الەئالىىاڭرلىت ائرلىىدۇ

ئڭ  ەچۈلىىل ۋە ئىىسۇوئرسكىىا اىىۈز چسچلۋۇچىىىا  ااكىرل ل لكرا  اڭىىاى وەئگلىىل  ئىىسۇئڭ  ڭائۈملىد ىلر لللىىل  ئسۇئرىىا ۋلسىىال واىىائ  ڭەالىىل  ئ

 رلى  ىلرل  وەئگلل خەرىل لكڭلا مەئلپەت وس

ەئگلىىىل  وئىىى  مسالىىىا ل ۇئڭلا ىئردلشىىى  ئىىىارغىل مسالىىىا ل رلىتا  الەئالىىىاڭرلىتا مىىىۈق ەا ە  وەررل لكڭىىى  ئدالرلۋېرلشىىىل لكرا مەھەت 

 ڭى  وىائىە رە.الائراالا  ىل ۇارل ل لكڭ  ئسرس   ەزرلا ولرە  قۈردۈئگلل  ىۈكىۈۈ  ئوىلللتل لكڭى  ئەى لتلىا ولىرە  قىبچەئگلل  ولك

  ل لكھلل خاۇل ىلرللل  ئئىسراڭرل ل لكھلل مېۋە وې ل   سئاللتلز  ولكگە ئاچا ىلرللل ىاالسرل -

ە ىەچرلل كىىئى  اۈالىۈە ئەرەاالسسىاۇمز  مسكىتاىرلىتلل چىئۇ اللىغە قىبزرل   قىبئمەل وئرىسە ىارلىا  ئاچلسىللا اەچۈىۈزۈە وەئگە  

 لل الئىلۋۇچىا  اۈئەقرەئڭ  البا ەڭرل ل ە اەچۈۈزگئارغىل ىلج ۇ  قئىلرل لدۇ البا ەڭرل   ئۈىۈ   چەرپۈڭۈە ئاردل ۇە 

 لز   لزلىا قىۈڭرلئ  ئارغىل رسئوەت قئىلرل لدۇ اىئئدى ھدڭلارىا ئلەتللائالىلك قىبز ئې لۋۇچىىا  قل الىلك  ىاز ىسڭىددزرل ل لكرا ئاچلرل

 لىىىىىا قېرل لۈلزىىىىى قبئالىىىىىەچ ل لل  اسئچسىىىىىلكرلت ولىىىىىرە  رسوەچ لرلۈزلىىىىىا ھەئچرل لزىىىىى  ئسۇئرىىىىىا ىەئگلىىىىىك ىەقتىىىىىۈئمل لل ۋە ئسۇئڭ

 ئاچلرل لزل ۈلدلل  ائۇى ىلرلللل 

ل زىى  خىىسھھ  ئىى  ئللىى ۇىلى ئەرەاالسسىىاۇمز  ڭەم دھڭلىىا ئىىئت ھۆۋلسىىللدە قبئادۈئمەالىىتلل الىىاىغە ىارلىىا  ئىىارغىل الىىلزلا ئسرىىس  ھلز

 ىئرز  چسچلۋۇچىاڭدەز چەالرلۈتە چسچسە چسئلۋۇچىا  مسالسر ا  ىې لزدۇكرل ل لكرا مەھەت وەئگللل

ل لزلىا  لك  ل ئەۋڭرئەرەاالسسىاۇمز   ل ئەۋڭزلىا الىائلللدۇ ئل ىا  ولىرە  چەئولىللرەە اېتلشىتۈئگە  ىسھئەچرلىل ئىارغىل زۇمىاڭلئ  مسالا 

 ىا  ەرلرلى ل ە ئلخسھۇاللكرلت چەئولللسل ە زوئرلزلۋۇچىا  ئا ىىاى ىسڭىددزھەز  ىاز الىەوللرەئڭلا خىسھھ  ئا ىىاى ىەرەزھەز قل الىلك  ىاز ى

 ڭسئلز  وەخ  ئەچۈللل 

سڭاىۈىىىائ گ  ئىىىارغىل ولكڭلىىىا ئەئكىىىل ز  چلت لتلۋۇچىىىىا  ئىىىاىس  زۇئرل ل لكڭىىى  چل شىىللللل ىلۈىىى  اىىىئى ئەرەمىىىرەئھە ىېتلىىى  قەچىىىۈە  ئىى

ەمىىد  ولىى  ئوېشىىل لكڭ  ئە ىىس  ئەى لتلىىا ولىىرە  الىىلرللللل ىاىىىاڭغئھلل الىىاڭا ىاىشىىاە  چىىئۇ اللىىغە  ىىىسئدە قەچىىۈە  قىىبزرل ل لكڭ  

 كاچرلت ااكرل لدۇ ڭەمرل للل

ەالتە السل لا الۈئەت  الۈئەچۈە وااا   واااڭلا مىسىەھھەل چە ەقۈىسئ  ەئۋۇز  وەخلى  ئەچۈىۈى  ئىارغىل ولىكگە ئەىلىى ىلرللىلل ئ  خ

قل لىل وىائرلت گسڭىاىرل ل لكڭ   –ئەادۇھرل ل لكھلل  كسڭدۇىغ اەڭە ولكھلل ئبچەر ە  ىە. ئبچلرلۋۇچىا  ئلەتللىائلم  ئلەتللائالىلك  ىىئڭ 

ىىىېۈ ەت وەئگلىىلل ىىىۈڭۈ  الىىە  ئەڭ كىىە ىەچرلل مەرپلىى ەت ىلرلىىسى   ئەڭ قىىبە ئە ىىس  -كگە ىلىىدۇاەت  ئلرلىىى مەرپلىى ەت ىلرللىىل ۋە ولىى

 ىلرلسى  ۋە ئەڭ قەئەمرلل وەئگۈى  ول ھلزلل   ەئۋەئھل ائل لكالە   

                                     
 ب ئااەت 4  چەۇى الۈئلس  ①
 ب ئااەت 214وەىەئە الۈئلس : ②



لكڭ  ىل مىاە  ئ  ىەرلرەئگە ىاازىاى ىېسىغئڭ   ىېسىغئرا ئاااالى  خسكىپسئۇى ىلىدۇئڭ  ئاچىا ىلرلىسى  ىېۈ ەچرلىل ئىارغىل السى ل 

ىلرللىلل چەول الىىلك ىۈكىرەئڭلا ئىىارۋدڭرسى  الى ۇىىەئ ڭە ەالىتە كىەقل  ئۈالىىتل ە كىەقل  ئار اكىتسئدە چسئلىىدللا  ڭە ى ەچرەئھلل ولكڭىى  

ئااىىاررل ل لكڭ  قباىىۈە قىىۈل وئرىىسە قېتلشىىتلل الىىاىغە ىىىارلللل چىىائۇزۇ چسچىىىا  ىىىئرغئڭ  ۋە چائۇزلىىدۇ چائچلرلۋۇچىىىا   -اارىسڭرل لىىدۇ ىلىىك 

ڭرەئڭىىى  ىىىىاۇل ئلكلىىىىىا مساەالسىىىەئ ىلرللىىىلل ئبزلزلىىىا وې ىىىسئۇھ ئائمىىىاڭرل لز  اېىىى لى اىىىا  السىىى للا ھە ىىىزە ىلرلىىى   ئلشىىى ەچەئئ وەھە

قۈرۈلسىىلز  ىلىىكلتل  ئۈىىىۈ  اېىسرلىىس وئرسكىىىا مەالسئرلزلۋۇچىىىا  اا اقەكىىرل ل لكڭلا ىئالسرسىىلك چەئرل لزىى   –ئەمەرىىدۇئۇئڭلا ئئاىىس  

ئڭ  ىېۈى  اىئى چائلەزلىا واكىرلزل  ڭسىتلسى  وئرلىا   لرسىل ۇت قبۋئلۈلىدلل اىاۇڭ ئااىاى ئبچۈكىتەز ىلل ئلاتل ۇملا ئل ە ىلرلللل ئىسۇ

ئىىىىازۇ تلل الىىىىاىغە ىىىىىارلللل ئەزگە چاماخئئرسىىىىىىا وې لرلىىىى   وسرلاڭلىىىىا  رىىىىسئدئل لكڭ  ئل ىىىىا  ۋە ئەخغىزلىىىىا مىىىىسىەھھەل ىەۋز  

 قەۋالەئرل لدە رسالر  ىلرددئرللل 

ئسرسرىىىىۋۇئ ئلجىىىىاھللەت ئاولىىىىدلرل لز  چلۈرل ىىىىۈى  قباۈم ىىىىا  ئىىىىارغىل الىىىىە  ولكڭلىىىىا چەڭاىىىىا ئىىىى  ىەئ ىىىىتەز مىىىىسىەھھەل ڭې ەچىىىىتلل 

 ەئۋەئھل ائل لكالىىە   ئىىاىس زۇئرل لكڭىى  ىەم لىىدلل ئلر لىى   چل شىىللسى   ولىىكگە ىىىا  چئمسئرل ل لكھلز ىىس وەقىى ەز اىىېىلل چسئرىىسى  

لىىىىرە  ىااىىىىاچرلت گۈركۇئرل لىىىىدلۈ  ڭەۋىلىىىى ۇ  ئەىلىىىىى كىىىىە ىەچرلل ئلغىل لكالىىىىە   ئاكىىىىس ىەئ رەئڭلىىىىا خسكىىىىپسئۇى اەۋىەئرلىىىى   و

 –رسڭ لرل ل لكرىا ىبالىىۈ  ىئكىىلۋۇچىا  ئسالىىتازرل ل لكڭ  مەڭلسىىلك ىااىىات قەىىىۈئۈش وەخلتسىىلكرلۈلدلل الىى ۇى ىلرللىىلل ئىىسۇئڭ  خىىائ 

مەئلپەچزلىىا  –ى ھې ەقسىىلك ائىسرسكىىتلل الىىاىرللللل ااىىىارەچۈە  ىىۈئقەڭ ە  گىىۈملەز مسڭىىائرل ل لكھۇ ئلرلىى -زەوسڭرىىسى خائۇولرل لىىدە ئلىىك 

 مسىەھھەل ئەزۇڭرل لز  ااڭ ۇچىللل 

ئىى  ھەئچ ەڭرەئڭلىىىا رەم ىىۈزۇئ   ئاالكۇئڭلىىىا واكىىپاڭاى  ئىىىارغىل الىىەڭغ ولكڭلىىىا ىەىلىلىىم  ەئۋلش ل لكالىىىە   ىىىاالس  ىەالىىى ەت 

ىەرلىىىى     چىىىىاىەت ۋئزدر ەچرل لىىىىدە الىىىىەڭغ ولكڭلىىىىا ڭسئرىىىىسى ىئااكل لكالىىىىە   زدرىىىىس.  چەىىىىىدلت  ۋەىل لىىىىرەئھە الىىىىەڭغ ولكڭلىىىىا الىىىىە

 چەالۈلزل لكالە   ھدڭلاھۇ الەڭدلل واكىا ىل  ىاڭدۇى ابرەڭ ۈقل لك ائى  

 ەئاىىىىاھرل لز  ئىىىىاڭرللسى   ئسۇئڭلىىىىا ىلللز لرلىرل لزىىىى  ىەل  ىلرلىىىىسى   وەڭىىىىدلرل ل ە ئسۇئڭلىىىىا اىىىىا   – ائلرەئڭلىىىىا ڭىىىىارە لئىىىى  و

دڭلاڭلىىىا ىەئىااسىىى  ااارل لىىىدلۈ  خئئرلزلۋۇچىىىىا  كىىىە ىەچرلل  ىەھلىىى ھۇ  ئىىىارغىل ھب  مېالىىى چئمسئرل لىىىدلز س وەز اىىىېىلل چسئرىىىسى   

مسالىىسر ا  ىې لزدۇكىىرل ل لكڭلا ھەئھلىى ە ھەئمىىا   ئەڭجلىى ە كىىلپا وىىئرللل  زۇرل غئڭلىىا ئىىسۇئڭ  خئئرلشىىللا  قەمسلتلشىىل ە ۋە وىىئزەز 

 ىلرلشلا ائل وەئمل لل  

ىل مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىاۇمزلا ئىىسم ەچرل   ئى  مىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىاۇملا ڭسالىى ەت وەئگە  ۋە ئسڭلىىا كىىەڭلز  اۈقسىىەرتۈە  ئىىارغ

 وئرلا  ئلسغ. ملررلتل ە ڭسال ەت وەئگلل ۋە ئسۇئڭلا كەڭلز  ئۈالتۈ  ىلرلللل 

زلكرلىىىىىا ئې لشىىىتۈئگلل  ئسۇئڭلىىىا ە لزرەئڭلىىىا مەھەچۈىىىائ  ئىىىارغىل ھلزل لكرىىىا ڭسالىىى ەت وەئگلىىىل  مسالىىىسر اڭغئڭ  ىااتىىىا ئسئئىىى  م

 ە   ائۇى ئارتس  ھەۋئلز  ىااتسئدە وەئگلللچلز  ولرەاۈچۈئۈە ىئالا  الەرتەڭ

 ئاملللل ئاملللل ئ  الئزدرلا  ىئرغئڭ  ىسئدى ىااتسئماادللا  قەئەمرلل ئلغىلى ئامللل ل 

لا ھدئدھ  ھدئىا ۋە الىاۇ. اىئرغش  كىسڭدۇىغ مىسىەم ەھ ئەرەاالسسىاۇمئ  ئارغىل ھدئاال ز  الىاڭا ىەمددالىاڭا ئېلىتل    ەالەملل ل لىك 

ئەرەاالسسىىاۇمزلا ئىىائلرە چاۋۇولىاچرل للىىا  الىىاىاوەرل ل ە ۋە ئسڭلىىا اىىئرلز  ھۇۋۇمغكىىتسئدە قەرىى ە   قېرلۋۇچىىىا  ىەمىىدە چىىا  مىىسىەم ەھ

چلىرەش ولىرە   ەىللامەچۈل ە كسڭدۇى ھۇۋۇمغكىتسئلدللا  مىبملل  مسالىسر ا  ىې لزدۇكىرل ل لكرا مەڭ ۈرىۈز  ئامىاڭرلت ۋە اىسىل   مەئچلىل

 چۈگلتل ە  

 رەتتىن تارتقان زىيانلىرىمىزئاتالمىش ھىج

مەارى  ڭسئمىال اىئرغئ ئىائىلرلت اىاق   ئئمسملۈزرىۈز ىەچىىەر ە ئېزتلرلشى   اېىلزى  ول  ڭەى ە ال  ماوەازلدە  ئسالسئ مسالسر اڭرل لزلا

ئرسىىاى  وىىىس ئلجاوللىىات ۋە الىىەرلللاچرل   ئۈالىىتلدە ئلكھلزلىىدللا  وش ىەئلۈلتلزلىىا ۈخەچەئرلىىل ىاىىىاى اىىئرغئ ئىىائىلرلت ىەچىىىەر ە قبىىى

  ئاچار ل  ىلج ەچزلا ئسالسئۇئرا ىې ىاڭدۇى ئلجاوللرلت ئېرل  قەر ل ەڭرلۈلز   ئەقسىل ە قىبە زللاڭلىا ئسى ۇچىىاڭرلىلز  ئېلتلشىىا وئرلىدد

 وس ئاچار ل  ىلج ەچزلا الەرلللاچرل لدلل وەزلس  چبۋەڭدلۈل ە:

ب  اىىۈئەز الىىبزرل لز  ئاڭرل ىىاي  ىەچىىىەەللئھلل قلىى گە  ئىىىۈ ئاڭلسىىلزلا  مېا للىىا  ئسالىىىتازرل لزلا ب  ئبزلزلىىا قباۈم ىىا  ئاچىىا  1

الىىلزغئھۇ الىىبزرل ە  ڭىىاچئڭسش ئىىاھە. الىىئھل ەئرل لزلا الىىبزلز  ئىىاڭغە  چسرسرلىىا  اې لزىى  چاكىىغە ىەچىىىەر ە ىلىىىىا  وىىس ىې لزدۇكىىغئ 

لىىىىا چلىلىى  ىئاىىد   ئىىبزرل لز  وئرسىىا  ئاڭلسىىلز   ئائلرلسىىلز   ەئلشىىاڭرلىىا  چىىۈگل ەل ىەالىى ەچۈە ۋە ئىىاالل  ئۈزۈر ەاىىدللا  خا لرب  ئاچىىا

 ئاالل  ىلى اادللا  خارتا قئىللا قل گۈزۈە ىئاد  

الىىاخاۋەت ىلرلىىدللا  ىىىئل ئلرۈلىىدە وىىائ مەئھ قلشىىلرەئ ىەچىىىەەللئھە واكىىىلغئڭلا الىىاخاۋلتل ە ب  ۋەچەڭىدلۈ  ىارىىدۇ قلشىىلرەئگە خەاىى   2

 چەر ۈئلدللا  وئرسە ىارد  

لا   ئىىئت اىىۈئەز ۋەچەڭىىپەئۋەئ  ھللاڭەچرلىىل قلشىىلرەئ ىەچىىىەەللئھە ىئرلىىدلل ئلىى  قەر ەاىىدللا  وئرىىسە ۋەچەڭىىدە ىئرلىىدلل ئلىى  قېرلىىدل  3

 ىارد  



 

ئسالسئۇئڭلىىىا زۇ ىىىال وىىىاارلى  ۋە قېرەىېۈلزلىىىا ئۈملىىىد اسرتىىىسزرل   وئرلىىىا   ئىىىئت اىىىۈئەز مسااىلىىىد ىې لزدۇكىىىرل ل لك الىىىۈئللە   4

لىىك  اادلرلزار لىىد  اىىاق  الىىۈئللەھلۈ  مسالىىسر اڭغئ ئىىسۇئ ئىىائىلرلت رەرلىىلل ە چس  ۇىرل لىىدۇ ڭىىاوست وئرىىسە چۈگەكىىت   ئىىسۇئھلل خەرىل 

 ئې لشەر لد  

ۋەچەڭىىىدلۈ  ۋۇىتلىىىدۇ  ىىىائرلت ىل  لتىىى   رې ىىى  ۋە چە ەقۈىىىسئ  خەرىىىى  ئۈىىىىۈ  وېللشىىىغڭلا  ىەھل رلىىىل ئسالىىىتازۇئ ىەچىىىىەەللئھە   5

 چسئمسكزلا رې لدە ئبزلزلغ ئئاغھللا  وئرسە ىارد  

رسئوىىاۇئ ئئئڭلىىدۇ ىل  ەچسىىلك ب   لىى ېۋۇىلترل لىىدۇ ىەئ اااىىدۇ ىەھل رلزلىىدللا  ىل  ەچرلىىل ئبرل ىىارل ل لك ىەچىىىەەللئھە رۋەچەڭىىدلۈ    6

 وئرسە ىارد  

ۋەچەڭىىدلۈ  ىاررل لىىدۇ ھلززىى  خلىىكمەت  ۋەچە  ۋە ملرىىرەت ئۈىىىۈ  چەئ چبقۈۋۇچىىىا  ۋە وىىس ائرىىدۇ   ەل ىىس ئې لزشىىرلت اېىى   كىىسق ېچ

ئوىىاو  وئرلىىىا  ولىى  ىلسىىىلى الىىباۈمرۈز قلشىىىلرەئڭلا ىەچىىىەەللئھە ولىىى  قلشىىلرلل چسئمىىىسش ۋە اىىا  وېىلشىىىزلا ئلكھلزلۋۇچىىىا  اامىىىائەت ئە

ولى  ىەىلىىەت وئرىسە  وسڭل لىا ىەئىاڭىدۇى ولى  ۋلجىدۇ  ئل لسى  ئې لز ىاي  ئىاى لتب  دەز چىئزدە قېتلۋۇچىىاڭرلى  راىىەرەق لرلۈلدە چئز

 چسئۇر اادد 

 ۆرۈنۈشىئاتالمىش ھىجرەت چاقىرىقىنىڭ ئارقا ك

ولكڭلا ئاىۈبڭۈل ئسالسئ خەرىل لك اېىلزى  چائلەلىدۇ قىبە ىېىتلى ئارىدلزل  ىارللزلىدەز وىس ىېتل  ىس ىلجى ەت ىاىل لىللىا ئارىدلزل  ىارىد   

ئەالرلدە وس ئاچار ل  ىلج ەت ىاىل لىلزلىا ولى  ئئاىس  ۋە ولى  الىلزائللە ئلۈەڭرلۈلزى  خەرىل لىك ئەمىدلغ ولرلى  اېتلشىۈە واكىرلد   قاكىۈ   

ىىىاال  ىې لزدۇكىىرل ل لك ۋەچەڭىىدلل ئىىاا لر  مەڭ ۈرىىۈز مسالىىا ل  وئرسكىىتلل ئلر لىى   وىىس ىەىلىەچزىى  ولرىى ە  وئرسىىا ئلىىد   ئىىسۇئڭ  سم

ت ئلۈەڭرلۈلزى  وىسئدڭ ۇى ولرى ە  الىىلج ەچۈە ھەۋەت ىلرلاڭغئڭلىا ئبرل ىا ئەمەل  الىئھل ەئ ئلۈەڭرلۈلزى   ئاچىار ل  ىلج ەچزلىا السالىە

   وئۇئ ئلد   ە  ااخشېوئرساى  ڭې لد



 

 ەشكىالت؟قانداق ت ۇتتەھرىرھىزب

 

  لىا زل رتىۈئگە ەق سالىسر اڭرل للائاالىللا م سئۇئارلىا  ئئچتى ەئل لى  بزئ سالسئۇئڭل سئ سالسالە خ سالسر اڭغئرا م سچتەى ل لزلاىلكو

 ڭدۇئبزوېۈلسىىىتالىى ۇ   وىۈكىىىلزلدد وىىسڭ قلشىى   ىەمىىى ە ىىىۈڭۈ   ە ىىىىائۇا  ەەاىىئى ھ ەتىىىاا سئدكىىىىائئرت بزرەەالىى ەخ ەچرل لزىى زب 

 ھللىائل لكھل س سئئسالى ولكڭلىاوئرلىاڭرلى    ڭىاوست چىۈئملرەئھە قلشىلزلا ملىا الىەقۈلك ولرە  واىاڭە ھې ە واررلزلشرلت  ىلكوسچتەى ل گە

  اېتەئرلۈتسئااچىاڭرلىلز  ولرل   چۈئملدە ئسالسئڭلا قب  ەز وسڭل دلل

 ەالىىىسلم ىاەكىىۈلغچچ سىااسىى  اىىااغئھۇ وىى ەئى سىلغئڭلىىا ىلرل ەكىىۋلتچ ز ەكىىۈلغچچ سوىى ېىى ە ھ سچتەى ل ىلكوىى ېىى   ىلكلىىت ا ائلشىىزل

 سشى  وىىلرلزل ستاوىلرلزلشى   ڭى سچىىس چ سراڭغئڭلىائئى ەكىۋلىاچرل لز چ ەىەتاىاق    ەگەكىۈەڭرەئڭلائ سڭل لىائ ېرلى  الاى ى اوئرلاڭغئڭل

  سئماىتائاك سماڭغئڭ گ ەئخل وئرلا  ى ەكۈلغچىاچ

 ۈىىىىۈ ئ  ەرلللسىىىر ائلسىىغمزل ۋەوئرلىىىا   سالىىس ائرللىىىا ئ ەرەاالسسىىاۇمزلائ سىەم ەھئوىللىىا  مىىى اسىىىغمزلئل سچتەى ل ىلكوىى ەگەئئ

 سل وئرسى ېزل لىكا ەولى  ىىاڭ  ەمەل ولى  ئ ۈىىۈ ئ سچتەى ل ۇالت وئرسا ئلىد   ىلكوى ۈملدل ەئ ەالسئۇڭغئڭلار سالسر ا ۇچىا  مۈۋڭۈرپەا

 ې ەڭىى ەھ« ىلرل لىىك ەزلىىكئ سالىىسر اڭرل لز م دڭلىىاھ ۈچىىۈ ىلىلىى    سئدەىىى پلرلۈلزىى ەرلئلسىىغ. خ»سچتەى ل ڭلىىاىلكو ەم ىىا لىىدۇ ئلىىد   ئ

 لدرەڭىىدۈئۈەۈمئ ەرىزى خ ھەە«ېتل لىكا سڭلكملىاقئم » سھھ خىى ۋەھلرلى  ىل ۇارلىت  ېتلىدللا ىاالى  ىلرلىى  ق ېىكۇچ ەئقل زى ئئخشىللا  ى

  ەر ەقىتەق سەوئرى ۋەھەولى   سئۇر للا ئاكى ەمەرى ەاش ئئئخشى ۋەھلسىل ە سڭلكم لغئڭلىاچئختىاە ىارلىا  قئم  ې ل لىدلغا اائرزل سەىئا

 قېللزۈىى   للىىا  ماڭ ولىىرە اىىئر   ئەرەاالسسىىاۇمزلا  ەالەمىىلەئ ۋە ولر لىى ە الللاالىىلتلز   ھدڭلاڭلىىا وەئگەڭىىرەئ ۋەھلزىى ئارىىدلزى   ىىىۈڭۈ 

 ئاك للا   ەر ەەمئ ۋەھلرل   سۇئڭلاوتلل ئەۋەال وس  ىۈكەڭ ل ە  خائۇقتې لز  ئلزساڭغئڭلا وەئگەڭرەئ ۋەھلز 

  ەالىىىسئۇڭغئڭر سالىىىسر ا راالسىىى  ىلرلىىىا  م اىلرلشىىىز  ىاااچلزلىىى ەتخلىىىكم ۈىىىىۈ ئ سالىىىسر اڭغئم ۋە ۈىىىىۈ ھلرىىى   ىىىاز  ئلسىىىغ. ئ

لزل    ااىدلر لىدللەڭلەرل م بزئى سۇئڭلىائ سچتەى ل ڭ ىلكوى ۈىىۈ ئ ېرل الاىغە ى ېتلشتللق سەوئر ستئازگاررل لدۇ ڭاو سچتەى ل ڭلاىلكو

  وې لرلدد مەرسمات ىلسىل ە ىەىىلدە ىلكوسچتەى ل  چبۋەڭدە  ېرلددچئر ۇ ق سكتسئدكىاچئڭ ە زساب ولرئل ۋە ەتئاھۇر

 بولغان ئامىلالر ەۋەبچىقىشىغا س ۇتتەھرىرنىڭ. ھىزب1

 ەتل للىىاق ەالىلدەىلتى ۈچئى دڭلاڭلىاھ ېتلى  قامارللىا ا ەرتەڭەچتەالى ۋە ەۋقەچتەكىب   كىا  سۋۋەچتە ىىب   ۈچم لت  قۈئلسغ. ئ ەرسمۈ  م

ب   ۈچ  قىىئاالكرلشىىل ۈ ەار چىى ەۋەورەئىاچىىائرلت الىى برۈڭىىۈشئل ۈىى  و ېىىتل    ەچۈەااىىىار سزدرىىسش و ېتلىاھچىىائ ېىىللل ق ۈئگۈزگەڭىىدللا

لۈۈلز ىى  ئ ۋەول لز ىى   سالتەمرلۈلسىى  م ەئبر ساىىسم  ى ەرل الىى ەىرىى ئ ېغالىى  ل ئلستسلىىڭمئ ۋەائىاچىىىا   ەرتەڭلتلز الىى ۋە سۋۋلتلز ىىى

رلاڭىدلل الىل پلرلۈى ەرلخ ەئئالى اڭلل ەرلپلرلۈى اامىا  وىئرللز  ئىاخل ى  ئلسىغ. خ ەڭئ ەىىۈئگە  رلىغئڭ  واكتلل قىاچائ سئدكرل  ئ دڭلاھ

ئارلىىىا   د ىللرلسىىى  ئىىىئئ سڭج چىىى سالىىىسر اڭغئڭلام ېسىىىلۋۇرلا  ىلسىىى لز  و بەقىىى دڭلاالىىىلزلائلسىىىغ. ھ ۆرەچىىىرەئھ سالىىىتەمرلۈل  م ېىىىللل ق

 شىىل ەگلئ سڭل لىىاو ېىلرلىىا  ى ەچىىۈەى ې ىىۈىلرەئخئئۇڭلىىا   ئلسىىغ. ھ سالىىسر اڭغئم ەئھەا ەم لىىغى ېسىىلۋۇرلا  ھللغئ وسىىىەا ەرەالىىتلزز  

چسىىللارلك. الئ ەررلىى  ئلسىىغ. ئ ەز ئئخشىىللا  و ۈئللەگەالىى ۋەملسىىل   ەچتىىاى بچىىۈئگە  وىىاش ق ەۋۇالىى ھ ەچ لرلىىلملرر دڭلاالىىلدۇئلسىىغ. ھ

 ەھلل ىىااتلىد ۋە ل ېرىى سچىىسزدەى سم لتلز ئلسىغ. ئى ەالىسئۇڭغئۇئ رھلزد دڭلااللدلۈ ئلسغ. ھ ۋەزللەچتە ول   سڭدۇىك بچۈە ئ ۈزۈمل ەچ

 ەمرلۈل لرەئگسالىتەاىئر  م سچسرددئدكىزلاخىائرلىتلل ى سوى سالىسر اڭغئڭ م ەزلرلى  و سۇئھللواكىرلد   ئى سئدكىاائرلدۇ واش ىاچ بئۈشق

 ەواكىىل    ەزلرلىو ەڭەا ېى ە  ھ سئدشىى لۈلزى ەرلپلراىئر  ئلسىغ. خ سچسرىسشى ەزلرلى  و ېسىە ھ ې ەزىلرل  ق سئدشىائك  ىئئۇررلت ئ

 زرل لز ئىىب ئىىسۇئ وئرىىسە  چەكىىۈلغتىلىىىىا   ئئچتسئللىىا چەئلپلىىدلل رەالىىسئۇڭغئئئخشىىاش  كىىسۇئرا ىلكوسچتەى ل مىىس  سچىىىا اىىئل چ

 الاڭللا   ھەە چەكۈلغت ىسچىسزرسى ول ھلزلل  

 ەالىرل ەئ ەۋقلتلز كىب   كىا  ائلسىغمزل سچسرىددئدە خىائرلىتلل ى  سالىسر اڭغئڭم»: قەرى ە  ھەە مسڭىدۇىواااڭاچلىدۇ  ئسۇئڭلا ىەچتا 

 ەىۈىىس.م سكىىىاوئر ەررىىسەم سڭدۇىكىى سۇئوئرىىد   ئىى ەررىىسەم ەم لسىى ى ەكىىۈلغچغئڭلاىلىىىىا  ئلسىىغملم چ سئللىىاائرلىىدۇ ئئچت ەرتىىۈئۈشق

 ئىىىسۇئ الىىىەۋەوتلل وىىىس   ل ە ۈكىىىەڭئلسىىىغمز  چىىىئر ۇ ى سۇئئىىى س وئرسىىىل  ەكىىىۈلغتئلسىىىغملم چ ەمەرللەچىىىتەئ سۇئئىىى ۈڭۈ ئلىىىد   ىىىى

ولىىى   كىىىسڭدۇىىلرلىىىا     ەاىىىدۇقل لىىىكلى  ئۈالىىىتل ەقل لىىىكلى  ۋە ال ۇىغكىىىتسئلۋەچۈە ئوىلىىىدلل  ئلسىىىغمزلا اەمىلللتلزىىى  مسالىىىسر اڭغئ

ل ىااسىى  ااارل لىىدۇ ئلسىىغملم ااكاكىىز  ىااتلىىدل ىەئ ھدڭلاڭلىىاىلرلىىدللا    چەچللىىتچىىئر ۇ  ئىىسڭ  ىۈكىىەڭ ە  ئلسىىغمز  چىىئر ۇ  ۋەزللەچىىتە 

 ولىىىرە  مەىسىىەت كىىىس ىلكوىىسچتەى ل ىارلىىا  ئلىىىد   ماڭىىا  وئرىىسە زۆئۈئىلىلشىىى   ئئچتسئللىىا چەكىىۈلغچزلاولىىى   قەرتۈئلىىدللا وائرلىىىىا 

 ①« ىلىت  ئئچتسئللا

وئرلىا  ولى   ەررىسبوئرلىا  م ەررىسەم ەكىۈلغچغئواكىىا چ سھھ خ ۋەىلىىا   سئللائئچت ە ولر ەۋۇھ سڭدۇىك ەڭەئ سچتەى ل ىلرەئىلكو»

ئلسىىغ.  ئسۇئڭلىىا الىىەۋەبول لز ىى   وئرسكىىلدلۈ  مەررىىسب چەكىىۈلغچرل لزلائلسىىغ.  واكىىىل س ۋە ىلكوسچتەى ل ىلرەئڭلىىا  ۈلغچتسئەكىىچ

                                     
 ب وەچرل    9~  8ڭامرلت قلتاوزلا «ىلكوست چەى ل ڭلا ىۈكەڭ لرل  » ①



 

ئلسىغ.  ىىۈڭۈ چىئر ۇ ائرىدلل ئازرىاڭرلى  ئلىد    الىەۋەوتلل وىسچئر ۇ ھلىاگزئز ىئاار للاڭرلى    قېسەر ە مەڭلۋ گل لپتا وئرلا   ئسم لت 

 سىائرللىا چئرىى ەۋەتھ ەرەاالسسىىاۇمزلائ ەالەمىلەئىلرلىى  ئلشى    ەئلى  ەۋقلتل ەكىب   كىىا  وىسئدڭى  ئىسۇئڭ رلىى  ئلسىغى ىل ئىسم لتلز 

 ۈزەشچىى ە ولىر ەئالىەڭ سكى ەڭەا سۇئڭ وئرسىا  ئى ۈزەر ە چى ە ولىر ې ەڭىى ەئلر ل لىد سم لت ئلسىغ. ئى ۈڭۈ   ىىدوئرلىد ەڭىغىلرلى  ولر ەمەلئ

 ۇزلى  

 : بۋەڭدلۈل ەچ ەئە رەئوئرلا  چ ۆئۈز ەگلشل ولك ائل ىلرل  ئ سالسرلدلۈ ئ ۋەتەھ ەرەاالسساۇمزلائ ەالەملەئ 

  ې ل و ەى للەتئ سئدكىاالا غكت سڭ ئ ۋە ۈزەشچ ەىلدلز ئ ب1)

 ەالەمىىىىىلەئ   ە ىسئئىىىىىا  قەئل ىىىىى سالىىىىىسر اڭغئڭ م ېىىىىى ل  و ەخىىىىىاچل  ەچۈەااىىىىىىار سمغكىىىىىتسئدە ئئم ەئوللەڭىىىىى چب   ەرلىىىىىىچ ب2)

 الارلاغئرا وارغش  ەرەفال ۋە ەۈڭزلتل ال ەرەاالسساۇمزلائ

  ېتلشتۈئۈشا ەوللەرەەچ ە ئوى  ولر ۈڭزەتال ۋە سئئا ى ەۋۇھۇئڭ ئ سالسر ا م ب3)

  ۈىەاتل ق سڭااللۋلتلز وئرلا  م ە ئارغى چائاۇ ولر سالسر اڭغئڭلاب م4)

  ①«  ەخل رلزل  ە ىلرل  ولر ەمەلئ ەوئال  بئالەچ لرل  ق سڭلائ بگلزل  ئلسغمز  ااخش  ئ  ب5)

 ۇرغۇچىسىق ۇتتەھرىرنىڭ. ھىزب2

 ززلاەرەالىىتلالرىى   ب   1908 سئىى سە قلشىى  وئرىى ېىى ە ھ ەواىىاڭلمڭ ەىللىىسھھللچ سىەم ەھمىى ەرىىغمەئ سئرسىلسىى ى سچتەى ل ڭلىىاىلكو

ب   چەرلىىى تلل ەرەالىى ەوئرىىسئاچلسىى  قاچتىىا ئىىارلى  ئسڭلىىا  سرسرلىىا چ ەولىى  ئائلرلىىد ەئلپەچرلىىلمب   ئۇائڭىىدۇ  ئلرلىىى ېىى ە ھ ەاىىكە.كىىل ارلدلۈ  ئ

 اىىاڭلمەول  ئلىىد   ڭكىىائ ە.ى ەھلىى ئ ۋەىازلسىى   ەرەچتلزلىىا  ۋلسىى ىلغچتىى   وئ سالىىتازرلتئ ەقتە ىىتەملزلسىىتل رلىللا ىائۇكىىرلت ولىى  م ەئولىلەچ

 ەئەزىالرى  ئب   1928 ې لى  و ەزىەئگەئ سئچ ولرلىى اى ڭرلىتملسىل ھلۈ  ھۇ ېىلللئارلىا   ق ەرلىچ سەئاڭدلل ئاچلسلدۇ ئئى ۋلسلدۇ وئ ۋۇلئا

 سرىىىسمز ئ دلالرىى  ھۇئب   1932ۋە ئىىبچۈە  فاقسرتېتللىىىا «سرىىس.ئ دلھۇئ» ە ولىىر سچىىىسىئ ەقل لىى   ئاۇىلىىد سكىىىىائئى ەقتلىىپل ەم سئۇئئچتىى

چرلت ل لشى ا   ئلجتلاىاچ سچلىدللا  چ اىلى ۋۇىلتزى  سىل   ىاالى  ىلرلى  ىىاولرلللت  اى ەچرلل  ائۇالىب   ئەىل ڭاىاالت   ڭەوااڭلم  ۈچتۈئگە  

 ىلىىا   ېتلشل ا سەئارلى وئر

لسىغملم ئ ۋۇىلتتىا ولى  ە ىلرلىى ولىر سئەررل رلىلم ەقتلپلىدەم بقىۈمەتى ەىل لدەكى ەافىاى ېىللل ىااتلى  وائراڭىدلل ق ەرەالتلز ە  ەوااڭلمڭ

 ەئەھالرللىىا ى ب  1947 ۋە ەالىىزرەڭ ە ىازلرلىىىىا چ ە ولىىر ەرلپىى چ بزلزلىىاالرىى  ئب   1938  سرسرغڭلا كىى ە ولىىر سچىىسشئئى ەھئلسىىلرەئھەم

م ئلشىىىا الللاالىىل اڭلمەواىىىلرلزلشىىلدلل ڭ ېالتكىى ەالسىىامزلاى دھھللئلىىكز ەرىىغمەىلىىىىا  ئلزىلغوتىىا ئ ەرەالىىتلزدەئائلىىدۇ   سىىىازلرلت ىلرلىىا   وىى

 لرلكۇئڭىى  ئلز  ەرەالىىتلزدللراالسىى   چەكىىۈلغئچزلا وىىس  سئرىىا ى ەكىىۈلغچز الللاالىىلم چ ېىى ە ھ« ئلتلسىىا.»الرىى ب   1938 ۋە ە قل لشىىۈ

 ەالىىتلزز ەر  ەىىىسھللغالرىى  اب   1948ئلىىد    ئللىىائەتىلرلشىىتلل  قىىۈئەشىائكىى   اەئرلشلشىىل ە اەىسھللغئڭلىىا ۋە  ىلىلىى ل ىەاىىدەە

 ەئرەكىۈە ا ې لى و ەگەسئھۇڭللئللى ەئھلىلا سىلرلىا   ئاڭىدلل ئى ەتىلجى  ەا دچىىاو ەولى رلۈت ە ئائلرلس  ولىر ەوااڭلمڭ ېللل ق ېسلۋۇرلاڭدللو

 لۋې الىىىتېتلدەئسڭئلسىىىغ.  كىىىەىل لدلۈ ىىىىازلرلىتلل ئلسىىىتلپا الىىىئئۇە ئام ىىىا   قېللىىىز ە   ەالىىىزرەڭ ە چىازلرلىللىىىا  ەىل لزلاكىىى سھدلىىىى ۋە

 ەكىۈلغچ چ سوى ڭلىاسئ ەم ىاىل رىا   ئ ەكىۈلغچلز چ سچتەى ل ىلكوى ۋەئلسىتلپا الىئئللا   سئەررل رلۈتللالر  مب   1952ىلرلا   ئسالتازرلت

 چل اە.خىىىىا اەئھەولىىىى   ڭەواىىىىاڭلم ىەچتىىىىا  سى للىىىىا ئ سئدكىىىىللاواالت ۋەىللا ىىىىىاچتلت ۇئكىىىىلرل بقۈمەچرل لزلىىىىاى ۆرەچرل لىىىىدلۈ ھ ەئەبئ

 ۋە كىىىىىاوئرس الەئالىىىىا ئائلسىىىىلدۇ  ھۆرەچرلىىىى   ئەئەب ىەھەئئاخل للىىىىا  ىاااچلزلىىىىا وئرىىىىسە ىارلىىىىا   قېرلىىىى  ۋەزلىىىىلەچۈە چسئۇر ااىىىىدللا 

 اتۋۇ ىى ې لىىدەا سئدڭلا ائكىى لدەەىل كىى ەاىى دتو ەخت  ىىاات ۋۇ الرىى  رلىىب   1978وئرلىىا   مەالىىسئ قەىۈئۈكىىۈەىااىىات  ائكىىسئدڭسە

 وئرلا  

 ۇرۇلۇشىق ۇتتەھرىرنىڭ. ھىزب3

 ەرەئڭلاالىىاى لۈ لىىم  ۋەالللاالىى   ئللىىسئھۇڭللەھە چەكىىۈلغچ «مسالىىرل س  ئەرىلەۋۇڭىىسل»سئرىىا ى ەڭزىىاو ەلئ ەالىىە ى ەرىىغمەملسىىل ھۇ ئ

 ھۇڭللەھلۈ ئللىىسئ وئرىىسە  ئېرلۋۇرلىىا  ي ۈچىىۈڭرە ھۇئل لسىىدل ە چەالىىل  الىىاىەڭ ئلۈۈىى   وىىس قبالىىەچۈەڭرلۈتلل  چەالىىل لز  ئىىبز ىەم لسىىلدە

 ئلد   كەقلررەڭ ە  ىارەتول   قبچۈئەر ەادللا  وېشلز  قئم سڭلستغئ

 ۋە دچائىلرلىىىد ېىىىكڭاىىىىاالت  چ سئھۇڭللەھەئللىىى ەۋلتىىى ھ ەكىىىۈلغچزلاچ سوىىى ە ىلىلشىىى  ولىىىر سئدەىىىى سچتەى ل ڭ ىلكوىىى ەواىىىاڭلمڭ ەرىىىغمەئ«

 ە ولىىىر سڭلىىىاوئرلىىىا  ئلىىىد   و ەزۇئ ەكىىىۈلغچىاچ سوىىى ەئقلشىىىلر ەچرلىىىلچا ىىىىا  ھللاڭ ەكىىىۈل چقاھل رل لىىىدلل  ۆرەچزلىىىازللىىىارللغئ ھ ب رل ە قىىى

 ەرىلەۋۇڭىىىىىىسلئ» سە ھۇئل لسىىىىىى  ئازلللشىىىىىىىا واكىىىىىىرللا  وئرىىىىىى ەالىىىىىىل چ سئھۇڭللەھلۈ ئللىىىىىى ەكىىىىىىۈلغچزلاچ «سالىىىىىىرل س م ەرىلەۋۇڭىىىىىىسلئ»

  سئلۋۇرلىا چ اىلى ە لۈ لىد بزئى ەواىاڭلمڭ س وئرسىل  لا دڭچائچلشىا ئئئ بزرل ل ەئ ەوااڭللز ڭ ەرغمەئ ەمرل  ئاھ چەكۈلغچزلا«سالرل س م

 سئالىىەتااخشىى    سڭلسىىتغئراقئم  برۈڭىىۈشو س  وىىەچىىۈە ق برۈڭىىۈەو ەئلۈۈلىى  ەچرەئئلسىىغملم اامىىائ سئھۇڭللەھلۈ ئللىى ەۋەوتللالىى سوىى

 ەقتە تلۈىىى ئىىىارلم م ابزلزلىىىئ ەكىىىۈلغچلز چ سچتەى ل ىلكوىىى ەواىىىاڭلمڭ ەرغمە ئبچۈە ئىىى ەئلۈەچىىىۈەى سۇئرىىىائ سە وئرىىى ەئگە اائلتلىىى  و

                                     
 ب وەت  8ڭامرلت قلتاو  « ىلكوست چەى ل ھلل ئاگاىغڭددئدش»اەمىا  ئللز  ئل ا. ئەى ەھ زەى ۇڭللزلا  ①



ئىاز  سە وئرى سئرىا ى ە قلشى  ولىر ۈچىاچىائرلت ئى ەرىس.ز درىاھل ئاود ۋە ەمل لمچ ساسزو ەالىەھئ ۈالەازلم ى ەمللىاا  ئ ۋۇىدۇكرل لدللالا

ئ ئل ۈىىى  ئلشىىىغ سئھۇڭللەئللىىى ەواىىىاڭلمڭ ەرىىىغمەئ ېىىىلللق سڭل دللوئرلىىىا   كىىى ەزۇئ ەكىىىۈلغچىاچ سزللىىىارلغئ وىىى ب رل ە قىىى ەئل لىىىد ۋۇىلتزلىىىا

 ۈڭۈ ىلرلزلىىا   ىىى ەتئ ەرەەچ سوىى س ىلرلىىا  وئرسىىل  ەرەەىلرلشىىلز  چ دخسىىەتئ سئدكىىللاى ەالللاالىىلم  ىىائچلل بزلزلىىاملزلسىىتل رلىلدلل ئ

 سق  ىلرلزلىىا   ىىىىارل ەاىىتى ەەھ «سر ااىىىدداىىئل ىئا ۈزۈمل ەچىى ۋۇئلسىىىرلت ەخىىتچ» ڭلكۇمزاملسىىلدۇ ەڭلىىىا ائچلل سوئرلىىا  وىى سئدر ىىاى  ى

الللاالىلم  سچتەى ل ىلرەئ  ىلكوىېسىاورلزلددولى   ائىلسى  ى سڭزلىائاالاالىلم ىاڭ ۈزۈم چ ۋۇئلسرلت ەختچ سڭلدۇىاڭئاالااللم  سئھۇڭللەڭلائلل

 ۋە ەئڭ ھلزىىدۇئ قلشىىلر ەادللا ئلشىىر ەھۇئل لرل لىىد بقىىۈمەتى ەرۈىى چئختىىاە ىار للىىا   و ەۋەورللالىى ەقرەڭ ەڭرلۈىى ى سئدكىىتللى ە ىىائچلل

 ەخسىىسلىلرلىىدللا  م ەۋەتھ سچتەى ل گەىلكوىى سۇئڭ ئىى ەچتىىاىلرلىىا   ى ەئەالىى بەقىى ۈىىىۈ چىىائچل  ئ بزرل ل ەئىى ە تلۈلرەئڭ الىى ەئوىى ى

ئاىىىىا    بولرل لز كىى ەكىۈلغچزلاچ سئۇائڭرل لىدۇ وىى ب رل ە قىى سئھۇڭللەڭلىىائلل ۋە ەرەالىتلل  ەئە ىىتللولى  چ ەڭە  اەالائرللىىا چ ەۋەچ لرەئڭى ھ

 الىەاللدولى   وئرلىا   ئەزۇرل لىدلل رئررىسى چەكىۈلغچزلا «رل س مسالى ئەرىلەۋۇڭىسل» ەىل لدەكى سھدلالر  ىىب   1953 ەوااڭلمڭ ەرغمەئ

 چەكىىىۈلغچلزلا «مسالىىىرل س  ئەرىلەۋۇڭىىىسل» ىسچسوزلىىىا الىىىەاللد ڭەواىىىاڭ ىلرلشىىىىا    مسڭىىىازل ەئلۈۈلسىىى   ۋە ئسى ۇكىىىىا  ولىىىرە  ىسچىىىسب

الرى  ب   1953ەئقلكلزى اڭىدۇڭرلت موىاش ىئم سچتەى ل ىلكوى ىلرلىا   ئەت ولىرە  ىەچىللرلىل چەقرلپلزى  قىبئۈشئلى   وئال ەڭلكۇمزاملس  

 ۋۇ الررلىى   ئائلسىىلدۇ رلىىب   1959 ۋەب   1956 ابچۈلرلىى  ھەمەكىىلىتلز س قېللىىز ە  بچۈل ە اىى ەىل ل ەكىى ەمەكىىلتھ ەىل لدللكىى سھدلىىى

  ①»سىل غكىا م ەىل لدەك ەا دتو ەخت  اات

 تارقالغان جايالر ۇتتەھرىرھىزب  4

 ەىەئرل لدە ڭىىىىاورلى كىىىى ېرلىىىى  خ ۋەئلىىىى  واكىىىىرللا   ەىل لدەكىىىى سھدلىىىىى ەالىىىىتلززلاەرول لز ىىىى  الرىىىى    سئدرىىىىسەى سچتەى ل ىلكوىىىى

 ۆرەچىرەئگەىاچىائرلت ھ  ۋۇرلى ۋە ۈئللەالى سئھۇڭللە چائىارلىا   ئاڭىدلل ئللى بەقى ېدل رل لىدۇى ەچ ۇ لدلۈ ئۇائڭ  ئ ەئلاائ ەرەالتلزرلۈرەئڭلا 

 سڭل ىىدللئ ەچرلىى ل ە ۆرھ ەئەبوىىائرلت ئ سۇئىلغر للىىا   ئاڭىىدلل ئىى مەئەىىلىىچ ەئىىاڭ  ب ەاتلشىىتەالىىاڭلز  ق ەزۇرل لزلىىائ س چائىارلىىا  وئرسىىل 

لسىىا ى  بئگە لى  قىئ ە لغڭى  وىئال  دئدشىاڭىات اااىد ەكىۈلغچز چ سىااس  ااارل للىا وى ەئى دڭلاڭلائاخل لدۇ ھ ەررل ل ە ئلسغ. ئ ېلللق

 سئى ۋە ېرلزلىا ئ ەىلىلۈەلت چوائرىا   ئل ۇىتىا ىىاچت ېتلى ا ەئگل ىسۆرەچرىاچىائرلت ھ ې ماڭللەگ ەڭ لرللە ئ ەۋلت ھ ەكۈلغچزلاچ سو ەئل لد ۋۇىلت

  ەرس.م برل ەڭرلۈ چ ەھەەللئڭ و بەاااغئھۇ ق

 ۋەللا سىىماۇا لىىز ەېلواكىىرللا   ق سكىىىاىاچىىائرلت اىىااغئھۇ ئاكىىۈائۇ وئر ېز ىىالئاالىىللا  و سئۇئئچتىى ېىىلللالرغئھلىىل قب   90 ەكىىۈلغتچ سوىى

 سوىىى ل ىىىسۈئقللەھوئرلىىىا   چ ەاىىىدۇ  ەگەكىىىۈۈىلرل  ئ  ىىىغئىەمل ۋە سئدرلىىىا ى بولرل  كىىى ەالىىى لمئ ۆرەچىىىرەئھەىاچىىىائرلت ھ دڭلكللەىلزىىىد

  سئدرلا ى بولسل سك ەخسسلم سە وئر ەمرل  ئاھ ەكۈلغچزلاچ

 ڭەئ ەئل لىد  سماىسئللەچرل ا سالىسر ا ئاالىللاھلۈ  م سئۇئئچتى سە وئرى بزولۈلسىتا ئ ەئقلىك ئاالىللاھلۈ  م سئۇئئچت سچتەى ل ڭلاىلكو

ت سىىتا  ىاچىىائرلچاالۈلسىىتا   ىل رلكل ېىىللل الرتلىىك چائچلىى  ق ەىەئرل لدەكىى ەڭجىىا ئ ۋە ەڭتچاكىىۈ سماسئلللتلزلىىاا بزولۈلسىىتا ئ ەەالىىرەھ

ائۇ. ولىىى ەق ىىسلل والرتلىىك چائچىاڭرلىلىد سچتەى ل ڭلىاىلكو ۈئقلسىىتاڭدۇچ ەئىلمكىى سماىسئلللت ا ەرىىتچائىارلىىا   خلتىاي خ سماىسئللەچرەئگەا

لرلىىى   ى ئىىىېغ  ھەە ئسۋلسىىى  ىلكوسچتەى ل ڭلىىىا ىەكىىىىەئڭ  ىبقىىىۈملت خلتىىىاي  ىەچتىىىا  ەڭسىىىل ل ە ئ ل لىىىدللەچخ سۇئڭلىىىائ ۋەوئرلىىىا  

 ىائۇئۇئڭ  ىلىائرا   ىەىىلدە واالتسئدشىاچتلت  ئسۇئڭ 

 لېتلشىلدل  قچائلرلى ۋئو ارىااا اھۇئل لسىلزل ەالىل چ سڭلىائ ۋە ەاللرەاددئ ەەھ ەكۈلغتچ ې ئوئى چ سچتەى ل ڭ ىلكو دڭلاال ھ ەئبر

: مەالىىلرە   تەقەر ەقىىىلرلزلىى   مسئىىاملرە الىىۈ لتلدە چەكىىۈلغت ىەقرەڭىى ە  ىلكوىىسچتەى ل  ھۆرەچرل لىىدە رەئب وەز   ەڭسىىل ەاددىىىاچتلت ئ

للا  ئئخشى ەگەڭلىلھۇ ەم ىاىلرلىا   ئ ېغ ئى ەەھ ەكىۈلغتچ ې ئوئىى چ ەالى لمئ سچتەى ل ڭ ىلكو ۆرەچرەئىاچائرلت ھ ې ماڭللەگ ەڭ لرللە ئ

  ە ئلۈ ەمەلئ ۈىرۈزق ەئاڭ  ەالل  چ ە وئرللز  ولر ەڭسس رل  م ەكۈلغچزلاچ سو ۆرەچرەئھەھ

 ۈڭۈ   ىىىئبزولۈلسىىتاڭددئ ۆرەتھ برل ە چىى ەھەلو بەقىى ەڭئ ۋە ەرەالىىتلل  ۆرەتوئرلىىا  ھ ۈىرىىۈزق ەڭئ سچتەى ل ىلكوىى دڭلىىاھۇىىىازل  ھ

 سچتەى ل وىىىلك ەكىىۈلغتزوئ چ ەالىىل  چ ەڭئ لۈ ەرەالىىتلزد  ېىىللل ىلىىاڭىىدلل ق ەتزللىىل سئلسىىلدۇئئچت ەچلىىاف ە ىامىىال ولىىر ەرەالىىتلزدە 

 ااچ اىتا   ۈئملدەچ ەزۇال ئ 8000 سچتەى ل ڭلاىازل  ىلكو بزولۈلستاڭدۇىارلا   ئ سەوئر

 قورالى ەشۋىقاتت ۇتتەھرىرنىڭھىزب  5

  :دزلدىئررل سالسرغئڭ ئ بۋەڭدلۈلدەزچ ۈىۈ ىلرل  ئ ەكۋلتچ ەئگەقلشلر سھھلىااللز م بزرل لزلائ سچتەى ل ىلرەئىلكو

 ل لز ەالىىىەئرئ ەز و ەوااڭلزلىىاڭ ەرىىىغمەئ ۋەىلرلىى   ەالىىلاەتڭب   ۋەز ەزۇرل للىىىائ ەكىىۈلغتچئ رلزلىىى  چ بارەئگەئىى ەخسىىسلم ب1)

  بالتۈئۈشئ ەۋللەاللز ال ەزۇۇئڭلاىلرل  ئائىلرلت ئ ەئلھ سەئئى

 لرل  ى ەۋەتھ غچىاەكۈلچ ەئڭ قلشلر بزرەەال ېۈسللەرەئڭ ر ۋە سچلەچئ غڭلا  اااغئھۇ خ ەئقلشلر ۋە ەال لترەئھەم ب2)

  سكتسئدشچئڭ ەكۈلغچز چ ەرىىەخ ۋۇ.چائىلتل  ئائىلرلت ئا ۋۇئۇى لرل لز  ەكۋلىاتچ ب3)

                                     
 ب وەچرل    16~  12ڭامرلت قلتاولزلا « ئاگاىغڭددئدشىلكوست چەى ل ھلل »اەمىا  ئللز  ئل ا. ئەى ەھ زەى ۇڭللزلا  ①



 

 چل لشل   ۈىۈ چائچل  ئ بزرل ل ەئ سرسىلغئڭ ئئى ې ل و ەھئلسلرەئگەم ەقتەە م ب4)

 الىتلدلۈلرەئۈئ ەتىىاقل لل سە رىواكىغڭلا  وئ ە ولىر دئڭىالژ ېى ە ب ھسى)ئئىەڭ ا «ەئلاال»ەالرە تەھ ە ۈائئ ەك ڭ سچتەى ل ڭلاىلكو

 ئۈالىتلدلۈلرەئ ەتىىاقل لل اەڭلىغ ئەم ىاىلىائرىا    گېكلىتئلسىل دۇ  ھېى ە ) وىاا ۇىب  اەڭى  «ئۇاە»ېىللل ق ەقرلۋەچۈەڭدللى دئڭارز ژ سو

وائمىاي  دڭلىاسزئ وئرسىل س ىلىائرىا   ولىرە ئلسىلى  ھېى ە «ەتلمەھەڭلى»ەا دچتىاو ېكلتز گ سو ئسۇئ ولرە  كسڭلاىئالا    ىەقرەە ئسڭ 

 ەكىىىۋلىاتچىلرلىىى    ساىىىسڭ ئەالىىىەئرل لز  وەز  ڭەوااڭللزلىىىا ئەرىىىغمە ئەزۇرلىىى   ىلكوسچتەى ل ڭلىىىا قېىىىللل كىىىسڭل دللچاىلرلىىى  ىارلىىىا   

  قەر ەقتەئئئڭلدۇ چائىلتل   ۋۇئۇى لرل  

 ەيدۇ؟د ېمەن ەنقىدلىگۈچىلەرت ۇتتەھرىرنىھىزب  6

  ل ېئل تللاز و سىئائچ ەا لدللى سڭلائ ەىلر ەب ئ1)

 ەىەت اىئى   ەىىى ىىلرلى   بقىۈ.ى ۈڭزلتل ەالى ەرەاالسسىاۇمزلائ ەالەمىلەئقلتاوللىا   ائىارغى چائاۇڭلى ەىلرزلىائ ېزلىۈى  ئ ەىلىەتى سك

 ۈڭزەچتلۈ الىى ۋە سئئىىا ى ەزىللىى م سچەزلرەمىى ەھل ىىدەى ەئگەڭرلۈىىتللو ېتللىىائئ سىئىىائچ ەھھلىىدللى ەىلرلىىاوىىائ  ئ ەالىىسئلللت م سڭسشوئاسىى

لرلىا   ى ەۋلى چ  لز ېۈلسىترلچ ۈڭزەچزلاالى ۋە سئئىا چاالزلى  ى ەىلرى ەئ سۇئئى ە ولىر سڭلائلزۈىائ ىلرلىا   كى ەىلىەچىرەئگەى سىلىم ب رل ە ق

 «ە ۋەچۈددئىارىد ەمەرىدللئ ېۈلسىترل لز چ زلاۈڭزەچالى ۋە ىسئئىا »سۇئئى ېلتىاڭىدۇ ئ ە ولىر ەولى  چ االىارلاغئڭل ەرەف  البزگەئچلۋەچۈە ئ

  قەرى ە  ھەە«رىا سئى ەىلرى ەئ ەىلىدلز ئلسىغ. ھلزى  ئ»: ېتلىدەوب   68 اڭامرلت قلتاولزل «ئل ا » لرەئڭلاسچتەى ل ى  ىلكورەئھدئقلشل

 «ەىلدلىىىددئالللاالىىىلم ئ ۋە ەىرلىىىمئ ەىلدلسىىى ئلسىىىغ. ئ ۈڭۈ ىىىى»    : ېتلىىىدەوب   26 قلتاولزلىىىا ڭىىىامرلت«ىەزوىىىسچتەى ل » ئسۇئڭلىىىا اەڭە

  ھېللر ە 

سىىغ. ئلزسىىاڭلا ئل»: ېىى ە ھ سڭىىدۇىم ېتلىدەوب   6 قلتاولزلىىاڭىىامرلت «ڭلكۇمىى  ئلسىغ.»ەواىىاڭلمڭ ەرىىغمەئ سئرسىلسىى ى سچتەى ل ڭلىاىلكو 

ئلسىغ.  سڭاكىى  ۇزلى للتلشى ېئل ىا  ئ ە ولىر ەتىاڭىائ سىئلشرلتل  چئرى ەىرلز ئ ېلتىاڭدل سىلرلا   ئارغىىا ئل ا  ئ ەئزئللشرلتلشز    ەىرلز ئ

  ەقۈىسئ ەئل ىاڭلز  چ  سالىسر ام ەئولى ى سڭاكى    ەىلرىددئئاالاالى  ئ ېلتلشىزلائارغىىىا ئل ىا  ئ سڭا  كىدىلرلد ەڭى م ەىرلدىلرلۈز چ ەىلدلدەئ

   « ۇزلى سئدك ئئئڭلدۇ چ ەتىاقل لل سىچئر ەىل ئ ېلتلشتاىلرلش   ئارغىىا ئل ا  ئ ەچلجلس ڭ اىلرلشزل ەچىلتچ ۋەئلكھلزل  

 سالسالىىىىللەچرەئڭ وئر للىىىىا  خ بزلىىىىدەئ ەىلرىىىى ەئ سوىىىى ەمەرللەچىىىىتەئ ەم ىىىىا  ئبئۈڭلىىىىددىائل اىىىىىىا چىىىىئر ۇ ق ې ەڭرلىىىى  ھ سوىىىى ەوااڭللزلىىىىاڭ

 ۈىرەڭىدۈئگۈى ق ېۈلسىترل لز چ ۈڭزەچزلاالى ۋە سئئىا ى ەرۈى و ەمەل ئ دڭىدۇىىاقلى ئئئ ەىلى ئ ەزل لىدەئلسغ. ڭ ۈڭۈ   ىبقرلۋۇرلاڭرلىتسئا

 ېلت للىىاڭغئئل ىىا  ئ ڭرل لسىىسئا ەۋلتلزىى ھ ئڭلىىاەالەملەىلرلىىدللا  وئرسىىا ئلىىد     س ىىااەق بزلغئىى ەىلىى ئ ېلتلشىىتا  ئل ىىا  ئسئلىىددچ دڭىىدۇئئئ

 سرلر ھلززى  چئڭى ەىى ەڭىغولر ەىلى ئ سزاىارل ەم ىاىار للىا  وىئۇچت   ئ ەتىىاا ېرلشىل ەق ەالەملەئڭلىا  ۋەوئۇچت   ې لشرللاازۇرلزلشىا چ

 ەڭىغولر ەىلى   ئدىلرلىد سلىلرلى  ىئوى تەالىتلچ سڭ ئى ەىلى ئ ېىللل ق ۈكىەڭدۈئگەڭدللى ەىلىەچز ى ېرل ق ەالەملەئ  ەئول  ەرۋەچتە  ئدوئر ااد

 ەىلىىەتى ەم ىاىار للىا  وىئۇچت   ئ ەتىىاا ەۋەچلشىۈەئ ەالەمىلەئچئر ۇ ھلززى  چىا ىلر  وئرلىدللا  وئرسىا ئلىد     ۋە ې لشۈلر ئ ەىلىەچۈەى

ىسئئىىىىا    ەڭ ەاىىىىددەاللرئ ېلت للىىىىاڭغئئل ىىىىا  ئ ۋە ېللر ەاىىىىددقىىىا ل  ھ ې ۈلىىىىىى ەچۈىىىىۈزمل ل ەھلززىىىى  ا ەىى ېرلىىىى ق ەالەمىىىىلەئ  سق  كىىى

  دئسلپاچغاد سڭ و ەتئاا ې ە ھ ①اازۇرلللزل لك ائى ې ۈل ز ى سئدەچ ەۋەچ ەيئ ەالەملەئولك  دلۈ قەئل 

 ىلر االرلت ەمەلئ ەھلسىائاىاھ ى ب2)

 زلاەھلسىى  ئاىىىاھ ىې ەقتىىسئھ ەھلسىىرەئى ەچ لىى ە ا ەئلجلسىىل ەھ ②سچەۋۇچل مىى ەىەچىىتەا ب رلۈ قىى ۋۇچ لرل لزلىىائلب    ەھلىىىئاىىىاھ ى

  دئاىىائلكھ ەزل لىىدەڭ برل اۇئڭلىىائ ب  لرلىىلىلرلىى  ق ەمەلئ ەم لسىىلدەى ەالىىلرلرل لزلام ەىۈىىا.ئ ۋە ەىلىىدەئ سڭل لىىائۇالىترلى  ئلسپاچغڭسىىا  ئ

ىلرلزسىا  وىائرلت  ەمەلىلرلزلى  ئ سلوىىئ ەئلپلىدللچ برل ىاۇئئ ب  لرللق ەگەئئ ەھلىئاىاھ ى»: ې ە ھ سڭدۇىم ەا للەئللز  چ ەاەسرىلسغ.ك

 وىىس  ىلر ااىىدد ىئوىىسل مەالىىلرلرل لدە ئەىلىىدە ىەھلسىىرل لز ئاىىىاھ  ىلكوىىسچتەى ل  ئەم ىىا « ېسىىاورلزلددئلرلىىى ى ەزل لىىدەڭ برل ارل لزلىىاغ. ئئلسىى

  دىلىلشىىىل ا ئلشلزلشىىىز  ىىىىائۇ. ىلرلىىىد ەاجارزلىىىاھ ۋەئۇالىىىترلىللا  ائازۇولزلىىى ەوىىى ەى ئاھەمرل لزلىىىا ئىىىبز ىلكوىىىسچتەى ل ىلرەئ» الىىىەۋەوتلل

 الاولت وئرلا   ە ولر ەھلسرل  ئاىاھ ى ەاللرلرەئم سو ۈڭۈ ى ③« وئرلدد گسڭاىۈائ ئاھە. ئلشەڭ ە ئلۈۈ  ئلشىا  وس دەڭەزل ل ئسۇئڭلا

 ېساوغشى سف  ھۇئ  ق ەم لسلز ى ەمرلۈەچرل لزلام سالسر اڭغئڭلام ب3)

 ئسۇئڭلىىا  ېساورلشىىلددئى ەەھ ف  سھۇئ  قىى ەمرلۈەچرل لزىى ئلسىىغ. م ۈچىىۈ   سۇئڭلىىاولىى   ئ ەڭەخاچارلىرل لىىدلل ا سچەى ل ڭلىىاىلكو

ئاىارلسى   مەمرلۈەچرەئڭلىا وىس گەئىە  قسف لىددئھۇئ   ىەم لسى  مەمرلۈەچرل لزلىا مسالىسر اڭغئڭلا» قلتاولدۇ  ڭامرلت«ىلكوسچتەى ل »

 ئبزگەئچلشىىىىىتلۈ  ىلكوسچتەى ل ڭلىىىىا» اەڭە  ەرىىىى ە ق ەەھ ④«ااكىىىىاادد قسف لىىىىدۇھۇئ   ئىىىىسۇئ وئرسىىىىل س  مسالىىىىسر اڭغئ ىەم لسىىىى 

 ەم لسىىى ى سڭغئڭلىىىاىاڭ ۈئگۈزۈرلۋۇچىىىىا ا سالىىىسر اڭغئرام ەم لسىىىلدەى ەمرلۈەچرل لزلىىىائلسىىىغ. م»: ڭىىىامرلت قلتاوتىىىا« ل وگ ۇم لسىىى 

                                     
 ب ئااەت  15  ئلس ۇ الۈئلس  ①

ھېى ە  « ئەڭ ئلشىەڭ رلل»ئ مسچەۋۇچل  بب ئاھەچتە اارلاڭلا ىلىل لشىا ىەچىلم مسمۈلل وئر اادللا   ول لز ى  الىەڭەھچلل )ئىاۋۋۇرى  ئلۋۇاەچ لىدللب ئاخل لىلسىللا ىەھە ②
 ە قلشلرەئ چەئلپلدلل ول  خل  رەۋز  ولرە  ئلۋۇاەت ىلرلزلا  ىەھلى ھې ەڭرلۈتسئ الۈ لتلز  ائىاچ للا  ول  چئ

 ب وېتلدلل  138ڭامرلت قلتاولزلا  «الموسوعة»وس چەكۈلغچزلا  ③
 ب وەت  32ڭامرلت قلتاب « ىلكوست چەى ل » ④



 اەمىلللىىىىتل ە قىىىىسف   ىەم لسىىىىلز  اەمىللەچرل لزلىىىىا مسالىىىىسر ا  مەمرلۈەچرل لىىىىدلۈ ئلسىىىىغ.  ىىىىىاڭسڭغئ وىىىىس  سڭرل لىىىىددئىاڭ سف لزلىىىىاق

   ەر ە ق ەەھ ①«ئەمەلھۇئ  ئلسغ.  ىې ىااسلس  مەمرلۈەچرل لزلائلسغ.  اۋۇچىا ااك مسالسر اڭغئ  ئبزگەئچلۋېتلدد

 سف  ھۇئ  قى سەىەئرل لزل  كى ەھلىزەم ە ولىر ەقىۈەم ەچتىاى ېتلىدە وب   32 قلتاولزلىا ڭىامرلت«سچتەى ل ىلكو» سچتەى ل ىلرەئڭلاىلكو

امرلت ڭى«وىسچتەى ل ىلك»بزلزلىائ ەمەكىى ھ ەا كى ەرىغمەئ ەڭى ە ا  سۇئڭئى سڭازل لرلشل م ە ولر سۇئئ سڭ   وېلتلرلا الاڭلرلدللاڭرلى  ئ

 وااا  ىلرلا   ېتلدەوب   47اقلتاولزل

 ېتل ق سڭتسەئ ەئوللەڭ  لۈل گلغ چاالزل  چ  ب4)

 ې لتلشىىىتۈئۈەا ەخسىىىرەئڭ  لۈلىىى گلغ چاالزلىىى  ئلغالىىى لم ك سۇئڭلىىىاخاچارلىرل لىىىدلل ولىىى    ئ ڭىىىىئ ەڭئ سچتەى ل ىلرەئڭلىىىاىلكو

 ڭ ئلسىىغى ىلرسىىا ەمىللەچزىى ا»: ىائلىىدەئاالاالىىرلت  ىلكوىىسچتەى ل ىلرەئھلۈ  كىىسڭا  ەئمەالىىرلۈتسئو ەى لىىلەتئلشىىللا ئ ەئولىىلەىلىلىىدللا  ئ

 چەچىۈئل ە ئسالىسرلزلا چەئولىلەئلسىغملم  ىلكوىسچتەى ل ىلرەئ چىسئد تلۈ  قبئۈڭىۈە  ەچتسئئللائ ې ەڭدللھ ②«دئلسغى ىلرلزلد ەخسرەئك

وئرلىىىا   ئلسىىىغملم  اېتلشىىىتۈئۈش چەئولىىىلەرەە كەخسىىىرەئڭ ئارىىىدلزى  ئلشىىى   ەرەاالسسىىىاۇمزلائ  ەالەمىىىلەئ ىىىىۈڭۈ   قىىىبئگە ئلىىى  

قلشىىلرل لدلل ولىى    ڭئ سزرىىسى ىلكوسچتەى ل ڭلىىاىلرلىىا    وەئ ىىا اەملىللەچزىى ئاڭىىدلل ئلسىىغملم  قېىىللل  قەر ەڭىىدلل مەاىىدۇڭلا كەخسىىرەئ

 زى ىسئئىا  قەئل   وگ ۇم لسىللا  ەئالىرللھ سڭل ىدللئارىدللا قل لى   ئ ەوااڭللزلىاڭ ەرىغمەئ ۈڭ ولى  قى ە م»: ىلرلا  ىېۈااە ھەە مسڭدۇى

 ھەئۋلشىرەئڭ  مە ل ئەملىلئى   ھېى ە وىسزل ە ااكىرل لز   ىلكوسچتەى ل ىلرەئڭلىا :ڭىاما سئى ې لۋلىدلى و ەالىرلاەتم ەىىلدەى ۈزۈشقل گ

  ③«ېد ھ  خارل اا ە 

 خاچارلىغئ بزىائۇكتلۈ فلىالم ق ب5)

 : بۋەڭدلۈل ەچ ەزلس خاچارلىرل لدلل و ەچەئرللخ ڭەئ ەاللرلرل لدلۈ م فلىالم سچتەى ل ىلرەئڭلاىلكو

دۇ  ىلرلىى  ىئماڭىى ەئوىى قىىا ل ڭ  ى ۆرلتلىىدەئلسىىغ. ھ ۋە سكىى وئر ەزۇالىى ئ ېزىىت ائۇم ۆرلتلىىدەئلسىىغ. ھ ەمەالىىرەئڭلائ سالىىسر ا م ب   

 مەا سئەالىىلدە«ئۋۇوغاىىا ۋەالىىئئال »ىلرلىىا   ېغ ئىى ۈڭ قىىب   5 ائاازلىىب   6الرىى ب   1970ەوااڭللزلىىاڭ ەرىىغمەاىىائلكرلى   ئ ەالزرەكىىزلاچ

 ااقائرللا   ھەە كسڭدۇى

 مەەرىىىىغاىىىىائلكرلى   ئ اىائۇكىىىىزل ەالىىىىل رەئگەئ  ىىىىاچاارل ۋە باۈكىىىىزلاىارىىىىدۇ ال ەىۋەچسىىىىلكاىىىىاق  ك ەىۋەچرللاىىىىات ئااىىىىارز  كىىىى ب   

: ائۇڭلىىا ااق ھەە مسڭىىدۇى سئەالىىلدەمەا  «ۋۇوغئاىىا ۋەالىىئئال »ىلرلىىا   ېغ ئىى ۈڭ قىىب   29 ائاازلىىب   5الرىى ب   1970ەوااڭللزلىىاڭ

 ەىەت  باۈكىۈشىلرل لكقى   ال ېغ ئى سڭ كى ەئگەقلشىلر سڭا  كىسوىاىتسئم ەرۈى و ەمەل ىىائۇ. ئ باۈشالى ە ولىر ەىۋەتاات ئااارز  كى»

 ش سئدچى   ې لمى سئلىدللا چ سەئلزسىاڭدلل الىاھل  وئرى سوى ۈڭۈ   ىىەمەالىتسئىىائۇ. ئ سوىاىتسئ م ە ولىر ېتللىائ وئرلىاڭرلى  ئ باۈكۈشال

 ائڭلىىىىلرلىغ س  وىىىدئىلرلىىىىغئھ ەچتلۈ ئئخشىىىاش ئىىىاھ ې ەڭىىىرەئگەھ ەكىىىتۈئۈشول ر ەۋڭىىى ملىىىدل رلتل   ئلۈۈىىى  ر سئدڭى ىلسىىىل   وىىى بزقىىى

 اۆرەچزلىىھ م ىىاە  ئدئلشىىغئھلل الىاڭلرلد سوىىاىم سئى ەرۈىى   وەمەلىىىائۇ. ئ سىائۇكى  ۈئەچرەئگەالىى  ىىاچاارل سڭل دەز   كىسوىىاىتسئم ەم لسى ى

 ەالىىتلدەىارىىدۇ ئ ەىۋەچسىىلكك ەارىى م ە  ولىىر ەىۋەتكىى ەارىى ولىى  ئااىىارز  م ەئڭلىىاوىىائ  ولىى  ئ ۋەزلپلسىى  ەقىىرەشى ۈئەچرەئڭ الىى سڭىىدۇىم

   « وائ ۋەزلپلس  ەقرەشىلرلشتلل ى سڭدۇىم ەالتلدەئ ەئڭ قلشلر ۆرەچزلاھ ەم ا  ئدئاائلكھ باۈك ال

ڭىىىامرلت «لتىىىىاىل  ھدڭلاالىىىللا ئلسىىىغ.»لىىىاسچتەى ل ڭاىىىائلكرلى   ىلكو برلشىىىلزلاچ ەالىىىكلل ۆرلىىىتل ەقىىىا ل  ھ ۆرلتلزلىىىاھ سالىىىسر ا مب   

 ۆرەاىىدللاڭرلى ھ ەالىىكلل ۆرلىىتل ەئلسىىغ. ھ ڭلىىاقا ل ۇئااكىىاادللا   ۆرلتلىىدەئلسىىغ. ھ»: ەرىى ە ق ەەھ سڭىىدۇىم ېتلىىدەوب   109ئەالىىل لزلا

 « ەاددبرچ ەالكلل ۆرلتل ەقا ل  ھ ۆرلت ىلرلسا  ئلسغ. ھ ەىەززۇچ ۋەزللەت ەگەئئ س وئرسل  ەر ە ق ەرل ھ ېزلتئ ەىىلدەى

 مرلتڭىىا«ھدالىىللە»ىلكوسچتەى ل ىلرەئڭلىىا  ەزئرلۈىى   اىلرلشىىزل سئدشئىى ۈىىىۈ ئ سئدشئلشىىىا ئاكىى ەىسىىەچرل لز م ڭلىىاقا ل ۇئب   

 ېرلشى   الىئئال قولى سڭىدۇىم ەئھەا سوى ەمىد ئ »: ېىللر ە ھ سڭىدۇىم ېىلللوااىاڭغئھلل ق سزد ئى درىسىالاىاھ چئر  ېتلىدە وب   62قلتاولزلا

ا  وئرسىىا  ىازل ۇڭلىى ۈىىىۈ ىلرلىى  ئ سئدشئىى ۈىىىۈ ئ ەڭپەئەچىى م اقا ل ۇئڭلىى ەگەئىئماڭىىدۇ  وئرلىىا  قىىا ل  ئ غئراسالىىسر اڭم سمۈلل مىى

  اڭغئڭ سالىىسرىائكىى  وئر لسىىا اىىاق  م سالىىسر اڭغئرام سئدشولىى  ئىى سڭىىدۇىم ەا لكقىى  ھ ې لىى و ۋۇباىىا د؟وئۇمىىد سڭسكىىىاوئاس سڭل لىىائ

 ئڭلىىاقا ل ۇ ئىىسئدش ۋۇىلتتلۈىى  وىىس ىىىۈڭۈ   ەئزھدئىلرلىى    سئدشئىى سڭسەوئاسىى خىىائلل ىئماڭىىدۇڭلا سوئر لسىىا  ئاكىى ۈىىىۈ ئارىىدۇش ئ

 « ئسئدكلددئقا ل ۇئرا ىائك  ىلرلا  

 ڭىىامرلت «دللەئېزسىىلۈرئ ل ئاالاڭغكىىتسئدرلا »ىلكوسچتەى ل ىلرەئڭلىىا  سكىى الىىاىلت وئر اڭامازڭلىى سىىسىرل لىىدللئ سى وئكىىر ە.ئىىار ب   

 ىلرلزلا   ىەات ھەە «دڭاماز الاىلت وئرلد سىىسىلسلدللئ سى وئكر ەرە.ئ سالسر ا م» ېتلدە وب   139قلتاولزلا

 ېغ الرىى  ئىىب   1970ەوااڭللزلىىاڭ ەرىىغمەىىىائۇمرلى   ئ ائل لدۇئىلرلىلىىدۇ وئرلىىا  ىاچزىىاش ىئئۇررل للىىا ىلىلشىىزل سالىىسر اڭغئڭلام ب   

ئل لدۇئىلرلىلىىدۇ وئرلىىا   سالىىسر اڭغئڭلام»: لزلالىىا ىلر ەاىىتى ەەھ سڭىىدۇىم ېتلىىدەوب   1390 مەا سالىىلزلا«ۋۇوغئاىىاب   الىىئئال»ىلرلىىا  

                                     
 ب وەچرەئ  11~  10ڭامرلت قلتاب « ىلكوست چەى ل ڭلا ئبزگەئچلشتلۈ   ل وگ ۇم لس » ①
 ب وېتلدلل  56ڭامرلت قلتاوزلا « ىلكوست چەى ل ڭلا ىۈكەڭ لرل  » ②
 ب وېتلدلل  102ڭامرلت قلتاوزلا « ئلسغ. ھەۋلتلزلا زۆئۈئرلۈ » ③



 

: مەالىىلرە   اىىائلكھدئئل لدۇئىلرلىلىىدۇ وئرلىىا  ىاچزىىاش ىئئۇررل للىىا ىلىلىى   قا ل ۇئڭلىىا ئەم ىىا  دئىاچزىىاش ىئئۇررل للىىا ىلىلىى  ىائۇمىىد

ئل لدۇئىلرلىلىىدلۈ   ئو ارلىغئڭلىىاۋاىىاق  اا ې لۈلرلىغئڭلىىائام سڭلىىاملسىىل را وائمىىاى   وئرسىىا  ئ سالىىسر ا ااكىىاادللا  ولىى  م ەقۈلىىدەم

 مسالىىىسر اڭغئ ئسڭلىىىا ئەم ىىىا  دوئرلىىىد دئدشھ ېرلشىىىل رەئق ۈزۈر ە چىىى ولىىىرە  ئىىىسۇئ ىىىىۈڭۈ   دئىاچزىىىاش ىئئۇررل للىىىا ىلىلشىىى  اىىىائلكھ

 دەچەالىىەئئ كىل قەچرەئ مسڭىىدۇى ىىۈڭۈ   ىائۇمىىددئ ئەمەل ىاچزىاش ىئئۇررل للىىا ىلىلشى  اىائلك  كىىل قەچزلا ولى ەئئل لدۇئىلرلىلىدلۈ  

ولرلتلىىىدلل  ااىىىدلرلزل   ئسۇئڭلىىىا  ئەمەل ھدئدش قېرلشىىىل رەئ چىىىۈزۈر ە  ولىىىرە  ئىىىسۇئ ەمىىىدەى ل ەئەم ئلىىى ە الىىىاۇىلللتل ەىلرلىىى  

 « ىائۇمددئ

 الاىلت وئرلدللاڭرلى   ائوزلزل ە ااكاادللاڭغئھلل ڭاماز ولر سچسوتاى ەڭلللما ۋەكل ارلم ب   

    لر ە ېو ەچلۋۇ  ەەھ سڭدۇىك ېتلدەوب   139قلتاولزلا ڭامرلت«زسلۈرئ لدللەئې ئاالاڭغكتسئدرلا »سچتەى ل ىلرەئڭلاىلكو 

 وااىىا  ىلرلىى   وىىسۇئڭ  سئرىىا ىاات ەھھلىىلەئ ەەولىى رب   ولىى  برل ىىارل  ئلسىىغ. ئ ەچلىىۋۇرل  خاچىىا   سىل لى اىى سچتەى ل ىلرەئڭلىىاىلكو 

  ىائۇا ە  ھەە ىااەچسلك ئئرتسئدكز 

 سشوئر ەترلشتلل ولاااىل ەاللاەتڭب   ۋەز ەئدە مب   ەم ئ ب6)

ااخشىىى  ئلشىىىغئرا ىاىل لىىى   اامىىىا  ئلشىىىغئھلل  ەئڭ قلشىىىلر اوئرلاڭغئڭلىىى ەزۇئ ەكىىىۈلغچىاچ سوىىى ەزل لىىىدە ڭ سچتەى ل ىلرەئڭلىىىاىلكو

ئاالاالىىرلت  ئسۇئڭلىىا ىىىۈڭۈ   ەمەلچىىئر ۇ ئ سرسررلزلشىى ك ە ىلرلىى  ولىىر ەالىىلاەتڭب   ۋەز ەئدە مب   ەمىى دئ ەتئللىىائ سكىىتللچئال

خاچىىا  ھەۋلتلزىى  ھەۋئلىىدلۈ  مەقىىۈە ئەرەاالسسىىاۇمزلا  ەالەمىىلەئ الە سەچلسىىل ە وىىس ئىىسۇئ  ىسئدكىىتسئ خەرلپلرلۈلزىى ى ئلرسىى ۋەزلپلسىى 

ب   ىىائۇى ەچىۈە  ق سەچئكى سزدى لرلىىىاو ەقىۈەىاررل لىدۇ  م ەقۈلدلۈ م ەرەاالسساۇ.ئ ەالەملەئ »: ەاددھ سڭدۇىىلرل  ىلرل   م ەۋل چ

 بڭىىۈلق ەئە ۈلىىغ لۈلىى  چ ەىەت  ې ەالىىتلل ھ ە ئلشىىغئڭ  اىىئى ىلرلىى  سوىى سئالىىل س چ سىسڭسرلۋۇچىىىا ى سچغرىىاو ۋۇچىىىا  كىىائۇ غئ ئل لرل

ئلسىغ.  ۋەزلپلسى  ئسۇئڭلىا ىىۈڭۈ   ئەمەلچىئر ۇ  وئرسكى  مەكىلسل ولىرە واكىا ئلشغئ  مەڭسس رل لزلا ىلكوسچتەى ل  كسڭا  بر ە و

  ①« ىسئدكتسئ ھۆرلت 

 سڭ ئىىى  دئ لۈلىىى ھ ولىىى  سڭامىىىازم»: ەاىىىددھ سڭىىىدۇىم ېتلىىىدەوب   49قلتاولزلىىىاڭىىىامرلت  «رل  ۈكىىىەڭ لى سچتەىل ڭلىىىاىلكو» ەڭەا سۇئئىىى

 س ىىااەق شىى ۈىەاتلق ەئوللەڭىى چب   ەرلىىىچ ۆرەچزلىىاھ ۈىىىۈ ڭامىىازڭ  ئىىاھۇ ىلرلشىى  ئ ەئڭلا  قلشىىلرسئدكىىتسئى ۆرەتاىىئر  ھ دڭدۇكىىزلائئئ

  دئ لۈلىى ھ ولىى  سىلرلشىى  ەۋەتئلسىىغملا ھ ەئڭ قلشىىلر دەز سڭل   كىىېىى ەزچاكىىغش ق ۈئملرەئگەچىى سمللىىاڭغئڭ ڭامىىاز ئئى ەرۈىى و ەمەل ئ

   « ۆرەچتسئھ ەڭەائر  ا دڭدۇكزلائئئ سڭ ئ

 ەئدە م ب  ەمى دئ»: ەرى ە ق ەەھ سڭىدۇىم ېتلىدەوب   21قلتاولزلىا ڭىامرلت «مېتىئھ  ئىبزگەئچل  ىلكوسچتەى ل ڭلىا» سۇئڭلائ ەڭەا

 « ەمەلائر  ئ بچۈئگۈزۈكزلاق ەھمز  ىااتلدلل ىئلسغ ۋە ەكزلاچلۈر ەرلپلرۈلز ئلسغ. خ ەاللاەتڭب   ۋەز

 ېتل ئ ەئزچ ەئزرل لز ب ئلسغ.  7)

 ۆئۈئز اىلرلشىىىىزل ەۋەتئىىىىاھۇ ىلرلشىىىىىا ھ ەئزرەئڭىىىى واكىىىىىا   ۋە سچسكىىىىىائوزۇ چ سكىىىىىا ڭامىىىىاز ئئى ەئڭ قلشىىىىلر سچتەى ل ىلرەئىلكوىىىى

 ڭىىامرلت «لرل  ىۈكىىەڭ  ىلكوسچتەىل ڭلىىا» ەى ل ىلرەئڭلىىاىلكوسچت  دىلرلىىد ەۋۇھ ەڭرلۈلزىى ئلشىى  ئلۈ ۆرەچزلىىاھ ائلشىىزل سوىى ەمەالىىرلۈلز  ئ

 ە ولىىر ەۋەتھ ۈقرەڭ ە اىى ۈالىىتل ەئ ۈم ەچزلىىاوئرلىىا  ولىى  ئ ۈم لتلىىدللئلسىىغ. ئ»: ەاىىددھ سڭىىدۇىم ەچرل لىىدەوب   65ۋەب   62 قلتاولزلىىا

 ەمەرلىىىمئ ەۋەچزلىىىاھ ەۋەتھ ە ۈقرەڭ اىىى ۈالىىىتل ەئ ۆرلتلزلىىىائلسىىىغ. ھ سق  كىىى ەئىىىى   ەۋەچزلىىىاھ ۈقرەڭ ە اىىى ۈالىىىتل ەئ ۆرلتلزلىىىائلسىىىغ. ھ

 ئلسىىغمز  تىى ۆرل  ئلسىىغ. ھدىلرلىىد ەكىىۈل چ ەئلپلزىى  لۈ لىىم چ ەۋەچزلىىاھ ەۋەتھ ۈقرەڭ ە اىى ۈالىىتل ەئ ەچزلىىائلسىىغملم اامائ ەئلپلزىى  چ

لر لىم ئ لىاچتەى ل ڭسىلكو سڭا  كىدئلى  ىلر ااىد ەمەرلىمواكىىا ئ ەۋەچىتلل لۈ لىم ھ ەتئلسىغملم اامىائ ەم ا  ئدىلرلد ەچللتچ ەئل لد ۆرەتھ

 « دئ اادلسلكھ سرسررلزلش ك ە واكىا ئلشغئ ولر ەچزلااامائ سو ەمەل ئ ې ەزق سرسررلزلشل سك ە ئلشغئ ولر

: ەرىى ە ق ەەھ سڭىىدۇىم ەچرل لىىدەوب   31ۋەب   28قلتاولزلىىا ڭىىامرلت«مېتىىئھ  ئىىبزگەئچل  ىلكوسچتەى ل ڭلىىا»سچتەى ل ڭلىىاىلكو ەڭەا

 ە ولىىىر تەالىىىلاەڭب   ۋەزاىىىاق   ە ولىىىر ەئولىىىلەچب   ەرلىىىىچ ەكىىىۈلغچزلاچ سوىىى سئ للاالىىىلم ئلشىىىتال ەم لسىىى ى ائلشىىىلزل سچتەى ل ڭلىىىاىلكو»

 « الللاالللددئ ۋەزلپلس  ئسڭلا  ەمەلئ دئدلھ سرسررلزلش ك

 الاڭاش  ەى للەچسلكئ ەخغىز ب ئ8)

 شبچىىىۈئۈق ەالىىىلز ەۋللال ەئولىىىلەچب   ەرلىىىىچ سالىىىسر اڭغئڭلاىىىىاىل ل   م ەخغىغئرىىىائ ۈزەلگىىى ەئڭ قلشىىىلر سچتەى ل ىلرەئىلكوىىى

 ەەھ سڭىىدۇىم ېتلىىدەوب   67قلتاولزلىىا ڭىىامرلت«ىۈكىىەڭ لرل   ىلكوسچتەىل ڭلىىا»ىلكوسچتەى ل ىلرەئڭلىىا  بر ەاىىددو بڭىىۈلق ې ەڭىىرەئگەھ

ق  اىا ەخغىلىم  ئئوىىاڭلم اىاق سۇئڭلىاۇزلىى  ئ سكى وئر ەتالللاالىلم اامىائ ەچزلىااامائ سئارلا  و ۈالتل ەئ ەۋلتلز ئلسغ. ھ»: ەر ە ق

  ەچتسئلاالىىئلشىى  الل ەچزلىىااامائ سوىى ۈڭۈ ىار االىىرلى  ۇزلىىى  ىىى سئئخشىىا   سۇئرىىا  ئەمەلاىىائلك ئ سكىى وئر ەئوللەىىى اىىاق  چ ەمەرلىىمئ

   « ەكۈلغچتسئالللااللم چ سرسررلزلدللا ك ە ولر ەتالللاال سچتەى ل ىلكو سڭاك

                                     
 ب وەچرل    77~  75ڭامرلت قلتاولزلا « ىلكوست چەى ل ڭلا ىۈكەڭ لرل  » ①



 سڭىىدۇىم ەچرل لىىدەوب   115 ۋەب   114 اڭىىامرلت قلتاولزلىى «ڭلكۇمىى  ائلسىىغمزل» ەواىىاڭلمڭ ەرىىغمەئ سئرسىلسىى ى سچتەى ل ڭلىىاىلكو

 ۋە اۈقسىىەر ەادد اەمىلىىلەت ولىى ەئ ولىىرە  ئەخىىغى  سئائىتىى ەى لللتىى ئ ې ىاڭىىدۇىى سئدرسكىىلدۇى ەمىللەچزلىىاا ەئولىى  ەخغىزلىىائ»: ېىى ە ھ

 ڭەواىاڭلم « ھدئەچرەئئىاھب   ئىبئەىاالىل  وئرلىا   مسالا لسىلدەىااىات  ڭەئالىەىلرلىدللا   چەالىل  اەمىلىلەچۈە وەرۈى   قەچ ەاىدد ىۈكۈ  س

 اەمىلىىلەت ىىىسڭۈ   ېىى ەزق ەخسىىرەئگەك سئىى ەرۈىى و ەمەل ئ ەئالىىەوئرلىىا  ولىى  ڭ ېىى ەزق ەمىلىىلەچۈەا ەخىىغىئ»: ھېىى ە  مسڭىىدۇى اەڭە

 ①« ىلرلزلددئلسغى  ولرەڭغئلسغملم  لۈل   وەرۈ   ىلرلز ااددئلسغى  ولرە  ئەخغى

 ئۈىىىىىۈڭغ چئرىىىىسىغش ئەخغىغئڭىىىى  گىىىىۈزەل  ەىەت مە » سىىىىاۇمزلاەرەاالسئ ەالەمىىىىلەئ  ۋزدھۇ مىىىىا سوىىىى سچتەى ل ىلرەئىلكوىىىى    

 : ەۋىللزلاك ەى ەھملسل رلت ئاچاررلت كائل  ئ ۋە سڭسچىا ئ ەھلسلز ى ې ە ھ ②«ئەۋەچلردلى

 فإ  ىى ذىلت أخغىاى ذىلئۇ إڭ ا ۇألمى ۇألخغى ماوىلت 

 ېتەئئ ۋۇ.ھۇ ۋۇارلزل ئۇ ەتملرر ەئى ە ولر ەخغىئ

  ېتــــــەئىاما  ق ۋۇررلىىازۇ دللسڭل ئاا لرلاڭغئ ئ

  بئمل ە ىلرل  ق ە ەقۈسئچ ۈالتلدەئ ېىل  ك ې ە ھ

 غايىسى ھىزبۇتتەھرىرچىلەرنىڭ

 ۋەز  ڭلشىىا  ىلرلشىى ەچللىىتچ ەئلىلتلز ئلسىىغ. كىى ۋە ەكىىز چلۈر ەرلپلرلۈلزىى ئلسىىغ. خ سە وئرىى ەكىىۈلغتالللاالىىلم چ ىلكوىىسچتەى ل ىلرەئ

 اېللشىز   ۆرەچرلى ل ەھواكىىا ئلسىغ.  ئىسڭ ىلىلى   ئاڭىدلل  ىسئدە ھۆرەچرل لدە ئەئەب ئاۋۋۇل پلرلۈلز خەرلئلسغ.  ئسۇئ  ىلرلدد مەىسەت

  ىلرلددڭلشا   قې لللشز  ولرە ىئر   مسالسر اڭزلا ھۆرەچرەئگە ئەمەل مسالسر ا  خەرى ئاڭدلل 

 باسقۇچلىرى يېتىش غايىگە ھىزبۇتتەھرىرچىلەرنىڭ

 ەچز  للىىىاقل» ۋە سى واالىىى« لۈلىى  ئلزىلغوىى » سى  واالىىى «سڭسكىى  لۈلىى  چئى» سىرل لز واالىىى ېىىتل ا سچتەى ل ىلرەئمەىسىىلت ىلكو 

 ەكىىۋلتچ ەڭ لۈ لىىم ىائۇكىىرل لز  ق سچتەى ل ڭلىىاىلكو سىتاول لز ىى  واالىىى سۇئ  ئىىبرلىىددو سىىاواالىىى ۈچئىى ەەھ واالىىىسى «ېرل ىئرلىىا ئىى

 اسىتواالىى لز  ۈىئى د ىلرلىد ۈئەشقى ىائكى  ەئگەلا ىائكى   لۈلى ر لۈلى  ىائۇكىرل ل سچتەى ل ىلرەئڭلىاىلكو سىتائلۈۈلز   واالى د ىلرلد

ئلسىىىغ.   ەر ەڭىىىدەق سىىاواالىىىى ۈىلز  ئىىى سۇئ  ئىىىسئدرلىىىددىلرلىىى   ئلسىىىغ. ىىىىاقل لللت  ى ەرلىىىلە لۈلىىى  ىائۇكىىىرل   ر سچتەى ل ڭلىىىاىلكو

وىاش  چتىاەرل لدلل  ىواكىرلى ەولىرەى  لىدلل ې رلرلد ەتاامىائ ەرەئھلل الللاالىلم  ىائچلل لدلل واكىرلىرل  ۆرەتھ ۈىىۈ ئ ەشىاقل لللتلز  چلۈىر

  ەقلترەاددچ ۆئۈئرلۈلز ز االئئۇكزل ە.اائھ سرغئھللقئڭس

 مۇددىتى يېتىش غايىگە ھىزبۇتتەھرىرچىلەرنىڭ

 ەلھ سلىىد   وىىئ ەر لرلىى ە والرزى   13 ۋۋۇلئىىا ۈىىىۈ ئ ېىتل ا ەراالسىىل  ەتئللىىائ سئدكىتللى ەرلپلرلۈلزىى ئلسىىغ. خ ىلكوىسچتەى ل ىلرەئ

 ىسئرىىا  غچز چەكىىۈل وىىس ھەالىىرە تە ئىىسۇئ اەڭىى ئلىىد    مىىسھھلت  ھەۋەتىلرلىىا   ھەۋەتئلسىىغملا  ەقۈلىىدەم ەرەاالسسىىاۇمزلائ لەئەالەمىى 

 قېىلللكىىا   ئاڭىدلل الرزى  ىئ 13 اەڭە قېىللل  وەر لرلى ە  ھەە ۋۇىتى  وئرىسش ىىسئدەالرزى  ئلسىغ. ىىاقل لللتلز   13 ئېتللائە  ۋۇىلتتلل

 ئەالىل ھلل اېى لى   ىائۇئۇكىتسئرا ھەەوىئرل لك  ىىسئدە خەرلپلرلۈلزى ئلسىغ.  ىئىس. قېلللالردلل  30 اەڭ    ە وەر لرلالرز   30 اەڭە

 قەر ەڭىىدلل ھۇۋللىىاگل  چۈگلشىىل  ئل لىىدە ئۈملدالىىلكرلل ۋە ئلر لىى لرللەر ل ە ئارىىدللا  ىەھە.ولىى   ئىىسۇئ ئىىسۇئ قېللز ىىس ۋۇىلتىىتلل قىىب  ەز

  ھۇۋۇمغكتسئرا  ھەۋلتلز  ولرە ال جلترلت  ۋە وەر ۈرل ل ە  ۋۇىلت س ئسۇئ قېللل 

 : كاالم خۇالسە

 مەررىىسب اچەكىىۈلغچزل وىىس  چەكىىۈلغتوئرلىىا  ولىى  الللاالىىلم  قىىبە اادلسىىلدلل زلللزىى  ئلزتىىاالل  ئۈىىىۈ  مسالىىسر اڭغئ ىلكوىىسچتەى ل 

 ئىىىسۇئ ڭۈ ىىىىۈئلىىىد    چسچىىىىاڭرلى ئل اىىى واكىىىىل ەائرلىىىدلل  ئەرەاالسسىىىاۇمزلا  ەالەمىىىلەئ ئسۇئڭلىىىا: الىىىەۋەبوئرلاڭرلىلىىىدلۈ  ول لز ىىى  

 : چسچ اىتاائل  چبۋەڭدلۈل ە

 سىىاۇمزلائەرەاالس  ەالەمىىلەئ ىىىارلسق    ېىى لرل و ەئە ۈلىىغ لۈ لىىم چ ۋە ېىىدەر ەا سئدىىىى ەئمەالىىتلل و ەى لىىلەتئ ەئولىىلەگەچ ب1)

 وئرلا   چەئوللەرەش اەىەچتلل ئەخغى ۋەئل ا   قلشلرەئڭ ئلش   چسڭ  

 مىىىى ل ەەئ ائىىىارغى چائاۇڭلىىىى ەىلرزىىىى ئ ەۋلتىىى ھ ەرەاالسسىىىىاۇمزلائ سىەم ەھمىىى سق    ىىىىىارلسڭددئدشوئاسىىى  ەەىلرىىىىئ ەئلىەچز ب كىىى2)

 ئلد   ئللائەت ىۈكزلشتللچاالزل   ئاىلر ەئاڭدلل  ۋەىلل ە ۋۋۇلئا ەىلىەچز ى ۋە سڭددئدشوئاس

 ۋەواكىىىرلىرل لدلل  ەولىىىرە ىرل لدلل  ىواكىىىرل ۆرەتھ ۈىىىىۈ ئ ەشچلۈىىىر ىىىىاقل للەچز : مەالىىىلرە الىىىئئۇش   اىىىائھە. اەىەچىىىتللب چاكىىىى  3)

 ۋەئىىارغى چائىىاۇھلل  ەمز اىىائھ ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئ  سق  ئئخشىىاش  ىىىارل ەر لرل ەڭىى ەالئئۇكىىز  و ە.اىىائھ ې رل لىىدللرلد ەتاامىىائ

                                     
 ب وەچرل لدلل  113ب ۋە  80ڭامرلت قلتاولزلا « ئلسغمزلا ڭلكۇم »ڭەوااڭللزلا  ①
 ئل ا. ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت    ②



 

 الئئللا   رەئھللمسئ لز

 ئەزۇرل لزلىىىا ىلكوىىىسچتەى ل ىلرەئ  ىارىىىددئدش ئەمەرىىىدلل  ەئزڭىىى  ئللىىىائەتىلرلشىىىتلل  ڭەالىىىلاەتب   ۋەزب    دەئىىىمەب   ئەمىىى ب 4)

 ىلرلشىىتسئ ڭەالىىلاەتب   ۋەز  دە ئىىمەب   ئەمىى د وېشىى  ھەۋلتلزلىىائلسىىغ.  ىىىارلسق    ىئررل ااىىدد كسرسررلزلشىىلز  ولىىرە ئلشىىرل    ھەۋەت

 ىلرل  ئلد    ڭەاللاەتب   ۋەزب    دەئمەب   ئەم  ۋەزلپلس   ەالەملەئرەئڭلاال    ۋە

 ھې ەڭرلىىىل مسوىىىاى الباۈكۈكىىىلز  وئر للاڭغئڭلىىىا خئچىىىس ب   ئەئ: مەالىىىلرە   ئىىىبزگەئچل  اڭ ەخارللىىى ىىىىاڭسڭرل لز  كىىىەئلىەتب 5)

ىىىىائۇ. ىلرلزلىىىا  ئلشىىىتلل  دەىسئئىىىا  قەئل ىىى ئللىىىائەتچلۈلرلىىى  ىائۇكىىىتلل  ڭىىىامەى ەمرەئگە ۋە ئبزگەئچۈەڭرلىىىل ىىىىاڭسڭرل لز  كىىىەئلىەت

  ىلرلاڭرلىتسئاائلك  ىئڭ ۇىلز 

 ەرەاالسسىىاۇمزلائ ەالەمىىلەئ  سىرل  واالىىى ۋە سھھلت مىى ەر لرلىى ە و ۈىىىس ئ ېرل ىئرلىىا ئىى ز ەچىىىاقل لل سچتەى ل ىلرەئڭلىىاىلكو ب6)

  ەر لرل لرەئھدئخللارلم و ەىەچغ  ەمەل ئ سالس ئ ەمەرللەچۈل سئ ۋە ۈڭزلتل ل سال

 ئلۈەڭرلۈلزى ىلىلى   چۈەەىىاقل لل ەىەچىغ  ەىسىلت م ەوائى سۇئڭلائ ە.ئاھ سرا ئئى ىائۇكرل لز ب    لۈل  ىلكوسچتەى ل ىلرەئڭلاب 7)

 ئىىاۋۋۇلقلىىى  ىەئئلسىىغمز   ىىىۈڭۈ   ئەمەل كىىەئت ىىىسئدش ھۆرلتىى ئلسىىغ.  ئۈىىىۈ ىلرلىى   چەچللىىتئلسىىغمز   ىىىارلسق    ىۈكىىلزلدد

  وسا درلا ىلرلشىا  چەچللت مەىەررلسلدە ئائلرلسلدە  ئبزلدە 

 ھۆرلتلىىدە كىىەىل لدە  مەىەررلسىىلدە ىلرلىىا   ئاڭىىدلل  چەچللىىت كىىسڭدۇى ئەزۇرل لىىدل س ئىىائلرەىلرلىىا    چەچللىىت ئۇۋدئدلئلسىىغمز   ئبزلىىدە 

 ئىاھەمرەئ ھۆرەت ىىۈڭۈ   واكىغادد قېرلشىۈە وېشىائەچرل   ھۆرلتلزلىائلسىغ.  ئاكىاڭسىې  الاڭ   مسالسر اڭغئڭلا مسڭەۋۋەئىلرلا   چەچللت

 وئر ااىدد  ىىسئرلر  ھۆرلتلزل ىسئلسىغ.  ۇىلتتىاۋ وىسوئۇر لسىا   اېتلشىل  وئرىسە مسالىسر ا  ئۇۋدئدل ئاھەمرەئ ىارلسق    ىسئدرلدد ولرە 

 ئەمەل ىئئىىىىىسەاازۇالىىىىلدلل  ھۆرەچزلىىىىا قلشىىىىلرەئئئخلشىىىىاش  ھۆرەچرل لىىىىدلۈل ەئلسىىىىغ.  وەز  زۇمىىىىاڭل لكھلۈ  چەىىىىىدل ھل س  ىسئرىىىىا 

  ىارلدد وئرسەىلرلدللا   قې لرل   مەالللەچرەئڭ ب   گسڭاىىلر اادللا    ولرە ئللللت   ئبزىلرلدللا   ااخش  ئلشغئڭ  

 



 

 

 ۋەزىپە ئۈستىدىكى قىز

 

 ىلسسلس  ەچرللئلل  اول  ىلكڭل ەڭ ە زوئ ىلللز لرلىرل لز  ا ەڭئ دڭلاڭلاھ ە ئل اڭ  ولر

 

 درلاى ئاود ەزۇئڭ: سى ىلرل ەئال ەچ ەئەو ل ەئلز لرلكىلدلل ئ

 ۈالىىتۈڭرۈقز ئ ەئاۇىلىىد ەم لسىىلدەى ل لزلاەئالىىرھ ەقتە تلۈىى م ەالىىلر لمئ ەئىىاملز سىلسىى ھلىىل چائىاچى خل لسىىتللا ئۇھلۈىىال  ې لۈلرلتئىىام

 اقل لشىىزل سڭلۋې الىىلتېتۈەئ ۋە ې لشىىۈە ئ سرللىىا  سشئئىىى سڭلۋې الىىلتېتئ ەۋەورللالىى ەر ەڭرلۈىى ق ەئمەيىئرىىدلل و ەۇىلرلىزىى ئ  لىى ەەللەئ

 ولىى  ە ئلشىىرل  ې ىلسسلسىى  قئمپلىىىئچ سڭلىىائ سە وئرلىىا  ولىى  ىلىىك وئرىى ۋەئالىىازۇ سقا اچللىىام ەۇىلرلىىتئ ېىىتلىى بەقىى ەازلىىدەق ۋەئارىىد  

  دخاچارلىتلل واكرلزلد

  سئلددچا شىى سرتېتللىىا لغڭىىغش فاقالىىلز  ە للچېئلست ۇ ەىەئرەئڭلاكىى سڭلۋې الىىلتېتزلاالرىى  ئب   1957 ەرەزرل لزىى ى ەالىىلر لمئ ەئىىاملز

 ەرەزرل لزىى ى لر لمەالىىئ ەئىىاملز سە زۇمىىاڭغئ وئرىى ۈزۈر ە قل گىى ې قئمپلىىىئچ ېىىتلىى سڭج چىى سڭلۋې الىىلتېتغئرائ ې لۈلىىدۇئام الرىىغئ كىىس

  وئرلىىددواكىىرلزل   ھەئلىارلىىاڭرلىتلل   قې لۈلىى ىااتلشىىتا  ئىىس ئەم ىىا  دىارلىىد ېتلىى ق ە تلرلىىلئئقغىئمارىىا ئلۈۈىى  ى سە ىئاىى سئدەچا شىى

 ې قئمپلىىئچ رىېۈلل ئلىد   خىاچل اە. قېتلشىلدلل اېتلشىل  ھەئالىرل ل ە ئۈىىۈ وئرلاڭرلى   ئەۇى   ەڭرەئھە ىەم ە ئبزلزلا ئس كسڭدۇىتل س

 ۋە ەچ ىىا خلجار بز ئىى ەالىىلر لمئ ەئىىاملز ئلىىد  خاچاۇكىىىا   سكىىتاچىىارغە ىئا سرتېتللىىافاق بگلزل ئىى ەڭرل لزىى ئلسىى لز  قئڭسىىل ت   سڭلىىائ

ىازلزار ااىدللاڭرلىلز   ەچلىجەڭ سەئئىى سرتېتتىافاق سھلزدۇ ئۇھلۈار   ول  ىلىك وئرلىاڭرلىتلل  وى ۈالتل ە ئ اوئرللزلزل ەىۈە.ھلزللا م خل لستللا 

الىىىلزل   سڭل ىىىدۇقل لىىى  ئ سرتېتىىىىاخارل للىىىا  ولىىى  فاق بز ئىىى اولىىى  ىلكڭلىىى ەرىىى ە ق سەوئرىىى ەۇىىىى ئ ەئالىىىرل لدەھ ۈچىىىۈ    دىلرلىىىد ىېىىىى

ئاا لرلى   سرلىدلز س  سشئئىى ې لشىۈە ئ سئد وى سڭىدللم بىەر لسىە الىلزل  ق س  ئىېرەچتى ق ېللى ئ ەىلىەچە ى سڭل لائ ېرلش ئاچرللار االتلل ى

  ېد ئ ەەگ سئراڭغىارلدللاڭرلى  چ

 ۋەىلى االىىتلل ىلرلىىدللا  ئلشىىرل    ەىزل ەالىى ې چزلاقئڭسىى سڭل ىىدللئ ې لىى ئارىىدللا و سالىىتازلزلائ ە وىىئال  ەالىىرلاەچ م اائردلشىىلزل سئىى

 ئەچلسى  قېىللل  قەر ەڭىدلل مسۋۇ لىت ئسڭل لىا ئسالىتاز   دالىئئۇاد سكىز ئئى ەڭرەئڭ ئئخشللا    ەرەكۈەقللل رل لز  ۇالا ائائچلسغئڭل

 ىەچىلىىىمالىىلزلپىا  وىىس ۋە ئسى ۇاىىدد ىۈكىىۈۈڭرۈقۈەئوىلىىم  چئرىىىسە  ڭە ىى ەچۈە قبئگەڭرل لىىدللوائرلزلىىدۇ  الىىلزلپتا  لتېتىائسڭلۋې الىى قىىۈڭ 

 كىس  ڭە  ەچرلزەچتى  وەق ىس ئەئەورەئھلىل ئسئلىد   ئئىسرىسىلرل   ئەئەب قىبئگەڭرل  الىلزلپتا  ئسڭلا  ىااتلدد قېرل ىائۇئللا  قەر ەالرلل

 بزلزلىىائ ائردلشىىللا قېىىللل ىااتىاڭىىدلل  ئىىبال ە ئىىسىىىائۇاتت    ھەە ئىىاھەمرەئواىلىىدللا  ىىىاۇى  چىىبگە  ئەئەورەئڭىى قلشىىلرەئ اەمىللەچتلۈىى 

ىلرلى   ااخشى  ئئارلزلشى   ەالىلاەتڭ سڭل لىاائردلشى  ئ ئەم ىا  ېلتلىددخارل ااىدللاڭرلىلز  ئ سكىز الىلزلپتا ئئى ولى  ولرە «قا ل ۇئ االۈلزا »

  ېلتلددوائرلىلز  ئ ېۈ ەتى ول ەئ س.شرل لدۇ ىئىىلرلا  ئل ەىدل چ ائارغىزل ې ەقرلۈلز  ق

 ەئەورەئڭىىى ئ ۈچىىۈ الىىلزلپتلۈ    ۋە ې لشىىز و ەقىىىتە ۈەم ېىىللل ىىىاچتلت ئئارلزلشىىتلل ق ۈڭرىىۈزئلۈۈىىى  ق ەالىىلر لمئ ەئىىاملز ە ولىىر سڭلاكىى

  دولرلز  وارغاد ەال  ئلشىا ئ سو ەمدە  ىۈچلدد  بڭرل ەق ۋېتلشز ىلرل خل لستللا 

 ۈزۈكىتللھلزللىا قل گ خل لسىتللا  ەم لسىلز ى ەئەورەئڭلىائ ەرۈى و ەمەل ئ ۈىىۈڭغئ سشئئىى ەقىتە ۈەم ەزقىسئم ەئىاملز ە ولىر سڭلىاو

  دوائلد ۈىۈ ئ ۋەزلپە سىلىم ەتئللائ

 ۋە ۈڭ قى ەئى ە ولىر ەئەوىرەئالىلزلپتلۈ  ئ»: ەاىددھ سڭىدۇىوااا  ىلرل  م ېازەچرل لز ھلل چائىلتل  ائرلدلۈ  م بزلزلائ ەاللر لمئ ەئاملز

ىلرلىىا   سئوىىا ى بزلز ئىى ۈىىىۈ ئ ساىىسشا سڭىىاىرل لز گ ائلزسىىاڭغئڭل ۈچىىۈ   اڭلئللسىىا» سۇئرىىاىلرلشىىىا واكىىرلدلى  ئ سڭىىازل ەم ەتالىائ ەئى

  ەئىرلدلىكى ۈكىەڭدۈئھۈ. ى ېى ل ەو ۈىۈمزلىاھۇررلزلىدللاڭرلىلز  ق ە ئىئت ولىر ۈڭ ق ەتىللام ېلت للاڭغئڭلائل ا  ئ ەڭرلۈل ە لدۇقائ ئلۈ

 سئئىىاڭز ى سۋۇچىىىا ئئى سۇئوئۇر لىىد   ئاخل لىىدۇ  ئىى خل لسىىتللا  سول الىىل  سۇئڭلائئلىىد   ەخغىرلىىتئ ەق ىىسىائكىى  و ڭىىاما سۇئئىى ەم ىىائ

ھلزىىدۇ  ەىى سۇئڭلىىائ ۋە ېىى ل و سەئئىىى سۇئرىاچىىئ غە ئ ەچرەئڭ ئىىاا ۈىرەڭدۈئلىىدللا ق ېلتىىاڭرل ل ز ئ ېزلىىام سڭل ىىدللىلىلىى   ئ سەئئىى

 ەز و ەڭەا ۋەىسئئىا  قەئلىىى  ڭىااللزلپدۇكىرل لى ما ە  ئاالاالى ەرلىلل  ەچ  ەرىدلىىائۇئللىا ق ئۈشۈكىەڭدۈى ە اىئل ولىر سكىسم ەمەالىرلۈلز ئ

  سھد.ئلسىغملم قلتىاب ئئىى ە ىائى 15 ەالىزاھۇئ سىلىىتلى  وى سەالى  ئئىى ېى لىولى  ا سىچئر قەئل ز ئئا   ىس  ەئھ ئلسغملم قلتاوغئڭ  و

 ساىىازھلى  وىى سۇىلكلرل ل زل ىىسم سڭل لىىاىىىائۇە  ئ ەە ااىىدلرلت ھ ۈىىىۈ ىلرلشىىلى ئىاالىى   ەئەورەئڭىى ئ ېزلىىام ەچرەئڭ ئىىاا ەز و سئئاڭىىدلۈ ى

 ەئولىك ى ۈڭۈ ىارىدلى  ىى سەوئرى ەچسىلكرەڭدۈئلدللا ئاالىتا ائردلشىل ز  ئۇى –وئرىد   ئاالىتا  ەاىدۇ  بزگل ل ئ بەق ېر خ ەڭدەم ەئااڭدۇا

 دڭرل للا  ىىائۇى الىئئد.وئرىد ې ەاىدللا ا بكىلز اچتلى  ىئكىىا گچئختى سئلشىزل  س  وسىوائۇچت ۋراىل قا ۈڭرل  ق ەڭلەك ۋە ۈمەا ە تلزلاى

 ە ولىر ئەئ ولى ەئ ېزى ىارل لىا ىىائۇە م سىارىدلى  ائردلشىلى وى سەخاۇاىدللا  وئرى ېرلشىز ى سزاارل ۋەئئاغادللا   بە  قد.وائماادللا  وئرد

 با ەئىاا لى ئى ە    وئۇر ىاي ائردلشىل دلل وىارلرل لى ولىرىارد   ئىاخل سەىلرلدللا  وئر سما ااما  گ ەەھ د ائرسلك ئاۇىلس  وائ ئئخشااد



 

 ەم ىىاواكىىرلدلى  ئ سئدكىىىاچ سزاىىارل ە ىلرلىى  وىىارلرل لى ولىىر سڭدۇى  كىىەرىىد ق سۋۇ لىىتم سڭل لل ىىسالىىئئلدلى  ائردلشىىلى و سئدكىىز ىلىلىى  چ

 « ىلرل  ئلد  ەتلزللا ىلدۇاھ خل لستللا ىاڭدۇى ىلرل   ەئەورەئڭ ئ سخللارلى ك ۈچۈ    ەى لدلىق ۋۇزھلزلدلل  خل لستللا 

 يولىدا ۇشبول ۇسۇلمانم ەسىلمىيئ ەئامىن

 قلللۋۇرلىىا  ئسۇئڭلىىا  ىلىسىىا. ېىلۋلىىد ول رلىى   ئلشىىلۈل ز  ى ۈڭ ولىى  قىى»: ەاىىددھ سڭىىدۇىم ەڭەىلرلىى  ا ۋۇ.ھۇ بزل ەالىى ەالىىلر لمئ ەئىاملز

ولى   وېشىللاقلىلل  لغ ئئخشىاە ىارلىا    قې لرلىل خسھھ   قلللۋۇ تلۈە  قبڭرەزئاى  ئسزد   ىئزرلۋەچلت  چېەل س ڭە  لتل ز قللل رل   

 ىاڭىىدۇىغئىە وىىسۇئ  قەچتىى  ئىىبئرەەىىىاچتلت  رەزلىىپلى  ئلىىۈە ملررلىىم قللل ىى   ئەئەورەئڭلىىا ئىىس ولرسىىە. قېىىللل  ابئگلۋۇرلىىا  ڭەئالىىلرەئڭ 

 ەا ئلسىى   كىى اول لزلىى سۇئڭلىىاارىىد   ئئىىئاغە ى ەەىاڭىىدۇى ئااىىال ھ مېزىى  ئىىسۇئ  ىاىلىىددئلشىىلۈل ز   مېزلىىاقللل رل لزىى  قلللىى   قې لرلىىل

 ئەم ىىائللللىىتلى وىىائرلىلز    سكىىىاوئر سالىىسر ا م ېزلىىاىلرلىى   م بزالىى ە ولىىر ەھەەئلزتىىاالل ئ ڭىىاما سقلشىى  ئلىىد   ئىى ېىى ە ھ درىەزلكئاوىىد

ى  ھلىدل«وئر ىاا ە   مسالىسر ا  ە  خل لسىتللاڭولى   ە م»: ې لى و ۋۇباىا ەئىىارغ  ھېلتلۋلد ئ ىلغر ااۋۇچىاڭرلىل ز  اۈئئەتااقائۇكىا 

 ېۈللالىىئئاررل ل ز  چاكىىرلدلى  رىى ۈچىىۈ   سۇئرىىاواكىىرلدلى  ئ باىىۈم ەئ ۋەالىىئئلدلى  سڭازل لرلشلشىىز موئرسىىا  ۋۇىتىى  سۇئڭلىىائ ەگەئئاڭىىدلل ئ

ىئالىىىىا   ئئچتسئللىىىىا ۋەالىىىىئئاررل لى   ۈچىىىىۈ   الىىىىئئللا  ە قلشىىىى  ئلىىىىۈ ەخغىرلىىىىتئ سچئرل ىىىى ۋە ەول رللالىىىى ەق ىىىىسو درىەزلكئاوىىىىد ەال كىىىى

 ۋە  ىئ ىىىال الىىىئئاررل ل لا الىىىلرلت مسڭازل لرەكىىىت  ولىىىرە الىىىلرلىرلت  ھې ەالىىىتلل  خسئۇ ىىىاتاىىىاق   الە سىىىەچە ىې لل لزىىى   زلاللرل مەالىىىلر

 ەالىىلرلز م سوىى ەئە ىىتللچ ولر لىىزلى  الىىلك واكىىىا ملزلىىا وىىس» ماڭىىاىاالىى  وئر لللزل ىىدۇ  ئېلتىاڭرل للىىا ئسڭلىىا  وەئھ  اىىاۋۇوغئڭ  ىاڭائەچرلىىل

ئل ل ىدلل  ە م بچ ەالىتللئ ۋۇىلىت ئىسزد   ھەاتتى «دىاىل لىد ەئلشرلتلشىۈ ەىلى ئ ۋەئ ىلرلشىىا چە ەقۈىسھلزل لىك  ولكڭلىا  بئۈڭئلكھلزل  ق

ئلسىغ.  ېىلللق ەالىل ھللڭامىاز ئ ۈڭ مىاي قىب   22الرى  ب   1977ىلرلى   سڭدۇىولرىدلى  كى ې ەقرلۈلزى ق ېرلشىلىىاىل لىىا ىئۇى ال ەر ە ق

 « ىلردلى ېغ ئ ەڭرلۈل ز ھلزللا قل گ

 ۆلىگەنلىرىت ەدىلىگەئىمان ب ەسىلمىينىڭئ ەىنئام

 ڭىايزۇمىاڭغئھۇ ئئ سكى بزگل ل اىاق  واكىىا ول ھلزلىا ئى بزگل ل ھلزلدلل ئلسغ. ھلزللا ئى خل لستللا »: ەاددھ سڭدۇىم ەاللر  ئ ەئاملز

ئاڭلسىىىلدلل   –  ئاچىىىا سىىىىاچت رزوئ ىلللز لرلىغئرىىىا ائ ب لز لسىىى ق بچۈەڭرەئڭلىىىائ سالىىىسر اڭرلىىارلىتلل مخل لسىىىتللاڭئلىىىد    ەمەلئلىىى  ئ

 ئىىسۇئىار ىىااتت    چىبگەە ولرەڭىىغ ىىىېرل ئاا لرلى   ئىىسۇئھللئل  ئلىد   چەولىلىىمھوالىىترل لدلل ئاا لرلى  ىارلىىدللاڭرلى   ۋە ىې لزدۇكىرل لدلل

 ەزلرلى  لل ىئررلزىاچت   و  ئلى  ئئئڭلىد ەزلرلى ىىئرغە ىلىل لرسىا  و بارل لدللئ ەزلرل  ھلزللا ىااتلشىا زوئرلزاچت   و ائاڭلسلزل –ئاچا 

 «وارلرل لدلل ئاا لرل  ىاۇچت  ەڭدەزم سھھ خ

 سڭلىىاچائچىىىاڭرل   ئلزسىىا  چاىلتلىىدلل ئاكىىلدللا  زوئ ىلللىىز لرلىغئ وئرىىد   ئ ە ولىىر ەۋەو وئرلىىاڭرلى  الىى سالىىسر ا م ەالىىلر للزلائ ەئىىاملز

ئاڭلسى   ئسڭلىائاا لرلى  ىارىد    اېىلزرل لىدلل ۋەھوالىترل لدلل  چۈ  ۈ ئس  سمۈللم وئرسك  ىلغۇادللاڭغئ ئاز  ەول چائچىاڭرل للا ىلدۇە ال

 لسىەلل  ئەالىلر للزلا ئىاملزەئائمىا  ىلغچتى    قېتلشىلز ائىلرلى   ئل لىدە ۋۇىلىتىلسىىا  قېسىەررلۈزلا لسىەلۈ   وىس قەرى ە وئرسىا  ىلكللىا 

 سە قلشىى  وئرىى سمسكىىرسىئئى ۋەئاچلسىى  ئاىلىى   لىىاسڭچل لشىىاچت   ئ ۈىىىۈ ئ ۋۇۇشھۇ سڭ ئىى ەھلسىى ى ەادللا ئلشىىر برۈملىىدەو ېسىىەررلۈرەئق

 سالىىتللڭئم سوىى برتۈئلۋېتلىى ىلكلزىى  ئ سئىى سئدە چىى سئلىىدللا چ ېرلىى ق ۈىىىۈ ئ ېرل  لۈلىى  ئىى ۋە ەالىىرلاەتم سڭل ىىدللئ ەئقلشىىلر ب رل ە قىى

 ھەە«ېزلىلا بر لز ئى ە ولىر ملرىتلىلى ېزلىام بئە ئازۇوللىا ىارلاڭىدلل قى ەچزلىائاخل  سەوئرى سالىسر ا م ىلكلى» سوارغاتت   ئ ەلو سچسرسكىاى

  ۈئەچت ا

 سئلى  ئئئڭلىدلز  ە الزىاالت  ولىر قلل ەڭرلۈى ىلجىاب  ېشىللاىارىد   و سزھوالترل لسلك اىارل ۋەئائلرلسلك  ەاللر لمئ ەىلرل  ئاملز سڭدۇىك

 ىسئئىاڭز  ئىاۋۋۇل تللوئرسكى مسالىسر ا  مە   بئەچتىسىول ل لكڭى  ىىاچتلت ااخشى  ق –ولى   ە ائردلشلى ولىر»: ەاددھ سڭدۇىم سىئرغڭد   ئ

 ۋەچاڭسىىىلغئرا  ىل قاۋرىىىا ائردلشىىىل لا  ۋەىارلىىىا   وئرىىىسە واكىىىىل ە خىىىائۇقتې لى ۋۇىلترل ل ىىىدۇ وئرلىىىا   مەكىىىلسل ولىىىرە ىلرلىىى   چەچىلىىىت

  گسمىا ھەە مىسمۈلل وئرسكى  ائرسىلك ئاۇىلىدۇ وئرلىا   ولىرە واكىىا ولى    مېزى  ئىس ئۈىىۈ وئۇر للىاڭرلىلى  ىەم ۇى وې لشتا الئئدڭغئرا

ىىاىىلر   سڭل ىدللئ قېتلشىل لكئاا لشىل   ولكڭلىا قېىلللوئرللزل ىدلل  مسالسر ا  مە   ىۈكەڭدۈئەر ەاتتلى ئسڭل لا الەۋەوز  مە ىلغچت   

 س   ىىىاڭبئەچتلىااخشىى  قىى ەزو ېزل ىىدللا سۇئڭ ئىى ە ىارلىىا  ئلىىد   ئلۈۈىى  وىىارل لك وىىائ ئلىىد   م سەوئرىى ۆئۈئلىىلەتوئر ااىىدللا  ولىى  ز

 ەۋەورللالىى بئل ەڭرلۈلىئى ۈزھلزلىدلل اىى خل لسىىتللا ىلرلى   سلىئوىى سالىسر اڭرلىز م ېزلىىام ەم ىا  ئې لرەچتىى و سا دەاڭللىىا وىوىارلغئ ئ ەوىئال 

 20 چەئلپلىىىدللالىىئچ    ماڭىىىا ئىىاۋۋۇلىلرلزلشىىىتلل  ئىىېغ  ىبقىىىۈ.  الىىئچتا ەئھ و سا دەائردلشىىل لا وىىى ەمەل ئ ڭىىىاوىىارلرل ل ز  ما س ىىىاڭ

 ئىې ەوارلرل ل لىا  اېزلى  مسالىسر اڭرلىتللاىا  –ول لزى  چاررلشىل ز   ئلشىزلائلۈۈ   ئل لدە ملزست 20 وس  وې لرد   سئالەت ۋۇىلت ملزسچرسى

چاررلىدلى  ىاااچل ىدلۈ   مسالىسر اڭرلىز  مە  ئەم ىا  وسا لىد  – قې لشىل ز  ۋۇزوارلرل ل دلل  چسئدە ىلا مسالسر اڭرلىل دۇ. ااق  وئرسك  

ولى  الرلىا  ئەمەل ولى  ئاالىا  ئەمەل  قىۈڭ ە  ولى  قەچتى  ئېرلى   وىارلرل ل ز  ائردلشىلى د.وئرد ئبچۈۈزگە  مەىۈل لدەىلللل اللزاىز   ئەڭ

 سڭل لل ىىىسئ ە ولىىىر ۈى قىىى ائل اڭزلىىى ەم ىىىائ .ىلغر ىىىااتتلى چەالىىىەۋۋدئ  وارلرل ل سىىىلك ىااىىىاچل ز  قەچتىىى  ئېرلىىى  مەڭ ىىىۈگە وەرۈىىى  ئەمەل 

 « ەئھلىو ەئھۇكرلتو

 سڭلىىائ سئۇئڭلىىاھوخت ەۋەورللالىى ېسىىەررللولىى  ق سڭل ىىدلۈ ئ سوىىائ ئلىىد   ئىى بڭۈرسىىلكرللق ولىى  ەڭەا ۈچلۋۇچىىىا ق ەالىىلرل للزلائ ەئىىاملز

 ىائلرل   وئرلىا   اىۈئەز ئەم ىاىلرىد    الىەول  وسڭل لل ىس ئەالىلر لم ئىاملزە ئلىد   ېلتلشى واۇ الاىلل  وئۇر اادللاڭرلىلز  ئ ېلللق سڭدللم

  ئىاىىسزھ الىئت  ئۈىىۈ  ئىېرل  ىىااتسئدەوىارلرل لز   ۋلغالتلىدەرىئئۇھو قئ ئامې لۈزلىاچل لشىت    ئۈىىۈ  ئې لشل   ەئزەڭدل ەئلۈۈ  



 چىىۈ ەار  الىىەۋەورەئھلزىى  » ىاڭسڭللىىا اەئرلىىل ۋلغالتلزلىىاقئرىىئئۇھو  وئرسىىل س ئاۇر للىىا   ىىىااتسئدەوىىارلرل لز   الىىئچتل س ىېتل ىىى  وىىس ئىىس

 وئرد   ەبالەۋ ماىسررلزلشللا ىاڭسڭزلا ھەادللا «وئر ااددوارلز  ئاڭلسلدلل ئاا لشىا 

 ەخغىلزىىى ئ سڭلىىىائ ەمىىى ەى ەچ ۇ لىىىدلۈ ئ ۋەھلىىلتلزىىى  ىئزرااىىىدللا   ەئڭلاقلشىىىلر ېىىىللل وئرللزلىىىدلل ق سالىىىسر ا م ەالىىىلر لمئ ەئىىىاملز

 سە وئرىى بئالىىلتلدللا ق ەالىىل چ ەرل لدەالىىاى ۈچىىۈ   اىاااچزلىى ەئگەقلشىىلر ېىىللل وئرللزلىىدلل ق سالىىسر ا م س  ئىىدىارلىىد سەماختااىىدللا  وئرىى

ولى   بر لرلىلئ سڭدۇىكى سڭ ئى ېېىلزرل لزى  ۋەھوالىترل    ەزۇرلى   ئ ەئىائلر ۈچىۈ   سڭلائ ېللز ە ىارلا  ئلد   ق سەسا  وئرول  ئلز ەواكىل 

 سە وئرلاڭرلىللىىا ڭىىائۇز  وئرىى سالىىسر ا م سڭلىىائ ەزۇرلىى  ئ ەئىىائلر سڭلىىائ ۈڭۈ ىىى ئلسىىغمز  ماختااىىدللا  وئرىىد   دئرا ئلزسىىاڭلا ئااغڭىىد

ئاڭلسىىلدلل واكىىغە  –وىىاا ۇمغئھۇ ئاچىىا  ەمرەئھە ئىىاا ېلىىتى سئىى س وئرسىىل  ۈزگە ئىى سڭل ىىدللئ ېرلشىىلز قب    ې لىى و ۋەئاۇىلسىىلز   ۈچىىۈ  

 ۋە ەتاازماالىىىتلل ئىىىاا ەالىىىلز ەڭلم قائچغئرىىا ئەۋەچىىىۈە   سئۇچت چىىى ەۋەچلىىى قىىائچرل   ئ ەو لىىىلچ ۋە ەھللەرەئڭىىى ى سرىاڭرل للىىىاچ ۈچىىۈ  

 چىىسڭج ئائلرلسىىلدلل  ئسڭلىىا  قبئالىىلتەرلد  چەالىىل لز  ئىىبز ئەزۇرل للىىا ئىىائلرە ۈ  ۈچىى ئىىسىلرلىى   كىىسڭدۇى  ەۋەچەچتىى ئ ېكلىى ا ەھلسىىغئڭ ى

 بزئىى سڭ وئرلىىا  قلشىى  ئىى سالىىسر ا م سەمئملسىى  وئرىىد   ئلۈۈلز ىى  وئرىى ااكىىتلل ئاكىىىا 100 ئسڭلىىاوئرلىىا  قلشىى   مسالىىسر ا  وئرىىسە

ئاڭلسىى   سڭلىىائ ېىىلللئلۈۈىى  الرىىدلل ق سەوئرىى ا سالىىسر م ەالىىلر  ئ ەئىىاملز ھۇھلسىى  ئلىىد   ۈئگە اىى ەەئلىىكھ ەەھ برتۈئلىىۋېتل ە  ئ ۋۇىتلىىدۇ

ولىى   ئلىىد   ئاڭلسى  ېى ە ھ« بئمەچرەا ە ئلسىغ. ھلزلزىى  ىى ې لشىىتۈئگە ئ ەخغىىىائ ېسىل ئ سڭدۇىالىلكڭ  كىى ە ىلىىكلى م»ىلكللىا  ېرېفئڭىدۇچ

 ەتكىىىاىاھ ۋە بگلزلىىددئۇە ئوىىىئرللر  وئرلىىدللاڭرلىلز  الىىىئ سالىىسر ا ىلكلىىىدلل ىاڭىىدۇى ىلرلاڭىىىدۇ م ېرېفئڭلىىدۇچ سئرىىىا ئ ېىىلللالرىىىدلل ق ەىىىاڭ 

 ېۈتزلىاھلىار سوى ئىس ىىۈڭۈ   ئبچۈڭلىدد ئېلت االىرلىلز وئرلىاڭرلىلز  ئاچلسىللا  مسالىسر ا  ئسڭلىا  ولى ۇى دوئرلىد سالسر ا م ېلتل ئ ەرل لسلز ق

 مسالىىسر ا  لىىاول لز –ولىى   چىىسئدەااكىىاە  ئباىىدەئااىىال ولىى   – ئەئ  ەاتتىى وئرلىىاڭرلىلز  ولر  ە ئلر لىى   ئاچلسىى  ولىىر ە ىىتەى ەولىى  ىىىاڭ 

  ولر ەاتت وئرلاڭرلىلز  

 اېشىىلدۇ 5  دوئرلىىد سالىىسر ا م ەھلسىى وئرلىىا  ى ۋۇرل ىىاى  ھۇ سئخاڭلسىىلدۇھوخت ڭغئالىىائۇ سڭ ئىى ۋۇىتلىىدۇ بزئىى ېىىلللئاڭلسىىلدلل ق –ئاچىىا 

 بزلزلىىائ ەسئدئىى ېرېفىىئ چ ۈڭ ولىى  قىى ئاڭلسىىللا قېىىللل الررلىىت ئاا لرلشىىتلل  16ئىىئرر   ىىىئڭااكىىرلت  21 وېىى لر ە  وىىسا دەئاچلسىىللا 

  الئئۇادد قەىۈئۈ.ئااارلدلل  ۋە قېرلدد وئرسە مسالسر ا ائردلش   قېللل  وارلسلدلل ېلتلددخاۇادللاڭرلىلز  ئ سكز وئر سالسر ا م

 قازانغانلىرى ەنئىمان بىل ەسىلمىينىڭئ ەئامىن

 ېلتىىا وىاۇ الىاىلل  وئۇر ااىدللاڭرلىلز  ئ ئسئۇھوختى ېىللل ىلىىاڭىدلل ق سئمسكىىاول لز   ائردلشىلدلل ئاا لرلى  ىااتىا چ ەاللر لمئ ەئاملز

 ئىسىئاىد    «وەئەقە» ئېتلزى  ئسڭلىا ىېسىاوغە  ھەە وەئلۈلتى  ئارغىزلىا ئىسڭ   بئھ قى ۈز واۇ ا ە ئل ۇھلس  ولر ائارغىزل س وئرسل 

 ئىىبزىارىىد    وئرىىسە ادللا چې لشىى ەھوالىىتغئ ئىىائۇ  وې لىى   ئېشىىل  قۈڭسىىااللھوالىىترل    اې ىى  وئرسىىل س قئڭىىا ھوالىىترل لدلل ئاا لرلىىا  

 ەمىلللتلزلىائااىارغئ ا سالىسر ا م» ې لۈلىدۇئام ىىازل  ەمىد ئل  ئئئڭلدلل ئاا لرل  ىارلا  وئرسىا  ئ ەۋەورللوئرللز  ال مسالسر ا  ۋۇىتلدۇ

 ەرەەچ ې لشىىىلز و بزرەەالىىى ېۈسىىىللەر سئدرتىىىااغئھۇالللىىىزغئھۇ  ى ڭىىىىئ ې لىىى ىااسىىى  ااارل للىىىا و ەئى دڭلاڭلىىىاوئرىىىد   ھ «ەئلسەالىىى ئ

 ەالسئللتلىىدل سم ەشچلىىر بزۈئئىى ەچ ل ەڭرلۈىىتللا ۋۇىتىى  ۈىىىۈ ئ ېىى ل و الللزغئرىىا ەز   وۈزۈر ەاىىددئىىاالل  ئ ەقرلپرەئڭلىىاىلرلىىدللا  چ

 سىولىىىى  الرىىىىدلل ئىىىىائچ سڭلىىىىائ سئۇئھوختىىى ەۋەورللىارلىىىىاڭرلى  الىىىى سەگل لپتىىىىائ وئرىىىى ېسىىىلرل ەئۇز ق سئد الىىىى  وىىىى ە  ولىىىى  ىىىىىاڭ دىارلىىىد

ئاۇىلسىىلز   سڭل ىىدلل  ولىى  زۇمىىاڭغئھۇ ئسئماىتىىاىاااچتىىا چ ەىىىازل رل  ە ئلزىىىام  ولىىر ائارغىزلىى سئىى س وئرسىىل  ېلتىىىا ااكىىللار اادللاڭرلىلز  ئ

 ەخترلىىىلىارىىىدۇ و سىەولەچرلىىىلم – ېاىىى  م ەزو سئدڭىلىىىدلز سىااتلىىىدلل ول رلشىىىل   و ەمىىىد ئ سرىىىىاڭرل  چ ۋەئائلرلسىىى   ۈزگە ئىىى ۈچىىىۈڭرەي 

 ۈڭ ىىىسولىىى  ق ەڭ لسىىىلز ىلرلىىىدللاڭرلىللا وئرلىىىا  ىلىىىل ئلش ە.اىىائھ سڭل لىىىائ ائارغىزلىىى لر لمەالىىىئ ەئىىىاملز ۈڭۈ   ىىىىەىىىىۈئمەقتەق سئمىىسشچ

 ئلد   سئمللا وئكاكت

 ەتلەرئىبر ېلىنىدىغانقىسسىسىدىن ئ ەسىلمىينىڭئ ەئامىن

 ۈىىىۈ ئ الىىائاھلت  – ەخىىتو ەمرلىىلئلۈۈىى  ئار ەرۈىى و ەمەل ئ ەختسىىلكرلۈل ەو سڭلىىائ اھلززلىى ەىچاررللىىا  ى بز ئىى ەالىىلر لمئ ەئىىاملز

  ۈچىىىۈ  ئل اڭزلىىىا  سئملد وئكاكىىىت ۈڭ ىىىسولىىى  ق ەڭ لسىىىلز ئلش ۋەئارغىىىىىا وئرلىىىا  ئل ىىىاڭلز    ەڭد وئرلىىىدللاڭرلىللا ىلىىىل ئلشىىى ەۋەبالىىى

  ئلشەڭد ىلل  اې لدللاڭرلىللا چئالىسڭغئڭ 

 ۋەوىائرلت ىلللز لرلىرل لزى   ڭلىادڭلاھ سوى ەۋەقۈۈرزلىاچ ەىلىلىمئارغىىىا وئرلىا  ى ۋە ائل اڭزلى ەىلىلىمىلسسلسى  ى سوى ەالىلر للزلائ ەئىاملز

  ەمسڭلسلددئول  ڭ اىلىلدللاڭرلىلزل ې ل ا س.ىئى سڭرل لز چئالى

  دىارلد ەڭ ۈم سەوئر بر لس ااڭرلت ول  ئ ائل ۇھلزل ې لر ەلئ ۋەىلسسلس  ىلل ئل ا   سو ەاللر للزلائ ەئاملز

 ۈىىۈ ئ برل ل لزل لكچى ەھەلائرلىدۇ و ېىپل چ ەىلىەچزى ى ۋە  لىكەر لزلئاچلرل  ق سالسر ا م ې  و ۈڭل لكھللق سرسرلا چ سالسر اڭغئولك م

  سمۈللم ەالرلۈل لكولر  ەھئلز ى اھلززل سو

 ەالەملل ل لىىكىارلىىا     سەوئرىى ساسرلىىدللا چ ېللىى ئ ۈىىىۈ ولىىك ئ برەشچىى ەھەلائرلىىدۇ و ەىلىىىەتى ڭلىىا ائرلىىدۇ ما ۋە ەڭ ە ئلشىى بزل لكئىى

 سوەچرل   ئئىىى –ئىىازۇب  سى للىىا اا ىىارل    ئ ەقىىۈە ائرلىىدۇ ى ەچۈىىۈزۈشا ەچۈەاڭللئلزسىى ەىلىەچزىى ى سوىى زلامىىسىەم ەھ ئەرەاالسسىىاۇم

چىىائلەغئڭ   سائرلىدۇ چائچىىىاڭرل   چىائل  قلتاورل لىدلغ ىارلىىا   وى ەچۈىۈزۈشا ەچز ئامىىاڭ سىااسىى  ااارل للىا وى ەئى دڭلاڭلىاھ اڭلالىاىاولرەئ

 ەالىىل لز چ بزىااىىات اىىئرل لكھۇ ئىى اولكڭلىى ۋە ېتلىىدللا ائىىىاە ق زغېللىىق سچتللملزىى ەولىى  ىىىاڭ  ەولىىكھ ەالىىل  چ سڭلىىائ سرىىاڭرل ل لكھۇئئى



 

 ىارلا   سەوئر بئاللتەر ەادللا ق

 سالىىسر ا م ۋەچەڭىىدلۈ ئاڭىىا  سۇئوىى ەم ىىائۇالىىت  ئ ەر ەڭرلۈىى ق ۈڭرەئقىى ېللىى ئ ېشىىللاو اىلرلاڭغئڭلىى ەىسىىل ئلرلىىى چ ىلىلىى  ەچىىىەەللئگەى

  دالاڭار ااد ەئالەڭ ې ى ېرلشتسئراڭدۇال ېرلۋۇچىلزللاق سچسەىلللز لرلىتا چ سچىاڭدەزىئرز  چ سھھ ھلزز  خ سو ې لزدۇكرل ل لكڭلاى

 ئامىىاڭەتئلرل زىى   وىىس قېىىللل ئسڭل ىىدلل  ې لپتىىسو سئالىىلتلز ىلرلىى    ەىسىىل ئلرلىىى چ ەئىىارغى ولىىكگ بئەارل ىىس؟الىىئئۇە ق بزل لكھللولىىك ئىى

 ڭلاالىىاىاولرەئكىىائۇئلتل لك  ولكڭلىىا ىلرىىددى؟ڭ لرلىىل ئلىى  ىا ئەم ىىا  وې لپتىىس  سئالىىلتلزل س اەچۈىىۈزۈش ئەۋۇھرل للىىا مسالىىسر ا  الىىۈ لتلدە

ولرلىى  ەچىىەەللئھەالىئئارغئ ى سوى دى؟ئلى  ىلغرلىد ې ەىىاررلت ڭى سىسراڭلىائ سھدى؟ئئىى ۈىۈ ئ ې ەولك ڭ كائۇئلتغئمس؟ىلللل  ھەۋئلدلۈلدەز

  ەئزللددئ بئلشل ەئئاغە ق سالسئڭلاوائرلت ئ ۋۇچىا ىلرل ۋەىلرلا   ەىسل چ

 



 

 دوختۇرىنىڭ مۇسۇلمان بولۇش قىسسىسى ەلىكفرانسىي

 

ب   19الرىى  ب   1920 سە وئرىى سئ ھوختىى ې ۇچسىىللەئئ  ەكىىاسئرلل مەف ۇڭسىىلل سرلىىا چئڭ دڭلارىىاھ ەالىىل ھەئب   20 سقىىايو سئئلىمىى

 ەۋ ەرىى ە ق ارىىاڭلدھ ەىلرلىىدللا  ئائلرلىىد ېتلىىىاھھلزللىىا ئ خل لسىىتللا  ەىەئھەكىىل ارلدلۈ  قل لىىل ولىى  كىى ەئوىى ر اڭلەف ۇڭسىىلل ۈڭ قىى سلئللىى

 ېللىىزغق ەڭىىدللۈچتۈئگ  سئلز ئئچتى سىچئرىى سقىايو سئئلى  مىىبالىۈە ىلرلىى  ئ ېتلىىىاھئ ەزىلىلل ەم سرلىىلقاچ اھلزلزلى خل لسىىتللا قل لۈلىدلل 

 بچ ەاغئىى سزد ئىى ۋەىازۇڭلىىا   ە ولىىر ەئلىىجەھ سىل  اىى ەڭھلپرىىئملز  ئ سئرىىسىھوخت سە ئئىىى سرتېتلىىدۇفاق ېدلتسىىلزام ەكىىاسئم اف ۇڭسىىلللزل

   ېللرلا ا دڭلاراھ بى لت ك ەاللدلۈ الاى ې ۇچسللەئئ  اسڭلئ

  لشىىلز ېو ەۋەچلىى ئ ەگەف ۇڭلسىىلل ۈىىىۈ ىلرلىى  ئ ەچىلىىتچ ەالىىلدلز ا ەۋڭزلىىاملسىىل ھلل  ل ئ بقىىۈملت ى ەالررلىى   ف ۇڭسىىللب   1980

 ۋە ەئلسىى ئ ەفل ۇڭسىىلل دد ې لىىو ەۋەچلىى ئ ەگەفل ۇڭسىىلل ەالىىلدلز ا ەۋڭزلىىا ل ئ ېرلىى ق سۋۇ لىىتم ەۈەرە ىىچ سوىى بقىىۈملت   ملسىىل  ىدالىىئئۇاد

 ىلىىكرلل ە لىىرو ەڭىىتەڭەچ ڭىىىئ ۋۇرلاڭىىدەزۈۈچچل لىىل ولىى   اھلشىىاىز  ق سھھ فىىائلژ ئاا وھئوملىىدۇ خىى ەالىىلدلز ا ەۋڭزلىىاملزلسىىتل رل   فل ئ

 ئلد   وسقاي مسئئلى ھوقتئئ    وففېسسئئ مەالىسر  ىلرلسىلغئڭلا چەچىلت اەالەھڭ   ۋۇرلددۈۈچق

ىاڭىىىدۇى  لىىىاەۋڭز ل ئ سئىىى ۈڭۈ ئئخشىىىل ااتت   ىىىى ۈ تللچىىى ەچىلىىىىاچ لغئڭل ۈل ەى   وىىىئرللز  واكىىىىا چىلر ىىىا ەچىلىىىتچ سقاازلىىىاو سئئلىمىىى

 دىرل  رىىدىا سزڭلىاچ ەالىىلدلدەا ەۋڭزلىا ل ئ سە ىلىىىا  وئرىى ەچلجلسىى ڭ ەقشىۈئۈشئاخشىىل   چ ۈڭ قى سئلىد   كىى ەق ىى ولر  بر ەڭرلۈلز ئى

 رەەالىلم  لىا  ولىچا ار ل ۋۇباىا سقىايو سئئلىمى ېۈللئلىد   رى ېزلىغڭلىا ئ بر ەڭرلۈ ئى سەوئرى ەئىر ې لىكھۇھ س.ىئىى سڭلىائ ۋەوااىارلا  

ولى    ۇىلتىتللۋ قىب  ەزالرىدلل  3000 اەالىەھڭلا مسملاۇڭ للىا  وىس ئۈالىتل ە ئسڭلىا  سملاۇڭ للىا م ەالىەھا سوى س وئرسىل  سوائ ئلد   ئ

 مىسئئلىئھلل ولى   ىاچزاكىىاڭغ گسئد پلسىللا چەچىلىىات ڭىبۋەچتلۈ ئائلىدۇ  كسئلد    چسئراڭرلى الاى  اەالەھرەئھلز س مسملاۇڭلا واكىا 

 بر ەڭرلۈل ەئىى وئرىىسە رەئى ھې لىكھۇ  ل ئەۋڭزلىىا مسالىسر اڭغئ» ىسرلىللىىا ئسڭلىا قىىبئۈە قەچۈەڭرلۈلزى  ىبقىىۈەىىىاچتلت ئئالىا  وسقاازلىا

 ىازل ىلىدەز ەىەت  قەكىپللاچزلاولى   مسڭىدۇى ۋە ىلرلىدد ئەت ولىرە  ىەچىللرلىل خەۋەئڭى  وىس وسقىاي مىسئئلى ئەم ا  ھەادد«ىلرلدد ئېتلىاھ

 ئاڭلىدۇىسئ مسالىسر اڭغئڭلا» ئسڭل لىا  ولى  اەڭە ۋۇىلتتىا كىس  ېلتلىددئاكىاۇادللاڭرلىلز  ئ ەمەر ەالاالسلدلغ ئ ە  ب   ىلرلا  ئلرلى چەئەىىلم

 ب   لۈلى  ئسڭلىا قېىللل   ەڭىدللھې «الىبزرلزلدد ىېرلزلىاڭرلى الىاىغە  الىاۇمەت اەالىلدلزلا ئسڭلىا ۋەوئرلىاڭرلى   رەئى السھۇ  ل ئەۋڭزلا

 : دالئئۇكىا واكغاد بزلدللئب   بزئ ۋە ېتلددق سئەقۈە رلشل م ېەل سخللار  چ

 سڭىدللم ۋەىەڭى  سوى سئئىاڭ ى سالىسر اڭغئڭلام سئالىا الرى  وااىارلىا  چب   1898ئلر لى لغ  ەالل ول  ئ سڭدللم ېە غ چەمدلئ ەالەھا سو

 ڭرەئڭلىىاەۋملسىىل ھۇ  ل ئ ەتئلزسىىاڭلل ۈچىىۈ   ەرۈىى و ەمەل ئ ەئەوىىرەئۇئ ەە؟ىاڭىىدۇى گ سوىى سئالىىا چ بزرەۋۇچىا ولىى   الىى ەالىىل ھللئ13

 ەۋڭزلىىىال ئ  سالىىىسر اڭغئم سئالىىىا چ ە ئىىىئ  الرىىىغئ ئلر لىىى   ولرىىى  ەولىىى  ىىىىاڭ  ەىەتالىىىاىرلزلدللاڭرلىلز    سملارلزلىىى م ەالىىىەھرل لزلاا

 ولرد ؟ ەھللڭ ەڭرلۈلز ئلۈ ەتالاۇم ەاللدلزلاا

 ىىلىىدلۈ ىە  لىى ئەۋ   ئلزجلرىىدلۈ  ۈئلددخللىىال الى ې ەولىى  قىى سئدەئئرتى ېزلىىدۇا ەالىىلدلزلاا ەۋڭزلىىا ل ئ  ې لسىق سكىى سقىىايو سئئلىمى

 وئرىىسە رەئى ۇھې لىىكھ اەئااڭلىىدۇىىىئرغش  ئەرەاالسسىىاۇمز  مسالىىا  ل ئەۋڭزلىىائلىىزجلرغئھۇ  ئەم ىىا  قەرتۈئلىىددخللارللىىا  چېۈلسىىترەئڭ 

 چزىىى ەۋئۇچ ەم ۇىرل لىىىدللئلىىىد   ى ېىىى لر ل ە و ەرسمىىىاتم ې ىاڭىىىدۇىى لىىىدەەىىى ەالىىىلد ا سڭلىىىائ س وئرسىىىل  ە  الىىىبزرەڭ ئىىىبر ەڭرلۈ 

ااتت   ىىى ەالىىرل ەئ سالىى» برۈملىىدەو «ىلىلىى » ەۋئۇچزلىىاچ سقىىايو سئئلىواكىىرللا  مىى ەئلكھلزلشىىۈ سڭل ىىدللىلرلىى  ئ ەرەەچ ەرتۈئلشىىلز ق

واكىلسىلز   لېۈلسىتتلچ ېى ە ھ« ىار لىد  ىااىات ە.ئىاھ سول مى سۇئھللئ ۈگەكت  چ سەوئر ەئىر سھۇال ەالۈەئرل  ال   ئ ە ولر ەۋ  ل ئ

   ې لشەر ەاددئ ەرسماچىام ەىىلدەى ەاللد ا ەۋڭزلا ل ئ ەڭلغ  ادچا ار ااد

  الىىل  اىىاق ە ېشىىلر ل قاررلسىىلدۇ ا سقاازلىىاو سئئلىالىىاىرلزل  ىارلاڭرلىلىىدلۈ  الىىل  مىى ەتالىىاۇم ەالىىلدلزلاا ەۋڭزلىىاىلرلىى   ل ئ سڭدۇىكىى

 ەى لىىلەتئ اسئئاڭللىىى سۇئڭلىىائ ۋە بزرل ل ەالىى سالىىسر اڭغئڭلام ۋۇىلتتىىا  سكىى سئىى ۈڭۈ   ىىىدلىىدىار سەوئرىى ېپلشىى اىئىىاالل  ىلى للىىا  چ

 ەۋەچلىى را ئىلرلزلىى  ملسىىل  ې ئڭىىتىااتىىا ئ ەالىىەھ  ادخارل ااىىد ېىلشىىز ئلكھلزلىى  و دللىسئئىىا  قەئل ىى ەالىىلرلز م سوىى ەئمل ەڭرلۈىىتلل و

  ې لرلددو

  دىلرلزلىد ەقرلى چ سقىاا سو سئئلىمى سئدرتللللىاى ەچىلىىاتچ چېلللىمىاىل لرلىا   ۇەئەولسىتاڭدئ ەئسھ الى ېىلللالى  ق ەول  ىىاڭ  ۋەىەھلل سو

 ولىىىرە  ئىىىسۇئ ااىىىدلرلزل    ىسئدرتااىىىدلل وىىىسئىىىارل رل   چئ غڭلىىىا   مسالىىىسر ا  قەرىىى ە ااارل لىىىدلل  ىەمىىى ە ھدڭلاڭلىىىا وسقىىىاي مىىىسئئلى

 چەقەررىىسە ىې ىاڭىىدۇىئارل رل لىىدلل ولىى    مسالىىسر ا   دوئرلىىد الىىئئۇش ىەىىلىىدە اەالىىلد   ل ئەۋڭزلىىا ئىىاۋۋۇر  الىىبزلزلا البزرلشىىلدللا 

 ەالىىلتل ز ا ېزلاالىى ۈگىىۈ و ۈىىىۈ  ئ سكىىسڭوئر ەتئللىى  ېللىىزۈلرەئگەق ەڭدللالىى: ئې لىى  زىى ىسئئىىا  قەئل  ئسڭل لىىا ھەئىىىالىلر االىىتلل  

 ەچرل ل لكھللئىاا اڭلىولك ۈوالسىلكق  كب  ەزكى ەئ قلشىلر سئرىس ىلىل لى  ىىئال لكب  ڭ ې لكھللھ ەاللتل ز ا ېزلاال ەڭ )ا سچىسزل لكى

 سئدرتىىىىايى ۋە بزگل لىىىددولىىى ھلزغ ئ سقىىىايو سئئلىمىىى ڭرللىىىا ئا ەڭلسىىىىلز م ەچزلىىىا  ئااې لىىىددو سەئئىىىى ەچز ئىىىاا ېىىى ە ھ ①دئرا لرىىىد

                                     
 ب ئااەت  92   اسڭسل الۈئلس ①



 

   ھەادد «ېلتتلىئل ا  ئ سئئاڭلاى سىازل ھلل واالغە ئلسغ. ھلزللا قل ھلى  و ە م» ە ولر ۋۇزئا سىل  ئلشتل ۇق لرل   ئاردلدۇ ا

 ەىىىسھلم ا س  ىىسوئر ەچىلىاچغئرىىا ئلر لىىم چ ب  ەقلز قىى ۋۇىتلزلىىا ۋە دىااتلىى  وائلىىد ە ولىىر ۈزواكىىىا ولىى  اىى ەف ۇڭسىىللل  سقىىايو سئئلىمىى

ىلرلىىى   ەچىلىىتچ ۋەالررلىىىت ئلكىلىى  ئلىىكھلزل   ە  ولىى  ىىىاڭ ېللشىىغاددئلشىىرل للا و ەچىلىىىىاتچ ەىىلىىدلۈ ئلسىىغ. ھلزرلىى   ى ۋە خل لسىىتللا 

ولى   ەكى  ول لز ى  ڭ ەالىەئڭلائ س  وىدىلىلىد ېكلى ا ەالىل لز ئ ەكاسئم ھۇدڭلاڭامرلت ھ «ئلرلى ۋە سئئا ل   ىئلزج ەۋئۇت چ» ەچلجلسلدەڭ

 ېسىىل و سەوئرىى سالىىەاڭ ۈزملىىاا ەولىى  ىىىاڭ  ەكىى    ئلۈۈلز ىى  ڭدوئرلىىد بەقىى ەرەەچ ېسلشىىىاىااتىىا و ۋە ېتلىىددق ۈگەەچىى ەئل لىىد ۈ قىى ەىىىاڭ 

 دڭلىىاھلۈ   ئائىلىدلل ھېسىلرلددىلرلزلىى  و ەئالى ەچلررل للىا چ ۈئز ىائل  چىى سئھد ئى كللە دڭلىلزىىد ې لى ڭى ەئەب ئلز رلىك  ئ ۋە دچائىلتلرلىد

 سئدە الىىى ۇى چىىى ەئە رل لرلۈىىىتللولىىى  چ ەالىىىل  ئ سوىىى سقاازلىىىاو سئئلىمىىى ۈڭۈ   ىىىىدىلرلزلىىىد ەئالىىى ەچلرلىىىا چ 17چلرغئھلىىىل  سزرىىىسىڭئ 

ىسئئىىا   ەىرلىلزىى  ى ائلسىىغ. ھلزلزلىى ائارل رل لزلىى  لسىىتللا خل ەىىىسھلم ا ب رل ە ئىىائىلرلت قىى سڭامااىىا  ىلرلىىا   وىى بزلز ئىى ەىلىەچزلىىاى

 دڭلىىارلتھ ەڭىىپەئەت م ەخسىىلمك سئدە چىى ولرلىى  ئۇالىىت لررلىلز  ەرەاالسسىىاۇمزلائ سىەم ەھمىى ەڭرلۈلزىى  ئلۈ بز الىى ائارغىزلىى زلىىاقەئل 

 ىلىىا   ئئچتسئللا ى قېرلۋۇچىاڭرلئاردۇە  خەرىز  ئاۋۇ. ۋە ائكسئلۋۇچىاڭرلى  ىەىلىەچرەئڭ  سو ەۋەورللال ەئزرەئر

 ەىلىلتلزى ى ائلسىغ. ھلزلزلى ەۋەورللالى ەالىەئئ سوى سە ىلرلىا  وئرى ەاىدۇ  بزگل ل الىدھلم ئى دڭلاالىلدۇھ خل لسىتللا  ۋئو ىااا ەىىۋۇلئ سو

ئارىدلز   ېتلشىلزلاق ېپلى چ ۋۇجئۇ ۋئو ىاھۇاا ائلسىغ. ھلزلزلى ۋۇىلتتىا ولى   ە ولىر سشوئرى بەقى ەمرل  وئرلا  ئلرلى ئاھ سالسر ا م ۈكلزل ى

ىائكى   ەالىل ل ەئ ەكىاسئم سوى سقاازلىاو سئئلىئائلىدۇ مى س  كىدىلىلىد ەۋا ەئ سىلكرلزرلىل  ېكل ا ەھھللەئ ەالەئگەئ سو ۈىۈ ئ ېرل ئ

 ېكلرلىىىاڭرلى ا ە ولىىىر سچەئەالسىىىللرللوىىىئئملغە  م ەىلىەچرەئڭىىى چىىىائلەلم ى س وئرسىىىل  ەرىىى ە ق ەاىىىدۇڭلام ەالىىىەئئ ۈزرەئىەاىىى ېكلرلىىىا ا

  دچا ار ااد ۋۇجئۇ ەالەئرەئئ سو ەر ەڭرلۈتلل ىاال  ىلرلشىا ئاالك ق ەئڭ قلشلر ەۋەورللال

ىلرلىاي  اەڭزەچىتلل اې لزى ااچىىا   ئسڭلىا   ااڭاو  ئارغىبچۈە ئ ەمدللئارائلژھۇ   ۈڭ ق ېۋئۇلفب   18الر  ب   1998 سقايو سئئلىم

 ئامللل 

 



 

 ئەپۇ قىلىش ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى

 

لكلىىدلل ڭام س تە خىى مەئقلكلىىدەدلۈ  ەىل لكىى ەالىىدھ ەئەولسىىتاڭلزلائ ەئسھ الىى ڭلىىا«سرىىسو ق  ئلسىىغ. ااكىىرل  ھدڭلىىا»ولىى  ئاخشىىل   

 سە ىئىائىلرلت ئ ەشبزرالى ېۈسىللەولى  ر ەزمسڭرىسىم ۋەئلزتىاالل ئلە ىا.  ې لىدۇچ ېى ە ھ «ۈئرل  چى سڭلىائ ۋەىلرلى   ە ىسئ»ول  ئارلى  ېللل ق

 زلا لزدۇكىىرل ل ېى سالىىسر ا م سالىىسئىارلىىاڭرلىتلل  ئ ېىلىى ا ەق ىىسو ڭىىاما بز الىى ائارل زلىى سوئرىىد   وىى ەئگە و ەرسمىىاتم ە سىىلرلمچ ەىىلىىدەى

  بئھۈ.ق ۋۇىلرلشز  ئۇ ەئال ەچلرللا چ سالسئئ ېۈسلللز ر سىلرل  و ۈملد اادلرلزلشلز  ئ

  لرلىى ى ە ىىسئ ۈئھلۈ چىى بقۈرلدللا ول لز لسىى  الىى: دوئرلىىد ۈئرىىۈزچ ۈچىلرلىى  ئىى ە ىىسئ»: د ېىىھ سڭىىدۇىم ېۈسلللسىىلدەئىىارلى ر ەزقىىسئم

 ە سىلغچ چ ئڭلىاسۇو سە ىلرلى  وئرى ە ىسىلرلىاڭرلىتلل ئ ە ىەتكىب   ەىلىىئ ۈىلز لسى ىلرلى   ئ ە ىسئ ۈئھلۈ ئلۈۈلز لس  ماختلرلدللا  چى

 : بۋەڭدلۈل ەچ

 قىلىش ەپۇئ ۈردىكىت ۆكۈلىدىغان. س1

ىائكىىلرلت  سش  للا ئۇز  وئرىىىلر لشىىرل اوىىئي ئل لىى   زۇرل غئڭلىى درسملىىاز ەىسىىلكرلۈۈە ىب   ىلرلىى  ە ىىسئ ۈئھلۈ چىى بقۈرلدللا الىى

ھلزىى   ەتئلىىكز ۋە بئمەتئلسىىغ. ھلزىى  ىىى ۈڭۈ   ىىىبقلددىىىاچتلت الىى ەالىىرل للەچ لرلۈز خلرىىدلۈ  چ س  ئلسىىغ. ھلزىى  وىىۈئمەالىىرلۈتسئولرد

  ااىىددسئمااىت ەچىلىمىلرلزلشىلز  ى ەزوىىئز ېكلرلشىلز  ئ بئلشىلز  ق سىخئئرىى ەۋۇھلزلىاوىىائرلت ئلزسىا  ئ ۋە سالىسر اڭغئڭلاوئرلىاڭرلىتلل  م

 ەئچلللرلىىلم سرىس ئ ەڭھۇھلى  ىلرلشىز  ئ بزڭ الى ەىئاردلىدۇ ى بقۈمىىدۇئۇئزۇرلىى ى سڭدۇىغكى سئدكىز  ىائكى  چ ەىسىلكرلۈۈەى ۋە درسملىاز

 ەىئاردلىدۇ ى بقۈمىدۇئڭلاالاىاھ زۇرلىى ى ەۋزەلئ ەڭئ»: ىەھلسىتەولى   مىسىەم ەھ ئەرەاالسسىاۇ.  ەالەملل ل لىك  دالااھ ىاچائلدلل الاڭااد

   بالەچۈە ق ەەھ ب①)«سئلشتىلر بزڭ ال

ل ىلرلشىتل ەەەرچ ەىىلزى ى سڭل ىدللئ ەۋەوتللالى ەچ ل ەڭرلىلا ۈى قى سڭل لىائ سى ۇە ئى ەىسىلكرلۈل ەى اول لزلى ۈىرىۈزق بزلىدللئ ۋول ۇ

 الىىىاڭلرل  للەالىىىرل للەچ لرچ ۋەىلرلىىىاڭرلت  سلىسىىىلكرلۈز  ىئوىىىىە وەرۈىىى   دىلرلىىىاڭرلت الىىىاڭار ااد ە ىىىسىلرللزىىى  ئ سوىىى سڭلىىىائ ەىسىىىە ق ۋۇز

 ھەەىلرلىىاڭرلت  ئە ىىسىلرلىىاڭرلىلز   وىىس قې لىى   ۋۇزىلرلشىىتلل  چەرەە ىەىىلزىى  اەچ ل ەڭرلۈىىتلل قىىۈى  ئىىس ئەگەئ  سچلىىددچ ۈزاىى بقۈرۈكىىۈەال

 خلسىرلتل ەئلزسىاڭرلت  ىىبئ ئبزلزلىائىاالكرلت ىلرلىاڭرلت   وەرۈى  ئەمەل ىلرلىاڭرلت  ئە ىس ئس ىۈڭۈ   اارلاڭ لددئئۇالتلزغ  ئسىلرسا   ھەۋۇ

ىىىىاڭرلت  اىىىئل ئاى ئسى لشىىىللا ىەىسىىىلكرلۈۈە كىىىسڭدۇى واكىىىىلغئڭلائىىىائىلرلت  اسمىىىسش قىىىبز ڭىىىاىەى لرلۈۈە ۋەىلر للىىىاڭرلت  ۇالىىىت ئلىىى 

   ېساورلزلددى سەئرىلرلاڭرلت و ەكەولسلىلرلشىا چ سڭدۇىك سۇئڭ ئ ۋەىئررللاڭرلت  درسمرل لز زب   اەۋئ ىەىسلكرلۈلز   زۇرل غئڭلا

 زدرسملىا ۋە كرلۈۈەىەىسىل ىلر ااىدد  ىئوىسل ىەىسىلكرلۈلزل س واكىىلغئڭلا ۋە ىلر ااىدد ىەىسىلكرللئرا واكىلغ ئاھە. مسالسر ا  ىەىلىلم

 ئەزلكرلىى   اڭزلامسالىسر   ىلرلىدد ىېسدۇكىرلت ئسۇئرىا ۋە ابرەاىدد ئسى للىاڭغئڭ  زدرسملىا ىلرددئلدد اائ   ئاھۇرەچز  ىلىلدد ىائك  

 لەاەئھ وسىل  لت  ماڭا ب   ىەھل  ۋەقائۇملت  

 قىلىش ەپۇئ ۈردىكى. ماختىلىدىغان ت2

 ەىلىلىىمى س   ماڭىىا وىىەىۈئلۋېتلشىىتسئق سڭ ئىى سئدە چىى ېتلىىدللا ا ۈى قىى سىللىىاىلرل ەىسىىلكرللىب   ىلرلىى  ە ىىسئ ۈئھلۈ ماختلرلىىدللا  چىى

 ەەھ «ۋېتل ۈەىىىىۈئق سئدەچىىى ېتلىىىدللا ا ۈى قىىى ېرلشىىىىائ بچئىىى»سڭ ئىىى برل ىىىارل  ئلسىىىغ. ئ سە وئرىىى ەىىىىۈئۈشق ەىلىلىىىمى ۋە ە ىىىسئ

   ەئلپرل ە چ

الىاىاولرل للا ئلزسىا   سڭلىائ ە ولىر ەرەاالسسىاۇ.ئ ەالەمىلەئئلىد     ە سئلج ۇ ىلرلا  ئ مسىەم ەھ ئەرەاالسساۇ. ەالەملل ل لك  س ماڭاو

 دللسئچرل لىا بزئى سۇئڭ ئى ەچتىاىلسىتاىغئرا ئارلىا   ى –ىلىللل  ۋەىشى  ەڭئ سۇئڭ الىارلا   ئى درىسمغئڭ ز ېلل ئ سئۇر اادللا ىلدۇە چ

چاكىىرللا   باىىدۈئۈەق بارل لز چىىائۇج ىلرلىىا   ئىى –چىىاۇ   ەخارللىىاڭ  ۈرىىۈقرل لز م –مىىال  سۇئڭلىىائ ەەئىىاز ھ سڭ ىىىئرغە ىلىائرىىا   وىى

 سۇئڭ ئى ەرەاالسسىاۇمزلائ سىەم ەھمى ەئە ىتللولى  چ ۈڭ ئىازۇت وئرلىا  قى ەقىۈەم ەئەوىرەئئ ەقۈلرلىلواك لرلىلدلۈ  م ەولرلس ى سئەا ى

 ازۇچزلىى سرىىس ئ سوئرلىىا  وىى س.ئئمىى ەم لىى ەى ە ىلت كىى – ېاىى  م ەئە ىىتللولىى  چ ەڭەا ۈچسىىە ۇۇئرىىا چائچلىىدللاڭرلىلز  قااز ېللىى ىاڭىىدۇى ئ

« لەئئازۇچسىىىلر  غئ چىىىائىلرل»: سۇئڭ ئىىى ەرەاالسسىىىاۇمزلائ ەالەمىىىلەئ  سئدكىىىىاڭدۇ چ ەئل لىىىد سڭ ىىىىاچتلت ىئئىىىى ەر ىىىۈئۈە چ ە ىلتل ەكىىى

 ە ولىر بى ەڭرلۈ ئلسىغ. ھلزللىا ىىاچتلت ئى ۋە ەرەاالسسىاۇملائ سىەم ەھولى   وئرلىا   مى  لدللەچ لرلالزاا سئدشئ ەقۈلزلام ې ەڭرلۈ  ھ

 ەزللەرغىىىسئ ەاىىزەبىلىىك  ز ەرەاالسسىىاۇمزلائ ەالەمىىلەئالىل چلدۇ    ەڭزلائلشىىرل  ەم لسىىلز ى ەچرەئڭلىىاالزاا ېللىى ئ ەوىىائى ۋە سرلىا چئڭ

چائلەلىدۇ  ەتئلزسىاڭلل ەىۈئلىۋەچۈەڭرلۈ ق ەمز ئىاھ ېى ە ھ ەالىۋەھئ ئللزى  ئىللىا ۈكىۈئۋەچۈە ى سۋلىلز ىئئالىلىلدلۈ  وى سئدەئى ەڭااڭ ئ

 –چىئە ەئەوىرەئئ ەالىل رەڭ ەڭرلۈتللچ ەزلرەچرل لىدلل  ېسىل ئ ۋەىئئالىاىرلى   ەڭق سڭلىاوئرلىاڭرلىتلل  ئ ەىىۈئۈ.ول  ق بئۈر ل ە ملسر  ق

ئلسىىغ. ھللائللىىا  ەئل لىىد سھھەتئىىائلر  ىلسىىىا مىى ېىى لىا ەئەبئ ۋەواكىىرللا   ەئلسىىغ. ھلزللىىا قل لشىىۈ ە ئلەتللىىائ  ولىىر بزئىى سەچىىئە وئرىى

 ئااغڭلا  

                                     
 ئل ا. ئل ا. چل ملك  ئلۋۇالت   ①



 

 قىلىش ەپۇقىلغانلىقتىن ئ ەپقەتش_   ەھىم. ر3

 اول لزلىى دللا ەائىىاالك اىىاق  ىىىئل ئاالىىتلدۇ ئلشىىر بزلىىدللئ –ىلرلىى   ە ىىسىلرلىىاڭرلىتلل اىىاق  ئلىى  ئار لتىىىاڭرلىتلل ئ ە ىەتكىىب   ەىلىىىئ

 ىەچرللە كىب   ئەىلىى چئرلىا   ولىرە ئل ىا   ىەرلى   ەىەت وىس  ې ەڭرلۈتىسئھ ې ل ق ۋۇز  اازۇۇكتلل ىلرل  ە سئ ەڭتەقرلۈلز خاچارلىلز   چ

 ا  ېتلىىدللرللىىا اىا سئلىىدللاڭغئڭلاچ بۋە چىى بزلىىدللوئرلىىدللا   ئ سئاملرلىىدەم سمشىىاىا ەئقل ىى ەى ۋەزۇمىىا   ەئىلرلىىا   ى ەتئىىاھ سكىىز وئر

   ېرلددىئرلدلل ق سالسر اڭزل غم ەخغىرلتئ ېسل ئ

 مىسىەم ەھ ئەرەاالسسىاۇ. ەالەملل ل لىك  سالىتاز ئ ەخغىغئڭلىائ ۈزەلگى ۋە ېسىلررلۈرەئئ ەوىائى ۈر لسى  ئلپتلەائرلت ئ ەچزلائلزساڭلل

 سئىىاملرەالىىلرلت م ۋە سمشىىاىا ەڭئ ەئگەىلرلىى   ىىىئل ئاالىىتلدلۈلر ە ىىسخاچىىارلىرل لز  ئ ۋە ەم لرلۈرل لزىى ق سۇئڭلىىائىىاالكۇئ الىىللغش  ئ

 ئەزللەرغىىسئللزى  مارلىل  ئەڭەلىلرلىا   خلىكمەتالى  10 اېزلىدۇ ئەرەاالسسىاۇمزلا  ەالەمىلەئ  بئڭەقتىسئاىاڭرلت ئ ەچۈەىلرلشتا ئلزسىاڭلل

 ەالەمىىىلەئ  ە م»: وااىىىا  ىلرلىىى  قىىىبئمل ەڭرلۈلز  مسئىىىاملرەاامىىىا   ۋە ئاڭرل للىىىاڭرلىلز  الىىىبزىىىىاچتلت  ىېتل  ىىىس ولىىى ەئ ئسڭل ىىىدلل ئەڭاىىىس

ئلشىىز   ېىى ە ھ اىلرلىى ڭرل لىىدلى ئا بزاامىىا  الىى ېتل  ىىسى ەئولىى  سڭل ىىدللئ ەئااڭىىدۇا سىلرىىدلى  وىى ەتخلىىكمالىى   10 ېزلىىدۇا ەرەاالسسىىاۇمزلائ

 ھەە ›اىلرىىدل سڭىىدۇىئ ې لشىىىاڭ‹ئلشىىز  ىلرلىى  الىىارللزل دۇ   ېىى ە ھ ڭالىىئئل ااتت   ىلر ىىا ەەھ ›اىلر لىىدل سڭ ئىى ې لشىىىاڭ‹ىلر للىىا  وئرسىىا.  

   ەاددھ ①«ائى قبئگلزلىقلشلز   ول ەئ مېا للا  رەاالسساۇمدللئە  ەالەملەئ ئائلرلسلدلۈلرەئگل سالئئل ااتت   

خاچىىىارلىرل لز    اچلز رلىىىى  ئااارغئڭلىىى ۋە سزدئ ىىىى ائائلرلزلىىى سە وئرىىى ەئىىىىئل ئاالىىىتلدۇ وئرلىىىا  ئىىىاالك چىىىائلپلر ەئرەئڭلىىىائااىىىارغئ ئ

 مىىىاۋزدھل س وىىىس ئەرەاالسسىىىاۇ. مىىىسىەم ەھ لىىىك ەالەملل ل   ېتلرلىىىددئ ەملىىىلچ ە ىلرلىىى  ولىىىر ە ىىىسئ ەم لرۈرل لزىىى ق ۋە ەڭتەقرل لۈرل لزىىى چ

 ۋەولىى  ئاچىىا  كىىە ىەچرلل ئەڭ ئەئ ولىى   ئۈر لرلىىل ئەڭىلرلىىدللا    مسئىىاملرەااخشىى   ئەڭ ئائلرلسىىلدلۈلرەئگە ئىىسئلىىد    ئىىۈر ە ئلزسىىاڭللەچۈە

ىلرلشىتا  ېا للىاڭرلتئااارغئرىا م»: ڭلائالىاىاولرە ىەھلسىتە ىلرلا   ئلۋۇاەت مسالرلىواكرلى  ئلد   ئل ا.  ئائلرەول   مەالىسرللەچ ا ئلزتاالل 

 سوىى سواكىىىلغئڭل  ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئىلرلزلىىا     ەاىىتى ې ەڭرلۈىى ھ ②«بئملىىددىق ۋڭىى ول ۇ سىئىىائچ ەرەاالسسىىاۇمدللئ ەالەمىىلەئ 

 ئەىرلىى ە ئىىبز مە   دئىلرلىىدللاڭغئھ سئىىاملرەااخشىى  م ەڭئ ەىرلىى ەئ بزئىى  غئ ااخشىىلرل ل ەڭئ ەئڭلاالىىلر»: ىاىل لىى  ەخغىىىىاااخشىى  ئ

  ې ە ھ ③«قلشل غئمە  مېا للا  ئەڭ

 ەزللەەللىىسئ ەرى ئللزى  ئ ەالىە ى ەۋئلسى ڭ ەرەاالسسىاۇمزلائ ەالەمىلەئ : ىلرلزلىا  ەاىتى ەىلسسى ېسىل ولى  ئ سڭىدۇىئلسغ. چائلەلىدۇ م

ىلرلشىىتا  ەۋەئئلشىىز  خ سوىى ەالىىەڭ ەى ەزئلتىى ى سە ىئاىى سڭددئدەالىى ەچسىىلكرلۈتللىئرلىىدلۈ  ىىىاىلز  ھلىى ەچ لسىى ولىى  خلكم ەڭاسڭلىىائ

وااىىا   ۈ ەچرل  الى ەىۋۇھۇئۇئڭلىىاچ ەدالۈئلسىلئىال ئل ىى ۇ   زلىىاىسئئىا  قەئل ھلىل واكىىغە  «   اىلرلىى ە ىسئ ېزىى م» ە زى ىئئىىىاڭرلىتلل  گ

وئرىىد   » ىەالىىە  ىەزئلتىى   ئئىساىىدد ئىىااەچز  ھېىى ە  اسچلىىدللاڭغئب ئىىاى لىلز  سئدىرىىسىىىىاھل  چ ېرلشىىىائ بچ)ئىى ئىىااەچرەئھللىلرلزلىىا  

ىلسى للا  ھېى ە  قەىۈئلىدللاڭغئ قلشىلرەئڭ )اامىاڭرلت ىلرلىا ب  ئئىسە ھۇۋۇملز  ئااەچزلا اەڭە خلكمەچ    ھەادد «اسچتس.ئاى لىل ز  

ااخشىىىىلرلت ئىىىىارغى : ھۇۋۇمغكىىىىتسئدە ئىىىىااەچز  اەڭە خلكمەچ ىىىى   ھەاىىىىدد «قەىىىىىۈئھۈ. مە  ىەئە» ىەالىىىىە  ىەزئلتىىىى  قەر ەڭىىىىدە 

 ېتللىىائە ئ ۈگۈڭىىدللو ە وئرىىد   الىى» ەالىىە ى ەزئلتىى ى ېىىللل ىلرلاڭىىدلل ق ۋەتىلسىى لز  چلىىغ ېىى ە ھ ④چلىىددسھوالىىت چ سىلغئڭ ىلرلىى

   ۋېتلددئازۇت ىلرل سڭ ئ ۋە ھەادد «ە ئازۇچس

 ۈزەلگى س  وى  قاكىۈ دوئرلىد ڭىىئ ەرىۋەچتەئ ۋۇو الىا سىل   اى ھەئلجلسى  ەىۈئۈمزلىاق سڭىدۇىو  لدەلەزڭ ائارغى چائاۇڭل ەقسلكق  ك

 ئئئچاىغكسا ئلد    دڭلااللدۇھ ەتئلزساڭلل ۈچۈ   ەخغىئ

 

                                     
 ئل ا. ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت   ①
 ئل ا. ئل ا. مسالرلى ئلۋۇالت   ②
 ئللز  مااە ئلۋۇالت   ③
 ب ئااەت  134  ئال ئل  ۇ  الۈئلس  ④



 

 كىشىلەرنىڭ سۆيگىسىگە سازاۋەر بولۇشنىڭ تۆت ئۇسۇلى

 

 ھەە مسڭىىدۇى ەئەالىىل لدڭىىامرلت  «اىىې لغڭ ىااىىاچل لكڭ » رەززۇرلىىم سىەم ەھئىىارلى مىى سچە ەقۈىىسئم سرلىىا چئڭ ەزولىى ھ دڭلاالىىلدۇھ ئلسىىغ.

 : بۋەڭدلۈل ەچ سۇئئ سەوئر بتچ سالسررل  ئ ئبڭۈمرۈز ەڭئ ې لشلشزلائ با ۈالل ەال ەئڭلاقلشلر: اازرا 

  تەبەسسۇم

 مسالىىا لز  ۈ ئئچتسئلسىىلدل كەخسىىزلاااا لتلىىدللا   ئلۈۈىى   ىەرلزى ئاىلىىدللا    قبڭىىۈرز ىل ۇازىى   ائرلتلىىدللا    چەوەالسىىس. الىەمل لم

 ۋە ىلللز لرلىرلىىىىى   سكىىىىىۈلغچرل   م ىسكىىىىىرسى ئىىىىىبزل ە ئاھەمزلىىىىىاولىىىىى   ىەئ ھدڭلىىىىىاھۇ  ڭەئالىىىىىلددئ الىىىىىېال رلت اېىلزغكىىىىىتسئلدللا 

 ىوسڭىدۇ ئەىىۋۇل  مئىتىاج ئېرلشىىا الىائاھەت اىۈزرەئھللىلرلىا   چەوەالسس.خئش ىلرلشىا   قبڭرلز قلى  ىەئ وئرسە وائ  قبڭۈرسلكرلۈرل  

 الىىلكمس لك خارلسىىل  ئې لشىىلز  قىىبڭرل لكڭ ىلرلىى  ئىىائىلرلت  مسئىىاملرە ولىىرە  چەوەالسىىس. خىىسش الىىلكگە واكىىىلغئڭلاالىىلك  ئەگەئ ئلىىۈە  

 مىسىەوللتلز ب   الىبا ۈ الىلكگە واكىىلغئڭلا  چل لشىلاخئكىال ىلرلشىىا  ئسۇئڭ  ئې لا  قبڭرلز  ئسۇئڭلا ىلرلا  چەوەالسس.واكىلغئرا 

  ىلرلاغئڭ  ئلكىائ ىلرلدللا  ئلش البا ۈڭلكڭ  ۋە وېللشغڭ مسىەوللتل لكڭ ب   البا ۈ ئسۇئرا اللكمس خارلسل لك  وېللشرلشلز 

 زلاىې لزدلشىل »: ئەرەاالسسىاۇ.  ەالەمىلەئئلى    الىاۋۇورلتىىائۇش  ولىرە  چەوەالسىس. خىسشىل ۇاللىا  واكىىلغئڭلاىلرلى    چەوەالسس.

  قبئالەچۈە  ھەە ①«وائ الاۋۇو  ەھلىلزلاال بزلدەئ  زلاىائلشل ە ولر ەوەالسس.ىل ۇاللا چ

 مۇئامىلەئىللىق 

 لشىىىلرەئڭلاق وئرىىىسش اسمشىىىاى ۋەىلرلشىىىىاڭدۇ ئلزتىىىاالل ئلررلىىىت  الىىىلرلت  مسئىىىاملرە ولىىىرە  ئىىىسۇئىلرلاڭىىىدۇ   الىىىبزب   گەەواكىىىىلغئرا 

 سڭل لىىائ ئىىبزل لكڭ  وئرسىىل لك ئىىبزگەئچ ەق   ول ۇۋڭىى الىىلك  ولرل ۈىى   كىىسڭ   ول لىىددئ ئسالىىسررل لدلل وئرسكىىزلاڭائلىى   البا ۈالىىل ە

 ۈگلتلى  چ  ېتەئالىلكرلۈرەئڭا ەز و ۈ سرىسىل لكھلاىاق  ئئى وىارل لكھلۈ : مەالىلرە   ئبزگەئچەر ەاسلك ىەئگلك ئسڭ  البا ۈزمل ل ە

الىىلكڭ   سئىى  ەئتكىى  لكىازلزلشىىل با ۈالىىلز ال سڭلىىائ س.ىئىىى ە ئارىىد  ولىىر  لكھۇ وىىئرللزل بزگەئچ ەق  ااخشىىلرلىىا ئىى ەخغىلزىى ئ سڭلىىائ

 ازلىازلزلشى ز الىلبا ۈال ا  واكىىلغئڭلدىلر ااىد سلىئوى ەالىلالتل لكڭ ڭ ڭرل ااىدد ئا بزل لكڭ الى ە ىاال  وىئر للل  ەاللكگ ۋە با ل ل ەال

 الىىبزىل ۇارلىىت » سالىىسئۇئھۇ  ولىىك ئسئىلرلشىىت سئىىاملرەم سمشىىاىا ۋەىلرلىى   ئلررلىىت  الىلرلت  بزرەئڭ الىى ېسىىل ىل ۇارلىىت  ئ سۇئرىىااىئر  ئ

 الىىېال رلل  چائچلىىدللا ئىىبزل ە ۋەىلرلىىدللا   چەالىىل  ىەرىىلل ە واكىىىلغئڭلا الىىبزوىىائ  ىل ۇارلىىت  ىىىېۈ ەت ھەاىىدللا  «ئې لتلىىددچاكىىز  

 «ئەرەا ە قەىىۈئلۈۈى  ئىاي ىااىات  ولىرە  چەالىل   الىبزڭلاىل ۇارلىت  ئېللىكولى   مە »چساللمائز   ەاغالئە ئامې لۈلرلت  ڭەئاللددئ

  ئلۈە  ھې ە 

  بېرىشقوالق  كىشىگە سۆزلەۋاتقان

  ەۈكلزلشىىلااخشىى  ى ۋزدڭ مىىا بزرلزلۋۇچىا الىى ڭرللسىلزلىىائا ڭغشئىىا سئدەالىىى چىى ېرل  ااخشىى  ىىىئۇى الىى بزل ەالىى واكىىىلغئڭلا

  السچلىىىددئئ كىىىساائلتلز  ىئاىىىسش ئئچتسئللىىىاىائۇكىىىرل لز  ھۇھلىىى   بزقىىى بزلزلىىىائ ەىىلىىىدەى ۋزدمىىىا سڭل ىىىدۇوئرللزلىىىدلل الىىىل ت  ئ ۈئچۈەچىىى

  زلرەچتىىسئ ە ئەخغىلىىم ئېسىىل  ئەڭ وبرلۋەچ ەالىىرلل الىىبزلز  ئىىاڭغش  ىئاىىسە قبڭىىۈل ولىىرە  ھلىىىىەت الىىبزرل لز  قلشىىلزلا الىىبزرەۋۇچىا 

ب   لرلىا  وئرلسىلكى  ەاىدۇچئالىاى  ئئچتسئلسىلدۇ ئىبزل لك ولىرە قلشى   ئىس چل شل لسىل لك ااخشى   ئسڭ اللك  اڭدۇىلرلۋۇچى گەە اللكگە ول ۇۋ

 ئىاھەچرلزل  چل شاكىىا قىبە الىبزرەە  ئىاز وەئمەاىدد ئەى لىلەت الىلكگە ۋە وبر ەاىدد قبڭىۈل الىبزل لكگە ىلر اادد  ىئوسلاللكڭ   ئس ھە 

 الىېرل ىىئۇى   الىبزرل لز ئسۇئڭلىاالىلك  ولىرە ئارىد   چلرلسىل لك  الېرلشىلز ىىئۇى  لكگەالبزل  اللكڭلا واكىلغئڭلااللك  ئەگەئۇزلى  

 بزل ەالىىىولىىى   ىەئ ئەچ ۇ ل لكھلۈلرەئڭلىىىا ىېزىىى   ئاڭرل ااىىىدد الىىىبزل لكڭ  الىىىلكڭلا ئىىىسۇئ ىلر لسىىىل لك ئسڭىىىدۇى  كىىىەئت چل شلشىىىل لك

 ئبڭىۈملز  ئسڭلىا ەئل لىد ۋۇىلىتئىاز  قىبئۈڭۈ  رلشىىا چل لشىل  ئلكىىائ ىل وبرلۋۇچىىاڭرلىل لكڭ  قبڭىۈل ئسۇئرا الېرل  ىئۇى  ئەالتاالدل 

 ائى  كەز ڭلكھۇوئرسك  ڭائل   مسىەولل ە ئسۇئڭلاىلرل   كسڭدۇى  قبئلسلك ىئىس. ڭەچلجلسلز  ۋە

 تۇرۇشيىراق  جېدەللىشىشتىن ۋە تەنقىدلەشتىنباشقىالرنى 

ىلرلشىىتلل  ەاىىدۇ  چسالسالىى ئلزتلىىىا.  ولىىرە  ڭە ىى ەت قبڭرلىىدە ئڭلاواكىىىلغىلرلشىىل   الىىدەل ئئئدڭسىىلك ۋە چەڭىلىىدرەشواكىىىلغئڭ   ىەھەە

خاچاۇكىىاڭدۇ  لى ۇۋواىئى   ئىاھە.خاچاۇكى للا   ھدڭلىاھۇ  وئرلىدد الىەۋەبچاكغكىىا  وىسزدە مسڭاالىلۋەچز  چەڭىلىد قىبە  اائل ااىددواكىلسللا 

 ېپلر ىىايچ ىسىىا ڭسب   ئەالىى  مەرىىس. قل ىىدە ىەئزلىىى  ۇ ىئاىىسش قبئالىىلتل خاچىىارلىلز   ئسڭلىىا ئسالىىسردۇئلر لىىم  ولىىرە  اسمشىىاىرلت ئسڭل ىىدۇ

ب   اېىىدەل ۋە چەڭىلدرەكىىتللوىىائ  واكىىىلغئڭ   ىىىېۈ ەت ھەاىىدللا  «ىارلىىددھوالتسىىلك  ئىىاھە. ئلىىكھل ە ھوالىىت  ئەاللسىىلك» سڭا  كىىدىار ااىىد

شى  قل مسڭىدۇى ۈڭۈ ىى  ىلرلىدد لىلەرەراا ىا چائچ ىااغ  بەائرلىدۇ قى ې لشىل ئ سىەوللتل ەمى ەئڭلاقلشىلر ە.ىلرلشتلل الىاىغڭلا  ئىاھ ماال ۇ

  قلشلددئ الازۇۋەئ البا ۈگە ڭەزەئلدە قل زلا ىەئ

                                     
 ئل ا. چل ملك  ئلۋۇالت   ①



 

 



 

 

 قۇش ۋە يەھۇدى

 

 ملرىرەتخلى   ىەئ اېزلىدلل ىسكىزلاولى   چسئرىا ىل ۇارلت الىاا ۇە  ولرە  ئاۋۇز  مسڭرسى ۋە اېىل رلتئلزتاالل  ئبزلزلا ئۈالتلدە ھەئەخ

 دد؟ىلرل ڭې ەول    ىەئ ئسۇئھلل ئبچسەقلشلرل   

  ئېلتلددڭاخشا  ول گە ولرە  ئسڭلاھوئۇە  ئاۋۇزلز  ىسكزلاف ۇڭسلللرلل 

  ئئازاادد ئسالسسلىلرل   چەڭۈەشالاا لشللا  ىسكزلا ئلسپاڭلللرلل

  ىلىلددول  چاختللا اللكل   ىئڭ ئەالل لز  ىسكزلا وسئلتارلللرلل 

  ىئىسڭلدد ئسڭل لا ئسرسرغە ىسكز  وسىلزدلستاڭرلت 

  اەادد ڭەئاللز  ىەم لغخلتااغئ  ىۈڭۈ   اەۋېتلدد چسچس غ ىسكز  وسخلتاي 

  وااللدداللپاە وار للا ب   اللغە ىسكز  وس چۈئز

  ىلىلددااالاە  ىسش ئېرېۈت وڭرسىالاا ۇادللا  ول   ىە.ئئخشاادللا   ئسڭل لا ىەال دە ۋە كەقل ىائۇە  ىسكىا وس اا ئڭرسى

  ىلىل لدد ئلشرەەول  قلزئ فلرل    چئر درسى ئبچۈەڭرەئ للاېزلد ئسڭلا ۋەىاااچ   ىسكزلا وس ئامې لۈلرلت

 ئلشىىىرەەفلرلىىىى  چەىرلىىىدلمولىىى   الىىېرل ئلشىىىىا  الىىىەڭىەچ لرەئڭ ىلرلىىى  ملسىىىل رلت  ەىرلىىدفلرل لزىىى  چ ە ئلشىىىرل  ې لۈلرلىزلىىىائام ملسىىل رلت

  ىلىل لدد

  ىلىل لدد ئلشرەەفلرلى  ىباجەچرللل  ىلسل رلت و قبە ىەىىلدە ئەادۇھرل   ۋەىلىل  چائلە   قەرل  ىسكزلا وس الۈئلللرلل

  ئئخرلۋۇرلددول  ئئودۇ   ىسزدئرلزل الاا لشلدلل  ىسكزلا وس السھۇڭرلت

 ەىسھللغئرىاا سڭلىائ ە ولىر ېتللىائ وئرلىاڭرلى  ئ ەالىرلدللڭ ەرەاالسسىاۇمزلائ سۇا ا الى سكىزلاى س  ئاڭدلل وداللغكىا واكغاد اەىسھ 

 سكىىىز ى سوىىى ەم لسىىىلدللى ڭرللسىلغئڭلىىىائا ۋۇزلز ئىىىا سڭرىىىسىم سڭلىىىائ ۋە بچۈە ئىىى ېزلىىىدللا سكىىىزلا  ىدىلرلىىىد ەۋۇھ ەڭرلۈلزىىى ئائلىىىت ئلۈ

 ئبرتىىۈئگە  ېتلىى ئ ە ئىىئى ولىىر سڭ ئىى ە خلتىىاي ولىىر ەۋەچىىۈە ا سكىىز   ىدىلرلىىد چەرەە ەىىلزىى ى ڭرللاڭرلىلزلىىائا ۋۇزلز ئىىا ۋە بئگەڭرلۈ قىى

ملسىىىل رلت  ۋە افلرل زلىىى ەالىىىر ئ ە ئلشىىىرل  ەىىلىىىدەى سشىىىى سوىىى لۈلرلتې   ئاڭىىىدلل ئىىىامدىلرلىىىد چەرەە سرلز  ىىى سكىىىزلاى سئلز لرلىىىكھلل وىىى

وئرسىىىا  ۈئلللز   الىىىدىلرلىىىد چەرەە ې لشىىىلز و ەڭت اادلسىىىلدلل  ل الىىى افلرل زلىىى ەىرلىىىدلمچ ە ئلشىىىرل لزلز  ھوئۇە ئلشىىىرل  ې لۈلرلىزلىىىائام

 ۆرەچىىرەئھ ەكىىۈە ول ر ۈالىىتلدللئ بقىىۈملت ى ۈئللەالىى ۋە رەاىىددەالپئ ەەچىىائلەلز  وئئملرللىىا  ھ سكىىزلاى سئائلىىت وئرلىىا  وىى ەىسھللغئرىىاا

  دوئرلد ەئرەك ەق  ىارلاڭرلىلدلل  اادلرلزل  ھۇئفئئرا ا سخغەئ سھۇڭرلىزلا  الدىلرلد ەئزئ ەكۈلغچللاچ

  ىلرلزد  ەئال ەچ الاڭلدلل ئللسلب   24الر ب   2010ژدئڭلر  «مساتەمە ئەل»ىلىلدللا  قسۋېلتتا

 

 

 ىلمەسلىك كىرىزىسىئاۋۋال نېمە قىلىش الزىملىقىنى ب

 

 ەئھۇۋ ى ەلئ ۈالۈەا: ھوقتئئ

اىاق   ۋېرل ئئئڭللىا ىئالى سىل زلىام ەمەالىز ئ سىلىمى بر ەالىتلل و بڭىۈلق سئلىدللاڭرل للائاردلىدۇ چ ەڭئ ەىەچتەا ەى للەتئ ائلشغئڭل

 سم لتلىدلللسى  ئلسىغ. ئقل لك ەئمەالىرللو ەى لىلەتئ ې وئرلاڭلىا ىى سىلىمى ۋەىلرلى   سئاملرلس م ۆئۈئرۈزئلشغئرا ز ەمەلئ ۆئۈئز

 ەۋۇالىى ھلزىىدۇئرلت ھ ۋە ۋۇرلا الىىاڭل ەەھ ەىرىى ئلرلىىى ئ بزرل لز  ل ىلرل لىىدلغ چئختىىاە ىار االىىتلل  ئىى ەز ائرىىدلل ئازرىىا  و ەرىزلىىاخ ۋۇ.ئىىا

 رلل ىۈكەڭ ەالىھلززى   الىەۋەو  ئاالاالىرلت  ڭلىاوئرسكى   وسڭىدۇى  ەچىۈە ا ەئلجلسىل ەھ سمرلشل ئائلسللا قل ل  ئئم ەئىلرلدللا  قلشلر

  ىلر للاڭرلىتسئچئر ۇ ولرلى ىاالل  

چىىئر لرل لز  خاچارل لىىدلل  ااخشىىلرل لز   ەۋزەررل لىىدلل ئ ەۋزەررل لزىى ئ ەڭئ سىل رل لىىدلل م ەى للەچرلۈرل لزىى ئ ەڭئ ائلرلىىى ئلشىىلغئڭل

 وې لىىدللا  وەر لىىرەەالىىلز  ىل  لتلزىى   واىا ڭەئالىىلزلااىىاق   ئلشىىزلاىاڭىىدۇى ولىى   ىەئ  ئلرلىىى ېپلرىىددئق ې لشىىۈەااماڭرل لىىدلل ئاا لىى  و

  ئبر ەمددئ



 

 ې  لزى ىب   ەزى ەالىلرلرەئھلۈ ھلزلىم م ەئقلشىلر سئرىس ىارلىا  ڭ ەىى د.م ۈكلزلشىتللھلزز  چئر ۇ ى سئلدلل ڭ ەئلپەچزلامب   ئلرلى

  دىلرلد ەھلزز  زۇا ە  االسلپرلى  ولر ەزالاىلت ىلرلشت ەزەئھللااق  ڭ سئلۋېتل ئاك ۋېتل ىلرل ەزۇا

 چىىتەەىەا ەى لىىلەتئ ەالىىسئۇڭغئر سئرىىس ئىىاز ڭ ۈكەڭ لسىى ھلزلىىم ى ېتەئالىىلك ئلەغالىى  الىىارغ. ولىى ۇى ولرل ىى  ا دئدل ڭلللتىى  ھ

 ئمەالىىرلل ەو ەى لىىلەتئ ۆئۈئرلىى ل ەز ېرلىىدللا ق ەئلجلىىدەول لز ىى  ھ سە وئرىى ەكىىلسلم ە ئلشىىغئ ولىىر ېرلىىدللا ق ەئلجلىىدەئلۈۈلز ىى  ھ

  الىىاھل  خاچىىارلىغئڭ ەىىىۈئۈر ەلھلىىل ڭاملىىدلل ق ە خاىلشىى  ولىىر ېىىتل ق لرلىى ې ئىىاھھ  ئلشىىغئرا و سەئلشىىغئڭ  چاكىىغە ىئاىى ەۋزەلئ

 ئلشىى سچ دڭىدۇ  ئئئئارىدلزى ەئە ىتللچ دڭىدلرل ئئئ ۆئۈئ ز سچئرل ىى ەچە ڭلسىل ۋۇىلتىىاولى   ەرىس.ئلىى  م ەئاىاق  ولى  ەمەلئ ەئىلر اىتىا  ولى 

دلل ئلرل ى ۋەھلىل  ئئىسۇ رىېۈلل  سمۈللمى سئلشى چ ەئلجلىدە   ھئلۈۈلز ەىەچتەا ەى للەتااق  ئل  ئ ەمەلئ سو ەچە ڭلسل ۋۇىلتىاواكىا ول  

 سھھ خىى سر للىا   )وىئاا للا خسالسالىللەچرل لز  ىارەچزلىائلۈۈى   وىس ۋە  ەئىلزى  ۋۇىلتزلىائلۈۈى   وىسئىاز وئرلىاڭرلىتلل   ھەال االسى ئارلىا  

 ائل لىىىىدلۈ  ئارل غئڭلىىىىى مرلىىىىۈەتەم ېرلۋۇچىاڭىىىىدۇ ق ېسىىىىل و ۈىىىىىۈ خىىىىاڭرلىلز  ئلسىىىىتلغ ىلرلىىىىى  ئ سخىىىىائۇو ۈىرل  قىىىى دالىىىىللەىىىىىائ ئ

ئۇالىەئچ   سشئىىالىل چلدۇ ئ ۋەئل ى   ۋەچە  اواارل ل لكڭلى سالىسئئ اولكڭلى بچۈلزل ە ئ ە ەئۋەئرلۈل ەىلرل  ال ەچ ەخ ەىلاسرلسخائلز ال

مىاھھلم  ە ل لىكگەڭترلەئز  ېرلۋۇچىىا ى ەىى د.م سئالىلتلدللىلرلى    ەتخلىكم ەرىلى ەخ ېرلى ولرلىى ئ سەئئى ەقتەوتەچا ار للاڭرلىتلل  ئارلم م

 ەئەالى سل ى ئاال ىاي ۈىىۈ ئ بم ەئى ە ىرەڭ ۋە ەجى ە ىرەڭ ەمەلئ ۋۇالى  ەمەل ئ ەئز  ېتلى  ئ ەئزچ ەئزڭى   ەتىلرلشىتلل ئللىائ ە.اائھ

  بىلرللزللا ئئخشاش ول  ئل 

  ەۋلتلزى. ھئلسىغ ەم ىاىلرلىدللا   ئ ەئەالى سلملرلىئڭغە  ى ۈىىۈ ولزا ىلرلى  ئ ەالجلدم ەىەئرەئگەك ەچۈە ق سەچئر ە ولر ەالجلدرەئم

 لزلىىاەۋەچ لرل ھ  خل لسىىتللا سالىىسر اڭغئڭ م ۆرەچرەئھلۈىى ئاالىىللا ىاچىىائرلت ھ سئۇئئچتىى ېز ىىال و دڭسزللە دزىىىل دئدش ىاڭىىات اااىىد دڭلىىاھۇھ

لىتلسىىىىاھ ئ ېپلرلىىىى چ ۈى قىىىى ە.ىلرلشىىىىىا ئئخشىىىىللا  ئىىىىاھ ە.اىىىائھ ې لزدۇكىىىىغئراى ەرەالىىىىتلزدلۈ   ېرل  ئارىىىىدلز  ئىىىى ېتلشىىىىلزلاق دئدەئىىىازھ

اخشىى  ا ئرسڭرللىىا سڭ ەئمەاىىدللا ولى  چلىىللل و  لكىلرلشىىز  الئئلسىىل ە.اااغئرىىا ئىىازئۇى ملىىدۇئھۇ اىىائھ ەئھرلزلۋۇچىىىا ھ ئالىلكرلۈلدللېتەا

  ىسل رەئىەالىېەلل ئۈىىۈ ىلرلى   ىەج ئۈزمەالىتللالرى   ىەئ ئىسۇئ قىبئھۈمۈ   ڭسئرىسڭرل لز  اەڭە  بئھۈ.قى سالسر اڭغئڭ م ەچرللڭلل

 اىىىارەچتەا ئەم ىىا  ىلرلىىدد الىىەئە  ىىسل ھەە ىلرىىددئل لك ىەج ڭسئرىىسڭرل لز  ائىسىىسرغئھللوئر للىىا   ەئز  ىەج ىەچتىىا  ىلرلىىدد الىىەئە

  لكھۇلللزلالىىئئ ە.مىىاھھلم اىىائھ ۈىىىۈ ئ دئدشىلرىىد ەكىى ائرلىىدۇ قلتىىاوغئڭ  ڭ بگلتل ئىى ھلززىى  ىەى خەرىىىىە مسالىىسر ا ىارلىىا   چې ل ىىىاە

 ەگەئ  )ئزلددۈكىلى ەەىلرلى  ھ ەئەالى سلئلشىىا  ى ۈھەوئر ااىدللا  ولاى ۋۇبا الىاگئاى سۇئزى  ئىەرە چ س  وىبئۈاىددئ ۈزلز اللكھلل اى سۇئئ

  بسئئلس ۇ  لرلىت ەاتتە  سىلرل  وئرسا و ەجى ەق ۇئچ ەئز   ەاتتەىلرل  ىازل ى    سڭدۇىم ە ولرس

  ەۋزەرىىددئئ للەمەررل لىىدئ ەجى ەمەررلىى  الاىىاھ ئ ە  ئاالاالىى بقىىۈمل ەى ەالىىۈللق ۋەئىىاالت   ە ئوكىى زلىىاىسئئىىا  قەئل  ەرىىسمۈ  م

 ۈڭل ەقى ەتىلرلشىز  ئارغىىىا  ئىاخل  ۋۇتئىا ەئەمزى ى ەالىجلد م ەملزرەكىز  چ ە ولىر سىاالغئڭ  الى ەئاللر: ھې ە  مسڭدۇىئارغى چائاۇ 

  ەلەمئئخشىاش ئ سۇئئى ەزل لىدەڭ ائارغىزلى ېساوغمسىلرەئ؟)ئل اڭللىاب ئئخشىاش ى اائرلدۇ الاىاھ ىلرلاڭغئڭلى ائارغىزل ۋە ېلتىا ئل ا  ئ

ائرلىىدۇ  ائارغىزلىى ە اىىاڭرل   ولىىر ە.مىىاررل   ى ۋە اىلرلاڭغئڭلىى ەتىلجىى  ېلتىاڭغئڭلىىا ئل ىىا  ئ . دىلر ااىىد ەتىلىىدۇا ەۋمزىى ئىىارغى زۇرلىىى ى

 سۇئرىىىائ ەولىىى ئ . ې لشىىىۈۈىلرەئھدئئ ەىسىىىلتل ەم سۇئكىىى ەڭەئ دئ؛قاچتلىىىد ەڭئ ەئگاىلىىىدۇھ ائارغىزلىىى ەئلجلسىىى ھ االاىىىاھ ىلرلاڭغئڭلىىى

  .① ې لشلددئ ې ەچۈەڭ ەڭ ۈرۈزم ەڭزەچرەئھەا سۇئئ ې لدد و ەۋەئخ سشخ ە ولر ەڭزەچرل  ا ۋەئۇزلرلى    لت  ەىئ بزلزلائ

 ىىىاڭ ە  ولىى  ۆئۈئلللتلىىددئز ازۇماڭزلىى ۋە ەازىى ئ ەئز  ەالىىل ڭلاىلرلىى  ىىىازل ى  ئ ۈئەشىائكىى  قىى ە سىىەچلرل ل ەال ېىلكم لغئڭلىىائاچ

ئارىدلزى   ەاىدللى ەئز  سچىىسزدشى سالىسر اڭغئڭ م ەھلۈ وئالىزلل»: ولى  ماىارلسىلدۇ اىد ىسۋە فەى ى  مسچە ەقۈىسئال  ئلر لى   ئلسىغ. 

الئئۇكىىىاڭدۇ   ىەىىلىدەچىئر ۇ اىىاق  خاچىارلى   الىبزڭلاماىارلىدلۈ   وىىس مېزل ىدلل قلشىلرەئ قىب رل ە اازرىا  ئلىىد    ھەە«سئلىددچ دڭىدۇئئئ

ك ېىىچ» ئلسىىغ. فلىالىىدۇ ۈڭۈ   ىىىبزھدئالىى ېتللىىائرلتئ ۋەچىىئر ۇ  ئە بئلسىىغ. فلىاللىىا قىى بز ماىارلىىدلۈ  الىى سوىى سىلزلىىااازر: ئسۇئرىىا مە 

 سملمئئمى ەاىدللا ھ «ېرلىددوئرلىدللا  ئلشىغئھلل ئارىدلزى  ىاچىائھۇ ق دڭدلسىائئئ ې لۈسل سق دڭدۇشىلرلزلا  ئلشز  ئئوئ ەرەەچ دڭدۇشئئئ

ئىىاىرلت   مسالىىسر اڭغئڭ  وئالىىزللەھلۈ  ئەم ىىا  دلىىدوئر سئىىاھۇ ىلرسىىل  ې لۈتىىۈئۈەق ەازىى ى ەئز  بئە قىى برل ارل للىىاوىىائ  ئلسىىغ. ئ ەىائلىىد

ئىىازۇت  ەچل لىىدللخ بگلشىىل چ برتۈئۈرىىۈەئ ەقلردەاامىىائلم كىى ەئە ىىتللولىى  چ ەڭەا ەچرل لىىدلل ىاۇق سررسىزلاائالىى ۋەالىىلغى ب   ئىىار لت

 سالىىتاز  ئەئزىلرلىىا    ەززۇەىىىىازل ى  زۇمىىا  چ سوىى ۈڭۈ   ىىىەئزھدئوئر ااىىدللا    ەچىلىىمى ې لۈتۈئۈكىىۈەىلرلىى  چلىىك ئىىاھۇ ىلرلزلىىدللا   ق

 سچرەىمىى اىلرلىىدللاڭغئڭل ەاىىدۇ  ڭلسىلسىىتلغ ەەىلرل لىىك ھ ەجالرىى  ى ەئى سق  ولىى  ئلسىىپاچ  كىى ەڭەا اچئر لرلىلزلىى بزلزلاالىى سۋەاىىدلزلاى

 ېىتلىى  سڭجالرى  چى ەئى سە ىلر للىا  وئرى ەج  ئلر لى   ىدىلرلىد ەكىۈل ئىاھۇ ىلرلى  وئرلىاڭغئڭ  چ ەئزلزى   ەجالىاڭرلى  ئلر لى   ى بەق

 ەئەمىى ەى ەۋالىىل لدەم ەجالرىى  ى ەئ  ىەاىىدد%ڭىى  ئل لر15الىىاڭلدلل ئىىائۇ   اىلرلاڭغئڭلىى ەجالىىاڭ  ئلر لىى   ى ېرلىىدللاڭغئڭلاق ەاىى ەى

  دقلشىى  ىلىلىىد املىى300الىىاڭ  ئىائۇ   ەر ەڭىىرەئق ەاىى ەى سەوئرى سڭج چىى سۇئھللملرلىئ  وئرسىىا  ئىى 2ىىىاا  الىىاڭ   سملمئئمىى ېرلىدللا ق

ىلرلىدللا   ەئەالى  ىغئىەولى   مل ەئى ۈىىۈ ىلىل ى  ئ ەجالرى  ى ەئ  قاكىۈ   ىدئىلرلىدللاڭغئھ ەجى ەقى ۇئچ ەم لس ى اىارلاڭرل لزل

ىىىىارلز   ې لزدۇكىىغئڭلاى سالىىسر ا وئرلىىىا  م ېاتللىىاارلتئ ۆئۈئز ەم ەمىىىاھھلم اىىائھ س اىىىاق  ىىىائلۈلز  وئرسىىل  ې ل لزىى ا سرزلىىا  سكىى

 سئدكىزلاغكتخل لستللاڭىلرلى  اىاق   ۈئەشھلزسىلكرلىىا ىائكى  قى ئۇ اچغئرىا سخ دئدش ىاڭىات اااىد ەۋلتلزى ااخشلغش ااق  ئلسىغ. ھ

 ە.ئلشىىرل للا اىىائھ ېرل الىىاىغە ىىى ەۋاىىسھلللتلز م بزئىى ې لزدۇكىىرل ل لكڭلاى ېىىكلر ە ئ ەئلپلىىدللچ سالىىتەمرلۈل لرەئم اىىاق  ېرل ئارىىدلز  ئىى

                                     
 ب ئااەچرەئ  21ب  19  وە الۈئلس چەۋ ①



ىىازل ى   ۈڭۈ ااخشى  وىئۇئ ئلىد ل ىى ې لىدې ە لرسىا  ڭى ەئەالى ۈىىۈ ىلرلى  ئ ە.اىائھ ۈئەكىرل ل ەق ەىىىاڭلمى سۇئڭلىاىلرل  اىاق  ئ

  دوئرلد ەڭسسەم ەىلىلتل ەى ۈىزلاق ەرۈ و ەمەل ئ ۈىل ەق ەىلىەچزلاى ەرللەزۇماڭدۇ ر

 ااكىغئڭلا ەچرلىلللاڭھ ۋەئلەغالىرلت  سئرسڭرللىا ىازۇڭلىا  ڭ ەچلىجەڭ سەئئىى ەڭرل لىدەئل لرلىل   ېىكۇا ېزژلزې رلىت ئ ەھەوللات ئ  ەتلاوېچ

 ەزقىىىسزم لىىىاسۇئڭ  ئبئھۈ.قىىى ېتلۋۇچىىىىاڭرلىلز چاكىىىغە ق ەخەالسسالىىىرل لز چ ە ولىىىر ەۋۇھ ېىىى ە ئاچىىىاا لك ھ بزل لكڭ ئىىى ەۋلىىىتل ە. ھئلسىىىغ

 سڭاىۈىىىائگ ئسالىىسر اڭغم ۈچىىۈ ىلرلزسىىا   ەئزچ س ىىااەق ەئز   دالىىاڭلرلد ەمەررل لىىدللئ س ىىااەق ەئزىلىلشىى    ېتلشىىل ا ەخەالسسالىىغئھۇچ

ىاچائللىىىا  الاىىىاھ ە.ى ەتئللىىىاھ ە.ھۇئل لسىىىلدلۈ  ئلشىىىرل لز  ى ەخەالسسالىىىرل  چ بزرل لزلىىىائلىىىد   ئ ەااكىىىغئ ولرسىىى س  وىىىەەوئرلىىىدللا  گ

لرلزلشىىى   ى ۋۇارلىىتئۇ ېتل ىلزلىى ى ۋە وئرسكىى   دئدلھ ەچزلىىاچل لۈ لرلىىل ئلشىىرل   ڭلل ەچتلۈ ئىىاھ ۈڭۈ ل؟ ىىىەمەالىى سئ بچۈىىۈزەرەاتت ئ

 قەالىىپلز  بزئىى ىەم لسىى  مسالىىسر اڭغئ  بچلىىددىاچائللىىا ئ ەتئللىىاھ ە ولىىر ەئچ كىى وئرسكىى  ىلرلىىا   ەئلىىىاا ەقرل لرلىى ل ەى ەئلىەچزلاكىى

چل لۈ لرلىل  لزلىائبز ىەئقلىى ھەۋەچزى  وېجل لىدد؟ئلشىغئڭ  قلىى  ڭسئرس  مەڭپەئەچرلل مسالسر اڭغئرا قل لۋۇرسا ائرللا  ھەۋەتچاكغە 

واكىىلغئرا  ۋەلرلى  ىڭامااىا   ئەمەرللەچىتە وەرۈى  دد وئر ااى ولرەڭىغچلى   ھەۋەت ىىۈڭۈ ل ئەمەالى س؟ وائۇۇادد ئېرل  ھۇئل لسلدل س قەالپ 

 ىلغچت   كسڭدۇى ئەرەاالسساۇم س  ەالەملەئ  وئرلدد ولرە  قبئاللتل ئلسغمز  ااكاە 

چل لۈ لرلىل  چاكىغە  ەالىپلز ق ې ىااسلسىلدللى سۇئڭلىائ ەرەاالسسىاۇ.ئ ەالەمىلەئئل لرلى   ئلىد     ەالل ق ەم لس ى ائڭلەالاىاولر

 قەالىىىپ   ائبزرل لزلىى ئىىسۇئ  ەمەلئ سا للىىا ىلىلشىىىىا و ۈىىىۈ ىلرلىى  ئ ەۋەتائرللىىا ھ ائارغىزلىىى ەئڭ قلشىىلر ېتلىى ئ ەئزچئلشىىرل لز  

 ئىىسۇئ ۋۇىلتتىا سكىىلرلزىىاچت    ئسىتىسئدش ئسۇئرىا قەر ەڭىدە ۋۇىتىى   الاىاھ ىلرلى  كىسرسررلزاچت  ولىىرە چل لۈ لرلىل ئلشىرل    ۋە ىىۈڭل  

 وئۇچت  ئلشرل لز  چاكغە الااھىا ىازل  

 بگلزلشىىىۈلغئئلسىىىغ. فلىالزىى   ەىەت  سەىئاىى ەڭرەئڭىىى واكىىىا   سالىىىسر اڭغئڭلازۇماڭلسىىلدۇ  م بزئىىى ەززۇرلىىمر ەلىاملىىىد ئ ەوىىسئل ىىا. ئ

 سىىتللا خل لرلىتلل  وئر للىاڭ سئۇئھوختى سالىىسر ا ھللائرل لىدۇ م سالىسر اڭغئڭلام ۋۇىلىىتغئھۇ سكى ۈڭۈ ىائكى  ىلىىىىا   ىى ېتلۋۇرلاڭرلىللىاا

  سئدۇچت چا ش سۇئرائلشرل   ك ۋۇۇشھۇ ېسەررل لز ق سالسر اڭغئڭلائلد   م ېشلدۇئل  و سئۇئھوخت سھلمەىااق  ا

 ەل ەملشىىغئھۇ ئ ااىىدلرلت وئرلىىا  ئ ەچۈەئلزسىىاڭلل سڭدۇىغكىى ەمىلللىىتل ە ا سالىىسر اڭغئم سۇئئىى بئھۈ.قىى سالىىسر اڭغئڭ م سئرىىس ڭ ەڭەا

 ە ىلرلى  ولىر چىائچل ب   چىاۇش ەالىلرلرەئھەوئر للىا  ھلزلىم م سىلىمى ۋەئلشىغئھۇ  بەقىزلللزى   ەرۈى  اادلس  اىئى  و ې ۈل  ەى ەىەت 

اىىىاق   ددوئۇمىىى ەقل الىى ەالىىىجلدرەئگەئااىىىارغئ م س؟اىىىاق  ئل لىىدل  ەۋزەر ىىىسئ ېىى ە ھ ۈڭرىىىۈزئىىىاملزز  ئ: مەالىىلرە   بچۈۈزلىىىددئ بم لز ئىى

 ەچ س؟لىىدئواىىاق   دوئۇمىىد ەئىىائلغئڭ  ئلشرلتلشىىۈ ۋە ىسىئكىى ەمەالىى س؟اىىاق  ئ ەچ سولىىدئ ېىىلل چامىىاى ا سئدەئئرتىى ۈالىىتەردەئ س؟ىىىائۇم 

 ىسكىسڭدۇم ڭلاسالىسر اڭغئم سۇئئى ۈڭۈ  اادلسى  وىائ  ىى ۈكى ەڭرل ل لغھ سالىسر اڭغئڭلا اادلسى  وىائ؟ م ەقل ى  اچائچلشلشزل سۇئڭ و

  دولرلد ەەھ سئالەت  ېپلر الخل لى ىلرلشز  چ سۇئرا اادلرلزل   ئ سچرلىلدللولە

ب   ەۋ.ئاڭلسىىىىللا  ىب   ئاچىىىىا سۇئئىىى بئھۈمۈ  ااكىىىغئڭ  قىىىى ەچرلىىىىلىللا  ەئلشىىىتەڭىىىىامرلت    سخرلىمىىى ۈ ەچرلل ۇئ الىىىىھلزىىىد ەز و ەڭەا

 قلشىىىلزلا ىەمىى ەواكىىىا  چلپلىىىدلۈلرەئھلل ئبزرل لزلىىا ۋە ئىىبزرل   ئېتلىاھلىىىدۇ ئسۇئڭلىىا ىىىۈڭۈ   دىلرلىىىد سئىىاملرەىئ ىىال م ې لزدۇكىىرل للاى

  ىۈكىىلزلدد ھەە قېىى ەزىلرلىى   مسئىىاملرلز ىلرلىىدللا   مسكىى لۈۈەقا ل رىىا   ئسۇئرىىا كىىسڭا  ھلزىى  ڭىىاىلى  اىىئر  خاچىىا وىىسزدى  ئېتلىىىاھ 

 ىەچتىىا  دىلرلشىىىا ىاىل لىىد سئىىاملرەم ەھەورلىىلئ ۋەىائلىىدلرلل  ھۈكىى ەرەئگل س ىەچتىىا مسكىى لۈرەئگە قا ل ۇئرىىا  ىسئئىىا  قەئلىىى  ىىىارلسق 

ئاچىا ـ  ەگەئئ: ەرى ە ق سڭىدۇىم دەىسئئىا  قەئل ىىلرلا   ەۋالللەىلرلشز  چ ملرەسئاااخش  م سئاڭللل ب   زوئرللا  ئاچا قس  لرلىىاوارلسلز  

ااخشىى   دڭلىىاھۇھ سۇئرىىاىلر لللىىل  ئ ەتئلتىىائ سۇئرىىازوئرلسىىا  ئ ەرتۈئۈكىىۈەق ې للكىى ڭىىاما ەئالىىلز ڭ ەاىىدللا ولر  ە الىى ېز الىى ڭئاڭىىا

 ① وئرللل سئاملرلدەم

ال ىئ ىى ەئگەلرالىىاڭرلى  قلشى بەقى ەئڭلاالىاىاررلت قلشىىلر سزد ئىى ەچرلىلىللا  تەەئلشىىڭىامرلت    سخرلىمىى ۈ ەچرلل ھلزىىدۇئ الى سڭدۇىكى ەڭەا

ارىدللا ئ ۈىىۈ ئ  ل ېجلىئلى  و ەمىلىلەچرەئھەا ەىاىشىلتلدللا   ئلىدۇئ ەئمەيو ەىىلزى ئلى  ى ەمرل لزلىائاھ ەچۈە ىلرلىدللا   ئلشىر سئاملرەم

ئىىاە ا ەچرەەالىائ ە ولىر ەواىىاڭ ېى ە لىدللا   ڭامازرىا وىائل لك ھىلر ەزۇا ۋۇىتلزى  سۇئڭلىائ ەۋەوسىلكئلر ااىدللا   ال بزگەوائراڭغئڭ  ق

 ئڭاىىىىا ەخغىىى ئ ىلر ااىىىدللا   ۋۇ ىىا ۋەھلسىىىل ە سئمااىىدللا  ىلللز لرلىغئرىىا الىىىارلدللا   الىىاۇ. ىلرسىىىا ىاات ەئڭ قلشىىىلر سئرىىس ڭ ېتلىى ق

  دئئلزساڭغئھ

 ۋۇىتلزىى  لىىلىل  ەچر واكىىىلغئڭلا ئىىسۇئ ھې ەڭىىدە لغئ ىاڭىىدۇى ئىىئر  ئىىسۇئل دئئىىئر لغئھ سۇئھلزىىدۇئۇئ وىىائق   ئىى سڭدۇىكىى ەڭەا

 ولرلىىددئۇمرلىلز  ىىا ىېىلرلشىزلا ڭەئالىىلرل ل ەمىاھھلم ئل لدۇئىلرلىلىدلۈ   قلشىلرەئڭلاھلزىىدۇئۇئ  مسڭىدۇى  ئىئر لغئھدئ ئسرسئۇاىدللا 

 الىىائەت  ددئسرسئۇاىى ۋۇىلترل لزىى  وئرلىىا  ىل  ەچرلىىلماھھلىىدلل  ئسۇئڭلىىا چىىسئدە  قىىبئۈەاامىىا   وەز كىىسڭ لرللىلرلشىىز   مسڭىىدۇى ۋە

ىىىازل   بزرەادد الىى ئلۈەڭرلۈلزى ائرىىدۇ  ئبزلزلىىا چىسئدەىلى ىىاي  ئبالىدلل وئرلىىدد  قېرلىى ئىائۇ   ئارتلىىدە الىىائەتىلرلىىا  وئرسىا  ۋەھە وەكىۈە

 ىىې  ول ۇۋڭلىا  لىددزچئالسىلرلىا  قلشىلز  اىاى  ۋەھە وئرىسە وئر ااىدللا  ىىازل   چەالىائ الىائەچتل سىازل  ول   وس  ول ۇى ھەادد قېرل ە 

 سڭىىدلل ۇرت  ئۈىىىۈ ولر ەڭىىرەئ ىەھئلزىى  اەئھە  ىېسىىاوغڭلا ئئر لرلىىت  ئېرلىىۋېرل  قبئالىىەچ ەي  ىىسرلز  ىىىسئدشولىى   قەر ەاىىدللا  ڭەئالىىە

 لەمەال س؟ئئر لرللاڭغئ ئئر   ئ ۋۇىتلز وئرلا   ەچرللىل  

                                     
 ب ئااەت  15  رسى ا  الۈئلس  ①



 

 ەركىرىزىسل ەلگەنك ېشىغاب ۇسۇلمانالرنىڭم

ااخشىىى   ەئڭ )قلشىىىلر ەالىىىلاەتڭ ۋەز ەئدە مب   ەمىىى دئ: مەالىىىلرە   سشىاا لىىى  ىئاىىى ەمەررل لزىىى ئ ەاىىىلئ ەئزوئرلىىىا    سىلى  مىىى1

 سئ للمىىى  ەئزھدئ  سىلىمىى ېرلىىدللا ئاردلىىدۇ ق ائوزلزلىى ۋەب ڭامىىاز  زۇقىىات سشىلرلىى   اامىىا  ئلشىىغئھلل چئالىى ەكىىەولسلئلشىىغئرا چ

اامىىا  ئلشىىغئھلل  سا داىىدد ب ااخشىى  ئلشىىغئڭ  ىلرلشىىىا وەئڭ )قلشىىلر سۇئئىى سئ ھوالىىتت ە ئااىىارغئ ولىى  ـ ولىى   ولىىر سئ للمىى ەئرەئ ئ

 ەىلىىئىارغى ئ سۇئراكى ەڭەئ د ىلرلىد ەتئلتىائ ەالەمللى ل ە  ائارغىزلى ۋەئارغىىىا  ې لىدد زۇقىات و د ب ئاھۇ ىلرلىدسىڭامازڭ  )چئر د چئاللد

 ۋەڭامىىاز  ەالىىلاەتڭب   ۋەز ەئدە مب   ەمىى دئ ەچتەئىىاا سوىى   ①سىلىىددئئلىى  ىلرل ە ولىىر ېۈ ەتىىى سئ رىىارللت ەىلىىىەچە ىئىىارغى  د ىلرلىىد

  ەرتۈئۈر ە ئاردلدۇ ق ازۇقاچزل

ب    دەئىىەمب   ەمىى دئ سئرىىسڭرل  ڭ سالىىسر اڭغئھللم سچلىىدللا ئوزۇ چ ۋە ې لىىدللا زۇقىىات و ساىىدللا  ڭامىىاز ئئى سئالىىل س چ سڭدۇىكىى

 البزرلسىىە ارلىىا  اامىا  ئلىى  ىلرسىىا اىىاق  ا قېرلىىدللا غە خلىى كىىەئلىەچۈە ولىى ۇۋئاردلىدۇ  قىىبز  بر ەاىىددو بڭىىۈلئلشىىرل للا ق ەالىلاەتڭ ۋەز

ڭامىىىىىاز  اېىلزرل لىىىىىدلل ۋە چسرىاڭرل لىىىىىدللىلىل لىىىىى  خئكىىىىىزلرل لدلل   ۋۇىتلزىىىىى  ملزىىىىىست وەش ىېىىىىىتلى ولىىىىى ەئ ئاگاىغڭددئمااىىىىىدد  ئىىىىىسڭ 

لىت وارلغئرىا ىل ۇار اۈئلۋۇچىىا  راالسىلك  ڭلشاڭسىلك ىئا ااىدد  ئئاغ  ىس وې لشز  ئېرل  مەالجلدقە ئسالسردۇىل ۇارلت  ئئىسماادللاڭغئڭ 

 ەالىىىسل م ھلزلىىا سوىى ە.ئىىاھ سالىىسر ا ولىى  م ەئى  ەالىىلاەچتسئڭب   ۋەزوئرلىىا   ەئز  ىەم لسىى  وسۇئڭلىىا  ولر ەاىىددىلرلشىىز   ڭەالىىلاەت

 ئڭ سۇئىى ۋە لىىدددئخلىىغە ئلىى  ىلرلىىاڭغئڭ  ىل ۇارلىىت ئاگاىغڭد سڭل لىىائ د ىئردۇاىىد سڭ ئىى د ىلرلىىد ەۋەتھ سڭل لىىائ باۈڭلىىدد ق سڭل لىىائ

  ۋۇرلددىئكل ېپل ەااخشلغئ ال ە ولر ەىائ ېۈ ەچرللى

ملىىكۇ  ئۇ: مەالىىلرە   ېىىتل ئ ەئزچ ەئزرەئڭىى واكىىىا   ەئلجلىىدلۈ ئئخشىىاش ھ ې لىى  و ەى لىىلەتزوئ ئ ەئاۇىلىىد ەئزرەئگە  ەز و  2

 سر اڭغئسالىم ەز و ەزسڭل د  كىبەاالت  قىڭاىى سمااىدللاڭرل  ڭامىاز ئئى ەم ىا  ئېپلرلىددئلزتىاالل ئىاز چ سالىسر ا م سچ ااىدللا ئوزۇ چ ېللدۇئ

وااىا   دڭىدۇئئئ 28ااڭىدۇش ىلرلى   ەولى گ ە ڭامىاز زۇقىات ولىر دەىسئئىا  قەئل ى  ەئمەاددو ەى للەتزۇقاچىا ئ ەئالل سو ەى للەتڭامازرا ئ

 ەرەەچى ىلرلشىز  ات ىلىلىزۇقى ەم ىائ ەت ئللىاھ ەچ ەاىدللا ڭامىاز ىلىلىى ق ۈڭۈ   ىىەئمەاىددزۇقىات م ساىدداس ڭاماز ئئى سئالل سىلرلزلا  چ

 ل؟ ەمەال سئ دىلرلد

 ەچرلىىىللا ىل ەىىىىۋۇچ ۈ ەچرلل ھلزىىىدۇئ الىىى ەز و: مەالىىىلرە   ېىىىتل ئ ەئزچ ەئزرەئڭىىى   ەز و ې لىىى  و ەى لىىىلەتئ ەچرەئگەئللىىىاھ ە ىىىرە  ڭ3

 ېللكلىىىدللئ ڭىىى ەىرلررەئچ ۋە ەالىىىللاچ ەزقىىىائ ئ ۈئگەڭىىىدل س اىىىئل ا سئراڭىىىدل س ئئرت سۇئئىىى ۈكىىى ەادد ى ەزقىىىائئ ېللكلىىىدللئ ەئڭلاقلشىىلر

اىاق    ەئز ىې للى   وسۇئڭلىا  ۈكىۈئمەاددى ۋۇقزل سملسى ېللكلىدللئ بئالىلتل ق ەىىۋۇرلىلز چ بزرل لزلائ ەزلرل  و ۈكۈئمل ەڭدەز ى

ئاڭللىىا  ب  ئاچىىا ەئزرەئھلىىلوئرلىىا  ئلجتل ىىائلم   سىلىمىى ەڭئ سۇئئىى ئەم ىىائلشىىغئ   ھەئلجلسىىلدلۈ  مسالىىتەىەب وەرۈىى  ئەمەل  ۋۇالىى 

ب   ېىىىتلىىئكىىىزلغئرا ااخشىىىلرلت ىلرلىىى   اب   سرىىىس.ىلرلىىى   ى ەىلىىىىئب   ەالىىىلر سرىاڭغئرىىىاچب   سئدىىلرلىىى   ئىىى ەتلىىىكمخ ېتل ىلزلىىى ى

  ېتلددئ ەئزئلشغئڭ  چ بەق ۋۇو اللغش ىاچائرلت الا ېشلز و ېسل ۇئڭلاا

  ېىىتل ئ ەئزئلشىىغئڭلل چ وئرلىىدللا  س.ئئمىى ەم لىى ە اادلسىى  ى برىىۈە و بڭىىۈلئلشىىغئرا ق ەقرلزلىىدللاى ەڭىىغولر ەخى   اادلسىى  كىى4

 ېتلىدللا  ا ەەم لى  اادلسى  ى ې لى  و ەى لىلەتئ ەچرەئگەئللىاھ ەخسىلمئئخشىللا  ك ەالاڭدلۈ  ھلزدۇئۇئ ڭاماز  زلۈلى گ بەق: مەاللرە 

  لز ەچرلىىىاا لاەئڭئائلسىلز  ئلسىىغى ىلرلى   قلشىىلر سزدرلاڭغئڭلىىائائلسى  و ەئولىىلە چب   ەرلىىالاىىاھ  چ ەڭپەئەچرلىلم سملىىائئم ەقسىلكك

  مەاددەئو ەى للەتئ ەئزرەئگەىاچائرلت   سئدشىائك  چ ەىسلكرلۈۈەىلىل ل   ى ۈچق ۈىۈ ئ سئرسزدشچ ەچز ىلرل   ئاھۇر ۋۇئۇ

ۇ ئىىىاملزز  ڭامىىازھ: مەالىىىلرە   بر ەالىىرللو بڭىىىۈلق ەالىىلرلرەئگەم سىلىمىى سڭاالىىىلۋەچرللم ەىلىىدل ەئ ېسىىىلرلۋېرل  ئ ەالىىلرلرەئم ە  كىىاخ 5

 ڭلفلى ەەى ەوىسئ ۇئسوى ەاىدلۈە ھ ەااق  ئىاملزز  ئل لىد ەھمەزىەوۈەو ەچز ول  اامائ دئدلھ ەىلدلس ئ ە ولر ۇەۋھ ې ە ھ ەادلۈە ھ ۈڭرۈزئ

 سۇئھللئىى ەئڭ قلشىىلر ۋە ۋېتل ىلىل لىى سئۇ اچ للىىاخ سالىىسر اڭغئڭ الىىارغ. م ېتلىىىاھ ىلرلىى   ئ بى ەتچىى ەەھ ەمرەئئىىاھ سڭلىىدللا ىئى

 ئئخشاش  دڭسكىائئئ سئدكىاال ۇىغكت

 ەزۇا بمىىۈئڭ ئ ېسىىلرلۋېرل  ئ ەالىىلرلرەئگەئئئڭللىىا ىىىائۇ. اىىاق  ىاۇررلىلىىدۇ ئلەىىتلغە وىىائ م سكىىزلاۇ ىىىائۇ. ئلشىىغئڭ  چئال  ئاكىىۈائ6

. ىاچىائرلت ئلسىغ ڭلىىاب قلللشى  ۈزل ەاى ائااارغئڭلى ڭغش ئىا سزلۈامب   چائچل   ڭاخشا ەاللىئ سالسر اڭغئم سئرس ڭ: ەاللرە ىلرل   م

 بزلشىىىغئرا قىىىئ ڭىىىىئ سڭاالىىىلۋەچرللم ەىىىىدل ل ەچ ۋەچەڭزلىىىا ەچزلىىىا ملرر ې لرلىىى  و ەالىىىلرلرەئگلغلغ رلىىىت مئلەت سئلسىىىلدۇئئچت برل ىىىارل  ئ

  دائملد

 

                                     
 ب ئااەت  71 چەۋوە الۈئلس  ①



 

 تەۋەبۈگۈنۈڭال ساڭا 

 ەئڭلمىەرئ لكئئا: ئئھوقت

 لى ە قەر   اېتلى چېەى اىاق   چۈڭۈگىۈڭز  قەچىۈە  ئبچىۈە ولىرە اامىاڭرلى   ۋە  الىلك ااخشىلرلى  ۈچ ەڭئاخشامز  قى سئالل لكچ ەچل ە ئ

 مسكىس رلدللاڭىدەزئۈ وۈگىۈڭغ ۋە قەرى ە  ھدڭلارىا وۈگىۈڭغالىلك  خىسھھ   ااكاۋۇچلسىلك قىۈڭزلغولى   مسكىس  ەىەت ااكل ااۋۇچلسىلك  ئەچلز 

 ڭل لكڭ قىىۈولىى   مسكىىس  الىىلك وئر ىىاڭ مەكىىلسل ولىىرە  ئەڭدلشلسىى  ئەچلزلىىا ۋە ىەالىى لت  چۈڭۈگۈڭزلىىا  اەڭ رې لزىى  قىىۈڭل لكڭل غولىى  

رلىىا  ىارىىدۇ  ئىىارغى ىل ئلىىىااە چئرىىسى ئەئقاڭرل للىىا چەھلىى   ىلرلىىاوىىائرلت ااخشىىلرلىغئڭ   چې لشىىرللىلرلشىىىا  قۈڭىىدە وىىس ولرل ۈىى   رەڭلىى ەت

ئۇز   ىسىل اچللاچە ئارغىزلىاىلرلى    چە ەقۈىسئچئر لرلىت  الىەڭىەچرل   گىۈزەل ئارغىزلاىلرل    چلغۋەت ىسئئا  ئئىسش ڭاماز  ئۈىۈ 

  ەىەت ىەم لسىى  واكىىىلغئڭلا ۋە اەچۈىىۈزۈش مەڭىىپەئەتواكىىىلغئرا  چىىۈزەش  ىللىىا لتل ز  برىىۈش و قبڭىىۈل الىىاىرلىل لا چە  وئرىىسش 

 قىىۈڭرەئگە لز الىىلۈسڭترل  ۋەئااغئرىىا  ملزىىسچرل لز الرغئرىىا   الىىائەچرل لز  قۈڭزلىىاولىى   مسكىىس  ئلشىىرل ل لكھدئ قۈڭرىىۈزولىى   وۈگىىۈڭۈ 

 ەتاۇمالىى  چلىىز  ەق ەالىىتللى ەالى ەتى ئىىبچۈەڭ ە ۋەىلر االىىتلل  ەالىەتى وەئمەالىىتلل واكىىىلغئرا ئىىازۇئ  قىۈڭل لكڭ ولىى   مسكىىس  وبرىۈڭ

   ھدئسك ې ە ھ ەڭل ەتر بچۈۈزەرلسل لكئ

 ېللشىىۈەاڭز  اولىى  ڭىى ەززەچرلىىلر ۋە سمشىىاىئلسسىىلت  ا ۈگىىۈ   وېكلۋېرلىىاا ې ەڭزىى ھ« ئائلىىت ڭاالىىا ۈگۈڭىىۈڭغو» ېتللىىائلىى  ى ەرلل لكڭلىىاى

 ۋۇچامدد؟ۈۈئۈئالىى  لكڭىى ئل ل ېزىى ڭ ەىجىىسلم ۈچىىۈر ە ق ەچلزلىىائ ەر لىى ە اىىاق  ق  ېزىىىىىاچتلت ڭ ۈڭۈگۈڭزلىىاچ  لك وئرلىىا  وئرسىىل ەالىىل ڭ

  سئلسلكىاال ۈىۈ ئ سال سىكئئر ە ئل ۈ ۈڭۈگۈ چ ۈىۈ ئ ې ەڭ  لك وئرسل ە ئل ۈ سچاچرلت ال ۈگۈ و

 ۈگىىۈ و ەىەت  ە م» بزل لكڭ ئىى ە ولىىر ەئلىى ۇھ سالىىتەىۈە.م سۇچتەز ىى  لكئۇالىىت ل  وئرلىىدللا  وئرسىىل بزل لكگەئىى بزالىىلك ئىى ەگەئئ

 ئۈىىىۈ لك الىى ھەىلىلسىى ولىى   ىەئ قۈڭل لكڭلىىاولىى   مسكىىسىلرلاڭىىدلغ  كىىسڭدۇى  قەرتۈئەرەاسىىلك ڭەزلىى للل ە ھېىى ە « ە ااكىىاا  ۈىىىۈڭغئ

ئلسىىغى  ل لكڭىى ئەخغى اېتلرىىدۈئۈش  ئەىرل لكڭىى  ئبالىىتۈئۈش  الىىەۋللل لكڭ الىىلك ولرلىىى  ۋۇىلتىىتلغ كىىس  وئۇۇاىىدد ىل  ەچرلىىل ئارتسڭىىدلل

  ولجل ەرەاسلكئلشغئڭ   مسىلىكىلغئ ىاچائرلت وا ۋەىلرل  

 رەئەچالىىىائاھ الىىىبز وىىىس ھېىىى ە «  ئائلىىىت الىىىاڭا وۈگۈڭىىىۈڭغ» ۈىىىىۈ ىلرلىىىدللاڭغئ ئ دئىىىائز بئۈكىىىز ق ۈئلتلدەالىىى ۈزەلگىىى ەڭىااىىىاچز  ئ

  سرتسزھدئا بى ەلئ ساللدلۈ ىام

 قېرل ەقز  اېتل  قەر ل ە ئسڭسچسڭ

ل ق ل ىس؟ئۈزمە وىسئد  لشلشىتلل  مېىۋلز اىاق   چسرددئماى ل سالىلك وىسئد  كسكىتللچئ قىۈڭ   وىارلز  ئىاي ىئررل ىاڭ ىاھلسلرەئڭ   

 ەر لىى ە ق خللىىارل لكڭ ـ   لۈلىى  ئۈىىىۈ  ڭىىې ە  قبئەر ەاسىىلك ىەئگلكمىىسالىىلك  ئىىسڭ  وۈگىىۈ  ڭەئالىىە اىىئى  ۋداسھچىىاىىىازل   ھېىى ە  ئەچە

 ئىىس  ەمىىددىقبئەراىىاق   قبئەرەمىىددىولىىك  ئەچلزىى ىلرلسىىلك   مەكىىلسل ولىىرە  قبڭۈرسىىلكرلۈرل   ۋە مسالىىللەچرل  ىاھلسىىلرل     ئەچلزلىىا

 ائى  قەر لز  اېتل  اۈزل ە زې لل چېە  ئس  ئارە. رەاللم ئس ىەئىاردۇ  ئەمەل مەرس. ولكگە

وئرلىىا   ۈچىىۈر ەقتەق سڭل ىىدۇئ ۋۇئۇىىىغە قلتىىاولز   ەالزلىىاىلسىى لز  ئىىاا ل   ر بەقىى ەالىىلزلاالاى ېالىىلز ۈىىىۈ ئىىئاغش ئ ېرل ەقزىى ق

الاالسىلز  چارلشىل   ۈژملزلىاكىاخغڭ للا  ئ ېەى چ وىس ىىۈڭۈ   سئولى  ئلشىت ەقرەڭى ە ى ەئلىەچتەكى سئدشىىاال ىىۈ ۈئ بڭۈرسلكرلۈرەئق

 سواكىىىىىل  ۋەئىىىىار لت ـ الىىىلغى  سررسى ئاىىىىائىلرلت  ائىسىىى ېرل ەقزلىىىىاق قلشىىىلرەئ قىىىب لز ە  ېاۈھلرلۈتىىىىسئئئخشىىىاش و سكتغكىىىىاڭلام

 مەقتلللزلىىىا كىىىەاتا  ىەم لسىىى   ماڭاوسۇئڭلىىىا  ەڭسىىىل ەاددئ ەڭرلۈلىىىدللئلۈ ە.ئىىىار ولىىى  سڭسكىىىرسىچئرلىىىا  ىئئى ە ولىىىر بڭۈرسىىىلكرلۈرەئق

 ۋە ەرپل لتلزىىى م بزئىىى الىىىلرەئگەئىىىارغى  وسا داىىىدد؛اامىىىا  ئلشىىىغئرا   ىئئىلتلىىىدد   ېىلىىى رلىتلل الىىىلرەئڭ  كىىىەاتا   ھەئالىىىرلۈرل لدلزددئ

  ① دىلرلد ۋەھە ەزرلز  

واكىىىا  م  ئىىب  داللغاىىد ەڭسىىل ەەھلىىل ئوئرسكىى  گل لپتىىائ  ېسىىەررلۈۈەق ز ەېللىىق ېرلشىىلدلل ئىىاچ ى ەچەچئرلسىى  ئ سئرسىلغئڭلىىاىاال

  ئەمەلئاىلغڭلرلت  ىەئگلكمس ىاالسئلش  ۋەاللرلش   ڭەئالل ەوئر للا   مۈرۈ  ئبز قلشلزلاىئرلدۇ وئرلا   ول لزلا

 ۈگىىۈ والىىلك  ىىىۈڭۈ   وئر ىىاڭ مەكىىلسل ولىىرە  ۋەىەرلۈرلىى   ۋە خەۋەئرلىى   ئەچلزلىىا  سئدڭچىى سڭسچىىسەئ سڭ ئىى ەر لىى ەق ېتلىى ا ەچەئ

  مەكلسرسلك ولرەڭغ

 پايدىسى يوق ۇرۇشنىڭقايغ ەتتىك ەتكەنك

ىلرلىى  ئل ۇھلزىى   وسڭىىدۇى  سئئاخ ىاىرلىت سزدشوىى بڭىىۈلق ېتلى اىىاھ ئ بڭۈرسىىلكرلۈرەئڭ ق ەش ىلرلىى   ىىئرلز  ىلشىىر سكىىاا ا   بچۈەڭ ەئى

 ئىىىس  ئې لر ااىىىدد اېپلرلىىىدد  ھە تلىىى   ئبچ ۈكىىىزلا  ەرسە لسىىىلدە  ئاىلرغئڭلىىىا  قل رەچۈەڭرلۈتىىىسئىااىىىاچز   وۈگىىىۈڭۈ  ۋە السالغكىىىتسئدش

  سكىاا ا اىاق   ڭىاھۇمەتب  ىەالى ەت ئىسڭ   قەر ەاىددىااتىا  قەچتى   ئىس ىۈڭۈ   ىلىل لر اادد ئسڭل دلل چلىلۋېتلرلدد زلزدۇڭللا  ئسڭتسرسش

  ئئڭشللار اادد ئسڭ  ىاالسمسـ  رە.  قېرەر ەادد ىااتسئدە
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چئر لرلىىىت  بچ ىىىۈشئ سئۇۇمسىىىلك؟ىاات سئالىىىلىللاى ائاڭلسىىىلزل سۋۇىز وىىى ۋە ېىىى ل ەا سرىىىىا چ سااكىىىز ى لا ېشىىىلو ۈالز الىىى ەئاىىىاالىىىلك ھ

  ەلو سئ ئازۇورللاڭرلىت ۈھەولا بزل لكڭ ئ سئلشل لكىاال

 ئبچ ۈكىىتلۈ  دەىسئئىىا  قەئل ىى  ئىىارغى چائىىاۇ برتۈئگەڭرلۈتىىسئئ ۋۇىتلزىى  اىازل ڭلىى سشوئرىى ەكىىلسلم ە ولىىر ەالىى ەچرل  ى بچ ۈكىىزلائ

 قەچىىۈە  ىىىۈڭۈ ىلرلىىا    قس ىىااە ولىىرە  ھېىىلل  ئىىسم ەتولىى   ئىىبچۈە  ئىىسۇئوااىىا  ىلرلىى  وئرلاڭىىدلل   قەىۈئملشىىرل لز  سم ەچرەئڭلىىائ

 ىاالت  ائى  ېرلشزلائاڭارلكرل لز  ئ بچ ۈكزلائ ۋە سئدشئائىللا ىاات ىېىلز  چائلەزلا  چۈگلد ئل   قەچت  

 ئۈىىىۈ  ئبچ ىىۈش ىەھل ىلىىرەئ  سىلغئھدئوئرلىى ۋۇئەئىىا ەەھ ە چىىائچل  سڭز وئرلىىا  ئىىچائچلرلىى   سىلغئوئرلىى ەكىىلسلم ە ولىىر بچ ىىۈشئ

  ھەادلۈە « ىلىائماى ل ساللك ىەو لرل لدلل ئبرۈقرەئڭ » ىلرلسىلغئرا قبزاېش 

 ۈڭز وۈگىى  ولىك ەكىلسر لكم ە خىاچل لرل   ولىىر بچ ۈكىزلائ ەھەەى ەر ەا لىىك ولر ەڭلى ەتر ۈگىۈڭل لكڭ ئىاالك ڭىىئىتل لك  و ەڭئ اولكڭلى

ئارىىدللا  الىىس  اۈئلىىدد  كىىامال ئارىىدللا  وئر ااىىدد قەر لرىى  ىىىااتسئدە ىلرلپ ىىس ىەئىىىاڭ ە ئىىسڭ   قەچتىى  قەر ەالىىۈە ئبچ ىىۈش  ااكىىلۋۇچل لك

 خلغ رلت ىلرلسلك؟ل ىاڭسڭلللتل ە ىاااچرلىزلا ئۈىۈ  ڭې ە  اللك ماڭلددئاردللا  قائۋۇ   ئاىلدد

 



 

 ئويالڭ ۋە شۈكۈر قىلىڭ

 ىەئڭلم ئەللك ئئا: ھوقتئئ

 سڭلىائ ەىسىەتلشىتلل مىلر ۈقۈئكى ئىئاغش  ئىارغى چائاۇرىا ې ەچرل لزى ئاچا ىلرلىا  ڭ ائارغى چائاۇڭل ەىسەتئئاغكتلل م دڭدلۈ ئئئ سو

  ې ەقتسئىلرل  ھ ەتىاڭائ ۋە سشئاچا ىلرلاڭرل للا ئۇز  وئر

 ەئالىلر ۋۇچامسىلك؟ىلرل ېىىى سئلۋۇچىىاڭرلىلز ىئئكىاە چ ل ە لكرچىا لزل  لكھللىىئىل ې ەچرلى  الا  ـ الاڭاىسلك ڭ االلكڭ  ئارغى چائاۇڭل

  ①ۈگلتەر ەاسلرەئالاڭاە چ ې لتلز ڭ ائارغىزل

 ۈچىىۈ   دڭلىىا  ھسىچئرىى  لىىكـ قل لۈل ېىىللىىىىازل   ق ەقرل ل لىىكـ ئل   ې ەزاىى ەززەچرلىىلر ۈڭىىدلرللق ە. خىىاچل ا بڭرل لكقىى الىىاى   لىىكزلېچ

 ەم ىىائل لسىىلك  ئ ەم لسىىل ەى سۇئڭلىىائائلىىت  الىىلك و ەالىىلكگ ە ولىىر ۈزەررلۈرل  گىى ۈچىىۈ ىااىىات    لىىكھە ئلرۈل االىىلكڭل ە ولىىر ې ەچرلىى  ڭ

 الىىلرەئگە  وەئھ  وئاسىىسڭددئدە الىلرەئگە ىەم لزىى  زې لزىدلۈ  ۋەئىارغى ئاالىى اڭغئھلۈ   ولر ەمسىىلرەئق    ەاسىلكولر  سڭ وىى بزل لكئى

  ②ەئھ و ەچۈۈزۈەا ەچۈەقامار ې ەچرەئڭ ڭ ائكسئد  ۋەئاكۈائۇ 

ااالىىدۇ  ەزۇال لىىكواكىىىا ال ىى  ئ سڭىىدللم ڭغاىىدد ئا سرلىل لكىىى بزرەادد الىى  لىىكچلرل سچلىىدد چ  لكـ ىىىئرل ست ىى بئلىىدد ق بزل لكقىىئلۈۈىى  

  ③سلرەئ؟ۇاىلغئلزۈائ  ڭې ەچرل لز ىااس   ڭلاەولل غئئ  سئماىتاچ ەەئلشر

 كىىىۈەۈى ەىۋۇرلىىىاىلىسىىىا ىاڭ لرلىىىل ىلىىىلل ئ قىىىائھلل الىىى ول ەئ سچل لكڭلىىىا  س؟ئىىىاھھ  ئلشىىى  ې لشىىىل لكچاالزلىىى  م سچل لكرىىىائلۈۈىىى   

 لىكەزۇال ئ لى ەئو س؟قل لىل ئلشى  سخرلشىل لكئ سھەزىلىىى سخىاھلل  س؟ئلۈۈلسى  قىائھلل ىلىسىل  ەئى ەگەئئ ەمسلك؟ولر  لكڭ ىارلدللاڭرلىل

  ەرەاسىىلكئل  سڭل سالىى سىالىىئر سزھەزمىى ېلەرەاسىىلك ا ەئالىىلز چائچىىىاڭغ ڭ بڭرل لكقىى ېرەمىىدد؟ق ساىىىسڭلكئ ۋۇىلتتىىا ەئچرەڭىى ە ئىىار لىتلل ھ

 سەڭىىدل اىىاق  ال  ېلەر ەاىىدللا خىىارلللزلز  ا ەۋەورللالىى سىاىىاق  ائىرىى ېسىىەررللق  لكمىىس؟ىلغۇاتتل سڭدۇىالىىاى وئر لسىىا كىى ېزل لىىكچ ئەگەئ

اىاق   ڭۇااالىدۇ  الىائ ەىرل لىكئ  ۈى  ىلرل ۈقۈئىىات كى ەىى ەئارغىىىا ڭ ەمسىلك؟ولر سڭ ىلغر اي ئازۇورلزلدللاڭغئ وىائ  وى سلئاكىازلز  ىئو

 ڭې ەچرلىى    ئاچىىا ىلرلىىا الىىلكگە ئارغىزلىىا ولرل ۈىى   وئرسىىل لكىس؟وئرلىىا   كىىسڭدۇى ئەگەئ   لكىار لىىدل سەئىىاالكۇئھلل وئرىى ۋلسىى ڭل 

 لىئڭ ىەىلىەچە 

ا واارلىىىى ىەدڭلىىاھ سرلىل لكڭ ئۇز  وئۇمسىىلك؟ل ىىى ېرلشىىىاى سەوئرىى ەق ەكىى ەا ې لشىىل چ سڭلىىائارت ەزول لزىى  چارىىد بزل لكڭلىىائلۈۈىى  ق

   وئۇمسىىلك؟لئۇز ېرلشىىىاچلرسىىلك ى ې لشىىل چ ەالىىل گەئار االىىتلل ااالىىارلا  ى ۋە ۈمىىۈش  ق س ئىىارت  لكڭىى ئۇز  وئۇمسىىلك؟ل چلرل ېتلشىىىاال

 ەدئل لىى  ەچرەئېـ ىىىات ڭىى سئۇز  وئۇمسىىلك؟ل الىىلك ىىىاچ  ېرلشىىىاى سەوئرىى سۇىچل لشىىل  ىىى سچىىىاااى ەچرلىىلىل   ۆۋەولىى  ھ  لكڭ ئلۈۈىى  ىىىئرل

 كىىۈقۈئىىىا چىىا ىلرلىىا  زۇچوىىاارلىغئڭ  ئا ىل  ەچرلىىل وىىس  ەاۋۇچلسىىلكولر  سۇئڭ وىى ېۈللواارلىغئرىىا ئل لسىىلك  رىى ەچرلىىل ىل  ەڭئ ۋۇچلسىىلك ااكل

  ۈئمەقتلسلكال بمۈئئل لدلغ ئ سال ـ ىاال ە.ر ەچلزلائ ۋە ەئھ ھ اڭل«ائى» ىەملشە چسئالس   ئسااىتاىلرل  

ئىائۇ. ئارلىدللا   ېتلى وىائ  ا ېلل لىكئلسسىلت ى ە ولر ېزل لكئلسسلت ڭ بال لكھەئوائ    لكئلزاى ول  ئائلرل  لكمسڭام ۇت وئرسل ەىاڭ  ەئى

قاچتىىىا  ەم لسىىى ى سۇئڭلىىاوىىىائ  و ۋلتل لكچا ىىا ەىىىىۋۇلئ ەھئ ى سئملسىىىل سچ ېشىىل ـ چ ېشىىل الىىىاى  ئ ېزل لىىىكوىىائ  چ  لكاىىىاچلىل سمشىىاىفلزەا

 ول ىىىىائلرەئڭ  وئرلۋۇچىىىىىا رلىىىىدللا   ولىىىى  ڭاڭلىىىىا زۇئ ىا ىئڭىىىىسە اەئھە كىىىىسوئرسىىىىا  قەچ ڭەھە ائىسىىىىسررسىتللل ەمەالىىىى س؟ئ ۆرەچ ەڭرلىىىىلھ

گىىىاى ئىىىار لت  چسچلۋۇرلىىىا  الرىىىغە ماقىىىا   قىىىائلۋۇچرل لز  ھوختسئخاڭلزلىىىاوائرىىىا    قېتلىىى  ھدختسئرىىىا  ىىىسر چا ىىىىا   قبئملىىىدل لكمس؟

وىائ  ىىئرل لكھۇ ئەم ىا  لزلسىلكىەال ەچرئىئاغە  وەئگەڭرل ل لكڭى اللك ىئردلل  قبئمل لكمس؟ول اۇئڭ   ىاىل لۋۇچىا   ەئااھھۇھـ  ھەئھلدلل

 ەم ىىاائىلتلىى  ىىىئاللر  چىىال ىارلسىىلك  ئ بزل لكڭ ئىى ۈىىىۈ ئىىازئۇى ئلىتلسىىاھلم زللىىاڭغئ ئ ىلر ااسىىلك  كىىۈقۈئواارلىغئرىىا  ۋە ڭىىې ەچرەئ

ـ  ەخىتو ە  الىلكھىلر ااسىلك ېىىى ەڭرلۈل لكڭى ئلۈ ەئلى  ې ەچرەئگەڭى ەچرلىلىل   ې لشىلر ەادللا واارلىرل للىا چ ەوىائى دڭلاڭلاھ بزل لكڭلائ

ل اىلرلىى ۈقۈئكىى ۋە ڭوىىاارلىغئ وىىائ  ئىىئاغ ەچرلىىلىل   ې لشىىلر ەادللا واارلىرل للىىا چ ۈچىىۈ   دڭلاڭلىىاھ ەوىىائ  الىىلكھ سىرل  ئىىاىى ەچزلاالىىائاھ

بئمەمسلرەئ؟ق سڭ و  وائ ەچرەئئاۇم سئرس ڭ بئاللتلدللا ق ې ەچرل لز ڭ ۋە سھئلت ى ائارغىزل ئبزۈڭغئھۇ④  

 كىىىۈقۈئ وەرۈىىى   دىلرلىى  ىار ااىىىد س ىىىااەق ەڭىىىغولر سشوئرىىى ەمزىىس م  لكرىىىاىلرللزل ۈقۈئكىىى سڭل لىىىائ اغى چائىىىاۇ الىىلكڭلئىىىار ېرلىى ق ەڭەا

  ⑤ىلرل ە  زللاھە چېەل سب سڭ )ئ ڭغئ ىلرسا ۈقۈئك بې لتل ل ەڭ)  ئەمەال س وې لدد ئاكسئدە ىلرلسىلغئرا

چل لشىل   سئدكىىاااخشىلرلىرل لز  ىاات سڭلىائ ۋە ېلىتل ئ ەىى ەتئ سڭل لىائ بئمەچرەش ااخشىلرلت ىلرلىاڭز  ىى بزل ەئى ەولىلتلىدەئلزسا  چ

 سۇئرىائ سقا ىاچ م اااخشىلرلىرل لزل ائلزسىاڭغئڭل ە  ولىر ېلىتل ئ ۈقۈئك سڭل لائ ق ۇڭلس ۈك ې ەچرل لزلاڭ اخلسرلت  وائ  ئارغى چائاۇڭل

                                     
 ـ ئااەت 43ئلل ۇىلى الۈئلس : ①
  ـ ئااەت20رسى ا  الۈئلس : ②
  ـ ئااەت13ئەى ا  الۈئلس : ③
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  ىىدلل مل ې ەچرل لزلىىائاچىىا ىلرلىىا  الاڭسىىلك ڭ ەالىىلكگ اى چائاۇڭلىى  ئىىارغدئىىاھۇ ىلرلزلىىد ە ولىىر سئدشىىىاات ەرسىىەىئرلىىدلل ق ۋە ېلىىتل ئ ەىىى ەتئ

ئلشىغئرا  دللا اىەچ ەا  لكئىارغى چائىاۇ الىلكڭ  چىاىلتل سڭا  كىەر ەاىددق  لكھللىىئرل االىلكڭل سئدشملرلئڭدلل ول لز  ىاات ەمەلئ  دللمل

  ساسئدرلىىىا ئلكىىىىائ ىلرلشىىىىلغ و  لكڭىىى ۇزلرلىلئ ەئگەڭرلىىى ل ەو ائىىىارغى چائاۇڭلىىى ەىەتواولىىىدۇ   ۈقۈئىلرللزىىى  اىىىئى  الىىىلك كىىى  ەقرلىىىچ

 لس؟ىلغچتل  ەرەەچ ەھەلل ااق  اللكھلل وس؟ىلللز  سڭ لرللك ېلتل ئ ۈقۈئىلغر امسلك؟ل ئارغى چائاۇرا ك سڭ لرلۈزل سو

  ساددچئڭ ەەھ سئچئلزساڭلم و ې لشز و سقا اتااخشلرلىىا م ې لس ئ ۋلجدۇ الاە  بزگەئمل ە ئ

 س ئرسىل و سئلۋۇچىىا ىئئكىاە چ ەم لسىلز ى سمللاڭغئڭلىاچئڭ ۋە سرىا ئىارغى چائىاۇڭ  چئڭ ې ەچرلى  ڭ اغى چائاۇڭلئار ەئىەگ ئەرۋەچتە 

 دڭلاڭلىىاھ ۈچىىۈ   الىىل ەول ەئ اىلر ااىىدللاڭغئڭل ۈقۈئوىىائ  كىى سىلر ااىىدللاڭغئم ۈقۈئكىى ۋە سىلرلىىدللاڭغئم ۈقۈئكىى ۈىىىۈ ئ ې ەچرەئڭىى سوىى

 ىلر ااىىدد ۈقۈئكىى قب ۈل ىىس ولر ەاىىدللاڭغئىلرلشىىز   كىىۈقۈئئازرىىا  ىىىۈڭۈ   دىلر ااىىد ۈقۈئكىى ەڭلىىغا سئىى ەىىىدل ھل س چ ېىى لر ە وىىاارلى  و

  ئەمەال س

  لك الىىىىاىرلىل ە چ  لك ئىىىائلرل بزل لك   ئىىىدئئاملرىىىد ڭىلرلىىىدللا  ئلۈۈىىى  ىىىىىئ ەخترلىىىلالىىىىلكڭ  و ەتىاڭىىىائ ە ولىىىر ۈقۈئل كىىىەمسىىىلكولر

ئاڭىدلل  ساىدد چئڭ ې لتلزى ڭ ائارغىزلى ئىسۇئ  اىلرلى ۈقۈئكى ۋە ڭچئر لرلىت ئىئاغ ە.ئار ەچ ۇ ل لكھلۈ ئ ۋە  لكھوالترل ل با ەڭرل ل لك ال

  ①دئلزۈائ ىلرلد ې ەچرەئڭ ڭ سئ

 

 

                                     
  ـ ئااەت83ڭەىر  الۈئلس :  ①



 

 پاالكەتلىرىبىكارچىلىقنىڭ 

 ەززۇرلمر سىەم ەھم

  ااچلدد ۈ وورل  لم چۈگلشلشزلا ۋە ائىسرسش ئل لدە  ولۈائرلت سرسرلددچ ەزلررلۈرەئئ ۈئرۈزچ لۈائىلرلىتللو

 ئېۈلزكۇئرلىى  لىاىاااچز مەڭ ۈرىۈز ئىاخل ەچتلۈ ىااىاچ   ھدڭلىا وىس  برىۈقرەئھدئئ ەئرەرە ىچوئرسا  ولۈىائ  سئائ ك ەئڭلاچل لۈر ەشرئلش

 ەتڭىىاھۇم ەۋ ىىىئر  وىىئش سرسىىلك ىئال ې ىاڭىىدۇىى ۈڭلىىدەق ەتىللىىام چەرەچىىرەئولۈىىائ  ئبچۈۈزلىىدللا  ئبمىىۈئ ئلشرل ەالىىتلل اەئھە وئرلىىا  

  سىلغئھدئوئرل ې لشرللچ سلشىا چئرل ىلرلز ەكل ىاردۇ ى ەقۈە ى

 سڭىدۇىم دئدەئاگاىغڭىد ېتەر ل ەڭرەئڭى ا ەھئلى ەى ې ەچزلىائلۈۈ  ڭ سو ەتالاىرلىلدلل ئللائ ە چ ە ولر ۋۇىلت ەرەاالسساۇ.ئ ەالەملەئ 

  ①«ۋۇىلت  ول   ەڭەالاىرلى   ا ە ول   چ سڭلاوائ  ئ ەئالەوااىللار اادللا  ئلۈۈ  ڭ ەھئلز ى ەئقلشلر سئرس ڭ»: ې ە ھ

 ىارىىدۇ ەىسەچسىىلكم ولىى ەئ ۋەئلشسىىلك  راالسىىلك  ەئكىىائۇئلت  وىىائ قلشىىلر ېتەئرلىىلا ەىەچتلز ىىسا ۋۇىىىتالىىاى   ېزىى ىاڭ لرللىىا  چ سڭدۇى كىى

)ئىى  : ەاىىددھ سڭىىدۇىم دەىسئئىىا  قەئل ىى ئىىارغى چائىىاۇ اىىاى ل اائلتلرلىىاڭ س؟ ئۈىىىۈ ىلرلىى   كىىسڭدۇى ئلزسىىا  بچۈۈزمەقتەئ بمىىسئئ لاىىسھەو

؟ ئئاغمسىىىلرەئ  لك ھەەولكڭلىىىا ھەئگاىل لكرىىىا ىااتسئدر ىىىاا ىىىىاڭ س؟ ئىىىبزۈڭغئڭ اائۇچ رىىىاولۈائ ب الىىىلرەئىە  ولىىىك الىىىلرەئڭ ئلزسىىىاڭغئل

  ②ددئئل لسلئسرس  ئەئكزلا  ئسئلغى ائىتسئ   لل لل واكىا ىې ئارغىتئارغى ئۈالتۈڭددئ  ب ىەىلىلم  اھلشاى 

 اائلتلرىىد   ە ولىىر ەىلىىىەتى ەاىلرەئمسكىىسك ەئائلسىىلدلۈ  وىىائى سۇئڭلىىائ ۋە لې لىىاائلتلرىىد   ئاالىى ا  ـ ز ە ولىىر ەىلىىىەتىااىىاچرلت ى

  ې ەزااكلش  ق ەئوى  وئال  سڭلائ ۋە سك چئڭ ەىلىەچز ى سك ەمدەئار سئلزسا  و

 ە.ى ۈگىۈڭ و سئى ە   لزاىا  ااكىاادلۈ ەئالىلدللڭ ەمى ەى ۋېرلى  ىلرل ەىلسلم بزلز چائ قئىلرل لدۇ ئ ەۋلسلزلاى ە سلمئلزسا  ڭ ەگەئئ

  دوئرلد ۋۇرلا ااما  ائرز  چاررل ەڭئ ۈىۈ ئ ېرل لۈ ق

 ەگەئئ» :ئلىىد   ېىى ە ھ سڭىىدۇىم سوىىائ  ئىى بز ااخشىى  ولىى  الىى سچئر لسىىلدۇ چئرل ىى سئرىىۈزۈشئاالاالىىرل لز  چ ەئولىىلەچ ائل ىىا. كىىافلىللزل

  «دىلرلد ەكلسلم ە واچل  ولر سالېز ئ ڭ ىلر لسا ەكلسلم ۈىۈ ئ ەىلىەتى بڭرۈڭز ق ە ال

  چسئماادد مەكلسرللەچسلك قبڭۈل ىۈڭۈ   بزلل چئر ۇ الئلزتاا سو

ا  اامى لسىل لكسئمچ ېرل الى ەئلۈەچىۈەچلىك ى ە  لغڭرلى   ولىر ەكىزلائلشر ې لرللاللسىت ا ااخش  ئلشغئڭ  ىلرلشزل بڭۈرز اللك ق ەگەئئ

  دچاكغاد ئا ل ل   للائازگاررل لرلۈزلاې ەڭو ە رلل ولرەرە چولۈائ  سڭ ئ ەچلجلدەڭ ە ـ ھ ېرلۋۇرلددىئازللا ئ بزئ سڭ ئ ەئئئي ـ  لۈل ر

  لغڭزىى  سكىى ۋۇىتلزى  ۈزۈكىى   لىىغ  چ ۈىىۈ ئ بز اىئر   ئلزسىىا  ئىى ەۋزەلئ ەڭئ ېرلشىىزلاالىىاىغە ى  للى رلىغئھللئلزسىا  ىااىىاچلز  ىل

  ەئمەالرلۈلددئو سئاللتلز ىلرل    ۋەالۋەالە دئۈش ئازھ ەاتاڭلاىلرل  ئائىلرلت ك ەكلسلم ە ولر سئدشئاك ەمەر ەئ

 ە لىىرواچلىى  و ز بڭىىۈرق سڭل ىىدۇئ سە وئرىى سچسرلىىا چ بزھەقىى ەىلىىىەتى سوىى سىلرلزلشىىلدل  ەىسىىلىچ ەقرللرل لزلىىاچ ەئلىەتئلسىىغ. ھلزلىىدلۈ  كىى

  دددئلچئرد ە واچل  ولر سىلز وئكر بڭۈلچئر للا  ق ە ولر ەىلىەتى ىۈڭۈ   ې لر ل ە وئكرئى و ەچىلمىلرلشىا ى ەكلسلم

 ـ ە.ر ې ىاڭىدۇىى ەاىترەئھە  سۋۇچىىا وئر ەكىلسلم ە ئلشىرل ل لك ولىر بزولىك ئى»: ەاىددھ سڭىدۇىلىكۇىغە مئ ەىلىەچزى ى سو ې ھۇئل  قائڭ

 ۋۇىلىىتئش وىى ئۈىىىۈ   ولىىك ۋۇىلىىتغئھدئ ەچەئرلىىلخ ەىلىىىەچە ى ۋۇىلىىتغئوىىئش  ېلزۈىى ق ەكىىلسرللەچتللم ېۈللىلر ىىاا لك  رىى ېىىىى سڭ ىىىاال

ولكڭى   كىەاتا  لتتىاۋۇى وىس  وەئمەاىددىئرىدلل   سئالىلتلز ىلرلى   ىساس. ولكگە رل  كەاتاڭ ۋەىاالسڭلا ئەڭدلشەـ  رە.ىازل ۇڭلا  ىاما  

 ەئالىىلدللڭ ەئى ېازل لىىكز ېىىللل ئلشىىتلل وئكىللاڭدلل ق ولىىك ىىىۈڭۈ   الىارلدد  لۈلىى رەئگەاامىا  ئىىئي ـ  ۋەخللارغئرىىا  وئر للىىسئ ىەئخلى 

 وئكىرسىزلا لىىەتچەو ولرلىددق  ااخشى   ھەئالىرلۈرل لدە چەولىىەت ئبزرل لزلىا ئئىسرىسىلغئ  ېرلىددق ەچۈەخار  وئرلاڭلا ئئخشىاش ولى  ىىار

 چبكىىۈزولىى   قل لۈۈلىىزە ۇمپسىۈلىىدلل ئسڭىىدۇىتا خاۇمسىىلك؟  وې لشىىز ملسىىال  الىىبزۈم ە وىىس  دزۇھلىىغ خارل ااىىد سىز ائكىىر ئىىس  ھۈكىى لز 

  قبئلسىلك ىلز چئرىددئراڭرل ولىرە  اۋۇىى ئىسڭ  ئۈىىۈ اىئىلتل   وئكىرسىز ئل لىدلۈ   ۇمپسىۈىا چەولىەچزلىا ۋۇىلتتىا كس قبئۈڭۈ   ئې ل 

 ىىىۈڭۈ  ىىىۈ ؟ئۈ ڭىىې ە  دئاردل ۇاىىد دئدكىىىاچئرد ە ولىىر سالىىسۇئچ ۋەىلسسىىللاچغئ  ب لز ەقىى قبڭىىۈرز خىىار   چەولىىىەت كىىسڭل دەز  خىىسھھ 

 وئرىىسە ىىەمىى ۇ خائۇقتې لىىدۇ ئسڭلىىا وېىى  چائلەلىىدلل  ئلزسىىاڭللەت چسالىىسرل   قىىۈڭرەش ۋە قبئەر ەالىىرلل ئبىرىىۈز  ئەڭدلشىىە  ىىىاالس 

 رل لىىكھللئەىئامىىاڭرلىز    قىىبڭرل لكھلل قىىۈى  ئسڭلىىا ىلىلىىددق   ئېتلرلىى  قۈىرىىۈز كىىسڭ لرلل چسالىىسۇئ وىىس  ڭەئالىىلددئولىى   قەرىى ە 

 « چاكرللاۇاددىلىل ل   مسىل رلىز 

 لاسىزوئكىر ئڭ بڭىۈەللق ۋە دئۈكى ئاگاىغڭد ەچرل لىدللئا  سىزلاوئكىر ەئڭ قلشىلر ەالىىسررل  م ەئوللەچب  ەرلىچ ە  ئلۈ سڭدۇىو ەىۋۇلئ

  سىل ددئم سچل لشلش  چئرل  ۈىۈ الاىغش ئ ۋەچرل لدللااما  ئاىل

                                     
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   ①
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لغئڭى    وگ ۇم  ۋە لىغ   ې لر ەلاى ۈىىۈ ىلىلى  ئ سئدەىائمىاي ىى ۋە ەشئلشىر ۋۇمرلىتااخشى  ىائلسى   ھۇ ەڭئ اىلرلشىزل سڭدۇىو

  ېۈلتلشتسئو

 ولكڭىى  بزلغئىى بچۈۈرۈكىىزلاولىى  ئلشىىىا ا ەڭەولىى  ئلشىىتلل ا سوئرسىىل  ڭاالىىاىلللزىىدلل ئئ ەئىەگ ۋە دئدشچئرىىد ە ولىىر ۋەزلىىپلرەئ ۋۇىلتزىى 

  ېتەئئرلۈتسئالاىغكىا ا ەچرل لدللئا  ارلۈزلەرە چولۈائ  ە.ى ەچرل لدللئلرر سىزلاوئكر

 ئىسۇئ  داىدىلغۇ رلىلەەر ۈالىتلدللىلللىز لرلىغئ ئ سئرسڭرللىا وئرسىا  ڭ ەرەادللا چلكگلزرلل ۋۇىلتغئڭ وئش  ەگەئئ ەمىلللت ئلزساڭغئ ا

 بزلزلىائ سڭ ئى ئىلرلتئىا الىېرل ئلشىىا  ئېزل گللەرەئڭى وائرلت  ئبزلدلۈ  وەرۈ  ئەمەل  ولرە  اادلرلزل   ئسڭل دلل چېپلرلاڭدۇ ۋۇىلتوئش 

  دلغۇادى سڭدۇىك ە اائلتل  ولر ەم ەقز ئ ۈزرەڭدەرەادللا  اادلرلت ئلشغئڭ  ىلرلشىا ا ۈىۈ ئ ەچرلۈ ئاخل  ە.ى دڭلارلى ھ

  دىلر ااد ېىى ەالائچاەچ ۋۇىلت ې ى بزلز ىلغۇادللا  ئلزسا  ئ سڭدۇىو

  لۈۈى  ڭىىئىتلزئ ەتىلرلشىتلل ئللىىائ ساىاھلرەم ە ئلزسىاڭغئ ولىىر ە ىلرلى  ولىىر سئەشىائكىى  قى ە لسىۈەڭ ب لز لسىى ق ەئلىلتلزلائلسىغ. كى

  دىلرلد ەئقەزم

 ساىىاھلرەم ە   ئلزسىىاڭغئ ولىىرسشچئالىى ې لرلشىىتللئلشىىغئرا و الىىللەتەـ م سڭىىاىگ ە لسىىز ڭ ې لزل لىىك ىلرلىى  ھ بئەشىائكىى  قىى ە سىىۈەڭ

  تسئې ەقى ىلرل  ھئلسغ سۇئڭ ئ ۋەىلرل   ەڭى م درسمرل لدللز ەتئللائ سزدكتللالا رلىلز  و اىاااچرلىزل سۇئڭ ئ ې لزل لك ىلرل  ھ

 الىەتسئ  ڭلرلۈۈەې ەوى ېرلشىىا ى ە رەچىتەر ەىكل ىسولى  ر سڭل ىدللئ د ىلرلىد ۋۇ.ھۇ ۈزۈر ەالىتللئ سڭدۇىكى بمىسئولى  ئ بئەكرەئائىل لى  ق

  دوئر ااد ې لشۈەو

 ڭىى ھلرغئئىى  »: ىلغچتىى  دئىىاھ سڭىىدۇىىلرلشىىلز  الىىئئۇە م ەىىىۈە.ھلزللىىا م سڭ ئىىارغى چائىىاۇ ھلىىل ئىى ەملشىىەى ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئ 

 قىىبز مېزىى  چلرەاىى ە   ئەى لتل زىى ئىىارغىل  ئىى »  ①«ىلرللىىل سالىىتەىۈە.م  ىىدۇھلزل ېزلاالىى  زىى ھلرل ېزلىىائىىارغىل م سئرىىسى چ بزگەئچلىى ئ

 ەوىسھم ەىواكىىا ى ەڭدللالى ەىلىىەچە ى ەئگلىل و ئئڭشىاە ىەم لسىللز  ئلشىرل ل زلاىارل لا چاكغە ىئا لللل   ئبز ئاىىل لرلۈ س اسمسە

  ②«سئائىت

  دئئاالااللد سررلشلشزلاچاقام ەىەچتللا ە سلمڭ ەتىار سماڭا و

ـ  ۋەز ەئدەم ەم دىـئ سئى سە وئرى بچۈە ئى ە الاىاھ ولىر سمە ئئمى ەم لسى ى ۋۇىلترل لزلىاواكىا  للسڭدم ەرەاالسساۇمزلائ ەالەملەئ 

 ەچلجلىىدە ڭچئختل لىىد    ۈڭ ىىسىلرلشىىتلل ولىى  ق ۈئەشىائكىى  قىى ەچىىۈەزۇۇر س   قىى ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئ   سرلىىددچئڭ ەەھ ەالىىلاەتڭ

 ئسڭلىىا قېىىللل  لئەرەاالسسىىاۇمدل  ەالەمىىلەئ  ەالىىدۈئھ    ۈەللئھ گىى  ەئىىائلرلز  ئل ىىا  ولىىر ېىى لىا ەئەب اچىىىا  ئ ەچىىۈەـ زۇۇر س   قىى

 ئالىىەت س ىەئگلكمىىس مەر دئرلزلشىىللا مسالىىسر اڭغئڭلا خەرلفلرەئمىىسئئخشىىللا   ئىىبمەئگە ۋە ئەوىىسوەق   ىەزئلتىى ئلكلزىى  واالىىىا  

  ائرلد   ھدڭلاھۇ  ۈچۈ ئل لدلغ  ۋۇىتئلزتاالل ئاز  ڭسئ ئلسغ.  ىلرل  كسڭدۇى  وەئملد 

 بزئىىى ئسۇوئرىىد ؟ ئىىى ې ەڭىىى ەىىىىۋۇلئ ېىىلللق ۈم ەڭىىىدللى ۋللىىىاگل ھۇ ە ىىرەتر ېتلىىى ئ ەئزچ لرل لزىىى پۋەزل سرسرىىۋۇئئ سوىىى سالىىسر اڭغئم

  بچۈئھ واش ق ەرەئ لتز ۋە ەتزلدھلل ېپلدەال سالسر اڭغئئائۇ ئلەتلغ غكت   م بزئ ېلللق سچىاڭدللئئڭ سئىرل لز و

 ەڭلسىىىلز م ەچرل لزلىىىاوئر للىىىا ب ئاامىىىسئەالە   ەڭلسىىى م ەڭىىى )ا سچەكىىىاولام زلىىىاقەئل ىسئئىىىا  وئرسىىىا   ەر ەڭىىىرەئق ېىىىلللق سۇئھللئىىى

 ەڭلسىى م  ەڭىىا) چەكىىاولامس ۋە سىۈە.مىى سئئاڭزلىىاى سۇئئىى ە ولىىر سڭلىىاو ىلرىىد   ەئەالىى سھەولاىى بم لز ئىى ۋە ۋۇىلتلزىى  ەەىلىل ل لىىك ھ

  ەچۈۈزھ ھۇ  ا ەڭل ەك ەچرل لزلائاا ۈچۈ ب  وئر للا  مسئەالە  ەڭلس م ۋە مسئەالە 

 بزئى ىەرللزى  ڭلىائس ىەىلىىەت  سرلدداىئر  چئالى اىلرلزلىدللا  وئرسىا  واچلرغئڭلى ەئەالى ۈىىۈڭغئ ەىلىىەتى ېزل گللەئلزساڭدلۈ  زۇ ال ئ

  وئرلددىار للا   ئئئد  ئازھدئدكللا ۋە الېرل  ۋەالۋەالل ە كەاتاڭزلاقئڭت ورللا ئارلا  ىاردۇ  

ـ  ە.ر اولىى  ئلشىىزل ەئىىاھھلللز سكىىتەزوئر ەكىىلسلم ە ئلىى  ولىىر  ەئلىىو»: ەاىىددھ سڭىىدۇىم سەالىىئئال ىئاىىئىىبز   بزل ەئىى ېىى ھۇئلىى  قائڭ

  دئول لىد سڭللەڭرەئڭلىاىلرلىا  ئاالاالىرلت ىاڭ ەكى ئلر ى  ق ەەئرئگللل سى ەۋەو الى سڭلىاو ې ە؟زۇھ  ڭى ەۋەبائى ىلرلشلدلۈ  ال ەڭدلشلز ئ

چىئر ۇ  وىس   وئۇر ااىدد مەكىلسل ولىرە ئلى   قىبە ئاڭىدۇ ولى ھلل ول قەچ لسىس   وئرىسە  ەۋىسرىىاھھەىاڭ لرلل  زېاز ئلزسا   وئرسل س  ئس

  الىلك اېىلزرلشىلدد الىبزل ە ھېى ە  ③اىائۇچىلز  اىئى ەزۈئئلۈۈى  اى ەئل لد ەمزلائاھ ې ى ئارغى: ائارغى چائاۇڭل البز وس  البز ئېلتلرلا 

ولى  ئلى   ەالىل رللولىك چ ىغر ااسىلك  ىېىول  ئاڭدۇ  لسڭ چسازلت ئلۈۈ   ول ل ەول   ىلغر لللزل لكھەز خللال  ڭەئاللز ول  ئاڭدۇ ئلۈۈ  

ئلۈۈى   سوى ۋۇىلتتىا سوى ۈڭۈ ىلرلشىتلل ئىاالكملك  ىى ېىىى ەولى گ ەڭدلشلزل سـ ئ ە.ر بزلدەئ ۋۇىتل لكڭلا ۋۇچىا ىلرل ەكلسلم بڭۈرز ق ە ولر

  ۋېتلددئلتتل ل  ىلىل ل سالسملكھللول لز  چ ەڭەول   ا سالسڭلازلت چ

 ۋۇىلتتىىا  ەرىى ە ق ېىلزرلشىىل ا سۇئرىىائ ۈىرل  قى ەئە زلىىاچ ۈكىى ە ھ سچەخەالسلسىىرل لزلا م ەرئگللئەل لسى ە تلۈ الىى ەئوىى   ى سماڭىا وىى

                                     
  ھ ئلۋۇالت دئەوسھۇۋ ①
 چل ملك  ئلۋۇالت   ②
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  سڭللەچتسئوئرلا  ئاھھ  ول  ىاڭ ۈئچۈەچ ېللشل ەھ « غئىلرل ەكلسلم ە ئل  ولر ول ەئ سۇئڭ ئ» خلتاب ىلرل   ەۋەرل ل ەچ بزئ

 ە لىىىئار االىىىا ئئخشىىللا  ڭ ۋە س ئىىارت سھھ   خىىبملىىۋەچ ەقتەق ەئگەچىىاۇڭتغئڭ  ا رللىىا  مل ەىىى ەڭ ەالائچىىا رلتچ ەئىتلۈ كىى سئۇئئچتىى

چئمىاڭرل   ئاالىتلدۇ  سىوئكىر ۋە رلىلەرە چولۈىائ  دڭرىسى ىئئ ەچرەئچاۇڭتغئ  ىاولرلل ەز ىارلاڭد بمۈرۈەقاڭغئ ئاالتلدۇ ق ەااسلم ەھەڭرەئم

 ىار اىتا  بمۈرۈەق

الللاالىىلم ىاااچللىىا الىىا   ۋەئلىتلسىىاھلم  ئلجتل ىىائلم  سۇئڭلىىائ ەچرەئالزىىاا ېللىى ئ سوىى ەڭ ە ئلشىىرىلسىىاوللا  ەكىىزلائلر ل لر ۋە ەشئلشىىر

  ەرتۈئمەقتەق ەخلتسلكرلۈرەئڭ و ە.ى سالللەچرەئڭ الاڭاىسلك م

 ولى ەئ ىلرلىا  ەرى ھلىىلتل زى  ا»: ە ئلىۈ ەئھ سڭدۇىم ەڭاسئ ەزللەرغىسئ ەچتابئللز  خ سمەئئ ەرلفەئلۈۈلز   خ ە ىلرلزلشل  ۋۇاەتئل

 ڭەزەئل ىىىدلل مېزلىىىا ئىىسىامىىىاڭغ  كىىسولىىى   ىلىسىىىا   قەاللپسىىلك ىىىىبڭەئ ئىىس ئەگەئ  ە الىىىئئۇا  ەالىىىپلز ق سڭلىىائ بئگلزل ىىىدە ق ەمز ئىىاھ

   «ىۈكلدد

  «سئلددز  ئارغى ااىتسئ لزم ەالپدۇئق»: ې ە ھ سڭدۇىم ەرەاالسساۇ.ئ ەالەملەئ 

 ەەللئڭلىىاچل لشىى ا  ئ ەم ا  چاكىىىل    ئلشىىر ۈكىىۈەڭدللى ەزەئلىىدللڭ ا ڭلىىئىىارغى چائىىاۇ ەچزلىىاملرر ەالائچىىاەچ ە  ئلىىۈ سڭىىدۇىو ەىىىۋۇلئ

 ۋە ىل لتلىىىۋېتلر ە  وئكىىىرسىتللوئر للىىىا    ڭېسلۋلسىىى  ئلشرە  لىل لشىىىتلل ىىىىۈڭۈ   ەمەلئ ەاەورلزەئرلىىىلئ ۈكىىىلدللاڭرلى ى ەزەئلىىىدللڭ

  سئمااددااىت ې ۈلىى سئراڭغئڭ ئاردلدۇ چ ۈگلشل چ

 سۇئڭلىىىاولىىى    ئ ەۋەورل لدللئارىىىدلزى  الىىى ائائىلىىىدۇ ىارلاڭرلىلزلىىى سم لتلزلىىىاوىىىائرلت ئلسىىىغ. ئ مرلىىىدللۈا ەئەورەئڭلىىىا ئ ەڭۈ  ئىىىئاغا 

  ې ەزوئرسا ق ۈكۈۈڭرۈزى ۋە ەالائچا رلتچ دڭرسى ىئئ ەچۈە ق  ل الل ە لسەلۈل 

 بزگەئچ ەاىىدلۈە  ئ ەئزلزىى چ سئمىىسشچ بزرل لزلىىاچازلرلزلىى   ئ لۈ وورل لىىدللم ارلۈزلىىەرە چولۈائ ۋە ەالائچىىا رلتچ ەرىىتولىى  خ سڭىىدۇىو

  ەمەلئ سمۈللم ەئگلكڭلجاچرلت ىازلزلش  ى ەچتەئاخل  ەچلجە ڭ دڭلاھۇھ سۇئڭلائ

 

 



 

 

 ياخشىلىق ۋە دۇنيانىڭ چايانلىرى

 

 ۋە ەڭىەچرل لز الىى گىىۈزەل ئەچ ۇ تلۈىى  ۋە ې لكھلۈىى ھ ائىىارغى چائاۇڭلىى سئدە وئالىىدۇ ئئرتىى ې لىىكھ ە.ئىىاھ ە ھۇڭلشىى  باەئالىى ااخشىىلرلتولىى  

 چەچىىۈئل ە زلائېىلشىىل الىىسڭلا ۋە قېتلىىدد ىۈكىىۈە ھې لكرىىا قېرلىى  ئىىبملرەەئائلىىدۇ ولىى  ىااىىا   كىىس  ىلرلۋۇچىىاچت  چە ەقۈىىسئ ھئەچرل لز ىىىس

 ئىسڭ  ئار لتلىدد لى  ىاااڭلىا ئ ئىاھە. ىېرلىى  ۋۇىلتتىا وس  وېجل ەر ەاددىلىلشز   السھلل ئەم ا قۈىەادد ىاچتلت  ئۈىۈ  ىسچىسزدش ئبزلز 

 ئىىاھە. رلىىدد ىېىلۋۇىىىئرلز   ئسڭلىىا چسچىلزلىىدۇ  ئۈىىىۈ  ىىىېرل  ىسچىىىسزدەىااىىاڭز   الىىئزدەىىىئرلز   ۋە وارغاىىدد وەل ىسچىسزدكىىىا الىىسھلل

 ئې لى ولى ھلزغ  ەاەڭ قىبڭر  ىۈكىلدد ىاااڭلىا  اەڭە قىبز  ئاھەمزلىا ئبچ ەالىتلل ملزىست ولى ەئ  چائچلۋۇرلىددىىئرلز   چاكىرلۋېتل ىااىاڭز  

 ئىىسڭ  اەڭە  دىېىلۋۇرلىىدىىىئرلز   ئسڭلىىا اەڭەىااىىا   چسچىلزلىىدۇ ئىىسڭ  الىىئزدەىىىئرلز  ىاااڭلىىا  ە ھب   قېرلىىدد ىسچىسزرسالىى  ئىىسڭ  قېتلىى 

 اېزلىىدۇ ەر لزلدە چەمشىى ئۈىىىۈ  ىسچىىىسزدشىااىىاڭز   اەڭە ىېىىتلى ئىىۈىلز    ئار للىىدد وەزىىىئر   ىېىىتلى وىىس چائچلۋۇرلىىدد ىىىئرلز   چاكىىرلۋېتل 

 ىسچىىسزل ە  اەڭەز  ىااىاڭ ىېىلۋۇرلىا  ىىئرل لكڭ  ىېىتلىئلۈۈى   ئاھەمسىلك؟ااىدللا  ئار  ئللى ەتالىلك ىاڭىدۇى › ئسڭل لىاول  ااش  ئئرتسئرا 

ئىاخل    ۋە لددالىئزىاااڭلىا ىىئرلز   اەڭەىلر ىاي   سىەڭت الىبزل ە ئسڭلىا ھۇڭلشى ە  ئەم ا  ھەادد ‹اەچۈۈزەمسلك؟زللا   ئبزل لكگە ھەە

: چىىسئدە سەچسچىى مۈئلسىىلز  ئسڭلىا وې لىى  اېزللىىا ااكىزلا رلىىى ىې  ئاڭىىدلل وې لىىدد ىئاىسەوئاللىىا  ھې لىىكىلىلى   ىسچىىىسزدە الىىسھلل ئىسڭ 

 ائۇقتې ل ز خىئىبز  غئىەىاڭىدۇى ە م سئالىا ىلرلى  چ ە.اىائھ ۋە باۈشالى ې لىخىائۇقت ېزلىام ېىل  ى ې  خائۇقت ال ىاااڭزلس.ئئرر ئەي›

  ھەادد‹ رسھەق ە ؟وئاسسڭددئخائۇقت للا  ئسڭلا

ڭ  الىىىلك ئەىىىىۋۇل وىىىس  مىىىسمۈلل وئرشىىىل لك قىىىبئمل ە اامىىىاڭرلىتلل واكىىىىلز   ھللئىىىسۇئااخشىىىلرلت ىلرلىىى   قلشىىىلرەئگە ڭسئرىىىس الىىىلك 

 ىاۇۇمدد؟ چئالسەئلزساڭغئرا ااخشلرلت ىلرلشتلل 

 ئېلىىىتل  تئەىىىى ە ىلرلسىللىىىاىلرلىىى   ااخشىىىلرلت  ئېتلىىى ۇە  ەزلرلتلزىىى  ول ۇۋڭلىىىا  ئاۇملتلىىىددئ ئېسىىىلررلۈزلااىىىاى  ااخشىىىلرلت ىلرلىىى  

 اىىائھەمز  رىى ە قەااخشىىلرلت ىلرلىى   ىئرلىىدلل  ولىى ل ەب     ولىى وې لىىدد ھېىى ەز الىىۈزۈقرلۈلدلل ىەرلزلىىا وئرىىسە ئىىاۇملت   ئاھل للرلۈزلىىا

  ئاكلدد ىلزرلتاې ۋە ھوالترسىب   مسىەولەتئائىلرلت ئلزساڭغئ ئائلسلدلۈ   ىااتسئدشااخشلرلىلز   ىلرلسىلزلاااخشلرلت  ۋە السڭسش

   ەزلرەچتسئئلۈۈلرلزلشسلك ىلرلزلدللا   ۋە ززەچسلكمل ىەقسلك ائى  ااخشلرلت  ىېۈ  ىلرلشزلاااخشلرلت 

 ئادەتلەندۈرەلەيسىز؟ياخشىلىققا  ئۆزىڭىزنىقانداق قىلغاندا 

 ۋە لكڭ ااخشىىىلرلىل  الىىىلكڭلا: مەالىىىلرە   چسئلىىىدد ئىىىسى ۇە چئالىىىىسڭغئراىلللز لرلىغئرىىىا   وەز ئلزسىىىا  ااخشىىىلرلت ىلرلىىى  ائرلىىىدۇ 

ب   الىىەئۋ ۋە ئلىى ۇھل ە مسالىىتەىۈە.ئل اڭلىىا   قۈىرىىۈزالىىلك  ئەگەئ قەر ەڭىىدە اامىىاڭرلت  الىىلكگەئلزسىىاڭغئھلل  قىىبئگە  اىىائھل ل لكڭ 

لزسىاڭغئھلل ئىاش ئ ىىۈڭۈ   مىسمۈلل ۋۇزقې لشىل لك ىەچتىا ىېرلشىل لك  الىئرسەول  ئاڭىدلغ ااخشىلرلت ىلرلشىتلل  وئر لسل لك ئل ە چاىەچۈە

  ئەمەلئاز  ئاھەمرەئمس مېجەزئلت  لشرەادللا ىىئرز   وەئگە ڭا   چسزقئز چاكغادللا   ىېىل ىازۇڭز   وەئگە 

 : وئرلدد ەم  اائھ  لكراىلرلشل ۋۇ.ااخشلرلىىا ھۇ االلكڭل چبۋەڭدلۈلرەئ

ااخشىلرلت  ەم لى ەئىارغى چائىاۇ ى ۈڭۈ ۇزلىى  ىى  لكولرلشىل ەەھ ەمى  ئ ائارغى چائاۇڭل  لكڭ واكىلغئرا ااخشلرلت ىلرلشل ا  اللكڭل1

  ①واكىىىىلغئرا ااخشىىىلرلت ىلرللىىىل الىىىەڭ س ىلرلاڭىىىدەزااخشىىىلرلت  الىىىاڭائىىىارغى   سئزۇچتىىى سا للىىىا اخشىىىلرلىىا وا ەئڭل ىىىسولكر ۋە سى ىلرلىىى

وئرلىددااخشلرلت   ەىەت مسقا اچ  ااخشلرلىزلا②  ئۈالىتل ەوىاش  ئلىۈە  وئرلىا   ئەمى   چائاۇڭلىاااخشىلرلت ىلرلى  ئىارغى  قل ى ە ىەئ 

  چەىەززۇاللددئ  لكڭلائل اڭل اللكڭلا ئئئدڭدلشل لك ئەم ڭ  وس ھەە

ئرا ىلرلىىىىا  واكىىىىىلغ الىىىلكڭلا ولىىىىرە ااخشىىىىلرلىرل    ۋە ڭې ەچرلىىى  ئلاسىىىىاڭرل    ب   ئاچىىىىا ىلرلىىىىا  ئاچىىىا الىىىلكگە چائاۇڭلىىىىائىىىارغى   2

 ۋە قىىبەىاڭ لرلىىل  ااخشىىلرلىغئڭلا ىلرلزلۋۇچىىىا  چەئلپلىىدللئىىارغى چائىىاۇ  الىىلكگە ۋۇىلتتىىا وىىس  قىىبئۈڭ الېرلشىىتسئدە ااخشىىلرلىرل ل لكڭ 

 ئارغىزلىىا ل لكمسىلرلىىاڭرل  واكىىىلغئرا الىىلكڭلا كىىسڭدۇىغ ئەمەالىىرلۈلز   ڭەئالىىە ىىىې  ىلرلاڭرل ل لكڭلىىاواكىىىلغئرا  الىىلكڭلا ىىىئڭرلىلز  

  ىېساورلزلددااخشلرلى   ئارغىزلا ولرە  ئېتللائ وئرلاڭرلت  ولرە  ولرە ىلدۇالت   ۋەاائھل   

ولرلى    مەڭلسىلز  ىەھلسىرل لزلا ىەىتلۈى  وىس ئەرەاالسسىغمزلا  ەالەمىلەئ ولىرە  ەچرەئئاا وسا للا ااخشلرلىىا  دلۈ ىسئئا  قەئل   3

ىاالىىل   چىىۈئچۈلز  چسئلىىدللا  ئۈڭىىدەەااخشىىلرلىىا  ىەملشىىەالىىلكڭ   ئىىبزل لكھە ىلرسىىل لك كىىسڭدۇى  ىلرىىددئدڭاىىائ   ىەملشىىە چلرل لكرىىا

 ىلرل ىغئ  الىەادە ىلرل ىغئ  ئدقىس ئەولل غئرىا ئۈىىۈ  چېپلشىل غئات ل ڭلجىئل ىا  ئېلتىىاڭغئئ  : دەىسئئا  قەئل ىلرلسلك  ئارغى چائاۇ 

  ③ىلرل غئااخش  ئلشغئڭ   ۋە ىلرل غئ ئللاھەت ئبزل لغ ئسڭلا

                                     
 ب ئااەت  77  ىەالەل الۈئلس  ①
 ب ئااەت  60  ئەى ە  الۈئلس  ②

 ب ئااەت  77ىەج الۈئلس   ③



ىلرلشىىىا  بەااخشىىلرلىز  قىى ەرىىۋەچتەىلرلىى  ئ سڭىىدۇىىلىائماالىىرلت  و ەالىىتللوئرلىىدللاڭرلىلز  ئ ڭىىىئ سقا ىىاچ م ا  ىاڭىىدۇىغ ولىى  ااخشىىلرلىزل4

ااخشىى  ئلىى    دوئرلىىد ۈئچۈەااخشىىلرلىىا چىى ېرل ئىى ەالىىۈەئ ۋەھلرل لزىى ىلرلىىا   سىلغئرىىاااخشىىلرلت ىلرل ا  ئىىارغى چائاۇڭلىىدرلىىدوئ ۈئچۈەچىى

اەڭىىىزەچۈە ئسۇئڭلىىىا اىىىۈزرل لز  ىىىىائلرلت ۋە خىىائرلت ىا رل ااىىىدد  ئەڭە كىىىسۇئ وىىائ   ①رىىا ئەڭ ااخشىىى  مسقا ىىىات ۋە زللاھلسىىى ىلرلاڭغئ

  ②رسىلغئھدئچسئە مەڭ ۈ وئرسە  اەڭزەچت قل لدللاڭغئ

 قىبز اەڭزەچىتە ەىرى ئ اەڭىزەت  قل گۈزلىدد ىەالىل رل ل ە ئېسىل  اەڭزەچزلىا ئاخل ەچتەئارغى چائاۇ  ىلرلسىلغئڭ ااخشلرلت  ھدڭلاھۇ وس

  ڭې ەچرلزلدد ولرە  ڭازدڭې ەچرەئواى للا   قەرتۈئۈە قبڭۈر ە ۋەواى للا   ئاڭغە ىسۇىواى للا    قبئۈە

 ىلرلزد   چەئال ە ھلل«ڭلر ژدئ مساتەمە ئەل»لىلدللا ى قسۋېلتتا

 

                                     
 ھلل ئارغى چائاۇڭلا اامارلز  قبئۈش قبزھە چسچسرلدد «زللاھلس »چلل اەڭزەت  «مسقا ات»ۈ  وس ئااەچتل ①

 ب ئااەت  26اسڭسل الۈئلس    ②



 

 

 ئۆمۈر بويى بەختلىك ياشاشنىڭ چارىلىرى

 

 ۋەخئكىاررلت  ىااىاچل لكڭ  چبۋەڭىدە  مەرىس. ىەم لى ە ئلۈەڭرلۈى ڭاىاالت  زوئ  ااىدلرلت  ئۈىس الاىرلى   چە  كاچغڭددئدكزلا قبڭۈرز 

  ىلرلزلدد چەۋالللەىائلرل    وەز  ئبچۈۈزۈكل لكڭلا ئل لدە ىاۇۋەتب   ىسزدئ

 مسڭااللۋەتوئرلا   ولرە   ئارغى چاۇ 1

 قۈىەاتلشىىزلا  مسڭاالىىلۋلتلز وئرلىىا   ولىىرە ئىىارغى چائىىاۇ  وەڭىىدلزلا چەچىلىىىاچغئ قىىب رل ە  وې لرلۋۇچىىىا  ئېرلىى  ىىىازل رل ە ىەھل ىىدلل

 قبڭىىىۈل ۋە الىىىائاھەچزلاب   وەخىىىت خاچل اەمرلۈزلىىا  اھۇھدڭلىىى چل لشلشىىىزلاىازلزلشىىىىا  اېىلزرلىلزىى  ئسڭلىىىا اۈزرلزلىىى  ۋۇىلىىىت ىەئ ئسڭل لىىا

 ئلسپاچرل اىتا  ئلۈەڭرلۈلز ول    ۋۇالتلرل لدلل ئەى للەچرلل ئەڭ ئائۇمرلىزلا

 چەوەالسس.  2

 چسئدكىل لكڭ ب   اىۈئۈش ۋە ملجەزل لكڭى ااخشىلغش ائرلىدۇ  مسڭاالىلۋلتل لكڭ وئرلا   ولرە واكىلغئ  ۋەالاىغش  الاىرلىل لكڭ  چە 

 الىىاۋۇورلت ئىىبز  ىائۇكىىزلا ولىىرە  چەوەالسىىس. قلشىىلرەئگەواكىىىا  مسڭىىدلل  ىلرلشىىتسئ چەوەالسىىس.ىائلسىى   ئبڭۈمرىىۈز ئەڭ چلشىىزلائبزگەئ

  ئلشتسئ

 مسڭااللۋلت ئاااررلت ب   ئەئ  3

 زلىىاوئرلاڭزوئ  ااىىدلرلت  ئۈىىىۈ الىىاىرلى   چە  چەئە زلىىائلۈۈىى   ەئى ېىى ل و ېرلىى ئ ەقلردەچىىئر ۇ كىى سڭاالىىلۋلتلز م خئچسڭرىىسىب   ئەئ

  قۈىەاتلدد مسىەولەچز  ئئچتسئلسلدلۈ ئااال ب   ئەئالل چلدۇ 

 ئېرل   ئائۇ. 4

 اىىائھەم   ئئئدڭدلشىىللاااالىىدۇ  ۋە چئرىىسە ۋەزلپلرل لزىى  ئلۈۈلسىىلزلا وىىسئىىائىلرلت  ئۇىەچرەڭىىدۈئۈش ئەىلرزىى  ۋە وەھەڭزىى  ئىىېرل ئىىائۇ. 

   اادلرلىتسئزوئ  ئۈىۈ رلىلز  الاىغش ڭئئمار الېرلشلزلا اۈئەقزلا ۋە وېسل لزلاىا   ئېرل   ئائۇ. وئرلدد

 ىلرل  چەڭاەئلۈەت  5

ڭاىىاالت   ااىدلرلت  ئۈىىۈ  وئرىسش ئوىرىسىئىاھۇ ىلرلشىتا  مەالىىسرللەچرەئڭ الىاىرلىلز  الىاىغش   چەڭزلىا ولرە  ئەىل ىلرل   چەڭاەئلۈەت

  ئلشتسئ

 ئساىس اېتەئرلل  6

  ئې لشىىەر ەادد ئساىسرىىا اېتەئرلىىل ىەرەق لرلۈلىىدە ھدڭلىىا قلشىىلرەئ ب رل ە قىى وئرىىسە رل لىىدلل ولىى   چەرە  ېاتللىىاارلتئ ەھەڭزلىىاو ئساىىىس

 قىۈىلز ىائكى   قېسىەر ە وەھەڭزلىا ۋەىاالىل  ىلرلى   ئېزېى گللە ۋە قىۈچ چەڭ ە ئاالاالرلى  ئەڭ وئرسە  قبە اادلرل    ئساىسڭلاڭئئمال 

  ئاكسئدكتسئ

 ئائلرلشل  قب  ەز ولرە   ھوالتغئ 7

 وې لىىىدد  چەالىىىل رەئڭ ئلجىىىاولم  ئۈىىىىۈ الىىىاىرلت  چە ئائلرلشىىىل   قىىىب  ەز ولىىىرە  ئىىىسۇئ قىىىۈىەاتل    مسڭاالىىىلۋەچز ولىىىرە ھوالىىىتغئ 

  ىلرلددولىائۇمرلت ىاچائرلىغئڭ  ائى  رەمۈلزرلل 

 ئئازاش ئئاسڭرل لز اللزاش  زېالل  8

 ىىۈڭۈ   ئلشىغئھدئااىدلرلت وئرلىا    الىاىرلىللا ئەىلرزلىا ۋە چە  ئلزسىاڭزلا چېىپل  چېپلشى اىغئڭ ئئازىاش   ئئاىسڭرل لز الىلزاش  زېالل

  ئۈڭدەادد ئلشرلتلسۈە ئەىل  ۋەىلرلشىا  ئئاغكىا  چە ەقۈسئ ئاھەمز  چېپلش اىغئ ولرە  ئئاسڭرل  اللزاش  ئەىل 

 وئرسش  ئلجاولم 9

الاىغكىىىىا  لكالىىىاىرلىل  چە  الىىىلكڭلا وىىىس وئۇرلسىىىل لكئلجىىىاولم  ۋۇىتل لىىىدۇااكىىىاڭلا   خسالسالىىىە  واالىىىىسىرل لدۇ  ىەمىىى ە ىاااچل لكڭلىىىا

  اېتەئرلۈتسئ

 ىلرلزد   چەئال ە ژدئڭلرلدلل «مساتەمە ئەل»



 

 تاتلىق ئىچىملىك ياساشلىموندىن ئاچچىق 

 

 خ ەچىىرەئگە زەب   زللىىا  مەڭلىىۋ  ۋەمىىاھھلم  وەزلىىدە  ئلزسىىا  وئر ااىىدد ئسچىىسىغ ىەملشىىەخئكىىاررلت   ىەملشىىە مسالا لسىىلدەىااىىاچرلت 

زللىىا   ھېىى ەزئىىاى لت   وئرسكىى   وەئوىىات  لغڭزلىىائىىاى لت   اىىې لرل ئىىاى لت   زەخىى ەتب     زللىىا چسئلىىدد ئىىسى ۇە اې لرلشىىغئرا

  ڭەئالەئاى لت  كسڭدۇىچائچل  

  ئۇۇاددئااغڭددئاى لت زللاڭز   اادللا  وس ااالللاڭدەزئاى لت رل ئڭدلل چاچرلت ئل ل رلل  خسھھ  قلشلرەئ ڭسئرس  ئەم ا

للا ىلىىىىا  ئارىىد ەئقلشىىلر سئرىىس ڭ»: اازلىىدد ھەە مسڭىىدۇى ئەالىىل لدەڭىىامرلت  «اىىې لغڭ كڭ ىااىىاچل ل» رەززۇرلىىم سىەم ەھمىى ەرىىغمەئ 

لز  ئلشىىىىا ىىىىاولرلللت بزرل لزلىىىائ ەۋەورللالىىى س  كىىىۋۇزقې لىىىددىلر ىىىاى   وئرلىىىا  ئلشىىىرل لدلل  بئۈەقىىى سڭرسىغئڭ چئالىىىى ۋەىلللز لرلىىىت 

 لىىا ڭسئرسڭرل  ەئھدئمىىسڭلەچرلۈر ئبالىىتۈئلدللا چىىاۇڭتغئڭ   ڭرسىغئچئالىىىس ۋە ئلىىد   ىلللىىز لرلىغئ ەئلزسىىاڭغئ ولرسىى ەگەئ  ئدالىىاۇر ااد

    «ىلىىا  ئسئدەول   ئل لدە چئالىسڭرسى ۋەچاۇڭتغئ ىلللز لرلت 

 ىىىېى رلىىلقەم لر ولىى ەئھلل ىەم لسىى  ئلشىىغئڭلا رەرلللرلىىلىلىائرىىا   ۋداسھىىىاقىىاچتلغئ » :اازرىىا  ھەە مسڭىىدۇىھۇئلىى  قائڭېىى    

اازۇر للىا   ل لز كىېى مەكىاسئ كىسوئر للىا  وئرسىا   ئەمىا ئەگەئكائل  ملرتىئ  : مەاللرە ىلىىا    ئئچتسئللا  ە ولر چۈئچۈلس  ىلرلشزلا

 وىىس  ىىىۈڭۈ  ىلىل ۇر للىىا  وىىئۇئ ئلىىد   ۋداسھىىىا ئەالىىل لز  مسزلۈىىا مەكىىاسئ كىىسوئر للىىا  وئرسىىا   ئاڭرل ىىال ولتەىىسۋللوىىئۇئ ئلىىد   

 چىىاچرلت اى لىز ئىى چاۇڭتىىىا  قەمرلۈزىى  ئبزرل لىىدلۈ  ئاڭىىدلل  ىلرلىىا  ىئوىىسل ىلسىى ەچز  لتئىىاى  وىىس قەرىى ە  ئىىبزرل ل ە ئلزسىىاڭغئ مېللىى 

  «ااالللاڭرلىتسئ ئل ل رلل چاچرلت رل ئڭدلل ئاى لت وس ماڭا  چل لشىا  ئبزگەئچلشۈە كائۇ ىا

  تۇغىدۇ قىيىنچىلىقالر تاالنتنى

 چئالىىسڭرسىغئھلل ۋە ىلللز لرلىت» :ھېى ە  مسڭىدۇى ىلرلى  ەىلى ڭ ئەالىل لدلل ڭىامرلت«قىۈى  ئلجىاھللەت» ئې ل الىئڭزلا ①ھۇر  قائڭې 

 ئسرىىس  اەڭىى  وئرلىىدد  ئەقسىىل ە وسڭلىىا چامىىامە  ئلىى  ئېلتلپتىىس؟ قلىىى ھەە اائلتلىىدد ئىىاھەمرەئڭ  ئسرىىس  چسئمىىسش مىىسىلى وئرلىىا  خىىارلم

 كىلۈااەت چسئمسكىتلل ۋە ئئىسكىىا مەئالىللە  ەئىبزل  اائلتلىدد چئالىىسڭرسىغئ ولرە  ىلللز لرلىغئ  ەىەت چاۇڭتغئڭ  ڭاھل  ۋە ئاھەمرەئڭ 

  ھۇۋۇمغكىىتسئلدد كىىلۈااەچرل لز  ۋە مەئالللەالىلز  اەڭلىىغ ئۇىەچرەڭسىىل س اېتلى  ئۈالىىتلدە اېپەقزلىىا ىاچ سىىات ىارلىىاڭغئ ئاھەچرلزلىى  ىلرلشىىا

 ئېتلر ەاىدللا   ەئى اىاملز  ولىرە  ااخشلسى  ۋە وىائ اىاملزل س وائ  ااخشلسل س چلكگلزلز  ئبز الائاھەت ولرە  ئسرسررسى گسۋۇىۈ   چائل 

  «چسچىسزرا  ىئرللا ئەزل ەچرەئڭلا ئبالۈە  مسىلتغئھۇ

 ئەمەس خىل بىر ئىنسانالر

 ىىسۋۋەت رەاىدللا ئبئۈاە خئكىاررلىىا ىىاالسڭ  چاچرلىىىا  ئىاى لىز  ىەئقل ىدە»: اازرا  ھەە مسڭدۇى اەڭە رەززۇرلم مسىەم ەھ ئەرغمە

 الەۋئلسىى  ڭ ىىىئ ىەرلىى   ەىەت  ئەمەل مىىسمۈلل چېەل ىىس ىلغرلشىى  مسڭىىدۇى ىارلاڭغئڭلىىا ئاھەچرلزلىى  ەكىىلۈااەچۈ ۋە ھەئچرلزلشىىۈە  اىىئى

 ۈئملىىدلۈ چ لىىلەەا چ ئللزىى  كەاەسرىلسىىغ. ئبرل االىى  ئلسىىغىاچ   ئەالىىل ڭلاب   19  ىلغۇاىىدد كىىسڭدۇى ئلزسىىاڭغئ ئل ۇھلرلىىل ۋە چئرىىسى

 اا ىارل لى اااىەت الى ئۈىىۈ  مېزلىا اۇڭلىاڭرلىلى  اسئچسمىدلل ۋەت خلر ۈىۈ ئ ېزلامچاكغڭلاڭرلىلى  ۈئمل ەچمېزلا › ەالۋل رەەىاااچلز  چ

  «ئلۈە  ھې ە  ‹ئللازەچتسئ

                                     
الاولت  ىسئرسىلس  ۋە ڭلا«چ سئلزلستت مسڭااللۋەچرەئقائڭەز ڭاملدلۈ  ئلزساڭلم  ھېىل »ئامې لۈلرلت مەكاسئ اازرسى   چئڭسرلا   لسەئرئگللە ئارل    ئامې لۈلدلۈ -ھۇر  قائڭې  ①

ااااچلدۇ ڭسئرسڭرللا  ىل  ەچرلل ئەالەئرەئڭ  اېكل  ىارددئرا   ھۇر  قائڭې الر  ئارەمدلل ئبچۈە   -1955ڭئااول  قۈڭ  ئامې لۈلدۇ ھدڭلارا قېرل   -24الر  -1888 مسھل   
ڭامرلت ئەالەئرل   ھدڭلاھۇ وئال ە « ڭ  ىازۇڭللر  ۋە قلشلرەئگە چەالل  قبئالەچۈلر  وئرلدد؟ىاڭدۇى ىلرلاڭدۇ ھوالتغئ»  «البزرەش چاقتلۈلس » «واچسئۇئىە ااكاڭىاالسئماڭ  »ئسڭلا

 كبى ەچۈە ئې لشۈە  ئەالەئرەئھلل وئرسە  ىازل رل ە قب رل ە  چلرغئرا چەئال ە ىلرلزلا  



 

 

 تەنقىدمۇ قىممىتىڭىزگە قاراپ بولىدۇ

 

 مەھىلللىىدللىازۇڭلاڭغئرىىا  ئسچىىسى ولىى ەئ خسالسالىىە ئلىى  ىلرلىىا    ولىى ەئ ئەم ىىا  چەڭىلدرل ەاىىدد ىىىې ۈلى ئىىاھەمز ئلىى  ىلر للىىا   ىىىې  

  اارلدد چەڭىلدرەئ قب  ەز

ئلسىغى ىلرلىى   ۋە ېى ل و ۈزلتل چىى ېزلىۈى  ئ س  كىسئلىددچ سەوئرىى ې ەڭىرەئھ ەڭىلىدرەشچ ۋە ەڭىلىىدچ سئمسكىلدۇچ ۈڭىدلرللق ائلزسىاڭغئڭل 

   دئلزۈائ ىلر ااد ې ۈلىى ەڭرلۈلز  اادلرلت ئلۈ ەڭىلدڭلاىلرلزلا  چ ە ولر ەىسلت م

ئلجىاو   ىەئگلىك وې لرلاڭىدۇ  ئېرلى  ولىرە  مەىسىلت ىلىكۇئچل   قىبز ولى ل ەىازۇڭلىا   ئسچىسىق  اىا ئىېرل  ئىبچ ولى ۇۋھلل چەڭىلىد ئەم ا

  ىارلدد وئرسە چەڭىلد الەرللمىلىىا   ئئچتسئللا ولرە  چۈئچۈلس  قبئەر ەالرلۈزلا چەڭىلد ۋۇىلتتلۈ  وس  وەئمەادد ڭەچلجە

 ەزلىى ئ سوىى ەتئللىىائ بئەر ەالىىرلۈتللق: اازلىىدد ھەە مسڭىىدۇى دەئەالىىل لڭىىامرلت  «اىىې لغڭ ىااىىاچل لكڭ »رەززۇرلىىم سىەم ەھمىى ئەرىىغمە

 ەچرل  ئىىاۇم ەچزلىىاقامار ۋھۇئلزسىىاڭغئ وىىائق   ولىى ۇ سڭدۇىكىى دڭلىىاھۇ  ھەۋاسھچىىسئوئرلاڭىىدلل ولىى   م ەاىىدۇ  ۈزل ەاىى ەئئلزسىىاڭغئ ا ەتئلرىىر

 سچىىاق  وىىى ېۈلىىىدد ئلكچلىى ۇە ى سە لىىىائۇ. وئرىىىىىىىاچتلت و سۇئىلىسىىىا  ئىى سئللىىاچاۇڭىىىت ئئچت ەئاىىاق  ئىىىارغى ئاچىىا ىلرلىىىا  ولىى  ۋلرەڭسىىەالر

   دئاۇر ااد ەتئۇى ەچىلمى ەائىار للل  سى لرلتئائچ

 ھۈكىى ە  ئۈىىىۈ  ئىىبز  ئەىلرزىى  ئەىلرسىىلك چەىدلىىد  ئۈىىىۈ  ئىىبز  گىىۈزەررلۈز  قبئۈمسىىلك ىىىۈڭۈ  وئرلىىدد؟ كىىسڭدۇى ئۈىىىۈ  ڭىىې ە وىىس

  ىائۇادد ھەە

 ڭ قلشىىلرەئ چسئلىىدللا  ئۈالىىتۈ  ئبزرل لىىدلل اەىەچىىتە ئسچىىسىاىىاق   كىىبى ەتاىىاق   مەھەڭلىىلەت قلشىىلرەئ ڭسئرىىس » ھۇئلىى  قائڭېىى  

   « ئلۈە  ھې ە   چا اۇادد چەالەرر  ئبزرل ل ەىائلغش ئائىلرلىغ 

 : ىەھل دە ول  ئەئەب كائل   مسڭدۇى ھې ە  ئلۈە   

 ئ ىلرللل ىەالەت ىلرسا  الەۋئلا ئسڭ  ئبرتۈئەئ الەۋ  

 ئئچ س ئبزلل قباـدۈئەئ چۈگەە ىارسا اېىلـــــرلسۇئ     

 : اەڭە ول  كائل  مسڭدۇى ھې ە  ئلۈە 

 ئلد  ول ھلل چاكز   ئلتىا ئاچ اى وئرساىاۋللا  ىەئ  

 قۈمۈكز  ب  وېسل  ىۈكەئھ  چاكزلا واىاال  ئارتس   

للاڭرلى  ئۈىىىۈ  قلشىىلرەئڭلا چلرلزىى  وىىارغە ىىىئاللر  قۈىىىۈ. اەچ ەاىىد : ئىىامې لۈلرلت اىىازرسىلغئھلل ولىى   مسڭىىدۇى ھېىى ە  ئلىىۈە 

 قۈىۈ. اېتلدللا  ئلشز  ىلرلشز  ولرلۋۇردلى  ئس وئرسل س  قلشلرەئڭلا چەڭىلدرل ل ە ۋە ماۇمەچرل ل ە  ەئۋۇ ىلر االرلىتسئ  

ئەگەئ ماڭىىا قەرىى ە  چەڭىلىىدرەئڭ  ئئىسمىىاى   وئرسىىا.  مېزلىىا ۋۇىتل زلىىا  :ئامې لۈلزلىىا الىىاولت ئەئلسىىرل لدلل ولىى   ئلل ۇىىىا. رلزۈىىئرلل

  ئسۇئڭ  ئئىسش ۋە ئەھھللە وې ل  ولرەڭغ ئبچۈە قەچۈە  وئۇچت   كىسڭا مە  ماڭىا ىائلتلرلىا  چەڭىلىدرەئگە  ەئۋۇ ىلر ىاا ە   ىەم لس

مىىسىلى وىىئرللز  ۋەزلپەمزىى  چئرىىسى ئىىاھۇ ىلرلشىىتسئ  ىىىۈڭۈ  مە  ۋەزلپەمزىى  چئرىىسى ئىىاھۇ ىلرلىى   ڭەچلىىجە اائلتارلسىىا.  ماڭىىا ىائلتلرلىىا  وىىس 

   ھې ە  ئلۈە   دلل ائىلرل  قېتلددچەڭىلدرەئ ئبزرلۈل



 

 ئامىل 8غەلىبىنىڭ كاپالىتى بولغان 

 

 چې لىدۇ ھېى ە «ئاملى  8وئرلىا  قا ىارلت  رەرلللزلىا» الىاڭلدۇ  ئا  ل ب   10الر ب   2012 ژدئڭلرلزلا «مساتەمە ئەل»ىلىلدللا  قسۋېلتتا

 مەالىلرە چۈئرىۈز 8 وئرلىا  زۆئۈئ ولرلشى  ئاھەمزلىا وئرلىا  ىلر ىاى   ئلى  ىىئڭ ىاڭىدۇى ىەئ ماىارلدە  وئرسە  ىلرلزلا  ئېغ  ماىارە ول 

 : چبۋەڭدلۈل ە ئسۇئ  ىلرلزلا  وااا  ئلە ا. ڭاىاالت 

 وئرسش مەالىسرللەچ ا   1

 ەگەئئلى   ئ ڭىايڭاىىاالت  ئئ سئدشىىاى ەالىىسرللەچتللم بزل لكڭ ئى ۈىىۈ ئار االىرلت ئ ۈالتل لكگەئ ەالىسرلللتلز م  لكڭلاىلرلا  ئلشل 

  وئرسڭ مەالىسرللەچ ا  ئلشل لكھۇ كسڭا  ئېزلتلك  رسكلوئ مەررسب اللكڭلا  لكىلرسل ڭدۇىسك

 چۈزۈش   لغ  2

 مسڭىىدۇى ىىىۈڭۈ قا ىىارلت  اىىئى   ئلشىزلالا واكىىرللا  وئرسكىىل چۈزمەالىىتلل  لىىغ    سختىاااخشىى  ئىىئاغە   قەازلزىى ب   ئارىىد  ئلشىغئڭلا

 ئىاۋۋۇلئلشىز  واكغكىتلل  ىىئڭىاڭىدۇىغ ولى   كىسڭا  ئېزلىتزللىا  چائچلىدللاڭرلى    لسىە قەر ئئڭىدلل چەرلل  وئرسە  چەۋەقۈەر لرللىلرل  

 ىلىل  ۇزلى  چۈزۈە  سختا لغڭلز   ئسڭلا

 قەر ەاددولۈائرا  ڭەئالە ىې   3

  ددەر ەاىىولۈائرىىا ق ەئالىىەڭ ې ىاڭىىدۇىى دڭلىىاھۇھ سڭۈ   ىىىېرلىىددچىىئر ۇ ق برەكىىۈەچ ەھەلو ۈىىىۈ ىلىلىى ل  ئ ۋداسھىىىائلشىىغئڭ   ىىىئڭ

 ەى لىلەتئلىتلىدۇئرلت قىاھل ۇئڭ  چارغكىىا ئ ۋەااخشى  ىلرلشىىا  سۇزل ەچز مى ۋۋۇلئىا ە.وئرلا  ئىاھ ۈئۈچ ەق  ئلشز  ا ڭىاڭدۇىغ ول  ىئ

 ۇزلى  چسچسك ىازل   بزلز ئ برەكۈەچ ەھەلو ڭىئ ە.ئاھ ې ە ھ ە ئل  ىلرل  ڭىئ سڭا  كمئىتاج ې لشۈەو

 للوەئمەالرىئردلل  چەئە زل س مەڭلۋ   4

 ىىۈڭۈ   وئرلىددااخشى   قىبە الىلكگەوئرسىا   مسڭدۇى ئەگەئ  مسمۈلل وئرسك   قەالپل لكىلكلىىا   اللكڭلااللك ىلر اى   وئرلا  ئل  

وئر للاڭىدۇ   ئسڭىدۇى ئەگەئ  ئلشىرەادد ىېتل ىلزلى  ۋە ئئئدڭدۇاىدد مىسقەم ەلىاڭىدۇى ولى  ئلشىز   ىەئاىاق   قەالىلپز ىلكلىىىا   ئبز  ئاھە.

  سلكمئىتاا ئاكسئدكىا ىلكلىائرلىل لكڭ ئلشىا وئرلا   ۋە ېتلشتۈئۈكۈەا ئبزل لكڭ اللك 

 ىلرل  مەئقەزڭلشاڭز    5

ئىىئاغە   كىىسڭ  ۋە  لكوئرسكىىلقئالىىدۇ  كىىسڭلا ىەملشىىە مەئقەزرەكىىتۈئۈە  ڭلشىىاڭل لكڭ  ئۈىىىۈ  قېرل لۈىى  ئلشىىل لكڭلا ۋە الىىلكڭلا

  ۈق ەالىتلل ىلللىز لرلىغئ ئاردلىدۇ چلىك  ۋە چئالىىسڭرسىغئ اچىائرلىغئمسى ىاڭسىس مىاز  ولىرە  قاڭۋلرىدۇزلىى  اىاز  قبئلشل لك ىۈش كسڭ 

 ئبزرل لزلىىائىىائىلرلت  وېىى ل  ئېرلى  الىىبىلەت ئىىئڭغئىە ىە تلسى  ىەئ ىەچتىىا ئلر لىى رل ە   چسئماالىتللىلرلىىا  ىارىىدۇ  مەئقەزڭلشىاڭلز  

قلتىاوغئ  الىېتلرلا  قىبە ئەڭ وىئال ە ھدڭلىاقلتىاورل    ئسۇئڭلىاىلرلى   كىسڭدۇىىلرلىا    ئىېغ  چئڭسكتسئرا   زې لۈ ەالتللقلتاورل لز  

 ئارلا   ئئئد ىاچائلدلل 

 اېكلا ڭلشاڭل لكڭ   6

   لغڭىىى  ھې ەڭرلۈتىىىسئ وىىائل ە  خەئلتلسىىىلك ىەاىىدەەرىىئل ئاڭ رلسىىىتلل كىىلۈاگئرا ئا تئمئولىىى   ھې ەڭرلىىىل اېىىتل ە  لغڭسىىلك ڭلشىىىاڭلا 

  ڭەئاللددئول   ئللائەتخللاردلزغ  ىسئدى  ەىەتڭلشا   اېكلر للا 

 ئەگ ەالرلل  واش 7

 ەگ ەالىرلۈل لكوىاش ئ ېرلش ەالىرلۈرەئگەق ۋەىلللىز لرلىغئ  سى للىا ائرلىدۇ الىلك ئ سئدشئاكى ەمەرى ەئ ەقلردەكى سقەم ەلم ڭلشاڭل لكڭ 

 ۋەىلىدۇ.  ئلى ۇھە  مسالىتەىۈە. وئرسىل س  ئىسۇزلىى   وئرسكى   چەالىائرلتئارىدلل  الىلكھەىائكى   قېرلىدللاڭغئرا وېشىل لكراائرىدۇ  وىسۇزلى  

  مسىل ددئ مەق س ڭەئالە ئۈچ وس  قۈىتسئزوئ 

 ولرل  رەڭلل ەت ۋۇىلتز   8

 ئاكىىىسئدش ئەمەرىىى ە ڭلشىىىاڭل لكڭ  الىىىلكڭلا قىىىۈ ولىىى   ىەئ ئىىىبچۈە   ااكىىىل اادد مەڭ ىىىۈگە ىىىىې ۈلى  ىەقرلىىىل ۋۇىتىىى  قل زلىىىا ىەئ

 ئەمەل  چسالىىسخئكىىال وئۇئرلىىت  ىەئگلكمىىس وىىس   رلشىىلددئاخل ىئىىىس. ىااىىاچل لك قېىىللل  ئلر لىى   اىىا ماڭلىىدد قې ەاتلىى   سئالىىلتل لكڭ 

 لىەىلىەت وس ئەم ا ئەمەال س؟ كسڭدۇى

 « لىلرلا الەئە اادلرلت ئلشغئرلغ  ۋۇىتل لكڭ  ئسڭدۇىتا   سئاللتل لك اللكڭلا ۋۇىلت ىاااچل لك  اللكڭلا ۋۇىلت



 

 

 دۇردىيانەتلىك ياشاش ئىنسان خىسلىتى

 

ب   الىتلل  ولى ىلر ا ەىسىلكرلتى ەولى ل ب  ولى  ۋە ڭشىاشئئ دڭلاالىلز ئل ۈى  ھ ەئڭلالرشقل ۋۋۇلئا ەڭئ ەم لس ى اھلزغئڭل دڭلاھلۈ ھ

  بزرل ەقتەال سچە ەقۈسئۇئىلرلدللاڭرلىلز  م ەىسەتم ۋە ەراا ەىۈئۈكلز ىااات ق ۋەئوائۇ ەم ەى سئۇچ االتلل ول لز  زللاڭلا ئ

 ەچىۈە لۈل ڭى  ئ ەھەالىاى ەىرلىمئلسىغ. ئ»: اازلىدد ھەە مسڭىدۇى ئەالىل لدە ڭامرلت «ې لغڭا  لكڭ ىاااچل» ەززۇرلمر سىەم ەھم ەرغمەئ

وىىىائرلت  ئىىىس  ۈىتىىىسئئلغىلىىىم ق ۈڭدەاىىىدللا ئ ەزلرەچىىىۈە ب   ەخىىىغىئ سالىىىسڭ چب   ېىىىىى ەھە لسىىىەلۈا الىىىاى ۋەالىىىارلدللا   ئلجتل ىىىائلم 

 مەىسىىەت ئئئدڭدۇكىىتلل ئللىىاھەچرەئڭ   اھل ھدئىىى وې لشىىىا ئېرلىى  ھەئلجلرلىى ل ە قامىىارەت ۋە ىەىلىەچىىۈەئىىائىلرلت ئلزسىىاڭز   چەرل ىىاچرل  

ب   ىىىىاۋۇا  ئاكىىىسئدش  ئبچۈىىىۈئرلۈلز  چئڭسكىىىتلۈ  ىەىلىەچزىىى  ئەىلرزلىىىا وەرۈىىى  ئەمەل  ىئاىىىسش ئئئدڭىىىدۇە ئەالىىىللەچرەئڭ  كىىىەقرلم

ىااىىات  ەئە رللالىى ۇى ىارىىدۇ كىى ەىسىىلكرلىتللى ۋەاامىىاڭرلت ىلرلشىىتلل  ەئگەقلشىىلر بگلزل  ىلرلشىىز  ئىى ەرلىىلەىاڭىىدۇى ر ۈالىىتلدللئ ەۋەالىىرەئى

ئىاھۇ   ەئزرەئڭى زۇقاچىىا ئئخشىللا   ۋەڭامىاز  قەرتىۈئدە ئل ىا   قۈڭل ە ئاخل ەت  ئارغىىا  ەچتسئىلرلشتلل ئللائ ۋۇ.ائرللا ھۇ ەىۈئۈشق

 ئېكلىى  ىىىې  چېپلۋېرلشىى  چىىئر ۇ اىىئرلز   ئلزسىىاڭزلا اسئدىلىىدۇ ئسڭلىىا وئرىىسە  مەكىىىەل ئېتلىىدللا  ئەقىىىىلرلىى  وئرسىىا  ئلزسىىا  ىاااچلىىدۇ 

 سكىىسم سئد  ىىس چ دڭىىدۇەئئئ ەچرەئڭ   ئللىىاھدىلرلىى  ئورلزىى  ئئازااىىد ەتقا ىىار ەىۈئۈكىىلز ىارىىدۇ ىااىىات ق چسچاكىىىا  ىەىلىەچىىۈە  يقەچىى ە

 سڭلىىاىلرلىى  ئ ەتئللىاھ سڭىىدۇىغئم ۈڭۈ   ىىسئااخشىلرلت ائىتىى ەچرل لىىدللزۇىلىى   ئللاھ ۋۇچىىا ىلرل ا ااىىدلرلزل  اىئل چا ار للاڭغئڭلىى سئھللڭى

 ئەخغىللىا ئەىرلى ە  ئلزسىاڭغئڭلا ئەزلررلىىغئىاچىائرلت  ىەىسىلكرلت  ىەالىەت رەاىۋەت   ئئر لرلىت  زلزىا   ل ەڭرەئھدئېىلەرا ېۋلسىلز م

الىىلرەئگە مېزلىىا )ئىى  ئىىاھە. ئەۋۇھ لب : دەىسئئىىا  قەئل ىىئىىارغى چائىىاۇ   ەقرەڭىى ە زللىىاڭرلت وئرلىىاڭرلىتلل ى ەالىىائاھلتل ب   وەخىىت ۋە

ا زلۈى لى قل ۈى  مېزلى وەختسىلكرلۈۈە ئسى ل ااىدد قل ۈ  مېزلا ىلدۇالتل  ە ئەگەكسىە  ئىس ئازمااىدد ۋە    ەڭدەچەئلپل دلل ىلدۇاەت قەر

  «ھەادد ①ىارلتلدە چئ غا لكقئئ  ولك ئسڭ  وئرلدد  ىللامەت قۈڭ  اا ارلتاۈز ئبئۈادلۈە   ئسڭلا ىاااچ  )وئرلا  ىسئئا بھلل 

 ەقەززاسىت ڭئىماننى

   لسىىلز ىېب   ىەز ئىىبز ئلزسىىاڭزلا چەىەززۇالىى  ئل اڭزلىىا»: ەاىىددھ سڭىىدۇىم ەڭەا ەالىىل لدەئ ەزقىىسئم رەززۇرلىىم مىىسىەم ەھ ەرىىغمەئ

شىىىىىا ىلرل ەڭىىىىدە ولر  ىې  لسىىىىلز ب   ىەز ئبزلزلىىىىا  ئلزسىىىىا  ئللىىىىائەت قەچ ەالىىىىرلۈلدلل ىەچىىىىزەەچئختااىىىىدللا  اااىىىىدلل  ۋەولرلشىىىى  

ش  لكۇمسىىلك ااكىىائلزت ەم ىىا  ئدالىىارلد ەچىىۈەىلرلىى  ىااىىاچلز  ئ ڭدۇىس  كىىدوئرلىىد سرىىا چئڭ ې لشىىرلۈرەئڭ ىلر االىىرلىىا چ ۋە ې لشىىرلۈرەئڭ چ

 ئلزساڭلا اائۇك اادللا  ىلرلت   ەچرللھللاڭ ېپل ئائىلسلدلل ى ەئاللزلاڭ ەڭرلۈ ئلستل  بڭۈلق

 ئل لىدە لرلتىەىىىاڭل ۋەئلزسىا  چئر لرلىت  ۋۇىلتتىا ائرلاكى   وئۇرللىا   ئۈىىۈ  ئسڭلىا ئېرلى   ئىئئد  مسالتەىۈە. ىەرللدەئل ا  ئلزسا  

  چسئلىدد ئۈڭىدەەئارللجاڭاورلىىىا  ئىسڭ  ئئڭشىاە  ۋۇىتلىدۇ ىل لل رلىرل لزى  ئسڭلىائل ىا   ىۈڭۈ   وئرلدد ئل ە  سئاللتل ە قەىۈئۈشىااات 

  ەرىى ە ق ەەھ②«ىلرلىىسىلغئھدئ چەۋوەااخشلسىى   ئەڭ خاچاۇكىىىسىلغئڭلا خاچارلشىىلدد  ئىىاھە.ىاڭىىدۇى  ىەئ»  ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇ.:

 ېىى ە ھ« ئەمەل خىائۇقتې ل س ئسڭلىا ئەمەل  ئائزدالىل س ئسڭلىا وئرىسش  خاچىارلىتلل خىىارلم خاچارلشىلدد ىئىىس.ئلزسىا  »  قائڭېى  ھۇرى

 سڭل ىىدۇئ ەىىىدل ھەقل لىى  ىارلىىا  چ ۋۇھۇائرللىىا قل لىى  ىار االىىرلىىا چل لشلشىى   ڭىىا سڭرسىئىىازر ولرىى ەيب   ولرلىى  ئلزسىىاڭزلا كىىسڭا  ە ئلىىۈ

 چئرل ىس ىىااتل  ائرىدلل ىلسىىا ئەڭ ىىارەچتە وىس  زۆئۈئالاىرلزلشى   ىېرلشىتللائرلىا قل لى   چساىاى  وئر ااىدللا  ىىااتىلر ېتلى ق ەەئلر ل لر

  وائ ىېۈ ەت ھەادللا  «ااخش  كسڭ لرلل ىسچسرساڭ  كېچ ىاڭ لرلل زللاڭدلل»چۈئقرەئھە   مسىلى

                                     
 ب ئااەت  125ب  124چاىا الۈئلس :  ①

  ئل ا. چل ملك  ئلۋۇالت  ②



 

 ھاياتىڭىزنى يېڭىالڭ

 

 سئماالىىىتللچ واكىىىىلغئ ۋە ەئەخىىىرەئھب   ەلھ ەالىىىلررەئ   ۈڭرەئ قىىى  سئلىىىددچ لزلىىى ې لرئلەتللائالىىىلك ىارىىىدۇ ا ەئالىىىەڭ ب رل ە قىىى دڭلىىىاھۇھ

  ەئمەاددئبزگ ۋە اې لغڭ اادد ئبزرلۈلدللئلزسا  ىاااچلغ چل لش اڭرلت وئر االتلل   ەىەت  سئلددچ ې لرلزل ا ۋە بزگل ل ئ

 ەتولىى  و ې ىى ىاااچلىىدۇ ا بزئلزسىىا  ئىى»: اازلىىدد ھەە مسڭىىدۇى ئەالىىل لدەڭىىامرلت  «ې لغڭاىى  لكڭ ىااىىاچل»ەززۇرلىىمر سىەم ەھمىى ەرىىغمەئ

 اۋۇىلتغئرى مەااىسل ھې ەڭىدەز اىبچۈلرل ااخشلرلزلشى  اىاق  واكىىا ولى  ااالىا  ئەىۋۇرلزلىا اې لرلىز  وسچئرل ۇى  ئەم ا  دخاۇاد ې لشز ئ

اىاق   ڭ ەقىۈ مىسئەالە خشىاش ئئ قىۈڭل ە چسرسرلىا اىاق    ەالىلر ەولى   مەرىس. اې لرلىزى  وىس وەزلسى   قۈچلىدد ئىسڭ  ىئاىسە چا شسئدە

 مسكىىسڭدۇى ئىس  قېتلىددىااااىا  ائىىىاە  وىسىىارغئھۇ  قىىبە  ئبچلىدد ۋۇىلىت ئبچلىىدد  قىۈ  ولىرە  كىسڭلا  وارغاىىدد قل لشىل ە الرزلىا اې ى 

 ې لرلزلى اااىاچ  ى چساسىسىلكھللاىاق   ىئالدللاڭىدەز ئبزگەئچلى ولى  ئاڭىدلغ  ئىسڭ  قېرلى  قىۈچول   رەالتللئائىلرلت گئاا  قل لۈتۈئۈش

  قۈچلدد ىارلدللاڭدەز

 ە ڭرلت ولىىرچل لشىى ا ەرىى ە ئل لىىدلل ق بزئىى ائلزسىىاڭزل ەىەت  ې لغشىااىىاچز  اىى ۈڭۈ   ىىىەلو سئ ئاردلزلشىىت ۋەخىىا. خللىىال  ەىەت  سوىى

 ۋە اىدددۈئەر ەەگاش ئوى سۇەچئالىارل ۋە ڭااسىلكرلىغئئئ ەمز ئارىدلز  ىلرلىا  ئىاھ ە ىلىدۇ. ولىر ۋە ەئلى ۇھ سالىتەىۈە.ئلشىىا م ەئ  ول دوئرلد

 ڭ سڭرسىغئئالىىىچوىىائرلت  ەزىلىىلزلىىد ېشىىل چ س  ۇىز ىىىاچتلت چىى سئدى لزلىىائاالىىلتلدلۈ  ئ ەئڭلىىاا سھھ خىى س  وىىسئۇر ااىىددئل ۇھلسىىلدلل ىاات

 ىىىىسئدە اې لىىدلل ااىىىدلرلزل  ىااىىاچلز    سئالىىەچتلل ىەقرلىىل ۋە ۋۇىلىىت ىەقرلىىىل ىىىسھئەت  ىەقرلىىل ئبزلىىىدلۈ   ئلزسىىا  دىلىلىىد ې لىى ا

 « ائى ئبزۈئ قې لۈتۈئۈكۈەئلشغئڭ    ىلىاۇادد

 ۇرماڭق ۈستىگەئ ەدەرنىڭق ەجھۇلم ڭىزنىھاياتى

 ەھەئڭلىىاى ەااىىسلم ېرلىىدللا ق ەالىىتللر  لكڭ ىااىىاچل»: داازلىىد ەەھ سڭىىدۇىم ەڭەا ەالىىل لدەئ ەزقىىسئم ەززۇرلىىمر سىەم ەھمىى ەرىىغمەئ

 وې لشىۈە ئەى لىلەت  الىلك ىااىاچتسئئائلىت  الىلكگە ىاااچل لكۇ وۈگۈڭۈ   قېرەر ەادد ئېرل ااخشلرلت  اللكگە ئس ىۈڭۈ   سئماڭى ۈالتل ەئ

اىىئى   مەڭلسىى  قې لۈتۈئۈكىىزلا ااىىدلز  الىىلك چا لسىىلك   واكرلسىىل لك وۈگۈڭىىدلل  ئلشىىغئڭ  مسكىىسھدئىااىىات  چې لشىىرلل چسچسكىىىا ىلىىا ۋە

 چې لشىىرلل چۈزلتلشىۈە ھەئىىىال ئۈش الىۈئلشىز  ئائىللىىا  دڭىىدۇشئئئ لغڭزى   اې ىى  قې لۈتىۈئۈش  ۋۇىتلىىدللئلشىغئڭ   چې لشىىرللىلرلشىىا 

 الىىبئەە ئەىۋۇرغئرىىاىلىىللل  چېەل ىىس ئىىاھەمز  قىىې لۈل  وسڭىىدۇى وەرۈىى   قەرتۈئمەاىىددزللاڭىىدلل واكىلسىىلز   ىئاىىسش ئەچلىى ەئلشىىغئڭ  

  ەبزلئىى ۈچلىىدد ق ەىىى ەتئىىارغىتلل ئ سى ىلرلىى سكىىاا ا  »: ھېىى ە  مسڭىىدۇى ىەىىىتە وىىس ئەرەاالسسىىاۇ.  ەالەمىىلەئ  مىىسمۈللئا ل لشىى  

 دڭلىاھللھ سوى ې ۈلىىى بئلىدد ق سقا ىاچلز م ەمەررل لزلىاىلرلىا  ئ بز قلىى ئى ەئى  غئقى    ولرلۈچلدداازۇاللز  ق بئەڭرل ۈى ئلشلزل  ق

 ە ولىر ۈگەڭ لسى چ سڭلىائ ەچلجلسى ڭ ەمەەللئڭلىا  ئدئاا لر ااىد سئدەچ ەيااماڭرلىلز  ولر  اااخشلرلىلز   ااما  ئلشرل لزل اااخش  ئلشلزل

ئلشىىغئڭ   دئدڭغئ چئرىىد ە ولىىر ەمەەللئااخشىى  ئ ۋۇىلتغئڭىى  سوىى سە اائلتلرلىىا  وئرى ۈىىىۈ ئ ەئالىىلر ۈڭىىدۈزق ە ولىىر ې ە  قىىزلددسۇالىلرلخ

 ە رەچىىتەئلشىىلزل  ر ەڭرلۈلىى ەق ە سالىىلزلائ ا  ئارغىزلىىەئالىىەڭ ېرلىىدللا ق ساسىسىىلكچ ېىى ە ھ برىىۈ.ئ  غئقىى  ىلرل ەزەئى ې لۈتۈئۈكىىتللق

 سئالىىا چ ېرل الىى ەچىىۈە ىىات ئب      ئلزسىىا  ىااىىاچلز   ىىات①«ېىلزىىددئا ېۋلشىىل غئھلز سئااىىاى چ ەئگەخ الىىلرھوزۇ ە ولىىر ەڭىىزەت  اڭغئىار ىىا

 «لەىب   ااخش  ې لدې ە ڭ سئالا چ سئدەئاك ەزلرەچرل لز   ۈزلتل  چ ەم لرلۈرل لز ق

 

 

 

 

                                     
 ئللز  مااە ئلۋۇالت   ①



 

 

 ھىنرى فوردنىڭ غەلىبىسى

 

ئوىلىىم  ئىىاھەم ە ئئىىىسشىلسسىىلرل لز   ئلزسىىاڭغئڭلا قەرتىىۈئگە ا ىئرلىى رەرلللرەئڭىى  ىىىئڭ ۋەئلشىىغئڭ  ىلرلىىا   ئسڭتسر ىىالىاااچلىىدۇ 

 اادلسى  وئر للىا   ئئىسراڭزلىا چەئال لاىارغئڭ  ۋەوئر للاڭىدۇ  چىائل   ئسڭىدۇى ئەگەئ  الىبزرل ەقتە ئبرل ىاۇئئاچا ىلرلىدللاڭرلىلز   مەھەت

 وئۇئ ئلد  

 ولى  ھېى ە «رەرلللسى  فئئھڭلىا» ىلرلزلىا  ئىېغ  الىاڭلدۇ ئا  لى ب   13الرى ب   2012 ژدئڭلرلزلىا «مىساتەمە ئەل» ىلىلىدللا  قسۋېلتتا

 ماىارلىىدە وئرىىسە  چئڭسكىىتسئرا  چەئال لاىىارلز  ىلسىىىل ە فئئھڭلىىا ىلزىى   ئلجاھقىىائ  ڭلىىا«فىىئئھ»ئا تئمئولىى  ىەھل لىىم ئەڭ ماىارلىىدە 

 : اېكلرلا  ھەە مسڭدۇى

 قۈڭىدە ئىسئىاھھ  ولى  ئلشى   ئلىد    ئلسىرەادللا  كىل قلتلدە ېزلى گللەئ ئېرېۈتېى ولى   مەرىس.ئاخل رل لدۇ  ىلز   فئئھ  ئەالل ڭلاب   19

 ئىبال ە قېىللل  ئەم ەقىتللاا ىارلت  الىائەچرلل 11 قۈڭرىۈزئىاۇچت   ىلزى    ىەىىى ھورغئ ئل   11 ىە تلدە وەھلرل ە ئلشرەش الائەت 11

  ئلشىىرەاتت  قىىې ل ل ە اېىى لىئئ ااالىىاش ائرلىىدۇ ولىى  مئچىى اې ىى  قل لۋېرلىى  قە لسىىل ە قل لۈۈلىىزەئائىلسىىلدلۈ   ئبالزلىىا قېرلىى  ىااتلىى  

 ڭىىىىئ اىلز لزلىىى ۋەىىىىائۇاتت   ەەئلسىىىغئ ھ ەى للەچسىىىلكئلشىىىرل لز  ئ سوىىى ۋۇچىىىىا ىلرل سخرل ىىىايئ ې ەقىىى سڭلىىىائ ئاڭلسىىى ب   ئاچىىىا ىلز لزلىىىا

ئااىىار   سڭلىائ ەىەت    ىلغچتىى ەالىەل ەم سڭ ئىى سھوالىترل ل  ۈرەچت  قىى سڭل لىائ ەمىى ەىلر ىااتت   ى ەڭ ئلشىى ەرتۈئۈكىل ەئلشىغئڭ  ىئرلىىا ق

 ەملشىىەى ېىى ل ەئ سئىى سڭا  كىىەقرەڭ ەاتت كىى سئلدللاڭرىللدللئاكىى ەمەرىى ەقاچتىىا ولىى  ئلشىىز  ئ ەر ۈالىىلدەق سڭلىىائ ۋەىلغچتىى   ەڭ ئلشىى سڭل لىىائ

 ىەمىى ۇى ئسڭل لىىا قە لسىىلدە قل لۈۈلىىزە كىىس ولرىىرە ولىىرە  سڭلىىائ ې لرلىى    قەچرەڭىىدۈئەچت ئللل ۋۇمغكتسئدكىىىائلشىىلز  ھۇ ې ەچتىى  و ەھەتم

 اىىائھە. ئېىى ل ە وې ەچتىى   چسچىىسەالىىل ىل لىلزىى   ئېىى ل ە چىىسئدە  چلتىى ەەىىىئررل    الىىئرسىتلل قې لرلىى   قىىۈڭرل  وىىئۇچت   ىلىى  

 ئسڭل لىىا ۋەئااىارلز  مجاختىىاا ئ   ىەھەئئاخل للىىا  ىاااچلزلىىاىلزى    قېىى ەز وئرسىىا  الىەۋەوتلل كىىسىار ىىااتت    زې لۈلى  ىەچىلىىمىلرلشىتلل 

 « ئلكىائ ىلغچت   ۈاللز البا ىئڭىسئوئرلا  

 يىلدا ياسىلىپ بولغان 3فورد ئاپتوموبولى

ب   ئاچىىا ۋە ىلرلشىىرل للا مەالىىەل ە ھوالىىترل لزلا مەڭسلت ەالىىرلۈل ە  لرەئڭلاشىىقل فىىئئھ ىلزىى  »: اېكلرلىىا  ھەە مسڭىىدۇى اەڭە ماىارلىىدە

 وەھلرلى ە ىلرلى  الىەئە ئەمى ەز اا ىارلت الى  3 ولىرە   ىلرلشى اىائھە. ۋە ىئررلشى  ئااارلزلا ۋۇ اھۇئ ىائل اي  ئلشەڭ ەالرلۈل ە ئاڭلسلزلا

 ىاىىا 4 قە لىدلل قل لۈۈلىزە ىېرلىى  ىارىدۇ  چئرلىا  ىاااااڭلىا فئئھ ىلز    ىلىلدد ااالاە ئا تئمئولرلز «فئئھ» ئا تئمئول  چسڭج  ھدڭلاھۇ

اىاز  الرلزلىاب   1893 ھەل وىس  ئلىۈە  ىارلىا  ئلشىەڭ ەي قىبزرل ل ە قلشلرەئ ىلىىلزلدۇ ىەادەە ىائۋلز  ول  مئچئئرسى ماڭلدللا  ولرە 

ىلرلزىد   ىلزى    ىەاىتچائلەىىا  وئرىسە كىەخىاائۇچىىا   چىبىپە ئىبى ەل ئۈىىۈ  ئلزسىاڭللەتىلزى   فىئئھ  ولىرە  كسڭلائاارل   ئلد   

 « ىلر اىتا ھۇۋۇ. وئرسە كل قەچرەئھلل مەكاسئ ئەڭ ھدڭلاھۇفئئھ كل قلت   ىسئرا 

  



 

 لىشھېساب ئې ئۆزى ئۆزىدىن

 

 بزلز ئى ۋۇىلىت ەئئلزسىا  ى قىبئە وىائ  ھۇڭاۇئرىا  ىىېۈ ەت ھەاىدللا  «وائمىا تسئارىدللا  خاڭزلىاالىئئللا   ئىبزلز » سالسئۇئھۇئولك 

 ەچتەاخل ئىى ۋە دڭلىىاھۇھ سوئرسىىا  وىى سئلىىدللا چ سالىىتەىۈەمرەەم ەئە رل لزىى ااخشىى  چ ۈزلتلىى  چ ەئە رل لزىى چ ەچىىۈە خاچىىا ق ەقشىىۈئۈە چ

  دالاىغە ىاۇۇاد بزلز ئ ېرلشتللى ەچۈەماۇم

اڭىىدۇى ولىى  ى ەئى دڭلىىاھۇھ»: اازرىىا  ەەھ سڭىىدۇىم ەالىىل لدەئ ەكىىاسئم ڭىىامرلت «ې لغڭاىى  لكڭ ىااىىاچل» ەززۇرلىىمر سىەم ەھمىى ەرىىغمەئ 

 مەااىىسلاچ  ئلزسىىا  ىااىى  ەىەت  سئلىىددچ ېسىىاورلزل زلللزىى  ى ۋەقل ل ىى   ىلىل ىى    اادلسىى   سڭلىىائ د وئرلىىد ېسىىاواچ ى ائلشىىزل سىلىمىى

  قېتلۋې لدد ئېىل  السھەز خسھھ  چەئە ۈە

 بزلزلىىائىىائىلرلت ئ سئدشچىى ەەاامىىا  ئلشىىرل لز  خىىاچل لر ە ىلرلىىا  ااخشىى  ئلشىىرل   ولىىر بزلزلىىائ سچىىسە چ ە ىىتەئولىى  ھ ەخسىىسلم

 ئارغىزلىا ئەم ىا  سمۈللمى وئرسكى   ەرىۋەچتەئ د؟وائملىد ە.ئىئاغە واىىىا  ئىاھ سئدكىز اامىاڭرلىتلل چئ رللىاڭرل لز  ولرلى  چ ە ااخشلرلت ولىر

ئەمىار  ئئچتسئللىا ىئاسرلىدد  ب قلشىلرەئڭلا ڭىامە : قەرى ە  مسڭىدۇى دەىسئئىا  قەئل ى  چسئلىدد خاچل لرەە چئرسى وسۇئڭ   ەئلشتلرل  

 ىې للى  قل لىلب ىىئڭ  ؟ل وىس ىاڭىدۇى قلتىابئلسىلتۋۇي »گسڭاىۈائۇئڭلا ئسڭل دۇ خاچل رەڭ ەڭرەئھلل ىئئىىاڭرلىلز  قبئلسىە   ئىسۇئ: 

ئەمارللىىىا ب ئەچۈەڭرل لزلىىىا ىەم لسىىلزلا ڭىىىامە ب ھەاىىىدد  كىىىسڭدۇى ىلرلىى  ئىىىسۇئ ىلرلىىا  « ؟رسخىىاچل لرە تس ئلشىىز  ىىىىاۇ ىئا ىىاي چئرىىىسى

  ①ىلر اادد ئسۋۇلخاچل رەڭ ەڭرلۈلز  قبئلدد  ئەوللا ىې ۈل  ە 

  ىاڭىىدۇىېى دڭلىىاھۇھ ەمەالىى س؟ااخشىى  ئ سئالىىاىولرلىى  چ بزل لكىئاسىىاى اىىاق  ئىى ەەخىىاچل لر بزل لكئامىىارل لكڭ  ئىى ەڭىىام بزل لكڭلىىائ

 ڭلىاۋۇئۇئ لىدلۈ  چامىاگلكلز  ئل سمىاگلكلل ئل لسىل  ەئى ۋەچ ەادد چاكىرل ېسىاورل ايزللاڭز  ىب   چلجائلتلدلۈ   اادۇ بزلزلائ ەئالئھل 

ىاڭ لرلىىل  لىىدۇېزا ۋەرلى  وىىائ  سرواڭۈلىىدۇ ىاڭ لرلىىل  ىى د ولرلىىد ەڭرلۈلزىى ىاڭ لرلىىل ئلۈ ائلىتلسىىاھلزل ەمرەئمسئىىاھ ەچتلۈ   ئىىاھدولرلىىد ېسىىاولز ى

 « ەادد ولر ەئلجلدەھ سو ەڭدل سولر  ولر ەادد  ەچۈەڭرل لز ااماڭرلىتلل ىلرلا  ئ ۋەئلزسا  ااخشلرلت  ەم ا  ئدوائرلىلز  ئئودۇ  ولرلد

 موھتاج تۇرۇشقا ئېلىپ ھېساب ئۆزى ئۆزىدىن ئىنسان

لۈۈلز ىى  ئ  چەقلترەاىىدد زۆئۈئرلۈلزىى  چسئدكىىلزلا ئېرلىى  ىېسىىاب دللئبزلىىب   ئىىبز ىىات ب    ىىات ئاھەمزلىىا مسچەخەالسلسىىرل   چەئولىىلە

 ەمەرل ىىغئئ ئىىېرل غئ  ىېسىىاب ئىىبزۈڭغئھللب   ئىىبز وىىسئد  ئېرلزلشىىتلل ىېسىىاب الىىلرەئھلل» مىىاۋزدھۇ وىىس خەچتىىابئللزىى   ئىىبمەئ خەرلىىپە

 ئبزلىدللزسىا  ئل مىسىەففەئللزى   رل لىدللمسچە ەقۈسئ  ئلسىغ. ېى ە ھ «قىبئۈڭغئچائچلى   ئىبزۈڭغئ ئىسڭ  وسئد  ىئاسرسكتللچائۇزللا 

  خاچىارلىغئڭلغ الىاھل  وئرلىا ئبزلىدللئلزسىا  ھۇرى  قائڭېى   وئرسىا   ھېى ە ۇزلىى  مې لشى  خىاچل لرەەالاھل  وئرلا  وائرلت ئلشغئڭ  

 ول لىىدە لىىا لرل لزچائچ ئۈالىىتلرل زلائلىى   مە » چئختلرلىى  چئر درىىسى  ئىىبزھۇرىى  قائڭېىى    ىائۇاىىدد ھەە اېتەئرلىىل ماڭسىىا خىىاچل لرەە

 بئۈەقىى  ھە تەئڭىى سوىى  ىىاتب      ىىاتە الىىاىغا  ھە تەئڭىى ولىى   ەخسىىسلم اېكلرلىىا  ھەە ‹ىامىىاىەچلۈرەئالىىاھل  ىلرلىىا   مە › ئۈالىىتل ە

ب   ئىىىبز مە  ئەگەئ   ىىىۈچل ە  قبڭرىىىۈم ە وئرىىىسەخلجلىىى   اېكلشىىىتلل وەزلسىىىلز  ۋە ە خاچىىىارلىرل ل ز  الىىىاڭاە ىلىلىىى  ەز ىلىلىىى   و

  وىئۇچت  قەچىۈە  رىسەچئ ولىرە  ئەخ ەىرلىرلى لى ۋەچىائچ لرل   خاچىارلىرل لى  ئۈالىتلرل زلا وىس مېزلائۇرللا  وئرسا.  ئۇالت ل  و ئبزۈم ە

 ئلۈەڭرلۈل زى  ئلى ە قىۈىۈەىلىلىدللا  زوئ  اې لى  مسكىۈلغچغئڭل سزوئ  ئەڭ ئئىسرلزل دۇ  ھېرئڭ  اېكلرلا خاچارلىرل لى  ىېتلى ىەئ مە 

   ئلۈە  ھې ە  «ىلرل ە  ىېى

 

                                     
 ب ئااەت  49الۈئلس :  قەىف ①



 

 

 گۇناھ قىلمايدىغان ئادەم يوق

 

  ەئلشىىىتلرەئھلۈ  ئىىىس وەرۈىىى   ئەمەل اىىىاڭرلى س مەىىىى د. ۋلجدۇڭىىىدلل ۋە ئەىلىىى اىىىاق   ئەمەل  ەئلشىىىتەىلر ااىىىدللا   گسڭىىىاىئلزسىىىا  

  مەخرسىات اې اڭەىلرلا   اە. ئبزل ە ڭە ساڭللەچ لرلۈز واكىا ااڭرلىغئھلۈ   ولرە ئوىاڭللرلت 

الىاھل   ۋۇڭغئھللىىاا سئلىدد چ سەالىاھل  وئرى ئللىاھەچرەئمسب   ئەمەلااخشى   وئرلاڭىدەزالىاھل    ەئلشتلرەئھلل خسھھ ئلزساڭدلل  كسڭا

 ېرلىىىدللا ق ساامىىىاڭرلى  س ىئرلىىىدلل ااخشىىىلرلى  سئىىى ۈڭۈ   ىىىىسئلىىىددچ سەالىىىاھل  وئرىىى ەىلرسىىىلكرلىغئمسئ ە ولىىىر ە سىىىاڭللەچ لرللڭ ەزوئرلاڭىىىد

   ەخرسىاتم

 تەۋبىسى گۇناھنىڭقانداق  ھەر

ولى  ىلسسىلز  وااىا   سڭىدۇىم ەالىل لدەئ ڭىامرلت«ىەھلى رەڭ ىاااچل لكڭ » ئەئلف  مسىەم ەھ ئبرل ارل لدللقاچتا  ئەئەولستاڭلزلا ەئسھ ال

ىلرلى     سكىاا ا ىلرلاڭرل للىا  ول لىدە قۈڭرەئڭلىا  ئاڭىدلل ئلىۈە  ئبرتىۈئگە  ئاھەمز  99 وئرسە زۇماڭدۇ ول  ىاچل  وائ  ىەھل ى »: ىلرلا 

 99 بزلزلىىائ سڭل لىىائ ېرلىى  ق ېزللىىاا اولىى  ئاولىىدڭل بچۈئمەاىىدللا وىىاش ق ەچتللئللىىاھ قۈڭىىدۈزب   قىىې ە ۋە قە تىىس ڭلللىىتل ەلىى  ىلر چەۋوە

 بىىۈەى ڭغەئىا برتىۈئگەڭرلۈلز ئ ەمز ئىاھ 99 سڭلىا  ئاولىد ئسىلرلشىا ائل وائ ااق  ائىرلىلز  الىئئۇ ت ەۋوەچ ۋە برتۈئگەڭرلۈلز ئ ەمز ئاھ

 سئاولىدڭل  سىاچلى  وى ېرلىى ى ەچىۈە ىلكل لى  ق بزرل  قى ەزەورلزلى ر ۋۇوىىااا س  وىسچاكىغ ت ۋۇئىلى ۇە ەەھ« اىئى ەۋوەچ ڭاالا» ۋە قېتل 

: ئسڭل لىائىارلى  قېىللل  وەئگەڭىدلل ئېلتلى  چئرىسى ئسڭل لىا ئەىىۋۇرز وىائرلت  وې لى  اېزللا ئارل زلاول   اەڭە س  ئاڭدلل ئسچاكغ ت برتۈئۈەئ

  قەىۈئلىددئىارغى  ىلرسىل لك چەۋوە  الىلك ئئىىسىئلشىلۈ   ىلرلشزلا چەۋوە ىللامەچۈل ەچا  چاىلۋۇ تس؟ۈلز  قلى ئلشل چەۋولزلارغىل االسوااڭ»

 ولرىىرە ولىىرە  كىىسۇئوىىائ   ئىىاھەمرەئااخشىى   اەئھە كىىس وائالىىل لك  كىىەىەئگە  الىىلك  ىىاۇڭ  چسئلۋۇچلسىىلك كىىەىەئھەالىىلك اامىىا  ولىى   رىىېۈلل

  لپتسقبئاللتائل  ھەە «ىلرلا ىسر لرلتئارغىىا 

 قەر ەڭىدە اې ل للىا ائرزلىا ئىس ئەم ىا  ئېرلپتىسىىائۇە اىئل  كىەىەئگە مەزقىسئ ئۈزۈەىلرلا  ىاردۇ  ااماڭرلىتلل ىئل  چەۋوەئارغىىا  ئاھە.

 وىىس ۋە وئرس تىىسىىىازل   اېزللىىا ئسڭلىىا ىۈكىىۈە  ەئلشىىتلرل  ئىىازۇب  ولىىرە   ەئلشىىتلرل   ئەىىى ەتىامىىا  ئاالىى اڭدلل  كىىس  قېتلپتىىس ئبرىىۈە

 ئېرلى  اەڭىزەچۈە ئىسڭ  ئۈىىۈ  قەچۈەڭرلۈى  ئبرۈە مې ل ىلرل  ائرلدۇ  چەۋوە ئسڭلا  ەئلشتلرل   ئەى ەت  ىا تسچارلشل   سۇئئ ئاھەمز 

 ڭ ىىاى  ما ېرلىى ھوزۇخىىىا ئ سڭ ئىى ۈىىىۈ ىاچلىى  وئرلىىاڭرلى  ئ برتىىۈئگە ئ ەمز ئىىاھ 100 سڭلىىائ ەئلشىىتلرل    زۇبا  ئىىوئرس تىىس ماڭ ىىاى  

 بقىىۈ.ى ەچرلىىلئاھۇر سئلسىىلدۇئئچت سۇئڭلىىائ ەئلشىىتە   ەۋەچلپتىىسئ ەئلشىىتەولىى    ۈئلتلدەالىى ە.ئىىاھ سۇئرىىااۇ ئ  ئاخل لىىدۇ ئىىارغى چائىىس تىىسوئر

 ەىەئگەكىىى ەرىىى ە ق ئىىس اەئ ئىىىۈزگە اىىا   ئىىىاھە. وىىس ئىىىاۋۋۇلچائچلش االىىتلل   مسڭىىىدۇى الىىلرەئ»: ە تىىىسھ سۇئرىىائ سە ىلىائمىىاى   وئرىىى

وائمىىاى    سئىى سالا لسىى م ەىەئڭلاكىى ەرىى ە ق ەگەئئ بئۈڭغئ قىى بر ەەئىى ېىلز ۇى ىىسا ەىەئگەاىىاق  وائمىىاى   وئرلىىا  كىى ېىلز ۇى ىىسا

 اەڭىزەچۈەوئرسىا   ېىللاى ەىەئگەوائمىاى   وئرلىا  كى ەگەئئ د وئرلىد ەڭسىسەھوزۇخىىا م سوئرسا  ئى ېىللا سالا لسلدللم ەىەئڭلاوئرلا  ك

 كىەىەئڭلاوائمىاى   وئرلىا   ئىسالى ۇى   ا لسىلز مسال كىەىەئڭلا قەرى ە  ئىاھە. ئىسئىارغى چائىاۇ  ولىرە  كىسڭلا  ھە تس «وئرلدد مەڭسسب

 ئىسڭ  الىەۋەورللىلىىىاڭرلى   وئرىسە اىېىلل كىەىەئگەوائمىاى   وئرلىا   ئىس اەئ ئىبر ە  ئىاھە. ڭەچلجلدە   وې لپتسىلرل   اېىلل مسالا لسلز 

 « ېتلپتسق ېرل ئ ەڭزەچۈەا   ەئلشتلرل  ئەى ەت



  

 سىز ئۆزىڭىز بولۇڭ

 

 ىل  ەچىۈە ولىرە  خسالسالىلللت  ۋە ئىبزگل لرلۈ  كىسئلزسىا   وئرىسە  ئىبزگل لرلۈ  ۋە خسالسالىلللت خىال  ئىبزل ە ىەئقل زلا ھدڭلاھۇ

  ئل لددئ

ئلزسىا  واكىىا ول لىدلل ىىاچتلت  وەزلىدە»: اازرىا  ھەە مسڭىدۇى ئەالىل لدە ڭىامرلت «اىې لغڭ ىااىاچل لكڭ » رەززۇرلم سىەم ەھم ەرغمەئ

ئئخشىاش ڭىاچلت  كىسڭل لا چەالىل رلزل  اىل رلىلىدلل م بزرەكىتلۈ ال سچسىڭ ول ۇۋڭلا: ەاللرە م  قېرلدد ئئخشللسال  ئسڭل لا چەالل رلزل  

 ئىىبز  اىىئى ىلرلىا  ىارىىدۇ  ئىىبزگل لرلۈلز  ۋە خسالسسالىلللتلز  چەولىلتلزىى   ئبزلزلىىا ئەم ىا  ئەىىىۋۇل چەولىلىىم وىس  ىلرلىىدد ئىىائزد وئرسكىز 

 ە ولىر ېىتل ائرلىدلل ىلىلى  ق بزلزلىا ىئالك ئ سھھ خى ۈڭۈ   ىىەخ ەىرلىتسئئ ېلل ھ ە ئارل  بزگل لرلۈلز ئ ەمزلاھوئل اى   وئرلا  ئاھ

   دىارلد ەر ەيائىلتل  ىئاسا ئلر ل رلل بزگل لرلۈلز ئ ۋە سالساللللتلز خ بزئ ەم سئاھ ەز چئختاە ىارلاڭد

چل لشىىلدللا   ئەگەئلزسىىا    ئمئىتىىاج الېرلشىىىائلشىىىا  ۋە اېتلشتۈئۈكىىۈە ىىىسھئەچز  چەولىلىىم ئبزرل لىىدلۈ  ئىىاۋۋۇل ىەم لىىدلل ئىىاھەمرەئ

  قبئالىىىلتلدد ئىىىبزلز  ۋە ىلىلىىىدد اېتلشىىىل  ىلىىاڭىىىدەز ئۈڭىىىۈە اەئھلىىىل ئبالىىىۈمرۈقرەئ خىىىسھھ  ىىىىسھئەت چەولىلىىىم ئىىىسۇئھلۈ وئرسىىىا  

 ىلى للاڭىىدەز  ئىىۈزۈ. ھەئلەلىىدللخئئمىىا : مەالىىلرە   اېتلرلىىدد ۋە ئبالىىلدد ولىىرە  ئىىبزگل لرلۈ  ۋە خساللسىىلللت  ئىىبز ىەمىى ە كىىسڭل دەز 

 « وەئمەادد كا تسل ەئلە ھئار ا 

 بولمايدۇ كۈتكىلىياخشىلىق  ئادەمدىنيوق  مەيدانى

 ئەمەردۇئرل لىدلل ىبقىۈمەتزۇرل ى  الىتارلل  ئدالىلللزلا ىلرلزلشىل ە  ىېۈااە»: اازرا  ەەھ سڭدۇىم ەڭەا رەززۇرلم سىەم ەھم ئەرغمە

الىىتارلل الىىئئللا  ىاڭىىدۇىغ  ئەمەرىىدۇئڭلا وىىس وئرسىىل س  ئىىس  ئلىىۈە  ئېرلۋۇچىىىا  مەڭسىىلللدلل چساسىسىىلكۇ چىىۈ ەار  الىىەۋەبول لزىى  ولىى ۇ 

  ئلىىۈە  ئللىىائەتىئاار للاڭرلىلىىدلل  ئئچتسئللىىا مەاىىدۇڭلز  ئبزلزلىىا ۋە وەئگەڭرلۈىى  لۈلىى   وىىئال ە قبڭرلدلۈلسىى  الىىتارلززلا مەالىىرلاەچۈە

 واكىىىىلغئڭلا  وئر ااىىىددلرللرىىى  ى ئلشىىىەڭ  مەالىىىرلالتل ە وەئگە  ئسڭلىىىااىىىاق   قىىىۈچۈلر ااخشىىىلرلت  ئەمەرىىىدۇئھللولىىى   مسڭىىىدۇى ىىىىۈڭۈ 

الللاالىىلم   مەارىى  وئرىىسە ولىى    ئلررەچرەئھلىىلئلجتل ىىائلم  ئېللىى  ئەڭ مەادۇڭسىىلكرلت ۋە ئې لتلىىۋېتل  كەخسىىلللتلز  ئىىبز ئبزگل لرلۈلىىدە

ىىاچتلت  ىاوئرسكىوئر ىاي واكىلسى   ئىبز   ئلزسىا  قبئالىەچ ەقتە ئىبزلز  ىەم لىدە وئر لسىس   الىاىەرەئئلجتل ىائلم  مەارى ھلزلىم   مەار 

 ھېسىىىىل لكمسئئخشل ااسىىىىلك  ئئخشىىىىاي  ىىىىىې ۈل  ە ھدڭلىىىىاھۇالىىىىلك ›: اازرىىىىا  ھەە مسڭىىىىدۇىھۇرىىىى  قائڭېىىىى    وئۇر ااىىىىدد چل لشسىىىىل س

ئئخشىىاادللا   الىىلكگە ئبچ ۈكىىرەئھل س  ئلزسىىاڭغئ اائلتلرلاڭىىدلل ولىى   كەخسسىىلك ئلىى ە چەولىىىەچۈە اې ىىاڭەالىىلك  ىىىۈڭۈ ئئخشللار ااسىىلك  

  اائلتلر ااىىددئئخشىىاادللا  ول الىى   الىىلكگە چەئە ىىتلل ىەئ ىللىىامەچۈل ەچىىا  قېرل ەقتل ىىساىىئى   ىىىازل مس واى للىىا   قبئۈرىىۈەول الىى  

 ۈئەر لرەئھللچى واكىىا ئىسڭ  خسالسالسىللەچرەئھەوىائرلت  قسئدمسزدمزلىا اىۈە 23 چۈئەر لىدلۈ ولى   ىەئ مسچەخەالسلسىرل   ئل الللەت

ئئخشل ااسىىلك   ې ۈل  ەىى دڭلىىاھۇالىلك ھ ېى ەز ھ  ‹دشىل اادللاڭرلىلز  ئلكۇىغاىىدئئخ ەچىلىمواكىلسىىللا ى ۋە سئلىدللاڭرلىلز چ ەئىرەڭىدۈئۈە 

 «  لسڭوئر بزل لكاللك ئ سڭدۇىتا ئ

 

 

 رەتلىك ياشاش مەدەنىيلىكنىڭ ئاالمىتىدۇر

 

ا واكىىىىى ئلزسىىىىاڭدلل ۈزۈر ەڭرلۈلز  چىىىى ۈىىىىىۈڭغئلزسىىىىاڭغئ ئ ەىەت  ائلزتكۇمغئڭلىىىىب   س ىىىىىاڭ دڭلىىىىاھۇھ سچە ەقۈىىىىسئۇئم ۋە برل ىىىىاۇئئ

 كىس  مەۋاىسھۇت ىبئمەچرلىل ئەڭ ۋە ئسرىس  ئەڭ ھدڭلىاھلۈ ئلزسىا   ىىۈڭۈ   بزرەاددوئۇر للىاڭرلىلز  الى ەچرللۇااى سڭل لائ اااڭرلىغئڭل

 اائلتلرلا   ئۈىۈڭغئلزسا   كس  ەىەت ڭەئالە ىەم ەقائلزاچتلۈ   ۋەىلرلا   الەادە ئاھەم ە  ەئلشتلرەئ الەۋەوتلل

ئلىى   ۋە بيئىى»: اازلىىدد ھەە مسڭىىدۇى ئەالىىل لدەڭىىامرلت  «ې لغڭاىى  لكڭ ىااىىاچل»ەززۇرلىىمر ىەم ەھسمىى ەرىىغمەئ سچە ەقۈىىسئئلسىىغ. م

چاكىىغە   الىىۈ ۈئۈە ىىائىلرل لز   ئەخىىت ئۈالىىتلرلدلۈ  رەىكلىىدەولىى   ىەئ ئسالىىتا. الىىەاپسڭ  دچازلرلزلىىد ې ىىۈھەزھ ۈڭ قىى ەئى دڭرل  ئىىئئ

ئلشىىتلل  خلكمەچ ىى   قەرتۈئلرلىىدد ىىىارلتل ە ىىاز  ىىاقلك  ۋە چازلرلزلىىدد ئۈالىىتلر چائىىا.  قېىىلللچائامىىدلل  ىەئ چسئلىىدد چىىازلغە  ئۈالىىتلرلز 

ئئئڭللىىا  ۋە چەئچلىىپرەش ئەچىىرەش  ھېىى ەز   ىااتلىىددئاڭىىدلل  ىئالۋېتلىى ئئئڭللىىا  ڭەئالىىلز  ىەئ ئەچىىرەە  ئۈالىىتلرلز  ئىىاۋۋۇل ىۈكۈكىىتلل

 ئەمەال س؟ۇالت  چەئچلپۈە كسڭ لرلل  ىاااچ    ئلزسامەۋاسھول  ئلشتا  ىەئ ىئاسش

ئلزسىىا   ەالىىرلدە  ئسئمااىىددچ ەچرلزلىى ئ رلىىدەەەئى ۋۇىتىى ئلزسىىا  ىااىىاچلغ  ەىەت  سئالىىل س چ ەچرلزلىى ئ ەئالىىەڭ ەمىى ەى ۋۇچل لكق  ۈئبقىى

 ەئلپىى چ ېسسىىلمى ۋە ەىرلىىمئ ائلزسىىاڭزل ۈڭۈ   ىىىەخرسىىىاتم ېاتللىىاارلتزوئ ئ ەڭئلزتلكۇملىىا ئ ۋە ەئچلپرەكىىۈەچ ۋە ېرلشىىىاال ەچىىۈەئ بزلز ئىى

 ۈئقلرلشىىل ال ە ولىى   ولىىرب   ولىى  ۈ ەار چىى ەقرەئئلسىىت ۋە ۈئچۈلرەئچىى ەىۋۇڭلمخلىى  كىى ەئى ەرۈىى   وئۇر ااىىددسچ سالىىتەىۈە.م ۋۇىلىىت ەئى

ىارللىىا  ئىىبز ىېسسىىللات ولىىرە  ئەىلىى   ھەاىىدد ىىىئال ە ئاردلىىدۇ  ئەىلرزلىىا ئىىبزلز  ىېسسىىللات ھېسىىە  اىىې ل ە  ىېسسىىللاچز  ئەىلىى   سئلىىددچ



 

 « وائلدد ئېرل  ئاىلۋەچرەئگەىلرلدللا    سكاا ا ئلزساڭز   ېرل  قرارل   ىەم ل ە كەاتا  ڭە سلم وې لرسە  ىئاسە

 يارىتىلغان ۈچۈنئ ۆرمەتلىنىشئىنسان ھ

خىىىئئرلزل   سڭلىىااىىائلتلرل  ىلسسلسىى  ئ ائلزسىىاڭزل»: داازلىىد ەەھ سڭىىدۇىم ەڭەا ەالىىل لدەئ ەزقىىسئم ەززۇرلىىمر سىەم ەھمىى ەرىىغمەئ

  بئالىىلتلدداائلتلرلىاڭرلىلز  ق ۈىىۈ ئ سشخئاىاالل وئرى ەرۈى و ەمەل ئ ىىۈ ۈئ ېىكلرل ئ ۈىىۈ  ئ بئمەچرلزل ىى ەرۈى و ەمەل ئ ۈىىۈ ئ

 ېرل الىى ەئچلىىپۈەملىىكۇ  ىلرلىىا  ىارىىدۇ چ ەچز ئىىاھۇر ۋە ەىلىىىەتوئرلىىا  ئاۇىلسىىلز  ى ە ولىى   ولىىرب   ولىى  ائلزسىىاڭغئڭل ۋەزلپلسىى  اھلززلىى

 « ئللائەچتسئتلل ېللشغكىاااچز  و ەچرللال ۇى وئرلا  الائاھ ەچتللااىار ۋە ەىسلكرلىتللى ۈزلدەا ەئئائىلرلت ا

 

 



 

 ئۆز تەپەككۇرىڭىزنىڭ مەھسۇلى ھاياتىڭىز

 

  وئرسكى االاالى  ئ بزڭل  سالى سوى ەرىۋەچتە  ئە اازرىا  ئلىۈ ېىل ك ې لدۇچ ھې ە  «سالتاز ئ ەىدل لزلاچ بزئ ەئقلىى»ئارل غئھلل ول    

   سمۈللم

اھلت  اىىاق  الىىائب  ەخىىتو ائلزسىىاڭزل»: اازرىا  ھەە سڭىىدۇىم ەالىىل لدەئ لتڭىىامر «اىې لغڭ ىااىىاچل لكڭ » رەززۇرلىىم سىەم ەھمىى ەرىغمەئ

 ئسڭلىاىل  لتى   لزلىاىلرلسىئلشىز   ئىس ۋە ئلشىزلاىاڭدۇى ول   ىەئ  قېرلدد ئبزلدلل ئسڭلاااق  ولىائۇمرلى   خاچل اەمرلۈ  وەختسلكرلۈ  

 مسڭىىدۇىئڭېىى  ھۇرىى  قا كىىسڭا  واررلزلشىىرلىتسئزلىى   رە ولىى  لۈلىى رەئب   ىلرلىىا  ئىىئي مەكىىلسل ىېسسىىللاچلز  ۋەوئرلىىا   مەۋاىىسھ زېازلىىدە

 ۇ چىىئر سكىۈلرەم  سڭىدۇىتائ  ەىسىسرلددئم ە ەقۈسئل لكڭلىا  ىااىاچل لك چەر لرەاىىددئلشىرل ل لكڭ  و اولكڭلى ە ەقۈىسئل لكچ›: ئلىۈە  ھېى ە 

 چلجلرلىلەت ئلشىرل   ڭوىائرل سڭلىاوئرسىا  ئىلرلىدللا   ە ەقۈىسئئلشتا چئر ۇ چ ەئئلزسا  ى ەگەئوئر اىتا  ئ ەاللرلسلدەچارغش م ە ەقۈسئڭ چ

ولكڭى   ڭىاۋۇھۇل لىك  ىلر ىىېى وەخترلىل ئىبزل لكڭ ولىك  ئئئلۋۇرلاڭىدۇ   لۈل رەئب   ئلررلت ئئي ۋە چسالسۇئب   ېىى ۈزەل  ولكڭ  گدوئرلد

 بڭرل لكڭ قىىىلرلىى   سمىىا گىارلىىاڭرلىلز   وئرىىسە قېسىىەل ئبزل لكڭلىىاىلرل لىىك   ىىىېى وەختسىىلك ئىىبزل لكڭ  ئئئلۋۇرسىىا  قبڭۈرسىىلكرلۈرەئ

 «‹ىارل لك وئرسە قېسەلىارغئھۇ ئۇالتلزغ  قبەولىائۇ. ىلرساى 

 قىاللمايدۇ ئىنكار ھېچكىم كۈچنى مەنىۋى

 ې ۈلىىىى چەالىىل لز  زوئ مەڭلۋللاچزلىىا ئۈىىىۈ  ۈتلىى ېررئق ۋە كەخسىىرەئ»: اازرىىا  ھەە مسڭىىدۇى اەڭە رەززۇرلىىم مىىسىەم ەھ ئەرىىغمە

 ئارلىدللا  لاەرەئھلزغئەالىر ممىاھھل قىۈىلز  رىارلللللت  ئەالىۈەئرەئڭلا ئارلىدللا  مەڭلىۋلللتلل ۋە ئەىلدلسىلدلل قىۈىلز   ىلغر اادد ئلزۈائ

 ۋ الىىاما ۈچىىۈ   سڭاكىى  ىۈكىىلدد اې لىى  قىىۈىرەئڭ  مىىاھھلم قىىۈى  ئەخغىزلىىا ۋە ئەىلىىدە ىىىۈڭۈ   وئرلىىدد  ەئىرلىىت ئەالىىۈەئرەئڭل ۈلدلل

 ەوىائى سىلللت ە   ئلزسىا  ڭبئگە قى ەۋزەلئ ەئالىلدللڭ ەئى ەخغىزى ئ ۋەىلرلى  وئرلىا  ئلسىغى  ەخغىزى ئئئچىاى ىىاىل لى  ئ اھلزغئڭل

ئوڭىىاى  چزلىىاەھەڭللەىاڭىىدۇى م ەئى ۋە ەتىاڭىىدۇى ملرىىر ەئى ەخىىغىئ ۈزەلگى ۈڭۈ وئرلىىا   ىىى ۋزدالىى ما برلىىدللا و بڭىىۈلق ەڭئ اھلزغئڭلى

  «دئاالاالرلت ئول ئئازااد ۈىۈ ئ ېپلش چ

 ئۆزگەرمەيدۇ ئەھۋالى رتمىگىچەەئۆزگ ئۆزىنىئىنسان 

ئىىارغى   ئبزگەئچ ل ىۈىەئىبزلز  ولى  ىەۋ. ىەئىاڭىدۇى  دەىسئئىىا  قەئل ى»: اازرىا  ەەھ سڭىدۇىم ەڭەا رەززۇرلىم سىەم ەھمى ئەرىغمە

 ھدڭلاالىىىلدلل ئل ۈىى  ئلزسىىىاڭزلا ئىىاۋۋۇل ئىىىبزگل ل  ىاڭىىدۇى ىەئ ىىىىۈڭۈ   وىىائ ئىىىااەت ھېىى ە  ①ئبزگەئچ ەاىىىدد ئەىىىۋۇرلز ئسۇئڭلىىا 

  ىارلىىدد ڭەچلجلسىىلك چل لشىى اڭرلى  الىىل چى  ئاھەمزلىىا ىلغر للىىا  ىاالىىل  ئىىبزگل ل  ئەخغىلىىدۇ خسالسالىىە  ھدڭلاالىىلدۇ  ئل ۈىى   واكىىرلزلدد

 « قې ەز واكغش ىلرلشتلل ئاۋۇت ئسڭ  ۋە ىلرل  ئلسغى ھدڭلاڭ  ئل ۈ  ئلشز  ئاۋۋۇل ىەم لدلل كسڭا

                                     
 ب ئااەت 11ئەئد الۈئلس :  ①



 

 

 

 سوقراتنىڭ قايىل قىلىش ئۇسۇللىرىدىن

 

 ۋە ە ولىى    ڭىىئ ەرتۈئۈكىزلاىاالى  وئرلىىدللا  ىارلىا ق بزرلۈلىدللئ سۇئڭ ئى بئالىىلتل  ق ەالىل لز چ بزئى ەئگەلشىلرق مسچە ەقۈىسئۇئ

   بزرەاددال ەڭرلۈلز ئلۈ ەڭىەتال ڭىئ ەئاۇىلد

لىىدۇ واو ېىى ە ھ «سالىىسر ىاالىى  ىلرلىى  ئ االىىئى ۇچزل» ەالىىل لزلاڭىىامرلت ئ «ىلرلسىىلك؟ سئىىاملرەىاڭىىدۇى م ە ولىىر ەئقلشىىلر» ھۇئلىى  قائڭېىى   

 ئبزرل لىدە ئىسۇئ  ااكىاادد مەىى د. ماىىائەچرەئھلل وەز وئرلىا   مىسمۈلل اېتلرىدۈئۈش ئبزلىدە قلشلرەئ ڭسئرس »: داازلد ەەھ سڭدۇىم

 ھدڭلارىىاالىىل رل   ااچ اىتىىا   قبڭدۈئۈكىىزلا ئەالىى ە ئىىبز ولىىرە الىىلرلىرلت  قلشىىلرەئڭ  چل لىىدە ماىائەچزلىىا وىىس ئئئدڭ للىىا  اېتلردۈئۈكىىۈە

 : ىلرلدد چەۋالللە ئسالسرغئڭ  چبۋەڭدلۈ  ماۋزدھۇ وسالئى ۇت   ەاغالئە مەكاسئ

 «خاچاۇكىتل لك» اىۈزڭلكگە الىلكڭلا ولى ۇۋ  وېى ل  چىۈزلتل  ھې ەالىتلل «خاچاۇكىتل لك» ئسۇئڭ خاچارلىللا  قلشلرەئڭلا: ول لز لس 

ىىىاچتلت  مسكىىتلز س ئسئدرلىىا  لكگەالىى الىىبز وىىسوئرلسىىلك   ئۇىەچسىىلك ىئىىىس. وئر ااىىدد ااخشىى   ىەئگلكمىىس قەاپللىىاچل لك الىىلكڭلا ھېسىىە

 سىغئئىىى بزڭ الىى ھېىى ە  « لكالىىلك خاچاۇكىىتل» ەئە ىىۈەالىىلك ىائكىى  چ ە  ئلىىۈ سڭدۇىكىى ەىىىۋۇل  ئەولىلتىى ئلزسىىا  چ ئئمىىسملم وىىس  چې لىىدد

 ۈقلز چىى لىاسڭئ بزالى سڭىىدۇىم ۈڭۈ ئاۇر ااسىلك  ىى سرز ئلجىىاولم ىئوى سڭل ىدللئ ەولىللۈى  چ ۈچ ەق لسىىلك؟ق ې لزى ڭ سڭل ىدللئ ېلتىلزل لىكھۇئ

چىىىئر لرلىلز  ئلسىىىپاچغە  سڭلىىىاو ۋرىىىاول ۇ» الىىىلك اەڭە  ىئالىىىددىلرلىىى   چسئلىىىدللا  ىلىىىاخاچارلىتىىىا  ئىىىسڭ  ۋە ىئالىىىدد ئىىىبئۈە چەچىىىۈئگە

 ولر لى ە الىلك  ئەىلررلىى ە   مە  الىلكھلل» ھېىلل  مسڭىدۇى ىىۈڭۈ ۇزلىى    لكىلر االىرلىل ەچىى ى بزڭ ئئخشاش ال ھې ەڭ ە «ې ەرەا ە و

 ولرەڭىغ وسڭلىا  ئلى  ئسالىرسوتسئ الىەرل ىلرلىدللا   ئۇىەچسىلك چەئە زى ىائكى   وئرىسە  ھې ەڭرلىل «وې لىۋۇچل ە  لتلى ئې الىلكگە ڭەئاللز 

  لۈىى   قلشىىلرەئڭلاالىىلك  ىىىۈڭۈ   مىىسمۈللمىىاا ۇۇئ ىلىلشىى  ب   اېىىدەل ئئچتسئلسىىلدۇ چەئەەئلۈۈىى   ئەىۋۇرىىدۇ  وىىس  ىار ااىىددچئختىىاە 

 مەۋاىىسھۇچۈ   كىىسڭدۇى  ئلزسىىا  ئبزگەئچەرەاسىىلك ولرەڭىىغ ئسالىىسر ارلىىت ىاالىى  ىلرلىى  ىل ۇ  ەىەت ئبزگەئچەر ەاسىىلك  ولىىرە  زوئرىىسى

 چەئلپلىىدللئلزسىىا  واكىىىلغئ  ئەم ىىا  قېتەرەاىىدد ئبزگەئچلىى  ئبزرلۈلىىدلل وەزلىىدە قەم لرلۈزىى اىىاق   ئىىاھەتىاڭىىدۇى ولىى   ىەئ ئبزلىىدلۈ 

 ۋە قېتلىىدد ئىىبئرەەولىى ھلزغ  قىىۈى  چىىسئدش ىلىىا لىىدە لۈ  زئىىب ئسڭلىىا ھېللر ەڭىىدە  «خاچارلشلۋۇچلسىىلكالىىلك » اىىاق  خاچاۇكىىتسئدرلاڭدۇ

 ىېۈ ەچرلىىل ئبزۈڭزلىىاوىىئل  ولى ۇى  ىېۈ ەچرلىل قىىبەواكىىلغئھلل »: ولىى   ئئررللىىا  ەاغالىئ غئھلل كىىسڭا  چسئلۋۇرلىدد مەىىىۈە. چېەل ىس

  ئلۈە  ھې ە  «ئېلت اواكىلغئرا  ئلۈەڭرلۈل ز 

 ېلتسىىا خاچىىا ولىى   لۈل ڭىى  ئ ەالىىلكگ ۋ  ولىى ۇېىى لل و ۈزلتل چىى ە ولىىر سالىىرسبۇارلىىت ئىل  ەخاچىىا  لۈىى ل  ەئە زلىىاچ ىائكىى : ئلۈۈلز لسىى 

 ېلتلى ئ ېزى ى سمۈلل . مىوئرسكى  خاچاۇكىىا   ەرۈى ولى   لۈى لى وىائ  و ېزل سم سڭدۇىتاااخش   ئ» ەرۈ   وېلت اڭئ سىخاچارلىلز  ئئى سڭلائ

 ېال ىلرلىى  ولىى  الىى سڭىىدۇى  مڭواكىىغ بزالىى ھەە«ە شىىل  ىىىارل خاچارل ب  ەزقىى ە م ۈڭۈ ىىى ەئگەاسىىلك و ۈزلتل واىىىاي  خاچىىا وئرسىىا چىى

 بزلزلىائ ەچلجلىدە   ڭۋۇۇۇاسىلكىائلتل بزل لكگەولى ھلزغ ئى بڭرلز قى ەمزلىائاھ ەئلپل لكھلۈى ىائكى  چ ە ولر ۈى ق ېال ال سڭلائ سە وئر

 سلىئوىى ە ىىىاالررلت ولىىر بزرلۈلىىدللئ  لكڭىى ل لۈ  ەواكىىىل  ۋە  لكڭ ىائۇكىىرل ل االىىلكڭل ېتلىى  ا چئڭىىسەىلكۇئچ االىىتلزغ  ۈزلز خاچىىارلىلز  اىى

 بڭرلز قىى ڭرللسىلزلىائا بزالىى ھېى ە  «ە خاچارلشىل  ىىىارل  ب  ەزقىى ە م» ۈمرلىدلۈ ا سىل لى اىى س  ىس  وئردىارلىىد ېرلى ىلرلىدللا  ىارلىىا ق

چئر لسىلز   مە » اىاق  «ئەمەلچىئر ۇ  ھې لزل لىك الىلكڭلا» ەقسىل ە   ئېتەئرلىلىاالى  ىلرلشىىا ا سڭ ئى ۋە ائرلتلشىا  ەزىل ۇىت سھھ خ

 وې لشىىتلل ڭەچلىىجەئلجىىاولم  وئرىىسە  الىىبزرەئ الىىەرل  ئەڭ مسڭاالىىلۋەچتلۈ ئلجتل ىىائلم  ئللىىائلرەئئئخشىىللا   ھې ەڭىى ە «وېىى ەي ئېلتلىى 

ىائكىى   ئسڭل لىىا وەرۈىى  ئەمەل ىلرلىى   ىئوىىسل  لۈ ل لكڭىى چىىئر ۇ  الىىلكڭلا چەئەەىائكىى   ۋۇىلتتىىا مسڭىىدۇى ىىىۈڭۈ   ال ۇىتىىسئ ئەرىىۋەچتە

  چل لشلدد ۈىۈڭغئىلىل  

وئرسكى  قلىى  چەئە تلۈلسى ىلرلىا  ىامىا  ىائكى   ئېتلى ۇەخاچىارلىلز   ئبزل لكڭلىاىلرلى   الىلك  ئېتلى ۇەخاچارلىز  ھۇھلى  : ئۈىلز لس 

الىىىىلكڭ   چەئەەىائكىىىى   ھە ب   ئبزگل لىىىىدد ھەئىىىىىالئلجاوللرلىىىىىىا  لللرلۈتللالىىىىەرىائۇكىىىىغئ  قىىىىبزوئرلىىىىا   الىىىىلكگە ىەچىللىىىىزەزەئ ھلىىىىل 

  چاكىغاددىلرلى   ئېتلى ۇە چەئە رل لزل ىسخاچاۇكىىا   ئبزلزلىا ولىرە  مسڭااللۋەت كس وەرۈ   وئرلددىاال   اللكگە ۋە قېرلدد ال چەىدل رللس

وىىائرلت  ئلۈەڭسىىلك ىلرلىىا   ئېتلىى ۇە خاچىىارلى لكڭ وىىائ  الىىلك  ىىىېۈ ەت ھەاىىدللا « ەزلرەچتىىسئىلرلىى   ئېتلىى ۇە ئبزخاچىىارلىلز » ىىىۈڭۈ 

ىارلىىا   چىىسئدەئئئڭلىىدۇ  ئىىبزىلشىىغئ  وىىبرەڭ ە ىائكىى   الىىلكگە ۋەچئختىىاە ىارلىىا   ئبزرلۈلىىدللچلشىىغئ چائب   چىىاۇش مسڭىىازل لرەئ 

 ئېتلىى ۇەىلر االىىرلىتا  خاچىىارلت  ئېتلىى ۇەخاچىىارلىز   وەرۈىى  ئەمەل خاچارلشلشىىتا  مەالىىلرە  خاچارلشىىلدد ىئىىىس.وارلسىى   ئىىاھە. ىىىۈڭۈ   وئرلىىدد

 « ھې ەڭرللوئرد   ىەل مەاللرە ئلۈە  ىلرلزلا  

 



 

 ھارغىنلىقتىن ساقلىنىشتىكى تۆت ئادەت

 

 : ىلرلدد چەۋالللە ئاھەچز  چبت چبۋەڭدلۈ  ئۈىۈ ئلشتلۈ  ىائرلزرلىتلل الاىرلزل   ھۇئل  قائڭې  

ئاردلىىدۇ  لاۈالىتەرزئ ەچىۈە ق سەچئرى ە ولىر ەرەزرەئى ې ەقسىلكق ۋە ې ەقرلىىلق ۈڭۈ   ىىسچىسڭچ ەچرلىلئ ۈالىتلرل لكڭ ئلى  ئ ول لز لسى  

 ۈالىىتەلئ ڭلغەئالىىلرەئواكىىىا ڭ ۋە ەرەزئلشىىرلتلدللا  ى ۈڭلغقىى سكىى ۈالىىتەردلۈ ئ سڭا  كىىدچلىىك ىائىىىاە ىارلىىد ە.ئىىاھ ە ل ئلشىىر سئدەئئرتىى

اكىىىا و ېرلشىتلل  ئئارىدلز اىائرلزرلىزلى س  وىدئااخشى  ىائلىىد ەڭالىاىغش ئ ېرلى واكىىىا ااالىا ئ ەم لسىلز ى اىارلاڭرل لزلى سە ىئاى ۈالىتلدەئ

   سىلددئدلزى  واالىئار اىلرلشزل ەرللەئلشتا ر ەڭەا

 ڭىىئ س ولرلشى ۈلزى ەڭرلئلۈ ېى ەزىلرلى  ق ې ەڭى ۋۋۇل  ىاااچتىا ئىاسڭىئاى دڭىدۇوئرلاڭرل لز  ئاردلزى  ئئئ ۆئۈئز ائلشغئڭل ئلۈۈلز لس  

  ولى ۇى اىددېتەر ەرلى  قىل سڭدۇىكى ەملشىەولرلى   ى ې ەقرلۈلز ىلرلش  ق ۋۋۇلئلزسا  ىلرلدللاڭرل لدلل ىااسلسلز  ئا ۈڭۈ   ىدولرلى الاڭلرلد

 س  وىدوئۇۇاىد  ەم اىائھ بەقى  لكھۇئلشىرل ل ەالىلكگ بزل ىسئ ا لغڭزلى سكىس  مۈزەرەاىدد لغ  چ درسىىلرل  ۇزل رلى  چئر  ې ەڭ ۋۋۇلئا

لز  ئاالىال ىائلىد سكىسم ساىئئج ول ڭائھكى سى اىازر ەكىاسئ  مدىائلىد ەۋزەلئ ەڭئ ۈىىۈ ئ ۈگلتلشل لكچ ە ولر ڭاارلتئئ  لكڭ ئلشرل ل

 ىەئ ئىسئۇچت   ىلرلىا  وى ھۇۋۇ. ئبمىۈئولى   ىارلتلىدە ھېاىىاڭرلت وەرۈى  ئەمەل  وئرىسش  اىازرسى  ئىسوئرسا ئلد    قبئمل ە  ىلرل  ئل 

 ىلرلا   ھۇۋۇ.ئلكىل   كسڭدۇىال   9 وئرسە  ىلرلۋۇرلا  ئاھەت ئبزل ە اېكلشز  ڭەئالەول   وەت وەش قۈڭ 

ئائىللىىا  ەئگلىىكى ئىىسڭ  قەر لزل لىىكھە  ھدچالىىلك ىاڭىىدۇىغ ولىى   ىلللز لرلىىىىا   قې لۈتىىۈئمەڭىلرلشىىز   ىەل ىلللز لرلىزىى  ئۈىلز لسىى  

 ۋۇىتل لكڭىى  د ىلرلىىد ئىىاۋۇئە قىىبەالىىلكڭ   ىېرلىى چئ رلشىىل   مۈكىىۈلغچغئىلر للاڭىىدۇ  ئسڭىىدۇى  قل لشىىلاىلرلشىىىا  ىەل ھەئىىىال ۋە الىىئزماڭ

 ۋە ىلرلىىىدد .ھۇۋۇ ئۇۋۇ  ئلشىىرل ل لك ماڭسىىل لكىلرلىىى   ىەل ۋۇىتلىىدۇ مۈكىىۈلرلز ولىىى   ىەئ ىىىۈڭۈ   ىائىااىىدد مې ل لىىىك ىلرلىىدد ئلسىى ۇە 

 ىارلسلك  ىسچسرسەىائرلزرلىتلل  اللكمس

 ەئھلللشىىلرق سئلدللا واكىىى ەئڭ ئلىىدۇئلر ڭاىىاق  ىىىئ ۈئۈچلىىدللا ا ەچرەئڭ كىىل ق ڭ  ىىىئۋېرلىىاىلرلشىىز  ولرل ەىسىىلىئلىى  چ چبچلز لسىى  

 ەەھ ە ىلرلىى  .بزۈئى ەم لزى ى ەالىىرلل ىلرلشىز  ولر  ەىسىلىئلى  چ ەۋەبالىىئاالاالىرلت  ېرلشىلدلۈ ى ەرلللسىىلكىلرلىا  ئلشىرل لدۇ ر ەزلسىلزلاو

الررلىىىت   سزد  ئىىىدئىاچىىىائرلىغئھ ېرلۋېرل ىىىىئل الىىى بز ئلشىىىىا ئىىى ەمىىى ەى ۋەىلغر االىىىرلت  ې لل لزىىى ئاخل لىىىدۇ ى ۈقرلۋېرلىىى  ا ۈالىىىتل ەئ

 بەقىىى ەالىىىىسرغئڭ م سئدشئلىىى  چا شىىى ەئگەقلشىىىلر ەچسىىىلكۇااى ەالىىىرلل ولر  ەىسىىىل اچلز ئلىىى  چ ەڭۈىىى  ولرل  سڭ كىىى ەا لللرل ل ىىىدللچ

ئلى   لىتەىلرر  ئ ىددئسىلولرلى  ڭاىىاالت  م سئدكىز ىاڭىدۇى واكى ۋەىلرلشىز   ەىسىلىىاڭدۇى ئلى  چ سڭا  كسئىلللز لرلىغئرا الارلدللا  ئلشت

 ەزلپلرەئڭىى ۋ ەۋۇالىلىىدۇ ئلىى   ەقل ىى  ەئى ۋە دچىىارغە ىلىلشىىز  ولرلىىد ەئڭ قلشىىلر ەچرلىىلۇااى ېرلشىىىائ ۈالىىتل ەئلشىىز  ئ سئرسى واكىىى

  دىلرلىد ولسلەكىەوائالىا چ ېتلى ااخشى  ق ۈزلتلىدد چ ەئىىالھ وەئالىە ۈزخاچىارلت اى بزلتلىدد ق ەملشىەى سڭ ئاڭىدلل ئى د ولرلد سئدكز چا ش

   دىلرلد ەرللەئلشتا ر ەئىئل ئاالتلدلۈلر ۋە بز ىلرل  ئ سڭدۇىك

 

 

 

 ئالىم يتاالقنىڭ ئىددىتى سەۋەبلىك مۇسۇلمان بولغان يەھۇدى

ىسئئىىا   ە قەرىى  چئر ورىىسىئلىىدھلت   ئااارزلىىاچىىاۇى ىلرلزلىىا   ئې لىىدللگلرالىىى  ئووېىى ت مسچەخەالسلسىى  ئلر لزلىىا  ەكسڭاالىىرلتچبئەر

 ىلرلا   ئېغ  قل گەڭرلۈلز ئلسغ. ھلزللا  ئبزلزلا ئېلتل ئل ا   الەۋەورللئاالت  قەئلى 

 سە وئرى ا ېللشىرللو اەچىلىاچىىئلر لىم چ ەىىلىدلۈ ئلىك  ى دئلىدللا دئااارىدۇ ىار ەئڭلىائ بم لز ئئ  الررلىت ئى ەى ەگلرالى ڭ ې تئوو ئارلى

 ىلرلا    ېغ ئ تلىېى سڭج چ دڭلاھۇائىلرل  وئرلدللاڭرلىلز  ھ سىچئر ېلللئاادلل ق3ئاا لرل   ې لدللئاااردلۈ  ئلك  ئااال ئ ەئڭلائ

 الىەاللدڭلا مىسىەم ەھ ئاوددرلاالىلتھوقتىئئ  ئسالىتاز  مەئقلكلزلىائاڭىارلك  چېلللىمملسىل   گېكلتى  «ملسىل رلىغئ» ىلىلىدللا ملسل ھۇ 

 سە وئرىى سچەخەالسلسىى م بئەر ەكسڭاالىىرلتچ ازلئلزسىىتلتسچل ېزلشىىتېللگلرالىىى ئىىارلل ت ئ ېىى تئىىارلى ئوو»: ىلرلىىا  ئىىېغ واااڭىىاچلز   مسڭىىس

 بزلزلىىائ ەڭچ ە ولرلىى  ولىىر  ەر لرل لسىىلزو ەىىلىىدلۈ ۇزل رلىىى  ى سچسكىى چ ەتئىىاي ئلىىدھ 3 اچىىاۇى ىلرلزلىىا  ئااارزلىى زلىىاىسئئىىا  قەئل 

 ھەە ① سچلىىىددچ ەتئلىىىدھ بچۈىىىۈىەئ ەاىىىكى ۈچچىىىاۇى ىلرلزلىىىا  ئااىىىارغئ ئىىى دەىسئئىىىا  قەئل ىىىىلرىىىد    ېغ وئرلىىىاڭرلىلز  ئىىى سالىىىسر ا م

  قبئاللتلر ە 

 ئەئڭلىىاارىىدۇ ئاا اەئااڭلىىدۇ ئبچۈۈزۈكىى  مسڭاالىىلۋەتالزسىىلم  ئااارزلىىا ولىىرە  ئەئ كىىسق   ىەىلىىىەتئىىارل ز  ىاالىى  ىلرلىىا  ئلر لىىم  وىىس

                                     
 ب ئااەت  228وەىەئە الۈئلس  ①



 

 30اىاق  25ئااىدۇ  ىەئ ۋە ئارلىدلۈە ئلىك ائىلرلشىىا ىىائۇە اىئل  وىسئااىدۇ  ىەئىلر للىا   مسڭاالىلۋەت  الزسىلم ىارلىدلۈە ئلىك   مەخسسل

 ئبچۈۈزۈكىۈە مسڭاالىلۋەتالزسىلم  ولىرە  ئەئواكىا ولى   ئااار س وئرلدلۈە  ائىلرل   چئرسىئاادۇ  3ئاخل    وې ل  ائىلرل    ل الەڭتۈل ە

  قېرلدلۈە ىارلا  ڭاالل مس

 ەئولى ى ې لى  و ېرلى ئ ەچىلىىاتچ ۈالىتلدەئ سالىسر اڭغئئىاف لىلرلت م ې لۈلىدلۈ ئام ېىللل ولر لزلدلل ق ەىلىەچز ى سگلرالى و ې تئوو ئارلى

ئااىارغئ  ېز رلىكۇ ئواكىىا ئۇاىئڭغئھ ې لۈلىدلۈ ئلىك  وىائرلىلز  ئلسىپاچغە ىلىىىا   ئاڭىدلل ئام ېى لزل غئ بزلزلىائ ەىەتئااارىدۇ   سالسر ا م

 سوى ەۋەو الى سكىزلاوئر سڭىدۇىو ۋەئلىك  وىائرلىلز   ەئڭلىائ ۈىۈل ەئااارىدۇ ئلۈۈلىدلل ئى ەئولى ى ېىللل وائراڭىدلل ق ېرل ئ ەچىلىاتچ ۈالتلدەئ

 سوىى ەچتىىاى ئلسىىپاچغە ىلىىىىا   ەڭرلۈلزىى ئلۈ بچۈۈزلدللاڭرلىلىىدللئ سڭاالىىلۋەتالزسىىلم م ەڭ ىىسولر ەئرەئواكىىىا ئ ەئرل لىىدللئ بزئىى ائااارغئڭلىى

ىلرلشى   ېتلى ۇەئ ا  ئىاخل   ئااارزلىېپلرلىا ئلىك  چ ەئڭلىائ ۈچئااارلىدۇ ئى ەچلجلسىلدە ڭ ەچىلىاتوائرا  چ ېرل ئ ۈالتلدەئااار  ئ بزلزلائارلى ئ

 سئللىائئچت ەمەالىرلۈ ئائلىت ئ ېى ل ەئ ې ىااسلسىلزلاوارلرل لىدلل ولى  ئئررلىدلل واكىىا ى ۋەىلرلىدللاڭرلى   ەتخللاڭ ې ل ەئ ائااارزل سو ە ولر

ئلرلىائ  ئەڭ ىئردۇكىتل سالىا رلىلز   ەمىللەچزلىائلپپلتلز  الىاىغش  ا ائااارزل اگلرالى ئلسغ. ھلزلزل ې تئارلى ئوو ېلللق سڭل دللىلىىا   ك

 « ااقائرللا  ئلۈەڭرلۈلز  اقلك   ئەڭ ئااارغئڭلا اۈزلدلۈ  اەئ ئااارغئڭلا مسالسر ا  ۋە ئلۈەڭرلۈلز ھلل 

 

 

 ىغان نەسىلقايتا كەلمەيد

 

 ەمز ئلىد   ئلۈۈى  اىاش ال لىت ولى  ئىاھ ەارلسىتەولى  م ەڭاىسئ ەزللەرغىسئ ەچتابئللز  خ بمەئئ ەزئلت ى ەرلپەئلۈۈلز   خ ۈڭ ق ول 

   ېرلددق ېرل ئاردللا ئ سڭلائ ەر لزل ەق سچسەچ

 ئل ؟ ڭې ە وس : الئئۇادد ئسۇئھلل ئبمەئ

  ھەادد لۋەچت  ئبرتۈئئاچل لكڭ   ئاھە. وس: وې ل  ااۋۇب ئسۇئ

 ئۇالت س؟ وس: الئئۇادد ئاھەمدلل ئبمەئ

  كسڭدۇى ىەئە:  ې لددو ۋۇباا ئاھە.

 ئبرتۈئھۈڭ؟ىاڭدۇى  ب   

  ئبرد چل ل   وېشللا ئېتلۋلدلى ول  چاكز   ولرە  كسڭلاچئالسا. ىاات لد    قل لۋلد   زې لزل لا مېزلا ولرە  چبگلس  ب   

   لرلددوېاازۇال   ئبرۈ. الاڭا ئسڭدۇىتا  ب   

الىىئئل ااغ  ئلسىى لزل س ىەچتىىا ئلۈەڭرلۈلزىى   ىەولرلىىدللىااسىى   ۋەقلىىى  ئسڭلىىا ولرەڭىىغ ئىىاڭغش ئېتل ۇ لزىى  ئاھەمزلىىا ئىىبمەئ ىەزئلتىى  ب   

  ولردۈئھ  ىبقۈملز  ئللائەت ئېرلشتللىلسال  چائاۇڭلائارغى  ئسڭل لا

ڭىام   ازۇچزلى سرىس ئ سئرسزرىا چ زې لززى ب   ل ئاالى ا مىسئ لزلل ئەڭلى دلئى  : ھەاىدد چىسئدە اېرلزلى  ئىبمەئگە ىەزئلت  ئاھە. ب   

  ئۇزلرلشلۋۇرسىىا. ولىىرە وارلرل ل لىىا  ۋەئااىىارلى  وې لىى  ېكۇملىىاا ە م ەئالىىل لكقە  و بىرەتمىى ۈ ولىى  قىى ڭىىاما ەڭۈىى  ىلرل  ەالىىە.ى ە ولىىر

 ائى  ىې ۈلىواكىا واىلدللا   مەڭدللئارغى ئاڭدلل  ئائلرەمز 

  ئبمەئ ىەزئلت  الئئۇادد ھەەب   ىلغۇادد؟ قېپلررلتقلى  قېرلشل  ەىااتا  قېتل ىازل   الېزلا ب   

 ەھلىلڭ سڭلىائ سمىااتت  چئڭ ەمز ئىاھ سوى ې ۈلىىى ۈڭۈ   ىىې ەاتتى ھ ەئالىەولى  ڭ ې ۈلىى سە وئر بقۈەى سقسچىاال ەم لس ى ئاھەمرەئڭلا

ولى   ېتلىدللا ئلىد   اىا  ق ەاللرلسى اىا  م سوى ەمەل لشى  ئئ سرزلل ى ە.ھلى ى 20اىاق   10 سو ۈالتلدەئ سڭلا  ئەاتت ولر  ەر ەڭرلۈلزل سق

 خارل ااتت    سكز وئر ېپل ق ۈىۈ ئ ە.ول  ئاھ سماادللا چئڭ بز ئ ې ۈلىئلشىا ى

 ئسۇئڭلىىا وئرىىسە ڭائلسىىلدلرل   وىىائ  ئسكشىىاى ئاھەمزلىىا وىىس ىىىۈڭۈ ئلىىد    چې لشىىرللئلىى  ئار لتلشىىىا  ىەىلىىىەچە ىىىار   ئاھەمزلىىا

 خەۋ ىتە ىااىاچل س ڭائلسىلدلرل لزلاىارلىا  ىائلسىلك  ئبالىدە قەچسىە ئبرىۈە ئاھە. وسئلد    زل  لسلدە ئاھەمزلا وس ئلش  ىەئ ۋە چسئمسك 

 چائاۇڭلىائىارغى  ئەم ىائلىد    چې لشىرللىلرلشىىا  ىېسدۇكىرلت ۋەئل  ئار لتلشىا  ىەىلىەچە  ئەىۋۇل  قېتەچت  ئبرۈ.ئاىرلىتلل  ىەچتاىاۇچت   

 ىىۈڭۈ  ئاىارلسىس ؟ ئېللىك ئىبمەئگە چئر لىدۇ وىس قل  ىس ىاۇرلسىس ؟الىئئۇە  ئبرۈمىدلل ئىسڭ  قل  س لغكلرلسس ؟ئائقلى  وەر لرل لسل ە

ب   ئىىىاو وارسى  ىىىسى ۇ ب   ئەئلىىى قەمىىىلەرەل ب   وىىاي ىىىىاڭسڭ ىلسىىال  خسالسالىىىە  وەر لرل لسىى   چائاۇڭلىىىائىىارغى  ولرلىىىددق   ىەمىى ە

  خللىاڭەت ئلشىرەڭ ە  ىەىىلى ە ئارلسىلغئڭلىاىلرلى  ىلسىال  مسڭىدۇى ىىۈڭۈ   رلز ااىددىل كىا ائەچ س  ىلساالتا ئاا ل اادد ھەەئاو واسلك 

  ىارلدد ىەا ۇڭرلىتا ئبمەئمس ىەزئلت   ىلرلدد السقست ۋە ىاچسئلددىاچتلت واش  ولر ەڭرلۈتللااخش   ىەم لز  وسۇئڭلا الاىاولرەئ

 قەىۈئەمسلرەئ؟ ھەمز ئا وس: الئئۇادد چسئدە اۈزرلزل ئلۈۈ  ااكىا  ىېرلى  ئبمەئئاڭدلل 



 ااكغئ  ھەاددب   ىلرل لك چەرەەىلسااللز   ائاچل لكڭل ەىۈئمەا لك ولك ق سڭ ىاچل   ئ برتۈئگە ئاچل لكڭ  ئ ۈڭۈ ى ااى  ب   

 وئرلدد؟ قېپل قلى  ئۈىۈ  قېرلۋېرلش ئۇزلرلشل   ولرە ئائلرلس   ئاھەمزلا وس: الئئۇادد كسڭدۇىىائۇە  قب  لرلۈۈە ئبمەئ

  ئېلتلىددوئرلىدللاڭرلىلز   قېپلى  ئۈىىۈ  ئىاھە. وىس ئبزلزلىا ۋە چسئلىددئئئڭلىدلل  ئەڭاىس ئەزللەرغىس ئەوسزەئقاچتلرل لدلل  ڭلاالاىاولرەئ

 مە » ئسڭلىىائلىىد    الىىاىاوە چئڭسرلىىا  ولىىرە ئۇالىىت لررلى   ۋە چەىىىۋۇرلى  وئرىىسە  ىئڭرل لىىدللااكىىتا  ڭلاالىىاىاولرەئ زەئ ئەوىىس مەرىىسمۈ  

  ىئالدد ىۈكۈئۈە ىەا ۇڭرلىىا ئبمەئڭ  ىەزئلت ىلىىاڭرلى   تسئللائئچ ھەە«وئرل ە  قېپل 

 ىائۇە  ئەوسزەئگە ئبمەئ ھەادد ب   ئلش  ئبرۈ. وس ب   

  ھەاددب   وئرل ە  قېپل  ئسڭل لا مە  وئرسل سىاچل   مەار  ب   

  ئەوسزەئھلل ئبمەئ الئئۇادد ھەەب   چئڭسمسە ؟ ئسڭ  الە  ب   

  چئڭسماا ە  ب   

 ئاھەم ە؟ول   چئڭسمللا  ولرلسە  قېپل ىاڭدۇى  ڭدۇىتائس ب   

 ىئىىىس.ئىارغى خارلسىا  ئىس  ئلشىەڭدلى ئېلت ااىىدللاڭرلىللااارلىا   ئسڭلىا ھە ب   قىبئھۈ. اىۈزڭ خىال ولىى   مسالىسر اڭلا ىەىلىلىم ئاھەمىدە وىس

  قېرلددىااتل  

 اوېشىل الىە  قەر لسىە  ئل لىدە قىۈ  ئىۈچ ئىس  وېى ل ە  سەىئاى مە   ىدەقا ارلتل ېزلاالى ەمز ئىاھ سولر لزۈى   وى سڭ كى ەوسزەئئ ئ  ب   

  ااۋۇوۈائالە  ولرە 

  الئئۇا ە  اائھە.ئلشىا ئارغىتلل  وسل ئەمل در سئ لزللئ   ب   

خئكرلشىىل   ولىىرە ئائلرلسىى   ئىىاھە. وئرىىسە  وەئگە  مىىبىرەت قۈڭرىىۈز ئىىۈچ ئسڭل لىىا ئىىبمەئ ىەزئلتىى  ىىىۈڭۈ   ىارلىىدد قېتلىى  ئىىاھە.

 ئلد   قەر ەق  ىازل رلزل   ئۈىۈ  لزلش ئېرىلسال  ئبزلدلل

 ۋۇچىىىا ىلرل چەرەەىلساالىىلز   ا  ئاچلسىىلزلەالائرلزلىىددىاىل چلىى  چ ەرىزىى خ ۈچىىۈ   ەىل لدە كىى ەھلىىزەم بمەئئىى ەزئلتىى ى ۈڭ قىى ئىىۈىلز  

 ەالىل ڭامىاز ئ ۈڭزلىاق ۈىلز  ئى ەھې ىۈىەى ېتلۋۇچىاچت  ق بچىۈەڭاىاالت  چلك ئ ۈىۈ ئ ەوسزەئئ ۋۇىلت  دوئرلد ېرل ق سئلۈۈ  ااك  ېرلى ى

 قەر ەاۋۇچلدللس؟ ئاھە. ئس ىېز :  ات الئئۇە ىئااچت ب   ىائۇە  ات ەوسزەئگەئ بمەئقل ل  ىارلا  ئلد   ئ ۋۇىت 

 لئەمل در سئ لزللئ   قېرلدد  ىئىس.ئارغى خارلسا  ب   

 الىىسقست الىىاىاولرەئ  ئلر ل رلۋۇچىىاچت   ىىۈەچەئە  ېىىتل  چلىىكرلۈتەڭاىىىاالت   قىىۈ  ىارلىىدد  وئرىىسەىائۇاىىدللا   قىىب  ەزئاالىى اڭلا  ئەوىىسزەئ

 ىاڭدۇى وئرلدللاڭرلى  ول  ئارغىىلغ ئااا  ئلد   ئاىلۋەچزلا ىۈڭۈ   قۈچەچت  ئل لدە

ولى   بزلىدللئ سڭ ئى بئمەچرەاتت  ىى بئەچت  ااخشى  قى سڭ ئلىد   ئى ڭئىئئڭ  ىىئ ەرللىدلۈ ى بمەئڭلائ ەزئلت ى ەوسزەئڭلاچئر ۇ  ئ 

 خىىاچل ەب   ۈزاىى ەچىللىىزەزەئھلىىل ىوئرسكىى  قلىىى  سى ئلجىى ۇ ىلرلشىىتا اىىازۇۇڭل ەئلىلتلز كىى ائىىارغى چائاۇڭلىى ەم ىىا  ئەچتىى ولر ەەھ ە ىىائى

  ىلرلز اادد

 چەقللى  ھەەل ئەقىلەئ ئىارغىس الىاىاولرەئ قىبئگە  وىسڭ   قېرلىدد اېتل  ە.ئاھ ېرلى وئرلا  ى ەىۈس.م برۈم ە اچىلر  ئاز ىارلاڭدۇ  ئ قۈ 

وىىائ  ېزلاالى ڭ ىاات للىىا  وئرسىا ېكۇڭىدللا الىە : ھەاىدد ئىىاھەم ەخئكىاررلىلز  واالىار اي  ۋە ئېلتلىدد چەقللىى  سئبمەئمى ىەزئلتى   ئېلتلشىلدد

  دى؟چا ائ ئلد ەھللڭ ېز ولك ال ەزولر لس ې ل ز ا

 ىبرىىىدە ھەئەخسىىىلكب   ھەل السالىىىلك   ەئزەڭترل ل زىىى  مە ماڭىىىا  ب   ئىىىاھە. ىېرلىىىى  واكىىىغادد الىىىبزگە ھەەل ئەمل در ىىىسئ لزللئىى  ب   

 ھېللرلشىتلل قېتلى  چىۈگەەىلرلى   ۋۇ ىا ۋەھلى ە  ئلزسىاڭغئھۇ قەرىدلى وئرىسەىىائلك  ئبرىۈم ە ىئاىسە چاكغە  وارلرل لدەز ىسكزلا خسھھ 

  ىئئىتس.

 وئرددڭ؟ قېپل  ئاھەم ەول   چئڭسماادللا  ئبزەڭ ڭې لشىا الە : الئئۇادد ئەوسزەئھلل ئبمەئ ىەزئلت 

  ئەوسزەئ ھەاددب   لئەمل در سئ لزللئ   ىئئىتس. ھېللرلشتلل پتسقېتل چۈگەەئلزساڭغئھۇ ااخشلرلت  ب   

 ھەاسلرەئ؟ ڭې ە: دئلۈۈ  ااكىا ىائۇە الئئۇاد ۋۇچىا ىلرل چەرەەىلسال  بمەئئ ىەزئلت 

 ەاىددھب   ىئئىتىسى ھېللرلشىتلل قېتلپتىس چىۈگەەىلرلى   قەىۈئۈ.  ئلزساڭغئھۇ قەىۈئلۋەچتسى ئاھەمز  وسل ولك ئەمل در سئ لزللئ  ب   

 ىلرلا  ىاردۇ  اېش  قبزئلۈۈ  ااش 

  ىلرلۋۇچلدد ىبلالاىلرلز   ئسڭلا قبزااكرل   ۋە قېتلددىاااااڭدلل اللغە  ئبمەئ ىەزئلت كاىلد وئرلا   مەڭكل ل ە وس

 لىلرسس  ئەى ەتئارغى چائاۇ  ئاھەم ەىلرلا   ۋۇ ا ۋەھلسل ە وئرسل سىاچل  



 

 لىلرسس  ئەى ەت  ااكىا ئارغى چائاۇ ئلۈۈ ەىۈئلۋەچۈە ىاچلرلز  ق ئاچلسلزلا

 لىلرسس  ئەى ەتئارغى چائاۇ  زەئگە ئەوسىلرلا   ئۇۋۇىاالتلز   مسالسر اڭزلاچئڭل اادللا  ول   ئبز 

 لىلرسس  ئەى ەتئارغى چائاۇ  ئبمەئگە ىەزئلت  چئڭسرلا  ولرە ئاھۇرلت  

 ئامللل                             

 



 

 ىئامىل سەككىزكۈچلەندۈرۈشنىڭ  ىۋەتنىئىجتىمائىي مۇناس

 

ئائلرلشىىل  ااكىىللا   ئبزئىىائۇ  ئلزسىىاڭغئ مئىتىىاجئائلرلشىىل  ااكاكىىىا  ولىىرە واكىىىلغئ  ىەملشىىە ئىىس وئرىىسە  مەۋاىىسھۇتئلزسىىا  ئلجتل ىىائلم 

اىىئر   الىلشىىل  ااكاكىىزلى بزئىىائۇ  ئدوئرلىىد ەالىىسئااكاكىىىا م سەاىىئل ىئاىى ولىى ل ەب   ولىى  ۋەىلىلشىىل   ولىىرە ولىى   ب   ولىى  ئىىسۇئ ئلىىۈە  

   دواكرلزلد ۈىەاتلشتللق ۋەااخشلغش  سڭااللۋەچز ئلجتل ائلم م

 چې لىىدۇ ھېى ە « ئىاملررل   ۈىرەڭدۈئۈكىزلاق سڭاالىلۋەچز ئلجتل ىائلم م» الىاڭلدۇب   2011ژدئڭلرلزلىا «مىساتەمە ئەل» ىلىلىدللا  ەاتتەقىسۋ

 : ە ھېللر  مسڭدۇى ماىارلدە وئرسە ىلرلزلا   ئېغ  ماىارەول  

 ەق ىسو سالا لسى ىااىات م ۈڭۈ   ىىاچل لشىل سكىىاوئر ەمسىبىلەتى ە ولىر ەئقلشىلر ەىلررلىتئ ۋە ەمەرللەچ ىا ئ ئەخغىرلىت ب   ئەھەە الىلك  1

 ە ولىىر ئىىاھەمرەئزلللزىى  وئرلىىدللا   وەرۈىى  ئەمەل  اادلسىى   الىىلكگە ۋەوئرلىىدللا   س چئالىىى الىىائاھلتل لكگەب   وەخىىت الىىلكڭلا  سەىلسىىىا وئرىى

   ەئزل ەاددئ ۈزۈكۈەبچۈئ ۋۇىلت

 ەئڭ قلشىىلر چەرپۈڭلىىدللا الىىلك  ئسڭل لىىا ھەە  سوئرسىىام ە.ئىىاھ سڭدۇىكىى ەڭ ىىسىلرلىىدللا  اىىاق  م ەخلىى   ئىىبزل لكالىىلك ھوالىىت چارغكىىتا  كىىسڭا

 كىىس وئرسىىل لك ىەمسىىبىلەت بئمەچرەاىىدللا    الىىلكڭ  ىبئلىىدللا الىىلكڭ  ااخشىى  ق ئۈىۈڭ ىىس وئرىىسش ىەمسىىبىلەت  الىىلك سچىىسڭھوالىىت چ

  ڭچارغ ەئڭ قلشلر بچلدللا ئ ەخلترللو ۋە ەڭلرللم ېەل سچ ۋۇىتل لك

  ىاالسئماڭ ىې  سۇئرائ ۋە قېتلا سڭتسەئ ساللكڭ  چاكغە ىئالاڭغئڭ  اللكم ۋەخارللا   ۈزۈكز ئ سڭااللۋلتلز م ە   اللك ولر2

وئرلىا   ە الىلك ولىر ۋە دئاا لر ااىد الىلكھلل ۋۇىلتتىاوىائ  ېاتللىاا ئ الىلكگە ەئقلشىلر ەز و ىەچتىاوىائ   ئىاھەمرەئخلى   ىەئ ھدڭلىاھۇ ئېزلىۈى  كىس

 ااىدلرلت  ئلشىزلا وىس .ۈزلىددز  ىامىا  ئسڭاالىلۋەچىار لسىا  م ېاتللىاا وئرلىا  ئ الىلكگە ىاىاڭلۈ  ئەم ا  وې لدد ئەى للەتالاىغكىا  سڭااللۋلتلز م

ئىىئچز   اىىاۋۇولىى   ەگ ەاىىدللا  اادلسىى  چ ىې ىاڭىىدۇى ئۈىىىۈ لكھۇ الىىلك  ىااىىاچل ۋە چئڭسۋۇرلسىىلك ئىىاھەمرەئڭ ئىىائىلرلت  وىىسالىىلك  سق  كىى چەئلپىى 

  ېتلسىىلكا ەھئلىى ەى اھوالىىتغئڭل ەىلىلىىمى ۋەھوالىىتغئڭ  چارغكىىز  ولرلسىىلك  ە ولىىر سڭاالىىلۋەتم وىىسچاكىىرللا  وئرلسىىلك   اسرىىسە ئەچ ۇ ل لىىكھلل

 چلىكئەزخارللىاڭغئھلل  ېتلشىز ولكڭى  چاكىغە ق ۋەئاا لرلشىلز   ولىكھلل سڭاىلرل لىك  كى ېىىى ې لۈلى ق ەق ىسھوالىتل لكڭ  و ەىلىى ولك ى ەم ائ

ئورىى   ىااىىاچل لكھۇ االىىلكڭل ەىەت  ەمەل ئ ې ەڭرلىىلھ ئەاامىىا  اىىاق  ڭاىىىائ قلشىىلر سۇئئىى ې ەڭرلىىلھ سڭىىدۇىۇزلىىى  و چسئلشىىل لكئاا لرلىى  

 .  خاۇلې ەڭرللھ ەئئاخل ۇكىا  قلشلر

لشىىىىرل لز  ەىۈئمق ۋە سكتسئلۋېرلشىىىىللاچئڭ  بزلزئىىىى ئسۇئڭلىىىىالكھۇ سىل ۇكىىىىىلزل ئ سڭج چىىىى ە ولىىىىر ەئقلشىىىىلر سكىىىى اادللا چئڭ الىىىىلك  3

 ۋۇىرل  الىىا ەاىى للەىلرلىىا  چ ەالىىل ىاااچللىىا چ ۋە ەئگۈزەكىىتلرل  ال بچۈە ئىى ېشىىلدللو اقلشىىلزل ەئى ۈڭۈ   ىىىوې لىىا سئالىىەت  بزرلۋېرلشىىللاال

ئاۇىلىدلرلۈ   ۋە زگل لرلۈ بئى خىال بزل ەئى ەئول لزلىاى ەرۈى وئر االىتلل  و ەئ اادلسىلك قلشىلر ەم لسى ى ەئڭلاقلشلر ئسى ۇكىا   ولك دوئرلد

 سئالىلتلز   سكىسشچئڭ ۋەئىئئڭلتل   سڭاالىلۋەتم ە ولىك واكىىلغئ ولىر سڭا  كىدوئرلىد ەئرلى  ا ې لشىرللچ بگلزلشىلكگەئ اولكڭلى ەرىۋەچتەئ سە وئر

 ۈ تللكڭ  چىىىئلزسىىىاڭغئ ىااىىىاچل ل وەز  ىىىىۈڭۈ ۇزلىىىى   چسئلشىىىل لك چئڭسكىىىسە ولىىىرە  ئلزسىىىاڭغئ  ىىى ال ىەملشىىىە ۋە لك ەئمەالىىىرلۈلىئرىىىدلل و

   سمۈللم بزگەئچلۋېتلش ئ

ااخشىى   ەئگل سىلر ااىىدللا  قلشىىلر سئىىاملرەااخشىى  م الىىلكگە ەچتىىاى ل ۈىى  ىلر سئىىاملرەم ە ئلاتلىى ۇ. ولىىر ۋە سۇال رلىىتئلزسىىاڭغئرا م ەمىى ەى  4

 سكىلز ىائلتىا چئڭ ەالىلكگ ۋە ددىئالى ساارىددئدەئ ەڭرەئڭى ولر ل  ەھئل لكڭى ى االىلكڭل سئىاملرل لكااخشى  م االىلكڭل ۈڭۈ   ىىوئرىسڭ سئاملرلىدەم

  دوئرلد ۈئچۈەچ ڭشلۋېرلشللائئ

 بزگل لشىى ئ ئبزرلۈلىىدلل خىىائۇقتې  ب   ملىىجەز ۋە  ەارىى ب   سيخىى ەئڭلاىىىارغئھۇ قلشىىلر ب لز ە  قىىلىىاىلر سوىىسلى بز لت ئىى ەئڭ قلشىىلر  5

 چەالىل ااخشى   ئسۇئرىاالىلك   ەىەتارلسىلك  اا ىا چائچلى  ى قىبە سىل لكوئر ۋۇئەئىا ەەھ بزگەئچل ە ئى سۇئڭ الىلك ئى ئەم ىا  ەمەلئ سمۈللمى

 .لاچل لش سكىاااق  واكغم   وئر ۈر ەئ وې ل  

 ەىىىدل رەشااخشىى  ئلىى  ىلرلىىاڭغئڭ  چ ۈڭۈ   ىىىسڭىلرلىىا  ئلشىىرل لز  ماختىىاە ىئاىى سۇئڭلىىائ ۋە ەىىىدل رەڭچ ەئڭ لكھلۈىى  قلشىىلرەچ ۇ ل ئ  6

 ۈىىىۈ ئ ەرلللرلىى  ر  ەرتىىۈئگەىئرلىىا ق سۇئڭلىىائ ۈىىىۈ ئ سڭلا  كىىدوئرلىىد چۈەبئاائلتلشىىللا چىى ڭەچلجلرەئڭىى   ىى چل لشىىل  ال ېەل ىىسچ سۇئڭلىىائ

 ەھل رەاىددى الىلكڭ  سۇئمىسىلرلاڭىدلغ ئ سڭدۇى  كىسۋۋەچرەڭىىئرغە ىى ەملشىەى سۇئڭ   ئىۈئۈڭولرىد لكڭ  ىلرلىاڭرلىل ېىىى ەخلترلىلڭ  ول لكزبئى

 .دىئرغاد ۋە

 وەرۈىى   ەمەلئ ې ەڭرلۈ ىىسھ ېتلىىاق سڭتىىسەسىىلز  ئەم لى ائلشىىغئڭل بچۈە ئىى ې ەڭرلىىلىلرلىى  ھ ەىىىۈئۈ.  قسڭوئرىى ەىۈئۈم ىىا ق ەملشىىە  ى7

 ۋە ەشئلر لىى لر ئارلىىا ېرل  ئى ۋۇىالىىا ەاى للەچ ۋە ەتئلشىتلل ئللىى  بچۈە   ئىىسەوئرىى ې ەڭرلىلھ اىئى ىلرلىى  ەرەمزىى ئب  ەئتھ ۋە بڭۈرسىلكرللق

ئازۇالاڭسىىل    الىىلكڭ   ۋۇىلتل لىىكىلىائرىىا   بئۈكىىۈەاامىا  ق ەئڭ قلشىىلر ەچۈىىۈزگە ا ەزلىلەتئ الىىلكگە ۈڭۈ   ىىىې ەقتىىسئم ىلرلىى  ھەئەىىلىچ

 .ب لللددلك قۋۇىتل  بچۈۈزلدللا ئ ەول گ ە لك ولرسئۇھەئرل ل وب   ھوالت بئلدللا ق ااخش 



 

ىلرلى  ىئالىا   ۈىىۈ واكىىلغئ ئ االىلكڭل ۋۇىلتتىا ەز و ۈڭۈ   ىىسڭسچ ىاڭىلرلشىز  ئ ەتخلىكم ۈىىۈ ئ ولى ۇۋ وئرسىل س ئىاھھ   ۈڭ قى ەئى  8

 لك ئلشىىرل ل ەمىى ەىلرلىىا  ى االىىلكڭل ېزلىۈىى  ئ كىىس  سمۈللمىى ېرلشىى ئ د ئىىئئ ڭىىىسئڭاىىىاالت  ىئ ەرللىىدللى اۇئڭلىىئسلىىك  ولىى  خلكملتل ەئىىاھھللللز

  ەئرلۈتسئىلغرلسلغ الت سكالخ ەئڭ الاڭدلۈ  قلشلر ئاز كسڭدۇىتل س  سمۈللىلغر االرلى  م سكالخ ەئڭ قلشلر ىەم ە

 

 

 

 



 

 ىلىنى قانداق يەڭگىلى بولىدۇئۆزىگە ئىشەنچ قىاللماسلىق كېس

 ۋۇالىىلتەىاااچللىىا ول ائلزسىىاڭغئڭل دڭلىىاھۇھ»: اازلىىدد ھەە مسڭىىدۇى ئەالىىل لدەڭىىامرلت  «ىىىائلرل   ئې لشىىل  رەرلىىلل ە»ھۇرىى  قائڭېىى   

 ەڭ ئلشىى ەرتۈئەرەاىىدللاڭرلىللائلشىىغئڭ  ىئرلىىا ق ڭىىئ بزلزلىىائ ەر ەالىىرلل ئلشلز سھئلتل ەىىى بزئى سكۈلرلسىى م ڭىىىئ ەڭىلرلىىدللا  ئ ەالىل چ

 كلپاالىىلزلا وسڭلىىا  دچىىا ىلر  وئر ااىىد ەئمەقىىتللھب  ھوئۇ ڭە ھوختىىسئھلل  ڭەكلپاالىىلز   قېسىىەرزلاولىى   مسڭىىدۇى  ەچتسئىلغر االىىرلىتلل ئللىىائ

  ەچتسئئللىىائ ۈئۈكىىتللئائىلسىىلدلل ا سڭلىىائ ەر لىىرەەڭلشىىا  و ەئولىى  ۈىىىۈ ئ بز ئلشىىلزل   ىااىىاچرلت ائرلىىدۇ ئىى بزل ەئىىب   ئىىبز  ەىەت

 قۈئەكىىۈە وىىس  قۈئەكىىتسئ  ەىەت  ىااىىاچرلت ىلرلىىدد چەالىىل الىىاىرلىللا  چە  ئسڭلىىاىلغر االىىرلت ئلررلتىى   ئلشىىەڭ  ىىىسھئلتل ە ئىىبز ئلزسىىاڭدلۈ 

 كىىسڭا  قېتلىىدد اەڭجلرلىى  ئېكلرلىى ئاالىىتلدۇ  ىەھەمرلىى   قەر ەڭرەئڭلىىائائىلىىدلل  ئىىسچئختىىاە ىارسىىا   ئئچتسئلسىىلدۇ ائرزلىىا ئىىاھە. قلىى گە 

ائرلىىدۇ  ئاكىسئدش ئەمەرى ە ئىسڭ  چىۈزۈە لىغ   ئۈىىۈ  ئىبز چاالزلشى    قىۈىل ە ئىبزقلىى  ىەئ قېى ەز  شئلر لى لرەئارلىا  چسئماالىتلل

  قې ەزىلرلش   قۈئەش

 بزرل ەڭرل لزلىىىاق ەزلسىىى و ېتەرەاىىىدد ڭلشىىىاڭللا ا بزرل ە ىاااچتىىىا قىىى ەزلىىىرەئ  وەمەلولىىى  خلىىى  ئ ەچرەئھل سئىىىام ۋە ەرەيئلزسىىىاڭغئ چ

الىاڭرلت ئلزسىىا  ىااىاچز  الىىل چتلل  بەقىى سچرەىمى ەم ىىا  ئدىلرلىد س ىىااەق ې لشىۈلزل ەئ ەئالىىل ەازئۇى ڭئى ەزلسىى و ەڭە  اې لشىلددئ ې ل للىاا

 سوئرسىىىل  بەقىىى سڭ لرللكىىى ۈچۈەڭرل  ىااىىىاچتلل قىىى سۇئڭلىىىا  ئەىۈئلىىىددىااىىىات ق سەوئرىىى ەشاا ىىىاق بز ىىىىاچتلت  ئىىى ۈڭ قىىى بزلتلىىىدد ق

 ئىىىبزرل لز ىلغر ااىىىدللا    ئلشىىىەڭز ئلىتلىىىدۇئرا  ۋە ىىىىسھئەت ئبزلىىىدلۈ  ئئمىىىسمە  مسڭىىىدۇىغئ  دئىىىاز وئرلىىىد ەق ىىىسو ې لشىىىلدللاڭرل  ئ

 ئاھەمرەئڭلىا مسڭىدۇى  ئىاھەمرەئھدئ وې لىدللا  اىسەئى وېرلزى ىلللز لرلىرل   ئاردلىدۇ  ىاااچرلىزلا ۋە السڭددئلدللا  قە.ردلدۇ ئا واكىلغئڭلا

  وائمااىىدد ئسزدڭلىىا ىىىې ل  وىىس ئسڭتىىسش  وىىس م ىىائە  ئسئدڭلىىدد ئسڭتسكىىىا ۋۇىلترلىىت ئىىبزلز  وئرلۋېرلىى  مەالىىتىىىائۇى ئل لىى   وەزلسىى 

 ىىىىاىسئدش ئىىىبزلز ىلرلشىىىتلل  ىئوىىىسل ىەىلىەچزىىى ئىىىاى لت  وەزلىىىرەئ  واكىىىرلزلدد اەڭە ئۇىەچسىىىلكرلل قېىىىللل ئئڭشىىىارلاڭدلل مەالىىىترلۈتلل

 ۋەزى  ئىاھھلم الاڭاكىىا ىل  لتل ىازۇڭلاڭغئڭلىا رەرلىلەىاااچتىا  ۋە ئسئلىددوىاش   ەرسىە ل ە ھەاىدللا «ئىاى لت مېۋە اەچ ل ە وئي »ئۈىۈ 

 كىىەڭلز  ىلرلاڭغئڭلىىا رەرلىىلە ولىىرە اارلىىاڭغئ  ىەملشىىە مەررىىسولللتلز  ئبزرل لزلىىا مسڭىىدۇىغئ  ئسئدڭلىىدد ىۈكۈئۈكىىۈە اەچسىىە قىىۈى 

  چل لشلددئاىغكىا  ولرە  ىۈكۈئۈش

 ياخشى ۋوكاتلىقتىنئاد ۇمسىزياغاچچىلىق بول ۇستائ

 سئلشىغئھل  ڭىىئ ەرىۋەچتەئ  لك ىلرلشىز  ولرسىل ەرلىلەاللك قل لىل ئلشىتا ر»: داازلد ەەھ سڭدۇىم ەڭەا ەالل لدەئ ەزقسئمھۇر  قائڭې  

 قلشىىىلرەئڭ   دئااخشىىىلد ەرىىىۋەچتەئ ۋوقىىىاچرلىتللىلغر للىىىا  ئاھ ەرلىىىلەر  لكولىىى  اارىىىاى   وىىىئرللزل سالىىىتائ اىلغۇاسىىىلك  الىىىلكڭل ەرلىىىلەر

  وئرلىدد قىبە چۈزلدلللزلىدلل وسزلىدلللز  مسڭىدۇىغئڭلا  ئلزسىاڭغئھدئ چەولىلىدلۈ  قەر ەاىدللا ىئرلدلل ئل   ئئمسمە  چەڭىلدرەادللاڭغئ

 ول لزلىىىىا ئئىسرسىلرل لىىىىدللئاردلىىىىدۇ   ئسزلتلشىىىىل  ولىىىىرە  ئئىسرىىىىسىلرل   الىىىىلپلرلسل ئسالىىىىتاز  مسزلۈىىىىا مەكىىىىاسئ فلزغڭىىىىدللەرلل

 ەڭىلىىدچ اواكىىىلغئڭل ېز الىى›: قېىى ەزش الىىاىغ ئەالىىتە اىىاۋۇولز  مسڭىىس وەئگە  ئسڭل لىىا الىىبزرل لزلدە ىئئىلىىدللاڭرلىلز   چەڭىلىىدىلرەئھلل

   ‹ەمەلااالاە واىىا  ئ ەاۈلرلز ى اول لزل ەڭىلدىلرەئھللچ ەتول  ملرر ې ىاڭدۇىولر لزۈ   ى سڭ ك د لرس لدى ەمۈللىلرلش  ر

لشىىىز  ئلشلز ئىىبزل لكگە  الىىلك ۈزرلشلشىىىتسئا ە ولىىر سڭلىىائ ەرۈىىى و ەمەل ئ ې ل ىىى ەىلىەچىىتللى ۋەزلپل لىىىكىااىىاچتلۈ   اولكڭلىى سڭاكىى

 ئلشىىلزلا  ىىىسھئلتل لكگە ئىىبز وئرىىسش  ئۈملىىدۋۇئ اېتەئقىى    وېىى ەرەا ە  قا ىىارەت ىلرلشىىل لكرا رەرلىىلە ىئىىىس. الىىلكڭلا مە  ولرسىىل لك 

ب   وەخىت مەڭسىسە  الىلكگە رەرلىلە ىلرسىل لك كىسڭدۇى  ىلرلىا قىۈئەشائرلىدۇ  اېىتل ولى  ڭلشىاڭلا  مەرىس.زۇما   ىەئ ىئئى اڭ  چەڭىلدچلل

   « دوئرلد ڭسسەەم ەاللكگ ەچ سئام



 

 

 قالدۇرغان ۋەسىيىتىجاكسون براۋنىڭ ئوغلىغا 

 

 سڭل لىائ ە ولىر سڭاالىلۋلت م ائرلىا الىېرل  سڭلۋې الىتېتۈەئئىاھەمز   ە.ئىئرر  ئىاھ سە وئرى سى ۇ ى ئىاھەچتلۈ  ې لۈلرلتئىام ۋ ااقسىئ  وى ۇ

 ەزقىىسئم ۋ قلتىىاب ئلىىد   ااقسىىئ  وىى ۇ ڭىىىئ سەوئرىى ەالىىلاەتڭ1560اازرىىاڭرل    ۋەىلرلىىا   ۋراالىىئ ېكلىى ا ەا لللرل لزىى ىااىىاچرلت چ

 ەالىىىل  ئ ەزقىىىسئم سڭلىىىائ ېللىىىز ە  قسرلىىىا چئڭلىىىدۇ ې لۈئام ە ولىىىر ەالىىىەئئ سكىىى ۋەئاچللىىىا   ھەە «بئالىىىەچ لرل  ق ىااىىىاچرلت» ەالىىىل لز ئ

زلىى  ىلرل ەئالىى ەچلرلىىا چ 28 ەالىىل  ئ سڭلىىاىارلىىا   ئ سەوئرىى ەالىىەئرەئھللئ ېتلرلا الىى بەقىى ەڭئ دڭلىىاھۇھ ەرۈىى و ەمەل ئ ې لۈلىىدلغئام

  ۈزۈر ە قل گ ەقلتا غئ چلكل رلۈل  قبە الېتلرلا  ەڭئ ې لۈلزلائام ۋە ېسلرلا و

 ەسىھەتلىرىن ۋننىڭجاكسون برا

 : ىلرل لك ەىدلىچچارغە  بۋەڭدلۈلرەئڭ چ ەالل لدللئ ەچرللىل   سو دئرا ىارد ېكل ئئررللا ا ۋڭزلاااقسئ  و ۇ بۋەڭدەچ

 اا ىلل  ەىۈە.م ز  ئلشلۈل ەم اىلرللل  ئ ەۋەقۈسلئارغىىا چ  1

كىىلدۇ سوئر ەختسىىلكاىىاق  و ەخترلىىلو اىىىائۇئ ئلزسىىاڭزل سوىى ۈڭۈ ااخشىى  چىىارغە ىىىائۇئ ىلرللىىل  ىىى سىلز وئرلىى ې لۈلاىااىىاچرلت كىى  2

  دئول ئئازااد %90

   دئرللئااغڭد رل ل لاھوالتئسۇئڭ   ە ىلرل  ولر ااخشلرلت ساسىسلكچ  ەۈك ەڭرل ل ھ  3

 الاىغڭللل  ېرلشتللى سەوئر ەئزھۇئار لللل  واڭۈللا ىئاردلزل  ى ېغڭرل للائ اواڭلۈلزل  4

 -ا ئۇالىت وسڭلى قلشىلرەئ ىىۈڭۈ   بئالىەچۈللىلرلى  ق ساائەچرللكى بزۈڭز ئ ڭز وئر لسا سڭدۇىك ەئىەوئرللل  گ ساائەچرللك  5

  ئاا للار اادد اارللزلز 

  سخرل ائ ىسئائچ ېاتللاادللئ ەارل ە خ ەم لسز ى سرسڭزلا  ەڭ ە ئلش ەۋەئگەخ ڭرللاڭرلۈ ئا  6

 ىئاللل  ېرل ئ سملساڭ سئئى سڭ ىارسا  ئ سى ۇەااخش  ول  قلتاب ئ  7

  مئىتاجىئۇىىا  قۈىرۈز  سئالەچرەئ قبئۈڭ ەادللا  قبزگە ڭۈ ۈى  بگەڭ للئ ڭغكز ىاڭدۇى ئا  8

 چاقاڭغك ا  ەئگلكى ە الاى   ولر  9

 ىاچ ا ائ سىلز ئاىى ڭزلاااق  ماكلزا ەڭ ل ز وئرلا  ئلش بزۈڭ ەااق  ئ ەىرل ز ئ  10

  ۋەچۈللخئكال ىلرل ە ولر ې ل و ېرېفئ چ ساسىسلكچ سڭز قئڭا ھوالت  11

  وئرساڭ  ئسڭلا ئئئڭلز  چارغە ئالئار اى    ېتل ال ې للزب  ەئا  12

 الاىرلللل  ېزل دۇا ېكل  ڭ  ا10ىلىائماى   وئرلا  ئلشغئھلل  ۋداسھىا  دۇىاااچل  13

  ۋۇلئارلللل ئېق ەۋەولز ال سڭلاىلرللل  ئ ەىدلىچ ۈلگ  لائااارل  14

  ەارەئ ەزەئى ې لۈرلشلشتللك ە ولر ە.وئرلا  ئاھ ەررسەم ېتلىى ۈچىاڭدۇىغ ول  ئلشتا ئ  15

  ئسڭسچ ائل لشز   السئلستلۈا   8ۈڭ ق ەئى  16

  ەئگللىائۇە واىا و ەرللدلۈل ەى ەمەل ىائۇە ئ سىلدلۈل ەااڭ  ەئگەقلشلر  17

    «لسڭللال سچسڭز   ېىل ائچىاڭلا و» ەڭ ااكلللل  ا بئەق  لاچاىلتل  18

  بگە ئ بزلز ئ ەاللپزلاىلر االتلل  ق ەئەال ۋۇىلت ەەھ بگلزل ە ىلرلشز  ئ ەىللر ەاللپۈەق  19

  وئر اادد السڭددئرلر   سرلاىل  لتلز   ئسڭلا ئەم ا  دىلر ااد ەرەەچ ول  چلللل ەڭدللال سئ ۈڭۈ ىلرللل  ى ەوەالسس.چ  20

 ئلشز  ىائۇئ ىلر ا  ەئول  ۋۇىتل دۇ ەزە رللر ە ال  21

  اادلرلزلشىا ائل ىئا ا  ەڭدللال ې ۈل  ەى ەم الل  ئلاللرلت وئر ەزللاھ تللەمەرللەچ اڭرلىئ  22

  بئۈڭ ەاددول  خل  ق سئ ۈڭۈ ئاردۇڭ ا  ى ەا ەڭرل ل ەڭ ەاتاڭزلاك  23

  ەئگللو ب  ەقلز ق ۈچۈلزلدللق سۇئئ ەئگەقلشلر  24



  بچۈۈزگللئ ە ولر اوارلرل ل ب  ەقلز ق ۋۇىتل زلاڭئئماردلۈ    25

  ې لددئلسپاچغە و ەڭرلۈلز ئلرۈ ەئالەڭ ەچرللىل   ەڭئ ەڭدلۈ ال سڭلائ ۈڭرەئق ېللزۈ ىرلللل  قالا  ز ئاو والب   ۈزا  26

  ەئگللواىا و بزۈڭ ەئ  ىائۇە سھئلتل  ەى ې لشتلۈ و ەرۈ و ەمەل ئ ېرلشتلۈ ئ  27

 چل لشىلل  ئبگلزلشۈە ئسڭ   دوئرلد ەئوئر للا  ئاۇىلدلرلۈر ەڭدەال ەمدەئاھ ەئول ى سى ۇكىا ئ ە ال  28

  دىئالد سچتسئدەئ ەم لدەىاااچرلىتا ى ە.ىئالدللا  ئاھ سئدەئئچت ەارەكتەخ  سرز   29

 خا. خللال ىلر ا   ەەھ  ې لدد اادۇ و ەاللاەچرل ل ز ىلرلا  ڭ  لاوارلرل ل سئدەچ ۈزەچ ەيچ بزۈڭز ئ  30



 

 

 

 ئۆزلۈك ۋە ئۇنىڭ قىممىتى

 

 ەئولىى ى سە ئاچىىا ىلرلىىا  وئرىى بزگل لرلىىلخىىال ئ بزل ەئىى ۋە سالسالىىللەتخىىال خ بزل ەئلزسىىاڭلا ئىى ەئولىى ئىىارغى چائىىاۇ ى ەرىىسمۈ  م

  ەئل  ەچۈەىل   ە ولر رل  ۈلبزلدلئلزسا  ئ

ڭىامرلت «ىلرلسىلك؟ سئىاملرەىاڭىدۇى م ە ولىر ەئقلشىلر»ھۇر  قائڭېى   سىلس ىئئر اڭل«ئلزستلتسچ  سڭااللۋەچرەئئلزساڭ  م»ې لۈلدلۈ ئام

ئلزسىا   قىبئە  اې لسىىا ۋېرلىى   اچل لشىل سكىىاوئر بزل لكۇئى ەىەت  ۋۇىلت ەئى اللك س  وئر لس ې لغڭ»: اازرا  ەەھ سڭدۇىم ەالل لدەئ

 ڭەچلجلىدە   دىلغر ااىد ېىىى سھئەچز ىىب   قىۈچ ئبزلىدلۈ  ئىس  درلتلدلشىئ ەڭتلزلغ ل الى10ىلرلى  ىاولرلللتلىدلل ئىائۇ   چە ەقۈسئ ئبزلدلۈ 

 ىىىۈڭۈ ئئخشىىل اا لك   ىەچىلىىم ول ل لىىكگە اەڭەول ل لىىك  وئرىىسە وىىائ  ىىىسھئەچرەئ  ولىىك ئلزسىىاڭغئھۇ زۇ ىىال ئئارل ااىىددئلشرلتلشىىز   ئىىسڭ 

 ۋەئئخشل ااسىىىلك  ىىىىې ۈل  ەالىىىلك  ھېىىى ەز   اائلتلر ااىىىدد قېللز ىىىس مسڭىىىدلل ۋە ئەمەلئئخشىىىاادللا  ولىىى   اائلتلرلىىى  واىىىىىا   الىىىلكگە

 ۋەىىىىاولرلللتلز   ئبزل لكڭلىىىا وئرىىىسڭ  ئىىىبزڭلك  ەىەت وئر ىىىاڭالىىىلك ىاڭىىىدۇىغ ولىىى  كىىىائۇئلتتا  ئسڭىىىدۇىتا  ئئخشىىىل اادد الىىىلكگە ىې ۈل  ىىىس

 ئامې لۈلزلىىا اېكلىىدللولىى   مە ئارىدلى   الىىاۋۇىز ئىىاى لت  ىىئڭئلۈۈىى   چەىرلىىدىلرلۈتللىاااچل ىىدۇ  مە   چل لشىلا الېرلشىىىائلشىىىا  ىىسھئلتلز 

 مەكىىىىاسئ  مە ۋۇىلتتىىىىا ئىىىس ىىىىىۈڭۈ قلىىىى ھلى   ئئىسكىىىىا فاقسرتېتللىىىىا چللىىىىاچې  ۋە الىىىەڭىەتاااىىىىدلۈ   كىىىىس قېرلىىى  كىىىىەىل ل ە ڭېۋاىىىئئز

قلزىىىئ ئائچلسىىىترل    مەكىىىاسئ ۋە چللىىىاچې ىلرل   مەكىىىاسئ ئەڭ ئامې لۈلزلىىىاواررللىىىا  ئلىىىدلى  خللارل ىىىدۇ  وەل وئرسكىىىىائائچلسىىىتلغئھلل 

 خللارل زلىا وىسىار ىاي  ئسزدڭلىا ئەم ىاوئرلىدللا  ئلى  ئلىد    اەچۈلرى  ولىرە ىىازلزل  ىلسىىا اىئل  كىبى ەتزوئ  ئېرلى  ئئئد ىاچائلدلل 

 اەڭلىىىغ ىلرسىىىام س ىسئوىىىا  ۋۇىتل زىىى الىىى   ىىىىاڭ ەولىىى   ئۈىىىىس ىلرلىىى   چەىرلىىىدواكىىىىلغئڭ   مە  ىىىىۈڭۈ   قىىىبئھۈ.ىاڭرلىلز  ىلغكىىى الىىىسرا

 واكىىىلغئڭلا ئسئدڭ االىىتلل ىلىل لشىىىا  ئئچتسئللىىا ىىىسھئەچز  ئبزۈمىىدلۈ  ولىىرە خللىىال  وىىس مە   وئۇر ااىىدلۈەڭ ە واكىلسىى   ئبزۈمىىدلل

 واكىلس  وئۇي؟ ئبزۈمدلل ىاڭدۇى س مە  ىۈڭۈ   ولجل ەر لدلى كسڭل س  ڭس تل ە ئسئدىلىل لشىا  ئئچتسئللا ىسھئلتلز 

 ەالىەئئ ەئولى  ەىىلىدەى ەڭىلت الى بزرەشالى سچىسىڭ ۋۋۇلچل لشتلى  ئىا سكىاوئر سى اازر ل ۋۇزقې ئائچلسترلىتلل  ە م ېللل ق سڭل دللك

چئ رلىىدلى   ب رل لز قىى ەمەرللەچىتەواررلىىدلى  ئ ەلقلتىىاب ىلرلشىىا وماىىىارلغئڭ  چىئ غە  ېكلرلىا ا ۋزدھۇمىىا سكى ە ولىىر ۈملىدئ ېىى ە ىلىلى ۇي ھ

 ەم لسىىلز ى ا رللاڭرل ل زلىىئچ ە ولىى  الىى  اا ىىا ولىىر ېىىلللق سڭل دللىلىتىى   كىى سەوئرىى ەالل الىىلكچ ۋە ې لۈلشىىرللز ەق ىىسقلتىىاب و سوىى ەم ىىائ

 ۇئلىى ھ الىىە › ېىدل ۈ ھ بزۈم ەقل لشىتلى  ئىى لشىىىاېكىائۇكىىرل ل ز  چىئ غە ولىى  قلتىاب اب    لۈلى  بزئىى ۋە ۋەچتلىچاكىرل دىللاالىىاڭد ەخىرەتئ

زۇچل ىدلۈ   ئىبز مە  قېىللل كىسڭل دلل  ‹اېتلىدد الىاڭا وىسوئرللل  ھۇر  قائڭې  ااخشللل   الە  ئسڭدۇىتا وئۇر ااسە  واكىلس   تلل قائڭې

 « لدلىاائلتار ئەالەئرەئڭ  ىارددئلدللا  چەالل زوئ  ئەڭ قلشلرەئھەىلىل ل  ئائىلرلت  ئئچتسئللا ىسھئەچز 

 ۆزگىچىلىكىئ ڭچارلى چاپلىزنى

 ەولى  قئملىىدلل گې ماڭللەرلىل ې لۈلىىدۇئام ۋۇىتلىدۇ بزئى»: ەاىددھ سڭىىدۇىم ەڭەا ۈىرەڭىدۈئۈەق بزرل لز الى ېلتىىىا ئ سىل لىدۇاھۇرى  قائڭېى  

  ىىىا رلك ىىىائر ۋۇىلتتىىا س  كىىەچتىى ولر ەەھ ەئەەكىى ڭىىىئ ۈىىىۈ ئ بز ىلرلشىىز  ئىى ەىرلىىدچ سڭ ئىى ەئقلىىىئلىىد   ى ەكىىاسئم ەزئائچلسىى  و

 ۋەىلرلىىا   ەتئ ە ولىىر ەچىللرلىلى ەقرلىى چ سوى س ىلرلزلىا  وئرسىىل  ەقرلىى چ ېرلشىىائورلزىى  ئ ائائچلسىلزل ەقئملىىدلل ەكىاسئم سوىى گې ماڭللەرلىل

ىازلزلى   بى ەتكى ەالىلدەالاى ەىىائر  ىىا رلك قئملىدلل ەچلجلىدە   ڭسئرىا چ اىل ەۋىەاللدەم ېلتل واكىلس  وئۇر اادللاڭرلىلز  ئ بزلدللئ

 ەڭىىىغولر سڭلا  الىىىلك كىىىەۋاسھۇچسىىىلكولىىى  م بزگل ەئىىى ەڭئ ۋە ې ىىى ا ەڭئ دڭلىىىاھلۈ   الىىىلك ھەچىىىۈە ق ېشىىىل ئ تلز سگې مىىىاڭللەرلۈ لىىىى ېرى

 ەمەل ئ ەر ەڭىىرەئواكىىىا ولىى   غڭلتىىتلل ق سىازۇڭلىىاڭغئم بى ەتكىى ڭ  ئاااالىى  ىىىئبرلزلىىاا بزل لكگەئىى ا ىلرلىى ەتىاڭىىائ ۋە ەخل رلزلىىا 

 سڭ ئىى ۋەئلشىىزل   سھئەچۈەزۇچلىىدلۈ  ىىى بزئىى ەئىىى   ولىىكھلل سۇئڭلىىائ ەم ىىائ  دئئئخشىىاش ئلزسىىاڭغئھ ڭىىاما ە الىىلك ولىىر سۇئمىىسئ ەرۈىى و

ىلرلىا   چەىرلىد  زۇھ  واكىلسىلز  سئئئخشىاش ئلشىت برتۈئلۋۇرلاڭلىائ بزلز ىلرلى  ئى ەىرلىدواكىىلغئڭ  چ سڭتسەئ بزلز ئ ۈڭۈ ىئررلزلشتا  ى

 « وئرلددىلرلا   چەمە لزل ۈلز واكىلسچاكغە   ئبرتۈئۈە ىسھئەچز  ئبزلدلۈ  ئاھە.



 

 ساقلىق ۋە كېسەللىك ئامىللىرى

 

 دالىىى ىلرلىىىدللا  ئائز ۋۇ.ھۇ ەئىىىاخل رل  اىاڭىىىدۇى ولىىى  ئلزسىىاڭزل ەئى ەز ئئئچىىىاى چلرلۈىى  وئرللزلىىىد ائلزسىىىاڭغئڭل ۈچىىىۈ الىىاىرلى    ە چ

 ئې لشىىل  رەرلىىلل ە»  قائڭېىى ۇرىى ھ سىى ىسئرسىل ڭلىىا«ئلزسىىتلتسچ  مسڭاالىىلۋەچرەئئلزسىىاڭلم »ې لۈلىىدلۈ اىىئى  ئام ەزكىى ەڭرلۈلىىدەئلۈ

  ۋۇرلا ددئئااغڭىد ەئىاھلتل  ېرلشىز ق ې لى و سئخاڭلغئرىاھوخت ېسىەەللئق ب رل ە قى»: اازلىدد ھەە مسڭدۇى ئەالل لدەڭامرلت  «ىائلرل  

  وئر ااىددولى  خلى    قېسىەررلۈ ئسۇئڭلىا  چا ار ااىددكىلپارلت  قېسىلرل ە ولرەڭ ىس قىېرل  وې لى   ھوختسئخاڭللىا كىسڭدۇىالى  وىئا   ئسۇئ

 وەزلىىىدە ئىىىسۇئ  ھەئچرلزلىىىددىئرلىىىدلۈ  ئىىىار لىتلل   ىىىسل  وەزلسىىى  اەڭە ئسخرللار االىىىرلىتلل  وەزلسىىى  ھەئچرەڭسىىىە ىىىىائرلزرلىتلل  وەزلسىىى 

الىىىىاىغئ  ولىىىىرە  ئىىىىبزرل   ئىىىىسۇئ ئەم ىىىىا  قېتلىىىىددىلرلىىىى   رەاىىىىۋلتلز  ئسۇئڭلىىىىاااكىىىىرل لدلۈ  الىىىىاىغئھلل ىلكرلزلىىىى    ئبزرل لزلىىىىا

 ئلشىىرلتەر ل ە  ئىسڭ وئرسىا   ئبزرل لزلىا ولر ەڭرلۈلىدلل چىىئر ۇ ئلشرلتلشىز   ىىسۋۋەچز زۇچلىدلۈ   ئىبز الىاىغئڭلا  ەئى لدلۈ ئئچتسئلسىل

 خىسھھ  ىىسۋۋەت ھدڭلاالىلدلۈ ئل ۈى   مسڭىدۇىغئڭلا  ىلر ااىدد ىىېى ئلۈەڭرلۈلز  ىلرلۋەچۈەڭرلۈلدلل ڭاوست ئسڭ  ولرە ااق  ائرسلكرلىغئ 

ائىىاە  سۋۋەچزلىاىب   قىۈچئل لىدلۈ   ئلزسىاڭزلا ىەىلىەچىرەئئلر لىم  ئەم ىا  ىارلىدد قېتلى  الل ل  ۋداسھلدۇ دەزقەچۈەڭ الل ل  ىسملا الس

 ېتلدد؟ق ەگەڭ سۋۋلت ىب   قۈچ ئاھەمزلا قېسەل ئسڭدۇىتا  بزرەاددال ەچ ەادللاڭرلىلز ق

 س ىىىىىاالب   ە.ر بڭۈرسىىىىلكرلل ق ۈىىى ەرو ەمەل ئ ېسىىىىەررلۈغق ەئالىىىەڭ سئلدللا السىىىى لز  ئاالكۇكىىىىت ائلزسىىىاڭزل سق  كىىىى ەىلىىىىەتى

 گسمىىىىاڭەئئرسى  ەئئرسى ىەالىىىىەچ وەرۈىىىى  ئەمەل ملۈىىىى ووتلزغ  ىەم لسىىىى  قېسىىىىەررلۈزلا ىىىىىۈڭۈ   ەچسىىىىلكرلۈتسئئۇى ۋەىىىىىائرلزرلت 

الىىاىرلىز   چە  كىىسڭا  وئرلىىدد ولىىرە  ئساىسالىىلكرلىغئ ۋەىىىائىلتل   ولىىرە  اادلسىىلك ئلشىىغئ  مې لزىى ئىىاى لىرلزل    قىىبە ئۇىەچسىىلكرلل 

 « ۋەزلپلسلددئئاردلزى   ئەڭ ئلزساڭزلاىغش الا

 ۇئوخشايد ۆلەتكەد ەدىنىب ەمئاد

 ېرلشىل ئ ە ولىر دڭلاالى ئل ۈى  ھ ە  ولىر بز ئىب   بزئى ەملشىەئلزسىا  ى»: داازلىد ەەھ سڭىدۇىم ەڭەا ەالىل لدەئ ەزقسئمھۇر  قائڭې  

 قىۈىرەئىائكى   ھۆرەچىۈەئل لىدلۈ   ھۆرەچرەئمىس ىىسڭۈ   قېتلىددئلشىللا ئئخشىاە  ھۆرەچزلىا خىسھھ  وىس  بچلىددىلرل  ئائىلرلت ئ ەڭا ۋە

 ولىرە  قېسىەررللوئرلىا    ەاىدۇ ۋداسھلىدۇ ئلزسىاڭ س خىسھھ   ئبچلىدد ولىرە چل لشىل   وېسلىتسئدكىىا ئسۇئڭ  ۋە ئسئدكسش ىەملشە ولرە 

 ھۆرەچرەئمىىس قۈىرىىۈز ھۆرەچىۈەولىى   ىې لۈرەكىىۈە   ئل لىدلل الىىئئۇادداىىائھل لز   ئسڭلىا وې لىى  ھوختسئرىىا اەچ ل ەڭىدە قىىۈى   ئېرلشىلدد

 قېسىىەرز  ھوختسئڭلىىا ىىىۈڭۈ   ىسچىسزۇر ااىىدد ھوختسئۇئمىىس قېسىىەەللئڭ  وەز ىىىارغئھۇ  وەز  ىسچىسزۇر للاڭىىدەز  ئىىسڭ ىلرلىى   اىىائھە.

  كىىەئتولرلشىى   ئلۈەڭرلۈلزىى  ڭىىې ە ڭەئالىىلزلا ىلرلىىۋەچۈە السىى لز  خىىائۇب  ئسڭلىىا الىىەۋەولز   قېسىىەررلۈزلا ئسڭلىىا ئۈىىىۈ  ىسچىسزدكىى 

   دىلىاۇاد ۋۇۇەھۇ سڭ ئ سەچئر ۇ ھلىاگزئز ىئا ېسەر ەق سئمسھوخت ېللزغق سڭل دللك

 ۋۇىلىىتئلشىىرلتل  ئىىازۇ  ە چىىاىلتلز  ائرسىىلكرلت ولىىر ەزلىىرەئو ەاىىدد ولر  سڭللەچرل لز الىىاىرلىز  الىىاىغش ىىىاڭ ە چئرلسىى  چ ائلزسىىاڭغئڭل

 دڭلىىاھللھ سوىى سئدەچىى ې ل ىىايى ېىىتل  ق ې لىى ى سئدەقل لىىل چىى ېشىى ا ە ولىىر سڭلا  كىىدىئالىىد سئدەئاالكۇكىىت ۋداىىسھلز  بزئىى ەئل لىىد

 ەىسىىلت مب   ەرىىاا ەئىاااچرلىتىىا ولىى  ەمزلىىائلسىىپاچرلدلۈ   ئاھ سڭ كىى ەىلىەچىىرەئ  ئلر لىىم ىدىلىلىىد ېرلىى ق سالىىللەچرەئخئكرلشىل  ىاچىىائرلت م

 سڭلىاائرلىدۇ ااكىاادللا  وئرسىا  ئ چۈىۈزۈشۈئلشىز    سكى ۋە ەىسىەتمب   ەرىاا سكى سە ئلش  وئرى ەئول  ۋۇچىا چل لشل ۈچۈۈزۈكۈەااق   

  «سئلددچ ېشل ئ ۈڭ ەقب   ۈڭدللق ۋە ې لرلزل الاازرل   ا سھۇ لىەرلزل ىائك  م ېسەررلۈرەئگەق ۋە سۋۋلت ىب   ۈچق



 

 

 مۇناپىقالر مىللەتنىڭ گوركارلىرىدۇر

 

مەڭپەئەچرل لزى  زللاڭلىا ئىسى لتل  ائرلىدۇ ئلى  ئېرلى  مسڭا لىغئ ىااس  ملررەت ۋە ىااس  ااادۇ وئر لسس   ئسۇئ ىاما  ئبز خەرىلزلا 

وائلدد  كس الەۋەوتلز س ئىسۇئ ئلزسىاڭغئڭلا ىەملشىە ڭە ى لتل ە ئىسى ۇ غ چسئلىدد  وىس مسڭىا لىغئڭ  ىئرغڭلىا  وېسىل دۇئۇئمس ئىسۇئڭ  

ارلىا  ملررەچىرەئ ئل لىدلل ىلىىىا  مسڭىا لىغئ البا ەادد  ۋۇىت  قەر ەڭدە ئسۇئڭ  ئىبز ىىئر  ولىرە  اىئى ىلرلۋېتلىدد  مسالىتەمرلۈە ئاالىتلدۇ ى

 ئەڭ خەچەئرلل مسڭا لىغئ وئرسە  ئسۇئ ئبز ملررلتلزلا قاررلسلز  وېسل دۇئۇئرا الېتلۋېتلدد 

زەخ ەچرلىىىىى    –وئرس  ىىىىس ئسالىىىىسئ ھللائلىىىىدۇ مسڭىىىىا لىغئ وەق ىىىىس وىىىىىازۇئ چا  اىتىىىىا  ئسۇئڭلىىىىا  ملررلتل لىىىىكگە قەرتىىىىۈئگە  زللىىىىا  

لجلىىىىدە ئېشىىىىل  وائماىتىىىىا  خەرىل لكڭلىىىىا ىائلسىىىىلكرلۈ   مسالىىىىتەمرلۈلزلا ىسچ لتلشىىىى  مسڭا لىغئڭلىىىىا وىىىىازل لز  مبر ەئرل ۈالىىىىلك ھەئ

ئاۋۇچغكىىتسئماىتا  مسڭىىا لىغئ خەرىل لكڭلىىا وەخىىتل ە ئئرتسئماىتىىا  ئىىسزد  چائلەىىىا ىااتلىىدللا  وئرسىىاى  ولكڭلىىا ملررەچىىتلل ىلىىىىا   چې ىى  

ەڭەچرلل ھۆرەچرل ل لكڭلىا اىاۋ ىئرللىا ئبچىۈە قېتلشىل ە الىەۋەو   وئرلىا   مەالىلرە : ملغھلىلە  ەل  ئەزل  مسڭا لىغئ ئبچ ۈكتلۈ  الىەرت

ئەالىىىىىل ھە ئسالىىىىىسئ ھۆرلتلزلىىىىىا ال ل لرلىىىىى  چاكرلزلشىىىىىللا  ئسالىىىىىسئ ھۆرلتلزلىىىىىا الىىىىىائلللدلۈ  ولىىىىى  ىلسىىىىىلى مسڭا لىغئڭلىىىىىا  ۈچىىىىىۈ   – 8

ۆرلىىتل ە خللىىاڭەت ىلرلىىاڭرلى  الىىەۋەوتلل وئرلىىاڭرلىلز  چىىائل  مەخپللەچ لرلۈرەئڭىى  ىائكىى  چەئە ىىۈە اەچۈىىۈزۈە ىئاىىسش ئىىائىلرلت ئىىبز ھ

قلتاورل لىىىدلل ئئىىىىسۋۇچل لك   كىىىسڭدۇىغ الىىىەئلدللە خاڭرلىلزلىىىا ال ل لرلىىى  ىار اىغئڭلىىىا ىئرللىىىا ئبچىىىۈە قېتلشىىىلدل س  مەڭسىىىەە چەمەالىىىلدە  

ئول ئئازللىىا   قېللزۈىى  ھەۋئرەئھل ىىىس   ھۈكىى ەڭ ە الىىېتلرل  قەچىىۈە  ئاوىىاى خئاىىا واكىى لرلىدلۈ  مسڭا لىغئڭلىىا خىىائلزرلى  ئاالاالىىرلت

كىىىەئىلم چۈئقلسىىىتا  خەرىلزلىىىا وېسىىىل دۇئۇئرا ىائكىىى  قۈئەكىىىرل لزلا مەررىىىسوللەت ولىىىرە  ئاااىرلشلشىىىللل س اەڭە كىىىسڭدۇى مسڭىىىا لىغئ 

ەرىىت ئسالىىسئ الىەۋەو   وئرىىسە قەر ەقىىتە  ھېى ەز  ھدڭلىىاھۇ ئىىبز ئل لىىدلل ىلىىىا  مسڭا لىغئڭلىىا زللاڭۈەكىىرلۈل ە ئەڭ قىبە ئسى للىىا  خ

 خەرى  ھېسەق س مسوارللە وئر لسا قې ەز  

 مۇناپىقالر ئۇيغۇر جەمئىيىتىنى قاپالپ كەتكەن

مسڭا لىغئ  ىازل ى  ئسالسئ اەمىلللتلزلا ىەئىااس  چەولىلرل لدە چئرىسە چاكىىا  ىارىدۇ چېپلرلىدد  مەالىلرە : خلتاازلىا ئىازئۇى مائاكىللا 

لسىى  ئىىارغىز  ئسڭسچىىىا  ىارىىدۇ  كىىس مائاكىىز  وەئگەڭىىرەئگە ىئىسڭلىىدد  ئىىسۇئ مائاكسىىلك ئې لشىىۈە  قىىاھل  گئاىىا ئلكلىىت وەئگىىۈى  ئل 

ئىبز  ىاااچلز  چەالەۋۋدئ ىلغر اادد  ئەگەئ مائاكتلل ئاا لرلپغ ىارلدللا  وئرسىا  وىس ھدڭلىاھۇ ااكىللار اادللاڭدەز ىىېى ىلرلىدد  كىسڭا ئىسۇئ

الىىل لررل لز  الىىېتل  وئرسىل س وىىس مائاكىىز  الىاىغە ىېرلشىىىا چل لشىىلدد   –لز  ۋە ئاىىا ئاڭلسىى –ملررلتلزى   ىەچتىىا ئىىبز ىې لزدۇكىرل لز   ئاچىىا 

ىىىۈڭۈ  ئسڭىىدۇىغئڭلا ھدڭلاالىىلدۇ مائاكىىتلل واكىلسىى  ىىىې  ڭەئالىىە ئەمەل  ئىىارغىز  ىئاىىسە مائاكىىىا ىئىسڭلىىدللا  قاھل ۇئڭلىىا اەڭە ولىى  

لرلت ئبزرل لزلىىىا مائاكىىىلز  ۋە ھەئلجلسىىىلز  قىىىبچل ل  زۇرل غئرىىىا خلىىىكمەت قبئالىىىلتل  ئىىىائى  -وەرۈىىى  قب لز لسىىى   -ىلسىىىل رل  

ىەۋ. ىې لزدۇكىىىرل لز   خئكىىىزلرل لز   خلكمەچدۇكىىىرل لز   ىەچتىىىا ئەڭ اىىىېىلل قلشىىىلرل لزل س زۇرل غئرىىىا  –مەىسىىىلتلدە  ئىىىبز ملررلتلزىىى  

ائرغاىىىدد  كىىىسڭدۇى ىلرلىىى   الېتلۋېتلشىىىتلل ىااىىىا ىلر ااىىىدد  ئىىىسۇئ چل سىىىلىغە اىىىۈئۈە ىەملشىىىە ئىىىاھە. ىاىلىىىدد  كىىىلۈااەت ىلرلىىىدد  ئەئز

زۇرل غئڭلىىا ڭەزەئلىىدلل ئبچۈكىىىۈە چل لشىىلدد  ولىى  ىلسىىىلى زللىىارللغئ  زۇرلىىىى ىبقۈمىىدۇئۇئڭلا ىئررلشىىللا ئې لشىىىل   ئسۇئڭلىىا ئاردلىىىدۇ 

ا مەئچلىىىلل ە ئې لشىىىل  خىىىا. خللىىىار  ولىىىرە  ولرلىىى  چىىىسئدە ئىىىبز ملررلىىىتل ە  چائلەللىىىا ۋە ئەڭىەڭلرلىىى ل ە خللىىىاڭەت ىلرلىىىدد  ئبزرل لزلىىى

ئەاىدۇھرل لزلا كىاڭرلت چىىائلەرل لز  وىئئملغە وېسىل دۇئۇئڭلا خاىلشىىللا مسۋۇ لىغكىتسئدە اازلىدد  ئىىبز ۋەچلزلزلىا ئەزەرىدلل ئىىبزل ە 

چەۋە ئەمەالىىرلۈلز  ھەۋۇ ىلرلىىدد  ئىىبز خەرىلزىى  ئېكلۋۇچىىىا  زۇرل غئرىىا خئكىىامەت ىلرلىىدد  مسڭىىدۇى  ىىۈىەز زللىىارللغئ ئسالىىسئ ملررلتلزلىىا 

 ەقۈۈزمەقتە  ئسالسئ ملررلتلدلل ىلىىا  ىەىىاڭللەچ    ئئت اۈئەز  ئوى   از ئەزل ەچرەئڭلا ئوىلز  ىئئدڭددئماىتا كەڭل ە ھۇ  چ

 دىنىي تونغا ئۇرىنىۋالغان مۇناپىقالرنىڭ خەتىرى ھەممىدىن چوڭ

ىەم لىىدلل وەز وىىازۇئ چېپلىى   ئەمىىد  ھلزلىىم چئڭلىىا ئئئلزلۋۇرلىىا  مسڭا لىغئرىىا قەرسىىەز  ئەىىىۋۇل چېەل ىىس ئېللىى   وىىس مسڭا لىغئڭلىىا 

قېتلشلزلا مسىلى ولى  ئىاملر  خەرىل لكڭلىا ئىاى قبڭىۈررلۈ   ئسۇئڭلىا الىبزل ە چلېىك ئلشىلزل  قېتلشى  ۋە ئسۇئڭلىا الىاختلرلىلز  چئرىسى 

 غئرىا  ئەڭ ولرلى  قېتەر ل ەڭرلۈلىددئ  مىئرغ ئاچلرلى  ھلزلىم چئڭلىا ئئئلزلىۋېرل  ئىائىلرلت ھلىل ڭىام  ولىرە  مسالىتەمرلۈل   ۋەىشى  زۇرل

ىىىئڭ خلكمەچرەئڭىى  قبئالىىلتلۋۇچىا  وىىس مسڭىىا لىغئ  ئىىارغى ۋە خەرىىت ىەچىلىىم قەىۈئمەاىىدللا  ئەڭ ىەولىىا ۋە ئەڭ ئېللىى  الزىىااەچرەئڭ  

 18الىىاھل  ىلر اىتىىا  زۇرل غئڭلىىا چسرىىست ىەقىىرەش الللاالىىلتلز  مەالىىجلدرەئڭلا مېا ۇورل لىىدۇ چەكىىۋلت ىلرلىىدللاڭغئمس كىىس مسڭىىا لىغئ  

خئكىزلرل لزلا مەخپى  اىااغئھۇ ھلزلىم  ، للا  وارلغئڭلا مەالجلدرەئگە قل مەالرلۈلز  چەكىۋلت ىلرلىدللاڭغئمس كىس مسڭىا لىغئااكىا چئك

ڭەالىىاەت  –ىىىاۇل ڭلىىلەت ئبرل اڭلىىا خەرىىىىە ۋەز  ولىى ەئچەرلىىى ئارلىىا  وىىارلرل لز  زۇرل غئرىىا ىېىلىى  ىئالىىدللاڭغئمس كىىس مسڭىىا لىغئ  

غى ئىىبگەچۈەڭرلۈلز  ئىىاڭغە ىارلىىا  ىامىىا  ئىسڭ  زۇرل غئرىىا ىېىلىى  چىىۈئمل ە الىىئرسچسە ىئالىىدللاڭغئمس كىىس ئېلتىىاڭرلىلز   گىىۈزەل ئەخىى

مسڭىا لىغئھدئ  ھېى ەز وىس خلرىدلۈ  مسڭا لىغئڭلىا الزىااەچرل لز   خللىاڭەچرل لز  ۋە  ەالۈەكىرلۈرل لز  الىاڭاە چىۈگەچۈلر  وئر ااىدد  ولىىك 

الىىسئ ھللائلىدۇ مسڭىىا لىرلت الاىەالىىلدە وىىازۇئ چا ىىىا  وىس مسڭىىا لىغئڭ  ئەىرىى  ئلرلىىى اىىاق  ئبرل ىىا كىسڭ  ئېزلىىت ئاا لۋېرلشىىل لك قې ەقۈىى   ئس

ھېللشىىۈە ىەچىلىىم وئر ااىىدد  ئىىسۇئ وىىس ئسڭۋۇڭلىىا ىەئگلكمىىس ئەئزل ەاىىدد  ىىىۈڭۈ  ئىىسۇئ ىىىائۇ ىئئالىىاى  ڭىىاھۇ   ڭە سىىاڭللەچ    ئل اڭسىىلك  

  مەالىىىجلدرەئڭلا ئل ىىىامرل لز  خەرىىىت الىىىااغە وېۈلتەر ەاىىىدد  ئىىىسۇئڭ  ىەئ ولىىى  ئسالىىىسئ ااخشىىى  ولرلىىىددق . ئەزلىىى  مەخرىىىسىغئھدئ



ىىائلز  ولرلىدللا   ۋلجىدۇڭ  وىائ  ئل ىاڭرلت ئىاھەمز  ىەئگلكمىس ىئررل ااىدد   –ىبقۈمەت ئبز  ىئالدد  ىارلسق    خلتاي ىبقۈملت  ئىاى 

 –ىىائلرەئ ولىرە  خەرىىتلل الى ۇى ىلرلشىىا چل لشىلدد  ئسۇئڭ  ىەئگلكمس مەالجلدرەئگە ئل ا. ااق  خەچل  ىلر اادد  ئسڭدۇىغئڭ  چۈئرىۈز

وەزلرل لزىى  اىىئى ىلرلۋېتلىىدد  وەزلرل لزىى  ئىىارغى وسا للىىا  ۋەزلپلسىىلدلل ۋۇز قەىۈىىۈزۈە ئىىاھھ   سى ۇرىىا ئااغڭىىددئدە ىئالىىدد  ۋۇز 

سىى   ئىىئت اىىۈئەز ئىىارلى ھللاڭەچزلىىا ئۈر ل –قې لشىىز  خارل للىىا  وەزلرل لزىى  وئرسىىا  خىىسھھ  خىىئچە  خەرىلزلىىا وىىاش چاالسىى   ھلىىل 

ااكىىىا قل لىى  ىارلىىا   الىىاۇمەچرلۈ  ڭاىىىائ ئەىۋۇرللىىا ىائل ىىاي چىىۈئمل ە چاكىىرللاڭدەز چىىۈئملرەئگە  75ئاوىىددرىەىەت مەخسىىس. ىىىاال ز   

 چاكغە ڭاوست ىلرلدد 

ىلىم وئر ااىدد  ئىسۇئ مىئرغ  ئبرل ىا  ھېللشىۈە ىەچ كسڭا ئسالسئ ھللائلىدلۈ  مەالىجلد  اامەرەئڭلىا ئل ىا. ۋە خەچللرل لزى   ئەىرى  ئلرلىى  

ھېىى ە  ئاچىىارلس  ىىىازل ى  ئسالىىسئ اەمىلللتلىىدلۈ  زللىىارلغئ ىاچرل لزلىىا ڭەزل لىىدە  ھلزىى  ڭلىا ىىىا «مىىئرغ»ھېللشىىۈل س ئەئزل ەاىىدد  گەئىە 

رلۈ  ئۈىىۈ  وىس ھېى ە  مەڭلزى  ئلپىاھلرل ەڭ« ئىارلى» الىبز   ائالى لدۇ« مىئرغ»قل لۋۇرلا  ىائۇ ىئئالاى اىا  واىىائۇئڭ  ئلپاھلرلسىل س  

 البزڭ   وس ىائۇ ىئئالاى اا  واىائۇئرا ىئررلزل  ئائچسىرسى ىلرلدد  ىۈڭۈ  ئسۇئ ئارلى ئەمەالتە  



 

 

 

 ھەمىشە ياش تۇرۇشنىڭ چارىسى

 

ئارىىدللا  ااىىاش ئااىىارغئھلل ولىى    ار لزلىى»: اازلىىدد ھەە مسڭىىدۇى ئەالىىل لدەڭىىامرلت «ىىىائلرل   ئې لشىىل  رەرلىىلل ە»ھۇرىى  قائڭېىى   

 : ھە تس ئسڭل لا   ار   ە ئلۈ سئرا  ال ئاىت درسىچئر  ەخت و بزلزلائ  ې ل و

ىل لىىت  ەرۈىى اىىاش ئااىىال و ڭرللىىا ئا ۋۇوز اىىا سوىىب   ەىۈئلسىىلكىااىىات ق ەئل لىىد ەختسىىلكرللو ۋە سررسىائىسىى ەالىىلك ىل لىىت ااكىىىل ب   

 : سالئئۇ ت ەڭە  اىلكلىل ە ولر ۈملدئ ې ە ھ دوئرلدللا  ئئخشااد ەىاااچلى واكىل  ېلللق ېشل دللا

 ېللز س؟ىل لت ااكتلل قب   

 سڭدۇىكى ەئىاخل للل   لكڭ ىلرلى  ىااىاچل ەتىاڭىائ ەختسىلكرلۈۈەو ە ولىر سررسىائىسى ەرى ە ق ەچرلزلى اللك ئاھ ېللز سىل لت ااكتلل قب   

  ار    ە تسھب   ئۇز  وئرلسلك بچۈۈزۈكۈەئ

 ۋۇول لكاىا االىلكڭل بزگەئچلشىزل س؟ئ  لكڭ ز  خاۇمسىلك اىاق  ىااىاچلااكاكى ەختسىلكو ۋە سلائىسى ەوىئال  بمۈئاللك ئ سئمە  ئ  ئئى

 مىىئئۇي  ىىاڭۈلى سھھ   خىىەر لرەاىىددڭىى  ووئرسكىى  ااخشىى   ۈگۈڭىىدللو ەچلزلىىائ ۈڭۈگۈڭىىدلل چ ۈگۈڭزلىىاو سە ىاڭىىدۇى وئرىى ۋە ەىىىدل ل لكڭ چ

 ەڭئ ە ولىىر ېتلشىى ااكىىىا ا 16 ائۇالىىلت  وارلزلىى اب   ەىلىى ئ ائلزسىىاڭزل ې ەڭىىدەز ھ ەالىىل لدەڭىىامرلت ئ «ىاڭىىدۇى ااكااسىىلك؟ ە ولىىر بزل لكئىى»

 بگلزل ئلشرلتلشىز  ئى ەقلردەكى ەۋزەلئ ەڭىاڭىدۇى ىلرلاڭىدۇ ئ ەچز  ائۇالىب   ئەىلى  كىس  ەىەت قېللزۈلس  ئسڭل دلل  دوئرلد ەچۈە قامارللا ا

 وئرلىىاڭرل ل س ئەىلررلىىت ئەڭ رەئقلشىىل ئەىلررلىىت ئەڭ  ەمەلولىى  خلىى  ئ ەچتە ائۇالىىب   ئەىلىى ئلزسىىاڭغئ  كىىسق   ئەمەرلىىلەت  ەاللرلسىىلددئم

 « ەڭرلۈتلزددئئلشرلتلشز  ولر ل  ەقلردەك سۋۇ لتم ەرل ل ەرە چ اىاااچرلىزل ەچز  ائۇالب   ئەىل  الەۋەب وسڭل دلۈ   ئەمەل

 ۆلچەنمەيدۇئ ەنبىل ۆمۈرياشلىق ئ

  ااكىرلت سئااكىرلىت ەىلىلىمى لۈەچ ىاڭرلتەئى ە الاىرلىز  الىاىغش ولىر ە چ»: داازلد ەەھ سڭدۇىم ەڭەا ەالل لدەئ ەزقسئمھۇر  قائڭې  

 ىىۈڭۈ   ئاا لر ااىدد ىۈكىەقزرلۈتلل ىىئئدىئازلللى  ىارلىاڭرلى  اىاق  ىل ۇالىا  ڭسئلزلىا قىبزئاىائرىاڭرلى  اىاق   ىاىزلىا ىې لرلىت ولرە 

 وسڭلىا  ىارلىدد رىسەوئ ىىااەت ئەاىزەقۈە قىبز چىسئدە اېشىلدۇ مەقىتەب وەزلىرەئ ىارلاڭىدەز ئاىل ل   ىې   چسئدەوارلغئ قل لل  وەز 

  70 اەڭە  بئمەا لكوئرلىىاڭرلىلز  قىى ەتىىىاا بزەازەقۈەقىى ەئاىائرىىاڭرلىلز  ڭ ې ىى ى ەڭ ەئڭلاقلشىىلر ەز ااكىىتلۈ  و 80ب   70 ئەقسىىل ە 

ل ئل لشىىتلب   ەەىاررل لىىدۇ ا س ئىىارت بم لزلىىائ ەز اائۇچىىىا  ئىىارل غئ وئرللزلىىد ەچرەئڭ ئلجىىاھلل سئرىىس ڭ ېىىلللااكىىتلل ئاكىىىاڭدلل ق 80ب 

 «ىلرلزىىد  زەە ىىااكىىتا ھ 60وئرىىد    ۋۇ ىىاتااكىىتا  30» ېشىىللاچ ەولىى ى ەمرەئڭلىىائاھ ەز و سڭا  كىىدئالاڭسىىلكھ سواكىىىللا اائل للىىا  ااكىىغئم

   ۈئل ل ددئق برۈقرەئئ ۈئلۋۇچىا چل لل ا دڭلاھۇھ ۈڭۈ   ىې لشرللچ سكىاىئا ېكل ا ەەھ

 ۇرھاياتلىقت ۈمىدۋارلىقئ

ىل لىىت  ېلتىاڭىىدۇ ئ ە ولىىر ەولىى  چ اىل ئڭلىى ۋلۈتىىئئكىىائل   ەرللف ۇڭسىىلل»: داازلىىد ەەھ سڭىىدۇىم ەڭەا ەالىىل لدەئ ەزقىىسئمھۇرىى  قائڭېىى  

 بمىۈئئ بەقى سڭىدۇىم سەىاڭىدۇى وئرى ەمىدللااكىتلۈ  ولى  ئاھ 80 سخلل ۇئ  مىدئااكىرلىلد ې لرلىزلىااىاش ى ەررللئ ې لرلت ى اااش ااكرلىزل

 ەۋەولز الى بئگەڭرلۈل زلىاق بمىۈئئ سزد ئى سڭ لرلىلو: ە ئلىۈ ەئگە و ۋۇباىا ەەھ ىسڭدۇم ە.ئاھ ېرلى الئئللاڭدۇ  ى ەىىلدەى بئگەڭرلۈ ق

چاماقىىىا  ئل  ەاىىى ە  ىىىىائۇى  ئىىىسخغا ە   وىىىسئد ئاخشىىىل    اەاىىى ە  ئىىىاز  مە  كىىىسق  ولرلىىىدلللزلى  مېزلىىىا ئەم ىىىا  اىىى ە  ەولر ېزلىىىتئ

ىااىىىاچرلىز   ەچل لزىىى ئ ەئى سئل ە  الىىى ۇى چىىى للسھىىىىاالب   رە. خارل ىىىاا ە   ئېرلۋېرلشىىىز  ئۈالىىىتۈم ە اىىىۈقلز  ھدڭلاڭلىىىا ىەق ەاىىى ە  

  «ەا ە ئلشر بر ەادللاڭدەزئ ەئگلكى ۋۇرل ە ۈۈچق ە ولر ۈملدۋۇئرلتئ

ىلرلشى   ۋۇ.ھۇ  لكڭلاىلسىائچاۇاسىلك  ااكىرلىل سڭ لرللكى ې لرلىل لكڭى ى سزۇئچارسىل لك ىاڭ لرلىل ئ  لكڭ الىلك ااكىرلىل سق  كى ەىلىەتى

  ەئتك سئلشل لكااكائچل  چ بڭرل لكڭ ق ە ولر ۈملدۇئرلتئلشتا ئ ەئى ۋە  لكلالاىرلش  لكڭ الاىرلىل ە چ ۈىۈ ئ

 

 



 

 قايغۇرماڭ

 

 ىەئڭ  ئەللك ئئا ھوقتئئ

 الىېتلۋېتلدللا   سرلىا ئەئزۇ الىلكڭ   قەر ەڭىدە قىۈ  وېشىل لكرا چىسئدە  ھەە « لىدۇ اېىزلى ئۈىىۈ  الىېزلا ھوالتس.  اېزلى» ئاردل لكھۇ

  ىاالسئماڭ ڭامەئھرەئگە

  ىاالسئماڭ ھۈك ەڭ ە ىلرلۋۇرلا ىائك  ىئئۇل  اللكگە ئسڭ  قېللل  ئېرلۋۇرلاڭدلل الل ل لكڭ  وئرسە واررللا   اھۇىەتال اللكگە

  ىاالسئماڭ ئۈىۈ ھوالت  قبڭۈلئاۇ  البقلدللا اللكڭ   ئائىل لكھۇىلرل    خئكاملتل لكڭ  ئاردل لكھۇ

  ىاالسئماڭ ئۈىۈ  چسزقئئۇئااماڭرلت ىلرلدللا   چسئدە قبئۈە اللكھلل ااخشلرلت

  ىاالسئماڭوائرلىلدلل  الاچىسڭغئڭلا الېتلۋېتلدللا  اللكڭ  ئلۈۈلرەڭ ەالتلل ئۈىۈ  مەڭپەئەت ھدڭلارلتاللكڭ  

  ىاالسئماڭوائرلىللا  ىئكزلرل لزلا قېتلۋۇچىا  ئبرۈە الې لكرلۈتلل ىلرلدللاڭغئڭلا قەچ قۈڭز  اەەڭا   ىسئدى ائىسسررسىتلل

  ىاالسئماڭوائرلىللا  ئلزساڭغئڭلا ىلشرەادللا ىئرز   وەئگە ڭا   اا ا ىلرلدللا   ۋۇ ارا

  ىاالسئماڭ الاھۇىەچسلكرلۈلدلل ھوالترل ل لكڭلا ئسى ۇكىا ىااات ائرلدۇ 

  چسئلددولرل   ئسڭ ئارغى چائاۇ  ىۈڭۈ   ىاالسئماڭ ئۈىۈ  ىەم ۇىغئ ولر ەادللا  قباۈڭ لزل لكڭ  اللكڭلا

  ئئىسىتسئ ىەملشەئلشلۈ   چائاۇڭلائارغى  ىۈڭۈ   ىاالسئماڭ ئسڭل لارل لز  چاىلسا  ئلشلۈ ئۈىۈ ئلزساڭغئ اللك 

 



 

 

 كۈتمەڭ ئېيتىشىنى رەھمەت بىراۋنىڭ

 

 زۇرلمەزر سىەم ەھم

 سولىك وى ەم ىائ  سئلىددولكڭى  ىئئكىاە چ ەئقەچىتەى ەئولى ى ە ىىاڭز  ئلتتلى گ سمىسئۇئھلۈ چ ە ەالىتە ولى  ڭ ەئى ې ەچرلى  ڭ ائارغىزل 

  ەھل رللەر ەا لكئل لس  وئرلا  ئارغىز  ۇالىلدۇ ى ې ەچزلاڭ سو ۋەىلر اا لك  ېىى ب لز ەق ې ەچرەئڭ تا ڭقاچ

 ەرتىۈئۈشق بڭرل لكگەقى سڭدۇىغىلرل لك  ولىك ىلر ىاى   وئرلىاڭز  كى سلىاردۇ ىئو ەالائۇڭلا چزرلۈلدلل بئ ېاتللاارل ل لكڭ ولك وائرلت ئ

لەتللىائلم ئئئخشىللا   ۋەىاقازۇۇئرىا سئدشچى -ۈئۈشاى سش ىئ ى ـ سئدەئئرتى: مەالىلرە   دئاكىلد رى ەەمەزرلۈلىدلل ئئبئلى   سو ەڭغولر

 سلرلىىدللاڭغئمى ېىىى سڭ وىى ەم ىاىلغۇا لىىك  ئ ېىىى سىلتغئھۇمىى بڭۈررىۈزق ۋەكىىائۇئلتغئھۇ  ەقرلىلى ې ەچرەئڭىى ڭ ەز   وەئقەچرل ل لىكى

  ېد ئ ۈكەڭ ل لكھللخاچا ى ەچە ڭلسل ې ەچرل ل ەڭ اسڭلئ ۋە رلىل لكال ۇىئارغىتلل  ەۋەبئلزتاالل ئاز  ال

اھۇ ئىى ۈقۈئكىى سڭل لىىاىلر االىىتلل  ئ ېىىىى ې ەچرل لزىى ئاچىىا ىلرلزلىىا  الاڭسىىلك ڭ ەزرل ل بئىى االىىاڭرلى  ئىىارغى چائاۇڭلىى قىىبە ڭلائلزسىىاڭغئ  

  ۈزمەقتەچۈئب ۈئمئب ەئل لد ە رەتىلر االتلل ر

دۇ ىارىى سكىىتسئرا ئڭچزلز  بئىىخارللىىاڭرلىتلل  گئاىىا  سچسكىىز چئڭ سھئلتلز ىىى ەقسىىلكى ۋە  ې ەچرل لزىىڭ ازلزلىىبئئىىارغى چائىىاۇ ئلزسىىاڭغئرا 

  ۈزمەقتەچۈبئ ۈئمبئ ەئل لد ە رەتر : ەاددھ سڭدۇىم

ىارىدۇ  سكىتسئرا چئڭ بزلز خارللىاڭرلىتلل  گئاىا ئى سچسكىز چئڭ سھئلتلز ىى ەقسىلكى ۋە ې ەچرل لزى ڭ ازلزلىبئئارغى چائىاۇ ئلزسىاڭغئرا   

  الىىلرەئگە قې لزىى  )ىىىائۇڭلسب ىلرلىى  وەئگە   )چل لۈ لرلىىل ىلرلشىىل غئ ئىىائۇ. ئېرلشىىل غئ ئۈىىىۈ  ئىىارغى الىىلرەئڭلا: ەاىىددھ سڭىىدۇىم

تىىسئ  ىىىۈڭۈ  ئىىارغى ئلزسىىاڭغئرا چئرل ىىس مەئىەمەچرلۈتىىسئ  ئەم ىىا ئلزسىىاڭغئڭلا چئرلسىى  زۇچ ئۈىىىۈ ب قۈڭىىدۈزڭ  اىىئئدى ىلرلىى  وەئگە 

  ئسڭل ىىدلل واكىىىا ئلىىغى ائىتىىسئ  ىەمىى ە ڭەئالىىلز  اائۇچىسىلىىددئ ھدئ ئەوىىلل غئ ئىىارغى الىىلرەئڭلا اەڭلىىغ كىىۈقۈئ ىلر ااىىدد  ئەڭە كىىس

وسئلرلىى  قېتلسىىلرەئ؟ ئارغىزلىىا ئىىااەچرل لز  ئلزۈىىائ ىلرلشىىتا ىلىىا  )ئارغىىىىا ئللىىاھەت ىلرلشىىتللبىاڭىىدۇى س الىىلرەئ ئەىىىۋۇل وسڭىىدۇى چسئالىىا  

  الىىىلرەئڭ  چىىىئئدل ىلرلىى  وەئگە چسئۇرلىىىس  ئاالىى اڭز   ئىىىارغى الىىلرەئگە زې لززىى  كىىسڭدۇى وسئلرلىىى  قېتلىىدد  )ىەىلىەچتللبچسئرىىاڭغئ

تىىىسئ  ئەڭە كىىىس ئىىىارغى زۇچئلكلىغڭىىىددئرا  ڭەئالىىىلرەئھلل ڭغئڭ  ىل ۇارلىىىت ىلرلىىىا  ۋە الىىىلرەئڭ   ىىىاز چسئىىىىسقل گىىىۈزۈە   كىىىەقلر ە

   ① وەئلۈلت  قب تسئاللرەئڭلا ئەولل غئھدئ  ئارەمرەئڭلا ئەول  ئارغىزلا 

 لدى س؟ئاھۇ ىلغرلد ەىىلز ى اولك ئارغىزل ېلللق دئدكتللئاگاىغڭد ۋەوااا   سسكم

 لسئىتسئئاھۇ ىلرل  ئلزساڭلم و ۈقۈئك ەئگۈىل ەو ې ەتڭ ەرسمۈ  م

 سوىى سۇئاىىا ئىى  گئەاىىددىلرلشىىز  ولر  ۈقۈئكىى ەئل لسىىل  ې ەتڭىى سئدە ااىىدلرلزل  چىى ې ەچرل لىىدللڭ ائارغىزلىى ەئقلشىىلر سئرىىس ڭ دڭلىىاھۇھ

  دىلرلىىد سلئوىىى ەڭىىدەزخىىال ئلۈ بزل لغئىى ەىەت  ې ەچرەئڭىى ساىىاق  وىى ەزئارلاڭىىد سئدەىىىاات ەىىلزىى ى ۋېرلزلىىا چائچل بزلزلىىائ رەئڭىى ې ەچڭ

   دىلر ااد ەڭچ ەئگلكمسى بزل ەواكىلغئڭ  ئ سڭدۇىغئو

 لر قىىۈچۈ كىىۈقۈئڭ  لوسڭىىدۇىغئھل  ۈڭ ەاىىددئ سڭ لرل  رىى ۈقۈئڭلاكىى ەئگلكمىىسى ە ەقۈىىسئھللچ ۋە ۈكىىەڭ ەى سزقىىئئىەچ سڭىىدۇىو  

  وئر اادد

  لكمس قىىإە اا ىىا چائچىىىا  وئرسىىل ۈىىىۈ ااخشىىلرلت ىلرلىى  ئ ۋە سڭلا الىى  لكڭ ااخشىىلرلت ىىىئرل ەئگەقلشىىلر ەز الىىلك و ەۋەوتللالىى سوىى

  دالإز  ائى وئرلد ەى ەتئ ۋە سىالئر سئاملرلس وئرلا   ئزلتسلللس  ڭاىائ  م ەاللكگ سۇئڭلائ

 ې ىىىاڭەا سۇئڭلىىىائ ۋە االىىىلكڭل سئد وىىى سڭىىىدللم سڭىىىدۇىغئئ سق ىىىىارل ە  ەچرەڭدۈئەمىىىدد؟  ڭالىىىلكڭ سئاملرلسىىى خلىىى  م سوىىى ەئڭلاقلشىىىلر

 ۈقۈئكىىى ەڭدلرل ل ىىىدللو: دەىسئئىىىا  قەئل ىىىئىىىارغى  سڭاكىىى ەمەالىىى س؟وئرلىىىا  ئ سئاملرلىىىدەم سڭدۇىكىىى سوئرلىىىا  ئىىىارغىىل  ەئۋەئھل ىىىائ  

 ەمەال س؟ئ ې ە ھ ②ئاز سىلرلدللاڭغئ چئرل 

: ەرتۈئلىددق ملسىارز  ەولى  ىىاڭ  سڭىدۇىچئر لرلىت م ەاللرلسى م سزقسوئرىسىچائىارلىا  چ ەڭئائلسىلدۇ ق ەئرقلشىل ەولىكگھۇر  قائڭې    

 لك؟وەرۈ ۈچەمسىىالىىإز  ق ەىىى ەتئ ەھلرلىى ەو  لىىكىلرللزل سكىى سڭل ىىدللئ  لكوئرسىىل سچسرىىددئرا ى ەچتللىااىىاچلز  ىىىاۇق ۋڭلىىاالىىلك ول ۇ»

لشىلز  چىئز ق 78 اەئااڭلىدۇ ئلشىرەش وئرىسەالىئچ    قېللىز ە ئاھۋوقىات  ۋۇلئىاۋ« ۇالتىك الىەمسئې » رىېۈلل  سمۈللمى  لكىلرلش سڭدۇىك

 ەىى ەتئ سڭل لىائ الىل سول ەئ سۇئھللئى وئرسىل س ىارلىا   ىسچسرىددئدەاازۇالىلدلل  ئبرىۈ.ئلجى ۇ ىلرلزلىدللا   ئئرتسئرسزدە ئئئدڭدلىلدۇ

  ېلت للا ئ
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 ېلتتى ئ ەىى ەتئ سىاراېلقلشىلز  ئ ەىىاڭ  سۇئھللئى س اىااتىا  وئرسىل الى ۈڭىدلغول ق ەمز ئاھ 10گل لپتائ وئرلا   ېسلرل ەق ەچ ار ئللسا 

  قېتلشۈەڭلد ئلت االتلل ىااتل   البزلزل س ئەى ەت ئەئزۇ  كسڭ ەواكىلغئ  ئەم ا  ە.ئائۇڭغ ول  ئاھ ەاسلك؟ھ

 مەۈئچىىى ەئئۇ ز ولىى  الىى سى للىىا ئ لائگئرىىىا ېئ ىېىىتلىولىى   ئىىس  ەئگەڭلىىىد و ەەزربولىى  ىلسسىىلز  الىى سڭىىىدۇىم ڭىىاما ەۋۇبىىىائرلك كىى

ڭاىىىاالت   الىىإزلز  ەىىى ەتئ سڭل لىىائ ۈڭ ولىى  قىى ەئەى ېلتتل ىىس؟ئ ەىىى ەتئ سڭل لىىائ ەئئۇەالىى ېۈللرىى  لىىد ئىارلىىا   سچىىىسزدەاازۇالىىلدلل ى

 « ئائىلسلدلل چلرغكىا واكرلد  سڭ ئاڭدلل ئ ەرلد  ىلللل ھلل

 ەئىلرل ەڭدەززلز  كىىبالىى ېىى ە ھ ①ىلرلسىلىىددئ ىچسزقئئرىىس ئەوىىلل ەىەىلىىىەچە  ئلزسىىا  اڭلىىچائاۇ گئاىىا ئىىارغىھۇرىى  قائڭېىى    

 ې ل االىىتللچ سڭ ئىى ۋئئخشىىاش ولىى ۇ ب رەئگەئىىئت ـ ىىى ۈڭ ە ئىى ې لىىز ەز سئىى سە وئرىى ەوىىىەتولىى  چ سڭدۇىكىى سزقئئرىىسىچ»: ەاىىددھ سڭىىدۇىم

  دئئخشىااد ر ەۈىلىلىدللا  گى ۈڭىۈەئ ەڭىغىلرلى  ولر ەئۋلى ااخشى    سڭ ئى ەىەت  ۈقۈئكى ەم ىائ ەئالە ىلىلدللا  ڭ ۈڭۈەئ بزرلۈلدللئ

 لبزگەئمەاددئ ەڭ ۈگەم سئ سە وئر ەولىلللت ئلزسا  چ ەزەردلزۈ ئ كس اەڭلغ چەولىلللت ئلزسا  

  ې ەزىلرلشل لك ق سلىئو سال ەو سك سڭ ئ ە  ئلۈ سڭدۇىو ەىۋۇلئ 

 ڭلاەئقلشىىلر  لك؟ەالىى ەچرلزلى سمغكىىىاڭرلىللائئم سزقئئرسىزلىىاچ ۋەائىارلىىاڭرلى   ۈئۈكىىزلاولرد ەچىىدۇئرلتااخشىىلرلىىا ملزز ۈىىىۈ ئ ې ەڭىى

  ۈىىىۈلىل لك ئولىى  ااخشىىلر ەئولىىك ىلرلىىا  ى ەگەئئ ەمەالىى س؟ئ ەىىىۋۇلئ ەولىلىىمچ سچسكىى ئئڭ سئىلز وىى ۈئۈشولرىىد ەچىىدۇئرلتااخشىىلرلىىا ملزز

  «ل لكوئر ەرتۈئگە ىلللز لرلىغئڭ  ق سئرسڭرللا ڭ بزل لكگەوئرساى  ئ ۈچلدللا ق ۈئۈكلز ولرد ەچدۇئرلتملزز ەئڭلاقلشلر

اامىىا   دۇىسڭىىئ ەئ  قلشىىلرسرسىتىىسئىلرلىى  اامىىا  خ اا ىىا ۋۇ ارىىا چسزقئئرىىسى   ااخشىىلرلىىا مئىتىىاج سىرلزلشىىىاز ئىىازئۇى ئئىبالىى سوىى  

   ې ەزق شل لكۈگلتلئ ەھل رەكز ى ېاساڭغئڭ ئ ې لشۈە ئ ۈئۈكز  ولرد ەچدۇئرلتااخشلرلىىا ملزز سۇئرائ ۋەچازلرلزلش   سرسىتللخ

 ە ل ولىىىرىااسىىى  اىىىئ سقا ىىىاچلز م اااخشىىىلرلت ىلرلاڭغئڭلىىى ۋە ۈئۈشولرىىىد ەچىىىدۇئرلتملزز ەئگىىىۈىل ەو ې ەتڭىىى ەئڭ ئلسىىىغ. ھلزىىى  قلشىىىلر

لرىى  چچا ار لسىىا  تسقا ىىامىىاھھلم م ې لشىىۈەو سۇئرىىائ ەھلرلىى ەااخشىىلرلى  و ې لشىىۈە ئ ەئلپلىىدللواكىىىلغئ چ ەگەئئىىاھۇ ىلرلشىىىا  ئ س وئر لسىى

 دۈئۈكىىىۈەەچرەڭئۇى ڭرل لكڭ قىىىإ ە ولىىىر سئدشچا شىىى ې لشىىىل ەو ائارغىزلىىى  ىىىاچلز سقام سىچئرىىى سڭلىىىائىىىائىلرلت ئ ېلىىىتل ئ ەىىىى ەتئ ە ولىىر

  دىاىل لد

 سقا ىىاچلز م سڭلىىائ ەگەئئ ېىى ل غئ و سقا ىىاچلز م ەااخشىىلرلت ىلرلىىا  قلشىىل  ەئگەالىىلر»: ېىى ە ھ سڭىىدۇىم ەرەاالسسىىاۇ.ئ ەالەمىىلەئ  

  ئىىارغى  ىىغئىلرل دئىىائارغىىىىا ھ ەىىلىىدەى سڭلىىائ ۈزلسىىلدللغش ائلسىىپاچ  غئڭ ىلرلىىاڭرلىل ۈقۈئكىى ې ەچۈەڭىى ەرسىىەڭغئ ئىىاالك ق ې لشىىتللو

  ②«ااىتسئرسىلددئ ىلرلسىلغئڭ  كۈقۈئ ۋە ىلرلسى  ىئوسلڭ   كۈقۈئ ىەىلىەچە 

چا ارلسىا  ەئالىەۇالىت ڭ ەھلرلى ەو سڭلاقلش  ئ ې لشۈە ئ ېاساڭلائاچا ئ ەئلپلدللچ ۋول ۇ»: ې ە ھ سڭدۇىم ەڭەا ەرەاالسساۇ.ئ ەالەملەئ  

 ئىىىاھە. ولرىىدۈئگە  ملززەچىىدۇئرلت ڭىىې ەچۈە ىەىلىىىەچە   ۈئالىىس ولرد ەچىىدۇئرلىلز ملزز سڭل لىىاچا ار لسىىا  ئ ەگەئئ س  ئىىاھۇ ىلرسىى سقا ىىاچلز م

  ③«وئرلددىلرلا   قس  لرلت ڭې ەچۈە ئاھە. ائكسئرا  ئسڭ  ۋەىلرلا   كۈقۈئ

ولىى   اەڭە «دئقلشىىلد ېلتلىىدللا ئ ەىىى ەتئ ېاسىىاڭللائ ئڭلاەىلرلىىدللا  قلشىى  قشىىلر ۈقۈئكىى ەڭئارغىىىىا ئ»: ېىى ە ھ سڭىىدۇىم ەڭەا سئىى 

 ەاىىدللا ىلرلشىىز  ولر  ۈقۈئئارغىىىىا كىى ە.ئىىاھ ەاىىدللا ولر  ۈئۈكىىز ولرد ەچىىدۇئرلتااخشىىلرلىىا ملزز ەرىى ە ق ەئھللقلشىىلر»: ەئبقىى ئلىىۋۇاەچۈە

 ە ولر لى  ېلتلشىز ئ ەىى ەتئ ەئگەقلشىلر  دىلر ااىد ۈقۈئكى س ۈل ىبق ە.ىلر ااىدللا  ئىاھ ۈقۈئئازرىا كى»: ەھلسىتەولى  ى ەڭەا ④«ەمددئئاھ

 ەىىىى ەت ول رلىىىل ئ  چسزقئئرسىتىىىسئ سئدشائكىىى سڭ ئىىى ۈقۈئ كىىى ەشزربالىىى ەئگەقلشىىىلر ې ەچزىىى ڭ د ىلر ااىىىد ۈقۈئكىىى سئىىىارغىىل  ە.ئىىىاھ

  ⑤«سئئاا لرل  ئازۇوت

 غەڭلىا ې لىك ڭ ەالىلرلزلام سە وئرى سڭاالىلۋەچرللم ەوااىا  ىلرلى  اىئىل لى  الىإزگ ەڭرلۈلزى ئلۈ ەىى ەتئ اول رلۈزل ەھلستەائىل لى  ى  

ااخشىىلرلىز   ئۇئبزئىىا  ەىەت ڭەئالىىە چسئلىىدللا  چسچىىسەول رلۈزىى   ىىىۈڭۈ   دچاىلرلىىد ې لىى ىلرلشىىىا و سزقئئرىىسىچ ې ەچۈەڭىى ۋەاا ىىا  ۋۇ ارىىا

 -ىەى لزلىىىاول ولىى  ـ   ەىەت ڭەئالىىەىلرلىىدللا   ھدىىىائئازۇوللىىا  ئلزاىسىىلكرلىزلا  ىسئمەچرەكىىتسئولىى  ـ ول لزىى   ۋە ىلرىىددئدشاىىائ  

  ىلرلشتسئ چسزقئئرسىااخشلرلىللا  ول لزلازۇاا ىلرل   ول  ـ  ىئىسىرل لز 

 ەولىى گ ە لىىرو ەقلىىترەشچ ەزلررلۈلزىى ئ سىلغئڭلىىاىلرل سزقئئرىىسىچ ې ەچۈەڭىى ۋە ۈئرلۈلزىى ئۆز سئىلزلىىاو ەچىىدۇئرلتئلسىىغ. ھلزىى  ملزز  

 مەرزى ئەىلرلى   ۇزرلتكىەقلرۋ ڭللەچىتە ىىۈڭۈ   دىلرلد ەرەبرل لز  چخارلى ىلرلش ۈىۈ ئارغى ئۇزلرلى  ئ ەمەررل لز ئل لرل لدلل ئ ېاسا ئ

 لز ۈئلشىىىىولرد ەچىىىىدۇئرلتاىىىىاق  ملزز ېلتلشىىىى ئ ەىىىىى ەتئ ۋڭلىىىىاول ۇ وئرلىىىىدللا  ااخشىىىىلرلت الىىىىازۇۋەئ چەىدل رەكىىىىۈە  ىلىل لىىىىددائىىىىىىا 

   سئىتىاردۇ ىلرلزلا  ااخشلرل ە زرل بق ەرپل لتلزلغم ۋەئارغى ئۇزلرلى     ەىەخارلىەالتللزرل بق

ئىازۇت ىلرلى   ىلىدللسسررى سڭسكىزلاىئى ەڭىپەئەچرەئگەم دڭلىارلتھ بڭىۈەللئڭ ق سا دكىتاىلرلشىىا و ە ئلەغل ولر ەمەەللئڭ ئلسغ. ھلز  ئ

                                     
 ب ئااەت  6  ئاھللات الۈئلس  ①

  چەوەئۇڭلم ئلۋۇالت  ②
  ئل ا. چل ملك  ئلۋۇالت  ③
 ئل ا. ئل ا. ئەى ەھ ئلۋۇالت   ④
 ى ەھ ئلۋۇالت  ئل ا. ئە ⑤



 

ولىىى   ەئىاڭىىىدۇىى ڭىىىۈلبق سڭىىىدۇىىلرلىىىا   م ەخسىىىەتم ۈزرەڭدۈئۈكىىىز ئل لسىىى  وئرلىىىا  ئىىىارغىىلغ ا ەتقامىىىار سچرەىمىىى سڭ ئىىىائىلرلت ئىىى

 ەىلىلىىمىلكلىىىائرلت  ى ەولىلىىمچ ەرىى ە ئل لىىدلل ق ەچىللىىزەزەئى ئىىاو دي ىازلزلشىىتلل اىىاق   ې لشىىل ماختلشىىللا ئ ڭلاەئااخشىىلرلىز  قلشىىلر

  دىلرلد ە ولر ەتالاە ڭلل ۋە ەمل للەتال

  ئبر لسلددئ ئەخغىزلا گۈزەل ىەئىاڭدۇى ماڭاوس  ۈئچۈلسلددئچ ېاساڭزلائ ەىلىلمئارللجاڭا رلت ى سڭدۇىماڭا و  

 ەمەلئ ەەزربقىئىارغى ئۇزلرلىلزى   ەئئلشىتاى سڭدۇىغ  كىھەۋەت ىلرلشى  سكىىائلەغالىرلت وئر ۋە سچىسش از چ ەرلرەئڭ ى الئلسغ. ھلزلز  

 ەاەورلزەئرلىىلئ سىلرلشىىل  ەئتخىىارلم ىارىىدۇ الىىاە ىلرلشىىز  كىى ەئەزرەئھلىىلر رلتدڭلىىاولىى  ھ ەئىاڭىىدۇىى ۋەئللىىا  ڭلفىىاى  رەئڭ ئللىىاھەچب 

 ماڭىا  قل ۈى  ىەمى ۇى ە ااخشى   ئەڭ مە › ېىد ھ سڭىدۇىئىارغى م»: ھې ە  مسڭدۇى ىسھالللدۇ ەھلىى ئەرەاالسساۇ.  ەالەملەئ  ەمەلئ

  ىلرل ىىغئخىىارلى  ئۈىىىۈ ئىىارغى  ئەمەرل غئڭىى   ئىى  ئلزسىىاڭغئل وئرلىىدد مەڭسىىسە كىىې لۈل ە كىىس ئىىس ىلرلۋۇرلىىدلۈە   كىىې لل ول ۇۋڭىى 

 ئۈىىۈ  ئىارغى ڭ وىس›ولى ەئ چسرىلزل غئرىا اىائھە. ىلرلاڭىدۇ ىىېلل غئھۇ   رەئالىل  ىلرلىدد ىئوىسل ئەمەەللئڭلىغئارغى ئلەغالرلت  ىەىلىەچە 

 ې ىىى ىلرلزلىىا  ئۈىىىۈ ئىىارغى  ئسڭل ىىدۇ  ئۈىۈڭىىددئ ئەمەرللەچىىتە ئىىس چسرىىىاڭرلت  ھې ەڭىىغئ‹ ىلرىىدلى ۈىۈڭىىددئئ زلىىا خاچل لسىى چسرىاڭرلى ۋە

 سڭل ىدۇئ ۈىۈڭىددئ ئ ەئالىلر  ەىەت سئى ئەمەرللەچىتە  ھې ەڭىغئ‹ ۈىۈڭىددئئ ەڭغئخىاچل  ەئڭلااللر ۋە ئۈىۈ  ئارغى وس›ەئائى  اللر ەئالەڭ

 ①« ائى ەئالەڭ ې ى ۈىۈ ئارغى ئ

 ھە ھې لزل لىك « ەىلرلى  ۈزلسىلدللخاچل لسى  ا ا اۇڭلزلى ۋە ۈىىۈ ئلشز  ئىارغى ئ سو» اللك سڭۈ   ىېلتلرلا چئر ۇ ئ سچئرل  ەھلىى سو

 ۈىىىۈ ارغى ئئىى سڭل ىىدۇئ ەگەئاىىئى  ئ ېسىىلۋەڭ ۈىىىۈ ئىىارغى ئ سڭل ىىدۇوئرلسىىلك  و ە خاچل لسىىلز  قىىإزرل  ا اۇڭلزلىى ەزقىىسئم سمە الىىلك ئئمىى

   دىلرلد سلئوى ەمەەللئڭلغخارلى ىلرلزلا  ئ ۈىۈ ئز  بئئارغى  ۈڭۈ   ىدىلر ااد سلىئو سڭ ئارغى ئ ەىدل ھل سوئرلا  چ ېسلۋەڭ

 ئرلتەچىىدۇشىى   ملززماختل ەئڭلاقلشىلر ەمەررل ل لكڭىى ئ ۋە ڭىى ەچرل ل لكڭلل ەچرل ل لكھە ائىارلل -ئلىى  ۈچىىۈ ولىك   ە  ئلىىۈ سڭىىدۇىو ەىىۋۇلئ

 ەئڭىىى ەڭپەئەچرم دڭلىىىارلتھ سواكىىىىل  ۋەئالىىىلتل   ئىىىاو وي ىىىىازلزل  بزل لكڭ  قبئىىى ۈچ ەالىىىتلل ق ېلتلشىىىلز ئ ەىىىى ەتئ ۋە ۈئلشىىى ولرد

  ې ەزخارلى ىلرلشل لك ق ۈىۈڭغئارغى ئ ەىەت  ەالتللقإزرل 

                                     
  ئلۋۇالت  وەززۇئ  ھۇئۇ ىسچز  ①



 

 ماڭقورق تەنقىدتىن

 

 ەوىئال  ەولى  چ ەالەملل ل لكڭلىا »: اازرىا  ەەھ سڭىدۇىم ەالىل لدەئ ڭىامرلت «ەخغىى ئ سالسر اڭزلام» ەززۇرلمر ەھسىەم م ەرغمەئ 

 ۈچئوىىىاڭلم قىى ۋەالسىى اڭلم  ۈىتللقىى ەئھلۈىى ا س  وىىېىل رلىتىىسئا ەڭئارغىىىىا ئ ۋەااخشىى   دللمسئ لزىىئىىاالك  مىىسئ لل ۈىرىىۈزق ېلتىاڭىىدۇ ئ

وئرلاڭىىدلل  سالىتەىۈە.ئئئڭلشىل  م ەالىى  ئ ەرلىتە  ئل ىا  ىېتەئرلۈتىسئىلرلشىىىا ا ۈىرىۈزق ئە ىتللەچ ەئى ەمز   ئل ىا  ئىىاھدىلرلزلىد ەىسىەتم

 ئېزلىت  مەاىدۇڭ  الىبزرەادللا  چىئر ۇ  ولىرە  ئلشىەڭ  الىبزرل ەڭدەىلرلىدللا    سقەم ەلمى ېتل ىلزل ى سڭ ئل لسلز  ئل  ىلرلاڭدۇ ئ ېللل ق

  ەۋئلتەر ەاىددچ سڭ ئى ىىا ىسڭغئب   وىئئۇ  وئرلىدد ئلۈۈلرلىزل  ئىاز  ئاھەمىدە دۇىمسڭ  ىلرلدد ئبچۈۈئ ئەىر  اۈقسەز ائر  ھۇردۇ.  ئوى  

 ەئڭلاقلشىىلر ە.ئىاھ ۈىرىۈز  قدوئرلىىد سكىسڭدۇىم ە.ئىاھ ۈىرىۈزق ەىلىلىىم  ىسۋۋەچتىسئى ېا  اائلتلىىدللا  الى ەئرەئڭى ئ سڭدۇىكى ەڭەئل ىا  ئ

 دئدالىرلىلدللھ ائلشىلزل ۋۇچىىا چئر لرلىلىدلل  ىلرل اائرلزلى سچىىا چ ابزلزلىئ سئى ۈڭۈ   ىدىار ااد سەىئئى ەچرل لدللماۇم ۋە ەڭىلدرل لدللچ

    «ەقرەڭ ەاددك

 ڭ للىىىا ما»ىىىىۈڭۈ خىىىارلم وئۇر للىىىا    چەڭىلىىىدرەئھلل ئلزسىىىاڭغئمس وۈاىىىۈز قبئالىىىەچۈە  خلكمەچرەئڭىىى قاچتىىىا  ئۈىىىىۈ  ئلزسىىىاڭللەت

ئلى   ەم ىا  ئسى ل ااىددئ ەڭىلىدقل سچ ەچلجلىدە   ڭداچاۇكى اادخ ە.ئلى  ىلر للىا  ئىاھ ې ىى ې ەڭرلىلھ سوائ  وى ېۈ ەتى ھەادللا  «ېىلر ااددا

 ەمزلىىىاىلرلىىىا  ئاھ سئلىىى  وئرسىىىل  ەئولىىى  ەمىىىدللئاھ سئرىىىا الىىى چ سڭدۇىتل س  كىىىدگىىىاى چئر لسىىىلز  چا لىىىد د گىىىاى خاچارلشىىىلد ە.ىلرلىىا  ئىىىاھ

  ائى ەزك ەۋزەررلۈلدەئ

 سانىلىدۇ ئەخالقتىن گۈزەلقورقماسلىق  تەنقىدتىن

 چەالىىىل رلزلدللا  چلىىىك  الىىىبزرل لدلل قلشىىىلرەئڭلا»: اازلىىىدد ھەە مسڭىىىدۇى اەڭە ئەالىىىل لدە مەزقىىىسئ رەززۇرلىىىم مىىىسىەم ەھ ئەرىىىغمە

 وسڭىدۇى ئىاھەمرەئ قېتلىدللا  ئبرىۈە ئەرەمىدللب  ھھەئ ئسى للاڭىدۇ  چەڭىلىدقە قېتلىدللا   ئسىسەماختارللزلدۇ  خئكاررلىتلل  ىېسسللاچ ا  

 ىىاڭ ەولى   ئسىسئلىۋەچۈە ماختىاە  ئىسڭ  ىىۈڭۈ   مئىتىاجىلرلشىىا  ئىاھەت وئرسكىز ىىا   رسىالىئ ۋەئىازۇت ىلرلشىىا  ئىبزرل لز  ىارەچتلل

 برۈكىىۈەو بڭىىۈلق ەئاۇىلىىد سڭل لىىائ ېرلشىىتسئراڭدۇ ال بزرەئڭ ىلرلىىا  الىى س تلغمىى ئەرەمىى ەب   ھەئت چەڭىلىىدرەە ئىىسڭ  ولىىرە  الىىبز ئېللىىك

 مىىىسقەم ەل ڭسىساڭسىىىلك وىىىئرللز  ئلشىىىز   مىىىسىلى  ئبرتۈئمەاىىىدد ز ئىىىاھەم چەڭىلىىىد ئئزدىغڭددئۇر ااىىىدد  ئىىىاھەمز  مەھىلىىىلە  ئەئزل ەاىىىدد

ئۇالىىتلزغ ئلىى  ىلرلىىاڭغئ  ئىىاھەچتە ىئئى االىىرلى  ۇزلىىى   چەڭىلىىدرەئھلل ئىىاھە. ئئئدڭىىدللا  مىىسقەم ەل ىېتل ىلزلىى    ئلشىىلز  ئئئدڭدۇكىىتسئ

 ائى  ئلشەڭ لس  مسڭدۇىغئڭلا ۈ ىۈڭ  چەولىللددئ ىئئىسك  ىلرلاڭغئڭلاوئاام لرلت  قبز ئەم ا  ىئئى اادد چەڭىلدچلل

وئرسىىا   ە رەئھلىىلگ ۈىەزئاالاالىى  اىىئى  ىى ەڭىلىىدچ ەگەئ  ئدىلىلىىد ەقشىىۈئۈەچ بزلز ئىى ەرۈىى   ودىئئى ااىىد ەڭىلىىدچللچ ە.ئىىاھ ەىلررلىىتئ 

 ەڭىلىدچللچ سوى ۋە ۈزلتلىددچ ېتەئالىلكرلۈرەئڭ ا بزلىدلۈ وئر لسىا  ئ سڭىدۇىئ ەگەئ  ئېتلىددق سڭتىسەئ سڭ ئى ۋە ەئمەاىددو ەى لىلەتئ سڭل لائ

 « ە ئلۈ ې ە ھ‹ س ئارغى ئۇز  وئرس ەمدللئاھ ەئگە و ېلتل ئ ڭاما ەاللرل ل ز ئ ېزلام› ول  ئاىل  ەھل دە  ىد اادلرلزلشىا چل لشلد



 

 

 

 ئەمەسبىر خىل  ئاچقۇچالرئاچىدىغان  قەلبلەرنى

 

ول لزى   ەڭەا ولىرە  ئىاىىسچ   ول لزى  ئاىىىا  وىائرلىلز ئىاىىسچ مەخسىسلئاىلىدللا   ىەرلزى ول   ىەئ مسچەخەالسلسرل    لسەئرئگللە

  البزرەاددئاىىلر  وئر اادللاڭرلىلز  

 ھەە سڭىىدۇىم ئەالىىل لدە ڭىىامرلت «ىەھلىى رەڭ ىااىىاچل لكڭ »ئەئلفىى  مىىسىەم ەھ ئەرىىغمەقاچتىىا ئئرل ارل لىىدلل  ئەئەولسىىتاڭلزلا الىىەئسھ 

 ئىىىاھۇرەت  رە مسئىىىاملااخشىىى   ىەىىىىىاڭللرلت  چسر لرلىىىت  ە ئال وىىى ەىەززۇالىىى چ ەولىلتلزلىىىااائلتلرلشىىىتلۈ  ئئئچىىىاى چ ئلزسىىىاڭغئ»: اازلىىىدد

 كىى ەڭرللھۈ قبئەر ەالىىرلل  ئاھۇرەچسىىلكرلل  ىەىسىىلكرلت  ۋە قبئۈكىىتەئلشىىغئڭ  ااخشىى   ئېسىىل ىاچائرلىغئرىىا ئئخشىىللا   چەوەالسىىس.

  ئەمەل ولى ھەزۇ ئلشىغئھ ڭسئرىس  ڭەاە وئرللزلىدەز ئلتتلپىاى  ولى ھەز ىەمى ە قبئۈكىتەىاچائرلىغئرا ئئخشللا  ااما  ئلشغئڭ  اامىا  

 سىىى وەزلخىىىئش وئرسىىىا   قەرسىىىە مېا ىىىا  ئىىىبال ە ئىىىاھەمرەئ وەز : مەالىىىلرە   ڭە  ەچرلزلىىىدد وەزلسىىى خئكىىىارغڭلا  ئلشىىىتلل  وەزلسىىى 

قلىى  ىەئ ئېزلىۈى   كىس ئەم ىائئخشىاش   ااىتسئراڭلىا البزرەكىز ئىاز  وەزلس  قبئالە ااخش   البزرەكز  قبە وەزلس  ااىتسئمللاڭلا 

 ىېسىىاوىا ې لز خىىائۇقت ئسۇئڭلىىاىلرلشىىتا  مسئىىاملرە قلشىىلرەئگە ئۈىىىۈ  ڭىىې ەولىىك  ئسڭىىدۇىتا  ااىتسئلىىددماالغكىىىاڭز   خىىائۇقتې ل ە بزئىى

 «ىلللز س؟ كسڭ لرللىلرل   مسئاملرە كەقلردە مسڭاالل  خائۇقتې ل ە قل  ە ىەئئار اا لك؟ 

 بار ئاچقۇچىبىردىن  ئادەمنىڭبىر  ھەر

 سى ئىاىى ەئھللئاىلىدللا  ولى  ەرللزى ى ەمزلىاولى  ئاھ ەئى»: اازلىدد ھەە مسڭىدۇى اەڭە ئەالىل لدە مەزقىسئ ئلفى ئە مسىەم ەھ ئەرغمە

 ز سىدللا  ئىىاىىئاىلىى ەرللزى ى سڭلىىائ س.ىئىى ۈىىىۈ ئ ېرل ئىى د ئىئئ ۈئلۈلىىدللا سڭلىاىىىازلزل   ئ ېىلزرلىلزىى ا ۋە سىەوللتلز مى سڭلىىاوىائ  ئ

لز  ئىىاىىلر  ئلشىىلۈ بازلىىائ ە ولىىر سى ئىىاىى سولرزلىىائا تئم ۈڭۈ   ىىىەئتقل لشىىل لك كىى ە لىىرو سچئىىاىى سكىى ەرىىلل ەى سڭلىىائ ۋە ېپلشىىل لكچ

 ېزللىاا اول لزلى ا سئلىدللىلرلشىز  ااىت ڭ ىائۇ بەقى ۈڭۈ   ىىدئىاىىلر  وئر ااىد ە ولىر سى ئىاىى ەمەچزلاالى ەرللز ى ەمەچزلائ ەز وئر للاڭد

ىئزرىىاە  ە  لتلزىى ڭ سڭلىىائ ە.ئىىاھ سئرىىا ئئرت ېىى ەيۇ.  الىىى ھ  لىى  ېو ۋۇباىىا ەڭىىغولر  شىىلتل وىىاش رل ېىىپل ەگ ەمىى ەى سڭلىىائ ېرلىى ق

ىلرلىى   سڭىىدۇىو  ىئالىىدد زې لۈتىىۈئۈە ئىىسڭ  ئىىاھەم س ۋۇچلردۇاىىدللا  سئماالىىتللچ ېرلىى ق ېزللىىاا ەمزلىىائاھ بزرەادللا ئىىاز الىى ەز ىئالاڭىىد

 ىسىغئرىىىائاىئاىلىىىدللا   ىەرللزىىى  ئڭلاقلشىىىلرە ئۈىىىىۈ  ڭىىىې ەولىىىك ماىىىىائلتل لكڭ   وئرسىىىس ؟قل گلرىىى   ىەرىىىلل ە قلشىىىلرەئڭلا ىاڭىىىدۇى س

 ئااغڭددئماا لك؟

  ئلىكھەڭ اىىسىز ئى ئاىلىلىدللا  ىەرللزى  مسھل ل لكڭلىا ۋە خلكمەچدۇكىرل ل لكڭلا ھوالىترل ل لكڭلا  ئاڭل لكڭلىا ب  ئاچا ائئل لكڭلا 

  «قېتلدد اۈئۈكۈە كەقلردە خارللا  اللك ئلشرل ل لك ڭسئرس  ۋۇىتل لكھۇ چا ىا  ئسڭ  اللك

 وىس قۈچىۈر ل ە  الىاىاولرەئ قىبئگە  ئىسڭ   ىلرلىدد چەئەت قل لى  مەال لتۈە ئاھە. ول  الەى ۇرلت زۇماڭلدۇ ئەرەالسساۇمزلا الەملەئ ە

 ئىىاھەمز  ئىىسل چئختىىاڭغئ»: ئسۇئرىىا ئەرەاالسسىىاۇ.  ەالەمىىلەئ ئەم ىىا  اۈگۈئلىىدد اېزللىىا ئاھەمزلىىا ئىىس ۋە رەزەورلزلىىدد قىىبئۈە ئەىىىۋۇرز 

 رەئجلدمەالى وىس»: ئسڭل لىا قېرلى  اېزللىا ئاھەمزلىا ىېرلىى  ئاڭىدلل  ىلرلىدد چەالىۈلل ئسۇئڭ  ھەە «ىلسلۋۇر لسس  ئلتلز چە ئاردل ۇچ اڭغئ 

 ئىاھە. ىېرلىى   ىلرلىدد ڭەالىلاەت ىل ۇارلىت ھەە «الىېرلزلا  ئۈىىۈ  ئئىسش ىسئئا  ۋە ئئىسش ڭاماز وەرۈ  ئەمەل  ئۈىۈ  ىلرل  چەئەت

 ئەرەاالسسىىاۇمزلا  ەالەمىىلەئ قل لىى   مەالىى لتۈە ئىىاھە. وىىس قل گەڭىىدە ۋۇىتىى  ڭامازڭلىىا  تلىىددقې ىلىلىى  جلدچللمەالىى ىلر االىىتلل الىىبز

 ھې لزلىدە« ىەملىدە رلى ە  الىەملىەرغىس» چىسئدە ئدقىسھلل ئەرەاالسسىاۇ.  ەالەمىلەئ  ئئىساىدد ڭامىاز ولىرە  اامائەت چسئدە ئائىلسلدۇ

 ئەىلىى مىسىەم ەھقە ۋە ماڭىال ئىارغى ئى » ئىاۋۇزھۇ ئۈڭرىۈز ئاھە. ىېرلى  ىەت ە  ھەادد« ۋەرەقەراەمدد ئەولەڭا» ول رلۈتە ىەم ە اامائەت

 ئەرەاالسسىىاۇ.  ەالەمىىلەئ قېىىللل  چۈگل ەڭىىدلل ڭامىىاز  ھەە ھدئىىا ىلرلىىدد «ىلر لللىىل ئەىلىىى ىىىې ۈل  ە واكىىىا ئلۈۈل لىىكھلل ولىىك ىلرللىىل 

: ئسڭل لىا ئەرەاالسسىاۇ.  ەالەمىلەئ  ىلىلىدد ئارىدللا ھەە «مە » .ئاھە  الئئۇادد ىلرلاڭرلىلز  قل زلا ھدئاڭ  ىېرلى  اۈزرلزل   اامائەچۈە

 ەرللزىى ى ەمزلىىائاھ ەى ۇرلتىلرلىىا  ولىى  الى ەئەتچ جلدقەەالىم ەرىىسمۈ  م ەھلسىتللى  ھەاىىدد ①«ىلرلۋۇرىىدلا چىائ ئەى لتلزىى  قەڭ ئارغىزلىا»

   وئرلا  الازۇۋەئ البا ۈالل ە ئاھەمزلا ئس ۋە  ئاىىا ولرە  ېا للاڭرلى م ەقسلكى ۋە ەاللالت ىل ۇارلت ڭ ەرەاالسساۇ.ئ ەالەملەئ 

                                     
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   ①



 

 ئوخشايدۇ مەدەنلەرگەئىنسانالر 

 

 ائۇقتې   خىى ئسۇئڭلىىا وئرسىىل س  ولىى ھەز ئلۈەڭرلۈلىىدە ئەۋزلرىى  مەۋاسھۇچزلىىاال ىى   ۋە ىىىبئمەچتەوارلسىى  ئلزسىىاڭرلت  ئىىاھە. وىىائىە

  ئەمەلئئخشاش  چەئە رل   ڭسئرس  ۋە ئەخغى 

 ە ولىىر بمىىۈئق ەۋ ەھەڭىرەئم ەچرلىىلئئخشىللا  ىل   سڭلىىائارت ە ئائلسىىلدۇ ئار ىىال ولىر ەھەڭرەئڭلىاىلىلىىدللا  مئاالىتلدلل  ەئڭلىىاا سھھ خى 

اڭىىاب للا  ئارللجوئر ااىىد ې لشىىۈلر چ سڭلىىائارت ە ئار ىىال ولىىر سئلزسىىاڭغئ ئائلسىىلدل  ەز وئرللزلىىد ەھەڭرەئمىىسم ەئزۇ ئئخشىىاش ئ بمىىۈئگەچ

 ائ و سواكىا  اادلس  ائى ئلزساڭغئم ېلل رلىلدللئ ۈزل ەا ەئا ەچتاائى  ى ەى لللت ئ ې ىاااچرلىتا ى ۋە سئلزساڭغئم

 ولىرە  قىبزل لك چە ەقۈىسئ ئلزسىاڭغئڭ »: اازلىدد ھەە مسڭىدۇى ئەالىل لدە ڭامرلت «ىەھل رەڭ ىاااچل لكڭ » ئەئلف  مسىەم ەھ ئەرغمە 

  وااىااسىىلك ئلۈەڭرلۈلزى  مەھە  ولى ەئھلل ئئخشىاش ھەڭىرەئگەمە ىلىلىدللا  ئاالىىتلدلل اەئڭلىا خىسھھ  ئسۇئڭلىا قبئالىل لك ىلرلى  ئاڭىارلك

 ۋە  ااىىدلرلت اەئھەز مىىسڭلەت اىىائۇمرلت زلىى ۇئەچ لرلۈۈە وىىائ  ىىىاچتلىرل ل س ۋە اسمشىىاىرل   وئرللزلىىدەز مەھەڭىىرەئھە ئل لىىدە ئلزسىىاڭغئڭلا

 وېەلىى   اادلسىىلك  ئئخشىىاش اەئگە ىىىاچتلت للا وئر ااىىد ئۈڭىىدۈئگلر  ڭەئالىىە ىىىې  ۋە ىلر ااىىدللا  ىئوىىسل الىىسڭ  وئرللزلىىدەز  الىىېەللرل ل س

ھەە قەرى ە   اەڭى   ①‹اائۇچىىا  چىس  ۇىتلل ئسىىس. ولى  ئېرلزلىا  اې لدلل ىەم ە زې لززلا ئاھەمز  ئارغى›: ىەھلستە ول   وائ ئلزساڭغئمس

 ئائلسىلدۇ ئسۇئڭلىا  وىائ چەڭرلۈل ىس ىىائۇ  وىائ چەڭرلۈل ىس ئىاى وىائ  چەڭرلۈل ىس ىلكلى  ئل لىدە ئسۇئڭلا زې لز ە ئئخشاادد  وارلرل ل س ئاھە.

 وىىىىس ىلرلاڭىىىىدۇ  مسئىىىىاملرە ولىىىىرە  ئلزسىىىىاڭغئ كىىىىسڭا  وىىىىائ چەولىەچرلۈل ىىىىس اسمشىىىىاى چەولىەچرلۈل ىىىىس  ىىىىىاچتلت وىىىىائ  اىىىىاملزل س ااخشلسىىىىل س 

 « قې ەز وې ل  ئەى للەت ئبزگل لرلۈرەئگە

 ئۆگىنىۋېلىڭ سەنئىتىنى قىلىش مۇئامىلە

 ۋە  لز خىىىىائۇقتې ئسۇئڭلىىىا ىلرلاڭىىىىدۇ  مسئىىىاملرە ولىىىىرە  ئلزسىىىاڭغئ الىىىىلك»: اازلىىىدد ھەە مسڭىىىىدۇى اەڭە ئەئلفىىى  مىىىىسىەم ەھ ئەرىىىغمە

 چېللرلىى  مىاڭللزل لكھۇ  ئۈالىىتلدە اەئڭلىا ىىىاچتلت ۋە چېللرلىاى چەولىللۈىى    قېى ەز ىلرلشىىل لك مسئىاملرە ىارىىدۇ ئارلىا  ىېسىىاوىا ئىبزگل لرلۈلز 

  ماڭاۇاسىلك ل اە.خىاچ ۋە ئۇىەت مىاڭللزل لكھۇ ئۈالىتلدە اەئڭلىا اسمشاى ئەم ا ماڭلسلك  ە ولر ئېاتللات ىئئىسە قېتلشل لكھلل اېىلرل 

  ئلزسىىاڭغئ ەتەڭىولىى  الىى ڭىلرلشىىل  ىىىئ سئىىاملرەم ە ئلزسىىاڭغئ ولىىر ەالىىرلدەئ  ئئخشاكىىتسئ كىىسڭل لا ىلرلشىى س مسئىىاملرە ولىىرە  ئلزسىىاڭغئ

 ەالىىىىل لز چ بزئىىىى ەولىىىى ل  ەڭەا ې  خىىىىائۇقت ۋڭلىىىىاول ۇ ەچتىىىىا  ىەمەلئ ەئىرەئھلىىىىلقل لىىىىل   ەئىىىىى   ې خىىىىائۇقت سوىىىى سئلسىىىىلدلۈ ئئچت

 بەقىىى مەالىىىرلاەت وەئگە  الىىىلكگە ئىىىسۇئ الارسىىىل لك  مەالىىىرلاەت ئىىىاھەم ەئلۈۈىىى   ئۈالىىىتلدە مەالىىىلرە ولىىى ەئ: ەالىىىلرە   مبئالىىىلتەرەاددق

 الىلكھە چەئەە  ىلرلى  ىائكى كىسڭدۇىئۇاللىا وائلسىلك   ئسۇئڭلىا الىلكمس  گاىلدۇ ىلىلدد وئرسە مەالرلاەتزلت  ول ل ەب   ىارغئھۇ ول 

  ولىى  خلىى  ىلرلى  ىائلسىى ىەل ۋە چئڭسكىى ىائلتىىا  مەالىلرل ە مەزقىىسئ ول لزلىىا ىەئ ئسۇئڭلىىا ىىۈڭۈ   قبئالىىلتلدد چەالىىل لز  وەر لرلىل

   « ئەمەل
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 تەبىئىي پەن ئىلىملىرى بىلەن شۇغۇللىنىشنىڭ ئىبادەت تەرىپى

 

ز  ڭۈ  اىىائۇچىسىلولىى ھەز الىىبزرل ەقتە  ىىىۈ ىەىلىەچزىى ھېىى ە  « ارغىىىىا واكىىغاددئلرلىىى ئ»قىىب رل ە   ەاغالىىئ غئ ۋە قاچتىىا ئىىارل غئ 

 چئڭسش ۋە قائلزاچز  ولرل   ەىەت ئلرلى الاالسلدۇ ئەمەر ە ئاكلدد 

ازرىىا  اڭىىامرلت ئەالىىل لدە مسڭىىدۇى ھەە « چەئولىىلە»ىې وېىى ت الپېزسىى   ئەالىىل ھە ئىىبچۈە  ئەڭ لرلللرلىىل مەكىىاسئ  ەاغالىىئەب   19

ە ە  ئلرل رل لىىدخسئۇ ىىات ولىىرە  زلترلشىىلدد  ئەم ىىا ھلززلىىا ئەالرلسىى  ولىىرە  زلتغكىى اادد  قىىب رل ە  اىىۈزەق  چەولىلىىم  ئلرلىىى »: ئلىىۈە 

رلت سڭىدۇى ھلزسىلكھلزسلكرلت ئوى  وائھدئ  ئەم ا اىۈزەقلرلۈتلل اۈقسىلرل   ىەىلىلىم مەڭلىدلۈ  ئلرلىى الەۋلللسىل ە قۈچىۈئۈر ە  ئلرلىى م

رەە  ل ە ئل ۈلىى للىلىىم  ە  ئلرل رلىى   ولىىرە  كىىسرسررلزل  ئللىىاھەچتسئ  ىىىۈڭۈ  چەولىلىىم  ە  ئلرل رلىىئوىلىىدلل ال ۇىتىىسئ  ئەرىىۋەچتە  چەو

ئاڭىىدلل  تلىى ۇە ىلرلىى  قلىى ل  ولىىك الىىل رل للا اېتلىى  وئۇر ىىاي ھەئچرلزلۋۇچىىىا  ۋە ئاالىىتا ـ ئاالىىتا ولرلۋۇچىىىا  كىىەاىلرەئڭلا ئېسىىلررلۈلز  ئې

ەمەرلىىىم ئڭىىىسش ھې ەقتىىسئ  وىىىس ئىىىاركۇق  چەالىىىللا )ئىىىارغىز  مەھىلىىىللرەشب ئەمەل  ئىىسۇئڭ  اائۇچىىىىا  زۇچزلىىىا ىەقسىىىلك ىىىىسھئلتلز  چئ

  ىسئوىا  ىلرلىى چەالىللاتسئ  مسڭىدۇى ئلرل ىرەئگە ىلرلزلىىدللا  ىبئمەچ ىس مەڭلسىلك ىىىبئمەت ئەمەل  وەرۈى  ئەىلى   چە ەقۈىىسئ ۋە ۋۇىلتزى 

لۈەڭرلۈلزىىىى  ئىاڭىىىدۇى كىىىەقل  ۋە ىاڭىىىدۇى قەاپللاچتىىىا  وەھلرلىىى ە قەرىىى ە  ىل  ەچرلىىىل ىبئمەچتىىىسئ  وسڭىىىدۇى ئلرلىىىى قلشىىىلرەئگە ئارغىزلىىىا

ۈكىەڭدۈئۈش ىىۈكەڭدۈئۈكزلا مسمۈلل ئەمەالرلۈلز  ولردۈئۈكىتە ئلسىتللدۇت اىئرلز  چسچ ااىدد  رىېۈلل ولىكگە وىس مىسمۈلل ئەمەالىرلۈز  

ا  ل چلدۇ وئرلىىئەىلرزلىىا الىى ئۈىىىۈ  مسڭاالىىل  اىىئرز  چسچلىىدد ۋە ئلزسىىاڭز  ئەىرىى  اېتلىىدللا  وىىائرلت الىىاىەرەئگە واكىىغە وې لىى   ئاخل لىىدۇ

مرەئ ااىىدللا  ئىىارەىې ىى ۇھۇ چئختااىىدد  كىىس ۋۇىلتتىىا ھەاىىددق   ئلزسىىاڭزلا ئەىرىى  كىىسڭ لرلل اەئگلىى ە اېتلىىدد  ئەم ىىا ئەىلىى  ئلىىدئۇز ىلغر 

 « قبەل

 بىلەن بىلمەيدىغانالر تەڭ ئەمەس بىلىدىغانالر

  ھەاىىدد ①ولرلىىدللاڭغئ ولىىرە  ولر ەاىىدللاڭغئ وىىائۇۋەئ وئۇمىىدد؟لاڭغئ ولرلىىدللاڭغئ ولىىرە  ولر ەاىىدل: دەىسئئىىا  قەئل ىىئىىارغى چائىىاۇ  

ولىى  چىىام ە الىىسڭ  قىىبئگە  ئىىارلى ئسڭلىىا ئئقسىى ېل ولىىرە  »: ىې وېىى ت الپېزسىى  خىىسھھ  وىىس ئىىااەچز  كىىەئىلرل ەڭدەز مسڭىىدۇى ھېىى ە 

ماررلىلىدلل ئىبزگل لپغ قەچۈەڭىدە  الىس ئەمەل  ىلدئوگېزدلل مەرس. ڭلسلەچتە چەئقل  چا ىا  الىس ئلۈەڭرلۈلزى   ئەگەئ ئىس ئبزلزلىا كىس ڭئئ

واكىىىىىا ڭەئالىىىىل ە ئاارلزلىىىىى  ىارلىىىىدللاڭرلىلز  ئسوىىىىدۇ  ولرلىىىىىدد  وسڭل ىىىىدلل ئىىىىىارغى چائاۇڭلىىىىا ىىىىىسھئلتلز  ۋە ىىىىىىېۈ ەت ولىىىىرە  كىىىىىسڭدۇى 

للا  ئارل زلىىىا ئئئدڭغكىىتسئراڭرلىلز  ىۈكىىلزلدد  مسڭىىدۇى ئارل زلىىا ئلر ىى  الىىس چام لسىىىلز   ەىەت ولىى  چىىام ە الىىس خىىاۇل  ھەە ولرلىىد

ئلر لىىدلل ئەرىىۋەچتە اىىسىل   ۋە قۈىرىىۈز ئلرل ىىددئ  كىىسڭل دەز  ول چىىال ىىىائ ھۇڭلسىىلز  قىىبئگە  ئىىارل  س ئسڭل ىىدلۈ  وەھلىلىىم الىىەڭىەچز   

ھلىىىەت ولىرە  ۇالالرەڭى ە  گىۈزەررلۈز  قبئلىدد  كۈوالسىلكق   وسڭلىا ولىرە  ئارغىزلىا ماىىائلتلز  ۋە ىېۈ ەچرلىل ئلى  ىلرلىىدللاڭرلىلز  

 « ھە غ قبئلدد  وەل« مسزرللا  الس»لرلدد  ئەم ا كەاىلرەئگە اۈزەق  واىلدللا  ئارلى ىائ ھۇڭلسلز  و
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 كەتتى ئۆمۈر كەتتى ۋاقىت

 

بزل ىس ئد ىلرلشىزلا ىئردلل قەچۈە  ىەم ە ڭەئالە ىااتل  قېرلش  مسمۈلل  ئەم ا ۋۇىلت ىااتل  قەر ەادد  ئسڭلا ىااتلى  قېرلشىلز  ئۈملى

ۈە  ۇل وسڭىىدۇى ئلىىسئ  كىىسڭلا ئۈىىىۈ  قېسىىل  ئېلتلشىىا وئرلىىدلۈ   ئلزسىىاڭزلا ىئرلىىدلۈ  ئەڭ ىل  ەچرلىىل ڭەئالىە ۋۇىلتتىىسئ  ئەىىىۋئەخ ەىرلىتى

زلا ە ئلزسىاڭللەچۋولى  ئلزسىا  ۋۇىلتزلىا ىەھئلى ە اېتلشى   ئىسڭ  ولاىۈھە ئبچۈۈزۈۋەچ ەالىرلۈ   ئىسڭ  ئبزلزلىا  ئەىل  ئل لسى  وئرلىا  ىەئ

ەھئلزىىى  ىقىىىب لز ە قلشىىىلرەئ »: ولرلشىىى  چئرل ىىىس مسىل ىىىددئ   ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىاۇ. ولىىى  ىەھلسىىىلدە اادلسىىى  ئۈىىىىۈ  ئلشرلتلشىىىز  

 ھەە قبئالەچۈە  «ئسڭلا ول   الاىرلت  اەڭە ول   ۋۇىلتتسئ: ولرەر ەادللا  ئلۈۈ  ڭەئالە وائھدئ

ول ل لىىك ئبزلزلىىا مەۋاىىسھرلىلز  » :ڭىىامرلت ئەالىىل لدە مسڭىىدۇى ھەە اازلىىدد «مسالىىسر اڭزلا ئەخغىىى »مىىسىەم ەھ رەززۇرلىىم  ئەرىىغمە

ىېى ىلرلا  ىېللدۇ  ئبچۈە  قۈڭرل لز  ىېساوغە  ىاااچرلت مسالا لسىلزلا واكىرلزل  ڭئىتلسىلز  ولرلى  ئۈىىۈ  قەاىزل ە ىائللىا  ۋۇىتلىدۇ  

ئھلل واكىلسىلز  وائماادد  ىىۈڭۈ  ئىس  ەىەت الىل رلت واكىرلزل  ۋە ئەگلشىل  قەرى ە  ئىسزد  الرىغئ ۋە قەڭ قىې لرە چە ەقۈسئ ئسزدڭلا

دد  ولر ەادد  ئئارلزلشتلل ىااتىاڭدۇ وئرسا  ئبچۈە  ئاكس الرغئ گئاا ھۇئل لسلز  رىسۋۇ ىاھلسىلرەئ گل ەرلشىل  قەچىۈە  ولى  قۈڭىدەقغ چساسرلى

دۇ وىىس  ەىەت ئلزسىىاڭزلا ىىىازل ھۇ ىىىېى ىلرلىىا  چسالسالىىلددئ  ئەم ىىا ىللىىامەت قىىۈڭ  ىېسىىاب وېىى ل  ئۈىىىۈ  ئارغىزلىىا ىسزدئلىىدۇ چسئراڭىى

الللىىىدللا  قۈڭىىدە  )ئسۇئرىىىا ھدڭلىىاھۇ چسئرىىىا  مىىىسھھلت ب ئىىىارغى ئىىسۇئڭ  : دە ىسئئىىىا  قەئل ىىوىىسڭ  ئسڭل ىىىدلز س ىلسىىىا ىىىىېى ىلرلىىدد  

ھەاىىدد  وىىس ىىىېى ىلرلىى  اەئ اۈزلىىدە  ①ولرلزلىىدد ولىى   ولىىرە  چئڭسكىىىاڭ لرلل ۋۇىلىىت ااكىىاە ئبچۈەڭىىدەزب ڭلا ئىىاز ىلسىى لدلغ ولىى قۈڭىىدۈز

ئاىلۋلتل لك چس  ۇى ولىرە  ئاخل رلشىلدد  ھەە گسمىا  ىلرلىدللاڭغئ ئۈىىۈ  ىىاچتلت ئەرە. وئرلىدد  وىس مسكىس ھدڭلاڭلىا  مەڭ ۈ چسئل لك ااق 

ئل لى   ىائىىاە ھە.  –قۈڭرل لز  ئاخل ەچزلا قۈڭرل ل ە الېرلشتسئرا  ۋۇىلتتلۈ  الەمل لم الىېكلى  رىېۈلل ئىس اېتلى  ىئ ىسە اىاق  اەە 

الرغئڭىى  ولاىىۈھە ئبچۈۈزلىىۋەچۈە  ھدڭلىىاھلۈ  قلشىىلرەئگە ڭلسىىلەچە  ئارىىدللسى  ۋە ئىىازھدئرسى   ئېرلىى   ئەچلىى ە   قەچ  قىىۈ   ئىىاي ۋە

ئبزلزلىىا ىل  ەچرلىىل ۋۇىلترل لزىى  رە رەچىىتە زۇاىىا ىلرلىىدد  وېشىىللا ئېللىى  قىىۈڭرەئ اىىاق  ئبرىىۈ.  الىىېكلى  ئلزسىىا  وىىسڭ  الىىېكل  چىىسئدە اەڭلىىغ

ااىاچ  ئاخل رلشىل  ىەمى ە ئلى  ىئرلىدلل قەچىۈە  ۋۇىلتتىا ىئكىلز  چا لىدد  وسڭلىا الائلت  قەر ەڭ ە ىەھەئ ولەسچرلىلز  ھۇۋۇمغكىتسئلدد  ى

  «ڭې ل ە  اادلس  وئرسس ؟ل

 ئەقىللىق كىشىلەر ۋاقىتنى قەدىرلەيدۇ

ەىلررلىت قلشىلرەئ ئزلللزلزى  ولرلىدللا    –ئبزلزلىا  ااىدۇ »مسڭىدۇى ھەە اازلىدد: اەڭە ئەالىل لدە  مەزقىسئمسىەم ەھ رەززۇرلىم  ئەرغمە

ئ ئزلى ەل ئلشىىغس. ۋۇىلتزى  ىەھل رەاىىدد  ىىۈڭۈ  ۋۇىلىت ئسڭلىىا ىااىاچ   ئەگەئ ئىىس ۋۇىتلزلىا ىئرىدلل قېتلشىىل ە اىئل ىئاسىا  ئىىسڭ  ئەىئىى

رەە دللا ئلر لىى لئارىى ۋۇرلاڭلىىا ئئخشىىاش ولرلىىدد  ئلزسىىا  چلزل سىىلك ىارىىدۇۈۋەچسىىە  ڭىىاھۇڭرلت ولىىرە  ئىىبزلز  ئبرتۈئۈولىىرە  ولاىىۈھە ئبچۈۈز

 ەز وې لىىىدد  ىەئ ولىىى  ئاارلزلشىىى  ئىىىسزد  ائرىىىدلۈ  واالىىىىسىغئڭلا ولىى   ىېسىىىاورلزلدللا  اې ىىى  ولىىى  چاڭىىىدلل ھېىىى مې لۋۇچلىىدد   ەرەقزلىىىا

لشىىغئ وئرلىىدللا  ئ ئلزسىىاڭزلا ماڭىىا وىىس ىەىلىەچزىى  ىۈكىىلزل  ئىىسڭ  قىىبز ئاردلىىدۇ ئااىىا  وئرلۋۇچىاڭىىدەز الېكلشىى   ئلر لىى   وئرلىىا  ۋە قېىىللل

 ئەمەال س؟ل اۈئگۈزۈك  ئاىلغڭلرلتىەىىلدە مسۇىلكە 

ۋۇىلت مې لۋۇچىا  وئرسل س  ئبزلز  چئختاە چسئراڭدەز ىېى ىلرلش  ئسڭلىا ئاردۇڭلاڭرلىلىددئ  وىس خىسھھ   ىئاېكھۇ ئئرتسئرىا   قلشلزلا

مې لۋۇچىاڭىىدەز الىىەزگلزل ە ئئخشىىاادد  ئەمەرللەچىىتە ۋۇىلىىت ئلزسىىا   ائرسىلزلىىا ئىىبزلز  الىىى چسئراڭىىدەز  ەىەت الىىل چتلۈ  كىىەاىلرەئۇ

اق  خارل لسس   ئسڭ  مەالسئلم ىاردۇ ىاما  قىبزرل ە  ڭلشىاڭلا ئا ل لى  چاكىغادد  مسالىسر اڭغئ ۋۇىلتزلىا ىەھئلزى  ااخشى  خارلسس  ا

: ھېىى ە  ىەىلىەچزىى  ااخشىى  ولرلىىدد  ولىى  ىەھلسىىتە «ۋۇىلىىت ىلرل ىىىا ئئخشىىاادد  الىىە  قەال لسىىەڭ  الىىېز  ئىىس قېسىىلدد»ولرلىىدد  ئىىسۇئ 

ئىىبم لز  ڭىىې ە ولىىرە  ئبچۈۈزگەڭرلۈلىىدلل  ااكىىرلىلز  : ئاسرلشىىلللغ چىىبت ڭەئالىىلدلل الىىئئال ىلرلزلىىددوەڭىىدلزلا ىەھل ىى  ىللىىامەت قىىۈڭل ە ى»

ھدڭلىاڭ  ىاڭىدۇى اىىئل ولىرە  چا ىىاڭرلى  ۋە ئىسڭ  ڭىې ل ە ئلشىرەچۈەڭرلۈلدلل  ئىۈگەڭ ە  ولرل لىى ە  –ئلى  ولىرە  چۈگەچۈەڭرلۈلىدلل  مىال  ڭىې ە

  ھەە قەر ە   ②«رلزلددالئئۇى ىل –ىاڭدۇى ئەمەل ىلرلاڭرلىلدلل الئئال 

ىىىىئئدى  وەھەڭىىىرەئگە  سىىى   قىىىبزرەئ ۋۇىلتزلىىىا ىەقرلىىىل چەالىىىل لز  اىىىۈزەق  قبئۈكىىىتلغ قبئلىىىدد  ئەم ىىىا ۋۇىلىىىت ىل ۇاغئرىىىالئاھھل

چئالىسە ىىارللر   ئاالكرلت  ىاچ ۋە الاىارغئرا ئاىرلت ئېرل  قېرل  ولرە  ولررە ئاخل   ئەاەرزل س ىاىل لى  قېرلىدد  ۋۇىلتزى  اۈئۈكىلدلل

ىارىىدۇ ئبزلزلىا ئاااالىى   ر ااىدد  ئلزسىا  ىىىسھئلت  ئىسڭ  ئائىللىا ىېۈلزدۈئەر ەاىىدد  ئىس مەھەڭلىىلەت ۋە گۈررلزلشىرەئڭ  خائۇوغكىتسئرا وئ

ولرلىى ئىېرل   ئلجىاھ ىلرلى   ملررلتى  ۋە ۋەچلزى   ۋۇىلىت  مسكىس ۋۇىلتزلىا ئىبز  –ىسھئلت  ولىرە  قلشىلرەئڭ  ىەاى ۇ  ىارددئلىدد  ماڭىا وىس 

ۈئۈە ئلشىىرەش  ااخشىى  ئلشىىغئڭ  ىلرلىى   ئىىبز  ئې لشىى ەق   وئرلىىا  ااخشىىلرلىغئڭ  ىئرلىىا قەرتىىۈئۈش ائرلىىدۇ ئۈىىىۈ  اىىا  قباىىد

ئەىلررلىغئڭىىى  ئىىىئاللتل   ەاتلىىىددئ  ھېىىى ەز  وىىىس ىااىىىاچرلت مسالا لسىىى  ئىىىسزد  مسالىىىاولىلرەئگە چەالائۇڭلىىىا  مەاىىىدۇ  وئرىىىسە  ۋۇىلتزىىى  

ڭەچلىىجە اىىائلتل  ولىىرە  ئىىارغىز  ۋە  شىىىا چې لشىىرلل وئرلىاڭغئڭ  ااالىىدۇ ئئئدڭىىدۇە  ىەھل رەكىز  ولر ەڭىىرەئ ۋە ۋۇىلتزىى  ىلىىا چسچىىسە ىلرل
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 ئل ا. چل ملك  ئلۋۇالت   ②



 

   « ئسچسە ىلىلدللا  مسالاولىلددئ خەرىلز  مەمزس  ىلغۇادللاڭغئ



 

 ۋەدىگە ۋاپا قىلىش ئەخالقىي مەجبۇرىيەتتۇر

 

 ىلرلىى  ۋەھلىى ە ۋۇ ىىا سىىا ئسڭل لىىا ۋۇ ىىا ىلرلشىى  ۇزلىىى ئلشىىىا ۋەھە ىلرلىىا  وئر ولىى ەئئلزسىىا  قېرلشىىلى چۈزالىىە قېرلشىىل ل ە ئلىىىااە ىلرلشىى   

دە الىىاختلرلىتلل ىسئئىىا  قەئل ىىكىىسڭلا ئۈىىىۈ   ئلزسىاڭلم گىىۈزەل ئەخىىغى وئرسىىا  ۋەھلسىىل ە خلغ رلىىت ىلرلىى  وەق ىىس ىىىاچتلت ئەزلررلۈتىىسئ 

 : ئلسىى ۇ الۈئلسىىلدە زلىىائئىىا  قەئل ىسئاگاىغڭىددئدە  ۋۇ اھۇئرلىىىىا ئۈڭدەاىىدللا  ئااەچرەئڭلىىا قىىبە وئرلىىاڭرلى  ئەاەورلزەئرلىىل ئەمەل  

 ھەە قەر ە   ①  ىۈڭۈ  وې لر ە  ۋەھلزلا الئئلى  وائىلرل غئئەمەل  وې لر ە  ۋەھل ە

رلشىى  د  ھەە چئڭسئاھەمزلىىا گېپلىىدە چسئلشىى   قلشىىلرەئ ئائلسىىلدۇ ئلشىىەڭ رلل  گېپلىىدلل اېزلۋۇر ااىىدد  چئ لغڭىىدلل چئىىىاچ ئئرسئرل ااىىد 

 ئاۇىلىىدلرلل ئاھەمىىدە ئلۈۈىى  خلىى  ىلزلىىا ڭلشاڭلسىىلددئ  ۋەھلىى ە ۋۇ ىىا ىلرلشىىز  ئەمەرىى ە ئاكىىسئدش ئۈىىىۈ ئسڭلىىا ئلزسىىاڭلم گىىۈزەل ئەخغ

 ئ ھدوئرسك    اەڭە ول   ئل ۇھلزلا ىلا وئرسك  قې ەز  ئسڭلا ول   ئەالتە چسچلۋېرل  ىاولرلللتلزلا اسىل    وئرسك  

 لىسەگەك مېڭە بىلەن مەھكەم ئىرادە ۋەدىگە ۋاپا قىلىشنىڭ ئامى

تلزلىا چىىبۋە  ئەالىتە چسچىىسش ىاولرللل»ڭىىامرلت ئەالىل لدە مسڭىىدۇى ھەە اازرىا   «مسالىسر اڭزلا ئەخغىى »مىسىەم ەھ رەززۇرلىىم  ئەرىغمە

لىىدرل   ئۈم –ۋەھلىى ە ۋۇ ىىا ىلرلىى  ائرلىىدلۈ  ئلۈۈىى  ىىىئڭ چئالىىارلسھدئ  ئلزسىىاڭزلا ئىىائزد  وئرسكىى  كىى  ولىىرە  ئل ۇھلزلىىا الىىسل رسوئ

الىەگەز  ۈىىۈ ئوئرلىاڭرلى  الىەۋەورلل وەز  ئلشىغئ ئلزسىاڭزلا ئېسىلدلل قبچۈئۈرىۈە قېتلىدد  كىسڭلا  قىبەىەئخل   ىلرلدللا  ئلشرل   

دۇى س ئەمەل ۋەھلىى ە ۋۇ ىىا ىلرلىى  ئۈىىىۈ  چئرل ىىس زۆئۈئھدئ  ىىىۈڭۈ  ۋەھلسىىلز  ئسڭتىىسە ىارلىىا  ئىىاھە. ۋەھلسىىل ە ىاڭىى وئرسكىى  مې لزلىىا 

ەكىىۈە لىىل وەھەل چبرقېىىللل ۋەھلسىىل ە ۋۇ ىىا ىلرلشىى   ئل ۇھلسىىل ە قېرلشىى   ىاڭ لر ئلزسىىا  وەئگە  ۋەھلسىىلز  ئېسىىل ە ئارلاڭىىدلل ىلغرلسىىس ل

خشاكىى للا  چىئر ۇ قەرسىىل س وىس ئلشىىز  ئەمەل ئاكىىسئدش ائرلىدۇ قىىۈچ الىىەئە ىلرلشى  قېىى ەز  قلشىلرەئ ۋەھلسىىل ە ۋۇ ىىا ىلرلى  ائرلىىدۇ ئئ

مىې ە ولىرە   ئبزلىدە الىەگەز مىسمۈلل  وئرسكى  ېللى  ىلسى ەچرەئڭ  وېشىلدلل قەىۈئلشى  مىسمۈلل  ىىۈڭۈ  چبرلزلىدللا  وەھەل ئ –چەىدل  

 « ئاھە. ىئىس. ۋەھلسل ە ۋۇ ا ىلرلدد ئسرسرۋۇئ ىەرلز  مساەالسەمرەكتۈئگە 

 ئۆتكەن كۈنلەرنى ئەستە تۇتۇشمۇ ۋاپادارلىقنىڭ جۈملىسىدىندۇر

ۇئرلىزلىىىا الىىىرەە چسئلشىىىل س ۋۇ اھولىىى  ئاھەمزلىىىا ىىىىازل  ۋە قەر ۈالىىىلدە  اادلرلزلشىىى  ئۈىىىىۈ  ئىىىبچۈە  قىىىۈڭرل لز  ئسڭتىىىسە ىار ىىىاي ئە 

ا ازل  الىىاىرلىىئلر لىى   ڭىىام ۇت وئرىىسە ىىىازل  ئىىارغى وىىاارلت وەئگە  وئرسىىا  ئلر لىى   قېسىىەر ا  وئرىىسە  ىىى: اۈمرلسىىلدلزددئ  مەالىىلرە 

ە ئې لشىىىىۈە  وئرسىىىىا  خىىىىسھھ  ىې ىاىىىىىا  ڭىىىىام ۇت وئر للاڭىىىىدەز  ئار لىىىى  اېتلىىىى  واى للاڭىىىىدەز مەر دئرلزلشىىىى   ڭام ۇچغئڭلىىىىا ۋ

 ر اڭغئڭلا ىارللا اەچ ەالتلل ئبزلزلغ ئئاغە ااكلش  چئرل س ىئ اررلت ۋە ڭې ەچۈە چسزقئئرسىتسئ  قېسە

 پۈتۈن ئىنسانىيەتكە ۋاپادار بولۇش الزىم

ى  وئرسكى  ۇزلى ئئمىس. ئسۇئڭلىا ھلزى   ئل ىى  ۋە ئەڭ لىدلل ىەچىللىزەزەئ ۋۇ اھۇئرلت ئېسل   ەزلىرەت وئرىسە  ئىس وىائرلت ئلزسىاڭغئرا

لشىىىلرەئگە  ەزلىىرەت ھېىى ە   ائىلغڭ ااىىدللا  ولىى   ۈچىىۈ  ڭەئالىىە  ئاھەمزلىىا وەز  قلشىىلرەئگە ۋۇ ىىاھۇئ وئرىىسە  اەڭە وەز  ق ىىىۈڭۈ 

 اەلىىائس   ئسڭل لىا ئەمەل  ىلرلزلا  ۋەھە  چۈزۈر ە  قېرلشىلى ىاڭىدۇىغ قلشى  ولىرە  وئرسى ئەزل  ۋە البزلدە چسئماادللا  وئرسك  چئر ۇ

اا لى   الىىەۋەورلل ئىىلاڭەچرلىىل چىىئر ۇ ئىىاھە. ئلزسىىاڭغئرا مسئىىاملرە ىلرلشىىتا  ئسۇئڭلىىا ئەڭ ىى   ھلزىى  ۋە ئل ىىىىلرلىى  كىىەئچتسئ  ىەىلىلىىم ھل

ڭدۇىغ شىرلىلتسئ  كىسمسئاملرلدە وئر اادد  وەرۈى  ىەم لى ە ولى  خلى  مسئىاملرە ىلرلىدد  ىىۈڭۈ  ااخشىرلت قل ى ە ىلرلز لسىس   ئىس ىامىا  ااخ

 وسڭلىىا ئۈىىىىۈ  ئارغىزلىىا ڭەزەئلىىىدە ئئخشاكىىغ ىىىبئمەچۈە ئل لىىىددئ  اامىىىاڭرلىتسئ  ئلزسىىاڭغئاامىىاڭرلت قل ىى ە ىلرلز لسىىىس   ئىىس ىامىىا  

ئرىىىسە  ومسالىىىسر اڭغئرا مسئاملرلىىىدە ئاھلىىى  وئرىىىسە  مسالىىىسر ا  ئەمەالىىىرەئگە ئاھۇرەچسىىىلكرلل ىلرلىىى   اىىىاق  مسالىىىسر اڭغئرا الىىىلرلت 

 مسالسر ا  ئەمەالرەئگە ىئ ال وئرسش چئر ۇ ئەمەل 

 شىلرلت ىلرلىى  ئاڭللىا ااخ –وئرىسە  ئبالىىۈە اېىتلر ە  ۋەچەڭزلىا رې لزى  اېىىلل   ئاچىا  ۋزد ئلزتىىاالل ىىئڭ مىاۋزدۋۇ ىاھۇئرلت ھېى ە  مىا

  ااخشىى  ش  ائىسىىسرغئڭلا ىارللىىا اېىىتل   اېتل غئڭلىىا وېشىىلز  الىىلغش   ەئزەڭترەئڭىىدچسرىىىاڭغئ ولىىرە  ئلكھلشىىل  چىىسئ –ئىىسئدى 

  لس  ۋۇ اھۇئرلىزلا اۈمرلسلدلل الاڭلرلدد وېىل   ائئلسللا الاھلت وئرسش ىاچائرلىغئڭلا ىەم
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 رىنسىپتا چىڭ تۇرىدىغانالر سۆيگىگە اليىقتۇرىپ

 

للا الىاھلت وئرىسە  ىاڭىدۇىغ ولى  كىائۇئلتتا وئر لسىس    ل لزسىلپئلزساڭغئڭلا چەولىلتى  ۋە خىائۇقتې   ىەئ خلى  وئرىسە  وەزلسى  ئىبز 

    ئلزساڭز  واكىلغئ البالدد ۋە ىبئمەچرەادد  ل لزسلپ  ئەم ا تا ىلا چسئالا  وەزلس  ئسڭلا ئەقسل ە قېرلدد ل لزسلپ

تا ىلىا چسئلىدللا  ۋە ئېتلىاھلىدۇ  ل لزسىلپ»: ڭامرلت ئەالل لدە مسڭدۇى ھەە اازلىدد «ىاااچل لكڭ  ىەھل رەڭ» ئەئلف  ئەرغمە مسىەم ەھ 

بز مەڭپەئەچىى  ئۈىىىۈ  ىئررلزار للىىا  ۋۇىلىىتغئھۇ    ئلزسىىاڭز  واكىىىلغئ ئىى ل لزسىىلپمسالىىتەىۈە. وئرلىىاڭغئڭ  ىەئقلىىى الىىبالدد  ىىىۈڭۈ  

البقۈە  ولرە   ىەرللدلل ئسڭل لا ىبئمەت ىلرلسالى  قېرلىدد  ئسڭل ىدلل ئەا لزلىدد ۋە ئىسڭ  ىىئڭ ولرلىدد  وېشىللا قىۈ  قەرى ە  ىىارغئھۇ 

ارلىغئرىىا ىۈكىىۈە ىېرلشىىتلل     ئلزسىىا  خاچ ل لزسىىلپئسڭل لىىا مىىسئۇالىەت ىلرلىىدد  ئسڭل ىىدلل اىىائھە. الىىئئۇادد ۋە ئسڭل لىىا ئلشىىلزلدد  

ڭە سىىلزلا ئائىلسىىللا قل لىى  ئىىبزلز  زللاڭلىىا ئسى لتلشىىتلل الىىاىرلزل  ىارلىىدد  ھدڭلىىاھلۈ  ىەئ ىاڭىىدۇى ھلىىل  ىەئ ىاڭىىدۇى  ەرسىىە ە ۋە ىەئ 

 « ال وئرسكىا  ىەئقلى ئبز  مەڭسسە وئرلا  ئېتلىاھچا ىلا چسئدكىا ىاىل لدد ل لزسلپىاڭدۇى ول  ىاڭس  ئلزساڭغئڭ  

 ال ئىنسانالر زىيان تارتمايدۇىرىنسىپپ

لدۇ ىې ۈل ىدلل  ىائۇ ئار االىرلت وئرلىا  مەالىىسل قىاھل   قلشىلرەئھلل  ىائۇ ئېرلى   ل لزسىلپ» مەزقسئ قلتاوتا اەڭە مسڭىدۇى ھەە اېكلرلىا 

شىى  ئائىلسىىلدۇ ئلىى  ئەىرلزىى  ۋە ئوىلزىى  وسرلل االىىرلت ئۈىىىۈ  ڭە سىىلز  ئەىرلىى ە وئاسىىسڭددئلدد  ئەىرلزلىىا ۋە ۋلجىىدۇھلزلا اىىئل واكرلل

ولى ل ە ىەچىلىم اارلىا  ب   ھې ەڭدەز ڭامغئ ولرە  ئاچلرل  قەر ە   ىائلز  ىئوىسل ىلر ااىدد  ولى  «الئۋرات» ااق  «ىەھللە» قبئلدد  ئس

رلىىا  ولىى ل ە ىەچىلىىم ااب   ئااىىارغئمس ىەئ ىىىاڭ ە ىلىىللل كىىائۇئلتىا ىۈكىىسە ىارلاڭىىدل س ولىى ب   ىلرلۋۇرلىىا  ئەئ  ل لزسىىل ئېلت االىىرلىز  

ىلرلىىا  الىىئھل ەئ اىىاق  ھوقاڭىىدۇئ اارلىىا  ئېلت لسىىا زللىىا  چائچلىى    ل لزسىىل ئېلت ااىىدد  خې لىىدۇئۇئرا الىىەمل لم ۋە ئۇالىىت ل  وئرسكىىز  

اارلىا  ئېلتلشىتلل ب   ىەىلىلىم ئۇالىت لررلت»ىېرل  ئېاتل ار  قۈىرۈز وئرلا  كائۇئلتغئھل س ىەچىلم اارلا  ئېلت اادد  ئلسىغ. ئبرل ىارل   

ئۇالىىت الىىبزرل ە  ئىىاھە. ىئىىىس. » ھېىى ە  ىائلىىدلز  ئئچتىىسئۇ ىئالىىا   ئەئەوىىرەئھە «ىىىائە ىار للىىا  ۋۇىلتتىىا ئۇالىىت البزرەكىىتسئ واكىىىا

 ىلرلىا  ئىاھە.  ل لزسىل ھەاىدللا  ىىېۈ ەت وىائ  كىسڭا ىاڭىدۇىغ ولى  كىائۇئلتتا وئر لسىس   ئۇالىت البزرەكىز  ئىبزل ە  «مەىسلدل ە اېتلدد

ەرللە ىلرلدد  ىەچىلم زللا  چائچ ااىدد  چەولىللۈى   ولى  الىئھل ەئڭلا اارلىا  ئېلتلى  چا ىىا  وۈگىۈڭۈ  ئىئ  ئۇالت لررلى  الەۋەورلل ىئىس. ر

 « اۈە  ىائۇ.  سرلدلل ئۇالت ل  الئھل ەئڭلا ئۇالت البزرەە چا ىا  ول  اۈە   سر  ئاخل ى  ىېساوتا قب تسئ ۋە وەئلۈەچرلۈتسئ

 

 

 

 

 

 



 

 

 ھاياتنىڭ بەرىكىتى پىالنلىق ياشاشتا

 

ئ  ۋە ۋۇىتلدد لزساڭغئڭلا ىاااچلدۇ خسھھ  السھەز ىېساوسلك ئبچۈە قېتلۋۇچىا  ول ۇ ڭەئالە وائ  ئس وئرسل س  ئسۇئڭلا ئبم  ئ

 ىئكلز  چېپل  وئرلل ە  ئس چلكۇ ىل ۇڭرلت ىاررل للا اېتل  ىارلدد ب  ئلزسا  چسرسرسە ىئڭ وئرسە  ئەىل 

قبە الاڭرلت » ڭامرلت ئەالل لدە مسڭدۇى ھەە اازلدد:« مەالىسررسىزلا الېا  »فەى  ملسل رلت  لسەئرئگللە ھوقتئئ  ئلل ۇىلى     

ئلزساڭغئ ىل ۇ  ىاررل للا اەچۈەڭ ە ىەھەئ ئبزلزلا ىاااچ  ئۈىۈ  ول ەئ  لغ  ااق  ول ەئ رااە چسئرسزۇر االتلل   لغڭسلك  

وې لرلا  چەچىلىاچىا ئاالاالغڭلاڭدۇ  ھدڭلاھۇ ىاااچ  ئۈىۈ   لغ  لا ااكاادد  ئامې لۈلزلا ىائۋۇئھ ئسڭلۋې التېت  چەئلپلدلل ئېرل  وئرسكل

%ڭ   ئەم ا ىاااچ  ئۈىۈ  ول ەئ  لغ  ااق  رااە چسئرسزماالتلل 3چۈزۈە  كس  لغ  وئال ە ماڭلدللاڭغئڭلا ڭلسللت  ئائۇ  

رغئڭ  ئبزلدلل الئئۇە ىئا اادللاڭغئ %ڭ  چەكۈل  ىلرلدلۈە   مە  قلى؟ ڭەگە وائل ە ؟ ھې ە  الئئا97ااكاادللاڭغئڭلا ڭلسللت 

ئۈىۈ  ڭې لرەئڭ   ئبزلزلا ئاخل ەت ىەئقلى ىەئ ااادۇ قبە الاڭرلىز  ئل لرەادد  ئارغى چائاۇ ئلزساڭز  اائۇچىا  ۋۇىتلدۇ  ئسڭل لا:

ھەە  ① ەۋەئھۇئھدئسس   ئارغىتلل ىئئىسڭغئ  ىۈڭۈ  ئارغى ىلرلۋۇچىا  ئلشل غئھلل چئرسى خۇە واىچەالائرللاڭرلىللا ىائ

ولردۈئگە   وس ئااەت ئلزساڭلا وس ىاااچرلت الە ل   ئۈىۈ  چەالائرلت ىلرلشز  ۋە ئاخل ەچرلل ئۈىۈڭ س ئئزدىرسى ئېرلۋېرل  ائرلدۇ 

  «چل لش اڭرلت قبئاللتلشز  ئەم  ىلرلدد

 نېمە ئۈچۈن پىالن تۈزمەيمىز؟

 دلۈل ە: ەئ رااە چسئرسزماالرلىلدلۈ  ئاالاالرلت الەۋەورەئ چبۋەڭقبە الاڭدلۈ  قلشلرەئڭلا ىاااچ  ئۈىۈ  ول ەئ  لغ  ۋە ول

لغ  چۈزۈە   چۈزگە   لغڭلا ئەمەل ىلغر االرلىتلل ىئئىسش  ئلزساڭغئ وس ىئئىسڭ ز  ئېللك  ولرە  البزرل لسل س  ول ەئ  1

تلشلدلل چبۋەڭرەە قې ئوىلم مەڭلۋلللتلزلا ئسڭل لا ئەمەل ىلغر اي ئبزلزلا ئاالكرلىلزلا ئئچتسئللا ىلىل  ىېرلشلدلل ۋە كسڭلا ولرە 

زسلپغئ  ل لب   ل لزسلپغئڭ  ااخش  قبئگلز  ولرە  ئبزرل لزلا وس ىاڭس ب  ئەڭسل ەادد  ئلزساڭغئڭلا قبە الاڭرلى  ىاڭس 

ل ە مەرس. بزھۇئل لسلدە ااكلشلز  ااىتسئماادد  ىۈڭۈ  ئلزسا  ىبئرۈقز  ۋە ئەئقلزرلۈز  قب  ەز ااىتسئلدد  ئەم ا ىاااچتا ئ

  لغڭغئڭ  چۈزۈە ىلىل    كس  لغڭغئ وئال ە ئل  قبئگە  ئاھەمزلا ئەڭ قۈىرۈز ئاھە. ئلۈەڭرلۈلدە كەز ائى 

اڭددئدش ىئاالكرلىلز  ۋە ئل ۇھلسلكرلۈلز  ائكسئدش ۋە ئبزلز  االرلت  وەز  قلشلرەئ ئبزرل لزلا   ئبزل ە ئلشەڭ  ىلغر 2

  لا ئل اڭل لكھەادد  ھدئدل  وسڭل «ولرە  وئرلدد  ئارغىزلا چەىدل  ىلرللز  ئەڭ ااخشلسلددئ ىەم ە ئارغىزلا چەىدل  »ئۈىۈ  

لشلرەئ لا  مەزقسئ ققامل   ىۈڭۈ  ىەم ە ئل  ئارغى چائاۇڭلا چەىدل   ۋە ئل ۇھلس  ولرە  وئرلدد  ئەم ا ئبزل ە ئلشەڭ  ىلغر اادل

اكاكىا اۋە راالرلل  واچل  مەىسەت ىلرلزلا    ىۈڭۈ  ئارغى چائاۇ ولكڭ   لغڭرلت ئېسلرلۋۇرلا  وس البز ىەى البز وئرسل س  ئسڭل دلل

 تسئ وسا درا   واكىا ااڭرلىغئ  لغڭسلك ۋە راالسلك ااكاادد  ئەم ا ئلزسا   لغڭرلت ااكاكىا اائلتلرلا  مەخرسىاچ

لتتا   ئەاز  ۋۇىئگەڭرلل ۋۇىلتز  ئئر لرللاڭرلت وئرسە  قې لۈتۈئۈش  ىۈڭۈ  ىلرلشىا چې لشرلل ئلشغئڭ  ئبز ۋۇىتلدلل  قې لۈتۈ3

لشز  ئ  ئاھە. ىەئ ئبز ىاااچلزلا ڭېسلۋلرل لز  ۋە الائاھلتلز  قې لۈتۈئگەڭرلل وئرلدد  قې لۈتۈئۈش ملۈ وورل للا ئسى للا  ئسى للا

الل   سئالەچز  ئبزل ە قېرلدللا  مسڭااس  ىەئگلك ىلر اادد  ئس ئاخل     ب  قې لۈتۈئلدد  ئەچە ىلرل ە   ئبگۈ  ىلرل ە   ھەادد

 قۈچۈش اەئااڭلدۇ وس ھدڭلاھلل ئاا لرلدد 

لا وئرسكلسلك     لغڭرلت ااكاش ۋە  ىلرلدللا  ئلشغئ ئۈىس   لغ  چۈزۈكزلا مسىل رلىللا ئلشەڭ ەالرلل  قبە ئاھەمرەئ  لغڭ4

 مە » ھەادد: زلا  اادلرل للل س ئلشەڭ ەادد  وەزلرل  ااكاكز  ئەۋزەل قبئگەڭرلۈتلل   لغڭز  ااىتسئماادد ۋە  لغڭرلت ااكاك

رسە الاڭدۇ وئب  ۇھەادد  وس ھې ە  ئاڭد«    لغڭسلك ئلشرەە قېرلۋۇچل ە   ئەم ا ئلشرل لى رەرلللرلل قېتل  وائلددرسېالرغئھلل و

ارلدللا  لشىا ئېشل  ىالاڭدۇ ئب  ڭدۇى ئاڭدۇىارلدللا  ئل   ئسڭلا ئۈالتل ە وەز  ئاا لى ىارەچرەئ ىائلدل ە قل مەادد  ئەم ا ىاااچز  مس

 مەااسل  چەرەي ئۈالتل ە ىسئدش خەچەئرلۈتسئ 

دد  ۈكز  ولر ەا  وەز  قلشلرەئ ىاااچتا  لغ  چۈزۈە  كس  لغ  وئال ە ئل  قبئۈكزلا مسىل رلىلز  ولرسل س  ىاڭدۇى  لغ  چۈز5

 چۈە ئارەمدلل قېتل  ىارلدد كسڭا ئسۇئ ئبزرل ل ە ول   قېرل   لغ  چۈزۈە وې للشلز  قۈ

 نېمە ئۈچۈن پىالن تۈزۈش زۆرۈر؟

ىاااچرلت ئلشرل لدۇ  لغ  چۈزۈش ۋە كس  لغ  وئال ە ئل  قبئۈش چئرل س ئەى للەچرلۈتسئ  ىاااچل لكھۇ  لغ  چۈزۈكز  ولك ئۈىۈ  

                                     
 ب ئااەت 18ىەك  الۈئلس :  ①



 

 ىئڭ الەۋەب وائ  ئسۇئ چبۋەڭدلۈل ە: 5زۆئۈئ ىلرلدللا  

لزساڭزلا ىااات ئلشرل لدۇ  ئسڭلا ول ەئ مسقەم ەل   وگ ۇم لس  ۋە ول ەئ مسڭتلكلى  لغڭ  ئبزلز  ئلدۇئە ىلرل   ىۈڭۈ  ئ  1

ھە   ۈچۈ  ىاااچرلت ب  وئرسا  ئبزلزلا ىاااچلز  ۋە ئاىلۋلتلز  ئبز قئڭت ور  ۋە ئبز واكىسئدك  ئاالتلدۇ چسچىاڭرلىلز  ىېى ىلرلدد

ب   ە وئرلدد  ئلزساڭزلا قېرەىلۈ  ئۈىۈ   لغ  چۈزۈكتلل ئارلدللا  قۈچىسۋۋەچۈە ئلب  الاىەرل لدلۈ  ىەم ە ئلشتا اېتەئرلل قۈچ

ىسۋۋەت ىاااچرلىزلا مۈكۈلغچرل لز  اې لشتە ىئڭ اائھەم   وئرلدد  ب  ىسۋۋلت  ئەرۋەچتە ىئڭ ۋە ئەى للەچرلۈتسئ  مسڭدۇى قۈچ

ھە  ب    مەخپ  چەئە رل لزل س ئئودۇ  ولرلددىۈڭۈ  ىەئ ئلشز   لغڭرلت ئېرل  وائرا  ئاھە. ئلشغئڭلا قبزگە قبئۈڭ ەادللا 

ئسڭل لا ىائك  چەھول لز  ئارلدد  ئسڭلا ڭلشاڭلا اېتل  ائرلدۇ چۈزگە   لغڭرل   ئسڭلا وائىە مۈكۈلغچغئڭ  ۋە چئالىسڭغئڭ  

ىاۇۋەت ب  ل لدلل ىسزدئاې لش  ئۈىۈ  زۇ ال ىسھئەچۈە ئل ە وئرلا  وئرلدد   لغ  ولرە  ئل  قبئگە  ئاھە. ىاااچزلا ىلللز لرلىر

 واكىلغئ مسمۈلل ئەمەل ھەە ىائللا  ئلشز  ئەمەر ە ئاكسئراڭرلت ڭې دې ە  گۈزەل»: ىېى ىلرلدد  خسھھ  ئائلستئچې  ئېلتىاڭدەز

 «ىەلب 

رلا  ئبزل ە ئلشلزل   ىاااچتا  لغڭل لكڭ  ئئىسى ىلرل  اېكلشل لكڭلا ئبزلغ اللكگە ئلشەڭ  وېللشغادد ۋە ئبزل لكگە وئ    2

ئلشەڭ ل لك  ول ھلزغ ئاكلدد  ئاڭدلل ىاااچرلت ئلشرل ل لكڭ  ئبز قئڭت ورل لكھۇ چسچسە  لغڭل لك وئال ە ئل  قبئگلزل لكھە  وس 

ئلشەڭ  ىەالسلرەە ئاكلدد ۋە اللكڭ  ھۇۋۇمرلت ئارلا ئلر ل لرەكۈە ئلتتل لدد  ئاخل لدۇ  اللكڭ  قبزرل ە  مەىسەچۈە ۋە زوئ 

 ئلدد  ئبزل ە ئلشەڭ ە  ئاھەمز  ىې ۈلى چئختلتار اادد ۋە ائرلز  چئالس  س ىاۇر اادد ئسچسىغئرا ئېرل  وا

ىل  ەت اائلتل   ئلزساڭزلا ىاااچرلىتلۈ  ىل  لت  ئسڭلا ىئرلا قەرتۈئگە  ڭەچلجلرل   ولرە  وەر لرلزلدد  ىل  ەت اائلتل    3

رەش ولرە  وئرلدد   لغ  وئال ە ئل  قبئۈە ڭەچلجە ىازلزلشزلا ئلش  وئرسا   لغڭرلت ىاردۇ ئلكىل  ئلشرەش ۋە چسئماالتلل ئلر ل ل

ىل  لتلز  ب  ىسۋۋلتل ە ئلشەڭ ەڭرلۈ  وئرسە  ئبز ىەھل ب  ئبز  ئلزساڭزلا ئبزلز  ىەھل رل ەڭرلۈ  ۋە ئبزلزلا قۈچ

 قبچۈئگەڭرلۈلددئ 

لز  زۇاە وئرسكتلل  الاىغە ىارلا  ۋە ئسڭ  ۋۇىلتز  چېجەش  ئلزسا  ىلرلدللا  ئلشرل لز  ئاردلل  لغڭرلۋۇرلاڭدۇ  قبە ۋۇىت  4

چېجەە ىارلا  وئرلدد  ىۈڭۈ  مسڭدۇى ئاھە. ئاۋۋۇل ڭې ە ىلرل  ۇزل رلىلز  ئئودۇ  ولر ەڭرلۈ  ئۈىۈ  ئەى للەچسلك ئلشغئرا ۋۇىلت 

ڭرلى  ئبزلز  ئبرتۈئگلزل ە چەڭددئ  الەئە ىلر اادد ۋە ىلرلشىا چې لشرلۈرەئڭ  ئارد  ولرە  ىلرلدد  ئلزساڭزلا ۋۇىتلز  ولاسھە زۇاە ىلرلا

 ىۈڭۈ  ۋۇىلت ئبمۈئ  ۋۇىلت ىاااچرلىتسئ  

ىاااچلدۇ ول ەئ  لغڭ  ۋە مسئەالە  ول ەئ مسھھلىاال  وئر للا  ئاھەمرەئڭلا ىاااچ  ئلكچل ۇە ۋە خاچل اەمسلكرلل ئل لدە   5

ئلدللا  ئاھەمرەئڭلا قبڭر  خاچل اە.  ئبزرل   ئبچلدد  وسۇئڭلا ئەقسل ە  ىاااچلزلا ىەم ە الاىەرل لدە  لغ  ولرە  ئل  قب

وەخترلل قېرلدد  مسڭدۇىغ ىاااچزلا چەملز  وائىە رەززەچرل   ولرە  چئرسى چېتللا  وئرلدد  ىۈڭۈ  مسڭدۇى قلشلرەئڭلا ئل ۈ  

الائاھەت »: ت ئېلتىاڭدەزھدڭلااللدلۈ  زۇ ال ئېزې گللە ئسۇئڭ  ىاااچزلا چەملز  چېەل س چئرسى چېتلشىا ئلتتل لدد  خسھھ  ئوزۋېر

 «  لغڭغئڭلا ۋە اائلتل  ائرلدلۈ  چل لش اڭرلىغئڭلا ئل ل ە ائكسئدڭلاڭددئ

 ىاااچتلۈ   لغڭل لكڭ  ىاڭدۇى چۈزلسلك؟      

وئرسك  ىاااچرلىتلۈ  ئسچسى ماھھلم اەىەچتلۈ  ئسچسىغئ ولرەڭغ ىەقرلزل  ىار اادد  مسڭدۇى ول  ئسچسىىا چە  الاىرلىزلا ااخش       

ولرەڭغ ااق  ھوالتغئڭلا قبە وئرلاڭرلى  ولرەڭغ ااق  ئارلم ھلپرئملا ڭائل  وئرسش ولرەڭغ اەچۈلر  وئر اادد  وسۇئڭلا ىەم لس  

ىاااچتا ئې لشۈلر  وئرلدللا  ئسچسىزلا ول ەئھلل  ائىلسلددئ  وەل  ئەم ا ىەىلىلم ئسچسى ىااات الاىەرل لزلا ىەم لسلز  ئبز 

  مسقەم ەل ئسچسىتسئ  كسڭا ىااات ىاازامرل لدۇ رەرلللرلل وئرسش ئۈىۈ  ئسڭل لا چەڭپسڭرسىز  ئاالال ىلرلا  مسقەم ەل ئل ل ە ئارلا

 ول   لغ  چۈزۈش ۋە ئسڭل دۇ چبۋەڭدلۈ  وەش ىئڭ ئاالاالىا ئەى للەت وې ل  ۇزلى  ئسۇئ چبۋەڭدلۈل ە:

ئاالاالرلت ۋە ئەى للەچرلل چەئە رل لزلا ول   ئسڭلا ئوىاڭلم  ڭئەمەڭلۋ  چەئەە  ىەئ چەئلپ  چەڭپسڭغكىا  ول  ىاااچزلا   1

ئبز چەئلپلددئ  وس ئلزساڭزلا ئارغى چائاۇ ولرە  وئرلا  مسڭااللۋلت   ئل اڭ   ئېتلىاھ   ىل  ەت ىائلش  ۋە  ل لزسلپرل   ىاچائرلىغئڭ  

ارغى چائاۇڭ  ۋە ئسڭلا ىەىىلز  ئسڭسچىا  ىاردۇ ااكاادللاڭغئ  چئۇ ئسچسىرل   ولرە  ماختلزل   ئب  ئل ل ە ئارلدد  ىاااچتا ئبزلزلا ئاز

خا. خللال ئل لە ااكللسىلغئھدئ  ئارغى چائاۇ ولرە  وئرلا  مسڭااللۋلت  ااالدۇ وئرلاڭغئ ىەملشە خاچل اەمرلل  قبڭر  چئى ۋە 

ىاۇۋەچرلل ول  ىاااچز  چەىدلى ىلرلا  وئرلدد  ب  چئرسى ول  الائاھەت ئل لدە ااكاادد  ىۈڭۈ  وس مسڭااللۋەت ئسۇئرا كسڭدۇى ىسزدئ

ىسۋۋلتلز  ۋە اېتەئرلل مەھەھڭ  ئارغى چائاۇرا وئرلا  اېىلزرلىلدلل ب  مسڭدۇى ئاھە. ىاااچرلت الە ل لدلۈ  مۈكۈلغچغئرا ىائك  قۈچ

 چەملل ئېتلدد  السڭا ئس ىاااچرلىزلا ىەم ە الاىەرل لدە مسقەم ەز ئسچسىغئڭ  ىازلزاۇادد 

كەخسلم چەئەە  وس چەئەە كەخسزلا ئبز  ۋە ئائلرلسل ە مسڭااللۋەچرلل وئرسە  ئئىسش  ئبگلزل   قبڭۈل ئې ل   ئائۇ.   2

 ئېرل  ىاچائرلىغئڭ  ئبز ئل ل ە ئارلدد  مسكس ئلشغئڭل س ئاردلل چۈزۈر ە   لغ  وئال ە ئېرل  وې ل  چەرەە ىلرلزلدد 

ىلۈل ە مسڭااللۋەچرلل قەالپ  ااق  خلكملت  ااق  چسئمسكلز  ااخشلغش خلكمەت  وس كەخسزلا قېرەب  قەالل   ۋە ئل   3

 ائرلدۇ ولرلى ئېرل   قەالپلز  چەئەىىلم ىلرددئدش ىاچائرلت ئلشغئرىا وئرلا  ىسھئلتلز  ئبز ئل ل ە ئارلدد 

 ل ل ە ئارلدد ھدڭلااللز  ئبز ئب  ماھھلم چەئەە  وس كەخسزلا قل ل    مائاك  ۋە ىئرلا قەرتۈئۈك   لغڭغڭلا  مال  4

 ئل  ەقتلۈ  چەئز    ل لزسلپ  ۋە ئاھلتلز  ئبز ئل ل ە ئارلدد ب  چەئەە  وس كەخسزلا اې ەز تچە  الاىرل  5



لشزلا ئبز  اسىل لى  وەش ئاالاالىا ئەى للەت وې ل   وسۇئ ىەىىلدە چۈزگە   لغڭغئڭ  ئئئدڭدۇش ائرلدۇ چل لش اڭرلت قبئاللت

قبزرل ە   ەزەئھلل الاىلت ىلرل ل ە قبڭۈل وبرۈە  وەزلسلز  ڭۈتسئ  ئەم ا وسۇئڭلا وەزلسئلزساڭز  وەخترلل ىلرلشىا اېتەئرل

 « الائاھەچز  ىاالل  ىلرلشىا چئالىس  وئرلدد

 

 

 

 

 

 ئىسالمدا ئوتتۇراھاللىق

 

ا ل ئئچتسئللەھىەئ ڭەئاللزلا ىل  لت  ئسڭلا ھەل ئئچتسئلسلدۇ وئرلدللاڭرلى  البزرلزلدد  ىسااكزل  س ىۈش ۋۇىتلدۇ ئاال اڭزلا   

ل ۇڭللا ى ئاھەمزل  س  قەر ە  ۋۇىت  ئسڭلا قامارللا اەچۈە  ۋۇىت  وئرسە  كسڭل دلل قېللل  ئس قۈ   ېتل  چەئە ۈە ئې لرلشۈە واكغادد 

 اەچۈە  ۋۇىت  ئسڭلا قامارللا اەچۈە  ۋۇىت  وئرسە  اېش  ىئڭاالاڭسې   ئسڭلا چېز  ئاالكرلشلشىا واكغادد  

ىاچائرلت  ى  مسئاملرەەىەچتلل ئئچتسئۇىاررلت قامارلللتل ە ئل ە ول  ھلل وئرسە  وس ئسڭلا ئەىلدە  ئللاھەت  ئەخغئلسغ. ھلز  ىەئ ا

ل   ۇى وئرلا  وىەم ە چەئە رل لدە ڭامااا  ىلرل  چسئلدد  ئلسغمدلۈ  ئئچتسئۇىاررلت وئرسا  ئۇھلۈاررلت ولرە   االسلپرلىتلل ال

 قامارللەچزلا ئسڭۋۇڭلددئ  

 منىڭ ساماۋى دىنالر ئوتتۇرىسىدىكى ئوتتۇراھاللىقىئىسال

ەئاللرەئڭ  رل ە   از ڭئلسغ. ھلز  ئەھە سلكرلۈتلل ئبزرل لزلا  ەالەملل لز  ئبرتۈئۈە چاكغادللا   ئارغى چائاۇ ىاۇل ىلرلا  قب 

مەاللرلسلدە  ىائۇ.ب  اۇل  ئلغى ىلرلۋۇرلا   ىئبزرل ل ە ىائۇ. ىلرلۋۇرلدللا  اەىسھللغئڭلا ۋە خسئۇ للرلىتلل ئبزرل لزلا  ەالەملل لز

رغى  ۇى وئرسە  ئاھەادللا  خل لستللاڭغئڭلا ھلزرل لدلل چامامە  ال«  از ئاھەمرەئ ئۈىۈ  ىەم ە ڭەئالە ىاۇرددئ» ىەھھلدلل ئېشل 

 چائاۇڭلا  ەالەملەئرل لز  ۇالىلدۇ ئئرسرغش خسالساللللتل ە ئل لددئ 

 يەت بېرىىشتىكى ئوتتۇراھاللىقىئەھمى گەئىسالمنىڭ ئەقىل

لرلا ئبزلدە . ھلز  ئەىئلسغ. ھلز  ئەىلرز  ىەىلىەچۈە اېتلشزلا ول  ۋۇاللتلس  ھەە چئڭسادد ۋە ئسڭل لا كسڭدۇى مسئاملرە ىلرلدد  ئلسغ

ەىل  ئلا   ىەچتا سڭلدلائى ئاۇىلدلرلۈرەئڭ  چې لۋېرل   ئسڭ  ىەىلىەچۈە اېتلشزلا ول ھلزلل  مەڭلەال  ىلرلۋۇرلدللا   ئەىلرلا ىئى

م ئورلز  اائل اەچ ەادللا  مېتافلكلۈا ئارل   ىەىىلدل س ئەىل  ولرە  ىبقۈ. ىلرلشىا ئاردل ۇادللا  ئازرسڭغئھلل ۋە ئەىلرزلا

  ال ۇى ىاردۇ ىلرددئماادللا   ئسڭلا الاھۇالللا ىئۇى الار اادللا  ۋە ئسڭلا ىل  لتل ە ئەى للەت وەئمەادللا  خسئۇ اچ لغئھلل

 سڭ اادد ئئچتسئۇىاررت ائرلز  چسچلدد  ئاكسئلۋېتل  ئەىلرلا ىئىسڭ للاڭدەز  ئسڭلا ئورلزل س ئلزۈائ ىلرل  خسئۇ اچىا ىئى

 ئىسالمنىڭ ئىبادەتلەرگە بۇيرۇشتىكى ئوتتۇراھاللىقى

ئلزساڭزلا چاىلت  ۋە ىسھئلتل ە ئلسغ. ھلز  قلشلرەئڭ  قۈى  اەچ ەادللا  ئللاھەچرەئگە چەقرل  ىلر اادد  كسڭا ئلسغ. چەقرلپرل   

ىائۇە وەر لرەڭ ە  وئرسە  ىااسللل  الەۋەورەئ ولرە  وس چەقرلپرەئڭ  ئئئدڭدۇكتلل ئاالك ىارلاڭغئرا ئدخسەت  اېزلۈرلتل  ۋە 

 قې لۈتۈئۈش ھې ەڭ ە ئئخشللا  قەڭ لرلۈرەئمس وەر لرەڭ ە   مەاللرە : الە ەئھە ڭامازۇئڭ  ىەال  ىلرل   الس چېپلر للاڭدۇ

چاىائەچزلا ئئئڭللا چەاەم س. ىلرل   ىللزلرل  ىارلدللاڭغئ ئۈىۈ  ئۇملكۇ  ئوزلسلز  قې لۈتۈئۈش ھې ەڭ ە ئئخشللا  قەڭ لرلل 

ئچۈئرل   وسڭلا ملسار   ئارغى چائاۇڭلا  ھې ە  البز  وس ماۋزدھۇ  ①قۈىۈڭغئڭلا اېتلشل ە ئارغىىا چەىۋۇرلت ىلرل غ

  ل لزسلپتسئ  مسالسر اڭغئ ئۈىۈ  ئاالاالرلت

غى للزاكز  ئارىئلسغمدۇ اەڭە چەئقللددڭلارلت ئەت ىلرلزلدد  ىۈڭۈ  ئارغى چائاۇ ئسڭل لا وسا درا  ئەمەل  الس لكمزلا چەڭز  

ۈم  رلت چۈزلدللا  ئۇىللچائاۇرا اېىلزرلشلشزلا ۋەاللرلس  ىلرلۋېرلشتلل ئللائەت خسئۇ اچرل    خل لستللاڭغئڭلا ئبارلزلشتلل مەڭى  ىلر

ھەە الاڭاش  ۋە وەز  واچل  ھلزغئھلۈ  ئبزلز  ىللزاش ۋە اساسڭ االتلل  االۈلزلرلت ئل لدە قۈ   ئااغئڭ  ئبچۈۈزۈكز  ئللاھەت

 ل  اېتل لك الە ەالەچلس  ىاچائرلىغئڭ  قبئگلزل لكھە  ئلسغ. ھلزلزلا ڭەىەھەئ ئلرلائ  ڭەىەھەئ ئەۋزەل ھلل ئلۈەڭرلۈلز  ولر

. الىىاىاولرل لدلل ول ەئالىىلزلا ئلسىىغمزلا ولىى ەئ چەئلىىپل لغ وې لرلىى  قەچۈەڭىىرەئگە ئاگاىغڭىىددئدش وې ەچتىى    ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇ

                                     
 ت ب ئااە16چەراوس  الۈئلس :  ①



 

ولىى  قىىۈڭ  ئاوىىددرغى ئللزىى  ئەمىى  ئللزىى  ئىىال ئەزللەرغىىىس ئەڭاسڭلىىا قې لرلىى   ئئخرل ىىاي ڭامىىاز ئئىىىسە  قۈڭىىدۈزرل   ئوزۇ چسچسكىىىا 

ئىى  ئاوىىددرغىل قبزۈڭزلىىا ۋە وەھلزل زلىىا ئىىائۇ. ئىىېرل  ىەىىىى  وىىائ  ئائلرەڭزلىىا الىىېزلا »ا: ئاھەچرلزلۋۇرلىىاڭرلىلز  ئىىاڭغە ىېرلىى   ئسڭل لىى

 ھې ە   ①«ئۈالتۈڭدە ىەىى  وائ  ئااارل زلا الېزلا ئۈالتۈڭدە ىەىى  وائ  وسۇئھلل ىەئول لزلا ىەىىلز  وەئگلل

 ەالەمىلەئ ئەرەااسسىاۇمزلا ئاااررل لىدلل ئسڭلىا  ول  قىۈڭ  الىاىاولرەئھلل ولى  ىاڭ لسى   ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىاۇمزلا ئىبال ە قېرلى  

ئللىىاھلت  چئر درىىسى الئئلشىىلدد  ئااىىارغئ  ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇمزلا ىاڭىىدۇى ئللىىاھەت ىلرلىىدللاڭرلىلز  وااىىا  ىلرلىى  وەئگەڭىىدلل قېىىللل  

ەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇملا ىائللاڭىىدۇ ڭەھە؟ ولىىك  ەال»ئىىسۇئ  ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇمزلا ئللىىاھەچرل لز  ئىىاز  ھەە ىىىېى ىلرلاڭرلىرل لىىدلل 

اەڭى  ئئڭىدۇى وئرلىا  ئلىۈە    ەالەمىلەئ « ئارغى ئسڭلا ئلر ل لۈى  ۋە قېللزۈى   ۈچىۈ  قەم لرلۈرل لزى  قەىۈئلىۋەچۈە  چسئالىا ھېللشىلدد

 ە  ىۈكىەڭجل ە قېرلىدد ـ ھە  ئەرەاالسساۇ. ئازۇ ئللاھەت ىلرسل س اېتەئرلل  ئەم ا ولك ئسڭل دلل قب  ەز ئللىاھەت ىلرلشىل لك قېى ەز ھېى

« مە  ئااارىدلل الى ۇى چىسئل ە   ئبمىۈئ وىئا  ئىبارەڭ ەا ە »ھەاىدد  اەڭە ولى   « مە  ال  وئا  قۈڭدە ئوزۇ چسچل ە »ئسۇئھلل ول   

الىلرەئ ئىسڭ   »ھەادد  وس ۋۇىلتتا  ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىاۇ. قېرلى  ئسۇئرىا: « مە  قې ە ئسخرل اي ئللاھەت ىلرل ە »ھەادد  ئۈىلز لس  

 وسڭ  ھېللشلسلرەئ  ئارغىزلا ڭام  ولرە  ىەالىە. ىلرلى  ئېلتىاۇا ەڭۈ   ئىائۇڭغئھۇ مە  الىلرەئڭلا ئىارغىتلل ئەڭ ىئئىلىدللا   ئەڭ چەىىۋۇ

ىا قلشىىل غئمە   رىىېۈلل مە  قې لرل لزلىىا وەز  ۋۇىلترل لىىدۇ ڭامىىاز ئئىىىسا ە   وەز  ۋۇىلترل لىىدۇ وئرسىىا ئىىسخغا ە   )ئۇملكۇڭىىدلل واكىى

قىىىۈڭرەئھەب گاىلىىىدۇ ئوزۇ چىىىسچل ە   گاىلىىىدۇ چسچ ىىىاا ە   مە  ئىىىبارلزل ە   قل ۈىىى  مېزلىىىا وىىىس ائرسمىىىدلل اىىىۈز ئبئۈاىىىدلۈە  ئىىىس مېزلىىىا 

  ھەادد ②« ئۈم لتل دلل ئەمەل

 ئىسالمنىڭ ۋەزىپىلەرنى بەلگىلەشتىكى ئوتتۇراھاللىقى

  ئااال ەز  ئەئ ولرەاائلتلرلشتلۈ  ئبزگل لرلۈلز  قبزھە چسچىاڭدئلسغ. ھلز  ئلزساڭغئڭ  ئللاھەچرەئگە چەقرل  ىلرلشتا  ئسۇئڭلا 

ى  ۋە ئەىل  ئلۈۈ  الزسزلا ئبزگل لرلۈل ە ۋە خسالسالللەچرل ل ە ئاۇىلدە ئەى للەت وەئگە   ئەئرەئڭلا الس اڭلم اەىەچتلۈ  قۈ

شل ە  لزلا اۈقرلزلاچزلا اۈقرل لدلل ئېلل ئۇىولرە  ىېسسللات ئئچتسئلسلدۇ مسىاقل ە ىلرلشتلۈ  الئرسىىاڭرلى  ئسۇئڭلا ئۈالتل ە ىاا

ل ە چۈئچۈە ئااارغئڭلا الس اڭلم اەىەچتلۈ  ئاالكرلى  ۋە ىېسسللاچ اڭرلى  ئسۇئڭلا ئۈالتل ە اېزلۈ ەز اۈقرەئڭلا اۈقرلزلش

 وئرلاڭرلى  ئېزلت  

 قالىدۇ يېڭىلىپدىننى قىيىنالشتۇرماقچى بولغانالر 

ە قەر ە  ئلۈە   ئسڭلا ئەى لتلدلل قلشلرەئڭلا ڭېسلۋە ئېرلش  چەىەززۇ ىلرلزلدد  ىەچتا ھلل ئلزساڭغئ ئۈىۈ  ئەى ەت وئرس

 ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ. ئلۈۈ  ئلشزلا ئئچتسئلسلدۇ »ئللاھەچرەئھل س وس ئەى ەچزلا ڭامااا  ىلرلش  قۈچۈرلدد  وس ماۋزدڭلا ھەرلر  

ھې ە  ىەھلستسئ  ىەچتا  ەالەملەئ  ③«لا ئەڭ ئئڭاي وئرللزلز  چارغاتت چارغكىا چئر ۇ قەرسە  گسڭاىغ وئر اادللا  وئرسا  ئسڭ

  خسش خەۋەئ وې ل غئ  ىاىسئدە ئئڭااغكتسئدڭغئ  ىلللزغكتسئماڭغئ» ئەرەاالسساۇم س كسڭل لا چەكەولسل ىلرل :

 ھەە وسا درا   ④«ىئا اڭغئ

لەمىىىلەئ لەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىاۇمدلل ئېشىىىل  قېتەر ەا لىىىك   ەاولىىىك ھلزلىىىا ىاڭ لرلىىىل ئلەغالىىى ە  وئرىىىسە قەچىىىۈە  چەىىىىدل ھل س   ەا

 لىىىرە   ئلسىىىغ.ئەرەاالسسىىاۇ. وىىىس ھلززلىىىا ئەىللىىى    ئىىىسڭ  چىىسڭج  چەورلىىى  ىلرلىىىا  ۋە ىاااچرلىتىىىا چەچللىىىت ىلرلىىا  زۇت وئرىىىسش الىىىۈ لت  و

م لسىىى  ەختسىىىلكرلۈرەئڭلا ىەا قەرىىى ە  ولئىىىۈم لتل ە ىەئولىىى  ئلشىىىتا ئىىىۈر لرەئڭ  ىارىىىددئدە قەچىىىۈە  ئلىىىد   مسالىىىسر اڭغئڭلا وېشىىىل

 ا لك  ىىىۈڭۈ  ئاكىىسئلۋېتل  ۋە قې ەاتلۋېتلشىىتلل ئللىىائەت وىىس ئلۈۈىى  ىىىئڭ خاچىىارلت اۈزلسىىلدلل قەرىى ە  ھېسىىەز مسوىىارللە ىلرلىىا  وئر ىىا

  دىلتلىى  ىئالىىدخىىسھھ  چىىسز  ئبچىىۈە قەچىىۈە  چامىىاى رەززلتلزىى  ائىاچىاڭىىدەز  چسزالىىلك چامىىاى س چېتل ااىىدد ۋە ئبزلزلىىا ڭئئمىىاررلىلز  ائ

ي ەئقل ى ە ئئڭىاوەز  ىې لزدۇكغئ ھلزز  ىلا چسچسش ئۈىۈ  ئسڭلا ىلىللل چەئە رل لزى  چسچىسش قېى ەز  ھەە ئئاغاىدد  ڭەچلجلىدە  وىس ى

ەمىللەچىىتە اۋە ىەم لىى ە ئەىىى ەت وئرىىسە قەرىى ە  وىىس ھلززىى  قلشىىلرەئگە ىلللزغكىىتسئدە ىئالىىدد  ىەچتىىا ئىىسڭ  قلشىىلرەئڭلا خللارلىىدۇ  

د  ڭىددئدە ىئالىداىدللا   ىىېۈلى ئسڭلىا چەرە رلى   وىئال ە ىااىات قەىۈئەر ەاىدللا  رىاالۋلم ولى  ڭەئالىل ە ئااغااكىلتل  مىسمۈلل وئر ا

ال ە ە ىلرللزىى  وىىئكىىسڭلا ولىىرە  قلشىىلرەئ ھلزىىدلل الىى ۇى ااكاكىىز  چارغاىىدللا  وئرىىسە ىارلىىدد  ىىىۈڭۈ  ئىىسۇئ ىىىاڭ ە ىلرلپ ىىس ھلززلىىا چەرە

 ااكللار اادللاڭرلىلز  ئئاغادد 

ولرىىىى ەي ئلسىىىىغ. ھەۋلتلزلىىىىا اىىىىئرلز  چئالىىىىلۋۇرلدد  ھلززىىىى  قلشىىىىلرەئڭلا ىاااچلىىىىدلل ب    ىلللزغكىىىىتسئماى   وئرلىىىىاڭغئ ولرلىىىى ھلززىىىى

  خىىىسش خەۋەئ ئئڭااغكىىىتسئدڭغئ  ىلللزغكىىىتسئماڭغئ »ال ۇىغكىىىتسئدە ىئالىىىدد  ىىىىۈڭۈ  مسڭىىىدۇىغ  ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىاۇمزلا 

ەۋالللەالىىل ە خلغ رلىىت ىلرلىى   ھلززىى  ئىىبز  ولر ەڭىى ە ۋە ئىىبز ئەىرلىى ە ھەۋەت ىلر ىىاى   ھېىى ە  چ «وېىى ل غئ  ىىىاىسئدە ىئا ىىاڭغئ

وئرلىىىىاڭغئھدئ  مسڭىىىىدۇىغرا ئلسىىىىغمدۇ ئىىىىئئد  اىىىىئى  ىىىىىۈڭۈ   وىىىىس ھلززلىىىىا ھەۋەت ىلرلىىىى  ئسالىىىىسر  ۋە  ل لزسىىىىلپ  وىىىىائ  ئبزلزلىىىىا 

ائرلىدۇ  ىاڭىدۇى اىئل چسچسكىىا ۋە خارللىاڭ ە ئسالىسرغئڭ   مەىسسۇچرل لز  ئېغ  ىلر اى   وئرلا  كل قەچرەئ چاۋۇئرل للىا خې لىدۇئ چېىپل 

                                     
 وسخائ  ۋە مسالرلى ئلۋۇالت   ①
 وسخائ  ئلۋۇالت     ②
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   ③
 ئل ا.  وسخائ  ۋە مسالرلى ئلۋۇالت   ④



ئلجىىاھ ىلرلىى  ىلىلشىىىا ىەىرلىتىىسئ  ىىىۈڭۈ  كىىل قەت ئاكىىسۇئڭل ددئ  ئەم ىىا ھلززىى  ھەۋەت ىلرلىىسىلغئ ۋە ھلىىل ڭاملىىدلل الىىبزرل ۈىلرەئ 

وەر لىىرەە قبئالىىەچۈە  ئسالىىىسل ۋە مسڭىىدۇى ىلغر ااىىدد  ىىىۈڭۈ  وىىس ھلىىىل ئىىارغى چائاۇڭلىىا ھلزلىىددئ  ئىىسڭ   ەىەت ئىىىارغى چائىىاۇ ئىىبز  

  ل لزسل  ئل لدلغ ھەۋەت ىلغۇادد  ئسڭل دۇ وئر للاڭز  ئېلتار اادد ۋە ئسڭل دۇ وئرلاڭز  ىارددئدە ىئاار اادد 

 

 

 

 

 مۇ؟موھتاجدېموكراتىيەگە  ئىسالم

    

ل  ئەمە مئىتاجە    وسۇئڭلا ىې  ول ل وئرسس چۈزۈ. ب ول  ىاڭس  مەار  ھې ئق ۇچللە وئرسس   مەار  واكىا ىاڭدۇىغ ئلسغ. ھلز 

   لاااەت ىلرلدللاۋە ىەم لدلل ومەڭ ۈ قۈىۈە ئل ە    ە چەئلپلدلل قەر ل لزسلپرل   ئارغى چائاۇ ب  ىۈڭۈ  ئلسغ. ھلزلزلا ىاڭس 

   ل لزسلپغئھدئ ب  مسقەم ەل ىاڭس  ئەڭ

ئگە   ىلرل  ىۈكۈ   وئرسك  ئۈىۈ  چاررللا  ۋە ئسڭ  ئەڭ مسقەم ەلئارغى چائاۇ ئلسغ. ھلزلز   ۈچۈ  ھدڭلا خەرىلزلا ئئئچاى ھلز

ۇىلتتا ۋ ىەچتا ول ۇ كسڭا ئلر ل لۈ   ەالەملەئرەئڭلا ىەئول   ىااس  ملررەچتلل ىلىىا  وئرسا  كس ملررەچۈلغ  ەالەملەئرلل ىلغچت  

ەئ وئرسە ئ ئئخلشل للا  ئلۈۈ  خەرىىە  ەالەملئلل ۇىلى ئەرەاالسساۇ. ولرە  رست ئەرەاالسساۇملا ئئخشاش ئلۈۈ   ەالەملە

ەالەملەئ  ۈچس  ئلزساڭللەچۈە ئەۋەچلر ە  ئارەمشسمسل   مسىەم ەھ ئەرەاالسساۇ.ئەم ا ولكڭلا  ەالەملل ل لك  ئەۋەچلر ە  

ەئول  كەئلىلت  ى لسغ.وئرلاڭرلىتلل  ئسڭلا ھلزل س  ئارەمشسمسل ھلل وئرلاڭدەز  ئسڭلا كەئلىلتل س ئارەمشسمسل كەئلىەچتسئ  اەڭ  ئ

امامە  ەڭپەئەچل ە چزۇماڭلا  ىەئول  ماقاڭلا  اائۇادللا   ىەئ ىااس  اەمىللەچزلا  ىەئ ىااس  ھەۋئڭلا كائۇئلتللا ۋە قلشلرەئڭلا م

 ئسالس   ئەىلرلا مسۋۇ لت قېرلدللا  مسقەم ەل ىاڭسڭددئ  

ۋە  تااچ   ىاقل للەىائۇ.  ئائلرە ىاب  الېتلت  ىاۇلب  ئاملرە  الئھۇكسمس ئېزلىۈ   ئلسغ. ىاڭسڭلدۇ ئەىلدە  ئللاھەت  ئەخغى  مس

رلزل  ە  ئېزلت وەر لىسئئا  ۋە الۈڭزەچزلا ھەرلررل   ولر چەئچلپرل  ب    ىبقۈمرل   ۋە ىائلدەئئمسملم  ل لزسلپرل   زلاھەۋۇ ئلشرل ل

ەچىلم ىلرلش  ولرە  وس ئئمسملم  ل لزسلپغئ ىالرغئڭلا ئبچۈك   زۇماڭزلا ئبزگل لش   اەمىللەچزلا چەئەىىلم قەچۈە   

س ئئمسملم ئبزگەئمەادد  ئبئگەئچلر ەادد ۋە ئبزگەئچلشۈل س ائل ىئاسر اادد  وەرۈ  چا ىللامەچۈل ە كسڭدۇى ھۇۋۇ. ىلرلدد  و

 ەادد  م ئبچ  ل لزسلپغئ ئۈالتلدە مسچە ەقۈسئۇئڭلا ئەا   مساتەىلدۇئڭلا ئلجتلااھ  ۋە ىاڭسڭشسڭاالغئڭلا  لۈ   ىەچىل

ۋە الۈڭزەت ھەرلررل   قەر ە  مەاللرلرەئگل س ىې ۈل زلا ىسئئا  قەئلى اسىل لىلغئھلل واكىا ھلزلم مەاللرلرەئگە قەرسەز  ىەىىلدە 

ۋە الۈڭزەت ھەرلررل   قەر ل ە   قەر ەڭدل س ول ھلل قبە ىسئئا  قەئلى ىەىىلدە ئەم ا ىلش   اچ اادد ۋە ىەچىلم ئبزگەئمەادد  

ۇۇرەت ىلرلاڭرلىتلل  ئلجتلااھ ىلرل  ول لز  چارغكىا چئر ۇ قېرلدللا  ھلزلم مەاللرلرەئ ىەئ ھەۋئ مساتەىلد ئارل غئڭلا مەڭل ە ھ

 ئلجتلااھ ائر  ولرە  ول  چەئەە ىلرلشللا چا شسئدرلا   وس مەاللرلرەئھە ئلجتلااھ ىلرلشىا وئرللزلدەز  الللاالەت ئلشرل لدۇ ۋە اەمىللەت

ۋەچرلل ئلشغئھۇ مسالسر ا  ئەمەالرەئ چەئلپلدلل ئئچتسئللا ىلىل لرلا  وئرسل س  ئلسغ.  ل لزسلپللا زلت چەئچلپل ە مسڭاالل

 الاڭائەتب  مەاللرە : ىاچزاش ىائلدلرل لز   وازۇئ ۋە السھۇچەئچلپرەئھلل مسۋۇ لت ھەئلجلدە  اادلرلزلشىا وئرلدد  ب  قەر ەادللا  ىائلدە

مسالسر ا  ئەمەالرەئھلل ىئوسل  چۈزۈمرەئڭ ب  مسڭدلل واكىا ڭسئرسڭرللا  ىائلدە چۈزۈمرل لز ب  زلا ىاڭس ئەچۈە الېرلشئلشرل لز  

 ىۈڭۈ  مسالسر اڭغئ  اادلرلت ڭەئاللرەئڭ  قل دلل وئرسا ئېرل    اادلرلزلشىا ىەىرلت ئئخشاش   لزل  قېرلۋۇچىلزل لكراىلرل   اادلر

قائخاڭغئڭ  ب  زۇۋدھاەمىللەچز  واكىسئدش ۋە ب  مرەئڭلا ئلدۇئەئلسغ. مسالسر اڭغئڭ  مسالسر ا  ئەمەل ىەۋ» :ئبرل اۇئ

ئبز ۋۇىتلدۇ  ەالەملەئ ئەرەاالسساۇم س مەھلزە ھەە ىائۇادد  ىۈڭۈ   ①«رل لدلل  اادلرلزلشتلل چئال ااددقئڭت ول ىلرل  چۈزۈم

خەڭدەز قئۇش ىائلسلز  ىئوسل ىلرل   وئرلا    ئل ۇڭرلىغئڭلا ئاھلتلدلل دۇكەىل ل ە مەقۈە قۈىرل   ىساس. ىلر اى   وئرلاڭ

 ۋە ھۈك ە  قۈىرل لز  كەىەئگە قل لشتلل چئالسە ىارلا    مەھلزە كەىل لزلا ئەچ ۇ للا خەڭدەز قئرللا 

 دېموكراتىيە

)اەڭ  ىبقۈ.ب ھې ە  ئلۈۈ  البزھلل چەئقل  چا ىا   KRATIA)اەڭ  خەرتب ۋە  DEMOSگ ېل چلرلدلۈ : ب  ھې ئق ۇچللە

ل ەئ ئەىلدە مەرسمۈ   ھې ئق ۇچللە ھې ە  و ھې ە  مەڭلز  ئلپاھلرەادد « خەرت ىبقۈم ۇڭرلى » ااق « ىاقل لللت  خەرت»وئرسە  

 ااق   ەرسە ە ااق   ل لزسل  ئەمەل  وەرۈ  ئس ئلزساڭغئ چەئلپلدلل ىلىل لرلا  ول  چۈزۈمددئ 

للا  چەئە رل ل س وائ  ھې ئق ۇچللەڭلا ئلسغملا ئەڭ ىاچتلت ھې ئق ۇچللەڭلا ئلسغملا زلت قېرلدللا  چەئە رل ل س ۋە زلت قەر ەاد

                                     
  ڭئمسئرسى  ەچلۋۇاللدلل -172845ىاچائ ھلز  ئلشغئ ملزلستل رلۈل ە ىائۇكرلت  ەچلۋۇ مەئقلكلزلا  ①



 

 زلت قېرلدللا  اې    ئسڭل دۇ ىاقل للەچزلا خەرىتە وئرلاڭرلىلددئ  ىۈڭۈ  ئلسغمدۇ ىاقل للەت ئارغىزل ددئ  ھې ئق ۇچللەڭلا ئلسغملا

ارلشلددئ  ئلسغمدل س واكرلىز  خەرت ئبز  الااغادد  ول    ئسڭل دۇ واكرلىز  خەرىزلا ئبز  الا دللئەڭ مسۋۇ لت قېرلدللا  چەئە رل ل

ل س وئر اادد  ىۈڭۈ  ئلسغمدلۈ  كسئۇڭ  رلۋچۈلرھې ەز  ھې ئق ۇچللەڭ   ۈچۈڭرەي ىئوسل ىلرللر  وئر للاڭدەز  ئسڭ   ۈچسڭرەي ئەت ىل

ئلسغ. ھلز  الللاالەت ئۈىۈ  »تە  ىۈڭۈ  ئەمەر ە ئاكسئدش ئۈىۈ  ھې ئق ۇچللەھلل  اادلرلزلشىا وئرلدللاڭرلىلز  ئبرل اۇئ البزرل ەق

وسۇئڭلا ل ەالتلل  وئرسل س  ئسڭل لا مسئەالە  ول ەئ چۈزۈ. وەر لر وېۈلتلۋەچۈە ئئمسملم  ل لزسلپغئڭ  ۋە ئاالااللم ىائلدلرەئڭ  

 ①« لشللا چا شسئدرلا چە سلغچ  ئلسغ. ئبرل ارل لزلا زۇما  ۋە ماقاڭزلا كائۇئلتللا ىائۇە ئلجتلااھ ائر  ولرە  ول  چەئەە ىلر

ئلج ۇ ىلرلزل  كەقرلزلا ئلسغ.   ڭلااەڭ  )قې ەشب« كسئۇ»وئرلا   ئلسغمدلۈ  الللاال  ئلشغئ ىاڭسڭلزلا ئاالاالرلت  ل لزسلپ 

 ىاقل للەت چائلەلدۇ ىەئ خل  وئرسە قەر ەڭرلۈ  وسڭلا ملسار   

ئئمسملم مسالسر اڭغئڭلا الاارلش  ولرە  خەرلپلرلۈۈە مەاللرە : چسڭج  خەرلپە ىەزئلت  ئەوس وەق   ئەزللەرغىس ئەڭاس   

چەالزرەڭ ە   ئلۈۈلز   خەرلپە ئبمەئ ئللز  خەچتاب ئەزللەرغىس ئەڭاس ىەزئلت  ئەوس وەق لزلا چەالزرلش  ولرە  خەرلپە وئرلا   

ل كسئۇ ىەاىلتلزلا چەالزرلش  ئۈىلز   خەرلپە ىەزئلت  ئئال ا  ئەزللەرغىس ئەڭاس ىەزئلت  ئبمەئ چەكۈل  ىلرلا  ئارتە قلشلرل

ھلل چەكۈل  الاىاولرەئولرە  خەرلپە وئرلا   چبچلز   خەرلپە ىەزئلت  ئەر  ئللز  ئەوسچارل  ئەزللەرغىس ئەڭاس مەھلزلدلۈ  قاچتا 

مسالسر اڭغئ ئەر   چا ىا  ئلرلى ئەىرلرل لزلا وەاىەت ىلرلش  ولرە  خەرلپە وئرلا   ئەر  ئەزللەرغىس ئەڭاس كېالت ىلرلزلاڭدلل قېللل 

ئەزللەەللىس ئەڭاسڭلا ىئڭ ئئرر  ) ەالەملەئ ئەرەاالسساۇمزلا ڭەۋئلسل ب ىەالە  ئەزللەرغىس ئەڭاسرا وەاىەت ىلرل   ئسڭ  

خەرلپە ىلرل  الاارللا   ئەم ا قبە ۋۇىلت ئبچ ەالتلل مسئاۋللە ئللز  ئەوس السفلا  ئەچ ۇ للا ئاھە. چئ غە  مسالسر اڭغئ ئئچتسئلسلدۇ 

وبرۈڭۈش  ەادۇ ىلرلشىا ئئئدڭلاڭدلل قېللل  ىەالە  ئەزللەرغىس ئەڭاس مسالسر اڭغئڭلا ول رلۈلز  الاىغە ىېرل  ڭلللت  ولرە  

ول رلل الر  ھەە ئاچارلا   ىۈڭۈ   «ئامسل اامائە»خەرلپلرلۈتلل ىۈكۈە وەئگە  ۋە مسئاۋللەگە وەاىەت ىلرلا   وس ال   بزرۈقلدللئ

مېزلا وس ئئررس. الەاللدچسئ  ئارغى ئسڭلا ولرە  مسالسر اڭغئھلل »: ۇ. ىەالە  ئەزللەرغىس ئەڭاس چئر درسى ەالەملەئ ئەرەاالسسا

چۈزۈم  ئل پې ۇچئئرسى چۈزۈمل ە   ەرلپلرللخھې ە   مسئاۋللەھلل قېللل  ②« ل ىە قلشلرل لزلا ئائلسلز  ئلسغى ىلرلددئلۈۈ  وئرلا  

رۈش ئاردلدۇ ئبزلدلل قېللل خەرلپە وئرسكىا ئئرر  اەزلدڭ  چەالزرەە ىئاسە قەچۈە   ئبزگل ل  قەچۈە   ىۈڭۈ  مسئاۋللە ئب

اېىلرلاڭلا ىەھەئ ئاچلدلل وارللا مل ۇل ىېرل  چۈزۈم  مسالسر ا  ىبقۈمدۇئرل   ئئال اڭللغئ الر  ب  1924كسڭل دلل قېللل چاق  

 ئل لدە كسڭدۇى ھۇۋۇمرلشل  قەر ە  

 شۇرا ۋە دېموكراتىيە

 ە  ھې ئق ۇچللەڭلا مسۋۇ لىرلشلدللا  چەئە رل   چبۋەڭدلۈل ە:كسئۇ ولر

 ھۆرەت ئەئلسلزلا خەرت چەئە تلل الاارلزلش    1

 خەرىزلا ئبز مەالىسررل لز  چارغش ىئىسى  وائرلى    2

 ااىتسئماادللا  ول لزلا ئسۇئرا مسالەەللت وئرلۋۇر االرلى   خەرت  3

 لش   ۈچۈڭرەي ئەت ىلرلز زلا ىەئ ىاڭدلىلزلاھلۈتاچئئرسى  4

 خەرىزلا واكرلت خاچاۇكسا ىائك  ىلىل  ىەىى  وائرلى    5

 كسئۇ ولرە  ھې ئق ۇچللەڭلا زلترلشلدللا  چەئە رل   چبۋەڭدلۈل ە:

 چاالزلدد  لاكسئۇ ۋەىلل ە چاالزلدد  ئەم ا ھې ئق ۇچللە قبە الاڭرلىزلا ئاۋۇزل  1

 ۈرلدد ھې ە  ئاالاالتا ئل  قبئ «للەت خەرىزلاىاقل »ھې ە  ئاالتا  ھې ئق ۇچللەھە  «ىاقل للەت ئارغىزلا» كسئۇھۇ   2

  ئەم ا وئرلدد لغىەىىلدە كەئلىەچتلل ھەرل  قەر ل ە   ئلجتلاات ىلرلشىا وئرلدللا  مەاللرلرەئ ئۈالتلدھې ە  كسئۇ   3

  ۈچۈ  ئلشغئھۇ وئرلدد  وئرسا   ھې ئق ۇچللەىەچىللغكۈە  مەاللرەئ ئۈالتلدە وئر اادد  

لا ئاۋۇ. خەرىز )ئەالااوس ئەئل ب ئائلسلدۇ وئرلدد  ئەم ا ھې ئق ۇچللە لدللا    لۈل  ئل لرل  كسئۇ ھلزز   الللاالەچز  ولر  4

 ئاۋۇز  ولرە  وئرلدد 

 

 دېموكراتىيەنىڭ ئىسالمغا زىت كەلمەيدىغان تەرەپلىرى

ۇئرا مسالەەللت خەرت ئبزرل لزلا واكرلىرل لز  ئبزرل   چارغە ىلىلدد  ئسۇئ ااىتسئماادللا  ول   ئس»ھې ئق ۇچللەڭلا 

 ل لزسلپغئڭ  ئسۇئرا چاڭار اادد   سى ۇۇئڭلا واكرلىرل لدلل ىېساب ئېرل    –وئۇر اادد  ئسۇئ ىئوسل ىلغر اادللا  ىاڭس  

ھې ەڭ ە ئئخشللا  چەئە رل   ئلسغ.  ل لزسلپللا زلت قەر ل ەڭرلۈ  ئۈىۈ   ئسڭ  « خاچاۇكسا ئسۇئرا ىائك  ىلىل  ىئىسى  وائ

                                     
 وەت -92ەزل للەال بڭامرلت ئەالل  )ئلسغ. ڭ« رفۈ ۇإلالغممۇ»ھوقتئئ ئەى ەھ ئلسسڭلزلا ①
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت  ②



  ①چەھول  ئئئڭلدۇ ىئررلزلشىا وئرلددب  چۈزۈ. ااق  ىائەب  مدلۈ  كسئۇڭ  ئەمەر ە ئاكسئدش ائرلدۇ  ىائلدەئلسغ

ىىىۈڭۈ  ھې ىىئق ۇچللەڭ  اىىسىل لى  چەئلپىى  وىىئال ە ىۈكىىەڭ ە  قلشىىلرەئگە ئااىىاڭۈ   ىەىلىلىىم مەڭلىىدلۈ  ھې ىىئق ۇچللە ئلسىىغ. ھلزلزلىىا 

اقل  سچرەىرەئڭلىىىا  ھلۈتاچئئۇئڭلىىىا چۈئرىىىۈز زدرسمرل لىىىدلل ىسچسرسكىىىزلا اىىىئررل لز  ئلجاھلللتلىىىددئل چىىىائلەتلل وساىىىاڭى  مسالىىىتەولت ى

ئلىىكھەش  ىاااچرلىزلىىا ئىىسزد  ئەالىىل رلل چەا لللرل لىىدلل  ااىىدلرلزل  ڭەچلجلسىىلدە  ئلزسىىاڭغئ چېەىى  اېىلزىىى  الرغئھلىىل ولىى   ئئچتسئللىىا 

ىئىسىغئڭلىا ولى  ىلسى لددئ   –  چىسڭج  ىېىتلى ىىائۇئ ىلرلىا  ىەى ىلىائرا  ھې ئق ۇچللە چۈزۈم  ئلسغ. ھلز  ئئ  چبت  ئەالل  ئلر ل 

مەالىىلرە :  ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇ. ئبزلزلىىا ئلكلزىى  واالىىلدللا  خەرلپلزىى  ئىىبز  چەالىىزرەە وەئملىى ە   وەرۈىى  ئىىسڭ  مسالىىسر اڭغئڭلا 

ت چەئلپلىىدلل چاررلزلىىدد  ئلسىىغ. ھلزىى  اامىىائەت چاررلشىىللا چەئز ئەچىىۈە   وسڭل لىىا ولزىىائە  ھەا لكقىى   ئلسىىغ. ھلزلىىدۇ ھۆرەت واكىىرلى  خەرىى

ئىىۈچ خلىى  ئاھەمزلىىا »ااىتسئمااىىدللا  ول لزلىىا ئسۇئرىىا ڭامىىازھۇ ئل ىىا. وئرسكىىلز  اامىىا  قبئلىىدد   ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇ. وىىس ىەىىىتە: 

ۇل كىىسڭدۇى وئرلىىا  اەئھە  ڭامىىازھلۈ  ئەىىىۋ  ②«ئئىسرىىا  ڭىىاملك  ىئوىىسل وئر ااىىدد  ئسۇئڭلىىا ولىى   اامىىائەت ااىتسئمااىىدللا  ئل ىىا.  

الىلرەئڭلا » ۈچۈ  ىااىاچرلت ۋە وىائرلت الللاالىەت ئلشىرل لدۇ ئەىىۋۇل ىاڭىدۇى وئرسكى  قېى ەز؟  ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىاۇ. مسڭىدۇى ھېى ە : 

دللا   ئەڭ ااخشىى  واكىىرلىرل ل غئ الىىلرەئ ااىتسئلىىدللا  ۋە ئسۇئمىىس الىىلرەئڭ  ااىتسئلىىدللا   الىىلرەئ ئسۇئرىىا ااخشىى  چلرەقرەئڭىى  چلرەاىى

ئسۇئمىىىس الىىىلرەئگە ااخشىىى  چلرەقرەئڭىىى  چلرەاىىىدللا  قلشىىىلرل ل غئھدئ  الىىىلرەئڭلا ئەڭ اامىىىا  واكىىىرلىرل ل غئ الىىىلرەئ ااىتسئمااىىىدللا   

  ③«ئسۇئمس اللرەئڭ  ااىتسئماادللا   اللرەئ ئسۇئرا رەڭەت ئئىسادللا   ئسۇئمس اللرەئگە رەڭەت ئئىسادللا  قلشلرل ل غئھدئ

ا  ەھھلىىىدلل ئاكىىىىىئ اۈزلىىىدە ئىىىارغى چائاۇڭلىىا وەڭىىىدلرل لز  ئىىىبزرل ل ە ىىىىسل ىلرلۋۇرلىىدللا  ىىىىاقل  سچرەىرەئگە ۋە اە ىسئئىىا  قەئلىىىى 

  ە   ئىىارغىھلۈتاچئئۇئرىىا ىىىاچتلت ىساىىس. ىلرلىىا  ۋە ئىىسۇئڭ  اەئ اۈزلىىدلل ائىلتلشىىىا چې لشىىرلل وسزرىىسڭ   قىىۈىرەئ ھەە چەالىىۋل رل

دڭلىىا ئئئڭلىىدۇ  ھ ئەت ئىىۈچ كەخسىىز  ھلۈتاچئئرسىزلىىا ۋە ئلسىىتللدۇچرلىزلا الىىەرللم ڭەمىىسڭلرل  چائىىاۇ  لىى ئەۋ   ىامىىا  ۋە ىائدڭىىدلل ئللىىا

غى چائىىاۇ ئاالتلىىدە ئىىارب  39خەرىلىى ە ئىىبئڭەز ىلرلىى   قبئالىىەچۈە  ۋە ئىىسۇئڭ  وئرسىىا ئلل ەچرلىىل اازۇرللىىا   ئەڭۈەوىىست الۈئلسىىلزلا

ە    )ىىىىاۇز ىلرىىىددىب  كۈوالسىىىلكق   مسالىىىا ئسۇئرىىىا ئوكىىىىىىىائدڭز    ل ئەۋڭزىىى  ۋە )ئسڭلىىىا ۋەزلىىى  ب ىامىىىاڭز مسڭىىىدۇى ھېىىى ە :

  تى   قېتەر ەاتمبالكلرەئڭ  ئېرل  قەر ە  ئلد   ئەم ا ئىسۇئ اەئ اۈزلىدە ىئڭ لرلىت ىلرىد   ىىارلسق   ئىسۇئ )ئىازۇول لكھللب ىې لى

 :چبۋەڭدلۈلرەئڭ  قبئالەچۈە  ئارغى چائاۇ وس ئااەچتە

 ئسىللا ىلىىا  ڭەمسڭلس  ىلرل  قبئالەچۈە    ل ئەۋ  ئئو ۇزلز  ھلۈتاچئئرسىزلا ئەڭ  1

 للا   الىەرللم ائۇالىلتلز  ھلۈتاچئئۇئڭلىا خەرىزى  ئېىكل  الللاالىلت  ئۈىىۈ  ىسئوىا  ىلرلىدب  ىاما  ئئو ۇزلز  ئبزلزلا ئەىلى   2

 الللاالللزلا ڭەمسڭلس  ىلرل  قبئالەچۈە  

 ئالەچۈە   لستزلا الەرللم ڭەمسڭلس  ىلرل  قبچەئ  وەھلرل ە وېلللا   ئاىۈبز قا لتارب  ىائد  ئئو ۇزلز  خەرىزلا ىا   3

لىىى  ئلشىىىزلا ىلكلىىىت اېىىى   كىىىسق   ىىىىائد   ل ئەۋڭزلىىىا ىەۋملىىىدلل ئەمەل  وەرۈىىى  مسالىىىا ئەرەاالسسىىىاۇمزلا ىەۋملىىىدلل قەرىىى ە  و

 قا لتارلست  كەخسلم مەڭپەئەت ئسڭ   ل ئەۋە  ولرە  ول رەكتۈئگە  ۋە مسالا ئەرەاالسساۇمدلل اسھۇ ىلرلا  

قەر ەقىىتە   ز ھلۈتىىاچئئۇئھلل ۋە ىىىاقل  سچرەىرەئھلل ىسچسرسكىىزلا اىىئر  ھې ىىئق ۇچللەگە چاالزلىى  ئلىى  قىىبئۈش وئرىىسەاسىل لىلىىدە 

سئرل   ئىىبز زۇھ  ھې ئق ۇچللەڭلىىا قىىۈى  وئر لسىىا  ااۋئو ىىا ۋە ئامې لۈىىا ىاچىىائرلت ىەىلىلىىم ھې ئق ۇچلىىل ھۆرەچرەئڭلىىا ئەئلىىى اسماىى

 ەب ۋە ئلسىىغ.ملىىد ؟ ئەگەئ ىەىلىلىىم ھې ىىئق ۇچللە وئرسىىا  ئەئول ەئاكىلسىىللا ئبچۈىىۈزۈە ئلەتللىىائ  ولىىرە  ىىىاقل للەچز   مەڭسىىە ز  و

 ھۆرەچرل لزلا ئەئلى اسماسئرل   ئبمۈئ وئا  ااق  ئارددئدرلاڭلا ىەھەئ چەختتە ئئرتسئدكىا ھۇۋۇ. ىلغئملد ؟ 

 دېموكراتىيەنىڭ ئىسالمغا زىت كېلىدىغان تەرەپلىرى   

 لت قېرلدللا  چەئە رل ل س ئاز ئەمەل  مەاللرە : ھې ئق ۇچللەڭلا ئلسغملا ز

لزىى  ڭ  ئلسىغ. ھئلزسىاڭغئ چەئلپلىدلل ىلىل لرلىىا  ىىاڭسڭغئڭ  ئىىارغى چائىاۇ وېۈلىىتۈە  كىەئلىەت ىاڭسڭلىدلل ئۈالىىتۈ  قىبئۈش  وىىس  1

لىىى  ئىىىسۇئ س   وەئللىەچىلىىىم ئەت ىلرلىىىدد  ىىىىۈڭۈ  ئلزسىىىاڭغئ ىاڭ لرلىىىل ئاقاھې لىىىل وئرىىىسە قەچسىىىس   ىاڭ لرلىىىل ئەىلررلىىىل وئرىىىسە قەچسىىى

ە وەڭىدلرل لزلا چاۇكى اادد ۋخاچارلىتلل خارلم وئۇر اادد  ئەم ا ئارەمرەئڭلا ئەولى  ۋە ئلزسىاڭغئڭلا اائۇچىسىلسى  وئرلىا  ئىارغى چائىاۇ خا

 مەڭپەئەچل ە ئسالس  ئل  قبئلدد 

زلا ڭلىدۇ   مل ۇالىق ۇچلىل ھۆرەچرەئڭلىا ىاڭسچىۈزۈمرەئڭ  ئەمەرىدلل ىارىددئدش  مەالىلرە : ھې ئب  ئارغى چائىاۇ وەر لرلى ە  ىىاڭس   2

ەالسىىە ئھلل ئلۈۈىى  ىئەئرەئ ولىىرە  ئااارغئرىىا ئئخشىىاش ھەئلجلىىدە چەىسىىلى ىلرلزلشىى   ىىىارلسق    ئلسىىغ. ملىى ۇل ىاڭسڭلىىدۇ  ئەئرەئ ئااىىارغ

 ئائچسى مل ۇل ئارلدد 

رلىغئڭلا ئبزئىىىائۇ ئبارلزلشىىىلۈە للەت  ئامې لۈللىىىا ئئخشىىىللا  وەز  ھې ئق ۇچلىىىل ھۆرەچىىىرەئھە  ولىىى  الزسىىىئىېۈىىى  اىىىئى ىىىىبئ  3

                                     
 وەچرەئ – 646~ 645چئ. -3)ىازل ى  زۇما   ەچلۋۇرل  بڭامرلت ئەالل     «ةئصمعا فتاو » ىەئھۇۋللزلاھوقتئئ اۈالۈە ئەل  ①
 ئللز  مااە ئلۋۇالت   ②
 ئل ا. مسالرلى ئلۋۇالت   ③



 

 ئدخسەت ىلرلدللا  ىاڭسڭغئ ۇالاەرەڭ ە    ىارلسق   ئلسغ. كەئلىەت ىاڭسڭ  وسڭ  ئەت ىلرلدد 

 ئق ۇچلىىل چىىۈزۈمرەئڭ  ۇالىىاەرەش  ىىىۈڭۈ  ھېب  ئىىارغى چائىىاۇ وەر لىىرەە وەئگە  كىىەئلىەت ىاڭسڭللىىا زلىىت قېرلىىدللا  ىىىاڭس   4

لىىدۇ     ئلسىىغ. ھلزھلىىل ولىىرە  وارغڭ للىىا  ىارىىدۇ  ئلزسىىا  ئەىرلىى ە چاالزلىى  چىىۈزۈە ىلىلرلىىدد  ىىىارلسق چىىۈزۈمرل  ب  ھۆرەچرەئڭلىىا ىىىاڭس 

 ىاڭس  چۈزۈش ىئىسى  ئارغى چائاۇرا ئائلتتسئ 

 مۇسۇلمان دېموكراتچى ئالالھ تائاالنىڭ ھاكىمىيىتىنى خەلققە مەنسۇپ قىلمايدۇ

للە ڭۈ  ھې ئق ۇچزلا زلت  وئرلا  ىبئللەچتسئ  ىۈقېرلدللا  ڭەئالە ھلۈتاچئئرسى لالرئەىئەڭ ھەالرەە  ھېللر ە  ىاما  ھې ئق ۇچللە

رسمرل   زدب  ھلۈتاچئئرسى چۈزۈملزلا اەۋئھلۈتاچئئرسى چۈزۈملددئ   مسىلت سھې ئق ۇچللەڭ  چسرىا  ىبئللەچزلا قېپلرلددئ  

سئللا ۇچللەڭ  ئئچتھې ئق  لررلت قۈئەكتلل قېللل  ئەڭە كسش ائرلدۇ ئسزد  اكس رەڭلت  ھلۈتاچئئرسىتلل ىسچسرسئاالتلدۇ ئېكلر ە  خەرت 

ىاال  ئارغى ىلىائرا   ھې ئق ۇچللە ھەۋۇال  ىلرلسىلغئ گەئىە ىاقل للەچز  خەرىىە مەڭسسە ىلرسل س  ئسۇئڭلا ئاالاالرلت مسھھل

زلۋۇرلا  مې ەرۈلسل ەەرىزلا ا ەىەت ھلۈتاچئئرسى چۈزۈم ە ىائك  ىلىل   خوەرۈ  چائاۇڭلا ىاقل لللتلز  ئەت ىلرل  ئەمەل  

ەگەئ ئسۇئ ئئبزرل   ئەئقلل الااغە ىلىلدللا  ۋە  ز   خەرت ئبزلزلا واكرلىرل لئارددئدە چاكغەرەئڭ   سچرەىمسالتەولت ىاقل 

 اڭل لكھۇىاڭسڭلا خلغ رلت ىلرسا  ئسۇئھلل ىېساب ئارلدللا  ول  چۈزۈ. وئال ە ئل  قبئۈكز  خاۇادد  وەل  وس چۈزۈ. زۇم

زلا ھلۈتاچئئرسى ھې ەز  ھې ئق ۇچللە ھې ئق ۇچ لغئڭلا ڭەزل لدل س ئلسغمزلا زلت  وئر االتلل  وەرۈ ھې ئق ۇچللە ھەە ئاچلرلدد  

 وس مسالسر ا  ئەمەل ھې ئق ۇچ لغئڭلا ئەىۋۇر  زلتلددئ  

  مسالسر ا  ئدكىا چل لشلۋۇچىا  ولئەمد  ھې ئق ۇچللە چۈزۈملدلل  اادلرلزل  ئبزلزلا ئلسغملم مسھھلىااللز  ئەمەر ە ئاكس  

 سئەمەل  ىۈڭۈ  ئئېتل ۇە ىلر االرلى  مسمۈلل ىاقل للەت ئارغى چائاۇرا خال ئلۈەڭرلۈلز    ە قەرسەز  مسڭدۇى ول لزلاھې ئق ۇچ ل

 دد ىارل ئس مسالسر اڭغئھلل الاڭار اي  مسڭدۇى ىلر للاڭدۇ

اەڭ  ىاقل للەت ئارغى چائاۇرا  ①ىا خاالتسئىبقۈ.  ەىەت ئارغىدلۈ   ىسئئا  قەئلچل  قې ەقۈ   ەئوس اەئھە كسڭل س ئەالۈ»   

خاالتسئ  ىبقۈ. ىلىل ل   وەر لرەش  ەىەت ئارغى چائاۇڭلا ىەىىلددئ  ھې ە  ئااەت  ئلسغ.  ل لزسلپرل لزلا ئەڭ ئاالاالرلى  

ەرەاالسساۇ. ئارغى چائاۇڭلا ئەر لسلددئ  ىاقل للەت ئارغى چائاۇرا خال  مسىەم ەھ ئ»وئرسە   ۈچۈ  ئلسغ. ئبرل ارل   

ھې ە   ل لزسلپىا ول ھەز ئلتتلپاىتسئ  ئارغى  «ىائۇمز  وەر لرل ۈى   ەىەت ئارغى چائاۇھدئب  وسا درسى   چئالىسى  ۋە ىاۇل

 چائاۇڭلا خەرى  ئۈالتلدلۈ  ىاقل لللت  ىەى ۋە ئۇالتتسئ  وس مسڭدۇى ئلۈۈ  چۈئرۈز وئرلدد:

  لشئل ۇھە ىلر ڭلا قائلزاچتلۈ  ىاقل لللت  وئرسە  ئس ئسڭلا قائلزاچتلۈ  چەالەئئد رل    چەىدل  ىلرلش  ۋەئارغى چائاۇ  1

ل ۇھلس  ئچائاۇڭلا  اەڭ  ئارغى ىاچائرلىغئڭ  ئبز ئل ل ە ئارلدد  قائلزاچتا ىەم ە ئل  ئسڭلا ئل ۇھلس  ۋە چەىدل   ولرە  وئرلدد 

 وئر االتلل ىل  چەۋئل ەادد 

لزلا ى چائاۇڭلا وەڭدلرل   ئۈىۈ  ىاڭس  چسئرسزدكتلۈ  ىاقل لللت  وئرسە  ھلززلا وسا درا  ۋە چئالىاڭرل ئارغ  2

ر اادلۈە   ئس ز  ىئوسل ىلئارغى چائاۇرا ئل ا  ئېلتىا  ول  كەخى ئەگەئ ئارغى چائاۇڭلا وس ىاقل لللتل ىەم لسلز  ئبز ئل ل ە ئارلدد 

 مسالسر ا  وئۇر اادد 

ى ول  ھې ئق ۇچ   مسالسر ا  اسىل لى  وس ئلۈۈ  چۈئرۈز ىاقل للەچزلا ئارغى چائاۇرا خال ئلۈەڭرلۈلز  ئلزۈائ ىلر اادد  ىې ىاڭدۇ

ئس ھې ئق ۇچللەڭ   ەىەت ئلسغ.  ل لزسلپرل   ئل لدلۈ  واكرلت الااغش  كسئۇڭ  ئەمەرللرەكتۈئۈش  ىەىسلكرلىىا ىائك  چسئدش 

چەھول  ئئئڭلدلغ ىئررلزلدد  وەل  ئسڭلا ئۈالتل ە ھې ئق ۇچللە ب  ەمەر ە ئاكسئدش ائرلدۇ ىائەىاچائرلت ئاالاالرلت ئلشغئڭ  ئ

ھۆرەت ھلز  ئلسغ.  ال   ىاڭسڭغئڭلا مەڭلەال  ئلسغ. » چۈزۈم  ولرە  قېتل  وې لۋۇچىا  ئلسغ. ھۆرەچرل لزلا ئاالااللم ىاڭسڭلدۇ:

ئارغى چائاۇڭلا ىاقل لللتلز  ئلى ۇئ ىلرلاڭرلت ۋە چەقلترل ەڭرلل ئەمەال س؟ وس ھەە ىەات ىلرلزلا   وسۇئڭلا ىەم لس  « كەئلىلتلدە

ھې ە  ماھھلز   ‹چۈزۈ. ىەچىلم ىئوسل ىلرلز ااددب  ئلسغ.  ل لزسلپللا زلت قېرلدللا  ىەئ ىاڭدۇى ول  ىاڭس ›ئاالااللم ىاڭسڭلا 

  ②«دقل گۈزلۋەچسە  وس ئلسغملا وئاسسڭددئدرلا  ول  ھې ئق ۇچللە وئرلد

ڭل لا ئەمەل ىەم لس  وس ئەم ا قل لكلى ھې ئق ۇچللەڭ  چەچللت ىلرلشتا ىلى اىتا  ئارغى چائاۇڭلا ىاقل لللتلز  ئېتل ۇە ىلرلاڭغئڭلا

 ىلردل س؟ ااىل 

ھې ە   ىا خاالتسئىبقۈ.  ەىەت ئارغى ەالەملەئ ئەرەاالسساۇمزلا زۇماڭللا ئەڭ اېىلل زۇماڭغئھۇ ااكللا  خاۋۇئلجغئمس   

چائچلشغئڭ  ىەل ىلرلشتا ئل  ئۈالتلدلۈلرەئڭلا ىبقۈ. ىلىل ل  ب   ل لزسلپز  ىۈكەڭ ەالتلل  مسالسر اڭغئ ئئچتسئلسلدلۈ  چاۇش

دە ئائلس  وسزدرلاڭغئڭ  ئە رەكتۈئۈە ىئاسش ئۈىۈ  ئسۇئڭلا ىسئئا  قەئل ئلشلز  ىەچىللرلل ولرە  ئەت ىلرلا   ىارلسق   

ئااارغئ ئئچتسئلسلدۇ ىلىىا  ھەۋۇ ب  لل ىبقۈ. ىلىل لشىا وسا درا  ئااەچرەئ ئلزتاالل قبە  خسالسالە  ئەئھەۋۇاللز  الئئۇە چې لشر

ئلشرل لدۇ مسالسر ا  ئل  ئۈالتلدلۈلرەئڭلا ول  چەئەە ىلرلش  چئر لسلدۇ قەر ە  ئااەت ۋە ىەھلسغئمس قبە  كسڭا چبچلز   خەرلپە 

                                     
 ب ئااەت  67اۈالۈف الۈئلس :  ①

 وەچرەئ – 646~ 645چئ. -3)ىازل ى  زۇما   ەچلۋۇرل  بڭامرلت ئەالل     «معاص ة فتاو » ىەئھۇۋللزلائەل  ھوقتئئ اۈالۈە ②



 ىا خاالتسئىبقۈ.  ەىەت ئارغى ئسۇئڭلا »اۋۇئلجغئرا ئەھھللە وەئگە  البزلدە: ئەر  ئللز  ئەوسچارل  ئەزللەرغىس ئەڭاس خ

 ھې ە   «البز ئائىلرلت واچلرز  مەىسەت ىلرلا ىەى ھې ە  البز  ئەرۋەچتە ىەى البزھدئ  ئەم ا ئسۇئ وس 

لشلرەئڭلا خاچارلى  الەۋەورلل الللااللم دلل قېللزغ  مسالسر اڭغئھۇ ئاز الاڭدلۈ  قخەرلپلئلسغ. چائلەلدۇ  ئاۋۋۇرى  ئۈر لرلل چبت  

خەرلپلرلل چۈزۈم  ئل پې ۇچئئرسى چۈزۈمل ە ئبزگل ل  قەچۈە   ىەچتا  ئلستللدۇت ھەۋئ  واكرلزل  قەچۈە   كسئۇ ئلج ۇ ىلرلز للا  

 ې ۇچئئرسىئل پرلىغئڭلا ۋە ئبرل اۇئ وس چۈزۈمز  ىەچىللرلل ولرە  ئەت ىلرلا   ىائك  ىلىىا  ۋە ئسڭ  ئل ۇڭ الاىاولرەئكس ۋۇىلتتلۈ  

ئبز ائرللا مې لۋەئگە   مەزقسئ ئبرل اۇئڭلا  ې ۇچئئرسىئل پھەە ئاچللا   ئەم ا وس اې    «قلس ۇرلت چۈزۈ.»چۈزۈمل ە ئئخشلتل  

سۇئ ىئرلدۇ قۈچ وئر للاڭرلىتلل  ئسۇئرا چەڭ قېرەر ل ە   ئەم ا ئسۇئ ىازل ى  ئبرل اۇئھلل اەڭ لۋۇئ ۋە اۈئئەچرلل ئلد   ئ

ىازل ى  ئبرل اۇئڭلا ئەقسل ە  ئبزرل لز  ئلسغ. خەرلپلس  ھەە ئاچلۋۇرلا  ئەمەردۇئۇئرا ڭەاللاەت ىلغچت  ۋە 

 ئاگاىغڭددئدكغئڭ  وې ەچت   

للەچتە چائلەتلۈ  ئەمەۋللرەئ  ئاولاالللغئ ۋە ئئال اڭللغئ گەئىە ئبزرل لز  ئلسغ. خەرلپلرلۈ  ھەە ئاچلۋۇرلا  وئرسل س  ئسۇئ ئەمەر

ئەل ىاقلى »ئل پې ۇچئئرسىغئ ئلد   ئسۇئ ئلسغمدلل  اادلرلزل  ئبز ىاقل لللتلز  قۈىەاتل  ئۈىۈ  ئبزرل ل ە الېپ  ئبزلدلل 

)ئارغىىا وارغڭلا ب ھې ەڭ ە ئئخشاش   «ئەل مسئتەاللى ولرغى»)ئارغىزلا ئەم   ولرە  ىاقل للەت اۈئگۈزگۈى ب « ولىەم لرغ

 ەئماڭرل لز  ئلج ۇ ىلرلسى  ھې ە  ئسىسمز  وې لدللا   ئەم ا ئەمەرللەچتە ب  ىزلا ائرلدۇ ماڭلسى  ۋە ئسڭلا ئەم ئاڭرلزلشتا  ئارغ

قسف   ۋە  چې ل ە ھې ەڭدلل ئللائەت« مېزلا البزۈ. ئارغىزلا البزلددئ  مېزلا ىلىائرا  ىبقۈمۈ. ئارغىزلا ىبقۈملددئ»

ىئاسە   ۋۇئىل ۇەئائڭ  ئۈڭرۈز ئھې ە  ك«ىاقل للەت ئارغىىا خاالتسئ»چت   ئسۇئ چەقەولسئرسى ائكسئدڭلا  رەىەمرەئڭ  ئلشرلتە

وەئمەاتت    ەىەت ىازل ى  زۇما   اھلشاىرل لدەز  سىلز ئبزرل   ىاقل  سچرەى وئرلۋۇۇچت   خەرىزلا الااغش ۋە الاارلزل  ىئى

ئلسغ. ھەۋلتلز  ىاڭات اااددئدش  ئلسغملم  ې ۇچئئرسىغئپئل وس مسالسر ا   وەاىەت ىلرددئۇچت  ىاردۇ قلشلرەئڭ  ئبزل ە مەالسئلم 

مەھئلسلرەئڭ  ئې ل  ھې ەڭدەز وەزللل  ئلسغملم خلكمەچرەئڭ  ىلرلا  ولرە   ب  ئەالەئرەئڭ  ڭەك  ىلرل  چائىلتل   مەقتەە

غئ ئلد   وسۇئڭلا ئل لدلل ئبمەئ ئل پې ۇچئئرسى ۈئگۈزگە ائاالاالە  ئاھۇرەچتلل ال ۇى  ھللاڭەچتلل چېەل س ال ۇى ىاردۇ ىاقل للەت 

ئللز  ئاوددرىەزلك  ىائد  ئەكلد ۋە مسىەم ەھ فاچلاغئرا ئئخشللا  وائماى ولرە  الاڭلللر  وئرلدللا  ئاھۇرەچرلل ىبقۈمدۇئۇئھلل 

 واكىا چلرلا ئارلسھەز  قلشلرەئمس ىلى للا    

 ىنى؟دېموكراتىيەنىڭ بولىدىغان تەرەپلىرىدىن پايدىالنساق نېمە زىي

ولك مسالسر اڭرلت الۈ لتل لك ولرە  ئبزل لكڭلا ئلسغملم  ل لزسلپل لكرا خلغە قېرلدللا  ىەئ ىاڭدۇى ڭەئاللز  ۋە ىەئ ىاڭدۇى ول  

چۈزۈمز  ىەچىللرلل ولرە  ئەت ىلرل لك  ھې ئق ۇچللەڭل  س ھلزل لكڭلا  ل لزسلپرل للا زلت قېرلدللا  چەئە رل لز  ىەچىللرلل ب  ىاڭس 

ەت ىلرل   ئسڭلا ولكڭلا ئلسغملم خلكمەچرل ل لكگە اائۇادللا   ھلزل لكرا زلت قەر ەادللا  اەئرل لز  ئېرل   اادلرلزل لك  ولرە  ئ

ىاچزاش ىائلدلرل لز  مسالسر ا  ئەمەل ملررەچرەئھلل ئەازە  ئېرل  ئبزل لكھە چەچللت ىلرلۋۇچل لك  مسالسر ا  ئەمەالرەئ ااالاە ىلىىا  

اڭرل لدلل ىې  ئلۈۈلرەڭ ەالتلل  اادلرلزلۋۇچل لك  ىەچتا ھلزلم مەىسەچرل ل لك ئۈىۈڭ س ىئررلزلۋۇچل لك  ئەمد   چېەزلۈا الاا ب   ە 

ئلسغمزلا الللااللم ئلشغئ  ل لزسلپ  وئرلا  كسئۇڭ  ئەمەر ە ئاكسئدە  واكرلىرل ل لكڭ  خەرت چەئلپلدلل الااغە ىلىل  ئۈىۈ  

اال لك ئۈىۈ  خلكمەت ىلرلدللا  چۈزۈمرەئھلل  اادلغڭساى   اادلغڭلاڭدل س ئسڭ  ئلسغ. ھې ئق ۇچللەگە ئئخشللا  ولكڭلا مسھھلى

ىاڭسڭللا وئاسسڭددئرا  ىاردۇ   ەىەچغ ول  ۋۇاللتە ئئئڭلدۇ  اادلغڭساى وئر امدلۈە ؟ وسڭدۇى ىلرل  ىسئئا  ۋە الۈڭزەچزلا ئوىللا زلت 

 قېرەمدد؟

ئسڭل دلۈ  ھلزل لكڭلا  ل لزسلپللا زلت قەر ەادللا  ۋە ولكگە  اادلرلت ائىسىغئھلل    ەىەت ئەمەل س مە  ھې ئق ۇچللە مەالتاڭل

  اادلرلزل   ئسڭ  ئلسغملم ھەۋۇال لك ئۈىۈ  خلكمەت ىلرددئالاى ھې ەق ل ە  

اىتا  ئسۇئ ىئىسىرل لدلل مەى د. ىلرلز ب  ۋۇچل لكق   ىازل ى  زۇماڭدۇ مسالسر اڭغئ ىەم لغ ااادۇ ئېكلر ەقتە ۋە ىەىۈقبئ   

ىئىسىرل للا ۋە ئلزساڭلم ىبئملتل ە ئل ە وئر اىتا  مەاللرە : ااۋئو ا  ب   ەىەت ھې ئق ۇچللە الاالسلدلغ ئبزرل لزلا وەز  ىەى

  زئامې لۈا ۋە ئاۋالت ۇرللە ىاچائرلت اااغئھلۈ  مسالسر اڭغئ كس ھۆرەچرەئھلۈ  ھې ئق ۇچللە الاالسلدلغ ئبزرل لزلا ھلزلم  ائارللەچرل ل

« ئاھۇرەت ۋە چەئەىىللات»ئەئقلل  ئازۇھە ئېرل  وې ل   سئاللتل ە ئې لش ەقتە  چۈئقللەھە ىاقل للەت وېشلدۇ چسئدۋۇچىا  

 ائچللەاللزلا ئاھەمرل ل س  ئلر ل   مەئىس. ڭەا لدھلل ئەئواىا  واك لرلىلدۇ ئېرل  وائرا  چەا لللرل لدە مەررسە وئرلاڭدلل قېللل  

ل لدلل  اادلرلزل  ئل  قبئۈە رەرللە ىلرد  ۋە چۈئقللەھە ول  ئلسغملم ىبقۈمەت ىلرلدللا  ئلشغئڭ  ئاالاالە  ھې ئق ۇچللە چەا لللر

ىلرد   مەاللرە : چۈئقللە واش ملزلستل   ئەاەب چاالل  ئەئھدرا  كس ھې ئق ۇچللە الاالسلدۇ ئلسغىات ئېرل  وې ل  چۈئقللەڭ  

ڭزلا ھې ئق ۇچللە الاالسلدۇ چۈئقللەھە ىئرلا قەرتۈئگە  رەرلللرل لزلا ئەڭ قبئۈڭەئرلۈ   اې   ول  ھەۋئگە ئېرل  قل مەقتە  ئەئھدرا

ئھ ئقب  ىلكۇئڭلا ىلجاورلزل  ئەئقلزرلۈلز  ىئرلا قەرتۈئگەڭرلۈ   ئئچتسز الردلل ول   ىا  چبقۈكلۋۇچىا  چۈئزب  مسالسر ا  خاڭلى

 لۈرەكۈە  ىەئولم ىاقل لللتلزلا ڭئ سزلز  چبۋەڭرلتل   ىې لۈرلۈۈە قل لكلسلز  ىەل ىلرل   ىا  چبقۈكز  چئختاچىاڭرلى  ۋە ىل

ىائك  ئلسغىات ئېرل  وائراڭرلى  ئلد   وس ئلشغئڭلا ىەم لس  ئلسغملم ئلشغئ وئرسە  ىاڭدۇىغ ول  ئلسغ. ىاقل لللتلزلا ھەالرەە 

 ائچللەال   ەىەت ھې ئق ۇچللە الاالسلدلغ ىئرلا ىلرلدللا  مسىلى ئلشرل لدلل ول لددئ  مسكسڭدۇى ىئڭ رەرلللز  ئەئھدراڭزلا 

  لقەرتۈئەرلد   وس رەرلللرەئڭلا ىەم لس  ھې ئق ۇچللەڭلا  اادلس  ئەمەال س؟



 

ھې ە  « چئخس ائى  چسخسم س ائى»مە  ىازل  ھې ئق ۇچللەھلل  اادلرلزل  ىەىىلدە اېكلۋۇچل ە   ئەم ا وس خسھھ  چۈئقرەئڭلا 

ئۈىۈ  ائى ڭەئالە ئۈالتلدە البزرەۋۇچل ە   مەىسلتلى ولكھل س كسڭدۇى چەالائرلت وئرسس  ئۈىۈڭددئ   ماىال چەمسلرل ە ئئخشاش  ولك

ولك مسالسر اڭغئ ئۈىۈ  ھې ئق ۇچللە ئبزل لكڭلا ئلسغملم راال لكگە اېتل  ائرلدلۈ  ول  ۋۇاللتە ااق  ول  ىائلزلا ئئئڭلدۇ چسئلدد  

 قەچ ەا لك   ەىەت ئسڭل دلل  اادلرلزلشز  خاۇا لك  ئس ولكڭلا چۈزۈمل لك ئەمەل  كسڭا ئسڭ  ئاىغە

قاكۈ  زۇماڭل لكھۇ ئلسغ. ىاقل لللت  مەۋاست وئرسا ئلد   واكىا چۈزۈم ە ىااەت ائى ئلد   ئەمد  مسالسر اڭغئ ئبزرل لزلا 

ئق ۇچللە ھېسەز مسوارللە ىاقل لللتلز  ىسئدە ىلىلدللا  زۇما  قەر ۈىلرلل ئسۇئ  اادلرلزل  چسئلدللا  ئەڭ ااخش  چۈزۈ. ھې 

 وئر ال  ھې ئق ۇچللە قئم سڭلست چۈزۈملدلل ۋە چەخت ۋۇئلسرلت چۈزۈملدلز س ااماڭ لدد؟ 

ھې ە  البزڭلا گ ېۈ لدلل قەر ە  ول  ئاچارلسڭ  وئرلاڭرلى  الەۋەوتلزغ ئسڭ   ۈچۈڭرەي قسف لرلت ھەادللا  « ھې ئق ۇچللە»ئەمد   

ىسئئا  ەڭۈ   ئاچارلسۇئڭلا ىې لل  ئەى لللت  ائى  مسىلى وئرللز  ئسڭل دلۈ  مەڭلددئ  ىەچتا ىې لزدۇكغئڭلا الەمل ە كسڭ  الارل 

« ىسطال»ھەە چەئال ە ىلرلۋۇچىا « ئاھۇرەت»قەرل لرەئمس وائ  مەاللرە : ولك ب  دل س ئەئەو ە وئر للا   ئەاەم ە البزقەئل 

 ھې ە  البز ئل  ە البزھدئ 

ى  زۇماڭدۇ  ھدڭلاڭلا ىەئىااس  ااارل لدلۈ  قب رل ە  ھۆرەچرەئھە ئېرل  وې لرلۋۇچىا  كسڭل س ئەالۈل لتل  ۇزل ۈ   ىازل 

رەئڭلا ىەم لسلغ ىەىلىلم ھې ئق ۇچللەگە ۋەقلررلل ىلغر اادد  ىۈڭۈ  ئسۇئڭلا چئرلس  ىسئدى كئئائھدئ  « ھې ئق ۇچللە»

ھەە ئاچلۋۇرلدد  ئەم ا ئسۇئھۇ « ۇچللەڭلا  االللاڭ ھې ئق »ۋە « ھې ئق ۇچلل ھۆرەت»مسڭدۇىغئڭلا چئرلس  ئبزرل لز  چېە 

ھې ئق ۇچللەڭلا ئەالل لزل س قبئگلر  وئر اادد  ئسۇئھۇ الااغڭلا  ئەئلى اسماسئۇئمس ئبمۈئ وئا  الاارلزلدد  ئسۇئ چەختز   ەىەت 

ئبزرل لز  ھې ئق ۇچلل ھۆرەت ھەە ئبرۈ. ااق  ئبئۈرۈش ولرەڭغ وئكلتلدد  ئلشزلا ىلكلت اې    وەز  الئچسللارلستلل ھۆرەچرەئمس 

 ئاچلۋۇرلدد  خەرت ھۆرلت  ھەادداس  خەرىىە ىې  ڭەئالە وەئمەادد  



 

 تەقۋالىق

    

ى ىرلزل   ئىارغتىسئ  ڭې لىدلل الىاىرلزل ؟ چەوللىلۈى    گسڭىاىتلل الىاھې ەڭرلۈ« الىاىرلزل »ڭلا رىسرەچتلۈ  مەڭلسى  البز ھې ە « چەىۋۇ»

ا  ېرلىى  قېرلىىدللئشىىتلل الىىاىرلزل   ھوزۇخ ئئچلىىدلل الىىاىرلزل  ۋە ئىىبزل ە ھدڭلىىا ۋە ئىىاخل ەچتە زللىىا  چائاۇڭلىىا اازۇالىىللا ائرسىىىسە ىېرل

سش للا چئالىاى ىئاىولى ل ە زللىا  اەچۈۈزلىدللا  ئلۈۈى  ڭەئالىلزلا ئائلسىب  ئلشغئھلل الاىرلزلشتسئ  چەىۋۇ ھې ە  البز اەڭە رسرەچتە ول 

بزلز  رىلز  ولىرە  ئىىاەڭى  )ىىىا« ئلتتەىىا ولتەئەالىىلا »  ىىس ئلپاھلرەاىدد  ئەئەورەئڭلىىائىائىلرلت زللاڭلىىا ئسى للىاڭز  ىئرىىدۇش ھېى ە  مەڭلزل

لا مزلا ئائىلسىىلىئردلىد ب ھېى ە  الىبز  ۋە الىاىاولرەئڭلا ئىبز ۋۇىتلىدۇ ىىىاچتلت ئىسئدش ئەالزاالىلدۇ ئبزرل لزلىا  ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىاۇ

 لسار   ھەە ئلپاھلرل ەڭرلۈ  وسڭلا م« ا ول ەالسرلرغىئلتتەىەاز»قېرلۋېرل  ھۈك ەڭرەئڭلا ئئىلارل لدلل ىئردۇڭلاڭرلىلز 

 مەڭلس  ىەىىلدە ئبرل اۇئڭلا چەئلپرل   چبۋەڭدلۈل ە وئرلا : چەىۋۇ البزلزلا ھلزلم ئاچارلسھلۈ  

 ئارغى چائاۇرا ئلتائەت ىلرل  الاالسلدۇ ئبزلز  ئسڭلا ىل االس  ئاالتللا ئېرل  —

 لزتاالل الەزگۈئ وئرسش ىائۇمدلل ىې ل  ۋە ىاۇرز  ئلرلاكتا ئ—

 مەالللەچرەئگە  ىۈكۈە ىار االرلت ئۈىۈ  ئېاتللاچ ا  وئرسش ب  گسڭاى—

ئلۈۈلز   خەرلپە ئبمەئ ئللز  خەچتاب ئەزللەرغىىس ئەڭاىس ئىسوەالە ئللزى  قەئى  ئەزللەرغىىس ئەڭاىسھلل چەىۋۇرلىت ىەىىلىدە الىئئللاڭدۇ  

ھې ەڭىىدە  ىەزئلتىى  ئىىسوەالە اەڭە ئسڭل ىىدلل: « ىەئە»للا   ىەزئلتىى  ئىىبمەئ: ھەە الىىئئ« الىىلك چلۈەڭرلىىل ائرىىدلل مې لىى  واىىىىاڭ س؟»ئىىس: 

ھەە اىىىاۋۇب «  سچسملىىا چلىىىۈە  قل لىى  قەچ لسىىس  ھەە ئېاتللاچ ىىاڭرلت ولىىرە  ماڭىىدلى»ھەە الىىئئللا   ئىىبمەئ: « ىاڭىىدۇى ماڭىىدل لك؟»

 ە  ھې  ①«چەىۋۇرلت ھې ە  ئەڭە كسڭدۇى وئرلدد»وەئگە   وس ۋۇىلتتا ئسوەالە ئسڭل لا: 

ب   ئىبزلز  زللىا  سچسملىا چلىۈە  قل لى  قەچ لسىس  ھەە ئېاتللاچ ىاڭرلت ولىرە  مىې ل  ئىائىلرلت»اەڭ  چلۈەڭرلل ااادلل ماڭلا  ئاھە. 

اازۇالىللا  ى چائاۇڭلىازەخ ەچتلل ىئردللاڭدەز  چەىۋۇھۇئ ئاھەم س ىاااچرلت مسالا لسلدە گسڭاى  ااما  ئلشغئڭ  الىاھل  ىلرلى  ىئاىسە ئىارغ

 « ىار االرلت ئۈىۈ  ىەملشە ئېاتللاچ ا  ولرە  ىەئلۈەت ىلرلددئسى ۇە 

 تەقۋالىقنىڭ مەنىسى

ىسرللەت چىىىسئ  ئلزسىىىا  ىەئ ئلشىىىتا مەالىىىىسرللەچ ا  وئرىىىسە  مەالىىى«مەالىىىىسرللەچ اڭرلت»چەىۋۇرلىزلىىىا ئەڭ چىىىئر ۇ ۋە ئلە ىىىا. مەڭلسىىى  

  ئھلز س ئىىبزلز االسىى  ئاالىىتللل س قل لىىدد  ىىىائۇ. ئلشىىغچسالسالىى  ئل لىىدە ىەئلىىۈەت ىلرلىىدللا  وئرسىىا  ئىىس ىئىىىس. ئىىارغى چائاۇڭلىىا ىل

ۈز  رلىىا چې لشىىرلھېىى ە  ىلرلشىىىا چې لشىىرلۈز  ۋۇىتلىىدۇ ىلرلىى   ىلر االىى« مەالىىىسرللەچ اڭرلت»الىىاىغادد ۋە اىىازۇرل س ئسى ل ااىىدد  ىىىۈڭۈ  

 وئرلدد  ىسڭ غئھلل خاچل اە.ىلر االرلت  ھې ەڭز  ولردۈئلدد  مسڭدۇى ئاھەمزلا قبڭر  ئۇىەت  قېرەىلۈ  قا ارەچرلل ۋە ىئئ

زلا   ئاھە. خەرىھې ە  ىېۈ ەت وائ  ىۈڭۈ  ئبز مەالىسرلللتلز  ئئئدڭدللا« ئبزلز  الئئللا  خاڭزلا ئاردللا وائما تس»خەرىل لكھە 

ا ئارغى چائاۇڭلا ئلزساڭزلدئ   ئبز مەالىسرلللتلز  ئاھۇ ىلرلا  ئاھە. چەىۋۇ ئاھەمد ۋە ئارغى چائاۇڭلا ئاردلدۇ ىې ىاىا  ئەاللۈائ وئر اادد 

 ىئىسىرل للا ىائلتا مەالىسرللەت چسالسال  ولرە  ااكلش  ئسڭلا چەىۋۇرلىلددئ  ب  ىەىرل ل ە  ئلزساڭغئڭلا ىەى

 دېگەننىڭ مەنىسى نېمە؟« ئالالھتىن قورقۇش»

د  ئ قىىبە ئسى ۇاىىدھېىى ە  ئىىااەچرە «ئئىىارغىتلل ىئئىىىسڭغ»دە: ىسئئىىا  قەئل ىىچەىۋۇرلىىت ئىىارغى چائىىاۇھلل ىئئىىىسش ھە  ىىس چەول رلزلىىدد  

 ىەھلسرەئھل س ۋە وائىە ئلسغ. مەڭلەرل لدل س قبە چەق ۇئرلزلدد 

لدلل ھدڭلاالىب  الھدڭلاھۇ ڭسئرسڭرللا  ىئئىسش چۈئرل   وائ وئرسە  ئلزسىاڭغئ ئبرۈمىدلل ىئئىلىدد  ىاڭسڭزلىا اازۇالىلدلل ىئئىلىدد  مى

 للىا زەئزەڭترلى ل ە  ئاو دالزلا چبقۈرىۈە قېتلشىلدلل ىئئىلىدد  ئىبزرل ل ە ۋە ب  دد  اۈزئاا لرل  ىېرلشتلل ىئئىلدد  ىائۇى لدلل ىئئىل

ەزل لىىىدلل ڭزەخىى ەت اېتلشىىىتلل ىئئىلىىىدد  ول ۇۋڭلىىىا قىىىبڭرلز  ئەڭجلتلىىى  ىئاسكىىتلل ىئئىلىىىدد   ولىىى ەئ واكىىىرلىزلا اىىىاق  اامائەچزلىىىا ب 

ئلىىىدلۈ    چسئدۋۇچىىىىا  قلشلسىىىلز  ئەڭجلتلىىى  ىئاىىىسە  ئئچتسئېاسىىىا  ىلرلىىىب  ىۈكىىىۈە قېتلشىىىتلل ىئئىلىىىدد  ئىىىبزل ە ااخشىىىلرلت ۋە ئاچىىىا

 مسڭااللۋەچزلا ئۈزۈرۈە ىېرلشلدلل ىئئىلدد 

 ئئرسرغئ مسىەوللتلدلل ئاا لرل  ىېرلشتلل ىئئىلدد ب  ىلك

سھلل ائۇڭلوئرسىىا ىىى ئاڭلسىىلدلل چااىىاى اېللشىىتلل ىئئىلىىدد  مسئەررل زلىىا اازۇرلشىىلدلل ىئئىلىىدد  قل لىىل وىىارلغئب  ىەچتىىا وىىارلغئمس ئاچىىا

 ئارۋۇالتلدلل ىئئىلدد  اارلسز ىارسا چېەل س ىئئىلدد ب  ىئئىلدد  الل
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 ىااس  چۈئھلۈ  ىئئىسكىا قل لدد؟« ئارغىتلل ىئئىسش»ئەمد  

  ھېىىى ە  ئىىىبزل ە ااخشىىىلرلت ىلرلىىى  چسئدۋۇچىىىىا  قلشلسىىىلز  ئەڭجلتلىىى  ىئاىىىسە  ئئچتسئلىىىدلۈ «ئىىىارغىتلل ىئئىىىىسش»كەقسىىىلكق   

 رىىس  ماىامللىىاىېرلشىىلدلل ىئئىسكىىىا ئئخشىىاادللا  ولىى  ىئئىسكىىتسئ  وىىس چىىۈئھلۈ  ىئئىىىسش ئىىارغى چائاۇڭلىىا ئس مسڭاالىىلۋەچزلا ئۈزۈرىىۈە

 چئرل س اائلشلدللا  ىئئىسكتسئ 

سىىىا  ئېاب  ئىىىارغى چائاۇڭلىىىا اازۇالىىىلدلل ىئئىسكىىى س مسكىىىس ىئئىسكىىىزلا ئل لىىى ە قل لىىىدد  ىىىىۈڭۈ  مسڭاالىىىلۋەت وسزدرلىىىا  ۋە ئاچىىىا

 چۈرلدللا  ڭەئالە اازۇھلل واكىلس  وئر اادد ئۈزۈر ەڭدلل قېللل  قۈ

اق  اىىئئىىاڭىىدەز  ىئسڭىىدۇى وئر للاڭىىدۇ  ئىىارغى چائىىاۇھلل خىىسھھ  ىئئىسڭسىرىىسى ئاھەمىىدلل ىئئىىاڭىىدەز  اىىاق  ئىىاى لى  اامىىا  ئاھەمىىدلل 

لىا ئەڭ س مەخرسىاچلئى  ئەقسىل ە  زۇرل دلل ىئئىىاڭدەز ىئئىسر ااىدد  ىىۈڭۈ  ئىارغى چائىاۇ وىس الىۈ ەچرەئڭلا ىەم لسىلدلل ئەرىۋەچتە  ىاقتسئ

 مېا للا   ئەڭ قباۈم ا  ۋە ئەڭ كە ىەچرلل زۇچتسئ 

ئىىىبمەئ ئللزىىى  خەچتىىىاب ئەزللەرغىىىىس ئەڭاىىىس مسڭىىىدۇى ھەاىىىدد: ولىىى  قىىىۈڭ   ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىاۇمزلا ئارىىىدللا ئسئدكىىىتا ئەالىىىل گە 

وارلسىىلز  ئلكھەۋۇچىىا  ولىى  ئااىال وىىائ ئلىد   ئااىىال وارلسىىلز  ىۈكىۈەڭرەئ قەرتۈئۈرىىد   ئسۇئڭلىا ئائلسىىلدۇ چېەى  ئەم ەقىىتلل ئاا لر للىا  

چىىىا ت  ۋە ئىىىسڭ  وار للىىىا ىلىىىا واالىىىىلزل ە ئې لتلشىىىۈە واكىىىرلد    ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىاۇ. اېزلىىىدلۈلرەئگە ئااىىىارز  قبئالىىىلتل  چىىىسئدە 

ھەە  الىىئئلد   ئىىسۇئ: اىىاى  ىەئگلكمىىس « وىىس ئااىىارز  مسكىىس وارلسىىلز  ئئچىىىا چاكغكىىىا ئۇز  وئرلىىدد  ھېسىىە ئلشلزەمسىىلرەئ؟»ئىىسۇئھلل: 

ئىىىارغى وەڭىىىدلرل ل ە مسكىىىس ئااارزلىىىا وارلسىىىللا وئرلىىىا  »ىلىىىدۇە چسئۇر ااىىىدد   ھېللشىىىت   ئاڭىىىدلل  ەالەمىىىلەئ ئەرەاالسسىىىاۇ. ئسۇئرىىىا: 

 ھېد    ①«كە ىلتلدلز س وەز كە ىەچرلۈتسئ

ەھئلزىى  ىاەڭزەچزلىىا  خارل ااىىدد  ئسڭلىىا ھوزۇخزىى  اائۇچىىىاڭرلى  ئىىارغى چائىىاۇ ئەڭە كىىسڭدۇى كىىە ىەچرلۈتسئ  ئىىس وەڭىىدلرل لز  ئازۇوغكىىز 

 ش ئۈىۈڭددئ  ولردۈئۈش ۋە ئبزل ە ئاالللرلت ىلرلاڭغئڭ   وەڭدلرل لزلا ىېزلز  ئل ۈە  ۋە ئسۇئرا زدرس. ىلرلاڭغئڭ  ئەھە رە

ھل ل ە ئاۇڭلىىا اىىائماڭرلىىىىا ۋە ئىىارغى چاچەئوللەىلىىدە وئرسكىىىا  چې لشىىرلل ئەڭ ئاالاالىىرلت الىىۈ ەت چەىۋۇرلىتىىسئ  چەىۋۇرلىىت مەڭ ۈرىىۈز ئا

 ئې لشلشزلا قا ارلتلددئ 

 تەقۋالىق توغرىلىق كەلگەن ئايەت ۋە ھەدىسلەر: 

ۋە چئر ۇ البزڭ  ىلرل غئ ئ  ئل ا  ئېلتىاڭغئل ئارغىتلل ىئئىسڭغئ②  

ئارغىتلل ىئئىسڭغئ ۋە ولرل غئق   ئارغى چەىۋۇھۇئۇئ ولرە  ولررلددئ③  

 ىزلا ڭەزل لدە ئەڭ ىبئمەچرلل الاڭلرلدلللزل غئ ئەڭ چەىۋۇھۇئ وئرلاڭرل ل غئھدئئارغ④  

قل ۈ  ئارغىتلل ىئئىلدلۈە   ئارغى ئسڭل لا ىلىل  ائر  وې لدد⑤  

  چەىۋۇرلىىت ولىىرە»قلشىىلرەئڭ   اەڭىىزەچۈە ئەڭ قىىبە قل گۈزلىىدللا  ڭەئالىىە ڭىىې ە؟ ھەە الىىئئۇرلاڭدۇ   دلل: ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇم

 ھەە ااۋۇب وەئگە   ⑥«گۈزەل ئەخغى

ڭەھە وىىئر لللل  ىئىىىس. ئىىىارغى چائاۇرىىا چەىۋۇرلىىت ىلرللىىل  اامىىاڭرلىز  ااخشىىلرلت ولىىىرە  » ەالەمىىلەئ ئەرەاالسسىىاۇ. مسڭىىدۇى ھېىى ە : 

  ⑦«ئبىۈئگلل  قلشلرەئگە گۈزەل ئەخغى ولرە  مسئاملرە ىلرللل
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 قەلب بىلەن قىلىنىدىغان ئىبادەتلەر

     

برۈە  وئە سسالۈ   مسالسر اڭغئڭلا مسچرەى قبە الاڭرلى  الس اڭلم ئللاھەچرەئگە  خسالسالە  زۇىل لم ئللاھەچرەئگە قبڭۈل  

ررل لدلل ەھەڭزلا ئەمەىەر  ولرە  ىلرلزلدللا   قلشلرەئ قبئمەادللا  ئللاھەچرەئگە ئەى للەت وەئمەادد  ىارلسق   ىەرلزلا ئەمەررل   و

 ىتسئ  ىەرلزلا ئەمەررل   ئللاھەچرەئڭلا ئاالااللز  چەكۈل  ىلرلدد مسىلى ۋە ئەڭ ئېتللائرل

ىەرلزلا ئلش  ئلزتاالل مسىلى وئرسە  ئاھەمزلا ئاىلۋلتلز  وەر لرەادد  الارغ. ىەر  ئاخل ەچتە ڭلجاچرلت ئې لشلشزلا قا ارلتلددئ   

ىەر   الارغ. زلا ھەئگاىللا ەىەت ئارغى دۇ اەچۈۈزەر ەادد ااوارل اىلغئمس   ب ھدڭلامس مالدە ئس قۈڭدە:ىسئئا  قەئل ئارغى چائاۇ 

 ھەادد  ىەرلزلا الارغمرلى  ئاھەمزلا مسقەم ەررلۈلدلل ھې ەز وې لدد   ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ. :①غ) اادۇ چا لددبولرە  قەر ە  ئاھەم

ۈرلدد  ئس وسزدرسا  وەھەڭزلا ىەم لس  ئسڭسچ اڭغئق   وەھەڭدە ول   ائىە گبش وائ  ئس چۈزۈرسە وەھەڭزلا ىەم لس  چۈز»

 الەچۈە   ھەە قبئ ②«وسزدرلدد  ولرل غئق   ئس ىەرلتسئ

مسىل رل    ەمەررل لزلاىەر  ولرە  ىلرلزلدللا  ئللاھەچرەئ الس اڭلم ئللاھەچرەئھلل مسىلى ۋە الاۋۇب اەىەچتە اسىل لددئ  ىەرلزلا ئ   

 وسۇئڭلا واااڭ  چبۋەڭدلۈل ە:ئلەغل  چەىۋۇرلت  الەۋئ  ىئئىسش ۋە ئۈملدچسئ  

 ئلەغل  1

الرلت ەچز  ئئارل اىلرلدللا  ئەمەرز  ئارغى چائاۇ ئۈىۈڭغ ىلرل   ئسڭلا ئۇزلرلىللا ئې لشلشتلل واكىا ول  مەىسب  ئلەغل     

ئال ە ور ە  ھې ەڭرلۈتسئ  ئلەغل ئەمەەللئڭلا ىئوسل وئرسك  ئۈىۈ  ول لز   كەئچتسئ  ىۈڭۈ  ئلەغل ولرە  ھلزدۇ قبئاللتل

 ىلرلز للا  ئەمەل ىئوسل وئر اادد 

ھەت رلزلىا  ئللىائلەغل ىەر  ىېتلدلل قەر ە  الەمل لم الىبا ۈ ولىرە  قبئالىلتلر ە  الىاھۇىەچتسئ  ئلەغالىزلا ئەقسى  ئللىاھدئ  ىل     

سىىەت لرلىلزىى  مەىى چائىىاۇ ئۇزۋە ىەئ ىاڭىىدۇى ولىى  ااخشىى  ئلشىىغئھۇ ىې ىاڭىىدۇى ولىى  مەڭىىپەئەت اىىاق   ااىىدلز  قبزرل ەالىىتلل   ەىەت ئىىارغ

اخشىى  ئىىۈر ە اىلرلىى  ئلەغالىىزلا ئاالاالىىلز  چەكىىۈل  ىلرلىىدد  ىەىلىلىىم ئلەىىغل ئۈىىىۈ  ئللىى ۇىلى ئەرەاالسسىىاۇمزلا مسڭىىس ىلسلسىىلم ئەڭ 

لىىى   ۇئئلشىىىتە اللوئۇۇاىىىدد  ئللىىى ۇىلى ئەرەاالسسىىىاۇ. زۇرلىىىى ڭەمىىى دھ چەئلپلىىىدلل ئئچىىىىا چاكىىىغڭلا  ۋۇىلتتىىىا  ئسڭلىىىا اېزللىىىا قەرىىى ە   ە

مېزلىىا وىىس للى ئەوىى»ھېىى ە  چەقرلىىلل ە اىىاۋۇە وې لىى :  «خارلسىىاڭ الىىاڭا اىىائھە. ىلىىغي ۋە الىىېز  ئىىئچتلل ىسچسرىىددئۇي» ئەرەاالسسىاۇمزلا:

ۇ.: ىلى ئەرەاالسسىىاھەە اىىاۋۇە وې لىىدد  ئللىى ۇ« ئىىارغى چائىىاۇ ئەرىىۋەچتە ولرلىىدد»ھەە الىىئئۇادد  الل ۇئلىى :  «ىىىارل ز  ولرلىىدد كىىسڭدۇى س؟

ەىلىلىم ىلىل ىد  ماڭىا وىس  ھەە اىاۋۇە ىااتسئلىد «الاڭا ئېاتللاالى ائى  ئارغى چائاۇڭلا مېزلىا وىس ىىارل ز  ولرلشى  ماڭىا اېتلىدد  ئسڭدۇىتا»

 ئلەغالزلا ول ھلزلل  ملسارلددئ 

ئ  ئىىىاھە. لددقەرىىى ە  ئىىىااەت ۋە  ەالەملل ل لكڭلىىىا ىەھلسىىرل ل ە ئاالاالىىىغڭلاڭدۇ  ڭلجىىىات اىىىئر   ەىەت ئلەغالىىىت ىەىىلىىىدەئلەىىغل     

ئىتىىسئ  اولى  خلسىرەت  وارلسىلزلا ئلۈۈى  ھدڭلىارلت الىائاھلت  ۋە مىاھھلم  مەڭلىۋلللتل ە قېپلررلىل ىلغۇاىدللا  ئلەغالىتلل وىبرەز ئلۈۈلز ى 

زلىا  ەغالسىلك ىلرلول ۇۋڭلا ئلەغاللز  ىازۇڭ اى ىەىلىەچە  مسىلى ولى  ئلشىتسئ  ىىۈڭۈ  زەئئل لرلىل ئلەىغل ولىرە  ىلرلزلىا  ئەمەل  ئل

 ئللاھەچتلل ئۈالتۈڭددئ  ب   غئىە ئەمەلمل

سىىل    ئلرلىىى چەىىەئ ىاڭىىدۇى ولىى  ئلشىىتا ئلەىىغل چەرەە ىلرلزلىىدد  ڭامىىاز ئئىسكىىتا  ئوزۇ چسچسكىىتا  زۇقىىات وې لشىىتە  ىەج ىلرلشىىتا    

  غە ئلىى  ىلرلىىل وىىاراېسىىل ۇئرا اىىائھە. ىلرلشىىتا  ىىىاۇل ئلكلىىت ئۈىىىۈ  ئلشرەكىىتە ئلەىىغ –ىلرلشىىتا  ىسئئىىا  چلىىغۋەت ىلرلشىىتا  اېىىتلى 

ەچزلىىا ولىى  ۇزلىىى  ىەئ ىاڭىىدۇى ولىى  ئلشىىزلا ئىىبزل ە ۇالىىت ئلەغالىى  وىىائھدئ  مەالىىلرە : الىىەمل لم ئلەىىغل ولىىرە  وارغڭلىىا  مسىەول

كىز  خارللىىا  مەڭىپەئەت اۈزلسىىلدلل وارغڭلىا  مىسىەولەچتلل ئەرىىۋەچتە ىىئڭ ۋە ىل  ەچرلۈتىسئ  ىلىىل مىسىەولەچز  قبئۈ ولى ەئزەئئلسى  

للىا  ۈىىۈ  ڭسئرسڭرئڭلغئڭلا چەولىلتل ە ىائالا وئرلدد  ىەىلىلم خىارلى مىسىەولەچۈە ئىاڭلغئ الىازۇۋەئھدئ  ئىسۇئ  ەئزەڭترلى   قلش  ئا

ل ۈىىۈ  وارلرل لىدل لشىل   ىىئڭ ىلرلىدد  رىېۈلل ئىس ىلرلىاڭرل   ئ –مسكەىىەچرەئڭ  چائچل   ىلل ھلرلدلل وارلرل   ئۈىىۈ  قباىۈە  –اا ا 

ڭدۇى لرلىا  ئلىۈە   كىسى ااىدۇ قبزرل ەاىدد  ئىاھەم س ئىارغى چائاۇرىا ئلەىغل  ولى ەئالىاۇ. چامىا ىلر ااىدد  ب  ئۋرا مسقا ات ااق  الى ول ەئ

 ىلل ئەىلدە ۋە البا ۈ ولرە  ئلەغل ىلرلاڭدۇ  ئاڭدلل ئس ئارغى چائاۇڭلا ىەىلىلم مسخرلسللا ئاارلزلدد 

دە ئل ىىىسئئىىا  قەۇ  للىىاھەچرەئڭلغ ىئوىىسل ىلرلىىدد  كىىسڭلا ئۈىىىۈ  ئىىارغى چائىىائب  ئىىارغى چائىىاۇ ىلىىل ئلەىىغل ولىىرە ىلرلزلىىا  ئەمەل    

 دد ئلزساڭغئڭلا ئللاھەچرەئڭ  خارلى ئارغى چائاۇرا ىلرلشرل لز   ھدئارل لز  الەمل لم ىلرلشرل لز  چەۋالللە ىلرل

                                     
 ئااەچرەئ  -89-88كسئەئۇ الۈئلس :  ①
 وسخائ  ۋە مسالرلى ئلۋۇالت  ②



 

چرەئڭ  قىىبە ىلرلىى  ولىىرە  اىىاق  قىىبە قلشىىلرەئڭ  ئللىىاھەب  ئللىىاھەچتە قەاپللىىات وەز مسىل ىىددئ  ئىىارغى چائاۇڭلىىا ئۇزلرلىىى  ئەمەل     

ئېللىك  ولى ەئھلزلا ئەگەكتۈئۈش ولىرە  ىازلزلر ااىدد  وەرۈى  ئىارغى چائاۇڭلىا ئۇزلرلىى   ەىەت ئلەىغل ولرەڭىغ ىازلزلرلىدد  كىسڭا وەزلىدە 

ب  ئەىىۋۇل كىسڭدۇى ئلىۈە   ئەمەلااخشى  ڭلىلەت ىەىلىلىم الىائاھەچۈە ۋە مەڭ ۈرىۈز ڭلجاچرلىىىا الىەۋەب وئرىسە ىارلىدد   ولى ەئالبز اىاق  

ئللاھەچرەئڭلىىا قىىبە ىلرلزلشىىلللغ ىائل االىىتلل  وەرۈىى  ىەرلتلۈىى  ئلەغالىىىا ىىىائۇش قېىى ەز  ىىىۈڭۈ  قېىى ەز وىىئرللز  ئلەغالىىتسئ  مە  وىىس 

لاھەچرەئڭلىا البزۈ. ولرە   ئەمەل ئللاھەچرەئڭ  ۋە ھلزلا ھەۋەت ىلرلى  ئلشىرل لز   اادلسىلك ھې ەق ى  ئەمەالى ە   وەرۈى  مسكىس ئەمەل ئل

ۋە ااخشىىى  ئلشىىىغئڭلا ىل  ەچىىىۈە ئلىىى ە وئرسكىىى  ئلەىىىغل ولىىىرە  وئرلىىىدد ھې ەڭزىىى  ئئىسىرل ىىىاى ل ە   زۇھ  ئىىىارغى چائىىىاۇ ئۇزلرلىلزىىى  

قبزرل ەالىىىتلل واكىىىىىا مەىسىىىىەت ۋە مەڭپەئەچرەئڭىىىى  قىىىىبزرەە ىلرلزلىىىا   ۈچىىىىۈ  ئەمەەللئ ۋە ئللىىىىاھەچرەئ ولۈىىىىائھدئ  مەالىىىىلرە : قبمىىىىۈئ 

ىەچتىىا چىىئڭزلغە  ئىىارتس  وئرسىىا گىى ۇم غە چائچلرلىىدد  ئلەغالىىرلت ئەمەل ئىىارتس  وئرسىىا  ئلەغالسىىلك ئەمەل قبمىىۈئگە قلرئگ ۇم ىىا ولىىرە  

 ئللاھەچزلا ئئچتسئلسلدلۈ   ەئى ئئىسى قبئۈڭۈە چسئد تس ب  ئئخشاادد  وس ملساردلل ئلەغالرلت ئللاھەت ولرە  ئلەغالسلك ئەمەل

 چەىۋۇرلت  2

را ۋە ئلزساڭللەچۈە ىائلتا مەالىسرللەت چسالسال  ولرە  ااكاش ھې ەڭرلل وئرسە  ىەرلزلا ئەمەررل لدلل ئارغى چائاۇب  چەىۋۇرلت    

الاڭلرلدد  ئبزلزلا ىلرلشىا چې لشرلۈرل لز  ولرل   ئسۇئڭ  چئرسى ئئئدڭدللا  ئاھە. چەىۋۇ ئاھە. ھېللرلدد  ىۈڭۈ  چەىۋۇ البزلزلا 

د  ڭې لدلل الاىرلزل ؟ چەوللىلۈ    گسڭاىتلل الاىرلزل   ئارغى چائاۇڭلا اازۇالللا ائرسىسە رسرەچتلۈ  مەڭلس  الاىرلزل  ھې ەڭرلل وئرلد

ىېرلشتلل الاىرلزل   ھوزۇخ ئئچلدلل الاىرلزل  ۋە ئبزل ە ھدڭلا ۋە ئاخل ەچتە زللا  ئېرل  قېرلدللا  ئلشغئھلل الاىرلزلشتسئ  كسڭا 

ىئىسىرل للا ىائلتا ب  ئلزساڭزلا ئارغى چائاۇڭلا ىەىرل ل ە  ئلزساڭغئڭلا ىەىمەالىسرلللتلز  ئاھۇ ىلرلا  ئاھە. چەىۋۇ ئاھەمددئ   

 مەالىسرللەت چسالسال  ولرە  ااكلش  ئسڭلا چەىۋۇرلىلددئ  

 الەۋئ  3

ىەرلزلا ئەمەررل لدلل ول   وئرسە  الەۋئڭلا ھەئلجلس  ئاۇىلدە اسىل لددئ  الەۋئ مسڭدۇى ئۈچ چۈئرۈز وئرلدد: ول     –الەۋئ

ئاۇڭلا وسا دراڭرل لز  ئئئدڭدۇش  چئالىاڭرل لز  چەئز ئېتل  ئائىلرلت ئسڭل لا ىسر لرلت ئلشلدۇ ىلدۇ. قبئاللتل   ئارغى چا

مەالللەچرەئھلل ال ۇى چسئدكتا ئل ۇھلرلل وئرسش  ئۈىلز لس  وېشللا قەر ە  ئېلل ىلرلىغئ ۋە مسالللەچرەئ ب  ئلۈۈلز لس   گسڭاى

دە چئىساڭدلل قب  ەز ىسئئا  قەئل الەۋئ »: ىەڭلەل مسڭدۇى ھې ە  ئللز ھدئ  ئل ا  ئەى ەھ ئاردلدۇ الەئۋرلل وئرسش ىاچائرلىغئ

 « ئئئدڭدۇ زلۈل  ىلرلزد   ىۈڭۈ  ئس مسالسر اڭغئڭلا خلسرلت  ۋە ئل اڭزلا اې ل لددئ  ئل اڭزلا ىارلا  اې ل   كۈق لددئ

 ىئئىسش  4

ئەڭ مسىل لددئ  ئارغى چائاۇھلل ىئئىسش ئللاھەچرەئڭلا قاچتلسلددئ  ئارغى چائاۇھلل ىئئىسش ىەرلزلا ئەمەررل لزلا ب  ىئئىسش

 ىەىلىلم مسئ لل ئاھە. ىئىس. ىئئىسش ۋە ئۈملد ئائلسلدۇ ااكاادد  

 مسئ لل ئاھە. ئەمەرلزلا ىئوسل وئر االرلىلدلل ىئئىلدد ب  

 مسئ لل ئاھە. گسڭاىلزلا قەىۈئۈ. ىلرلز االرلىلدلل ىئئىلدد ب  

 ول ەئ مسالسر اڭلا ئەزللەت اەچۈۈزۈە ىئاسكلدلل ىئئىلدد  مسئ لل ئاھە.ب  

 ىەىىلز   ئاھۇ ىلغر اي ىېرلشلدلل ىئئىلدد  مسئ لل ئاھە.  ئارغى چائاۇڭلاب  

 مسئ لل ئاھە. ئارغى چائاۇڭلا اازۇالللا ۇالت وئرسە ىېرلشلدلل ىئئىلدد ب  

ئبزلدلل ىېساب ئېرل  چسئلدد  گسڭاىۈائۇئ ىاچائلدلل ب    ىەملشە ئبزھې ەز  مسئ لل ئاھە. ىئكلائ ااكاادد  رە رەچتە ىار اادد

ھې ە  « ماختلرلدللا  ىئئىسش الېز  ىائۇ. ئلشغئھلل چئالىا  ىئئىسكتسئ»چەا للە  ئللز وئرسە ىېرلشتلل ىئئىلدد  كەاەسرىلسغ. 

ئئدڭرل لز  قبادۈئۈە چاكغادد ۋە الېزلا ھدڭلارلىىا ئەگەئ ىئئىسش الېزلا ىەرلل دە ئئئد  ئارسا  ئس كەىۋەچزلا ئ» :ول  ئارلىئلۈە   

ىئئىسش ھې ە  قبز اېش  ىلرل  ئەمەل  وەرۈ  ىەىلىلم ىئئىسش » ھې ە  ئلۈە   اەڭە ول  ئارلى:« وئرلا  ىلكرلزرلىل ز  الئرسچلدد

 ھې ە  ئلۈە  « الاڭا ئازۇب ئېرل  قېرلدللا  ئلشغئڭ  چەئز ئېتلشل ددئ

 ئۈملد  5

ىسئئا  ئارغى چائاۇ    اۇڭلا ئەى لتلز  ئۈملد ىلرل  ۋە ئسڭلا ىەىىلدە ااخش  گسماڭدۇ وئرسش ھې ەڭرلۈتسئ ئارغى چائب  ئۈملد

ىلرلدللا  ئللاھەچۈە ىې ۈل ز  كې لل   ەشز  ئۈملد ىلرلدلۈە   ااخش  ئل  ىلرسس   ئەوللئسى لشل  ەقل ۈ  ئەولل دە:قەئل 

. ىئئىسش ولرە  ئۈملد اەڭ  ئارغى چائاۇڭلا ھوزلەلدلل ىئئىسش ولرە  ئسڭلا ھەە قبئالەچۈە   مسالسر ا  ئاھە قەرتۈئملسس 

اەڭزلتلز  ئۈملد ىلرل  ئئچتسئلسلدۇ ااكاادد  ىئئىسش ولرە  ئۈملد ئلۈۈلس  چەڭپسڭرسىز  الاىرلش  ۇزلى  ڭاۋۇھۇ ىئئىسش ئېشل  

تا ئس ئارغى چائاۇڭلا ئەى لتل ە ۋە كە ىلتل ە ئلشەڭ ل ەڭرەئ قېتل  ئۈملد ئاالكرلشل  ىارسا  ئاھە. گسڭاىۈائ وئرلدد  ىۈڭۈ  وس ۋۇىلت

ىاچائلدلل وئرسە ىارلدد  ڭاۋۇھۇ ئۈملد ئېشل  قېتل   ىئئىسش ئاالكرلشل  ىارسا  اەڭە گسڭاىۈائ وئرلدد  ىسڭۈ  وس ۋۇىلتتا ئس ئەمەل 

للا  وئرسە ىارلدد  كسڭا ئلزسا  ىئئىسش ولرە  ئۈملدچلل ىلر اي چەمە ىلرلا  وئرسە ىارلدد   ۋە ئارغى چائاۇڭلا اازۇاللز  قبزگە ئلر 



ئۈملدقلغ ابرلزلۋۇرلا  ئاھە. » ئللائەت ئلۈۈلسلزلا ئئچتسئلسلدۇ چەڭپسڭرسىز  الارللا  ىاردۇ ئل  قبئۈك  ۇزلى  ئبرل اۇئھلل ول  :

 ھې ە  ئلۈە  «ىەئ ئلۈۈلسلز  چسچسش ۇزلى ئەمەردلل ىسئدى ىارلدد  ىئئىسكىلغ ابرلزلۋۇرلا  ئاھە. ئۈملداللكرلۈۈە  اچلدد  كسڭا



 

 

 ئىلىم تەھسىل قىلىۋاتقان قېرىنداشلىرىمغا يۈرەك سۆزلىرىم

 

دە ىسئئا  قەئل كەقسلكق   ئئىسش  ئبگلزل  ھلزل لكڭلا ئەڭ ئاردلزى  ىاىل لى  ۋە ئل اڭزلا چەرلپلددئ  ئارغى چائاۇ     

 سئئلغى ائىتىې لل  ولر لزۈ   ئارغىتلل واكىا①   ھېلل  ئائىلرلت ئل ا  ولرە  قسف   ئئچتسئلسلدلۈ   االل  وئرلا  قەرل ە چەالللەڭ

ئاۇ ولرل  ئېلتل  قې ەقرلۈل ە ئلشائەت ىلرلا   ھې ەز  ئل ا  ئلرل سلك چئرسىغڭ اادد  ئل اڭزلا قامارلت  ئلرلى ولرە  وئرلدد  ئارغى چا

 رلت ئارل زلا ىەھئلز  قبچۈئگە   ھېلل  ئائىل ②لاڭغئ چەڭ وئۇمدد؟ولرلدللاڭغئ ولرە  ولر ەادل دە:ىسئئا  قەئل 

لرلى ئارغى چائاۇڭلا ئۇزلرلىلز  قبزرەە ئلرلى چەىسل  ىلرل  ئەڭ قاچتا ئللاھەچرەئھلل الاڭلرلدد   ئارغى چائاۇڭلا ئۇزلرلىلز  قبزرەە ئ

د  ھلزل لكھۇ  چېەل س قبە وې لرلشلز  چەرەە ىلرل  چەكەولسل چەىسل  ىلرل  ائرللا قل گە  ئاھە. ئللاھەت ئۈالتلدە وئرلا  وئرلد

ھەە ھدئا ىلرلشىا  ③ئ  ئەوللىل ئلر ل ز  زللاھە ىلرلللىلرلزلا  ول ۇ ڭەئالە ئلرل ددئ  ئارغى چائاۇ  ەالەملەئ ئەرەاالسساۇملا 

ە ىاالل  ىلرلشز  چلرلسە كسڭ ە ااخش  ۋە وسا درا   ئلرلى چەىسل  ىلرلشزلا ىېۈ  ائى  ىاڭ لرلل قبە ئئىسالا  ىاڭ لرلل قب

 ئەۋزەرددئ  

ئلرلى  ائىسسررسى  ئلرلى چەىسل  ىلرلسىلغئڭلا ئاردللا ىەئ چۈئرۈز ىلللز لرلىغئ ۋە وەز  ئا ەچرەئ  ىلىل  چسئلدد  ئبچ ۈكرەئھە

لپغئ لغرللا  چارى  ىلللز لرلىز  ىەل چەىسل  ىلرل  ئۈىۈ  ھۆرەت ئاچغكزلا اا اال  ئەڭ ىئڭ ىلللز لرلىغئھلل الاڭلغچت   وس ئلۈۈ

 ۈكتە ئلرلى قبزرل ە  مەڭكلرل ە ئاالا  وائۇۇاتت   ئەمد  زۇما  ئبزگەئھ   ىلللز لرلىغئھلل قب  ەز ئا ەچرەئ قب ەاد   ئبچ

ىەت  واارلت  ئۇ  ەتچەىسل  ىلرلسىلزلا ئاردلدلۈ  ئەڭ ىئڭ ىلللز لرلت ائىسسررسى وئرسا  زۇماڭل لكھۇ ئسڭلا ئاردلدلۈ  ئەڭ ىئڭ ئا

ا  وس ئرسە چسئماىتئلزتې ڭېت  ااڭفس  ىاچائرلىغئ وئرسە ىار اىتا  وس ئا ەچرەئ ئلرلى چەىسل  ىلرلسىلغئڭلا ائرلدۇ  سچرلۈاكاڭ و

ئ ەە  چەا لللرئا ەچرەئڭ  اې ل  ىلىىاڭغئڭلا مەڭكلر ە اېتل  ڭلسللت  ئەرۋەچتە ىئڭ وئرسكلدۇ كەز ائى  مە  وېشل دلل ئبچۈۈزگ

ۈىۈ  زوئ ئوسڭ  ئلسپاچغادد  مسڭدلل ئئچتسز ال  ئلر ل   ولك ئەزىەئ ئلرل  اىللا وې ل  ئئىسكىا مساەالسەئ وئرلاڭرلىل لك 

ك قبە ز لرلىرل ل لخئكاررلت ئل لدە ئلددى  ولك ئئچتسزرا اېىلل ئسالسئ چارلپغئ ئلددى  ئس ىارغئھۇ ىەم ل لك ائىسسل ئلددى  ىللل

ۈە ېۋلكوئ قبئۈكل لك ىەچىلم  ئۈملدل لك ىەقسلك  ئسچسى ىازلزلشىا وئرلا  ئلشەڭ ل لك قامل  ئلد   ولكڭلا چېرئلد   ئەم ا ئل ۇھ

ۇ ئئىسش  ۋۇىتل لك ائى ئلد   ااڭفس  ھې ەڭرەئ ائى ئلد   ىازل ى  واش واۇال  ئلزتې ڭېت ئس زۇماڭغئھۇ ائى ئلد   ملسل ھ

خەت ئلد    ائى ئلد   ئەڭ ىئڭ خسكاررلىل لك ئائلرل لكھلل قېرلدللا  ول   ائىەئبگلزل   ھەئل چەق ۇئۇكتلل واكىا ئلشل لك 

ل لس  ولكگە قەر ە  خەچز  ھەئىال ئېرل  ئئىسك س ئاالا  ئەمەل ئلد   ھوالتغئڭلا ئائلرلسلدلل قەر ە  خەچز  ئېرلۋېرل   خەت ئ

كھە اتت   وس ولز  وې ەچتسى  كس ىاردلغ خېتلز  ئئىسااۇئئودۇ  ول  ىاي ھەمرەە وەئگەڭدلل قېللل  ىاي ئل ل  وئرسە ئاڭدلل خېتل

ت ۋە ائالس  وئرسە ىارلا  ئلد   ئەم ا وس ئەىۋۇل ولك ئۈىۈ  كسڭ لرلل كې لل  كسڭ لرلل خئكاررلب  ئئمسمغكىا  ىائلدە

 ىسزدئرسى ئلد   

 ل و وس ئلشغئھۇ لت ىاچتلت ئەال  الاڭلغچت  ولكھە قلزئرا وې ل   چئە قبئگلر  وې ل   ول ەئ ۋۇخ ڭامازھۇ مەالجلدقە ىلى االر    

ە ۋۇىتل لك اچتسى   وائىول ل لكھلل ىاچتلت ىااا ىلغچتسى  وسڭدۇى ئلشغئ  ىەئگلك چەق ۇئرلزل  ىار ااتت   ۋۇىلتز  ئلزتاالل ىلا چسچب 

 لرلدللا  ئبچەچت   ولكگە وې ھەئل مسزۇقل ە ىلرل   ىئڭغئھۇ ئئىسش  مەقتە ۈە وې ل   چاماى ئېتل  ااق  ىاىا اساسش ولرە 

دۇ  ول  قۈ  ئئىسش  سر  ىەقرلل وئرلاڭرلىتلل  ىەئ قۈڭ  گبكرۈز چاماى اېلەر ەاتتسى  كسڭا ىە تلدە ئارتە قۈ  چاماىز  چسخسم

 گبكرۈز ئېتەچتسى  

ۋۇئ ې ل  ئسرسرۋەچەڭ ە و ولك ئئىسش  ۈچتۈئگەڭدلل قېللل ىەچىەردە ىارل لك ھەە ئئارل ااتتسى  ىەم ل لكڭلا ڭلشاڭ  ۋەچە  ئلد  

لشەڭ  ئۇرا ىەقسلك ئلشغئڭ  ىلرلشز  قبڭرل لكگە  ۈچۈە  ئلددى  ولكھە ول  ڭەئالە ڭاىاالت  ئېزلت ئلدلۈ   ئس وئرسل س  ئارغى چائا

ت   ولك ئئۇاتھەە ال« اللرەئ ئئىسش  ۈچتۈئۈە ڭەھە ئلشرل ەق  ؟»ىلرل  ئلد   واكىا ھۆرەچرەئھلل قەر ە  الاۋۇىدۇكرل ل س ولكھلل 

ل لك بز ىلكرلزرلىئڭەھە ئلشرەكز  ولر ەا لك  ىۈڭۈ  ولك ھۆرەت چەئە تلل ئەۋەچلر ە  ئەمەل   ەىەت ئبز ئلىتلساھل لك ۋە »: ئسۇئرا

ۋە  ائۇە قۈرەچت ھەە ااۋۇب وەئگلزل لكھە  ئسۇئ ولكگە ى« ولرە  قەر ە   ولك  ەىەت ئارغى چائاۇڭلا ئئئدڭغكتسئدكلز  قۈچل لك

ل ەئ دلۈە  ااق  وھەاتت   ىۈڭۈ  واكىا ھۆرەچرەئھلل قەر ە  چارلپغئڭ  اا ھۆرەت ئەۋەچل« وەق س الاھھۇ وارلغئ ئلۈەڭسلرەئ اللرەئ»

 اەمىللەت ئل ە وئرسە ئەۋەچلدلۈە   ئئىسش  ۈچۈەڭدە  ئسۇئ ئبزرل لز  ئەۋەچۈە  ئئئگاڭدۇ ئلشرەادلۈە   

 ېرلدد:ەڭدلۈ  اۈئەز البزرل ل ز  ۋە ئاالكۇڭە چەۋالللەرل ل ز  ىلرلس. قئلرلى چەىسل  ىلرلۋۇچىا  ىې لزدۇكرل ل لا چبۋ 

 ئلەغل   1

                                     
 ب ئااەت  9:زدمەئ الۈئلس  ①
 ب  ئااەت  19:مس ىەم ەھ الۈئلس  ②
 ب  ئااەت  114چاىا الۈئلس  ③



را  درسرەچتە ول  ڭەئاللز  واكىلسلدلل چارغە ئاا ل  مەڭلسلز  ولردۈئالە  ئلسغ. ئاچارلساللدۇ: ئارغى چائاۇ وسا ب  ئلەغل     

رەە  ھلزدۇ قبئاللتلر ە  وئال ە ىلرل  ھې ەقتسئ  ئلەغل ىەر  ىېتلدلل ىەئ ىاڭدۇى ول  ئلشز  خارلى ئارغى چائاۇڭلا ئۇزلرلىلز  قبز

قەر ە  الەمل لم البا ۈ ولرە  قبئاللتلر ە  الاھۇىەچتسئ  ئلەغالزلا ئەقس  ئللاھدئ  ىلرلزلا  ئللاھەت ۋە ىەئ ىاڭدۇى ول  ااخش  

ئاۇ ئۇزلرلىلز  مەىسەت ىلرل  ئلەغالزلا ئاالااللز  ئلشغئھۇ ىې ىاڭدۇى ول  مەڭپەئەت ااق   اادلز  قبزرل ەالتلل   ەىەت ئارغى چا

ا چەكۈل  ىلرلدد  ئارغى چائاۇڭلا ائرلدۇ ئلرلى چەىسل  ىلرل  ئۈىۈ  ئاچغڭلا  ئاھەمزلا ىەرللدە ئارغى چائاۇڭ  ئۇز  ىلرلشتلل واكى

ز  قبزرل ەي   ەىەت ئارغى چائاۇڭ  ئۇز  ھدڭلا  مەڭسەە  ئاو دي ىاچائرلت ھدڭلا مەڭپەئەچرل لب  رەئەز وئر االرلى  كەئچتسئ  مال

  ۋە مەمزس  ىلرل  ڭلللت  ولرە  ئلرلى چەىسل  ىلرلا  ئاھەمزلا ئلرلى چەىسل  ىلرل  اەئااڭلدلۈ  ىاااچ   ۈچۈڭرەي ئللاھەت ئل لدە وئرلا

ئ ئلۈۈلرلس  ئارغى چائاۇڭلا ائرلدۇ وئرلدد  وسڭل دۇ مەار  ھلزلم ئلرلى وئرسس   مەار   ەڭز  ئلرلى وئرسس   ەئى  ائىتسئ  ىۈڭۈ  ىە

ئللاھەت ىېساورلزلدد  ئەم ا ھلزلم ئلرل ز  ئارغى چائاۇڭلا ئۇزلرلىلدلل واكىا ول  رەئەز ب  چەىسل  ىلرلزلا  ئلۈە   ىەم لس  ئەمەل

زلرلى  ئۈىۈ  ئئىسكىا قل ۈ  ئارغى ئۇ»: ولرە  ئئىسرا  ئاھە. اەڭزەچۈە قل ەر ەادد   ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ. مسڭدۇى ھې ە 

   ①«ھدڭلارا ئې لشل  ئۈىۈ  ئئىسادلۈە   ئس قلش  ىللامەت قۈڭ  اەڭزەچزلا ىلدلزل س  سئللار ااددب  چې لشرلل ئلرل ز  مال
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ل رل ە ز  ئاخل اڭلئچەىۋۇھۇئرلت  ەىەت ئل اڭدلل قېللل قېرلدد  ئارغى چائاۇرا ئل ا  قەرتۈئگە  ىەئ ىاڭدۇى مسالسر اڭزلا كس     

ز ۋە ئەڭ لددئ  ئەڭ قۈىرۈپالارغ. ئېرل  وې لش  ئۈىۈ  قۈىرۈز ول  ىل ااە ئاالتللا قل لش  ئەىل  ۋە ئل اڭزلا ول ھەز چەرل

لزساڭز  ئتلل ئللائەت ئلشەڭ رلل ىې ااە ئارغى چائاۇڭلا ىل االسلدۇ  چەىۋۇرلى  چئالىس  وئرلدللا  وەز  ئاملرغئ وائ  ئسۇئ رە رەچ

سغئھدئ  ردۇادللا  ىېائرلىز  ئسزۇىغكتسئدە  ھلىىەچسلكرلل ئا ل لدللا  وللەمرلل ۋە ھدڭلاھۇ مەڭ ۈ ااكاادللاڭدەز ئلزساڭز  ئاىئكلل

ەىۋۇرلت ئڭلا ىئىس. چئسۇئ ئلزساڭزلا چەىۋۇھۇئرلت ھۇئل لسلدە ئل  ئېرل  وې لشللا چئالىسڭرسى ىلرلدد  ھلزلم ئلرلى چەىسل  ىلرلسىلغ

 لر ەادد  ڭپەئەچرلل وېئ  ىۈڭۈ  ھلزلم ئلرلى ئارغى چائاۇڭلا قاچتا ئلزىام  ۋە مسقا اچ  وئرسە  ئس  االلت قلشلرەئگە مەىلرل  كەئچتس

لل اۇڭلا ڭسئلدوەز   االلت قلشلرەئ گەئىە ئەئەب چلرلز  ىەم لدلل ئئودۇ  ئۇۋۇ  البزرل ە  ۋە اازرا  چەىدل ھل س  ئس ئارغى چائ

 ە گەە ۋالباۈر ەادد   ىېۈ ەت اسى اادد  چەىۋۇرلت اسى اادد   ئئمس. خەرت چەئە تللب  ڭل دلل قلشلرەئگە ئلرلىمەى د. وئرلاڭرلىتلل  ئس

لرلشز   ىرا مسڭااات البزلزلا چەالل   وئر اادد  كسڭا ئلرلى چەىسل  ىلرلسى  چەىۋۇرلىز  ىلا چسچسش ولرە  ول  ۋۇىلتتا ئارغى چائاۇب 

رل  ئلرلى ا مسڭااات ىلئلرلى چلرەكز  ىەچىلم ىئردلل وەئمەالرلۈ  ۇزلى  چەىۋۇرلت ولرە  ئارغى چائاۇرئارغى چائاۇھلل مەڭپەئەچرلل 

 چەىسل  ىلرلسىلزلا ئەڭ ئاالاالرلت ىئئۇر  وئرسك  قې ەز 
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ەڭرل ل ە ئەمەل ولر ەڭرل ل ە ئەمەل ىلرل  ىەئول  مسالسر ا  ئۈىۈ   ەئز وئرسە  ئلرلى چەىسل  ىلرلۋۇچىاڭغئ ئۈىۈ  ئبگەڭ 

ىلرلشز  ئبگلزل  ۋە ئەمەل ىلرل  ئاا لى ول   ەئزھدئ  چارل  ئلرلى چەىسل  ىلرل  ولرە  ول  ۋۇىلتتا  ئبگەڭ ەڭرل لز  ىاااچتا چەچللت 

ې ەرلش  ئل  ا  وب  ىلرلشز  ئبگلزلشۈە مەالسئھدئ  ئەگەئ وسڭدۇى وئر للاڭدۇ  ئسڭلا ئئىسراڭرل لدلل مېۋە وې لش  ۋە قلشلرەئگە ئلرلى

ىلللزددئ   ىۈڭۈ  خەرت ئبرل اۇئڭلا ئبزرل   چەورل  ىلرلۋۇچىا  كەئلىەچۈە ىاڭ لرلل ئەمەل ىلرلۋۇچىاڭرلىللا ۋە ئەخغىللا ىائۇە 

ئسۇئرا ئەگلشلدد  ھې ەز  ئئىسرسىلرلت ھەۋئ  ىە. ولر ل ەڭرەئڭ  ئبگلزل  ىە. ئبگەڭ ەڭرل لز  ىاااچىا چەچللت ىلرلشىا ئبزلز  

ۋە ئاھەچرلزل  ھەۋئلددئ  ئەمەرسلك ئلرلى  اادۇ وەئمل ەڭدەز  مسڭدۇى ئلرل زلا ئارغى چائاۇڭلا ڭەزل لدە ىلر ە ىل  لت   قبڭدۈئۈش

ئ  ئل ا  ئېلتىاڭغئل اللرەئ ڭې ە ئۈىۈ  » وئر اادد  ئارغى چائاۇ  ئبگەڭ ەڭرل ل ە ئەمەل ىلر اادللاڭغئرا ىاچتلت قاال  مسڭدۇى ھې ە :

)واكىلغئراب البزرەاسلرەئ؟ اللرەئڭلا ئبزۈڭغئ ىلر اادللا  ئلشز )واكىلغئراب البزرلشل غئ   اادللا  ئلشز ئبزۈڭغئ ىلر

  ②«ئارغىزلا ھەئگاىلدۇ ئەڭ ئبچ قبئۈرلدللا  ئلشتسئ
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لرە  ىئئۇررلزلش   ئبزلزلا ئاو دالز  ئلرلى چەىسل  ىلرلسىلغئڭلا ئلسغملم گۈزەل ئەخغى ولرە  چئرسى زلززەچرلزلش   چەىۋۇرلت و

مەئلپەت ىې لشتا ۋە گۈزەل ب  الاىرلش   قلشلرەئڭلا ڭە  لتلز  ىئزراە ىئالدللا  ئلشغئھلل ۋە اااغئھلل ال ۇى چسئدك   ئلرلى

ەۋئ  ئەخغىتا واكىلغئرا ئۈر ە وئرسش ئۈىۈ  چل لشلش  ئلزتاالل زۆئۈئھدئ  ىۈڭۈ  ئئىسرسىلرلت ھەۋئ  ئاالال الېرل  ھ

وئرسە  چەىۋۇرلىىا  ااخش  ئلشىا  گۈزەل ئەخغىىا ئاالال الارلاڭغئ ئئىسش  ۈچتۈئۈە اەمىللەچۈە ىلىىاڭدلل قېللل خەرت چەئلپلدلل 

ىئوسل ىلرلزل  ۋە ئېتل ۇە ىلرلزل  ئل تللازللا ڭائل  وئرلدد  خەرت چەئە تلل ىئوسل ىلرلزل  ىەئگلكمس ئاھھلم ئل  ئەمەل  ىۈڭۈ  

كھەز ىئڭىسئ ئلر ل لك وئرسل س  ئەخغىل لك ڭاىائ وئرسا ااق  اللك مسالسر اڭغئ ئام لس  چەئە تە ئلۈەڭرلۈل لكھە اللكڭلا ھې ل

كۈوالرلل وئرسل لك ۋە ااق   االلت وئرسل لك خەرت اللكڭلا ئەچ ۇ ل لكھلل چائىاە قېتلدد  البزل لكڭ  ئاڭرل اادد  وس ىاردۇ اللك ول  

  ئلر ل لكڭ  خەرىل لكگە  اەچۈۈزەر ەاسلك  مسالسر اڭغئ ئام لس  چەئلپلدلل ىئوسل ىلرلز للا  ئبمۈئ اا ا چائچل  چەىسل  ىلرلا

ئارل غئ ىەئ قاچتا ئەالەئرەئڭ  اازالل س خەرت ئسڭ  ئئىسماادد  ڭەچلجلدە  خەرت ئسڭل دلل ئلر لدلل ڭەە ئاۇر اادد  وس ول  ئېىاررلت 

                                     
 ھې ە  ئەالل لدە ڭەىل  ىلرلا  « اھدالسارلاللئلل»ھې ە   ئل ا. ڭەۋەۋ « الەىلا»ئل ا. ئەى ەھ  ئەوس ھۇۋدھ  ئللز  مااە ئلۋۇالت   ىاقلى ①
 ب  ئااەت  2الەف الۈئلس  ②



 

 ملساررل   ئلزتاالل قب تسئ  وئرسە  ىەم ە ااادۇ ئەىۋۇل مسكسڭدۇىتسئ  وسڭلا
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ئلرلى چەىسل  ىلرل  الە ل   ئسزد  الررلت  مسكەىىەچرلل ول  الە ەئ وئرسە  وس الە ەئڭلا ئەڭ ىئڭ ئئزدى  الەۋئىاڭرلت  

ادد  وئرارتل  وئۇۇادد ئارتە ال  ئئىسە ھوختسئ وئۇۇب  ىلدۇم اڭرلت  چسئماالتلل چل لشل  ىاچائرلىغئھدئ  ئاھەچتە ول  ئلزسا  وەش

ئارتە الردۇ ئارلى وئۇر اادد  مسھەئئلى وئۇر اادد  كسڭا ب  ۋە ىەئ ىاڭدۇى ول  قەاللپزلا ئل لس  وئۇۇادد  ئەم ا ول  چارل  وەش

. ىئىس. چاىەچز  قبە چەرەە ىلرلدللا  ائرددئ  وس ائرلا قل گە  ئاھەب  ھلزلم ئلرلى چەىسل  ىلرل  ائر  ئسزد  ائرددئ ۋە الەۋئ

الەۋئىا   ىلدۇم ا   ئل ۇھلرلل ۋە ىەچىلم وئرسك  ۇزلى  كسڭدۇى وئر للاڭدۇ ئئچتسئۇ ائردۇ السرسئدرسە ىارلدللا  ئل   ئئچتسئۇ 

ائردۇ السرسئدرسە ىارلاڭغئ خەرىزلا وېشللا ىئڭ ول  ۋۇواھدئ  ىۈڭۈ  ئسۇئ ئئىسكز  ئاخل رل ە ئېرل  ىلىار للا   ئئچتسئۇ ائردۇ 

ب  ستسئ  مسڭدۇى كەخى خەرىتلل ئساارلاڭرلىتلل  ولر ەا ە  ھېللشتلل ڭئمسل ىلرل  ھلزلم مەاللرلرەئ ىەىىلدە قەرسەىارلا  كەخ

قەر ەل البزرەئڭ  ىلرلدد   ەچلۋۇ وې لدد  كسڭلا ولرە  خەرىز  ئازھدئلدد  كسڭا ئلرلى چەىسل  ىلرل  ائرللا قل گەڭرەئ ئبزلز  

   وئرسك   چسئماالتلل ئارلا ئلر ل لرلش  ۇزلى ئللاھەت ئۈالتلدە ىېى ىلرلش   الەۋئىا
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ىې لزدۇكرل لدلل ال ۇىغئرا وې ل  ئلرلى چەىسل  ىلرلۋۇچىاڭغئڭلا ئبزلز  خئش ىلرل  ب  ئاڭلسلدلل ۋە ىەۋ. ب ۋەچلزلدلل  ئاچا

 ەىەت  ئسزد  الررلت ئئىسكز وس ل  ىلرلسى  چسئلدللا   اۈئلۈلز  ااكائچل  چسئلدللا  ئەڭ ىئڭ ڭەئاللس  ئۈملدچسئ  ئلرلى چەىس

ادد  وس ائردلۈ  چۈئرۈز ىلللز لرلىغئرا دە قېتەرەئسزد  قبئمەي ھۇۋۇمغكتسئىې لل   غولرەڭ ۋە الەۋئىاڭرلت ئۈملدۋۇئرلت

چلدد ائئدلز  وەئھۇكرلت وې ەرەادد  ئئىسرسىلزلا وسئدختس. قۈڭرل لدە ئۈملد خسھھ  ىائۇڭلسھلۈ  مەكىەر ە ئئخشاش ئسڭلا قبڭر

ۋە ئسڭ   ائرلز  ھۇۋۇمغكتسئدكىا ئۈڭدەادد  ىاڭدۇىغ ول  ئلزسا  ىەئ ىاڭدۇى ول  ئلشتا ئۈملداللكرلۈۈە ئسى للا  ىاما  ئسڭلا ائئدى 

ىارلدد  كسڭا ئۈملداللكرلۈۈە ىۈكۈە ىار االرلت ئۈىۈ  ىئردلل قەر ەڭز  ىلرل   گاڭ ل ۇەھدڭلااللز  ىائۇڭلس وااللدد  ئس وئرسا 

 ھەادللا  ماىال وائ   «ئۈملداللك كەاتا »خەرىل لكھل س  ز  ىەچىلم ئۈملداللك وئر االرلت قې ەز  قې ە

مسڭدلل ئئچتسز ال  وسئدڭ س ىەچىەەللئھە ھلزلم ولرل  اىغئھۇ ئئىسراڭغئڭلا قېرەىلۈ  ىائۇڭلس ئلد   ىازل مس كسڭدۇى  خسھھ  

ې لشلز   لغڭرللار للاڭدەز  ىازل ى  چارلپغئ كسڭدۇى  ىۈڭۈ  ولكڭ  ىئازللا ئلر ل لۈ  چارلپغئ ئئىسش  ۈچتۈئگەڭدلل قېللل ڭەگە و

وااللدللا   ولكڭ  ىئرغادللا  ھۆرلتل لك ائى  ئەم ا ئارغى چائاۇ ولكڭلا ئەڭ ااخش  ىل اال ل لك وئرسە  ئارغى چائاۇرا ىلل 

ئگلك ڭائۈملد ىئا اادد  ولكڭ  ىل ااە ىلرلدد ۋە ولكڭ  اې لى ائردۇ اۈئەقتلل ئلشەڭ  ىلرل   ئسڭل لا چاااڭساى  ئارغى چائاۇ ولكڭ  ىە

  چاكغە ىئا اادد  كسڭا ئۈملدڭ  ول  ئارغى چائاۇھلزغ قۈچۈە  ىلر ە ئلۈۈلرەڭ ەالتلل ائرل لكرا ھۇۋۇ. ىلرلشل لك ۇزلى  ئلرلى چەىسل

 ىئرغادد  ولكڭ  ۋە ئۇالت ل  وئرساى  ئارغى چائاۇ ولكڭ ىلرل  ھلزل لا  خەرىل  ە خلكمەت ىلرل ە  ھې ە  ئل ۇھل لكھە الەمل لم 

 ىئىس. كسڭل لا مساەالسەئ ىلرلدد  وس ولكڭلا وېشل لكھلل ئبچۈۈزگە  چەا للل لكڭلا ول  ىلس لددئ 
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  ىلسىلس   ئئىسرسى  ئبز مەادۇڭ  ئېزلت  ئل اڭ  قامل   ئەىلدلس  ھدئدل وئرسك  چئرل س زۆئۈئھدئمەۋىەال   ئئىسرسىلزلا 

خەرىلزلا ھەئھل ە ھەئما  وئرلدللا   واكىلغئڭلا ھېپلز  ىار اادللا   خەرى  چەئە تە چسئلدللا  وئرسك  ئلزتاالل مسىل ددئ  ىۈڭۈ  

ىسرسىلرلت مەادۇڭ  ئسڭلا ئئمەۋىەال   ئلشرل   خەرى  ولرە  وئرلدد  ىەئول  ئئىسرسىلزلا  وائرلت  ئسڭلا ددئئس خەرىزلا  ەئزەڭتل

ھەۋئلدلغ ئېزلىرلزلشىا واكغادد  ئبز خەرىل ە ئۈر ە وئرلدللا   ئسۇئرا ائل قبئاللتلدللا  ئەولاڭلم ئارلى ئبزلزلا ئئىسرسىلرلت 

ۋۇىتلدلغ ئبزلز  ئاكۈائلغكىا واكغادد  ئسڭ  ىئرغادللا  ۋە ئسڭل لا ئەگلشلدللاڭغئمس ئسڭل لا ئسڭلا ئبچ ۈكل ە ىائۇە مسئاملرە 

چەئە تە چسئلدللا  ئاھەمرەئڭ  خەرت ااىتسئماادد ۋە ئلشەڭ   وېسل دۇئۇئۋەزللەچۈە ىائۇە ول ھە. خەرت چەئە تە  ول ھە.  ئەم ا ىلرلدد 

ىلا چسئلدللا  ئلزساڭغئڭ  خەرت ىئرغادد  ئائلسللا ئارلدد ۋە ىئردۇادد   مەۋىەاللدەمەادۇڭ  ئېزلت ۋە ئبز مەۋىەال   ىلر اادد  

مەۋىەال  مسالتەىۈە.  ەىەز ھلزلم ئارل رل ل لك ئەڭە كسڭدۇى خەرىزلا ىئررلشللا  ئلشەڭ لسل ە ئې لشەرەادللا   ئۈر لرلل  ولكڭلا قېر

مەادۇڭ  ئېزلت قلشلرەئھلل وئرسك  ۇزلى  ئسڭدۇى وئر للاڭدۇ  مسالا ل ىلرلىتا رسئوەچ لرلل ھەئھلز  چائچل  ئسزد  ال  ئلرلى چەىسل  

ئېزلت  البز   ۋىەال  اي ىارلدد  وس وەز خەچەئرلل ئلشتسئ  كسڭا مەادۇڭسلكرلىتلل الاىرلزل   ئل ۇھلرلل  مەىلرلاڭزلا  اادلس  وئر

 قەالۈلل  ئبز  ھۇھل  وئرسش قې ەز 
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ڭلغ ىەچىلم ىاڭائەت ئئىسرسىلزلا ئلش  ئبگلزلشتسئ  ئئىسرسى  مەار  ىاڭ لرلل قبە ڭەئاللرەئڭ  ولرل  وئرلا  وئرسل س  اە

ىلر االرلى  ۇزلى  ىۈڭۈ  ئسڭلا ااكرلت واىائ   ئبم     ۈچۈ  ۋۇىت  ولر ل ەڭرەئڭ  ئبگلزلشۈە وېللشغڭلا  وئرسە  ئسڭلا ئلش  

ئبگلزلشتسئ  وسڭ  ىەئول  ئئىسرسى  ىەچىلم ئېسلدلل ىلىائماالرلى  ۇزلى  ىاڭ لرلل قبە چل لشسل لك  ىاڭ لرلل قبە ئئىسكل لك  

 اڭ لرلل قبە ئبگەڭسل لك  كسڭ لرلل قبە ڭەئاللز  ولرلۋۇرلسلك  ى

مە  الاۋۇىدلشلى ئاوددرىەىەھ ىافلك ولرە  چئرسى ئئچتسئلزلا ئلۈۈلز   اللزلپلدلل چبچلز   اللزلپللا مسالاولىە ىلرل  ئاچرل اى   



وې لشۈە مەالسئ ئلددى  كسڭا ولك ىاىل ەڭلا وئرلاڭدۇ  ئۈىلز   الررلىزلا وائرلت قلتاورل لز  چئرسى ئئىسە ىەم لسلدلل ئل تلاا  

ئاولاالللە ھې ە  ئۇائڭلدلۈ  ول  مەالجلدقە  لشلل ڭاملكللا  قل گەڭ ە خس تە  ڭاملكلز  ئئىسە ىلىاچتسى  وس ئائلدۇ چسئماالتلل قلتاب 

ا   قۈڭل ە ال ل مە الائەت ئئىساتتسى  ھەئل مسزۇقل ە ىلغچتسى  وەزلدە ول ەئ قلتاوز  چئرسى ئئىسە وئرلا  قۈڭرل ل لكمس وئرل

 ىا قبىۈە  ئلددى پئەچ ۇ لدۇ ھەئل مسزۇقل ە ىلرلا  ئلددى  وەختل لكگە اائلشا مسالاولىە ئل تلااڭلدلل ئبچۈە چبچلز   اللزل
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ىەت ئللازەت ىېۈل غئ  چارل  ھې ە  ىئىس. ئللازەت ىېۈلش  قې ەز  ئۇ»ئاڭا ۋەچەڭدلۈ  ئسالتازرل ل لك ىەملشە ولكگە 

ھەاتت   ئەم ا مە  وس البزرەئگە ىاال  ئەمەل ئلدلى  ول ۇى مە  ملسل ھۇ ئئىسش اەئااڭلدۇ « وئرساڭغئ ئبگلزل  ىلغر ااسلرەئ

ئئىسرسىلزلا ئەڭ ئەكەھھلم ھۈك لز  ئۇىەت ئلۈەڭرلۈلز  ولرل  اەچتلى  ىۈڭۈ  ولك مەقتە زلا ااچاىەاڭلسلزلا الل چلدۇ ئبزل لك ئبي 

  ئبا ە ئارتە  اەچتە قلش  ئئرتسئرا  ىاررل ل لكھۇ  اا اڭ  قبە ىەقۈە  ئلددى  مەقتە تلل ئاچ ىئئالاى قېرل  ئلجائە ئېرل   ول

ول  چەئە تلل چاماى ئېتل   ول  چەئە تلل ھەئل مسزۇقل ە ىلرل   اەڭە ول  چەئە تلل ئباز  چازلغش ىاچائرلت ئلشغئ قبە ۋۇىتل لكڭ  

ل ە  ىلرل  ئەڭ ئاردلزى  ئلشل لك ئلد   مەقتە زلا ااچاىەاڭلسللا قې ەر لددى ھەە ىەال ەچرلزەچتسى  ئېرل  قېتەچت   ئەم ا ھەئل مسزۇق

تسى ۋە قل لشز  وەق س ئائزد ىلغچتسى  ڭەچلجلدە  ھەە قېتەچ« ااخش  ئئىساتتسى قل ەرل ە  وئرساى  ئەرۋەچتە چېەل سااچاىەاڭللا »

دۇ ئبچۈۈزۈش ولكگە ڭېسل  وئرد   ئەم ا ئئىسكل لك  چل لش اڭرلىل لك  چبۋەڭرەە ئاخل ى  ئۈچ الرل لكڭ  مەقتە زلا ااچاىەاڭلسل

قەچت   ىۈڭۈ  ولك مەقتە زلا ااچاىەاڭلسلدۇ ىەئول ل لك ول ھلل ااچاىىا ئې لشل  مسالتەىل  وئرلا   ھوالتغئڭلا قئڭت ورلدلل 

سى ھەە ئئىسكل لكھلۈ  ئاقتلپرلىز   چل لش اڭرلىز  ىئردلل ىسچسرلا   ئازۇھل لرلۈۈە ۋە ئۇىەچۈە ىلىىا  ئلددى  ولك وسۇئرا ئې لشت

وې ل  ىئاللزل لكڭ  ولر ەاغ ىارددى  ىەم ل لك ئئىسكتا ھې ۈھەز ئائىللا ىېۈلزل  قەچتسى  مەاللرە : مە  ئسڭلۋې اللتېتزلا ئاخل ى  

  ولك ئۇىەچۈە ىلىتسى ھې ە  ولرە  ئئىسكتا قەازل ە الرلدۇ ول لز   ىېتل رلت ئل تلااڭدلل ئبچەر ەي ىااتا ئل تلاا  وې ل  ئبچتۈ.  ھې ەز

 قەچتسى 

كسڭا ئلرلى چەىسل  ىلرلسى  ئۇىەچۈە وې لر ەالرلۈ  ۇزلى ئلۈە   ىۈڭۈ  ئلزسا  ول  ڭەئاللرەئگە ئې لشل  ئلستل لدە اۈئگلزلدە ئس  

اڭدلل قېللزغ ئائىللا ىېۈلزل  قېتلدلۈە   چل لش اڭرلت  اەڭ لۋۇئرلت ئل لدە وئرلدلۈە   ئەم ا ئس ئلستل ەڭرل ل ە ئې لشل  وئرل

ولكڭلا كس اا ارلت ئئىسش الررل ل لكھۇ مەقتە زلا ااچاىەاڭلسللا ئئئدڭرلشل   ىۈكتە ھەئالتلل ىلىىاڭدۇ ئاچ ىئئالاىىا چەالائ چاماىز  

ڭرلشل  وئرلاڭدۇ وس ئائزد ئەمەر ە اېلل  ئلستلۈل لك ولكڭلا ول ھلزلل  ئائزدال لكرا ئاارلزل  ىارلا  ئلۈە   كسڭا ااچاىەاڭللا ئئئد

ئاكىا  وئرد   ئەم ا ولكھلۈ  ئېزې گللە ۋە چل لش اڭرلت ىەم لس  ائىاە قەچت   چائلەغئرا ىائۇادللا  وئرساى س  ىې لل  قاچتا 

ئبرل اۇئڭلا ىې لل  ئبرل اڭلا ئۇىەت ئل لدە ئئىسراڭرلىلز  قبئمەا لك  الاىاولرەئڭلا زۇماڭلدلل واكغە چا ىازل رل ە ئبچۈە  قاچتا 

ئېسل  ىەالل رەئھە  ىەم ە ئېاتللاا  چەل وئرلا  ئائلرلرەئھە اېتلشل  ىلىىا  زۇچغئ ئەمەل  ئەقسل ە  ھې ۈھەز مسچرەى قبە 

الاڭرلى  ائىسسررسى  اېتل رلل ئل لدە ئبالۈە  ئلۈە   قاچتا مس ەالسل رەئڭلا  مسىەھھلسرەئڭلا ۋە فسىەىاۇئڭلا)فلىالشسڭال 

 لاب قب رل   ىسل ئائلرلسلدلل قېرل  ىلىىاڭرلى  البزرلزلدد ئارل غئڭ
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كەقسلكق   ئلزتې ڭېت ولرە  ااڭفس  ىازل ى  زۇماڭزلا ئەڭ خەچەئرلل ۋە ئەڭ زللاڭرلت ئا ەچرل   وئرسە  وسۇئھلل ىاڭ لرلل 

ۇىتلز   اادلرلت ئلشغئرا الەئە ىلغۇادد  ىۈڭۈ  وس ئلۈۈلس  ۋۇىلتز  ال ۇى چسئۇرللاڭغئ كسڭ لرلل  اادۇ چا لدد  ىل  ەچرلل ۋ

ئبرتۈئۈكزلا  ئبمۈئڭ  زۇاە ىلرلشزلا ئەڭ ىئڭ ئاملر  وئرسە ىار اىتا  الئچسللال مېدللارا ىەز ىئاسش ااق   ەىەچغ ال ۇىرلشل  

ىلرلۋۇچىا  ئئىسرسىلغئ ئۈىۈ  چېەل س  ىەئول  ئلزسا  ئۈىۈ  چئرل س زۆئۈئ وئرسە ىارلا  مسكس زۇماڭدۇ  ئلرلى چەىسل 

زۆئۈئھدئ  ئلرلى چەىسل  ىلرلۋۇچىاڭغئ ئەگەئ الئچسللال مېدللارا الەئە ىلرلا  ۋۇىتلزلا ىەم لسلز  ئبگلزل   ئلكھلزل   ۋە ھەئل 

ئ  ۋۇىلت ىاااچتسئ  مسزۇقل ە ىلرل  ئۈىۈ  الەئە ىلرلدللا  وئرسا  ئئىسكلدۇ ىئىس. رەرللە ىازۇڭ اي ىار اادد  ىۈڭۈ  ۋۇىلت ئبمۈ

قېللزۈ   سكاا ا  »ۋۇىلتز   سرلا الېتل  ئارللر  وئر للاڭدەز  مەڭلسلك ئبچۈە قەچۈە  ۋۇىلتز  ىااتسئدە قەر لر  وئر اادد  

 ھې ە  گەە وائ « ئبزۈڭ ە ھۈك ە 

ە رل   وائ  ىازل ى  زۇما  چېلللم الئچسللال مېدللارا وې لرل  قېتلشزلا ۋۇىلتز  ئلس ۇە ىلرلشتلل واكىا اەڭە قب رل ە  زللاڭرلت چەئ

ڭلا چە  الاىرلت ئۈىۈ   للەمسچەخەالسلسرل   ااڭفس   قئمپلسچې   ئلزتې ڭېت  ۋۇافاي ىاچائرلت ڭەئاللرەئھلل چائىلرلدللا  ئۇھللاچس

ۇىلتتا ئبادلۈ  ۋۇافااز   وئرس  س وارلغئڭلا چە  الاىرلى  ئۈىۈ  ئلزتاالل زللاڭرلت ئلۈەڭرلۈلز  البزرل ەقتە  ئسۇئ ئاخشل   ااچلدللا  ۋ

 قئمپلسچې ڭ   چېرېۋلكوئڭ   ىەچتا چئز مەڭلەاللز  چاىلۋېتل  ئسخغش ۇزل رلىلز  ىاچتلت چەقلترل ەقتە  

ااكغئڭلا ۋۇافاي ولرە  ئلزتې ڭېتۈە خسمائ وئرسە ىېرلش  ىازل ى  زۇماڭزلا ئەڭ خەچەئرلل  ئەڭ زللاڭرلت ئا لت  ئلۈەڭرلۈلز  

رەئ ۋە ئارل غئ چسئماالتلل البزرل ەقتە  وس ڭەئاللرەئ ئئىسرسىلغئ ئۈىۈ  ىېساوسلك زللاڭغئڭ  قەرتۈئمەقتە  چېلللم مسچەخەالسلس

ئئىسرسى  الئچسللال مېدللاھلۈ   ئەم ا ئسۇئ چائچىا  زللاڭرل لز  ھەئىال ىېى ىلرلش للا  ولرە   قېللل ىاچتلت  سكاا ا  ىلرلدد 

ت لسا ىئىس. زللا  چائچلدد  مە  فېسلسز ۋە واكىا الئچسللال مېدللاۇئڭ  ئلشرلتل ە   ئەم ا مسڭااللۋەچرل لز  ۋە ھوالترل لز  ئازۇا

ئبزۈم ە ئاز ئلشرلتل  ئۈىۈ  چەرەە ىئاسە ئلشرتسەم س اەڭە وەزلدە ڭسئرس  ىل  ەچرلل ۋۇىتل ز  ئلس ۇە ىلرلۋېتل ە   مە  كسڭ  



 

وئرللز  ولرە  ئسڭلا زلللز  مبر ەئرل ۈاللك قبە ئلۈە   الئچسللال ولردل ۈ   الئچسللال مېدللاڭلا وەز   اادلرلت چەئە رل   

ڭەاللاەت ئاڭرللاڭدلل  ماىاۇ ئئىسراڭدلل قبئە  ول ەئ قلتاوز  ىئرسملا ئېرل   ول  وەت قلتاب ئئىسالا. ب  مېدللاھلل ول  الائەت ۋەز

 ى ىائۇكىا قەر ەڭدد وسڭلا  اادلس  ڭەى ۋە ىئڭ ئلۈەڭرلۈلز  ولرل  اەچتلى  وەرۈ  واكىلغئمس كسڭدۇ
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ئسالتازۇئڭ  ىبئمەچرەش ۋە ئسۇئڭلا  ەزلرەچرل لز  چئرسى ئبگلزل  ىەئول  ئئىسرسىلزلا ۋەزلپلسلددئ  ىۈڭۈ  ئسالتاز 

خشلرلىلز  ىەھل رلل  ئسالتاز وارۋە   ول  چال خئئمللا ىاررلت ڭەئاللز  ىەھللە ىلرلا  ئاھەم ە ئەى ەت ئېلتل  ۋە ئسڭلا اا

 ال قاررلغئڭ  چىااتسئدكىا چل لشل  چەرەە ىلرلزلا  اەئھە  ئلزساڭزلا ئېللكللا ئلرلى الارلدللا   ولر ل ەڭرل لز  ئبگلتلدللا   ىا

ئس سىلز  ئاىلدللا  ئسالتازۇئڭ  ىبئمەچرل ەالرلل ئەھە سلكرلل ۋە ڭاھۇڭرلىتلل واكىا ڭەئالە  مەئلپەت ولرە ب  ئبزگەئچلدللا   ئلرلى

ەمەل   ەالەملەئ ئەرەاالسساۇمزلا زۇماڭلسلدلل چائچل  چارل  ئسالتازلز  ىبئمەچرەادد  ئسڭلا البزلز  ئاڭغادد  ڭەاللاەچرل لز  ئ

 ىئوسل ىلرلدد  گۈزەل ئەخغىلز  ئبگلزلدد  ىۈڭۈ  ئلشزلا ائر  مسكسھدئ  

ئئڭلدلل ىئ سە ئسالتازرا الاۇ. وې ل   ئسالتاز ئسالتاز اللزلپىا قل لشتلل ئاۋۋۇل قل ل  ئئرتسئدە وئرسش  ئسالتاز قل گەڭدە ئ

البزرەۋۇچىاڭدۇ  ئسڭلا البزرل لز  ىسۇى الېرل  ھلىىەت ولرە  چل شاش  ئسالتازھلل الئئال الئئل اى   وئرسا ىئرلز  قبچۈئۈە 

سڭلا ئائىلسلدلل ئلجازەت ئېرل  ئاڭدلل الئئۇش  ئسالتاز اللزلپتلل ىلىلشتلل وسئد  اللزلپتلل ىلى االرلت  ئسالتاز ولرە  اۈئگەڭدە ئ

 اۈئۈش  ئسالتازرا گەە ىلرلاڭدۇ ئەھەە ولرە  ىلرل  ىاچائرلىغئ ئئىسرسىلزلا ئسالتازرا ىائلتا ىلرلشىا چې لشرلۈرل لددئ  

ىەچىەەللئھلۈ  ولر  اىغئڭلا ئسالتازرل لزلا ىەم لسلغ ئاۇىلدە ىبئمەچۈە ۇالت وئر اادللاڭدەز قبئۈڭلش  مسمۈلل  ىۈڭۈ    

  ئسالتازۇئھلل قۈچۈەڭرل ل لكڭ  چا ار ااتتسى  كسڭدۇى وئرسل س ولكگە ئلرلى ئبگەچۈە  ئسالتازۇئڭ  ىاچتلت ىبئمەچرەش ملسل ھۇ وەز

مەئلپەت الل دۈئلدد ئەمەال س؟ چئر ۇ  ب  قې ەز  ىۈڭۈ  ئسۇئ ولكگە ئلۈۈ  ھدڭلارلت ئەزلكرلىزلا قا ارلت  وئرلا  ئلرلى

ۈ  چەىۋۇھۇئ   لدۇقائ  ئۈر لرلل  مېا للا  ئسالتازرل ل لكھەز وئۇر االرلى  مسمۈلل  ئەم ا ىەچىەەللئھلۈ  ئسالتازۇئ ئاڭا ۋەچەڭدل

 ئل  ا  ىاىىا  ئاھە. ولك ئۈىۈ  ئسرس   ىبئمەچرلل ۋە ىەھل رلل وئرسكىا چې لشرلۈتسئ ب  ولكڭلا ىەرلل لكگە ئلرلى

 



 

 

 ى ئىجابەت بولىدىغان شەخسلەردۇئا ئىجابەت بولىدىغان ۋاقىتالر، ئەھۋالالر، ئورۇنالر ۋە دۇئاس

 

تس  ەئللزلا ئارقئاۋۋۇل كسڭ  ئەالتلل ىلىائماالرلت قې ەقۈ   ھدئاھۇ ئەڭ مسىلى وئرللز  ئلەغل  ئلشەڭ  ۋە الەمل للەچتسئ  ول ۇۋ 

  ئلجاوەت ھدئاۇئڭڭلا ئلشۈلز  چسچسە چسئدە ھدئا ىلرلا  وئرسل س  ئەگەئ ئسڭلا ئارغى چائاۇرا ئلەغال  وئر لسا  ااق  ئارغى چائاۇ

غ الئئۇە كلزلا ئسىلدلىلرلدللاڭرلىللا ئل اڭ  قۈىرۈز وئر لسا  ااق  ئارك  ھدئاھۇ  قبڭر  واكىا اەئھە وئرسا  ااق  چەرە رل لز   ئار

ل  سڭلا ىەرئىئاسا  مسڭدۇى قلشلزلا ھدئاال  ئلجاوەت وئر اادد  ئەم ا قلش  مەار  وېلجل دۇ وئرسس   مەار  مئالۈۋۇھۇ وئرسس   

كەز  ەت وئرسكلدۇلجاوسى وئرلدلۈە   ئسڭلا ھدئااللزلا ئئارغى چائاۇرا چسچاكىا   ئل اڭ  قامل   الەمل لللت  ااالدۇ  ئلەغال  چئر

 س ىەم لس  ائى  ھې ەز  ھدئا ۋە ئللاھەچرەئھە مسىلى وئرللز  ىەرلتسئ  ىەر  خائۇە چسئدە  ىەئەمدلل ىلى اي ئللاھەت ىلرساڭ

ڭغئرا تغئرا  ئئئد.  ئل ا  قامل   ئلەغل چئرسى  ئلشەڭ  قامل  وئرلاڭدلل قېللل  ھدئا ئلجاوەت وئرلدللا  ۋۇىلولۈائ  ىەر  الارغ

 ئەى للەت وې ل  ھدئاڭلا ئلجاوەت وئرسك  ئۈىس  اائھەم   وئرلدد 

 دۇئا ئىجابەت بولىدىغان ۋاقىتالر

 قۈڭ   اۈمە للدلۈ  ىەھل  قې لس   ئۇملكۇ  قې لرل    ئەئەفاتھدئا ئلجاوەت وئرلدللا  ۋۇىلتغئڭلا ئەڭ ئەۋزلر  ئۇملكۇ  ئې

زلا ىلتغئ  قې لقۈڭرل    اۈمە قۈڭرۈقتە ئل ا. خسچلە ئئىسش ئۈىۈ  مسڭلەئگە ىلىىا  ۋۇىلت  ئەزۇ  ولرە  چەقلل  ئائلرلىلدلۈ  ۋۇ

  ۋۇىلت  ا  مەرس. ولقۈڭلدە ھدئا ئلجاوەت وئرلدلئاخل ى  اې ل    وامدۇت ڭاملكلزلا ئاردلزى  ۋۇىلترل   ىاچائرلىغئھدئ  اەڭە اۈمە 

 ئ قبە وئرسە  ول ۇۋڭلا ھدئاال  كس ۋۇىلتىا ئسھدل قەرسە  ئسڭلا ھدئاال  ئلجاوەت وئرلدللاڭرلى  ىەىىلدە قەر ە  ىەھلسرە

 دۇئا ئىجابەت بولىدىغان ئەھۋالالر

ز  قەئل  ىسئئا ۋەت ىلرلز اڭدلل قېللل  خسالسالە  ئلسغ. ئبرل ارل   وەش ۋۇخ ڭامازھلل قېللل  الەادە ئل لدە  ىسئئا  چلغ

دۇ الەە لااھ مەادۇڭلخەچ ە ىلرلاڭدلل قېللل  زلۈل  الئئدڭلدۇ  ھەۋەت الئئدڭلدۇ  ئارغى چائاۇڭلا ئلس   زلۈل  ىلرلزلا  اااغئھۇ  ا

ل  خئئۇز ەزۇڭدلل قېللئز  قبئگەڭدە  قەئللچلكراڭدۇ  زەمكە. ئل ۈەڭدە  الۈئە فاچلاەھلل قېللل ئل ا. ئاملل ھې ەڭدە  ااملسئ اارىاڭدۇ  

اۇرا ە ئارغى چائۋىلررللاڭدۇ  ھدئا ئلجاوەت وئرلدللاڭرلىلز  البزرل ەقتە  مسالسر ا  ئاھە. مسڭدۇى ۋۇىلتغئڭ  ىئردلل وەئمەالرلۈ  

 ىااەچرل لز  ئلكىائ ىلرل  چەرەە ىلرلزلدد  

 دۇئا ئىجابەت بولىدىغان ئورۇنالر

لا  ئئئدڭغئڭلا وېشلدۇ ئلسغ. ئسم لتلزلا ىللرلس  وئرلا  ئسرس  قەئلە قېرلدد  قەئللزلا ئاردلدۇ ااق  ئسڭلا ھدئا ئلجاوەت وئرلدل

اېزلدۇ چسئدە  ىلل ئلەغالز  ئارغى چائاۇڭلا ئبزل لغ وېللشغە ىلرلزلا  ھدئاڭلا ئلجاوەت وئرلدللاڭرلىلز  ئبرل اۇئ البزرل ەقتە  

ز  چاۋۇە ىلرل   ئسڭل لا ىائۇە ھدئا ىلرل  ۋە ئسڭل دلۈ  ىەاەئدرىەالۋەھڭ  الباۈش قەئلل كسڭل س ئسڭسچ االرلت قې ەقۈ  

ىاچائرلىغئڭلا ىەم لس   ەىەت ئارغى چائاۇ ئۈىۈ  ىلرلزلدد  چلرەقرەئ ئارغى چائاۇھلل الئئلرلدد  قەئلە  ەىەت ئسرسررلزل  

ئۈىسڭددئ  كسڭا قەئللدە ھدئا ىلرلاڭدۇ  ئ  مسكس ئسرس  قەئللزلا ئەول   مەچۈلغ ۇالىتسئ  ئەم ا ھدئا ۋە ئللاھەت ئارغى چائاۇئىب

ئارغىل ھدئاال ز  ئلجاوەت ىلرللل  ھەە الئئۇش قې ەز  ىۈڭۈ  قەئلە ھې ە  ول  چاش  ولك  چاكىا ئللاھەت ىلر اا لك  ئەم ا كس چاكز  

 لا ئبزل ە ئللاھەت ىلرل لك ۋە ھدئا ىلرل لك  ئارغى چائاۇ ولكڭ ئللاھەت ۋە ھدئاھۇ اۈز قەرتۈئۈش ڭلشاڭ  ىلرل  وەئگە  ئارغى چائاۇڭ

اۈزۈڭز  قەئلە چەئە ۈە ىلرللل①  ھەە وسا دراڭرلى  ئۈىۈڭغ  ئارغى چائاۇرا ىلرلدللا  ئللاھەچرل ل لكڭ  ۋە ھدئارل ل لكڭ  قەئلل ە

 اۈزرلزل  چسئدە ىلرل لك  وەل  

   كسڭا ىەج ىلرلا  ھدئاڭلا ئلجاوەت وئرلدللاڭرلى  چئر درسى الەىلا ىەھلسرەئ قەر ەئەئەفات قۈڭ  ئەئەفات مەادۇڭلدۇ چسئدە 

دد  ۋالللە ىلرلزلىلرل   سئاللتل ە ئې لشۈە  قلش  ئەئەفات قۈڭلز  رەڭلل ەت ولرلش  ۋە وس قۈڭدە ھدئاڭ   ئللاھەچز  قبە ىلرلش  چە

ل ھەز وەت ائى  ىۈڭۈ  ئەئەفات ىل  لسلزلا ئل   ىەم لس  ئەئەفات قۈڭلدە اەوەل ئەى ەت ھەە ئاچارلا  چارىا ىلىلشىا ىاا

ئڭلا اچتلۈ  اااغئسرس  ۋە مسىەھھەالتسئ  ئەئەفات ىل  لسلزلا ئل لدە ىاڭدۇىغ اەئھە چسئدە ھدئا ۋە ئللاھەت ىلرسا وئرلدد  ئەئەف

 ادۇ ىلر االرلت ۇزلى  ول   اەڭە ول اللدلل ئسرس  ااق  مسىەھھەل ئەمەل  كسڭا چارىا ىلىل لك ھەە ىلستلغڭلس  ە

ھە ىە. ھدئا ئلجاوەت وئرلدد  ئسڭلا ۋۇىت  ىسئوا  ىېلت قې لس  چاڭ ئاچىاڭلا ىەھەئ وئرسە  ىاالغئ ئەئەفاچتلل ەاەڭە مسزھەرلف

ە ىااتل  مسزھەرلفەھە ىئڭسش اەئااڭلدۇ ھدئا ۋە ئللاھەچرەئڭ  قبە ىلرلشىا وسا درلا   مسكس ۋۇىلتتا ھدئا ئلجاوەت وئرلدد  اەڭ

ىەاەئدرىەالۋەھڭلا ئاردلدۇ ھدئا ئلجاوەت وئرلدللاڭرلىلز  ئبرل غئ البزرل ەقتە  وس ىەىتە  الەىلا ھەئلجلسل ە اەچ ل ە  ىەھلس س 
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مەئۋلدل س  مەىامس ئلل ۇىل دل س ھدئا ئلجاوەت وئرلدللاڭرلىلز  ئبرل اۇئ البزرەادد  اەڭە ئبرل اۇئ كەاتاڭلا چاش ب  قەر ە   اەڭە الافا

ۇ  ملزاھۇ  كسڭدۇىغ ىەج ىلرل  اەئااڭلدۇ ىاالغئ   ائارللەت ئېرل  وائلدللا  مسىەھھەل اااغئڭلا ىەم لسلدە ھدئا ئلجاوەت ئاچىاڭد

 وئرلدللاڭرلىلز  ئبرل اۇئ البزرل ەقتە 

 دۇئاسى ئىجابەت بولىدىغانالر

گسڭاىۈائ  ب  رسكلدۇ كەز ائى  گەئىە ئس ئااللمىەىسلكرلۈۈە ئسى للا  ااق  ىلللل ئەىۋۇردۇ ىارلا  قلشلزلا ھدئاال  ئلجاوەت وئ

قلش  وئرسل س  ىەچتا قا ل  وئرسل س  ئارغى چائاۇ ئسڭلا ڭلدۇاللز  ئاڭغادد  ئسڭلا ھەئھل ە ىئۇى الارلدد  ىەىرلت وئرسا  ئسڭلا 

ئاڭا ىەىرلت ب   ول  ھدئاال  ئەگەئ ئاچائاڭلزلا وارلرل للا ىلرلا  ىاڭدۇىغب  ھدئااللز  ئلجاوەت ىلرل   چلرل ەڭرل لز  وې لدد  اەڭە ئاچا

ئاڭلس  ئۈىس  ىلرلا  ھدئارل   ئلجاوەت وئرلدد  اەڭە مسالا ل ڭلا  قېسەل ب  وئرسا كەقسلك ئلجاوەت وئرلدد   اەڭە وارلغئڭلا ئاچا

ەت وئرلدد  ئاھۇرەچرلل ئل  قلشلزلا  ئوزۇ چسچىسىلزلا ئلپتائ ىلرلسىلرلل وئرلا  ئائلرلىتا ۋە ئلپتائ ۋۇىتلدۇ ىلرلا  ھدئاال  ئلجاو

ئەىلى ب  واكىسئرسىلزلا  چەىۋۇھۇئ ئاھەمزلا  ھدئاال  ئلجاوەت وئرلدد  اەڭە ول ۇۋڭلا ئبز ھلزلم ىې لزدلشللا ىلرلا  ھدئاال   اللرە

ىل  اەڭە ول ل ە ىلرلا  ھدئاال  ئلجاوەت وئرلدد  كسڭدۇىغ ىاا  ئبالدلل ىلب  ىلرلشز  ھۇۋۇمغكتسئدە قەر ە  چسرىاڭغئڭلا ول 

ئبال ە ىااتىاڭلا ىەھەئ وئرلا  مسھھەت ئل لدە ھدئاال  ئلجاوەت وئرلدد  وس مەاللرلرەئڭلا ىەم لس  الەىلا ىەھلسرەئ ولرە  الاولت 

 وئرلا  

 



 

 ساجىيە تەرجىمە ماقالە مۇسابىقىسىدىن تۇغۇلغان ئويالر

 

ولررە  ئل ۈە  الاۋۇىدلشلى  اېتلر ە  مسئەوللم  ھلزلم ئارلى ۋە  مەئلپەت كەئوەچرل لز  اېىلزدۇ مە  ىاىل ەھە ئەزىەئ ئلرلى وسرلىلدلل

ب  3  وگ ۇم لسلزلا « الااللە چەئال ە ماىارە مسالاولىلس » ى ئئاسكتسئرا ئ ئاوددرىەزلك ئەى ەچسرغئئۈر لرلل ئسالتاز ھوقت

ىۈ  چئرل س مەڭلرلل ۋە چەالل رلل ول  ىېتل رلت مسقا اچغش  ائارلللتل ە ئلشتل ۇز ىلرل  كەئلپل ە مساەالسەئ وئردد.  وس مە  ئۈ

الااللە چەئال ە ماىارە »زلا ھەئالەاڭلسلدۇ ئبچۈۈزۈرد   ى ائارللەت وئرد    ائارللەت الاۋۇىدلشلى ھوقتسئ ئاوددرىەزلك ئەى ەچسرغ

تۈئۈش  اې   ئەزىەئ ۋە ھدڭلاڭلا ىەئىااس  ااارل لدلۈ  ئئىسرسىلغئڭلا چەئال ە ماىائلتلز  ئبال  وگ ۇم لس  « مسالاولىلس 

ائرلا ىئاسرلا  ئلر لم چاۇڭت ئل لرل لز  وااىاش ىەمدە ئسۇئھۇ ئلسغ. ھەۋلت  ئۈىۈ  خلكمەت ىلرل  ئللللتلز  قۈىەاتل  مەىسلتلدە 

 ۋە ىەئ ىااس  اااغئھلۈ  ئسالسئ  الااللە ئلسغ. ولرل رل   چئئلدۇ ئېغ  ىلرلزلا  وگ ۇم ا وئرسە  وس   وگ ۇم ا مسڭدلل ئلر ل   

 140اۈڭەاا ) 1200ئئىسرسىلغئڭلا ئلشتل ۇز ىلرلش  چەكەولسل ىلرلزلا  ىەمدە ماىارلس  ول لز   وئرسە واىاۇڭلاڭغئرا 

اۈڭەاا ماھھلم  600اۈڭەاا  ئۈىلز   وئرسە واىاۇڭلاڭغئرا  800ھورغئرا چەڭ قېرلددب  ئلۈۈلز   وئرسە واىاۇڭلاڭغئرا 

ل س ئەالۈەئچلر ە  ئلد   وس مسالاولىە ئلۈۈ  الردلل وې   ھۇۋۇمرلشل  قەر ە  وئرسە  وس ىېتل ىلس  مسقا ات چائىلتل  وې لرلدللاڭرلى

 ائارللەت اەئااڭلدۇ ول لز   وئرسە واىاۇڭلا  ئلۈۈ  ماىارە ڭەى مەادۇ  ئئىسە وې لرد    ىېتل رلت مسقا اچغش  ائارلللت  ئلد  ب  3

 30لەرلل  چەرە ۈە ۇالت ۋە چئرل س چەالل رلل ماىارلرەئ ئلد   وس ىېتل ى  مسالاولىل ە ئئىسرلا  ماىارلرەئ ىەىلىەچە  اسىل   الەۋل

 ائىە ماىارە ائرغڭلا  وئرسە  ول لز   ىلىىا  ئلۈۈ  ماىارە  ئلۈۈلز   ىلىىا  ئلۈۈ  ماىارە ۋە ئۈىلز   ىلىىا  ئلۈۈ  ماىارە  

دۇ ماىارە ئل لرل ل ە چەىدلى ىلرلزد   مسقا اچغئ ڭەى  سل ۋە السمۈا ماىارە مسقا اچىا ئې لشت   مسقا اچغئ ڭەى مەادۇڭ 6اەمى  

ىاچائرلىغئھلل ئللائەت وئرسە   ېىل  وس مسقا اچغئڭ  چائىلتل  وې ل  كەئلپل ە ڭائل  وئرد   وس مسڭااللۋەت ولرە  مەزقسئ 

تاز  ھوقتسئ ئاوددرىەزلك ئەى ەچسرغىىا ىلل   وگ ۇم لز  ئساسكتسئرا  الاۋۇىدلشلى  اا  ھوالتس.  مسئەوللم ئارلى  ئۈر لرلل ئسال

  ئلشلز  ئاخل رل ە ھۇۋۇ. ىلرددئدە وې لشلز   مەھەت ۋە شرۈمدلل ئەى ەت ئېلتل ە  ۋە ااڭاو  ئارغى چائاۇھلل ئسڭلا وس ااخڭقب

 ىسۋۋەچرلشلز  چلرەا ە لب  اائھەمرل   ئائىلرلت ىئرغە

 ئەپسۇسلىنارلىق ئەھۋال   

ل ئلزتاالل زوئ چەالل  ئارلا  ۋە وسڭدۇى ول  ئلر لم ئلشىا ىاچتلت الباۈڭ ە  وئرسام س  اەڭە ئە سسالرلزائرلت ول  مە  وس  ائارللەچتل

ھلل قب  ەز ئسالسئ ئئىسرسى  ولرلى چەىسل  ىلرلۋۇچىا  چسئدە  مسڭدۇى ول   1500ئلشز  ىېى ىلردلى  ئس وئرسل س  ملسل ھۇ 

ئڭلا الاڭلزلا ئازرلى  ئلد   وس ىەىلىەچە  ئاھەمز  ئئالا الارلدللا   ئە سسالغڭددئلدللا  ۋە  اادلرلت  ائارللەچۈە ئلشتل ۇز ىلرلسىلغ

« الااللە چەئال ە ماىارە مسالاولىلس »ىەا ۇ  ىارددئلدللا  ول  ئەىۋۇل  ڭې لشىا كسڭدۇى وئرلدللاڭدد  ھەە ىاردلى  ىارلسق   

  ئارلا  ولرل لزلا ئاماڭلتلز  ئاھۇ ىلرل  ائرلدۇ الەۋللەاللز  اەچۈۈزۈشز    وگ ۇم لس  ئلرلى چەىسل  ىلرلۋۇچىاڭغئڭلا ئئىسراڭرل ل

ئبالتۈئۈش ئۈىۈ  ىازل ۇڭلا  ول  مسڭلەئ ۋە ول  مەادۇ  وئرسە  وسڭل دلل واكىا رەئلك  ائى  ھلزز  چەورل  ىلرلشزلا ئەڭ ااخش  

ىائلتلز  ئبالتۈئۈش ىەئول  ئئىسرسىلزلا واش ىئئۇر  اېكلت ولرە  چائىلتل  وئرسە ىارلا  وس زۇماڭدۇ ئبزلزلا ىەرە. ما

چائچار اادللا  ئەڭ ئاردلزى  ۋەزلپلس  ھەە ئئاغا ە  خسھھ  الاچىسىلغئ الاچلدللا  ڭەئاللرل لز  وازۇئرا الېرل  ئۈىۈ  وازۇئرا 

ئئىسرسى  ۋە ئارلى ئلرلى  ىلرلدللا  ھىەرە. ولرە  الاامسااىلد اەڭ مەادۇڭللا  ئەرە. ولرە  الااھ ىلرلدللا  مئىتاج وئرلاڭدەز  

مسڭلل ل ە مئىتااددئ  ىۈڭۈ  اەڭ مەادۇڭ   ئلرلى مسڭلل   وئرلاڭدلغ  ئاڭدلل ئسۇئ ئبز ئورلز  اائلم ىلرددئۇۇادد  

ئئىسراڭغئڭلا چاۇڭت  ئسۇئڭلا ئئىسرسىلرلت ھەۋئلدلغ ئبزلز  ئاكۈائلغكىا واكغادد  مەكاسئ ئارل غئڭلا ۋە اازرسىلغئڭلا 

ال لااررل لز  ئئىسرا  ئاھە. ئسۇئڭلا ول  قۈڭدلغ كسڭدۇى ئارلى ۋە اازرسى  وئرسە ىار للاڭرلىلز  ۋە ئلشز  ئئىسرسىلرلت چەئ

ىلز  ولرلدد  ىۈڭۈ  ىەئقل زلا ئئىسرسىلرلت ھەۋئ  ئسڭلا قېرەىەز ئۈىۈ  ئسل الېرل  ۋە ئبزلز  لاڭرلھەۋئلدلزغ واكرل

دەز مسڭدۇى ول  مسڭلەئڭلا وئرلاڭرلى    وگ ۇم لسل« الااللە چەئال ە ماىارە مسالاولىلس »اېتلشتۈئۈش ھەۋئلددئ  زۇماڭل لكھۇ 

ھدڭلاڭلا ىەئ ىااس  ااارل لدۇ ئلرلى چەىسل  ىلرلۋۇچىا  ھوالتغئ ئۈىۈ  چېپلر ال ول   سئالەچتسئ  ئەرۋەچتە وسڭلا ىەھئلز  ولرل  

مەئلپەت چائىلتل  ىازل ى  زۇماڭزلا چەىەززۇاللددئ  ب  ئلرلىاەچۈۈزۈش  ز  ۇزلى  كسڭل س ئسڭسچ االرلت قې ەقۈ    اېكلت ولرە  ھلز

مەزقسئ   وگ ۇم ا ئەڭە كس چەىەززۇڭ  ئئئدڭدۇادد  اېكلى لرلىز  ئبگلزلشۈە وئرلا  ئېاتللاج كسڭ لرلل زۆئۈئ چسئالل س  اەڭلغ 

ېتەئاللكرلۈتسئ  زۇھ  ئئىسراڭغئڭلا ۋەزلپلس  ھلزز  وسڭ  ىۈكەڭ ەالرلل ۋە مسڭدۇى ول   اادلرلت مسڭلەئھلل  اادلغڭ االرلت چئرل س ا

 چەورل  ىلرل  ۋە ئسۇئڭلا ائر  ھەۋەت ائر  ئەمەال س؟ل

 دەۋەت يولى شەرەپلىك يولدۇر

ئارغى ئاچاۇڭلىا ئسرىس  ھلزللىا قلشىلرەئڭ  ھەۋەت ىلرلى  ىەزئلتى  ئىاھە. ئەرەاالسسىاۇمدلل واكىغە چىا ىىازل رل ە ئەڭ كىەئە رلل ۋە 

وئرسە قەر ەقتە  خسالسالىە  ئلسىغ. ئۈم لتلزلىا ئەڭ ئاۇىلىدە ئل تللىاز  ئسۇئڭلىا قلشىلرەئڭ  ااخشى  ئلشىغئرا وىسا دە  ئسرس  ئل  

اامىىىىا  ئلشىىىىغئھلل چئالىىىىلدللاڭرلىلددئ  ماڭىىىىاوس ااخشىىىىلرلىزلا ڭەى ئبزلىىىىددئ  ىىىىىۈڭۈ  قلشىىىىلرەئگە ىەىلىلىىىىم قباۈڭلىىىىدللا  ۋە ئسۇئرىىىىا 



 

رلت چلرەاىىدللا  ئىىىاھە. ىئىىىس. ئىىىسۇئڭ  ئىىبزرل ل ە  ااىىدلرلت وئرلىىىا  ئلشىىغئرا وىىىسا دە  الىىىائاھەت ۋە ااخشىىلب  خاچل اەمرلىىل  وەخىىت

ئبزرل ل ە ۋە قېرل ېۈل ە زللاڭرلت وئرلا  ئلشىغئھلل چئالىلدد  وىس خىسھھ  ولى  مېا للىا  ئاچلزلىا ئسمىاى وارلسىللا قبڭىۈل وبرىۈە  ئىسڭ  

ت  ئەڭە كىسڭدۇى ىەم لى ە كىە ىلت  قەڭ  قباۈم ىا  ولى  ئائلرلىددئ  كىسڭا چەئوللە ىلرللزللا ئئخشاش ولى  مېا للىاڭرلىتسئ  ئلسىغ. ئىۈم ل

)ئىىى  مىىىسىەم ەھ ئىىىۈم لت لب الىىىلرەئ ئلزسىىىاڭغئ مەڭپەئلتىىى  ئۈىىىىۈ  ئئچتسئللىىىا : ئىىىارغى چائىىىاۇ وىىىس ئىىىسم ەچز  ماختىىىاە مسڭىىىدۇى ھېىىى ە 

  ①ەڭ ااخش  ئۈم ەچسلرەئىلىل لرلا  ااخشلرلىىا وسا دە ااماڭرلىتلل چئاللدللا  ئارغىىا ئل ا  ئېلتلدللا  ئ

ئلۈەڭرلۈلزى   زلىا ئۈالىتلدەىەچىەەللئھە ھلزلم ئلرلى چەىسىل  ىلرلىاڭغئ ۋە ىلرلۋۇچىىاڭغئ ئبزرل لزلىا ڭەىەھەئ كىەئە رلل  ئسرىس  ولى  ۋەزلپل

لىا ەالەملەئرەئڭ ئبرل ىاۇئ » ئئڭسچ االرلى  ۇزلىى  ىىۈڭۈ  وىس  ەالەملەئرەئڭلىا مەالىرلۈلددئ   ەالەمىلەئ ئەرەاالسسىاۇ. ولى  ىەھلسىتە:

ىەچە  رلىاڭغئ ىەىلىھەە قبئالەچۈە    ەالەملەئڭلا مەالرلۈلدلل ئللائەت وس كىەئە ۈە ڭائلى  وئرلىا  ۋە كىس ائرىدۇ ھۇۋۇ. ىل«ۋۇئلسرل لددئ

 وەخترلل قلشلرەئھدئ  

زلا ەرۈ  ھەۋەچەمەل  ومەڭلدە ئ ملدرەئھە ۋە الئئدڭغئھۇ ۋەز ئېلتل  ھې ە  ئاھھلجچەولىللۈ   قلشلرەئڭ  ھلزلا ھەۋەت ىلرل  مەال

ېۋللە ائىلتل   چېراېكل  چ ەڭەاللاەت ىلرل   ھلزلم ھەئالرەئڭ  ئبگلتل   قلتاب  ماىارب  ۋۇاللتە ۋەزلۋۇاللتلرل   قب تسئ  چل  ولرە  و

لرلت لس  ئائىىەئلۈلت  ۋە مسئاملرب  ۋە ئۇھلىئۇئھۇ البزرەش ۋە ئېزتې ڭېت ئائىلرلت ھەۋەت ىلرل   ئەڭ ئبڭۈمرۈق  ئبزلزلا ئل 

 ھلزلا ھەۋەت ىلرل  ىاچائرلىغئڭ  ئبز ئل ل ە ئارلدد  ىاال  ىلرل   ئسۇئڭ  قلشلرەئڭ 

                                     
  ب  ئااەت 110ئال ئل  ۇ   ①



 

 

 خاۋارىجالر ۋە ئۇالرنىڭ ئىسالم دۇنياسىغا قىلغان زىيانكەشلىكى

 

ڭزە ۈاەڭ  )ىلىىا ب ھې ە  البزڭلا قب رۈز كەقر  وئرسە  ھلززلا ئوىلدلل ىەچزەە قەچۈە  ۋە ئەىر  ال« خائلج»ب  خاۋۇئلج

ەزللەرغىس ۋەرجامائەڭلا ائرلدلل ىلىل  قەچۈە  ئلسغ.  ل ىلسلز  قبئاللتلدد  ئسۇئ ئۈىلز   خەرلپە ئئال ا  ئللز  ئاففا  ئ

ۇ زلا واكرل لدئەڭاسڭلا ئاخل ى  ھەۋئرل لدە ۋە چبچلز   خەرلپە ئەر  ئللز  ئەوس چارل  ئەزللەرغىس ئەڭاسڭلا خەرلپلرلل ھەۋئل

ش ا ىائك  ئسئدھەە ىبقۈ. ىلرلا   كسڭدۇىغ ئسۇئر«قا ل »ئەر  ئەزللەرغىس ئەڭاس ىاچائرلت الاىاولرەئڭ   ئئچتسئللا ىلىىا  ۋە

 .ئاىىا   ل ىلددئ

ھلززلا ئوىلدلل ىلىل  قەچۈە  ول  ئازرس  ب  خاۋۇئلجغئ» كەاەسرىلسغ. ئللز  چەا للە خاۋۇئلجغئ چئر درسى مسڭدۇى ھې ە :

ەاالسساۇ. ئسۇئڭ  ئبرتۈئۈكۈە وسا درا   ئەر  ئللز  ئەوس چارل  ئەزللەرغىس ئەڭاس ئسۇئ ولرە   ل ىە وئرسە   ەالەملەئ ئەر

ئسئدش ىلرلا  ۋە ئبز ۋۇىتلدلۈ  الاىاولرەئ  چاولىلزغئ ۋە قېللزۈ  ئلسغ. ئبرل ارل   ئسۇئڭ  ئبرتۈئۈش قې ەقرلۈلز  البزرل ە   

 ئسۇئ ولرە  ئسئدكىا  وئرسل س  اەڭلغ ئسۇئڭ  الاىاولرەئس ۋەىىال ىاچائرلت ئەم ا ئەر  ئللز  ئەوس چارل   الەئلد ئللز  ئەو

ھەە ىبقۈ. ىلر للا   كسڭا ئسۇئ ئسئدكز  ئبزرل   واكرل للسىە ئسۇئرا ىائك  ئسئدش ىلر للا   ئسۇئ «قا ل ۇئ»

  ① لرە  ئسئدش ىلرلاچائۇج ىلرلاڭدۇ  ئسۇئ وب  مۈرۈلز  چاۇ ب  مسالسر اڭغئڭ  ئبرتۈئۈە  ئسۇئڭلا مال

 ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ. خاۋۇئلجغئڭلا ىلىلدللاڭرلىلدلل ئاردلل خەۋەئ وەئگە   ئل ا. وسخائ  ۋە ئل ا. مسالرلى ئلۋۇاەت ىلرلا  

ى ول  ىەھلسۈە قبئە  الەى  ئللز  ىسڭەاف ئەزللەرغىس ئەڭاسھلل ئلۋۇاەت ىلرلزلددق    ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ. ىئر  ولرە  ئل ۇ

ئس ااادلل ول  ىەۋ. ىلىلددق   ئسۇئ ىسئئا  ئئىسادد  ئەم ا ىسئئا  ئسۇئڭلا ىەرلل ە اېتل  » چەئە ۈە ئلشائەت ىلرل  چسئدە:

ھې ە   اەڭە ئل ا. ئللز  مااە ئەوس ئەۋفا  «وائماادد  ئسۇئ ئلسغمدلل خسھھ  ئئى ئئىلاھلل ىلىل  قەچۈەڭدەقغ ىلىل  قېتلدد

  ②ھې ە  «خاۋۇئلجغئ ھوزۇخزلا ئلترل لددئ» ئلۋۇاەت ىلرلا  ول  ىەھلستە   ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ.: ئەزللەرغىس ئەڭاسھلل

 ئ ئلسغمزلاخاۋۇئلجغ» الەئسھ  ئەئەولستاڭلزلا قاچتا ئئرل ارل لدلل ئەرغمە مسىەم ەھ ئللز  الارلا مسڭەاجلد مسڭدۇى ھې ە :

  :ئڭلا ولدئەچرل لزلا ئاالاالرلى  مسڭسۇئئوىلدلل ىلىل  قەچۈەۋ  ولدئەچ لرەئ وئرسە  ئسۇ

 .زللاھە وئر اادد ھەاددب  ئسۇئ ئل ا  قە.  1

 . ەئزڭ  چەئز ئەچۈە  ئاھەمز  قا ل  ھەادد  2

 .ىئڭ گسڭاى ىلرلا  ئاھەمزل س قا ل  ھەادد  3

  ③مسالسر اڭغئھلل ئبزرل لزلا مەزىلپلدە وئر للاڭغئڭ  ىلرل  ولرە  ئبرتۈئلدد  4

  

ال  چبچلز   خەرلپە ئەر  ئللز  ئەوس چارللزلا ھەۋئلدلل واكغە چا ىازل رل ە ىەئ خل  ئلسلى ۋە ىەئ خل  خسۇالە: ئلسغ. ھدڭلا

ئلسغ. ھەۋۇال  ۋە چەىۋۇرلت  .ڭلىاوغئ ولرە  ئئچتسئللا ىلىل  چسئرا  خاۋۇئلجغئڭلا زللاڭۈەكرلۈلدلل ىەچىلم خارلم وئۇر لد 

ئبرل اۇئ  .ا  مسالسر اڭغئڭ  ئازھدئدە قەچت  ۋە ڭسئرسڭرل لز  ڭاوست ىلرلۋەچت ڭلىاورل   ولرە  ئئچتسئللا ىلىل  ڭسئرسڭرلل

ئسۇئ ااكتا قل لل  ئەم ا  :ىەئول  ھەۋئھە ئئچتسئللا ىلىىا  وس خاۋۇئلجغئڭلا ئاالاالرلت الۈ ەچرل لز  مسڭدۇى ئلە امغادد

اھەچرل لزلا لبە ئوزۇ چسچلدد  ىەچتا ئسۇئڭلا ئلئائزدرل   ىئڭ  زۇىل   ئللاھەچرەئڭ  قبە ىلرلدد  قبە ڭاماز ئئىسادد  ق

قلدلل ىەئقلى ئبزلزلا ئللاھەچرل لز  ئلزتاالل ئاز الاڭاە ىارلدد  ئسۇئ ىسئئا  ئئىسادد  ئەم ا ىسئئا  ئسۇئڭلا وئرسزلدلل ۈر قب

ۈىۈ  السالىلستې ال ىلرلدد  ئسۇئ ئبچ ەادد )ىەرلل ە اېتل  وائمااددب  ئسۇئ ىسئئا  ئااەچرل لز  مسالسر اڭغئڭلا ىېزلز  چبقۈش ئ

   ولرە  ئەر  ئللز  ئەوس چارللزلا  خەرلپە مەئۋۇڭزلا زۇماڭلدۇ ۋە ىازل ى  زۇماڭدۇ ئئچتسئللا ىلىىاڭدەز مسالسر اڭغئ چاكى  ھۈك ەڭرل

 . االات اام ۇە قەچۈە  ىارغئھلغ ئئچتسئللا ىلىلددب  لتزەوەڭد وئرسە ىارلا  ۋە  

                                     
  3/282: ەچلۋۇۇئ مەا سئەال  ①
  ھەە واىارللا «الەىلا»وس ىەھلسز  ئەرغمە ئەرلاڭ   ②
 ڭامرلت ئەالل    «ااۋۇوغئ بالئئال »مسىەم ەھ ئللز  الارلا مسڭەاجلدڭلا  ③



 ا قانچىلىك ئەمەل قىلىۋاتىدۇ؟مۇسۇلمانالر قۇرئانغ

 

ئلسغ. ھلزلزلا ئوى   ئلسغ.  ئۈم لتلزلا ھەالتسئ  ۋە  ۈچس  ئلزساڭللەچزلا ىلدۇاەت ئەىلل لددئ  ئلسغ. ھلزلزلا ىسئئا  قەئلى 

ئئا  قەئلى ىس ە چاالزلدد  ىۈڭۈ  ىسئئا  قەئل ئەىلدە  ل لزسلپ   ئەخغى ئبر ل    كەئلىەت ئەىۈامرل   ۋە وائرلت مەاللرلرل   

الائاھلت  ب  ول ھلزلل  ئلغىلم چېۈست   از مەڭلەھدئ  ئسڭل دۇ ئلزساڭللەت ائل خەئلتلس  اللكلرلا   ئسۇئڭلا ئلۈۈ  ئارەمرلل وەخت

ە  ە ئەگلشلشۈە  ئسڭ  ھلل ۋە ھدڭلارلت ئلشرل لدۇ ئبزرل ل ىسئئا  قەئل قا ارەچۈە ئېرلزلا   وس الەۋەوتلل ئارغى چائاۇ  ئلزساڭغئڭ  

ئەولل غئ چەئلپلدلل اللرەئگە ىۈكۈئۈر ەڭ ە  ئەگلشل غئ  ئسڭ  ىئاسە  واكىا ھوالتغئرا ھەالتسئ ىلرلشىا وسا درا   

   ئەمەل ىلرلشىازلا ىبق ل ە وئاسسڭسكىا ۋە ئسڭ  ول ھلزلل  ىاڭس  ىلرلىسئئا  قەئل مسالسر اڭغئڭ  ئارغى چائاۇ   ①ئەگەك ەڭغئ

الېز  قلشلرەئڭلا ئائلسلدۇ ئارغىزلا قبئالەچۈلز  وئال ە ىبقۈ.   ەالەملەئ ئەرەاالسساۇملا مسڭدۇى ھې ە :وسا درا   ئارغى چائاۇ 

وس  ە ئەگلشل  ئارغى چائاۇڭلا ئەى لتل ە ئې لشلشزلا ائرلددئ  ىسئئا  قەئل   ②ىلرسس  ھەە  الاڭا ىەى قلتاوز  ىۈكۈئھدى

ارغىزلا  ئەى لتل ە ئې لشلشل غئ ئۈىۈ   ئسڭل لا ئەگلشل غئ ۋە ئارغىتلل )ىسئئا ب ولك ىۈكۈئگە  مسوائەز قلتاوتسئ  ئ

   ③ىئئىسڭغئ

 ە ىلا ئېسلرلش  كەئت  ئارغى چائاۇ وس ىەىلىەچز  ىسئئا  قەئل ئارغى چائاۇرا ئېرل  وائلدللا  چۈ تۈز ائرز  ئلكھل ە ئاھەمزلا 

ىسئئا    ④رەئھلل چئر ۇ ائردۇ اۈئۈكز  خاۇادللاڭغئ ئۈىۈ  ول  ڭەاللاەچتسئئس ئارەمرەئ ئۈىۈ   اللئېغ  ىلرل  مسڭدۇى ھې ە :

كۈوالرەئڭ  ۋە ب  كسڭدۇى ول  ڭسئرسى مەكىەرۈ   ئسڭلا ئائىلسلدلل  ماڭلاڭغئڭلا ائرلز  اسئدچلدد  ىەرلرەئھلۈ  كەزقەئلى 

ىەىلىەچە  اللرەئگە ئارغىتلل ول  ڭسئ ۋە ئوكە  ول    :ىائۇڭلسرسىغئڭ  ائى ىلرل  چاكغادد  ئارغى چائاۇ وس ىەىتە مسڭدۇى ھې ە

ئل ۇھلس  ولرە  ئبز ۋە ئسۇئڭ   قلتاب قەرد   ئارغى ئۇزلرلىلز  ئلكھل ەڭرەئڭ  ئسڭلا ولرە  ڭلجاچرلت ائررل للا ئې لشتۈئلدد

  ⑤ ىائۇڭلسرسىغئھلل ائئدىرسىىا ىلىل لدد  چئ تئر ۇ ول  ائرلا واكغادد

وس ئەولل غئھلل قەر ە   ىەر  قبزرەئڭ  ئاىلدللا   رە  ىەئقلى ئارغى چائاۇرا وائلدللا  ائرلز  چا اۇادد:ولىسئئا  قەئلى 

 ⑥ واااڭغئھدئ  مبملزرەئ ئۈىۈ  ىلدۇاەت ۋە ئەى ەچتسئ

ئل كۈوالسلكق   ئ  ئلزساڭغ زلا قبئالەچ لس  وئال ە اۈئگە  ئاھە. الل ۇچسل مسالتەىل زلا ئبزلدە ماڭلا  وئرلدد:ىسئئا  قەئل 

 ⑦ اللرەئگە ئەولل غئھلل قەالۈلل ول  ھەرل  قەرد   اللرەئگە ئئ ىئىسى ول  ڭسئڭ  ىۈكۈئھدى

ئەڭ ئلشەڭ رلل ۋە ئەڭ ماىل  ائرلاك   وئرسە  ئسڭل لا ئەگەكۈەڭرەئڭ  ئەڭ ىلسىا ۋۇىلت ئل لدە  ئەڭ ئاز ىسئئا  قەئلى كسڭدۇى  

ئسۇئرا ئئىسرلۋۇچىا  قلتاوز  الاڭا ىۈكۈئگەڭرلۈل لك ئسۇئرا اەچ لدل س؟ ئەرۋەچتە    وائلدد چل لش اڭرلت ولرە  ئارغى چائاۇرا ئېرل

  ⑧ئسڭل دۇ ئەى ەت ۋە ئلل ەت وائ ئل ا  ئېلتىا  ول  ىەۋ. ئۈىۈ 

اڭغئڭلا لكھەۋۇچىئ ئز  ىئاسە واكىا ائرغئ ولرە  ئارغى چائاۇرا اېىلزرلشل لك ھې ۈىلرەئ ئەخ ەىرەئھدئ  ىۈڭۈ  ئسۇىسئئا  قەئل 

 دە وائ  ىسئئا  قەئل ى  ولرە  سىەم لس  چئر

 قۇرئان ئەمەل قىلىش ئۈچۈن چۈشكەن كىتاب

ز  ئسڭلا ئئىسش ىائلدلسل ە ئلىااە ىلرلا  ىاردۇ چئر ۇ ئئىسە  مەڭلسلز  چئر ۇ ىۈكلزل   مەىسەت ۋە ىسئئا  قەئل ئارغى چائاۇ 

الاڭا وس مسوائەز قلتاوز  ئااەچرل لز  چە ەقۈسئ  ئال ە ئەمەل ىلرل  ئۈىۈ  ىۈكۈئگە  راالرل لز  ولرل   ولكھلل چەرەب ىلرللز  و

ولرە  وئرلا  ىسئئا  قەئلى ئە سسالۈ   مسالسر اڭغئڭلا   ⑨ڭەاللاەت ئارسس  ھەە ىۈكۈئھدىب  ىلرسس  ۋە ئەىل  ئل لرل   ۋەز

ز  ئسڭلا مەڭلسلز  چە ەقۈسئ ىلرل   ئئاغە  ىسئئا  قەئل ىئڭ ئاۇىلس  ئسڭ  چلغۋەت ىلرلشتلل ئللائەت وئرسە ىارلا   ئسۇئ 

مەىسەچرل لز  ىۈكلزل  ئەمەل ىلرلشزلا ۋەاللرلس  ىلر االتلل  وەرۈ  ئسڭلا چېۈلستلز  چلغۋەت ىلرلشىلغ قس ااە ىلرلدللا  وئرسە 

 ىارلا   

                                     
 ئااەت -3 ئەئ ۇف الۈئلس  ①
 ئااەت -105 ڭلسا الۈئلس  ②
 ئااەت -155 ئەڭىا. الۈئلس  ③
 ئااەچرەئ -28-27 چەقۋل  الۈئلس  ④
 ئااەچرەئ -16-15  مائلدە الۈئلس  ⑤
 ئااەت -203  ئەئ ۇف الۈئلس  ⑥
 ئااەت -174  ڭلسا الۈئلس  ⑦
 ئااەت -51  ئەڭۈەوست الۈئلس  ⑧

 ئااەت  -92  الاھ الۈئلس  ⑨

 



ئگە  چسئالا  وئال ە ئەمەل ىلرل  ئۈىس  ىۈكۈئارغى ىسئئاڭز  ئسڭلا ئوى   مەالىسھ ئەزللەرغىس ئەڭاس مسڭدۇى ھې ە :  ئللزل

  ىۈكۈە  ىسئئا  ئەمەل ىلرل  ئۈىۈ» ئللاز مسڭدۇى ھې ە : ز فسزەا  ئلل  قلشلرەئ ئسڭ  چلغۋەت ىلرلشز  ئەمەل الاڭلۋۇرد 

ېرل   ئسڭلا ە ىمسالسر اڭغئ ىسئئاڭزلا رەۋز  ولرەڭغ مەكلسل وئرس « وئرسل س  قلشلرەئ ئسڭ  چلغۋەت ىلرلشز  ئەمەل ھەۋۇرلا 

دلل ەالللا مەڭلىسۋۋلتلزلا ۋە ىەھ قبچۈئكلزب  الزلا  قۈچدئاو ب  مەڭلسل ە ئەى للەت وەئمل ەڭرلۈتلل  ئسۇئ ئبزرل لزلا ئلكزەت

كىلغئڭلا مەى د. ىارلا   ئسۇئ كسڭدۇى ىلرل  ائرلز  اسئدچلدللا  ىل ۇىز  ئبز ىئر  ولرە  ئبىۈئۈە ىئالا   ڭەچلجلدە  وا

چۈە ئالا  ول  ئۈم ەىىل  لتلز  ۋە ئېتللائلز  ائىلتل  ب  كە ىلتل ە چاالزل  ىااات قەىۈئلدللا   ىەھل ب  ئسۇئڭلا ئەىلى الاالسلدۇ 

ا  وئرسە  ە وېىلزلدللئاارلزل  ىارلا   ئبچ ۈكرەئھە ھدڭلاڭ  الئئللا  الەرتەڭەچرلل مسالسر اڭغئ وۈگسڭۈ  قۈڭدە واكىلغئڭلا الەرتەڭلتل

ئ ائ  ئەم ا ئسۇوئاو واللا ئې لشتۈئلدللا  الېال رلل قۈچ ئسۇئڭلا ىئرلدۇ ب  ئەالرلدلۈ  الەرتەڭلتل ە ۋە ئلكزەتىارلا   ئسۇئڭ  

 ي قەر ەقتە ئسڭلا رەۋزلز  چلغۋەت ىلرلشىا قس ااە ىلرل   مەڭلسل ە ئەى للەت وەئمل ەڭرلۈتلل  ئسڭلا قۈىلدلل  اادلرلزار ا

 بىلەندۇرشەرىپى قۇرئان  –مۇسۇلمانالرنىڭ شان 

كەئلپزلا ۋە ب  وئرللزلدەز  ئسۇئڭلا  كا  ەال الائاھەچزلا مەڭلب  زلا مسالسر اڭغئ ئۈىۈ  وەختىسئئا  قەئل ئارغى چائاۇ 

ڭلا كا ب كەئلپل غئڭ  ئبز ئل ل ە ئارلا  اللرەئاللرەئگە ىەىلىەچە   ئلۈەڭرلۈلز  وااا  ىلرل  مسڭدۇى ھې ە : مەڭلەال ئلكزلتلزلا 

  ① ؟ ەمسلرەئئلشرەچئەىل   چېەل ەاللرەئ   ڭ  ىۈكۈئۈە وەئھدىا ب ) ىسئئ قلتاب

ۈە  قلتاب زلا ڭې ە مەىسەت ولرە  ىۈكىسئئا  قەئل دلل ئارلا   ئسۇئ ىسئئا  قەئل ئاۋۋۇرى  مسالسر اڭغئ وائىە قۈىلز    

ئلرلدلل ئەب اې لى ئاسىلللزە ۋۇىلت ئل لدە ئەئلۈەڭرلۈلز  چئڭسرا  ۋە ئسڭلا ئوى  وئال ە ئەمەل ىلرلا   كسڭا ئسۇئڭلا الەرتلزلت  ىل

 ىارىل   ئۈچ ىلتىەگە ابچۈەر ە   ئسۇئ ھدڭلاھۇ ئاھۇرەت ولرە  ىەىىاڭللەچز  ئئمسمغكتسئرا  ئلد  

ل  ىارەچتە ىازل  ۋە رائىسئئا  قەئلى ئەم ا ئە سسالۈ   ئلسغمزلا ئارتس  ھەۋئرل لدلل قېللزۈ  ۋە ىازل ى  مسالسر اڭغئھۇ 

لك ل رائل  ھې لز زلا مسالسر اڭغئڭلا ىئرلدۇ  ىائللغئڭلا ھلرلدۇ وائ ئلۈەڭرلۈلز  ىسئئا  قەئل ىارلا   ىازل  ھې لزل لك وئرسە 

اچل لكھۇ ا ولكڭلا ىاا ە ئەمەل ىلرلشزلا ائىارلاڭرلىلدلل ئسڭلا ئوىلزلا  مبالكلسلزلا ۋە ىاااچتلۈ  واكغم لرلت ئورلزلىسئئا  قەئل 

ورلت ئل  كڭ  ىئڭ الاۋۇلپاھلرەادد  ئەمەرللەچتە  ولك مسالسر اڭغئ ىسئئا  ئئىسە الاۋۇب چېپلشىا قس ااە ىلرل   ئبزل لائىارلاڭرلىلز  ئ

 ىلرلاڭغئ ىاچائلدۇ الاڭاە قېرلۋۇچل لك 

ئلشل لك گە ئااغڭددەولك ىسئئاڭز  ىاااچل لكھۇ ىەئلۈەچرلزل  چسئلدللا  ئېزې گلل» مسڭدۇى ھې ە : ەززۇرلمئەرغمە مسىەم ەھ ر

ااق  ىسئئاڭز  ئې ل  ول  ااق  ئلۈۈ  ئااەت  ىائۈز ىلرلشئۇزلى  ئەم ا ئسڭ  ئبارەئھە  ھدقاڭغئھۇ ۋە ئل  ئئئدڭرل لدۇ الاىغە چەۋە

  ②«ئئىس غ اېپل  ىئاسكىا وئر اادد

  ئەئەب ر اادد  ىۈڭۈچئر ۇ  ىسئئاڭز  ئئىسە ىئالا  ولرەڭغ ئل   ۈچ ەادد  مەاللرە ىەل وئر اادد ۋە مەىسەت ئاھۇ وئ   

ل اۈئۈش   ئائىلسلدلغكتسئدشوئرسە  مەڭلس  ھۇۋۇم ىلىىا  ھې ە  البز الرتلكلدلل «ُرئت  ر   ا  چ  »البز  « چلغۋەت»چلرلدلۈ 

لرل  ئا  چلغۋەت ىھەادد  ھې ەز  ىسئ «رئات»ھې ەڭز  ولردۈئلدد  ئەئەب چلرلدۇ  ول ۇۋ اەڭە ول لزلا ئائىلسلدلل ئەگلشل  ماڭلاڭز  

مەل ىلرلشز  ئوىللا ئە ې ە  ول  ىاڭ ە ئااەت ااق  ول  ىاڭ ە الۈئلز  ئئىسە ىئاسش ئەمەل  وەرۈ  ئئىسراڭزلا مەڭلسلز  ولرل  ھ

 ھۇۋۇمغكتسئدش  ىسئئاڭزلا قبئالەچ لرل   وئال ە ئل  قبئۈكتلل چئختاە ىار االرلت ھې ەڭز  ئلپاھلرەادد  

اسىل   ئس سىتلل مسىەم ەھ ئەرەاالسساۇمزلا ىەرلل ە چسمائ ىلرل  ئېسلۋېرل  لى ىسئئا  قەئ» ئل ا. ىەالە  وەڭزا مسڭدۇى ھې ە :

ااق  مازۇئ وېشلدۇ ئئىسش ااق  مسالللەچرەئھە چلغۋەت ىلرل  ااق  ىائللغئڭلا ھلرلدۇ  ااق  قلتاب ىارلتلدە الاىغش ااق  ئبزلز  

رۈ  ئس ئلزساڭللەچز  وەخترلل ااىاچىا واكغش ئۈىۈ    ىۈكۈە  قلتاب ئەمەل  وەۈااھۇە ئەىۈامرل لز  چاكغە ىئاسش ئۈى

كس قلتاب ئائىلرلت ئۇزلرلىلز  چلرل ەڭرەئڭ   ئارغىچەئلپلدلل ڭسئ ۋە ئوكە  قلتاب قەرد    ئارغىاللرەئگە  ىۈكۈە  قلتاوتسئ 

زلاب ڭسئللا ىلىل لدد ۋە ئسۇئڭ  ب ىائۇڭلسرسىلدلل )ئل اڭزلاالاۇمەچرلل ائررل للا اېتەقرەادد  ئل ۇھلس  وئال ە ئسۇئڭ  )قسف ل

    ③چئر ۇ ائرلا ىلدۇاەت ىلرلدد

چۈزۈمرل لزلا ب  زلا  ەزلرلتلز  ولر ە   كسڭا ئسۇئ ئسڭ  ىاااچلزلا ھەالتسئ  ۋە ىاڭس ىسئئا  قەئل ئاۋۋۇرى  مسالسر اڭغئ »

ز  ىۈكلزل  ئئىسش ۋە مەڭلسل ە ئەمەل ىلرل   ىسئئا  قەئلىلرلۋۇرلا   ئسۇئ رل لزلا ئاالارلى    ىەرللزلا ڭسئ   ئللاھەچمەڭلەال 

 ڭاكسڭلا ولرە  ئوىلز  السرسئرا   كس  ئۈىس  ئسڭل لا ىەرللز  ئاىىا   ئسڭلا ئسرسرۋۇئ ىەۋز  قەۋالل لدلل ىاڭلسىە ئل ۈە 

چرەئڭ  ۋەھە ىلرلا   ئارغى چائاۇ ئسۇئرا ھدڭلاڭلا الەرتەڭلتلز  ئاچا ىلرلا   ئاخل ەچتە وئرسا ئسۇئرا اسىل   ھەئلجلرلل اەڭزە

                                     
 ئااەت -10  ئەڭلللا الۈئلس  ①

 

 وەت -59  ڭامرلت ئەالەئ« ىسئئاڭلا ىاڭدۇى مسئاملرە ىلرلشل لك قې ەز؟» ②
 ئااەچرەئ -16-15مائلدە الۈئلس  ③



 

ىازل ى  ىارلا   وس الەۋەوتلل ىازل ى    ئسۇئڭلا ئل ۇھلسل ە ۋۇئلسرلت ىلغر لددىئە سسالۈ    ولك ئسۇئرا ئئخشاش وئۇر لددى

     ①«ىارددى  ھدڭلارلت ئلشرل لدۇ ئاالك  ھلزلم ئلشغئھۇ زەئل  وئرسە ىارددى ىۈكۈە

 پوزىتسىيەسىتۇتقان  گەقۇرئان كەرىمئىلگىرىكى مۇسۇلمانالرنىڭ 

 ە اۈئلۈلدلل وې لرەچت   ئسڭ  ىلل ىەرللدلل الباۈە چلغۋەت ىلغچت  ۋە ىسئئا  قەئل  ەالەملەئ ئەرەاالسساۇمزلا الاىاولرل   

ى ااھ مسئ لزرەئ  ەىەت ئارغ ئسۇئ مسڭس ئااەچرەئھلۈ  ئېسل  الۈ ەچرەئگە الازۇۋەئ قلشلرەئ ئلد : ئسڭ  ئاڭرللاڭدۇ ئل اڭ  قۈىللەچت  

ئلشەڭ  وارغادللا   چاالزل ئېتلرسە اۈئەقرل   چلت ەادللا   ئارغىزلا ئااەچرل   چلغۋەت ىلرلزسا ئل اڭ  قۈىلللدللا   ئەولل ە 

  ③مسئ لزرەئگە قېرلدللا  وئرساى  وس ىسئئا  ئسۇئڭلا ئل اڭلز  قۈىەاتت   ئسۇئ خسكال وئرلۋۇچلدد② قلشلرەئھدئ

ز  مەرسمات ىاالل  ىلرل  ىسئئا  قەئل  ەالەملەئ ئەرەاالسساۇمزلا زۇماڭلدلۈ  مسالسر اڭغئ » ھەادد:الەاللد ىسچسب مسڭدۇى 

ىسئئا  ااق  ولرلى ئاكسئدش مەىسلت  ولرە  ئئىسمااتت   وەرۈ  ئئزدىرلزل   ئەمەل ىلرل  ۋە ئلج ۇ ىلرل  ئۈىۈ  ئئىساتت   ئسۇئ 

ەالۈەئرەئ ىئماڭدۇڭدلل وسا دى چا شسئدە ئارلاڭدەز چا شسئدە ئاۇچت   كسڭا زلا ئااەچرل لز  خسھھ  اەڭ مەادۇڭلدلۈ  ئقەئل 

زااھلز  خارل ااتت   ىۈڭۈ  ئسۇئ قۈڭدلرلل ئبگلزل   ئبگەڭ ەڭرل لز  چسئمسش ئلشرل لدۇ قۈڭدلرلل ئارلدللا  چەرل رل لدە ئسۇئ 

رەئڭ  ۋە مەالىسرللەچرەئڭ  اۈقرلۋېرل  ئەمەل ىلغر اي ئەمەرللرەكتۈئۈە ۋە ئلج ۇ ىلرل  ماڭلاڭرلىتلل  ئۈالتلرل ل ە قبە چەقرلپ

ئئ  ئااەچز  ااخش  ئبگلزل  ب  ④ئللز  مەالىسھ ئەزللەرغىسڭلا ئلۋۇاەت ىلرللزلدەزب  ئەڭسل ەاتت   كس الەۋەوتلل  ئسۇئ لدللىېرلش

  ۋە ااچغە  ئسڭلا ئوى  وئال ە ئەمەل ىلرلشز  ئبگلزل  وئرسە  ئاڭدلل واكىلسللا ابچۈلرەچت 

 ل  ىرل لز  ئې سسئ ئۈىۈ  ڭسئرسڭرللا  ىاۇۋەت ئئسۇئڭلا ىسئئا  ئەم رل لز  ئلج ۇ ىلرل  مەىسلت  ولرە  ىئوسل ىلرلشلز  ئسۇ

سۇئ ئۈىۈ  ت ئل لرەش ڭلللت  ولرە  ئئىسرا  وئرسا  وسڭدۇى ىاۇۋەت ئس سىرل   ئماوې ەچت   ئسۇئ ىسئئاڭز  ئلكھلزل   مەرس

لس    ئلد   ىلسىسئئا  ئسۇئڭلا ىاااچللا ئائلرلشل  قەچۈە  وئرسە  ئسۇئڭلا ئەمەرلم ھەالتسئللا ئااغڭلائې لر للا  وئۇچت   ى

ە  ئلد   خسھھ  ئسۇئڭلا چئمسئرل لدۇ ئاىىا  ىاڭلا ئئخشاش ئسۇئڭلا ىااات الاىەرل لدە ئبز ئورلز  قبئالەچۈىسئئا  قەئلى 

  چاكىا  اەڭ لۋۇئرلت ئوى  ولرە  اۈزرەڭ ە  ئاھەم لغ وې لرلدد   ەىەت ئسڭل لا چئرسە زلا خەزلزلس ىسئئا  قەئل 

ئئىسە قبڭۈرز  خئش ىلرل  ئۈىۈ  ىۈكۈە  قلتاب ئەمەل ااق  ئەھەوللات ااق  چائل  قلتاو  ئەمەل  ىسئئا  قەئلى ىۈڭۈ  

  ⑤«وەرۈ  ئس ىاااچرلىزلا ھەالتسئ  وئرسش ئۈىۈ  ىۈكۈە  قلتاوتسئ

مەڭلەال   ھلزلل  چەالل ىاااچلدۇ ئسۇئڭلا ئەىرل ە  ۋلجدۇڭللا ۋە ئەخغىللا ئەڭ زوئ چەالل  ىلرلدللا  ول ڭلا الاىاولرەئىسئئا  قەئلى 

ېتلى ى   ئسۇئ ىەئ ئسۇئڭلا ئبزلز   ئەىلدلسلز   ئەخغىلز  ۋە ول   ۈچۈ  ىاااچلز   ئبزگەئچلۋەچۈە  ئلدىسئئا  قەئلى ئلد   كسڭا 

   ل لشرەئ وئۇچتئااەچرل لز  ئاڭرللاڭرل لدۇ  ئسۇئھۇ ىئىس. ئبزگىسئئا  قەئلى ئېللكلدلل  ەالەملەئ ئەرەاالسساۇمزلا مسوائەز 

چت    ۈىرلزل  قېتەۋلجدۇڭ  ىەئلۈەچۈە قېرەچت   ئەىر  ئئاللزشىا  ئەخغى  ئبزگل لشۈە واكغاتت   كسڭدۇى ىلرل  ئسۇئڭلا ئل اڭ  ق

ئئخشاش  خەچتاوىا ئللز ولرە  مسڭااللۋەچرلل وئرسە  ئبمەئ  ئا  قەئلى ىسئڭسئرس  قلشلرەئڭلا مسالسر ا  وئرلاڭرلت ىلسسلس  

 ئااەچرل لز  ئاڭغە مسالسر ا  وئرلاڭرل   قبە ئلد   ىسئئا  قەئلى 

ئلش   للا  ول لز  ئسمەا ڭ  مەھلزل ە ئلسغمز  چەورل  ىلرلشىا ئەۋەچۈلزلدە  ئسڭلا ىلرلد ئللز  ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ. مسالىەب 

 ا  ۋە ئلسغ.ز  ئئىسە وې ل  وئرلا  ئلد   مەھلزە ئەىر  مسالىەوزلا چلغۋلت  الاالسلدۇ مسالسر ا  وئرلىسئئا  قەئل گە قلشلرەئ

  ەالەملل   مسىەم ەھ ئەرەاالسساۇمز  مەھلزل ە ئېرل  وې ل  وار للا وېسل  ئائزداللدۇ ااكللا  

زلا چەالل   ئلزتاالل ىئڭ ىسئئا  قەئل   مسالسر اڭغئڭلا ىاااچلدۇ ۋە ئلسغمزلا ئارتس  ھەۋئلدلۈ چاولىلزغئڭلاڭلا  الاىاولرەئ

ىلدلس  ولرە  ئەخغىلز  ئبزگەئچلۋەچۈەڭزلا الل چلدۇ  ئسۇئڭلا چسئمسش چەئزلزل س ەئسۇئڭلا  ئىسئئا  قەئلى وئرلا  ئلد   

ئلم ىاااچلدۇ  ئلىتلساھلم ىاااچلدۇ  ئەھەولم ئبزگەئچلۋەچۈە   وس ئبزگل ل  ئسۇئڭلا كەخسلم ىاااچلدۇ  ئائلرلۋ  ىاااچلدۇ  ئلجتل ا

وئرسە ئئچتسئللا ىلىىا   « ىسئئا  ئۈم لت »ىاااچلدۇ  الللااللم ىاااچلدۇ ئبز چەالل لز  چئرسى قبئالەچۈە   كسڭدۇى ىلرل  ئسۇئ 

ئۈچ ىلتىەاللدە ىاقل لللتلز  ھدڭلا خەرى  ئسۇئرا ىاال  وئرلا   ىەم ەئسۇئڭ  ئبزرل ل ە ئسالتاز چسچىا   ڭەچلجلدە ئسۇئ ھدڭلاڭلا 

زلا اەۋىل لم چەئلپل ە ئەى للەت وې ەچت   اەڭ   ئسۇئ ىسئئاڭلا كەقرلم ااق  زۇىل لم ىسئئا  قەئل اۈئگۈزگە   ىۈڭۈ  ئسۇئ 

ت   زلا ئەم رل لز  ئلج ۇ ىلرل  ئۈىۈ  ىئوسل ىلغچىسئئا  قەئل اەىەچتلل ئەمەل  وەرۈ  اەۋىل لم چەئە تلل ئەگلشەچت   ئسۇئ 

ئسڭلا ئەىۈامرل لز  چەچللت ىلرل  ئۈىۈ  ئبگلزەچت   ئبگەڭ ە  ئااەچرل لز  چئرسى ىاااچرلىىا ئەمەرللرەكتۈئۈە وئرسە  ئاڭدلل 

واكىلسلز  ئبگلزەچت   ئلسغ. خەرلپلرل   ۋە اسىل   مەئچلۋلرلل ىئماڭدۇڭغئمس ول ۇۋ ىسئئا  ئااەچرل لز  ھەرل  قەرتۈئدە ئسڭل لا 

                                     
 وېتلدلل -34 ڭامرلت ئەالەئڭلا« ڭەزەئۇت ف  قلتاولرغى» ①
 ئااەت -2  ئەڭفال الۈئلس  ②
 ئااەت -124  چەۋوە الۈئلس  ③
 الل  چە سل لزلا مسىەھھل لسلدە ڭەىل  ىلرلا  ئللز  قە ④
 ڭەچرەئ -11-12)مەئارلى فلتتەئلتب  ئەچرەئاائردلۈ  ئلش ⑤
 



خەچتاوىا ول  الەى ۇرلت  ئللز ۇ الۈقۈت ىلغچت  ۋە ئەرۋەچتە ئسڭل لا وئي ئې ەچت   ول  ىېتلى ئلۈۈلز   خەرلپە ئبمەئ ىائك  ىلىىاڭد

ئەئەب ئەھە سلك گەە ىلرلاڭدۇ  ئسڭلا ىاچتلت ئاى لى  قەر ە   كس ۋۇىلتتا وس الەى ۇرلت ئەئەوزلا ول  ىەم ۇى  ئبمەئگە ئارغى 

ھې ە  البزلز  چلغۋەت ىلرلاڭدلل »ز  چسچىلل  ااخشلرلىىا وسا درلل  ڭاھۇڭغئھلل اۈز ئبئۈگللالە  ئە سىاڭرلت ائرل» چائاۇڭلا

قېللل  ئبمەئ چەوەالسس. ىلرلا   اەڭە ول  ىېتلى ئس مەالجلدچە ئااارغئڭلا مەى لز  ئبئرلتلۋۇچ االرلت چئر درسى البزرەۋۇچىاڭدۇ  ول  

سۇئڭلا ول ل ە)مەى   ىلرل بقبە مال وەئگە  وئرساڭغئمس ئسڭل دلل ىې  ئ»: ئااال ئسڭل لا ىائك  ىلىل   ئارغى چائاۇڭلا

ھې ە  مەكاسئ «ئبمەئ خاچاۇكت  لسلز  چا ت   ئااال چئر»ھې ە  البزلز  چلغۋەت ىلرلاڭدۇ  ئبمەئ «ڭەئاللز  ىااتسئدۋۇر اڭغئ

ئلد   ئس ول  قۈڭ  ول   مسالسر ا  ىئماڭدۇ لا  اۈالۈە زۇرل رلى  ۋە ئەىل سلكرلى  ولرە  چئڭسر ئللز البزلز  ىارددئرا   ىەاجاج 

گسڭاىسلك ئاھەمز  واكىا ول لزلا گسڭاى  الەۋەورلل ىئرلا ئارلا   وس ئاھە. ئبزلزلا گسڭاىسلك ئلۈەڭرلۈلز  ئېلتىاڭدۇ  ىەاجاج ئسڭل لا 

ئئىسرا  ۋە ئسڭ  الۈقۈت  ۇئڭ كېل  ادللا ھې ەڭز  ئلپاھلرە  وئرلدد اازۇرلساچسرىاڭرل لزلا گسڭاى  الەۋەورلل ول ۇۋڭ  

ئارغى الاىرلسس ل ڭەئالل لكڭ  قل زلا اۈقلدلل چا ىا  »)اسالسفب:  دلۈ :ىسئئا  قەئل ىلرددئماى   وئرلا   وس ۋۇىلتتا وس ئاھە. 

ا ولرە  ھې ە  ئااەچز  چلغۋەت ىلرلا   كسڭل ①ھېد « وئرساى  كسڭ  ئېرل  ىارل لك  وئر لسا ولك ىئىس. زۇرل غئھلل وئرسە ىارل لك

 ىەاجاج وس ئاھەمز  ىئاسە وەئگە  

ڭلا ھەۋئلدە ئەڭ ىبئمەچرلل الاىاولرەئۋە  ۋۇىتلدۇ زلاز  چئرسى ااھرلۋۇرلا  ىائللغئ  ەالەملەئ ئەرەاالسساۇمىسئئا  قەئل 

ئلد   اەمامە ئسئدكلدۇ قلشلرەئھلل الاڭلغچت   ئسۇئ خەرلپلرەئڭلا قې ەكرل ل ە ىاچزلشاچت   الااھ مەادۇڭرل لدۇ ىەم لزلا ئاردلدۇ 

دلل ئللائەت وس مسىەھھەل ڭسئڭ  ھلرلدۇ الاىرللاڭرلى  ىسئئا  قەئل كېالت وئرلاڭغئڭلا قبە ىلس   ىائللغئ ئلد   ىائللغئ 

ئسۇئڭلا ئەىرلز  ائئدچلدللا   ائرلز  قبئاللتلدللا   ىاااچلز  ىسئئا  قەئلى الەۋەورلل كسڭ لرلل ىبئمەچۈە الازۇۋەئھدئ  ىۈڭۈ  

ھې ە   ②ئارغىىا  ئسڭلا  ەالەملل ل ە ۋە ولك ىۈكۈئگە  ڭسئرا ئل ا  قەرتۈئۈڭغئائۇى ىلرلدللا  ول ھلزلل  ڭسئ ئلد    

 ئلد  ىسئئا  قەئلى ئااەچتلۈ  ڭسئ ھەل 

 پوزىتسىيەسىگە تۇتقان قۇرئان كەرىمھازىرقى مۇسۇلمانالرنىڭ 

 لغۋلتل ە ۋەزلا چىسئئا  قەئل ۇىل   چەئە تلزغ قبڭۈل وبر ەقتە  ئسۇئ  ە كەقرلم ااق  زىسئئا  قەئل ىازل ى  مسالسر اڭغئ 

  لەت وەئمەاددئسڭل لا ئەمەل ىلرلشىا ۋە ئسڭلا قبئالەچ لرل لز  ىاااچتا چەچللىغكىا ئەى لەڭدەز ئسڭ  ااھۇكىا ئەى للەت وەئگ

ىتا  اەڭە ز  ااھرل اىسئئا  قەئل مل غئىە ااش  ز  چلغۋەت ىلرلدد ىسئئا  قەئل ىازل ى  زۇماڭدۇ  اۈز مل غئىە مسالسر ا  

 ىسئئا ڭرل   ڭسئرس  قلشلرەئ ئبارل لز   ئلشەاڭلرل لز  ۋە ماكلزلرل لز  ىسئئا  ئااەچرل   ولرە  زلززەچرل ەقتە  اەڭە ڭسئرس

  وەزولستاڭدەز الەئسھ  ئەئە   ىەچتااااغئھۇز  ماكلزلسلدۇ ااق  ااڭ سىلدۇ الاىغش ئائىلرلت ئسڭ  چەۋەئۈز ىلر اىتا  وەز  قەئل 

ەت ىلرل  ىسئئا  چلغۋ ئې لر اىتا  ئلسغ. ھۆرەچرل لزلا ئۇھللئ  چېرېۋللەرل  « ئااەت ولرە  ھۇۋۇۇش مەئقەزرل  »ئلسغ. ھۆرەچرل لدە 

ەئلى قىسئئا  خسسل مەولرە  واكرلزل   اەڭە ىسئئا  چلغۋەت ىلرل  ولرە  اېپلرلدد  ملسل   الەئسھ  ئەئەولستا  ىاچائرلت ھۆرەچرەئھە 

 ئماىتا كسڭ لرلل قبە چلغۋەت ىلرلزل  چسىسئئا  قەئلى ھې ەز  قۈڭدۈز ىسئئا  چلغۋەت ىلرلدد  ب  ئۇھللئال  وئرسە  قې ە

زلا ىەىىلز  ئاھۇ ىلر للا   ئسڭ  ۇالىلدۇ ىەھل رللەر ل ە   ئسڭلا ىسئئا  قەئل ىازل ى  مسالسر اڭغئ ئە سسالۈ   ئەم ا 

 م ە ئەى للەت وەئمەالتلل   ەىەت زۇىل لچەئلپل ئاالااللم مەىسەچز  ئئئدڭدل للا   ئسڭلا اەۋىل   ل وئرلا لدلىۈكۈئۈرۈك

ىلر اادللا   ئسۇئڭلا ئەىرلز  ئاىار اادللا   دۇ ئبزگل ل   ەادۇ ئسۇئڭلا ىاااچلىسئئا  قەئلى چەئلپل لغ ئەى للەت وەئگە   كسڭا 

ولرە  ىسئئا  قەئلى  ئۈم لت ئلسغ.  ئڭلا ۋلجدۇڭلز  ىەئلۈەچۈە قەرتۈئەر ەادللا  وئرسە ىارلا  ىەرلل ە چەالل  ىلغر اادللا  ۋە ئسۇ

كسڭلا ولرە  ىەھ قبچل ل لك  ب  ئەگەئ ئەمەل ىلرساى ب  وئرسە  ولكمس  ئۈم ەتۋە كسڭلا ولرە  ىەھ قبچۈئگە   كەئە رەڭ ە 

 ەچزلا ئاخل لزلا ئەىۋۇر   ەىەت ئاردلزىلرل لزلا ئەىۋۇر  چۈزۈر ە  وس ئسم»  ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ. وس ىەىتە مسڭدۇى ھې ە :

   ③«رلددۈڭەئالە ولرەڭغ چۈز

وئرسش ڭاىاالت  ااخش  ئلشتسئ  ئەم ا ئسڭ  ااھۇە ىئاسش ولرە   الردۇ ئۇملكۇ  ئېللدۇ  «ىائلم»ز  ااھىا ئېرل  ىسئئا  قەئل 

ب  ز  ااھىا ئېرل   مەڭلسلز  ولرل   ئسڭلا ىاڭس ىسئئا  قەئل ئەئەورەئ چەئۇۋلا ڭاملكلدۇ خەچ ە ىلرل  ىئاسش قس ااە ئەمەل  

ىسئئاڭز  »اەڭ  « ل ىسئئا سىاملر»رل للا ئەمەل ىلرل   ئسڭ  چلر   ھلر  ۋە ئەمەرلم ىەئلۈلت  ولرە  ااكزاچىا  ئاھەمز   ل لزسلپ

وائالا كس اەئگە قبچۈئۈە وې ل  ئەمەل  وەرۈ   ھەە ئاچاادد  وس قبچۈئۈش ىسئئاڭز  ااھۇە مې لدە الاىغە ڭەگە« قبچۈئگۈى 

 ەئماڭرل لز  مسقەم ەل ئبگلزل   ب   ەزلرەچرل لز  ئەم ب  رل لز   ئەخغى ل لزسلپب  ئس ىسئئاڭزلا چېۈلستلز   مەڭلسلز   ىاڭس 

للا  قبچۈئۈكتسئ  وس ئاۋۋۇل ئبزل ە اەئرەكتۈئۈە  ئاڭدلل قلشلرەئگە اەچۈۈزۈش  ئسۇئرا ئبگلتل  ھې ەڭرەئڭ  چەىەززۇ ىلرلد

قبچۈئۈش ىسئئاڭز  ااھۇە ىئاسە  ئسڭلا مەڭلسلز  ئبگەڭ ل ەڭرەئڭ  ااق  ئسڭلا قبئالەچ لرل ل ە ئەمەل ىلر للاڭغئڭ  ئبز 

ۋە « ىائۇخسڭس.»  «ىائلى»ھې ە  ئسڭۋۇ  قاچتا ئسڭۋۇ  وئرسە  ئس ولكڭلا « ىامل  ئەل ىسئئا »ئل ل ە ئار اادد  ئەرۋەچتە  ىۈڭۈ  

   ددئھې ە  ئسڭۋۇڭرل ل لكھلل ئەرۋەچتە ىئڭ«ااالىىائل»

                                     
 ئااەت -79  اسالسف الۈئلس  ①
 ئااەت -8  چەراوس  الۈئلس  ②
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   ③



 

ئااەچرل لدلل چسمائ ىلرل  وئاسڭغئرا ئېسلۋېرل   قېسەررلۈرەئڭ  ىسئئا  ئااەچرل   ولرە  ھۇۋۇۇش ھې ەڭرەئ ىسئئا  قەئلى 

ئ  »: ئرللز  قېسەەللئگەڭلا زۇماڭلدۇ وئرسە واى للا  رەرلتە ئلشغئھدئ  ىۈڭۈ   ەالەملەئ ئەرەاالسساۇمدلل الاولت والاىاولرەئ

ھەە « ئلزساڭغئڭلا ئەول ل قېسەر ە كلپارلت وەئگلل  الەڭدلل واكىا كلپارلت وەئگۈى  ائىتسئ  الېزلا كلپاالا ولرە  قېسەل ىار اادد

ھلل ااق  ەئالاىاولرھدئا ىلرلشز   فاچلاە  فەرەى ۋە ڭال الۈئلرل لز  ئئىسە ئارغى چائاۇھلل كلپارلت چلرەش ىاچائرلىغئھدئ  ئەم ا 

ىسئئا  قەئلى  چئر ۇ ئسۇئھلل قېلللزۈلرەئھلل قېسەەللئڭ   ئااەت ولرە  ھۇۋۇۇش ئۈىۈ  كلپاخاڭا ئاىىاڭغئ وئر للا   

الس اڭلم قېسەەللئھلل كلپا چېپلشزلا ىائلس  ھوختسئرا ماھھلم ۋە مەڭلۋ  وائرلت قېسەررلۈرل ل ە كلپاھدئ  ئەم ا مسالسر اڭغئڭلا 

كلپارلت  ەىەت ئۈچ ڭەئاللدلددئ  ئسۇئ: ىەالەل اېلل   ىا  ئارددئدش ۋە »  ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ.:شتسئ  مسئۇالىەت ىلرل

ھې ە    ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ. قېسەل وئرسە ىاردلى ھەە قەر ە  ول لز  ئااەت ئئىسە الۈ رەكۈە ااق  السرا  ①«ھۇرغكتسئ

  وەرۈ  قېسەەللئڭ  چېۋلپغئرا مسئۇالىەت ىلرلشىا وسا درا   كس ۋۇىلتتا ئئىسە ئل لشۈە ااق  چسمائ ئېسلشىا وسا درا  ئەمەل

قەردە ئلسل رلل ول  چېۋل  وائ وئرسە   ەالەملەئ ئەرەاالسساۇ. الاىاولرل لدلل قېسەل وئرسە ىارلاڭغئڭ  كس  ئللز مەھلزلدە ىائلى 

ھې ە   ②ب ئل ا  ئېلتىاڭغئ ئۈىۈ  ول  ائرلاك   ۋە كلپاھدئوس )ىسئئا  دلۈ :ىسئئا  قەئل چېۋلپىا وې لشىا وسا داتت   مەرسمۈ   

ئ  ئلزساڭغئل اللرەئگە  ئااەچرل لزلا ىەرلرەئگە كلپا ئلۈەڭرلۈلز  ولردۈئلدد  اەڭە ول  ئااەچتە ئئىسى ۇى ىلرل :ىسئئا  قەئلى ئااەت 

وئرلا   مسئ لزرەئگە ىلدۇاەت ۋە ئەى ەت وئرلا   ئەولل غئ چەئلپلدلل ول  ئبگۈت وئرلا   ھلرغئھلۈ  )قېسەررلۈرەئب ئۈىۈ  كلپا

ڭاھۇڭرلت    ەكۈواب  زلا كلپارلى  مەڭلۋ  كلپارلت وئرسە  ھلرغئھلۈ  كەزىسئئا  قەئل ھېللر ە   ھې ەز   ③ىسئئا  قەرد 

 ئازرسڭرسى ىاچائرلت مەڭلۋ  قېسەررلۈرەئڭ  ھۇۋۇۇادد 

ب ىلر للا  ئااەچرل   ولرە  ھۇۋۇۇش ائرلز  چسچسە  الەۋەىسئئا  قەئلى   ئەگەئ ئاۋۋۇرى  ئۈر لرلل مسالسر اڭغئ قېسەررل لز

وئۇئ  ڭلا قەر ل ە مەادۇچېلاوەچزلا ئئئڭ  وئر للا  ۋە ھدڭلارا مەكاسئ مسالسر ا  مېدلتسلزا ئارل رل ل س  ىەزۇئلتلدەوئرسا  ئلسغ. 

: لد   مەاللرە ە  ىەئ ئلۈۈ  اەىەچتلل اېتلشۈە  قلشلرەئ ئئلد   ئاۋۋۇرى  مسالسر اڭغئھلل ىلىىا  ئارل غئڭلا چئرلس  ھلل ۋە  

ې ە  ھ« مساتەىلد ولدۇاەچسل»ھلزلم ئلرلى الاىەاللدە ئدكد ھلزلم ئلرل دە اېـلشۈەڭدەز ھوختسئرسىتل س اېتلشۈە  وئرسە  ئسڭلا   ز ئلل

ىلتتا ل ئۇز  ئەاز  ۋۇچاررلت مس ەالسل  فەخ لدھلڭامرلت قلتاو  ھدڭلارا چئڭسرلا   ئا« ئاالالمېدلتسلزاھۇ » مېدلتسلزا ئلر لدەقلتاو   

افلىلم ك ەئ الاىەاللدەلم ئلرل رڭەفلى مېدلتسلزاھۇ ىا  ئاارلزل  مەئقەزرل لز  قەك  ىلرلا  وئرسا  ھلز ئللز ئلد    مېدلتسلزاھۇ  ېشۋۇ

 ل  ااق  ئسڭ  السرا ئئىسە ئلزلا وەئلۈلت  ىسئئا  قەئل ۋۋۇرى  مسالسر اڭغئ افلىالدۇ مەكاسئ ئەالەئرەئڭ  اازرا   ىۈڭۈ  ئ

ل  ا چەچللت ىلرقېسەر ە الۈ رەش ولرە  ئەمەل  وەرۈ  ئسڭلا ئوىللا ئەگلشل   ئسڭلا قبئالەچ لرل ل ە ئەمەل ىلرل  ۋە ئسڭ  ىاااچلل

 قاكۈ   ىازل ى  مسالسر اڭغئ وسڭ  ىۈكەڭسە ئلد   ولرە  وئرلدللاڭرلىلز  ئئودۇ  ولرەچت  

 

 

                                     
 ئل ا. وسخائ  ئلۋۇالت   ①
 ئااەت -44فسالسلرەت الۈئلس    ②
 ئااەت -57اسڭسل الۈئلس    ③



 ۋىتىتىل بىلەن دىلنىڭ مۇناسى

 

ئبزلز  ب  ىساڭغئڭ  ائكسئدش ولرە  ىەرلز  ئلسغى ىلرللر  وئر اادد  ىۈڭۈ  مسڭدۇى ىلرل  ئبزسقەم لرلۈرەئڭ  ابگەش  ڭ

 ئبزلز  ئاردۇە ىەئگلكمس  اادۇ چا ار اادد ب  ئاردللاڭرلىتسئ  ئلزسا  ئبز

ھدڭلاھلۈ  ھلزغئڭلا ىەم لس  »: ەە اازرا ڭامرلت ئەالل لدە مسڭدۇى ھ«ىاااچل لكڭ  اې لغڭ» مسىەم ەھ رەزۇر  ئەرغمە

قلشلرەئڭلا ئل ۈ  ھدڭلااللز  ئلسغى ىلرلشز  ئاردلزى  ئئئدڭدۇ ىئاسكلزلا الل   وس اەئھە وئرسە  چاكى  اەىەچتلۈ  مەڭكل ە ىې  

 اادلس  ائى  كسڭا  ڭەئالل ە ئەئزل ەادد  ئلزساڭزلا ئل ۈ  ھدڭلااللز  ئبزگەئچ ەي چسئدە ئسڭلا چاكى  ىللا لتلز  ئبزگەئچلشزلا

ھلزغئڭلا ئاالاالرلت ۋەزلپلس  قلشلرەئڭلا ھلرلز  ئبزگەئچل  ئائىلرلت ئسۇئڭ  ئل ۈ  ھدڭلااللدلل ئلسغى ىلرل  ىلىلشتسئ  ول  

 ئاھەمزلا مسالسر اڭرلىل س ئسڭلا ھلرلدلۈ  ئل اڭ  ئېتللائ  ولرە  ىل  ەچۈە ئې لشلدد  

ئارغى مئل » الېرل   السرسئدە ھېاىاڭ لرلىزلا چەرەورل لزلا ىەم لسز  ئئئدڭدل االتلل ھېاىاڭزلا اەئڭ  ىەادەە  ئسئدىز  ااالدۇ 

ھې ەڭرلۈلزلا ىې زې ل ە  اادلس  وئر للاڭدەز  ئئىسرسىلزلا ئبگلزل  ىلر االتلل ۋە چئرسى «ىئالسردۇ زللا  چائچلشتلل الاىرلسس 

رلۈلزلا  اادلس  ائىتسئ  كسڭدۇىغ ول ەئ مسالسر ا  ئبزلزلا ڭە سلز  ھې ەڭ «ئارغى اللزلپتا ىېرلشتلل الاىرلسس » چەالائرلت ىلر االتلل 

ھەە ھدئا ىلرسا  ئسڭلا  اادلس  ائىتسئ  ىۈڭۈ  «ئ  ئارغىل مېز  كەاتاڭزلا كەئئلدلل الاىرلللل» الل اي چسئدە  ئاركۇق 

ەل ىلرلشىا وسا للا  ئەمەل  وەرۈ  ئسۇئڭ  چلرەز ولرە  مەاللرلز  ىب  اائۇچىسى  ئلزساڭغئڭ  ئلشرل ەالتلل  الەۋەب ىلر االتلل  ھدئا

لا وسا للا   ئەگەئ الەۋەب ىلر االتلل ھدئا ولرەڭغ ئل  ىەل وئرلدللا  وئرسا ئلد   ئلزساڭللەچزلا وئرسكلچلر  ولرە  ھلرلزلا ول ھەز 

ڭل لا گسۋۇىۈ   مسىەم ەھ ئۈر لس  وئرلا  مسىەم ەھ ئەمەرلالسساۇ. الەۋەب ىلر للا  ۋە ئلشرل ل ە  وئۇچت   ئەم ا چائل  وس

ئەرەاالسساۇ. ئارغىتلل ڭې لز  الئئلسا  ئارد  ولرە  ئسڭلا ماھھلم الەۋەورل لز  چئرسى ئئئدڭدۇاتت   ڭې لدلل  اڭاى چلرلسە  ئارد  

 « ولرە  ئسڭل دلل ال ۇى چسئۇچت   ىەئ ئلشتا ئسڭلا چلر  ولرە  ھلر  ۋە ئەمەرلللت  ول ھەز ئلد 

 ۆزلەش ئالدامچىلىقتۇرقىلمايدىغان ئىشنى س

وەل وارغە ئسڭل لا ڭللەت ئلزسا  ول ەئ ئلشز  ئەمەر ە ئاكسئدكىا اۈئلۈلدلل » مەزقسئ ئەالەئھە اەڭە مسڭدۇى ھەە اېكلرلا :

ىلرسا  مەار  ئس ئېللك ولرە  ئلپاھە ىلرسس  ااق  ئلپاھە ىلر لسس   ئارغى ىئىس. ئسڭل لا اائھە. وې لدد  ىۈڭۈ  ئارغى ىەملشە 

ۇالت لرغئڭلا اېزلدلددئ  ئەم ا ئلزسا  ىلرل  ڭلللت  ائى ئلشغئڭ  ىلرل ە  ھەە ىئاسا ااق  ىلر اى   وئرسل س ئسڭلا الەۋەورل لز  ئ

ىلر لسا  ئارغى ئسڭل لا اائھە. ىلر اادد  ئاخل   ئسڭ  ئەالۋۇ ىلر اي ىئا اادد  ىۈڭۈ  ىلر اادللا  ئلشرل لز  البزرەە قلشلرەئڭلا 

ىلغئ ئاخل ى  ىېساوتا زللا  چائچىسىلغئھدئ  ئۈىلز   ھدڭلا ئەررل لدلۈ  ئلزساڭغئڭلا ئەڭ ىئڭ ق زلس  اارلا  قبزلز  وئاللس

ۋەھە ىلرل   البزلدە چسئماالرلىتلل ئللائەت وئرسە  وس ىاۇىرلىزلا ئەمكلددئ  البزلدە چسئماادللاڭغئ  ئلزساڭغئڭ  ئاردۇە اا  

ئاخل ەچرلۈلز  ىازلزار للا  ول ائلرەئھدئ  ىۈڭۈ  ئاردۇم لغئ ئارغىزلا رەزللل ە ۇالت وئرلاڭدەز  واىلدللاڭغئ اا ھدڭلارلىلز  ااق  

 « خەرىزلا ڭە  لتل ە ىەىرلت وئرلسىلغئھدئ  مسڭدۇىغئڭلا ئاىلۋلت  خئئرسى ۋە زللاڭۈائرلىتلل واكىا ڭەئالە وئر اادد
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