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1

ىاًًىذە ىەظٍەرتىؾ :صۇرهىلىمىشدت ىېٌن وىلىوفان ماوالىٌر ىاپىُرًرهى ٌۆس وارىؽو ۋە چۈؼەهچىعىّە
ۋەٌىللىَ وىلىذۇ! ماوالىٌرهى ىېٌن وىلىوفاهذىى ٌېىىوٍو بارلىي ًُوۇه ۋە مەظىۇلىىىىو ىاپىُرًرـا ئاط!
2

بىش ىىلّىزىٍو ظاهذت ؼڭەرىىەتوى

ئاۋترىجٌر

مەهرەظڭو

ئەتىاپ ۋە ىُظمان ىىروڭو ىەلمڭان رەسىىەلًٌڭۇ

«وۇرىان ٌەرىم»دىى والعڭىٌ ًەدىڭغ ؼڭەرىن

ىەهٌۇمٌردەً ئەلىپىلەرهڭو ۋە ىڭۇًرهو وڭُلٌپ

ىىٍەهلىٍڭڭو ؼڭڭۇهذتوٌ ًەدىڭڭغ ؼڭڭەرىملەرهى

بەيڭڭىەت بەرِەن ٌڭڭۆپ ظڭڭاهلىي ظڭڭاًابىٌرهو

«وۇرىان ٌەرىڭم» بىڭلەن بُلفڭان ىڭاًوىلىزى

ىىؽەهچىعىش ئاىىوٌر 2دەپ ىۇًردىى رىڭۋتيەت

تُـزىعىذت وىعىىچە تُئىالفان ىىذۇه .تۆۋەهڭذە
ًەدىغ ؼەرىموى

وىلىوفان ظەًىٍ ًەدىعلەرهو وُبۇل وىلمايڭذىفان

ًۆججەتلىٍىّە ؼڭۈبٌو پەيڭذت

ؼىىىىەلەر بارلىىىا ٌەلڭّەن 3.ئڭاۋترىجٌر ٌڭۆپ

وىلىڭڭذىفان «وۇرىڭڭان ٌەرىڭڭم»دىٍڭڭو بەسى
ىايەتلەرِە ئاتا تەپعىز بىزى

ظڭڭاهلىي ظڭڭاًابىلەرهو ٌڭڭاپىز دەپ وارىفڭڭاهلىىو

ًەدىڭغ ؼڭەرىن

ىۈچۈن ىۇًردىى رىۋتيەت وىلىوفان ًەدىعڭلەرهو

ًەوىىذە ًەرئىل ىۆظڭەً ظڭۆسلەرهو تاروىىىڭ

وُبۇل وىلمىفان بُلعا ؼىىىەلەر ٌڭۆپ ظڭاهلىي

مۇظۇلمان ىاممىعىوو وايمۇوىۇرۇپ ٌېلىۋتتىان بىز
وىعڭڭىم ىاتڭڭالمىؾ ىالىمٌرهى ڭ
رەددىىە بىزى

ظڭڭاًابىلەرهو ىىؽەهچىعڭڭىش دەپ وارىفڭڭاهلىىو

ظەپعڭڭەتىلىزىّە

ىۈچۈن ىۇًردىى رىۋتيەت وىلىوفان ًەدىعڭلەرهو

ىۆتمەٌچىمىش.

تُوۇلما يالفان دەپ وُبڭۇل وىلمايڭذۇ .ىەممڭا

ىىعٌش تارىخىفڭا هەسەر ظڭالىذىفان بُلعڭاه
ىُظمان رەسىىەلًٌۇ ىەهٌۇهى
ىەلو رەسىىەلًٌۇ ىەهٌۇهى

1

ىەبۇ بەٌزى ظىذدىي ىۆمەر ىىروڭو

ىەًلو ظۈهوەت جامڭاىىىو بڭارلىي ظڭاًابىٌرهو

ۋتپاتىڭذىى ٌېڭىىى
ئەلىپىلىڭَ دەۋرىڭذە

1

وەلرىّە هىپاه ۋە ٌۇپزى يُؼڭۇرۇهفان ٌىؽڭىلەر

ئەلىپە ىەلو رەسىىەلًٌۇ ىەهٌۇـا وارؼو چىىىان ىەًلو ظۈهوەت

جاماىىىىوى

ظەۋەپلىَ يۈس بەرِەن پىىوە جەرياهىذت ىُظڭمان

تُـزت ىەوىذىعڭىوو وۇبڭۇل وىلمىفڭان ىڭاسـۇن بىڭز

جاماىەت.

ڭٌۇر
ڭاًردەً مەؼڭ
ڭۇ ىەهٌۇمڭ
ڭو رەسىىەلًٌڭ
ۋە ىەلڭ

2

ٌۆپ ظاهلىي ؼىىىىە مەسًىرىڭذىٍىلەر پەيفەمڭرەر ىەلەيٌىععڭاًش

ئىٌپەتوو ىەلىّە ۋەظىىەت وىلفان باؼڭىىٌر ىۇهىغفڭا ئىىڭاهەت

ڭذىفان
ڭۈش چىىىزىڭ
ڭاپىز دەپ ًۆٌڭ
ڭاًابىٌرهو ٌڭ
ظڭ

وىلفان دەپ وارتيذۇ.
3

3
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هۇوىىفا مەرٌەسلەؼٍەن:

ىادىل ىىؽڭەهچىلىَ پەيفەمڭرەر ىەلەيٌىععڭاًش
هامىذىى يالفان ىېىىىؽىا ىۇرۇهمايذۇ دەپ وارتيڭذۇ

 .1ىالٌي تاىاًهى

ۋە ىۇًر رىۋتيەت وىلفڭان ًەدىعڭلەرهو وُبڭۇل
وىلى

«وۇرىان ٌەرىمذە ًڭېچ

هەرظىوو چۈؼۈرۈپ وُيمىذۇه» 3دېڭّەن ظڭۆسى

ىەمەل وىلىذۇ.

بىلەن «ظاڭا بىش ٌىىابوو( يەهو وۇرىاهوو) ًەممە
هەرظىوو چۈؼەهذۈرۈپ بېزىذىفان وىلىڭ

«وۇرىان ٌەرىڭم» ًەوىىڭذە ؼڭەً پەيڭذت

هاسىڭل

بڭاستر

وىلذۇه» 4دېّەن ظڭۆسى «وۇرىڭان ٌەرىڭم»دە

تاپالمىفان يەًۇدىٌر هاظڭارتًر ۋە باؼڭىا دىڭى

ڭاهلىىىوو دىوى ڭي
ٌەش والمىفڭ

وىلىؽىا پېىىوالمىفان ۋە ىۇهو ىىوٍار وىلى

ڭىوى
ڭز هەرظڭ
ًېچرىڭ

دۈؼڭڭمەهلىزى مەسٌڭڭۇر ىڭڭاسـۇن جامڭڭاىەتلەردىى
پايذىلىوى

ىەًٍامٌرهى

مۇظۇلماهٌر ىارىعىفا پىىڭوە تېزىپمڭۇ

ڭڭ
ڭڭىىىّە يىىىڭ
مەوعڭ
ىەلەيٌىععاًموى

ڭم»هى ڭ
ڭان ٌەرىڭ
«وۇرىڭ

ڭڭرەر
ڭڭاپ پەيفەمڭ
بًُلمڭ

ڭىىى
ڭُولىىىوو ٌۆرظڭ
يڭ

يىلىىشىفڭا پالىڭا

ڭۇمٍىى
يالفڭان بُلۇؼڭو مڭ

والىڭذۇ وۇرىاهوىڭ
ىەمەط.

ظىز ىەمەط .چۈهٍو يىلٌرچە وُرتللىي ٌڭۈرەػ

 .2ىالٌي تاىاًهى

مۇظۇلمان دىىارلىزىوو ىىؽڭفال وىلىؽڭىىى

دېڭڭّەن ظڭڭۆسى ىڭڭالٌي تاىاًهىڭڭ

ىُرتلفان مۇظىەؼڭزىىٌرهو 1ىىعڭٌش دىىارلىزىفڭا
ًەدىغ ؼەرىموى

ًۆججەتلىٍىذە ؼڭەً

بُلعا ىۇهىمۇ ظاوٌؼوو ىۈظىىّە ىالفان بًُتىو.
 .3ىەِەر ًەدىغ ؼەرىن وۇرىاهفا ىُئؽڭاػ

تەپعىزى بُلفان ًەدىڭغ ؼڭەرىن ىىؽەهچىعڭىش

ًۆججەت بُلفان بُلعا پەيفەمرەر ىەلەيٌىععڭاًش

ڭۇ
ڭم»مڭ
ڭان ٌەرىڭ
ڭە «وۇرىڭ
ڭا چۈؼۈرۈلعڭ
ىُرۇهفڭ

وۇرىڭڭاهوو يېشىڭڭ

ىڭڭۆس مەوعڭڭىىىّە يەتمەٌچڭڭو

ًەدىعوىمۇ يېشى

بُلىذىفاهلىىىوو ئىىال وىلفان« .ىۇًر ىالًٌوىڭ

ىۇهى

2

ىۈظىىّە پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًش

ىڭڭۇهو يېشىؽڭڭىىى چەٌلىڭڭّەن يېشىلفڭڭاهلىزىوو

بُلفان دىى دۈؼمەهلىزىّە بىلى -بىلمەپ ئىشمەت

ىۆچۈرۈؼڭڭڭڭٍە بۇيزۇـڭڭڭڭان پەيفەمڭڭڭڭرەر

تەظڭىزىّە ىۇچزىفڭان

ىەلەيٌىععاًموى

ظەپعەتىلىزى مۇهذته تۆت

ظاًابىلىزىمۇ ؼۇهذته وىلىؽڭىا

بۇيزىفان .ؼڭۇهىغذەً يەهە ًەدىعڭوى

ىىعٌش دىوىفا سىىاهٍەؼلىَ وىلىؾ مەوعڭىىىذە ىىعڭٌش دىىارىفڭا

ٌېلى

ىىعٌش تەتىىىاتو بىڭلەن ؼڭۇـۇلٌهفان ـەرئ ىڭالىملىزىوو

ٌۆرظىىىذۇ.
2

ظڭەًىٌلىٍو وۇرىاهفڭا ىُئؽڭاػ يېىىڭ

ٌېلەتىو .ىۇهى

ًەدىغ ؼەرىن ًەوىىذە ؼەً پەيذت وىلماوچو

1

وېلىؽڭڭىەً

بُلمىفۇر ىىللەتلەردىى ظڭاوٌهفىلو بڭًُتىو-دە

بُلىذۇ ٌاپىزًر يامڭان ٌڭۆرِەن تەوڭذىزدىمۇ

ىاتالمىؾ ىالىمٌرهى

والذۇرۇؼىا بۇيزۇيىىو .يېشىڭ

ظڭڭۆسلەپ ظڭڭېلىؾ ۋە ىۆسِەرتىلىڭڭ

ؼەرىىىىىوو) ىېفىشلىزى بىڭلەن ىۆچڭۈرۈۋەتمەٌچو

وىلىۋتتىان ياٌو ىۇًرهى

والذۇرۇؼڭڭىا بۇيزۇـاهڭڭذەً

والذۇرۇلفان بُلعڭا ىۇهىۇلڭۇپ وڭېلىؾ ئاتڭا

دىوىوڭو ۋە هۇرلڭۇه

هۇرىوو مۇٌەممەل وىلفۇچىذۇر».

«وۇرىڭڭان

ًەدىغ وۇرىاهفڭا ىُئؽڭاػ ًڭۆججەت بُلفڭان

چىىارـىلو بُلىذىفاهلىىىوو «وۇرىان ٌەرىم»هىڭ

هۇرىوو (يەهڭو ىالًٌوىڭ

5

ٌەرىم»هىٌ ظاوٌيذىفاهلىىىوو ٌۆرظڭىىىذۇ .ىەِەر

پەيڭڭذت وىلىڭڭؾ ىڭڭاروىلىي هڭڭادتهٌرهو دىوڭڭذىى

ڭىش وېلى ڭ
ىەمەلعڭ

«وۇرىڭاهوو ًەوىڭىەتەن

بىش هاسىل وىلذۇه ۋە چُوۇش ىۇهو وُـڭذتيمىش»

ىاجىش ٌەلّەن يەًۇدى ۋە هاظارتًر ىىعٌش تُهىفا

ىالٌي ىۆسىوى

ڭذته
ڭذۇ ىەِەر ىۇهڭ
بېزىڭ

ًەدىعلىزى ًەوىىذە ؼەً پەيذت

ىۇرماوچو بُلفاهلىىو ًەربىز بىلىم ىىّىعىّە ًېچ

ىەۋەتى

ڭٍە ًاجىىىوى ڭ
ًەدىعڭ

بُلمىفاهذت وۇرىان بەرِەن ئەۋەر يالفان بُلڭۇپ

وىلىؾ ىاروىلىي ىىعٌش دىوىوى

وىلى

ًەممىعڭو بايڭان وىلىوفڭاهلىىىوو

ظۈرە ظەپ -8ىايەت.

4

3

ظۈرە ىەهىاش -38ىايەتوى

4

ظۈرە هەًل -88ىايەتوى

5

ظۈرە ًىجز -9ىايەت.

بىز وىعمو.
بىز وىعمو.

يېشىڭ

تُپلىوىؽو ىىٍٍىوچو ىەظىزدە بارلىىىا ٌەلّەن بۇ
ۋتوىىىا ًەدىعوى

وىلى

ظەًىٌلىٍو جەسمڭو وىلىومڭاپ

ىەِىؽىؽڭڭىوو پەرس وىلفڭڭان ۋە پەيفەمرىڭڭزىّە

دىوىذت ِۇماهفا ىُرۇن

ىالًٌىڭڭڭا ىەِەؼڭڭڭٍەهلىَ

ِۇمان وىلىوفان .ىالًٌوى

ىەِەؼڭڭڭٍەهلىٍوى

يُه.

بُلىذىفاهلىىىوو ىۇوىۇرـانٌ« .ىمٍو پەيفەمڭرەرِە
ىىىاىەت وىلىذىٍەن ىۇ ىالًٌىا ىىىاىەت وىلفڭان

 .4پەيفەمڭڭرەر ىەلەيٌىععڭڭاًمذىى ًەدىڭڭغ
ؼەرىموى

بېزىؾ ىۈچۈن ىەۋەتٍەن بُلفاچىا ىۇهىغفا

بُلىذۇ« 1».بىڭش ظڭاڭا وۇرىڭاهوو ىىوعڭاهٌرـا

ًۆججەت ىەمەظلىٍىوو چۈؼەهذۈرىذىفان

ًەدىعلەر رىۋتيەت وىلىوفڭان ىۇهىغڭذىى بىڭزى
پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًموى
ستماهذت مېوى

بۇ ظۆسىٌ« :ېىىوٍو

ۋەس-هەظىٌەت ىالعۇن دەپ هاسىل وىلذۇه ».بۇ
ىايەتىىى پەيفەمڭرەر ىەلەيٌىععڭاًمفا ؼڭەرىىەتوو

ىۇهىغذىى وۇرىاهفا مۇۋتپىي بُلفاهلىزى مېوىغذىى

بايان وىلى

وۇرىاهفڭڭا مۇۋتپىڭڭي ٌەلمىّەهلىڭڭزى مېوىغڭڭذىى

رەًىمەًۇلٌ مۇهذته دېّەن« :واهذته بىز ٌىؽو

ىُتىۇرىفا وُيعا ىُ وۇرىاهفڭا ئىڭٌپ ٌەلڭّەن

ىالًٌوى

بُلڭڭۇپ رەت وىلىوىڭڭذۇ ىەِەر وۇرىاهڭڭذت بڭڭار

ىۇهىغفا ىىىاىەت وىلىؽوو پەرس وىلفان .واهذته بىز

وىلىؾ وۇرىاهفا بُلىذۇ ًەدىعٍە ىەمەط.

ٌىؽو پەيفەمرەردىى بىز ًۆٌۈموو وُبۇل وىلعڭا

يۇوىزىذت ظۆسلەهّەن تۆت هۇوىڭا ىاظڭىىذىٍو

ىۇهو ىالًٌىىى وُبۇل وىلفان بُلىڭذۇ .چڭۈهٍو

ًۆججەتلىٍىوو ىىوٍڭار

ىالٌي ىۇهىغفا ىىىاىەت وىلىؽوو بۇيزۇـان».

ظەپعەتىلىزى بُلڭۇپ ىىلىمڭذىى

دېمەً «وۇرىان ٌەرىم»هى

ىاس-تًُ هېعىۋىعىوو ىالفان ٌىؽڭىلەرِە ىۇهىڭ

ڭوى
ڭلەن ًەدىعڭ
بىڭ

ًەممە هەرظىوو

تڭُـزت

ڭذته
ڭذە ًېچىاهڭ
ًۆججەتلىٍىڭ

وارؼڭڭىلىي يڭڭُه .بەلٍڭڭو «وۇرىڭڭان ٌەرىڭڭم»

يُلىفا سىت ىىٍەهلىٍو ٌۆرۈهۈپ تۇرىذۇ.
جاۋتبو:

پەيفەمرەر ىەلەيٌىععڭاًموى

ؼڭەرىىەتوو بايڭان

بېزىؽڭىوو ىۇهىڭ

ڭو
بايڭاهلىزىوو (يەهڭ

ًەدىعلىزىوو) وُبۇل وىلى

ىىىڭاىەت وىلىؽڭوو

وىلىڭ
ىاظاظڭلىي

واىىذىلىزىوو ىۆس ىىچىّە ىالفان بُلۇپ هڭاًەه
ىادەش ىۆلىۈرۈؼوى

3

چۈؼەهذۈرۈپ بېزىذىفان بُلۇپ هاسىل وىلىوىؽڭو

بڭڭاتىللىىو ۋە ىڭڭايەتً-ەدىعڭڭلەرِە بەرِەن

«وۇرىان ٌەرىم» ىىعٌش دىوىوىڭ

پەرسلىزىوو وُبۇل وىلعا پەيفەمرىزىوى

ًەدىعلىزىوو وُبڭۇل وىلىڭذۇ .چڭۈهٍو ىڭالٌي

ڭىؾ ۋە ىەمەل
ڭا ىەِىؽڭ
ڭان وىلعڭ
ڭۈموو بايڭ
ًۆٌڭ

بىزىوچو ظەپعەتىوى

بايڭڭاهو

بُلىذىفاهلىىىوو ٌڭۆرۈۋتًًيمىش .ىىمڭاش ؼڭالىىو

واهذته بىز ًەدىغ وۇرىاهذت يُه بىز ًۆٌڭۈموو

تەپعىزىوى

بايڭڭاهلىزى

ىەِىؽڭڭىؾ پەرس بُلفڭڭان وۇرىاهوىڭڭ

ًڭڭۆججەت ىەمەظڭڭلىٍىوو ٌۆرظڭڭىىىذۇ .چڭڭۈهٍو

ىەًلو ظۈهوەت ۋەلجاماىەهى

بىزىؾ ۋەسىپىعو تاپؽڭۇرۇلفاهلىىىوو

ۋە پەيفەمڭڭرەر ىەلەيٌىععڭڭاًموى

ىەمەط» .بۇ ًەدىغ وۇرىاهذىى باؼىا هەرظىوى

وىلفۇچىٌرهى

ىۇًر (بۇ وۇرىاهوو) پىٍىڭز وىلىڭ

ىۇهىغڭذىى
2

هامىمذىى ٌۆپ ًەدىعلەر تاروايذۇ

پىٍىز ًەدىغ ؼەرىموى

چۈؼۈرۈلّەن ؼەرىىەتوو بايان وىلىڭ

بەرظڭۇن

پەرس وىلذى« .ىو مۇًەممەد! ىېىىىىوٍو ىالًٌىڭا

ًارتملىىو سىوا-پاًىؽڭىوى

ۋە پەيفەمرىزىّە ىىىاىەت وىلىغڭٌر ىەِەر ىڭۇًر

ًارتملىىىفا ىُئؽاػ بەسىلىزىوڭو ىُچڭۇه بايڭان

ىىىڭڭاىەت وىلىؽڭڭىىى يڭڭۈس ىۆرۈظڭڭە ىڭڭالٌي

وىلفڭڭان بُلعڭڭا هامڭڭاس ستٌڭڭات رَست ۋە ًەج

ىڭايەتلىزىوو ىىوٍڭار

ىىرادەتلىزىوى

ٌاپىزًرهو(يەهو ىالًٌوىڭ

تەپعىٌتو ...واتارلىي بەسىلىزىوڭو

پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًموى

بايان وىلى

وىلفان پەيفەمرەرلىڭزىّە ىاظڭىلىي وىلفڭاهٌرهو)

بېزىؽىّە

والذۇرـان .ىالٌي تاىاً پەيفەمرىڭزى مڭۇًەممەد
ىەلەيٌىععاًموو ىۆسى هاسىل وىلفان دىووو بايڭان

1

ظۈرە هىعا -80ىايەتوى

2

ظۈرە هەًل -44ىايەتوى

3

5
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بىز وىعمو.
بىز وىعمو.

دَظت تۇتمايذۇ».

1

بارلىي ىۆلىماًر وېؽىذىٍو ًەدىعلەرهو بىز يەرِە

ىىٍٍىوچو ظەپعەتىوى
ىالٌي تاىاًهى

تُپلىعا بىزمۇ ًەدىعوى

جاۋتبو:

ٌۆرىمىش» دېّەن.4

«وۇرىاهوو ًەوىڭىەتەن بىڭش

بىش ؼۇهىغفا ٌەظٍىى ىىؽىوىمىشٌو ىىرڭادەت

هاسىل وىلڭذۇه ۋە چُوڭۇش ىڭۇهو وُـڭذتيمىش»

ڭز
ڭذته بىڭ
ڭٌه ۋە باؼڭىا ًەرواهڭ
مۇىڭامىلە ىەئڭ

دېّەن ىايەتىە ظاوٌؼىا ۋەدە وىلفىوو وۇرىڭاهفىٌ

ڭڭرەر
ڭڭذە پەيفەمڭ
ڭڭامو ًەوىىڭ
ڭڭەرىىەت ىەًٍڭ
ؼڭ

ئاط بُلماظىىى بەلٍو پەيفەمرىڭزى مڭۇًەممەد

ىەلەيٌىععاًموى

ىەلەيٌىععاًمفا هاسىل وىلىوفان ؼڭەرىىەت ٌڭۆسدە

ىۆلىماًرهى

2

ىايەتىىٍو (الأ إر) ىالذىوىو ىايەتىىٍو(الأ إر)دىڭى
بُلفان مەوعەتوى
ٌۆرظڭڭىىى

وۇرىاهفىٌ ئڭاط وىلفۇچىٌرـڭا رەددىڭىە بىزىڭ

دىوڭو ىىٍەهلىٍىوڭو

مۇهذته دەيذۇ( :الأ إر)هو «وۇرىان ٌەرىم»ِىڭٌ

3

بېزىڭڭذۇ  .ىەِەر ٌڭڭۆپ ظڭڭاهلىي

مۇپەظعىزلەرهى

ئڭڭاط وىلىڭڭؾ ىُمڭڭۇمو ظڭڭۆسهو دەلىلعڭڭىش

تەپعىزى بُيىچە «(الأ إر)هىڭ

ڭايەتىىٍو
ڭۇر ىڭ
ڭذۇ .مەسٌڭ
ڭىۇرـاهلىي بُلىڭ
ئاظٌؼڭ

مەهىعىذىى وۇرىاهٌ ٌڭۆسدە تۇتۇلىڭذۇ» دېڭّەن
تەوذىزدىمۇ وۇرىاهوو ظاوٌػ ىۇهى

(الأ إر) دېّەن ظۆس ىالٌي تاىاًهى

تەپعڭىزى

ىالىذۇ .چۈهٍو ىالٌي تاىاً «وۇرىان ٌەرىم»هو

تۇتىڭڭذۇ .ؼڭڭۇهىغذەً يەهە بڭڭارلىي ىىعڭڭٌش

مۇًەممەد ىەلەيٌىععاًمفا ٌىؽىلەرِە ؼڭەرىىەتوو

ىۆلىمالىزى ًەدىععڭىش وۇرىڭاهوو چۈؼڭىوىؾ ۋە

بايان وىلى

مڭڭۇمٍىى بُلمايڭڭذىفاهلىىىفا

ىىىىىپاوٌؼىان .ىالٌي تاىاًهى
ًەدىڭڭغ تڭڭُپٌػ ىۇهىڭڭ

بارلىي ىڭۆمزىوو
ظڭڭەًىٌلىزىوو

وۇرىاهذىٍو مەسٌۇر ىىرادەتلەر ىەمەلعڭىش والفڭان
بًُتىو ۋە «وۇرىان ٌەرىم»هڭو چۈؼڭىوەلمىّەن
بًُتىۇه.

ىىعٌش ىۆلىمالىزى ئۇظۇظەن ىىماش ؼڭالىىو

6

ىۈچىوچو ظەپعەتىوى

رەًىمەًڭڭۇلٌ« :پەيفەمڭڭرەر ىەلەيٌىععڭڭاًموى
بارلىي ًەدىعلىزى مۇًەددىغ ىۆلىماًر وېؽڭىذت

جاۋتبو:

پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًموى

ًەدىعلەرهو يېشى

بەسىعڭو-بەسىعڭىذىى ٌڭۆپ

ڭڭو بەسى
ڭڭاهلىىو بەلٍڭ
ڭڭىا بۇيزۇمىفڭ
والذۇرۇؼڭ

وېؽىذت يُه

ًەدىعلەردە ىۇهو يېشىؽىىى چەٌلىؽڭو ًەدىڭغ

ًەدىغ تُپلىفان بُلعىمۇ بىزظىوى
ًەدىغ يەهە بىزظڭىوى

3

تەپعىٌتو

ڭا
ڭان بُلعڭ
ڭاهلىزى بُلمىفڭ
ڭذە بەرِەن بايڭ
ًەوىىڭ

ًەدىعلەرهو ظاولىفاهلىىىذت ًېچ ؼەً يُه.

2

هاماس ستٌڭات ًەج

ۋە ىۇهذىى باؼىا هۇرـۇن ىىرادەتلەرهى

مۇًەددىغ ىۆلىمڭاًرهو يېىىلڭذۈرۈػ ىڭاروىلىي

1

بېزىؾ ىۈچۈن هاسىل وىلفڭان .ىەِەر

پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًموى

يالفاهلىزىڭڭذىى ىايزىؽڭڭىا ظڭڭەرپ وىلىڭڭذىفان

تېپىلىذۇ ىۇًرهى

پەيفەمرىزىّە

هاسىل وىلفان وۇرىان ۋە ًەدىعوو ىڭۆس ىىچىڭّە

ۋە باياهو بُلفان ًەدىعلەرهو ظاوٌؼڭوو ًسىڭم

ىەمەل وىلىؽڭڭوى

ٌىىابلىزىذت يېشى

ظاوٌهفان .ىەلڭو

ىىروو ًەسش ىەهذەلۇظو« 5إنا نحن نزل ا الأ إر وإنأا لأ
لحأأافنان» دېڭڭّەن ىڭڭايەتىىٍو (الأ إر) ظڭڭۆسىوو

ڭۇ
ڭۈهٍو بڭ
ڭذۇ چڭ
ڭل بُلىڭ
ڭايىىو دەلىڭ
ڭّەن ىڭ
دېڭ
ىالًٌوى

بڭڭارلىي

ىىڭڭؾً-ەرىٍىىڭڭو ۋە ظڭڭۆسلىزى مڭڭۇًەددىغ

وۇرىان ًەدىعڭىىى ىىرڭارەت .بۇهىغفڭا ىڭالٌي
تاىاًهى

بىزمڭۇ ًەدىعڭو ٌەش والفڭان

ىەمەط .پەيفەمڭڭرەر ىەلەيٌىععڭڭاًموى

تۇتۇلىذۇ .پەيفەمرىزىّە هاسىل وىلىوفان ؼڭەرىىەت
«فاسأللاا ألأا الأ إر إن إ أ ت ل ون أان»

چۈؼۈپ والمىفاهلىىىوو

وېؽڭىذت بُلىڭذۇ ىەِەر

ظۈرە ىالو ىىمزتن -32ىايەت.
ظۈرە هەًل -43ىايەتوى

بىز وىعمو.

4
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5

-10ىەظىزهى

باؼلىزىذت ىۆتٍەن ىىماش تەبەرىذىى والعا ىەڭ

ٌۆپ ٌىىاپ ياسـان ٌاتىا ىىعٌش ىۆلىمالىزىوى

الس ة ومكانها في ال شريع اإلسالمي ل دإ ار مصطفي السباعي ص180

6

6

اإلحكام .121/1

بىزى.

ؼەرىموى

ًۆججەت ىەمەظلىٍىوو چۈؼەهذۈرمەيذۇ.

ًەدىعلەرهو بۇرمىٌهفان ًەدىعلەرهو ًەتىا بىز

ظڭاهو ىڭاس

ًەرپڭڭٍە چڭڭاـلىي هەرظڭڭە وُؼڭڭۇلۇپ والفڭڭان

ىۆس ۋتوىىذت ئەت ياستًيڭذىفاهٌرهى

بُلفاهلىىو ىۈچۈن «وۇرىان ٌەرىم»هڭو يېشىڭ
ڭوى
والذۇرۇؼڭ
ظڭڭۆسلەرهى

ًەدىعڭڭلەرهو ىايزىڭڭ

ڭىا
ڭا باؼڭ
ڭۇًىملىىىوو ۋە ىۇهىغفڭ
مڭ
ىارىلىؽڭڭى

تىزىؽڭڭچاهلىىٌرهو ٌۆرظڭڭەتىو ۋە بڭڭۇ ًەوڭڭىە

والماظڭڭلىىىوو هەسەردە

تۆۋەهذىٍىذەً تۆت ئىل ىۇظۇلوو وُلٌهذى.

تۇتۇپ بارلىي ٌۈچىوو «وۇرىڭان ٌەرىڭم»هڭو

ً .1ەدىعوى

يېشىؽڭڭىا مەرٌەسلەؼڭڭىۈرۈػ ىۈچڭڭۈن ًەدىعڭڭوو

ظاًابىلەر بىز-بىزىذىى ؼەً وىلمايىىو رىۋتيەت

ىۆچۈرۈۋېىىؾ ًەوىىذىٍو بڭۇيزۇوٌر ًەدىعڭوو

وىلىوفڭڭان ًەدىعڭڭوو وُبڭڭۇل وىلىؽڭڭىا ىۇهىڭڭ

وۇرىاهوو ياسـاهذەً رەظمو ؼڭەٌىلذە يېشىؽڭىىى

رتۋىلىزىوى

چەٌلەؼٍە وارىىىلفان .بىز وڭاهچە ظڭاًابىلەرهى
ًەدىعلەرهو يېشى

دەلىلو

ڭۈن يېشىڭ
ىۈچڭ

بەرِەهذىى ٌېىىى ظاًابىلەر ۋە تابىىىوٌر ًەدىڭغ
ڭەهچىلىَ ۋە
ىىؽڭ

ًڭۆججەت بُلۇؼڭو

رتظىچىل ٌىؽىذىى رىۋتيەت وىلىوفان بُلعا وُبۇل

ڭەرت
ڭو ؼڭ
ڭذۇرۇلفان بُلۇؼڭ
والڭ

وىٌتىڭڭڭو ىەِەر ىىؽەهچىعڭڭڭىش پاظڭڭڭىي ۋە

ىەمەط بەلٍو ىۇهى

ًۆججەتلىٍو بىڭز وڭاهچە

يُل بىلەن ىىعپاتلىوىذۇ مەظڭىلەن :مۇتىڭۋتتىز

بىذىەتچىلەردىى رىۋتيەت وىلىوفان بُلعڭا وُبڭۇل

1

وىلمايىىو.

دەرىجىذە ىاڭلىوىؾ بىلەن ىادىل ۋە ىىؽەهچىلىَ

 .2رىۋتيەت وىلىوفان ًەدىعڭوى

ئەۋەر بېزىؽڭو بىڭلەن ۋە يېشىڭ

وىممىىڭڭو يېشىڭڭ

مۇرتجىىەت وىلىڭؾ .ؼڭۇهذتوٌ بىڭز ًەدىعڭوى

هەولو وىلفان ئەۋىزىوىڭ

رتظىلىىىوو مۇىەيىەهلەؼڭىۈرۈػ ىۈچڭۈن يڭۇرت

والڭڭذۇرۇلفان ئەۋىزىوىڭڭ

ىاتٌپ ظەپەر وىلفاهلىىو تارىخ ٌىىابلىزىذت ٌڭۆپ

وىممىىىذىى پەرولەهمەيذۇ.
يېشى

ظۆسلەهّەن.

والذۇرۇلۇؼو ٌېىىى بارلىىىا

ٌەلّەن ؼۇهذته بُلفاچىا ًەدىعوى

ً .3ەدىغ رتۋىلىزىوى

ظەًىٌلىٍو

تارىخىوو

تەتىىي وىلىؾ ىاروىلىي ظەًىٍ بىلەن يالفڭاهوو

ڭلەن
يڭُه» دېڭّەن ظڭۆس يالفڭان ًەدىڭغ بىڭ
مۇًەددىغ ىۆلىماًرهى

تڭارىخىوو ظۈرۈؼڭىە

وىلىؾ .مۇًەددىغ ىۆلىماًر رتۋىٌرهى

ِۇمان بىلەن ىىعپاتٌهفان دىوذت ِۇماهفا ىڭُرۇن
ڭلەرهو ىايزى ڭ
ڭان ًەدىعڭ
بۇرمىٌهفڭ

بڭڭاػ

رتۋىعڭڭو بُلفڭڭان ظڭڭاًابىلەرِە ۋە تابىىىوٌرـڭڭا

ىىعپاتلىوىذۇ .ىەظىە ظاوٌػ ىىىىىذترى تُلڭۇه
رتظىچىل بىز ٌىؽىوى

رتظڭىلىىىوو

ڭوى
ڭىۈرۈػ ىۈچڭڭۈن ًەدىعڭ
مۇىەيىەهلەؼڭ

والڭڭذۇرۇلفان بُلۇؼڭڭو بىڭڭلەن ًڭڭۆججەتلىٍو

والفان ٌىؽىوى

دەۋرىڭڭذە پىىڭڭوە يڭڭۈس

ڭىە وىلىڭ
رتۋىلىزىوڭو ظۈرۈؼڭ

ؼۇهىغذەً بىز ظۆسهى

«ًەدىعوى

ٌىملىٍىوو ظۈرۈؼىە وىلمايىىو .ىەلڭو

رەسىىەلًٌڭڭۇ ىەهٌۇهىڭڭ

ًېعابلىوىذۇ.

بىز ٌىؽىوى

رتۋىلىزىوو ظۈرۈؼڭىە وىلىڭؾ.

پەيفەمڭڭرەر ىەلەيٌىععڭڭاًش ۋتپاتىڭڭذىى ٌېڭڭىىى

يېشىؽڭڭىىى چەٌلىڭڭّەن .يېشىلفڭڭان ًەدىعڭڭلەرهو

ظاولىۋتلفاهلىىو بۇهى

چىىىؽڭڭىا مىعلىعڭڭىش

ٌۈچلۈً بىلەن ىاجىش ًەدىعلەرهو ىايزى

ڭىىٍو
چىىىؽڭ

مۇًەددىغ ىۆلىماًرهى

ىىجىىٌاتىذىى ئەۋەرظڭىش

چىىىان.

پېؽۋتظو يەًىڭا ىىروڭو

ظەىىذ ىەلىەتىاهفا بىزظو ظەن ًەدىعىوو وُبڭۇل

ظۆسىذۇر .مۇًەددىغ ىۆلىمڭاًر

وىلمىفان ٌىؽڭىلەرهى

دىى دۈؼمەهلىزى تەرىپىڭذىى تُوۇلفڭان يالفڭان

وىىڭامەت ٌڭۈهو بىشهىڭ

ًەدىعڭڭىمىشهو وُبڭڭۇل وىلمىفڭڭان دەپ ياواڭفڭڭا
ىېعىلىؽڭڭىىى وُرومامعڭڭەنگ دېّەهڭڭذە ىڭڭۇ:

1

«پەيفەمڭرەر ىەلەيٌىععڭاًموى

تىل بىزىٍىۈرِەهلىٍو ىەولەن مۇًال ظڭاهىلىذىفان ٌۆپعڭاهلىي

ٌىؽڭڭىلەرهى

ٌۆپعڭڭاهلىي ٌىؽڭڭىلەردىى بىڭڭز ئەۋەرهڭڭو هەوىڭڭل

هېمىؽڭىا مېوىڭ

ًەدىعڭڭلىزىموو يالفڭڭان ًەدىعڭڭلەردىى ىايزىڭڭ

وىلفاهلىىىوو مۇتىۋتتىز دېىىلىذۇ.

7

چىىمىذى

بُلىذۇ چڭۈهٍو وۇرىاهڭذت ًەدىعڭوو وۇرىاهفڭا

دەپ ياوامفا ىېعڭىلفىوىذىى ىۇًرهىڭ

تُـزىٌڭٌر دەپ يُه» دەيذۇ.

ىېعىلفىوو يائؽو» دەپ جاۋتپ بەرِەن.
ً .4ەدىعلەرهو ظەًىٍ ًەظڭەن ۋە سەىىڭ

4

ڭوى
ڭو ًەدىعڭ
دېمەٌچىمىشٌڭ

ڭۆججەتلىٍىوو
ًڭ

دەپ تۈرِە ىايزىىڭذىفان واىىڭذە-پزىوعڭىپٌرهو

ىىوٍار وىلىؾ وۇرىاهوى

تۈسۈپ چىىىڭؾ .بڭۇ ىىوىڭايىى ٌەڭ بىڭز تېمڭا

بىشِە «وۇرىان ٌەرىم»ً ٌۇپايە دەپ دتۋت وىلىؾ

(أشأأهد ان ل إل أ ال اش وأشأأهد أن مح أأدا رسأأال اش)

بُلۇپ بۇ ًەوىە مەئعۇط تُئىىلىؽڭىا تڭُـزت
ٌېلىذۇ.
تۆتىوچو ظەپعەتىوى

جاۋتبو:

«ٌېىىوٍو ستماهڭذت مېوىڭ

هامىمڭذىى ٌڭۆپ

يېىەرلىَ ًەدىعٍە ًاجىىىمىش يڭُه دېّڭۈچىلەر
پېؽىى هاماسهى

ٌەلمىّەهلىزى مېوىغذىى ىەمەط» دېّەن ًەدىعوو

هاماسهى

مۇًەددىغ ىۆلىمڭاًر رتۋىلىڭزى سەهجىزظڭىمان
ٌۈچٍە ىىڭّە ىەمەط دېڭّەن .ىىمڭاش بەيٌەوڭو
مەسٌۇر ًەدىعوو ئالىذ ىىروو ىەبۇ ٌەرىمە ىەبڭۇ

واهڭڭذته

وەيىزىذىى تاپاًيڭذۇگ

تەپعڭىٌتو پەوەت ًەدىڭغ

ىاروىلىي بايان وىلىوفان .بىشِە وۇرىاهٌ ٌۇپڭايە

ٌڭڭۈچٍە ىڭڭېّە ىەمەط

ًەدىعٍە ًاجىىىمىش يُه دىّۈچىلەر بىڭز ٌۈهڭذە

دەيڭڭذۇ 2.ىىروڭڭو ًەسش رەًىمەًڭڭۇلٌ مەسٌڭڭۇر

ىىٍٍو ۋتخ بىز رەٌىەتىىى هاماس ىُوۇؼىفا تڭُـزت

ًەدىڭغ

ٌېلىذۇ .چۈهٍو وۇرىاهذت تىلفا ىېلىوفان هاماس ؼۇ

يەهە بىز رىۋتيەتىە ًۇظڭەيى ىىروڭو ىابڭذۇلٌدىى

مەسمۇهفا ياهذتػ بايڭان وىلىوفڭان .ۋتًڭالەهٍو

رىۋتيەت وىلىوفڭان ىڭۇ مڭۇًەددىغ ىۆلىمڭاًر

هامڭڭاس رَست ستٌڭڭات واتڭڭارلىي ىاظاظڭڭلىي

3

ىىرادەتلەرهو پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًش ٌۆرظەتٍەن

ىىماش بەيٌەوو رەًىمەًۇلًٌ« :ەدىعوو وۇرىاهفڭا

بُيىچە ىېلىڭ

تُـزىٌػ ًەوىىڭذە ٌەلڭّەن مەسٌڭۇر ًەدىڭغ

1

واهڭڭذته بُلىڭڭذىفاهلىىىوو هىٍاًوى ڭ

مەسٌۇر ىەًٍامٌرهى

ىەمەط ىۇهذته بُلفان ىىٍەن مەسٌۇر ًەدىڭغ

ىىوٍار وىلفۇچىٌرهى

تەپعىٌتٌرهو وۇرىاهوى

وەيىزىڭذىى تاپاًيڭذۇگ

بُلىذىفاهلىىىوو وۇرىاهوى

ٌەرىمە هاتُهۇػ بىز ىادەش ىەبۇ جەىپەر ظڭاًابە

ًاجىىو يُه» دەپ ًەدىعڭوى

ٌڭڭاً ۋە تۆِىلەرهىڭڭ

واهڭڭذته بُلىڭڭذىفاهلىىىوو جاستهىوىڭڭ

ىەلەيٌىععاًمذىى رىۋتيەت وىلفان .ئالىڭذ ىەبڭۇ

«وۇرىان بىشِە ٌۇپڭايە وۇرىاهوىڭ

ىۈچ رەٌڭىەت ىىٍەهلىٍىوڭو وۇرىاهوىڭ
ستٌىىڭڭو تُـزىعڭڭىذىٍو

تاًووى ڭ

جەىڭڭڭپەردىى ىەبڭڭڭۇ جەىڭڭڭپەر پەيفەمڭڭڭرەر

تەرىپىذىى سىوذىي دەپ وارتلفان ٌىؽو دېّەن.

تۆت رەٌىەت ىىٍەهلىٍىوو ؼڭاش

وەيىزىذىى تاپاًيذۇگ ىالىۇن ٌۈمڭۈػ وڭُپ

بُلمىفان ىۈسۈً ًەدىغ ىۇهڭذته بُلفڭاهىٍەن

ًەدىعوى

چۈهٍو ؼەرىىەت ىەًٍاملىزىوىڭ

ٌڭۆپ وىعڭمو

رەًىمەًۇلٌ مۇهڭذته دەيڭذۇ :بىڭشِە وۇرىڭان

بُلفڭڭاهلىزى مېوىغڭڭذىى وۇرىاهفڭڭا مۇۋتپىڭڭي

رتۋىلىزى ًەوىىذە تُئىىلى

دەپ مۇظۇلمان بُلفان ٌىؽىوى

ظڭۆسى ىەمەط.

ًەدىڭڭغ بىڭڭلەن ىىعڭڭپاتٌهفان .ىىروڭڭو ًەسش

ًەدىعلەر تاروايذۇ ىۇهىغذىى وۇرىاهفا مۇۋتپىڭي

(م قطأأع)ً 1ىعڭڭاپلىوى

ًەدىعٍە ًاجىىو يُه

بارمىفڭاهٌر پۈتڭۈن ىۈممەتوىڭ

بىزدەً وارىؽىذت ٌاپىز ًېعابلىوىذۇ 5.ىالٌي تاىاً

ًەدىعڭٍە

بارلىي مۇظڭۇلماهٌرهو تڭُـزت يُلفڭا ًىڭذتيەت

ًڭۆججەتلىٍىوو

وىلفاپ! (ىامىى)

ىۆسىّە وارؼڭو ًڭۆججەت

ڭڭڭ دتۋتمو ٌېىىوٍو ظاهذت...

ظڭڭاًابىذىى بڭڭۇرۇن بىڭڭز رتۋى چۈؼڭڭۈپ والفڭڭان ًەدىعڭڭوو

ٌۆرظىىىذۇ.
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پۈتڭۈن ىىوعڭاهٌرهى بىزلىٍىوڭو
ئىىائ وىلى
ىەظلەتمەٌىە .واچان وەيەردە ٌىڭم بُلۇؼڭىذىى
وەتىىىوەسەر ىڭۆسىوو باؼڭىىٌردىى ىاًًىڭذە دەپ
وارىۋېلىؽوو ىىوٍار وىلماوىڭا .ؼڭۇهذتوٌ پۈتڭۈن
ٌاىىواتوىڭڭ ىەرٌەً ۋە چىؽڭڭىلىىىىى ىىرڭڭارەت
وڭڭڭاهۇهىىەت ىۈظڭڭڭىىذە ؼڭڭڭەٌىللەهّەهلىٍىوو
ىەظلەتمەٌىە.

ىالٌي تاىاً وۇرىان ٌەرىمذە« :ىو ىىوعاهٌر!
ظىلەرهو بىش ًەوىىەتەن بىز ىەر بىڭز ىايالڭذىى
(ىادەش بىلەن ًەۋۋتدىى ىىرارەت) بىز ىاتڭا بىڭز
ىاهىذىى يارتتىۇه ىۆسىارت تُهۇؼۇؼۇڭٌر ىۈچۈن
ظىلەرهو هۇرـۇن مىلڭلەت ۋە ىڭۇرۇه وىلڭذۇه
ًەوىىەتەن ىەڭ تەوۋتدتر بُلفاهلىزىغٌر ىالًٌوىڭ
دەرِاًىذت ىەڭ ًۆرمەتلىَ ًېعابلىوىعىلەر (يەهڭو
ٌىؽىلەرهى بىز-بىزىذىى ىارتۇه بُلۇؼو هەظەئ
بىلەن ىەمەط تەوۋتدترلىي بىلەن بُلىذۇ) ىالٌي
ڭذىى
ڭذۇر ًەممىڭ
ڭو بىلّۈچىڭ
ڭىەتەن ًەممىوڭ
ًەوىڭ
1
ئەۋەردتردۇر» دەيذۇ.

«تُهۇؼۇؼۇڭٌر ىۈچڭۈن ظڭىلەرهو هۇرـڭۇن
مىللەت ۋە ىڭۇرۇه وىلڭذۇه» دېڭّەن ىڭايەت
ىىوعڭڭاهوى ىىزوڭڭو ىىجىىمڭڭاىىي ۋە تڭڭارىخو
جەًەتڭڭڭڭىىى تۈرلڭڭڭڭۈً بُلىڭڭڭڭذىفاهلىىىوو
مۇوەررەرلەؼىۈرمەٌىە .ىىوعاهٌرهى تىل رەڭ ۋە
ىىزوو جەًەتىىى تۈرلۈً بُلفاهلىىو دىى ىڭېىىم
ٌۆس-وارتػ ظىىاظەت ىىىىىعاد ىىجىىماىىي ۋە
ماىارى جەًەتڭىىى تۈرلڭۈً بُلۇؼڭىفا ىېلىڭ
بارىذىفاهلىىو ؼەٌعىش ًەوىىەت.

بڭڭۇ ىڭڭايەت دۇهىاـڭڭا رەًڭڭمەت ىڭڭادتلەت
بارتۋەرلىَ ًىذتيەت تىوىچلىڭي ۋە يائؽڭىلىي
ىېلىڭڭ ٌەلڭڭّەن مڭڭۇًەممەد ىەلەيٌىععڭڭاًموى
دەۋىىىوىڭڭڭ دۇهىڭڭڭاۋى دەۋەت ىىٍەهلىٍىوڭڭڭو
مۇوەررەرلەؼىۈرمەٌىە .ؼۇهذتوٌ بىزلىَ ىڭادتلەت
ۋە تەوۋتلىي ظايىعىذت يائؽىلىي ۋە تەرەوىىىڭاتوو
رېىاللىىىا ىاؼۇرۇػ ىۈچۈن ىىوعڭاهٌر ًاياتىڭذت
ًەمٍڭڭارلىي چىىىؽڭڭى ياؼڭڭاػ ۋە ىۆسىڭڭارت
تُلۇوٌؼٌؼٌرهى ىەًمىىىىىوو تەٌىىلىمەٌىە.

ىڭڭايەتىە تىلفڭڭا ىېلىوفڭڭان «تُهۇؼۇؼڭڭۇڭٌر
ىۈچۈن» دېّەن ظۆس ىىوعاهٌر ىارىعىذت يائؽڭو
ىاًوە تۇرـۇسۇػ يائؽو ىىؽٌردت ًەمٍارلىؽىؾ
ۋە چىىىؽى ياؼاػ دېّەن مەهىلەرهڭو بېزىڭذۇ.
ىۆسىارت تُهۇؼۇػ چىىىؽى ياؼاػ ماظلىؽىؾ
ًەمٍارلىؽىؾ ۋە ياردەملىؽىؽوو تەوەسست وىلىذۇ.

بۇ ىايەت بارتۋەرلىڭَ ىڭادتلەت ۋە ىۆسىڭارت
مەهپەىەت يەتٍۈسۈؼلەر هۇوىىعىذىى ىىوعڭاهىىەتٍە
1

ڭايەت
ڭّەن ىڭ
ڭۈن» دېڭ
ڭۇڭٌر ىۈچڭ
«تُهۇؼۇؼڭ

(ًُجۇرتت ظۈرىعو  -13ىايەت).
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ىىوعاهوى ًاياتو ۋە ًۆرمىىو مۇوەددەط مەظىلە.
ٌىؽىلەر ىارىعڭىذىٍو ىُرتڭاه پايڭذىوو وُلفڭا
ٌەلىۈرۈػ ۋە سىىاهوى ىالذىوو ىڭېلىؾ ىۈچڭۈن
ىىوعاهىي ًەمٍارلىي تُلىمۇ سەرۈر.

سېمىووڭڭو ِۈللەهڭڭذۈرۈػ ىۆسىڭڭارت مەهڭڭپەىەت
ڭۈسەل
ڭىىٍو ِڭ
ڭۇ ىاظاظڭ
ڭىۇرۇػ ۋە ۋە ؼڭ
ىالماؼڭ
مۇًىىوى ًاظڭىل بُلۇؼڭو ىۈچڭۈن ىىوعڭاهٌر
ىارىعڭڭىذىٍو ىاًوىوى ڭ مڭڭاددىي مەهىڭڭۋىي ۋە
ىىجىىمڭڭاىىي جەًەتڭڭىىى ؼەٌىللىوىؽڭڭىوو تەوەسست
وىلىذۇ.

ىىعٌش باؼىىٌر بىلەن چىىىؽى ياؼاػ ىۈچۈن
ىُرتاولىىوو ىاللىرۇرۇن ىُتىۇرىفا وُيفڭان« :ىڭو
ىەًلو ٌىىائ! (يەهو يەًڭۇدىىٌر ۋە هاظڭارتًر)
پەوەت ىالًٌىىٌ ىىرادەت وىلىؾ ىالًٌىڭا ًڭېچ
هەرظىوو ؼېزىَ ٌەلىۈرمەظلىَ ىالًٌوو وُيڭۇپ
بىز-بىزىمىشهو ئۇدت وىلىۋتلماظلىىىەً ًەممىمىشِە
ىُرتاه بُلفان بىڭز ظڭۆسِە (يەهڭو بىڭز ئىڭل
1
ىەوىذىّە) ىەمەل وىٌيلو» دېّىى».

تُهۇؼۇػ ٌۆپ ئىللىىوو ىېىىڭزتپ وىلىڭؾ
باؼڭڭىىٌرهى مەۋجۇتلڭڭۇوو ظڭڭاًًىىىىو ۋە
ئۇظۇظىىەتلىزىوو ًۆرمەتلەؼڭوو تەلەپ وىلىڭذۇ.
بىلىم-مەرىپەت ىالماؼىۇرۇػ ًاياتوى ماددىي ۋە
مەهىۋى مۈؼڭٍۈللىزىّە ًەمٍارلىؽىؽڭوو تەوەسست
وىلىذۇ .چۈهٍو بىلىڭم-مەرىڭپەت ۋە مەلۇمڭات
ىىوعاهىي ىُرتاولىىىا ىىّە .تُهۇؼۇػ مەدەهىىەتلەر
ڭا
ڭپەت ۋە ًەمٍارلىىىڭ
ڭىؾ مەرىڭ
ڭارت ًەمٍارلىؽڭ
ىڭ
ىۆسىڭڭارت ماظلىؽڭڭىؾ ىىڭڭذىىە ىېىىملىزىڭڭذىى
پايذىلىوىؾ ۋە مىللەتلەر ىارت يار يۆلەٌىە بُلڭۇػ
دېمەٌىۇر.

 .1ىىوعاهىي ىُرتاولىي
ىىوعڭڭاهوى يارىىىلفاهڭڭذىى تارتىڭڭ ىۆلڭڭۈپ
ٌەتٍەهّە وەدەر تۇرمۇػ ٌەچۈرۈػ ىۈچۈن جاپا
ڭڭڭادەش
ڭڭڭۇوەررەرً .ەر ىڭ
ڭڭڭذىفاهلىىو مڭ
چېٍىڭ
ىەتزتپىذىٍىلەرِە وارىعا بىز وىعىم ىُرتڭاولىىىوو
يەهە بىز وىعڭىم پەرولەرهڭو بايىايڭذۇ .ياؼڭىفان
مۇًىت ۋە ىېىىىادًرهى ىُئؽىماظڭلىىىفا وارىىڭا
ىەهىەهە ۋە ىادەتلەردە پەرولەرهى بُلۇؼو هُرمال
ىەًۋتل.

دۇهىڭڭا تۈرلڭڭۈً مەدەهىڭڭىەتلەر جەمّاًىڭڭذىى
ىىرارەت .ىُئؽىمىفان مەدەهىىەتلەردىمڭۇ ىۆسىڭارت
ًەمٍارلىؽىؽىا بُلىڭذىفان «ىُمڭۇمىي ىىوعڭاهىي
ىُرتڭڭاولىي» رتيڭڭُهو مەۋجڭڭۇتً .ەربىڭڭز
مەدەهىىەتوى باؼىىٌردىى پەرولىوىڭ تۇرىڭذىفان
مەدەهىڭڭىەت ٌىملىٍڭڭو ۋە مەدەهىڭڭىەت ئاظڭڭلىىو
بُلىذۇً .ەربىڭز مەدەهىىەتوىڭ ىڭۆسىّە يارىؽڭا
وىممەتىارتؼلىزى بُلىذۇ.

ىىوعڭڭان چەٌلىڭڭَ ىىىىىڭڭذتر ۋە ىىمٍڭڭاهىىىىو
ىڭڭاروىلىي بەسى ىىؽڭڭٌرـا وڭڭادىز بًُلىفڭڭان
تەوڭڭذىزدىمۇ يەهە بەسى ىىؽڭڭٌردت وىىوىلىڭڭذۇ.
دېمەً ىىوعان ًەر واهچە ىىىىىذترلىي ۋە سېزەً
بُلفان تەوذىزدىمۇ يەهىٌ ًېچٍىؽڭىّە تاياهمڭاپ
مۇتلەه مۇظىەوىل ياؼىىالمايذۇ.

يۇوىزىىو ىايەت ىىوعڭاهٌرهو تُهۇؼۇؼڭىا ۋە
چىىىؽى ياؼاؼىا چاوىزماوىا .چىىىؽڭى ياؼڭاػ
مەدەهىىەتلەر ىڭارت دىىڭالُُ ىېلىڭ بېڭزىؾ ۋە
تُهۇؼۇؼوو ىاظاط وىلىذۇ .ىۇهذته بُلفاهىٍەن
ًەربىز ئەلىوى ىۆسىّە ئاط ىەوىذە مەدەهىىەت
ىەئٌه تىل ۋە مىللو ىڭارتۇوچىلىىىوو ىېىىڭزتپ
وىلىؽىا تُـزت ٌېلىذۇ.

دۇهىاـڭڭا هەسەر ظڭڭېلى باوىڭڭذىفان بُلعڭڭاه
ىالًٌوىڭڭ بڭڭايلىىٌرهو دۇهىاهىڭڭ تۈرلڭڭۈً
تەرەپلىڭڭزىّە ىُرۇهٌؼڭڭىۇرـاهلىىىوو پۈتڭڭۈن
بايلىىوى بىز رتيُهذىى تېپىلمايذىفاهلىىىوو ًڭېغ
وىًٌيمىش.

ىىوعاهٌر ىۆسىارت ًڭۆرمەتوو يۈٌعڭەلذۈرۈػ
ىُرتڭاه وىمڭمەت وارتؼڭٌرهو تېپىڭ چىىىڭؾ
مىللەتلەرهى ئۇظۇظىىەتلىزى بىڭلەن تُهۇؼڭۇپ
چىىىؾ ىۈچۈن مەدەهىىەتلەر ىارت دىىالُُ ىېلىڭ
ڭڭو
ڭڭىەت .سېمىووڭ
ڭڭاهىي سەرۈرىڭ
ڭڭزىؾ ىىوعڭ
بېڭ
ِۈللەهذۈرۈؼڭڭىە بڭڭارلىي ٌىؽڭڭىلەر ىُرتڭڭاه.

ڭمەً ىىوعڭڭاهٌرهى ىۆسىڭڭارت ىڭڭاًوىلىزى
دېڭ
مۇهذته ىىٍٍو ئىل يۆهىلىؾ بُيىچە بُلىذۇ:

1
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ىُرتڭڭاه مەهڭڭپەىەت ىۆسىڭڭارت مۇهاظڭڭىۋەتوى
ىېٌىىىڭڭاجو .مەهڭڭپەىەت ىىوعڭڭان تەبىىىىىوىڭڭ
تەوەسستظو .ىىوعاهٌرهى مۇؼۇ مەهپەىەتىوڭو دەپ
ڭابٌرهو
ڭو ىەۋەتڭٍەن ٌىىڭ
ڭالٌي پەيفەمرەرلەرهڭ
ىڭ
چۈؼۈرِەن ۋە ؼەرىىەتلەرهو يُلفا وُيفان.

بىزىوچوً :ەر تەرەپوى ىُرتاه مەهپەىەتىوڭو
رېىاللىىىڭڭا ىاؼڭڭۇرۇػ ىۈچڭڭۈن تُهۇؼڭڭۇػ ۋە
ًەمٍارلىؽىؾ.
ىىٍٍىوچو :ؼەئعو مەهپەىەتوو ًەممىذىى ىەً
ڭلىي ۋە
ڭلەن ًەمٍارًؼماظڭ
ڭىىٌر بىڭ
بىلىڭ باؼڭ
ىارىذت تُوۇهۇػ پەيذت وىلىؾ.

ظاماۋى ؼەرىىەتلەرهى ًەممىعو «دىى جان
ىەوىل ىابزَپ ۋە مال-مۈلۈً»هڭو وُـذتؼڭوو
مەوعەت وىلفان .ىىماش ؼاتىرىو «مۇظۇلماهٌردىى
باؼىا دۇهىادىٍو هۇرـڭۇن ئەلىلەرمڭۇ بڭۇ بەػ
تۈرلۈً مەظىلىوى سەرۈرلىٍىذە بىزدەً وارتؼىا»
دەيذۇ .دېمەً مۇؼۇ بەػ ىاظاظوى ٌاپڭالىىىّە
مۇهاظىۋەتلىَ ًەرواهذته هەرظە مەهپەىەتلىَ دەپ
وارىلىذۇ ۋە ؼۇًرـا سىىان ظالىذىفان ًەرواهڭذته
هەرظە سىىاهلىي دەپ وارىلىذۇ.

ًەمٍارلىؽڭڭڭىؾ ىىوعڭڭڭاهٌرهو هۇرـڭڭڭۇن
يائؽىلىىٌرـا مۇۋەپپەه وىلفان ۋە ئەلىلەرِە پايذت
ىېلى ٌەلّەن بُلعا تُوۇهۇػ ىېفىز ىۇرۇؼڭٌر
ۋە ٌىزسىعٌرـا باؼلىفان.

 .2ىىوعان ىىجىىماىىي مەئلۇه
ىىوعان ىىجىىماىىي مەئلۇه بُلۇپ مۇىەيىەن
بىز تُپ ؼەٌلىذە تۇرمۇػ ٌەچۈرىذۇ .بۇ تُپوى
ىەڭ دەظلىپو ىاىىلىذىى باؼلىوىذۇ .ىىوعڭاهٌرهى
ًاسىزوو تەرەوىىىاتو ۋە مەدەهىىىىو تُهۇؼۇػ ۋە
ًەمٍڭڭڭارلىي ىاظاظڭڭڭىذت وُلفڭڭڭا ٌەلڭڭڭّەن.
جەمىىىەتؽڭڭۇهاط ىىروڭڭو ئەلڭڭذۇن« :ىىوعڭڭان
ًەمٍڭڭارلىي ىڭڭاروىلىي ـىشتـڭڭا ۋە وُرتلفڭڭا
ىېزىؽەلىذى .بۇًر ىىوعڭاهٌرهى مەۋجڭۇتلىىىوو
ٌاپڭڭالەتٍە ىىڭڭّە وىلڭڭذى .دېڭڭمەً ىىوعڭڭاهىي
ىُرتاولىي ىىوعان تۈرىوو وُـڭذتػ ىۈچڭۈن ۋە
ىالٌي ىىزتدە وىلفان دۇهىڭاهو ِۈللەهذۈرۈؼڭىىى
ىىرارەت يۈٌعەً مەوعەت ىۈچۈن تُلىمۇ سەرۈر»
دېّەن.

ؼەرىىەتوى مەوعەتلىزىذىى بىڭزى «ىُمڭۇمو
ىىوعاهىي ىُرتاوچىلىي»تىڭى ىىرڭارەت .ىىوعڭان
ىۇهىغعڭڭىش ياؼڭڭىىالمايذۇ .ىەئڭڭٌه ً ڭۆرمەت
ىەرٌىولىَ بىلىم-مەرىپەت ۋە ئىشمەت وىلىؽڭمۇ
ؼەرىىەتوى مەوعەتلىزى واتارىذىى ًېعابلىوىذۇ.
بڭڭڭۇ مەسمڭڭڭۇن ىالًٌوىڭڭڭ مڭڭڭۇًەممەد
ىەلەيٌىععاًمفا وارىىڭا ىېىىىڭان مۇهڭۇ ظڭۆسىذە
تېخىمۇ رَؼەن ِەۋدىلىوىذۇ« :بىش ظېوو پۈتڭۈن
ىىوعاهىىەت ۋە جاًاهفا پەوەتٌ رەًڭمەت وىلىڭ
1
ىەۋەتىۇه».
مڭڭۇًەممەد ىەلەيٌىععڭڭاًش ىڭڭۆسىوو «ىڭڭو
ىىوعاهٌر مەن ىالًٌوى ىىوعڭاهىىەتٍە ًەدىڭىە
وىلفان رەًمىىو» 2دەپ تُهۇؼىۇرـان.

 .3ىُرتاه مەهپەىەتوو ىىؽىا ىاؼۇرۇػ
ىۈچۈن تُهۇؼۇػ تُلىمۇ سەرۈر

«وۇرىان ٌەرىم» مەهپەىەتلىڭَ ۋە پايڭذىلىي
ىىؽٌردت ًەمٍارلىؽىؽىا بۇيزۇپ« :يائؽڭىلىي ۋە
تەوۋتلىىىڭڭڭا ًەمٍارلىؽڭڭڭىغٌر» 3دېڭڭڭّەن.
تەپعىزؼۇهاط وۇرتۇبو بۇ ىايەت تُـزىعىذت :بۇ
بڭڭارلىي ىىوعڭڭاهٌرهو يائؽڭڭىلىي ۋە تەوۋتلىىىڭڭا
ًەمٍارلىؽىؽىا چاوىزىلفان بۇيزۇوىڭۇر دېڭّەن.
دېمەً مەهپەىەتلىَ ىىؽٌر ىۈچۈن ًەمٍارلىؽىؾ
ىالًٌوى بۇيزۇوو .ؼڭۇڭا ىۆسىڭارت تُهۇؼڭۇػ

ىُرتاه مەهپەىەت ٌىؽىلەرهى تُهۇؼڭۇػ ۋە
ًەمٍارلىؽىؽىفا ظەۋەئ بُلفاچىڭا تُهۇؼڭۇػ ۋە
چىىىؽى ياؼاػ ىەوىللىي ىىوعاهٌرهى وارىؽڭىذت
ىىوعاهىي سەرۈرىىەت دەپ وارتلفان.
وۇرىان ٌەرىمذە تىلفا ىېلىوفان «تُهۇؼڭۇػ
چىىىؽى ياؼاػ» ظۆسى «ىىجىىماىىي ىڭاًوە»
دېّەن ظۆسِە مەهىذتػ ٌېلىذۇ .ىىجىىماىىي ىاًوە
بىڭڭز وڭڭاهچە ٌىؽڭڭو ىارىعڭڭىذىٍو ىۆسىڭڭارت
مۇهاظىۋەتوى ٌُللىٍىېپٌؼىان بىز ئىل ؼڭەٌلو.
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ىىوعڭڭاهٌر ىارىعڭڭىذىٍو ىُرتڭڭاه مەهڭڭپەىەت
ىاظاظلىزىوو مۇظىەًٍەملەؼوو مەوعەت وىلىذىفان
ىىًٌىي پىزىوعىپىۇر.

مەهپەىەتوو وُلفا ٌەلىۈرۈػ ۋە سىىاهوى ىالڭذىوو
ڭزتۋ ىۆسىوى ڭ
ڭان .بىڭ
ڭىىّە وۇرۇلفڭ
ڭېلىؾ ىۈظڭ
ىڭ
مەهپەىەتىوڭڭو دەپ باؼڭڭىىٌرـا سىىڭڭان ظالعڭڭا
بُلمايذۇ ؼۇهذتوٌ ىۆسىّە مەهڭپەىەت بُلمىفڭان
تەوذىزدىمۇ باؼڭىىٌرـا سىىڭان ظېلىؽڭو يەهىڭٌ
چەٌلىوىذۇ.

ىىعٌش لىىٌىعىمۇ ىىوعڭاهٌرهى مەهڭپەىەتىّە
رېىايە وىلىڭؾ ىۈظڭىىّە وۇرۇلفڭان .مەهڭپەىەت
ظڭڭەۋەبىذىى بەسى پەتىڭڭۋتًرهو ىۆسِەرتىؽڭڭٍە
بُلىذۇ.

 .4دۇهىاهىڭڭڭڭڭ ىڭڭڭڭڭاۋتتلىىو ۋە
ئاتىزجەملىٍو ىۈچۈن تُهۇؼۇػ ىىوىايىى
مۇًىم

ىىوعڭڭاهىىەتوى رەًىمڭڭذىل ۋە مېٌزىرڭڭان
پەيفەمرىزى مۇًەممەد ىەلەيٌععاًشٌ« :ىؽىلەرهى
ىەڭ يائؽىعو ٌىؽڭىلەرِە مەهڭپەىەت ۋە پايڭذت
يەتٍۈسدىفان ٌىؽو» 1دېّەهىذى.

ىىوعان بىلىمىّەن هەرظىوى دۈؼمىوو دېڭّەن
ِەپ بار ىىوعان بىز هەرظىوو بىلمىعە ىۇهىغفڭا
دۈؼمەهلىَ پُسىىعىىەظڭىذە بُلۇؼڭو مڭۇمٍىى.
دېمەً تُهۇؼۇػ چۈؼىوىؾ دىىڭالُُ وڭاهچە
ٌۆپەيّەهعېزى تُوۇهۇػ ۋە سىذدىىەت ىاسًيذۇ.

ىىماش ىىروڭو وەيڭىىم ىىعڭٌش ؼڭەرىىىىىذىٍو
مەهپەىەت ىۇوۇمىوو چۈؼەهذۈرۈپ« :ؼڭەرىىەتوى
ىاظاظو ۋە وۇرۇلمىعڭو ًڭېٍمەت ىۈظڭىىّە ۋە
بەهڭڭذىلەرهى دۇهىڭڭا-ىڭڭائىزەتىىٍو مەهپەىەتڭڭو
ىۈظڭڭىىّە وۇرۇلفڭڭان .ؼڭڭەرىىەتوى ًەممىعڭڭو
ىادتلەت ًەممىعو رەًمەت ًەممىعو مەهپەىەت
ًەممىعڭڭو ًېٍمەتىڭڭۇر .وايعڭڭو بىڭڭز مەظڭڭىلە
ڭڭڭذىللىٍىىى
ڭڭڭا رەًىمڭ
ڭڭڭادتلەتىىى سۇلۇمفڭ
ىڭ
رەًىمعىشلىٍٍە مەهپەىەتڭىىى سىىڭان ظېلىؽڭىا
ًېٍمەتىىى ىەًمىىەتعىشلىٍٍە چىىى ٌەتعە ىڭۇ
ىىؾ ؼەرىىەتوى واتارىذىى ىەمەط» دېّەن.

مۇمٍىوىەدەر ىۆسىارت تُهۇؼۇػ ۋە چىىىؽڭى
ياؼاؼىا ىەًمىىەت بېزىؾ ٌېزەً .چۈهٍو ظاماۋى
ؼەرىىەتلەرهى ًەممىعڭو ىۆسىڭارت تُهۇؼڭۇػ
ًەمٍارلىؽىؾ ۋە چىىىؽى ياؼاؼڭىا بۇيزۇـڭان.
ؼۇڭا ىالىمٌر ۋە مۇتەپەٌٍڭۇرًر تُهۇؼڭۇػ ۋە
ًەمٍارلىؽىؽىا ىېلى بارىذىفان ۋتظىىىلەر ًەوىىذە
ىىشدىوىؽو ۋە تُوۇهۇؼڭوو ًەل وىلىڭذىفان دَرت
ىىشدىؽو ًسىم.

بىڭڭش تُئىىلىۋتتىڭڭان مەهڭڭپەىەت ًەرِىشمڭڭۇ
باؼىىٌرـا سىىان ظېلىؾ بەدىلىّە وُلفا ٌېلىذىفان
ؼەئعڭڭىي مەهپەىەتوڭڭو ىەمەط بەلٍڭڭو ٌەڭ
مەهىذىٍو ىىوعاهىي مەهپەىەتوو ٌۆرظڭىىىذۇ .بڭۇ
هۇوىىذت ىىعڭٌموى «ىىوعڭاهىي ىُرتڭاوچىلىي»
وارىؽو باؼىا ىىوعاهپەرۋەرلىٍوو دەۋت وىلىڭذىفان
ًەرواهذته وارتؼٌردىى ىاًًىذە پەرولىوىذۇ.

مڭڭۇًەممەد ىەلەيٌىععڭڭاًش« :ىڭڭالٌي بىڭڭز
ٌېعەلوو چۈؼۈرِەن بُلعا ىۇهىڭ دَرىعڭىوىمۇ
چۈؼڭڭۈرِەن بىلّەهڭڭلەر بىلىڭڭذۇ بىلمىّەهڭڭلەر
بىلمەيذۇ» دېّەهىڭذى 3.دېڭمەً ًەر واهڭذته
ٌېعەلوى دَرىعو بڭار مەظڭىلە ؼڭۇ دَرىوڭو
بايىاػ-بايىىماظلىىىا .سىذدىىەت ۋە تُوۇهۇؼڭوو
دتۋًػ ىۈچۈن تەٌؽڭۈرۈپ ۋە تەتىىڭي وىلىڭ
مۇۋتپىي دَرىعىوو تېپى چىىىؾ ًسىم .هۇرـڭۇن
ىادەملەر سىذدىىەت ۋە تُوۇهۇؼوى ًەل وىلىڭؾ
چارىعىوو بىلّەن تەوذىزدىمۇ ؼەئعڭىىەتچىلىَ
مەهپەىەتپەرەظلىَ ظڭەۋەبىذىى ىۇهىغڭذىى بڭاػ
تارتىذۇ .بڭۇ ىڭاوىۋەتىە هۇرـۇهلىفڭان بىٌڭۇدە
ىۇرۇؼٌرـا ۋە ۋەيزتهچىلىىىا ىېلى بارىذۇ.

«باؼىىٌرـا سىىان ظېلىؽىا بُلمايڭذۇ ىڭۆسى
سىىان تارتىؽىىمۇ بُلمايڭذۇ» 2دېڭّەن ًەدىڭغ
ىىعٌموى «ىىوعاهىي ىُرتاوچىلىي» وارىؽڭىوى
ىاظاظىذۇر .يەهڭو ىىوعڭان ىڭۆسىوو سىىڭان ۋە
ًڭڭاًٌەتىىى ۋە ىۇهىڭڭ ظڭڭەۋەبلىزىذىى يىڭڭزته
تۇتۇؼىا ؼۇهذتوٌ باؼىىٌرـا سىىان يەتٍۈسۈؼىىى
يىزته تۇتۇؼىا مەظڭىۇلذۇر .چڭۈهٍو ؼڭەرىىەت
1
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ٌۈچەيىىڭڭذىفان هۇرـڭڭۇن تەربىىىڭڭۋىي پايڭڭذت-

ڭز ىەمەل-ىىرادەتوىڭ
ڭذت ًەربىڭ
ڭٌش دىوىڭ
ىىعڭ

مەهڭڭڭپەىەت ظڭڭڭىزً-ڭڭڭېٍمەتلەر ۋە ىاروڭڭڭا

ىاروىعىذت ىالٌي تاىاً ىُرۇهٌؼڭىۇرـان هۇرـڭۇن

ٌۆرۈهۈؼلەرهى

پايذت-مەهپەىەت ۋە ظىزً-ېٍمەتلەر بُلىذۇ .بىش
ىالًٌوىڭڭ

وڭڭۇدرەت ۋە ىۇلۇـلىىىفڭڭا بُلفڭڭان

ىالٌي تاىاً بەيىۇلٌهى

ىىماهىمىشهو ٌۈچەيىىؾ ىۈچۈن ىڭۇًر ىۈظڭىىذە
ىىؽلىّەن ىىؽىوى

ًەج دىوىمىشدىٍڭڭو بەػ ىاظاظڭڭوى

ىۇهى

1

ىُچۇه ىاًمەتلەرهى

بىڭڭزى

ٌىؽىوى

بارلىىىوو ىۇهىغفا ٌىڭزِەن

ىەمىى بُلىذىفاهلىىىوو وادىز بًُلىفڭان

ٌىؽڭڭىلەرِە ىڭڭۇهو سىىڭڭارەت وىلىؽڭڭوو پەرس

ىەڭ ىەۋسىلو ًېعابلىوىذۇ .ىىعڭٌش

وىلفاهلىىىوو ؼۇ ىاروىلىي ىۇًرهىڭ

دىوىذت بەػ ۋتخ هاماسـڭا ىُئؽڭاػ ٌۈهڭذىلىَ

دىوىڭي ۋە

دۇهىاۋىي هۇرـۇن مەهپەىەتلەرِە ىېزىؽىذىفاهلىىىوو

ىىرادەت جڭۈمە هامىشىفڭا ىُئؽڭاػ ًەپىىلىڭَ

جاٌارًپ مۇهذته دەيذۇً« :ەوىىەتەن ىىوعاهٌرـا

ىىرادەت ىىٍٍو ًېىت هاماسلىزى ستٌات رتمىشتن

(ىىرادەت ىۈچۈن) تۇهجو ظېلىوفان ىڭۆپ (يەهڭو

رَسىعو واتارلىىٌرـا ىُئؽاػ يىللىي ىىرڭادەتلەر

بەيىڭڭۇلٌ) مەٌٍىذىڭڭذۇر مۇبڭڭارەٌىۇر جاًڭڭان

بار .ىىرادەتلەر جىعماهىي ىىرڭادەت ىىىىىعڭادىي

ىەًلىّە ًىذتيەتىۇر .ىۇهىغذت ىُچۇه ىڭاًمەتلەر

ىىرادەت دەپ ىىٍٍڭو تڭۈرِە ىايزىلىڭذۇً .ەج

بڭڭارٌو ماوڭڭامو ىىرڭڭزتًىم ؼڭڭۇًرهى

ىىرادىىو بُلعا جىعماهىي ۋە ىىىىىعادىي ىىرڭادەت

بىڭڭزى

بەيىۇلٌـا ٌىزِەن ىادەش ىەمىڭى بُلىڭذۇ .وڭادىز

بُلۇپ ؼەرت-ؼارتىىىٌرـا ىىّە بُلفان ًەربىڭز

بًُلىفان ٌىؽىلەرهى

مۇظۇلماهفا ىۆمزىذە بىز وېىىم ىڭادت وىلىڭؾ پەرس

ىالٌي ىۈچڭۈن بەيىڭۇلٌهو

سىىارەت وىلىؽو ىۇًرـا پەرس وىلىوڭذىٌ .ىمٍڭو

وىلىوفان .ؼۇڭا بڭۇ ىۇلڭۇؿ ىىرڭادەتىە ىىمڭاهوو
1

بەرىٍەتلىَ ۋە جاًان ىەًلىّە ًىڭذتيەت

ىىٍەهلىٍىوو ىۇهىغذت ماوامو ىىرزتًىمفا ىُئؽاػ

بُلڭڭۇپ پەرۋەردىّارىمىشـڭڭا يېىىوٌؼڭڭىۇرىذىفان
ىىرادەتلەرهى

ىىوعاهٌرـا ىىرادەت

ىۈچۈن تڭۇهجو ظڭېلىوفان ىڭۆپ ىىٍەهلىٍىوڭو

ىىشدىوىؽىمىش ًسىڭم« .ىىوعڭان پەوەت ىۆسىوىڭ
هەتىجىعىوو ٌۆرىذۇ».

بُلۇؼو مۇوەررەر.

ىىوٍار وىلىذىٍەن (يەهو ًەجوو تەرً ىېىىذىٍەن
سىىىوو ىۆسىّە) ؼۈبٌىعڭىشٌو ىڭالٌي ىەًلڭو

ظۈرە هەجم  -39ىايەت.
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جاًاهڭڭذىى (يەهڭڭو ىۇًرهىڭڭ
بىٌاجەتىۇر».

ظىلەرِە هېىمىىىموو تاماملىذىم ىىعڭٌش دىوىوڭو

ىىرادىىىڭڭذىى)

1

ظىلەرهى

بۇ ًەوىە پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًموى

ظۆسى هاسىل بُلذى.

هۇرـۇن

ًەدىعلىزى بارً .ەدىعىە ىىعٌش دىوىوڭو وُبڭۇل

6

ؼەٌعىشٌو ًەر واهذته بىڭز مۇظڭۇلماهوى

وىلىؾ ىۈچڭۈن ٌەلڭّەن ىەمىڭز ىىروڭو ىاظڭىا
پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًموى

دىوىغٌر بُلۇؼڭىا تاللىڭذىم» دېڭّەن

ڭاۋتپ
ڭٍە تڭ
ڭو ٌۆرۈؼڭ
بەيىىوڭ

ڭو ىالًٌوى ڭ
وەلرڭ

مۇهڭذته دېّەهلىٍڭو

وىلىؽىا ًەجذىى ىىرارەت بۇ ىۇلڭۇؿ ىىرڭادەتوو

بايان وىلىوىذۇ« :مۇظۇلمان بُلڭۇػ ًىجڭزەت

ڭۈهٍو
ڭذۇ .چڭ
ڭىا تەلپۈهىڭ
ڭادت وىلىؽڭ
ڭۇٌەممەل ىڭ
مڭ

وىلىؾ ًەج وىلىؾ واتارلىي ىەمەللەر بڭۇرۇهىو

مۇظۇلماهٌ بُلىذىٍەن ىۇهى

ِۇهڭڭڭڭڭاًٌرهو ىۆچۈرۈۋېىىڭڭڭڭڭذىفاهلىىىوو

بەيىىّە باـٌهفان بُلىڭذۇ .مۇظڭۇلمان ىاىىلىڭذە

بىلمەمعىشگ!».

2

تۇـۇلفان ًەر واهذته بىز بڭُۋته ىىعڭٌمذىٍو
ًەجوو ىۆس ىىچىّە ىالفان بەػ پەرسهڭو ىڭاڭٌپ

ىەبڭڭۇ ًڭڭۇرەيزە رەسىىەلًٌڭڭۇ ىەهٌڭڭۇدىى
پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًموى

چُڭ بُلىذۇ .ىىعٌش دىوىوو وُبۇل وىلفڭان ًەر

مۇهڭذته دېّەهلىٍڭو

بايان وىلىوىڭذۇٌ« :ىمٍڭو ًەج وىلىڭ

واهذته بىز ٌىؽو ؼاًادەت ٌەلىمىعڭىذىى ٌېڭىىى

(بڭۇ

هاماس ستٌات رَست ًەج واتڭارلىي ىىعڭٌمذىٍو

جەرياهڭڭذت) ىىعڭڭٌش ىەئٌوىفڭڭا سىڭڭت ظڭڭۆس-

پەرسلەرهو ىۆِىوىذۇ ۋە ىادت وىلىڭذۇ .هامڭاسًردت

ًەرىٍەتلەرهو وىلمىعا ِۇهاي ظادىز وىلمىعا ُِيا

ىالًٌوى

ىۇ ٌىؽو (ِۇهڭاي-مەظڭىىەتلەردىى پاٌلىوىڭ )

ىاظماهفا وارىفڭاهلىىىغوو ٌڭۆرۈپ تڭۇرۇۋتتىمىش.

وايىىڭڭذۇ»« 3.ىڭڭۆمزە يەهە بىڭڭز ىۆمزىوىڭڭ

ظڭڭېوو چُوڭڭۇش ظڭڭەن ياوىۇرىڭڭذىفان وىڭڭرلىّە

ىارىلىىىذىٍو ِۇهاًٌرـڭا ٌاپڭارەتىۇر مەورڭۇل
مۇٌاپاتو جەهوەتىۇر».

يىلڭڭو ًەج وىلىڭڭ
پاىالىىەتلىزىوى

يۈسلەهذۈرىمىش( .هامڭاسدت) يڭۈسۈڭوو مەظڭجىذى

4

پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًش ًىجزىىىوى

ًەرەش تەرەپٍە وىلفىى( .ىو مڭۇىمىولەر!) وەيەردە

ىُهىوچو

بُلماڭٌر (هاماسدت) يۈسۈڭٌرهو مەظڭجىذى ًەرەش

ىىعڭڭٌش ىڭڭۈممىىىّە ًەج

تەرەپٍە وىلىغٌر».

واهڭذته وىلىوىڭذىفاهلىىىوو ىڭۆس

ىەمەلىىىىو بىلەن ٌۆرظڭىىى

بەيىو تەرىپىّە يۈسلىوىذۇ« .بىش ظېوى

(ٌەبە وىرلەڭ بُلۇؼڭىوو تىڭلەپ) وايىڭا-وايىڭا

ىاهىعڭڭىذىى تۇـۇلفڭڭان ٌۈهىذىٍىڭڭذەً بُلڭڭۇپ

بُلفان ًەجوى

وەلرڭو ىالًٌوىڭ

7

مۇظۇلماهٌر پەرس ياٌو هەپڭلە هامڭاسًردت ۋە

بەردى ۋە ىڭۇًرهو

ًەج پاىالىىەتلىزىوو ىادت وىلىؽىا ىڭۆسىوو ىڭۈلّە
وىلىؽىا چاوىزى ً« :ەج ىەمەللىزىغٌرهو مەهڭذىى

ياٌو دۇىاًردت بُلعڭۇن ىالًٌوىڭ

مڭۇوەددەط

بەيىو تەرىپىّە يۈسلىوىذۇ .ىۇًرهى

وەلرڭو بڭۇ

مۇوەددەط جايفا ٌېچەٌ-ۈهذۈس تەلپۈهىذۇ.

ىېلىغٌر بەلٍو مەن بۇ يىلڭذىى ٌېڭىىى ظڭىلەر
بىلەن ىۇچزىؽالماظلىىىم مۇمٍىى» دېڭذى 5.بڭۇ

ماها بۇ باـلىوىؾ مۇظڭۇلماهٌرهى

ًەج ىىعٌش تارىخىذت «ۋىذتلىؽىؾ ًەجو» دەپ

ٌۈهذۈس ىالًٌوى

ىاتالذى .ؼۇ يىلو جۈمە ٌۈهىّە تڭُـزت ٌەلڭّەن

تاۋتپ وىلىؾ تەؼوالىىىوو ٌۈچەيىى

ىەرەلات ٌۈهو ىەظىزدىى ٌېىىى ىالٌي تاىاًهى :
«بۈِۈن ظىلەرهى
1

ظۈرە ىال ىىمزتن  -97 -96ىايەتلەر.

2

ىىماش مۇظلىم رىۋتيىىو.

3

ىىماش بۇئارى ۋە ىىماش مۇظلىم رىۋتيىىو.

مۇوەددەط بەيىىوڭو ٌڭۆرۈػ

ؼۇڭا دۇهىاهىڭ

دىوىغٌرهو پۈتڭۈن وىلڭذىم

ٌڭېچە-

تۇرىذۇ.

ًەر وايعڭو جايلىزىڭذىٍو

مۇظۇلماهٌر ؼەرت-ؼڭارتىىت ًاسىزًهعڭىٌ بڭۇ
مۇوەددەط ىُرۇهفا ٌېلى

چاڭىىفان يۈرەٌلىزىوو

واهذۇرۇؼوو ىۈمىذ وىلىؽىذۇ.

4

ىىماش مۇظلىم رىۋتيىىو.

6

ظۈرە ماىىذە  -3ىايەت.

5

ىىماش ىەًمەد ىىماش مۇظلىم ىىماش هەظەىو واتارلىىٌر رىۋتيىىو.

7

ظۈرە بەوەرە  -144ىايەتوى
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بىز وىعمو.

ىۇلۇؿ ًەرىمىّە ٌڭېلىؾ هېعڭى

وىلفۇچىٌرـڭڭا وىىڭڭاش وىلفۇچىٌرـڭڭا رۇٌڭڭۇ

ىالًٌوى

بُلفان ًەربىز ًڭاجو پۈتڭۈن مۇظڭۇلماهٌرهى

ىۆيۈموو

وىرلىعو بُلفان ىالًٌوى

وىلفۇچىٌرـا ظەجذە وىلفۇچىٌرـا مېوى

بۇ مۇوەددەط بەيىىوو

ىارىعڭىذت (ىڭۇًرهو)

پاً وىلفىىٌ .ىؽڭىلەرهى

ٌۆرۈػ تڭاۋتپ وىلىڭؾ ىڭۆمزە ۋە ًەجڭذىى

ًەجّە چاوىزى

ىىرارەت ىۇلۇؿ ىىرادەتوو ىادت وىلىڭؾ هېمىڭىىّە

ىُرۇه تۆِىلەرِە مېوى

ٌېلىذۇ ىُرۇه تڭۆِىلەر

ىېزىؽڭڭىۈرِەن مېٌزىرڭڭان ىالًٌىڭڭا چەٌعڭڭىش

يىزته يُلٌرهو بېعى

ٌېلىذۇٌ .ىؽىلەر ىۆسلىزىّە

مەدًىىەلەرهو ىېىىىؽڭو ًەج ىەمەللىزىوڭو ٌەش-

تېّىؽڭڭلىَ بُلفڭڭان (دىوىڭڭي ۋە دۇهىڭڭاۋىي)

سىىادە وىلماظىىى پەيفەمڭرەر ىەلەيٌىععڭاًموى

مەهپەىەتلەرهو ٌۆرظۇن بەلّىلەهڭّەن ٌڭۈهلەردە

ٌۆرظەتمىعىّە ىۇيفۇن مۇٌەممەل ىادت وىلىؽڭىا

(يەهو وۇرباهلىي ٌۈهلىزىذە) ىالٌي ىۇًرـا رىشىي

ًەجوى

وىلى

دىوىڭي ۋە دۇهىڭاۋىي مەهپەىەتلىزىڭذىى

هىذت وىلفىڭى ىڭۇًر پىىڭادە ۋە

بەرِەن چارۋت مالٌرهو (يەهو تۆِە وُپ

تُلۇه بەًزىلىوىؽٍە تىزىؽىؽو بڭۇ ىىرڭادەتىىى

ىۆچٍىلەرهو ىالًٌوى

هېىمەتلىزىّە ؼۈٌۈر وىلىؾ

رىشتظڭڭڭىوو ۋە بڭڭڭارلىي

يۈسىعىذىى) ىالًٌوى

وۇرباهلىي

پەوەت رەبرىوىڭڭڭ
ِۇهاًلىزىوىڭ

ڭەت
ڭىوو مەوعڭ
ڭزەت وىلىوىؽڭ
مەـپىڭ

وىلىؽو ِۇهاًلىزى مەـپىڭزەت وىلىوىڭ
ظەًىپە ىېچىلى

ڭىلەر وۇرباهلىىٌرهى ڭ
ڭۇن» .ظڭ
وىلعڭ
يەڭٌر مۇًىاجفا پېىىزـا بېزىغٌر».

يېغڭو

ًايڭاتىوو وايىىڭذىى باؼڭٌػ

ًەجوى

پۇرظىىو بېڭزىلّەن ًالڭذت يۇرتىفڭا وايىىاهڭذىى

ىۇًرهو بڭۇ يەردە يېشىڭ

بُلۇؼىا تىزىؽىؽو ًسىم.
تەۋبە وىلى
ىالًٌوى

پايذت-مەهپەىەت

ڭىذىى
ِۆؼڭ
1

ظىزً-ېٍمەتلىزى

ۋە ىاروا ٌۆرۈهۈؼلىزى هاًايىىو ٌڭۆپ بُلڭۇپ

ٌېىىى ىۆس ئەلىو ىۈچڭۈن ًىڭذتيەت مەؼڭىىلو
ًەج ًەربىز مۇظۇلماهوى

ىىعمىوو ىېىىى

تڭۈِىىىؾ مڭۇمٍىى

ىەمەط بىڭڭش بڭڭۇ يەردە پەوەت ًەجوىڭڭ
بارلىي ِۇهاًلىزىفا

تەربىىىڭڭۋىي مەهپەىەتلىڭڭزىّىٌ ىىؽڭڭارەت وىلى ڭ

ىالٌي تاىاً تەرىپىّە يۈسلىوىؽڭو

ىۆتىمىشً .ەجوى

رتسىلىىىفا ىېزىؽىؽو ىائىزەتٍە يائؽو

بەسى تەربىىىۋىي مەهپەىەتلىزىوو

تۆۋەهذىٍو هۇوىىٌرـا يىفىوچاوٌؼىا بُلىذۇ:

ىەمەل ۋە تەوۋتلىىىىى ىىرڭارەت يائؽڭو ىڭُسۇه

 .1ىڭڭالٌي تاىڭڭاًهو ًەوىىىڭڭي تُهڭڭۇػ.

تەيىارلىۋېلىؽو ىۈچۈن ٌاتىا پۇرظەتىۇر.
ًڭڭاجىٌر ىۆيلىزىڭڭذىى چىىىڭڭ

بەسى

مەهىعىوو بىلى

ىڭۆمزە يڭاٌو ًەجڭّە تەلىرىڭىە

ىېٌڭڭزتش

ىېىىى

ىېٌزتمفڭا ٌىڭزِەن ٌەبىوىڭ

باـلىفاهذىى باؼڭٌپ تڭا ئُؼلىؽڭىؾ تڭاۋتپىوو

بىلى

ًۆرمىىىوو ظاوٌپ تاۋتپ وىلفان ظڭالا-

وىلى

ىۆس ىۆيلىزىّە وايىىىچە بُلفڭان ىارىلىىىڭا

تڭارىخىوو

مەرۋە ىُتىۇرىعىذت چۈؼڭىوى

ظڭەىىو وىلفڭان

ىەوىذە ىىرادەت ىەئٌه ۋە تۈرلۈً ظڭاًەلەردە

مۇسدەلىمىذە ًېٍمىىىوو بىلى

وُهفڭان مىوڭا ۋە

هۇرـۇن پايذت-مەهپەىەتلەرِە ظىزً-ېٍمەتلەرِە

ىەرەلاتىا مەهڭا ۋە ظڭىزً-ېٍمەتلەرهڭو بىلىڭ

تارىخىي ىەظڭلىمىلەرِە تەظڭىزلىَ ىىرڭزەتلەرِە

تۇرـان تاػ ىېىىؾ وۇرباهلىي وىلىؾ چڭاچوو

ىېزىؽڭڭىؾ پۇرظڭڭەتلىزىّە ىىڭڭّە بُلىڭڭذۇً .ەج

چۈؼۈرۈػ ياٌو وىعىارتىؾ واتارلىي ىەمەللەرهڭو

ىىماهىي تەربىىە ىالىڭذىفان ىڭالو

ىڭالٌي

مۇظۇلماهٌرهى

مەٌىىپو ياٌو ىۇًرهى

چۈؼىوى

ئەلىىڭارتلىي ىەڭ چڭُڭ

ىادت وىلفان ًەربىڭز ًاجىوىڭ

تاىاًـا بُلفڭان ىىمڭاهو تېخىمڭۇ ٌۈچىىىڭذۇ ۋە
ىالًٌوو ًەوىىىي تُهۇيذۇ.

وۇرۇلىىىو ىُرهىذت بُلۇپ ىڭۇًر بڭۇ جەرياهڭذت
دىوىڭڭي ۋە دۇهىڭڭاۋىي هۇرـڭڭۇن مەهڭڭپەىەتلەرِە

 .2ىىمان ۋە تەۋًىذهو مۇظڭىەًٍەملەػ ۋە

ىېزىؽىذۇ« .ىۆس ۋتوىىذت ىىرزتًىمفا بەيىۇلًٌوى

ىالٌي رتسىلىىىفا ىۆسىوو بېفىؽٌػً« .ەج بىلەن

ىُرهىوو تەيىولەپ بەردۇه (ىۇهىغفا ىېىىىڭۇوٍو)
«ماڭا ًېچ هەرظىوو ؼېزىَ ٌەلىۈرمىّىى تڭاۋتئ

1
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ىۆمزەهو ىالٌي ىۈچۈن تُلڭۇه ىڭُرۇهٌڭٌر».

1

وىلىڭ

«(ًەج ىىرادىىو) ىەهە ؼۇدۇرٌ .ىمٍو ىالًٌوى
دىوىوى

ڭٍۈهلۈٌوى
وەلرىڭذىٍو چۈؼڭ

ىۇًرهىڭ

ىُرهىوو ىۈمىذۋترلىي ىىّىلەيذۇ .ىۇًردت يۇرت-

ىەًٍڭاملىزىوو ىۇلۇـلىعڭا (يەهڭو ًەج

ماٌاهلىزىفڭڭا وايىىاهڭڭذىى ٌېڭڭىىى ىىعڭڭٌش ۋە

بۇيزۇـڭڭاهلىزىوو بەجڭڭا

ىىڭڭشسەت-ؼڭڭەرىپو ىۈچڭڭۈن

جەرياهىڭڭذت ىالًٌوىڭڭ

مۇظڭڭۇلماهٌرهى

ٌەلىۈرۈپ مەهىو وىلفان ىىؽلىزىذىى چەٌلەهعە)
بۇ پەرۋەردىّارهى

دەرِاًىذت ىۇهى

بىزلىؽى

ئىشمەت وىلىؾ ىېغو پەيڭذت بُلىڭذۇ.

(دۇهىڭا ۋە

ًەجذە بۇهىغڭذىى باؼڭىا ًېچىاهڭذته پايڭذت-

ىائىزەتلىٍو) ىۈچۈن يائؽىذۇر .ظىلەرِە چاًڭار

مەهپەىەت بُلمىفڭان تەوڭذىزدىمۇ بڭۇ يېىەرلىڭَ

ڭڭان
ڭڭارتملىىو) بايڭ
ڭڭذت (ًڭ
ڭڭايٌردىى وۇرىاهڭ
پڭ

بًُتىو ىەلۋەتىە!

وىلىوفاهلىزىذىى باؼىىلىزى ًاًل وىلىوذى .ظڭىلەر

ؼەره ۋە ـەربىىٍڭو ىىعڭٌش دۈؼڭمەهلىزىوى

بۇتٌردىى ىىرارەت هىجىعىىى ظاولىوىغٌر يالفڭان

ىۆمزە ۋە ًەج واتارلىي ىىرادەتلەرِە مۇمٍىوىەدەر

ِۇۋتًلىي بېزىؽىىى ظاولىوىغٌر .ىالًٌىا ئڭالىغ

چەٌلىمە وُيۇپ واتواؼىۇرماظلىىىا تىزىؽىؽو ًەج

ىىرڭڭڭادەت وىلىغڭڭڭٌر ىۇهىغفڭڭڭا ؼڭڭڭېزىَ
ٌەلىۈرمەڭٌر».

ىاروىلىي مۇظۇلماهٌردىٍو ىىماهىي وېزىوذتؼڭلىي

2

ڭٌمىي بىزلىٍوىڭ
ۋە ىىعڭ

 .3ىىمڭڭاهىي وېزىوذتؼڭڭلىىوو ىىعڭڭٌمىي

ىەهعىزەۋتتىاهلىىىوو بىلذۈرىذۇ.

بىزلىٍوڭڭو ٌڭڭۈچەيىىؾ .تىڭڭل رەڭ ۋەتەن ۋە

 .4دىوىڭڭي ىىؽڭڭٌرهو ىۇلڭڭۇـٌػ ىېغىوڭڭو

ىىزوو ًەرئىل ًاجىٌر بىزً ستماهذت بىزً ماٌاهفا
يىفىلىذۇ .بۇ ًاجىٌرهىڭ

يۇوىزى ٌۆتۈرۈػ .چۈؼىوى

ىۆسىڭارت تُهۇؼۇؼڭو

ًۆٌۈملەرهو ىۇلۇـٌپ ىۇهى

وەد

«ىىؾ ماها ؼۇهذته ٌىمٍڭو دىوىڭي ىىؽڭٌرهو

ڭۇ مڭڭۇًىم .تىللىڭڭزى
ڭٌمىي بىزلىڭڭَ بەٌمڭ
ىىعڭ

(جۈملىذىى ًەجوى

رەڭلىزى ىۆرپ-ىڭادەتلىزى ًەر ئىڭل بُلفڭان

تەوۋتدترلىىىذىوذۇر».

مۇوەددەط سېمىوفا يىفىلىذۇ .بۇ ىُرۇهذت ىۇًرهى

مەىعىىەتىىى وُل يىفىڭؾ ىڭاچچىىوو يۇتڭۇػ

ۋە ـايىلىزىمۇ بىز بُلىذۇ .مەظڭىلەن :بىڭز يەرِە

جىذەل-مڭاجزت وىلماظڭلىي ٌەمڭىەر بُلڭۇػ

يىفىلفان ًەربىز ًاجىذىى :ظىش بڭۇ مڭۇوەددەط

مۇًيىم بُلۇػ ظېخىي بُلۇػ يائؽڭو ىىڭؾ

سېمىڭڭوّە هڭڭېمە مەوعڭڭەتىە ٌەلڭڭذىغىشگ دەپ

وىلىؾ واتارلىي ِۈسەل ىەئٌوٌرهو يېىىلذۈرۈػ.

ظُرىعڭڭىغىش ىڭڭۇ ىىٍٍىلەهمەظڭڭىىوٌ :ىالًٌىڭڭا

«ًەج ۋتوىو مەلۇش بىڭز وڭاهچە ىايڭذۇر (يەهڭو

ٌەچڭۈرۈش وىلىؽڭىوو ۋە

رەًمىىىوو ىۈمىت وىلىڭ

ٌەلڭذىم دەپ جڭاۋتپ

بېزىذۇ .ماها بۇ ىۇًرهى

بۇ مۇوەددەط جايڭذت

ؼەۋۋتل سۇلىەىذە ىايلىزى ۋە سۇلٌەججە ىېىىوىڭ
ىُن ٌۈهىذۇر) .بۇ ىايٌردت ًەج وىلىؽوو هىڭىەت
وىلفان (يەهو ىېٌزتش باـلىفان) ىادەموى

ىىچٍو-تاؼڭىو جەًەتلەردىڭى بىزلىڭَ ًاظڭىل
وىلفاهلىىىوى

ىاددى مىعالىذۇر .ؼڭۇهى

1
2

ظۈرە ًەج  -31 -30ىايەتلەرهى

جىوعڭىي

ىاًوە وىلىؽو ِۇهاي وىلىؽو ۋە جاڭجال وىلىؽو

بىڭلەن

مەهىو وىلىوىذۇ ظىلەر واهذتولىٍو يائؽو ىەمەلوو

ًاجىٌر بۇ بىزلىٍىىى چڭُڭ ىېوېڭزِىىە ًاظڭىل
ظۈرە بەوەرە  -196ىايەت.

3

ً .5ېععىىاتوو ٌُهىزَل وىلىؾ ۋە ِۇهاي-

تاؼىو وىىاپىىو بىز بُلفىوىذەً ىىچٍو دۇهىاظڭو

ىىىاىەت وىلى

ىەمەللىزىوو وۇربڭاهلىىٌرهو)

ىۇلۇـٌيڭڭڭڭذىٍەن بڭڭڭڭۇ دىلٌرهىڭڭڭڭ

ًەر وايعو جايلىزىذىى بڭۇ

ىۇهىڭ

ىۈچۈن جان پىڭذت

وىًٌيذىفان ًەوىىىي تەوۋت مۇىمىوٌردىى بُلىذۇ.

ٌۆتۈرۈؼو ۋە جاهلىوىؽىذت ىىماهىي وېزىوذتؼڭلىي

مۇظۇلماهٌر دۇهىاهى

بىلى

ًەج وىلفان

ٌىؽو ىىرادەتلەرِە ظڭەل وارىمايڭذىفان دىوىڭي

ًەمٍارلىؽىؽو پىٍىڭز ىالماؼىۇرۇؼڭو ىۈچڭۈن
يائؽڭڭو پۇرظڭڭەت .ىىعڭڭٌش ىۈممىىىوىڭڭ

ٌۈچىىىڭ

وېلىؽڭىذىى

وىلعڭڭاڭٌر ىڭڭالٌي ىڭڭۇهو بىلىڭڭ
3

بىز وىعمو.
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تۇرىڭڭذۇ

(ىڭڭڭائىزەتلىٍىغٌر ىۈچڭڭڭۈن) ستد-رتًىڭڭڭلە
ىېلىڭڭۋېلىغٌر ىەڭ يائؽڭڭو ستد

ىاًًىذىلىٍلىزىذىى يەهە بىز ىاًًىذىلىَ بُلۇپ
بۇ ىاًًىذىلىَ ًەجذە هاًايىىو ىُچۇه هامايڭان

ڭ رتًىڭڭلە

تەوۋتدترلىىىڭڭۇر .ىڭڭو ىەوىڭڭل ىىّىلىڭڭزى! ماڭڭڭا
تەوۋتدترلىي وىلىغٌر».

بُلىذۇً .ەدىغ ٌىىابلىزىذت بەسى ظڭاًابىٌرهى

1

«ئُؼلىؽڭڭىؾ ًەجىڭڭذە» مىوڭڭادت پەيفەمڭڭرەر
ىەلەيٌىععاًمذىى بەسى ىەمەللەرهى

 .6تەلرىىە تەٌرىز تەًلىڭل ۋە دۇىڭاًرهو

ٌېىىى بُلۇپ والفاهلىىىذىى ظُرىفاهذت ىۇ ستتوى :

ٌۆپ ىُوۇپ ىالًٌوو ٌۆپ ياد ىېىىىؾً .ەجوى
ىەڭ ىالىي ـايىلىزىذىى ۋە ىۇهىڭ
ًېٍمەتلىزىوى

«پاىالىىىىىغىشهو دتۋتمٌؼىۇرىۋېزى

ىەڭ رَؼڭەن

ؼۇهىغذەً پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًموى

ىادىمىىلىٍوو يېىىلذۈرۈؼىۇر« .ىەرەلاتىىى وايىىان

ىۈچۈن مىوادت ٌۈهلىزى ٌېچىذە مەٌٍىذە وُهۇؼڭىا

ىالًٌوو ياد ىېىىغٌر ىالٌي ظڭىلەرهو ًىڭذتيەت

ىىجڭڭاسەت بەرِەهلىٍڭڭو ىايڭڭالٌر ۋە ٌىچىڭڭَ

وىلفاهلىىو ىۈچۈن ىۇهو ياد ىېىىغٌر ىىلّىڭزى

بالىٌرهى

ظىلەر ًەوىىەتەن ِۇمزتي ىىذىغٌر (يەهو ىڭالٌي

رۇئعڭڭەت بەرِەهلىٍڭڭو واتڭڭارلىي ًاجىٌرـڭڭا

2

ىاظاهٌؼىۇرۇپ بېزىؾ وىىىوٌؼىۇرۇپ وُيماظلىىىا

ڭڭڭؾً .ەج
ڭڭڭايە وىلىڭ
ڭڭڭا رىىڭ
 .7ۋتوىىىڭ

ىاًوىذتر ًەدىعلىزى بايڭان وىلىوىڭذۇً .ەجڭذە

ۋتوىىىا بُلفان باـلىوىؽو هاًايىىو

ىاظاهٌؼىۇرۇػ وىىىوٌؼىۇرماظلىي پزىوعڭىپلىزى

ٌۈچلۈً بُلۇپ بۇ ىىوعڭان ًاياتىڭذت ۋتوىىىڭا

ٌۆپ ىۇچزتيذۇ .مەظىلەنً :ەج وىلماوچو بُلفان

ڭّە
ڭۇًىم ىىٍەهلىٍىڭ
هەوەدەر مڭ

ٌىؽىّە ًەج تەمەتىۇى ياٌو ًەج وىزتن ۋە يڭاٌو

دتًلەت وىلىذۇ .ىەرەلاتىا تۇرۇػ مۇسدەلىمىڭذە

ًەج ىىمزتد وىلىؽىىى بىزىوڭو تڭالٌػ ًڭاجىٌر

وُهۇػ ۋە ىۇ يەردىى مىواـا وايىىؾ مىوادت بىڭز

ىىٌزتمذىى چېچىوڭو چۈؼڭۈرۈپ چىىىڭؾ يڭاٌو

واهچە ٌۈن تۇرۇػ ۋە ٌېچىلىزى وُهۇػ تڭاػ

وىعىارتى

ىېىىؾ ىەمەللىزىذىٍو ىىوچىٍە ۋتوىت تەرتىپلىڭزى
يىل ىىچىذىٍو

واتڭڭارلىي بەسى ىىؽڭڭٌردت ىاظڭڭان ۋە يېوىٍىوڭڭو
تالٌػ ىىخىىىارلىىو بېزىلّەن بُلۇپ بۇ ىىؽٌر

هەوەدەر سەرۈرلڭۈٌىوو

مۇظڭڭڭۇلماهٌرـا ىاظاهٌؼڭڭڭىۇرۇپ بېڭڭڭزىؾ

ىۆِىىىذۇ .ۋتوىت دېمەً ًايات دېمەٌىڭۇرً .ەج
پاىالىىىىو جەرياهىذت ۋتوىىوى

وىىىوٌؼىۇرماظلىي مۇؼەوىەت ظالماظلىي ًەوىىذە

وىممىىىوڭو تُهڭۇپ

دىوىي يېىەٌچىلەرِە هاًايىىو چڭُڭ تەربىڭىەدۇر.

يەتٍەن ٌىؽو ًەجذىى ٌېىىى ۋتوىىوو ًەرِىش ستيە

ًەدىغ ٌىىابلىزىذت پەيفەمڭرەر ىەلەيٌىععڭاًموى

ڭايە
ڭا رىىڭ
ڭي ۋتوىىىڭ
ڭو دتۋتملىڭ
ڭذىفان بەلٍڭ
وىلمايڭ

يەهە« :ىاظاهٌؼىۇرۇپ بېزىغٌر وىىىوٌؼڭىۇرۇپ

وىلىذىفان بُلىذۇ.

وُيمڭڭڭڭڭاڭٌر بىؽڭڭڭڭڭارەت بېڭڭڭڭڭزىغٌر

 .8ىاظاهٌؼڭڭڭڭڭڭىۇرۇپ بېڭڭڭڭڭڭزىؾ

هەپزەتلەهذۈرمەڭٌر»

وىىىوٌؼىۇرماظڭڭلىي .بڭڭۇ ىىعڭڭٌش دىوىوىڭڭ
1

ظۈرە بەوەرە  -197ىايەت.

2

ظۈرە بەوەرە  -198ىايەتوى

چىىىؾ مىوادىى سۇلٌەججىوىڭ
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ڭايىىؾ
ڭۈهو وڭ
ڭاٌو ٌ-13ڭ
ڭايىىؾ ۋە يڭ
ڭۈهو وڭ
ٌڭ

مۇىەيىەن بىز ۋتوىىىا بەلّىلىوىؽو واتارلىىٌر بىشِە
ۋتوىىىا رىىڭايە وىلىؽڭوى

مۇسدەلىمىذىى ٌىچىذە مىواـڭا ٌېلىڭ

ڭىا
ڭاػ ىېىىؽڭ
ڭۇرۇن تڭ
ڭىىى بڭ
ڭّەن ۋتوىىڭ
بەلّىلەهڭ

ظىلەرهو ًىذتيەت وىلىؽىىى ىىلّىڭزى ِڭۇمزتًٌر

ؼۇهىغذەً ًەج وىلىؾ ۋتوىىوى

ىابرڭاط

ىىروو ىابڭذۇلمۇتەللىپٍە ًڭاجىٌرهو ظڭۇـىزىؾ

چېفىغٌردت مەؼىەرى ًەرەمذت (يەهو مڭۇسدەلىمەدە)

ڭوى
ڭايە وىلىؽڭ
رىىڭ

3

دەپ جڭڭاۋتپ بەرِەهلىٍڭڭو بايڭڭان وىلىوىڭڭذۇ.

ڭذىٍو
ىادەتلەهڭذۈرۈػ ىڭاروىلىي ًەوىىىڭي مەهىڭ

پاىالىىەتلىزىوى

(بىلمەظىىى

ىىلّىزىٌ-ېىىى بُلۇپ والعا) ًېچىىعو يُه»

بىزى ىالًٌوو ٌۆپ ياد ىېىىىؽڭوو

واتارىذت ىىذىغٌر)».

ىىلّىڭزى-

4

دېّەهلىٍو بايان وىلىوىذۇ.

 .9بەلّىلىمىڭڭڭلەرِە رىىڭڭڭايە وىلىڭڭڭؾ ۋە

بىز وىعمو.
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3

ىىماش بۇئارى ۋە ىىماش مۇظلىم رىۋتيىىو.

4

ىىماش بۇئارى ۋە ىىماش مۇظلىم رىۋتيىىو.

ڭو
ڭان ٌىؽڭ
ڭذۈرۈػً .ەج وىلفڭ
ڭۋتلىىوو يېىىلڭ
تەوڭ

ًاجىٌرـڭڭا ىڭڭۆسلىزىوو تۇتڭڭۇۋېلىؾ وڭڭاهۇن-

ىىٌزتمفا ٌىزىؾ بەلّىلىمىلىزى تاۋتپ ۋە ظڭەىىە

بەلّىلىمىڭڭلەرِە رىىڭڭايە وىلىڭڭؾ ۋە تەوڭڭۋتلىىوو

وىلىڭڭؾ بەلّىلىمىلىڭڭزى ىەرەلڭڭات مىوڭڭا ۋە

يېىىلذۈرۈػ ًەوىىذىٍو بۇ ِۈسەل تەربىىىعڭىّە

مۇسدەلىمەلەردە تۇرۇػ ۋە وايىىؾ بەلّىلىمىلىزى

وارتڭٌرً .اجىٌرهى

تاػ ىېىىؾ وۇرباهلىي وىلىؾ بەلّىلىمىلىزى ۋە

تەربىڭڭىە بىڭڭلەن وايىىؽ ڭو هېمىڭڭذېّەن يائؽڭڭو

ىېٌزتمفا ٌىزِەهذىى ٌېڭىىى وىلىڭؾ چەٌلەهڭّەن

مەهپەىەت!

بەلّىلىمىڭڭلەر واتڭڭارلىي ًەج پاىالىىەتلىزىڭڭذىٍو

ڭڭڭڭىؾ ۋە
 .10تُهۇؼڭڭڭڭۇػ دَظىلىؽڭ

ىىوچىٍە ىُرۇهٌؼىۇرۇلفان بەلّىلىمىلەرِە رىىڭايە

ًەمٍارلىؽىؾ .دۇهىاهى

وىلىؽوو ىۆسىّە ىۆسلەؼىۈرۈػ ىڭاروىلىي ىىعڭٌش
دىوىوى

جەرياهىڭڭذت بىڭڭز-بىڭڭزى بىڭڭلەن تُهۇؼڭڭىذۇ

وىلىؽوو ۋە تەوۋتلىىوو يېىىلذۈرۈؼوو ىۆِىوىڭذۇ.

دَظىلىؽىذۇ ظىزدىؽىذۇ ۋە ًەمٍارلىؽىذۇ .ىۇًر

ىالٌي تاىاً مۇهذته دەيذۇ:

بىز-بىزىوى

بەلّىلىمىلىزىڭذۇر

بُلىذۇ .سەرۈر تېپىلفاهذت بىز-بىزىوى

بەلّىلىمىلىڭڭڭزىّە ئىٌپلىڭڭڭي وىلفڭڭڭۇچىٌر

بُلىذۇ .ىۇًرهىڭ

1

واهۇهىڭذۇر ٌىمٍڭو

واهۇهىڭذىى ًالىىڭ

ىۆسىّە سۇلۇش وىلفان بُلىذۇ».

ٌېىىڭذىٍەن ىڭۇ

«مۇىمىى مۇىمىى ىۈچۈن بىز-بىزىوو چىغىىىڭ

2

پاىالىىەتلىزىذە ىالًٌوى

واهۇن بەلّىلىمىلىڭزىّە

رىىايە وىلىذۇ ىالًٌوىڭ

ًەر دتىىڭم ٌۆسىىىڭ

تۇرىذىفان پۇئىا بىواـا ىُئؽاؼىۇر».

مۇهذته دېّەهلىٍو بايڭان وىلىوىڭذۇ :پەيفەمڭرەر
ىەلەيٌىععاًش رتۋًا دېّەن جايڭذت بىڭز ٌڭارۋتن
بىلەن ىۇچزتؼىان بُلۇپ ىۇًردىى «ظىلەر ٌىڭم

تەوۋتلىىو ٌۈچىىىذۇ.

بُلىعڭڭىلەرگ» دەپ ظڭڭُرىذى .ىڭڭۇًر :بىڭڭش
مۇظۇلماهٌر بُلىمىش دەپ جڭاۋتپ بېزىڭ

ًەدىڭڭڭڭغ ٌىىابلىزىڭڭڭڭذت پەيفەمڭڭڭڭرەر
ًاجىٌرـا پاىالىىەت جەرياهلىزىذت

«مەن رەظۇلۇلٌي بُلىمەن دېڭذى .ىۇًرهىڭ
ىارىعىذىى بىز ىايال بىز ٌىچىَ بالىوو ٌۆتۈرۈپ

تۇتۇۋېلىؽىا ىىؽارەت وىلفاهلىىو ًەتىڭا بەسىڭلەر

تۇرۇپ :بڭۇ بڭاً ًەج وىلعڭا بًُمڭذۇگ دەپ

مېغىؽڭڭوو تىشلىىىۋەتٍەهڭڭذە« :ىڭڭو ئڭڭاًيىي!

ظُرىذى .پەيفەمڭرەر ىەلەيٌىععڭاًش« :بُلىڭذۇ

ىالذىزىماپ مېغىغٌر ىالذىزتڭفۇلۇه يائؽو ىىؾ
ىەمەط»

ظىشِە ىەجىز بېزىلىذۇ»

دېّەهلىٍو بايان وىلىوىذۇ.

5

دېذى .ماها مۇؼۇهذته

ىۆسىارت تُهۇؼۇػ ىاروىلىي ىۇًرهىڭ

وېزىوذتؼڭڭٌر! پەيفەمڭڭرەر ىەلەيٌىععڭڭاًموى

مېٌزى-مۇًەبرەت

ظۈرە بەوەرە  -229ىايەت.

2

ظۈرە تاًه  -1ىايەتوى

3

ىىماش بۇئارى رىۋتيىىو.

بىز وىعمو.

18

ىارىعڭىذت

بىڭز-بىڭزىّە ٌۆيۈهڭۈػ

ىۆسىارت ًەمٍارلىؽىؾ ًاظىل بُلىذۇ.
1

ظڭىش

ٌىمگ دەپ ظُرىذى .پەيفەمڭرەر ىەلەيٌىععڭاًش:

بىڭڭز-بىزىوڭڭو ىىىىىزمەظڭڭلىٍٍە ىڭڭۆسلىزىوو

3

4

ىىروڭڭو ىابرڭڭاط رەسىىەلًٌڭڭۇ ىەهٌۇماهىڭڭ

تۇرىذىفاهلىىىوو ٌۆس ىالڭذىفا ٌەلىۈرىؽڭىذۇ-دە

ىەلەيٌىععاًموى

ىُتىۇرىعڭىوو پەوەت دىوىڭي

پەيفەمرەر ىەلەيٌىععڭاًش مۇهڭذته دەيڭذۇ:

بۇ ىڭايەتلەرِە ىاظاظڭەن ًڭاجىٌر بڭارلىي

ىۇًرهى

ياردىمىڭذە

وېزىوذتؼلىي رىؽىىعو باـٌپ تۇرىذۇ.

«ىەهە ؼۇ ىالًٌوىڭ
ىالًٌوى

يۇرت-ماٌاهلىزىوىڭ

ىىجىىمڭاىىي

ىىىىىعادىي ۋە ظىىاظىي ىەًۋتللىزىڭذىى ئەۋەردتر

ىۇهىغفڭڭا ئىٌپلىڭڭي وىلمڭڭاڭٌر ىالًٌوىڭڭ
ستلىمٌردۇر».

ًەر وايعو جايلىزىڭذىى

ٌەلّەن ًاجىٌر ًەج پاىالىىىەتلىزىوو ىادت وىلىؾ

بڭارلىي بەلّىلىمىلىڭزىّە تُلڭۇه ىەمەل

«ىەهە ؼۇًر ىالًٌوىڭ

يۇرت-ماٌاهلىزىفا بۇ ِۈسەل

4

ىىماش بۇئارى ۋە ىىماش مۇظلىم رىۋتيىىو.

5

ىىماش بۇئارى رىۋتيىىو.

ٌ .11ەچڭڭۈرۈػ ۋە ىەپڭڭۇ وىلىڭڭؾ .ىەبڭڭۇ

وىلىؾ جەرياهىذت هۇرـڭۇن تڭارىخىي ىەظڭلىمىلەر

ًڭڭۇرەيزە رەسىىەلًٌڭڭۇ ىەهٌڭڭۇدىى پەيفەمڭڭرەر

بىلەن ىۇچزىؽىذۇً .ەربىز ًاجو ًەجّە يېىەرلىَ

ڭان
ڭو بايڭ
ڭذته دېّەهلىٍڭ
مۇهڭ

ستد-رتًىڭڭلە ىڭڭېلىؾ بىڭڭلەن ىڭڭائىزەت ستد-

وىلىوىڭڭذۇ« :ىەرەلڭڭات ٌڭڭۈهو ىڭڭالٌي تاىڭڭاً

رتًىلىلىزىوڭڭو ىەظڭڭلەپ رىىڭڭائُرلۇه بىڭڭلەن

بەهذىلىزىوو دَستئىىى ىەڭ ٌۆپ ىاستت وىلىذىفان

ڭار بُلڭۇپ ٌېىىؽڭىذىى ًەسەر
بىٍڭ

ڭاًموى
ىەلەيٌىععڭ

ٌۈهذۇر».

ىەمەللىزىوىڭ

1

ڭو ستد-رتًىڭڭلە
ڭائىزەتٍە يائؽڭ
ڭذىفان ىڭ
ىەيلەيڭ

ڭغ ىڭڭالٌي تاىاًهى ڭ
ڭۇ ًەدىڭ
بڭ

تەيىارًؼڭڭىا تىزىؽڭڭىذىفان بُلىڭڭذۇٌ .ىڭڭىىم-

هاًڭڭايىىو

ٌېچەٌلىزىوو ظېلى

ٌەچۈرۈش وىلفۇچو هاًڭايىىو ىەپڭۇ وىلفڭۇچو

ىالًٌوى

بەهذىلىزىّە هاًايىىو مېٌزىران ستت ىىٍەهلىٍىڭّە
دتًلەت وىلىڭڭذۇ .ىڭڭالٌي تاىاًهىڭڭ

ٌەچڭڭۈرۈش

باپٌ-ەمرەـەللىڭَ پەرولەهمەيڭذىفان ٌېپەهلىڭَ
ٌېىى

ٌەلّەن ًەربىز ًاجو بڭۇ

تۇرىذىفان بُلىڭذۇ .ظڭالا-مەرۋە ىُتىۇرىعڭىذت

وىلىذۇ .چۈهٍو پەيفەمرەر ىەلەيٌىععڭاًش ىىعڭٌش

ظەىىو وىلىؾ جەرياهىذت ًاجەر ىاهىوى

باؼڭڭىىٌرهو

ىُتىۇرىعڭڭڭىذت ىالًٌىڭڭڭا ىىلىىجڭڭڭا وىلىڭڭڭ

رەًىڭڭم وىلفاهٌرـڭڭا رەًىڭڭم وىلىڭڭذىفاهلىىىوو

يۈِۈرِەهلىٍىوو ىائىزى ىۇهى

ىۆِەتٍەن.

ىالًٌىىى تىلەيڭذىفان ۋە ىۈمىڭذۋتر ياؼڭايذىفان

بەيىىوو ٌۆرِەن ًەر واهذته ًاجو ٌۆس

بُلىذۇ .ؼۇهىغذەً وىىامەت مەيذتهىڭذت هڭامە-

ىالذىذىٍو بۇ ىۇلۇؿ ٌەبىوو بىوا وىلفان ًەسرىىو

ىەمالىوى ڭ

ىىرڭڭزتًىم ىەلەيٌىععڭڭاًش ىڭڭُـلو ىىعڭڭماىىل

وىلى ڭ

ىۇهى ڭ

وُلىڭذىى ىڭاستت

تىزىؽىذىفان بُلىذۇ .ىەرەلاتىا تۇرۇػ جەرياهىذت
وىىڭڭامەت ۋە مەًؽڭڭەر مەيڭڭذتهو واتڭڭارلىىٌرهو

ٌىزلىزىڭذىى

ىەظلەپ بۇ ٌڭۈن ىۈچڭۈن يائؽڭو تەيىڭارلىي

پاٌلىفان ظڭۆيۈملۈً پەيفەمرىزىمىڭش مڭۇًەممەد
ۋە ىۇًرهىڭڭ

وىلىذىفان بُلىذۇ .ؼۇهىغذەً يەهە ًەربىز ًڭاجو

پىذتٌار ظاًابىلىزىوو

سەمشەش ىىچٍەهذە ًڭاجەر ىڭاهىوو ىۇهىڭ « :هە

تەۋًىڭڭذ ًەوىڭڭىەت يُلىڭڭذىٍو

پىذتٌارلىىلىزىوو ىەظٍە ىېلى

يائؽڭو

ىەمەلڭڭلەر ىڭڭاروىلىي تارتسىعڭڭىوو ىېفىزلىىىؽڭڭىا

ڭۇتٌرهو چېىى ڭ
ڭذىٍو بڭ
ىىچىڭ

ىەلەيٌىععاًموو ىۇ ستتوى

ڭذىفاهلىىىوو
ڭىىى بېزىلىڭ
ڭو تەرەپڭ
وايعڭ

ىەظلەپ يائؽو ىىؽٌرهو ٌۆپ وىلىڭ

پىذتٌارلىىلىزىوو ۋە

تاؼٌپ ىۇهو ؼېزىَ ىېىىىادًرهى

مۇرتدى ًاظڭىل

بُلفاهلىىىوو ىەظلەپ ًەر واهڭذته ًڭاجەتلىزىوو

 .12پىذتٌارلىي .مەظجىذىل ًەرەمّە ٌىزى

ٌېىىى بۇ ٌەبىوو مۇؼزىٌٍرهى

ىالًٌوى

رەًمىىىذىى ىۈمىذۋتر بُلۇپ بڭۇ ىىٍٍڭو تڭاؿ

ڭىىٌرـا
ڭذىفاهلىىىوو باؼڭ
ڭۈرِەهلەرهو ٌەچۈرىڭ
ٌەچڭ

ىەلەيٌىععاًمٌرهو ىۇًرهى

ٌەيوىذىى وُـٌؼماپ ىاددىي-ظڭاددت

ياؼڭڭايذىفان دتۋتملىڭڭي ىۆلڭڭۈموو ىەظڭڭلەپ

ٌەچۈرۈش وىلىذۇ ىەپۇ وىلىذۇ رەًىم-ؼڭەپىەت

ىالًٌوى

بارىڭذىفاهلىىىوو ىەظڭلەپ ًەؼڭەمەتلىَ

تۇرمۇؼوى

ىۈمىذلىزىّە يېىىؾ ىۈچۈن ىاۋۋتل بىز-بىزىوڭو

ىڭڭۈممىىىّە ىڭڭالٌي تاىاًهىڭڭ

ىالذىفا دۇهىڭا ىەًلىوىڭ

ٌېىىملىڭزىّە

ىُئؽايذىفان ٌىڭىىملەر بىڭلەن ىەمەط بەلٍڭو

وىلىؽىوو ىەپڭۇ وىلىؽڭىوو رەًىڭم-ؼڭەپىەت
وىلىؽىوو ىۈمىت وىلى

ىېٌزتمفا ٌىڭزىؾ جەرياهىڭذت

ىادىمىشتت هە يېمەً-ىىچمەً يُه بۇ جىلفىفڭا

ىۇًردت پىذتٌارلىي

مېوو بۇ بُۋىىىم بىلەن بىڭزِە وُيڭۇپ ٌېڭىىؾ

رًَلىزى جاهلىوىؽىا باؼٌيذۇ.

ىالًٌوى

ىەمزى بىلەن بُلفڭان بُلعڭا ىڭالٌي

 .13تارىخىي ىەظلىمىلەردىى ىىمڭاهىي دەرط

بىشهڭڭو ًەرِىڭڭش ستيە وىلۋەتمەيڭڭذۇ!» دېڭڭّەن

ىېلىؾً .ەربىز ًاجو ًەج پاىڭالىىەتلىزىوو ىڭادت

ىۇهىغذىٍو ٌۈچلۈً ىىماهفڭا دتًلەت وىلىڭذىفان
ڭالٌي تاىاًهى ڭ
ڭلەپ ىڭ
ڭۆسىوو ىەظڭ
ظڭ

1

ڭو
يائؽڭ

بەهڭڭذىلەرهو ًەرِىڭڭش ستيە وىلۋەتمەيڭڭذىفاهلىىىفا

ىىماش بۇئارى ۋە ىىماش مۇظلىم رىۋتيىىو.
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ىىماهو مۇٌەممەل بُلىڭذۇً .ەربىڭز ًڭاجو يەهە

پەرۋەردىّارىمىش! ىىٍٍىمىشهو ىۆسۈڭّە ىىىاىەتمەن

مىوادت تاػ ىېىىؾ پاىڭالىىىىو جەرياهىڭذت ًڭاجەر

ىەۋًدلىزىمىشدىومڭۇ ىڭۆسۈڭّە

ىاهىوى

يەهە بىز وېىىم ظىوىلى

وىلفىى بىشهىڭ

ىىىاىەتمەن ىۈممەت چىىارـىى بىشِە ًەجىمىشهى

ىىؾٌ-ۈؼلىزىّە

يارىفىذەً بُلفان تۇهجو ىُـلىوو ىالٌي يُلىڭذت

واىىڭذىلىزىوو بىلڭذۈرِىى تەۋبىمىشهڭو وُبڭۇل

وۇرباهلىي وىلىؾ ىەمڭزى ٌەلّەهڭذە« :ىڭالٌي

وىلفىى چۈهٍو ظەن تەۋبىوو هاًڭايىىو وُبڭۇل

ىُـلۇش بُلعا

وىلفۇچىعڭڭڭەن هاًڭڭڭايىىو مېٌزىراهعڭڭڭەن.

بېزىؽٍە رتسىمەن!» دېّەن ىۇهىغڭذىٍو ىىمڭاهو

پەرۋەردىّارىمىش! ىۇًرهى

ىىچىذىى ىايەتلىزىغوو

ٌڭۈچ-وڭۇۋۋەتوو ىەظڭلەپ يائؽڭو ٌڭۆرِەن

ىۇًرـا تىٌۋەت وىلىڭ

هەرظىلىزىوو ىالٌي يُلىذت تەوڭذىم وىًٌيڭذىفان

(يەهڭڭو وۇرىڭڭاهوو) ًېٍمەتوڭڭو (يەهڭڭو پڭڭاً

ًەوىىىي مۇىمىوٌردىى بُلۇؼىا تىزىؽىذۇً .ەربىڭز

ظڭڭۈهوەتوو) ىۇًرـڭڭا ىۆِىىىڭڭذىفان ىڭڭۇًرهو

ىڭُـلو

(مۇؼزىٍلىَ ۋە ِۇهاًٌردىى) پاً وىلىذىفان بىز

يُلىذت ًىلىفۇ بىز ىُـلۇمٍەن مى

ًاجو يەهە ىىرڭزتًىم ىەلەيٌىععڭاًموى

ىىعماىىل ىەلەيٌىععڭٌمفا« :ىڭو ىُـلڭۇش! مەن

پەيفەمرەر ىەۋەتٍىى ًەوىىەتەن ظەن ـالىرعڭەن

ظېوو بُـۇسًپ وۇرباهلىي وىلىؽىا (ىەمز وىلىوى )
چۈؼەپىىمەن (پەيفەمرەرلەرهى
ۋە ىۇًرهى

ىىؽلىزى ىالًٌوى

بُلىذۇ) ىُيٌپ باوىىوا! ظېوى

ًېٍمەت بىلەن ىىؾ وىلفۇچىعەن»

چۈؼو ًەوىىەتىڭۇر
ىەمڭزى بڭُيىچە
واهذته پىٍزىڭ

بُلفان ظەۋەپلىَ ىۆسلىزىذە ٌىرىز پەيذت بُلڭۇپ

(ىۇهىغفا) مېوو ظەۋر وىلفۇچو تاپىعڭەن»

1

ًەجوى

دەپ

ًاجو ًەجوى

ًەوىىىي لەسسىىىوڭو تېىاًيڭذۇ ۋە

ىالٌي تاىاًهى ٌ« :ىؽىلەر ىۆسلىزىّە تېّىؽڭلىَ

ىىماهىوو ىەظلەپ سەرۈرىىىىو ٌەلّەهڭذە ىڭالٌي

بُلفڭڭان (دىوى ڭي ۋە دۇهىڭڭاۋىي) مەهپەىەتلەرهڭڭو

يُلىذت جڭان ۋە مېلىوڭو ىايىمايڭذىفان ىىمڭاهو

ٌۆرظڭڭۇن» دېڭڭّەن مۇبڭڭارەً ظڭڭۆسىذىٍو

ٌۈچلڭڭۈً مڭڭۇىمىوٌردىى بُلۇؼڭڭىا تىزىؽڭڭىذۇ.

مەهپەىەتلەردىى ىاس-تًُ بەًزىلىوەلەيڭذۇ .ؼڭۇڭا

ؼۇهىغذەً يەهە ًەربىز ًڭاجو ىۇلڭۇؿ ٌەبىوڭو

ًەج ياٌو ىۆمزە ىىرادىىىوو ىادت وىلىؾ ىۈچڭۈن

ٌۆرِەهذە ۋە ىڭۇهو تڭاۋتپ وىلفاهڭذت يۇوىزىڭذت

ٌەلّەن ًەربىز ًاجىوى

دېىىلّەهذەً هۇرـۇن ظڭىواوٌردىى ىۆتٍەهڭذىى

ىادت وىلى

ٌېىىى بۇ ىۇلۇؿ ٌەبىوو بىوڭا وىلىؽڭىا تەٌلىڭ

بۇ ىرادەتلەرهو مۇهذتوٌ

وُيماظىىى بەلٍو بڭۇ ىىرڭادەتلەرهو

تُـزت ۋە مۇٌەممەل ىڭادت وىلىڭ

وىلىوفان ًەسرىىو ىىرزتًىم ىەلەيٌىععڭاًش بىڭلەن

«ىڭۆسلىزىّە

تېّىؽڭڭلىَ بُلفڭڭان (دىوىڭڭي ۋە دۇهىڭڭاۋىي)

ظڭڭڭۆيۈملۈً ىڭڭڭُـلو ىىعڭڭڭماىىل

مەهپەىەتلەر»دىى ىاس-تًُ بەًزىلىوىؾ ىۈچۈن بۇ

ىڭڭۇلىوو

ىىرادەتلەرِە ىاىىت يائؽو ماتىزيڭالٌرهو تېپىڭ

وُپۇرىۋېىىڭڭڭ « :پەرۋەردىّڭڭڭارىمىش بىشهىڭڭڭ

ىُوۇؼىوو ياٌو بۇ مەسمۇهڭذت ظڭۆسلەهّەن دەرط

(ئىشمىىىمىشهو) وُبۇل وىلفىى ظەن ًەوىڭىەتەن

ظُرۇهلىزىوو ىىشدەپ تېپى

(دۇىڭڭڭايىمىشهو) ىڭڭڭاڭٌپ تۇرـۇچىعڭڭڭەن

1

ًەربىز پاىالىىەتلىزىڭذىى ؼڭۇ وەدەر

ىىوچىٍە ًېٍمەتلەرهڭو يەٌڭۈهلىىەلىّەن ًەربىڭز

جاۋتپ بەرِەن ٌۈچلۈً ىىڭزتدە ۋە مۇظڭىەًٍەش

ىۇلڭڭۇؿ ٌەبىوىڭڭ

«ًاجىم»

وېلىؽىفا يُل وُيمايذىفان بُلىذۇ.

بُلعاڭ ؼۇهو ىىجزت وىلفىڭى ىڭالٌي ئالىعڭا

(هىىىىىمىشهڭڭڭڭو) بىلىڭڭڭڭ

دېّەن بڭۇ

ؼۇًردەً ٌەمىەرلىَ بىلەن دۇىا وىلى

ىەلەيٌىععاًموى « :ىو ىاتا! هېمىّە بۇيزۇلفڭان

ىەلەيٌىععڭڭاًموى

2

ٌەمىەرلىَ بىلەن وىلفڭان دۇىڭالىزىوو ىەظڭلەپ

بڭڭڭارگ» دېڭڭڭّەن ظڭڭڭُىالىفا ىىعڭڭڭماىىل

ىۇهىڭڭڭ

بېزىڭذىفان ٌىىڭابىغوو

واتوىؽىؽو ىىوىڭايىىى

مۇًىم.

تۇرـۇچىعڭڭڭڭەن.

2

ظۈرە ظالمات  -102ىايەت.
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ظۈرە بەوەر  -129 -128 -127ىايەتلەر.

-3تەبلىق وىلماوچو بُلفان ىىؽڭٌرهو
ىالذى بىلەن ىۆسى وىلىؾ:

رَؼەن دەلىللەر بار» دېّەن ىڭايەتوو ىُوڭۇدى.

دەۋەتچىلەر تەبلىق وىلماوچو بُلفڭان ىىؽڭٌرهو

هاماسدت ؼۇهذته واتىىي يىفلىذىٍو ىەِەر جەيواماس

ىالذى بىلەن ىۆس ًاياتىذت تەترىىلىؽڭو ٌېڭزەً.

ظىىىلعا تامچىٌپ ٌۆس يېؽو ىاواتىو».

باؼىىٌرـا يەتٍۈسىڭذىفان ىىؽڭٌر ىڭۆسى ىىجڭزت

1

رەظۇلۇلٌي ٌېچىلىزى هاماس ىُوۇپ پڭۇتلىزى

وىلفان ىىؽٌر بُلۇؼو ًسىم .ؼۇهذته تەبلىفچو

ىىؽؽى

ىاۋتمفا يەتٍۈسۈػ مۇًىم دەپ وارىفان ىىؽڭٌرهو

بۇرۇهىو

ٌېىەتىو .بىز ٌۈهو« :ظىلىوى

ۋە ٌېىىوٍو بارلىي ِۈهاًلىزى مەـپىزەت وىلىوفان

ىاۋۋتل ىۆسى وىلىؽڭو ىاهڭذىى باؼڭىىٌرهو بڭۇ

تۇرظڭڭا هېمىؽڭڭىا بۇهچىلىڭڭَ ٌڭڭۆپ ىىرڭڭادەت

ىىؽٌرهو وىلىؽىا دەۋەت وىلىؽو ًسىم.

وىلىذىٌ!» دېڭذىم .رەظڭۇلۇلٌي« :ؼڭۈٌۈرچان

پەيفەمرىزىمىش باؼىىٌرـا يەتٍۈسِەن ىىؽڭٌرهو

بەهذە بُلمايمەهمۇگ» دەپ جاۋتپ بەردى.

ىالذى بىلەن ىڭۆسى وىلفڭان ۋە ؼڭۇ ىڭاروىلىي

2

مەئشۇمىىە وەبىلىعىذىى ىابزَيلۇه بىز ىايڭال

ىۈلّىعىّە ىايٌهفان بُلفاچىا ىۇهى

ىُـزىلىي وىلفان ىىذى .ىۇهى

ًەربىز ظۆسى ىاڭلىفۇچىٌرـڭا ٌۈچلڭۈً تەظڭىز

ىۇ ىايالوى

وىلفان ۋە وُبۇل وىلىوفان.

ىېلى

مەظىلەن :رەظڭۇلۇلٌي ىىوعڭاهٌرهو ىالًٌىڭا

وُلىوى

ٌېعىلىؽو

ىاىىلىعىّە ۋە وەبىلىعڭىّە هۇمڭۇط

ٌېلەتىو .ؼۇهى

ىۈچۈن ىۇًر رەظۇلۇلٌي

ىەڭ يائؽو ٌۆرىذىفان ٌىؽىلەردىى بىزى بُلفڭان

وۇلچىلىي وىلىؽڭىا دەۋەت وىلفاهڭذت ىڭۆسى بڭۇ
وۇلچىلىىوىڭڭ

يارىىىلىؽىذت ٌېچە بىلەن ٌۈهذۈسهى

هۆۋەتلىؽى

تۇرۇؼىذت ىەوىل ىىّىلىڭزى ىۈچڭۈن ىەلڭۋەتىە

ٌىؽىلەرِە تەبلىڭق ۋە هەظڭىٌەت وىلىڭذىفان

باؼىىٌرهى

هاماسدت «ؼۈبٌىعىشٌو ىاظماهٌرهى

ۋە سېمىووى

ًەسرىىو ىۇظڭامەهو مەسٌڭۇر ىايالوىڭ

ىەڭ تىپىڭڭَ مىعڭڭالو بُلفڭڭان ۋە

وڭُلىوو

ٌەظمەظڭڭلىَ تُـزىعڭڭىذت ؼڭڭاپاىەتچو وىلىڭڭ

ىادەتىىٍو ٌىچىَ ىىؽٌردىمۇ باؼڭىىٌرـا ىڭۈلّە

ىەۋەتىو .رەظۇلۇلٌي ىۇظامەهى

بُلفانً .ەسرىىو ىاىىؽە ىاهىمىش مۇهڭذته بايڭان

ِېپىوو ىڭاڭٌپ

واتىىي ـەسەپلەهڭّەن ًالڭذت مڭۇهرەرِە چىىىڭ

وىلىذۇ« :بىز ٌۈهو رەظۇلۇلٌي يېوىمفا ٌېلىڭ :
«ىو ىاىىؽە! بۇ ٌېچە ماڭا رۇئعڭەت وىٌمعڭىشگ
رەبرىم بىلەن بًُپ» دېذى ۋە هاماسـا تڭۇردى.
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1

ىىروو ٌەظىز تەپعىزى -2تُش -164بەتٍە وارتڭ.

2

ىىماش بۇئارى ۋە مۇظلىم رىۋتيىىو.

مۇهذته هۇتۇه ظۆسلىذى« :ظىلەردىى ىىلّىزىٍو

مۇظڭۇلماهٌرـىٌ تەظڭىز وىلىڭذۇ .يەهە هۇرـڭۇن

ڭىلەر
ڭابزۇيلۇه ٌىؽڭ
ڭۈس ىڭ
ڭذە يڭ
ى ڭۈممەتلەر ىىچىڭ

ٌىؽىلەر واهچە وېىىمٌپ ىاڭلىفڭان بُلعڭىمۇ يەهە

ىُـزىلىي وىلعا جاستلىماپ ىڭاددىي بىچڭارىلەر

ىۆسى بىلّەن پەدىڭّە ياؼڭىماوىا .بڭۇ ىىوىڭايىى

ىۈچڭۈن

ڭۋتل .بۇهىڭ
ڭلىي ىەًڭ
ىىچىوىؽڭ

ڭلىي
ىەڭ ىاظاظڭ

ظەۋەبو ظۆس بىلەن ىەمەلىىەتوىڭ

بىڭز–بىڭزىّە

ىُـزىلىي وىلعا وُلىوو ٌېعەتىو .بۇهى

ىالٌي ىۇًرهو ًڭاًً وىلفڭان .ىڭالٌي بىڭلەن
ڭەمٍو ىەِەر مۇًەممەدهىڭ
وەظڭ

ىۇيفۇن بُلمىفاهلىىو ئاتىپوى

ڭاتىمە
ڭشى لڭ
وىڭ

ىُـزىلىي وىلفان تەوذىزدىمۇ ىەلڭۋەتىە ىۇهىڭ
وُلىوو ٌەظٍەن بًُتىىم».
رەظڭڭۇلۇلًٌوى
مۇظۇلماهٌرهى

ظۆسلىّەن هۇتىىوىڭ

1

ىەمەلىڭي

بىڭز يەردىڭى

چىىمىفاهلىىىذۇر.

-4دەۋەتوڭڭو چىزتيلىڭڭي ىۇظڭڭلۇبىا
يەتٍۈسۈػ

تا وىىڭامەت ٌڭۈهىّىچە ىۇهىڭ

ظۆسىّە ىەمەل وىلىؽىفا تۈرتٍە بُلفان .پۈتڭۈن
ًاياتىذت مۇظىەًٍەش ىىماهو ىاروىلىي رەظۇلۇلًٌىا
ىەمەلىىىىىوى

ياسـۇچىٌرهىڭ

ًاياتو بىلەن ياسـڭان ٌىىابىوىڭ

بڭڭۇ وەدەر ىالىىجاهڭڭابلىىو

باـٌهفڭڭاهٌر رەظڭڭۇلۇلًٌوى

ىەمەلىىىىو بىڭلەن

جاهابو رەظۇلۇلٌي بىز هەرظڭە ىڭۆِەتمەٌچو

ِېپڭڭو بىڭڭلەن

ياٌو بىز ىىؽوو تەۋظىىە وىلماوچو بُلعا ىالذى

بىزدەٌلىٍىذىى ىۇهىغفڭا پۈتڭۈهلەپ

بىلەن ىاڭلىفۇچىوى

ىىؽەهّەن.

ٌۆڭلىوو چىزتيلىڭي ظڭۆسلەر

بىلەن ىۆسىّە رتش وىلى

ىاهذىى ِېپىوو دەيىىڭو.

جەمىىىەتوڭڭو ىىعڭڭٌي وىلمڭڭاوچو بُلفڭڭاهٌر

بۇهذته بُلفاهڭذت ىڭاڭلىفۇچىٌر دىىڭىەت بىڭلەن

بۇ تەرىپىڭذىى ظڭاۋته ىېلىؽڭو

ىاڭٌيىىو ۋە ىڭۇ ظڭۆسلەر ىاڭلىفۇچىفڭا تەظڭىز

رەظۇلۇلًٌوى

ًسىم .ؼۇهذته ٌىؽڭىلەرِە تەظڭىز ٌۆرظڭىىى
وەلرلەرهى

تۆرىذىى ىُرۇن ىېلىؽڭوى

وىٌتىڭڭو .هەتىجىڭڭذە دەۋەت مۇۋەپپەوىىەتلىڭڭَ
بًُتىو.

بىزدىورىڭز

ؼەرتو ىۆسى ٌۆرظەتمەٌچو بُلفان يُلفا ىڭاۋۋتل

مەظىلەن :بىز ٌۈهو بىز يېّىت رەظۇلۇلًٌوى

ىۆسى مېغىؽىۇر.

ًۇسۇرىفا ٌېلى « :ىو رەظڭۇلۇلٌي! ماڭڭا سىوڭا
وىلىؽىا رۇئعەت بەرظڭىلە چڭۈهٍو مەن ظڭەۋر

بىزتۋـا ىالًٌىىى وُروۇپ يڭاػ تۆٌۈؼڭوى
پەسىلىىو ًەوىىذە ۋەس ىېىىماوچو بُلفاهذت ىالڭذى

وىٌلمايمەن» دەيذۇ .مەجلىعىىٍىلەر بۇ يېّىىوى

بىلەن ىۆسىمىش ٌېچە تڭۇرۇپ ىڭالًٌوو ىەظڭلەپ

ظۆسىّە ًەرئىل پُسىىعڭىىەدە بُلىڭذۇ .بەسىڭلەر

ياػ تۆٌەلىؽڭىمىش ٌېڭزەً .ؼڭۇهذته وىلفاهڭذت

رەظۇلۇلًٌىا مۇؼۇهذته ىەدەپعىش ِەپ وىٌمعەن!

ىاهذىى ىەتىّەهذە ىاۋتمفا بۇ ًەوىە ۋەس ىېىىعڭاه

ىاـشىوو ياپماوچو بُلىڭذۇ .بەسىڭلەر

دەپ ىۇهى

ِېپىمىش ٌىؽىلەرِە تەظىز وىلىذۇ .بُلمىعا ىڭالٌي

ىۇهى

ٌۆيوىٍىذىى تۇتڭۇپ تارتىڭذۇ .بەسىڭلەر

«هېمىؽىا ىۆسۈڭٌر وىلمايذىفان ىىؽڭوو

ىۇهى

يۈسىّە بىز ٌاچڭات ىۇرمڭاوچو بُلىڭذۇ.

تاىاًهى

دەيعىلەرگ» 2دېّەن ىايىىىوى
ىايلىوى

ڭۇ
ڭزى بڭ
ڭمەت پەيفەمرىڭ
ڭەپىەت ۋە رەًڭ
ڭېٍىى ؼڭ
لڭ

تەهىىذ ىُبىېٍىىىفا

والىمىش.

رەظۇلۇلًٌوى

بُلمىفۇر ِەپلەرهو وىلفان ىەدەپعىش يېّىىوو يېوىفا
چاوىزىذۇ ۋە ىۇهو ىۆسىّە يېىىى ىُلىۇرـۇسىڭذۇ.

ظاًابىلىزىّە ىېىىىان ظۆسلىزى

رەظۇلۇلًٌوى

(ًەدىعلىزى) وُلىمىشدت بار .ئاتىپٌر مۇهرەرلەردە

بۇ ىىؽو ىڭۇ يېّىڭىٍە هاًڭايىىو

تەظىز وىلىذۇ ۋە وەلرو رەظۇلۇلًٌىا رتش بُلىذۇ.

رتظا ۋتروىزتپ ىۇ ًەدىعلەرهو هەوىل ٌەلىۈرىڭذۇ.

رەظۇلۇلٌي هاًايىىو ظىلىي تەلەپپۇسدت ىۇهىغفا:

لېٍىى بڭۇ ًەدىعڭلەر هاًڭايىىو ىڭاس ظڭاهذىٍو

ڭڭڭ بڭڭۇ ىىؽڭڭوى
1
2

ٌۆرەمعەنگ-دەپ ظُرتيذۇ.

ىىماش بۇئارى ۋە مۇظلىم رىۋتيىىو.
ظۈرە ظەك -2 :ىايەتوى

ىاهاڭفڭڭا وىلىوىؽڭڭىوو رتۋت

بىز وىعمو.
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ڭ ىاهاش-دتدتش ظڭىلىّە پىڭذت بُلعڭۇن ىڭو

ؼېٌىذ بُلىڭذۇ .ىڭۇرۇػ تۈِىّەهڭذىى ٌېڭىىى

رەظۇلۇلٌي ًەرِىش رتۋت ٌۆرمەيمەن.

ڭاهٌر
ڭېٌىذ بُلفڭ
ڭاًابىلەردىى «ؼڭ
ڭۇلۇلٌي ظڭ
رەظڭ

ڭڭڭ ًڭڭېچٍىم ىاهىعڭڭىفا بۇهڭڭذته ىىؽڭڭوى

بڭڭارمۇگ» دەپ ظڭڭُرتيذۇ .ظڭڭاًابىلەر :يڭڭُه
ًەممىمىش تُلۇه دەيذۇ .رەظۇلۇلٌي« :بەلٍڭو

وىلىوىؽىوو رتۋت ٌۆرمەيذۇ.
ڭ ظېوى

وىشىڭ

بۇهذته ىىؽوى

بار» دەيذۇ ۋە بالىعىذىى ىايزىلفڭان يڭۈرىٍو

بُلفڭان بُلعڭا ىۇهىغفڭا

لەئىە بُلفان دتدت ٌەبىڭي ىەتزتپوڭو ىىشدەؼڭٍە

وىلىوىؽىوو ئاًمىى گ

باؼٌيذۇ .ئىلو ٌۆپ ىىشدىّەهذىى ٌېىىى ًېلىىڭو

ڭ جېوىم ظىلىّە پىذت بُلعۇن ىو رەظۇلۇلٌي

يىّىىوو بىز يەردىى تاپىذۇ وارىعڭا ىڭۇ يەتڭىە

ًەرِىش ئالىمايىىىم.

ٌاپىزهى

ڭ ًېچٍىم وىشىفا بۇهذته ىىؽوى

ىىچىذە ًەر يىزى سەئمىلەهّەن ۋە وُلىذت وىلىچ

وىلىوىؽڭىوو

تۇتىان ًالذت ؼڭېٌىذ بُلفڭاهىٍەن .رەظڭۇلۇلٌي

رتۋت ٌۆرمەيذۇ.
ڭ ًامماڭفا بۇهذته ىىؽوى

يېّىىوى

وىلىوىؽڭىوو رتۋت

تڭۇرۇپ مۇهڭذته

بېؽىوو تىشىفا ىېلى

دەيذۇ« :ىڭو ىڭالٌي! بڭۇ مەهذىوڭذۇر ۋە مەن

ٌۆرەمعەنگ

ىۇهىغذىومەن».

ڭڭڭ يڭڭاه ىڭڭو رەظڭڭۇلۇلٌي ًەرِىڭڭش رتۋت

3 2

ڭلەن
ڭاًابىلەر بىڭ
ڭۇلۇلٌي ظڭ
ڭۈهو رەظڭ
ڭز ٌڭ
بىڭ

ٌۆرمەيمەن.
ڭ ظىغلىغفا بۇهذته ىىؽوى

جەظىذىوى

يېوىذت پۈتۈن بەدىوو واهٌر

مەظچىىىە ىُلىۇرتتىو .بىز ىادەش مەظچىىٍە ٌىزى

وىلىوىؽڭىوو رتۋت

ڭذەپ
ظڭىىّىلو تڭۇردى .ظڭاًابىلەر ىڭۇهو ًەيڭ

ٌۆرەمعەنگ

چىىىزىؽىا تەمؽىلىۋېذى .رەظۇلۇلٌي« :تُئىاڭٌ

ڭ ياه ياه رتۋت ٌۆرمەيمەن.

ىۇهو ظىىّىلو وُيۇڭٌر» دېذى .ىۇ بىز ىەىزتبو
(يەهو ظڭەًزتلىي ىڭادەش ىىڭذى) .رەظڭۇلۇلٌي

ڭ ًېچٍىم ًاممىعڭو تاـڭا ىاچىعڭو يڭاٌو
وىشىوىڭڭ

ظاًابىلەرهو تُظمىفان بُلعڭا ىۇهىغفڭا وڭاتىىي

بۇهڭڭذته ىىؽڭڭىا ىۇچزىؽڭڭىوو رتۋت

ڭذەپ
ڭۇهو ًەيڭ
ڭا ىڭ
ڭو ًەتىڭ
ڭذە بُلۇؼڭ
مۇىامىلىڭ

ٌۆرمەيذۇ.

چىىىزىؽو مۇمٍىى ىىڭذى .ظڭەًزتلىي ىڭادەمّە

رەظۇلۇلٌي مۇؼۇهذته ىەوىل يُلو بىلەن بڭۇ
يىّىىوو سىواهى

بۇهذته وُپال مۇىامىلە وىلىوعا ظاًابىلەر بىڭلەن

يامان ىىؾ ىىٍەهلىٍىڭّە وايىڭل

ىۇهى

وىلفاهڭڭذىى ٌېڭڭىىى مۇبڭڭارەً وڭڭُلىوو ىۇهى ڭ

ىڭڭادت وىلىڭڭ

ٌۆٌعىّە وُيۇپ «ىو ىڭالٌي! بڭۇ يىّىىوىڭ

ظۈيذۈٌىوى

1

ٌېلى

ىۇهى

ىۈظىىّە تۆٌۈڭٌر» دېذى .ىاهڭذىى

ىۇ ىادەموو يېوىفا چاوىزى

هاًايىىو مۇًيىملىڭي

بىلەن« :بۇ يەر بۇهذته ىىؽٌرـا ًيىي ىەمەط

رىۋتيەت وىلىوىؽىچە بۇ يېّىڭت ؼڭۇهىغذىى

بۇ ىالًٌوو سىٍىز وىلىذىفان هاماس ىُوۇيڭذىفان

ٌېڭڭىىى هاًڭڭايىىو ىىپپەتلىڭڭَ بُلڭڭۇپ ٌەتڭڭٍەن
بُلعىمۇ لېٍىى ىۇهى

بُلفاهڭڭذىى ٌېڭڭىىى رەظڭڭۇلۇلٌي

ظاًابىلەرِە «بىز چىلەً ظۇ ىېلى

ِۇهاًلىزىوو مەـپىزەت وىلفىى وەلرىوو پڭاٌلىفىى
ۋە ىىپپىىىوو ظاولىفىى» دەپ دۇىا وىلذى.

ًېچ پەروو والمايىىو .ىۇ ىادەش ًڭاجىىىوو

4

ۋە وۇرىان ىُوۇيذىفان جاپ» دېذى .ىۇ ىڭادەش

بۇرۇهىو ىەًۋتلو ًەممىّە

ئاتاًؼىاهلىىىوو چۈؼىوى

ىايان بُلفاهلىىو ىۈچۈن ًڭېچٍىم ىۇهىغفڭا وىڭش

ئىجىل بُلفان ًالڭذت

بەرمىّەهىٍەن .رەظۇلۇلٌي بۇهو ىۇوڭۇپ ىارىفڭا
چۈؼۈپ ىۇهو ىۆيلەهذۈرۈپ وُيفاهىٍەن .يېّىڭت

2

ىۆيلەهّەهذىى ٌېىىى واتواؼىان بىزىوچڭو ـاستتىڭا

رىۋتيەت وىلىوفان.

1

ىىماش ىەًمەد رىۋتيىىو.
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بەسى رىۋتيەتلەردە بۇ يىّىىوى

3

ىىماش مۇظلىم رىۋتيىىو.

4

ىىماش مۇظلىم رىۋتيىىو.

ىىعمىوى

جۇلەيرىب ىىٍەهلىٍڭو

چىىىڭڭ

ٌەتىڭڭو .ظڭڭاًابىلەر بڭڭۇ ىادەموىڭڭ

ىەئٌوعىشلىىىفا رەظڭۇلۇلًٌوى

بُلعا ىىذى ىادەملەر ىۇهى
ٌەتٍەن بًُتىو .ؼۇهى

ؼڭۈهچىلىَ ٌەڭ

وُرظڭڭاولىي ۋە ىەپۇچڭڭاهلىي بىڭڭلەن مۇىڭڭامىلە

ىەتزتپىذىى تاروڭاپ

ىۈچۈن دىوىي ئىڭشمەت

وىلفۇچىٌر بُلۇپمۇ دەۋەتچڭو ۋە ىىعڭًٌاتچىٌر

وىلفاهلىىىذىى ًەيڭزتن بُلۇۋتتىڭاهلىىىوو ىىپڭادە

رەظۇلۇلًٌوى

وىلىؽىۋېذى پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًشً« :ەيڭزتن

مۇًيىم ظەۋرىلىَ ظۆسى تاتلىي مۇىامىلىعڭو

وُپڭڭال مۇىڭڭامىلە

بُلۇۋتتامعڭڭىلەرگ ظڭڭىلەرهى

ىەئٌوىوو ىۆسلىزىّە ىۈلّە وىلى

يۇمؽڭڭاه بُلۇؼڭڭو ٌېڭڭزەً .وُپڭڭال ظڭڭۆسلەر

ڭڭڭايمەن .مەن
وىلىؽڭڭڭىغٌرـا يڭڭڭُل وُيالمڭ

ىىوعڭڭاهوى

وىىىوٌؼىۇرـۇچو ىەمەط بەلٍو ىاظاهٌؼىۇرـۇچو

مۇىامىلىلەر ٌىؽىلەرهو واچۇرىذۇ ۋە دۈؼمەهلىٍٍە

بُلۇپ ىەۋەتىلذىم 1».دېذى.

ٌڭڭۆڭلىوو ىاـزىىىڭڭذىفان وڭڭاتىىي

ظەۋەپ بُلىذۇ .بۇهذته وىلىؾ ٌىؽىلەرهو وارؼو
چىىىؽڭىا ىېلىڭ

بۇ ۋەوەلىٍىىى ىايان بُلفاهذەً پەيفەمرىزىمىش

تەبىىىىڭو

بارىڭذۇ .ىىوعڭاهوى

وُپاللىي ۋە واتىىىلىىوو ياوىۇرمايذۇ.

ىۇ ىادەمّە هېمىؽىا مەظڭجىذٌە ظىىىعڭەن! دەپ
ىاستر وىلمىذى .بەلٍو ظاًابىلەرهو ىۇهىغفا ىڭاستر
بېزىؽىىى تُظۇپ والذى ۋە ىۇهىغفا چىڭزتيلىىچە

-5ئاتالىىوو يۈسىّە ظالماظلىي

چۈؼەهذۈردى.

رەظۇلۇلٌي ئاتالىي ىۆتٍۈسِەهلەرهو ىاممىۋىي

رەظڭڭۇلۇلٌي ٌىؽڭڭىلەرِە هاًڭڭايىىو تەمٍىڭڭى
مۇىامىلە وىلى

ظُرۇهٌردت تەهىىذلەؼڭوو ئالىمڭايىىو .بىزتۋهىڭ

ىۇًرهو ىۆسىّە جەلڭب وىٌتىڭو.

ئاتڭڭالىىىوو ٌۆرظڭڭە ىۇهىغفڭڭا ٌايىماظڭڭىىى

يېوىفا ٌەلّەهلەرهو واچۇرۇۋەتمەيىىوً .ەر واهذته

ٌىؽىلەرهى

ٌىؽىّە ٌەڭ وُرظاولىي ۋە ٌەچۈرۈمچاهلىي بىلەن

مۇهرەرِە چىىى « :ىادەملەرِە هېمە بُلذى ىۇًر

ڭايىىو.
ڭزتپ-جاروىزىمڭ
ڭو .ۋتروىڭ
ڭامىلە وىٌتىڭ
مۇىڭ

مۇهذته ِەپلەرهو وىلىؽىۋتتىذۇ بەسىلەر هېمىؽڭىا

ًېچٍىموو رەهجىىمەيىىڭو .وېؽڭىفا ٌەلّەهلەرهڭو

مۇهڭڭذته وىلىڭڭذۇگ 3»...دېّەهڭڭذەً ىُمڭڭۇمىي

ًۆرمەتلەپ مېٌمان وىٌتىو .بەسىذە ىۈظڭىىذىٍو
ٌىىىمىوو مېٌماهفا ٌۆرپە وىلى

ظېلى

ىىپادىلەرهو ىىؽلىىىؾ ىاروىلىي ئاتڭالىي ظڭادىز

بېزەتىڭو.

وىلفڭڭۇچىوو ىاِاًٌهڭڭذۇرتتىوِ .ەپ-ظڭڭۆس بڭڭۇ

ظاًابىلىزىوو ىەڭ چىزتيلىڭي ىىعڭىملىزى بىڭلەن
ڭىوى
ڭان ٌىؽڭ
چڭاوىزتتىوِ .ەپ وىلىۋتتىڭ
بۆلمەيىىو .رەظۇلۇلًٌوى

ؼەٌىلذە ىېىىىلعا تەظىزى ٌۈچلۈً بڭًُتىو ًەش

ڭو
ِېپىوڭ

وىلفان ِېپو ًېچٍىموىڭ

ًەر واهڭذته ٌىؽڭىّە

ىەمەظلىٍىوو چۈؼىوى

ٌەرىمذە بايان وىلىوفان .ىالٌي تاىڭاً مۇهڭذته

رەظۇلۇلًٌوى

مۇًيىم بُلذۇڭ .ىەِەر وُپال بڭاـزى وڭاتىىي

تڭُـزت

تۈسىىىۋتًتىو.

بىڭڭز وېڭڭىىم بىڭڭز مەًەللىوىڭڭ

رەًمىىو بىلەن ظەن ىۇًرـڭا

ًۇسۇرىفا ٌېلى

جامڭڭاىىىو

ىىمڭاش هامڭاسهو

بەً ىۇسۇن ىُوۇيڭذۇ دەپ ؼڭىٍايەت وىلڭذى.

بُلفان بُلعڭاڭ ىڭۇًر ىەتزتپىغڭذىى تاروڭاپ

بەسىلىزى «جاماىەتوو تاؼٌپ چىىى

ٌېىەتىو .ىۇًرهو ىەپڭۇ وىڭل ىڭۇًر ىۈچڭۈن
مەـپىزەت تىلىّىى»...

ٌڭۆڭلىّە تەِمەيىىڭو.

ئاتالىي ظادىز وىلفۇچىٌر وىلفان ىىؽىوى

مېٌزى-ؼەپىەت رەًىمذىل بُلفڭاهلىىو وۇرىڭان
دەيذۇ« :ىالًٌوى

ىالذىذت ىۇهى

يۈسىوو چۈؼۈرمەظىىى

ٌەتٍڭۈدەً

بُلذۇه» دېىىؽىو .بڭۇ ىىؽڭىا رەظڭۇلۇلًٌوى

2

هاًايىىو ىاچچىىو ٌەلڭّەن ىىڭذى .ؼڭۇهذتوىىمۇ

ڭڭۈسەل
ڭڭخۇپ ِڭ
ڭڭۇلۇلٌي ئۇؼڭ
ىەِەر رەظڭ

ىىماموو ىالڭذىفا چاوىزىڭ

ىەئٌولىي مۇًيىم ۋە ٌەڭ وُرظڭاه بُلمىفڭان

«هېمىؽڭىا مۇهڭذته

وىلىعڭڭڭەن» دېمەظڭڭڭىىى بەلٍڭڭڭو پۈتڭڭڭۈن
مۇظۇلماهٌرـا بىز ئۇترە ىُوۇدى .ئۇترىذە« :ىو

1

ىىماش بۇئارى ۋە مۇظلىم رىۋتيىىو.

2

ظۈرە ىالو ىىمزتن -159 :ىايەتوى

3

بىز وىعمو.
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ىىماش ىەبۇ دتۋۇد ىەدەئ بابو.

ىىوعاهٌر! ظڭىلەرِە هڭېمە بُلڭذى ٌىؽڭىلەرهو

ڭو
ڭان (هەپعڭ
ڭذۇ .ىىوعڭ
ڭوو) ئاًيڭ
ىاظاهٌؼىۇرۇؼڭ

واچۇرۇظىلەرگ ظىلەردىى ٌىم ىىماش بُلعا هامڭاسهو

4

وىعىا ىُوۇظۇن .چڭۈهٍو جاماىەتوىڭ
ياؼىوى

ئاًىؽىفا ئىٌپلىي وىلىؽىىى) ىاجىش يارىىىلذى».

ىىچىڭذە

«ظىلەرِە دىوڭذت ًېچىاهڭذته مۈؼڭٍۈللۈٌوو

والفان ىاجىش ىۆسرىعڭو بڭار ٌىؽڭىلەر

بُلىذۇ ».دېذى.

وىلمىذى (ظىلەرهو ظىلەر تڭاوەت وىٌلمايڭذىفان

1

ىىؽٌرهو وىلىؽىا تەٌلى
ئاتڭالىىىوو تۈسىىىڭ

رەظۇلۇلٌي باؼىىٌرهى

پەيفەمڭڭڭڭڭڭرەر ىەلەيٌىععڭڭڭڭڭڭاًممۇ:

هىجات تېپىؽىۋېلىؽىوو ىىوىڭايىى بەً ئڭاًيىىو.
ؼۇهى

«ىاظاهٌؼىۇرۇڭٌر وىىىوٌؼىۇرماڭٌر ئۇؼخەۋەر

ىۈچۈن ًەر واهذته مەظڭىلىوو هاًڭايىىو

ىىؽوى

يېوىفا يڭۈسىّە سەپەر

تالٌيىىو 7.بىشهىغمۇ هەپلە ىەمەل-ىىرڭادەتلەردىى

ٌەتٍەهڭذىى ٌېڭىىى

ٌڭڭۈچىمىش يېىىڭڭذىفاهوو وىلىؽڭڭىمىشهو تەۋظڭڭىىە

ظڭڭاًابىلەرِە« :بڭڭۇ ىڭڭادەمّە دەپ وُيڭڭۇڭٌر
يۈسىذىٍىوو يۇيۇۋەتعۇن» دېذى.

بىزىوو تالٌػ ٌېزەً بُلڭۇپ والفاهڭذت

ِۇهاي بُلمايڭذىفاهٌ بُلعڭا ىاظڭان بڭُلفىوىوو

ظۈرتٍەن بىز ظاًابە ٌەلذى .ىۇ ىادەمّە ىالذىذت
بىز هەرظە دېمەظىىى چىىىڭ

واچۇرۋەتمەڭٌر ».دېّەن 6.ىۇ ىىٍٍو

بېزىغٌر

ىاظان ۋە تەظىزلىَ بىز ؼەٌىلذە بايان وىٌتىو.
بىز ٌۈهو رەظۇلۇلًٌوى

وىلمىذى)».

5

وىٌتىو.

2

8

پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًش ًەرواهذته ىادەموىڭ
ىۆسىّە سۇلڭۇش وىلىؽڭىوو مەهىڭو وىلفڭان .ىڭۇ
ياؼاهفان بىز ٌىؽىوى

-6ىاظاهٌؼڭڭڭىۇرۇػ ۋە بىؽڭڭڭارەت
بېزىؾ.
ىاظاهٌؼڭڭڭىۇرۇػ رەظڭڭڭۇلۇلًٌوى

ىارتن مېغىۋتتىاهلىىىوو ٌۆرۈپ ىەتڭزتپىىٍىلەردىى
«بۇ هېمە ىەًۋتلگ» دەپ ظُرىذى .ىۇًر« :بۇ

دەۋەت

ٌىؽو مېغىؽڭوو هەسىڭز 9وىلفڭان ىىڭٍەن» دەپ

ىۇظۇلىذىٍو ىاظاظڭلىي پىزىوعڭىپٌردىى بىڭزى
ىىذى .وۇرىان ٌەرىموى

جاۋتپ بەرِەهذە رەظۇلۇلٌي« :ىۇهى

 23يىلذت ىڭاس-ىڭاسدىى

هاسىل بُلۇؼىمۇ وًُيٌؼىۇرۇؼڭوى

وىىوىؽىفا ىالًٌوى

ىەڭ يڭاروىى

ىەهٌۇ ًەر ٌۈهو رَست تۇتاتىو ٌېچە ىۇئلىمڭاپ

ىاظاهلىىىا مايىل ٌېلىذۇ .وېىىى ىىؽٌرـا تەٌلىڭ

هاماس ىُوڭۇيىىو .ىۇهىڭ

وىلىؾ بەسىذە مەظىلىوو پۈتڭۈهلەپ رەت وىلىؽڭىا

ىەًۋتلوو ىۇوىاهذىى ٌېىىى ىۇهىغفڭا« :ظڭەهذە

هۇرـۇن ىايەتلىزىذە ىاظاهلىي ۋە ىاظاهٌؼىۇرۇػ

هەپعىغوى

ىىرارىلىزى تىلفا ىېلىوفان:

ۋە ىاىىلەڭوى

ًەوىو بار .بەسىذە رَست

تۇت بەسىذە ىۇئلىفىى» دېّەن.

«ىڭڭالٌي ظڭڭىلەرِە ىاظڭڭاهلىىوو ئاًيڭڭذۇ
«ىالٌي ظىلەرهى

ىاىىلىعڭو بەردتؼڭلىي

بېزەلمەيٌ والفاهىذى .پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًش بۇ

ىۈچۈن وۇرىان ٌەرىموىڭ

تەظلىٍوو ئالىمايذۇ »

10

ًەسرىىو ىابذۇلٌي ىىروڭو ىەمڭز رەسىىەلًٌڭۇ

ڭذىمۇ
ڭىذىى ىېىىىاهڭ
ڭىەت هۇوىىعڭ
ڭان تەبىڭ
ىىوعڭ

ىېلى

ىڭۆسىوو

ًڭاجىىو يڭُه» دېڭّەن ۋە

ىۇهو ىۇلىفىفا مېوىۋېلىؽىا بۇيزۇـان.

هامايەهذىلىزىذىى بىزىذۇر.

بارىذۇ .ؼۇهى

ىىٍٍڭو ىُـلىفڭا ىېعڭلى

3

يڭۈٌىغٌرهو يېوىٍلىىىؽڭوو

(يەهڭڭو ؼڭڭەرىىەت ىەًٍڭڭاملىزىوو ظڭڭىلەرِە

11

4

ظۈرە هىعا -28 :ىايەت.

5

ظۈرە ًەج -78 :ىايەت.

6

ىىماش بۇئارى ۋە مۇظلىم رىۋتيىىو.

7

ىىماش بۇئارى ۋە مۇظلىم رىۋتيىىو.

8

ظەًىٍ مۇظلىم ً -177ەدىغ.

9

هەسىز :بىزەر ىىرادەتوو وىلىؽوو ىۆسىّە پەرس وىلىؾ ۋە ىڭۆسىوو

1

ىىماش بۇئزى ۋە مۇظلىم رىۋتيىىو.

يا بالىعىوو ىالٌي يُلىذت ئەيىزلىَ بىز ىىؽىا ىاتاػ.

2

ىىماش ىەبۇ دتۋۇد رىۋتيىىو.

10

ىىماش بۇئارى رىۋتيىىو.

3

ظۈرە بەوەرە -185 :ىايەتوى

11

ىىماش بۇئارى ۋە ىەبۇ دتۋۇد رىۋتيىىو.

بىز وىعمو.
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رەظۇلۇلًٌوى

چىىىؽىا تىزىؽىان ىىروو وۇتەيرە رەظڭۇلۇلًٌوى

-7ظُىال ظُرتػ ىاروىلىي باؼىىٌرهى
دىىىىىىوو مەرٌەسلەؼىۈرۈػ

ٌۆپىوچە ئۇترىلەرهو «ىەلٌەمذۇ لىلڭٌي» بىڭلەن
باؼلىفاهلىىىوو بەسى ئۇترىلەرهو «ىو ىالًٌوىڭ

ظڭڭاًابىلەر پەيفەمڭڭرەر ىەلەيٌىععڭڭاًموى

وۇللىزى! ظىلەرِە تەۋظىىە وىلىڭمەن» جۈملىعڭو

ظۆسلىزىوو هاًايىىو دىىڭىەت بىڭلەن ىڭاڭٌيىىو.

بىلەن ۋە بىز ئۇترىعىوو ًەمذۇ-ظاهادىى ٌېڭىىى

ؼۇهذتوىىمۇ ىۇ مۇًىم بىز مەظڭىلىوو ىُتىۇرىفڭا

«ىو ىىوعاهٌر!» ظۆسى بىڭلەن باؼڭلىفاهلىىىوو

وُيماوچو بُلعا ىالذى بىلەن ىۇ ًەوڭىە ظڭُىال
ظُرتػ ىاروىلىي ظاًابىلەرهى

ًېىت ئۇترىلىزىوو تەٌرىز بىڭلەن باؼڭلىفاهلىىىوو

دىىىىىىوو ىڭۆسىّە

بايان وىلىذۇ.

مەرٌەسلەؼىۈرۈپ ىاهذىى ِەپ باؼٌيىىو .ظڭُىال
ظُرىفاهذىمۇ باؼىىٌرهى

دىىىىىىوو تارتىذىفان ۋە

رەظۇلۇلٌي بىز ًەدىعڭىە مۇهڭذته دېڭّەن:
«پىىوىذىى وۇتۇلۇػ ۋە ِۇهاًٌردىى ظڭاولىوىؾ

مەظىلەن :بىز ٌۈهو ىۇ ظاًابىٌردىى بىزىّە:

ىالًٌوى

«ىو يەسىذ ىىروو ىەظڭەد! جەهڭوەتٍە ٌىزىؽڭوو

وىععىلىزى ظىلەردىى ٌېىىوٍىلەرهى

ئاًيمەن» دېۋىذى پەيفەمڭرەر ىەلەيٌىععڭاًش:

تُـزىوو ئاتادىى ىايزىىذىفان ٌىىابىۇر .ىۇهىغڭذت

ىۈچۈهمۇ يائؽو ٌڭۆرِىى»

ًەرِىڭڭش بىڭڭمەهە ظڭڭۆس يڭڭُه .ىڭڭۇ ىالًٌوى ڭ
مۇظڭڭىەًٍەش ىارـامچىعڭڭىذۇر .ىڭڭۇ ًېٍمەتلىڭڭَ

ئۇترىلىزىڭڭڭذىى ۋىڭڭڭذت

ىالًٌوى

ًەجذىٍىذىى باؼىىلىزى بىڭشِە تُلڭۇه يېىىڭ

دەۋرىذە پەيفەمرىزىمىشهى

ىالىمٌر ىۇهىغفا تُيمايذۇ .تەوۋتدترًر ىۇهىغڭذىى

دەظڭلەپٍو

سېزىٍى

هۇتڭۇه ظڭۆسلەػ ۋە

«بىش ًەوىىەتەن تُـزت يُلفا باؼٌيذىفان ىاجايى

ٌۆرظڭڭڭىىىذۇ .پەيفەمڭڭڭرەر ىەلەيٌىععڭڭڭاًموى

وۇرىاهوو ىاڭلىذۇه ىۇهىغفا ىىمڭان ىېىىىڭۇه»

هۇتڭڭۇولىزى بۇتپەرەظڭڭلىٍوو ۋە جڭڭاًىلىىەت

دېّەن ٌىىابىۇر .ىۇهىڭ

ىېىىىڭڭادىوو تاؼڭڭٌپ پۈتٍڭڭۈل ىىوعڭڭاهىىەتوو

ىۇهىغفا ىەمەل وىلفان ٌىؽو ظاۋتبىا ىېزىؽڭىذۇ.

ِۈسەللىٍىوو

ىۇهى

دۇهىادت ۋە ىڭائىزەتىە

بەئڭڭت-ظڭڭاىادەتٍە ىېزىؽىؽڭڭىوى

بىلەن ًۆٌۈش وىلفان ٌىؽو ىادىل ًۆٌڭۈش

وىلفان بُلىذۇ .ىۇهىغفا دەۋەت وىلفان ٌىؽو ًەه

يڭڭُللىزىوو

يُلفا چاوىزـان بُلىذۇ».

ٌۆرظىىىؾ ۋە جىٌادوا تەرـىب وىلىڭؾ واتڭارلىي

3

رەظۇلۇلٌي بىز هۇتۇوىذت ًەممە ىادەش ىڭارسۇ

تېمىٌرهو ىۆس ىىچىّە ىالىذۇ.

1

ٌۆرظەتمىعڭو بڭُيىچە

ڭذۇ.
ڭان بُلىڭ
ڭو ًەه ِەپ وىلفڭ
ڭۆسلىّەن ٌىؽڭ
ظڭ

وارتڭفۇلۇوىىى يُرۇولۇوىا چىىىزىڭذىفان ىىعڭٌمفا
بايان وىلىؾ ىىوعاهٌرهى

والمايڭذۇ .ىڭۇ وڭاهچە تەٌزترًهعڭىمۇ

ٌُهىلىي ًېغ وىلىومايذۇ .ىۇ جىوٌر ىاڭلىفاهڭذت:

تەبلىق وىلىؽىا ىاًًىذە ىەًمىىەت بەرِەهلىٍلىوڭو

دەۋەت وىلىؾ ىىعٌش ىەوىذىعىوى

سىٍزىذۇر .ىۇ تڭُـزت يُلڭذۇر .ىڭۇهو

ًېچىاهذته ٌۈچ تڭُـزىلىىىىى بۇرۇۋېىەلمەيڭذۇ.

ٌەلمىّەن .لېٍىى بىشِە ىۈسۈهذە ؼەٌلىذە يېىىڭ
ٌەلّەن بەسى ئۇترىلىزى ىىعڭٌموى

ئەۋەرلىزى

ظىلەرِە مۇهاظڭىۋەتلىَ ًۆٌڭۈملەر بڭار .ىڭۇ

ڭۆرِەن
ڭو ٌڭ
ڭۈن يائؽڭ
ڭۆسۈڭ ىۈچڭ
ڭذتوىا ىڭ
«ىۇهڭ

رەظڭڭڭۇلۇلًٌوى

ٌىىابىفا مەًڭٍەش ىېعڭىلىؾ ىڭاروىلىي

بُلىذۇ .وۇرىان ٌەرىمذە ظىلەردىى بۇرۇهىىٌرهى

ئاًمعەنگ» دەپ ظُرىذى .ظاًابە« :ىەلڭۋەتىە

دېذى.

ئڭڭۇترە ۋە هەظڭڭىٌەتلىزىذىى

ىۆرهەٌلەر:

بەسىذە بىز ظُىالوو ىۈچ وېىىم تەٌزترًيىىو.

1

2

رەظڭڭۇلۇلًٌوى

ىۇًرهو وىشىىىۇرىذىفان ظڭُىالٌرهو ظڭُرتيىىو.

هەرظىوو وېزىوذىؽى

بڭارلىي ئڭۇترىلىزىوو تېپىڭ

ىىماش ىەًمەد رىۋتيىىو.
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2

ىىروو وۇتەيرە« :ىۇيۇهۇل ىەئرار»  -2تُش  -251بەت.

3

ىىماش تىزمىشى ۋە دترىمو رىۋتيىىو.

وىلىذىفان جەهوەتٍە ىىزىؽىؽوى

ڭٌر.
ڭي وىلىغڭ
ڭا وۇلچىلىڭ
ڭزىٍمەڭٌر ...ىالًٌىڭ
سېڭ

يُللىزى ًەوىىذە

هاًايىىو وىعىا ىەمما تُلىمۇ مەسمۇهلۇه وىلىڭ

ىۇهىغفا ًڭېچ هەرظڭىوو ؼڭېزىَ ٌەلىڭۈرمەڭٌر.

مۇهذته دېّەن« :ماڭا ىالىە ىىؽىا ۋەدە بېزىغٌر

ىالًٌىىى ىالًٌىا ًيىڭي رەۋىؽڭىە وُروڭۇڭٌر.

مەن ظىلەرهى

ىالًٌىا بەرِەن ۋەدەڭڭلەردە تڭۇرۇڭٌر .ىڭالٌي

جەهوەتٍە ٌىزىؽىغٌرـا ٌاپالەتلىڭَ

دىلىغٌرـا ظالفان رَي بىلەن بىڭز-بىزىغٌرهڭو

وىٌپ» .ىۇًر:

ظۆيۈڭٌر .ؼۇهو بىلىغٌرٌو ىڭالٌي ۋەدىعڭىذە

 .1رتظىچىل بُلۇػ.

تۇرمايذىفاهٌرـا واتىىي ـەسەپلىوىڭذۇ .ىالًٌوىڭ

 .2ۋەدىّە ۋتپا وىلىؾ.

ظڭڭاًمو رەًمىىڭڭو ۋە بەرىٍىىڭڭو ظڭڭىلەرِە

 .3ىاماهەتٍە ئىىاهەت وىلماظلىي.

بُلعۇن».

2

 .4ىىپپەتلىَ ًايالىي بُلۇػ.

ٌۆرۈپ تۇرۇپىىمىشٌو رەظۇلۇلٌي تەبلىق ۋە

ً .5ارتمفا وارتؼىىى ظاولىوىؾ.

ۋەًىىعڭو ىاظڭىىذت

ىىعٌي ۋەسىپىعىوو ىالًٌوى

ىەڭ مڭڭۇٌەممەل ؼڭڭەٌىلذە ۋە مۇۋەپپەوىىەتلىڭڭَ

ڭُل
ڭىىى وڭ
ڭان يەتٍۈسۈؼڭ
ڭىىٌرـا سىىڭ
 .6باؼڭ
يېفىؾ.

ًالذت ۋتيىفا يەتٍڭۈسِەن .باؼڭىا ىىؽڭٌردىٍىّە

1

ىُئؽاؼڭڭڭٌ دەۋەت ىىؽڭڭڭىذىمۇ وىىڭڭڭامەتٍىچە

پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًش يەهە بىز ئۇترىعڭىذە

ٌېلىذىفان بارلىي ىۈممىىىّە ىۈلّە بُلفان.

مۇهذته دېّەن:

رەظڭڭڭۇلۇلًٌوى

«ؼۈبٌىعىشٌو بارلىي ًەمذۇ-ظاها ىالًٌىڭا

مۇۋەپپەوىىىىىوى

ئاظڭڭىۇر .بىڭڭش پەوەت ىالًٌىڭڭا ًەمڭڭذۇ-ظڭڭاها

دەۋەت ۋە تەبلىفڭڭڭذىٍو

ىاظاظلىي ظڭەۋەپلىزى ىۇهىڭ

تەۋرەهمەط ىىمڭاهو ـەيزىىڭو ظڭەمىمىىلىٍو

ىېىىىمىڭڭش ىۇهىغڭڭذىوٌ يڭڭاردەش تىلەيمىڭڭش.

ىىخٌظڭڭو رتظڭڭىچىللىىو ٌەچۈرۈمچڭڭاهلىىو

ياماهلىىىڭذىى ۋە يامڭان ىەمەلڭذىى

ظڭڭەۋرىلىَ بُلۇؼڭڭو ىىؽڭڭەهچلىَ بُلۇؼڭڭو

هەپعىمىشهى

ىالًٌىا ظېفىوىمىشِ .ۇۋتًلىي بېزىمەهٍڭو بىڭز

پاظاًەت ۋە باًـەتىىٍو يۈٌعەً ماًىزلىىىذۇر.

ىالًٌىىى باؼىا مەبڭۇدى بەرًەه يُوىڭۇر .ىڭۇ

جەمىىىەتوو ىىعٌي وىلىؾ ىۈچڭۈن دەۋەت ۋە

يالفۇسدۇر ًېچ ؼېزىٍو يُوىۇر .ىالٌي ًىذتيەت

تەبلىق وىلىؽىا ىىؽلىىىذىفان ىۇظڭۇل ۋە مېىڭُد

وىلفان ٌىؽىوو ًڭېچٍىم ىاسدۇرتلمايڭذۇ .ىڭالٌي

هاًايىىو مڭۇًىم .رەظڭۇلۇلٌي دەۋەت وىلىؽڭىا

ًىذتيەت وىلمىفان ٌىؽڭىوو ًڭېچٍىم ًىڭذتيەت
وىٌلمايذۇ .ىەڭ تُـزت ظۆس ىالًٌوى
ىالٌي ٌىموى

ِەپ-ظڭڭۆسى پُسىىعىىەظڭڭو ۋە مۇىامىلىعڭڭو

ٌاًمىذۇر.

ىڭڭاروىلىي تەظڭڭىزهو ىەڭ يڭڭۇوىزى چەٌڭڭٍە

وەلرىوو وۇرىان بىلەن سىووەتلىعڭە

ٌۆتۈرِەن.

ىۇهو ٌۇپزىذىى ٌېىىى ىىعٌمفا ٌىزِۈسظڭە ىڭۇ
ٌىؽڭڭو وۇرىڭڭاهوو ىىوعڭڭاهٌرهى

بارلىي مۇظۇلماهٌر بُلۇپمۇ دىوىي ىڭالىمٌر

ظڭڭۆسىذىى ىەً

ڭۈن ىەڭ يائؽڭڭو
ڭۆسلىزى ىۈچڭ
ڭۇلۇلًٌوو ىڭ
رەظڭ

بىلعە ىەهە ؼۇ ٌىؽو هىجڭات تاپىڭان بُلىڭذۇ.
ًەوىىەتەن وۇرىان ظۆسلەرهى

ىۆرهەً تۇتۇؼو ًسىم .ىۈلّىلىَ مۇظڭۇلمان ۋە

ىەڭ تُـزىعڭو ۋە

مۇۋەپپەوىىەتلىڭڭَ دەۋەتچڭڭو بُلڭڭۇػ ىۈچڭڭۈن

ىەڭ باًـەتلىڭڭَ بُلفىوىڭڭذۇر .ىڭڭالٌي يائؽڭڭو

رەظۇلۇلًٌىىى باؼىا ىۆرهەً ىىشدەؼڭٍە ًڭاجەت

ڭى
ڭالًٌوو چىڭ
ڭۆرۈڭٌر .ىڭ
ڭو ٌڭ
ڭۆرِەهوو يائؽڭ
ٌڭ
وەلڭڭرىغٌردىى ظڭڭۆيۈڭٌر .ىالًٌوى ڭ

يُه.

ٌڭڭاًمىوو

ىُوۇؼڭڭىىى ۋە ىڭڭالًٌوو سىٍىڭڭز وىلىؽڭڭىىى

1

2

ىىماش ىەًمەد رىۋتيىىو.
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ىىروو ًىؽاش« :ظىىزەتو ىىروو ًىؽاش»  -2تُش -500بەت.

رَي ۋە جىعم ٌىزسىعو

ىىعٌش دىوڭو رًَىڭىەتٍە واهڭذته وارتيڭذۇگ
ًاياتلىىىىٍو باؼڭىا تڭۈرلەر بىڭلەن

رًَىىەتوى

دىى ۋە پەلعەپە ظاًەظىذە «رَي بىلەن جىعم

واهذته ىاًوىعو بارگ

بىڭڭز-بىڭڭزى بىڭڭلەن ًەرِىڭڭش بىزلىؽڭڭەلمەيذۇ

بڭڭۇ ظڭڭُىالفا جڭڭاۋتئ بىزىؽڭڭىىى ىىلّىڭڭزى
رًَىىەتوى

ىىٍٍىعو ىايزىم-ىايزىم دۇهىا ًەر ىىٍٍىعڭىوى

ىىعٌمىي هەسەرىىە بىلەن باؼڭىا دىڭى

ىُئؽىمىفان تەلەپ-تەوەسستلىزى بار» دېّەهذەً

هەسەرىىەلىڭڭزى ىارىعڭڭىذىٍو

ٌەلڭّەن .مۇؼڭۇ ٌڭۆس

ۋە پەلعڭڭەپەلەرهى

ٌۆس وارتػ ىُمۇملىؽى

پەرووو ىېوىي چۈؼىوىۋېلىؽىمىشـا تُـزت ٌېلىڭذۇ.

وارتؼىا ىاظاظەن بەسى ٌىؽىلەر بڭۇ ىىٍٍىعڭىوى

پەرووو ىېوىي چۈؼەهمەپ تڭۇرۇپ بڭۇ ماۋسۇـڭا

بىڭڭزلىٍىە يۈٌعىلىؽڭڭو مڭڭۇمٍىى ىەمەط رَي

ٌىزى

ٌەتعەً ىىعٌموى

تُـزىعىذت ظۆسلەۋېىى
ًاسىزوو جەمىىىەتىە ىېىى
چىىىڭ

ىۈچۈن جىعىم ۋە ماددت بىز سىوڭذتهفا ىُئؽڭاػ

رًَىڭىەت پىزىوعڭىپو

ڭىۋەتلەر ۋە ً ڭُسۇر-
ڭذىٍو مۇهاظڭ
ڭا ًاياتىڭ
دۇهىڭ

ىىخىىىارظىشً رًَىىەتوى

ًڭڭاًۋەتلەردە رًَوىڭڭ

يڭۈرِەن ؼڭەٌىللىزىّە

ڭش
ڭذت بىڭ
ڭۇمٍىى .ىڭۇ چاـڭ
ڭىمىش مڭ
ٌېىىؽڭ

بُلمايذۇ دۇهىا ىىؽلىزى ٌەظڭى

ظڭڭۆسلىمەٌچو بُلفڭڭان ىىعڭڭٌمذىٍو رًَىڭڭىەت
پىزىوعڭڭىپىوى

تۇرمۇػ رًَوى

ستدى وايعڭڭو ٌڭڭاتىُّرىىەِە تەۋە

تىجڭارەت ۋە

يۈٌعىلىؽىّە تُظالفۇ بُلىذىفان

ىامىلٌر دەپ وڭارتپ ٌەلڭّەن .بڭۇ ئىڭل ٌڭۆس

ىىٍەهلىٍىوڭڭو چۈؼڭڭىوىؾ وېىىوفڭڭا تُئىايڭڭذۇ.
هەتىجىذە رًَوى

يۈٌعىلىؽڭڭو مڭڭۇمٍىى

وارتؼٌر ىائىزى مڭاددت بىڭلەن رًَوىڭ
بىزىذىى پۈتۈهلەپ ىايزىلىڭ

مەهىۋىىەتٍىٌ ىەمەط بەلٍڭو

بىڭز-

ٌېىىؽڭىّە ىېلىڭ

ماددت ۋە جىعىمٌرـىمۇ وُماهڭذتهلىي وىلىڭذىفان

بارـڭڭان بُلفاچىڭڭا بڭڭۇ ىىٍٍىعڭڭىوى

ىۇهىۋېزظال ىاًًىذىلىٍو ىايان بُلماپ والىذۇ.

پىزىوعىپلىزىمۇ ًەر ئىل بُلفان .ماددىشش يڭُلىوو
تۇتىاهٌر دەظلەپٍو وەدەمذىٌ رًَوىڭ

يڭڭُل ۋە
تەلىپىوڭو

واهذۇرۇؼىا ٌۆسى يەتمەپ ىۇهىغذىى ۋتس ٌەچىو.
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ؼۇهى

بىلەن ىڭۇًر ماددىپەرەظڭلىٍٍە چۆمڭۈپ

ٌەتىڭڭو .ىۇهىڭڭ

ىىوعاهوى
ًالىى

هەتىجىعڭڭىذە جەمىىىەتىىٍڭڭو

ىڭۆس ىىىىىڭذترى ۋە لۇهٍعىىىعڭىذىى
يىزتوىىٍڭو ىڭاۋتسًرهو ىاڭلىىاًيڭذىفان

مەدەهىىەت ظىىاظەت ىىىىىعڭاد ۋە ىىجىىمڭاىىي

ظىمعىش رتدىىُ-ىاپپارتتو يىزتووو ٌۆرەلەيڭذىفان

تۇرمۇػ واتارلىي ًەر ظاًە رًَىڭىەت هۇرىڭذىى

تېلېعٍُپ يا بىڭز هەسەر بىڭز ٌەلىڭمە بىڭلەن

ئالىي والڭذى-دە ىڭائىزى سېمىووڭو سۇلڭمەت

ٌېعەللەرهو ظاوايىىۋېىەلەيذىفان ئاظىىەتٍە ىىڭّە

واپلىذى.

بُلۇؼو ىۈچۈن ٌالٌ واتۇردى.
بۇ ًەوىە ىىعٌموى

ڭۆس
ڭا ىڭ
ڭاهٌر بُلعڭ
ڭُلىوو تاللىفڭ
ڭىەت يڭ
رًَىڭ
رًَلىزىوو تەرەوىو وىلذۇرۇػ ىۈچۈن دۇهىاهىڭ
پۈتڭڭۈهلەپ ظڭڭىزتىفا چىىىڭڭ

بڭڭارلىي دىڭڭى ۋە پەلعڭڭەپەلەردىى ىاًًىڭڭذە

ٌەتىڭڭو .دۇهىڭڭا

پەرولىوىذۇ .ىىعٌمىي هۇوىىىىوەسەر بُيىچە ىڭالٌي

ىىؽلىزىذىى ىۆسلىزىوو واچۇردى .چۈهٍو ىۇًرهى
هەسەرىذە دۇهىڭاۋىي ىىؽڭٌر رًَوىڭ

وارىؽو دۇهىادىٍو باؼڭىا

تاىاً ىىوعاهوو سېمىوذت ىۆسىوى

ئەلىپىعو وىلىڭ

تەرەوىىڭي

بەلّىڭڭلەپ بەسى ًُوڭڭۇه مەجرڭڭۇرىىەت ۋە

وىلىؽىفا تُظالفۇ بًُتىو .ىۇًر رًَوو يڭۇوىزى

مەظىۇلىىەتلەرهو ىۇهى

سىممىعىّە يۈٌلىذى .ىڭۇ

پەللىّە چىىىزىؾ ىۈچۈن جىعىموو وۇربان وىلىؾ

مەظىۇلىىەتلەرهو ىادت وىلىؾ ىۈچۈن ىالٌي تاىڭاً

ٌېڭڭڭزەً دەپ وڭڭڭارتپ جىعڭڭڭىموى

ىۇهىغفا جىعىم ىاتا وىلذى .بېڭزىلّەن ًُوڭۇه

تەلەپ-

ئاًىؽلىزىفا ىەًمىىەت بەرمىذى .ؼڭۇ ۋەجىڭذىى

مەظىۇلىىەت ۋە مەجرڭۇرىىەتلەرهو ىڭادت وىلىڭؾ

ىڭڭۇًر هەپعڭڭىوو ىۆلىۈرىڭڭذىفان جىعڭڭمىوو

ىۈچۈن بۇ جىعىمفا رَي ىاتا وىلذى .ؼۇڭا جىعىم

ًىععىاتعىشلەؼڭڭىۇرىذىفان وىڭڭىىى جىعڭڭماهو

رًَوىڭڭ

ًەرىٍەتلەرهو ىىجاد وىلذى .رًَوو تەربىڭىىلەػ

ماتُرىڭڭذىى ىىرڭڭارەت .ىەِەر رَي يۈٌعڭڭىلىذۇ

ىۈچۈن ؼەًەر تۇرمۇؼىذىى يىزتوٌؼڭىو .دۇهىڭا

دېىىلعە ىۇهذتوىا ىۇ پەوەت جىعىمذىى ىىرڭارەت

ىىؽلىزىذىى تۇرمۇػ ـەۋـالىزىڭذىى ىاًوىعڭىوو

وۇرۇلمىٌرـڭڭڭا مڭڭڭاتُر بُلڭڭڭۇپ ىڭڭڭۇًرهو

ىۈسۈپ تاـٌر ـار-ىۆڭٍڭۈرلەر ۋە جاڭّالٌرـڭا

ًەرىٍەتلەهذۈرۈػ ىاروىلىىٌ يۈٌعىلىؽىمۇمٍىى.

ٌىزى

ٌەتىو .ىۇًرـا رًَوو تەرەوىو وىلذۇرۇؼىا

دېمەً بڭۇ دۇهىڭا رًَوىڭ

بۇهىغڭڭذىى باؼڭڭىا يڭڭُل ٌڭڭۆرۈهمىّەن ىىڭڭذى.

وىلىذىفان تىزىؽىذىفان ۋە ٌڭۈرەػ وىلىڭذىفان

باـٌپ تۇرىذىفان ًەرواهذته مۇهاظىۋەت ىڭاًوە

بەيّە مەيذتهو .ىڭالٌي تاىڭاً ىۇهىغفڭا مۇؼڭۇ

تەرٌى ڭذۇهىا

مەيذتهذىٍو رَلىوو جارى وىلڭذۇرۇػ ىامڭاهىىىوو

بُلڭڭۇپ ٌەتىڭڭو .ىاهڭڭذىى جىعڭڭىم ۋە رَي

يۈٌلىّەن ۋە بۇ مەيذتهذىٍو هۇرـۇن هەرظىلەرهو

ىُتىۇرىعىذىٍو بۇ سىذدىىەت ىىوعاهٌردت تامامەن

ىۇهى

ىُئؽىمىفان ىىٍٍو ئىل ىۇوڭۇش پەيڭذت وىلىڭ

ىىرارەت بۈيۈً ىېمىىىاس ۋە مەظىۇلىىەت ىۈچڭۈن

ماددىي هېىمەتلەردىوٌ ًُسۇرلىوىذىفان بىز جاهلىي

يارتتىانً .اياتوى

ـايىعو بىز ِۈسەل وڭۇػ بىڭز

تەلىپو ۋە تەوەسستظڭو بىڭلەن

مەدەهىىەت ىىجىىماىىىەت ىىىىىعاد ۋە ظىىاظڭەت

چىزتيلىي بېلىي بىز يائؽو ىات ۋە بىز يىزتىۇچ

ڭا
ڭاًەلەر تەدرىجىڭي ۋۇجۇتىڭ
واتڭارلىي باؼڭىا ظڭ

بۆرە بُلۇؼىىى ىىرارەت بُلڭذى .رًَىڭىەتچىلەر
بُلعڭڭا «ىىوعڭڭان ىۆسىوى ڭ

تەظەررۇپىفا تاپؽۇرـان .ىالٌي ىىوعاهٌرهو

بۇ دۇهىادىٍو تەظەررۇپ ًُوۇوىفا ىىّە بُلۇؼىىى

وُيذى .ماددىپەرەظلىَ ىۇوۇمىذت ىىوعڭان پەوەت
بُلۇپ ىۇهى

جڭاست ًِىڭزى

ىەمەط بەلٍڭڭڭو ٌەڭٌ-ۇؼڭڭڭادە ًەرىڭڭڭٍەت

هەتىجىذە ىۇًر ىۆسلىزىوو ماددىي دۇهىڭا بىڭلەن
ڭلىزىذىى ۋتس ٌېچى ڭ
ڭا ىىؽڭ
ۋە دۇهىڭ

تۈرمىعڭڭو ىەمەط بەلٍڭڭو ىۇهىڭڭ

ٌەلّەن .ىۇهڭذتوىا رًَىىەتوڭو يۈٌعەلذۈرۈؼڭوو

تەبىىىڭڭي وڭڭۇدرەت

ىىعىەيذىفاهٌر بۇ بەيّە مەيذتهىذىى يۈس ىڭۆرۈپ

دتىىزىعىذىى ًالىىفان بىز ٌۈچٍە ىىڭّە بُلۇؼڭو

بىز بۇلۇڭذت ىُلىۇرۇۋېلىؾ بىلەن ىەمەط بەلٍو

ٌېزەً» دەپ وارىذى .بڭۇ ئىڭل وارتؼڭىىٍىلەر
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دتدىل ًالذت مەيذتهفا چۈؼۈپ ىۆس لۇهٍىعىىعىوو

ىۆسىوى

جارى وىلذۇرۇػ ىاروىلىىٌ ٌۆسلىّەن مەوعڭىىىّە

مەظىۇلىىەتچاهلىي پەرماهرەردترلىي بىڭلەن بىجڭا

يېىەلەيذۇ.

ٌەلىۈرەلىعە ىالًٌىا ؼڭۇ وەدەر يېىىولىؽڭاًيذۇ.
ىىعٌمىي چۈؼڭەهچە بڭُيىچە بُلفاهڭذت ىالًٌىڭا

تېخىمۇ ٌُهٍزېىٌؼىۇرۇپ ىېىىىاهذت بۇ دۇهىڭا

يېىىولىؽىؾ رًَوى

ىىوعان ىۈچۈن بىز ىېمىىٌان مەيذتهو ًاياتىىٍو

يۈٌعىلىؽو دەپ وارىلىڭذۇ.

هاۋتدت ىەٌعىچە ىىوعڭان واهچىلىڭَ ًُرۇهلڭۇه

ًەربىڭڭز باظڭڭىۇچ ۋە ظڭڭاًە ؼڭڭۇ ىېمىىٌڭڭان

بىپەرۋتلىي مەظىۇلىىەتعىشلىَ ۋە ىىىاىەتعڭىشلىَ

ظُىاللىزىذىى بىز ظُىال .ىۆپ مەًەللە بڭاستر

وىلفاهعېزى ىالًٌىىى ؼڭۇهچىلىَ يىزتولىؽڭىذۇ.

ىىڭڭذترە ٌارئاهڭڭا ستۋۇت مەٌڭڭىەپ ظڭڭُت

ىڭڭالًٌىىى يىزتولىؽڭڭىؾ رًَىڭڭي جەًەتڭڭىىى

مەًٍىمىعو جاماىەت ئەۋپعىشلىَ ىىڭذترىلىزى

چۈؼٍۈهلەؼٍەهلىَ دەپ وارىلىذۇ.

ىارمىىە پارًمېوت وُرۇلىڭاپ ۋە جەڭ مەيڭذتهو
واتڭڭارلىىٌر ...ىىوعڭڭاهفا بېڭڭزىلّەن ًەر ئىڭڭل
پەهلەرهى

بۇ ۋەسىپىعىوو واهچىٍو ىىوىىشتمچاهلىي

دېڭڭمەً ىىعڭڭٌمىي هڭڭۇوىىىىوەسەر بڭڭُيىچە
ىېىىىاهذت دىوذتر ىادەش بىلەن دىوعڭىش ىادەموىڭ

ظُىاللىزىذىى ىىرارەت .بۇ ظُىالٌردىى

بىزەرىّە ياٌو ٌۆپىوچىعىّە جاۋتئ بەرمەپ ىاه

ىەمەل مەيڭڭذتهو بىڭڭز بُلعڭڭىمۇ ىەممڭڭا ًەر

هەتىجىعو هۆل بُلماپ هڭېمە

ىەمەل وىلىؽڭڭىىٍو هىؽڭڭاهو بىڭڭز

والذۇرـان ىادەموى

ىىٍٍىعڭڭىوى

بُلماوچوگ پۈتۈن ۋتوىو ۋە دىىىىىىوو ىېمىىٌاهفڭا

ىەمەط .دىوڭڭذتر ىڭڭادەش دىوعڭڭىش ىادەمڭڭذىومۇ

يېىىؽڭڭىچە

مەظىۇلىىەتچان بُلىذۇ .دىوڭذتر ىڭادەش دىوعڭىش

مەرٌەسلەؼڭڭىۈرِەهذە ۋە ٌۈچىوىڭڭ

ظُىالٌرـا تُلۇه جاۋتئ بېزىؽٍە تىزىؽڭىاهذىٌ

ىادەمذىى ٌۆپزەً ًەرىٍەت وىلىذۇ .ىڭۇ ىڭاىىلە

مۇۋەپپەوىىەت ۋە ىۇتۇوىڭا ىېزىؽڭٍىلو بُلىڭذۇ.

ىىؽلىزىذىى باؼٌپ باستر مەملىٍەت ىىچو ًەتىا

ىىعڭڭٌش رتًىرلىىوڭڭو رەت وىلىڭڭذۇ .رًَوڭڭو

ئەلىىڭڭارتلىي پاىڭڭالىىەتلەرِىچە ىاٌىىڭڭ

رَل

يۈٌعەلذۈرۈؼىە دۇهىادىى چەتوەپ ىۆسىوو ظىزتىا

ىُيوايذۇ .هاۋتدت دىوذتر ۋە دىوعىش ىادەش ىُئؽاػ

ڭو ًايڭڭاتلىي
ڭُلىوو ىەمەط بەلٍڭ
ڭۋېلىؾ يڭ
ىېلىڭ

بىز پاىڭالىىەتوو وىلفڭان تەوڭذىزدىمۇ ىالًٌىڭا

مەيذتهىڭڭذىٍو تۈرلڭڭۈً پاىڭڭالىىەتلەرِە ىاٌىىڭڭ

بُلفان تُهۇػ هۇوىىعىذىى ىۇًرهى

واتوىؽىؾ ىاروىلىي ىۆس ىىچىذىى تەرەوىىي وىلى

ڭۇ ىىؽڭڭوو وىلفاهڭڭذىٍو ىىخٌظڭڭو ىُئؽڭڭاػ
ؼڭ

يۈٌعىلىؽوو تەؼەبرۇط وىلىذۇ.

بُلمايذۇ .دىوذتر ىڭادەش پەرۋەردىّڭارى ىالذىڭذت

رًَىي يۈٌعىلىؽوى

جاۋتپٍار بُلىذىفاهلىىىوو ىُيٌپ ىىڭؾ وىلىڭذۇ.

ىۆلچەملىزى

ىۇهذتوىا ىىعٌش رًَىىەتوىڭ

وىممىىو ۋە

ًەربىز ىەمىلىذىى پەوەتٌ ىالًٌوىڭ

يۈٌعڭىلىؾ ۋە

رىشتلىىىوڭو

ٌۆسلەيذۇ .ىالٌي تاىاً بەلّىلەپ بەرِەن وڭاهۇن

تۆۋەهلىؽىؾ ىۆلچەملىزىوو واهذته بەلّىلەيذۇگ

بُيىچە ىىؾ وىلىذۇ .دىوعىش ىڭادەش ًەرواهڭذته

ٌاىىواتىىٍو بارلىي مەۋجۇدتت ىىوعان ىۈچۈن

ىىؾ وىلعا ىۆسىوى

هەپعڭو ئاًىؽڭو بڭُيىچە

بُيعۇهذۇرۇپ بېزىلّەن بُلفاچىا ىىوعان سېمىوذت

وىلىذۇ .ىۆسىوو ىالًٌىىى بىٌاجەت دەپ وارتيذۇ.

بڭۇ

پۈتۈن ًاياتىوو

ئەلىپە (ىُرَهراظار) بُلفاچىا ىڭۇ ىۆسىوىڭ
دۇهىادىٍو بارلىي ىەمەللىزىذىى ىالًٌوى
جاۋتپٍڭڭار .ىىوعڭڭاهوى

دەل مۇؼۇ پەره دىوذتر ىادەموى

ىالذىذت

مڭڭۇٌەممەل رًَىڭڭي يۈٌعڭڭەٌلىٍٍە ٌۆتۈرىڭڭذۇ.

دۇهىڭڭادىٍو ۋەسىپىعڭڭو

ًاياتىوو بُلعڭا رًَىڭي جڭۇًًردىى

دىوعىشهى

بېزىلّەن ًُوڭۇه ۋە ىىمىىىڭاسلىزىوو ىالًٌوىڭ

مەًزۇش وىلى

رتسىلىىىفا ىىؽلىىىؽىۇر .باؼڭىىٌر بىڭلەن بُلفڭان

ياؼايذىفان ًالفا ٌەلىۈرۈپ وُيىذۇ.

ىڭڭاًوە ۋە ًەرئىڭڭل مۇهاظڭڭىۋەتلەردە ىىًٌىڭڭي

ماددت ًەلەٌچىلىٍىذىٌ تىپىڭزًپ

رًَىي يۈٌعەٌلىٍوى

هاسترەتوو ًەر دتىىم ىەظلەپ تۇرۇؼىۇر .ىىوعڭان
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تۆت باظىۇچو:

 .1ىىمان .ىىوعاهوى

يۈٌعىلىؽوى

وەلرىذە «بىز ىالًٌىىى

باؼىا ىىٌي يُه ىۇهىغذىى باؼىا ًڭاٌىم يڭُه

بُلىذۇ.

ىالٌي ىىرادەت وىلىوىؽڭىا ًيىڭي ستت» دىڭّەن
ىەوىذە مۇظىەًٍەش ىُرۇهٌؼىاهذت ىۇهى

يۇوىزىذت تىلفا ىېلىوفڭان رًَىڭي يۈٌعڭىلىؾ

بڭارلىي

يُللىزى پەوەت ؼەئعڭلەر ىۈچڭۈهٌ وارىىىلفڭان

تىزىؽچاهلىىلىزى ىالًٌوو رتسى وىلىڭؾ ىۈچڭۈن
بُلىڭڭذۇ .ىڭڭۇ ىالًٌوىڭڭ

بُلماظڭڭىىى بەلٍڭڭو ىڭڭاۋتش ۋە ٌُللٍىېىپىىمڭڭۇ

وڭڭاهۇهىٌ بىزدىورىڭڭز

ىُرتاه .بىزەر وەۋش ياٌو ىىجىىماىىي تُپ ُِيڭا

بُيعۇهۇؼىا تېّىؽلىَ وڭاهۇن دېڭّەن تُهۇؼڭىا
ٌېلىذۇ .دەل مۇؼۇ ۋتوىىىا ىۇهى

ىەڭ يۇوىزى پەللىعو دەپ ىاتاؼڭىا

بىڭڭز ىڭڭادەمّە ىُئؽڭڭاػ ىىمڭڭان ىىىڭڭاىەت ۋە

بارلىي ىڭُپ-

تەوۋتدترلىىوى

پىٍىزلىزى ىىعٌمفا ىۇيفۇهلىؽڭىذۇ ۋە رًَىىىىڭو

يۈٌعەً ماواملىزىفڭا ىۇلىؽالىعڭا

ىېوىىٍو ىېٌعاهوى

يۈٌعىلىؽٍە باؼٌيذۇ.

يۇوىزى پەللىعىّە يېىەلەيڭذۇ.

بۇهذته ئەلي ۋە ٌُللٍىېپىىى تەؼڭٍىل تاپىڭان

 .2ىىعڭڭٌش .ىىعڭڭٌش وۇرىڭڭان ٌەرىمڭڭذە

دەلەت يڭڭاٌو سَهىڭڭٌر پۈتڭڭۈن ىۈظڭڭىىىۇرۇلما

«بُيعۇهۇػ يەهو ىالًٌىا ىۆس ىىخىىىارى بىڭلەن

هۇوىىعىذىى مۇظڭۇلمان تەوڭۋتدتر ۋە مۇًعڭىى

ىىىاىەت وىلىؾ» دېّەن مەهىذە ٌەلّەن.

دەلەت يەهڭڭو پەسىلەتلىڭڭَ مەملىڭڭٍەت يڭڭاٌو
جەمىىىەت بًًُيذۇ .ؼۇهىعو هاًايىىو ىېوىىٍڭو

 .3تەوۋتدترلىي .بۇ ىىوعڭان ًاياتىڭذىٍو
ًەربىز باظىۇچىا ىۆسىوى

پۈتۈن ئەلي مەسٌۇر رًَىي يۈٌعىلىؾ يڭُللىزى

ىُپ-پىٍىز ظڭۆس ۋە

ڭڭ
ڭڭُيىچە مېغىڭ
بڭ

ڭڭائ
ڭڭا ًېعڭ
ڭڭذە ىالًٌىڭ
ڭڭؾً-ەرىٍەتلىزىڭ
ىىڭ

ئىعڭڭڭڭڭلەتلىزىّە ىىڭڭڭڭڭّە بىڭڭڭڭڭز دەلەت

بېزىذىفاهلىىىوو ىڭُيٌپ ىىڭؾ وىلىڭؾ .ىڭالٌي

ؼەٌىللەهذۈرِەهذىٌ ىاهذىى ىىعڭٌموى

تُظىان ًەر واهڭذته ىىؽڭىىى يېڭوىؾ ىڭالٌي
ًُؼىارلىي بىلەن ًاًلً-ارتش تُـزت-ئاتڭا ۋە
يائؽىلىي-ياماهلىىوى

رًَىڭڭڭي يۈٌعىلىؽڭڭڭوى

مڭېغىؾ

مەسٌڭڭڭۇر وەدەش

باظىۇچلىزىوو يائؽو ىاهڭالىش وىلىڭ

دېّەهلىٍىۇر.

بُلعاه ىىعٌموى

باوىڭذىفان

ؼەئغ ۋە جەمىىىەتوڭو ؼڭۇ

ظەۋىىەِە يەتٍۈسۈػ ىۈچۈن تۈسِەن بىز يۈرۈػ

 .4ىېٌعان .بۇ بارلىي ىىؾً-ەرىٍەت ۋە
ًڭڭېغ-تۇيفڭڭۇًرهو ىالًٌوىڭڭ

بۈيڭۈً

ـايىعو ىەمەلّە ىاؼىان بُلىذۇ.

بۇيزۇـان ًەربىز ىىؽوو جان-دىل بىلەن وىلىؾ.
پەروىوو ىايزىڭ

ڭڭي ۋە ىېٌعڭڭڭان
تەوۋتلىڭ

ًيىٌەلىزىوىڭڭ

ئاًىؽڭڭىفا

وىممىىىوڭڭو تېخىمڭڭۇ رَؼڭڭەن

بىلىۋتًًيمىش .ىۇ ًيىٌەلەر تۆۋەهذىٍىچە:

ىۇيفۇهٌؼىۇرۇػ بُلۇپ ىالٌي هېمىوو يائؽڭو
ٌۆرظە بەهذىمۇ ؼۇهو چىڭى-وەلرىڭذىى يائؽڭو

 )1هاماس

ٌۆرۈػ ىالٌي هېمىوو يامان ٌۆرظڭە بەهڭذىمۇ

ًەر ٌۈهو بەػ ۋتخ هاماس ىُوۇـان ىادەموىڭ

ؼۇهو وەتىىي يامان ٌۆرۈؼىۇر .ؼۇهذتوٌ ىڭالٌي
ياوىۇرمايذىفان ىىؽٌردىى پەوەت ىۆسىوو ظڭاوٌپٌ
والماظىىى بەلٍو ىۇهو يُوىىىؽڭىا بڭار ٌڭۈچو

ڭذە ىالًٌوىڭ
سېٌوىڭ

ڭۇپ
ڭۇت بُلڭ
ڭمو مەۋجڭ
ىىعڭ

تۇرىذۇ .ىۇ ىالًٌوى

ىاستبىذىى وُروۇپ تۇرىذۇ.

ىالًٌىا بُلفڭان مڭۇًەبرىىو تېخىمڭۇ ىاؼڭىذۇ.

بىڭڭلەن تىزىؽىؽڭڭىۇر .ىڭڭالٌي ئاًيڭڭذىفان

ىالًٌوى

پەسىلەتلەرهو ىۆسىّە مۇجەظعەملەپٌ والماظڭىىى

ىەًٍاملىزىوو ٌۆس ىالذىفا ٌەلىۈرىڭذۇ.

ىالًٌىىٌ تاىەت-ىىرادەت وىلىذۇ .دېمەً مەسٌۇر

بەلٍو پۇتۇن ۋۇجۇدى بىلەن ىڭۇ پەسىلەتلەرهڭو

رًَىي يۈٌعەٌلىٍوو پۈتڭۈن جەمىىڭىەتٍە پڭۈر

ىُمۇمٌؼىۇرۇؼڭڭىا ٌۈچەؼڭڭىۇر .ىىوعڭڭان مۇؼڭڭۇ

ىالذۇرۇػ ىۈچۈن هاماس ىىرادىىىذە جاماىەتچىلىٍٍە

دەرىجىڭڭّە يەتٍەهڭڭذە پەرۋەردىّارىفڭڭا ًەوىىى ڭي

ىەًمىىەت بېزىؾ ىىوايىى ٌۈچلۈً تەٌىلەهذى.

يېىىولىؽاًيذۇ .ؼۇڭا ىېٌعان مەرتىۋىعىوو رًَىي
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 )2رَست
ًەر يىلو مۇظۇلماهٌرهى

ئالتۇن تېپىۋالغان ئادەم

بىز ىڭاپ يڭېمەً-

ىىچمەٌىىى ۋە باؼىا ىىؽٌردىى چەٌلىوى

پەوەت

بىر ئادەم بىرر براس رېتىۋاپتۇ ،بىرر ەزگىىدرن ى
كېررنىى ئىشرردزۋېتىپ لى ر بىررر كررزەكەئ ئررالتۇن
تېپىۋاپتۇ .ئۇ كزەكەكوى كۆترۈرىىوىچز برۇ برانوى
رررېتىپ بزرىزن ئادەەوىررررڭ قېشرررىغا بېر ررررپ
ئۇهىڭغا:
 ئى دو تۇم! زهن ى ېتىۋالغان بانرن ى برۇكزەكەكوى تېپىۋالن م ،زن بۇ ئالتۇهالرهى ئرا،،
چ رۈهكى ەزن رزهن ى ب رۇ بررانوىال رېتىۋالغان،
دەپتۇ.
بانوى اتقان ئادەم:
 ەزن رراڭا بانوىررڭ ئىچىررن كى هزر ررىدزرهىبىررلىكتز رراتتىم ،برۇ ئررالتۇهالر رېوىڭ ،برۇهى
زن ئېدىپ كزت! دەپتۇ.
شۇهناق قىدىپ بۇ ئىككزيدزن ئرالتۇهالرهى رزن
ئا !،زن ئا !،دېنىشكىوىچز خېدى ئۇگاق تاالش
 تررارتىق قىدىشررىپتۇ ۋە بىررر بىر وررى قايىررقىاللمىغاهررن ى كېررنىى ئاد رر بىررر ھاكىموىررڭ
ئالن غا بېر شىپتۇ.
ھررراكىم ئۇالرهىرررڭ دېگزهدىر ورررى ئاڭدىغاهرررن ى
كېنىى:
 ىدزرهىڭ بالىدىر ڭالر برارەۇ؟ دەپ رزراپتۇ.بانوى ېتىۋالغان ئادەم:
 ەېوىررڭ بىررر ئزندررۇم بررار ،دەپتررۇ .رراتقانكىشى:
 ەېوىڭ بىر قىك م بار ،دەپتۇ  .بۇهىرڭ بىردزنھاكىم:
– برررالىدىر ڭالرهى بىرررر – بىرررر گز هىكررراھالپ
قزيۇڭالر ،ئرالتۇهالرهى ئرۇ ئىككىسرىگز خزجردزپ
بېر ڭالر ،ئۆگۈڭالرەۇ زرپ قىدىڭالر ،ئاشقىوىوى
پېقىرالرنا تارقىتىپ بېر ڭالر! دەپتۇ.

ىالًٌىا ىىرادەت وىلىؾ بىلەن مەؼفۇل بُلۇؼڭو
ؼەئعلەر ۋە جاماىەت ىۈچۈن تەوۋتلىڭي ٌۇرظڭو
ًېعابلىوىذۇ .بۇ بىز ىاپ جەرياهىڭذت ًەر تەبىڭىە
ٌىؽىلىزى ىاچلىىوى
ىالًٌوى

تەمىوو تېىىىڭذۇ .ؼڭۇهذتوٌ

رتسىلىىىوو ىىشدەپ ىاچلىىوى

ىاستبىفڭا

ظەۋر وىلىذۇ.
 )3ستٌات
ستٌڭڭات مۇظڭڭۇلماهٌر ىڭڭارت ٌۆيۈمچڭڭاهلىي
ىىىىىعڭڭادىي ۋە ىىجىىمڭڭاىىي ٌاپڭڭالەتوو ىىؽڭڭىا
ىاؼۇرۇػ ۋە ًەمٍارلىىوو ٌۈچەيىىؾ مەوعڭىىىذە
يُلفا وُيۇلفانً .اسىز هۇرـۇن ىادەملەر ستٌڭاتوو
«باج-ظىلىي» دەپ چۈؼىوىۋتلىذۇ .ىەمەلىىەتڭىە
ستٌڭڭات بىڭڭلەن ًڭڭاسىزوو دەلەتڭڭلەردە يُلفڭڭا
وُيۇلۇۋتتىان باج –ظىلىي ىارىعڭىذت ىاظڭمان-
ڭار .ستٌاتوى ڭ
ڭى پەره بڭ
سېمىڭ

ڭو
ڭلو مەهىعڭ
ىەظڭ

يۈٌعەلذۈرۈػ ۋە پڭاٌٌػ دېمەٌىڭۇر .ىىعڭٌش
ستٌات ٌەلىمىعىوو ىىؽلىىىؾ ىاروىلىي ٌىؽڭىلەرِە
«ىالًٌوى

رىشتلىىىوو ٌۆسلەپ وېزىوذتؼلىزىغفا ۋە

باؼىىٌرـا ىىىىىعادىي جەًەتىىى ياردەش وىلعڭاڭ
رًَىڭڭي جەًەتڭڭىىى ًەش ىەئٌوىڭڭي جەًەتڭڭىىى
يۈٌعىلىعەن پاً بُلىعەن» دېڭّەن ىۇوڭۇموو
بىلذۈرۈؼوو مەوعەت وىلفان.
ً )4ەج
ًەج دۇهىاهى

جڭاپ-جايلىزىڭذىى ٌەلڭّەن

مۇظڭڭۇلماهٌر ىڭڭارت ىالەمؽڭڭۇمۇل وېزىوذتؼڭڭلىي
رىؽىىعو ؼەٌىللەهذۈرىذۇ ۋە ؼۇ ىاروىلىي پۈتۈن
مۇظۇلماهٌرهى
بۇ ىۇًرهى

ىۆسىارت مۇهاظىۋىىىوو ٌۈچەيىىذۇ.

ھېكايىن كى هز ىھزتدزر
قاهائزت تۈىىمزس خزگ وىنۇر.
ھېكايىرررن كى ھزر ئىككرررى كىشرررى قاهرررائزت ۋە
ىۈگە ،ئزخالق ئىگىدىر نۇر.
ئىوسرررراهالرهىڭ ئزخالقررررى ررررزدا – ررررېتىقتا،
قزشوىنارچىدىقتا ،زپزردە بىدىوىنۇ.

ىىذىىىۋىي ىىىىىعادىي ظىىاظڭىي

ىىجىىماىىي ظاًەلەردىٍو چۈؼەهچىعىوو ىىلّىڭزى
ظۈرۈؼڭڭٍە ۋە ىۆسىڭڭارت ًەمٍڭڭارلىي ىُرهىىىؽڭڭىا
ىىوىايىى مۇًىم ىەًمىىەتٍە ىىّە.
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ؼەٌىللەهذۈرۈػ ىۇظۇلىوو ٌۆرظڭىىىذۇ .هېمىؽڭىا
يالفاهڭڭذىى ظڭڭُدت ؼڭڭەٌىللەهذۈرىذۇ دېّەهڭڭذە
يۇوىزىذت ىېىىىاهذەً ئېزىذترًر مەًعۇًت بېىىّە
ٌىزِەهذىى ٌېىىى بەٌزەً مۇًىم بىلىذىفان ىىٍٍو
ظاهلىي مەلۇمات بار .بىڭزى ىڭايلىي ظڭېىىلىؾ
ڭذترًرهى
ڭا ئېزىڭ
ڭو بُلعڭ
ڭذترى ىىٍٍىوجىعڭ
مىىڭ
بەرِەن باًاظو .واهچە ٌۆپ ىڭادەش ظڭېىىۋىلى
واهچە ٌۆپ يائؽو باًاًرـا ىېزىؽعە ئېزىڭذترـا
هىعرەتەن ؼۇهچە ىىؽەهچلىَ تۇيفۇ بېزىڭذۇ-دە
مەًعۇًتو ؼڭۇهچە ٌڭۆپ ظڭېىىلىذۇ .ؼڭۇهى
ىۈچۈن تاۋباۋدىى دۇٌان ىاچىاهٌر يالفاهذىى ظُدت
ؼەٌىللەهذۈرۈپ ظېىىلىؾ مىىڭذترى ۋە ئېزىڭذتر
باًاظىوو يۇوىزى ٌۆتۈرۈپ ئىزىذترًرهى ٌۆسىوو
بُيايذۇ .ىۇهذتوىا بىش مۇؼۇهذته ظُدت ؼڭەٌلىوو
وُللىوى تىجارەت وىلعاه بًُمڭذۇگ ىەِەر بىڭش
بۇهذته ؼەٌىلذە ظُدت وىلىؽىمىش دۇرۇط بُلماپ
والعا تُر ظُدىعىذت وايعڭو ىىؽڭٌرـا دىىڭىەت
وىلفان ىاظاظىا تىجارىىىمىشهو وىلعاه بُلىذۇگ

ىەظعڭڭاًمۇ ىەلەيٍڭڭۇش ۋە رەًمەتڭڭۇلًٌو ۋە
بەرەٌاتۇًۇ!
ظُىال :تُر ظُدىعڭو ؼڭەٌىللىوى ًاسىزـڭا
وەدەر ىاس بُلمىفان تەرەوىىىاتٌرـڭا ىىزىؽڭىو ۋە
ىەهىەهىۋى ظُدىفا ئىلو سَر ئىزىعڭٌرهو ىېلىڭ
ٌەلذى .مەن تۆۋەهذە تاۋبڭاۋ تُرىڭذىٍو ظڭُدت
ؼەٌلىوو مىعال ٌەلىڭۈرۈپ بىڭز وڭاهچە ظڭُىال
ظڭڭُرىماوچو ىۇظڭڭىاسهى وىممەتلىڭڭَ ۋتوىىوڭڭو
چىىىزىڭڭ ظڭڭۇىاللىزىمفا پەتىڭڭۋت بېزىؽڭڭىوو
تۆۋەهچىلىَ بىلەن ظُرتيمەن.
ىالذى بىلەن تاۋباۋ تُرىذىٍو ظُدت جەرياهىوو
وىعىىچە ظۆسلەپ ىۆتەپ.
ڭا چىىى ڭ
ڭاۋ تُرىفڭ
ڭلەن تاۋبڭ
ڭذى بىڭ
( )1ىالڭ
ىۆسىمىشِە ًسىملىي مەًعۇًتوو ىىشدەيمىش.
( )2ىاهذىى ياوىۇرـڭان مەًعڭۇًتوو تڭالٌپ
مەًعۇًت چۈؼەهذۈرۈػ بېىىّە ٌىزىمىش.
( )3بەتىىٍڭڭڭو مەًعڭڭڭۇًت باًاظڭڭڭو
چۈؼەهذۈرۈلۈؼو مەًعۇًت رەظڭىمو ىڭايلىي
ظېىىلىؾ مىىذترى ئېزىذترهى بەرِەن باًاظڭو
واتارلىىٌرـا وارتپ ظڭېىىۋتلىمىشً .ڭاسىز تاۋبڭاۋ
تُرىذىٍو تىجڭارەتىە  (shua dan( 刷单دەپ
بىز ىاتالفۇ بار بُلڭۇپ بڭۇ يالفاهڭذىى ظڭُدت

ۋە ىەلەيٍۇش ىەظعڭاًش ۋە رەًمەتڭۇلًٌو ۋە
بەرەٌاتۇًۇ!
جاۋتئ:
بارلىي ًەمذۇ-ظاها جاهابو ىالًٌىا بُلعۇن
ؼڭڭۇهذتوٌ پەيفەمرىزىمىڭڭشِە ىۇهىڭڭ ىڭڭاىىلە-
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تاؼٌپ «تُر ظُدىعو»ـڭا يۈسلىوىڭ ٌەتىڭو.
ىېٌىىمال ىالذىمىشدىٍو يىلٌردت بۇ ظُدت ىۇظۇلو
تېخىمڭڭڭۇ ٌەڭ تاروىلىؽڭڭڭو ۋە ىُيلىمىفڭڭڭان
يېغىلىىٌرهو ىېلى ٌېلىؽو مۇمٍىى.

تاۋتبىىاتلىزىفا ۋە ىۇهى يُلىفا تاٌو وىىامەتٍىچە
ىەِەؼٍەهلەرِە دۇرۇت-ظاًمٌر بُلعۇن!

تېمىفا ٌىزىؾ:

يۇوىزىىو ظەۋەبلەر تۈپەيلو ًەربىز مۇظۇلمان
بۇ ظُدىوى ؼەرىىي ًۆٌمىوو بىلىؽو ظاولىوىؽىا
تېّىؽلىَ ياٌو ىەًمىڭىەت بېزىؽڭٍە تېّىؽڭلىَ
تەرەپلىزىوو ىېوىڭي پەرولەهذۈرۈۋېلىؽڭو تُلىمڭۇ
سەرۈر بُلۇپ والذى.

دەۋرىمىش تُر تەرەوىىىاتىوى ىەًۋتلىفڭا هەسەر
ىاـڭڭڭذۇرـىوىمىشدت تڭڭڭُر تەرەوىىىاتىڭڭڭذىٍو
ىىلّىزىلەؼڭڭوى ـڭڭايەت سَر بُلۇۋتتىڭڭاهلىىىوو
ٌۈهذىىٌ-ڭۈهّە يۈٌعڭىلىۋتتىاهلىىىوو ٌڭۆرىمىش.
جۈملىذىى تُر تەرەوىىىاتىوى تىجارەت ۋە ظڭُدت
ظاًەظىذىٍو ىىلّىزىلەؼلىزى ٌېغىىىؽو وىىىەلەر
دەلەتلەر ىڭارت چېّڭزت
ىارت مۇظاپىوو وىعىارتى
ىاتٌپ دۇهىاهو ٌىچىَ بىز ظُدت ؼەًەرچىعڭىّە
ىايٌهذۇرۇپ وُيذى.

تُر ظُدىعىفا ىېوىىلىما:
«دۇهىا ظڭُدت تەؼڭٍىٌتو» تڭُر ظُدىعڭىفا
تۆۋەهذىٍىچە ىېوىىلىما بېزىذۇ« :تڭُر ظُدىعڭو
ىېلېٍىزَهلڭڭۇه ۋتظڭڭىىىلەر ىڭڭاروىلىي تڭڭاۋتر
ڭېلىؾ
ىىؽڭلەپچىىىزىؾ تڭاروىىىؾ باسترـڭا ظڭ
ظېىىؾ ۋە ئېزىذترـا تاپؽۇرۇػ» واتڭارلىىٌرهو
ٌۆرظىىىذۇ.

ىۇچۇر-مەلۇمات ۋە ٌُمپىۇتېز ظاًەظڭىذىٍو
بۇ سَر ۋە تېش تەرەوىىىڭات هەتىجىعڭىذە «تڭُر
ظُدىعو» دېّەن بىز ىاتڭالفۇ پەيڭذت بُلڭۇپ
ىىوىايىى تىش ظۈرىەتىە ٌۆلەملىؽىؽٍە باؼلىذى.

مەسٌۇر ىېوىىلىمىفا ىاظاظڭەن تڭُر ظُدىعڭو
تۆۋەهذىٍىلەرهو ىۆس ىىچىّە ىالىذۇ:

«تُر ظُدىعو» تىجارەتچىلەرِە تڭاۋترلىزىوو
يېىى باسترـا ظېلىؾ ٌڭۆپ ظڭاهذت ئىشمەتچڭو
ىىؽلىىىؾ ۋە دۇٌان ىېچىؾ ىاۋترىچىلىىلىزىڭذىى
وۇتۇلۇؼىىى باؼىا ۋتوىت پۇل تېجەػ ٌڭۆپ
ئېزىذترـا مال ظېىىؾ ۋە پايذىوو ٌڭۆپ ىڭېلىؾ
واتارلىي ىاًًىڭذىلىَ ۋە وڭًُيلىىٌرهو ىېلىڭ
ٌەلعە ئېزىذترًرـا هىعڭرەتەهمۇ ًەپىىوىڭ ًەر
ٌۈهو  24ظاىەت ظُدت وىلىؾ ىڭادەتىىٍو وەـەس
پۇل ٌۆتۈرۈپ يۈرمەظلىَ ظڭەپەر وىلماظڭلىي
ڭۆچزەتىە
ڭلىي ىڭ
ڭا تارتماظڭ
ڭاستر ىايلىوى ڭ جاپڭ
بڭ
تۇرماظلىي ظىىاظو چەٌلىمىّە ىۇچزىماظڭلىي ۋە
تڭڭاۋترهو ٌۆتڭڭۈرۈپ يۈرمەظڭڭلىٍىەً هۇرـڭڭۇن
وًُيلىىٌرهو ىېلى ٌەلذى« .تُر ظُدىعو»هى
تېخىمۇ مۇًىم بىڭز ىاًًىڭذىلىَ ؼڭۇٌو تڭُر
ظُدىعو ىادەتىىٍو ظڭُدت ؼڭەٌلىذىٍو هۇرـڭۇن
چىىىمٌرهو ىاستيىىذىفان بُلفاچىا تُردىٍو تڭاۋتر
باًاظو ىەهىەهىۋىي دۇٌاهٌردىٍىّە وارىفاهذت ئېلىٌ
ىەرستن بُلىذۇ .بڭۇ ئېزىڭذتر ىۈچڭۈن ىىوىڭايىى
پايذىلىي .بۇ ىاًًىذىلىٍلەر هەتىجىعڭىذە «تڭُر
ڭەٌلىوو
ڭارەت ؼڭ
ڭُدت-تىجڭ
ڭا ظڭ
ڭو» دۇهىڭ
ظُدىعڭ
ىۆسِەرتىۋېىىؽٍە باؼڭلىذى« .تڭُر ظُدىعڭو»
ڭۇلمان
ڭېىىم ٌۆپىىىڭ مۇظڭ
ڭېلىم-ظڭ
ڭاروىلىي ىڭ
ىڭ
ىەللىزىذىمۇ هۇرـۇهلىفان مۇظۇلماهٌر بۇ ظُدىوو
وىلىؽىا باؼڭلىذى .چڭُڭ ۋە تەرەوىىڭي وىلفڭان
دەلەتلەر ىاظاظەن ىەهىەهىڭۋىي ظڭُدت ىۇظڭۇلىوو

 .1تاۋترهو ىېٌن وىلىؾ ۋە ىۇهو ىىشدەػ.
 .2ظېىىۋېلىؾ ىىلىىماظو ظڭۇهۇػ ۋە پڭۇل
تۆلەػ.
 .3ظېىىۋېلىوفان تاۋترًرهو تاپؽۇرۇػ.

1

واهذتوٌ بُلمىعۇن «تڭُر ظُدىعڭو»هىڭ
ىۇوۇمو تاۋتر ۋە مەًعۇًتٌرهو باسترـا ظڭېلىؾ
ًەمذە ىىٍٍو تەرەپ بىز ظڭُرۇهفا جەش بُلمڭايٌ
تُر ۋتظىىىعو ىاروىلىي ىڭېلىم-بېڭزىم وىلىؽڭىا
مەرٌەسلىؽىذۇ .بۇ ظُدىذت ظېىىۋېلىوفان تاۋترهىڭ
ڭاروىلىي تڭڭُردىٌ
ڭَ ٌڭڭارتٌر ىڭ
ڭۇلو ىىواۋەتلىڭ
پڭ
تۆلىوىذۇ .تاۋتر بُلعڭا بەسىڭذە (بەسى يۇمىڭال
ىەپڭڭلەردەً) تڭڭُردىوٌ چۈؼڭڭۈرۈپ تاپؽڭڭۇرۇپ
ىېلىوىؽو ياٌو پُچىا ىاروىلىي يڭاٌو مەئعڭۇط
ئڭڭڭادىم ىڭڭڭاروىلىي ىادرېعڭڭڭىا يەتٍڭڭڭۈسۈپ
2
تاپؽۇرۇلۇؼىمۇ مۇمٍىى.

تُر ظُدىعىوى

ئېىىم-ئەتىزى

 1إبراليت النيساي  .ال جارة األلك رونية .ص  .19ال ك بة األإادي ية القالرة.

 2عب أأدالرح ن ب أأن عب أأد اش :األحك أأام الفقهي أأة ل ن أأامال اللك روني أأة ص  .116دار
الاراق-بيرو .
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ٌُهۇپٍىوو بېعىؽوو بىز ئىل ئەت ياٌو مەٌىۇپ
دېىىؽٍە بُلىذۇ لېٍىى بۇ باؼڭىىچە بىڭز ئىڭل
ىېلېٍىىزَهلۇه ئەت بُلڭۇپ ٌُمپىڭۇتېز يڭاٌو
ىەولىىمُن تىلىذىى ىۆرۈِەهڭذىى ٌېڭىىى ىىوعڭان
تەرىپىذىى ىُوۇـىلو بُلىذىفان ئەت .بۇ ئۇددى
ىۆسى ظڭُرۇهفا ٌېلىڭ ظُدىلىؽىؽڭوو وُبڭۇل
وىلفاهڭڭذەٌٌ ئەت ىەۋەتٍۈچىوىڭڭ رتسىلىىىوڭڭو
ىىپادىلەيڭڭذۇ ىۇهڭڭذته بُلفڭڭاهىٍەن ؼڭڭۇ ئەت
4
ىاروىلىي ظُدت ۋە تُئىاش پۈتىذۇ دەپ وارتيذۇ.

تُر ظُدىعىوى يۇوىزىذت بىڭش تىلفڭا ىېلىڭ
ىۆتٍەن ىەۋسەللىٍلىزىذىى باؼىا تۆۋەهذىٍىڭذەً
ئېىىم-ئەتەرلىزىمۇ بار:
 .1تُر ظُدىعىذت ىالذتمچىلىي ظڭائىىپەسلىَ
ۋە ًىلە ىىؽلىىىؾ ٌەڭ تاروالفان.
 .2ىىواۋەت ٌارتىعو ۋە تُر ظڭُدت ٌارتىعڭو
ىُـزىلىوىؽو مۇمٍىى.
 .3تُردت وىلفان ظُدت-ظېىىي تُئىڭاملىزىوو
ًۆججەتلەپ ِۇۋتًلىىىڭ وُيڭۇػ ىىمٍڭاهىىىىو
يُه.

دٌَىُر ۋەًرە سۇًەيلو ًاسىزوو ىۇچۇر-ىاًوە
ۋتظڭڭىىىلىزىوى تەرەوىىىڭڭاتو تڭڭۈپەيلو ظڭڭُدت-
مۇىامىلىلەرهى مۇرەٌٍەپلىؽى ٌېىىؽو ظەۋەبلىَ
مۇىامىلە مۇوىملىىىوو ظاوٌػ ىۈچۈن ىا تەرەپوى
ظُدىوو وُبڭۇل وىلفڭاهلىىىوو ئ تەرەپ بىلىؽڭو
5
ؼەرت دەپ وارتيذۇ.

 .4ؼەرىىەت چەٌلىّەن تڭاۋترًرهو تُظڭۇػ
ىىمٍاهىىىىو يُه.
ڭُر بەت ۋە
ڭان تڭ
ڭو وىلىۋتتىڭ
ڭُر ظُدىعڭ
 . 5تڭ
1
ظۇپىٌرـا وارىىا هاسترەت ىاجىش.

تُر ظُدىعىوى

دېڭڭمەً تڭڭُر ظُدىعڭڭىوو ئەت ىڭڭاروىلىي
ىىوىېزهېىىىى ياٌو پُچىىذىى ىەۋەتىڭؾ
باؼلىوى
ىاروىلىي پۈتىذىفان ظُدت دېىىؽٍە بُلىڭذۇ .بڭۇ
ئىل ظُدىذت ىەهىەهىۋىي ظُدىذت ؼەرت وىلىوفڭان
ىۆلچەملەر تېپىلعا تُـزت ظُدت بُلفان بُلىذۇ.

ًۆٌمو

ىُمڭڭۇمەن وىلىڭڭ ىېىىىاهڭڭذت ؼڭڭەرىىەت
واىىذىلىزىّە ىاظاظڭەن ظڭُدىذت ىىٍٍڭو تەرەپ
رتسىلىىو بىلەن پۈتۈؼٍەن بُلعا ؼەرىىەتٍە سىت
باؼىا ىەًۋتل بُلمىعا ظُدت دۇرۇط بُلىذۇ.

بۇهىغذىٍو ىاظاط ؼۇٌو ىىعٌش ؼڭەرىىىىو
ًەر ستمڭڭان ۋە ًەر ماٌاهڭڭذت مڭڭاط ٌېلىڭڭذىفان
ىىًٌىي دەظىۇردۇر .ؼەرىىەت مۇىامىلىذە ؼڭەرت
وىلفان ىۆلچەمّە رىىايە وىلىوعىٌ وًُيلىي ىېلى
ٌېلىذىفان ًەرواهذته يېغو ىۇظۇلٌرهو وُللىوىؽىا
بُلىذۇ.

ىىلّىزىٍو ىالىمٌر ظُدىوى ىىٍٍڭو تەرىپڭو
بىز يەرِە جەش بًُلمايذىفان ىەًۋتلٌردت ظڭُدىوو
ًەتىا هىٍاي ۋە تاًوىا ىُئؽاػ هاسۇً ىىؽڭٌرهو
مەٌىۇپ ياٌو ىەلچو ىاروىلىي پۈتىۈرۈؼوو جايىش
دەپ وارىفان ۋە ظُرۇهذىى يىزتوىىٍڭو ٌىؽڭىوى
2
مەٌىۇپىوو ظۆسىّە ىُئؽاػ ىُرۇهذت وُيفان.

ؼەرىىەت مۇىامىلىذە ؼەرت وىلفان ىڭۆلچەملەر
تۆۋەهذىٍىچە:

ڭۆس
ڭو يەهە تُئىاموىڭ ظڭ
ڭالىزىمىش تېخڭ
ىۆلىمڭ
بىلەن يېشىؾ بىڭلەن مەٌىڭۇپ يڭاٌو ىەلچڭو
ىەۋەتىؾ بىلەن ىىؽارەت بىلەن ًەتىڭا ِەپ-
ظۆسظىش ىېلىم-بېزىم وىلىڭؾ واتڭارلىي ىىٍٍڭو
تەرەپوى رتسىلىىىوو ىىپادىلەػ ىۇظۇللىزى بىلەن
3
ۋۇجۇتىا چىىىذىفاهلىىىوو مۇىەيىەهلەؼىۈرِەن.

 .1باؼىىٌرهى
وىلماظلىي.

 .2ىالذىماظلىي ظائىىلىي وىلماظلىي يالفان
ئېزىذتر بُلماظلىي.
 .3جاستهىوى

بۇهىغفا ىاظاظڭەن بەسى ىڭالىمٌر ٌُمپىڭۇتېز
ياٌو ىەولىىمۇن ىڭاروىلىي رتسىلىىوڭو ىىپڭادىلەپ

ً .5ارتش تاۋتر ۋە مەًعۇًتٌر بُلماظلىي.

ل ن ام-بيرو
"ًىذتيە" " 21/3بەدتىىىۇظعاهاىىى" " 138/5 231/2ىەلمڭۇـوو
4

.373/7
3

تۈرلىزىذىى ظاولىوىؾ.

 .4تاۋتر ۋە ئىشمەت ىُبىېٍىو ظۈپىىو مەلۇش
بُلۇػ .تڭاًػ-تارتىؽڭىا ىېلىڭ بارىڭذىفان
مۇجمەللىٍىىى ئالىي بُلۇػ.

 1فيصأأا مح أأد ال نأأيت -ال جأأارة األلك رونيأأة مبادؤلأأا ومقاماوهأأا ص  42الأأدار النربيأأة
2

ًەوىىوو يەۋتلماظلىي سۇلڭۇش

حكأأت ال جأأارة الوإ رونيأأة فأأي الش أرينة اإلإسأأالمية الأأدإ ار

أأال عبأأاد مح أأد ص

.23-20
5
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-1پاپ تەۋە بُلفان ؼىزٌەت ىەمەلىىەتىە بار
مەۋجۇت ؼىزٌەت بُلۇپ ًاًل ٌەظڭى بىڭلەن
ؼۇـۇللىوىۋتتىان بُلۇؼو وۇرۇه وەـەس يۈسىڭذىٌ
وۇرۇلفان مەۋًۇش ياٌو وۇرۇلۇۋتتىڭان ؼڭىزٌەت
بُلماظلىىو ٌېزەً.

 .6تېوىۋېلىؽڭڭڭىىى ظڭڭڭاولىوىؾ ىۈچڭڭڭۈن
ًۆججەتلىؽىؾ ىىمٍاهىىىىو بُلۇػ.
ڭايىۇرۇۋېىىؾ
ڭا وڭ
ڭب تېپىلعڭ
ڭاۋتردت ىەيىڭ
 . 7تڭ
ًُوۇوو بُلۇػ.

-2پاپ چېٍو ىېلىڭ -ظڭېىىلماوچو بُلفڭان
ؼىزٌەت جاستهە-ىۆظۈش بىلەن ۋە ياٌو ًارته...
واتڭڭڭارلىي ًڭڭڭارتش مەًعڭڭڭۇًتٌر بىڭڭڭلەن
ؼۇـۇلٌهمايذىفان وىمار دېّەهڭذەً ؼڭەرىىەتىە
چەٌلەهّەن ًارتش تىجارەت ىۇظۇللىزىذىى ئڭالىي
ؼىزٌەتلەر بُلۇؼڭو ؼڭەرت .ىەظڭلو پاىڭالىىىىو
ًاًل لېٍىى ىۆظۈملۈً وەرس ياٌو باؼىا ًڭارتش
ىىؽٌر ىارىٌؼىان ؼىزٌەتلەرهى پېىىوو ىېلىڭ -
ظېىىؾ ٌۆپچىلىَ ىالىمٌر هەسىزىذە چەٌلىوىڭذۇ.
بڭڭۇ تۈرلڭڭۈً پڭڭايٌرهو ىېلىڭڭ -ظاتماظڭڭلىي
تەوۋتدترلىىىا ىەڭ يېىىى.

تُردت ىالىۇنٌ-ۈمۈػ ظُدىعو دۇرۇط
بُلمايذۇ
تُردت ىڭالىۇنٌ-ۈمڭۈػ ظُدىعڭو ؼڭەرىىي
جەًەتىىى چەٌلىوىذۇ .ظەۋەبو ىالىۇنٌ-ۈمڭۈػ
ۋە وەـەس پۇلٌرهو بىز-بىزى بىلەن ىالماؼىۇرۇؼىا
هەومۇ-هەه وُلمۇ-وُل بُلۇؼو ؼەرت.
بەرت ىىروو ىاسىب رەسىىەلًٌۇ ىەهٌۇما بىڭلەن
سەيذ ىىروو ىەروەش رەسىىەلًٌڭۇ ىەهٌڭۇ مۇهڭذته
دېّەن :بىش رەظڭۇلۇلًٌوى ستماهىڭذت تىجڭارەت
وىٌتىۇه .بىش رەظۇلۇلًٌىىى ظەررتپلىي ًەوىىذە
ظُرىعاه رەظڭۇلۇلٌي« :هەه بُلعڭا ٌېڭزەً
1
يُه هېعو بُلعا دۇرۇط بُلمايذۇ» دېّەن.

يۇوىزىىىذەً ىىعڭٌش چەٌلىڭّەن ىىؽڭٌردىى
ئالىي بُلفان ىەًۋتلذت پاپ چېٍو ظُدىعو وىلعا
دۇرۇط بُلىذۇ .بىزته ؼۈبٌە ىارىٌؼىان بُلعڭا
3
بۇهىغذىى ىۆسىوو تارتىؽو ًسىم.

ًاسىز تُردت بُلۇۋتتىڭان ىڭالىۇنٌ-ۈمڭۈػ
ظُدىعڭڭو يڭڭاٌو ىاتڭڭالمىؾ «وەـەس ىڭڭالىۇن»
ظُدىعىذت ىەمەلىىەتڭىە ىڭالىۇن يڭاٌو ٌۈمڭۈػ
بُلمايذۇ .بۇ ظُدىوى ماًىىىىىوو ٌۆسدە تۇتعاه
بۇ ىەظلو وُلىذت يُه هەرظىوو ظېىىؾ وەرسهڭو
وەرسِە ظېىىؽىىى ىىرارەت .چڭۈهٍو ظڭاتىۇچىوى
وُلىذت ىالىۇن ياٌو ٌۈمۈػ يُهً .ېعابىذت وەرس
ياٌو ىاماهەت پۇل بار.

ىىواۋەت ٌارتىعو ىىؽلىىىؽوى

ىىوڭڭاۋەت ٌارتىعڭڭىذت يڭڭاٌو تڭڭُر ٌەظڭڭپو
ىېچىۋېىىلّەن باهٍا ٌارتىعىذت پۇل بُلعا بۇهىڭ
بىلەن تُردىى يڭاٌو بڭاستردىى مڭال ظېىىۋتلعڭا
ڭال
ڭا مڭ
ڭۇل بُلمىعڭ
ڭذت پڭ
ڭذۇ .ىەِەر ٌارتىڭ
بُلىڭ
ظېىىۋتلفان پۇلوو باهٍىفا بەلّىلەهڭّەن ۋتوىىڭذت
تۆلىۋەتعە يەهىٌ جڭايىش .تۆلىۋەتمىعڭە ىۆظڭۈش
چىىىذىفان بُلۇپ جاستهىّە چۈؼۈپ والىذۇ .ؼۇڭا
ۋتوىىذت تۆلىۋېىىؾ سەرۈر.

دېمەً بۇ ظڭُدت پەوەتڭٌ وەرس پڭۇلوو وەرس
پۇلفڭڭا ىالماؼڭڭىۇرۇپ ٌڭڭۆڭلىمىشدە ىڭڭۆسىمىشهو
ٌۈمڭڭڭڭۈػ ىېلىڭڭڭڭ -ظڭڭڭڭېىىۋتتىمەن دەپ
واهاىەتلەهذۈرۈپ مەۋًڭۇش دۇهىڭادت ىڭۆسىمىشهو
2
ُِلٌؼىىى ىىرارەت.

ىىواۋەتلىَ ٌارتا بىلەن ظُدت وىلفاهذت ٌارتىڭذت
ئەلي پۇلو بُلۇپ دَلٌر بىلەن تاۋتر ظېىىۋتلفان
ىەًۋتلڭڭذت باهٍڭڭا ئەلڭڭي پڭڭۇلىوو دَلٌرـڭڭا
ىالماؼىۇرىذۇ .دَلٌر باًاظو بڭاستر باًاظڭىذىى
ىاسـىوە تۆۋەن ياٌو يڭۇوىزى بُلفڭان تەوڭذىزدە
ىىٍٍو تەرەپ رتسى بُلعڭا بڭۇ دۇرۇط ىىڭؾ.
چۈهٍو ىىٍٍو تەرەپوى ئالىفڭان باًڭادت پڭۇل
4
تېّىؽىؾ ىىخىىىارى بُلىذۇ.

ىاٌعىىە باسىزىذت ؼىزٌەت پڭاپ چېٍڭو
ىېلى -ظېىىؾ
پاپ چېٍو تىجارىىو مۇباي تىجارەت .لڭېٍىى
ىالىمٌر بۇ ئىڭل تىجارەتوىڭ ًڭاًل بُلۇؼڭو
ىۈچۈن ؼەرىىەتٍە ئىٌپ بارلىي ىىؽٌردىى ئالىي
بُلۇؼىوو ىاظاظو ؼەرت وىلىذۇ.
1

"ظەًىٌۇل بۇئارى" ً-2061-2060ەدىعلەر.

2

تېخىمۇ تەپعىٌت ىۈچۈن ظاجىىە تُرىذىٍو پەتىۋتـا وارتڭ.

ًۆٌمو

36

3

تېخىمۇ تەپعىٌت ىۈچۈن ظاجىىە تُرىذىٍو پەتىۋتـا وارتڭ.

4

تېخىمۇ تەپعىٌت ىۈچۈن ظاجىىە تُرىذىٍو پەتىۋتـا وارتڭ.

دتىىزىعىّە ٌىزىذۇ.

تاۋباۋ تُرىذىٍو ظُدت

ظُىالً :ڭاسىز ىۈهذىڭذتر ۋە تاۋبڭاۋ تڭُرى
ىڭڭاروىلىي هەرظڭڭە ٌېڭڭزەً ظڭڭېىىۋېلىؾ بەً
ىُمۇملىؽى ٌەتىو .بىش ىۇ تڭُرًردت مالٌرهىڭ
رەظىمىوو ٌۆرۈپ ظېىىۋتلىمىش .ىۇًرهى ٌارتىعىفا
پۇلوو ىۇرۇپ بەرِەهذىى ٌېڭىىى ىڭۇًر پُچىڭا
ىاروىلىي مالٌرهو ىەۋەتى بېزىذۇ .بەسىلىزى مال
يارىمىعا يڭاٌو ٌىچىڭَ-چڭُڭ ٌېلىڭ والعڭا
ىالماؼىۇرۇپ ياٌو وايىۇرۇپ بېزىڭذۇ .بەسىلىڭزى
ىۇهذته وىلمايڭذۇ .مۇؼڭۇهذته ظڭُدت وىلىڭؾ
ظڭڭاتىۇچو ۋە ظڭڭېىىۋتلفۇچو ىۈچڭڭۈن دۇرۇط
بًُمذۇگ

تاۋبڭڭاۋ ( )taobaoتڭڭُرى ىەلڭڭو بابڭڭا
( )Alibabaؼىزٌىىو تەرىپىڭذىى -2003يىلڭو
وۇرۇلفڭڭان بُلڭڭۇپ بڭڭۇ ئەلىىڭڭارتدىٍو ىېرڭڭاپ
( )EBayۋە ىامڭڭاسَن ( )Amazonتُرلىزىفڭڭا
ىُئؽايذۇ .تاۋبڭاۋدت ٌىچىڭَ تىجڭارەتچىلەر ۋە
ؼىزٌەتلەرهىغمۇ دۇٌان ىېچىؽو يُلفڭا وُيۇلفڭان
بُلۇپ ٌۆپ تاۋتر ظېىىۋتلفان ئېزىڭذترًر بەسى
ىاًًىذە ىېىىرارًردىى بەًزىمەن بًًُيذۇ.
تاۋباۋ تُرىذىٍو ظُدىمۇ ىُمڭۇش جەًەتڭىىى
يۇوىزىڭڭذت بايڭڭان وىلىوفڭڭان تڭڭُر ظُدىعڭڭىوى
ًۆٌمىذە .يەهو ىۇهىغذت ؼڭەرىىەت بەلّىلىڭّەن
ؼەرت ۋە ىڭۆلچەمّە رىىڭايە وىلفڭان ىەًۋتلڭذت
ىېلى -ظېىىؾ جايىش .ىەمما ىۇًرهىڭ ىىؽڭەهچ
ىاؼۇرۇػ ىۈچۈن ظائىا ئىزىذتر پەيڭذت وىلىؽڭو
بىز ئىل ظائىىلىىىا ياتىذۇ .بۇهىغڭذت يڭۇوىزىىو
ىۆلچەملەرِە رىىايە وىلىؾ بىلەن بىزِە يەهە تاۋتر
يەتٍڭڭۈسۈػ ًەوىىوڭڭو وايعڭڭو تەرەپ ىۈظڭڭىىّە
ىالىذىفاهلىىىوىمۇ ىېوىىلىۋېلىؾ ًسىم.

جڭڭاۋتئ :تڭڭُردت تڭڭاۋتر ظڭڭۈپىىو ىېوىڭڭي
چۈؼەهذۈرۈؼو تەپعڭىلىي رەظڭىملىزى ىُچڭۇه
بُلۇپ تاًػ-تڭارتىؾ ٌېلىڭ چىىمايڭذىفان
بُلعا ظېىىۋتلفاهذىى ٌېىىى تاۋتر دېىىؽڭٍەهذەً
چىىمىعا ئېزىذترهى وايىۇرۇپ بېزىؾ ًُوۇوىفڭا
ٌاپالەتلىَ وىلىوعا بۇ ظُدت دۇرۇط بُلىذۇ.
ظُىال :جُڭّۇدت -11ىايوىڭ ٌ-11ڭۈهىوو
«بُيىڭڭاوٌر بڭڭايزىمو» دەپ ىاتىلىڭڭذۇ .ؼڭڭۇڭا
جُڭّۇدىٍو ىەڭ چُڭ تُر ظُدت ؼىزٌىىو بُلفان
تاۋباۋ بۇ ٌۈهذە پۈتڭۈن مالٌرهىڭ باًاظڭىوو
 50%چۈؼۈرىذۇ .مۇؼۇ ٌۈهذە ىاؼۇ تُر بەتىىى
بىز هەرظە ىالعا بًُمذۇگ

دېمەً تُر ىاروىلىي بُلىذىفان ىىلىم-بېڭزىم
ڭىپٌرـا
ڭەرىىي پىزىوعڭ
ڭذەً ؼڭ
ڭلىزى يۇوىزىىىڭ
ىىؽڭ
مۇهاظى ۋە ىىعٌموى ظُدت ىەئٌوىفڭا ىۇيفڭۇن
ؼەٌىلذە بُلعا مەسٌۇر ظُدت ؼڭەرىو جەًەتڭىىى
يُللۇه ۋە جايىشدۇر.

جڭڭاۋتئ :جُڭّۇلۇوٌرهىڭڭ بايزىمىفڭڭا پەرۋت
وىلماپ بۇ ٌۈهذە ظُدت وىلىۋەرظىغىش بُلىذۇ.
ظُىال :بەسىذە تڭُردت ىاًًىڭذە ۋتوىىٌرهڭو
بەلّىلەپ مالوى باًاظىوو چۈؼڭۈرۈپ ظڭاتىذۇ.
بۇهذته چاـذت مالوى باًاظو ىادەتىىٍو باًادىى
ئېلىٌ ىەرستن بُلىذۇ .ىاًيىىەن هەچڭچە مىوڭۇت
دىّەهذەً ۋتوىىوو بەلّىلەپ ؼۇ ۋتوىىوى ىىچىذە
مالوو باؼىىٌردىى بۇرۇن ظېىىۋتًلىعڭا ؼڭۇهذته
ىەرستن باًادت ظېىىۋتلفىلو بُلىذۇ .مۇؼڭۇ ئىڭل
مڭڭالوو ظڭڭېىىۋېلىؾ جڭڭايىشمۇگ بەسىڭڭلەر تەلەپ
ظىوىفاهذەً ىىؽٌردىى ىالفان پايذىوى ًەممىعو
ًارتش دەيذىٍەن.

تۆۋەهذە تُر ظُدىعىفا ىاًوىذتر ظاجىىە
تُرىفا ٌەلّەن بەسى ظُىالٌرـا وىعڭىىچە
جاۋتئ بېزى ىۆتىمەن.
ظُىال :تُردت دۇٌان ىاچىاهٌر ئىزىذتر جەلڭ
وىلىؾ ىۈچۈن پۇل ئەجلەپ ظڭىىىلىؾ ظڭاهىوو
ڭىوو
ڭەهچلىَ دەرىجىعڭ
ڭۇرۇپ دۇٌاهوى ڭ ىىؽڭ
ىاؼڭ
يۇوىزى ٌۆتۈرىذىفان ىىؽڭٌر بڭارٌەن ىڭادەتىە
ظېىىلىؾ ظاهو ٌۆپ بُلمىعڭا ئېزىڭذترًر «بڭۇ
دۇٌاهوى ماللىزى ىىؽەهچلىَ ىەمەظڭٍەن» دەپ
ىڭڭُيٌپ مڭڭال ظڭڭېىۋتلمايذۇ بۇهڭڭذته وىلىڭڭؾ
تُـزىمۇگ

جاۋتئ :بۇهى چەٌلىوىذىفان تەرىپڭو يڭُه.
دۇٌاهٌردىمۇ بىزەر ٌۈن باًا چۈؼڭۈرۈپ ظاتعڭا
ىالعا بُلىذۇ.

جاۋتئ :يالفاهڭذىى ظڭُدت ؼڭەٌىللەهذۈرۈپ
ظڭڭېىىلىؾ مىىڭڭذترى ۋە ئېزىڭڭذتر باًاظڭڭىوو
ٌۆپىۈرۈپ ئىزىذترًرهى ٌۆسىوو بُيڭاػ تڭُـزت
ىەمەط .بۇ بىز ئىل ظائىىلىي ۋە ىالڭذتمچىلىي

ۋەلًٌۇ ىەىلەش
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ىۆلچىمىّە يەتٍۈسمەظلىَ واتڭارلىىٌرهو «وفأري »

ىىلّىزىٍو ظاهذت ىىعٌش تەؼڭەبرۇط وىلفڭان

يەهو ظەل وڭارتػ دەپ چۈؼڭەهذۈرِەن .ىڭۇًر

ىُتىۇرتًاللىىوو تُـزت چۈؼىوىؾ ىۈچۈن چېٍىذىى

ىۇئٌپ وېلى

ىاؼۇرۇۋېىىؾ ظەل وڭارتػ ۋە ىُتىڭۇرت يڭُل

بُلعا بۇ ظەل وڭارتػ دتىىزىعڭىّە ٌىزمەيڭذۇ.

واتڭڭارلىي مڭڭۇًىم ىڭڭۈچ ىاظاظڭڭوو ىەتزتپلىڭڭي

ىەممڭڭا ىُيفڭڭاه تڭڭۇرۇپ ىىرڭڭادەت ۋتوىىوڭڭو

چۈؼىوىؽٍە تڭُـزت ٌېلىڭذىفاهلىىىوو تەٌىڭىلەپ
چېٍىڭڭذىى ىاؼڭڭۇرۇۋېىىؾ ۋە ىۇهىڭڭ

ٌېچىٍىڭڭۈرۈػ ظڭڭەل وارىفڭڭاهلىي بُلىڭڭذۇ دەپ

ئەتىڭڭزى

وارتيذۇ ۋە بۇهىغفا پەيفەمڭرەر ىەلەيٌععڭاًموى

ًەوىىذە تُئىالفاهىذۇه .بۇ ظاهذت ظەل وڭارتػ

«ىۇئٌپ وېلىؾ ظڭەل وڭارتػ ًېعڭابٌهمايذۇ

تُـزت يُل واتارلىىٌر ىۈظىىذە تُئىىلىمىش.

ًەوىىىي ظەل وارتػ دېّەن ىُيفاه تۇرۇپ بىڭز
ڭز هاماسهى ڭ
ڭاسهو يەهە بىڭ
هامڭ

-2ظەل وارتػ

ڭو ٌىزِڭڭۈچە
ۋتوىڭ

ٌېچىٍىۈرۈؼڭڭىۇر» 1دېڭڭّەن ًەدىعڭڭىوو دەلىڭڭل
وىلفان.

ظەل وارتػ ىەرەئ تىلىذىٍو «وفأري » دېّەن
ظڭڭۆسهى

ىىرادەت ۋتوىو ىۆتڭۈپ ٌەتڭٍەن

تەرجىمىعڭڭو بُلڭڭۇپ ىەرەئ تىلڭڭو

دىوىمىش ىىؽٌردت چېٍىڭذىى ىاؼۇرۇۋېىىؽڭىىى

تەتىىىاتو ىڭالىملىزى ىۆتەؼڭٍە تىّىؽڭلىَ ًەر

چەٌلىّەهذەً ظەل وارتؼىىومۇ واتىىي چەٌڭلەپ

واهذته بىز مەجرۇرىىەتوو جايىذت ىادت وىلماظلىىوو

ڭۈهٍو
ڭان .چڭ
ڭەبرۇط وىلفڭ
ڭا تەؼڭ
ىُتىۇرتًاللىىىڭ

«وفأري » يەهڭڭو ظڭڭەل وڭڭارتػ دەپ ىاتىفڭڭان.
ڭوى
ڭّەن وامۇظڭ
ڭاهۇلىەرەئ» دېڭ
«لىعڭ

بۇًرهىڭڭ

ڭاپىُرى
ىڭ

ًەر ىىٍٍىلىعڭڭو ىُتىۇرتًڭڭاللىىىىى

چەتوەػ بُلۇپ ؼەئغ ۋە جەمىىىەتوو ۋەيڭزتن

«وفأري » دېڭڭّەن ظڭڭۆسهو «وضأأييع» يەهڭڭو ستيە

وىلىذىفان ؼەيىاهوو ظۆيۈهذۈرىذىفان ىىوعڭاهوو

وىلىۋېىىؾ دەپ ؼەرًلىّەن .ؼەرىىەت ىڭالىملىزى

ىالٌي تاىاًهى

ـەسىپىّە دۇچار وىلىذىفان هاچڭار

دىوىي مەجرۇرىىەتلەرهو جايىذت ىڭادت وىلماظڭلىي

ىىللەتلەردۇر.

تاىەت-ىىرادەتلەرهو ستيە وىلىڭۋېىىؾ ؼڭەرىىەت
1
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ظۈهەهو ىەبۇ دتۋۇد

ىالًٌوى

ىىعٌش ىەوىذە ىىرادەت ىەدەپ-ىەئٌه ۋە

ؼەرىىىىو ٌەش-سىىادە وىلىوماظلىىو
يەهە بەسىلىڭزى تەرً

مۇىڭڭامىلە ظڭڭاًەلىزىّە ىُئؽڭڭاػ تىجڭڭارەت ۋە

بەسىلىزىّە ىەمەل وىلىوى

ڭاٌو
ڭارتػ يڭ
ڭەل وڭ
ڭاًەلىزىذىمۇ ظڭ
ڭزتجەت ظڭ
ئىڭ

ىېىىلمەظلىٍو ًسىم .تەرً ىېىىلىؾ ٌۆپىوچە ظەل

چېٍىذىى ىاؼۇرۇۋېىىؽىىى ىىرڭارەت ًەر ىىٍٍڭو

ڭذىى
ڭاهٌر چېٍىڭ
ڭەل وارىفڭ
ڭذۇ .ظڭ
وارتؼڭىىى ٌېلىڭ

تەرەپوڭڭو ىُئؽڭڭاػ ىەيىڭڭرلەپ تەڭپۇڭلڭڭۇووو

ىاؼۇرۇۋەتٍەهلەرِە ىُئؽاؼڭٌ ًەوڭىىى ىاسـڭان

ظاوٌؼىا تەؼەبرۇط وىلىذۇ« .وُلۇڭوو بُيوۇڭفڭا

بُلىذۇ« .ىڭو مڭۇىمىولەر! ىىعڭٌمفا پۈتڭۈهلەپ

بڭڭاـلىۋتلمىفىى (يەهڭڭو بېخىللىڭڭي وىلمىفىڭڭى)

ٌىڭڭزىغٌر (يەهڭڭو ىىعڭڭٌش دىوىوىڭڭ

وُلۇڭوو تُلىمۇ ىېچىپمۇ ٌەتمىّىى (يەهو ىىعزتپ

ىەًٍاملىزىفا بُيعڭۇهۇڭٌر بەسى ىەًٍاملىزىفڭا

وىلمىفىى) (ىۇهذته وىلعڭاڭ پۇلعڭىش وېلىڭ )

بەسى ىەًٍڭڭڭڭاملىزىوو تەرً

ماًمەتٍە پۇؼايماهفا والىعەن».

ىەمەل وىلىڭڭڭڭ

1

ىەتمەڭٌر) ؼەيىاهوى

دۈؼمەهذۇر .ظىلەرِە (ىىعٌش دىوىوى

ظاوٌهفاهذەً ظڭەل وارتؼڭىىى ًەش ظڭاولىوى

(تُـزت يُلذىى) تېىى

ىُتىۇرتًاللىىىا ىەًمىىەت بەرِەن بُلۇپ ىڭۇًر

ٌەتعڭەڭٌر بىلىغٌرٌڭو

(ظىلەر جاستلىوىعىلەر چۈهٍو) ىڭالٌي ـڭالىرىۇر

بۇ ىاًًىڭذىلىٍو بىڭلەن باؼڭىا ىڭۈممەتلەردىى

(يەهڭڭو ظڭڭىلەردىى ىىوىىىڭڭاش ىېلىؽڭڭىىى ىڭڭاجىش

ٌەلّەهىذى .ىەپعۇظڭٍو ًڭاسىزوىٌر

ىەمەظىۇر) ًېٍمەت بىلەن ىىؾ وىلفۇچىذۇر».

بُلعا چېٍىڭذىى ىاؼڭۇرۇۋېىىؾ ظڭەل وڭارتػ
ىىللەتلىزى بىڭلەن پىڭزوىلەرِە بۆلۈهڭۈپ بڭۇ

3

ىىماش ىەۋستىىي ۋە ىىماش ىىروو وەيىىم جەۋسىي

ىاًًىڭڭڭذىلىٍوو يُوڭڭڭاتىو .بۆلڭڭڭۈهّەهلىٍو

واتارلىي ىالىمٌرهى

ىارىعڭىذىٍو

مېٌزى-مڭۇًەبرەت ۋە ؼڭەپىەتلەرهى

ًەولىىىوڭو

ٌۆرظىىىذىفان) رَؼەن دەلىللەر ٌەلّەهذىى ٌېڭىىى

«وۇرىان ٌەرىم» مەدًىىەلىّەهڭذەً ًەر ىىؽڭىا

ىىخىىٌپٌؼىاهلىىو ىۈچۈن ىۇًرهى

يُللىزىفا (ۋە ىىفۋتظڭىفا)

ىەِەؼمەڭٌر ؼەيىان ظىلەرِە ًەوىىەتەن ىاؼٍارت

ظەلەك ظالىٌٌر چېٍىڭذىى ىاؼۇرۇۋېىىؽڭىىى

پەرولىوى

پۈتڭڭۈن

مۇهذته دېّەهلىٍڭو بايڭان

وىلىوىذۇ« :ؼەيىان ىڭالٌي تاىاًهىڭ

ىەمڭزى-

ىڭُرهىوو

پەرمان ۋە چەٌلىمىلىزىّە وارؼو تۇرۇؼىا چېٍىذىى

بىز-بىزىّە بُلفان ـەسەپ-هەپزەتلەر ىىّىلىذى.

ىاؼۇرۇۋېىىؾ ياٌو ظەل وارتؼىىى ىىرارەت ىىٍٍو

هەتىجىذە دۈؼمەهلەرهى
بىز-بىزىوى

وُرتلوى

دېپىفا ىۇظۇل ىُيوڭاپ

ىىشسەت-ىابزۇيىفا تىل ىۇسۇتۇؼوو

وايعىعو ىاروىلىي مەوعڭىىىّە يېىەلىعڭە ؼڭۇهو

ًەتىا وېوىوو تۆٌۈؼوو ًڭاًل ظڭاهايذىفان يەرِە
بېزى ڭ

بىزىوو ىىؽڭلىىىذۇ .بڭۇ ىىٍٍىعڭىوى

وىلىذۇ .ۋتًالەهٍو ىالًٌوىڭ

يەتىڭڭو .بىڭڭش ظڭڭەِەٌلىَ بىڭڭلەن بڭڭۇ

دىوڭو چېٍىڭذىى

ىاؼۇرۇۋېىىؾ بىلەن ظەل وارتؼوى

ىىللەتلىزىمىشهو تُهڭۇپ ًەر ىىؽڭىا «وۇرىڭان

ىُتىۇرىعڭىذت

والىذۇ».

ٌەرىڭڭم» تەؼڭڭەبرۇط وىلفڭڭان ىُتىۇرتًاللىىىڭڭا
وايىمىفىچە

يُواتىڭان بىزلىٍىمىشهڭو

ىىوڭاه-

ظەل وارتؼوى

ىىىىىپڭڭڭاولىمىشهو ٌڭڭڭۈچ-وڭڭڭۇۋۋىىىمىشهو ۋە

مىعاللىزى ۋە ئەتىزى

ىىشسەت-ؼڭەرىپىمىشهو وڭايىۇرۇپ ٌېلەلمەيمىڭش.

جەمىىىەتٍە هەسەر ظالىذىفان بُلعاه ىىعٌش

ىڭڭالٌي تاىڭڭاً مۇهڭڭذته دەيڭڭذۇ« :ىىخڭڭىىٌپ

تەلىماتلىزىفڭڭا ىالًٌوى ڭ

ىەمڭڭزى-پەرمڭڭان ۋە

وىلىؽڭڭماڭٌر بُلمىعڭڭا (دۈؼڭڭمەن بىڭڭلەن

چەٌلىمىلىزىّە ظەل وڭارتػ ىىللىىىوىڭ
دەرىجىڭڭّە بېزىڭڭ

ىۇچزىؽىؽڭڭىىى) وُروڭڭۇپ والىعڭڭىلەر ٌڭڭۈچ-
وۇۋۋىىىغٌر ٌېىى

والىذۇ».

1

ظۈرە ىىعزت  -29ىايەت.

2

ظۈرە ىەهمال  -46ىايەتوى

2

وايعڭو

يەتٍەهلىٍىوڭڭو ىُچڭڭۇه

ٌۆرۈۋتًًيمىش .مەظڭىلەن :دىوىمىڭش ىالًٌوىڭ

3

بىز وىعمو.
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ظۈرە بەوەرە  -209 -208ىايەتلەر.

بارلىىىفڭڭڭڭا ۋە بىڭڭڭڭزلىٍىّە مڭڭڭڭۇًەممەد

ىۈظىىذە پىٍىز يۈرِۈسمەمذۇگ»« 2.ؼۈبٌىعىشٌو

ًەه پەيفەمرىڭڭزى

بۇًر دۇهىاهو (ىڭائىزەتىىى) ىڭارتۇه بىلىڭذۇ

ڭاًموى
ىەلەيٌىععڭ

ىالًٌوى ڭ

ٌەلّۈظىذىٍو وىىىى بىز ٌۈهّە (يەهو وىىامەتٍە)

ىىٍەهلىٍىّە ىىمان ىېىىىؾ؛ بىزٌ-ېچە ٌۈهڭذۈسدە
بەػ ۋتخ هاماس ىۆتەػ؛ ىۆلچەمّە تُؼىان مال-
مۈلۈٌلەرهى

ظەل وارتيذۇ».

يىلذت بىز وېىىم ىۆؼڭزە-ستٌىىىوڭو

ىىعٌموى

بېزىؾ؛ رتمىشتن ىېىىذت بىز ىڭاپ رَست تۇتڭۇػ؛

چۆچۈتٍۈدەً دەرىجىذە ىېفىزٌ .ىؽىلەر بۇهڭذته

واتارلىىٌردىى ىىرڭارەت بەػ ىاظڭاط ىۈظڭىىّە

ٌېىىۋېزىذىفان بُلعا ىاچچىي ًەظزەت-هڭادتمەت

وُرۇلفان بُلۇپ ىىماهڭذىى ىىرڭارەت بىزىوچڭو

ىىچىذە والىذۇً« .ەر واهذته ىادەش« :ىالًٌوىڭ

ڭۇن
ىاظاظڭوو مىعڭالفا ىالعڭاه بۇهىغفڭا هۇرـڭ

تاىىىىذە ٌەتٍۈسۈپ وُيفاهلىزىمفا ًەظڭزەت! مەن

ظڭڭەل وارتۋتتىڭڭاهلىىىوو ٌڭڭۆرىمىش.

(ىالًٌوى ڭ

ۋتًالەهٍو ىىمان دۇهىڭا-ىڭائىزەتىە بەئڭت-

ياٌو «ىڭالٌي مېوڭو ًىڭذتيەت وىلفڭان بُلعڭا

بُلۇپ ىۇهىغفا ظەل وارتػ ۋە ىۇهىغذىى ـاپىل

(ًىڭڭذتيەت تېپىڭڭ ) ىەلڭڭۋەتىە تەوڭڭۋتدترًردىى

بُلۇػ ىەڭ چُڭ سىىان ىىذى« .ستمڭان بىڭلەن

بًُتىىم» دەپ والماظلىي ىۈچۈن ياٌو ىڭاستبوو

وەظەمٍو ىىمان ىېىىىڭان يائؽڭو ىەمەللەرهڭو

ٌۆرِەن چاـڭذتٌ« :اؼڭٍو دۇهىاـڭا وايىالىفڭان

وىلفان بىز-بىزىّە ًەووو تەۋظڭىىە وىلىؽڭىان

بُلعاش ىىذى (ىۇ چاـذت ىالًٌىا ىىىاىەت وىلى )

بىڭڭز-بىڭڭزىّە ظڭڭەۋرىوو تەۋظڭڭىىە وىلىؽڭڭىان

يائؽڭڭىٌردىى بڭڭًُر ىىڭڭذىم» دەپ والماظڭڭلىي

ٌىؽىلەردىى باؼىا ًەمڭمە ىڭادەش چُوڭۇش سىىڭان

ىۈچۈن (پەرۋەردىّارىفا بُيعۇهعۇن)».

1

ىەمڭڭزى-پارمڭڭاهلىزىوو ىڭڭادت وىلمىفاهلىىىمفڭڭا

ڭڭو
ڭڭىە تېخڭ
ڭڭۇ ًەوڭ
ڭڭۇًر بڭ
ڭڭُرتلفاهذت ىڭ
ظڭ
ىۆسلىزىوى

ًەظزەت-هادتمەت» دەپ تەپعىز وىلفان بُلعڭا

ىڭۇًر

ىىماش ًەظڭەن بەظڭزىي «ىالًٌوىڭ

تۇرمڭۇػ ۋە ئىشمەتلىڭزى ًەوىىڭذە

ىُيٌپ ىۈلّۈرِەن .ىەممڭا ىۆسلىزىوىڭ

دەپ تەپعىز وىلفان .ىىمڭاش سەًٌڭاً «وۇرىڭان

ٌەلّەهلىٍو هەِە بارىذىفاهلىىو ٌىم يارتتىاهلىىو

ىُوۇمىفاهلىىىم ۋە ىۇهىغفا ىەمەل وىلمىفاهلىىىمفڭا

هڭڭېمە

ًەظزەت-هادتمەت» دەپ تەپعىز وىلفان.

ىىٍەهلىٍىذىى ىىرارەت ىەڭ مۇًىم ىىؽٌر ىۈظىىذە

بۇهىغذىى ىُن هەچچە يىلٌر ىىلّىڭزى ىڭۆس

پىٍىز يۈرِۈسۈؼٍە ظەل وارىفاهلىىىىى ياٌو ىىوٍار

يۇرتۇمذت ٌۆرِەهلىزىموو مىعال وىلى

وىلفاهلىىىىى ىۇ مەظىلىلەر ىۈظىىذە ىُيٌؼڭمىفان.
«ىۇًر ًاياتىي دۇهىاهى

بىشهى

تاؼڭىو ٌۆرۈهۈؼڭىوىٌ

مەًەللىذە يۈسِە يڭېىىى ىاىىلىلىڭَ بڭار

ٌ 50%ە رتمىشتن رَسىعىوو تُلۇه تۇتىذىفاهٌر

ىُيلىوىؽىىى ۋە ىڭائىزەت ىۈچڭۈن ىىؽلەؼڭىىى)

ٌ 40%ە ؼەرىىەت بەلّىلىّەن بڭُيىچە ستٌڭات

واهڭڭذته

ڭۆسلىزى
ڭلىزى ىۈچڭۈن) ىڭ
بُلىڭذىفاهلىىىوو بىلىؽڭ
2

1

ىېىىعڭاش

بُلۇپ ىۇًردىى بەػ ۋتخ هاماس ىۆتەيڭذىفاهٌر

بىلىذۇ ىۇًر ىائىزەتىىى (يەهو ىائىزەت ىىؽڭىذت
ـەپلەتىىڭڭذۇر .ىڭڭۇًر (ىاوىۋىىىوىڭڭ

تاىىىىڭذە

ٌەتٍۈسۈپ وُيفاهلىزىمفڭا ًەظڭزەت-هڭادتمەت»

هەدىڭى

هڭڭېمە ىۈچڭڭۈن يارتتىڭڭاهلىىو ىىماهوىڭڭ

4

بۇ ىايەت ٌەرىموو ىىماش تەبەرى «ىالًٌوى

بىز وىعڭىم ياؼڭٌردىى ىىمڭان تُـزىعڭىذت
ىُيٌؼمىفاهلىىىوو ىېىىىڭان .ۋتًڭالەهٍو

ڭخىزە
ڭو) مەظڭ
ڭەرىىىىىوو ۋە دىوىوڭ
ؼڭ

وىلفۇچىٌردىى ىىذىم» دەپ والماظڭلىي ىۈچڭۈن

ظاىادەتٍە ىېزىؽڭىۈرىذىفان ىەڭ چڭُڭ هېڭىمەت

ىىچىذىذۇر».

هاماس ستٌات رَست ًەج واتارلىي

ىاظاظلىزىفا بُلفان ظڭەل وارتؼڭٌرـۇ ىڭادەموو

وادىز بًُلىفاهٌر ىۆمزىذە بىز وېىىم ًەج وىلىڭؾ

ٌىؽڭڭىلەرهى

3

ظۈرە ىەظز ظۈرىعو.

40

ظۈرە رۇش  -8 -7ىايەتلەرهى

3

ظۈرە ىىوعان  -27ىايەت.

4

ظۈرە سۇمەر  59-56ىايەتلەر.

بىز وىعمو.

ٌېىىذۇ».

بېزىڭڭذىفاهٌر ٌ 20%ە يېىىؽڭڭو مڭڭۇمٍىى دەپ
تەئمىى وىٌتىىمً .ەربىڭز مۇظڭۇلمان ىۆسىوىڭ
مەًەللىعىذىٍو وېزىوذتؼلىزىوى

وىىامەت ٌۈهىّە ىالٌي بىلەن ىۇچزىؽىؽڭىا

دىوىي ىەًۋتلىوو

ظەل وارتػ ىىوعاهوو تەدرىجىڭي ىڭۇهو ىىوٍڭار

وۇرىان ٌەرىم ًەدىغ ؼەرىمىىى ىىرارەت ىىعڭٌش

وىلىؽىا ىېلى

ىۆلچىمىّە ظېلىؽىۇرۇپ ٌۆرظە بىشدىٍڭو ظڭەل
وارتػ ىىللىىىوى

وايعو دەرىجىڭذە ىىٍەهلىٍىوڭو

ىۆسىوى

بىپەرۋتلىىىفا چُوۇش ًەظزەت-هڭادتمەت

چېٍىذۇ« .ىالًٌىڭا مۇًوڭات بُلۇؼڭوو (يەهڭو

ىىمان مەظىلىعىّە ظڭەل وڭارتػ ىىوعڭاهوو

تىزىلىؽوو) ىىوٍار وىلفڭاهٌر ًەوىڭىەتەن سىىڭان

بارـاهذەً هامڭاس ستٌڭات رَست

تارتىو .وىىامەت تۇيۇوعىش ٌەلّەن چاـذت ىۇًر:

ًەج واتارلىي ىىرادەتلەرِە ظەل وارتؼمۇ ىىوعاهوو
جەًەهڭڭوەمّە ىېلىڭڭ

بارىذۇ .ىۇهىغفڭا ىىوٍڭار وىلفڭان

ىىوعان ىەڭ چڭُڭ سىىڭان تارتىڭان بُلىڭذۇ ۋە

تېخىمۇ يائؽو تُهۇپ يېىىذۇ.
دَستئىا ىېلى

4

«ىۇ دۇهىڭادىٍو بىپەرۋتلىىىمىڭشدىى هڭادتمەت»
دەيذۇِ .ۇهاًلىزىوو ىۈظڭىىلىزىّە يۈٌلىۋتلىڭذۇ

بارىڭڭذۇً« .ەر ىىوعڭڭان

وىلمىؽلىزى تۈپەيلىذىى (دَستئىڭا) مەًرۇظڭىۇر.

ىۇًرهى

پەوەت ىەظڭڭٌابو يەمىڭڭى (يەهڭڭو ظڭڭاىادەتمەن

يامان!».

مڭڭۇىمىولەر) بۇهىغڭڭذىى مۇظىەظڭڭوا .ىڭڭۇًر

5

بەسى وېزىوذتؼٌر ٌۆڭلىوىڭ

جەهوەتلەردە بُلۇپ ِۇهاًٍارًردىى« :ظڭىلەرهو

يائؽڭىلىىىوو

دىلىذت ىىمڭان بڭارلىىىوو دەۋت وىلىڭ

دَستئىا وايعو ىىؾ ٌىزِۈسدىگ» دەپ ظُرتيذۇ.

ىەمەل-

ىىرڭڭادەتلەرِە ظڭڭەل وارتيڭڭذۇ .ىۇًرهىڭڭ

ىڭڭۇًر (جڭڭاۋتبەن) ىېىىىڭڭذۇ« :بىڭڭش هامڭڭاس

بڭڭۇ

دەۋتلىزىوو وۇرىان ٌەرىم ۋە ًەدىڭغ ؼڭەرىملەر

ىُوۇمايىىۇه مىعٍىولەرِە تاىاش بەرمەيىىۇه .بىش

رەت وىلىذۇ .وۇرىان ٌەرىم ۋە ًەدىڭغ ؼڭەرىن

بىٌۇدە ظۆس وىلفۇچىٌر بىلەن بىللە بىٌۇدە ظڭۆس
وىٌتىۇه .وىىامەت ٌۈهىوو ىىوٍار وىٌتىۇه».

(ِۇهڭاًٌرهو) يڭۈٌلىّىوو هېمىڭذېّەن

ڭشدت ىىماهوىڭ
ڭىەت وىلفىوىمىڭ
ڭىلىزىّە دىىڭ
تېٍىعڭ

1

ىەمەلذىى ىايزىلىؽڭىوى

يۇوىزىذىٍو ىايەتىە دېىىلّەهڭذەً ىېفىشهڭو

مڭۇمٍىى ىەمەظڭلىٍىوو

ىەمەل-ىىرادەتلەرهو تەرً ىېىىؽڭوى

ىىوعڭاهوو

باؼىۇرۇػ مەظىلىعڭىّە ظڭەل وڭارتپ بىٌڭۇدە

ًاًٌەتٍە دَستخ ىُتىفا دۇچڭار وىلىڭذىفاهلىىىوو

ظۆسلەرهو وىلىؾ وىىامەت ٌۈهىّە ظەل وڭارتپ

تُهڭڭۇپ يېىىمىڭڭش .دېڭڭمەً ىەمەل-ىىرڭڭادەتلەر

ىۇ ٌڭۈهّە تەيىڭارلىي وىلماظڭلىي واتڭارلىىٌرمۇ
ىىوعاهوو دَستئىا ىېلىڭ

ىىماهوى

بارىڭذۇٌ« .ىؽڭىلەرهو

ؼۇڭا وۇرىان ٌەرىم ۋە ًەدىڭغ ؼڭەرىملەردىٍو

دَستئىا مُلٌه ىاتىۇسۇۋېىىذىفان هەرظە ىۇًرهى
تىللىزىذۇر»« 2.ىىوعاهوى

ٌەش بُلعا بُلمايذىفان ظڭىمۋۇللىزىذۇر.

ٌۆپلىّەن تېٍىعىلەردە ىىماهوى

يائؽو ىەمەلڭّە

يائؽڭىلىىىا بڭۇيزۇػ

ياهذتػ ٌەلىۈرۈلّەهلىٍىوو ٌۆرىمىش .ىالٌي تاىاً

ڭا
ڭاٌو ىالًٌىڭ
ڭۇػ ۋە يڭ
ڭاهلىىىىى تُظڭ
يڭاٌو يامڭ

مۇهذته دەيذۇ(« :ىو مۇًەممەد!) ىىمان ىېىىىان

سىٍزى-تەظرىٍ ىېىىىؽىىى باؼىا بارلىي ظۆسلىزى

ۋە يائؽڭڭو ىەمەللەرهڭڭو وىلفاهٌرـڭڭا ىۇًرهىڭڭ

ىۇهىڭڭ

پايذىعڭڭىفا ىەمەط بەلٍڭڭو سىىىوىفڭڭا

بُلىذۇ»« 3.بەهذە پەرۋتظىشً ىالًٌوى

ىاظڭڭىىذىى ىۆظڭڭىەڭلەر ىېىىڭڭ

ـەسىپىوو

جەهوەتلەرِە ٌىزىذىفاهلىىو بىڭلەن ئڭۇػ ئەۋەر

ٌەلىۈرىذىفان بىزەر ظۆسهو دەپ تاؼڭٌيذۇ-دە
ؼۇهى

تۇرىڭڭذىفان

بەرِىى».

بىلەن ىڭۇ جەًەهڭوەش ىُتىفڭا چۈؼڭۈپ

6

ىۇهىغڭڭذىى باؼڭڭىا ئەلىىمىشهى ڭ

1

ظۈرە مۇددەظعىز  46-38ىايەتلەر.

4

ىىماش بۇئارى رىۋتيىىو.

2

ىىماش ىەًمەد ىىماش تىزمىشى ىىماش ىىروو ماجە رىۋتيىىو.

5

ظۈرە ىەهىاش  -31ىايەت.

3

ىىماش تىزمىشى ىىماش ىىروو ماجە رىۋتيىىو.

6

ظۈرە بەوەرە  -25ىايەتوى
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بىز وىعمو.

ىىعڭڭٌمىي

وىلذۇه دەپ ىُيلىفان ىادەملەردۇر».

تەلىڭڭم-تەربىڭڭىە ىەدەپ-ىەئڭڭٌه مۇىڭڭامىلە

1

واتڭڭارلىي ظڭڭاًەلەردە واهڭڭذته ٌېىىۋتتىاهلىىىفڭڭا
هەسىزىمىشهو ىاـڭذۇرۇپ ىۇًرهىڭ

ىەًڭۋتلىوو

ظەل وارتؼڭوى ىاظاظڭلىي ظڭەۋەبو
هەپعو ئاًىؽىفا ىەِىؽىؽىۇر

ىىعڭڭڭٌش ىڭڭڭۆلچىمو بىڭڭڭلەن ظېلىؽڭڭڭىۇرۇپ
ٌڭڭۆرِىوىمىشدە بڭڭۇ ظڭڭاًەلەردە ظڭڭەل وڭڭارتػ
ىىللىىىوى

ىىوعان ٌۆپىوچە ىۆسىوى

هەوەدەر ىېفىزلىىىوو ًېغ وىلىمىش.

پەهوىي بىلىملەرِە ىەًمىىەت بېزىڭ

ىەِىؽڭڭى

دىوىڭي

وۇلىفا ىايلىوى

پەهوىڭي بىلىمڭلەرِە

وىلىذىفان بُلىذۇ .بۇهڭذته ىىوعڭان ىالًٌوىڭ

ىەدەپ-ىەئٌه مۇىامىلە واتڭارلىي ظڭاًەلەردە

سىٍزىذىى ـاپىل بُلڭۇپ ىىعڭٌش تەلىماتلىزىفڭا

ظڭڭەل وڭڭارتػ بُلعڭڭا ٌۈهڭڭذىىٌ-ڭڭۈهّە

ظەل وارتيذىفان بُلۇپ والىذۇ .ىاهذىى ىڭۇ ًەه

ۋىجذتهىوو ىۆرتەۋتتىان

يُلفا وايىىىم دەپ ىىعٌش تەلىماتلىزىذت چېٍىڭذىى

ئاتالىىٌردۇر.

ىاؼۇرۇۋېىى

ئەلىىمىش ىىچىذە ٌۆرۈلۈۋتتىان ظەل وارتؼٌر

ؼەيىېوو بىزلىؽى

ڭۇه.
ىۆتىڭ

هەپعو ئاًىؽو بىڭلەن

ىۇهو ًېچٍىموى

هەظىٌىىىوو

وۇبڭڭۇل وىلمايڭڭذىفان ًېچٍىموڭڭو ٌڭڭۆسىّە

ًىجاپىا ظەل وارتػ مەظىلعو ًڭاًلً-ارتمفڭا

ىىلمايذىفان ىاتا-ىاهىعىوو يۇرت چڭُڭلىزىوو

ظەل وارتػ مەظىلىعو واتارلىىٌرـڭا ىُئؽڭىفان

ىۆلىماًرهو مەهعىىمەيذىفان ىاتىٍاچا ًاٌاۋۇرـڭا

يەهە هۇرـۇن مۇًىم مەظىلىلەر بار بُلڭۇپ بىڭش

ىايٌهذۇرۇپ وُيىذۇ .چۈهٍو ىۇ وۇرىان ٌەرىڭم

ظەًىپە ىېىىرارى بىڭلەن يڭۇوىزىىو بىڭز وڭاهچە

ۋە ًەدىڭڭغ ؼڭڭەرىمٍە ىەمەط بەلٍڭڭو هەپعڭڭو

ىىپادىلەرهو ٌۆرظىىىؾ بىلەهٌ ٌۇپايىلىوىمىش.

ئاًىؽىفا ىەِىؽىذۇ .ىڭۇًر هەپعڭو ئاًىؽڭىوو

ىىعٌمذت تەؼەبرۇط وىلىوفان ىُتىۇرتًڭاللىي

ىىٌي وىلىۋتلفۇچىٌردۇر .ىالٌي تاىاً بۇ ًەوڭىە

واهذته ۋتوىىىا ستيە وىلىۋېىلىذۇگ

مۇهذته دەيذۇ(« :ىو مۇًەممەد!) ماڭڭا هەپعڭو
ئاًىؽوو ىىٌي وىلىۋتلفان ىڭالٌي ىاسدۇرـڭان

ىۆسىوو يائؽو ىىڭؾ وىلڭذىم دەپ ىڭُيٌپ

(ًەووو) بىلىڭ

چېٍىڭڭڭڭذىى ىاؼڭڭڭڭۇرۇۋەتٍۈچىلەر بىڭڭڭڭلەن

تۇرـڭان ىڭالٌي وڭۇلىىىوو ۋە

وەلرىوو پېچەتلىۋەتٍەن ۋە ٌڭۆسىوو پەردىلىڭّەن

ڭىا ظڭڭەل
ڭذت ىڭڭادت وىلىؽڭ
ڭۇرىىەتلەرهو جايىڭ
مەجرڭ
وارىفۇچىٌردىى ىىرارەت ًەر ىىٍٍو تى

ًەه يُلڭذىى تېخىمڭۇ يىڭزتوٌپ

ٌېىىذۇ .ىۇ ۋتوىىىا ىۇهى

هاًايىىو ٌۆپ بُلۇپ ظەًىپە ىېىىرڭارى بىڭلەن
ڭىىى
ڭىوىٌ ٌۆرظڭ
ڭز هەچچىعڭ
پەوەت بىڭ

والىذۇ .ؼڭۇهى

بىڭلەن ىۇهىڭ

پۈتۈن ىەستلىزى هەپعو ئاًىؽو بُيىچە ًەرىٍەت

ظەل وارتػ بىشدىٍو يەهە بىڭز چڭُڭ ئاتڭالىي.

ىېفىزلىؽىۋتتىان ىادەموى

والىڭڭذۇ .بڭڭۇ ًڭڭالەت ىڭڭۇسته

دتۋتمٌؼىاهعېزى ىىوعان ىۆس هەپعو ئاًىؽڭىوى

بىلىملەرِە ظەل وارتػ يڭاٌو ىەٌعڭىچە دىوىڭي
بىلىملەرهو يائؽو ىۆِىوى

هەپعڭو ئاًىؽڭىفا

ىادەموو ىېىىى

ىُتىڭۇرت

بەرِىڭى ىڭالٌي ىاسدۇرـاهڭذىى

ٌېىىى ىۇهو ٌىم ًىڭذتيەت وىًٌيڭذۇگ ظڭىلەر

يُلڭڭڭذىى يىزتوٌؼڭڭڭىۇچىٌردۇر .چېٍىڭڭڭذىى

(بۇًردىى) ۋەس-هەظىٌەت ىالمامعىلەرگ».

ىاؼڭڭۇرۇۋەتٍۈچىلەر سىىڭڭان تارتىاهڭڭذەً ظڭڭەل

2

وارىفۇچىٌرمۇ چُڭ سىىان تارتىذۇ .ىالٌي تاىڭاً

پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًش بۇ ًەوڭىە مۇهڭذته

بۇ ًەوىە مۇهذته دەيذۇ« :ظڭىلەرِە ىەمەللىڭزى

دەيذۇ« :ىۈممىىىمذىى ىىت ىۆس ىىّىعىوو ظۆرەپ

جەًەتڭڭىىى ىەڭ سىىڭڭان تڭڭارتىۇچىٌرهو ىېىىىڭڭ

ماڭفاهذەً هەپعو ئاًىؽلىزى ىۇًرهو ظڭۆرەپ

بېزەيمۇگ ىۇًر ًاياتىي دۇهىادت وىلفان ىەمەللىزى

ماڭىذىفان جاماىەتلەر ىُتىۇرىفا چىىىذۇ ىۇًرهى

يُوىا چىىىان ىەممڭا ىڭۆسلىزى ىُبڭذتن ىىڭؾ
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1

ظۈرە ٌەًن  -104 -103ىايەتلەر.

2

ظۈرە جاظىىە  -23ىايەت.

هەپعو ئاًىؽىلىزى ىۇًرهى

پۈتڭۈن تُمڭۇر ۋە

بُـۇملىزىوو وُرؼىۋتلىذۇ».

ىىلىمعىش ىەمەل بىذىەت ۋە ئۇرتپاتلىىىا باؼٌيذۇ.

1

هىجاتلىي پەوەت ىىلىم بىلەن ىەمەل بىزلەؼڭٍەهذە
بُلىذۇ .چۈهٍو ؼڭەيىان ىىلىمعڭىش ىىوعڭاهٌرـا

جەمىىىىىىمىشدە بۇهذتوٌر ىاس ىەمەط ىڭۇًر

ىۆسلىزىوى

ىىؽلىزىذت وۇرىان ٌەرىم ًەدىغ ؼەرىموو ىەمەط

ىۇًرهو تُـزت يُلڭذىى ىاظڭاهٌ ىاسدۇرۇۋېىىڭذۇ.

بەلٍو ىۆس هەپعو ئاًىؽلىزىوو ىڭۆلچەش وىلىڭ

ىالٌي تاىاً مۇهذته دەيذۇ« :ؼڭەيىان ىۇًرـڭا

ياؼڭڭايذۇً .ەتىڭڭا ىڭڭۇًر ىىعڭڭٌش ؼڭڭەرىىىىوو
ىۆسلىزىوى

وىلمىؽلىزىوو چىزتيلىي ٌۆرظەتىو ىۇًرهو تُـزت

هەپعو ئاًىؽڭلىزىفا بُيعۇهذۇرۇؼڭىا

يُلذىى تُظىو ىۇًر ًىذتيەت تاپمايذۇ».

ىۇرۇهىذۇ ـەيۋەت-ؼىٍايەت پىىڭوە-پاظڭاتٌر
بىلەن مەؼفۇل بُلۇپ ىالًٌوى

-3تُـزت يُل

ًەددىڭڭذىى ىاؼڭڭىذۇ .ىەوىڭڭلًُ-ؼڭڭو جايىڭڭذت
مڭڭۇىمىى-مۇظڭڭۇلماهٌر ىالًٌوىڭڭ

تُـزت يُل دېڭّەن ظڭۆس ىەرەئ تىلىڭذىٍو

ىەمڭڭزىّە

«الصأراط ال سأ قيت»هى

بُيعڭڭۇهۇپ بۇهڭڭذتوٌردىى يىڭڭزته تۇرۇؼڭڭو

ىۇهى

ظۆسلىزىّە وۇًه ظالماظڭلىىو ًسىڭم.

ىُتىۇرتًڭڭڭاللىىوو تڭڭڭُـزت مەهىعڭڭڭو بىڭڭڭلەن

ىەِەؼٍەن ىىؽو ًەددىذىى ىاؼڭىان ىادەموىڭ

چۈؼىوەلىؽڭڭڭىمىش مڭڭڭۇمٍىى ىەمەط« .الص أأراط
ال س قيت»هى ىەظلو مەهىعو بُلمىفان تۈس تُـزت

2

ۋە دتـذتش يڭُل بُلڭۇپ ٌڭۆپىوچە ۋتوىڭىٌردت

ظەل وڭارتػ ىىللىىىوڭو دتۋتًؼڭوى
ىۈهۈملۈً دَرىعو ىىلىمذۇر

ىىّىعىوو يائؽو هەتىجىلەرِە ىېلىڭ

ؼەرىملەردە ٌۆپ ىُرۇهذت تىلفا ىېلىوفان بُلڭۇپ

تۇرۇػ ىۈچۈن چُوۇش ىىلىڭم بُلڭۇػ ٌېڭزەً.
ظەۋەبلىزى ىىلىمعىشلىَ ۋە ىىلىموى

ڭۇن
ڭىىذە هۇرـڭ
ڭۆس ىۈظڭ
ڭۇ ظڭ
ڭٌر بڭ
تەپعىزؼۇهاظڭ

ٌڭڭۆپىوچە

ڭلەرهو ىېلىڭ
ىىشدىوىؽڭ

ىاسلىىىڭذۇر.

دىوو؛ ىالًٌىا تُـزت ؼەٌىلذە ىىرڭادەت وىلىڭؾ؛

ؼەرىن ىاظاظڭو بڭُيىچە ظىعڭىېمىلىي بُلڭۇػ

چېٍىذىى ىاؼۇرۇۋېىىؾ بىڭلەن ظڭەل وارتؼڭىىى

ٌېزەً .تُـزت يُلذت تەۋرەهمەپ ىالفا ىىلّىزىلەػ

ئالىي ىُتىۇرتًاللىي ...واتارلىي بىز واهچە ئىڭل

ىۈچۈن ىىٍٍو ئىل ٌڭۈچ-وڭۇۋۋەت هاًڭايىىو

ٌۆس وارتؼڭٌرهو ىُتىۇرىفڭا وُيفڭان .بۇًرهىڭ

سەرۈر .بىزى تُـزت بىلەن ئاتاهو ىايزىىاًيڭذىفان

ًەممىعو ىۆس هۆۋىىىذە تُـزت ٌۆس وارتؼڭٌردۇر.

ىىلمىي ٌۈچ-وۇۋۋەت يەهە بىزى تڭُـزت يڭُلوو

چڭڭۈهٍو بڭڭۇ وارتؼڭڭٌرهى ًەممىعڭڭو «الصأأراط
ال س قيت» يەهو تُـزت يُلوى يېىەٌچىلىزىذۇر.

تڭۇرۇپ ىالفڭا

ىىلّىزىلەيذىفان ىەمەلىي ٌۈچ-وۇۋۋەت .چۈهٍو

ىەمما وۇرىان ٌەرىمذىٍو «الصأراط ال سأ قيت»

ىەمەلعڭڭىش ىىلىڭڭم ىىّىعڭڭىوو هىپاوىڭڭا باؼلىعڭڭا
1

ىەبۇ دتۋۇت رىۋتيىىو.

2

ظۈرە ٌەًن  -28ىايەتوى

ڭۇ
ڭىىى بڭ
ڭذىى ٌېڭ
بارـاهڭ

ظۆسدىى وۇىان ٌەرىم ۋە ًەدىغ ؼەرىن؛ ىىعٌش

ىىلىم ىېلىؾ چُوۇش وۇرىڭان ٌەرىڭم ۋە ًەدىڭغ

بىلّەهذىى ٌېىىى ؼۇ يُلذت چىڭ

بارىڭذىفان

ظۆس ًەرىٍەتلەرِە وارىىا ىىؽڭلىىىلىذۇ« .الصأراط
ال سأ قيت» دېّەن ظۆس وۇرىان ٌەرىڭم ًەدىڭغ

ٌەتمەپ تُـزت يُلذت چى

تڭڭُـزت يُلڭڭذىى چەتڭڭوەپ ٌېىىؽڭڭوى

مەوعڭڭەت وىلىوىڭڭذىفاهلىىىوو ىېوىڭڭي

ڭڭان
بىلمەظڭڭىىى ىىعڭڭٌش تەؼڭڭەبرۇط وىلفڭ

سىٍزىمىشدىى ـەپلەتىە والذۇرـان هەپعو ئاًىؽىفا

ىُڭ-ظُلفا تېىى

تەرجىمىعو بُلۇپ بىڭش

مەهىعڭىوو چۈؼەهمەظڭىىى ۋە ىۇهىغڭذىى

هېمىوىڭڭ

ىالٌي تاىڭاً مۇهڭذته دەيڭذۇ« :بىڭش دىلىوڭو

(ظۆسى) ِە ىەِەؼمىّىى».

3

سىٍزىذىى ـاپىل

بُلىڭڭذۇِ .ەپ-ظڭڭۆس ىىڭڭؾً-ەرىٍەتلىزىڭڭذە

ىۇًرهى

وىلمىؽلىزىوو چىزتيلىڭي ٌۆرظڭىىى

3

بىز وىعمو.
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ظۈرە هەملە  -24ىايەت.

ىالڭذىٌ-ەيوىڭذىٍو جڭۈملىلەر

دېّەن ظۆسهى

بايان وىلى

ڭەل
ڭۇرۇۋېىىؾ ۋە ظڭ
ڭذىى ىاؼڭ
ڭۇهىغذەً چېٍىڭ
ؼڭ

ىالًٌوى

وارتػ ىىللەتلىزىذىى چەٌلەپ ٌەلّەن ىڭايەت ۋە

يُلىوى

ڭۆسدىى
ڭّەن ظڭ
ڭلەر «الصأراط ال سأ قيت» دېڭ
ًەدىعڭ

ڭو
ڭىلەرِە (يەهڭ
ڭۇهىغذەً ٌىؽڭ
ڭٌيذۇ»« 2.ؼڭ
باؼڭ

بۇ ىڭايەتلىزىمۇ

ىڭۆتٍەهٍو ىڭۈممەتلەرِە) ؼڭاًىت بُلۇؼڭۇڭٌر

بۇهو تەٌىىلەيذۇ« :بىشهو تُـزت يُلفا باؼڭلىفىى.
ۋە ىاسـاهٌرهى

ـەسىپىغّە يُلۇوىاهٌرهى

ىەمەط ظڭڭەن ىىوىڭڭاش وىلفاهٌرهىڭڭ

يُلىفڭڭا

(باؼلىفىى)».

ىۈچۈن ۋە پەيفەمرەرهى

ظىلەرِە ؼاًىت بُلۇؼو

ىۈچۈن بىش ظىلەرهو ىُتىۇرتًال (يەهو يائؽڭو)
ىڭڭۈممەت وىلڭڭذۇه» 3.تەپعىزؼۇهاظڭڭٌر بڭڭۇ

1

ىڭڭايەتىىٍو «وإ أ ال » دېڭڭّەن ظڭڭۆسهى

ىالٌي تاىڭاً بڭۇ ىڭايەتىە تڭُـزت يُلوىڭ
ىۆسىوى

ىُتىۇرىعىذىٍو يُلذۇر.

دەيذۇ« :ىالٌي ئالىفان ٌىؽڭىوو تڭُـزت يُلفڭا

ئالىي ىُتىۇرتًاللىي مەوعڭەت وىلىوىڭذىفاهلىىىوو

يُلىفڭا

ـەسىپىّە يُلۇوىاهٌر بىلەن ىاسـاهٌرهى

ىالٌي تاىاً ظڭۈرە بەوەرەدە يەهە مۇهڭذته

چېٍىذىى ىاؼۇرۇۋېىىؾ بىڭلەن ظڭەل وارتؼڭىىى
ٌۈچلەهذۈرىذۇ .ظۈرە لاتىٌەهى

بەرِەن بُلڭذى .ىڭۇ يڭُل بُلعڭا

ًەرىپو ىۈظىىذە تُئىىلى
جۈملىوىڭڭ

ـەسىپىّە يُلۇوىاهٌر بىلەن ىاسـاهٌرهىڭ

بۇ ًەرىپوى

«ً»
ىىٍٍڭو

ىُتىۇرىعڭڭىوو بڭڭاـٌػ ىۈچڭڭۈن

يڭڭُلو ىەمەط بەلٍڭڭو ىڭڭۆسى ىىوىڭڭاش وىلفڭڭان

ٌەلّەهلىٍىوو يەهو ىۇًرهو ىُتىۇرتًال ىڭۈممەت

ۋە

وىلفڭڭاهلىىو بىڭڭلەن ىڭڭۇًرهو تڭڭُـزت يُلفڭڭا

پەيفەمرەرلەرهى
ظالىٌٌرهى

ؼېٌىىلەرهى

رتظىچىلٌرهى

باؼلىفاهلىىىوى

يڭُلو ىىٍەهلىٍىوڭو بايڭان وىلىڭ

بەرِەن.

ىُتىۇرىعڭىوو بڭاـٌػ ىۈچڭۈن

ٌەلّەهلىٍىوو تەٌىىلىذى.

4

«وۇرىان ٌەرىمڭذە (تەؼڭەبرۇط وىلىوفڭان)

جابىز ىىروو ىابڭذۇلٌي رەسىىەلًٌڭۇ ىەهٌڭۇ

ىاپىُرى دٌَىۇر

رىڭڭۋتيەت وىلفڭڭان ًەدىڭڭغ بڭڭۇهو تېخىمڭڭۇ

ڭذۇ:
ڭذته ياسىڭ
ڭەلٌبىي مۇهڭ
ڭۇًەممەد ظڭ
ڭو مڭ
ىەلڭ

ىايذىغٌؼڭڭىۇرۇپ بېزىڭڭذۇ« :بىڭڭش پەيفەمڭڭرەر

ىُتىۇرتًاللىي» دېّەن ٌىىابوى

يۇوىزىڭڭڭذىٍىلەردىى «الص أأراط ال س أ قيت»هىڭڭڭ
مەهىعىوى

ىەلەيٌىععاًموى

ىُتىۇرتًاللىىىا دتًلەت وىلىڭذىفاهلىىو

يېوىذت ىىذۇه ىۇ بىز ظڭىشىي

ظىشدى ىاهذىى ىۇهى

ىڭُڭ تەرىڭپىّە ىىٍٍڭو

تېخىمۇ ىايذىغلىؽىذۇ .ىُتىۇرتًاللىىىا تېپىلىذىفان

ظىشىي ظڭُل تەرىڭپىّە يەهە ىىٍٍڭو ظڭىشىي

يائؽو ۋە ىُتىۇرىعىذت بُلۇػ دېڭّەن مەهىڭلەر

ظىشدى ىاهذىى وُلىوو ىُتىۇرىعىذىٍو ظىشىىوى

«الصأراط ال سأ قيت»هى

ىۈظىىّە وُيۇپ« :بڭۇ ىالًٌوىڭ

مەهىعىذە ًەش تېپىلىڭذۇ.

يُلىڭذۇر»

ظۈرە لاتىٌەدە ىالٌي تاىاً بىشِە تەلىم بېزىڭ :

دېذى .ىاهذىى بۇ ىايەتوو ىُوۇدى« :بۇ مېوىڭ

«بىشهو تُـزت يُلفا باؼلىفىى» دېذى .ىاهذىى ىُ

تُـزت يُلۇمذۇر ؼۇ يُلذت مېغىغٌر هڭا تڭُـزت

يڭڭُلوو بىڭڭشِە چۈؼڭڭەهذۈرۈپ« :ظڭڭەن ىىوىڭڭاش

يُلٌردت ماڭمڭاڭٌر ىڭۇًر ظڭىلەرهو ىالًٌوىڭ

وىلفاهٌرهى

5

يُلىذىى ىايزىۋېىىذۇ ».

يُلىفا (باؼلىفىى)» دېذى .ىاهڭذىى

ڭڭۇهو تېخىمڭڭڭۇ ىىڭڭڭشتًٌپ« :ـەسىڭڭڭپىغّە
ىڭ
يُلۇوىاهٌرهى

ۋە ىاسـاهٌرهىڭ

تاىاً «الصأراط ال سأ قيت»هى

مەسٌڭڭڭۇر مەسمڭڭڭۇهٌردىى تۆۋەهذىٍىڭڭڭذەً

يُلىفڭا ىەمەط»

دېّەن جۈملىوو ٌەلىۈردى .بۇهى

يەٌۈهلەرهو چىىىزىؽىا بُلىذۇ:

بىلەن ىڭالٌي

ىۆسى ىىوىاش وىلفان

پەيفەمرەرلەر رتظىچىلٌر ؼېٌىىلەر ۋە ظالىٌٌرهى
يُلىذىى ىىرارەت يائؽىٌرهى
1

6

يُلو ىىٍەهلىٍىوڭو

ظۈرە لاتىٌە  -7 -6ىايەتلەر.

2

ظۈرە بەوەرە  -142ىايەتوى

بىز وىعمو.

3

ظۈرە بەوەرە  -143ىايەتوى

بىز وىعمو.

4

تەپعىز تەًزىز ۋەتىەهۋىز ۋە تەپعىز تەبەرىي.

5

ظۈرە ىەهىاش  -153ىايەتوى

6

دٌَىۇر ىەلو مۇًەممەد ظەلٌبىي« :وۇرىان ٌەرىمذە (تەؼەبرۇط

بىز وىعمو.

وىلىوفان) ىُتىۇرت ًاللىي»  -64بەت.
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« .1الصأأراط ال سأ قيت» يەهڭڭو تڭڭُـزت يڭڭُل
ىُتىۇرتًاللىىوىڭڭ

بېزىڭڭڭ

ىەڭ يۈٌعڭڭەً پەللىعڭڭىّە

يەتٍەهلىٍىوڭڭڭو ٌڭڭڭۆرۈپ ٌڭڭڭۆپ

ىەپعۇظڭڭٌهفاهىذىم .چڭڭۈهٍو ًەدىڭڭغ ؼڭڭەرىمىە

ۋەٌىللىَ وىلىذۇ .لاتىٌە ۋە بەوەرە ظڭۈرىلىزىوى

دېىىلّەهذەً ىۇًرهى

ىايەتلىزى بۇهىغفا ٌەظٍىى ًۆججەتىۇر.

بُلىذىفاهلىىىوو پەرەس وىلفاهىذىمٌ .ېىىى مەن ىۇًر
بىلەن وايىا ىۇچزتؼىىوىمذت مەن پەرەس وىلفاهذەً

 .2يۇوىزىذت دېىىلّەهڭذەً ىُتىۇرتًڭاللىي

ىۇًرهى

يائؽو دېّەن مەهىوىمۇ ىىپادىلەيذۇ.

ىاتٌتماپ هەپلە رَست تۇتۇپ چېٍىؾ-ىىچىؽڭوو

هەپعو ئاًىؽڭو بڭُيىچە

تاؼلىفان بۇ وېزىوٌؼٌر بىڭز مەسِىلڭذىى ٌېڭىىى

ىەمەط بەلٍو ىىعٌش ؼەرىىىىو بُيىچە بُلىذۇ.

ىۆسلىزىوى

 .4ىُتىۇرتًاللىي چۈؼەهچىعىوو تەترىىٌؼڭىا

تُـزت يُلوو تېپىؾ بىز مەظىلە ىەمما ىۇ يُلڭذت

ىۇظڭڭۇلٌر بڭڭار( 1.دٌَىڭڭۇر ىەلڭڭو مڭڭۇًەممەد

ًاياتىوى

ظۆسى تۈِىذى).

تۇرۇػ بڭۇ تېخىمڭۇ

ىائىزىفىچە چى

مۇًىم مەظىلە .پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًش مۇهڭذته
دەيذۇ« :ىالًٌىا ىىمان ىېىىىىم دېّىڭى ىاهڭذىى

دېمەً مۇظۇلماهٌر دتۋتملىڭي هاماسلىزىڭذت

2

ىۇهىغذت چى

ىالًٌىىى تىلەۋتتىان ىۇيفۇر تىلىذت تڭُـزت يڭُل

تۇرـىى»« .ىالًٌىا ىەڭ يائؽڭو

ٌۆرۈلىذىفان ىەمەل ىڭاس بُلعڭىمۇ دتۋتش وىلفڭان

دەپ تەرجىڭڭمە وىلىوىۋتتىڭڭان «الصأأراط ال سأ قيت»

ىەمەلذۇر».

چېٍىذىى ىاؼۇرۇۋېىىؾ بىڭلەن ظڭەل وارتؼڭىىى
ئالىي ىُتىۇرتًاللىىوى

ٌُها ىادەتلىزىّە وايىى

دەل ىۆسىذۇر.

3

ڭذت چىڭ
ڭُـزت يُلڭ
ڭاًر تڭ
ىۆلىمڭ
مڭڭۇًىملىىىوو تەٌىڭڭىلىّەن ۋە ىۇهىڭڭ

تُـزت يُلذت چى
تُـزت يُلذت چى

تۇرۇؼوى

مۇًىملىىو

بُلڭڭۇپ تۆۋەهڭڭذە ىۇًرهىڭڭ
ٌۆرظىىى

مۇظۇلمان ىۈچۈن ىەلۋەتىە مۇًىم .چڭۈهٍو بڭۇ

جىوٌرهى

ـەلىرىّە ىېزىؽڭىۈرىذىفان دتـڭذتش يُلڭذۇر .مەن
بىز مەسِىڭل

ىىوعڭاهوو

تەظىزى بىلەن تڭُـزت

 .2ىالٌي تاىاً پەيفەمرىزىوڭو ؼڭۇهىغذەً
پەيفەمرىڭڭزىّە ىىمڭڭان ىېىىىڭڭان مڭڭۇىمىى-
مۇظڭڭۇلماهٌرهو تڭڭُـزت يُلڭڭذت چى ڭ

تەدرىجىڭڭي

بۇيزۇـڭڭان« :ؼڭڭۇهى

چېٍىذىى ىاؼۇرۇۋېىىؽٍە وارتپ يۈسلەهّەهلىٍىوو

1

يارىىىلىؽىذىٍو ـايە بُلفان وۇلچىلىىوو

ىېزىؽىۈرىذۇ.

باؼلىفاهلىىىوو لېٍىى ىڭالٌي بېٍىڭىمىّەن بەسى

تۇرۇؼڭڭىا

ىۈچڭڭۈن (يەهڭڭو دىوڭڭذت

ىىخىىٌپ وىلىؽىاهلىىو ىۈچۈن) (ىڭو مڭۇًەممەد!

بىلەن ئېلو تەوۋتلىىو بىڭلەن تُهۇلفڭان

ىۆلىماًرهى

تڭۇرۇػ ىىوعڭان ۋە

دۇهىڭڭا-ىڭڭائىزەتىە مڭڭۇۋەپپەوىىەت ۋە ـەلىڭڭرىّە

يُلوو تُهۇپ ىعىٌش تەلىماتلىزىفا ىەمەل وىلىؽىا

ؼۇهى

بىڭڭز وىعڭڭمىوو

ًەوىىىي ىەمەلىىلەؼڭىۈرۈػ بُلڭۇپ

ظەل وارتػ ىىچىڭذە تىغىزوڭاپ يڭۈرِەهلىٍىوو

ىىؽڭڭٌرهو ىڭڭۆسلىزىّە يۈٌلىۋېلى ڭ

دەلىلڭڭو

ىۆتىمىش:

 .1تُـزت يُلذت چىڭ

ىىوعڭڭاهوو ًڭڭاًٌەتىىى ظڭڭاوٌپ هىجڭڭاتلىي ۋە

ٌېىىى بەسى دەۋەتچىلەرهى

ڭوى
تۇرۇؼڭ

ظۈپىىىذە بىز واهچە هڭۇوىىٌرهو بايڭان وىلفڭان

تۇرۇػ ًەربىز مڭۇىمىى-

ىىلّىزى بىز تۈرٌۈش وېزىوذتؼٌرهى

چڭېٍىؾ-

ىىچىؽوو وايىىڭذىى باؼڭلىۋەتٍەهىذى .دېڭمەً

رىىايە وىلىؽىا تېّىؽڭلىَ هۇرـڭۇن ىڭامىلٌر ۋە
ظەلٌبىىوى

مەـلۇپ بُلفاهلىىىوو ٌۆردۈشٌ .ېچىلىزى

ىۇئلىماپ هەپلە ىىرڭادەتلەرهو باؼڭلىفان ٌڭۈن

 .3ىُتىۇرتًاللىي ۋە يائؽىلىىوو بەلّىڭلەػ
ىۆلچىمو ىىوعاهٌرهى

ىۇسۇهفا بارماپ مەـلڭۇپ

بارلىي ىىوعاهٌرهو تُـزت دىى ىاظاظىذت ىىىىىپڭاه

ىىرڭادەتلىزىوو يارتتمايڭذىفان يەرِە

ىەلۋەظەتىىە لو سەۋىىلىۇرىان  -80بەت.
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2

ىىماش مۇظلىم رىۋتيىىو.

3

ىىماش بۇئارى رىۋتيىىو.

بُلۇؼىا) چاوىزـىى بۇيزۇلفىوى
يُلذت چى

تۇرـىى».

ىۈچۈن تُـزت يڭُلوو ىىڭزتدە وىلىؽڭو ىۇهىڭ

بڭُيىچە تڭُـزت

1

وەلرىوو ىىعڭٌمفا ىېچىؽڭو تڭاىەت ۋە يائؽڭو
ىەمەللەرِە مۇۋەپپەه وىلىؽىذۇر« .ظىلەرِە ىالٌي

«(ىو مۇًەممەد!) ىالٌي ظېوو بۇيزۇـاهذەً

تەرىپىذىى هۇر (يەهو مۇًەممەد ىەلەيٌىععاًش) ۋە

تُـزت يُلذت بُلفىى ظاڭا ىىمان ىېىىىاهٌرمۇ تُـزت

رَؼەن ٌىىائ (وۇرىان) ٌەلذى .ىالٌي ؼۇ ٌىىائ

يُلذت بُلعۇن( .مەهىو وىلىوفان ىىؽٌرهو وىلى )
ىالًٌوىڭڭ

چەٌلىزىڭڭذىى چىىىڭڭ

(وۇرىڭڭان) ىڭڭاروىلىي رتسىلىىىوڭڭو تىلىّەهلەرهڭڭو

ٌەتمەڭڭڭٌر

ظاًمەتلىَ يڭُللىزى (ىالًٌوىڭ

ؼۈبٌىعڭڭىشٌو ىڭڭالٌي وىلمىؽڭڭىغٌرهو بىلىڭڭ

ىۇهى

تۇرـۇچىذۇر» 2.ؼۇهىغذەً ىالٌي تاىاً بارلىي

بۇيزىفان« .ىىٍٍىغٌرهىڭ
وىلىوذى تُـزت يُلذت چى
يُلىفا ىەِەؼمەڭٌر».

(ىىماهوى ) هۇرىفا چىىىزىذۇ ۋە ىڭۇًرهو تڭُـزت

تۇرۇؼىا

يُلفا ًىذتيەت وىلىذۇ».

دۇىاظڭو ىىجڭابەت
تۇرۇڭٌر هادتهٌرهى

3

پەوەت ىىرادەتوو ىالًٌىا ئڭالىغ وىلفڭان ًەه
دىوفا ىېىىىاد وىلفان ًالڭذت (يڭالفۇس) ىڭالًٌىىٌ
ىىرادەت وىلىؽىا بۇيزۇلذى .هاماسهو ىادت وىلىؽىا

رەسىىەلًٌۇ ىەهٌۇ پەيفەمڭرەر ىەلەيٌىععڭاًموى

ستٌاتوو بېزىؽٍە (بۇيزۇلذى) ىەهە ؼۇًر (يەهڭو

ًۇسۇرىفا ٌېلى  :يڭا رەظڭۇلۇلٌي ىۆسلىزىڭذىى

ىىرڭڭادەت ىىخڭڭٌط هامڭڭاس ستٌڭڭاتٌر) تڭڭُـزت

باؼىا ًېچٍىمذىى ظُرىمىفىذەً ىىعٌمذت مۇًىم

دىوذۇر».

بەرِەن بُلعڭىٌ دېّەهڭذە

پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًش ىۇهىغفا« :ىالًٌىا ىىمان

6

ِ .3ۇهاي-مەىعڭىىەتلەردىى وڭُل يىفىڭ

ىېىىىىم دېّىى ىاهڭذىى (تڭُـزت يُلڭذت) چىڭ
تۇرـىى» دېّەهىذى.

ىالًٌىا تەۋبە وىلىؾ« .ىو مڭۇىمىولەر! بەئڭىٍە

4

ىېزىؽىؽىغٌر ىۈچۈن ًەممىغڭٌر ىالًٌىڭا تەۋبە
وىلىغٌر».

تُـزت يُلذت چىڭ
سەرۈر ىامىلٌر

تڭۇرۇػ ىۈچڭۈن

ًېعائ ىېلى

(يائؽو ىەمەلڭذىى) هېمىلەرهڭو تەيىارلىفاهلىىىفڭا
وارىعۇن ىالًٌىىى وُروۇڭٌر ىالٌي ًەوىىەتەن

بُلىذۇً .اياتىڭا ىەڭ سەرۈر ۋە ىەڭ وىممەتلىڭَ

وىلىۋتتىان ىىؽىغٌردىى تُلۇه ئەۋەردتردۇر».

تۇرۇؼوو ىۈمىذ وىلفڭان

ىُوۇػ .چۈهٍو هاماس بەهڭذە بىڭلەن رەبرىىوىڭ

ىۈظىىذە ىىشدىوىؽو ًسىم:
 .1تُـزت يُلڭذت چىڭ

ىامىللىزىذىى بىزى ىالٌي تاىاًهىڭ

8

 .5بەػ ۋتخ هامڭڭاسهو جامڭڭاىەت بىڭڭلەن

ًەربىز ىىوعان تۆۋەهذىٍو ۋەظىلە ۋە ظڭەۋەبلەر
تۇرۇؼڭوى

تۇرۇػ« .ىڭالًٌىىى وُروڭۇڭٌر

ًەر ىادەش ىەتە (يەهو وىىڭامەت ٌڭۈهو) ىۈچڭۈن

مڭڭۇًىم ۋەظڭڭىلە ۋە ظڭڭەۋەبلىزى

بُلفان تُـزت يُلذت چى

7

 .4مەظىۇلىىەتچان بُلۇػ ىۆسىذىى ىڭۆسى

ًەر واهڭڭذته بىڭڭز وىممەتلىڭڭَ هەرظڭڭىّە
ىېزىؽىؽڭڭوى

5

 .2ىىرادەتوو ىالًٌىا ئالىغ وىلىؾ« .ىۇًر

 .3ظڭڭۇلىان ىىروڭڭو ىابڭڭذۇلٌي ظڭڭەوەلىي

بىز ظۆسهو ىېىىىڭ

ىەًٍاملىزى)ـڭا يېىەٌلەيڭذۇ ىىزتدىعڭو

بڭڭُيىچە ىڭڭۇًرهو (ٌڭڭۇلزى) وارتڭفۇلۇوىڭڭذىى

ڭارۇن
ڭا ۋە ًڭ
ڭذىى مۇظڭ
ڭو جۈملىڭ
پەيفەمرەرلىزىوڭ
ىەلەيٌىععاًمٌرهو ًەش تُـزت يُلذت چى

ؼڭەرىىىىو ۋە

ىُتىۇرىعىذىٍو مۇهاظڭىۋەت بُلڭۇپ بەهڭذىوو

مڭۇًىم

وەبىٍ ىىؽڭٌردىى ۋە ِۇهڭاًٌردىى تُظڭىذىفان

ىڭۇ ٌىؽڭو

1

ظۈرە ؼۇرت  -15ىايەت.

5

ظۈرە ماىىذە  -16 -15ىايەتلەرهى

2

ظۈرە ًۇد  -112ىايەت.

6

ظۈرە بەيىىوە  -5ىايەت.

3

ظۈرە يۇهۇط  -89ىايەت.

7

ظۈرە هۇر  -31ىايەتوى

4

ىىماش مۇظلىم رىۋتيىىو.

8

ظۈرە ًەؼز  -18ىايەت.
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ىامىلٌردىوذۇر« .هاماس ًەوىىەتەن وەبىٍ ىىؽٌردىى
ۋە ِۇهاًٌردىى تُظىذۇ».

بۇيزۇيذۇ».

1

 .6دىوىي ىىلىملەرهو بُلۇپمۇ وۇىان ٌەرىم

تُـزت يُلذت مۇظڭىەًٍەش تۇرۇؼڭوى
مۇٌاپاتلىزى

ًەدىغ ؼەرىن ىىلىملىزىوڭو پۇئىڭا ىىّىڭلەػ.
چۈهٍو بۇ ىىلىملەر ىالًٌوو ىالًٌوى
ىالًٌوى

پەيفەمرىزىوو تُهۇؼوى

ٌىىابىوو

تُـزت يُلذت چىڭ

ۋتظىىعىذۇر.

تەرىىىعىذە ىۇًرهى

مەظڭڭىۇلىىىىىوو تُهۇيڭڭذىفان ىڭڭالىمٌر بىڭڭلەن

ٌ .1ۆڭۈل ئاتىزجەملىٍىّە ىېزىؽىؾ.

ىالًٌىا تُـزت ؼەٌىلذە ىىرادەت

 .2ئەلىو ىالەش ىالذىڭذت رەظڭۋت بُلۇؼڭىىى

وىلىؽىفا پايڭذىلىي ىىلىڭم ىىّىلىؽڭىّە يڭاردەش

ظاولىوىؾ.

بېزىذۇ ىڭۇهو ئاتڭالىىٌردىى تُظڭىذۇ .يامڭان
ىەٌعىچە بُلىذۇ .ىڭالٌي

 .3ۋتپات بُلۇػ جەرياهىڭذت ۋە وەبزىڭذىى

يُلىذىٍو دَظىلۇه ىڭۈسۈلمەپ دتۋتش وىلىڭذۇ ۋە

چىىى

بۇهذته دَظىلۇه دۇهىا-ىڭائىزەتىە ىەظڭىاتىذۇ.

هاىىل بُلۇػ.

تەوۋتدترًردىى باؼىا بارلىي دَظىٌر بىز-بىڭزىّە
.8

 .4مۇظۇلماهٌرهى

2

 .5جەهوەتىە ٌۆڭلو تارتىان ۋە تەلەپ وىلفان

تىلىوو يالفڭاهچىلىي ظڭۇئەهچىلىَ ـەيڭۋەت-

تۈرلڭڭڭۈً هڭڭڭاسۇ هېڭڭڭىمەتلەرِە ىېزىؽڭڭڭىؾ.

ؼىٍايەت واتارلىي يامان ىىللەتلەردىڭى ٌڭۆسىوو

«ؼۈبٌىعىشٌو

وارتػ ًارتش بُلفڭان هەرظڭىلەردىى ظڭاوٌػ ۋە
بۇ هەظىٌىىىوو دتىىم ٌۆس ىالذىفا

پەرىؽىىلەر چۈؼۈپ« :وُروماڭٌر ـەش وىلماڭٌر
ظىلەرِە ۋەدە وىلىوفان جەهوەت ىۈچڭۈن ئۇؼڭال

(يەهو بىلمىّەهوو بىلذىم ٌۆرمىّەهوو ٌڭۆردۈش

بُلۇڭٌر بىڭش دۇهىڭادت ىڭائىزەتىە ظڭىلەرهى

ىاڭلىمىفاهوو ىاڭلىذىم دېمە)( .ىىوعڭان وىىڭامەت

دَظڭڭىلىزىغٌرمىش جەهوەتڭڭىە ظڭڭىلەر ىۈچڭڭۈن

ڭو ظڭڭەسِۈ
ڭۆس دىڭڭل (يەهڭ
ڭۈهو) وڭڭۇًه ٌڭ
ٌڭ

 .9ؼەيىاهوى

تىلىّەن هەرظەڭٌرهى

3

دەيذۇ».

ٌەيوىّە ٌىزىڭذىٍەن ؼڭەيىان ىڭۇهو

5

ڭڭ دتۋتمو ٌېىىوٍو ظاهذت...

وەبىٍ (ظۆسً-ەرىٍەتڭلەر)ِە يامڭان ىىؽڭٌرـا
1

ًەممىعڭو بڭار (ىڭۇًر)

(ىڭڭالٌي) تەرىپىڭڭذىى بېڭڭزىلّەن سىىڭڭاپەتىۇر»

ٌەيوىّە ٌىزمەڭٌر ٌىمٍڭو

ظۈرە ىەهٍەبۇت  -45ىايەت.

ًەممىعڭو ۋە

هاًايىىو مەـپىزەت وىلفۇچو هاًايىىو مېٌزىرڭان

ٌەيڭوىّە ٌىزمەظڭلىَ« .ىڭو

مۇىمىولەر! ؼەيىاهوى
ؼەيىاهوى

ٌۆڭلۈڭٌر تارتىڭان هەرظڭىلەرهى

وىلمىؽلىزى ىۈظڭىىذە ًەوىڭىەتەن

ظُىال-ظُرته وىلىوىذۇ».

«پەرۋەردىّڭارىمىش ىڭالًٌىۇر»

دېّەهڭڭلەر ىاهڭڭذىى تڭڭُـزت يُلڭڭذت بُلفاهٌرـڭڭا

ٌەلىۈرۈػ« :بىلمەيڭذىفان هەرظڭەڭّە ىەِەؼڭمە

ىەستلىزى)هى

ىىڭشسەت-ىىٍزتملىزىفڭا

ىېزىؽىؾ.

ىۆسىوو ًارتمذىى ظڭاوٌػ بُلۇپمڭۇ

ىالٌي تاىاًهى

ظُرته مەيذتهىفا ماڭفاهذت پەرىؽڭىىلەرهى

بىؽارەت بېزىؽىّە ۋە دَظىلۇه ىىشًار وىلىؽڭىفا

«بڭڭۇ ٌۈهڭڭذە (ىڭڭالٌي يُلىڭڭذت دَظىٌؼڭڭىان)
دۈؼمەن بُلىذۇ».

بەسىلىزىوڭو بايڭان وىلىڭ

ىۆتىمىش:

ًەمعۆًرەت ۋە دَظت بُلۇػ .چۈهٍو يائؽڭو

ًەمزتي تامامەن ىۇهى

تۇرۇؼڭوى

مۇٌاپڭاتلىزى

هاًايىىو ٌۆپ بُلۇپ تۆۋەهڭذە پەوەت مىعڭال

 .7يائؽڭڭو ٌىؽڭڭىلەر بىڭڭلەن بُلۇپمڭڭۇ

ًەمزتي دَظىىوى

4

2

ظۈرە سۇئزۇك  -67ىايەت.

4

ظۈرە هۇر  -21ىايەتوى

3

ظۈرە ىىعزت  -36ىايەت.

5

ظۈرە لۇظعىلەت  -32 -31 -30ىايەتلەر.

47

بىز وىعمو.

ىۈچۈن  80دەلەتوو ظەپەرۋەر وىلفڭان ىامېزىٍڭا
باؼچىلىىىذىٍو ىىىىىپاوذتؼٌر وېووگ!

دۇهىڭڭا مۇظڭڭۇلماهٌرهى وېوىفڭڭا ًڭڭېچ
واهىذىفاهذەً مۇظۇلماهٌرـا سىىاهٍەؼلىَ وىلمىعا
ٌۆڭلو ىارتش تاپىذىفاهذەً ىەمەط! ـەسسە ىُتىۇرت
ىالزىىڭڭا ىارتٌڭڭان ...واتڭڭارلىي جڭڭايٌردىٍو
مۇظڭڭۇلماهٌرهى وىڭڭزـىى وىلىوىۋتتىاهلىىىڭڭذەً
ىېچىوىؽلىي تىزتِىذىىەلەرِە دۇهىاهىڭ ۋىجڭذتهو
ًېچ ىُيفىوذىفاهڭذەً ىەمەط! (هڭاۋتدت دۇهىڭادت
ۋىجذتن بار دىىىلّەن تەوذىزدە)

بېزمڭڭا ًەربىڭڭي ًاٌىمىىىىىوىڭڭ رًَىوّىىڭڭا
ئەلىىّە وارؼو وىزـىوچىلىي جىوايەتلىزىوو ٌۆرۈپ
تۇرۇپ ىُباماهى بىزمىوو سىىڭارەت وىلىؽڭو ۋە
بېزما مۇظىەبىت ًڭاٌىمىىىىو بىڭلەن ىىمشتلىفڭان
ظُدت ٌىلىؽىملىزى هېمىذىى دېزەً بېزىذۇگ!
وۇربان بُلفڭۇچىٌر مۇظڭۇلماهٌر بُلفاهڭذت
ٌىزپىڭڭڭذەً تۈِۈلڭڭڭۈپ تڭڭڭۇرۇۋېلىؾ ـەرئ
دەلەتلىزىوى بىز ىاًًىذىلىٍو .بىڭش ياؼڭاۋتتىان
ڭان
ڭٌرـا تۇتىڭ
ڭو ئەلىىارتهىڭ ىىؽڭ
بڭۇ دەۋردىٍڭ
پُسىىعىىىعو پەوەت مۇهاپىىاهە بىز پُسىىعڭىىەدىى
باؼىا هەرظە ىەمەط .ىىعٌش دۇهىاظو ًاسىزوىذەً
چېچىٌڭفۇ ىاجىش جاهعىش ًالەتىىٌ بُلىڭذىٍەن
مۇهاپىىلىي ۋە ىىٍٍو يۈسلىمىلىچىلىٍوى ىىشچىڭل
دتۋتملىؽڭڭڭىذىفاهلىىو ىېوىڭڭڭي .رًَىوّىىڭڭڭا
مۇظۇلماهلىزىوى تىزتِىذىىىعىوو يەرلىڭَ يڭاٌو

ىىوعاهىي ۋىجذتن...
ٌىؽىلىَ ًُوۇه...
مۇظۇلماهوى

ياؼاػ ًُوۇوو...

بۇًر وېووگ!
تىوچ ىٌُىاهذىى وۇرۇولۇوىا واڭىى ٌەتڭٍەن
بىز لەًەڭوو وۇتىۇسۇػ ىۈچڭۈن ظڭەپەرۋەرلىٍٍە
ٌەلّەهذەً ىەهذىمان دېغىشىذت ًايڭات-مامڭات
ىارىعىذت تىپىزًۋتتىان مىغٌرچە مۇظڭۇلماهٌرهى
پەريادلىزىفا وۇًه ظالىذىفان دۇهىا وېووگ!

ىەرەبلەرِە ىُئؽاپ والىذۇ .ىۇًرهى

ىىزتوىا ىُهٌرچە ىەيشىذىلەر1هو وۇتىۇسىۋېلىؾ

ىېىىىاد چۈؼەهچىلىزى بار بُلۇپ بىز وىعىم ىىعٌش تەتىىىاتچىلىزى
ىۇًرهو «ؼەيىان ظىمۋۇللىزى» دەپ وارتيذۇ .ىۇًر ٌُرد تىلىوى
تۆت ؼېۋىعىوى

 Ezidi1ىىزته ۋە ظۈرىىەدە ياؼايذىفان ىڭاس ظڭاهلىي مىلڭلەت.
ىۇًرهى

بىزى بُلفان ٌىزماهجو تىلو بىلەن ظۆسلىؽڭىذۇ.

ىاس بىز وىعمو ىەرەئ تىلىذت ظۆسلىؽىذۇ .دۇرۇت ۋە مۇهاجاتلىزىذت

بىز وىعمو تڭۈرٌىىە ِىزمڭاهىىە ىەرمىوىڭىە واتڭارلىي

وۇياؼىا ظېفىوىذۇ .بىز يىلذت وېزىي ٌۈن رَست تۇتىذۇ .ىۇًرهىڭ

دەلەتلەردە ياؼايذۇ .ياۋرَپڭا ًىوڭذى وڭان ظېعىىمىعڭىفا تەۋە.
ٌُردًر بىلەن يىلىىشدتػ ٌېلىذۇ .ىەرلىزىوى

ىۆسىّە ئڭاط ىىرڭادەت ۋە

ىىذدىىە وارتؼلىزىذت ماهو سەردۇؼڭت ئىزىعڭىىىان ۋە وەدىمىڭو
ىىپىىذتىىي دىوٌرهى

ٌېىىوىؾ ۋە وىىاپىىو
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ىاظارەتلىزى ئىلو ٌەڭ ىُمۇمٌؼىان.

بەلّىعو وُيماوىا.

رتيۇن ئڭارتٌىېزلىي مەظڭىلە دەپ وارىماظڭىىى
بەلٍڭڭو جڭڭۇـزتپىىە مەدەهىڭڭىەت ۋە ًڭڭاسترەت
ىامىللىزىڭڭذىى تاؼڭڭىىزى ىىعڭڭٌمفا وارؼڭڭو
ىۆچمەهلىٍوى ىەڭ رَؼڭەن ىىپادىعڭو دېىىؽڭٍە
بُلىذۇ.

ڭان
ڭا ىېلى ڭ بېزىلىۋتتىڭ
ڭا وارىىڭ
ڭش ىۇًرـڭ
بىڭ
جىوايەتلەرهو ٌۆسەتٍىوىمىشدە بېزما ًڭاٌىمىىىىىوو
ىاروا تېزەً وىلفان بىڭز وىعڭىم بۇددىعڭىٌرهى
وىلىۋتتىڭڭاهلىزى رًَىوّىىڭڭا مۇظڭڭۇلماهلىزىوى
ىىعٌمىي ٌىملىٍىوڭو يڭُه وىلىڭؾ مەوعڭىىىذە
مۇهىىشىم پىٌهلىڭي ًالڭذت ىېلىڭ بېزىۋتتىڭان
جىوايەتلەر ىىٍەهلىٍىوو ئەلىىارتهىغمۇ بۇ ىىؽٌرـا
ٌۆس يۇمۇپ تۇرۇۋتتىاهلىىىوو بايىايمىش.

رًَىوّىىڭڭا مۇظڭڭۇلماهلىزىفا وارىىڭڭا ىېلىڭڭ
ڭڭڭايەتلەر پەوەت ؼڭڭڭڭۇ
ڭڭڭان جىوڭ
بېزىلىۋتتىڭ
مۇظۇلماهٌرـىٌ ىەمەط بەلٍڭو مۇظڭۇلماهٌرـا
ىاًوىذتر ظىىاظىي تەؼٍىٌت ياٌو جاماىەتلەرِىمۇ
وارىىىلفڭڭڭان ئەلىىڭڭڭارتلىي «ىىعڭڭڭٌمُلُبىىا
( »)Islamophobiaىىذىىُلُِىىە ىۇرۇؼڭىوى
بىزوىعمو دېىىؽٍە بُلىذۇ.

يېىىوذت وەلەملەر يېشىؽىىى لُتڭُ ىاپڭارتتٌر
ظۈرەتىە ىىپادە ىېىىؽىىى ىۇيىلىذىفان بىز تۈرٌۈش
پاجىىەلەر بُلۇپ ىۆتىو .بىز ٌېمىڭذىٍو هەچڭچە
يۈس هەپەر رًَىوّىىا مۇظۇلماهلىزىوو ىەتزتپىىٍڭو
وُؼڭڭوا دەلەتڭڭلەر وُبڭڭۇل وىلمڭڭاپ ىەهڭڭذىمان
دېغىشىذت لەيلەپ يۈرِەهذىى ٌېىىى ٌېمىذىٍو ىاس
بىز وىعىم يىمەً-ىىچمەٌوڭو تالىؽڭى يڭۈسدىى
ىڭڭارتۇه ىڭڭادەش ىۆلڭڭۈپ ٌەتىڭڭو .ىۆلڭڭۈپ
ٌەتٍەهلەرهى مۇتلەه ٌۆپ وىعڭمو ىايڭالٌر ۋە
ٌىچىَ بالىٌر .بۇ پاجىىە ًڭاسىزوو ىادەملەرهىڭ
هەوەدەر پەظڭڭٍەػ چۈؼڭڭٍۈن ًالفڭڭا ٌېلىڭڭ
والفڭڭاهلىىىوو ٌۆرظڭڭىىىپٌ والماظڭڭىىى دۇهىڭڭا
جاماىەتچىلىٍىوىغمۇ هەوەدەر مۇهاپىىاهە تەبىىىىىوڭو
ىېچى بەردى .ىاچلىىىىى ىۆلّەن ىاؼۇ يڭۈسلەرچە
بىّۇهاي جاهوى رًَلىزى دۇهىڭا ىەًلىوىڭ بڭۇ
مۇهاپىىاهە پُسىىعىىىعىوو وارتڭفۇ تڭارىخ وىلىڭ
پۈتۈپ وُيىذۇ.

يېىىوذىى بىزى رًَىوّىىڭا مۇظڭۇلماهلىزىوى
ىىچىوىؽلىي پڭاجىىەلىزىّە ؼڭاًىذ بُلڭۇۋتتىمىش.
رًَىوّىىا دېڭّەن ىىعڭىم  300يىلڭذىى بىڭزى
ىەرتٌان مۇظۇلماهلىزىفا وُيۇلفان ىىعىم بُلڭۇپ
ىۇًر بېزما ًۆٌۈمىىو تەرىپىذىى پۈتۈهلەپ يڭُه
وىلىؾ مەوعىىىذە ظىعىېمىلىي پىٌهلىڭي ًالڭذت
وُـٌپ چىىىزىلماوىا ياٌو وەتلىىاش وىلىوماوىا.
ىڭڭۇًرهو يڭڭُوىىىؾ ىۈچڭڭۈن ىەڭ ۋەًؽڭڭو
ىۇظۇلٌر بىڭلەن ىۆلىڭۈرۈػ ىڭۆيلىزىّە ىڭُت
وُيڭڭۇػ ىڭڭاروىلىي يڭڭۈس مىغڭڭٌرچە بىّۇهڭڭاي
ٌىؽڭڭىلەرهو ىەتزتپىىٍڭڭو دەلەتڭڭلەرِە (تايٌهڭڭذ
بىوّال لىلىپپىى ماًيعىىا)ًرـا وارتپ وېچىؽڭىا
مەجرۇرلىماوىڭڭا .مەسٌڭڭۇر دەلەتڭڭلەر بڭڭۇًرهو
رەًىمعىشلەرچە رەت وىلىڭ دەلەت چىّزتلىزىفڭا
ڭا ىىىىىزى ڭ
ڭۇپ دېغىشًرـڭ
ڭىىى تُظڭ
يېىىولىؽىؽڭ
ًاياتىذىى ىايزىلىؽڭىا مەجرۇرلىماوىڭا .بۇًرهىڭ
بىچارە ًڭالىوو ـەهىڭمەت بىلڭّەن بىڭز وىعڭىم
هاىەًلىلەر ىۇ بىچارىلەرهو ظۇيىىىعڭىىمال وىلىڭ
ىادەش ىەتٍەظچىلىَ جىوايەتلىزى؛ بُلۇپمۇ ىايالٌر
ۋە بالىٌرهو وۇلٌرـا ىُئؽاػ ظېىىؾ ىىؽڭلىزى
بىلەن ؼۇـۇلٌهماوىا .بۇ ىىؽٌر ىىوعاهىي ىەئٌه
ۋە ئەلىىارت واهۇن-تۈسۈملەرِە ئىٌپ بُلعڭىمۇ
لېٍىى ىىوعاهىىەت تارىخىذت هُمۇظلۇه بىز ىىڭؾ
ظۈپىىىذە دتۋتش وىلى تۇرماوىا .بۇًرـڭا وارىىڭا
يۈرِۈسۈلۈۋتتىڭڭڭان جىوڭڭڭايەتلەر ىڭڭڭادىمىىەت
هۇوىىعىذىومۇ ىىوىايىى وەبىٍ جىوڭايەت بُلڭۇپ
پۈتۈن دۇهىا ىىوعڭاهلىزىوى ۋىجڭذتهىفا ظڭُىال

بېزماهى  55مىلىۇن پۇوزتظو بڭار بُلڭۇپ
ىۇًرهى  15%ىاًالىعو مۇظڭۇلمان .ىارتٌڭان
مۇظۇلماهلىزى ىُمڭۇمو مۇظڭۇلماهٌر ظڭاهىوى
ڭار» دەپ
ڭذۇ« .مىىاهمڭ
ڭٍىل وىلىڭ
ڭو تەؼڭ
يېزىمىوڭ
ىاتىلىذىفان بېزما مۇظىەبىت ًاٌىمىىىىو «»969
دەپ تُهۇلفان ىاؼڭىى ۋىزتتڭۇ رەًرەرلىٍىڭذىٍو
رتدىٍال بۇددىعڭىٌرهو ٌۈؼڭٍۈرتۈپ ىىوعڭان
وېلىپىذىى چىىىان ۋەًؽىىلىَ بىلەن ؼۇ دەلەتوى
پۇوزتلىزى بُلفڭان رًَىوّىىڭا مۇظڭۇلماهلىزىوو
وەتلىىاش وىلىؽو بېزما ًاٌىمىىىىىوى مۇظۇلماهٌرـا
وارؼڭڭو جىوڭڭايەتىە بىۋتظڭڭىىە وڭڭُلو بڭڭارلىىىوو
ٌۆرظڭڭىىىذۇ .بېزمڭڭا مۇظڭڭىەبىت ًڭڭاٌىمىىىىو
رًَىوّىىاًرـا وارىىا ظادىز وىلفان بارلىي وەتلىىاش
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بُلعۇن بېزما مۇظڭۇلماهلىزىوو وىڭزـىى وىلىؽڭىا
ًەممىعو بىزدەً بېزما مۇظڭىەبىت ًڭاٌىمىىىىىّە
ظىىاظىي ىاروا تېزەً بُلۇػ ظڭۈٌۈت وىلىڭؾ
ڭا
ڭو بېزمڭ
ڭا-2014 .يىلڭ
ڭىذە بُلماوىڭ
پُسىىعىىىعڭ
ًاٌىمىىىىو هُپۇط ظىاتعىٍىعو ىېلىڭ بارـڭان
بُلڭڭۇپ 30يىلڭڭذىى ٌېىىوٍڭڭو ظىاتعىٍىعڭڭىفا
ڭىؾ
ڭٍىٌتىمۇ واتوىؽڭ
ڭلەر تەؼڭ
ڭٍەن دەلەتڭ
بىزلەؼڭ
ىاروىلىي وىزـىوچىلىي جىوايىىىّە چاپڭان ياپىڭان
بُلذى .بڭۇ وېىىمىڭو هُپڭۇط ىېوىىٌؼڭىا 135
مىللەت ىەهڭّە ىېلىوفڭان بُلڭۇپ رًَىوّىىڭاًر
مىللەت واتارىفا ٌىزِۈسۈلمىّەن .بۇ وىلمىؽڭٌرـا
وارىىا دۇهىا ٌەچۈرۈش تەؼٍىٌتو ۋە باؼىا ىىوعان
ًەولىزى ٌُمىېىلىزى بىز ىاس تەهىىڭذىي مەيذتهڭذت
تۇرـڭڭان بُلعڭڭىمۇ ىەممڭڭا ًۆٌڭڭۈمەت تەرەپ
ىۇًرهى تەهىىذىّە پىعەهت وىلماظڭىىى ئ د ت
هى وُؼۇلىؽو ىاظاظىذت رًَىوّىىاًرهى مىللڭو
ٌىملىٍو پۈتۈهلەپ ىۆچۈرۈپ تاؼٌهفان.

جىوايەتلىزىّە ًامان ىېفىز بەدەل تۆلەيذۇ.
-1982يىلو بېزمڭا مۇظڭىەبىت ًڭاٌىمىىىىو
چُڭ مىللەتچىلىَ پُسىىعىىىعو بىلەن رًَىوّىىڭا
مۇظۇلماهلىزىوو دەلەتوى ىەظلو پۇوزتظو ىەمەط
دەپ پۇوزتلىي ًُوۇوىوو ىەمەلڭذىى والڭذۇرۇػ
وارترىوو ماوۇللىفاهڭذىى بىڭزى مۇظڭۇلماهٌرهى
ىىخىىىڭڭارى يڭڭۈرۈػ ۋە ىىّىلىڭڭَ ًُوڭڭۇولىزى
پۈتۈهلەپ چەٌلىمىّە ىۇچزتپ ٌەلّەهىذى.
بېزما مۇظىەبىت ًاٌىمىىىىىوىڭ سۇلڭۇملىزى
يەتمىّەهذەً هُبىل تېوىچلىي مۇٌاپاتو ظاًىرو
بىزمىذىٍو ىىوعان ًەولىڭزى ۋە دىمڭٌُزتتىىەهو
ىالفا ظۈرۈؼوو هىؽان وىلفان ىۆٌىىچىلەر رەًرىزى
ڭىا
ڭاٌو باؼڭ
ڭىي يڭ
ڭو ظىىاظڭ
ڭۇٌىمۇ مەيلڭ
ىاڭعاهعڭ
جەًەتلەردە بُلعڭۇن مۇظڭىەبىت ًاٌىمىىەتوىڭ
سَرتۋتن ظىىاظەتلىزىّە ىىشچىل ظڭۈٌۈت وىلىڭ
ٌەلذى.
-2012يىلو ىاڭعاهعۇٌو تۈرمىذىى چىىىاهذىى
ٌېڭڭىىى مۇظڭڭۇلماهٌرـا وارىىلفڭڭان وىزـىوچىلىڭڭي
تېخىمڭڭۇ ىەۋج ىېلىڭڭ ٌەتىڭڭو .يڭڭۈسمىغٌرچە
ڭاٌو
ڭذى يڭ
ڭا وامالڭ
ڭاست ًِىزىلىزىفڭ
ڭۇلمان جڭ
مۇظڭ
يۇرتلىزىڭڭذىى پاًهڭڭذى .ئەلىىڭڭارتدت ىاًًىڭڭذە
ؼۆًزەت ۋە ىىمىىىاسـا ىىّە بُلفان ىاڭعاهعڭۇٌو
بڭڭڭۇ جىوڭڭڭايەتلەرِە پەوەت ٌڭڭڭۆس يۇمڭڭڭۇػ
پُسىىىعىىىعىذىٌ بُلذى ئاًط.

ىامېزىٍا ۋە ياۋرۇپڭادىى ىىرڭارەت ىىعڭٌمفا
وارؼو ىەللەر بېزما ًڭاٌىمىىىىىوو مۇظڭۇلماهٌرهو
ۋەًؽىىلىَ بىڭلەن وىڭزـىى وىلفاهلىىىفڭا وارىىڭا
مۇٌاپاتٌپ ظُۋـات-ىىوىامٌرهو تەوذىم وىلڭذى.
ىامېزىٍىفا ىەِىؽى ياۋرۇپا دەلەتلىزىمڭۇ بېزمڭا
مۇظىەبىت ًەربىي ًاٌىمىىىىو بىلەن دىپلُماتىڭَ
مۇهاظڭڭىۋەتلەرهو هُرمالٌؼڭڭىۇرۇػ ىىىىىعڭڭادىي
ٌىلىؽىملەرهو تۈسۈؼٍە باؼلىذى .بېزما رەىىعڭو
تىوعىى ىامېزىٍىفا سىىارەتٍە باردى .ىۇهىڭ بڭۇ
سىىارىىو -1966يىلذىى ٌېىىوٍو تۈهجو سىىڭارەت
ًىعابلىوىذۇ .ئەلىىڭارتلىي تەؼڭٍىٌتٌردىى بىڭز
واهچىعڭڭو بېزمڭڭا بۇددىعڭڭىلىزىوى رًَىوّىىڭڭا
مۇظۇلماهلىزىوو وىزـىى وىلىؾ جىوايىىىڭذە بېزمڭا
ًاٌىمىىىىىوى وُلو بڭارلىىىوو دەلىڭل-پڭاٌىىٌر
ىاروىلىي ىىعپاتلىفان بُلعىمۇ ىُبامڭا بېزمڭاهو
سىىارەت وىلڭذى .ىىٍٍڭو دەلەت ىارىعڭىذت سَر
ٌۆلەمڭڭذە ىىىىىعڭڭادىي ظىىاظڭڭىي ًەمٍڭڭارلىي
ٌېلىؽڭڭىملىزى ىىمشتًهڭڭذىِ .ەرچە بىزلەؼڭڭٍەن
دەلەتلەر تەؼٍىٌتو «رًَىوّىىڭاًر دۇهىڭادت ىەڭ
ىېفىز سۇلۇمفا ىۇچزىفڭان مىلڭلەت» دەپ ىڭېٌن
ڭارىىو
ڭا سىىڭ
ڭىمۇ ىُباماهىڭ بېزمڭ
ڭان بُلعڭ
وىلفڭ
ىامېزىٍا ؼىزٌەتلىزى ىۈچۈن بېزما دەرۋتسىعڭىوو
ٌەڭ ىاچىان بُلڭذى .ىىمرڭارًُِرمۇ ىەمەلڭذىى

هۆۋەتىە ىاڭعاهعڭۇٌو بېزمڭا رەىعڭىلىٍىّە
تىزىؽڭڭىۋتتىان بُلڭڭۇپ ىڭڭۇ مەسٌڭڭۇر ىىزوىڭڭي
وىزـىوچىلىىوو ىىوٍار وىلى مۇهذته دەيذۇ« :بڭۇ
ۋەوەلەر ىىزوىڭڭڭي وىزـىوچىلىڭڭڭي بُلماظڭڭڭىىى
بۇددىعىٌر بىلەن مۇظۇلماهٌرهى بىز-بىزىڭذىى
وُروۇؼو هەتىجىعىذە يۈس بەرِەن بىز وېىىملىڭي
واًيمىىاهچلىي .مۇظۇلماهٌر وُـٌهفڭان بُلعڭا
بۇددىعىٌرمۇ سَرتۋتهلىىىا ىۇچزىڭذى» .دېڭمەً
مۇظڭڭڭۇلماهٌر وىزـىوچىلىىىڭڭڭا ىۇچزىفڭڭڭان ۋە
يۇرتلىزىذىى وُـٌهفاهڭذت ىىوعڭان ًەولىڭزى ۋە
دىمٌُزتتىىەهىڭڭڭڭ جارچىعڭڭڭڭو بُلفڭڭڭڭان
ىاڭعاهعۇٌىوىغمۇ ىۈهو ىىچىّە چۈؼۈپ ٌەتىو.
مەيلڭڭو بىزلەؼڭڭٍەن دەلەتڭڭلەر تەؼڭڭٍىٌتو
بُلعۇن يڭاٌو ئەلىىڭارتلىي باؼڭىا تەؼڭٍىٌتٌ
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بەردى .دىپلڭڭُملىزىوو ىېىىڭڭزتپ وىلىڭڭ
ىُرۇهلىؽىؾ پۇرظىىو يارىىى بەردى.

والڭڭذى .بەسى تەًلىلچىڭڭلەر ىامېزىٍىوىڭڭ بڭڭۇ
ىىپادىلىزىوو بېزما ًاٌىمىىىىىوى مۇظڭۇلماهٌرهو
وىزـىى وىلىفاهلىىو ىۈچۈن بېزىلّەن ىىوىڭاش دەپ
وارىماوىا .لېٍىى ؼڭۇهذتوىىمۇ ىامېزىٍىوىڭ بڭۇ
ڭڭۈً
ڭڭ ٌۈچلڭ
ڭڭذتهىوو بېزماهىڭ
ڭڭو مەيڭ
وېىىمىڭ
ىىىىىپاوذتؼلزى بُلفان ًىوذىعىان ۋە چىى بىڭلەن
ٌۈچ ظېوىؽىؽوى وىعڭمەن ىىپڭادىلىزى دېڭّەن
وارتؼوىمۇ هەسەردىى ظاوىت وىلفىلو بُلمايذۇ.

ىىؽڭڭىا

بېزما مۇظۇلماهلىزى ئەلىىارتهىڭ مۇهاپىىڭاهە
ٌۆس يۇمۇؼو ۋە ىىعٌش دۇهىاظڭىوى ئۇهڭۈٌلىىو
ىاروىعىذت بېزما مۇظىەبىت ًەربىڭي ًڭاٌىمىىىىو
تەرىپىذىى ئۇددى وۇرت-وُڭفۇس ٌەبڭو وىڭزـىى
ڭڭڭي
ڭڭڭاش ۋە وىزـىوچىلىڭ
ڭڭڭا .وەتلىىڭ
وىلىوماوىڭ
دتۋتملىؽىۋتتىان بۈِڭۈهٍو ٌۈهڭذە ىەتزتپىىٍڭو
دەلەتلەرمۇ پاهاًلىي ىىؽىٍلىزىوو ياپىو .ىۇًرـڭا
ىۆس يۇرتلىزىذت وىزـىى وىلىوىؾ بىلەن پاهڭاًلىي
ڭٌپ چىىىڭ
ڭاهلىزىوو تاؼڭ
ڭۇرت-ماٌڭ
ڭشدەپ يڭ
ىىڭ
ٌېىىؽوى ًېچ پەروو والمىذى .ئەلىىارت وڭاهۇن
ىىوعان ًەولىزى ىەوىذە رىؽىىعو دىڭوٌر ىڭارت
دىىالُُ دېّەهلەردىى ظۆس ىېچىؾ ىەظٌ مڭۇمٍىى
ىەمەط .ئەلىىڭڭارت ۋە دۇهىاهىڭڭ دەًؽڭڭەتلىَ
ظۈٌۈتو ىادەموو «ىەجىرا ىۇًر ىۈچۈن ىۆلۈمذىى
باؼىا چىىىؾ يُلو يُومۇگ» دەپ ظُىال وُيۇؼىا
1
مەجرۇر وىلىذۇ.

مەسٌۇر ًادىعىلەرِە  57دەلەتڭىىى تەرٌىڭ
تاپىان يەرؼارى بايلىىىوى ِ 30%ە بىز يېزىم
مىلىارد هُپۇظىا ىىّە ىىعٌش دۇهىاظىوى تۇتىڭان
پُسىىعىىىعو بُلۇپمڭۇ دۇهىڭا مۇظڭۇلماهلىزىفا
ًېعذتؼلىي وىلىؽىا ىەڭ مۇهاظى بُلفان ىىعڭٌش
دەلەتلىزىوى ڭ پاظعڭڭى ظڭڭەلرىي مۇىامىلىعڭڭو
ًەوىىەتەن ىادەموى هُمۇظىوو ٌەلىۈرىڭذۇ .بڭۇ
پُسىىعىىە ًەربىز ىىمڭاهو ىُيفڭاه ۋىجڭذتهلىي
ٌىؽىلەرهى وەلرىوو تېوىمعىش تاتىٌيذۇ.
بۇ پاجىىەلەرِە وارىىا ماًيعىىا ًىوڭذَهُسىىە
ڭٌش
ۋە بىوّالٌرهىڭ تۇتىڭان پُسىىعىىىعڭو ىىعڭ
ىۈممىىىوى ًالىفا ىېچىوىڭ يىفٌؼڭىىى باؼڭىىفا
يارىمايذۇ ئاًط .مەسٌڭۇر  3دەلەت رًَىوّىىڭا
مۇظۇلماهلىزىوى پۇتىفڭا ىەڭ يڭېىىى دەلەتڭلەر
بُلۇپ بۇ دەلەتلەرهى ىڭۇًرهو رەت وىلىؽڭو
باؼڭڭىا دەپ ىۆتٍەهڭڭذەً يڭڭۈسلەرچە پاهڭڭاًلىي
ىىشدىّۈچىوى ىۆلۈپ ٌېىىؽىّە ظەۋەپ بُلفان.

تەرجىمان ىىٌۋىعو:
ىاپىُر بۇ ماوالىذت هۇوىىلىي ًالڭذت ىەرتٌڭان
سېمىوىذىٍو رًَىوّىىڭا مۇظڭۇلماهلىزى ًەوىىڭذە
ڭڭٌش ۋە
ڭڭا ىىعڭ
ڭڭىمۇ ىەممڭ
ڭڭان بُلعڭ
تُئىالفڭ
مۇظڭڭۇلماهٌرـا وارىىڭڭا ئەلىىارتهىڭڭ وُلٌهفڭڭان
ظىىاظىىو ۋە دۇهىا ۋەسىىىىو ىاظاظەن ىُئؽاؼلىىىا
ىىّە .ماوالىڭذت تىلفڭا ىېلىومىفڭان هۇرـۇهلىفڭان
مۇظڭڭڭۇلماهٌرهى ىەًۋتلىمڭڭڭۇ رًَىوّىىڭڭڭا
مۇظۇلماهلىزىوى ىەًۋتلىڭذىى يەڭّىڭل ىەمەط.
دۇهىادت بُلۇۋتتىڭان سۇلڭۇش ۋە ىېشىؽڭلەر پەوەت
ڭۈهٌ
ڭو ىۈچڭ
ڭىفا ٌەلّەهلىٍڭ
ڭۇلماهٌرهى بېؽڭ
مۇظڭ
پۈتۈن دۇهىا ۋە ئەلىىارت ظۈٌۈتىە تۇرماوىا ...بۇ
ماوالە بىشِە رًَىوّىىا مۇظۇلماهلىزىوى ظىىاظىي
ۋە ىىجىىماىىي ىەًۋتلىذىى ىۇچۇر بېزىؾ بىڭلەن
بىزِە ىىعٌمىي ٌىملىَ ۋە ىىعٌمىي مەۋجۇتلۇه
تُـزىعىذت پاياهعىش ىُيٌرـا ىەظىز وىلىذۇ...

يېىىوڭڭذىى بىڭڭزى مۇظڭڭۇلمان ىاممىعڭڭىوى
ٌۈچلۈً بېعىمو ىاظىىذت ماًيعىىا ًىوڭذَهُسىىە
واتارلىي دەلەتلەرهى ظىىاظىىىذە ىاسدۇرٌ-ۆپىۇر
بىز وىعىم رًَىوّىىاًرـڭا
ىۆسِىزىؾ يۈس بېزى
پاهاًلىي بەردى .ىەمما ظەىۇدىي ىەرەبىعىاهو ۋە
تۈرٌىىەدىى باؼىا ىىعڭٌش دەلەتلىڭزى رًَىوّىىڭا
مۇظۇلماهلىزىوى ىەًۋتلىفڭا پۈتڭۈهلەپ بىڭپەرۋت
مۇىامىلە تۇتۇپ ٌەلّەن بُلۇپ مەسٌۇر ىىٍٍڭو
دەلەتىىى باؼڭىا ًېچىاهڭذته ًۆٌڭۈمەت ىڭۇًر
ًەوىىذە ىىپادە بىلڭذۈرۈپ باومىڭذى .تڭۈرٌىىە
رًَىوّىىا مۇظۇلماهلىزىفا ظىىاظىي ىىىىىعادىي ۋە
ىىوعڭڭاهىي يڭڭاردەملەرهو وىلڭڭذى .ظڭڭەىۇدى
ىەرەبىعىاهو مەسٌۇر دەلەتىە واهۇهعىش تۇرۇۋتتىان
يۈس مىغٌرچە بېزمىلىي مۇظڭۇلماهٌرـا ىىىڭامەت
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ًەرئىل ىېزه ۋە مىللەتلەردىى تەرٌىڭ تاپىڭان
تىلڭڭو ۋە ًەتىڭڭا رەڭّڭڭو بىڭڭز -بىڭڭزىّە
ىُئؽىمايذىفان ًەرئىل ٌىؽڭىلەرهو تەۋًىڭذ ۋە
ىىماهذىى ىىرارەت مۇظىەًٍەش ىاظاظٌر ىۇظڭىىذە
بىزلەؼڭڭىۈرۈػ بىڭڭلەن بىڭڭزِە ىۇًرهىڭڭ
پەيفەمرىزىوو ٌىىابىوو وىرلىعىوو ىىرادەتلىزىوو
تڭڭارىخىوو مەدەهىىىىىوڭڭو بىزلەؼىۈرۈؼڭڭوو ۋە
ىۇًرهو ىىعٌش ىۈممىىىذىى ىىرارەت چُڭ بىز هاش
ىاظىىفا بىزلەؼىۈرۈپ بۇ دۇهىادت ظىواپ ٌۆرۈؼوو
ىىزتدە وىلفان.

ستمڭڭاهىمىشدىٍو بڭڭارلىي ىىعڭڭٌش دەلەتلىڭڭزى
سَرتۋتن ٌۈچلەرهى ًەرئىل بېعىملىزى ىالذىڭذت
چارىعىشلىي بىلەن تىش پۈٌٍەن ًالذت ياؼڭىماوىا.
ىىعٌش ىۈممىىىوى ىەمەلىي ىەًۋتلىفا هەسەر ظالفان
ًەرواهذته ـۇرۇرلۇه بىز مۇظۇلمان بۇ رىىاللىىىا
ڭۇلماهٌر
ڭۆپىوچە مۇظڭ
ڭذۇٌ .ڭ
ڭاپ تۇرتلمايڭ
ىېچىومڭ
ىۆسلىزىوى ٌېلى چىىىؾ تڭارىخىوو ىۇهىۇـڭان
تڭڭُـزت ىەوىڭڭذە-ىېىىىادىڭڭذىى ىۆسلىزىوىڭڭ
وىممەتىارتؼڭڭلىزىذىى چەتڭڭوىّەن ىىجىىمڭڭاىىي
جەًەتىىى چېزىٍلەؼڭٍەن ىىعڭٌش ىەئٌوىڭذىى
ڭىزىّە
ڭات مەدەهىىەتلەرهىڭ تەظڭ
ڭىان يڭ
يىزتوٌؼڭ
ىۇچزىفان ًالذت ياؼىماوىا .بەسىلەر بڭۇ ىڭاچچىي
رىىاللىىىا باػ ىەٍِەن ًالذت تُـزت يُلذىى ىېشى
ٌېىىۋتتىان بُلعڭا يەهە بەسىڭلەر ىڭۆس ىالڭذىفا
ًەرتۈرلۈً هامۇۋتپىي چىىىؾ يُللىزى ىىڭشدەػ
ىاروىلىي تڭُـزت يُلڭذىى ىېشىڭ ٌېىىۋتتماوىڭا.
مۇؼڭڭۇهذته ىەًۋتلڭڭذت تڭڭُـزت يڭڭُل ىۈظڭڭىىذە
مۇظڭڭىەًٍەش وەدەش تاؼڭڭلىفان ًالڭڭذت ىالفڭڭا
ىىلّىزىلىمەٌچو بُلفان ًەرواهذته بىز دەۋەتچڭو
بُلۇۋتتىان ىەًۋتلٌرهو تڭُـزت ىاهڭالىش وىلىڭ
ًەربىز ىەًۋتلفا وارىىا تُـزت چىىىؾ يُلو تاللىؽو
ۋە ًېچىاچان ىۆسىوى بۈيۈً ىىعٌش ىۈممىىىوىڭ
بىز پارچىعو ىىٍەهلىٍىوو ىۇهىۇماظلىىو ًسىم.

ىىعٌش دۇهىاظو دۇهىڭادىٍو بڭارلىي ىىعڭٌش
دەلەتلىزىوو ىۆس ىىچىّە ىالىذىفان بُلۇپ مەيلو
ىۇ دەلەتلەر ىُظماهىىٌر ئەلىپىلىٍو ستماهىڭذىٍىّە
ىُئؽاػ بىزً بايزته ۋە بىزً ًاٌىمىىەت ىاظىىفا
جۇـٌؼڭڭىان بُلعڭڭۇن يڭڭاٌو ستمڭڭاهىمىشدىٍىّە
ىُئؽاػ هەچچە ىُهلىفان دەلەتلەرِە پارچىلىوىڭ
ٌەتٍەن بُلعۇن يەهىٌ ىعڭىٌش دۇهىاظڭو دەپ
ىاتىلىذۇ.
ىىعٌش ىۈممىىو بُلعڭا ىىعڭٌش دەلەتلىزىڭذە
ياؼاۋتتىان ۋە دۇهىاهىڭ تەرەپ-تەرەپلىزىڭذىٍو
مۇظڭڭۇلمان بُلمىفڭڭان ىەلڭڭلەردە ىاسظڭڭاهلىي
مۇظڭڭۇلماهٌر ظڭڭۈپىىىذە ياؼڭڭاۋتتىان بڭڭارلىي
مۇظۇلماهٌرهىمۇ ىۆس ىىچىّە ىالىڭذىفان بُلڭۇپ
ىۇًرهى ًەممىعو ىىعٌش ىۈممىىىوى ىايزىلماط
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ىٌُىان ۋە جەهۇبو چىى دېغىشى بُـۇسى مالىڭا
ۋە ظىوّاپُر بُـۇسى واتارلىىٌردىى ىىرارەت.

پارچىعو ًېعابلىوىذۇ.
ئەلىىارت ىىعٌش ًەمٍڭارلىي تەؼڭٍىٌتىفا ىەست
 57ىىعٌش دەلىىىوو ىۆس ىىچىّە ىالفڭان ىىعڭٌش
ڭم
دۇهىاظڭىفا هەسەر تاؼڭٌيذىفان بُلعڭاه وەدىڭ
دۇهىاهى (ىاظىىا ىالزىىا ۋە ياۋرَپا) مەرٌىڭشىّە
جايٌؼىان ىىعٌش دۇهىڭا چېّزىعڭو ًىوڭذَهېشىىە
تەۋەلىٍىذىٍو ىىزياها ىارىلىذىى باؼٌپ ظڭېوّال
تەۋەلىٍىڭڭذىٍو يېؽڭڭىل ىڭڭارتلفىچە تۇتۇؼڭڭىذۇ.
ؼەروىىى ـەربٍە ظُسۇلفان ىڭۇسۇهلىىو  20مىڭ
ٌىلُمېىز ؼىمالذىى جەهۇبىىچە بُلفان ٌەڭلىٍو 7
مى ٌىلڭُمېىىز ٌېلىڭذىفان بڭۇ ٌەڭ سېمىووىڭ
ىُمۇمىي يەر ٌۆلىمو 32مىلىُن ٌۋتدرتت ٌىلُمىىېز
بُلۇپ تۆۋەهذىٍىذەً ًەرئىل ىاًًىذىلىٍلەرهو
ۋە بايلىىٌرهو ىۆس ىىچىّە ىالىذۇ:

-4مۇًىم دەرياًر :هېل دەرياظڭو ٌُهّڭۇ
هېّىز مەلەۋىىە ظۇط دەجلە پۇرتت ظڭىوذ
ظەيٌۇن پىوچ ظېز لېىاهي ۋە ىامۇ دەريالىزىذىى
ىىرارەت.
-5تېزىلفڭڭۇ سېمىڭڭوٌرٌ :ەڭلىٍڭڭو 3مىلىڭڭُن
500مىڭڭ ٌڭڭۋتدرتت ٌىلڭڭُمېىىزدىى ىاؼڭڭىذىفان
سېمىووى ىاظاظلىي سىڭزتىەت تڭۈرلىزى :ىارپڭا
بۇـذتپ وُهاه ِۈرۈچ ًەرئىڭل ٌۆٌىڭاتٌر
مېۋە-چېۋىلەر ياؿ ىىؽلەپ چىىىزىلىذىفان هُوۇت
واتڭڭارلىىٌردىى ىىرڭڭارەت ىىعڭڭٌش دۇهىاظڭڭىوى
چارۋىچىلىي بېلىىچىلىڭي ۋە باؼڭىا مەًعڭۇًت
تۈرلىزى ۋە مىىڭذترى ىىوىڭايىى ٌڭۆپ بُلڭۇپ
دۇهىادت ىاًًىذە ىُرۇهوو ىىّىلەيذۇ.

-1وۇرۇولۇوىڭڭا :دۇهىاهىڭڭ ظىىاظڭڭىي ۋە
ىىىىىعادىي مەيذتهٌردىٍو مۇًىم ىىعىىزتتېّىىىلىَ
مەرٌەسلىزى بىلەن بىزِە ؼەروىە ماًيا ىارىلىذىى
باؼلىفان ـەربىە ىىعپاهىىە جەهۇبىا تڭاهشتهىىە ۋە
ؼىمالذت واستوىعىاهفىچە دتۋتش وىلىذىفان ىىوىڭايىى
ٌەڭ تۈسلەڭلىٍلەرهو ىۆس ىىچىّە ىالىذۇ.

-7ىىعڭڭٌش دۇهىاظڭڭو تەۋەلىٍىڭڭذىٍو مەدەن
بايلىىلىزىفا ٌەلعەً :لُظمُر ٌۇرۇمې تۆمڭۈر
ىالىۇمېى ۋە ماِىوىي واتارلىي ىڭُهٌرچە تۈرلڭۈً
ڭان
ڭّە ىالفڭ
ڭۆس ىىچىڭ
ڭايلىىلىزىوو ىڭ
ڭىو بڭ
يەر ىاظڭ
تەۋەلىٍوى تەبىىىي ِاس ستپىعو دۇهىا ستپىعڭوى
يۈسدە  53پىزظەهىىوو ۋە دۇهىا هېمىت ستپىعڭىوى
يۈسدە  75پىزظەهىىوو ىىّىلەيذۇ .ؼۇهذتوٌ پۈتۈن
ڭو
ڭۈچىىى بىزىوڭ
ڭۇًتىوى ىڭ
ڭت مەًعڭ
ڭا هېمىڭ
دۇهىڭ
ىىؽلەپ چىىىزىذۇ.

-2دېغىشدت :ؼىمالو ىارتل تاـلىزىذىى باؼٌپ
جەهۇبىا مُستمرىَ تاـلىزىفىچە بُلفان ىارىلىىىىٍو
ڭش ىەرەئ
ڭل دېغىڭ
ڭش وىشىڭ
ڭاه دېغىڭ
ڭۇرت ىڭ
ىُتىڭ
دېغىشى پارىغ وُلىۇوو وارت دېغىڭش بىوّڭال
دېغىشى ماًيعڭىىا ؼڭەروىذىٍو جەهڭۇبو چىڭى
دېغىشى ـەربو ىالزىىا تەۋەلىٍىذىٍو ىاتٌهىىڭَ
ىٌُىان واتارلىىٌرهو ىۆس ىىچىّە ىالىذۇ

-8ظاهاىەتىە تەرەوىىي وىلفان ـەرئ ىەللىزى
ٌۆپىوچە ئاش مڭاددىلىزىوو ىىعڭٌش دۇهىاظڭىذىى
تەۋەلىٍىڭڭذىى ىەرستن باًاـڭڭا ظڭڭېىىۋېلى ىڭڭۆس
دەلەتلىزىّە ىىمپُرت وىلىذۇ .ىىؽڭلەپ چىىارـڭان
بارلىي ظاهاىەت بۇيۇملىزىوو يۇوىزى باًا بىڭلەن
يەهە ىاؼۇ ىىعٌش دۇهىاظىفا ىېٍىعپُرت وىلىڭذۇ.
دېمەً ىىعڭٌش دۇهىاظڭو ىڭۇًر ىۈچڭۈن بىڭز
تەرەپڭڭىىى ىەڭ ىەرستن باًڭڭادت ئڭڭاش مڭڭاددت
تەمىولىّۈچو مەهرە ًېعابٌهعا يەهە بىز تەرەپىىى
بىز يېزىم مىلىارد هُپۇظىا ىىّە مۇًىم ىىعڭىىمال
باسىزى ًېعابلىوىذۇ.

-3مۇًىم دېغىش بُـۇسلىزىفا ٌەلعڭەً :ىڭاه
دېغىش بىلەن ىاتٌهىىَ ىٌُىان ىارىعىذىٍو جەبەل
تارىي بُـۇسى ىُتىۇرت ىاه دېغىش بىلەن ؼەروىي
ىاه دېغىش ىارىعىذىٍو بەهشىت بُـڭۇسى ىڭاه
دېغىش ۋە وارت دېغىش ىُتىۇرىعىذىٍو دتردتهىل ۋە
بُظپُرۇط بُـڭۇسلىزى وىشىڭل دېغىڭش بىڭلەن
ىُتىۇرت ىاه دېغىڭش ىُتىۇرظڭىذىٍو ظڭۇۋەيؾ
بُـۇسلىزى يەمەهڭذىٍو ىەرەئ دېغىڭشى بىڭلەن
ًىوذ تېوچ ىٌُىان ىارىعىذىٍو مەهذەپ بُـۇسى
ىۇمماهذىٍو ىەرەئ دېغىشى بىڭلەن ًىوڭذ تېڭوچ
ىٌُىان ىارىعڭىذىٍو ًُرمڭۇس بُـڭۇسى تېڭوچ

ـەرئ ىەللىزى ىىعٌش دۇهىاظىذىى ىىرارەت بۇ
چُڭ باسترهو وُلذىى بەرمەظڭلىَ ۋە ىۇهىڭ يەر
ىاظىو بايلىىلىزىذىى تېخىمۇ ٌڭۆپ پايڭذىلىوىؾ
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هەسەرىىىە ىُتىۇرىفا چىىىو .ىىعٌش دۇهىاظو بىلەن
ـەيزى ىىعٌش ىەللىزى ىارىعىذىٍو ظۈرٌىلىؽڭٍە
ظەۋەبچو بُلۇۋتتىان ىامىلٌردىى بىڭزى ٌىملىڭَ
مەظىلىعڭڭو بُلڭڭۇپ مۇظڭڭۇلمان بُلمىفڭڭاهٌر
ڭزتپ
ڭو ىېىىڭ
ڭٌمو ٌىملىٍىوڭ
ڭۇلماهٌرهى ىىعڭ
مۇظڭ
وىلماظڭڭلىي بىڭڭلەن بىڭڭزِە ىۇًرهىڭڭ ًەه-
ًُوۇولىزىفىمۇ ًۆرمەت وىلمايۋتتىذۇ.

ىۈچۈن بارلىي ىىعٌش دەلەتلىزىوڭو ًەرتۈرلڭۈً
بېعىم ٌېلىؽىم ۋە يۇوىزى ىۆظڭۈملۈً وەرسلەرِە
بُـڭڭۇػ ىڭڭاروىلىي ظىىاظڭڭىي ۋە ىىىىىعڭڭادىي
مەيذتهٌردت ىۆسلىزىّە بېىىوذى ًڭالەتىە ياؼاؼڭىا
مەجرۇرًپ ٌېلىۋتتىان بُلڭۇپ ىڭۆس ىارىعڭىذت
مۇظىەًٍەش بىزلىَ تۇرـۇسۇؼىا وادىز بًُلمىفڭان
ىىعٌش دۇهىاظو چارىعىشلىَ ىىچىذە رەوىرلىڭزىّە
تەظلىم بُلڭۇػ ىڭاروىلىي ىېشىلىڭ ۋە بڭُسەً
وىلىوى ٌەلمەٌىە .دۇهىادىٍو ظڭُـۇه ىۇرۇؼڭٌر
تۈِىّەهذىى ٌېڭىىى دۇهىاهىڭ ىىعڭىېٌ ؼڭەٌلو
وُرتللىي بېعىموى ىُرهىوو ىىىىىعادى
ىۆسِىزى
بېعڭڭىمٌر وەرسلەر ۋە ئەلىىڭڭارتلىي ٌېلىؽڭڭىملەر
ىالفاهذىى بۇيان ـەيزى ىىعٌش ىەللىزى ىىعڭٌش
ڭلىىىؾ
ڭىم ىىؽڭ
ڭلەرِە بېعڭ
ڭىفا تەۋە دەلەتڭ
دۇهىاظڭ
ىاروىلىي ىڭۇًرهو ىڭۆسلىزى ظڭىشـان ظڭىشىىىا
ٌەلىۈرۈػ بىلەن بىزِە دېّەهلىزىوىڭ ًەممىوڭو
ىۇًرـا مەجرۇرى تېغىڭ ٌېلىۋتتىڭان بُلعڭىمۇ
يۇوىزىڭڭذت بايڭڭان وىلىوفاهڭڭذەً ؼڭڭۇهچە ٌڭڭۆپ
ىاًًىذىلىٍلەر ۋە بايلىىٌرـا ىىّە ىىعٌش دۇهىاظو
ىۆسلىزىوى ىىمٍاهىىەتلىزىوى ًىچرىزىوو وارؼڭو
تەرەپٍە بېعىم وىلى ىىؽلىىىؽىّە وادىز بًُلماپ
ٌەلمەٌىە.

يېىىوڭڭذىى بۇيڭڭان پۈتڭڭۈن ـەرئ دۇهىاظڭڭو
ىاتالمىؾ تېزرَرىشمفا وارؼو تۇرۇػ باًڭاهىلىزى
بىلەن بڭارلىي تەًڭذىىلىزىوو ۋە ًۇجڭۈملىزىوو
ىىعٌش ىۈممىىىّە وارىىىؽىا باؼڭلىذى .ىامېزىٍڭا
وُؼڭڭما ؼڭڭىاتلىزى رىىاظڭڭەتچىلىٍىذىٍو ـەرئ
ڭڭان
ڭڭۈممىىىّە وارتتىڭ
ڭڭٌش ىڭ
ڭڭ ىىعڭ
ىەللىزىوىڭ
ًۇجۇملىزى مۇظۇلماهٌرهو ئالىفاهچە ىېشىؾ ۋە
بُسەً وىلىؾ ۋە ًەتىا وىڭزـىى وىلىڭؾ يُلىڭذت
باؼىىٌرـا ىۈلّە بُلذى.
تېزرَرىڭڭشش ۋە تېزرَرلڭڭۇه ًەرىٍەتلىڭڭزىّە
ٌەلعەً تېزرَرلۇه ًەرىٍىىىڭذىٍو ىەڭ مڭۇًىم
مەظىلە ىۇهىڭ ىۇوۇمىڭذىى ىىرڭارەت بُلڭۇپ
ًەرٌىم ىۇهو ىۆسىوىڭ ٌڭۆس وارىؽڭو بڭُيىچە
چۈؼەهذۈرۈؼٍە تىزىؽىذۇ .پەلەظىىوّە ىُئؽڭاػ
تارتىۋېلىوفڭڭان سېمىوىوڭڭو وڭڭايىۇرۇپ ىىلىڭڭؾ
ڭۇولىزىوو تەلەپ
ڭان ًەهًُ-وڭ
ڭەهذە وىلىوفڭ
دەپعڭ
وىلىؾ ىۈچۈن ىېلى بېزىۋتتىان ًەرىٍەتلىزىوىڭ
ًەممىعو تېزرَرلۇه ًېعابلىوىذىفان بُلعا ىڭۆس
ستماهىذت جُرج ۋتؼىوّىىۇهمۇ ىامېزىٍاهو ىەهّلىڭىە
ىىعىېٌظىذىى وۇتۇلڭذۇرۇػ ىۈچڭۈن ىُئؽڭاػ
ًەرىٍەت وىلفان ىىذىً .ۇؼىمىى ۋېىواش ىۇرۇؼىفا
رىىاظەتچىلىَ وىلفان ىىڭذى .هېلعڭُن ماهڭذىٌ
جەهۇبو ىالزىىىوى ىاستتلىىو ىۈچڭۈن ًەرىڭٍەت
وىلفان ىىذى .ىەًڭمەد بىڭى بڭاً ىڭالجېزىىەهو
لزتهعىىە ىىعىېٌظڭىذىى وۇتۇلڭذۇرۇػ ىۈچڭۈن
ًەرىٍەت وىلفڭان ىىڭذى .ىۇهڭذتوىا بۇًرهىڭ
ًەممىعو تېزرَرېعت دېىىلىؽو ٌېزەً ىىذىفۇگ!

ىىلّىزىٍو ستماهٌردت ىىعٌش دۇهىاظو بىڭلەن
ـەرئ دۇهىاظو ىارىعڭىذت ًەمٍڭارلىي ۋە بىلىڭم
ىالماؼىۇرۇػ بار ىىذى ىەمما ىڭۇ ۋتوىىىڭا ًەر
ىىٍٍو تەرەپوى ىۆس ٌىملىٍو بار ىىذى .بىڭز-
بىزىوى ٌىملىٍىّە ًۆرمەت ىېٌىىزتممۇ بار ىىذى.
لېٍىى ٌېىىوٍو دەۋرلەردە پەن-تېخوىٍا تەرەوىىڭي
وىلىڭڭڭڭڭڭ دۇهىاۋىىلىؽڭڭڭڭڭڭىؾ ۋە ـەرئ
مۇظڭڭىەملىٍىچىلىٍو ىەۋج ىالفاهڭڭذىى بۇيڭڭان
وىممەتىارتؼٌر ىاجىشلىؽىؽىا باؼڭلىذى ـەربوىڭ
ڭۇلٌر
ڭل ىۇظڭ
ڭىوً .ەرئىڭ
ڭىىەتچىلىٍو ىاؼڭ
ؼەئعڭ
ىاروىلىي باؼىىٌرهو ىېڭشىؾ ىڭۇًرهو ىڭۆسىّە
بُيعۇهذۇرۇػ ىۇًردىى پايذىلىوىؾ ۋە ىۇًرهو
ظۇيىىىعىىمال وىلىؾ ًەرىٍىىو باؼٌهذى .ؼۇهى
بىلەن بىزِە مۇظىەملىٍە ىاظىىذىٍو مىللەتلەرهى
وىممەت وارتؼلىزىفا ًڭۆرمەت وىلماظڭلىي يڭُل
وُيماظلىي بەلٍو ىۇًرهىڭ وىممەتىارتؼڭلىزىوو
تەلىۆٌۈط يُه وىلىۋېىىؾ مۇمٍىى بُلىذىفان بىز

بىزلەؼڭڭٍەن دەلەتڭڭلەر تەؼڭڭٍىٌتىذت ٌڭڭۆپ
ظاهلىي ىاۋتس بىلەن ماوۇلٌهفان وڭارترًرهو رەت
وىلفان ىىعزتىىلىىە رەًرەرلىزى تېزرَرېعت ىڭېٌن
وىلىومايڭڭڭذۇ .ىىعڭڭڭزتىىلىىەهى تېزرَرلڭڭڭۇه
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ؼەروؽۇهاظٌر1هو يېىىؽڭىۈردى ٌېىىڭوچە ىڭۇًر
ىىعٌش تەلىماتىفا ۋە ىىعٌش ىڭۈممىىىّە ًۇجڭۇش
وىلىؽىا باؼلىذى .ىڭۇًر مۇظڭۇلماهٌرـا وارؼڭو
پىٍزىي مەيذتهٌردىٍو جەڭوڭو تەرەوىىىاتىڭا ۋە
يېغىلىىىا يۈسلىوىؾ ؼڭُىارى ىاظڭىىذت باؼڭلىفان
بُلۇپ ىائىزىذت ىىعڭٌموى ىاظاظڭو رًَىوڭو
ئۇرتپاتلىي دەپ تەظۋىزلىذى.

بُمراردىماهلىزىوى ىاروىعڭىذت تۇرـڭان ىامېزىٍڭا
وُؼڭڭما ؼڭڭىاتلىزى تېزرَرېعڭڭت دەپ ىڭڭېٌن
وىلىومايذۇ هەچچە يۈس مى ظۈرىىەلىٍوى وىزـىى
وىلىوىؽىفا ظڭەۋەبچو بُلفڭان بەؼؽڭار ىەظڭەد
تېزرَرېعت دەپ ىېٌن وىلىومايڭذۇ ىەممڭا ىڭۆس
ۋەتىوىوىڭڭ ىەرٌىولىٍڭڭو ۋە ىڭڭۆس ئەلىىوىڭڭ
تارتىۋېلىوفان ًەهًُ-وۇوىوو وايىۇرۇپ ىڭېلىؾ
ىۈچڭڭۈن ًەرىڭڭٍەت وىلفاهٌرهىڭڭ ًەممىعڭڭو
تېزرَرېعڭڭت دەپ ىڭڭېٌن وىلىوىڭڭذۇ .مىعڭڭىزدت
ڭايٌهفان دەلەت
ڭاروىلىي ظڭ
ڭايٌش ىڭ
ڭاهۇهلۇه ظڭ
وڭ
رەىىعڭڭىّە ىۈلڭڭۈش جاستظڭڭو ًۆٌڭڭۈش وىلفڭڭاهٌر
تېزرَرېعڭڭت ًېعڭڭابٌهمايذۇ ىەممڭڭا مەسٌڭڭۇر
واهۇهلۇه رەىىعوى ًەهًُ-وۇوىوو وُـذىماوچو
ڭېٌن وىلىوىڭڭذۇ.
ڭىٌر دەپ ىڭ
ڭاهٌر تېزرۇرېعڭ
بُلفڭ
ڭزى ۋە ـەرئ هەسىزىڭڭذە
ڭمەً ياۋرَپڭڭا ىەللىڭ
دېڭ
ىۇًرهىڭڭ ظىىاظڭڭىي ـەرەسلىڭڭزىّە ىېىىڭڭزتس
يەتٍۈسِەهلەرهىڭڭڭ ًەممىعڭڭڭو تېزرَرېعڭڭڭىٌر
بُلفاهذەً باؼىا ًەروايعو دەلەتلەرمۇ ىۆسىوىڭ
ظىىاظىي ـەرەسلىزىّە ۋە مەهپەىەتلىڭزىّە ىېىىڭزتس
يەتٍۈسِەهلەرهو تېزرۇرېعىٌر ًېعابٌيذۇ.

پىٍزىي مەيذتهٌردىٍو ًۇجۇموى ىاظاظڭو
بۇسۇه پىٍىز-ىەپٍار ىىجڭاد وىلىڭؾ ًەرئىڭل
ًىىلە-مېٍىز ىىؽڭلىىىؾ ظڭۆسلەرهو بڭۇرمىٌػ
ىاروىلىي ؼۈبٌە پەيذت وىلىؽىىى ىىرارەت بُلڭۇپ
بۇ يُلٌر بىلەن وُرتللىڭي ىۇرۇؼڭٌر ىڭاروىلىي
يېىەلمىّەن ـەرەسلىزىّە يېىىؽىو.
يېغو ستماهوى ىەڭ ىېفىڭز ۋە ىەڭ ىۇسۇهفڭا
ظُسۇلفان ىىعىېٌظو پىٍزىي ىىعىېٌدىى ىىرڭارەت
بُلۇپ ىىعٌش دۇهىاظو ۋە ىعٌش ىۈممىىو مۇؼۇ
پىٍزىي ىىعىېٌهى سىىاهٍەؼڭلىٍىّە ىۇچزىماوىڭا.
ڭۆپ
ڭذتهٌردت ٌڭ
ڭي مەيڭ
ڭؾ ۋە پىٍزىڭ
ڭز وىلىڭ
پىٍىڭ
ىىشدىوىؾ ًەرواهذته بىز جاماىەت ۋە ىۈممەتوى
ىالفڭڭا ىىلّىزىلىؽڭڭو ىىجىىمڭڭاىىي ظىىاظڭڭىي
ىىىىىعادى ۋە باؼىا بارلىي مەيذتهٌردت تەرەوىىڭي
وىلى يۇوىزىفا يۈٌعىلىؾ ۋە يا ىاروىفا چېٍىوىؽو
يُلىذت مۇًىم رَل ىُيوىفاهذەً ىۇهى بىزلىٍىوو
ۋە بارلىىىوو ظاوٌپ وىلىؾ يُلىڭذىمۇ ىىوىڭايىى
مۇًىم رَل ىُيوايذۇ.

 14ىەظىزلىَ ىىعٌش تارىخىوىڭ ىاظاظڭلىي
ـەلىرىلىزى ۋە ىۇتۇولىزى تُـزت ىەوىذە بىزلىَ-
بارتۋەرلىَ ۋە ىەدلو-ىادتلەت ىۈظىىّە وۇرۇلفان
ىىعڭڭٌش مەدەهىىىىىوىڭڭ ۋە ىىعڭڭٌمىي پىٍىڭڭز-
تەپەٌٍۇرهى ىُمۇملىؽىؽىذت ًەمذە تىلو رەڭّو
ۋە ياؼڭڭىفان مڭڭۇًىىو بىڭڭز-بىڭڭزىّە تڭڭۈپىىى
ىُئؽىمايذىفان ًەرئىل مىللەتىىى تەرٌىب تاپىان
ٌىؽىلەرهى بىزً ىەوىذە ۋە بىزً مەدەهىڭىەت ۋە
بىڭڭزً تەظڭڭەۋۋۇردت بىزلىؽەلىؽڭڭىذە هامڭڭايەن
بُلىڭڭذىفان بُلڭڭۇپ وُرتللىڭڭي ىۇرۇؼڭڭٌردىٍو
ڭىوو
ڭۇلماهٌرهى ىىزتدىعڭ
مەـلۇبىىەتلەرهى ڭ مۇظڭ
تېخىمڭڭۇ ٌۈچلەهڭڭذۈرِەهلىٍىوو ٌڭڭۆرِەن دىڭڭى
دۈؼڭڭمەهلىزى ىىعڭڭٌش دىوىوىڭڭ ىاظاظڭڭىوو ۋە
پىٍىز-ىەپٍارىوو باؼىىى باؼڭٌپ ىڭۆِىوىؾ ۋە
چۈؼىوىؾ ىڭاروىلىي مۇظڭۇلماهٌرهى پىٍىڭز-
ىەپٍارىفا ًۇجۇش وىلىؽىا باؼلىذى.

ىىعىېٌچو ٌڭۈچلەر بىڭز تەرەپڭىىى ىىعڭٌش
مۇتەپەٌٍۇرلىزىفڭڭا ًۇجڭڭۇش وىلعڭڭا يەهە بىڭڭز
تەرەپىىى ئەلىوى وەلرىّە ىۈمىذظىشلىَ پىٍزىوڭو
ىُمۇمٌؼىۇرۇؼڭڭىا تىزىؽڭڭىذۇ .مۇظڭڭىەملىٍىذىى
وۇتۇلۇؼىا چاوىزىذىفان پىٍىز ۋە ٌۆس-وارتؼٌهى
ىەمەلّە ىاؼمايذىفان ؼېزىى ئىىالڭذىى ىىرڭارەت
ىىٍەهلىٍىّە ىىؽەهذۈرۈؼٍە تىزىؽڭىذۇ .ؼڭۇهى
بىلەن بىزِە ىۆس دتۋتلىزى ىۈچۈن تىزىؽڭچاهلىي
ٌۆرظڭڭڭڭەتٍۈچىلەرهو ىۈمىذظىشلەهذۈرۈؼڭڭڭڭٍە
تىزىؽىذۇ .ىىعىېٌچىٌر ًەولىي دتۋتلىزى ىۈچڭۈن
ئىڭڭڭشمەت وىلفڭڭڭۇچىٌرهو ىڭڭڭۆس ئەلىىڭڭڭذىى

ىەڭ ىاۋۋتل ىۇًر وۇرىان ٌەرىموو ًەدىڭغ
ٌىىڭڭابلىزىوو ۋە بڭڭارلىي ىىعڭڭٌمو ىەظڭڭەرلەرهو
ًتىوچىفا تەرجىمە وىلذۇرۇػ بىلەن بىز ۋتوىىىڭا

 1مۇظۇلمان ىەمەط ىەمما ىىعٌش دىوىي مەٌىەپلىزىذە بىلىم
ىىّىلىّەن ٌىؽىلەر
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پارچىلىوىؽو ۋە ىاجىشلىؽىؽڭىفا ظڭەۋەئ بُلفڭان
ىامىلٌرهو تۆۋەهذىٍىچە يەٌۈهلىّەن:

ىۇستوٌؼىۇرۇػ بىلەن بىزِە ىۇًرهو تەؼڭۋىىات
ۋتظىىىلىزىذىى مەًزۇش وىلىذۇ .ىاممىفڭا ٌڭۆپلەپ
تەتۈر تەؼڭۋىىات تڭاروىىىؾ ىڭاروىلىي ئەلىوڭو
ىۇًردىى هەپزەتلەهذۈرۈؼّە تىزىؽىذۇ .بىزەر ـايە
ىۈچۈن ئىشمەت وىلىؽىا تىزىؽڭىۋتتىاهٌر ىۈچڭۈن
ىۆس ئەلىىذىى ٌەلّەن سەربە ىەڭ ىېفىز بىلىوىذۇ.
ىىعڭڭىېٌچىٌر ماهڭڭا مۇؼڭڭۇ يڭڭُلٌر ىڭڭاروىلىي
ڭڭٍە ۋە
ڭڭو چۈؼۈرۈؼڭ
ڭڭۇلماهٌرهى رًَىوڭ
مۇظڭ
ىۈممەتوى ىىزتدىعىوو ىاجىشلىىىؽىا تىزىؽىذۇ.

 .1ىالًٌوى ىالذىذىٍو ًەوىىىي مەظىۇلىىەتوو
ًېغ وىلىؽىىٍو ٌەمچىللىَ.
 .2ىىعٌش ىۈممىىو ىارىعىذت ىېوىي ۋە رَؼەن
بىز ئىل تەظەۋۋۇرهى ىُمۇمٌؼماظلىىو.
 .3مەسًەپ ۋە جاماىەتچىلىڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭَ
مۇتەىەظعىپلىٍو.
 .4مىللەتچىلىڭڭڭڭڭَ ۋە ىىزوچىلىڭڭڭڭڭي
مۇتەىەظعىپلىٍو.

ـەرئ ىەللىزىوى پىٍزىي مەيڭذتهٌردت ىىعڭٌش
دۇهىاظىفا وارتتىان ًۇجڭۇملىزى -19ىەظڭىزهى
يېزىمىذىى ٌېىىى ىاًًىڭذە ٌڭۈچەيّەن بُلڭۇپ
ئزىعىىىان دىوىوو تەرەوىىي وىلىۋتتىڭاهٌر دىوڭو
ىىعٌش دىوىوو بُلعا ىاروىذت والفڭان ئڭۇرتپىىٌر
دىوو وىلى ٌۆرظىىىؽٍە تىزىؽىو .بەسى ىىمڭاهو
ىاجىش مۇظۇلماهٌر باؼىا مۇظڭۇلماهٌرهو ياۋرَپڭا
مەدەهىىىىذىى ۋە پىٍىز-ىەپٍارىذىى پايذىلىوىؽڭىا
چاوىزىذىفان ىەًۋتل پەيذت بُلذى.

ً .5ەوىىىڭڭڭي بىڭڭڭزلىٍٍە چاوىزىڭڭڭذىفان
پىٍىزلەرهى مەـلڭۇپ بُلۇؼڭو ۋە پارچىلىوىؽڭىا
ظەۋەبچو بُلىذىفان ىامىلٌرهى ىىوچىٍە تەتىىڭي
وىلىوماظلىىو.
 .6ؼەئعىي پايذت-مەهپەىەتلەرهىڭ ىُمڭۇمو
مۇظڭڭۇلماهٌر پايڭڭذت-مەهپەىەتلىزىوىڭڭ ىالڭڭذىفا
وُيۇلۇؼو.

جامالىذىى ىالفڭاهو مڭۇًەممەد ىابڭذۇي ۋە
مڭڭۇًەممەد رەؼڭڭىذ رىشتـڭڭا ىُئؽڭڭاػ ىُيفڭڭاه
پۈتۈن ىىعڭٌش دۇهىاظڭىوو
مۇظۇلماهٌر چىىى
ىارىذىٍو مەسًەئ ۋە باؼىا ىىخىىٌپلىزىوو وُيۇپ
تۇرۇپ ـەربٍە وارؼڭو بىزلىؽىؽڭٍە ۋە بىزلىڭَ
ظەپوو ٌۈچەيىىؽٍە چڭاوىزدى .ىەممڭا ىۇًرهىڭ
دەۋەتلىزىوى تەظڭىزى يەهىڭٌ ـەرئ ٌڭۈچلىزى
تەرىپىذىى واتىىي چەٌلىمىّە ىۇچزىڭذى .ىەيوڭو
ۋتوىىىا ًىوذىعىاهذىٍو ىىعًٌاتچو ىالىم ۋە ؼاىىز
ىەلٌمە مۇًەممەت ىىىرالوى جاهلىي جامڭاىەت ۋە
ٌۈچلڭڭۈً بىزلىڭڭَ تۇرـۇسـڭڭان ًالڭڭذت ىىعڭڭٌش
دۈؼڭڭمەهلىزىّە وارؼڭڭو تڭڭۇرۇػ پىٍىزلىزىمڭڭۇ
هاًايىىو سَر تەظىز وُسـىفڭان بُلڭۇپ -1947
يىلىفا ٌەلّەهذە پاٌىعىان دەيذىفان بىڭز ىىعڭٌش
دەلىىو بارلىىىا ٌەلڭذى .ىۇهىغڭذىى باؼڭىا يەهە
مىعىزدىى ًەظەن بەهوا پاٌىعڭىاهذىى ىەبڭۇلىەىٌ
مەۋدۇدى ىڭڭالجىزىىەدىى ؼڭڭەيخ ىابذۇلٌەمىڭڭذٌە
ىُئؽىفان ٌۆپلىّەن ىالىمٌر ـەربوىڭ پىٍىڭزى
مەيذتهلىزىذىٍو ًۇجۇملىزىفا وارىؽڭو تۇرۇؼڭىا
تىزىؽىو.

 .7مەهعەپ ماجزتظو ۋە ظىىاظىي ىُيۇهٌر.
 .8ىىعٌش پېؽۋتلىزىوى ًڭاۋتيوً-ەۋەط ۋە
ٌۆڭۈل ئاًىؽىفا بېزىلى ٌېىىؽو.
 .9دۈؼمەهلەرهى ًىىلە-مىٍىڭز ىُيۇهلىزىفڭا
ىالذىوىؾ ۋە ىۇًرهى مەظڭلىٌەتلىزىوو وُبڭۇل
وىلىؽو.
 .10دۈؼڭڭمەن ىالذىڭڭذت ىىچٍڭڭو جەًەتڭڭىىى
مەـلۇبىىەت ًېغ وىلىؽو.
ئۇًظە وىلى ىېىىىاهڭذت :ىىعڭٌش ىڭۈممىىو
ىارىعىذىٍو پىٍزىي ۋە ىىڭذىىىۋىي ىېىىمٌرهىڭ
ٌۆپىوچىعڭڭو ًەر تۈرلڭڭۈً واًيمىىاهچىلىىٌرـڭڭا
مۇظۇلماهٌر ىارىعىذىٍو پارچىلىوىؽٌرـا وڭاهلىي
ىىچٍو ىۇرۇؼٌر ۋە جېڭذەل ماجىزتًرهىڭ دتۋتش
ڭڭىفا
ڭڭىشلىٍوى ىُمۇملىؽىؽڭ
ڭڭىفا بىلىمعڭ
وىلىؽڭ
ظەۋەبچو بُلۇپٌ والماظىىى دىى دۈؼمەهلىزىوى
ىىعٌش دۇهىاظىفا ۋە ىىعٌش ىۈممىىىّە ئالىفڭاهچە
سۇلۇش وىلىؽفىمۇ يُل ىاچماوىا.
ڭڭ دتۋتمو ٌېىىوٍو ظاهذت...

ىىعڭڭڭٌش مۇتەپەٌٍڭڭڭۇرلىزى ىۈممەتوىڭڭڭ
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فِأ أ أ إِحأ أ أ َد الْيأ أ أ َدي ِن وال ِ
ْكَأ أأا ُ فِأ أ أ ْاألُ ْخ أ أ َأر يَأ ْفَ ُح أ أأا َن
ْ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
س ٍّا ُدو َن َويَأَ َ كُا َن ف ْاأل َْرض بطُْال َها َوع ْرض َ
َويُ َ

-11ىەرەئ تىلىوىڭڭ ىڭڭۆسىّە ئڭڭاط
ِ
أير َواِ ْسأِثْأَاء»ًرهو
تەرٌىرلىزىذىى « َعطْأ وَأ ْفس ْ
تەرجىمە وىلىؾ ماًارىىو
ِ ِ
أير» دېّەهذە جۈملىوى مەلۇش بىڭز
« َعطْأ وَأ ْفس ْ

«وۇرىان ٌەرىم ىەرەبلەرِە يېغو ًاياتو ٌۈچ
ىاتا وىلذى ىۇًرهو وايىا تىزىلذۈردى .ىڭۇًرهو
بىز وُلىذت وۇرىان بىز وُلىذت وىلىچ تۇتىان ًالذت
ىەرەئ يىزىم ىارىلىذىى ًالىى چىىى ـايەت ٌەڭ
سېمىوذت ًۆٌۈمزتهلىڭي يۈرِۈسۈؼڭٍە مۇيەظعڭەر
وىلذى».

بۆلىٍىوو ىاروىمۇ-ىاروا تەپعڭىزلەپ بېزىڭذىفان
مەهىذتػ ظۆسلەر ٌۆسدە تۇتۇلىذۇ .بۇ ًەر وايعو
بۆلەٌلەردە ٌۆپ ٌۆرۈلىڭذۇ .ىاظاظڭەن ئەۋەردە
ٌۆپزەً ىۇچزتيذۇ.

ِ ِ
أير» ظڭڭۆسلەر
ىاظڭڭىو ظڭڭىشىلفان « َعطْأ وَأ ْفسأ ْ
مەهىذتػ ياٌو بىڭز-بىڭزى بىڭلەن ظڭەۋەئ-
هەتىجىلىَ مۇهاظىۋىىو بڭار پېڭىىلٌر بُلفڭاهلىىو
ىۈچۈن ىڭۇًرهو «ًۆٌۈمزتهلىڭي يۈرِڭۈسۈػ»
دېڭڭّەن بىڭڭزً پېىىلفڭڭا يىفىوچڭڭاوٌپ تەرجىڭڭمە
وىلىوذى.

ىەرەئ تىلذت بەسىذە بىز ىىڭّە ىۈچڭۈن بىڭز
هەچچە مەهىذتػ پېىىلٌر واتڭارى ئەۋەر بُلڭۇپ
ٌېلىذىفان ىەًۋتلٌر ٌۆرۈلىذۇ .بۇهذته ىەًۋتلڭذت
تەرجىمىوى رتۋتن ىېوىي بُلۇؼو ىۈچڭۈن ؼڭۇ
پېىىلٌرهى مەهە جەًەتىە ىەڭ جاهلىي ٌُهٍزېت
بُلفان بىزىوو تڭالٌپ ىىلىڭ
بُلىذۇ.

تەرجىڭمە وىلعڭا

ىۇيفۇر تىلىذت تەڭذتػ ىىپادە ؼەٌلو مەۋجۇت
ِ ِ
أير»لەرهو مۇمٍىوىەدەر
بُلفان ىەًۋتلذت « َعطْأ وَأ ْفس ْ
ظۆس تالٌپ ىەيڭوەن تەرجىڭمە وىلىڭؾ تېخىمڭۇ
مۇۋتپىي بُلىذۇ .لڭېٍىى جڭۈملە بەً ىڭۇسىزتپ
تەرجىمىوىڭڭڭ رتۋتن ۋە ىېوىىلىفىفڭڭڭا تەظڭڭڭىز
يەتٍۈسىذىفان دەرىجىذە بُلعا يۇوىزىىو واىىڭذە
بُيىچە ىىخچامٌپ رتۋتن چۈؼىوىؽڭلىَ وىلىڭ
تەرجىمە وىلعىمۇ بُلىۋېزىذۇ.

ىەِەردە مەهىعڭڭڭو دېّەهڭڭڭذەً تُلڭڭڭۇه
ىىپادىلەهمەيڭڭذىفان بُلعڭڭا ىۇهىغفڭڭا «بڭڭارلىي
پۈتۈهلەپ تامامەن هاًايىىو بەً» دېّەهڭذەً
وُؼۇمچىٌرهو وُؼۇپ تەرجىمە وىلعا بُلىذۇ.

شألَ لِ َّ َن َأر ِ نَ ْشألَة ُم ْسأَلْنَِفة
مەظىلەن :فَأالْ ُق ْراَ ُن قَأ ْد اَنْ َ
ِ
َو َخ َ َق ُهأ ْأت ُخ ْقأأا َ ِديْأأدا َوأَ ْخأ َأر َ ُه ْت ِمأ ْأن َ ِزيْ أ َأرو ِه ْت َو َّ
السأ ْأي ُ
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«اِ ْس أ أِثْأَاء» ىەرەئ تىلىوىڭڭڭڭ
تەرٌىرلىزىذىى بىڭزى بُلڭۇپ ىڭۇ جۈملىڭذىٍو
ىىؾً-ەرىٍەتوو يڭاٌو ًەرىڭٍەت ىڭُبىېٍىىىوو
چەٌڭڭلەػ ۋە ىۇهىڭڭ وەتىىلىٍىوڭڭو ىاؼڭڭۇرۇػ
ئۇظۇظىىىىىّە ىىڭّە .ىڭۇهو تەرجىڭمە وىلىؽڭىا
ىاۋۋتل ىىّە ئەۋەر واتارلىي ًەر وايعو جڭۈملە
بۆلەٌلىزىوى ىُرهىوو مۇوىمٌؼىۇرـاهذىى ٌېڭىىى
چەٌلەػ يۆهىلىؽڭىّە وڭارتپ ىۇيفڭۇر تىلڭذىٍو
ڭڭٌ ً...
چەٌلىّڭڭۈچو وُؼڭڭۇمچىٌر «پەوەتڭ
پەوەت ...هىڭڭٌ» ...دېّەهلەرهىڭڭ بىزەرىوڭڭو

يەٌٍە ًالفا ىُئؽاػ ىڭۆسى ىېڭوىىٌپ ٌەلڭّەن

ىڭڭڭڭۆسِىچە

ىىؾً-ەرىٍەتوى

ىالذىذت تەرجىمە وىلىوىذۇ.

الر أا إِمرأَوَأ ُ إِلأ فِر ِ
ِ
اشأ ِ فَلَبَأ
َ َ
مەظىلەن{ :إذَا َد َعأا َّ ُ ُ ْ َ
صأبِ
فَأبَا َ َو ُل َا غَ ْ
ضبَا ُن َع َْيأ َها ل ََنَْأ َهأا اْل َ الَئِ َكأةُ َحَّأ وُ ْ
«ىەر بىزِە بُلۇؼوو تەلەپ وىلعڭا ىايڭالو رەت

ْ
}

وىلعا ىەر ىاچچىىٌهفڭان ًالڭذت يېىىڭ والعڭا
ماًىىٍىلەر تاڭ ىڭاتىىچە ىايالفڭا لەهەت ىېىىىڭ
چىىىذۇً( ».ەدىغ ؼەرىن)
«اَلَّ ْ يِيِ ُأز» ىۆسىوى ىالذىذت ٌەلڭّەن مەۋًڭۇش
ظۆس ۋە مۈجمەل مەهىلەرهڭو ىېڭوىىٌػ ىۈچڭۈن

وُؼۇپ تەرجىمە وىلعا بُلىذۇ.

ٌەلّەن ىىعىم بُلۇپ بايان وىلىوفۇچو ىىعڭىموو
«الْ ُ َ يَّأ ُز» (ىېوىىٌهفۇچو) دېىلىذۇ .بڭۇ ىاظاظڭەن
ٌۆپزەً «اِست الَّأ ْف ِ
ض ْي ِا» (ىارتىۇرما ىىعڭىم)ًردىى
ُْ

مەظڭڭىلەن :مأ َ ِ
أال َمأ ْأن أَنْأ
أام َمأ ْأن قَأ َ
أاعج ْز ُ إِلَّ اَ َمأ َ
َ

«مەن پەوەت «ظڭڭىش ٌىڭڭمگ» دەپ ظڭڭُرىفان
ٌىؽىوى ىالذىذىٌ ىاجىشلىي وىلىمەن».

ٌېىىى ٌېلىذۇ ۋە ىۇهى

بىلەن يۇـۇرۇپٌ تەرجىمە

وىلىوىڭڭذۇ .مەظڭڭىلەن{ :أَ ْعنَأأت ال ِ
سأ َأرُل َّن
ٍّسأأاء بَأ َرَإأأة أَيْ َ
ُ َ
َم ُؤنَأة} «ىەڭ بەرىٍەتلىَ ىايال چىىىمڭو يەڭّىڭل

ِ
ِِ
سأ ِ ِ ْي َن «مەن
َما اَ ْخ َ
شأ َع َأ الْ ُ ْسأ ْي َن إَِّل م َأن الْ ُ ْ
مۇظڭڭۇلماهٌر ىۈچڭڭۈن پەوەت مۇظڭڭۇلماهٌردىوٌ
ىەهذىؽە وىلىمەن».

بُلفان ىايالذۇر».

﴿ومأ أ أأاوَأ َف َّر َق الَّ أ أ أ ِ ين أُووُأ أ أأاا ال ِ
ْكَأ أ أأا َ إَِّل ِمأ أ أ ْأن بَأ ْنأ أ أ ِأد
ََ
َْ
َما َ أائَأ ْأ ُه ُت الْبَأيٍّأَأةُ﴾ «ىۇًر پەوەت ىۆسلىزىّە رَؼەن

ًال ۋە تەمىشهو مۇهذته تەرجىمە وىلىؽڭىىمۇ
بُلىذۇ:

ِ
ح أَ ْعنَ ُأت
َويُ َخيَّ ُا إِلَ َّأي اَ َّن فَ ِريْأقأا مأ ْ ُك ْت يَأ ُق ْأا ُل  :إِ َّن اْل َف َأر َ
ِ
ض أ ُ فَ ِري أ َ ِ
ح
مأ َأن الَّ أ َأر ِح فَأيُأ َنا ِر ُ ْ
آخأ ُأر قَأأائال " َإأ َّأال بَأ ِأا الَّ أ َأر ُ
أَ ْعنَت ِمن الْ َفر ِح أ ََّما اَناَ فَالْح أَقُأا ُل لَ ُكت  :إِنأَّه ا وَأاأَم ِ
ان
ْ َُ ْ َ
َ ْ
ُ َ َ
ان منأا ويأ ْ َلب ِ
ص َال ِن يلْوِي ِ
َليأ ْأ َف ِ
َحأ ُد ُل َا
أ
أ
ا
ذ
ِ
أ
ف
أا
ن
م
ان
َ
َ
َ
َ َ َ
َ َ َ ََ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ُم ْأ َف أردا ال أ َ َمائ أ َدو ُك ْت فَالَيَأغْ أر ُ َعأ ْأن أَ ْذ َلأأان ُك ْت اَن َرف ْيأ َق أ ُ
ضطَ ِجنا َع َ اَ ِس َّروِ ُك ْت
يَ ُك ْا ُن ِح ْيأَئِ ٍ ُم ْ

دەلىل ٌەلّەهذىى ٌېىىوٌ ىىخڭىىٌپ وىلىؽڭىو».
(وۇرىان ٌەرىم)

ڭال) َوالَّ ْي أ ُأز (تەمىش)هڭڭو
لحأأال (ًڭ
-21اْ َ
تەرجىمە وىلىؾ ماًارىىو
ًال-ظۈپەتلەهمە ىىعىم ( ِ
لح ِأال)هىڭ
َ
صأاح ُ اْ َ

بەسىغٌر «ًەظزەتىىى ؼادلىي ٌۆپ بُلىڭذۇ»
دېعەڭٌر يەهە بەسىغٌر «ياه ؼادلىىىىى ًەظزەت
ٌۆپ بُلىذۇ» دەپ تالىؽىۋتتىاهذەً وىلىعڭىلەر.

ىىؾً-ەرىٍەت يۈس بەرِەهذىٍو ًڭالىىو يڭاٌو
ظىزتىو وىىاپىىىوو بىلذۈرىذۇً .ال ىىٍٍو ئىڭل
بُلىذۇ.

مەن دەيمەن ىۇًر وُؼٍېشەً بىڭز-بىزىڭذىى
ىايزىٌلمايذۇ .بىڭزِە ٌېلىڭذۇ بىڭزِە ٌېىىڭذۇ.
بىزظڭڭو يڭڭالفۇس دتظڭڭىىخىوىغٌردت ىُلىۇرـاهڭڭذت
ىىعىغٌردت بُلعۇهٍو يەهە بىڭزى ٌڭارۋىىىغٌردت
1
ياهپاؼٌپ ياتىان بُلىذۇ.

( )1يەٌٍە ًڭال( َحأال ْم َفأرد) بۇهىڭ ىڭُرهو
وەيەردە بُلۇؼڭڭىذىى وەتىىىڭڭوەسەر تەرجىمىڭڭذە
ئەۋەرهى ىالذىذىٌ تەرجىمە وىلىوىذۇ .

َصأأبَ َ فأ اْل َ ِديْأَأ ِأة َخائِفأأا يَ َرقَّأ ُ ﴾
مەظڭڭىلەن﴿ :فَل ْ

«مۇظا ىەتىعو ىەتىىّەهذە ئەۋپعڭىزىّەن ًالڭذت
ىەتزتپىا وارتپ ؼەًەر ىارىٌپ يۈرەتىو».
ْحِاليَّأةُ) جۈملە ًالمۇ
لج ْ َأةُ ال َ
( )2جۈملە ًال (اْ ُ

1
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«-13لَْي َ »هڭو ىڭۆس ىىچىڭّە ىالفڭان
جۈملىلەرهو تەرجىمە وىلىؾ ماًارىىو

ماڭا تاػ-چالما تاؼلىعا ...بڭۇ ماڭڭا ظڭۈيىوو
ىېچىذىفان ىادىمو يُه وايوڭاه بڭۇًه بُلڭۇپ
والفىوىمذىى ٌۆپ يەڭّىڭل تُئىڭار ىىڭذى .مەن
ٌىؽىلەر دەظعەپ ىۆتۈپ ٌېىىڭذىفان بىڭز تڭۈپ
وُمۇػ بُلۇپ والعامچۇ ٌاؼٍو! بۇ ماڭا ىۆسى
ڭذىٍو
ڭاط ىادەموىڭ ىۆيڭ
چڭًُه بڭالىلىزى ِڭ
ٌۈمۈػ تارىلىي دۇتار بُلۇپ والفىوىمذىى ٌڭۆپ
يائؽو ىىذى.

«ل َْيأ َ » ىەمەلڭڭّە ىېؽىؽڭڭىىى پەوەت ىۈمىڭڭذ
بُلمىفڭڭان ىىؽڭڭٌرـا وارىىڭڭا ىڭڭارسۇ-ىارمڭڭاهوو
ىىپادىلەيذۇ .بۇ تۈردىٍو جڭۈملىلەرهو تەرجىڭمە
وىلفاهڭڭذت يڭڭۇوىزىىو ىاًًىڭڭذىلىٍوو جڭڭۈملە
ىىذدىىىعىذە چُوۇش ىەٌغ ىەتىۈرۈػ ٌېزەً.

مەظىلەن :ل َْي َ َّ
الشبَا َ يَأ ُن ْا ُد
ٌاؼٍو ياؼلىي وايىى

أا» ىەمەلّە ىېؽىؾ ىېٌىىمالو يڭۇوىزى
«-2ل ََن َّ
بُلفان ىىؾ ًەرىٍەتلەرِە وارىىا ىارسۇ-ىۈمىذهو

ٌەلعە ىىذى.

«ل َْي َ » ىۇسۇن جۈملىلەر ىىچىذە ٌەلعە مۇهذته
تەرجىمە وىلىوذۇ:

بىلذۈرىذۇ .بۇ تڭۈردىٍو جڭۈملىلەرهو تەرجىڭمە
وىلفاهذت ىارسۇ-ىۈمىڭذ ىىپادىعڭىوو تەرجىمىڭذە
چُوۇش تُلۇه ىەٌغ ىەتىۈرۈػ ٌېزەً.

ِ
ِ ِ ِِ
أج ِة  ،نَائَأ ْ ُرْو ِحأأي
نَائَأ ْ ُرْوحأ ْأي بِن أ ْ ء ث َ ا ِرَلأأا الَّاضأ َ
الْ ُ ثْ ِق َ ِة بِثِ َ ا ِرَلاَ ،م ْن ذَا الَّ ِ ْي يَلْوِي اآل َن فَأيَأ ْقَا ُ َويَ ْشبَ ُع؟
ِ ِِ
َ بِخ ْ َروِ َهأاَ ،م ْأن ذَا الَّأ ِ ْي يَ ْسأَ ِقي اآل َن
نَائَ ْ ُرْوحي لُف ْأي َ
ويأ ْنَ ِسي ويأبأ ٍّر ُد ِمن رمضاَِء َّ ِ ِ
أج َرة
َُ ْ َ ْ
الص َحراء ؟ ل َْيَ ْي ُإ ْ ُ َش َ
ََ
َلزْلأأر له أاَ وَلثَ أأر .فَأِ َّن ِ
أاء الْغَص أ ِ أ ََمأأر ِمأ َأن الْ َق َح أ ِ ،
أ
ع
َ َ
َ َ َ َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ْخ أ ُ م ْ أ ُ أَ ْإبَ أ ُأر مأ ْأن
َو َع أ َ ا َ الْ ُ ْا ِس أ ِر ال أ ْي َليَج أ ُد َمأ ْأن يَل ُ
ِ
س ٍّا ِل الَّ ِ ْي لَيَ ِج ُد َم ْن يُأ ْن ِط ْي ِ ل َْيَِي ُإ ْأ ُ بِْئأأرا
َع َ ا الْ ُ َ َ
ِ
َحجأ أاَ َر فَأ أِ َّن ذَالِأ أ َ
أاس يُأ ْ ُق أ ْأا َن بِ أ َأي األ ْ
نَاض أأبَة َ افَّ أأة َوالَّ أ ُ
أَ َد وأ َ ِ ِ
ع م ٍاء ح ٍّي ي ر بِأ ِ
َخ ح ْ ال م ْن أَ ْن أَ ُإ ْا َن يَأ ْبُأ ْا َ َ َ َ ُ
ْ َ
ِ
أارةُ
ص أأبَة يَ ُدوس أ َأها الْ َ أ َّ
أاس َوَل يَ ْش أ َأربُأ ْا َن ليَْ أأي ُإ ْأ أ ُ قَ َ
الَّ أ ُ
ِ
ِ
ِ
بِلَقْأ َدام ِه ْت .فَأِ َّن ذَالأ َ َخ ْي أأر مأ ْأن أَ ْن أَ ُإأ ْأا َن ُعأ ْأادا ذَا أ َْووَأأار
ضيَّ ٍة فِي بأي ٍ لَي لِ ِ ِ ِ
ِ
ص ٌّت.
صاحبِ أَنَاما َوأ َْوَل ُدهُ ُ
ف ٍّ ْ َ ْ ْ َ َ

مەظىلەن:

ص ِ ِحي ْن َوفَّأ ُق ْا َن فِ َع َ ِ ِه ْت .
ل ََن َّا اْل ُ ْ

ىىعڭڭًٌاتچىٌر ىىؽڭڭلىزىذت مڭڭۇۋەپپەوىىەت
واستهفاپ ىىًٌىم!

َ «-14حَّأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأي إِذاَ ،إِلَّ إِذا» ۋە «لَ ِكأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ ْأن
إِذاَ»ًرهو ىۆس ىىچىّە ىالفان جڭۈملىلەرهو

تەرجىمە وىلىؾ ماًارىىو

« َحَّأأي إِذاَ»ـڭڭا ىڭڭادەتىە «ًەتىڭڭا» «ـاهفڭڭا
وەدەر» «ـان چاـذت» دېّەهڭذەً تەرجىمىڭلەر
بېزىلىذۇ لېٍىى بۇ مۇتلەه ىەمەط .جۈملىلەرهى
ىەمەلىي ىېٌىىىاجىفا وارتپ جاهلىي تەرجىمە وىلىؽىا
بُلىذۇ.

رًَىم مەپ باـلىفان مېۋىلەرهى ىېفىزلىىىڭذىى
ىىغزتپ ؼڭائلىزىوو ٌۆتڭۈرەلمەپ سترًهماوىڭا.
ٌىملەر ٌېلى بۇ مېۋىلەردىى بەًڭزىمەن بڭًُرگ
رًَىم مېۋە ؼەربەتلەرِە تُلۇپ تاؼڭىو بڭۇهو
ٌىملەر ىىچەرگ واواط چۆللەردىى ٌىمڭلەر ٌېلىڭ

مەظىلەن :

َن ال ْشأ ِ
يَأ ْبأ ُدو أ َّ
أك َةُ لَي ُ ِكأ ُأن ِح َهأا َح أ َّأي إِذاَ َمأأا ُإ ْأ َ
وَلوِ ْي بِ ْف ِس َ

تەؼڭڭڭڭوالىىىوو واهڭڭڭڭذۇرۇپ ٌېڭڭڭڭىەرگ مەن
چېچەٌلىمەيذىفان مىۋىمۇ بەرمەيڭذىفان واوؽڭال
دەرەخ بُلۇپ والعامچۇ ٌاؼٍو ...مەمۇرچىلىڭي
ىاستبو وەًەتچىلىڭَ ىاستبىڭذىى يامڭان ىىڭٍەن.
بېزىذىفان ىادەش تاپالمىفان وەلەهذەرهى ىاستبىذىى
ىالىذىفان ىادەش تاپالمىفان ظائاۋەتچىوى ىڭاستبو
ىېؽى چۈؼىذىٍەن .مەن وۇرۇپ ٌەتٍەن وۇدۇه
بُلۇپ والعامچۇ ٌاؼٍو! ىڭۆتٍەنٌ-ەچٍەهڭلەر

ظەن ىڭۆسۈڭ ٌەلمىعڭەڭ بڭۇ مەظڭىلە ًەل
بُلىذىفاهذەً ىەمەط.

ِ
الراب ِع َوقَ َ َل اَ ُإ ُ فُ ْجلة
ص ُر الْيَأ ْام َّ
َح َّي إِذاَ َإا َن َع ْ

هىٌڭڭايەت تڭڭۆتىوچو ٌڭڭۈهو ىەظڭڭىز ۋتوىڭڭو
بُلۇۋېذى ًەممە ىىؽڭٌر تۇيۇوعڭىش بېعڭىىى
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جاهلىي تەرجىمە وىلىؽىا بُلىذۇ.

والذى.

لِ
َكأ أ ْأن إِ ذَا اَ ْحبَْب أ أ َ وَإ أ أاَ َن َلبُأ أ َّأد ِمأ أ ْأن أَ ْن وَ ُكأ أ ْأا َن لَ أ أ َ
ِِ
َرغَبَ أأا َخ َّ
اصأ أة بِأ أ َ فَأ َأ أَ ُك ْن َلأ أ ه َرغَبَاوُأ أ َ  .أَ ْن وَأ أ ُ ْو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ
َووَ ُكأ ْأا َن َإ َج أ ْد َول ُمَ أ َدفٍّ ٍ يَ ْش أ ُ اَذَا َن ال ْيأ ِأا بلَنْأغَام أ  .أَ ْن
وُ ْخبِر اْآلم الَِّي فِ اْ ِلنطْ ِ الْ أ ِ
اك
الي .أَ ْن يَ ْج َر َح َ إِ ْد َر ُ
ََُ
َ َ ْ
ال ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن
َ
أ
و
ئ
ا
م
د
ف
ز
أ
و
ن
َ
أ
و
ب
أ
ق
ة
ب
ح
ف
ة
ب
ح
ْ
َ
َّ
َّ
َ
ْ
َ َ َْ
ََُ َْ َ
َ
ْحق ْيق ْي ل ْ َ َ
َ
ٍ
َ ِع ْ َد الْ َف ْج ِر بَِق ْ ٍ مجَّأ ٍع َخ ُفأاقٍ
ِ
ٍ
َراض ُمغَْب  .أَ ْن وَأ ْأ َه َ
َُ
ْ
ٍ
ِ
ِ
آخ أ َأر .أَ ْن
محبَّ أأة َ
فَأُأ أ َأؤ ٍّد َوا أ أ َ الشأ أ ْك ِر ُم ْ َ س أأا يَأ أ ْأا َم َ
وَ ْسَ ِريْ َ ِع ْ َد النَّ ِه ْيأ َرةِ َووُأَأا ِ ي نَأ ْف ِسأ َ بُِا ْ ِأد الْ َ َحبَّ ِأة .أَ ْن
وَأن أأا َد إِلَأ أ م ْ ِزلِأ أ َ ِع ْأ أ َد الْ س أأاء َش أأاإِرا ْ فَأ أَ أأام حيأَئِأ أ ٍ
َ ُ َْ
َ
ََ ْ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َّ
شأ ْأا َدةُ
َّد ف أ قَأ ْب أ َ َوأُنْ ُ
َحبَْب أ َ وَأَ أ َأرد ُ
الصأ َأالةُ ألَ ْ أأا َمأ ْأن أ ْ
ِ
ِ
ِ
ْح ْ د َوالثَّأَاء ُم ْروَس َ ة َع َ َش َفَأ ْي َ .
ال َ

ص ٍّأد َق َإالَ َمأ َ إِلَّ إِذاَ اَوَأ ْيأ َ بب ِرْلأاَ ٍن
مەظىلەن :لَ ْأن اُ َ
ي ُدل َع َ ِ
ص َّحِ ِ .
َ
ڭذىفان
ڭُـزىلىىىوو دەلىللەيڭ
ڭۆسۈڭوى تڭ
مەن ظڭ
پاٌىت ٌەلىۈرِىوىغذىٌ ىاهذىى ىىؽىوىمەن.

إ َّن الثأ َّْاَرةَ أَيًّا َإانَ ْ
الش ْن ِ
بِليِْي ِد َ اَ ِلي ِر َّ

ًەرواهڭڭذته ىىڭڭوىىٌئ ئەلڭڭي ىاممىعڭڭىوى
وُللىؽىفا ىېزىؽەلمىّەهذە ـەلرە وىٌلىؽو ىەظڭٌ
مۇمٍىى ىەمەط.
بۇ جۈملىوو يەهە مۇهذته تەرجىمە وىلىؽڭىىمۇ
بُلىذۇ:

هاۋتدت ظەن ىاؼىي بُلۇپ والعاڭ چُوۇمٍو
ظېوى ىۆسۈڭّە ئڭاط وىشىىىؽڭلىزى بُلۇؼڭو
ٌېزەً! ىۇهڭذتوىا مۇهڭۇًر ظڭېوى وىشىىىؽڭى
بُلعۇن:

ًەرواهڭڭذته ىىڭڭوىىٌئ پەوەت ٌەڭ ئەلڭڭي
ىاممىعىوى وُللىؽىفا ىېزىؽٍەهذىٌ ىاهذىى ـەلرە
وىًٌيذۇ.

ىېزى بەىەيوو ىڭېىىى ظڭۇـا ىڭايٌهفىى-دە
ؼىلذىزلىفان ٌۈيلىزى بىلەن ٌېچىوى وۇًولىزىفا
ىارتمرەئؽلىَ ىاتا وىلفىى .سىىادە مېٌزىراهلىىىىٍو

أي َولَ ْأا»هو ىۆس ىىچىّە
«-15لَ ْا» ۋە « َح َّ
ىالفان جۈملىلەرهو پەرولەهذۈرۈپ تەرجىمە
وىلىؾ ماًارىىو

ىڭڭاستبوو تُهڭڭۇپ يەتٍىڭڭى .چىڭڭى مڭڭۇًەبرەت
يۈرىٍىغوو تىلفڭاپ لەئڭىە-لەئڭىە وىلىڭۋەتٍەن
تەوذىزدىمۇ ظڭەن ىۇهىغڭذىى رتسى بڭُلفىى ۋە
ئۇرظەن بُلفىى.

ىادەتىە «ل َْا»ِە «بُلعىمۇَ « »...ح َّي َولَ ْأا»ِە
«واهچە  ...بُلعىمۇ ًەر واهچە  ...بُلعڭىمۇ»
دەپ تەرجىمە وىلىوىذۇ .وارىماوىا بۇ ىىٍٍو ؼەرت
ًەرپلىزىوىڭڭ ىىپڭڭادىلىّەن مەهىلىڭڭزى ىڭڭاهچە
پەرولەهمەيذىفاهذەً وىلعىمۇ بىڭزته « َح َّأي َولَ ْأا»
ىىپڭڭادىلىّەن مەهڭڭا ىۇرـڭڭۇ جەًەتڭڭىىى«لَأ ْأا»
ىىپادىلىّەن مەهادىى ٌۈچلۈٌزەً بُلىذۇ.

ڭذت
ڭپىچەٌلەپ ىُيفاهفاهڭ
ڭەًەر يۈرىٍى ڭ تېڭ
ظڭ
مۇًەبرەتلىَ يەهە بىز ٌۈهوى وۇچاه ىاچىاهلىىىفا
تەؼەٌٍۈر ىېىىىىى.
چۈؼىە ىارتش ىالفان چاـلىزىغذت مۇًەبرەتوىڭ
ؼىزهىلىٍىوو ئىىال وىلفىىٌ .ەچىە ئۇؼال ًالڭذت

ِ
ْج ِ ْيأ ِع َوُإأا َوََ ٍّأي يَ ْسأَ ِط ْي ُع
مەظىلەن :إِ َّن اْل َأاََ َن ل َ
ِ
الس ٍّن.
ص ِغ ْيرَ ٍّ
أَ ْن يَ ْخ ُدمَ بال َدهُ َول َْاَإا َن َ

ىۆيّە وايىىىى ٌېچە ىۇئلىفاهذت مەؼۇوى ىۈچۈن
ىىشِۈ تىلەٌلەر يۈرىٍىغذە تەٌزترلىوى تۇرظۇن.
1
ِۈسەل مەدًىىىلەر لەۋلىزىغّە ىىش ظالعۇن.

ۋەتەن ًەممىّە مەهعۇپً .ەربىز ۋەتەهپەرۋەر
ىادەش ياؼىا ًەر واهچە ٌىچىَ بُلعىمۇ ىۆس ىىلڭو
ىۈچۈن ئىشمەت وىًٌيذۇ.

تەرٌىرىڭڭڭذە «إَِّل إِذاَ» بُلفڭڭڭان جڭڭڭۈملىلەر
«...مىفاهذت مىفان چاـذىٌ» دېّەهذەً ظۆسلەر
بىلەن تەرجىمە وىلىوىڭذۇ .لڭېٍىى بڭۇ مڭۇتلەه
ڭا وڭڭارتپ
ڭۇهو ىُبىېٍىى ڭ ىېٌىىىاجىفڭ
ىەمەط بڭ
1

لَي ِكن اَ ْن وَأ ْ َ ِ
ص َر إِلَّ إِذاَ َح ِنيَ ْ
ُ ُ
.

إِ َّن الطَالِ لَيأ ْج ِ
بد ُو ِن بَ ْ ِل ُ ُه ْا ِدهِ َح َّي َول َْا َإا َن
َ َ َُ
ذ َإياًّ غَايَةَ ال َإ ِاء.
ڭىمۇ
ڭي بُلعڭ
ڭاهچە ىەوىللىڭ
ڭۇچو ًەروڭ
ىُوۇـڭ
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مەظىلەنَ :س َق َ ِم ْن َع َ الَّسيَّ َارةِ .

ڭڭۇۋەپپەوىىەت
ڭڭە مڭ
ڭڭچاهلىي ٌۆرظەتمىعڭ
تىزىؽڭ
واسىوالمايذۇ.

ىۇ ماؼىوا ىۈظىىذىى يىىىلى

َ «-16ع َ »هڭو ىڭۆس ىىچىڭّە ىالفڭان
جۈملىلەرهو تەرجىمە وىلىؾ ماًارىىو

چۈؼىو.

َواه»هو ىۆس ىىچىّە
َ «-17ح ْسأ ُ » ۋە «أ َّ
ىالفڭڭان جڭڭۈملىلەرهو تەرجىڭڭمە وىلىڭڭؾ
ماًارىىو

لج ْأر»لەر جۈملىوى
ىالذى وُؼۇلفۇچو « َحأ ْر ُ
ف اْ َ
ىاظاظوو تەؼڭٍىل وىلمايڭذۇ بەلٍڭو جۈملىڭذە
ڭۇهو
ڭۇڭا ىڭ
ڭذۇ .ؼڭ
ڭو ىۆتەيڭ
ڭَ رَلىوڭ
ياردەمچىلىڭ
تەرجىمە ىېٌىىىاجىفا وارتپ جاهلىي تەرجىمە وىلىؽىا

ڭڭىوو
ڭڭُرۇن رەۋىؽڭ
ڭڭت ۋە ىڭ
س أ ُ » ۋتوىڭ
« َح ْ
ىىپادىلەيذىفان ىىعىم بُلفاچىا ىۇهى مەهىلىزىمۇ
ًەرئىل بُلىذۇ .مەظىلەن :

بُلىذۇ .بىش تۆۋەهذە بۇهىغفا ىڭۈلّە ظڭۈپىىىذە
«عَلَى »هى ىُئؽىمىفان ًالەتىىٍو تەرجىمىلىزى
بىلەن تُهۇؼۇپ ىۆتىمىش:

﴿ومن يأَأاَّإا َع َ ِ
اش فَأ ُه َا َح ْسبُ ُ﴾
ََ ْ َ َ ْ

ٌىمٍو ىالًٌىڭا تەۋەٌٍڭۈل وىلعڭا ىڭالٌي
ىۇهىغفا ٌۇپايىذۇر( .وۇرىان ٌەرىم)

اك» مەهىعذە ٌېلىڭذۇ.
( )1بۇرۇلۇػ «اْ ِإل ْسأِ ْد َر ُ
بۇ ئىل ىەًۋتلذت «عَ َل »ـا « ...ـا وارىماظىىى
 ...بُلعىمۇ» دېّەهڭذەً مەهىلەرهڭو بېزىؽڭٍە
بُلىذۇ.

قَأ َرأْ ُ ثَالَثَةَ ُإُ ٍ فَ َح ْس ُ
مەن پەوەت ىۈچ پارچىٌ ٌىىائ ىُوۇدۇش.

لا لَي مه ْ ِدسا با ِرعا فَحس ول ِ
َكَّ ُ َخ ِط ْي أَيْضا
َُ ْ َ َُ
َ
َْ ُ َ

مەظىلەن :وَحَا اْلُ َكاي ُ َع َأ ِ
صأغَ ِر َح ْج ِ َهأا َم َكانأا
ْ
ْ
ِ
الت اْل ُ ْ َ َّج ِة لِ ْبِ ُرْول
لن
َم ْرُم ْاقا بْ َ
ين ُد َول اْ َ َ

ىۇ تاًهىلىي ىىوضىوېز بُلۇپٌ والماپ بەلٍڭو
يەهە هاتىي.

ٌۇۋەيت ىۆسىوى ٌىچىٍلىٍىڭّە وارىماظڭىىى
هىمېڭڭت ىىؽڭڭلەپچىىارـۇچو دەلەتڭڭلەر ىارىعڭڭىذت
ىاًًىذە ىُرۇهذت تۇرىذۇ.

َواه» وُلذىى ٌەتڭٍەن مڭۇمٍىى بُلمىفڭان
«أ َّ
ياٌو مۇمٍىى بُلمايذىفان ىىؽٌرـا وارىىا ٌۈچلۈً
ًەظزەت ۋە ىارمان ىىوىُهاتعىىىعىوو ىىپادىلەيذۇ.

( )2ؼەرت مەهىعىذە ٌېلىذۇ.

أ ََّواه لَاأ ِ
ٍّد َلا فِأ
َسأَط ْي ُع أَ ْن أَ ْ َ أ َأع بُأيُ أ ْأاوَ ُك ْت بِيَأ ِأدي فَلُبَأأد ُ
ْ ْ
ِ
ِ
ٍّ
ِ
ْح ُق ْأال أ َُود
َح َر ِ
اج َو ٍّ
اْأل ْ
الريَاض َإ َ ا يُأبَ ُر ال َّزارِعُ َزْر َع ُ فأ ال ُ
ضأراءِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل َْا َإانَ ْاأل َْوديَةُ َش َأاار َ
سأال َ الأ ٍَّالل الْ َخ ْ َ
ِع لَ ُك ْأت َوَم َ
أَ ِزقَّأأة وَط ُْرقُأ َه أأا أَقْأ أ َد ُام ُك ْت ِع َاض أأا َع أ ْأن أَ ِزقَّأ أِ ُك ْت َو َش أ َأاا ِر ِع ُك ُت
َّوالِي
الْ َق ْ َرةِْ َويَا ل َْيأَ ُك ْت وُأ ْ ِشأ ُد ْو َن بَأ ْن َ
ضأ ُك ْت بَأ ْنضأا بَأ ْأي َن الأد َ
واْل ُك أأروِم ثُأ َّأت وَأن أأادو َن ح أ ِ
ض فِأ أ ََيَّأأا ِ
أام ِ ْي َن َعطْ أ َأر ْاأل َْر ِ
ُ ْ ُْ َ
َ ُْ
أَثْأ َاابِ ُك ْت.

مەظىلەن :أَ ْن وَ ْد ُخ ُ ْاا َع َ أَ ْن وَأ ْ َ ِزُم ْاا ِبا ُله ُد ْوِء
جىمجىىلىىوو ظاولىفان ىاظاظىا ٌىزىغٌر.

ِ
أن» بىلەن مەهىذتػ بُلۇپ «ـاهڭذت»
(« )3م ْ
«چاـذت» دېّەهذەً مەهىلەردە ٌېلىذۇ .

َإأأا َن ي َ ِ
ِ
اء ب ِ ْأ َق ِط أ ِع
ُ
شأأال ُد ُزَمالَئ أ َُ َو ُلأ ْأت يُأ َقأأاو ُ ْا َن اْألَ ْع أ َد َ
ساَ ِلة َع َ ْحي ٍن لَيَ ْسَ ِط ْي ُع ُل َا أَ ْن يُ ْس ِدي ِخ ْد َمة.
الْبَ َ

مەن ظىلەرهى ىۆپ ماٌڭاهىغٌرهو ىالىىوىمفڭا
يىفىڭڭ ىاهڭڭذىى ىڭڭۇًرهو ئڭڭۇددى ىڭڭۇرۇه
چاچىاهڭڭذەً ىُرمڭڭان-ىېڭڭذىزًر ىارىعڭڭىفا
چىچىۋەتعەش ياپىېؽىل جىلفىٌر يُلۇڭٌر بُلعڭا
مەيوەت ٌڭُچىٌر ىُرهىڭذت وىىڭالىىىىٍو چىمڭٌر
ىۈظىىذىى ماڭعاڭٌر دەيمەن!...

ىۇ بىزەر ئىڭشمەت ٌۆرظڭىىەلمەپ تۇرـاهڭذت
ڭذت
ڭان ًالڭ
ڭۇرلىىىوو يُواتىڭ
ڭلىزىوى جەظڭ
ظەپذتؼڭ
دۈؼمەهلەر بىلەن ىۇرۇػ وىلىۋتتىاهلىىوو ٌۆردى.
( )4ىۆسى مۇظىەوىل ىىعىم بُلۇپ ٌېلىذۇ بۇ
چاـذت ىۇهىغفا «ىۈظڭىو» «يۇوىزىعڭو» دەپ
تەرجىمە بېزىلىذۇ.

تال بارتڭٌر ىاظىىذت ظىزدىؽى
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وڭايىىىوىغٌردت

ٌىىىمىغٌردىى تۇپزتووى
تۇرىعٍەن دەيمەن.

1

ٍ
ِ
ِ ِ
س ُ فِ ْيأ َها أ َُّمة...
س ُ نَأ ْف َ
ُم ْأ َقس َ ة إلَ أَ ْ َزاء َوُإا ُ ْزء يَ ْح َ

ئۇػ ًىذى ِۈپۈلذەپ

ىىٍ دَظىلىزىم ظەپذتؼڭلىزىم مەسًەپچىلىڭَ
ىەۋج ىالفان دىى دىىاهەتىىى يىزتوٌؼىان بىچڭارە
مىللەتٍە ىىچ ىاـزىىىغٌر! رەئت تُوۇماپ ٌىڭىىم
ٌېىىذىفان يەر تىزمڭاپ هڭان يەيڭذىفان مېڭۋە
ظىىماپ ؼەربەت ىىچىذىفان بىچارە مىللەتٍە ىىڭچ
ىاـزىىىغٌر! مۇظىەبىىوو وەًزىمان ًېعابٌيذىفان
سَرتۋتن باظمىچىوو ـەمّۈستر چاـٌيذىفان بىچارە
مىللەتٍە ىىچ ىاـزىىىغٌر! چۈؼڭلىزىذە ًەۋەظڭوو
مەهعڭڭىىمەيذىفان ىُيفاهفاهڭڭذت ىۇهىغفڭڭا تىڭڭش

َ «-18ويْأا لِ أ »هو ىڭۆس ىچىڭّە ىالفڭان
جۈملىلەرهو تەرجىمە وىلىؾ ماًارىىو
« َويْأا» ىادەتىە «ۋتپ ًەظزەت ۋتپ ىېعىت»
دېّەهذەً مەهىلەردە تەرجىڭمە وىلىوىڭذۇ ًەمڭذە
ٌەيوىذىٍو ىُبىېٍىىىا وارىىڭا ٌۈچلڭۈً هەپڭزەت
ىىوىُهاتعىىىعىوو ىىپادىلەيذۇ .ؼۇڭٌؼڭىا ىڭۇهو
تەرجىمە وىلفاهذت ىۆس تىلىوىڭ ىاًًىذىلىٍىڭذىى
ڭذىىىوى
ڭل ىىڭ
ڭۇ ئىڭ
ڭذىى بڭ
ڭذىلىوى جۈملىڭ
پايڭ
پۇرىىىوو يُواتمىفان ىاظاظڭىا جڭاهلىي تەرجىڭمە
ٌېزەً.

پۈٌىذىفان بىچارە مىللەتڭٍە ىىڭچ ىڭاـزىىىغٌر!
تڭڭاۋۇتوو ٌۆرمىّڭڭۈچە يڭڭاػ تۆٌمەيڭڭذىفان
ئارتبىلىزىذىى مەظىخۇػ بُلۇپ بُيوىفا وڭېلىچ
تەِمىّڭڭۈچە ىۇيىۇظڭڭىوو ىاچمايڭڭذىفان بىچڭڭارە

مەظڭڭىلەنَ :ويْأأا ل ِ أ َأنْ لَيَأ ْن َأ ُأت َوَويْأأا ل ِ أ َأنْ َع ِأ َأت ثأ َّأت
لَيَأ ْن َ ُا .
بىلمىّەهوىڭڭ ًالىفڭڭا ۋتپ! بىلىڭڭ
وىلمىفاهٌرهىغٍىّە تېخىمۇ ۋتپ!

مىللەتٍە ىىچ ىاـزىىىغٌر! ظىىاظىىُهلىزى تڭۈلٍە
پەيٌظُپلىزى دەججال ظڭەهىەتٍارلىزى مڭايمۇن
بىچارە مىللەتٍە ىىچ ىاـزىىىغٌر!

ىەمەل

دتوا-دۇمراه بىلەن وارؼو ىالفان رەًرىزىوڭو
ىىعىىزت بىلەن ىۇسىىى وُيۇپ ىاروىڭذىوٌ يەهە

ِ
ين ظََ ُ اا ِم ْن َع َ ا ِ يَأ ْاٍم أَلِي ٍت﴾
﴿فَأ َايْا لٍّ َّ َ

بېزەيلەهوو هاـزت-ظۇهاپ بىلەن وارؼو ىالىڭذىفان
بىچارە مىللەتٍە ىىچ ىاـزىىىغٌر! ىاوىللىزى وېزى
ٌۆس-وۇلىىىڭذىى ٌېىىڭ والفڭان ىەرٌەٌلىڭزى
چىمىلذىىىىى چىىالماپ ياتىان بىچارە مىللەتٍە ىىچ
ىاـزىىىغٌر! ِڭۇرۇي-مەسًەپڭلەرِە پارچىلىوىڭ
ًەربىزى ىڭۆسىوو «ئەلڭي» دەۋتلفڭان بىچڭارە
2
مىللەتٍە ىىچ ىاـزىىىغٌر!

ستلىمٌرـا واتىىي ٌۈن ىاستبىذىى ۋتپ! (وۇرىان
ٌەرىم)
ىەمذى تۆۋەهذىٍو پارچىوو مڭۇًًىشە وىلىڭ
ٌۆرەيلو:

َصأ ِأدقَائِي وياَ ِرفَأ ِ
أاق ََ ِريْ ِقأ ْأي َويْأأا ِأل َُّمأ ٍأة وَ ْكثُأ ُأر فِ ْيأ َهأأا
يَاأ ْ ْ َ
اْل َ ِال والطَّاائِ ُ ووَ ْخ ُ ْا ِمن الدٍّيْ ِن ْ ويْا ِأل َُّم ٍأة وَأ ْأبِ
َ
َ
ُ َ َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أا م َّ أأا َلوَأ ْأزرِعُ َووَ ْشأر ُ م َّ أأا َلوَأ ْنصأ ُأرْ
م َّ أأا َلوَأ ْسأ ُ
أَ َووَلْ ُإأ ُ
َويْأأا ِأل َُّمأ ٍأة وَ ْح ِس أ ُ الْ ُ ْس أَبِ َّد بَطَأأال َووَأ َأر الْ َفأأاوِ َ الْ ُ أ ِأد َّل
رِحي أأا ْ ويأأا ِأل َُّمأ ٍأة وَ ْكأأرهُ َّ ِ
َحالَِم َهأأا َووَأ ْنُأ ْا َله أاَ
الشأ ْأه َاةَ ف أ أ ْ
َْ
َ ْ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
شأ ْ فِأ
م
ا
ذ
إ
ل
إ
ا
ه
أ
و
أا
ص
أع
ف
ر
أ
و
ل
أة
أ
ُم
أل
أا
ي
و
ْ
أا
ه
ن
ق
أ
ي
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
ََ
َْ ُ َ ََْ
فأ َ َ َ ْ
أازةٍ َوَلوَأ ْف ِخأ ُأر إَِّل بِالْ َخ َرائِأ ِ ْ َوَلوَأثُأ ْأاُر إَِّل َوعُ ْأ ُق َهأأا بَأ ْأي َن
َ َأ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
س َأها ثُأ ْن َأ َوفَأ ْيأ ُ ْا ُس ْأافُأ َها
َّ
الس ْي َوالَّطْأ ِع ْ َويْأا أل َُّمأة َسائ ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َم ْش ُن ْاذ َوفَأ أ َهأا فَأن ال أ َّْرق ْيأ ِع َوالَّأ ْق ْيأد ْ َويْأا أل َُّمأة وَ ْسأَأ ْقب ُا
آخ َأر بِالطَّبِْي ِأا
ٍّع ُ بِ َّ
الص ِف ْي ِر لَِ ْسَأ ْقبِ َا َ
حاَإِ َ َها بِالطَّبِْي ِا َووُأ َاد ُ
الس أِْين
َوال أ َّْزِم ْي أ ِرْ َويْأأا ِأل َُّمأ ٍأة ُح ُك اَ ُؤ َلأأا َخأ ْأرس ِمأ ْأن َوقْ أ ِر ٍّ
السأ ِريْ ِرْ َويْأا ِأل َُّم ٍأة
الهاَ ْاألَ ِشأدَّاءُ َليَأ َزالُ ْأا َن فِأ أَقْ ِ طَ ِأة َّ
َوِر َ ُ
1

ڭڭڭەرت
ڭڭڭارلىي ؼڭ
«-19إِ ْن ،إِذاَ» واتڭ
ًەرپلىڭڭڭزى ٌىڭڭڭزِەن جڭڭڭۈملىلەرهو
پەرولەهذۈرۈپ تەرجىمە وىلىؾ ماًارىىو
«إِ ْن  ،إِذاَ» ٌەلّۈظڭڭو ستماهفڭڭا تەۋە ؼڭڭەرت
ىۇوۇمىوو ىىپادىلەؼىە ىُرتاه بُلعڭىمۇ بېڭزته
بۇًرهى يەهە مۇهذته پەروو بار:

«إِ ْن» يۈس بېزىؽو هڭاىېوىي بُلفڭان ىىڭؾ-
ًەرىٍەتلەرِە وارىىا ؼەرت ىۇوۇمىوو ىىپادىلەيذۇ.
2
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ِ ِ
ِ
َّاس .
مەظىلەن :إِ ْن أَ ْخ َ ْ
ص َ ف َع َ َ ا ْح َرَم َ ال ُ

ىەرەئ تىلوى

ض ِأا» دېّەن بىڭزىٍمە
بىزى بُلفان « َإأا َن ِم َأن اْألَفْ َ
ىادەتىە «يائؽو ىەڭ يائؽڭو ىەڭ ىەۋسەل»
دېّەهذەً ظۆسلەر بىلەن تەرجىمە وىلىوىذۇ.

ىىؽىغذت ظەمىمىي بُلعڭاڭ ٌىؽڭىلەر ظڭىوو
ًۆرمەتلەيذۇ.
«إِذاَ» يۈس بېزىؽڭو ىېوىڭي بُلفڭان ىىڭؾ-
ًەرىٍەتلەرِە وارىىا ؼەرت ىۇوۇمىوو ىىپادىلەيذۇ.

ِ
اشأروا َإأاْ ِل ْخا ِ
ان
مەظىلەنَ :إأا َن ِم َأن اْألَفْ َ
ض ِأا اَ ْن وُأ َن ُ ْ
َ
وحاَ ِسبُأ ْاا َإالْغَُربَ ِاء.
َو ُ

اعةَ
ضيٍّأ َن ِ اْأل ََمانَةُ فَلنْأَ ِن ِر َّ
مەظىلەن :إِذاَ ُ
الس َ

باؼڭڭىىٌر بىڭڭلەن وېزىوذتؼڭڭٌرچە مۇىڭڭامىلە
وىلىؽى يڭاتٌرچە ًېعڭائٌ-ىىڭائ وىلىؽڭىان
يائؽو.

ىىؽەهچ يُوالفاهذت وىىامەتوو ٌۈت.
ىُمڭڭۇمەن «إِ ْن ،إِذاَ» ٌىڭڭزِەن جڭڭۈملىلەرهو
ڭذەً
ڭار يۇوىزىىىڭ
ڭان بڭ
ڭذت ىىمٍڭ
ڭمە وىلفاهڭ
تەرجىڭ

َو َلأأا ُلَالِأ َ اِبْأَأةُ َم ِأ ٍ َع ِنأ ْأي ٍت اِ ْسأَأ ْيأ َقنَ ْ ِمأ ْأن ُسأأبَاوِ َها
ْح ِريْأ أ أ َأر َووَ َح َّأ أ أ ْ بِ َالَلِئِ َه أ أأا َو َ َا ِال ِرَل أ أأا
َو ْاروَأ أ َّأد ْ ِر َدائَأ َه أ أأا ال َ
ونَ َ ِ ِ
س ْ اَنَ ِام َ َها فِ اْ َلن ْبَأ ِر
َ
ش َر الْ ْس َ َع َ َش ْن ِرَلا َوغَ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أا
ثُأ َّأت نَأ َزلَأ ْ مأ ْأن بُأ ْر َهأأا ال َْنأأال إلأ َ َحأأديْأ َق َها َح ْيأ ُ ا ْحَأ َفأ َ
الَّ َد ْ بِ ُ َقدَِّم ِح َ ائِ َهاال َّ َلبِي
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ْحأ أ أ َّ فِأ أ أ
اح أ أ ْ ابْأَأ أ أةُ الْ َ أ أ أ ال َْنن أ أ ْأي ِت وُأ ْشأ أ أ ُد ال ُ
َوَر َ
َك َّن أَحدا ِمأن أَبأ ِ
ِ
ِ
أاء َم ْ ِ َك ِأة
ْح ِديْأ َق ِة خ َال َل ُل ْدأَة الَّ ْي ِا َول ِ َ ْ ْ َ
ال َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َت يَ ُك ْن يُحبأ َها .
أَب ْيأ َها ال َْااس َنة ل ْ
أارةُ
ض ِا َلهاَ اَ ْن وَ ُك ْأا َن اِبْأَأةُ َح َّأرا ٍ َ َّ
لَ َق ْد َإا َن ِم َن ْاألَفْ َ
نَأنجِهأأا فِ أ ح ْقأ ٍأا و ِع ْ أ َد الْ سأ ِ
أاء وَأ ُنأ ْأا ُد إِلَ أ َم ْ أ ِزِل أَبِْيأ َهأأا
ََْ
َ َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ح م ْأن ثَأَايَأأا
أارالطَّ ِريْ ِ يَأ ْن ُ ْأا قَأ َد َم ْيأ َها َو َعب ْيأ ُأر الْ ُك ُأرْوم يَأ ُف ْأا ُ
َوغُبَ ُ
ِر َدائِ َها َحَّ إِذَا أَقأْبَ َا النَّالَ ُم َو َخيَّ َت بِلَ ْ ِ َحَأ ْي ِ ِمالَ ُك الَّ ْي ِأا
ِ
ِ
َع أ الْن أاَل َِت وَأَ َّ ِ
أا بِ َهأأا إِلَ أ نَأ ْه أ ِر
َ
س أ ُا إلَ أ نَأ ْن َج َهأأا َووَأ ْسأ ُ
َ
ِ
ِ
ال َْا ِاد ْي َح ْي ُ يَأ ْ َن ُر َحب ْيبُهاَ.

ىاًًىذىلىٍلەرهو پەرولەهذۈرۈػ ٌېڭزەً .لڭېٍىى
بۇهى ىۈچڭۈن سىىڭادە سَرۇوڭۇپ تەرجىمىوىڭ
رتۋتهلىىىفا تەظىز يەتٍۈسۈؼڭٍە بُلمايڭذۇ .بىڭش
تۆۋەهذىٍو پارچىوو مۇًًىشە وىلى

ىۆسىّە ئڭاط تەرٌىرلىزىڭذىى

ٌۆرەيلو:

ِ
أار ِ الْ َ َحبَّ أ أ أةُ إِلَأ أ أ ْأي ُك ْت فَلوَّبِ ُن ْا َلأ أ أأا َوا ْن َإانَأ أ أ ْ
إِذَا أَ َشأ أ أ َ
م ِ
اح ْيأ َه أ أ أأا
ٍّرة َوإِذَا َ
س أ أ أأال ُك َها َ
ضأ أ أ أ َّ ْ ُك ْت بِ َجَ َ
ص أ أ أ ْأنبَة ُمَ َح أ أ أأد َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ْي ُ الْ َ ْسُأ ْاُر بَأ ْي َن ريْش َها َوإذَا
فَلََ ْيأ ُن ْا َلا َوا ْن َ َر َح ُك ُت َّ
ِ
َح َال َم ُك ْأت
ص ْأاوُأ َها أ ْ
ص ٍّدقُأ ْا َلا َوا ْن َعطَّ َا َ
َخاََبَْ ُك ُت الْ َ َحبَّةُ فَ َ
أا ال أ أ ٍّأريْ ُ ٍّ
الشأ أ أ َ الِيَّةُ الْبُ ْسأ أ أَا َن قَاع أ أأا
َوبَأ أأد َ
َّد َلا َإ َ أ أأا وَ ْج َن أ أ َ
صفا.
ص ْف َ
َ
مۇًەبرەت ظىلەرهو چاوىزـاهذت ِەرچە مەهشىل
مۈؼٍۈل ًەش ىەِزى-تُواپ بُلعڭىمۇ ىۇهىغفڭا
ىەِىؽىغٌر!
مۇًەبرەت واهىىو ظىلەرهو ىڭُرتپ ىالفاهڭذت
ڭۇرۇهفان
ڭىفا يُؼڭ
ڭزى ىارىعڭ
ِەرچە ىۇهىڭ پەيلىڭ
تىزهاولىزى ظڭىلەرهو پڭارە-پڭارە وىلىۋەتعڭىمۇ
ىۇهىغفا بُپ ظۇهۇڭٌر.

وارتڭٌر! ٌاتىا پادىؽاًوى وىڭشى ىۇيىڭۇدىى
ىُيفىوى ؼايو ٌڭۆيوىٍىوو ٌەيڭذى .ىڭالىۇن-
بىشەٌلىزىوو تاوڭاپ چاچلىزىفڭا ىىپڭار چڭاچىو.
تىزهاولىزىفا ئېڭوە وُيڭۇپ بالٍُهڭذىى باـچىفڭا
چۈؼۈپ ٌەلذى .بۇ يەردە ىۇهى ىالىۇن ٌەؼىوى

ىاۋتسى ئۇددى ؼىمال ؼامىلو بڭاـٌرهو ئڭاستن
وىلفاهڭڭذەً ؼڭڭىزىى چۇؼڭڭلىزىغٌرهو بەربڭڭات
1
وېلىۋتتعىمۇ ىۇهىغفا وەتىىي ىىؽىوىغٌر.

جىىەٌلىزىذە ؼەبوەش دتهچىلىزى يالىىزتيىىو.

مۇًەبرەت ظىلەرِە ئىىڭائ وىلفاهڭذت ىۇهىڭ

مەلىٍە باـچىذت ٌڭېچە جىمجىىلىىىڭذت ظڭۆيّۈ
ىىشلەيىىو .بىزته ؼاي ىاتىعىوى ؼڭۇهچە چڭُڭ
دەلىىىذە ىۇهو ظۆيىذىفان بىزمڭۇ ٌىؽڭو يڭُه
ىىذى

ض ِأا» بىلەن باؼٌهفان
َ «-22إأا َن ِم َأن اْألَفْ َ
جۈملىلەرهو تەرجىمە وىلىؾ ماًارىىو
1

ؼۇدەش دېٌىان وىشى بُلۇپ والعىچۇ ٌاؼڭٍو!
ٌەڭ دتلىٌردت پادت بېىى ٌەچىە ىڭۆيّە وايىعڭا
ياًڭ ىاياؿ پۇتلىزى تُپىٌرـا مىلەهعە ٌىڭىىم-
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ئۇػ ًىذى ِۈپۈلذەپ

يۈرەً تاًلىزىغذىى مەؼۇت تارتىڭ

يىڭپەً

ٌېچەٌلىزىذىى ىۈسۈمىوى

تۇرظا هىٌايەت ٌېچە پەرىلىزى ىەتزتپو ىڭالەمّە
واهاتلىزىوو يايفاهذت ًڭېچٍىمّە تۇيذۇرماظڭىىى
پادىعىوو ًەيذەپ دەريا بُيىفا بارظڭا ىڭۇيەردە
ىۇهو ظۆيّەن يېّىىو ظاوٌپ تۇرظا هېمىڭذېّەن
1
يائؽو بًُتىوً-ە!...

تُوۇـىى ىۇهىغذىى ئڭۇددى مەؼڭۇوى
ٌىىذىفاهذەً!

ٌىڭىىم

ىىزتدە-ىېىىىاد تاـلىزىغڭذىى تڭاػ ىُيڭۇپ
ىىمارەت ظالفىى ىۇهىغذت ئۇددى مەؼۇوى ىارتش
ىالىذىفاهذەً!

َ «-21إ َّ
ألن» بىلەن ىُئؽىىىؾ وىلىوفان
جۈملىلەرهو تەرجىمە وىلىؾ ماًارىىو

ىەوىذە-ىىخٌط بىلەن ىۇرۇه چاچ ؼڭاد-
ئۇرتملىي بىلەن يىفىۋتل ئۇددى ىۇهو مەؼۇوى
ىالذىفا دتظىىخان وىلىذىفاهذەً!

« َإ َّ
ألن» يالفۇس ٌەلّەهذە «ُِياٌو ئڭۇددى
مىعالو» دېّەهڭذەً ظڭۆسلەر بىڭلەن تەرجىڭمە
وىلىوىذۇ .لېٍىى ىۇهى بىلەن ىُئؽىىىؾ وىلىوفان
جۈملىلەرهو تەرجىمە وىلفاهذت بەسىذە ؼۇ مەهىلەر

ؼۇ چاـڭذىٌ بڭارلىي مېٌوەتىلىزىغوڭو ىڭۆس
رًَىغوى تېوىىلىزى بىلەن ظۇـارـان بُلىعڭەن.
ىىؽىوىؽى ٌېزەٌٍو پاٌٌرهى رًَو ظەن بىلەن
بىزِە دتىىم ظىوو ٌۆس ىالذىفا ٌەلىۈرۈپ ظڭىوو
ئىىال وىلى

بىلەن تەرجىمە وىلىوعا بەسىڭذە ؼڭۇ ىۇوڭۇموو
ىەٌغ ىەتىۈرۈپ بېزىذىفان باؼىا ظۆسلەر بىڭلەن
تەرجىمە وىلىوىذۇ .مەظىلەن :

تۇرىذۇ.

2

أا»هڭڭو ىڭڭۆس ىىچىڭڭّە ىالفڭڭان
«-22بَأ ْ
جۈملىلەرهو تەرجىمە وىلىؾ ماًارىىو

اك َإلَنَّأ أ و ِن أأي اَب أأدا واع أأا ِ ِ
اِ ْع َ أ ْأا لِأ أ ُدنْأيَ َ
آلخ َروأ أ َ
َ َ ْ ُ َ َ َْ ْ
َإلَنَّ َ و ُ ْا ُ غَدا .

أا» بۇرۇلڭڭۇػ مەهىعڭڭىوو ىىپادىلەيڭڭذۇ.
«بَأ ْ
ؼۇڭٌؼڭڭىا «بَىى ْ»هىڭڭ ىالڭڭذىٌ-ەيوىڭڭذىٍو
ڭزىّە
ڭز-بىڭ
ڭادەتىە بىڭ
ڭۇهو ىڭ
جۈملىلەرهىڭ مەسمڭ
وارىمۇ-وارؼو ىۇوۇمفا تەۋە بُلىذۇ.

دۇهىا ىۈچۈن ىۆلمەيذىفاهذەً ىىؽلە ىائىزەت
ىۈچۈن ًىلو ىۆلىذىفاهذەً ىىؽلە.

َوَما ُل َا ال َْن َ ُا الْ َ ْق ُرْو ُن بِالْ َ َحبَّ ِة ؟
ٍ
أح ْابٍَة ِم أ ْأن نَ ِس أ ْأي َِ
اء بِ ُخيُأ أ ْأاط َم ْس أ ُ
ُل أ َأا اَ ْن وَ ُح أ ْأا َك ال أ ٍّأر َد َ
اء .
قَأ ْبِ َ ُم َف ٍّكرا اَ َّن َحبِْيبَ َ َسيَأ ْروَ ِدي ذَالِ َ ٍّ
الر َد َ

مەظىلەن :اَنَا لَأَظْ ِ ُت بَ ْا اُ َدافِ ُع َع ِن اْل َ نْ ُ ْاِم

مەن سۇلڭڭۇش وىلمڭڭايمەن بەلٍڭڭو سۇلۇمفڭڭا
ىۇچزىفۇچىوو وُـذتيمەن.

ِِ
ِ
أارةٍ َم ْقطُْا َعأ أ ٍأة ِمأ أ ْأن َم ْق َ أ أ ِع
ُلأ أ َأا اَ ْن وُأ ْب أ أ َأي الْبَأ ْي أ أ َ بح َجأ أ َ
َانِ َ واِ ْخالَ ِ
ص َ ُم َف ٍّكأرا اَ َّن َحبِْيبَأ َ َسأيَأ ْق ِط ُن فِأ ذَالِأ َ
َ
َ
ِ
اْلبَأ ْي .
ِ
ِ ٍ ِ ٍ
أاد
صأ َ
ُل أ َأا اَ ْن وُأبَأ أ ٍّأزَر الْبُأ أ ُأزْوَر بِدقَّأأة َوعَايَأأة َووَ ْج َ أ َأع الْح َ
ِ
ٍ
ٍّم َع َ َمائِ َدةِ َحبِْيبِ َ .
بَِف َر ٍح َولَ َّ ة َإلَنَّ َ وَ ْج َ َن ُ ل َك ْي يُأ َقد َ
ِ
ِ
س أ َ ة ِمأ ْأن
ضأ َأع فِ أ ْ ُإأ ٍّ
ُلأ َأا اَ ْن وَ َ
أا َع َ أ ٍأا مأ ْأن أَ ْع َ ال أ َ نَ َ
ُرْو ِح َ .
َووَثِأ أ ُ بِأ أل َّ
َن َ ِ ْي أ َأع ْاأل َْم أ َأاا ِ ْاألََ َْه أأا ِر ُم ِح ْيطُأ ْأا َن بِأ أ َ
يُأ َراقِبُأ ْا َن َويَأَل ََّم ُ ْا َن

ِ
ض ُكت بأنضا ول ِ
َك ْن َلوُأ َقيٍّ ُد ْوا الْ َ َحبَّأةَ بِأاْل ُقيُأ ْا ِد
اَحبأ ْاا بَأ ْن ُ ْ َ ْ َ
با لِ ُك ِن الْ حبَّةُ بحرا م ٍّا ا بأين َشا ِ
اَ ِئ نُأ ُف ْا ِس ُك ْت.
َْ َ
َ َ َ ْ َُ َ َْ َ َ

ىۆس-ىارت مۇًەبرەتلىؽىغٌر ىەمما مۇًەبرەتوو
ٌىؽڭڭەهلەپ وُيمڭڭاڭٌر بەلٍڭڭو مڭڭۇًەبرەت
رًَىغٌرهى وىزـڭاولىزى ىارىعڭىذت ىۆرٌەؼڭلەپ
تۇرىذىفان دېغىش بُلعۇن!

ڭڭ دتۋتمو ٌېىىوٍو ظاهذت...

مۇًەبرەتلىَ مېٌوەت دېّەن هېمەگ
1

2
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ًالىىٌرـىچە ىۇلۇؿ بىز پىزىوعىپوو وىرلەهڭامە ۋە
ىالىىجاهائ بىز ىۆلّىوو ىۆرهەً وىلفڭان ىاظاظڭىا
پاىالىىەت ىېلى بارىذۇ.

بىڭڭڭش تېمىمىشهىڭڭڭ بڭڭڭاػ وىعڭڭڭمىذت
دەۋەتچىلىزىمىڭڭشدە تۈسىىىؽڭڭٍە تېّىؽڭڭلىَ دەپ
وارىفان تەرەپلەرهو ىۈچ تۈرِە بۆلڭۈپ تەًلىڭل
وىلىذىفاهلىىىمىشهو ىُتىۇرىفا وُيفڭان ۋە ىۇهىڭ
ىىچىذىٍو بىزىوچو ۋە ىىٍٍىوچڭو تڭۈر بُلفڭان
«ىىوٍارچىلىي» ۋە «تەپەٌٍۇر ىڭۈسۈٌچىلىٍو»
تُـزىعىذت ئىلو تەپعڭىلو تُئىالفڭان ىىڭذۇه.
هۆۋەتىە تُئىالماوچو بُلفىوىمىش ىۈچىوچو تۈرلۈً
ـەلەت-پىذتٌارلىي رًَىوى ٌەمچىللىٍىذۇر.

ئەلىوو تُـزت ىىعڭٌش ىەوىذىعڭىّە ۋە ظڭاپ
ىېىىىادىي چۈؼەهچىّە ىىّە وىلماوچو بُلفڭان ۋە
بۇ ئىشمەتوو ىۆسىوىڭ ًايڭات هىؽڭاهو وىلفڭان
وەدىزلىڭڭَ دەۋەتچىلىزىمىشهىڭڭ دەل يۇوىزىڭڭذت
ىېىىى ىۆتۈلّەن ىۇلڭۇؿ پىزىوعڭى «وۇرىڭان
ٌەرىڭڭم»هڭڭو وىرلەهڭڭامە ۋە ىالىىجاهڭڭائ ىڭڭۆلّە
«پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًش»هو ىڭۆسىّە ىڭۆرهەً
وىلماوچو بُلفاهلىىو ؼەٌعىش .ىەمما بڭۇ ىىؽڭٌر
ًەرِىشمۇ يائؽو هىىەت يائؽو ىڭُپ يائؽڭو
ئىىال بىلەهٌ ۋۇجۇدوا چىىمايڭذۇ .بەلٍڭو ؼڭۇ
ىُپ-ئىىال ۋە تەظەۋۋۇرلىزى ِارمُهىَ بىزلىڭَ
ًاظىل وىلفان ىەمەلىي ًەرىٍەت بُلۇؼو ًسىم.

پىذتٌارلىي تُـزىعىذت
پىذتٌارلىي دېّىوىمىش ىۆس-ىۆسىڭذىى مەلڭۇش
بُلفاهذەً مۇىەيىەن هىؽڭان ۋە ـڭايە ىۈچڭۈن
ىۆسىوو بېفىؽٌػ جېوىوو ىاتاػ ۋە ؼۇ تەرەپٍە
وارتپ ىۈسۈٌعىش ًالذت ىىلّىزىلەػ دېّەهلىٍىۇر.

ؼڭڭۇهو ىۇهۇتماظڭڭلىي ٌېزەٌٍڭڭو ىەمەلىڭڭي
ًەرىٍەتڭڭٍە ىايٌهمىفڭڭان ىۇلۇـڭڭۋتر پىٌهوىڭڭ
ًېچىاهڭڭذته ىەًمىىىىڭڭو بُلمايڭڭذۇ .ؼڭڭۇهذتوٌ
ىۆسىوو بېفىؽڭٌػ ۋە پىڭذتٌارلىي ٌۆرظڭىىىؾ
ىڭڭاروىلىي ىېعڭڭپاتٌهمىفان ىېىىىڭڭادهىمۇ تڭڭاست
مۇظىەًٍەش دەپ ٌەتٍىلو بُلمايذۇ.

بەرًەه ىىوعان ًاياتٌ بُلىذىٍەن مۇىەيىەن
ـايە-هىؽان بُيىچە ياؼايذۇ .ـايە-هىؽڭان ؼڭۇ
ـڭڭايە ىىّىعڭڭىوى ىېىىىڭڭادى ۋە ٌىؽڭڭىلىَ
وىممەتىارتؼلىزىوى ىُئؽىماظلىىىفا وارتپ پەرولىي
بُلىذۇ .بۇ هۇوىىذىى ـايە ۋە هىؽاهوو ىۇلۇـڭۋتر
ياٌو پۈچەً دەپ ىايزىؽڭىا بُلىڭذۇ .ىۇلۇـڭۋتر
ـايىّە ىىّە ىادەملەر ـايە يُلىذىٍو ىەڭ ٌىچىڭَ

ىەمەلىىەتىە بىز پۈتۈن ىىعٌش تارىخىفڭا هەسەر
ظڭڭڭېلى باوىڭڭڭذىفان بُلعڭڭڭاه پەيفەمڭڭڭرەر
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بېفىؽٌػ رًَڭو ىالًٌىڭا يارىفڭان بُلفاچىڭا
ىىرزتًىم ىەلەيٌىععڭاًموى دۇىاظڭو ىىجڭابەت
بُلۇپ پۈتۈن دۇهىا مۇظۇلماهلىزىوى پېؽۋتظڭو
بًُلىڭڭذى .ىىرڭڭزتًىم ىەلەيٌىععڭڭاًش ًڭڭاجەرهو
وُيۇپ وايىىاچ مۇهڭذته دۇىڭا وىلفڭان ىىڭذى:
«پەرۋەردىّارىمىش! ىەۋًدىموىڭ بىڭز وىعڭمىوو
(يەهو باًش ىىعماىىل بىلەن ىايڭالىم ًڭاجەرهو)
هاماس ىُوۇظۇن (يەهو ظڭاڭا ىىرڭادەت وىلعڭۇن
دەپ) ظېوى ًۆرمەتلىَ ىۆيۈڭوىڭ وېؽڭىذىٍو
ىېٍىوعڭڭىش بىڭڭز ۋتدىفڭڭا (يەهڭڭو مەٌٍىڭڭّە)
ىُرۇهٌؼىۇردۇش پەرۋەردىّڭارىمىش! بىڭز وىعڭىم
ٌىؽلەرهى دىللىزىوڭو ىۇًرـڭا مايىڭل وىلفىڭى
ىۇًرهو ؼۈٌزى وىلعۇن دەپ تۈرلۈً مېڭۋىلەرهو
ىۇًرـا رىشه وىلى بەرِىڭى .پەرۋەردىّڭارىمىش!
ظەن بىشهى يُؼۇرۇن ۋە ىاؼٍارت وىلفاهلىزىمىشهو
بىلى تۇرىعەن ىاظمان-سېمىوذىٍو ًېچ هەرظڭە
1
ىالًٌىا مەئپىي ىەمەط».

ىەلەيٌىععاًموى دەۋرىذىى باؼٌپ ًاسىزـا وەدەر
وُلفا ٌەلّەن بارلىي ىۇلۇؿ مۇۋەپپەوىىەتلەر دىڭى
ۋە ىۈممەت ىۈچڭۈن ىڭۆسىوو ىۇهۇتىڭان ًالڭذت
ٌۆٌزەً ٌىزىڭ ىُتىۇرىفڭا چىىاًيڭذىفان بىڭز
تۈرٌۈش ىىماهىفڭا ظڭادىي پىڭذتٌارًرهى وڭُلو
ىڭڭاروىلىي ۋۇجۇدوڭڭا چىىىڭڭاهلىىىوو ٌڭڭۆرەلەيمىش.
هاًايىىو ىېوىىٍو ىىمان ىېىىىڭادهو چۈؼڭەهّەن
ًەربىز مۇىمىى مۇظۇلماهوى دتىىم ىُيٌيذىفىوو
ىالًٌوى رتسىلىىو بُلىڭذۇ .وىلىۋتتىڭان ًەربىڭز
ىىؽڭڭىوو ىڭڭالٌي رتسى بُلفڭڭۇدەً دەرىجىڭڭذە
ىُرۇهذتؼىا تىزىؽىذۇ.
ىڭڭۆس ئەلىوىڭڭ ىىمڭڭاهىي چۈؼڭڭەهچىلىزى ۋە
ىىعًٌاتو ىۈچڭۈن ٌڭۈچ چىىارمڭاوچو بُلفڭان
پىذتٌار وېزىوذتؼٌر ىُوۇػ ۋە يېىىلىؾ دەۋرىذىى
باؼٌپٌ ىۆسى مېغىۋتتىان بۇ يُلوى ئارتٌىېزىوو
چۈؼىوىؽڭڭو بڭڭۇ يُلوى ڭ رتًەتڭڭىىى ٌڭڭۆپزەً
رىىاسەت ىىزىؽىؽىىى ٌۆپزەً بېفىؽڭٌػ تەلەپ
وىلىذىفاهلىىىوو بىلىؽو ىىوىايىى سەرۈر.

يەهە ىىعڭڭڭماىىل ىەلەيٌىععڭڭڭاًممۇ پەوەت
ىالًٌوى رتسىلىىو ىۈچڭۈهٌ مەموڭۇهىىەت بىڭلەن
ىۆسىوو ىالًٌوى ىەمڭزىّە تاپؽڭۇردى .ىڭالٌي
تاىاً بۇ ۋەوەلىٍوو مۇهذته بايان وىلىذۇ« :ىڭۇ
ىىرزتًىموى ىىؾٌ-ۈؼلىزىّە يارىفۇدەً بُلفڭان
ڭو ىُـلڭۇش! مەن ظڭېوو
ڭزتًىم« :ىڭ
ڭذت ىىرڭ
چاـڭ
بُـۇسًپ وۇرباهلىي وىلىؽڭىا (ىەمىڭز وىلىوىڭ )
چۈؼەپىىمەن (پەيفەمرەرلەرهى چۈؼو ًەوىىەتىڭۇر
ۋە ىۇًرهى ىىؽلىزى ىالًٌوى ىەمڭزى بڭُيىچە
بُلىذۇ) ىُيٌپ باوىىوا! ظېوى واهذته پىٍزىڭ
بارگ» دېذى .ىۇ ىېىىىو« :ىڭو ىاتڭا! هڭېمىّە
بۇيزۇلفان بُلعاڭ ؼۇهو ىىجزت وىلفىڭى ئڭۇدت
2
ئالىعا مېوو ظەۋر وىلفۇچو تاپىعەن».

ًەر ىىؽڭڭىا ىەڭ يەڭّىلىڭڭّە تڭڭۇرۇػ دەڭ
ٌېچىَ ىىشدەػ «ظڭۇهى ىېىىؽڭىفا تۈٌوىڭ
يېىىؽىفا» وارتپ ىىڭؾ تۇتڭۇػ ...واتڭارلىىٌر
پەوەت ىۆسىوى «مەن ًڭېچ ىىڭؾ وىٌلمىڭذىم
ىالًٌوى ىالڭذىفا هڭېمە دەپ بڭارترمەن» دەپ
تىپىزًۋتتىان ىىچٍڭو ًەظڭزەتلىزىّە تەظڭەللىي
ىىشدەؼڭڭڭىىى باؼڭڭڭىا هەرظڭڭڭە ىەمەط .پەوەت
ًەظڭڭزەتلىزىمىشهو يەڭّىللىڭڭىىؾ ۋە ىڭڭۆسىمىشِە
تەظەللىي ىىشدەػ ىۈچۈهٌ وىلىوفڭان ئىڭشمەتلەر
بىشهڭڭو ًەرِىشمڭڭۇ بڭڭۇ يُلڭڭذت پىڭڭذتٌارلىي
ٌۆرظەتٍۈچىلەر جېوىوو پىذت وىلفۇچىٌر ىىماهىفا
ظادىىٌر واتارىفا تىشتلمايذۇ.

ىاتا-باً ۋە ىاها واتڭارلىي بڭۇ بىڭز ىڭاىىلە
ٌىؽىلىزى ىالًٌوى ظىوىىىذىى ىۆتەلىذى .ىڭۇًر
ماها ؼۇهذته پىذتٌارلىي رًَڭو بىڭلەن پۈتڭۈن
دۇهىڭڭڭا مۇظڭڭڭۇلماهلىزىوى ىۈلّىعڭڭڭىّە ًەر
هاماسلىزىڭڭذت هڭڭامو تىلفڭڭا ىېلىوىڭڭذىفان بۈيڭڭۈً
ىۆرهەٌلەرِە ىايلىوالىذى.

ڭاهىمىشهو
ڭاجەر ىڭ
ڭاًش ًڭ
ڭزتًىم ىەلەيٌىععڭ
ىىرڭ
تىٍەهذەً يالفۇس ًالذت چۆللۈٌىە وُيۇپ وڭايىىو.
ۋتًالەهٍو ًاجەرهى يېوىڭذت يىّۈدەٌمڭۇ بىڭز
ڭاًش
ڭزتًىم ىەلەيٌىععڭ
ڭذى .ىىرڭ
ڭُه ىىڭ
ڭە يڭ
هەرظڭ
«ىالٌي ؼۇهذته وىلىؽىا بۇيزىڭذى» دېّەهڭذە
ًاجەر پۈتۈن ٌاىىواتوى ىىّىعو بُلفان ىالًٌىڭا
چىى پۈتىو ۋە ًېچىاهذته ىېىىزتسظىش ًالڭذت بڭۇ
چۆللۈٌىە وېلىؽىا رتسى بُلذى .بۇًردىٍو ىۆسىوو
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ڭز
ڭۇٌو ىۇًرهى ڭ بىڭ
ڭو ؼڭ
ڭلۇه تەرىپڭ
ىەپعۇظڭ
وىعىملىزى ىىلىم تەلەپ وىلىؾ يُلىذت بەػ يىڭل
ًەتىا هەچچە ىُن يىلوو ىۆتٍڭۈسِەن بُلعڭىمۇ
بېزته ؼۇ ۋتوىىىچە ىۆسىّە مۇىەيىەن بىز هىؽان
ڭىا
ڭان .ىۆسىوى ڭ هېمىؽڭ
ڭلەپ بًُلمىفڭ
ڭايە تىٍڭ
ـڭ
ىُوۇيذىفاهلىىو تُـزىعىذىمۇ تۈسۈٌزەً ىُيلىوى
باومىفان .ىۇًرـڭا هىعڭرەتەن ىُوڭۇػ ـڭايىّە
ىايلىوى والفان .ىڭۇًر ـڭايە بىڭلەن ۋتظڭىىىوو
ىارىٌؼڭڭىۇرۇپ وُيفڭڭان .ىُوۇـاهڭڭذىى ٌېڭڭىىى
ىۈممەتٍە ئۇظۇظەن ىۆسىوى ئەلىىڭّە واهڭذته
ئىشمەت وىلىؾ تُـزىعىذت ٌاللىعىذت مۇىەيىەن بىز
تُهۇػ ؼەٌىللەهمىّەن .ىۇًر ىُوۇؼوى ىۆسىوىٌ
ىالٌي يُلىذىٍو ئىڭشمەت ىڭۈممەتٍە ئىڭشمەت
وىلفاهلىي دەپ وارىۋتلفان.

ىىچىمىشدىٍو دىڭى يُلىفڭا ىڭۆسىوو ىاتىفڭان
هۇرـۇن وېزىوذتؼڭلىزىمىشهى ىەًۋتلىفڭا وڭارتپ
باوىذىفان بُلعاه ىۇًرهىڭ ٌڭۆڭلو يائؽڭو
هىىىىو ظاپ .ىۇًر وارىماوىا ىڭۆسىوو پۈتڭۈهلەپ
دىى ۋە دەۋەت يُلىفا ىاتىفاهذەً وىلىڭذۇ-يڭۇ
لېٍىى پىذتٌارلىي رًَو ٌەمچىل بُلفاچىا دتىىڭم
ىەڭ ىاس بەدەل تۆلەپ تېخڭو مڭۇمٍىى بُلعڭا
وەتىىڭڭڭي بەدەل تڭڭڭۆلىمەپ سَر ىۇتڭڭڭۇه ۋە
مۇۋەپپەوىىەتلەرِە ظاًىب بُلۇؼڭوو ىىعڭىەيذۇ.
لېٍىى ًەربىز مڭۇۋەپپەوىىەت پڭًُتىەً ىىڭزتدە
ڭۇ
ڭا بڭ
ڭذىفان بُلفاچىڭ
ڭا چىىىڭ
ڭاروىلىي ۋۇجۇدوڭ
ىڭ
ئىلذىٍو ٌىؽڭىلىزىمىشِە مڭۇۋەپپەوىىەت هىعڭى
بُلماپ بىز ىۆمۈر مۇؼۇ يُلذت هىمجڭان ًالڭذت
ًەظزەت بىلەن ىۆتۈپ ٌېىىذۇً .ەوىىەتٍە ًامىي
بُلۇؼىىى ىىرارەت ىىچٍو تۇيفۇ-تەظەۋۋۇرلىزىفا
ماط ًالذت پىذتٌارلىي ٌۆرظىىىؾ ۋە ـەرەسظڭىش
ًالذت ىۆسىوو بېفىؽٌػ رًَو بُلمىفاچىا دتىىڭم
دەرماهعىش ىارمان ىىچىذە تىپىزًيذۇ.

تُـزت ـايىّە يېڭىىؾ يُلىڭذىٍو ۋتظڭىىىٌر
وىممەت جەًەتىە ـايىّە تەڭذتػ بُلعىمۇ بېزته
يەهىڭڭٌ ـايىوىڭڭ ىڭڭۆسى بًُلمايڭڭذۇ .ئڭڭۇددى
«وېزىفاهذت رتۋتئ ىېىىڭ ىۆلّەهڭذە چڭالىمەن»
دېّەهذەً ىۆسىوى چەٌلىڭَ ًاياتىڭذت پۈتڭۈن
ـڭايىّە
ىۆمزىوو ۋتظڭىىىّىٌ ىەمەً وىلىۋېىىڭ
يېىىڭڭذىفاهفا پۇرظڭڭەت بُلمىعڭڭا بڭڭۇ تُلىمڭڭۇ
ىەپعۇظلىوارلىي بىز ىىؾ بُلىذۇ.

ًەىە ىەلۋەتىە ًەر ىۇتۇووىڭ بىڭز بەدىلڭو
ڭٍىلو
ڭا ىىزىؽڭ
ڭۆلىمەپ ىۇتۇوىڭ
ڭذۇ .بەدەل تڭ
بُلىڭ
بُلمايذۇ .ؼۇهىغذەً ىالًٌوى ىالذىذت ۋەظڭىلە
بُلىڭڭذىفان يائؽڭڭو ىەمەللەرمڭڭۇ ىڭڭاهچىٍو
تىزىؽچاهلىىٌر بىلەن ۋۇجۇدوا چىىمايذۇ.

هاًايىىو ىېوىىٍڭو ىُوڭۇػ جەريڭاهو بىڭز
ىادەموى ىۆسىوو مۇٌەممەللەؼىۈرۈػ ۋە ىۆسىڭذە
ماًارەت يېىىلذۈرۈػ جەرياهو بُلىڭذۇ .ئڭۇددى
ڭذەً
ڭو بُلمىفاهڭ
ڭذ وىلفىلڭ
ڭۇۋەپپەوىىەتوو تەولىڭ
مڭ
تاًهت ۋە ىىىىىڭذترهىمۇ تەولىڭذ وىلفىلڭو يڭاٌو
ڭذۇً .ەر
ڭالفىلو بُلمايڭ
ڭارىىەت ىڭ
ڭىىٌردىى ىڭ
باؼڭ
ىادەمذە ىالٌي ىاتا وىلفان بىز ياٌو بىڭز وڭاهچە
تاًهت ۋە ىىىىىذتر بُلىذۇ .ىڭالٌي بەرِەن ؼڭۇ
ىىىىىذتر ۋە تاًهىوو واهچىٍو بۇرۇن بايىڭاػ ۋە
ؼۇهو چىىىؾ وىلىڭ تڭۇرۇپ مۇهاظڭى بىڭز
ئىشمەتوىڭڭ پېؽڭڭىوو تۇتڭڭۇػ مڭڭۇۋەپپەوىىەتٍە
يېىىولىؽىؽوى ىەڭ مۇًىم ىامىلو ًېعابلىوىذۇ.

بىڭڭش مەسٌڭڭۇر ماوالىمىشهىڭڭ دەظڭڭلەپٍو
وىعىملىزىذت تىلفا ىڭالفىوىمىشدەً دەۋەتچىلىڭَ
ؼەٌلو ًەر ئىل ىۆسى مۈؼٍۈل بىز ئىڭشمەت.
بارلىي پەيفەمرەرلەر مۇؼۇ يُلذت ىۆسىّە مۇهاظى
ىىش والذۇرـان .پەيفەمرەرلەرهى ۋترىعو بُلۇؼوو
ىڭڭۆسىّە ًايڭڭات هىؽڭڭاهو وىلىڭڭ تاللىۋتلفڭڭان
وېزىوذتؼلىزىمىش بۇ يُلذت ىڭادەتىىٍو ىىڭزتدە ۋە
تىزىؽڭڭچاهلىىٌر بىڭڭلەن ًەرِىشمڭڭۇ ٌڭڭۆسلىّەن
هەتىجىّە ىىزىؽەلمەيذۇ.
بۈِۈهٍىذەً تۇرمۇػ بېعىمو ىېفىزًؼڭىان
ًاياتوى رېىىمو تىشًؼىان بىز ؼارتىىىىا هۇرـڭۇن
وېزىوذتؼلىزىمىشهى ًەممە هەرظىذىى ۋتس ٌېچىڭ
ىڭڭۆسىوو ىىلىمڭڭّە ىاتىؽڭڭو يڭڭاٌو مڭڭۇىەيىەن
ظاًەلەردىٍو دىوىي ئىڭشمەتلەر بىڭلەن مەؼڭفۇل
بُلۇؼو ًەرِىشمۇ ىادەتىىٍو ىىؾ ىەمەط .لېٍىى

بۇ هۇوىىذىى وىلى ىېىىىاهذت ىڭۆسىوو ىڭاۋتش
مۇظڭڭۇلماهٌرهى ًىڭڭذتيىىو ۋە ىىعڭڭًٌاتىفا
بېفىؽڭڭلىماوچو بُلۇۋتتىڭڭان تڭڭالىرۇل ىىلىڭڭم
وېزىوذتؼلىزىمىش بۇ تەرەپلەرِە ىاًًىذە دىىڭىەت
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پەوەت مەئعۇط بىز بۆلۈً ٌىؽىلەردىٌ تېپىلىؽىا
تېّىؽلىَ ئىعلەت بُلماظىىى بەلٍڭو ىُمڭۇمو
مۇىمىولەردىى تەلەپ وىلىوفڭان بىڭز ظڭۈپەتىۇر.
ًڭڭالرۇٌو مۇظڭڭۇلماهٌر ًاياتلىىوىڭڭ ًەربىڭڭز
تەرەپلىزىڭڭذە ىىعڭڭٌش تەلەپ وىلفڭڭان ىەظڭڭلو
مۇددىىادىى يىزتوٌپ ٌېىىۋتتىڭان بڭۇ ؼڭارتىىىىا
پىذتٌارلىي رًَىوو ًەربىز مۇظۇلماهذىى ىەمەط
بەلٍو مۇظۇلماهٌرهى ظەرٌىعو ۋە يُلراؼچىعڭو
بُلۇۋتتىان دەۋەتچىلەردىڭى تاپمڭاومۇ ىىوىڭايىى
وىىىى بُلۇۋتتىذۇ.

ىېىىرارىوو بېزىؽو سەرۈر .ىڭۇًر مەيلڭو بىڭزەر
ىۇهىۋېزظڭڭىېىٌردت ىُوۇۋتتىڭڭان بُلعڭڭۇن يڭڭاٌو
ظەيىارە ىىلىم تەًعىل وىلىۋتتىان بُلعۇن ىىلىڭم
يُلىفا ٌىڭزِەن تڭۇهجو ۋتوىلىزىڭذىى باؼڭٌپٌ
ىۆسىوىڭڭ وايعڭڭو ئىلڭڭذىٍو ئىڭڭشمەتٍە مڭڭاط
ٌېلىڭڭذىفاهلىىىوو وايعڭڭو تەرەپڭڭلەردە تڭڭاًهىو
بارلىىىوو ىېوىڭي بىلىۋېلىؽڭو ۋە ؼڭۇ لىوىىەهڭو
بُيٌپ ىڭۆسىوو تەرەوىڭو وىلذۇرۇؼڭو ىىوىڭايىى
مۇًىم.
بُلۇپمۇ دىوىي ىىلىم ىۆِىوىؾ ىارسۇظڭىذىٍو
وېزىوذتؼڭڭٌرهى تُلىعڭڭو ۋەسىڭڭىەت ؼڭڭارتىىت
چەٌلىمىلىزى تۈپەيلو ىۆسى ىارسۇ وىلفان ىُوۇػ
ؼارتىىىىفا ىىزىؽەلمەيۋتتىان بۈِۈهٍو ٌۈهذە ؼۇ
ؼارتىىىىا ىىزىؽٍەن وېزىوذتؼڭٌر ىۆسىڭذىٍو بڭۇ
ىەۋسەللىٍلەرهو ىالًٌوى بۈيۈً ىاماهىىو بىلى
ۋتوىوڭڭو وەدرلەپ پۇرظڭڭەتوو چىڭڭ تۇتڭڭۇپ
هىؽاهلىي مەوعەتلىَ وارتتمىلىي ظىعڭىېمىلىي
ًالذت تەربىىەلىوىؽو ىىوىايىى سەرۈر.

ىىعٌش دىوو ًەربىز مۇىمىوذىى ىاۋۋتل ىڭۆسى
تەۋە ىىجىىماىىي تُپىڭا (يەهڭو ىڭۆس ئەلىىڭّە)
ئىشمەت وىلىؽوو ؼڭۇًرهى ئىشمىىڭو ىۈچڭۈن
وُلىذىى ٌېلىؽىچە پىذتٌارلىي ٌۆرظىىىؽڭوو بڭۇ
ئىشمەتلەرهو ىاۋۋتل ىۆسى ۋە ىڭۆس ىاىىلىعڭىذىى
باؼٌؼوو باػ تارتى بُلمايڭذىفان مڭۇوەددەط
ۋەسىپە وىلى بېٍىىىو .ىالٌي تاىڭاً بڭۇ ًەوڭىە
مۇهذته دەيذۇ« :ىو مۇىمىولەر! ىڭۆسەڭٌرهو ۋە
ڭۇ
ڭٌر يېىىلفڭ
ڭان ۋە تاؼڭ
ڭاڭٌرهو ىىوعڭ
ڭاً-چاوڭ
بڭ
بُلىذىفان رەًىڭم وىلمايڭذىفان وڭاتىىي وڭُل
پەرىؽڭڭىىلەر مڭڭۇىەٌٍەل بُلفڭڭان دَستئڭڭىىى
2
ظاوٌڭٌر»

ىالٌي يُلىفا ىۆسۈموو بېفىؽلىذىم دېمەً ؼۇ
يُلوىڭڭ ًڭڭُسۇرً-ڭڭاًۋەتلىزى ىىڭڭشسەت-
ًڭڭۆرمەتلىزىّىٌ ىەمەط بەلٍڭڭو ؼڭڭۇ يُلڭڭذت
ىۇچزىفان بارلىي وىعمەتلەر ۋە ٌڭۈلپەتلەرهو ًەش
ئۇؼاللىي بىلەن وُبۇل وىلىؾ دېمەٌىۇر .ىڭالٌي
تاىڭڭاً مڭڭۇىمىوٌر ًەوىىڭڭذە مۇهڭڭذته دەيڭڭذۇ:
﴿ؼۈبٌىعىشٌو ىالٌي مڭۇىمىولەردىى ىۇًرهىڭ
جاهلىزىوو ماللىزىوو ىۇًرـڭا جەهوەتوڭو بېزىڭ
ڭېىىۋتلذى﴾ .1دېڭڭمەً ىالًٌوى ڭ رتسىلىىىوڭڭو
ظڭ
ٌۆسلىّەن ًەربىڭز مۇىمىووىڭ جېوڭو ۋە مېلڭو
ىاللىرۇرۇن ىالٌي تەرىپىذىى ظېىىۋېلىوفان بُلىذۇ.
بۇًرهى ظاًىرلىزى پەوەت ؼۇهى ىاماهەتٍارلىزى
ڭذىى ىېلى ڭ
ڭۇ هۇوىىڭ
ڭاًط! بڭ
ڭابلىوىذۇ ئڭ
ًېعڭ
ىېىىىاهذت ًەوىىىي مڭۇىمىى ٌىؽڭىّە هېعڭرەتەن
پەوەت ىالًٌوى رتسىلىىىوو ٌۆسلەػ ۋە ىۆسىذىٍو
جان ۋە مال ىاماهىىىوو ىىّىعڭىّە تاپؽۇرۇؼڭىىى
باؼىا ًېچىاهذته ؼەئعىي مۇددىىا يڭاٌو ًايڭات
هىؽاهو بُلمايذۇ.

مىعڭڭالفا ىېلىڭڭ ىىېىعڭڭاه دىوىمىڭڭش سەرۈر
بُلمىفڭڭان ىەًڭڭۋتل ىاظڭڭىىذت ستٌڭڭاتوو ىڭڭۆسى
ياؼڭڭاۋتتىان يۇرتوىڭڭ ظڭڭىزتىفا ىەۋەتىؽڭڭٍىمۇ
رۇئعەت وىلمىفان .چۈهٍو ستٌاتوو ىۆس يۇرتىذت
ىايزىفاهذت ىاۋۋتل ىەڭ يېىىى تۇـىاهلىزى ىاهذىى
ىەتزتپىذىٍو ٌىؽىلەرِە ىەًمىڭىەت بېڭزىلّەن ۋە
ىۇًرهى ىېٌىىىاجلىزى وامذتلفان بُلىذۇ .ستٌڭات
ىايزىؽمۇ ىەظلىذە وُل-ىىلٍىذە بار ىڭادەملەرِە
هىعرەتەن دىى يُلىڭذىٍو مەجرڭۇرىىەت بُلڭۇپٌ
والماظىىى بەلٍو ىۆس هەپعڭو بىڭلەن ٌڭۆرەػ
وىلىؾ ىڭۆس هەپعڭىذىى ٌڭېچىؾ باؼڭىىٌرهو
ىۆسىڭڭذىى يڭڭۇوىزى بىلىؽڭڭوى بىڭڭز ىىپادىعڭڭو
ًېعابلىوىذۇ .بۇمڭۇ ىىماهفڭا بُلفڭان ىاًًىڭذە
ظادتوەت ۋە پىذتٌارلىىوو تەلەپ وىلىڭذىفان بىڭز
ىىرڭڭادەت .ئڭڭۇددى ؼڭڭۇهىغذەً ًەربىڭڭز

مەسٌۇر ىايەتىىى ىايان بُلفاهذەً پىذتٌارلىي
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ىۆسىوو تېپىۋتًًيذۇ.

مۇظۇلماهوى مەيلڭو مڭاددىي جەًەتڭىىى يڭاٌو
مەهىۋىي جەًەتىىى وىلىذىفان ئىشمەتلىزى ىۆسىوو
ىاتاؼلىزى ۋە پىذتٌارلىىلىزى ىاۋۋتل ىۆسى ىڭۆس
ىەتزتپىذىٍىلىزى ۋە ىۆس ئەلىىّە بُلۇؼو ٌېزەً.

 .2ئڭڭارتٌىېزى ئڭڭۇپ-مىڭڭجەسى
ىاًًىذىلىٍو ۋە تاًهىىفا ماط ٌېلىڭذىفان
ئىشمەتلەرهو ًايات هىؽاهو وىلى تالٌػ.

بۇهڭڭذته بُلفاهڭڭذت سىڭڭزىٍىؾ ۋە چارچاؼڭڭىىى
ؼۇهذتوٌ ىاظان بەل وُيۇۋېىىؽڭىىى ظڭاوٌهفىلو
بُلىذۇ.

پىذتٌارلىي ىۆس ظاًىرىوى ۋتوىىوو سېٌوىوڭو
ڭز
ڭاتىوو تەلەپ وىلىڭذىفان بىڭ
ًەتىڭا تېخڭو ًايڭ
ىەمەلىىەت جەرياهو .پىڭذتٌارلىي ٌۆرظڭىىىلمىّەن
ياٌو بىز تڭُپ ظڭادىي پىڭذتٌارلىزى بُلمىفڭان
ًېچرىڭڭز ئىڭڭشمەت يڭڭاٌو ىۇلۇـڭڭۋتر ًەرى ڭٍەت
ًەرِىشمۇ ٌۆسلىّەن مەوعىىىّە يېىەلمەيذۇ .ىڭۆس
هىؽڭڭاهىفا «ٌڭڭاۋتپمۇ ٌۆيمەيڭڭذىفان سىخمڭڭۇ
ٌۆيمەيذىفان» يُل بىلەن يېڭىىمەن دېّڭۈچىلەر
ىېوىىٍو «ٌاۋتپ»تىڭى مەًڭزۇش وڭالفۇچىٌردۇر.
دېڭڭمەً «ٌڭڭاۋتپ»وڭڭا ىىؽىىٌاظڭڭو بڭڭارًر
«ٌۆيۈػ»تىى ىىٍٍىلەهمەظلىٍو ًسىم.

ڭڭان
ڭڭَ ىاظڭ
ڭڭجەسى ىىىىىڭ
ڭڭىلەن مىڭ
مەظڭ
ًاياجاهلىوىذىفان ٌىؽىلەر ىۇسته مەسِىللىَ وڭُل
تۇتىذىفان ئىشمەتلەرِە ماط ٌەلمەيڭذۇ .بڭۇًر
بىزدەملىَ ًاياجاهوى تۈرتٍىعىذە ؼۇهذته بىزەر
ئىشمەتوو باؼڭٌپ والفڭان تەوڭذىزدىمۇ ٌامىڭل
ىُرۇهذىىالمايذۇ.
مىجەسى ىېفىز تەمٍىى بىز ىىؽٌرـا ىالذىزتپ
ًاياجاهٌهمايذىفان ٌىؽىلەر جىذدىي ئارتٌىېزلىي
دەرًال بېجىزىؽٍە تېّىؽلىَ ئىشمەتلەرِە مڭاط
ٌەلمەيذۇ .بۇ ئىل تەبىىەتىىٍو ٌىؽىلەرِە مەسٌۇر
ئىشمەت تاپؽۇرۇلۇپ والفان تەوڭذىزدە ىىؽڭٌر
ۋتوىو وەرەلىذە ًەل بُلماپ «وىزتىەت تۈِىّىچە
ىائُهۇموى ظەللىعو ٌۆيۈپ ٌېىىپىۇ» دېّەهذەً
ىىؾ بُلىذۇ .بۇ ًەوىە مۇهذته بىز ًېٍايەت بار:

يۇوىزىىو مەسمۇهٌرـا ماط ًالذت مەرًۇش ؼاىىز
رَسى ظڭڭايىوى مۇهڭڭۇ رۇباىىىىعڭڭىوو ىەظڭڭلەپ
ىۆتۈػ ىارتۇوچە بُلمىعا ٌېزەً:
ِۈل ىۈسەپ دېّەهڭىىم ظڭاهجىلذى تىڭٍەن
تىٍەهعىش ىەمەظڭٍەن بىلڭذىم ِڭۈل دېڭّەن .
ىاروامفڭڭا ياهفڭڭاهىىم ِڭڭۈل ىېىىىڭڭو ٌۈلڭڭۈپ:
«تىٍەهذىى وُروىاهفا ِۈل هەدە ىىٍەنگ»

پېؽىەدەش بىز ىائُهۇموى هاًڭايىىو وڭۇلىىو
يۇمؽاه يۇۋتػ مۆمىى بىز تالىپو بار ىىڭٍەن.
ىۇهى ىېفىڭز-بېعڭىي مىڭجەسى باؼڭىىٌرهى
ٌۆڭلىوو ىاـزىىمايذىفان مۇًيىم ئڭۇپ-پەيلڭو
بُلۇپمۇ ىۇظىاسى هېمە دېعە ئُػ-ئڭُػ دەپ
بېؽىوو لېغؽىىى تەظىىىٌپٌ ىُلىۇرىذىفان تەرىپو
ىۇظىاسىفا تُلىمۇ يارتيذىٍەن .ىۇظڭىاسى ىۇهىڭ
يۇوىزىىىذەً ظڭۈپەتلىزىوو يائؽڭو ٌڭۆرِەچٍە
ڭذىٍەن ۋە
ڭذىى ىايزىمايڭ
ڭان يېوىڭ
ڭۇهو ًەر واچڭ
ىڭ
واهذته دەرىڭغ بُلۇؼڭىىى وەتىىىڭوەسەر ىڭۇهو
واتواؼىۇرۇپ ىالذىذت ىُلىۇرـۇسىذىٍەن .مەيلڭو
ظُىال ياٌو دەرظٍە مۇهاظىۋەتلىَ ًەر واهڭذته
ِەپ ؼۇ تالىپوى ىېفىشىذىى چىىمىعڭا ىڭائۇهۇش
ىاهچە ىېزەهؽى ٌەتمەيذىٍەن .بىز ٌۈهو ىائُهۇش
دەرط بېزىۋتتعڭڭا وُسۇوىڭڭا ىېلىڭڭ وُيۇلفڭڭان
ظەللىعىّە مُرت بېؽڭىذىٍو جىوچىزتـوىڭ ىڭُتو
تۇتىؽى ٌېىىپىۇ .بڭۇهو ٌڭۆرِەن ىالڭذىزتڭفۇ

يۇوىزىڭڭذت پى ڭذتٌارلىي ىۇوڭڭۇمو ۋە ىۇهى ڭ
دىوىمىشدىٍو ىُرهو تُـزىعىذت وىعىىچە تُئىىلى
ىۆتىۇه .ىەمذى پىذتٌارلىي رًَو يېىىلذۈرۈؼڭىە
ڭىا
ڭلىَ ۋە ظاولىوىؽڭ
ڭٍە تېّىؽڭ
ڭىەت بېزىؽڭ
ىەًمىڭ
تېّىؽلىَ تەرەپلەرهو ىُتىۇرىفا وُيۇپ ىۆتىمىش:

 -1پىذتٌارلىي رًَىوو ىۇرـۇتىڭذىفان
ىامىلٌر:
« .1وۇرىان ٌەرىم» ًەدىغ ؼڭەرىملەر ۋە
ياٌو ىىؽڭەهچىلىَ مەهڭرەلەردە بايڭان وىلىوفڭان
پىذتٌارلىىىا ىاًوىڭذتر وىععڭە ۋە رىڭۋتيەتلەرهو
ٌۆپزەً مۇًًىشە وىلىؾ .بۇهذته بُلفاهڭذت ًەر
وېڭڭىىم ىۆسىڭڭذە ظۇظڭڭلۇه يڭڭاٌو ًُرۇهلڭڭۇه
ٌۆرۈهّەهذە ؼۇ ۋەوە ًەش وىععىلەر ٌۆس ىالذىڭذت
ڭاش ىېلى ڭ
ڭذۇ-دە ؼڭڭۇهىغذىى ىىلٌڭ
ِەۋدىلىوىڭ
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هڭڭۆۋەتىە ًەمعڭڭاًە ًەمٍەظڭڭىپلەر بىڭڭلەن
ڭۆس
ڭادەش ىڭ
ڭلىي ًەر ىڭ
ڭوو ئالىماظڭ
ًەمٍارلىؽىؽڭ
ىالذىفا بىز ىېچىىىا مىزتپ بُلۇۋېلىؾ دىى يُلىذت
ئىڭڭڭشمەت وىلىۋتتىڭڭڭان وېزىوذتؼڭڭڭلىزىمىشهى
ٌۆپىوچىعىذە ٌۆرۈلۈۋتتىان بىز هۇوعان.

مىجەسى ىىىىىَ بىڭز تالىڭ  :ظڭەللە ظڭەل...
دېّۈچە ىائۇهۇش ىۇهو هُوۇؼٌپ :بىش ظڭەللىوى
بابىذىى ىۆتۈپ بڭُلفىلو هەۋته دەپ ۋتروىڭزتپ
ىۇهو جىمىىى وُيۇپىۇً .ېلىىڭو مڭۆمىى تالىڭ
ِەرچە ظەللىّە ىُت تۇتىؽى ٌەتٍىوىوو ٌۆرِەن
بُلعىمۇ ىۇظىاسىوى ىالذىڭذت ىڭاۋۋتل ىىٍٍڭو
ڭزتش بىلذۈرۈۋەتٍەهڭڭذىى
ڭۈپلەپ ىېٌىىڭ
ڭُلىوو جڭ
وڭ
ٌېىىى تەۋەسسۇ بىلەن تاست وىزتىەت ؼەٌلىذە :ىىي
ًۆرمەتلىَ ىۇظڭىاسىم ىەدەبعڭىشلىَ بُلعڭىمۇ
دېمىعەش بُلمىذى مڭُرت بېؽڭىذىٍو چىزتـڭذىى
ڭۇ.
ڭو دەپىڭ
ڭى ٌەتىڭ
ڭُت تۇتىؽڭ
ظڭەللىلىزىّە ىڭ
ؼاِىزتوى ىەسمىلىَ بىڭلەن ىېىىىڭان بڭۇ ِېپڭو
تۈِىّىچە ىائۇهۇموى ظەللىعو پۈتۈهلەپ ٌۆيۈپ
بُپىۇ.

ىەلۋەتىە هۇوعاهعىش ىادەش مەۋجۇت بُلمايذۇ.
لېٍىى بىش ًەمٍارًؼماوچو بُلفان ٌىؽىلەر هاۋتدت
هۇوعاهوو ٌەظى وىلىۋتلفان ىادەملەرً بُلمىعڭا
مۇهاظڭڭى ؼڭڭەٌىلذە ًەمٍڭڭارلىي ىُرهىىىڭڭ
ىاًًىذىلىٍلىزىوو جڭارى وىلذۇرۇؼڭىا پۇرظڭەت
يارىىى بېزىؾ ىىوىايىى مۇًىم .بىڭز ىادەموىڭ
ىاهچىٍو بىڭز ئاتڭالىىلىزى تۈپەيلىڭذىى ىڭۇهو
پۈتۈهلەپ مۇهاظىۋەت چەمرىزىٍىمىش دتىىزىعڭىذىى
ظڭڭڭۈپۈرۈپ تاؼلىعڭڭڭاه ىۇهىڭڭڭ باؼڭڭڭىا
ىاًًىذىلىٍىلىزى ٌۆمۈلۈپ بُـۇؼلىوى والىذۇ.
ًەمذە ىۇ ىۆسىّە باؼىا بىڭز مۇهاظڭىۋەت تڭُپو
ىىشدەپ بارت-بارت بىشهى ظڭېپىمىشدىى چۈؼڭۈپ
وېلىؽو ًەتىا پۈتۈهلەپ بىشِە وارؼو ظڭەپلەرِە
وُؼۇلۇپ ٌېىىؽىمۇ مۇمٍىى .هاًايىىو ىېوىىٍڭو
ڭذت
ڭۆسلەرِە وارىفاهڭ
ڭّەن ظڭ
ڭال ٌەت» دېڭ
«يُوڭ
«ٌەل وُلۇڭوو بەر» دېّەن ظۆسلەر يېىىؽڭلىي
بُلىڭڭڭذۇ .مۇًيىملىڭڭڭي ىەپۇچڭڭڭاهلىي ٌەڭ
وُرظاولىىوى وايىل ٌڭۈچو ًەر واهڭذته ىېلفڭار
وُرتلٌردىومڭڭۇ يڭڭۇوىزى تۇرىڭڭذۇ .باؼڭڭىىٌرهو
ًەرِىشمۇ وارت ٌڭۈچ ىڭاروىلىي وايىڭل وىلفىلڭو
بُلمايذۇ .وارت ٌۈچ ىاروىلىي پەوەت وُروڭۇتىىلو
بُلۇؼو مڭۇمٍىى .ىەممڭا پەسىڭلەت ىڭاروىلىي
مېٌىز-مۇًەبرەت ىاروىلىي ًەر ىادەمّە ىۆسىوى
وەدىز-وىممىىىوو ًېغ وىلذۇرۇػ ىاروىلىي باؼىا
ۋتظىىلەر بىلەن يېىەلمىّەن مەوعەتلەرِە يەتٍىلڭو
بُلىذۇ .ؼۇهى ىۈچۈن بىزەر ظڭاًەِە مەظڭىۇل
بُلفاهٌر ىەڭ ىڭاۋۋتل ًەمعڭاًە ًەمٍەظڭىپلەر
بىلەن بُلفان ًەمٍارلىىىڭا هاًڭايىىو ىەًمىڭىەت
ڭىا
ڭذت باؼڭ
ڭارلىي جەرياهىڭ
ڭمً .ەمٍڭ
ڭو ًسىڭ
بېزىؽڭ
ٌەظپذتؼٌرهى ىەيب-هۇوعاهلىزىفا ٌۆپزەً ٌڭۆس
يۇمۇػ ىارتۇوچىلىي پەسىلەتلىزىوڭو ٌڭۆپزەً
ٌۆرۈػ ٌېزەً.

ىەًۋتل ماها ؼۇهذته ًەر ىادەموى ىڭۆسىّە
يارىؽا ىارتۇوچىلىىو ۋە يېىەرظڭىشلىٍو بُلىڭذۇ.
ىىڭڭڭؾ ىۈظڭڭڭىىذىٍىلەر ىەتىزتپىڭڭڭذىٍىلەرهى
ىڭڭارتۇوچىلىي ۋە يېىەرظڭڭىشلىٍلىزىوو تڭڭُـزت
مۆلچەرلەپ ىىؽىا تەيولىىەلىعڭىٌ ًەر ىادەمڭذىى
ىۈهۈملڭڭۈً پايڭڭذىٌهفىلو بُلىڭڭذۇ .دتهاًرهىڭڭ
مۇهذته بىز ِېپو بار« :جاًاهذت ٌېزەٌعىش ىادەش
مەۋجڭڭڭڭڭۇت ىەمەط پەوەت ٌېزەٌعڭڭڭڭڭىش
وىلىۋېىىلىذىفان ىادەملەرً مەۋجۇت».
هڭڭاۋتدت ىىڭڭؾ ىۈظڭڭىىذىٍىلەر يائؽڭڭو
بايىىىالمىفان بُلعا ىۆسىذە بىزەر ىڭارتۇوچىلىي
ياٌو ىىىىىذتر بارًر ىۆسى تەؼەبرۇظٍارلىي بىلەن
ىۆسىوىڭڭ ىىىىىڭڭذترىوو ۋە تڭڭاًهىىوو ىىڭڭؾ
ىۈظىىذىٍىلەرِە بىلڭذۈرۈپ وُيعڭا ۋە وُلىڭذىى
ٌېلىڭڭذىفان ىىؽڭڭٌرهو ىڭڭۆس ىالڭڭذىفا تارتعڭڭا
هۇرـۇهلىفان بىٌۇدە بەدەل تەٌڭزتر ىەمڭّەً ۋە
سېٌىى ىىعزتپچىلىىىوى ىالذىوو ىالفىلو بُلىذۇ.

ً .3ەمٍارلىىىا ىەًمىىەت بېزىؾ
ىادەش ىۆس تەبىىىىىذىوٌ تُپلىؽى ياؼايذىفان
ڭذته
ڭز تى ڭ  .ىۇهڭ
ڭل بىڭ
ڭا مايىڭ
ٌُللېٍىىپچاهلىىىڭ
بُلفاهىٍەن ٌىؽىلىَ تۇرمۇؼىا چُوۇش مڭۇىەيىەن
بىز مۇهاظىۋەت چەمرىزىٍو ىىچىذە ياؼاؼىا تُـزت
ٌېلىذۇ .مۇهاظىۋەت چەمرىزىٍىمىش واهچە ٌەڭڭزى
بُلعا ىىمٍڭاهىىەتلىزىمىش ؼڭۇهچە سَر بُلىڭذۇ.

ؼۇهو ىۇهىۇماظلىي ًسىمٍو مەظىۇلٌر هڭېمە
دېعە ئُػ-ئُػ دەپٌ تۇرىذىفان ىڭادەملەردە
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ىەًمىىەتٍە ىىّە.

ىىجادچاهلىي ىاٌىىپلىي وىشـىولىڭي بُلمايڭذۇ.
ڭشمەت ۋە
ڭو ئىڭ
ڭار ـېمڭ
بۇهڭذته ىادەملەرهىڭ بڭ
ٌەظپوى رتۋتجلىوىؽڭو ۋە ِۈللىوىؽڭىذە ىەمەط
ڭڭىي
ڭڭۆسىّە ىىععڭ
ڭڭىۇلٌرهى ٌڭ
ڭڭو مەظڭ
بەلٍڭ
ڭو
ڭۇ تەبىىەتىىٍڭ
ڭىذۇ .بڭ
ڭٍىٌ مەرٌەسلىؽڭ
ٌۆرۈهۈؼڭ
ٌىؽىلەردىى پىڭذتٌارلىي ۋە ىڭۆسىوو بېفىؽڭٌػ
رًَىوڭڭو ٌۈتڭڭۈػ ؼڭڭەيىاهذىى ىىمڭڭان تەلەپ
وىلفاهذەٌٌ بىز ىىڭؾ .دېڭمەً بىڭز تۈرٌڭۈش
پىذتٌارًرهى بُلۇؼىوو ىۈمىذ وىلىڭذىفان ىىڭؾ
ىىّىلىزى ىاۋۋتل ىڭۆس ىەتزتپىڭذىٍو ٌىؽڭىلەرهو
مۇىەيىەن دەرىجىذە پىٍىز ًەرىڭٍەت ئىڭشمەت
بُؼلۇوو بىلەن تەمىولىؽو ًەر ىىؽڭىا ىڭۆسىوو
مەرٌەس وىلىۋېلىؽڭڭڭىىى ظاولىوىؽڭڭڭو ٌېڭڭڭزەً.
پىڭڭذتٌارلىي ٌىؽڭڭىلەرهى ئىڭڭشمەت ۋە ٌەظڭڭى
جەرياهىذت يېىىلىذۈرىذىفان ظۈپىىو بُلڭۇپ بڭۇ
پەوەت ؼۇ ٌەظڭى ۋە ئىڭشمەت مەظڭىۇللىزىوى
ىڭڭادەش تەربىڭڭىەلەػ ۋە يېىىلڭڭذۈرۈػ دىىىوىڭڭ
يۇوىزى-تۆۋەهلىٍىّە وارتپ ىُئؽاػ بُلمايڭذۇ.
ىىؾ ىىّىلىزى ۋە مەظىۇلٌر ًەمٍارًؼىۇچىٌرهو
تالٌؼىا ٌۆڭلىّە ياوىاهوو ياٌو ىاللىىاهذتوىۇر بىڭز
مۇهاظىۋەتوو ىاظڭاط وىلماظڭىىى بەلٍڭو ىەڭ
ىاۋۋتل ىىىىىذتر ۋە تاًهىوو ىاظاط وىلىؾ ًسىم.
چۈهٍو تاًهت ۋە ىىىىىذتر بىزتۋًرهڭو تەولىڭذ
وىلى ىۆِىوىۋتلفىلو بُلىڭذىفان هەرظڭە ىەمەط.
ىەمما ىۇهىغذىى باؼىا ظۈپەتلەرهو ىاظىا-ىاظڭىا
يېىىلذۈرۈۋتلفىلو بُلىذۇ.

 .4ىُرتڭڭاه هىؽڭڭان ۋە ىُرتڭڭاه ٌەظڭڭى
ىىّىلىزى ظاـٌش تەرەوىىىات مەوعىىىذە ىىجىىماىىي
تُر ؼەٌىللەهذۈرۈػ .بۇهذته بُلفاهذت ىارىڭذىى
بىزەر ٌىؽىوى وىشـىولىىو تۆۋەهلەپ ٌەتعە يڭاٌو
ىىشتىزتپىڭڭڭا دۇچ ٌەلّەهڭڭڭذە باؼڭڭڭىىٌرهى
ىۈهذەؼڭڭڭلىزى ًەمٍڭڭڭارلىىلىزى وُلىڭڭڭذىى
يېىىلەؼڭڭلىزى ىڭڭاروىلىي ىۆسىوىڭڭ ىەظڭڭلىذىٍو
هىؽاهىوو تېپىۋتًًيذۇ .ىۇهذته بُلماپ ًەر ىادەش
يەٌٍە ؼەٌىلذە پىذتٌارلىي ٌۆرظىىى مېغىۋەرظە
وىلفان ىىؽو ۋە ٌۆرظەتٍەن ئىشمەتلىزىّە وارىىڭا
ًېچىاهذته هەتىجە ياٌو ىۈهۈموو ًېغ وىٌلمىعا
ىۆسىوو «ىۆسى ٌەلّەن يارەپ ىڭۆسى ٌەتڭٍەن
يارەپ» بُلۇپ والفاهذەً ًېغ وىلى والىڭذۇ-
دە ىاٌىپىچاهلىىو ۋە وىشـىولىىو ىېفىز تُظڭالفۇـا
ىۇچزتيڭڭذۇ .ؼڭڭۇهى ىۈچڭڭۈن ىۆسىڭڭارت ىىلٌڭڭاش
بېزىؽڭڭەلەيذىفان وىلىۋتتىڭڭان ئىشمەتلەرهىڭڭ
ىەًمىىىىىوو ًېغ وىلذۇرتًيذىفان ىىجىىماىىي تُر
ؼەٌىللەهذۈرۈػ پىذتٌارلىي رًَىوو ىۇرـۇتۇؼڭىا
ىاًًىذە ىەًمىىەتٍە ىىّە.
ظڭەلرىي پُسىىعڭىىە
ً .5ەر ىىؽىا پاظعى
تۇتىذىفان ٌىؽىلەردىى يىزته تۇرۇػ .ؼڭۇهذته
بىز تۈرٌۈش ٌىؽىلەر بڭارٌو ًەر واهڭذته بىڭز
ىىؽوو باؼٌؼىىى بڭۇرۇن ٌڭۆسىّە ىەڭ ىڭاۋۋتل
مەـلۇبىىەت ٌۆرۈهىذۇ .ىۆسى تُـزت دەپ وارىفان
ىىؽىا وارىىا ٌەظٍىى پُسىىعىىە تۇتالماپ دتىىڭم
ىىشتىڭزتپ چېٍىڭپٌ يۈرىڭذۇ .بڭۇ
ىىٍٍىلىوى
ئىلذىٍو ٌىؽىلەر بىلەن مەلۇش بىز ۋەسىڭپە يڭاٌو
ئىشمەتوو ۋۇجۇتىا چىىارمڭاه بەظڭو مۈؼڭٍۈل.
ىۇًر دتىىم ىىؽٌرهو تەتۈرىّە تُلفاپ باؼىىٌردت
ظەلرىي تەظىز پەيذت وىلىذۇ ۋە ىىؽٌرهى هُرمال
ىاٌىى يۈرۈؼىؽىّە تُظالفۇ بُلىذۇ .ىۇًر مەلۇش
ٌەظى ياٌو هىؽاهوو يائؽو ٌۆرِەهذەً وىلفىوو
بىلەن ىڭۇ يُلفڭا ىڭۆسىوو بېفىؽڭٌػ ۋە وەدەش
وُيۇؼىا جۈرىەت وىٌلماپ «ٌۆمعڭەش پىؽڭارمۇ
ياوعاش تۇتارمۇ» دەپٌ ىىٍٍىلى يۈرىذۇ .هڭاۋتدت
بڭڭۇ تەبىىەتىىٍڭڭو ىڭڭادەملەر ئىڭڭشمەت ظڭڭېپىّە
وُؼۇلۇپ والفاهذت باؼىىٌرهى رًَىي ٌەيپىىاتىفا
ۋە ىاٌىىپچاهلىىىفىمۇ ىېفىز ظەلرىي تەظڭىز پەيڭذت

مەلۇش بىز هىؽڭان ىاظاظڭىذت ًەمٍارًؼڭىان
ٌىؽىلەر ىۆس ًەمٍارًؼىۇچىلىزىذىى ًەممە ىىؽڭىا
پۈتۈهلەپ يۈسدە-يۈس ًەمٍارلىىوو تەلەپ وىلعڭا
ڭڭڭذۇ.
ڭڭڭۇمٍىى بُلمايڭ
ڭڭڭۇ مڭ
ڭڭڭو بڭ
ىېوىىٍڭ
ًەمٍارًؼڭڭىۇچىٌرهى ىەمەلىڭڭي ىىىىىڭڭذترى
ىاًًىذىلىٍو ؼڭارتىىىىفا وارىىڭا پۈتڭۈن يڭاٌو
وىعمەن ًەمٍارلىي ىُرهىىىؽىا بُلىذۇ.
دېمەٌچو بُلفىوىمىش مەلۇش بىز ٌەظى يڭاٌو
ظڭڭاًەدە ئىڭڭشمەت وىلىۋتتىاهٌرهىڭڭ ىەتزتپىڭڭذت
ئىڭڭشمەت ۋە هىؽڭڭاهوو يائؽڭڭو چۈؼڭڭەهّەن
ىىخٌظڭڭڭمەن ئڭڭڭالىغ بىڭڭڭز تۈرٌڭڭڭۈش
ًەمٍارًؼڭڭىۇچىٌرهى بُلۇؼڭڭو پىڭڭذتٌارلىىوو
ىاؼۇرۇػ ۋە ىىشچىلٌؼىۇرۇؼىا ىىوىڭايىى مڭۇًىم
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وُيۇپ ىڭۆسىّە ىىىىرارظڭىش وڭارتػ دېّەهلىڭَ
ىەمەطٌ .ۈچلۈً رىىڭابەت ىېغڭو ۋە جىڭذدىي
ٌېزسط تۇيفۇظو بُلمىفان ىادەملەردىى ىاًًىڭذە
ڭىىٌرهو
ڭذۇ .باؼڭ
ڭا چىىمايڭ
ڭجە ۋۇجۇدوڭ
ڭز هەتىڭ
بىڭ
ىۆسىذىى يۇوىزى بىلىؾ دېّەهلىڭَ ىىزىؽڭىلّەن
وىممەتلەردە يۇوىزى بىلىؾ دېّەهلىَ بُلىڭذۇٌو
ًەرِىشمڭڭۇ بېفىؽٌؼڭڭٌردت ىەمەط .رىىڭڭابەت
بېفىؽٌؼىا بُلۇؼو ٌېزەٌٍو ىىزىؽىؽىە ىەمەط.
بۇ هۇوىىذىى ىۆسىوو بېفىؽٌػ ۋە چىڭذتمچاهلىي
ٌۆرظىىىؽڭڭىە تڭڭُـزت رىىڭڭابەت ؼڭڭەٌىللەهذۈرۈػ
ڭو
ڭوى يادرَظڭ
ڭلەرِە ىىزىؽىؽڭ
ڭۇىەيىەن هەتىجىڭ
مڭ
ًېعڭڭابلىوىذۇً .ەر ىىؽڭڭىا رىىابەتعڭڭىشلىٍوو
بەظلەؼمەظلىٍوو پەسىلەت ًېعڭابٌپ يۈرىڭذىفان
ٌىؽىلەر ًېچىاهذته ىۇتۇه ۋە مۇۋەپپەوىىەتلەرِە
ىىزىؽەلمەيذۇ .ىالٌي تاىڭاً وۇرىڭان ٌەرىمڭذە:
«وىشىىىڭڭۇچىٌر ؼڭڭۇهىغفا وىشىىعڭڭۇن» دېڭڭىىؾ
ىاروىلىي ىالًٌوى جەهوىڭىىّە وىشىىىۇچىٌرهىڭ
ىۆسىارت مۇظابىىە ٌەيپىىڭاتو ؼەٌىللەهذۈرۈؼڭىوو
ىىؽارەت وىلى ىۆتىذۇ .تُـزت بُلفڭان رىىڭابەت
ىېغو پاىالىىەتچىلەرِە ًاياتو ٌۈچ بېفىؽٌيذۇ ۋە
ىۇًرهىڭڭڭ پاىڭڭڭالىىەتلىزىّە سَر دەرىجىڭڭڭذە
جۇؼىۇهلۇه ىاتا وىلىذۇً .اياتو ٌۈچو ىۇرـڭۇپ
تۇرمىفان پاىالىىەتچىلەرهى ىىلمڭان ًالڭذت دتۋتش
وىلىۋتتىڭڭان پاىڭڭالىىەتلىزى ٌۆڭڭڭۈلّە تەظڭڭەللىي
بًُلىفان تەوذىزدىمۇ هەتىجە ۋە مڭۇۋەپپەوىىەتٍە
ۋەظىلە بًُلمايذۇ.

وىلىذۇ .ؼۇهى ىۈچۈن بەسى مۇًىم ئىشمەتلەردە
يۇوىزىىىڭڭذەً ٌىؽڭڭىلەرهو ظڭڭەپوى ظڭڭىزتىذت
والذۇرۇپ وُيۇؼىا تُـزت ٌېلىذۇ.
 .6ىۆسىارت ىېىىڭزتپ وىلىؽڭى باؼڭىىٌرهو
ٌۆپزەً رىفرەتلەهذۈرۈػ .يېغڭو باؼڭٌهفان ًەر
واهذته بىز ىىؾ هۇرـڭۇن ىەِڭزى-تُوڭايٌرهو
بېعى ىۆتۈػ ىاروىلىي ىاهذىى ٌامالىفا يېىىڭذۇ.
ؼۇهى ىۈچڭۈن ًەر ىىڭؾ باؼلىوىؽڭو بىلەهڭٌ
ىۇهىغذىى مڭۇٌەممەللىٍوو تەلەپ وىلىڭ ىىڭؾ
باؼلىفاهٌرهو ًُدۇوىۇرۇپ وُيڭۇػ ىۇًرهىڭ
ىڭڭۆسىّە بُلفڭڭان ىىؽەهچىعڭڭو ۋە دتدىللىىىوڭڭو
ظۇهذۇرۇػ واتارلىي ىىؽٌر هىؽان ۋە ئىڭشمەتٍە
سَوڭڭو بڭڭارًرهو ًڭڭېچ ىىؽڭڭىا دتدىڭڭل وەدەش
ٌەلىۈرەلمەيذىفان ًەممە ىىؽڭىىى ئڭاۋتتىزلىوىپٌ
يۈرىڭڭذىفان ىڭڭۆسىّە ىىؽڭڭەهمەيذىفان ًالفڭڭا
ٌەلىۈرۈپ وُيىذۇ .ماًىىەتىىى وىلىڭ ىېىىىاهڭذت
هۇرـۇن ىېىىىذترلىىٌرهو ياٌو ٌەلّۈظڭىذىٍو سَر
مۇۋەپپەوىىەتلەرِە ظاًىب بًًُيذىفان ٌىؽىلەرهو
ىۆس ىىچىمىشدىٍو ًەددىذىى سىىادە مۇٌەممەللىڭَ
وُـلىؽىذىفان ٌىؽىلەر بۆؼۈٌىذىٌ تۇهجۇوىۇرۇپ
وُيىذۇ .يېغڭو بىڭز ىىؽڭىا تۇتڭۇػ وىلفڭاهٌر
باؼىىٌرهى تەهىىذى ياٌو هُوۇؼڭىذىى ٌڭۆپزەً
رىفرەتلەهذۈرۈؼو ۋە ىېىىزتپ وىلىؽىفا ىېٌىىىاجلىي
بُلىذۇ .باؼىىٌرهو ىېىىزتپ وىلىؽمۇ ىالىىجاهڭائ
پەسىلەت ًېعابلىوىذۇ.
 .7تڭڭڭُـزت بُلفڭڭڭان رىىڭڭڭابەت ىېغڭڭڭو
ؼەٌىللەهذۈرۈػ .ىىوعان تەبىىىىىڭذە ىەظڭلىذىوٌ
يائؽىلىي ۋە ىۇتۇوٌرهى ىۆسىّە تەۋە بُلۇؼڭوو
ىىعىەيذىفان بىز ئىل ؼەئعىىەتچىلىَ ئاًىؽڭو
بُلىذۇ .ؼۇهى ىۈچڭۈن «وۇرىڭان ٌەرىڭم» ۋە
ًەدىغ ؼەرىملەردە باؼىىٌرهو ىۆسىذىى يڭۇوىزى
بىلىؾ يڭاٌو ىڭۆسىّە هېمىوڭو يائؽڭو ٌۆرظڭە
باؼىىٌرـىمۇ ؼڭۇهو يائؽڭو ٌڭۆرۈػ ىىوىڭايىى
ٌۈچلۈً تەٌىىلىوىڭذۇ .لڭېٍىى بڭۇ ىىؽڭٌرهى
ىەمەلىىلىؽىؽو ٌىؽىلەرهى ىىمان ۋە ظادتوىىىوى
ىاجىشٌ-ۈچلۈٌلىٍىّە وارىىا ىُئؽاػ بُلمايذۇ.

 .8دىوىمىشـڭڭڭا ئىڭڭڭشمەت وىلىۋتتىڭڭڭان
ىاٌىىپچڭڭاهلىىو يڭڭۇوىزى جۇؼڭڭىۇن ٌىؽڭڭىلەرهو
مۇهاظڭڭى ؼڭڭەٌىلذە ىُئؽڭڭىمىفان يُظڭڭۇهذت
تەوذىزلەػ رًَىوو ٌۆتۈرۈپ وُيڭۇػ .دىوىڭي
ئىشمەت ۋە پاىالىىەتلەرهو ىۆتەۋتتىڭان هۇرـڭۇن
ٌىؽىلەر ىۆسىوو بۇ يُلفا ئالىغ ىاتىفان بُلىذۇ.
ىۇًر پەوەت ىالًٌوى رتسىلىىىوو ٌۆسلەپ ىىمان
ۋە ۋىجذتهوى چاوىزىىىفا ىاۋتس وُؼۇپ ًاياتىوى
ئەۋپٍە ىۇچزىؽىفا وارىماپ ىۆسىوى ىىمٍڭاهىىەت
دتىىزىعىذىٍو ىىؽٌر بىڭلەن ؼڭۇـۇللىوىذۇ .بڭۇ
ىىوىايىى وىممەتلىڭَ رَي .لڭېٍىى بڭۇ ئڭالىغ
ٌىؽىلەرمۇ باؼىىٌرـا ىُئؽاػ ىىوعڭان بُلڭۇػ
ڭۆڭلىوو
ڭذۈرۈػ ۋە ٌڭ
ڭلەن رىفرەتلەهڭ
ڭۈپىىو بىڭ
ظڭ

باؼىىٌرهو ىۆسىذىى يۇوىزى بىلىؾ دېّەهلىڭَ
ڭٌپ
ڭىىٌرـا تاؼڭ
ڭوو باؼڭ
ڭمە ىىؽڭ
ڭۇ ًەمڭ
ًەرِىشمڭ
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بىخۇتٌؼىۇرۇپ ىىزتدىوو ِالٌؼىۇرۇپ وُيىڭذۇ.
بۇ ًالفا ٌېلى بُلفان ٌىؽىلەرِە ىاًًىذە مۇًىم
ئىشمەتلەر هىعڭى بُلڭۇپ والفڭان تەوڭذىزدىمۇ
ىۆسىوى ٌڭۆهّىوو بڭُيىچە پەرۋتظڭىش مۇىڭامىلە
ًۆددىعىذىى چىىالمايذۇ.
وىلى

ٌۆتۈرۈپ وُيۇؼىا ىېٌىىىڭاجلىي .يائؽڭو ىىڭؾ
وىلفڭڭۇچىٌرهو مڭڭاددىي ۋە مەهىڭڭۋىي جەًەتڭڭىىى
وُلٌػ وۇۋۋەتلەػ ًېچ بُلمىفاهڭذت ٌڭۆڭلو
ٌۆتۈرۈلىذىفان ِەپ-ظڭۆسلەر بىڭلەن بُلعڭىمۇ
رىفرەتلەهذۈرۈپ وُيۇػ ىۇًرهى تىزىؽچاهلىىىوو
تېخىمۇ ىاؼۇرۇؼىا تۈرتٍە بُلىذۇ .هاۋتدت ىۇهذته
وىلماپ ىىؾ وىلمىفاهٌر بىلەن ًېچ ٌىؽىوى ٌارى
يُه بىزەر ىىؽىا تۇتۇػ وىلفۇچىٌرهو تُئىىماپ
تەهىىذلەۋەرِەهذە پىذتٌارلىي رًَڭو ۋە ىڭۆسىوو
بېفىؽٌػ رًَو ظۇظٌپ والىذۇً .اسىزوو دىوىي
ئىشمەت ظېپىمىشدە ٌۆپىوچە ظڭاًەلەرهى بڭُػ
وڭڭۇرۇه وېلىؽڭڭىفىمۇ مۇؼڭڭۇهذته باؼڭڭىىٌرهو
ڭڭو ٌۆتۈرۈؼڭڭڭوو
ڭڭذۈرۈػ ۋە رًَىوڭ
رىفرەتلەهڭ
ئالىمايذىفان مىجەسىمىش ظەۋەپ بُلفان بُلۇؼڭو
مۇمٍىى.

پەيفەمرەر ىەلەيٌىععاًش «يُلڭذىى ىەسىىەتوڭو
يىزتوٌؼىۇرۇؼڭڭوو ىىماهوىڭڭ ىڭڭادەتىىٍو بىڭڭز
ىىپادىعو» دەپ ٌۆرظەتٍەن ىىذى .هاۋتدت دتىىڭم
ىۇلۇـۋتر ىىؽٌرهىٌ چۈؼەپ يۈرىذىفاهٌر يُلذىٍو
ٌىچىٍٍىوە بىز ىەسىىەتوڭو يُوىىىؽڭىا ىەًمىڭىەت
بېزەلمىعە ىۇًرهى ىۇلۇـۋتر ىىؽٌرهو ۋۇجۇدوا
چىىىزتلىؽو هاتايىى.
يېىىوذت ٌۆرۈؼمىّىلو هەچڭچە يىڭل بُلفڭان
ىەمما مەن ىىشچىل ـايىۋتهە ًڭۆرمەت بىلڭذۈرۈپ
ٌېلىۋتتىان بىز واهچەيلەن بىلەن هەچچە ٌۈهلڭۈً
بىڭڭز پاىڭڭالىىەتىە بىڭڭزِە بُلڭڭۇپ والڭڭذىم .مەن
ڭار ۋە
ڭايىىو ىىلفڭ
ڭۇًرهو هاًڭ
ڭزى ىڭ
ىڭۇستوىىى بىڭ
ڭۆرمەت
ڭارتپ ًڭ
ڭذۇ دەپ وڭ
ڭؾ ٌېلىڭ
ڭذىى ىىڭ
وُلىڭ
ڭا ىۇًرهى ڭ
ڭذىم .ىەممڭ
ڭّەن ىىڭ
ڭذۈرۈپ ٌەلڭ
بىلڭ
ىەمەلىىىىڭڭو مېوڭڭو ىىوىڭڭايىى ىەپعۇظڭڭٌهذۇرۇپ
وُيذى .ىۇًر ىەظلىذە ئىلو ٌۆپ دىوىي تەربىڭىە
ڭلەن
ڭٌر» بىڭ
ڭۆسى «ىۇؼؽڭاه ىىؽڭ
ٌڭۆرِەن ىڭ
ڭُڭ
ڭم «چڭ
ڭا دتىىڭ
ڭذىفان ىەممڭ
ڭفۇل بُلمايڭ
مەؼڭ
ىىؽٌر»هو ىُيٌيڭذىفان ٌىؽڭىلەر ىىڭذى .مەن
بۇرۇن ىۇًرهى ظُرۇهو ۋە يېوىفڭا بېزىؽڭىىومۇ
ىەيمىوەتىىم .ىۇًرهى ئىلو چڭُڭ ىۆلىماًرـڭا
ًەتىڭڭا جەمىىڭڭىەتٍە سَر تەظڭڭىز ٌۆرظڭڭەتٍەن
پىؽىەدەملەرِىمۇ باًڭا بېزىۋتتىڭاهلىىىوو ًەتىڭا
بەسىلىزىوو تەهىىذلەۋتتىاهلىىىوو ىاڭلىفان ىىڭذىم.
ىۇًر ِەپ ىارىلىزىذت ىۆسىّە ًڭېچ پۇرظڭەتوى
بُلمايۋتتىڭڭاهلىىىوو هڭڭاۋتدت بُلڭڭۇپ والعڭڭا سَر
ىىؽٌرهو ۋۇجۇدوڭا چىىىزىۋېىىڭذىفاهلىىىوو ىىمڭا
وىلىؽىان ىىذىً .اً ىارىذىى بىڭز وڭاهچە يىڭل
ىۆتٍەهذىى ٌېىىى ىۇًر بىلەن بىز واهچە ٌۈن بىز
ظُرۇهذت بُلڭۇػ جەرياهىڭذت ىۇًرهىڭ پۈتڭۈن
ىڭڭۆمزىوو ىۇلۇـڭڭۋتر وڭڭۇرۇه ِەپڭڭلەر بىڭڭلەن
ىۆتٍۈسِەن ىېفىش پالىۋتهلىزى ىىٍەهلىٍىوو ًڭېغ
وىلڭڭذىم .بڭڭۇرۇهٌردت ىۇًرـڭڭا ًەۋەط وىلفڭڭان
بُلعاش ىەمذىلىٍىە ىۇًرـا ىىچ ىاـزىىى والذىم.

ىەرەبلەرهى «ىىوعڭان ىېٌعڭاهوى وڭۇلو»
دەيذىفان بىز ًېٍمەتلىَ ظۆسى بار .ىەمەلىىەتڭىە
هاًايىىو وىشـىولىي بىڭلەن ئىڭشمەت وىلىۋتتىڭان
ٌىؽڭڭىلەرهو تُئىىماظڭڭىىى تەهىىڭڭذلەپ يڭڭاٌو
وىلىۋتتىاهلىزىفا وارىىا مۇۋتپىي رەۋىؽىە تەؼەٌٍۇر
بىلذۈرمەپ ًېچ بُلمىعا وىلىۋتتىڭان ىىؽڭلىزىوو
مۇىەيىەهلەؼىۈرمەپ پەرۋتظىش مۇىڭامىلە وىلىوعڭا
ىىوعاهىي ىاجىشلىىو بىلەن ىۇًردىمۇ ظۇظلۇه ۋە
ىۆس ئىشمىىىّە بُلفان ظڭەل وڭارتػ ٌەيپىىڭاتو
پەيذت بُلۇپ والىذۇ.
 .9ىۇلۇؿ دەبذەبىلىَ وڭۇرۇه ِەپڭلەرِە
وارىفاهذت ٌىچىَ بُلعڭىمۇ ىەمەلىڭي ىىؽڭٌرـا
ڭز
ڭالٌي ًەربىڭ
ڭزىؾ .ىڭ
ڭىەت بېڭ
ڭۆپزەً ىەًمىڭ
ٌڭ
بەهذىذىى ىىمٍاهىىەت دتىىزىعڭىذىٍو ىىؽڭٌردىى
ظُىال-ظُرته وىلىذۇ .دىوفا ئىشمەت وىلىؽڭىىى
ىىرارەت بۇ ؼەرەپلىَ پاىڭالىىەتىە ًەر ىادەموىڭ
وىٌلىفان ىىؽو ؼۇ ىادەمّە هىعرەتەن ىۇلۇؿ ىىؾ
بُلىڭڭذۇ .وەتىىڭڭي يائؽڭڭو ىىؽڭڭٌرهو وىلىڭڭؾ
ڭٌردىى
ڭان ىىؽڭ
ڭاهىىىىو بُلمىفاهٌرهى ڭ يامڭ
ىىمٍڭ
ٌۈچىوى يېىىؽىچە چەٌلىوىؽڭىمۇ سَر يائؽڭىلىي
ًېعابلىوىذۇ .ىەمما دتىىم ٌڭۆس ىالڭذىفا بۈيڭۈً
ىەمەلىىەتڭىە
هەتىجىلىَ ىىؽٌرهو ٌەلىۈرۈۋېلىڭ
ئەيزلىَ ىىؽٌر تەرىپىّە بىز وەدەممڭۇ ىالمڭاپ
ٌىچىَ ىىؽٌرهو يارتتماپ تڭۇرۇۋېلىؾ ىڭادەموو
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يارتيذىفان بىزەر ىىؽىا وارىىا «مەن ماۋۇ ىىؽوو
وىًٌيمەن» دەپ مەيذىعىّە مۇؼىىٌپ ىُتىۇرىفا
چىىاًيذىفاهٌر ىىوىايىى ٌەمچىل بُلماوىا.

ىۇًردت ىادەتىىٍو ؼەئعڭىي تەوۋتدترلىىىىومڭۇ
ًېچرىڭڭز ىەظڭڭەر يڭڭُه ىىڭڭذى .ىُلىڭڭۇرۇػ-
وُپۇؼڭڭلىزىذت ىىعڭڭٌمچە ىىپڭڭادە ٌەمڭڭذىىٌ-ەش
ٌڭڭۆرۈلەتىوِ .ەپ-ظڭڭۆسلىزىذە ًە دېّەهڭڭذە
باؼىىٌرهو چۈؼڭۈرۈػ چېىىڭۋېلىؾ مەظڭخىزە
وىلىؽٌر ...تڭۇرۇپ-تڭۇرۇپ ئڭۇددى ٌەيىڭ
ظڭڭُرۇهىذىٍىّە ىُئؽڭڭاػ بىڭڭمەسسە وىىڭڭاط-
چۇواهٌر ...ىەٌىغ ىېىەتىو .بڭۇ ًڭالەت مېوڭو
ىىوىايىى ِاڭّىزىىى وُيذى.

بىلىم واهچە ٌۆپ بُلعىمۇ ىەمما ىۇ ىەمەلىڭي
ىېٌىىىڭڭاجٌرهو وامذىىالمىعڭڭا يەهىڭڭٌ ٌېزەٌعڭڭىش
هەرظىّە ىايلىوى والىذۇ .ؼۇهى ىۈچڭۈن بىلىڭم
ىۆِىوىؽڭڭىە ىەهىەهىڭڭۋىىلىٍوو تەولىڭڭذچىلىٍوو
وُـٌؼڭڭڭڭىاهذىى ٌڭڭڭڭۆرە رىىڭڭڭڭالىىلىىوو
ڭڭچاهلىىوو هەسەرِە
ڭڭاهلىىوو وُللىوىؽڭ
ىەمەلىىەتچڭ
ىالفان تۈسۈً.

پەيفەمرىزىمىش بىز ًەدىعڭىذە «مەن ِڭۈسەل
ىەئٌووو ۋتيىفا يەتٍۈسۈػ ىۈچۈن ىەۋەتىلڭذىم»
دېّەهىذى .ۋتًالەهٍو ىۇًرهى ىالذىذت ىەئٌه
پەسىلەت تەوۋتدترلىي رًَو پڭاٌلىي سىٍىڭز-
تەظڭڭرىٍ ىەمەل-ىىرڭڭادەتلەردىٍو تەىڭڭذىل-
ىەرٌاهٌر ًەوىىڭذە ِەپ وىلعڭىغىش تەبىىىىٍڭو
ظىشِە واًه ٌاللىعڭو ىېچىلمىفڭان ىۇؼؽڭاه
ڭڭذەً
ڭڭىلىۋتلىذىفان ...دېّەهڭ
ڭڭٌرـىٌ ىېعڭ
ىىؽڭ
والپاوٌرهو ٌېىذۈرۈؼڭو تۇرـڭاهٌ ِەپ .لڭېٍىى
ًەوىىەت ؼۇٌو ىۇؼؽاه ىىؽڭٌردت ىىمٍاهىوىڭ
يېىىؽىچە تُـزىوو ٌۆسلىّەهلەر ًەربىڭز تېوىىىڭذت
مەظىۇلىىەتوو ىۆسىّە يڭار وىلفڭاهٌرً ىۇلۇـڭۋتر
هەتىجىڭڭلەرِە ظڭڭاًىب بًًُيڭڭذۇِ .ېپىمىشهڭڭو
وىعىارتعاه دىوىي ظاًەدە ئىڭشمەت وىلمڭاوچو
بُلفان ىۆسىوو بۇ يُلفڭا ىاتىفڭان وېزىوذتؼڭٌر
رېىالىي بُلفان ىۇؼؽاه ىىؽٌردىى باؼٌپ ىۆسىوو
ىىماهىي ٌامالەت تەرىپىّە ظىلجىىىؽو ىۇلۇـڭۋتر
وۇرۇه ِەپلەردىى چۆمۈلە رًَىوو ىارتۇه بىلىؽو
ىىوىايىى مۇًىم.

دەرۋەوە ىادەمڭڭڭڭذە دەۋر ىېٌىىىڭڭڭڭاجىوو
وامذىىاًيذىفان بىلىم بُلعا ىېٌىىىڭاجوو ًڭېغ
وىًٌيڭڭذىفان ىڭڭاڭ بُلعڭڭا ؼڭڭۇ ىېٌىىىاجفڭڭا
ماظلىؽاًيذىفان دىت بُلعڭا ...تەبىىىىٍڭو بڭۇ
ىادەش ىىعىىىخىىٍىلىي ًالذت پىذتٌارلىؽى ٌېىىذۇ.
هاۋتدت ىۇهذته بُلمىفاهذت «ىاتالمڭاط ىُوىڭذىى
ٌۆرۈپىۇ» دېّەهذەً ًەر ئىل باًاهە-ظڭەۋەبلەر
بىلەن ىۆسىوو مەظىۇلىىەتىىى واچۇرۇؼىا باؼٌيذۇ.
دېمەً «ىۇؼؽاه ىىؽٌر»دىمڭۇ مەظڭىۇلىىەتوو
ًسىم تۇتمىفاهٌر واهڭذتوىۇر بىڭز چڭُڭ ىىؽڭٌر
ىۈچۈن پۇرظەت ىىشدەۋتتىڭاهٌر ىەمەط بەلٍڭو
«چُڭ ىىؾ چۈؼو»هو باسترـا ظېلىؾ ىڭاروىلىي
ىۆسىوو پەردتسًپ ىاۋتموى ٌۆسىوو ـەلەت وىلى
ياؼاۋتتىاهٌردۇر.
ىائىزىىو ظۆس:
«دەۋەتچىلىزىمىڭڭشدە ىڭڭۈچ ـەلەت» هڭڭاملىي
مەسٌۇر يۈرۈؼڭلۈً ياسمىڭذت دەۋەتچىلىزىمىڭشدە
تۈسىىىؽٍە تېّىؽلىَ دەپ وارىفڭان بىڭز وڭاهچە
مەظىلە ًەوىىذە تُئىىلى ىۆتىڭۈش .مەن دىوىڭي
ئىشمەتلىزىمىشهىڭڭ مڭڭۇمٍىوىەدەر مڭڭۇٌەممەل
ظېعىىمىلىي ىەتىزتپلىڭي بُلۇؼڭوو تەؼڭەبرۇط
وىلفۇچو بُلۇػ ظۈپىىىم بىلەن پەوەت ىۆسۈموى
يۈسەٌو وارتؼڭلىزىموو ىُتىۇرىفڭا وُيڭذۇشٌ .ەڭ
ىُوۇرمەن وېزىوذتؼٌرهى مڭۇًىم دەپ وارىفڭان
تۈسىىىؾ يڭاٌو ىېىىزتسلىڭزى بُلعڭا ىُتىۇرىفڭا
وُيۇؼىوو ؼۇهذتوٌ مەظڭىلىلەرهى ًەل وىلىڭؾ
چارىلىزى ًەوىىڭذە ىُرتڭاه ىىڭشدىوىؾ ىېلىڭ
بېزىؽوو چىى ٌۆڭلۈمذىى ىۈمىذ وىلىمەن.

 .11ىۆسلۈٌعىش ىۆسىوو تُلۇوٌپ بىز ىىڭشدت
تُئىاپ والماپ ٌۆپٍە وادىز بىزِە ماًىزًردىى
بُلۇػ .هۆۋەتىە دىوىڭي ظڭاًەيىمىشدە هۇرـڭۇن
ئىشمەتلەر تېخو پېچىىو بۇسۇلمىفان ًالذت ىىجزت
وىلىوىؽوو ٌۈتۈپ تۇرماوىا .دىوىڭي ىُوۇـڭۇچىٌر
ىُمۇمو هىعرەت جەًەتىىى ىاس بُلفاهوى ىۈظىىّە
ىۇًردىٍو بېٍىومىچىلىَ ۋە ىىىىىذتر تەٌزترلىىڭو
هۆۋەتىە ىۆتەؼٍە تېّىؽلىَ جىذدىي ئىشمەتلەرِە
هىعرەتەن ىادەش وەًەتچىلىٍڭو پەيڭذت وىلماوىڭا.
ىىلىم ٌُچىعىفا ٌىزظە ىادەملەر ئىلو مىق-مىڭق
تۇرـاهڭڭذەً وىلفڭڭان بىڭڭلەن ىەمەلىڭڭي ىىؽڭڭىا
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وُؼىان تۆًپىلىزى بىلەن ىۇيفۇر ىُوۇرمەهلىزىوى

پىزَلېععُر دٌَىُر ىەلٌمە مۇًەممەد ىىىرڭال

تُهۇؼمىفاهلىىو دەپ ٌۆرظىىىؽٍە بُلىذۇ.

ياۋرَپا ۋە ـەرپ دۇهىاظىذت «ؼەره ؼاىىزى» ۋە

مۇًەممەد ىىىرالوى

«ؼەره مۇتەپەٌٍۇرى» دەپ تُهۇلىذۇ .ىىعڭٌش
دۇهىاظىذت بُلعڭا «وۇرىڭان ؼڭاىىزى ىىعڭٌش

مڭڭۇًەممەد ىىىرڭڭال –1873يىلڭڭو ًڭڭاسىزوو

ڭىاهوى
ؼڭاىىزى ىىعڭٌش مۇتەپەٌٍڭۇرى پاٌىعڭ

پاٌىعڭڭىاهوى

ڭٌش
ڭو دەۋر ىىعڭ
ڭو يېىىوىڭ
ڭۋىي وۇرۇـۇچىعڭ
مەهىڭ
ىُيفىوىؽىوى

«وۇرىاهوو يائؽو چۈؼىوەپ دېعەڭ ئۇددى ظاڭا

ظۈپەتلەر بىڭلەن تىلفڭا ىېلىوىڭذۇً .ەتىڭا ـەرپ

هاسىل وىلىوىۋتتىان ٌەيپىىاتىڭا ىُوڭۇ!» دېڭّەن

پاٌىعڭىان مىعڭىز واتڭارلىي

ىىعڭڭڭڭٌش ىەللىزىوىڭڭڭڭ

هەظىٌىىىوى

بەسى ىاتڭڭڭڭاولىي

ىۇهىۋېزظىىېىلىزىذە ىەلڭٌمە ىىىرالوىڭ

پىٍىڭز-

ىۆِەهّەن .ىۇ ىڭالىي ماىڭارىپوو تاماملىفاهڭذىى
ٌېىىى ؼەره تىللىزى لاٌۇلىىېىىذت ىُوۇتىۇچىلىىىڭا

هۇرـۇن ٌىؽىلەر مۇؼۇ ظاًە بُيىچە دٌَىۇرلڭۇه

ڭڭىىى
ڭڭذىى ٌېڭ
ڭڭۇش مەسِىلڭ
ڭڭولەهّەن .مەلڭ
تەيىڭ

ڭڭٍەن.
ڭڭا ىېزىؽڭ
ڭڭىىزلىي ىۇهۋتهلىزىفڭ
ۋە ماِېعڭ

ىُوۇتىڭڭۇچىلىىوو تاؼڭڭٌپ ىەهّلىڭڭىەِە بېزىڭڭ

هامىذت هۇرـۇن ىۇهىۋېزظىىېت

-1905يىلو ٌامرېزج ىۇهىۋېزظىىېىىذت پەلعەپە ۋە

ۋە ٌۇتۇپخاهىٌر ىېچىلفان .ىەمما بىش ىۇهو پەوەت
ىەلٌمە مۇًەممەد ىىىرالوى

ىەظەرلىزىوى

يُل

ٌۆرظىىىؽو بىلەن ىىعٌش ىەدەبىىڭاتىوو بېزىلىڭ

ماِېعىىزلىي بۆلۈملىزى تەظىغ وىلىوفان بُلۇپ

پاٌىعىان ؼاىىزى دەپٌ بىلىمىش .بۇهى

تەظىزىذە ىاجايى

ىىؽڭىىىاه بىڭلەن

وۇرىان ىۆِەهّەن .ىاهذىى ىُوۇتىۇچىلىزىوى

وارتؼلىزىوو تەتىىڭي وىلىڭذىفان دٌَىُرلڭۇه ۋە

پاٌىعىاهذىمۇ ىۇهى

پەهجڭڭاپ ىۆلٍىعڭڭو ظڭڭىىالٍُت

ؼەًىزىذە دۇهىاـا ٌەلّەنٌ .ىچىٍىذىٌ دتدىعىوى

ىەڭ ىاۋتهّارت بايزتوذترى» دېّەن

دۇهىاظىذىى تارتى

وىعىىچە ًاياتو

ىىىىىعاد پەهلىزى بُيىچە بىلىم ىاؼۇرـان.

ظڭەۋەبو

ىىىرال ًًُردىٍو چېفىذىٌ ؼڭېىىز يېشىؽڭوو

تېخىچە

باؼڭڭلىفان بُلڭڭۇپ ىەهّىلىىەدىمڭڭۇ ؼڭڭېىىز

ىۇيفڭڭۇرچە تەرجىڭڭمە وىلىومىفڭڭاهلىىو ىۇهىڭڭ

ىىجادىىىىىوو دتۋتمٌؼىۇرۇپ ًەممىّە تُهۇلفان ۋە

پىٍىزلىڭڭزى ۋە ىىعڭڭٌش ىڭڭُيفىوىؾ ًەرىٍىڭڭىىّە
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لُهذَهذت بىز مەسِىل ىەرەئ تىلو ۋە ىەدەبىىڭاتو

تىزىؽىان بُلعا يەهە بىڭز تەرەپڭىىى يېغڭو ۋە

لاٌۇلىېىىذت ىُوۇتىۇچىلىي وىلفان .ىۇ بۇ جەرياهذت

ظەِەً بىڭز ئەلڭي تڭُپو يەهڭو ىىجىىمڭاىىي

ىىلمىڭي

جەمىىڭڭڭىەت ؼڭڭڭەٌىللەهذۈرۈػ ىۈچڭڭڭۈن سَر

ٌۆپ وېىىم ىىعٌمىي يېفىوٌرهو چاوىزى

لىٍعڭڭىىەلەرهو ظڭڭۆسلىّەن .لُهذَهڭڭذت تڭڭۇرۇػ
جەرياهىذت واهۇن لاٌُلىېىىفا ٌىزىڭ

تىزىؽچاهلىىٌرهو ٌۆرظەتٍەن.

ظڭُدىىەلىَ

ىۇهى

ىۇهۋتهىفڭڭا ىېزىؽڭڭٍەن .ىاهڭڭذىى مىىڭڭۇهخىى

پەلعەپىۋىي تەجزىرىلىزىوىڭ

«ىىعڭٌش

ىاجايىڭڭ

پەلعەپىعىّە بىڭز ًەظعڭە» هڭاملىي تەتىىىڭات

ظەمەرىعڭو بُلفڭان

هڭڭادىز ىەظڭڭەر ًېعڭڭابلىوىذۇ .ىڭڭۇ

ىەظەرلىزىذە مۇظڭۇلماهٌرهى

ئارتٌىېزلىَ ىەظىزى دەل ؼۇ مەسِىلڭذە هەؼڭىز
وىلىوفان .بۇ ىۇهى

«ىىعٌمذت دىوىي تەپەٌٍۈرهى

ؼەٌىللىوىؽو» هاملىي ىەظىزى پۈتۈن ىىلمىي ۋە

ىۇهىۋېزظىىېىىذت پەلعەپىذە دٌَىُرلڭۇه ىُوڭۇػ
ىۈچۈن ِېزماهىىەِە يۆتٍەلّەن .ىۇهى

وايىڭا

ؼڭەٌىلۋتسلىىىفا ۋە

ڭڭى
ڭڭذىى ىۇستولىؽڭ
ڭڭٌش رًَىڭ
ڭڭي ىىعڭ
ًەوىىىڭ

پەلعەپە ظاًەظڭىذە ياسـڭان

ٌېىىۋتتىاهلىىىفا پەريات وىلى

تۇهجو ىەظڭىزى بُلفڭاهلىىو ىۈچڭۈن وىعڭمەن

مۇهذته ياسىذۇ:

ىىماهىذت يُه ًُسۇر هە هاماسدت ىىؽىىىاه

يېىەظىشلىٍلەر بُلعىمۇ تاٌو ؼۇ ظڭاًە بڭُيىچە
ىىٍٍىوچڭڭو ىەظڭڭىزى هەؼڭڭىز وىلىوفاهفڭڭا وەدەر

هېمە پايذت ىۇًردت واچىىى تاؼٌپ واچ يېزته.

ؼەروؽۇهاظلىىىىٍو مۇًىم ىەًمىىىىىوو يُواتمڭاپ

ؼڭڭاىىز يۇوىزىىىڭڭذەً ظڭڭادتلىزى ىڭڭاروىلىي

ٌەلّەن.
ىۇهى

مۇظۇلماهٌردت بىز رًَىي ىىوىىٌپ پەيذت وىلىؽوو
ىارسۇ وىلفان .ؼۇهذتوٌ مۇظڭۇلماهٌرهى

-1908يىلو ًىوذىعىاهفا وايىىان ۋتوىو

مىلڭڭلەت ۋە ىۈممەتوىڭڭ

دەل ىىعىاهرۇلذت ىىٍٍىوچو مەؼڭزۇتىىەت ىڭېٌن
وىلىوى

دەردى بىڭڭلەن ٌڭڭارى

بُلماظىىى هاماس ۋە ىىماهوىڭ

ئەلىپىلىَ ىاـذۇرۇلۇػ ىالذىذت تۇرـڭان

تاؼڭىو ؼڭەٌلىّە

ۋە پۈتۈن ىىعٌش دۇهىاظو واتىىي تېغىزوڭاػ ۋە

ىېعڭڭىلىۋېلى

ىۈمىذظىشلىَ ىىچىڭذە والفڭان دەۋرلەرِە تڭُـزت

وىلىۋتتىاهلىىىفا وارؼو چۇوان ٌۆتۈرِەن.

ٌەلّەن بُلفاچىا ىۇهى

ىاظاظلىي پىٍزى ىىعٌش

جەمؽىىوى

ٌەلّۈظڭىّە

بۇ وەدەر بُپٍەتٍەن ىىعٌش ىېلىّە

پىٍىزلىزى بُلفاچىا ظىىاظەتوو «ىەمّەً وىلىؾ

پەوەتٌ ىىعًٌات ىەڭ مۇًىم دَرت.

ـۇرۇر ۋە ؼان ؼڭەرەپٍە دەۋەت وىلىڭؾ» دەپ

دېّەن مىعزتلىزى ىاروىلىي ىۆسىوو جەمىىىەتوو

ظىىاظڭىي پاىڭالىىەتلەر بىڭلەن

ىىعٌي وىلىؽىا ىاتىفاهلىىىوو جاٌارلىفان .چۈهٍو

ؼۇـۇلٌهفان .ىۇ ًىوذىعڭىاهفا ٌېلىڭپٌ ىەدەبىڭي

ىۇهى

ئىشمەتلىزىوڭڭو باؼڭڭلىفان بُلڭڭۇپ ىۇهىڭڭ

ىېغىوو ىىعٌي وىلى

ًەوىىىڭي مڭاًىىىىىوو ًڭېغ

وىلڭڭذۇرماپ ۋە ىڭڭۇًرهو هەپعڭڭاهىىەتچىلٍىىى

ىەهّلىڭڭىە

وۇتىۇسمڭڭاپ تڭڭۇرۇپ ئڭڭار-سەبۇهلڭڭۇه ۋە

مۇظىەملىٍىعىّە وارؼو وُسـىلىؽىذت ۋە ىائىزىڭذت
پاٌىعىان ىىعڭٌش جۇمٌۇرىىىىىوىڭ

وارىؽىچە ئەلىوى

ىۇًرـا ىىعڭٌموى

ًىوذىعىاهذىٍو مۇظۇلمان مۇجاًىڭذًرـا ىاتڭاپ
ياسـڭڭان ؼڭڭېىىزلىزى مۇظڭڭۇلماهٌرهى

وەدىٌو چاووار وُلٌردت

ظىىاظەت ىايٌهذى ؼىؽخالفا ُِيا.

هىعڭڭرەتەن ىُيلىفڭڭاهلىزى ۋە ىڭڭۆسىّە ئڭڭاط

تەرىپلەپ ىاٌىى

ًەوىىىڭڭي ماًىىىىىڭڭذىى مەًڭڭزۇش

ىۇ يەهە:

ىۈممىىىوو بۇ بًُزتهذىى واهڭذته وۇتىۇسۇؼڭىىى
ىىرارەت بُلفان .ىىعٌش دۇهىاظىوى

ۋەتەن

ىېعەهٍىزەؼلەردىى تارتى

وۇرۇلىؽڭىذت

چىىىىلو بُلمايىىو.

ىاتڭڭاولىي جەمىىىەتؽڭڭۇهاط دٌَىڭڭۇر ىەلڭڭو

مۇًىم وُسـاتىۇچ رَل ىُيوىفان.

ؼەرىىاتو مۇًەممەد ىىىرالفا باًا بېزى

ىۇ ىۆس ىەظەرلىزى ىڭاروىلىي بىڭز تەرەپڭىىى

ياسىذۇ:

يېغىچە بىز ىىوعان ٌىملىٍىوڭو هامايڭان وىلىؽڭىا
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مۇهڭذته

«ىەولىڭڭي ۋە پەلعڭڭەۋىي پىٍىزلىڭڭزى ىڭڭۇهو
ؼڭڭڭېىىزىىەتوى

تەظىزىذە ىىعٌش دۇهىاظىوى

پارچىلىوى

بىڭز-

ِڭڭڭۈسەللىٍلىزى ۋە ىڭڭڭۆسِىچە

بىزلەپ تاجاۋۇسچىلىىىڭا ىۇچزتۋتتىڭاهلىىو ىىڭذى.

ىاًًىذىلٍلىزىذىى مەًزۇش وىلمىذى .ؼڭۇهىغذەً

ؼڭڭۇڭا ىڭڭۇ ىڭڭۆس ؼڭڭېىىزلىزىذت بىزلىڭڭَ ۋە

يۈسەٌىلىٍىمڭڭۇ ىڭڭۇهو چُڭىڭڭۇر

وېزىوذتؼڭڭلىىوو ىەظڭڭلىّە ٌەلىۈرۈؼڭڭوو دىوىڭڭي

ؼڭڭېىىزىىەتوى

پەلعەپىۋىي تەپەٌٍۇرًردىى ىايزىڭ

وېزىوذتؼلىىوو ٌۈچەپ تەرـى

وُيمىڭذى.

وىٌتىڭو .ىۇهىڭ

دىوىڭڭي ىېىىىڭڭادى ىڭڭۇهو ٌُهعڭڭىزۋتتىپلىىىا

وارىؽچە مىللەتلەر ىارت بىزلىڭَ ۋە وىزىوذتؼڭلىي

ظۆرىمىّەهّە ىُئؽاػ ىُچۇه دۇهىڭا وارىؽڭمۇ

بىزدىورىڭز يڭُلو پەوەت ىىعڭٌش

ىۇهى

بەرپا وىلىؽوى

ىىڭڭذى .ىىعڭڭٌمىي وېزىوذتؼڭڭلىي ىاظاظڭڭىذىٍو

ىىماهىوو وەلرىڭذىى يۇلڭۇپ ىاًلمىڭذى.

ىىجىىماىىي جەمىىڭىەت بەرپڭا وىلمڭاپ تڭۇرۇپ

ظىىاظەت ىۇهو يېغو ًادىعىلەر رتمٍىعىفا وامڭاپ
وُيمىذى .ىىلىم-ىېزپاهفا باؼڭچىٌپ ٌىزىؽڭٍەن
ۋتوىلىزىذت بُلعا ئەلىوى

ىىعڭڭڭڭٌش دۇهىاظڭڭڭڭىوى

بېؽىفا ٌەلڭّەن تەتڭۈر

تاجاۋۇسچىلىىىفا تاوابىل تۇرتلىؽو مۇمٍىى ىەمەط

وىعمەتلەرهو بىز مىوۇتمۇ ىېعڭىذىى چىىارمىڭذى.

ىىذى.

وىعىىعو ىۇ مەۋًها جاًلىذىى رۇمىفا ىۇئؽڭاػ

ىۇهىڭڭ

تەپەٌٍۇر وىلىذىفان هاظىز ئىعڭزتۋـا ىُئؽڭاػ

ىەتزتپىذت بىڭز ِەۋدىڭّە ىايٌهذۈرتًيڭذىفان ۋە

ىُئؽاػ مۇظڭۇلمان ئەلىلەرهڭو ىىؽڭفالىىەتىىى

ىۆتمۈؼىىٍو ؼان-ؼەرىپىّە ىىزىؽڭىۈرەلەيذىفان

وۇتىۇسۇػ يُلىذت تىوىمعىش ىڭۇرۇػ وىلىڭذىفان

ىۈلّىلىَ ىىعڭٌش دەلىىڭو وۇرۇؼڭىىى ىىرڭارەت

تاِۇرـا ىُئؽاػ مەدەهىي ىُيفىوىؾ ًەرىٍىىىوڭو

ڭو
ىىڭذى .ؼڭۇڭا ىەهّلىڭىە ىىؽڭفالىىىىىّە وارؼڭ

پاهىەوىلچىلىي پاجىىەظڭىذىى وۇتىڭۇسۇػ يُلىڭذت

ٌۈرەؼوو ىېىىىاد بىڭلەن بىڭز ِەۋدىلەؼڭىۈرۈپ

1

ًىوذىعڭڭڭڭىاهذىٍو ًەر وايعڭڭڭڭو مىلڭڭڭڭلەت

ؼاىىز مۇًەممەد ىىىرڭال ًەش ماىارىپؽڭۇهاط

مۇظۇلماهلىزىوو «پاٌىعڭىاهوى

ًەش ىىوىىٌپچو بُلڭۇپ -20ىەظڭىزدىٍو ىەڭ
ىىلفڭڭار ىىعڭڭٌش مۇتەپەٌٍۇرلىزىوىڭڭ
ًېعابلىوىذۇ .ىۇ -19ىەظزىوى

ؼُىار ىەتزتپىفا تُپلىىالىفان ىىذى.

ىائىزى ۋە –20

ىەظڭڭىزهى
ًەرىٍىىىوى

ؼىمالىي ىالزىىا مىعىز ىىڭزتن ۋە

ِەرچە ىەلٌمە مڭۇًەممەد ىىىرڭال پاٌىعڭىان
ىىعٌش جۇمٌۇرىىىىىوى

وۇرۇلىؽىوو ىڭۆس ٌڭۆسى

بىلەن ٌۆرەلمەپ پاٌىعىان وۇرۇلۇؼڭىىى  9يىڭل

تۈرٌىىە واتڭارلىي ىەلڭلەردە ٌڭۆسِە ٌڭۆرۈهّەن

ىىلّىزى يەهو  1938يىلو -21ىاپزىلڭذت دۇهىڭا

بىزى ىىذى .ىڭۇ ًاياتىڭذت

بىڭڭلەن ۋىذتًؼڭڭىان بُلعڭڭىمۇ ىۈمىذظڭڭىشلىَ

ىۆسىّە «مڭۇىمىى بُلڭۇػ-ئەتەرِە ىىرڭزتًىم

ىاظارىىىّە چڭۆٌٍەن ىىعڭٌش دۇهىاظڭىفا ىىلفڭار

ىەلەيٌىععڭڭاًش ٌەبىڭڭي يۈسلىوىؽڭڭىۇر» دېڭڭّەن

پەلعەپەۋىي پىٍىزلىزى بىلەن تەڭذتؼعىش ًاياتىي

وارتؼوو وىرلەهامە وىلفان.

ٌۈچ ۋە ىؽفالىىەتٍە وارؼو بىز ىۆچمەط مەؼىەل

ڭذىفىوو ئەلىپىلىٍوىڭ
ڭۇهو ىەڭ ىۆٌۈهذۈرىڭ
ىڭ

والذۇرۇپ ٌەتىو.

يىىىلىؽو ىاروىعىذت باػ ٌۆتڭۈرِەن ىىزوچىلىڭي

ڭڭىوى
ڭڭت بىواظڭ
ڭڭۇ پارًمېوڭ
ىڭ
«پاٌىعىاهوى

1

مەهىعڭو هڭېمەگ

ًىىلە ىىللەلٌي مۇًەممەدۇن رەظۇلٌي» دېڭّەن

بىڭڭزى

باؼڭڭلىزىذىٍو ىىعڭڭٌش ىڭڭُيفىوىؾ

مۇًىم ؼەئعلىزىوى

پاٌىعڭڭىان ىىعڭڭٌش جۇمٌڭڭۇرىىىىو

تەظەۋۋۇرىمۇ پۈتۈن دۇهىا مۇظڭۇلماهلىزىوو ىڭۆس

ىىماهىي ؼېىىزًرهو ياسىذىفان ظڭەيىىذ جامالفڭا

ٌۈرەػ وىلىذىفان بىز ستت ىىذى».

ـەرئ ۋە ؼڭڭڭڭەره

ڭڭىىّە
ىۈظڭ

مەوىعىىو هېمەگ ًىىًٌە ىىللەلًٌۇ

مۇًەممەدۇن رەظۇلٌي» دېّەن ؼُىار يېشىلفڭان

ىەلو ؼەرىىاتو «مەن ۋە ىىىرال»

77

ۋە «پاٌىعىاهوى

دېّەن بۇ مىعڭزتلىزىذىمۇ پاهمىللەتچىلىٍوىڭ

دەلەت ىاظاظو واهۇهو وۇرىڭان

يەهڭڭو تىڭڭل ىىڭڭزه رەڭ ۋە سَهڭڭا ىاظاظڭڭىفا

ۋە ًەدىعىىۇر» دەپ ىېوىڭي بەلّىلەهڭّەن بىڭز
ىىعٌش جۇمٌۇرىىىىىوى
يارىىى

وۇرۇلفڭڭان تڭڭار مىللەتچىلىٍوىڭڭ

ىىڭذىىُلُِىىە ىاظاظڭىوو

مۇظڭڭۇلماهٌرهو پڭڭارچىٌپ يڭڭُوىىىؾ ىۈچڭڭۈن

بەردى .ؼۇڭا ىۇ ىۈممەت وەلرىذە يېغڭو

دەۋر ىىعٌش مۇتەپەٌٍۇرى پاٌىعىاهوى

ىُتىۇرىفا چىىارـان بىڭز ًىىلىعڭو ىىٍەهلىٍىوڭو

مەهىڭۋىي

ىىلّىزى ظۈرىذۇ .بۇ ًىىلە-هەيڭزەڭّە تاوابىڭل

دتًىعڭڭو ۋە مەهىڭڭۋىي وۇرـۇچىعڭڭو ظڭڭۈپىىىذە
ًەردتىىم ًۆرمەت بىلەن ئاتىزلىوىذۇ.

وُلڭذىى بېزىڭ

وُيفڭڭڭان ؼڭڭڭان-ؼڭڭڭەرىپىوو وڭڭڭايىۇرۇپ
ٌېلەلەيذىفاهلىىىوو ىُتىۇرىفا وُيىذۇ.

بىزلىڭڭَ ۋە

ىىعٌش دۇهىاظىوى

پەوەت ىىعڭٌش ىڭاروىلىىٌ

بىزلىٍو ۋە ىىىىىپڭاولىىىوو

ٌۈيلەيذىفان بۇ ؼڭېىىز ىىىرالوىڭ

بەرپڭڭا بُلىڭڭذىفاهلىىىوو ؼڭڭۇهذتوٌ ىىعڭڭٌموى

ىەڭ ۋەٌىڭل

ئارتٌىېزلىڭڭَ ؼڭڭېىىزى بُلفاچىڭڭا ًڭڭاسىزـىچە

واهذتوىۇر ىەئٌوىي ىىعڭًٌات بىلەهڭٌ تُئىڭاپ

باؼٌهفۇچ ۋە ىُتىۇرت مەٌىەپلەردە دەرظلىَ وىلى

والماظىىى هُوڭۇل ىېىوىڭَ بىڭزلىٍوىٌ ىاظڭاط

ىۆتۈلىذۇً .ڭاسىزمۇ پاٌىعڭىان ۋە ًىوذىعڭىاهذت

وىلىذىفان باؼىا ىىڭذىىُلُِىىەلەرِە ىُئؽڭىمىفان

واهذتوٌ چاـذت ىۈممەتوى

ًالذت پۈتۈن دۇهىادت ظاپ ىادىمىىلىَ ىېغو پەيذت

ۋە ىىعٌش دۇهىاظڭىوى

بىزلىٍىذىى ظۆس ىېچىلعا مۇؼۇ ؼېىىز ىُوۇلمڭاپ

وىلىؽڭڭوو هىؽڭڭان وىلىڭڭذىفاهلىىىوو ٌۆرظڭڭىىى

والمايڭڭذۇً .ەر يىلڭڭو واهچىلىفڭڭان يىفىڭڭى ۋە

ىۆتٍەن.

ڭۇن
ڭُپ وُـذىعڭ
ڭەپ بڭ
ڭز ظڭ
ڭالىىەتلەرِە «بىڭ
پاىڭ
ًەرەموو ىۈممەت وُؼۇلعۇن بۇ ظەپٍە هىڭل ۋە

ىۇ يەهە:

ٌاؼىفەر» دېّەن مۇؼڭۇ مىعڭزتًر بڭاػ تېمڭا

ربططملت ططضلطلمططبملت ططضلبشمططکل ططالت ططر ل ط ل ططکض

ڭېىىزهو
ڭۇ ؼڭ
ڭش بڭ
ڭذىى بىڭ
ڭۇ هۇوىىڭ
ڭذۇ .ؼڭ
وىلىوىڭ

اش شکلطالال شںلاسل کتالسالابلتکلبالخبر

ًىوذىعڭڭىان پاٌىعڭڭىان بىوّڭڭال ...واتڭڭارلىي

اشطططططکل ططططططںلتسططططط یلکطططططریل ططططط ل کسطططططبک ل طططططاللططططط ا

جەهڭڭۇبىي ىاظڭڭىىا ىەللىزىڭڭذە ٌاؼڭڭىفەرهى

شلل السککللساللال رلتکلبخککل ک غرل

ىۇيفۇرًرهىڭ

ڭفا ىاجايىڭ
تُهۇلۇؼڭ

ۋە

چڭُڭ رَل

ىُيوىفان دېىەلەيمىشً .اسىزمۇ ىۇيفۇًر ًەوىىڭذە

سطططططلللططططططرلتسطططططط یل طططططط لتططططط بل ططططططرلت طططططط یل طططططططل

ًېچوەرظڭڭڭە بىلمەيڭڭڭذىفان پاٌىعڭڭڭىاهلىىٌر ۋە

اڑللشکل شکلسالتطلتک لخککلرہللزر

ًىوذىعىاهلىي مۇظۇلماهٌر «ٌاؼىفەر»هو ىُبذتن

بىزلىَ ۋە ىىوىىشتش ؼەروىە هىجات

بىلىذۇ.

ىاظىىا بۇهىغذىى تېخو بىخەۋەر.
بىز ظەپ بُپ وُـذىعۇن ًەرەموو ىۈممەت

بۇ ؼېىىزهو ىىوچىٍە مۇًًىشە وىلى

وُؼۇلعۇن بۇ ظەپٍە هىل ۋە ٌاؼىفەر...1

بُلعاه مۇًەممەد ىىىرالوىڭ

ىۈظىۈن دەپ وارتلعا ىىعٌمذىى مىللەت

باوىذىفان

ؼڭۇ دەرۋردىٍڭو

ٌاؼىفەر ۋەسىىىىىذىى ًەوىىەتەهمۇ تُلۇه ئەۋەردتر

چاڭ ٌەبىي تُسىفاپ تۈِەر مۇوەررەر.
1

پەرولەرهى

بُلۇؼىذىى وەتىىىوەسەر دەل ىېىىىادىي

وىلفاهذىٌ ىىعڭٌش دۇهىاظڭىوى

ىۇ ٌاؼىفەر تىلفا ىېلىوفان دتڭلىي ؼڭېىىزىذت
وېزىوذتؼلىي رًَىوى

تۇرۇؼڭڭوى

چارىعڭڭو وڭڭاهچىٍو ىىٍٍىلەمچڭڭو

بىزلىٍوو ىاظاط وىلىؾ ىىٍەهلىٍىوڭو ؼڭۇهذته

مڭڭۇًەممەد ىىىرڭڭال ؼڭڭېىىزلىزىذىٍو
ـايىۋىي ؼەًەر «ٌاؼىفەر»
پۈتڭڭۈن دۇهىڭڭا مۇظڭڭۇلماهلىزىوى

ـەربوىڭڭ

ىىٍەهلىٍىوڭڭو ٌڭڭۆرۈۋتًًيمىش .بڭڭۇ ًەوڭڭىە
تەتىىىاتچىٌرهى ڭ

ىەظلو تېٍىعىىىذە هىڭل ظڭاًىلىذىى ٌاؼڭىفەر تڭۇپزتولىزىفىچە

ؼڭڭېىىزهى

دېىىلّەن.
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ڭار.
ڭلىزىمۇ بڭ
ڭل وارتؼڭ
ًەر ئىڭ

ىڭڭُردۇچە هۇظخىعڭڭىذىٍو «هىڭڭل

ڭاًىلذىى تارتى ڭ
ظڭ

ڭىفەر ت ڭۇپزتولىزىفىچە»
ٌاؼڭ

دېّەن مىعزتدت تالٌهفان ظۆسلەرهى

ىابذۇوادىز دتمُلٌش ًېٍمەتلىزىذىى

ظڭېمۋَللۇه

مەهىعو ىىچٍو ماًىىىىو ۋە ؼۇ دەۋر ؼڭارتىىىو
بىڭڭلەن بُلفڭڭان مۇهاظڭڭىۋىىىوو ٌەڭ دتىىزىلىڭڭَ

 دۇهىادىٍو ىەڭ ىۇلۇؿ ٌىؽو باؼڭىىٌرـا
تاياهمايذىفان ٌىؽىذۇر.
 ئارًرهى ئار تۇرمۇؼىا رتسى بُلۇؼڭو
ىۇًرهو تېخىمۇ ئارًؼىۇرىذۇ.
 ىىىىىپاولىؽڭڭى بىڭڭز ياوىڭڭذىى بڭڭاػ
چىىارـان ىەل ٌۆسلىّەن مەوعەتٍە مڭۇوەررەر
يېىىذۇ.

مۇًًىشە وىلىذىفان پاٌىعىاهلىي ىۇظىاسًر بىلەهمۇ
ىۇچزتؼىان ىىذىم.
ىۇًر «ىىىرال هېمە ىۈچۈن ‹هىل ظڭاًىلىذىى
تارتىڭڭ

ٌاؼڭڭىفەرـىچە› يڭڭاٌو ‹وڭڭاًىزەدىى

ٌاؼىفەرـىچە› دەپ ىىؽلەتمەپ ؼۇهچە سَرۇوۇپ
‹هىل ظاًىلىذىى تارتى

ٌاؼىفەر تۇپزتولىزىفىچە›

 بىز وەۋمڭذت ىىىىىپاولىىىڭا يېىەٌلىّڭۈچو
مەهىڭڭۋى رەًڭڭرەر بُلمىعڭڭا بڭڭۇ وەۋش
ٌىؽىلىزىوى چېچىلفىوو چېچىلفان.
 ىىوعاهوى ىەڭ يامان ىىؽڭو ىۆسىوىڭ
ىەيىرىوو ىۇهىۇپ وېلىؾ ۋە وېزىوذىؽڭىذىٍو
يېپىلى والفڭان ىەيىرلەرهڭو تىلفڭا ىېلىڭ
يۈرۈؼىۇر .ىەِەر ىىوعڭان ىەوىڭل ىىّىعڭو
بُلفان بُلعڭا ىڭۆسىّە وارىعڭا يېىەرلىڭَ
ىەيىرلىڭڭڭزى تۇرـڭڭڭان يەردە باؼڭڭڭىىٌرهو
ىەيىرلىمىّەن بًُتىو.
 بُۋتووىڭڭڭ تۇـۇلفاهڭڭڭذت ىڭڭڭالىىوىوو
يۇمۇۋتلفاهلىىو ًاياتلىىىىٍو ًېزىعمەهلىٍوى
بېؽارىىىذۇر .ىۆلەر ۋتوىىذت ىالىىوىوو ىېچىڭ
وُيفاهلىىو «ىاِاي بُلڭۇڭٌر مەن دۇهىڭادىى
ًېچ هەرظڭە ىالمڭاپ ٌەتڭىىم» دېّىوىوىڭ
بېؽارىىىذۇر.
 دەۋر بىزئىل ًالەتىە تۇرمايذۇ بەسىڭذە
ىاروىعىوو وىلىذۇ .ىەِەر ىڭۇ ظڭېوو ظڭەن
ياوىۇرمايڭڭذىفان ىىؽڭڭٌرـا ىۇچزتؼىۇرظڭڭىمۇ
ظەۋر وىل .چۈهٍو دەۋر ظەۋر وىلمايذۇ.
ڭان
ڭۇش وىلفڭ
ڭا سۇلڭ
ڭۇش ماڭڭ
 مېوى ڭ يۇرتڭ
تەوذىزدىمۇ ظۆيۈملۈٌىۇر .مېوى ئەلىىم ماڭا
بېخىللىي وىلفان تەوذىزدىمۇ ظېخىىذۇر.

دەپ ىىؽلەتٍەنگ بڭۇهو ىەظڭىايىذىل مڭۇًًىشە
وىلىؾ ًسىم .چۈهٍو ىەيوو چاـذت مىعىز ىىعڭٌش
ماىارىپوى

مەرٌىشىٌ ىەمەط بەلٍو ًىوذىعڭىان

مارتٌەػ تۇهىغ ىىزتن واتارلىي هۇرـۇهلىفڭان
مۇظۇلمان دەلەتلىزىذە باػ ٌۆتۈرۈؼٍە باؼلىفان
يېغڭڭو دەۋر ىىعڭڭٌش ىڭڭُيفىوىؾ ًەرىٍىىىوىڭڭ
مەرٌىڭڭشى ىىڭڭذى .ؼڭڭۇڭا ؼڭڭېىىزدىٍو «هىڭڭل
دەرياظڭڭو» ىىعڭڭٌش ىڭڭُيفىوىؾ ًەرىٍىىىوىڭڭ
ىىڭڭذىىُلُِىىە ىېىىمىفڭڭا ۋەٌىللىڭڭَ وىلعڭڭا
«ٌاؼڭڭىفەرهى

وۇرـڭڭاه تڭڭۇپزتولىزى» ىەيوڭڭو

چاـڭڭڭذىٍو ىۇيفۇرًرهىڭڭڭ

دەل ىەهە ؼڭڭڭۇ

ىىذىىُلۇِىىە ىېىىمىفا تەؼوا ىىٍەهلىٍىّە ۋەٌىللىَ
وىلىذۇ .دېمەً ىىىرال پۈتۈن ىىعڭٌش دۇهىاظڭو
وايىىذىى ىىعٌش ىُيفىوىؾ ًەرىٍىىڭو ىىذىىەظڭو
ىەتزتپىفا ىۇيۇؼىاهذىٌ ىىعٌموو ؼۇهذتوٌ پۈتۈن
ىۈممەتوى

بىزدەٌلىٍىوو وايىىذىى بەرپا وىلفىلڭو

بُلىذىفاهلىىىوو ىُتىۇرىفا وُيفان» دېّەن ىىذى.
ىۇهىغڭڭذىى باؼڭڭىا يەهە ىىىرالوى ڭ

ؼڭڭېىىزًر

تُپلىمىذت «مىعٍىي ئُتەن» (ئڭُتەن ىىپڭارى)

 ىەوىل بىلىڭم ۋە ىەئڭٌه ئارًهفڭان
جايڭڭذت هەپڭڭغ هادتهلىىوىڭڭ ىۈظڭڭىۈهلۈٌوو
ىىّىلىؽو مۇوەررەر.
 بىش ىۈچڭۈن وىممەتلىڭَ هەه بڭايلىي
ًېعابلىوىذىفان ىۆمزىمىش ىەتىذىى ٌەچٍىڭچە
ىايىفو چىىمايذىفان رەؼڭىَ-ئۇظڭۇمەتلەر
ىىچىذە ىېىىى ظۇدەً ىۆتۈپ ٌەتىڭو .بىڭش
ڭذۇرـۇچىٌرـا
ڭذىى ىاِاًٌهڭ
ڭاه بۇهىغڭ
بُلعڭ
پىعەهت وىلماپ ـەپلەت ىىچىذە ياؼاۋتتىمىش.

دېڭڭڭّەن ظڭڭڭۆسهىغمۇ بىڭڭڭز وڭڭڭاهچە يەردە
ىىؽلىىىلّەهلىٍىوو ٌۆرِەن ىىذىم .دېمەً ىەلٌمە
مۇًەممەد ىىىرال «ىەيوو دەۋردىٍو ىۇيفڭۇرًرهو
ۋە ىۇًرهى

ىەللىزىوو تُهۇـان ۋە پۈتۈن ىىعٌش

ىەللىزى بىلەن بىز واتاردت بىش تُـزىلىىمڭۇ ٌڭۆپ
ىىشدەهّەن» دېىىؽٍە بُلىذۇ.
ڭڭ دتۋتمو ٌېىىوٍو ظاهذت...
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خۇصخەۋەر
خەلقىمىزهىڭ تۇهجى دىوىي دولتورى ،پەخىرلىن ئوغالهى ،پەتىۋا ساًەسىدە ئىزچىل ئىزدىوىپ لېلىۋاتقان ًارماس ئۇستتا
ئابدۇلئە ىز رەًمەتۇلالي تەييارلىغان «پەتىۋاالر مەجمۇئەسى» هاملىق ئەسەرهىڭ -1تومى «ئە ًەر مەدەهىي مىتراس هەصترىياتى»
تەرىپىدىى رەسمىي هەصىر قىلىودى.
بۇ ئەسەر مۇسۇلماهالرهىڭ ئەقىدە ،ئىبادەت ،ئەخالق ۋە ئائىلە ...قاتتارلىق ستاًەلىرى ە مۇهاستىۋەتلىن  022پەتىتۋاهى ئت
ئىچى ە ئالغان بولۇپ ،مۇسۇلماهالر ًاياتىدا ل پ ئۇچرايدىغان رېئال مەسىلىلەر سوئال-جاۋاب صەللىدە بايان قىلىوغان.
مۇئەللىپ باصتىى-ئاخىر ئەًلى سۈهوەت ۋەلجامائە مەيداهىدا چىڭ تۇرۇپ ،مەسىلىلەرگە قۇرئانً ،ەدىس ،ئىجما ۋە قىياستتىى
ئىبارەت صەرىئەت مەهبەلىرىوى چىقىط قىلىپ ئەتراپلىق ،چۈصىوىضلىن ،تەپسىلىي پەتىۋا بەرگەن.
مە لۇر ئەسەرهىڭ باش قىسمىدا مەخسۇس بتاب ئاجرىتىلىتپ مۇئەللىپوىتڭ ئ ستۈپ يېتىلىضتى ،ئىتط-ئىزلىترى ،ئىلمىتي
ئەم ەللىرى ،ئەقىدىدىمى مەسلىمى ،صۇهداقال پەتىۋادىمى ئىلمىي مېتتودى توغرىستىدا خېلتى تەپستىلىي مەلۇمتاتالر بېترىل ەن
بولۇپ ،ئۇ اقتىى بىرى مۇئەللىپ ۋە ئۇهىڭ ئىلمىي ئەم ەللىرىدىى خەۋەردار بولۇصوى ئار ۇ قىلىتپ لېلىۋاتقتان ئىخالستمەهلەرهى
قىممەتلىن ئۇچۇرالر بىلەن تەمىى ئېتىدۇ.
پەتىۋا دىوىمىزدىمى مۇًىم ئەمەللەرهىڭ بىرى بولۇپ ،ئۇ ،دىووى قوغداصتىى ئىبارەت مۇًىم پەر لەردىى بىرى ًېسابلىوىدۇ.
ئۇچۇر ۋاستىلىرىوىڭ ل پ خىللىضتىغا ئەگىضتىپ پەتىتۋا قااليمىقتاهچىلىقى ئەۋج ئېلىۋاتقتان ،مۇستۇلماهالر پەتىتۋا مەستىلىلىرىدە
ئىضەهچ ۋە ئىضەهچىسىزلىن ئارىسىدا گاڭ ىراپ قېلىۋاتقان بۈگۈهمىدەك بىر صارائىتتا ،ئۇيغۇر مۇسۇلماهلىرىوىڭ ئەمەلىي ئەًۋالى
بىلەن بىۋاستە توهۇصلۇقى بولغان ،سىستېمىلىق ئ گەه ەن ۋە ئىزدەه ەن ،ۋەتىوىمىز ئىچى ۋە سىرتىدىمى م تىتۋەر ئ لىماالرهىتڭ
ۋە لەڭ مۇسۇلمان ئاممىسىوىڭ ئىضەهچىسى ە ئىرىضمەن ساالًىيەتلىن بىر ئىلىم ئى ىسىوىڭ خەلقىمىزگە مەخستۇس «پەتىتۋاالر
مەجمۇئەسى» تەقدىم قىلىضى ًەقىقەتەن خۇصاللىوارلىق ئىط.
بتتۇ ئەستتەر ئۇيغتتۇر مۇستتۇلماهلىرىوىڭ صتتەرىئەت مەستتىلىلىرىوى بىلىضتتمە بولغتتان تەصتتوالىقىغا ەمتتزەي لەبىتتي مەلتتٌەي
قېرىوداصلىرىمىزهىڭ لۈهدىلىن ئەمەل-ئىبتادەت ۋە ئىجتىمتائىي تۇرمۇصتىغا مەستلىٌەتچى مۇصتۇ ستاًەدە خىتزمەت قىلىۋاتقتان
قېرىوداصلىرىمىزغا ئىلٌاي بۇلىقى بولۇپ قالغۇسى...
ئاخىرىدا مۇئەللىپوىڭ تېوى ە ساالمەتلىن ،ئائىلىسى ە بەخت -ستائادەت ،ئت مرى ە بەرىتمەت تىلەيمىتز ،صتۇهداقال بۇهىىتدىى
لېيىومى ئىزدىوىط ۋە ئىجادىيەتلىرىوىڭ تېخىمۇ سەمەرىلىن بولۇصىغا چىى ل ڭلىمىزدىى تىلەلداصلىق بىلدۈرىمىز.

تتت لامالى ئېٌتىراي بىلەن« :مەرىپەت ژۇرهىلى» تەًرىراتى
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