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3
تى ھىئە تەسكەرتى  :ۇرڭى ىمىزدۈ ت الن قى ىناىن مىقىلىالر تىپنور رڭىڭ ۆز قىرىش ئە چۈشەڭ ىسىۇە ئە ى ى
قى ىئۇ .مىقىلىالرڭىڭ ت الن قى ىناىڭئى

يىنك بىرلىق ھوقۇل ئە مەسئۇلىيىن تىپنور رغى خى !

َّاسَمنََي ُقولََُآَمنَّاَبِاللَّ َِهَوبِالي وَِمَاْل ِ
ِ
َخ ََِ
َ َ
َ
َ وم ََنَالن َِ َ َ
ينَ(َ)8ي َخ ِ
ينَآ ََمنُ واَ
اد ُعو َنَاللَّ َهََ َوالَّ ِِ ََ
َوَماَ ُهمََبِ ُمؤِمنِ ََ
ُ
ِ
س ُممََ َوَم اَيَش ُر ُو َنَ(َ)9فِ َ
َوَم اَيَخ َععُو َنَإََّّلَأَن ُف َ
ضاَ َول َُممََ َع َِابََأَلِ يمََ
اد ُه َُمَاللَّ َهَُ َم َ ً
قُلُوبِ ِممََ َم َضََفَ َز َ
بِ َم اَ َك انُواَيَك ِِبُو َنَ(َ َ)01وإِذَاَقِي َََل َُم مََ ََّلَ
ضَقَ الُواَإِنَّ َم اَنَح َُنَ ُمص لِ ُحو َنَ
تُف ِس ُعواَفِ َاْلَر َِ
َّلَإِنَّم مََه َمَالمف ِس ُعو َنَول ِ
َك نََ ََّلَيَش ُر ُو َنَ
َ
(َ)00أ ََ ُ ُ ُ ُ
ِ
اسَقَ الُواَ
(َ َ)01وإِذَاَقِي َََل َُم مََآَمنُ واَ َك َم اَآ ََم ََنَالنَّ َُ
الس َف َما ََُ
الس َف َما ََُأ ََ
َّلَإِنَّ ُم مََ ُه َُمَ ُّ
أَنُ ؤِم َُنَ َك َم اَآ ََم ََنَ ُّ
ول ِ
ينَآ ََمنُ واَ
َك نََ ََّلَيَرلَ ُم و َنَ(َ َ)01وإِ َذاَلَُق واَالَّ ِِ ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
قَالُواَآ ََمنَّاَ َوإذَاَ َخلَواَإلَىَ َشيَاطينممََقَالُواَإن اَ َم َر ُك مََ
إِنَّ َم اَنَح َُنَ َُمس هَ م ِزنُو َنَ(َ)01اللَّ َهَُيَس هَ م ِز ََُبِ ِم مََ
ينَ
كَالَّ ِِ ََ
ُّهمََفِ َطُغيَانِ ِممََيَر َم ُمو َنَ(َ)01أُولَئِ ََ
َويَ ُمع ُ
ََّللََةَبِال ُم َع َفَ َم اَ َربِ َح ََتِ َج َارتُ ُممََ َوَم اَ
اشهَ َ ُواَالض َ
ينَ .)01(َ
َكانُواَ ُممهَ ِع ََ

ئە تىخىرەت ۈڭىۇە تىشبەڭئۇل» دەپ
قويۇشىئۇ.
-9تبببۇ ر تبببىلالھن ئە تىمبببىن
بولىببئۇ،
ت ينقببىڭالرڭ تىلببئىمىق
تەمەلىيەتببنە تببۇ ر تۇيمىسببنى پەقەت
تۆزلىرىنىال تىلئۈيئۇ.
-17تۇ رڭىڭ دى ىرىئۈ (مۇڭىپىق ىق)
بۇ
بڭ بب
بىلال تۇ رڭىب
بىر ،تب
بى بب
سب
سى ىن ت اىر شنۇرۇئەتن ؛ ت ينىۋۈتقىن
يىلاىڭ ىرى سەئەب ى تۇ رغبى دەرت ىب
تىزۈب بىر.
-11تۇ رغببببى« :يەر يۈزىببببئە
بۇزغۇڭ ى ىق قى مىڭالر» دېيى سە« ،بىز
پەقەتال تىسال قى اۇچىالرمىز» دەيئۇ.
-13بى ىڭالر ببببب  ،تبببببۇ ر
بۇزغۇڭ ىالرڭىڭ دەل تۆزىبئۇر ،لب كى
بۇڭ تۆزلىرى تۇيمىيئۇ.

تەرجىمىس :

-8بەزىۋىر تبىدەم ەر ببىر  ،تبۇ ر
تەمەلىيەتنە تىشەڭمەي تۇرۇپ «تىلالھقبى

-13تۇ رغببى« :سببى ەرمۇ ىشببى ەر
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تىمىن ت ينقىڭبئە تىمبىن ت يبنىڭالر»
دېيى سببە« ،بىببز تەخمەقبب ەر تىمببىن
ت ينقىڭئە تىمىن تىينىمئۇل؟» دەيئۇ.
بى ىڭالر بب  ،ھەقىقىببي تەخمەقبب ەر
تۇ رڭىڭ تۆزىئۇر ،ل كى تۇ ر (بۇڭ )
بى مەيئۇ.

تەلەيھىسسببببى منىڭ زۈمىڭىببببئىك
مۇڭىپىقالر تەمە  ،بەلك ھەر قىڭئۈل
جىيالردىك ئە ھەر قىڭئۈل ئۈقىنالردىك
يبببۇقىرىق سبببۈپەت ەر ت پى ابببىن
مۇڭىپىقالرڭىڭ ھەممىسىن تبۆز تى ىبۇە
تىلىئۇ.

-13تۇ ر تىمبىن ت ينقبىڭالر بىب ەن
تۇچرۈشقىڭئۈ« :بىز تىمبىن ت يننبۇل»
دېيىشببىئۇ( ،تببۆزلىرىن تىزدۇرغببىن
تىدىمىي) شەينىڭ ىرى بى ەن يىلاۇز جىيئۈ
ت پىشقىڭئۈ بولسى« :بىز چوقبۇم سبى ەر
بىن
بز ،بىبز پەقەت (تىمب
بىب ەن بى ىمىب
بىڭالرڭ ) مەسببرىرە قى ىببۋۈتىمىز»
ت ينقب
دەيئۇ.

بەزى تببىدەم ەر تۆزلىرىنىببڭ تببىلال
بىن
بۈڭىۇە تىمب
بىخىرەت ب
بى ئە تب
تىتى غب
ەلنببۈرگەڭ ىكىن ت اىزىببئۈ سببۆزلەپ
قويببۇپ ىشببى ەرڭ بببۇ ڭەيببرىڭىۇە
بولۇشبىئۇ .دى ىبرى
تىشبەڭئۈرمە
ببۇفرى ئە تىزغۇڭ ۇققببى تولاببىن بببۇ
مۇڭىپىقالر شۇڭئۈل تىكك يۈزلىمى ى ى
بى ەن تى ت ىپ بىرىئۇ .تىلال تىتبى
تۇ رڭىڭ بۇڭئۈل يىلاىن بى جىر ش ىرىاى
رەددىيە ب رىپ ،تۇ ر قىڭ ى ى تىمبىن
بڭ
بۇ ،تۇ رڭىب
بىن بى ەڭمب
دەئۈسب قى اب
ھەرگىببز مۇتمىن ەرڭىببڭ جۈم ىسببىئى
تەمەسبب ىكىن  ،تۇ رڭىببڭ ببىپىرلىقىن
يوشبببببۇرۇپ ،مۇسبببببۇلمىڭ ىقىن
ۆرسىنىشبب ىرى تببىلال تىتببى ڭ ئە
بولاببىن
مببۇتمىن ەرڭ تىلببئىمىق
ڭەيرەڭۋۈزلىق تىكەڭ ىكىن ئە تەمەلىيەتنە
تۇ رڭىڭ مۇڭىپىقالر تىكەڭ ىكىن تبىلال
تىتى ڭىڭ توبئۈن بى ىئىاىڭ ىقىن بىيبىن
قى ىئۇ .مۇڭىپىقالرڭىڭ زىيىن ئە خەتىرى
بۈڭك ،
بئۇر .چب
بئى چوڭب
ىپىر رڭىڭكىب
تۇ ر تۆزلىرىن مۇسۇلمىڭالرڭىڭ س پىئە
ۆرسببەتكەڭ ىكنى ىشببى ەر تببۇ رڭ
تۆزلىرىنىڭ دىنئۈش ىرى قىتىرىئى سىڭىپ
قىلىئۇ ،تۇ رغى تىشىنىئۇ ،ڭەتىجىئە ببۇ
مۇڭىپىقالر تۇيئۇرمىسنى مۇسبۇلمىڭالرغى
زىيىڭكەش ى قى ىئۇ .شۇڭى تىلال تىتى
تۇ ردى قبىتنىق ھەزەر تەي ەشبن ئە

-14تببىلال تببۇ رڭ (قى مىشبب
سبببەئەبنى ) جىزۈ يبببئۇ ،تبببۇ رڭ
تببىزغۇڭ ۇل (پىتقىق ىرى)غببى تىشببالپ
قويىئۇ ،تۇ ر بولسى ت ڭىرقىاىن ھىلبئۈ
يۈرۈشىئۇ.
بپ
بئۈيەتن ب رىب
بۇ ر ھىب
-11تەڭە شب
بىزغۇڭ ۇقن س ب نىۋۈلاىڭالردۇر .شببۇڭى
تب
تۇ رڭىڭ سودىس پىيبئۈ ەلنۈرمىبئى.
زۈدى تۇ ر ھىئۈيەت تىپقبىن ىشبى ەر
تەمە تىئى.

تەپسىرى:
تبۈردىكى ىرى
ىشى ەرڭىڭ تبۈچىن
مۇڭىپىقالر بولبۇپ ،بۇ رڭىبڭ تىسبالم
دىنىاببى ئە مۇسببۇلمىڭالرغى بولىببئىاىن
خەتىببرى ىپىر رڭىببڭ خەتىرىببئى
يىمىڭئۇر ،تەلۋەتنە .شۇڭى تىلال تىتبى
 13تىيەتنە مۇڭىپىقالر توغرۇلۇل تەپسى
خەئەر بەرگەن .يۇقىرىق تبىيەت ەردىك
مۇڭىپىقالردى ۆزدە تۇتۇلاىن پەياەمۋەر
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تى ك دۇڭيىسىن شۇ ببويى ە دۈدىب ،
تىشكىرۈ قى ىبئىاىن ئە تبۆز ببۇرچىن
تىلببئۈم ى ىق قى مىسببنى سببەمىمىي ى
بى ەن تورۇڭئۈيئىاىن بولسى ،بۈگبۈڭك
تىنسىڭالر جەمئىيىن بەخنكە ت رىشبكەن
ئە ھەممە مى ەت تۆزىنىڭ خوجىيىن ىقىن
مۇسنەھكەم تىك ىيەلىۇەن بو تن .

تۇ رڭىڭ ت اىزلىرىئىك قۇرۇل تىمبىن
دەئۈسببىاى تىشەڭمەسبب ىكن تە ىببن ەش
بى ەن بىرگە مۇڭىپىقالرڭىڭ تىلئۈم ى ىق
پەقەت تۆزلىرىن تىلئۈشبنى بىشقىسبىاى
يىرىمىيببببئىاىڭ ىقىن  ،تۇ رڭىببببڭ
مۇسۇلمىڭالرڭ تىلئۈئۈتىمىز ،دەپ قى اىن
بببۇ رەزى ب قى مىش ب ىرىنىڭ تببۆزلىرى
تۈچۈن ھبى ەت تىكەڭ ىكىنب ھب
قى مىيئىاىڭ ىقىن  ،ببۇ قى مىشب ىرىنىڭ
تببىخىرى تببۆزلىرىن بەربببىت قى ىشببقى
ي نەرلى تىكەڭ ىكىن ئە تۇ رڭىڭ دۇڭيى
ئە تىخىرەتنە قىتنىق تىزۈبالرغبى دۇچبىر
بولىئىاىڭ ىقىن بىيىن قى اىن.

مۇڭىپىقالرڭىڭ سۈپەت ىرى شبۇڭئۈقك ،
تۇ رغببى« :سببى ەرڭىڭ پىنببنە-تىاببۋۈ
تىرقىنىشىڭالر ،ىپىر رڭىبڭ مەڭپەتەتب
تۈچببۈن جىسۇسبب ۇل قى ىشببىڭالر ئە
دۈشببمەڭ ەرڭ مۇسببۇلمىڭالرغى قىرشبب
ۈشكۈرتىشىڭالر چوڭ بۇزغۇڭ ى ىقنبۇر.
شۇڭى سى ەر بۇڭئۈل قى ىشنى ي نىڭالر»
دېيى سە ،تۇ ر دەيئۇ « :تى ھەرگىز
سببى ەر توي ىاىڭببئە تەمە  ،بىببز
تەمەلىيەتببنە تىسببال قى اببۇچىالرمىز»
دەيئۇ ئە تۆزلىرىنىڭ يەر يۈزىئىك تەڭ
خەتەرلى بۇزغۇڭ ىالر تىكەڭ ىكىن ھ
قى سبىمۇ ببۇڭ
قى مىيئۇ يى ھب
ت نىرۈپ قى مىيئۇ .تىلال تىتى تۇ رغبى
رەددىيە ب رىپ ،يەر يۈزىئىك تەڭ چوڭ
ببىپىقالردى
ببق پەقەت مۇڭب
بۇزغۇڭ ى ىب
ىئىاىڭ ىقىن تەڭ توبرۈزلىق شە ى ئە
تىپببىدى ەپ :بى ىڭالر بب  ،تببۇ ر
بۇزغۇڭ ىالرڭىڭ دەل تۆزىبئۇر ،لب كى
بئۇ دەيببئۇ.
بۇڭ تببۆزلىرى تۇيمىيب
بب
مۇڭىپىقالر تۆزلىرىنىڭ يىمىن تەھبۋۈلىن
ئە يىنك تىۋرەت ىب تبىقىۋەت ىرىن
تويالپمۇ قويمىيئۇ .زۈدى مۇسبۇلمىڭالر
جەمئىيىن بۇڭئۈل مۇڭىپىقالردى خبىلىي
بو لمىئى .شبۇڭئۈقنىمۇ مۇسبۇلمىڭالر
تۇ رڭ تۈرلۈ يولالر بىب ەن تىمىڭابى
دەئەت قى ىپ ەلئى.

مەلۇمك  ،مۇڭىپىقالر قىيس زۈمىڭئۈ ئە
قىيس جىيبئۈ بولسبۇن ،تبۇ ر تبۆز
مى ىنىنىڭ مەڭپەتەتىۇە زىيىن سىلىئىاىن،
تۆز ئەتىنىنىبڭ زىيىنىابى تىشب ەيئىاىن
زەھەرلى مەخ ۇقالردۇر .تبۆز ئۈقنىبئۈ
پەياەمۋەر تەلەيھىسسى ممۇ مۇڭىپىقالرڭىڭ
زىيىڭ ىرىاى ۆپ تۇچرىاىن .مۇڭبىپىق ىق
بى ەن يەھۇدىي ىقنى تىۋبىرەت تىككب
سۈپەت بىر-بىرىۇە تولىمبۇ ي قىنبئۇر.
چۈڭك  ،قورقۇڭ بىق ىق ئە ڭىمەردلىب
يەھۇدىيالرڭىببڭ تەبىئىببي خببىرۈ ن رى
بولاىنىببئە  ،مۇڭىپىقالرڭىببڭ تىككبب
يۈزلىمى ى ى قى ىشىاى تبۈرتكە بولابىن
ڭەرسىمۇ تۆزلىرىنىڭ قورقۇڭ بىق ىق ئە
ڭىمەردلىكىئۇر .شبۇڭى تۇ رڭىبڭ تى ب
بىبب ەن دى بب بىببردە بولمىيببئۇ.
مۇڭىپىقالرڭىببڭ تىنسببىڭالر جەمئىيىببنىۇە
ەلنۈرىببئىاىن زىيببىن-زەخمەت ىببرى
ھەقىقەتەن چوڭ ئە خەتەرلىكنۇر.
تەگەر ھەر قىڭببئۈل تببىدەم تۆزىنىببڭ
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بى ەن يۇقىرىق تىيەت چۈشىئۇ.

مۇڭىپىقالرڭىڭ سۈپەت ىرىئى يەڭە بىرى
شۇ  ،تۇ رغى« :سى ەرمۇ مۇسۇلمىڭالر
تىمىن ت ينقىڭبئە تىمبىن ت يبنىڭالر»
دېيى سە :تۇ ر تۆزلىرىنىڭ ھىمبىقەت ىك
ئە چ كىببئى تىشببقىن تە ەبۋببۇرلىق
بى ەن« :بىز تىشۇ قۇلالر ،تەقى سىز ر،
بىن
بر ر تىمب
بۇرۇقالر ئە پ قىب
بىجىز-تب
تب
ت ينقىڭئە  ،تىمىن ت ينىپ مبۇھەممەد ە
بئۇ.
بىنەمئۇل؟» دەيب
بى تىشب
ئە قۇرتىڭاب
تۇ ر شبۇڭ تۇڭۇتقبىڭك  ،تەقى سبىز
بىن ئە
بولن تىپقب
بوغرۈ يب
بۇەن --تب
دېب
تىلئىئۈ ڭبۇرڭ بۆرگەن تۇرۇق بۇل،
تۇڭىڭئى يۈز تۆرۈگەن تەخمەقب ەردۇر.
توغرۈ يولاى تەگىشىپ ،ھەقىقەتكە تىمىن
ەلنببۈرگەڭ ەر تەق ىنبب تىشبب ەتكەن،
ئىجببئۈڭىنىڭ تببىئۈزىن تىڭ ىاببىن ئە
تۇڭىڭاى مىسالشقىن ىشى ەردۇر .شبۇڭى،
ھەقىقىبببي مەڭىبببئىك تەقى سبببىز ر
مۇڭىپىقالرڭىڭ تۆزىئۇر!

يببۇقىرىق تببىيەت ەردە مببۇھەممەد
تەلەيھىسسى منىڭ زۈمىڭئۈش ىرى بولابىن
مۇڭىپىقالرڭىببڭ ئە ھەر زۈمىڭببئۈ ،ھەر
مى ىڭئۈ دېۇۈدە تبۇچرۈپ تۇرىبئىاىن
مۇڭىپىقالرڭىڭ تومۇمىي سۈپەت ىرى بىيىن
قى ىناببىن .مۇڭببىپىقالر شببەينىڭالردىنمۇ
تۇسنى ڭەيرەڭۋۈز ر بولبۇپ ،مۇڭبىپىقالر
ھەر زۈمببىن بىشببقىالرڭ تىلببئۈش ئە
يىخشىالرڭىڭ س پىۇە ىرىۋې ىپ تۇرۇپ،
تۇ رڭ مەسرىرە قى ى  ،تۇ رغى زىيىن
س ى بىب ەن تىب ت ىبپ بىرىبئۇ.
برىرە
تبىلال تىتبى مبۇتمىن ەرڭ مەسب
قى اىن مۇڭىپىقالرڭىڭ تىخىرق ھ سبىبنى
بئىاىڭ ىقىن ،
برىرە قى ىب
بۆزلىرىن مەسب
تب
بۇڭىڭ بى ەڭال قىلمىي تىخىرەتنە قبىتنىق
تبببىزۈب-توقبببۇبەت ەرگە دۇچبببىر
بولىئىاىڭ ىقىن بىيىن قى اىن.
تىلال تىتبى مۇڭىپىقالرڭىبڭ رەزىب
سۈپەت ىرىن بىيبىن قى ىبپ بولاىڭبئى
يى  ،تۇ رڭىڭ ت ىنىش ىق تىقىۋىنىن
بڭ
بۇ مۇڭىپىقالرڭىب
بئۇ  ،بب
بىن قى ىب
بىيب
مۇھەممەد تەلەيھىسسى م بى ەن «قۇرتىن
ەرىبببم»ڭىبببڭ ھەل تىكەڭ ىكىنببب
تىسپىتاليئىاىن توچۇل-تىشكىرۈ دەلى -
تىسپىتالرڭ ۆرگەن ئە ھەممىن تولۇل
يىنمببۇ يەڭە ھەقىقەتببكە
بى ۇەڭببئى
دۈشمەن بولابىڭ ىق پەقەت تبۇ ردىك
ھەسببەترورلۇل ،ببۆڭ  -ۆ سببىنىڭ
تببىرلىق ئە تەبىئىنىببئە يەرلەشببكەن
رەزى ىكببنى تىببئى .تۇ رڭىببڭ بببۇ
قى مىشبب ىرى تەمەلىيەتببنە تۇ رڭىببڭ
ھىئۈيەتن ب رىپ تىزغۇڭ ۇقن  ،بەخت-

بىر ۈڭ تەبۇ بە رى ،تۆمەر ئە تەل
قىتىرلىق ىتنبى سبىھىبى ەر تبۇبەييە ئە
تۇڭىببڭ تەگەشببكۈچى ىرىئى بولاببىن
مۇڭىپىقالر توپىاى قبىرۈپ ىۋۈتقىڭبئۈ،
تۇبەييە تۆزىنڭ ي نىئىكى ىرىۇە خىنبىب
قى ىپ« :قىرۈڭالر! تىئۇ تەقى سىز ر بىبز
تەرەپكە ىۋۈتىئۇ ،تۇ رڭ چىرۈي ىبق
ڭەيرەڭ ىببرىم بىبب ەن قىڭببئۈل قىيىبب
قى ىئىاىڭ ىقىمن ۆرۈڭالر» دەيبئۇ ئە
تۇ رغببى تببۆزىن خببۇددى تۇ رڭىببڭ
س پىئىك مۇتمى ىشىئە ۆرسبىنىپ
تۇ رڭ مىخنىشقى بىشاليئۇ .تۇ ر قىينىپ
يى  ،تبۆزى ە مىخنىنىبپ:
ەتكەڭئى
« ۆردۈڭالرمۇ تۇ تەخمەق ەرڭ قىڭبئۈل
قىينۇرۇئەتنىم؟» دەيئۇ .شۇ مۇڭىسىۋەت
1

الَّ ِِ َيَ تِ َ َه ُؤّلَ ََِبَِوْ ه َ َو َه ُؤّلَ ََِبَِوْ هَ»
يەڭ « ىشى ەرڭىڭ تەڭ يبىمىن تىككب
يۈزلىمى ى ەر بولۇپ ،تۇ ر تۇڭىڭاى بىر
يۈزى بى ەن ،بۇڭىڭاى يەڭە بىبر يبۈزى
بى ەن ۆرۈڭىئۇ» (①).

سببىتىدەتن ب رىببپ بەخنسببىزلىكن
س نىۋۈلاىڭ ىقىئۇر .شۇڭى تۇ رغبى دۇڭيبى
ئە تىخىرەتنە تىلال تىتى ڭىبڭ لەڭىنب
ي اىپ تۇرىئۇ .تۇ رڭىڭ بۇ تىجىرىن -
 ھىئۈيەتنىڭ بەدى ىبۇە تبىزغۇڭ ۇقنس نىپ تىلاىڭ ىق تىجبىرىن  --پىيبئۈ
بەرمىئى ئە ھەرگىز پىيبئۈ بەرمەيبئۇ.
تۇ ر ھەقىقەتەن زىيىن تبىرتقۇچىالردۇر.
تۇ ر بۇڭئۈل قى ى تىرقى ىق ھەرگىزمۇ
تببوغرۈ تىبب قى مىببئى ،زۈدى تببۇ ر
ھىئۈيەت تىپقىن تىدەم ەر تەمە تىئى.

 .1مۇڭىپىقالر تىنسىڭالر جەمئىيىنىنىبڭ
ئۈببببىلىرى بولبببۇپ ،تۇ رڭىبببڭ
زىيىڭكەش ىكىئى سىق ىنىشنى ھۇشبيىرلىق
تەلەپ قى ىنىئۇ.

مۇڭىپىقالرڭىڭ خىرۈ ن رىن پبىش
قى ىئىاىن مىسىلالر:

مۇھىم ڭۇقنى ىرى:

َض ا َ ََ
َم َلُ ُممََ َك َم َ ََِالَّ ِِ َاس هَ وقَ َعَنَ ًاراَفَ لَ َّم اَأ َ
بَاللَّ َهَُبِنُوِرَِهمََ َوتَ َ َك ُممََفِ َظُلُ َم ا ََ ََّلَ
َماَ َحول ََهَُذَ َه ََ
ِ
ِ
ص مََبُك مََ ُعم ََفَ ُم مََ ََّلَيَ ْ ُر و َنَ
يُبص ُو َنَ(ُ َ)10
الس َما ََِفِي َِهَظُلُ َم ا ََ َوَرع عََ
ص يبِبََ ِم ََنَ َّ
(َ)18أَوََ َك َ
الص و ِ
ِ ِ
وب قََيجرلُو َنَأ ِ ِ
اع ََِ
َ
ََ َ َ
َصاب َر ُممََف َ َآذَان ِم مََم ََنَ َّ َ
ادَ
ينَ(َ)19يَ َك َُ
َح َِ ََرَال َم و ََِ َواللَّ َهَُ ُم ِح يطََبِال َك افِ ِ ََ
شواَفِي َِهَ
قَيَخطَ َُ
البَ َُ
َضا َََل َُممََ َم َ
ص َارُهمََ ُكلَّ َماَأ َ
فَأَب َ
بَ
َوإِ َذاَأَظلَ ََمَ َعلَ ي ِممََقَ ُامواَ َولَ وََ َش ا َََاللَّ َهَُلَ َِ َه ََ
بِ ِ
ص ا ِرِهمََإِ ََّنَاللَّ َهََ َعلَ ىَ ُك ِبََ َش ََقَ ِعي ََ
س مر ِممََ َوأَب َ
َ
(َ .)37

 .1مۇڭبببىپىقالر ،تىلبببئۈم ىالر ئە
يىلاىڭ ىالر تىخىرق ھ سىبنى چوقۇم زىيىن
تببىرتقۇچىالردۇر .تببۇ ر ھەرگىزمببۇ
مەقسىنىۇە ي نەلمەيبئۇ ئە تۆزلىرىبئى
بىشقىسىن تىلئىيىلمىيئۇ.
ببببرى
ببببڭ خەتىب
 .3مۇڭىپىقالرڭىب
ىپىر رڭىڭكىببئىنمۇ يىمببىن بولببۇپ،
تۇ رڭىببڭ تببىخىرەتنە تۇچرۈيببئىاىن
جىزۈسىمۇ ىپىر رڭىڭكىبئى ت اىبر ئە
قىتنىقنۇر.

تەرجىمىس :

 .3يەر يۈزىن گۈل ەڭئۈرۈش ئە تۇڭ
تىسال قى ى توغرۈ قىڭۇڭىيەتكە تەمەل
قى ى ئە توغرۈ يوسۇڭئۈ تىش ەش بى ەن
بولىئۇ.

ىبئە)
-10تۇ ر گويى (قىرۈڭاۇ
مەشئەل(②) يىققىن ىشى ەرگە توخشىيئۇ،
مەشئەل تۇ رڭىڭ تەترۈپىن يورۇتقىڭئۈ،
تبببىلال تۇ رڭىبببڭ يورۇق بببۇقىن

 .3بۇزغۇڭ ىالر ھەمىشبە تبۆزلىرىن
تىسال قى اۇچىالرڭىڭ قىتىرىئى قى ىبپ
ۆرسىنىشكە تىرىشىئۇ.
 .4مۇڭبببببىپىقالر تەڭ رەزىببببب
مەخ ۇقالردۇر .پەياەمۋەر تەلەيھىسسبى م
َّاسَذُوَال َوْ َمي ِن َ
مۇڭئۈل دېۇەن« :إِ ََّنَ َش َََّالن َِ
0

(①)«صحيح ۈلۋرىري» -9توم-01 ،بەت-0109 ،
ھەدى .
(②) بۇ تورۇڭئىك «نَار» يەڭ «تبوت» دېبۇەن
سۆزدى مەشبئەل مەقسبەت قى ىنابىڭ ىق ۆرۈڭبۈپ
تۇرىئۇ .چۈڭك بۇ يەردىك توت تىسسىنى تۈچۈن
تەمە  ،بەلك يورۇق بۇل ھىسبى قى ىبپ يبولن
ت پىۋې ى تۈچۈن ي قى ابىن توتنبۇر .شبۇڭى تبۇڭ
«توت» دەپ تەرجىمە قى اىڭئى ۆرە« ،مەشبئەل»
دەپ تەرجىمە قى ىشن تەئزەل ۆردۇل.

بق
بىڭ ىقىن ئۈقىن ىب
بڭ تىمب
بىلى ىقى ىرىنىب
ىپىلەت ەڭئۈرگەن بولسبىمۇ ،ۆڭ ىبئە
ھەرگىزمۇ تىمىن ت ينمىيئۇ ئە پۇرسبەت
تىپسببىال تىسببالماى ،مۇسببۇلمىڭالرغى
زىيىڭكەشببب ى قى ىبببئۇ .تبببۇ ر
مۇسببۇلمىڭالرڭ ئۈقىن ىببق تىلببئىاىن
بولسببىمۇ ،تببىلال تىتببى ڭ قەتئىببي
تىلئىيىلمىيئۇ .تىلال تىتى ھەل دىننب
ۈچ ەڭئۈرۈپ ،مۇسبۇلمىڭالرڭ تەزىبز
قى اىن زۈمىڭالردۈ تۇ رڭىبڭ مۇڭبىپىق ىق
بۇ ر
ڭەيرەڭ ىبرى تىشبقى تىشبمىيئۇ ،تب
چوقۇم خىرلىققبى دۇچبىر بولىبئۇ .ببۇ
ىئە يورۇق ۇل ھىسى قى ىپ
خۇددى
يولىن ت پىۋې ى تۈچۈن مەشئەل يىققىن
ئە تۇزۇن تبۆتمەيال مەشبئەل تۆچبۈپ
ق ىپ قىرۈڭاۇلۇقنى گبىڭۇىرۈپ قىلابىن
تىدەم ەرڭىڭ ھىلىاى توخشىيئۇ.

تۆچۈرۈئەتن  ،تۇ رڭ (ھ چ ڭەرسبىن )
ۆرەلمەيئىاىن قىرۈڭاۇلۇقنى قىلئۇردى.
-18تببۇ ر گىسببنۇر (ھەل سببۆزڭ
بۆزڭ
بئۇر (ھەل سب
بئۇ) ،گىچىب
تىڭ ىمىيب
قى مىيببئۇ) ،ببوردۇر (تببوغرۈ يببولن
ۆرمەيببببئۇ) ،شببببۇڭى تببببۇ ر
(تىزغۇڭ ۇقىئى ) قىينمىيئۇ.
-19يبببى تبببۇ ر زۇلمەت ىببب ،
گۈلئۈرمىمى ىق ئە چىقمبىق ىق قبىتنىق
يببىماۇردۈ قىلاببىن ،گويببى چىقمببىل
سوقۇئېنىپ تۆلۈپ نىشبنى قورقبۇپ
قۇ ق ىرىن بىرمىق ىرى بى ەن ت نىۋۈلاىن
ىشى ەرگە توخشىيئۇ .تىلال ىپىر رڭ
تەترۈپ ىق بى ۇۈچىئۇر.
-37چىقمىل تۇ رڭ بۆز ڭۇرىبئى
تىيرىپ قوياى تى قىلىبئۇ ،چىقمبىل
تۇ رغى ھەربىر يبورۇل چۈشبۈرگىنىئە،
تۇ ر چىقمبىل يورۇقىبئۈ م ڭىۋۈلىبئۇ.
(چىقمىل تۆچۈپ) قىرۈڭاۇلۇل بىسبقىڭئۈ
بولسى تۇرۇپ قىلىبئۇ .تبىلال خىلىسبى
تىئى ،تەلۋەتنە تۇ رڭىبڭ تبىڭالش ئە
ۆرۈش تىقنىئۈرىن يبول قى ىبۋەتكەن
بو تن  .چۈڭك  ،تىلال ھەر ڭەرسبىۇە
قىدىردۇر.

شۈبھىسىز  ،مۇڭبىپىقالر ھەقىقەتنب
سۆزلەشنى  ،تۇڭ ۆرۈشنى ئە تبۇڭ
تىڭالشنى مەھرۇم قىلاىن مەخ ۇقالردۇر.
تبببىلال تىتبببى مۇسبببۇلمىڭالرڭ
مۇڭىپىقالرڭىببڭ ھىببي ە-مىكىرلىرىببئى
ھەزەر تەي ىسۇن ئە تۇ رڭىبڭ زىيبىن-
زەخمەت ىرىبببئى سىقالڭسبببۇن دەپ،
مۇڭىپىقالر تۈچۈن تۆئەڭئىك مىسبىلن
ەلنۈرۈپ ،تۇ رڭىبڭ ببىرلىق رەزىب
سۈپەت ىرىن تەپسى بىيىن قى اىن.

تەپسىرى:
تىلال تىتبى يبۇقىرىق تبىيەت ەردە،
مۇڭببىپىقالر تۈچببۈن تىككبب مىسببىل
ەلنۈرۈپ ،تۇ رڭىڭ تەپن -بەشىرىسىن
ت ىپ تىش ىاىن.

مىسىل :تبىلال تىتى ڭىبڭ
تىككىن
بم»گە
بىن ەرىب
بىن «قۇرتب
بۆزى بولاب
سب
مۇڭىپىقالر شە ەلنۈرىبئۇ« .قۇرتبىن
ەرىم»دە تىمىن ت ينقىڭالر تۈچۈن خۇش
ب شىرەتنىڭ ،تىنكىر قى اۇچىالر تۈچبۈن
تىزۈبنىببڭ خەئىببرى بببىر .تۇڭىڭببئۈ
مببۇھەممەد تەلەيھىسسببى منىڭ رۈسببت

مىسىل :مۇڭبىپىقالر تبىزرۈل
بىرىن
بپ
بۇلمىن قى ىب
بۆزلىرىن مۇسب
بت تب
ئۈقىب
ۆرسببىنى تببىرقى ىق تۆزلىرىنىببڭ ئە
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تىلال تىتى تۇ رڭ خۇددى چىقمبىل
سوققىڭئە بىرۈقال يول قى ىۋېنىشبكىمۇ
قببىدىردۇر .لبب كى تببىلال تىتى ڭىببڭ
ھ كمىنىنىببڭ تەقەززۈسبب مۇڭىپىقالرغببى
مۆھ ەت ب برى تبىرقى ىق تۇ رڭىبڭ
گۇڭىھ ىرىن ت رىمۇ تىشۇرۇپ ،تىڭبئى
تۇ رڭ دۇڭيى ئە تىخىرەت ى مەڭۇۈلۈ
تىزۈبقى دۇچىر قى ىشنۇر.

پەياەمببۋەر تىكەڭ ىكىنبب ئە «قۇرتببىن
ەرىم»ڭىڭ ھەق ىقىنب تىسبپىتاليئىاىن
دەلى -تىسبپىتالر ببىر .تۇڭىڭبئۈ يەڭە
مۇڭببىپىقالرڭ پببىش قى ىببئىاىن ئە
تۇ رڭىڭ تەپن -بەشىرىسبىن ت ىبپ
تىشاليئىاىن تبىيەت ەر ببىر« .قۇرتبىن
ەرىبببم»دە غەڭىبببيمەت ئە بىشبببقى
مەڭپەتەت ەر توغرۇلۇل تىيەت چۈشبكەن
ھىمىن مۇڭبىپىقالر مۇسبۇلمىڭالر بىب ەن
بىببرگە بولىببئۇ ،تببۇ ردى ھبب چ
تىيرى مىيئۇ .تەممبى جىھبىد توغرۇلبۇل
تىيەت چۈشسە ،مۇڭبىپىقالر تۆزلىرىنىبڭ
تى كببب دۇڭيىسبببىن ئە ببببىرلىق
رەزى ىك ىرىنبب توڭببىيال تىشببكىرىالپ
بۇ ر
بى تب
بۇ ئۈقىننب
بۈڭك بب
بئۇ .چب
قويىب
تۆزلىرىنىڭ مۇڭىپىق ىقىن يوشۇرۈلمىيئۇ.

مۇھىم ڭۇقنى ىرى:
« .1قۇرتببىن ەرىببم»دە ەلببۇەن
مىسىلالر ئە توخشىنىشالر بىيىن قى مىق
بولاىن مەسى ى ەرڭ ىشى ەرڭىڭ ت رىمۇ
يىخش چۈشىنىش تۈچبۈن قول ىنى ابىن
بەدىئىي تۇس ۇبنۇر.
« .3قۇرتىن ەرىبم» مۇتمىن ەرڭىبڭ
دى ىرىن يورۇتىئىاىن مەشئەلئۇر.

مۇڭىپىقالرڭىببڭ بۇڭببئۈل خببىرۈ ن رى
خۇددى قىتنىق يىماۇر ي اى تىلئىئىك
گۈلئۈرمىمىنىڭ قىتنىق تبىئۈزى بىب ەن
بىن ئە
بۇپ قىلاب
بى بولب
بۇ ق ىرى گب
قب
قورقببۇڭ نى قببۇ ق ىرىن مەھببكەم
تىنىۋۈلاىن ،چىقمىقنىڭ يورۇقىئۈ تبىزرۈل
يى  ،چىقمىقنىبڭ ڭبۇرى
مىڭىلىاىڭئى
تۆچۈشبب بىبب ەن قببىرۈڭاۇدۈ ق ىببپ،
ھەيرۈڭ ىق ھەم تەڭئىشە تى ىئە تبۇرۇپ
قىلاىن تىدەم ەرڭىڭ ھىلىاى توخشىيئۇ .بۇ
مۇڭىپىقالر تۆزلىرىنىبڭ رەزى ىك ىرىنب
پببىش قى ىببئىاىن تببىيەت ەر چۈشببكەن
ئۈقنىئۈ قورقۇپ نىپ قۇ ق ىرىن ھىم
تىنىۋۈلىببئۇ ،تىڭببئى مۇسببۇلمىڭالرڭىڭ
يىخشبب مۇتىمى ىسبب ئە تىسببالمنىڭ
ەڭ ى ىكىئى پىيئى ىنىپ بىرتىز تبىرۈم
تىپقببىن بولببۇپ ،جىھببىد تببىيەت ىرى
چۈشكەن ھىمىن يەڭە غەمۇە چۆ ىبئۇ ئە
تۆزلىرىنىببڭ يەڭە تى كبب دۇڭيىسببىن
تىشكىرىالشقى مەجۋۇر بولوپ قىلىئۇ.

 .3تببىلال تىتى ڭىببڭ دىنىاببى ئە
مۇسۇلمىڭالرغى تۆچمەڭ ىب قى ابۇچىالر
ھەرگىز مەقسىنىۇە ي نەلمەيئۇ.
 .3ىپىر رڭىببببڭ تەڭ يببببىمىن
مۇڭىپىقالردۇر.
 .4تىيەتنە «قۇرتىن ەرىم» يىماۇرغى
توخشىنى اىن .چۈڭك  ،خۇددى يبىماۇر
بببىرتىپ
ببب يىشب
بببىل زېمىننب
قۇرغب
بم»
بىن ەرىب
بئە « ،قۇرتب
تىرى ئۈرگەڭب
مەڭىۋىيىتقى تەشنى دى الرڭ تىرى ئۈرىئۇ.
« .1قۇرتىن ەرىم»دىكب ئەدىب ەر،
تىگىھالڭئۇرۇشبببالر ەسبببكىن ىكنە ئە
قىتنىق ىقنى چىقمىل بىب ەن گۈلبئۈرمىاى
①
توخشىنى اىن
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① ي قىنئۈ ڭەشر قى ىنى
جەئھەرلىرى»دى .

تىلئىئۈ تۇرغبىن «تەپسبىر

بۈگببۈڭك

تەڭس رەپ ،بۇ ت مىئۈ سبۆز ت ىشبنى

ۈڭببئە مۇسببۇلمىڭالرڭىڭ

پىرقى ەرگە بۆلۈڭۈپ ،تى ۇىرىك

تۆزلىرىن قىچۇرۇپ ەلمە نە .چبۈڭك

ۈچ-

تىسالمئىك توتنۇرۈھىل ىق تۇقۇمىبئى

قببۇئئەت ئە سببەلنەڭەت ىرىن قولببئى

مەھرۇم ىشى ەر تىسالمئۈ توتنۇرۈھىل ىق

ەتكببۈزۈپ قويۇشببىنىڭ تىسىسبب ىق

دېۇەڭن يىخش بى ەن ڭىچىر يى

سببەئەب ىرىنىڭ بىببرى ،تى ۇىببرىكى ەر

بى
بىرۈم يب
بىب ەن ھب

تى ھىبببئە تەھمىبببيەت ب رىبببپ،

بۇيرۇل بىب ەن
بب

چە ىمە توتنۇرىسبىئۈ مۆتىبئى

بۈش
بنىالپ ،بۆلۈڭب
بۇلمىڭالرڭ تىرب
مۇسب

يبول

تۇتۇپ م ڭى  ،تىسالم بەلۇىمى ىرىبئى

تىپەت ىرىئى سىقالشنى تىيىڭاىن ،قۇرتىن
ەرىبببم ئە ھەدىببب

ھى ل

بمەن ئۈز ب ى
قىسب

شبببەرىپ ەرڭىڭ

تۆتۈڭۈپ ب رى

تەشەبۋۇسبب بولاببىن توتنۇرۈھببىل ىقن

بى
يب

بمەن
قىسب

دېۇەڭبئە

چولنبى ئە

خىتى مەڭى ەردە چۈشىنىۋۈلاىن .ئۈھىلەڭك

يوقىنىبببپ قوياىڭ ىقىبببئۇر .ھبببىزىر

توتنۇرۈھىل ىق مۇسبۇلمىڭالر دۈئۈم ىبق

تىسالمئىك توتنۇرۈھبىل ىقن ھەقىقىبي

ڭىمىزلىرىئۈ تىلالھئى تى ەپ

چۈشىنىئىاىڭالر تبىڭ ە بۆپ بولمىسبى

ىۋۈتقبىن

«الصراط املستقيم » يەڭ توغرۈ يولنىڭ دەل

ببرە  .بببۇڭ چۈشببىنىئىاىڭالرمۇ

تۆزى تىئى .تىلال تىتى بىزگە سبۈرە

بىشقىالرڭىڭ خىتى چۈشبىنىپ ق ىشبىئى
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پىتىھەدە «الصراط املستقيم » يەڭب تبوغرۈ

تىلالھنىڭ يولىئى تىيرىۋېنىئۇ①».

يولاى بىش ىشبىن تى ىشبىمىزڭ تەلىبم

تىسببببالمئىك توتنۇرۈھببببىل ىق

بەرگەن ،تىڭئى تۇ يولنىڭ دىنئۈ سبەل

تۇقۇمىئى مەھرۇم ىشى ەرڭىڭ چ كىئى

قببىرۈپ تۆزىنىببڭ غەزىببپىۇە يولۇققببىن
يەھۇدىالرڭىببڭ يولىمببۇ تەمە

تىشببۇرۇئېنى

يببى

يببى

سببەل قببىرۈش

مۇتەتەسسبببىپ ىكىئى سىق ىنىلىشببب

چ كىئى تىشۇرۇئېنىپ ھەقنى تىدۈشقىن

ڭىتىيى  .بۇڭئۈل تبىدەم ەردە چ كىبئى

خىرىسنىئىڭالرڭىڭ يولىمۇ تەمە  ،بەلك

تىشۇرۇئېنى

تۆزى ھىئۈيەت بىب ەن تىنئبىم قى ابىن

يى

سەل قىرۈش خىھىش

ت اىر بولىئۇ .سەل قىرۈش خىھىشىئىك

پەياەمۋەرلەرڭىبببڭ ،رۈسبببن ى ەرڭىڭ،

تببىدەم ەر ھىببئۈيەت يولىاببى مىڭاببىن

ش ھىن ەرڭىڭ ،سىلىھ ەرڭىڭ يول بولابىن

تەقئىردىمۇ ،چ كىبئى تىشبۇرۇئېنى

توتنۇرۈھىل ىقنى تىۋبىرەت تبوغرۈ يبول

مۇتەتەسسببىپ ىكىۇە مببۇپنىال بولببۇپ،

تىكەڭ ىكىن بىيىن قى ىپ بەرگەن.
«قۇرتىن ەرىم تەشەبۋۇ

②

ھ كىمن

قى ىابىن

ۆزگە تى مىيبئىاىن ،ھەتنبى

تىتى-بوئى ىرىن  ،يبۇرت چبوڭ ىرىن ،

توتنۇرۈھببىل ىق» دېببۇەن ىنىپنىببڭ

تۆلىمى رڭ مەڭسىنمەيئىاىن ،تۇ رڭىبڭ

تببىپنورى دو نببۇر تەلبب مببۇھەممەد

تببىتەت-تىۋببىدەت ىرىن يىرۈتمىيببئىاىن

شببەرىپ قۇرتببىن

بولۇپ قىلىئۇ .بىر ئۈقىنالردۈ قىمبىر ئە

سببەلالبىي ھەدىبب

بىر
بڭ شەرھىس ب دې بۇەن ت نىۋب
ەرىمنىب

ھىرۈل سبورۇڭ ىرىئۈ ھوشبىن بى بمەي

بى ەن ،توتنۇرۈھىل ىقن ت رىمۇ توچبۇل

يۈرگەڭ ەرڭىڭ بۈگۈڭك

ۈڭبئە تىسبالم

چۈشەڭئۈرۈپ ،جىبىر تىۋنب تىببئۇلال

دۇڭيىسىئىك مەشھۇر تۆلىمى رغبى تىب

رەزىيەلالھبببۇ تەڭھۇڭىبببڭ مۇڭبببئۈل

تۇزۇتببۇپ يۈرۈئۈتقببىڭ ىق بۇڭىببڭ

قى ىببئۇ :بىببز

ببۋەر
ببئۈقالر پەياەمب
ببىلىئۇر .بۇڭب
مىسب

پەياەمببۋەر تەلەيھىسسببى منىڭ ي نىببئۈ

بى
بئۈ توتنۇرىاب
بى منىڭ زۈمىڭىب
تەلەيھىسسب

تىئۇل ،تۇ بىر سىزىق سىزدى ،تىڭئى

چىقىشقى بىشب ىاىن بولبۇپ ،تۇ رڭىبڭ

تۇڭىڭ توڭ تەرىپىۇە تىككب سبىزىق،

بەزى ىببرى تببۇ زۈتنىببڭ تببىتەت-

بىزىق
بپىۇە يەڭە تىكك ب سب
بول تەرىب
سب

تىۋىدەت ىرىن تىز ۆرسە ،يەڭە بەزى ىرى

سىزدى ،تىڭئى قولىن توتنۇرىسبىئىك

تەقسببىمىتنىك تببىدۈلىنىۇە تىنىببرۈز

سببىزىقنىڭ تۈسببنىۇە قويببۇپ« :بببۇ

بى ئۈرگەڭىئى.

دېۇەڭ ىكىنبب ڭەقىبب

تىلالھنىڭ يولىئۇر» ،دېئى .تىڭئى بۇ
تىيەتن توقۇدى« :ببۇ م نىبڭ تبوغرۈ

①سۈرە تەڭئىم -143تىيەتنىڭ بىر قىسم .
بىن
بەلالبىي« :قۇرتب
بۇھەممەد سب
بۇر تەل ب مب
②دو نب
ەرىمئە تەشەبۋۇ قى ىابىن توتنۇرۈھبىل ىق» -34
بەت.

يولۇمئۇر ،شۇ يولئۈ م ڭىڭالر ،ڭى توغرۈ
يببولالردۈ مىڭمببىڭالر ،تببۇ ر سببى ەرڭ
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«وستت »« ،وستت م » سببۆزلۈ

تىسببببالمئىك توتنۇرۈھببببىل ىق

يەڭە

تۇقۇمىئى مەھرۇم بولاىن مۇسبۇلمىڭالر

ھبب كمەت بىبب ەن تىبب

جەمئىيىنىئە ،تىرنىالپ ،بۆلۈڭۈشب ەرڭىڭ

شببەيئى ەرڭىڭ سببەئەب ئە غببىيى ىرىن

بىئە،
ۈڭسب رى ت اىرلىشىش ب ڭەتىجىسب

بى ى  ،سۆز ئە ھەرىكەت ەردە توغرى ىققى

مۇسۇلمىڭالر ت ىنىشب ىق قىسبمەت ەرگە

تەھمىيەت ب رى

دېبۇەن مەڭى ەرڭىمبۇ

دۇچ ەلمە ببنە .ببۆپ ىۇەن تىسببالم

بى ئۈرىئۇ.

مۇتەپە كۇرلىرى پىرچىالڭاىن مۇسۇلمىڭالر

«قۇرتىن ەرىمئە تەشەبۋۇ

گەئدىسىن بىرلەشنۈرۈش ،تىشباىلىيەت

تببىپنورى دو نببۇر تەلبب مببۇھەممەد

يولىببئۈ ببۆپ تىزدىنىش ب ەرڭ ت ىببپ

سببەلالبىي مۇڭببئۈل دەيببئۇ« :وس ت »،

ب رىپ ،تىخىرى تىشبن مۇسبۇلمىڭالردۈ

«وس م » سۆزلۈ

بب
ببىل ىق ت ڭىنب
ببىن توتنۇرۈھب
يوقىلاب

-1يىخشبب  ،تەئزەل ئە تببىدۈلەت

تە ىن ىمە نە.

مەڭى ىرىئە تىش ىنى ىئۇ.

توتنۇرۈھىل ىقنىڭ تەرىپ

-3تىككببب تەئزەل شبببەيئىنىڭ

تەرەب تى ب قىمۇسب ىرىئۈ «وست »،

توتنۇرىسىئىك جەئھەر دېۇەن مەڭىبئە

«وستتتتتت م »« ،توستتتتتت »« ،اعقتتتتتت ا »

تىش ىنى ىئۇ.

سۆزلۈ ىرىنىڭ تىسىسبەن توتنۇرۈھبىل

-3تىكك شبەيئىنىڭ تىرىسبىئىك

ىبئىاىڭ ىق

تەڭ يىخشىسببب دېبببۇەن مەڭىبببئە

زىكىر قى ىنىئۇ.

تىش ىنى ىئۇ.

«وستتتت »« ،وستتتت م » سببببۆزلۈ

-3ت سى

توتنۇرۈھىل ،تىدۈلەت ،يىخشب  ،تەئزەل

بىب ەن ڭىچبىر ،يىخشب

بى ەن يىمىن شبەيئى ەرڭىڭ تىرىسبىئىك

دېۇەن مەڭى ەرگە تىۇە.

تۆل ەم ى

چ كىبببئى

ڭەرسى ەرگىمۇ تىش ىنى ىئۇ.

دو نۇر تەلب مبۇھەممەد سبەلالبىي

تىشببۇرۇئەتمەي ئە سببەل قىرىمببىي

دو نۇر زەيئ تىبئۇ رىمنىڭ «تىسبالمئۈ

بۇەن مەڭىن ب
بۇش دېب
بىل بولب
توتنۇرۈھب

توتنۇرۈھببىل ىق» دېببۇەن ىنىبىببئىك

بى ئۈرىئۇ.
«اعقت ا » سۆزلۈ

تۆئەڭئىكىئە

بىبر

قىڭ ە مەڭى ەردە تىش ىنى ىئۇ:

ي نى ئۈرۈشنى بىشالشنىڭ زۆرۈرلبۈ ىن

«توستتت » سبببۆزلۈ

قى ىناىن

توتنۇرۈھببىل ىق» دېببۇەن ىنىبنىببڭ

تىسنىئىك مۇسۇلمىڭالرڭ قۇتۇلئۇرۇش

دېۇەن مەڭىن چۆرىئەپ

قى ىبب ،

مۇڭۇ قۇر رڭ ڭەقى

تىكك تەرەپنىبڭ

«وس م » سۆزلۈ

توتنۇرىسىئۈ لى ال تۇرۇش دېۇەن مەڭىن

قى ىئۇ« :وست »،

ھەقىقەتن تىبزدەش

بۈ
بئى تۈڭۈم ب
ئە تۇڭىڭب

بى ئۈرىئۇ.

بئى ىنى
پىيب

دېۇەن مەڭى ەرڭىمۇ بى ئۈرىئۇ .تبۇ يەڭە
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توشببىئىاىن تىلىمالرڭىببڭ تىجنىھببىدى

ببرۈپرورلۇل
بب ەن تىسب
ببق بىب
ب رى ىب

تىسى

توتنۇرىسبببببىئىك سببببب رى ىققى،
قورقۇڭ بببىق ىق بىببب ەن قبببىرۈم ىق

توتنۇرۈھىل ىق ت نىقبىد ئە تەمەلب ەردە

بىش
بى توخشب
بىئىك بىتۇرلۇققب
توتنۇرىسب

توڭ ى ىق يى

تەڭقىئلىنىببئىاىن تىككبب شببەيئىنىڭ

سببەپنىكى ەرگە مۇتببىمى ە قى اىڭببئىمۇ

①

تىنسىپ ئە تىدۈلەتن ت سىئى چىقىرىبپ

توتنۇرۈھببىل ىق قۇرتببىن ەرىببم ئە
ھەدى

سول ى ىقنى مۇسنەسنى

لى ببال مەيئۈڭببئۈ تۇرىببئىاىن؛ قىرشبب

توتنۇرىسبببىئىك مەدھىيى ىنىبببئىاىن
ڭەرسى ەرگىمۇ تىش ىنى ىئۇ.

قى ىنىئۇ.

قويمىيبببئىاىن؛ ىبببم بولىشبببىئى
قەتئىيببنەزەر ،بىرۈئڭىببڭ پەزىبب ەت ئە

شەرىپ ەرڭىڭ تەشەبۋۇس بولۇپال

قىلمىسنى  ،بەلك سبىغالم تەقى بۇە ئە

تىرتۇق ى ىق ىرىن تىنكىر قى مىيبئىاىن؛

ڭورمىل تىنسىن تەبىئىنىۇىمبۇ تۇيابۇن

تۆلىمى ر ئە پ شىۋۈ رغى چوقۇڭمىيئىاىن،

ىئۇ .تىسبالم ھەر تىشبنى چ كىبئى
بى
يب

بۇرۇئېنى
تىشب

ھۆرمەتسىزلىكمۇ قى مىيئىاىن؛ پەياەمۋەر

بنى
بەل قىرۈشب
سب

چە ەيئۇ .چ كىئى تىشۇرۇئېنى

بئۈل
بقى ھەر قىڭب
بى مئى بىشب
تەلەيھىسسب
ىشىنىڭ سۆزى قوبۇل ئە رەت قى ىنىئۇ

يى

سەل قىرۈش تىرقى ىق ڭورمىل تىجنىمىتىي
تەرتىپن سىق ىاى

دەپ قىرۈيئىاىن؛ تەقئىر بى ەن تىنسىڭىي
تىرۈدىنىڭ ،تى ىبم بىب ەن تىۋىدەتنىبڭ

بولمىيبئۇ .تەق ىبي

جەھەتنى ت ىپ ت ينقىڭئىمۇ ،تىشبالردۈ

توتنۇرىسىن  ،شەرىئەتنىڭ تبۆزگەرمە

توتنۇرۈھىل ئە لى ال مەيئۈڭبئۈ تبۇرۇش

بببىن
ببب ەن زۈمب
بببىپ ىرى بىب
پىرىنسب

سببىغالم بىببر تىنسببىڭىي تەبىئەتنىببڭ

تۆزگىرىش ب ىرىن  ،شببەرتىي ھۆ ببۈم ەر

تەقەززۈس ھ سىب ىنىئۇ.

بى ەن زۈمىن تەقەززۈلىرىن بىر-بىبرىۇە

توتنۇرۈھببىل ىق ھببىئۈي -ھەئە

مىھىرلىق بى ەن جىپىسالشنۇرۇۈ يئىاىن؛

ئە

تۆتمۈش ،رېئىل ىق ئە

ڭەپسبب -خىھىشببقى تەمە  ،بەلكبب

ڭەزەرگە تىلىئىاىن؛ تىسبال قى ىب

مۇ ەممەل تى مىي تىسىسقى تىيىنىئۇ .ببۇ
يەردىك تى مىي تىسى
ھەدىب
يى

تەربىيەلەشن تىسى

قۇرتىن ەرىبم،

ھەدى

ۆرسىنىئۇ .قۇرتىن ەرىبم

دى يول م ڭى

شەرىپنى توچبۇل دەلىب

مۇمكىنسىز بىر يبول

تىببكەن دېببۇەن قىرۈشببقى ت كى ىببپ
قويمىيببئىاىن؛ ب شببىرەت ب رىببئىاىن،

مۇجنەھىئ دەرىجىسبىۇە

① دو نور تەلىبي مبۇھەممەد سبەلالبىي« :قۇرتبىن
ەرىمئىك توتنۇرۈ ھىل ىق» -33بەت

ۆرسبىنىپ

ب رىئىاىن ،ھەرگىزمبۇ قىيىنالشبنۇرۇپ،

بولمىاىن مەسى ىئە ،بىبرەر سبىھىبىنىڭ
سۆزى ئە يى

ئە

قى ىئىاىن؛ تىئۈماى

تىشالرڭىڭ تىسىن تەرىپىنب

بى
بىت ئە قىيب
بەرىپ ،تىجمب
شب

قىتىرلىقالرڭ

ەچە نب تەڭ

ڭەپرەت ەڭئۈرمەيببببئىاىن؛ تۆزتببببىرۈ
ھەمكببىرلىق ،ۆيۈڭببۈش ئە م ھىببر-
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مۇھەبۋەتكە چىقىرىئىاىن تەھ

توتنۇرۈھبببىل ىق مۇسبببۇلمىڭالرڭ

سبۈڭنە

تىلئىرۈقسبببىڭ ىق ،سبببۆرەلمى ى ى ،

ئەلجىمىتەڭىڭ يولىئۇر.

ھەددىئى تىشۇرۇئېنى

توتنۇرۈھببىل ىق رو ئە مببىددۈ ھەر

تى ەت ىرىببئى سببىقالپ ،مۇسببۇلمىڭالر

بئۇ،
تىككب تەرەپبكە تەھمىبيەت ب رىب

جەمئىيىنىنىڭ تەڭپۇڭ ىقىابى ىپىلەت ىب

جەمئىيەت تەرتىۋىن سىقالشقى ،تەڭبئەڭە

قى ىئۇ .ت رىمۇ ت نىق قى ىپ ت ينقىڭبئۈ،

بىبب ەن تەرەققىيببىت توتنۇرسببىئىك

تىسببالمئىك توتنۇرۈھىل ىقنىببڭ رولبب

تەڭپۇڭ ببۇقن سىقالشببقى ىپىلەت ىبب

قىتنببىش قورۈل ىرىنىببڭ تەڭپۇڭ ببۇقىن

قى ىببئۇ ،مۇسببۇلمىڭالرڭىڭ ،شببۇڭئۈقال

تەڭشەيئىاىن مىزۈڭنىڭ رولىاى توخشىيئۇ.

پۈتۈن تىنسىڭالرڭىڭ تبۈپ مەڭئەپەتىنب
چىقى

مىزۈڭ بۇزۇلابىن قىتنبىش قورۈل ىرىبئۈ

قى ىبئۇ .رېئبىل ىقن  ،تبىئۈم-

تولنۇرۇپ مەڭزى ۇە بىبرەتەر يەتكى ب

خەلقنىڭ تەمەلىي تەھبۋۈلىن تى ھىبئە

بولمىاىڭئە  ،تىسالم تەشەبۋۇ

ڭەزەرگە تىلىببئۇ ،تببىئۈم-خەلقنىببڭ
قىيىن ى ىق ىرىن تۈڭۈم ۈ

ئە سەل قىرۈش

قى اىن

توتنۇرۈھببىل ىقنى چەتببنەپ تببۇرۇپ

ھەل قى ىبپ

ۆزلىۇەن ڭىشىڭاى يەتكى

ب رىببئۇ ،تىئۈمنىببڭ قەلۋىببئە تىشببەڭچ

بولمىيئۇ.

توتنۇرۈھببىل ىق قۇرتببىن ەرىببم ئە

تۇرغۇزىئۇ ئە تىلال تىتى ڭىبڭ« :ھەر
قىڭئۈل بىر قەئم تۆزىنىبڭ تەھبۋۈلىن

ھەدى

تۆزگەرتمىۇببۈچە ،تببىلال تۇ رڭىببڭ

قى اىن بولاىچقى ،تۇ ڭوقۇل پىكىر يبى

تەھۋۈلىن تۆزگەرتمەيبئۇ» ①.دېبۇەن

تىببئىئولوگىيە بولمىسببنى  ،بەلكبب

تىيىنىۇە تۇيابۇن ھىلبئۈ ىشبى ەرڭىڭ

مببۇت ەل تببوغرۈ يببول ئە دۇڭيببى-

تببۆزىن تببۆزگەرتى

ئە تىسببالھىت

تىخىرەت ى

قەدەم ىرىۇە يىردەم ب رىئۇ.

بەخت-سىتىدەتنىڭ ىپىلىن

بولۇپ ،تىلالھنىڭ رىزۈس  ،يىردىم دەل
مۇشببۇ يولببئۈ تەئرەڭببمەي تىلاببى

توتنۇرۈھىل ىق تەڭبئەڭە ئە ي ڭى ىبق

تى ۇىرلىۇەڭ ەرگە مەڭسبۇپنۇر .قۇرتبىن

تىشبب ىرىئۈ تى ۇىرىكى ەرڭىببڭ بببىرلىق

ەرىببم ،ھەدىبب

تى -ھەرىكەت ئە تەفكىرلىرى يۈزدە-

شببەرىپ ەردە خەئەر

ب رى ۇەڭئە  ،بۇ يولئى توڭ-سبولاى

يۈز توغرۈ ،بىبز بۇڭىڭبئى چەتبنىمەي

چەتبببنەپ ەتكەڭببب ەر تبببۆزلىرىن

م ڭىشببىمىز زۆرۈر دېۇببۈچى ەر بى ب ەن،

تەگەشببكۈچى ىرى بىبب ەن قوشببۇپ،

ي ڭى ىببق ئە تىجببىدىيەتكە چوقۇڭببۇپ

تىلالھنىبببببڭ ،پەرىشبببببنى ەرڭىڭ،

تەڭئەڭىن پۈتۈڭ ەي چەتبكە قبىققۇچىالر

پەياەمۋەرلەرڭىڭ ،ش ھىن ەرڭىڭ ،پۈتبۈن

تىرىسىن مىھىرلىق بى ەن يىرۈشنۇرىئۇ.
① سۈرە رەتئ -11تىيەت

شبەرىپ ەرڭ تىرقبى ۆرۈڭبۈش

مببۇتمى -مۇسببۇلمىڭالرڭىڭ غەزىببپىۇە،
لەڭىنىۇە دۇچىر قى اىڭالر بولۇپ ،تبۇ ر
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چۈشىنىشنىڭ مۇھىم تۈچ تىسىس

دۈغئۈم يول ئە توغرۈ لىنىيىئى چىقىبپ
ەتكەن قىتنبىش قبورۈل ىرى تبى پەتكە

تىسبببالم تەشبببەبۋۇ

تۇچرىاىڭبببببئە  ،ھبببببى ەتكە

قى ابببىن

توتنۇرۈھىل ىقن ت رىمبۇ تەترۈپ ىبق ئە

يولۇققۇچىالردۇر.

تببوغرۈ چۈشببىنى

تۈچببۈن چ كىببئى

توتنۇرۈھبببىل ىقنى چەتنىۇبببۈچى ەر

تىشۇرۇئېنى  ،سەل قىرۈش ،توغرۈ يول

بى پ-
بپ-بى بمەي ،خب
بۆزلىرى بى ىب
تب

قىتىرلىق مۇھىم تۈچ تىسىسبن يىخشب

خىلىمىي دىنئۈ سەل قبىرۈپ تىلالھنىبڭ

چۈشىنىشكە توغرۈ

غەزىبببپىۇە ،لەڭىبببنىۇە يولۇققبببىن

بىرىن بب تىسببى  :چ كىببئى
تىشۇرۇئېنى

يەھۇدىيالرڭىڭ يولىابى يبى

چ كىبئى

تىشبببۇرئېنىپ ھەقبببنى تىزغبببىن
خىرىسنىئىڭالرڭىڭ يولىاى يبى

تەرەب تى ب تەتقىقببىت تببىلىم ىرى

تىسبالم

مۇڭئۈل دەيئۇ :تەرەب تى ىئىك «غلو»

دۇڭيىسىاى بى -مۇسىۋەت بولاىن شىئە-

دېۇەن سبۆز چ كىبئى تىشبۇرۇئېنى

رۈپىببزە ئە خىئۈرىجالرڭىببڭ يول ىرىاببى

دېۇەن مەڭىن تىپىدى ەيبئىاىن بولبۇپ،

ىرىپ قىلىئۇ .چۈڭك تبوغرۈ يولبئى

تۆل ەمئى ھىلقىپ ەتكەن ھەر قىڭئۈل

چەتنىۇەڭ ەرڭ شۇ مەلئۇڭالرڭىبڭ يبول

ڭەرسىۇە قول ىنى ىئۇ .شەرىئەت تىلىم ىرى

ۈتۈپ تۇرغىن بولىئۇ.

مۇڭئۈل دەيبئۇ :ت نىقبىد يبى

توتنۇرۈھىل ىقنى چەتنەش جەڭنەتنىبڭ

بببنى

ئە ۈچ-قۇئئەتنىڭ

جەمئىيىنىنىڭ ئەيرۈن بولىشبىاى ت ىبپ

چ كىببئى تىشببۇرۇئېنى

بىرىئۇ .توتنۇرۈھىل ىقنى چەتنەش تىسالم

ت نىقببىد

جەھەتببنى چ كىببئى تىشببۇرۇئېنى ،

ئە مۇسۇلمىڭالرڭىڭ مەڭپەتىنىۇە تەمە ،

تەمەل يەڭ سۆز-ھەرىكەت جەھەتبنى

بەلكبب دۈشببمەڭ ەرڭىڭ مەڭپەتىببنىۇە

بۇرۇئېنى
بئى تىشب
چ كىب

خىبببزمەت قى ىبببئۇ .مۇسبببۇلمىڭالر

بولمىسى

بولىئۇ.

چ كىبببئى تىشۇرۇئېنىشبببنىڭ
تۈرلىرى

ببىاى ،ھەتنبببى مۇسبببۇلمىڭالر
بۇزۇلىشب

ۆزەتكەن پىرۈسەت ى

شبببەرىئەتنە چ كىبببئى

تىشۇرۇئەتكەڭ ى

مەڭۋەس بولاىن تىنبىل-تىننىپىق ىقنىبڭ

جەمئىيىنىنببب تىن ىكى ىببب

تەمەل

جەھەتنە شەرىئەت تۆل ىمىئى ھىلقىبپ

ىپىلىن بولاىن تىسبالمىي سبۆيۇۈڭىڭ
يوقى ىشىاى ،بىرلى

ىئۇ.

دەپ تىككب

تۈرگە تىيرى ىئۇ.

بىببب ەن

بىرىن

مۇتمىنۇە بۇ سىر

تبۈرى ،ت نىقبىد جەھەتبنى

چ كىببئى تىشببۇرۇئېنى

رە .

بولببۇپ،

تىلالھنىڭ پەياەمۋەرلىرىنب تۇچبۇرۇپ،

توتنۇرۈھبببىل ىقن تەترۈپ ىبببق

پەياەمۋەرلى
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مەرتىۋىسبىئى تىالھ ىبق

مىقىمىاى ۆتۈرۈئېنى  ،تۇ ردى مەدەت

چۈشەڭمەي توقۇيبئۇ ،شبۇڭى ،قۇرتبىن

ببب
بببڭ غەيىۋنب
ببب ەش ،تۇ رڭىب
تىب

ەرىمن توقۇپ تۇرۇپمۇ ،ھەل يبولن

بى ىببببئىاىڭ ىقىن دەئۈ قى ىبببب ،

تىپىلمىيببببئۇ ،تۇڭىڭببببئىك ئەز-

سببىلىھ ەرڭىڭ قەبرى ىببرىۇە ب رىببپ،

ڭەسببىھەت ەردى بەھببرى تى لمىيببئۇ،

پەرزەڭت ئە بىشقى ھىجەت ىرىن تىب ەش

مۇسببۇلمىڭالرڭ شببەرتىي دەلىبب -

قىتىرلىقالر ت نىقىد جەھەتبنى چ كىبئى
تىشببۇرۇئېنى

تىسپىتسببىز

دۈتىرىسببىۇە ىرىببئۇ.

تۇ رڭىببڭ ق نىنبب تۆ ۈشببن ھببى ل

شببۇڭىڭئە  ،تببۆزلىرىۇە يىقمىاببىن

سىڭىيئۇ.

مۇسببۇلمىڭالرڭ شببەرتىي دەلىبب -
تىسپىتسىز

تىككىنى بب تببۈرى ،تەمەل يەڭبب

ىپىرلىققبى چىقىرىۋېنىشبمۇ

بئى
بنە چ كىب
بكەت جەھەتب
بۆز-ھەرىب
سب

ت نىقبببىد جەھەتبببنى چ كىبببئى
تىشۇرۇئەتكەڭ ى

ىپىرلىققببى چىقىرىببپ،

تىشۇرئېنى

بولىئۇ.

بولۇپ ،رۈمىزۈن ت يىبئى

بىشقى ئۈقىنالردىمۇ ۈن تىتالتمبىي روزۈ

تەبۇ سەتىئ رەزىيەلالھبۇ تەڭھبۇدى

تۇتببۇش ،بب ى ە تۇخ ىمببىي ڭىمببىز

بئۈل
بى منىڭ مۇڭب
بۋەر تەلەيھىسسب
پەياەمب

توقۇش ،تىۋىدەتن دەپ تۆي ىنىشنى ئۈز
ى

دېۇەڭ ىكببب رىبببۋۈيەت قى ىنىبببئۇ:
«چوقۇمك  ،بۇڭىڭ ڭەس ىئى قۇرتبىن
توقۇيئىاىن بىر قەئم

قىتبىرلىقالر تەمەلبئە چ كىبئى

تىشۇرۇئېنى

ىئۇ ،تۇ رڭىڭ

دۈتىرىسىۇە ىرىئۇ .تەممى

بۇيرۇلاىن تىۋىدەت ەرڭ ئۈيىاى يەتكۈزۈپ

توقۇغىن قۇرتىڭ بوغۇزىئى تۆتمەيئۇ،

تىدۈ قى ىب

تبببۇ ر مۇشبببرىكالرڭ قويبببۇپ،

دۈتىرىسىۇە ىرمەيبئۇ ،بەلكب تىسبالم

مۇسۇلمىڭالرڭ تۆلنۈرىئۇ».

①

شۇڭىڭاى تەشەبۋۇ

تبببىرىرنى ب بببرى چ كىبببئى

قى ىئۇ.

تەمەل يەڭ سۆز-ھەرىكەت جەھەتنە

تىشۇرۇئەتكۈچى ەرڭىڭ ۆپىن ىسىئە ببۇ
ھەدى ب

چ كىبئى تىشبۇرۇئېنى

چ كىئى تىشۇرئېنى

تەھۋۈل پەياەمۋەر

بىن
بىرەت قى ىناب
بەرىپنە تىشب
شب

بى
بئۈ توتنۇرىاب
بالمنىڭ زۈمىڭىب
تەلەيھىسىسب

سۈپەت ەر ت پى ىبپ ەلبئى .تۇ رڭىبڭ

چىقىشقى بىشب ىاىن بولبۇپ ،پەياەمبۋەر

شببەرتىي بى ىببم قۇرۇلمىسبب تببىجىز

تەلەيھىسسى م« :تىلال بىب ەن قەسبەم

بولاىڭ ىقنى تبۇ ر قۇرتبىن توقۇغبىن

قى ىمەڭكب  ،مەن تىلالھقبى سبى ەردىنمۇ

تەقببئىردىمۇ ،توقببۇغىن تۇ رڭىببڭ

بە رۈل تەقۋۈلىق قى ىمەن ،لب كى مەن

بئى تۆتمەيببئۇ ،يەڭ ب تببۇ ر
بوغۇزىب

ىس ڭىمىز توقۇيمەن ئە تۇخاليمەن،

قۇرتىن ەرىمن تەپە كبۈر قى مبىي ئە

(رۈمىزۈڭئى بىشقى ئۈقىننى) ۈن تىت ىنىپ
روزۈ تۇتىمەن ئە تبۆي ىنىمەن .ىمكب

①تىمىم بۇخىرى ئە تىمىم مۇس ىم رىۋۈيىن .

م نىڭ سۈڭنىنىمئى يۈز تۆرۈيبئىكەن،
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تۇ م نىبڭ (تبۈممىنىم) دىب تەمە »

تىرغىم ىسبب  ،تببۇ تىۋببىدەت قى ىببپ

تببىرقى ىق تۇ رغببى رەددىببيە

چىرچىاىڭببئۈ تۇڭىڭاببى ت سببى ىۋۈلىئۇ،

دېببيى
بەرگەن.

①

دېيىشببن  .پەياەمببۋەر تەلەيھىسسببى م:
«تۇڭ يىشىۋېنىڭالر ،سى ەرڭىڭ بىرىڭالر

مۇسببۇلمىڭالر تۈچببۈن چ كىببئى

بۇن،
بىز توقۇسب
بئە ڭىمب
بۇل ھىلىنىب
روھ ب

تىشۇرۇئېنىشببنىڭ ھەر تىككبب تببۈرى
خەتەرلى ب

چىرچىاىڭئۈ تۇخ ىسۇن» دېئى.

بىمۇ ،ل ب كى
بىن بولسب
بولاب

بببئى
بببنە چ كىب
بببۆز-ھەرىكەتب
سب

تىۋنبب ھەجەر رەھىمەھببۇلال بببۇ

تىشۇرۇئېنىشببكە قىرىاىڭببئۈ ،ت نىقببىد
جەھەتنە چ كىئى تىشۇرۇئېنى

ھەدىسن شەرھى ەپ مۇڭئۈل دەيئۇ :بۇ
بقى
بىل بولۇشب
بىدەتنە ڭورمب
بنە تىۋب
ھەدىسب

بۆپ

خەتەرلى  .ت نىقىد جەھەتبنە چ كىبئى

رىاۋەت ەڭبببببئۈرۈش ،چ كىبببببئى

تىشقىن خىئۈرى الر ،شىيئە-رۈپىزى ەر ئە

تىشۇرۇئېنىشنى چە ەش بىر.

بقىالرڭ
بىز بىشب
برچى ەر (تىسىسسب
تە پىب

③

-3تىلال تىتى رۇخسەت قى اىن پى

ىپىرغى چىقىرغۇچىالر) ڭىڭ مۇسبۇلمىڭالر

ي مە -تى مە ەرڭ

جەمئىيىببنىۇە ت ىببپ ەلببۇەن بببى -

تەڭە

مۇسببىۋەت ىرى بۇڭىببڭ تەڭ روشببەن

ھىرۈم ق ىۋې ى .

تىۋنبب مىلىبب

رەزىيەلالھببۇ

تەڭھۇڭىڭ مۇڭئۈل دېۇەڭ ىك رىبۋۈيەت

مىسىلىئۇر.

قى ىنىببئۇ :تببۈچ ىشبب پەياەمببۋەر

چ كىئى تىشۇرۇئېنىشنىڭ ىپ
چىقىشببىاى سببەئەپ بولىببئىاىن
تىمى الر
-1تۆزىۇە يى

②

تەلەيھىسسببى منىڭ تىيىل ىرىببئى تببۇ
زۈتنىڭ تىۋىدەت ىرى توغرۇلبۇل سبورۈپ
ەلۇەن بولۇپ ،تۇ ر بۇ ھەقبنە خەئەر

بىشبقىالرغى تبىلال

ب رى ۇەڭئە ،پەياەمۋەر تەلەيھىسسى منىڭ

تىتى ئۈجىبپ قى مىابىن تىۋبىدەت ەرڭ

تىۋىدەت ىرىن تىز ۆرگەڭبئە

قى ىبپ:

مەجۋۇرى ت ڭىۋې ى .

تىلال تىتى پەياەمۋەر تەلەيھىسسى منىڭ

تەڭە

تىۋنبب مىلىبب

تى ۇىرى -يىنك بىرلىق گۇڭبىھ ىرىن

رەزىيەلالھببۇ

مەغپىرەت قى ابىن تۇرسبى ،پەياەمبۋەر

تەڭھۇڭىڭ مۇڭئۈل دېۇەڭ ىك رىبۋۈيەت

تەلەيھىسسى ماى قىرىاىڭئۈ بىز قىڭ ى ى ؟

قى ىنىببئۇ :پەياەمببۋەر تەلەيھىسسببى م

دېيىشىئۇ .تۇ رڭىڭ بىرى :مەن

مەسبب ىنكە ىرىببپ تىككبب تببۈئرۈ

تۇخ ىمىي ڭىمىز توقبۇيمەن دېسبە ،يەڭە

توتنۇرىسبببىئۈ سبببوزۇلۇپ تۇرغبببىن
تىرغببىم ىن

بىرس  :مەن يى

ببۆرۈپ« :بببۇ ڭبب مە

تىرغىم ى؟» دېئى .تۇ ر :بۇ زەينەپنىڭ
①تىمىم بۇخىرى رىۋۈيىن .

ى ە
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بۇي

ۈن تىتالتمبىي

②تىمىم بۇخىرى ئە تىمىم مۇس ىم رىۋۈيىن .
③فەتھۇلۋببىرى ،تەھەججببۇت ىنببىب  ،تىۋببىدەتن
ۇچەينىۋې ىشنىڭ مە رۇھ ىق دېۇەن بىب.

روزۈ تۇتىمەن دەيئۇ .تۈچىن ىس  :مەن

بۇتالرڭىڭ) ڭىم ت ينى ىپ بوغۇز ڭابىن

ھىيىتىمئۈ ھەرگىبز خوتبۇن تىلمبىيمەن

ھىيۋۈڭن ي يىشن ھىرۈم قى ئى .ىمكب

دەيئۇ .پەياەمۋەر تەلەيھىسسى م

تبببببۆز تىرنىيبببببىرى ە تەمە ،

ىپ:

«سى ەر شۇڭئۈل دېبئىڭالرمۇ؟ تبىلال

تىالجىسببىزلىقنى (يببۇقىرىق ھببىرۈم

بىببب ەن قەسبببەم قى ىمەڭكببب  ،مەن

قى ىناىن ڭەرسى ەردى ) ھىيىتىن سىقالپ

سى ەردىنمۇ بە رە

قىلاۇدە

تىلالھقبى تەقۋۈلىبق

ي سە ،تۇڭىڭاى ھب چ گۇڭبى

قى ىببمەن ،لبب كى مەن (رۈمىزۈڭنىببڭ

بولمىيئۇ .ھەقىقەتەن تبىلال ڭىھبىيىن

غەيرىئە) ۈن تىت ىنىپ روزۈ تبۇتىمەن،

مەغپىببرەت قى اۇچىببئۇر ،ڭىھببىيىن
م ھرىۋىڭئۇر».

ى ىبببرى ڭىمبببىز توقبببۇيمەن ئە
تببۇخاليمەن ،تىيىلالرغببى تببۆي ىنىمەن،

-3بىشقىالر تۈسنىئى ھۆ ۈم قى ىشنى

ىمك سۈڭنىنىمئى يۈز تۆرۈيئىكەن تۇ
م نىڭ تۈممىنىمئى تەمە » دەيئۇ.

چ كىئى تىشۇرۇئېنى  .يەڭب يىخشب

①

بببۆرگەڭن قبببىرىاۇ رچە زىيبببىدە

-3تىالجىسىز قىلاىڭئۈ ھىرۈم قى ىناىن

مىخنىۋېنى  ،يىمىن ۆرگەڭن سبۆ ۈپ،

ڭەرسى ەردى جىڭن سبىقالپ قبىلاۇدە

بززەت-
بڭ تىب
بى تۇڭىب
بى-قوپسب
تولنۇرسب

ي يىشن رۈئۈ ۆرمەس ى .

تىبرۇيىاى تى

دۈتىرىسىۇە ىرىئۇ.

تۈچۈن ھىرۈم قى ىناىن ڭەرسىن ي يىشكە

ھەزرىن تەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھبۇ

مەجۋۇر بولۇپ قىلاىڭئۈ ،تۇڭ ي يىشبن
تەر

تبۇزۈرتى  .ببۇ تىسبالم

توسببقىن چ كىببئى تىشببۇرۇئېنى

مۇسۇلمىن ھىيىتىن سىقالپ قب ى

ت نى

②

تەڭھۇدى پەياەمبۋەر تەلەيھىسسبى منىڭ

چ كىئى تىشۇرۇئەتكەڭ ى

مۇڭئۈل دېۇەڭ ىك رىۋۈيەت قى ىنىبئۇ:

بىن زۈت
بىرۈم قى اب
بن ھب
بئۇ .ي يشب
بولىب
بى ەن ،مەجۋۇر بولۇپ قىلاىڭبئۈ تبۇڭ

«دوسنۇڭن يىخش

ي يىشكە رۇخسەت بەرگەن زۈت بىبردۇر.

بولاى  ،تۇ س نىڭ دۈشمىنىڭۇە تىي ىنىپ

تۇ زۈتنىڭ ي يىشبن ھبىرۈم قى ابىڭ ىق

ق ىش مبۇمكى  ،دۈشبمىنىڭن يىمبىن

ھۆ مىن قوببۇل قى ىبپ ،تىالجىسبىز

ۆرۈشنىمۇ ڭورمىل بولاى  ،تۇ سب نىڭ

بىق ىاۇدە
بىڭن سب
بئۈ جب
قىلاىڭب

بيى
يب

دوسنۇڭاى تىي ىنىپ ق ىش مۇمكى ».

رۇخسبببىنىن قوببببۇل قى مىسببب ىق

③

چ كىئى ت شبىپ ەتكەڭ ىكنب
بى ى تۆل ىم

تەرسىلىقنۇر« .تىلال سبى ەرگە تبۆزى
تۆلۈپ قىلاىن ھىيۋۈڭن  ،قىڭن  ،چوشبقى

ببببۇ يەردە چ كىبببئى ت شبببىپ

گۆشىن  ،تىلالھئى غەيرىينىبڭ (يەڭب
①تىمىم بۇخىرى رىۋۈيىن .

ۆرۈشبنە ڭورمبىل
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②سۈرە بەقەرە -103تىيەت.
③تىمىم تىرمىزى رىۋۈيىن .

تۈچۈن بىر تۆل ەم

ەتكەڭ ىكن بى ى

ھۆ ۈم قى ى

بىرمۇ؟ تۇ قىيس تۆل ەم دېۇەن سوتىل

بۇڭىڭ تۈچبۈن سبۆز-ھەرىكەت ەرڭىبڭ

ىئۇ .بۇ سوتىلنىڭ جبىئۈب شبۇ ،
ت نىقىد يى

ڭىھىيىن قىيى بولبۇپ،

چە -چ ۇرىسىن تىيرىيى يئىاىن ،ببۇ
ھەقنىك شەرىئەت تبۆل ىمىن يىخشب

تەمەلنىڭ چ كىئى ت شبىپ

بى ىئىاىن ،تەقىئە بى ىم ىرىئە ي نىشكەن

ەتكەن -ەتمىۇەڭ ىكىن تۆل ەيبئىاىن
تببۆل ەم قۇرتببىن ەرىببم ئە ھەدىبب

بىلىمالر
تب

شبببەرىپنى تىۋبببىرەت تىلالھنىبببڭ

سببۆز-ھەرىببكەت چ كىببئى ت شببىپ

شەرىئىنىئۇر.

ەتن » يى

يۇقىرىئۈ ت نىقىد يى

ھەقق يول .بۈگۈڭك

نىشبنىڭ

ەرىبم ئە ھەدىب

شەرىئەتنە چ كىبئى تىشبۇرۇئەتكەڭ ى

مۇسببببۇلمىڭالرڭىڭ «تىشببببقۇڭالر»،

چ كىبببئى ت شبببىپ ەتبببكەن-

«رۈدىكىلالر» دەپ سۈپەت ىنىۋۈتقىڭ ىقىن

تۈچبۈن ،تبۇڭ

بببۆرۈئۈتىمىز .ببببۇ پەقەت دىببب

شبەرىپنى

دۈشمەڭ ىرىنىڭ سەپسبەتى ىرى بولبۇپ،

تىۋىرەت تىلالھنىڭ شەرىئەت تبۆل ىمىۇە

تەقى -ھۈش جىيئۈ مۇتمى -مۇسۇلمىن

تۇدۇلاليمىز ،ھەر سىھەدە بۇ تبۆل ەمۇە

بۇڭ ھەرگىز قوبۇل قى مىيئۇ .چبۈڭك

تۇياۇن ەلۇىن گەرچە تبۇڭ بەزىب ەر

سۆز-ھەرىكەت ەر ،شەخ

«تىشببببقۇن» دەپ تىتىۋۈلسببببىمۇ،

ھىئۈي -ھەئە

بببئى
ببب چ كىب
بببپ ەتكىنب
ھىلقىب

يى

تىشبببببۇرۇئەتكەڭ ى  ،تۇڭىڭابببببى

قبىڭۇن-تبۈزۈم تەمە ،

ببڭ
ببىرەت تىلالھنىب
ببەرىپ ەردى تىۋب
شب

بىن
قى اب

شەرىئىنىئۇر.

توتنۇرۈھىل ىق چۈشەڭ ىسىن ھەر ىمنىڭ

چ كىبببئى تىشۇرۇئېنىشبببنى
چە ەشنىڭ قۇرتبىن ەرىمبئىك
دەلى ىرى

خىلىاىڭ ە بۇرمى ىشبىاى ،سۇيىئىسبن مىل
قى ىشىاى يول قويۇلمىيئۇ.
سببۆز-ھەرىكەت ەرڭىببڭ چ كىببئى
ت شىپ ەتكەڭ ىكىۇە يى

يەرلى

يى

تۆرپ-تىدەت ئە

بەلكبب قۇرتببىن ەرىببم ئە ھەدىبب

سببەل قىرىاببىڭ ىق

بەبۋۇ
بالم تەشب
بئۇ .تىسب
بولىب

ئە جىمىتەت ەر

تۈسنىئى ھۆ ۈم چىقىرىشنىك تبۆل ەم

تەمەلىيەتنە تۇ توتنۇرۈھىل ىق ،تۇڭىڭئى

يەتكۈزەلمەسبب ى

بڭ
شبەرىپ ەرگە چىب

تەمەل قى اىن تەقۋۈدۈر يىخش مۇتمى -

تەمەلنىببڭ شببەرىئەتنە

قۇرتىن ەرىبم ئە ھەدىب

ۈڭبئە قۇرتبىن

ت سى اىن ،تىلالھنىڭ شەرىئىنىۇە تولبۇل

بولىئىاىڭ ىقىن سۆزلەپ تۆتنبۇل .بىبر

ەتمىۇەڭ ىكىن بى ى

«پى ڭ تىدەم چ كىبئى

تىشببۇرۇئەتن » دەپ ھۆ ببۈم قى ىبب

تەمەل جەھەتبنە

شەرتىي تۆل ەمئى ھىلقىبپ

ت نىقببىد يببى

بڭ« :بببۇ
ببرە  .ھەر ىمنىب

«ت تەھ

شەخس ەرڭىڭ

چ كىئى تىشۇرۇئەتكۈچى ەر تىكەڭ ىكىۇە

ىنىب! (يەڭ ڭىسبىرۈ ر

جىمىتەسبب ) دىببنىڭالردۈ ھەددىببئى
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تىشببمىڭالر ،تىلالھنىببڭ شببەڭىۇە ھەل

«تىلالھنىڭ توغ » دېبيى

(سۆز) دى بىشقىن ت ينمبىڭالر (يەڭب

دىنىڭالردۈ چ كىئى ت شىپ ەتمەڭبالر.

تىلالھن ش رىك ئە بىلىس بولۇشبنى

تببۇ پەقەت تىلالھنىببڭ بەڭئىسبب ئە

پى

دەپ ت نىقبىد قى ىڭبالر) .مەسبىھ

تىيسببى-مەريەمنىببڭ تببوغ

رەسۇلىئۇر ،تۇ تىتىنىڭ ئۈسىنىسىسبىز،
تىلالھنىببڭ «ئۇجۇدقببى ەل» دېببۇەن

پەقەت

تىلالھنىڭ رەسبۇلىئۇر (سبى ەر گۇمبىن
قى اىڭئە

تىلالھنىڭ توغ

سبببۆزىئى يىرىنى اىڭبببئۇر ،تبببىلال

تەمەسبنۇر)،

تەرىپىببئى

مەريەمببۇە تىلالھنىببڭ تى قببى قى اببىن

دەڭالر».

③

ەلىمىسبببىئۇر (يەڭببب تىتىنىبببڭ

تىۋن ب

ئۈسىنىسىسببىز ،تىلالھنىببڭ «ئۇجۇدقببى
ەلۇەن بىر روھنبۇر،

تىيسى تەلەيھىسسى ماى قى اىبنىڭالردە ،
سى ەر تۇلۇغالشقى بۇيرۇلاىن پەياەمۋەرڭ

ت ينىڭالر( ،تبىلال تىيسبى ،مەريەمبئى

مۇبىلىاە قى ىپ تۇچۇرۇپ ،پەياەمۋەرلى

تىۋىرەت) تۈچنۇر دېمەڭالر( ،خۇدۈ تۈچ

تورڭىبببئى تىالھ ىبببق مىقىمىابببى

دەيئىاىن ت نىقىدتى ) قبىينىڭالر( ،ببۇ)

چىقىرىۋۈلمىڭالر ،تبۇ پەقەت تىلالھنىبڭ

سى ەرگە پىيئى ىقنۇر ،تىلال پەقەت بىبر

پەياەمۋەرلىرىببئى بىببر پەياەمببۋەردۇر،

بىلال
بنى تب
بۇر ،بىلىسب بولۇشب
تىالھنب

تببىلالھن قويببۇپ تببۇڭ تىببال

①

«(ت مۇھەممەد!) ت تەھ

ەسببىر رەھىمەھببۇلال بببۇ

«ھەققە تەگىشىشنە چ كىئى تىشمىڭالر،

تىلالھقى ئە تۇڭىڭ پەياەمۋەرلىرىۇە تىمىن

پى ئۇر».

ەلببۇەن بىببر روھنببۇر،

تىيەتنىڭ تەپسىرىئە مۇڭبئۈل دەيبئۇ:

ەل» دېۇەن سۆزىئى يىرىنى اىڭبئۇر)،
تىلال تەرىپىئى

قى ۋۈلمىڭالر».
ىنىب!

④

تىۋن تەيمىيە رەھىمەھۇلال مۇڭئۈل

(يەڭ يەھۇدى ئە ڭىسىرۈ ر) دىبنىڭالردۈ

دەيبببئۇ« :بىشبببقىالرغى قىرىاىڭبببئۈ،

ھەقسببىز رەئىشببنە چ كىببئى ت شببىپ

خىرىسنىئىڭالر ت نىقىد ئە تەمەل ەردە تەڭ

ەتمەڭالر ،تى ۇىرى تبۆزلىرى تىزغبىن،

چ كىئى تىشقىڭالردۇر».

ڭۇرغۇن ىشى ەرڭ تىزدۇرغىن ئە تبوغرۈ

⑤

تىلال تىتى خىرىسنىئىڭالرڭىڭ دىنبئۈ

يولببئى تىدۈشببقىن قەئمنىببڭ ڭەپسبب
خىھىش ىرىاى تەگەشمەڭالر ،دېۇى ».

تبىرقى ىق

چ كىئى تىشۇرۇئەتكەڭ ىكىن مۇڭبئۈل

②

بىيىن قى ىئۇ« :تەر ىبئۇڭيىلىقن تبۇ ر

تىمىم تەبەرىبي رەھىمەھبۇلال ببۇ

تۆزلىرى پەيئۈ قى ۋۈلئى ،تۇ رغى تبۇڭ

تىيەتنىڭ تەپسىرىئە مۇڭبئۈل دەيبئۇ:

بىز ب كىنمىئۇل ،تبۇ ر تبۇڭ پەقەت

①سۈرە ڭىسى -101تىيەتنىڭ بىر قىسم .
②مىتىئە سۈرىس -00تىيەت.

③تەپسىر تەبەرى-1توم-311 ،بەت.
④تەپسىر تىۋن ەسىر - 3توم-83 ،بەت.
⑤تىقنىزۈتۇسسىرتۇلمۇسنەقىم -1توم-389 ،بەت.

«تىيسى تەلەيھىسسى من «تىلال » يى
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بئۈ
بڭ رۈزى ىقىن ب تىب ەپ (پەيب
تىلالھنىب

چ كىببببئى تىشببببۇرۇئەتكۈچى ەر،

قى ۋۈلئى) ،ل كى تۇ ر تۇڭىڭاى يىبق

مۇبىلىا ەشبببنۈرۈئەتكۈچى ەر ھبببى

دەرىجىئە تەمەل قى مىئى»« ①.تبۇ ر

بولئى».

تۆزلىرىنىڭ دىنىيئىلىم ىرىن  ،رۈھىۋ ىرىن

تەڭە

ئە مەريەم تببوغ

مەسببىھن مەبببۇد

دېۇەڭ ىك رىۋۈيەت قى ىنىئۇ« :سى ەرگە

(پەياەمببۋەرلەر تببىرقى ىق) پەقەت بىببر

چىڭىنى ىپ قىلمىس ىق تۈچۈن تۆزۈڭالرغى

بىن
بقى بۇيرۇلاب
بىدەت قى ىشب
بى تىۋب
تىالھقب

چىڭىنىۋۈلمببىڭالر .چببۈڭك بىببر قەئم

②

تببۆزلىرى چىڭىنىۋۈلاببىڭ ىقنى تببىلال

چ كىبببئى تىشۇرۇئېنىشبببنى
چە ەشنىڭ ھەدى شەرىپ ەردىك
دەلى ىرى

تۇ رغى چىڭىنىپ قويئى ،تەڭە تبىئۇ ر
تۇ رڭىببببڭ تىۋىدەترببببىڭىالردىك
قىلئۇق ىرىئۇر« .تەر ىئۇڭيىلىقن تبۇ ر
تۆزلىرى پەيئۈ قى ۋۈلئى ،تۇ رغى تبۇڭ

پەياەمۋەر تەلەيھىسسى منىڭ مۇڭبئۈل

بىز ب كىنمىئۇل ،تبۇ ر تبۇڭ پەقەت

دېۇەڭ ىك رىۋۈيەت قى ىنىبئۇ« :دىنبئۈ

بئۈ
بڭ رۈزى ىقىن ب تىب ەپ (پەيب
تىلالھنىب

چ كىئى تىشۇرۇئېنىشنى سبىق ىنىڭالر،
شە سبببىز

قى ۋۈلئى) ،ل كى تۇ ر تۇڭىڭاى يىبق

سبببى ەردى تى ۇىبببرى

دەرىجىئە تەمەل قى مىئى».

تبببۆتكەڭ ەرڭ دىنبببئۈ چ كىبببئى
تىشۇرۇئېنى

ھى

قى ئى».

③

پەياەمۋەر تەلەيھىسسى منىڭ يەڭە مۇڭئۈل
دېۇەڭ ىكببب رىبببۋۈيەت قى ىنىبببئۇ:

تەڭھۇدى پەياەمبۋەر تەلەيھىسسبى منىڭ

«شە سىز  ،دى تىسبىڭئۇر ،ىمكب

يەڭە مۇڭببئۈل دېۇەڭ ىكبب رىببۋۈيەت

بۇڭ
بئىكەن دى ب تب
دىنن ب چىڭىنىۋۈلىب

قى ىنىئۇ« :چ كىئى تىشۇرۇئەتكۈچى ەر

ي ڭىبببئۇ ،توتنۇرۈھبببىل بولبببۇڭالر،

بولئى» .پەياەمۋەر تەلەيھىسسى م

بۇ سۆزڭ تۈچ ق نىم تە رۈرلىاىن.

ي قىنالشببنۇرۇڭالر ،ب شببىرەت ھىسببى

④

قى ىڭالر ،تەتىۇەن-تىخشىم ئە

تىمىم ڭەئەئىبي رەھىمەھبۇلال ببۇ

تى ەڭالر».

«ت نىقىد ئە سۆز-ھەرىكەت جەھەت ەردە
①سۈرە
②سۈرە
③تىمىم
④تىمىم

ىنىڭ

مەلببۇم تەرەپ ىببرى بىبب ەن يببىردەم

ھەدىسن شەرھى ەپ مۇڭبئۈل دەيبئۇ:

ھەدىئ -30تىيەتنىڭ بىر قىسم .
تەئبە -31تىيەتنىڭ بىر قىسم .
ڭەسەت رىۋۈيىن .
مۇس ىم رىۋۈيىن .

⑥

تەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ تەڭھبۇدى

تىبئۇلال تىۋن مەسئۇد رەزىيەلالھبۇ

ھى

رەزىيەلالھبببۇ تەڭھبببۇدى

پەياەمۋەر تەلەيھىسسى منىڭ يەڭە مۇڭئۈل

قى ىۋۈلبببئى( .ھبببىلۋۇ ) تبببۇ ر

تىئى».

⑤

⑦

تىۋن ھەجەر رەھىمەھۇلال مۇڭبئۈل
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⑤مۇس ىم مەتە شەرھىننەئەئى -11توم-337 ،بەت.
⑥تىمىم تەبۇ دۈئۇد رىۋۈيىن .
⑦تىمىم بۇخىرى ،تىمىم مۇس ىم رىۋۈيىن

«تفتتر » دېببۇەن سببۆزڭىڭ مەڭىسبب

دەيئۇ« :بۇڭىڭ مەڭىس شۇ  ،ھ كىم
بىڭ ىق يببولىن
بي تەمەل ب ەردە تىسب
دىنىب

بولۇپ ،تەرەب تى

تەتقىقىت تىلىم ىرى

بۇن،
بئى تىشۇرۇئەتمىسب
بالپ چ كىب
تىشب

تۆتەشكە تىۇىشب ى

ھەر قىڭبئۈل بىبر

تەگەر شۇڭئۈل قى ىئىكەن چوقۇمك تۇ،

مەجۋۇرىيەتن جىيىئۈ تبىدۈ قى مىسب ىقن

تىجىز

ىپ مەغ ۇپ بولىئۇ».

«تفتتر » يەڭبب سببەل قببىرۈش دەپ

①

تىتىاىن« .لسان العرب» دېۇەن ىنىبنىبڭ

تىۋن رەجەپ رەھىمەھۇلال مەز بۇر

تببىپنورى «تفتتر » دېببۇەن سببۆزڭ

ھەدىسبببببنىك «سبببببەددىئۇ»

«تض تممع» يەڭبب زۈيە قى ىببۋېنى

(ي قىنالشببنۇرۇڭالر) دېببۇەن جببۈم ە

شەرھ ىۇەن .شەرىئەت تىلىم ىرى دىنىبي

تۈسنىئە توخنى ىپ مۇڭئۈل دەيئۇ« :بۇ

مەجۋۇرىيەت ەرڭ جىيىئۈ تىدۈ قى مىس ىق،

سۆزڭىڭ مەڭىسب تىۋبىدەتنە ڭورمبىل،
توتنۇرۈھىل بولۇش دېۇەڭ ى

تىتەت-تىۋبىدەت ەرڭ زۈيە قى ىبۋېنى ،

بولبۇپ،

شەرىئەت تبۆل ىمىۇە يەتكۈزەلمەسب ى

شەرىئەت بۇيرۇغىڭن تىدۈ قى ىشقى سبەل

قىتىرلىقالرڭ «تفتر » يەڭ سەل قىرۈش

قىرىمببىڭالر ،تببىقىنىڭالر يەتمەيببئىاىن

دەپ چۈشەڭئۈرگەن.

تىۋىدەتن تۈسنۈڭالرغى يۈ ىۋۈلمبىڭالر،

تۇ ر تۇخالپ ق ىپ تىۋىدەت ئۈقنب

توتنۇرۈھببىل بولببۇڭالر ،دېۇەڭ ىبب
بولىئۇ».

تۆتۈپ

نى

سەل قىرۈش دۈتىرىسبىۇە

ىرمەيئۇ ،تەممى توياىل تۇرۇپ تىۋىدەت

دېببمە  ،پەياەمببۋەر تەلەيھىسسببى م

ئۈقنىن

دىنئۈ چ كىئى تىشۇرۇئېنىشبكە ت ىبپ

ىكنۈرۈش سەل قىرىابىڭ ىق

بولىببئۇ دەپ قىرىاببىن ئە بۇڭىڭاببى

بىرىئىاىن ببىرلىق سبىھەلەرگە قىرشب

پەياەمۋەر تەلەيھسسى منىڭ« :تبۇخالپ

ۈرەش قى اىن ،رو بى ەن مىددىنىبڭ،

ق ى

دى بىب ەن دۇڭيىڭىبڭ ،دۇڭيبى بىب ەن

سەل قىرىاىڭ ىق ھ سبىبالڭمىيئۇ،

ھەقىقىي سەل قبىرۈش دېبۇەن تويابىل

تىخىرەتنىڭ ،ڭەپسىنىڭ ڭ سىۋىس بى ەن

تۇرۇپ ،بىر ڭىمىزڭ يەڭە بىر ڭىمىزڭىبڭ

پەرئەردىۇىرڭىبببببڭ ھەققىنىبببببڭ

ئۈقنب

توتنۇرىسببببىئىك تەڭپۇڭ ببببۇقن

بۈچە
ىرگب

دېۇەن ھەدىسىن دەلى

سىقاليئىاىن توتنۇرۈھىل ىق پىرىنسىپىئى
چەتنەپ ەتكەڭ ەرگە ئۈقنىبئۈ رەددىبيە

بنۇر».
ىكنۈرۈشب

②

قى اىن.

دىنىمىبببز تىشبببالردۈ چ كىبببئى

بەرگەن.

تىككىن

دەپ

تىشۇرۇئېنىشنى چە ىۇەڭبئە  ،سبەل
قىرۈشبببنىنمۇ قبببىتنىق چە ببب ەپ،

تىسى  :سەل قىرۈش

توتنۇرۈھىل ىققببى تەشببەبۋۇ

سببەل قببىرۈش تەرەب تى ىببئىك
①تەلۋۇخىرى مەتە فەتھى ۋىرى -1توم-111 ،بەت.
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②سۈڭەن تەبۇ دۈئۇت.

قى اببىن.

چببۈڭك بۇ رڭىببڭ ھەر تىككى ىسبب

تى ھىئى ىكن يوقىتمىقنى .بۆلۈڭۇەڭ ىك ،

توتنۇرۈھببىل ىقنى چەتببنەش بولببۇپ،

تىرنىالپالشببقىڭ ىق تۈچببۈن تۇ رڭىببڭ

ئە جەمئىيەتنببب ئەيبببرۈن

تىرىسببىئىك م ھببرى-مببۇھەبۋەت ئە

قى ىئىاىن ،شەينىڭن سبۆيۈڭئۈرىئىاىن،

برىۇە
بر-بىب
بورڭىن بىب
بەپقەت ەرڭىڭ تب
شب

تىنسىڭن تبىلال تىتى ڭىبڭ غەزىبپىۇە

بولاىن غەزەپ-ڭەپبرەت ەر تىۇى ىبئى.

دۇچىر قى ىئىاىن ڭىچىر تى ەت ەردۇر.

ڭەتىجىئە ،دۈشمەڭ ەرڭىڭ دېپىاى تۇسۇل

شبببەخ

توينىپ ،بىر-بىرىنىڭ تىززەت-تىبرۇيىاى

تىسالم تەقىبئە ،تىۋبىدەت ،تەدەپ-

تى

تەخببالل ئە مۇتببىمى ە سببىھەلىرىۇە

ھى ل سىڭىيئىاىن يەرگە ب رىپ يەتنب .

توخشببىش تىجببىرەت ئە خىببرۈجەت

بىز سەگە ى

سىھەلىرىئىمۇ چ كىبئى تىشبۇرۇئېنى
يى

تەشببەبۋۇ

تەرەپنببب توخشبببىش تەيىبببۋ ەپ،

ببۈچ-
ببىق ىمىزڭ  ،ب
ببىل-تىننىپب
تىنب

قى ىبببئۇ« .قولبببۇڭن بوينۇڭابببى

قۇئئىنىمىزڭ ئە تىززەت-شبەرىپىمىزڭ

بىغ ىۋۈلمىاى (يەڭ ب رى ىق قى مىاى )

قببىينۇرۇپ

قولۇڭن تولىمبۇ ت ىپمبۇ تەتمىۇىب

ەلمەيمىببز« .تىرببنىالپ

قى ىشمىڭالر ،بولمىسى( ،دۈشمەن بىب ەن

(يەڭ تىسبرۈپ قى مىاىب )( ،تۇڭبئۈل

تۇچرىشىشببنى ) قورقببۇپ قىلىسببى ەر،

بى مەتكە،
بپ) مب
بىز ق ىب
بىڭ پۇلسب
قى سب

ۈچ-قۇئئىنىڭالر

①

نىپ قىلىئۇ».

تىلالھنىببڭ شببەرىئىن

سبببىلىھالر چ كىبببئى

②

ەم-زىيببىدە

قى ىنمىسببب ىق  ،بەزى ىبببرىۇە تەمەل

تىشۇرۇئېنىشنى سبىقالڭاىڭئە  ،سبەل

قى ىنىببببپ ،يەڭە بەزى ىببببرى تەر

قىرۈشنىنمۇ سبىق ىنىپ ،قۇرتبىن ەرىبم

ت نى مەسبب ىك

مەدھىي ىۇەڭببببئە  ،ھەر تىشببببنى

زىببم .تەر

ۆپىن ە سەل قىرۈشنى

توتنۇرۈھىل ىققبببى تەھمىبببيەت بەرگەن

ت ببنى ى

ىبئۇ .سبەل

قىرىاىن تىنسىن چ كىئى تىشۇرۇئەتكەن

بولۇپ ،تۇ ر بۇ تى ھىبئى ىك بىب ەن

تىنسببىڭاى توخشىشببال ھەقببنى تىزغببىن

بىشقى تۈممەت ەردى پەرق ىنىپ ەلبۇەن.

بولىئۇ« .ت مۇتمىن ەر! تىسالم دىنىابى

تەپسۇسك ھىزىرقىالر بولسى ،چ كىبئى

پۈتببۈڭ ەي ىببرىڭالر (يەڭبب تىسببالم

تىشۇرۇئېنى  ،سەل قىرۈش تى ەت ىبرى

دىنىنىبببڭ پۈتبببۈن تەھكىم ىرىابببى

بىبب ەن پىببرقى ەرگە بۆلىنىببپ ،بببۇ
①تىسرۈ -39تىيەت.

قى اببىن توتنۇرۈھىل ىققببى

بىن بىرلىكىمىزڭ ب ،
بىينمىاۇچە ،يوقىتقب
قب

تەڭپۇڭ ببۇقن سىقالشببقى تەشببەبۋۇ

سبببەلە

بى ەن بۇ تى ەت ىرىمىزڭ

توڭببۇپ ،ھەر تىشببنى قۇرتببىن ەرىببم

سەل قىرۈشنى تىۋىرەت ھەر تىكك

پۇشىيمىڭاى قىلىسەن».

تۇزىنىشن  ،ھەتنى ق نىن تۆ ۈشن

بويسۇڭۇڭالر ،بەزى تەھكىم ىرىاى تەمەل
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②تەڭفىل -31تىيەتنىڭ بىر قىسم .

ببۆرۈئۈ

قى ىبببپ ،بەزى تەھكبببىم ىرىن تەر

يمىز .مەسببى ەن :تىسببالم

تەتمەڭالر) ،شبەينىڭنىڭ يول ىرىابى (ئە

تىلالھنىڭ بىر ئە بىرلىكىۇە ،مبۇھەممەد

تىاۋۈسببىاى) تەگەشببمەڭالر ،شببەينىن

تەلەيھىسسبببى منىڭ تىلالھنىبببڭ ھەل

سى ەرگە ھەقىقەتەن تىشكىرۈ دۈشمەڭئۇر.

پەياەمۋىرى تىكەڭ ىكىۇە تىمىن ت يبنى ؛
بىر

سى ەرگە (تىسبالم دىنىنىبڭ ھەق ىقىنب
بب ەر
ۆرسببىنىئىاىن) روشببەن دەلى ب
ەلۇەڭئى

ە -ۈڭبئۈزدە بەش ئۈخ ڭىمبىز

بىل-
بقىن مب
بۆل ەمۇە توشب
بۇش؛ تب
توقب
مۈلۈ ەرڭىڭ يى ئۈ بىر ق نىم تۆشبرە-

يى (توغرۈ يولئى ) ت يىپ

زۈ ىنىن ب رى ؛ رۈمىزۈن ت يىئۈ بىر تىي

ەتسببەڭالر ،بى ىڭالر بب ( ،سببى ەر

روزۈ تۇتۇش؛ قىدىر بو لىاىڭالر تۆمرىئە

جىزۈلىنىسى ەر ،چۈڭك ) تىلال غبىلىۋنۇر
(يەڭ سى ەردى تىننىقىم ت ىشنى تىجىز

بىر ق بنىم ھەج قى ىب

تەمەسببنۇر) ،ھبب كمەت بىبب ەن تىبب

تىۋىرەت بەش تىسى

قى اۇچىئۇر».

①

تۈسنىۇە قورۇلاىن

بولۇپ ،تىمىڭبئى تىۋبىرەت بىرىن ب
بىل ،بۇڭىڭاببى
بىلاى تىلسب
بن مىسب
تىسىسب

تىمىم تەئزۈتىي ،تىمىم تىۋن قەيبيىم

ڭۇرغببببۇن ىشببببى ەرڭىڭ سببببەل

جەئزىي قىتىرلىق تىلىمالرڭىبڭ مۇڭبئۈل

قىرۈئۈتقىڭ ىقىن

دېۇەڭ ىك بىيىن قى ىنىبئۇ« :شبەينىن

سىتىدەتكە ت رىشبنۈرىئىاىن تەڭ چبوڭ

چە ىمى ىرىۇە قىرش تۇرۇشنى چ كىبئى
بى
يب

ڭ مەت بولۇپ ،تۇڭىڭاى سەل قبىرۈش ئە

بنى
بەل قىرۈشب
سب

تۇڭىڭئى غىپىب

تىۋببىرەت تىككبب قورۈلنىببڭ بىرىنبب

تىمببىن ت ينقببىن ،يىخش ب تەمەل ەرڭ ب

تىرقى ىق مەقسبىنىۇە ي نەلىسبە شبۇڭ

قى اىن ،بىر-بىبرىۇە ھەقنب تەئسبىيە

قى ىبئۇ .ئۈھبىلەڭك تىلالھنىبڭ دىنب

قى ىشقىن ،بىر-بىرىۇە سەئرىن تەئسىيە

بىب ەن سبەل

قى ىشقىن ىشى ەردى بىشقى ھەممە تىدەم

قىرۈشنىڭ توتنۇرىسىئۈ تىئى».

چوقۇم زىيىن تى ىئىئۇر».

سەل قىرۈشبنىڭ مىسبىل ىرى ئە
خەتەرلىرى

②

بىببر قىسببىم يىشببالردى تىمببىن
توغرىسىئۈ سورۈلاىڭئۈ ،تۇ ر بۇ ھەقبنە

جەمئىيەتكە ڭەزەر سىلىئىاىن بولسىل،

ت ربب تويالشببمىاىڭ ىقىن ت ينقببىن.

دىنئۈ سەل قبىرۈش تى ىنىنىبڭ قىيسب

ئۈھىلەڭك تۇ ر تۆزلىرىنىڭ تۇرمۇش ئە

دەرىجىۇە ب رىپ يەتكەڭ ىكىن توچبۇل
①بەقەرە -379 ،-378تىيەت ەر.

بولبۇش تەڭ چبوڭ

زىيىڭىئى« .زۈمبىن بىب ەن قەسبەمك ،

تىش ىنىئۇ .بۇ تىككىسبىنىڭ قىيسىسب

چ كىئى تىشبۇرۇئېنى

بۆرىمىز .ئۈھبىلەڭك ،

تىمببىن دۇڭيببى-تببىخىرەتنە بەخببت-

تىلال تىتى ڭىبڭ تەمبرى-پەرمبىن ئە
بۇرۇئېنى
تىشب

قىتبىرلىقالردى

خىزمەت ىبببرى ھەققىبببئە تبببويالپ
33

②تەسر سۈرىس .

ھىئۈيەت قى اىن بولسى (ھىئۈيەت ت پىپ)

تۈلۇۈرگەن ،تەممى تۆزلىرىنىبڭ ڭەدىب
ەلۇەڭ ىك  ،ڭەگە بىرىبئىاىڭ ىق  ،ىبم

تەلۋەتنە تەقۋۈدۈر ردى بو تنىم» دەپ

يىرۈتقىڭ ىق  ،ڭ مە تۈچۈن يىرۈتقبىڭ ىق ،

تببىزۈبن

قىلمىسبب ىق تۈچببۈن .يببى

ببۆرگەن چىغببئۈ « :ىشببك دۇڭيىغببى

تىمىڭنىڭ ڭ مە تىكەڭ ىكىبئى تىۋبىرەت
بر
بنىئە پىكىب
بالر تۈسب
بۇھىم تىشب
تەڭ مب

قىينىشىماى بولسى تىبئى( ،تبۇ چىغبئۈ

يۈرگۈزۈشكە سەل قىرىابىڭ ىقنى يبى

تىلالھقى تىنىتەت قى ىبپ) يىخشبىالردى

تىنكببىر قى اببىڭ ىقنى تببۇ مەسببى ى ەر

بو ر تىئىم» دەپ قىلمىسب ىق تۈچبۈن

تۈسنىئە تويالشمىاىن« .تۇ ر ھىيبىتىي
دۇڭيىڭىڭ تىشق

(پەرئەردىۇىرىاى بويسۇڭسۇن)».

ۆرۈڭۈشىنىال بى ىبئۇ،

بببۇ تببىيەتن تىمببىم تەبەرىببي

تۇ ر تىخىرەتنى (يەڭ تىخىرەت تىشىئۈ

رەھىمەھببۇلال تىلالھنىببڭ تەمببرى-

توي ىنىشببنى ئە تببىخىرەت تۈچببۈن

پىرمببىڭ ىرىن تببىدۈ قى مىاىڭ ىقىماببى

ببۇ ر
ببئۇر .تب
ببنى ) غەپ ەتنىب
تىش ەشب

ھەسرەت-ڭىدۈمەت ،دەپ تەپسىر قى اىن

بئىاىڭ ىقىن
بئۈل بولىب
بڭ قىڭب
(تىقىۋىنىنىب

بولسببى ،تىمببىم ھەسببەن بەسببرىي

بى ىش ىرى تۈچۈن) تبۆزلىرى تۈسبنىئە

رەھىمەھببۇلال تىلالھنىببڭ تىتىنىببئە

پىكىر يۈرگۈزمەمئۇ؟»① «شۈبھىسىز ،

برەت-
بى ھەسب
بۈزۈپ قوياىڭ ىرىماب
ەتكب

بۇ ر دۇڭيبىڭ (تبىخىرەتنى ) تبىرتۇل

ڭىدۈمەت ،دەپ تەپسىر قى ابىن .تىمبىم

بى ىئۇ ،ەلۇۈسىئىك قىيى بىر ۈڭۇە
(يەڭ قىيىمەتكە) سەل قىرۈيئۇ».

زەھھبببى

②

قى مىاىڭ ىقىماى ھەسرەت-ڭىدۈمەت ،دەپ

قىتببىرلىق تىسىس ب ىرىاى بولاببىن سببەل

تەپسىر قى اىن.

قىرۈشببالرغۇ تببىدەمن چۆچۈتكببۈدە

تۆز يۇرتۇمئۈ ۆرگەڭ ىرىمن مىسبىل

دەرىجىببئە ت اىببر .ىشببى ەر بۇڭببئۈل

قى ىپ ت ينسبىم ،بىزڭىبڭ مەھەل ىبئە،

نىۋېرىبببئىاىن بولسبببى ،تبببىچ ىق

يۈزگە يب قى تىتى ى ىب

ھەسرەت-ڭىدۈمەت تى ىئە قىلىئۇ« .ھەر

ببىر بولبۇپ،

تبببۇ ردى بەش ئۈقىبببت ڭىمبببىز

قىڭئۈل تبىدەم« :تىلالھنىبڭ تىتىنىبئە

توقۇيبببئىاىڭالر  %37ە ،رۈمىبببزۈن

ەتكۈزۈپ قوياىڭ ىرىماى ھەسبرەت! مەن

روزىسىن تۇلبۇل تۇتىبئىاىڭالر %37

(تىلالھنىببڭ شببەرىئىنىن ئە دىنىنبب )

ە ،شەرىئەت بەلۇى ىۇەن بويى ە زۈ ىت

مەسرىرە قى ابۇچىالردى تىبئىم» دەپ

ب رىئىاىڭالر  %37ە ي نىش مبۇمكى

«تىلال م نب

①رۇم -8 ،-0تىيەت ەرڭىڭ بىر قىسم .
②تىنسىن -30تىيەت.

رەھىمەھبببۇلال قۇرتبببىن

توقۇمىابببىڭ ىقىم ئە تۇڭىڭابببى تەمەل

تىسالمنىڭ ڭىمىز ،زۈ بىت ،روزۈ ،ھەج

قىلمىس ىق تۈچۈن .يى

③

ببر
ببنىم .ھەر بىب
بب قىالتب
دەپ تەخمىب

34

③زۇمەر  49-41تىيەت ەر.

مۇسببۇلمىن تۆزىنىببڭ مەھەل ىسببىئىك

«خەلقنبب دوزۈخقببى يببۈزى ە مببولالل

ق رىنئۈش ىرىنىڭ دىنىي تەھۋۈلىن قۇرتىن

تىتقۇزۇئېنىببئىاىن ڭەرسببە تۇ رڭىببڭ

ەرىم ،ھەدى

②

شەرىپنى تىۋىرەت تىسالم

تى ىرىئۇر« ».تىنسىڭنىڭ يىخشبى ىققى

تببۆل ىمىۇە س ىشببنۇرۇپ ۆرسببە،

يىمىڭ ىقنى توسبۇش ئە

بۇيرۇش يى

بىزدىكبب سببەل قببىرۈش تى ىنىنىببڭ
قىڭ ى ى

يى

ت اىبر تىكەڭ ىكىنب ت رىمبۇ

تىلالھقى زىكرى-تەسۋىھ ت ينىشنى

بىشقى بىرلىق سۆزلىرى تۇڭىڭ پىيئىسىاى
تەمە  ،بەلك ب زىيىنىاببى بولىببئۇ».

يىخش توڭۇپ ي نىئۇ.

③

«بەڭئە پەرئۈسىز تىلالھنىڭ غەزىپىنب

بىرۈش
بەل قب
بىۇە سب
بىن مەسى ىسب
تىمب

ەلنۈرىببئىاىن بىببرەر سببۆزڭ دەپ

تىنسىڭن دوزۈخقبى ت ىبپ بىرغىڭبئە ،

تىشبباليئۇ-دە ،شببۇڭىڭ بىبب ەن تببۇ

ڭىمببىز ،زۈ ببىت ،روزۈ ،ھەج قىتببىرلىق

جەھەڭنەم توتىاى چۈشۈپ

تىۋىدەت ەرگە سبەل قىرۈشبمۇ تىنسبىڭن
جەھەڭنەمۇە ت ىپ بىرىئۇ« .ھەر تىنسىن

نىئۇ».

④

قىيببىمەت ببۈڭىۇە ،تببىلال بىبب ەن

قى مىشبب ىرى تۈپەي ىببئى (دوزۈخنببى)

بىڭن
بىرۈش تىنسب
بەل قب
بقى سب
تۇچرىشىشب

مەھۋۇسبببنۇر .پەقەت سبببىتىدەتمەن

تەدىرىجىي تۇڭ تىنكىر قى ىشقى ت ىبپ

مۇتمىن ەر بۇڭىڭئى مۇسنەسبنى .تبۇ ر

بىرىئۇ ،تۇڭ تىنكىر قى اىن تىنسىن تەڭ

جەڭنەت ەردە بولبۇپ ،گۇڭىھكبىر ردى :

چوڭ زىيىن تىرتقىن بولىئۇ ئە تۆزىنىبڭ

«سببى ەرڭ دوزۈخقببى قىيسبب تىبب

بىپەرئۈلىقىاى چوقۇم ھەسرەت-ڭبىدۈمەت
چ كىئۇ« .تىلالھقى مۇ قبىت بولۇشبن

ىرگببۈزدى؟» دەپ سببورۈيئۇ .تببۇ ر
(جببىئۈبەن) ت ينىببئۇ« :بىببز ڭىمببىز

(يەڭ قىينى تىرى ىشن ) تىنكىر قى ابىڭالر

توقۇمببىيننۇل .مىسببكىن ەرگە تىتببىم

ھەقىببقەتەن زىيببىن تببىرتن  .قىيببىمەت

بەرمەيننۇل .بىز بىھۇدە سۆز قى اۇچىالر

تۇيۇقسىز ەلۇەن چىغئۈ ،تۇ ر« :تبۇ

بى ەن بى ە بىھبودە سبۆز قىالتنبۇل.

دۇڭيىدىك بىپەرئۈلىقىمىزدى ڭبىدۈمەت»

قىيىمەت ۈڭىن تىنكىر قىالتنۇل».

①

دەيببئۇ .گۇڭببىھ ىرىن تۈسببنى ىرىۇە
يۈ ىۋۈلىئۇ ،تۇ رڭىبڭ (گۇڭبىھالرڭ )

يۇقىرىئىك تبىيەتنە دېيى ۇەڭبئە ،

يۈ ىۇىن ڭ مىئېۇەن يىمىن!»

ت اىزڭ بىشقۇرۇش مەسى ىسبىۇە سبەل
قببىرۈپ ،بىھببۇدە سببۆزلەرڭ قى ىبب ،

⑤

بەزى ق رىنئۈشببببالر ۆڭ ىنىببببڭ
يىخشى ىقىن  ،دى ىبئۈ تىمبىن ببىرلىقىن

قىيىمەت ۈڭىۇە سەل قىرۈپ ،تۇ بۈڭۇە
تەييببىرلىق قى مىسبب ىق قىتببىرلىقالرمۇ
تىنسببىڭن دوزۈخقببى ت ىببپ بىرىببئۇ.
①مۇددەسسىر  31-38تىيەت ەر.
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②تىمىم تەھمەد ،تىمىم تىرمىزى ،تىمىم تىۋنب مبىجە
رىۋۈيىن .
③تىمىم تىرمىزى ،تىمىم تىۋن مىجە رىۋۈيىن .
④تىمىم بۇخىرى رىۋۈيىن .
⑤تەڭئىم -31تىيەت.

پەڭنىي بى ىم ەرگە تەھمىيەت ب رىبپ،

دەئۈ قى ىئۇ ،ل كى تەمەل-تىۋىدەت ەرگە
سەل قىرۈيئۇ .تۇ رڭىڭ بۇ دەئۈلىرىنب
قۇرتىن ەرىم ،ھەدىب

دىنىي بى ىم ەرگە سبەل قبىرۈش يبى
بي بى ىم ەرڭ ب يىخش ب
بى ە دىنىب
تە سب

شبەرىپ ەر رەت

قى ىببئۇ .قۇرتببىن ەرىببم ،ھەدىبب

تۆگىنىپ ،پەڭنىي بى ىم ەرگە سەل قىرۈش

شببەرىپ ەرڭىڭ ت كىسببن ىرىۇە دىقببقەت

بىزدىكبب يەڭە بىببر چببوڭ خىتببىلىق.

قى اىنىمىببزدۈ ،تىمىڭنىببڭ تەمەلببئى

تەدەپ-تەخببالل ،مۇتببىمى ە قىتببىرلىق

بۇمكى تەمەس ب ىكىن ،
بىنىڭ مب
تىيرى ىشب

سىھەلەردە سەل قىرۈش بولسى ،ۈڭئى -

ت نىشببنىڭ

ببۈڭۇە ت اىرلىشببۋۈتقىن ،تىدەمنىببڭ

تەمەل-تىۋببىدەت ەرڭ تەر

ئىجئۈڭىن تۆرتەئۈتقىن خىتىلىقالردۇر.

تىنسىڭن ھى ەتكە ،دوزۈخ توتىاى دۇچىر
قى ىئىاىڭ ىقىن توڭۇپ ي نىمىز .دېمە ،

خەلقىمىببز تى ىببئە ۆرۈلۈئۈتقببىن

تەمەل-تىۋىدەت ەر تىمىڭنىڭ ەم بولسبى

ھىجىپقى سەل قىرۈش مەسى س  ،ھى ل-

بولمىيببئىاىن تىشببق سببىمۋۇل ىرىئۇر.

ھىرۈماببى سببەل قببىرۈش مەسى ىسبب

شببۇڭى قۇرتببىن ەرىببم ،ھەدىبب
شەرىپ ەردىك

بۇن
بى توخش بىاىن يەڭە ڭۇرغب
قىتىرلىقالرغب

بۆپ ىۇەن ت كىسبن ەردە

مۇھىم مەسى ى ەر ببىر بولبۇپ ،ئۈقىبت

تىمىڭنىڭ يىخشب تەمەلب ەرگە يىڭبئۈش
ەلنببۈرۈلۇەڭ ىكىن

ت نىۋىرى بىب ەن پەقەت بىرڭەچ ىسبىنىال

ببۆرىمىز(« .تبب

ۆرسىنىپ تۆتنۇل.

مۇھەممەد!) تىمىن ت ينقبىن ئە يىخشب

تۆزىن يىخشب تىب

تەمەل ەرڭبب قى اىڭالرغببى تۇ رڭىببڭ

تويالپ ،چ كىبئى تىشبۇرۇئەتكۈچى ەر

تىسنىئى تۆسنەڭ ەر ت قىپ تۇرىبئىاىن

بى ەن ،مەجۋبۇرىيەت ەرڭ جىيىبئۈ تبىدۈ

جەڭنەت ەرگە ىرىئىاىڭ ىق بى ەن خبۇش
خەئەر بەرگى ».

قى ىشقى سەل قبىرىاۇچىالردى تىۋبىرەت

①

ھەر تىككبب تىببپ تببوغرۈ يولببئى

تۇڭىڭببئى بىشببقى خەلقىمىزڭىببڭ

يىرۈقالشببببقۇچىالردۇر .چ كىببببئى

تىسببالمىي تەلىببم-تەربىببيە ،تەدەپ-

تىشۇرۇئەتكۈچى ەر زىيبىن تىرتقىڭبئە ،

تەخالل ،مۇتىمى ە قىتبىرلىق سبىھەلەردە
قىڭببئۈل

سەل قىرىاۇچىالرمۇ چوڭ زىيىن تىرتىئۇ.

نىۋۈتقىڭ ىقىاببى ڭەزىرىمىزڭبب

بنى تەڭ
برى جەھەتب
بى ەرگە تەمەل ىب
« سب

تىغئۇرۇپ ،تۇ رڭىڭ تەھۋۈلىن تىسبالم

زىيىن تىرتقۇچىالرڭ ت ينىپ ب رەي ىمۇ؟.

تبببۆل ىم بىببب ەن س ىشبببنۇرۇپ

تۇ ر ھىيىتىي دۇڭيىدۈ قى اىن تەمەل ىبرى

بەل
بىھەلەردە سب
بۇ سب
بۆرگىنىمىزدە ،بب
ب

يوققى چىققىن ،تەممى تبۆزلىرى توببئۈن

قىرۈش تى ىنىنىبڭ ڭەقەدەر ت اىرلىقىنب
ھ

تىببب

قى ىمىز.

①بەقەرە -34تىيەتنىڭ بىر قىسم .

قى بئىم دەپ

30

قى بببئۇل دەپ توي ىابببىن

تىدەم ەردۇر».

①

تۇرغىن ،تبىلال قبۇلىقىن ئە قەلۋىنب

سەل قىرۈش تى ىنىنىبڭ
چىقىشىنىڭ تىسىس ىق سەئەب

پ ەت ىۋەتكەن ئە ۆزىن پەردى ىبۇەن

ىبپ

تببىدەمن ت ينىببپ بەرگىبب  ،تببىلال
تىزدۇرغىڭئى

تىنسىن ۆپىن ە ،تۆزىنىبڭ ڭەپسب

قىال يببئۇ؟ سببى ەر (بببۇ ردى ) ئەز-

خىھىشىۇە تەگىشىپ قىلىئۇ ،بۇ ھبىلەت

ڭەسىھەت تىلمىمسى ەر؟»

تۇزۈل دۈئۈمالشقىڭسب رى تىنسبىن تبۆز

دېۇەڭ ىكببب بىيبببىن قى ىنىبببئۇ:

قىلىئۇ ،شۇڭىڭ بى ەن تۇڭىبڭ پۈتبۈن

بىن
بۆز تىۇىسب
بت تب
بئى تىب
«تۈممىنىمب

تەزۈلىببرى ڭەپسبب خىھىشبب بببويى ە

سۆرەپ مىڭاىڭئە  ،ڭەپس خىھىشب ىرى

ھەرىكەت قى ىئىاىن بولىبئۇ .بۇڭبئۈل

تۇ رڭ سۆرەپ مىڭىبئىاىن جىمبىتەت ەر

بئى غىپىب
بڭ زىكرىب
بىن تىلالھنىب
تىنسب

توتنۇرىاى چىقىبئۇ ،تۇ رڭىبڭ ڭەپسب

بولببۇپ ،تىسببالم تەلىمىت ىرىاببى سببەل

خىھىشى ىرى تۇ رڭىڭ پۈتۈن تومۇر ئە

قىرۈيئىاىن بولۇپ قىلىئۇ .تىڭبئى تبۇ

بوغۇم ىرىن قورشىۋۈلىئۇ».

ببى قبببىيننىم دەپ تىسبببالم
ھەل يولاب
تەلىمىت ىرىئۈ چ كىبئى تىشبۇرۇئېنىپ،
نىبئۇ.

تۇ ر تىش ىرىئۈ قۇرتىن ەرىم ،ھەدىب
شەرىپ ەرڭ تەمە  ،بەلك تۆز ڭەپسب

شەينىن بىرلىشىپ ،تبۇڭ ھ كىمنىبڭ

خىھىش ىرىن تۆل ەم قى ىبپ يىشبىيئۇ.

ڭەسببىھىنىن قوبببۇل قى مىيببئىاىن،

ھەتنى تۇ ر تىسالم شەرتىنىن تۆزلىرىنىڭ

ۆزىۇە تى مىيئىاىن ،تىتبى-

بقى
ڭەپس ب خىھىش ب ىرىۇە بويسۇڭئۇرۇشب

تىڭىسىن  ،تۇرت چوڭ ىرىن  ،تۆلىمى رڭ

تۇرۇڭىئۇ ،غەيۋەت-شىكىيەت ،پىنبنە-

بى
مەڭسبىنمەيئىاىن تىتىكىچبى ،ھى ىئۇرغب

پىسببىتالر بىبب ەن مەشبباۇل بولببۇپ،

تىيالڭئۇرۇپ قۇيىئۇ .چۈڭك تۇ قۇرتىن
بم ،ھەدى ب
ەرىب

تىلالھنىڭ زىكرىبئى غىپىب

شببەرىپ ەر ە تەمە ،

بولىبئۇ،

گەپ-سببۆز ،تىبب -ھەرىكەت ىرىببئە

بەلك ڭەپس خىھىشىاى تەگىشىئۇ .تۇ ر

ھەددىئى تىشىئۇ .تەقى -ھوش جىيىئۈ

ڭەپسبببب خىھىشببببىن تىببببال

مۇتمى -مۇسۇلمىڭالر تىلالھنىڭ تەمرىۇە

قى ىۋۈلاۇچىالردۇر(« .تب مبۇھەممەد!)

بويسببۇڭۇپ ،بۇڭببئۈقالردى يىببرۈل

مىڭى ڭەپس خىھىشن تىال قى ىۋۈلابىن،

تۇرۇش  ،تۇ رڭىڭ پىنبنە-تىابۋۈلىرىۇە

بىلال تىزدۇرغببىن( ،ھەقن ب ) بى ىببپ
تب
① ەھف -173 ،-173تىيەت ەر.

③

جەمئىيىنىمىزدە بۇڭئۈقالر تىز تەمە ،

تۇ ئۈقىننى تۇڭىڭ ڭەپس خىھىش بى ەن

ھ كىمن

②

پەياەمۋەر تەلەيھىسسى منىڭ مۇڭبئۈل

بپ
بى تىي ىنىب
بىنىڭ قۇلىاب
ڭەپسب خىھىشب

ھەل يولئى ت رىمۇ يىرۈقالپ

يى  ،تۇڭ

ىم ھىئۈيەت
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②جىسىيە -33تىيەت.
③تەبۇ دۈئۇت رىۋۈيىن .

قۇ ل سىلمىس ىق

بىت ىق پەقەت تى ىببم بى ب ەن تەمەل
ڭىجب

زىم« .بىز دى ىنب

زىكرىمىزدى غەپ ەتنە قىلئۇرغىن ،ڭەپس

بىرلەشكەڭئە بولىئۇ .چبۈڭك شبەينىن

خىھىشىاى تەگەشكەن ،تىش ھەددىبئى

تى ىمسببىز تىنسببىڭالرغى تۆزلىرىنىببڭ

تىشبببقىن تىدەمنىبببڭ (سبببۆزى) گە

قى مىشبب ىرىن چىرۈي ىببق ۆرسببىنىپ،

تەگەشمىۇى ».

①

تببۇ رڭ تببوغرۈ يولببئى تىسببىڭال
تىزدۇرئېنىببئۇ« .شببەينىن تۇ رغببى

سەل قىرۈش تى ىنىن دۈئۈ شنىڭ
تۈڭۈم ۈ دورىس

قى مىشبب ىرىن چىرۈي ىببق ۆرسببەتن ،
تۇ رڭ توغرۈ يولئى توسبن  ،تبۇ ر

توڭ-سولاى ت يىپ ەتبمەي تبوغرۈ

ھىئۈيەت تىپمىيئۇ».

يولئۈ مۇسبنەھكەم تبۇرۇش تۈچبۈن،
چوقۇم تى ىبم تب ى
يولئى چەتبنەپ

برە  .تبوغرۈ
نىشبنىڭ بۆپىن ە

سەئەب ىرى تى ىمسبىزلى
تىزلىقىئۇر .تى ىم ت ى
ەرىببم ،ھەدىبب

تۈچىن

تىسى  :توغرۈ يول

ت بوغرۈ يببول دېببۇەن سببۆز تەرەب

تى ىبببئىك «الصتتتراط املستتتقيم » ڭىبببڭ

ئە تى ىمنىبڭ
چوقۇم قۇرتبىن

تەرجىمىس بولۇپ ،بىز تۇڭىڭ مەڭىسىن

شببەرىپ ەر تىسىسبب

بويى ە ،سىسن مى ىق بولبۇش

②

چۈشەڭمەسببنى ئە تۇڭىڭببئى ڭبب مە
مەقسببەت قى ىنىببئىاىڭ ىقىن ت نىببق

برە .

قى ابىن

تۆزىنىببڭ ڭەپسبب خىھىشبب بببويى ە

بى ىمەسنى  ،تىسالم تەشەبۋۇ

شىخالپ ،سىسن مىسىز تى ىبم تىۇىب ەش

توتنۇرۈھىل ىقن تبوغرۈ چۈشىنەلىشبىمىز

مۇمكى تەمە  « .الصراط املستقيم » ڭىبڭ

ۆپىن ە ئۈقىنالردۈ يىخش ڭەتىجە ت ىپ

تەس

ەلمەيئۇ .توغرۈ يولئۈ تەئرەڭمەي ،تىلاى
تى ۇىببرى ەش تۈچببۈن ،تىكك ب خى ب

تبۈز ،تبوغرۈ ئە دۈغبئۈم يبول

بولۇپ ،ۆپىن ە ئۈقىبنالردۈ تىۇىسبىن
يىخش ڭەتىجى ەرگە ت ىبپ بىرىبئىاىن

ۈچ-قۇئئەت ڭىھىيىن زۆرۈر .بىبرى،

سۆز ،ھەرىكەت ەرگە قىرىنى تىشب ىنى ىئۇ.

تببوغرۈ يببول بىبب ەن خىتببى يببولن

«الصراط املسقيم » دېبۇەن سبۆز قۇرتبىن

تىيرىيى يئىاىن تى مىي ۈچ-قبۇئئەت،

ەرىم ،ھەدى

يەڭە بىرى ،تبوغرۈ يبولن بى ۇەڭبئى
يى شۇ يولئۈ مۇسنەھكەم تۇرۇپ تىلاى

شەرىپ ەردە ۆپ تورۇڭئۈ

تى اى ت ىناىن بولۇپ ،تەپسىرشۇڭىسبالر

تى ۇىرى ەيببئىاىن تەمەلىببي ببۈچ-

بۇ سۆز تۈسنىئە ڭۇرغۇن تىزدىنىش ەرڭ

قببۇئئەت .چببۈڭك تەمەلسببىز تى ىببم

ت ىپ بىرغىڭئى

بيى  ،ببۇ سبۆزدى

تىۇىسىن ڭىپىققبى بىش ىسبى ،تى ىمسبىز

قۇتىن ەرىم ئە ھەدى

تەمەل بىئتەت ئە خۇرۈپىت ىققى بىشاليئۇ.

دىن ؛ تىلالھقى توغرۈ شە ى ئە تىۋبىدەت

① ەھف -38تىيەتنىڭ بىر قىسم .

②ڭەم ە -33تىيەت.
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شەرىپ؛ تىسالم

قى ى ؛ چ كىئى تىشۇرۇئېنى

شبب ھىن ەرڭىڭ ئە سببىلىھالرڭىڭ يببول

بىب ەن

سەل قىرۈشبنى خبىلىي توتنۇرۈھبىل ىق
قىتىرلىقالر بىر قىڭ ە خى

تىكەڭ ىكىن بىيىن قى ىپ بەرگەن.

ۆزقىرۈشالرڭ

«قۇرتببىن ەرىمببئە تەشببەبۋۇ

توتنۇرىاى قوياىن .بۇ رڭىڭ ھەممىسب

قى ىاىڭئوتنۇرۈ ھىل ىق» دېۇەن ىنىبنىڭ

تۆز ڭۆئىنىئە تبوغرۈ ۆزقىرۈشبالردۇر.

تببىپنورى دو نببۇر تەلبب مببۇھەممەد

چببۈڭك بببۇ قىرۈشببالرڭىڭ ھەممىسبب

بببئۈل يىزىببببئۇ:
بببەلالبىي مۇڭب
سب

«الصراطاملستتقيم » يەڭ ب تببوغرۈ يولنىببڭ

يۇقىرىئىكى ەردى «الصراط املسقيم » ڭىبڭ

ي نە ى ىرىئۇر.

مەڭىسبببىنىڭ توتنۇرۈھىل ىققبببى دۈ لەت

قۇرتىن ەرىمئىك «الصتراط املستقيم »

قى ىئىاىڭ ىق ت رىمبۇ تىيئىڭ ىشبىئۇ.

دېۇەن سبۆزڭىڭ تىلبئى -ەينىبئىك
ببۇڭىڭئە
جببۈم ى ەر ،شب
تىشبببۇرۇئېنى

توتنۇرۈھىل ىقنى ت پى ىبئىاىن يىخشب ئە

توتنۇرۈھببىل دېببۇەن مەڭىبب ەر «الص تراط

ببئى
چ كىب

بئۇ.
بىئىمۇ ت پى ىب
بڭ مەڭىسب
املستقيم » ڭىب

ئە سبببەل قبببىرۈش

سۈرە فىتىھەدە تىلال تىتى بىزگە تەلىم

تى ەت ىرىئى چە ەپ ەلۇەن تىيەت ئە

ھەدىسبب ەر «الصتتراط املستتقيم » دېببۇەن
سۆزدى چ كىئى تىشۇرۇئېنى

ب رىپ« :بىزڭ توغرۈ يولاى بىشب ىاى »

بىب ەن

دېببئى .تىڭببئى تببو يببولن بىببزگە

سەل قىرۈشبنى خبىلىي توتنۇرۈھبىل ىق

چۈشبببەڭئۈرۈپ« :سبببەن تىنئبببىم

مەقسبببببەت قى ىنىبببببئىاىڭ ىقىن

قى اىڭالرڭىڭ يولىاى (بىش ىاى )» دېئى.
تىڭببئى تببۇڭ ت رىمببۇ تىببزۈھالپ:

ۈچ ەڭئۈرىئۇ .سبۈرە فىتىھەڭىبڭ ببۇ
تىيەت ىرىمۇ بۇڭ تە ىن ەيئۇ« :بىزڭب

«غەزىببببپىڭۇە يولۇققىڭالرڭىببببڭ ئە

تببوغرۈ يولاببى بىشبب ىاى  .غەزىببپىڭۇە

بۇەن
بى تەمە » دېب
بڭ يولىاب
تىزغىڭالرڭىب
جۈم ىن

يولۇققىڭالرڭىڭ ئە تىزغىڭالرڭىبڭ يولىابى

تىتى «الصراط املسقيم » ڭىڭ تۆزى تىنئبىم

تەمە  ،سەن تىنئىم قى اىڭالرڭىڭ يولىاى
(بىش ىاى )».

①

قى اببىن پەياەمببۋەرلەر ،رۈسببن ى الر،
شبب ھىن ەر ئە سببىلىھالرڭىڭ يولىببئى

تىلال تىتى بۇ تىيەتنە توغرۈ يولنىڭ

تىۋىرەت يىخشىالرڭىڭ يول تىكەڭ ىكىنب

دىنئۈ سەل قبىرۈپ تۆزىنىبڭ غەزىبپىۇە

بىيىن قى ىپ بەرگەن بولئى .تبۇ يبول

بئى
بئۈ چ كىب
بىڭالر بى ب ەن ،دىنب
يولۇققب

بولسى ،تىلالھنىڭ غەزىبپىۇە يولۇققبىڭالر

تىشۇرۇئېنىپ ھەقنى تىزغىڭالرڭىڭ يبول

بىببب ەن تىزغىڭالرڭىبببڭ يولىنىبببڭ

تەمە  ،بەلك تبۆزى تىنئبىم قى ابىن

توتنۇرىسىئىك يولئۇر.

پەياەمۋەرلەرڭىبببڭ ،رۈسبببن ى الرڭىڭ،
①فىتىھە -0 ،-1تىيەت ەر.

ەلنۈردى .بۇڭىڭ بى ەن تىلال

شۇڭىڭاى توخشبىش ،تبىلال تىتبى
37

سۈرە بەقەرەدە مۇڭئۈل دېئى« :تىلال

يبببببۈرگەڭ ىكىن ،

ببى
ببوغرۈ يولاب
ببىن تب
ببىن ىشب
خىلىاب

دەئەت ى ەرڭىڭ تەسىرى بىب ەن تبوغرۈ

بىشاليئۇ» ①.تىڭئى تۇڭىڭاى تبۇ پال:

يولن توڭبۇپ ،تسبىالم تەلىمىت ىرىابى

«شبببۇڭىڭئە

ىشبببى ەرگە (يەڭببب

بببببيى بەزى

تەمەل قى ىشقى بىشب ىاىڭ ىقىن  ،لب كى

تببۆتكەڭك تببۈممەت ەرگە) شببىھىت

تببىلال ب كىببنمىۇەن بەزى تىشببالرڭ

بولۇشۇڭالر تۈچبۈن ئە پەياەمۋەرڭىبڭ

تببۆزلىرىۇە يۇ ىۋې ىببپ ،تەدرىجىببي

سى ەرگە شىھىت بولۇش تۈچبۈن ،بىبز

چ كىببئى تىشۇرۇئېنىشببكە قببىرۈپ

سى ەرڭ توتنۇرۈھبىل (يەڭب يىخشب )

يۈزلەڭۇەڭ ىكىن  ،شۇڭىڭ بىب ەن خ ب

تبببۈممەت قى بببئۇل»② دېبببئى.

تەقۋۈلىق بى ەن توڭۇلاىن تۆلىمبى رڭ

تەپسىرشۇڭىسالر بۇ تىيەتنىك «وكتلل »

بڭ تببىتەت-
بىنمەيئىاىن ،تۇ رڭىب
مەڭسب

دېۇەن سۆزدىك «ك» ھەرىپ تۈسنىئە

تىۋىدەت ىرىن يىرۈتمىيئىاىن يەرگە ب رىپ
بببببۆرۈپ بە

توخنى ىببپ ،بببۇ ھەرىپنىببڭ تىككبب

يەتكەڭ ىكىنببببب

جۈم ىنىڭ توتنۇرىسىن بىغالش تۈچبۈن

تەپسۇسببالڭاىڭىئىم .چببۈڭك ھەدىبب

ەلۇەڭ ىكىن يەڭ تۇ رڭ توتنۇرۈھبىل

شەرىپنە دېيى ۇەڭئە  ،تۇ رڭىڭ تۇزۇڭاى

تۈممەت قى اىڭ ىق بى ەن تۇ رڭ توغرۈ

بىرمىي مەغ بۇپ بولىبئىاىڭ ىقىن پەرەز

يولاببى بىشبب ىاىڭ ىقىنىڭ توتنۇرىسببىن

قى اىڭىئىم.

يى مەن تۇ ر بى ەن قىينى

ببببىغالش تۈچبببۈن ەلۇەڭ ىكىنببب

تۇچرۈشببقىنىمئۈ مەن پەرەز قى اىڭببئە ،

تە ىن ىئى.

③

تۇ رڭىڭ مەغ ۇپ بولاىڭ ىقىن

چببۈڭك تببۇ ر تۆزلىرىنىببڭ وڭببى

تببوغرۈ يولببئۈ مۇسببنەھكەم
تۇرۇشنىڭ مۇھىم ىق

تىدەت ىرىۇە قىينىپ ،چ كى -تى ىشبن
قىينىببئى بىشبب ىۋەتكەڭىئى .دېببمە ،

توغرۈ يولئۈ مۇسنەھكەم تۇرۇش ھەر

توغرۈ يولن ت پى

بىر مۇتمى -مۇسۇلمىن تۈچۈن تەلۋەتنە

مۇسنەھكەم تبۇرۇش ت رىمبۇ مبۇھىم

ببۋىۇە
ببىت ىق ئە غەلىب
ببىقالپ ،ڭىجب
سب

مەسى ىئۇر« .تىلالھقبى تىمبىن ت ييبنىم

ت رىشنۈرىئىاىن دۈغبئۈم يولبئۇر .مەن

دېۇى  ،تىڭبئى تۇڭىڭبئۈ مۇسبنەھكەم

تى ۇىرى بىر تۈر ۈم ق رىنئۈشالرڭىڭ بىر

تببۇرغى « ④».تىلالھقببى تەڭ يىخشبب

سەل قىرۈش تى ىئە تىڭىرقبىپ

①بەقەرە -133تىيەتنىڭ بىر قىسم .
②بەقەرە -133تىيەتنىڭ بىر قىسم .
③تەپسىر تەھرىر ئەتنەڭۋىر ،ئە تەپسىر تەبەرىي.

بىر مەسى ە ،تەممبى

تببۇ يولببئۈ ھىيىتىنىببڭ تببىخىرىۇى ە

مۇھىم .چۈڭك بۇ ،تىسىڭن ھى ەتنى

مەزگى

بۆردۇم.

ۆرۈلىئىاىن تەمەل تىز بولسبىمۇ دۈئۈم
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④تىمىم مۇس ىم رىۋۈيىن .

قى اىن تەمەلئۇر».

①

تىلالھنىڭ چە ىرىئى چىقىپ ەتمەڭالر،
شۈبھىسببىز  ،تببىلال قى مىشببىڭالرڭ

تۆلىمى ر توغرۈ يولبئۈ مۇسبنەھكەم

بى ىپ تۇرغۇچىئۇر».

تۇرۇشنىڭ مۇھىم ىقىن تە ىبن ىۇەن ئە

③

تۇڭىڭ دەلى ب سبۈپىنىئە بىبر قبىڭ ە

شۇڭىڭئە  ،تبىلال تىتبى ببىرلىق

ڭببۇقنىالرڭ بىيببىن قى اببىن بولببۇپ،

پەياەمۋەرلىرىن  ،جۈم ىبئى مۇسبى ئە

تۆئەڭببئە تۇ رڭىببڭ بىببر قىسببمىن

ھىرۇن تەلەيھىسسى مالرڭىمۇ توغرۈ يولئۈ
ببىن.
ببقى بۇيرىاب
ببنەھكەم تۇرۇشب
مۇسب

ۆرسىنىپ تۆتىمىز:

«تىككىڭالرڭىببڭ دۇتىسبب تىجببىبەت

-1توغرۈ يولئۈ مۇسنەھكەم تبۇرۇش

قى ىنببئى ،تببوغرۈ يولببئۈ مۇسببنەھكەم

تىنسىن ئە جىنالرڭىبڭ يىرىنى ىشبىئىك
تەس

تبببۇرۇڭالر ،ڭىدۈڭالرڭىبببڭ يولىابببى

غىيە بولاىن قۇل ى ىقن ھەقىقىبي

تەگەشمەڭالر».

تەمەلى ەشببنۇرۇش بولببۇپ ،تىنسببىڭن
دۇڭيببى-تببىخىرەتنە مببۇئەپپەقىيەت ئە

-3سۇفيىن تىۋن تىبئۇلال سەقەفىي

غەلىۋىۇە ت رىشنۈرىئۇ.

رەزىيەلالھبببۇ تەڭھبببۇ پەياەمبببۋەر
تەلەيھىسسى منىڭ ھۇزۇرىاى

-3تببىلال تىتببى پەياەمۋىرىنبب ،
شۇڭىڭئە

ھ كىمئى سبورىمىاىئە  ،تىسبالمئۈ

مۇتمى -مۇسبۇلمىڭالرڭ تبوغرۈ يولبئۈ

مببۇھىم بىببر سببۆزڭ ت ينىببپ بەرگەن

مۇسنەھكەم تۇرۇشقى بۇيرىاىن:

بولسبببىال دېۇەڭبببئە ،پەياەمبببۋەر

«شببۇڭىڭ تۈچببۈن (يەڭبب دىنببئۈ

تەلەيھىسسى م تۇڭىڭاى« :تىلالھقى تىمىن

تىرنىالپ قى ىشبقىڭ ىق تۈچبۈن) (تب

ت يننىم دېۇى  ،تىڭبئى تبوغرۈ يولبئۈ

مۇھەممەد! بىرلىق تىنسبىڭالرڭ تبوغرۈ

مۇسنەھكەم تۇرغى » دېۇەڭىئى.

دىبب تىسىسببىئۈ تىننىپببىل بولۇشببقى)

بىش ىاى  .غەزىپىڭۇە يولۇققىڭالرڭىبڭ ئە

②

تىزغىڭالرڭىڭ يولىاى تەمە  ،سەن تىنئىم

بىلال سب ن
بۇھەممەد!) تب
«(تب مب

قى اىڭالرڭىڭ يولىاى (بىش ىاى )»⑥ ئە بۇ

توغرۈ يولئۈ بولاى  ،سىڭى

يولئۈ مۇسنەھكەم قى اى  ،تىمى .

تىمىن ت ينقىڭالرمۇ توغرۈ يولئۈ بولسۇن.
(مەڭئبب قى ىناببىن تىشببالرڭ قى ىببپ)
①تىمىم بۇخىرى رىۋۈيىن .
②شۇرۈ -14تىيەت.

⑤

ت تىلال « ،بىزڭب تبوغرۈ يولابى

چىقىرغى  ،بۇيرۇلاىنىڭ ببويى ە تبوغرۈ

بۇيرۇغىڭئە

ىپ :يبى

ببۇلۇلال  ،تۆزلىرىبببئى بىشبببقى
رەسب

پەياەمۋىرىۇە تىمىن ت ينقبىن

يولئۈ مۇسنەھكەم تۇرغى ».

④
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③ھۇد -113تىيەت.
④يۇڭۇ -89تىيەت.
⑤تىمىم مۇس ىم رىۋۈيىن .
⑥فىتىھە -0 ،-1تىيەت ەر.

مۇمكىن ى ىك ەرگە تەييبىرلىق بولىبئۇ.

سىغالم تەقىئىۇە تىۇە بىر مۇسۇلمىن

ەلببۇەن مۇسببىۋەت ،دۇچ ەلببۇەن

پىڭىي ھىيىتنىڭ تبۆزلىرى تۈچبۈن بىبر

قىيىن ى ىق ،تۇچرىابىن ىرىزىسبالرڭ

تىمنىھببىن مەيببئۈڭ  ،سببىنىل تببىلىم

سببىنىل دەپ چۈشببەڭۇەچكە ،تببۇ رڭ

تىكەڭ ىكىببۇە تىشببىنىئۇ ئە پۈتببۈن

تببۆزىن چ نىقنببۇرۇش پۇرسببەت ىرىۇە

ھىيىتىن مۇشۇ تەقىبئە ي نە ى ىكىبئە
تىئۈرە قى ىئۇ يبى

تىيالڭئۇرۈ يئۇ.

شبۇڭئۈل قى ىشبقى

تىرىشىپ يىشبىيئۇ .ببۇ خىب

ھىيبىت

مەن دۈتىببم ھىيببىتنى تىۋببىرەت بببۇ

چۈشەڭ ىسبب دۈتىببم مۇسببۇلمىڭالرڭ

تىمنىھىڭن بىز مە بنەپ ەردە ىرىبئىاىن

ھىيىتىنىڭ ھەر سىھەسبىئە ،ھەر تبىن،

تىمنىھىڭالرغببى توخشببىنىپ قببىلىمەن.

ھەر پەينىببئە بىرۇت ببۇل ،غەپ ەتببنى

مە نەپنىك تىمنىھىڭالردۈ بىز توقۇتقۇچ

سببىقالپ ،توياببىل تۇتببۇپ تۇرىببئۇ.

تىرقىنىببپ بەرگەن سببە كىز ،توققببۇز

چۈڭك تۆزىنىڭ ھەر دەقىبقە تىمنىھبىن

بەت ى

تى ىئە تۇرۇئۈتقىڭ ىقىاى تىشەڭۇەن بىبر

سوتىلالر تبىددىي ىقنى مبۇرە كەپ ىككە

تىدەم ،تەبىئىيال ببىرلىق ت ھنىمبىل ىق،

قببىرۈپ تورۇڭالشببنۇرى ىئۇ .ھەمببئە
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سوتىلالرڭ تىش ەيمىز .تبىدەتنە

سبببوتىلالرڭىڭ ڭىسبببۋىنىئە تىسبببىن
سوتىلالرڭىڭ ڭىسۋىن

تىلئىببئىك تىشبب ىۇەن سببوتىلالردىك
بى ىم ەرڭ ھەقىقىي تۆزلەشنۈرگەن يى

ۆپ ،ب رىبئىاىن

ڭومۇر تىز ،قىيى سوتىلالرڭىڭ ڭىسبۋىن

تۆزلەشببنۈرمىۇەڭ ىكىن تۆل ەيببئىكەن.

تىز ،تەممى ب رىبئىاىن ڭومبۇر يبۇقىرى

يەڭ  ،بىشنىك مەلۇمبىت خبىرۈ ن رلىق

بولىئۇ .بىشنى توغرۈ-خىتىڭ تبىيرى ،

بى ىم ەرڭبب بى ببۇەن بى مىۇىنىمىببز

بقۇزۇش،
بورۇن توشب
بوش تب
بىلالش ،بب
تب

ەينىئىك قىيى سوتىلالرڭ تىش ىۇەڭئە

تۇقۇمالرڭىڭ تەبىرىنب ي بزى

تەتۋىق ىنىش

يبى

بىنى ىئۇ.
بىڭ ىقىمىز سب
بىن يىدلىمىاب
يىدلىاب

رە

بولىبئىكەن .تەگەر

تببۇ رڭ تەتببۋىقالپ تىش ىيى مىسببە ،

ھەربىر جىئۈبقى ي رىم ڭومۇر ،بىر ڭومۇر،

دېمە

ت شىپ ەتسە تىككىئى بەشكى ە ڭومۇر

يىدلىابببىن ،تەممبببى چۈشبببەڭمىۇەن

ب رى ىئۇ .ببۇ سبوتىلالردى تبىتمى ،

ھ سىب ىنىئىكەڭمىز .مەسى ەن :سبىزڭىڭ

يەتمىشن تىش ىۋەتسە مۇ ،تىرۈن تەل ى

تەدەبىيببىت تىمنىھببىڭىڭىزدۈ تەسببەرڭىڭ

يببى تببىتمى

ڭومببۇر تببى

سوتىلالرڭىڭ تىخىرىئۈ تەھ ىب

يمىز.

مەر ىزىي تىئىيەس ڭب مە دېبۇەن بىبر

قى ىب ،

سوتىل چىقن  .سىز يىدلىاىنىڭىز ببويى ە

مىقبىلە ي بزى  ،مەسبى ە ھەل قى ىب
بئە
دېۇەڭب

بىبز تبۇ بى ىم ەرڭب پەقەتبال

تۆل ەم ى

جىئۈبن يىزدىڭىز .بۇ پەقەت

بوتىلالر
بيى سب
بىدەتنە قىب
(تب

تۆت ڭومۇرلۇل بىبر سبوتىل .تەمبئى

ۆپىن ە تىخىرىابى تورۇڭالشبنۇرۇ تن )

تىخىرق يىۇىرمە ڭومۇرلۇل بىر سوتىلئۈ

قىببيى سببوتىلالردى بىببر ،تىككىسبب

سىزگە بىر ت كىست ب رى ىبپ ،تۇڭىبڭ

چىقىببئۇ ،پۈتببۈن سببوتىلنىڭ تببون

مەر ىزىي تىئىيەسبىن ت پىبپ چىقىب

پىرسەڭنىن تەشكى

تەلەپ قى ىنئى .تەممى سىز بۇڭ تبوغرۈ

قى ىشب مبۇمكى ،

بىرۈل ڭومۇرى توتنۇز ،قىرىق بولىبئۇ.

تىشبببببب ىيەلمىئىڭىز .بببببببۇڭ

يەڭ  ،بىشنىك ڭومۇرى تبىز قۇمبئە

تىشبب ىيەلمىۇەڭ ىكىڭىز دەل سببىزڭىڭ <

سوتىلالرڭ تىش ىۋەتسە مۇ ،ەينىبئىك

تەسەرڭىڭ مەر ىزىي تىئىيەس > دېبۇەن

ببر تەرەپ
ببۆڭە ەرڭ بىب
ببىتنىق سب
قب

تۇقۇمن گەرچە تبوپ تبوغرۈ يىدلىابىن

قىاللمىسىل تىمنىھىڭبئى تۆتەلمەسب ى

بولسببببببببببببببىڭىزمۇ پەقەت

ت ھنىمىلىمىز ڭىھىيىن يۇقىرى بولىئۇ.

چۈشبببەڭمىۇەڭ ىكىڭىزڭ تىشبببكىرىالپ
بۇ
قويىبئۇ .يەڭب  ،سبىز مبىھىيەتنە بب

تىشۇ قىيى سوتىلالرغى ڭ مىشقى يۇقىرى

بىز.
بنۈرەلمىۇەن بولىسب
بى ىمنب تۆزلەشب

ڭومۇر ب رى ىئىاىڭ ىقىن ھبىزىر تبويالپ

مىت مىتىكىن مىسىل تى ي  ،سىز تىكك

بىقسىم ،تەس ىئە شۇ سبوتىلالر بىزڭىبڭ
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ڭىمەلۇم ۇل بىرىن

دەرىجى ى

مەلۇمبببىتالردى پىيبببئى ىنىپ ،شبببۇ

تەڭ ىمە

مەلۇمىتالرڭ يىدلىمىاىڭالرغبى قىرىاىڭبئۈ

دېۇەن ڭ مە دېۇەن سوتىلاى تۆل ەم ىب
جىئۈب بەردىڭىز ،بىبرۈل تىخىرىبئىك

ھەل قىاللىببب

بىن
بىئۈبىن يىزۈلىاب
بوغرۈ جب
بىز تب
دەل سب

يۇقىرى ىقىن بى ئۈرىئۇ ،تەممبى چوقبۇم

تىكك ڭىمەلۇم ۇل بىرىن

دەرىجى ىب

ت ھنىمىل ىقىمىزڭىبببڭ

ھەل قىال يئىاىڭ ىقىمىزڭ بى ئۈرمەيئۇ.

تەڭ ىمىن تىش ىنىپ تىڭئى ي شبىئىاىن

تىنسببىن چۈشببەڭمىۇەن ڭەرسببى ىرىنىمۇ

مەسببى ىن ي شببەلمىئىڭىز .تەگەر سببىز

يىدلىيى يئۇ ،ھىلۋۇ  ،يىدلىيىلىابىڭ ىق
بئۇ.
بەرمەيب

تببۆزىڭىز تببوغرۈ يىدلىاببىن تۇقببۇمن

برە
بەڭۇەڭ ىكىئى دېب
چۈشب

ھەقىقىبببي چۈشبببەڭۇەن بولسبببىڭىز،

رېئىل ھىيىتنىمۇ بىز چۈشەڭمەي يىدلىاىن

ەينىببئىك مەسببى ىن چۈشببەڭۇەن

بى ىم ىرىمىببز تببىرقى ىق ھ قىڭببئۈل

تۇقببۇمىڭىزڭ تەتببۋىقالپ ي شببەلىۇەن

بى ىن ھەل قىاللمببىيمىز .بىشببقى ە
مەسب

بۆزى
بەلمىۇىنىڭىزڭ تب
بو تنىڭىز .ي شب
بب

ت ينسىل ،تەگەر بىبز مەلبۇم مەسبى ىۇە

سىزڭىڭ تبۆزىڭىز يىزۈلىابىن تۇقبۇمن

دۇچكەلۇەڭئە ،تۇڭ

تەمەلىيەتبببنە چۈشبببەڭمىۇەڭ ىكىڭىزڭ

بى ىم ەرڭبب تىشبب ىنىپ ھەل قى اببىن

ۆرسىنىپ تۇرىبئۇ .بىشبقى پەڭ ەرڭىبڭ
تىمنىھىڭىنىمۇ مۇشۇڭئۈل تەھ ى

ىل ىمىزدىك مەلۇم

بۇ بى ىمن ب
بڭ شب
بۇ بىزڭىب
بىل ،بب
بولسب
تۆزلەشبببنۈرگەڭ ىكىمىزڭ  ،بى ىمنىبببڭ

قى ى

ھەقىقىي مەڭىبئە بىزڭىبڭ بولابىڭ ىقىن

مۇمكى .
بۇ تەھ ى ئى

بى ئۈرىئۇ.

ۆرۈڭۈپ تۇرىبئۇ ،

تىمنىھىن قەغىزىنىڭ ب شبىئىك تىسبىن

تەمئى بىز سبىنىپنىك تىمنىھىڭبئى

بئىك تەڭ
بڭ شبۇ پەڭب
سبوتىلالر بىزڭىب

ھىيىتنىك تىمنىھىڭاى قىينىي  .ھىيبىتمۇ

تۈپك  ،تىسبى
قىڭ ى ى

بى ىبم ،مەلۇمبىتالرڭ

مىھىيەتنە تەڭە شۇ سىنىپنىك تىمنىھىڭابى

بى ىئىاىڭ ىقىمىزڭ تۆل ىسبە،

نىببئۇ .قۇرتببىن ەرىببم

توخشببىپ

تىخىرىئىك قىبيى سبوتىلالر بىزڭىبڭ

ھىيىت ىقنىڭ بىر تۈرلۈ

دەسبب ەپنە يىزغببىن جببىئۈب ىرىمىزڭ

تىمنىھىن تىكەڭ ىكىن توتنۇرىاى قويىئۇ.

ھەقىقەتەن چۈشەڭۇەن چۈشەڭمىۇىنىمىزڭ

«تببىلال سببى ەردى قىيسببىڭالرڭىڭ

تەمەلىبببي مەسبببى ە ھەل قى ىشبببنى

تەمەلبب تەڭ يىخشبب تىكەڭ ىكىنبب

تەتۋىق ىنى

سببىنىش تۈچببۈن ،تۆلببۈمن ئە

تىرقى ىق تۆل ەيئۇ .چۈڭك

مەلۇمىتالرڭ يىدلىيىلىابىڭ ىقىمىز ،پەقەت
بەزى مۇڭىسىۋەت ى

سىنىل ئە چوڭ

مەسى ى ەرڭ تۇشۋۇ
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ھىيىت ىقن يىرۈتقىن زۈتنۇر»① دېۇەن

پەرق ىق بولىئۇ .ۆپىن ە ھىلالردۈ قىيى

تىيەت بۇڭ تىپىدى ەيئۇ .بۇ تىيەتنە،

مەسببى ى ەر بىببر قەدەر تببىز ،تببىددىي

تۆلۈمنىببڭ ھىيببىت ىقنى تى ۇىببرى

مەسببى ى ەر ببۆپ بولىببئۇ .خببۇددى

ىشبببى ەرڭىڭ

مە نەپنىڭ تىمنىھىڭ ىرىئىكىئە  ،تىسىن،

تۆزلىرىنىببڭ بىببر ببۈڭ چوقببۇم

تىددىي مەسى ى ەردە تىپبىدىمىز تولىمبۇ

ەلنبببۈرۈلۇەڭ ىك

تۆلىئىاىڭ ىقىن تەسكە ت ىپ خۇدىن
يىاىش تۈچۈن بولسى

قبببىلنى

رە  .تىلال

بولىبببئۇ ،تىسبببىڭال ھەل

قى ىۋېنىمىز ،بىرۈل قىبيى مەسبى ى ەرگە

تىتى ڭىڭ تۆلۈم بىب ەن ھىيبىت ىقن

دۇچكەلۇەڭئە ڭ مە قىالرىمىزڭ بى ەلمەي

يىرۈتقىڭ ىق سى ەرڭىڭ قىيسبىڭالرڭىڭ

گببىڭۇىرۈيمىز ،ڭۇرغببۇڭ ىرىمىز قىببيى

تەمەلىنىڭ تەڭ يىخش  ،قىيسىڭالرڭىڭ

مەسى ى ەرڭ ھەل قىاللمىيمىز يى

تەمەلىنىڭ يىمىن تىكەڭ ىكىن سىنىش،

ھەل قى ىببپ قببويىمىز .بببۇ ھىيببىت

قىيىسىڭالرڭىڭ تەڭ تىرالس ىق ،تەڭ

تىمنىھىڭىببببئىمۇ تىلالھنىتى ڭىببببڭ

تىنىتەت ببببىن ،تەڭ تەقببببۋۈدۈر

جىئۈب ىرىمىزغى ب رىبئىاىن ڭومۇرلىرىمبۇ

تىكەڭ ىكىڭالرڭ توتنۇرىاى چىقىبرى

خبببۇددى بىزڭىبببڭ مە نەپنىكببب

خىتبى

تۈچۈڭببئۇر .تەسبب ىئە تىنسببىڭنىڭ

تىمنىھىڭ ىرىمىزدىكىئە  ،سبىڭ

تەمەلبب يىخشبب بىبب ەن يىمببىن

تەممى ،تىسىن سوتىلالرڭىڭ جىئۈبىاى تىز،

توتنۇرىسببىئۈ تەمە  ،بەلكبب تەڭ

بىرۈل سىڭ تبىز ،قىبيى سبوتىلالرڭىڭ

يىخش بى ەن يىخشب توتنۇرىسبىئۈ

جىئۈبىاى ب رىئىاىن ڭومۇرىمبۇ يبۇقىرى

بولۇشقى ت ۇىش ى

تىبئى .دېبمە ،

بۆپ

بولىئۇ .تەمەلىيەتنە مەن بۇ توخشبىنى

تىلال تىتى سى ەرڭ سىنىش تۈچۈن

تببىرقى ىق مۇڭببئۈل تببۆت ڭببۇقنىن

تۆلۈم بى ەن ھىيىت ىقن يىرۈتن  .ببۇ

يورۇتمبببىق

ھىيىت ىق پەقەت سىنىل مەيئۈڭىبئۇر،

قەغىزىئىك تىسبىن سبوتىلالر بىزڭىبڭ

تەممى تۆلۈم مۇ ىپبىت يبى

 :بىبببرى ،تىمنىھبببىن

جبىزۈ

ڭورمىل ،رۈھەت شىرۈتىت تى ىئە ت ىبپ

مەيئۈڭىئۇر .ھىيىتنى يىشبىش دۈئۈمىبئۈ

ب رى ىببئىاىن تەمەل-تىۋببىدەت ىرىمىزگە

ھەر ۈڭ سىن-سىڭىقسىز سىنىقالرغى ئە

توخشىيئۇ .قىيى سوتىلالر بولسى بىزڭىڭ

ىمىز ،تۇ

ھىيىتنىك قىيى پەيت ،جىئدىي دوقىل،

مەسى ى ەرڭىڭمۇ مبۇھىم ىق  ،قىيىن ىقب

ت اىر مەسى ى ىرىمىزگە توخشىيئۇ .يەڭ ،

ھەر خى

مەسى ى ەرگە دۇچ

تىلالھنىتى ڭىڭ تىرۈزىسىئۈ ھەقىقىي ت اىر
① مۇل

سۈرىس -3 :تىيەت.

ىبببئىاىن بىزڭىبببڭ ڭورمبببىل
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ھىل ىرىمىزدىك بەدەلسبىز ،قۇربىڭسبىز

دەل تىشۇ ەينىئىك سوتىلالر بەلۇى ەپ

تەمەل ىرىمىز تەمە  ،بەلكب تەڭە شبۇ

قويىئۇ .بىشقى ە ت ينقىنىمىزدۈ ،بىزڭىبڭ

قىببيى پەيببت ،ت اىببر ىرىزىسببالر

تىسالمن ھىيىتقى قىڭ ى ىب

دەرىجىبئە

تىلئىبببئىك تەمەل-تىپبببىدىمىزدۇر.

تەتۋىق ىاىنىمىزڭبب  ،ھىيببىت سببىنىقنۇر

تىككىن ىس بولسى ،خبۇددى تىمنىھبىن

دېۇەن ھەقىقەتن قىڭ ى ىب

دەرىجىبئە

قەغىزىببئىك تببىددىي سببوتىلالرڭىڭ

ببببنۈرگىنىمىزڭ بىزڭىبببببڭ
تۆزلەشب

جببىئۈبىن ھەقىقىببي چۈشببەڭۇەڭئىال

بىيى
بى تىننب
بىز ،تەممب
بىتىمىزدىك تب
ھىيب
بىدىمىز
بىچقۇچ ۇل دەقىقى ەردىك ب تىپب
تب

ەينىئىك قىيى سوتىلاى جىئۈب تىپقى

بەلۇى ەيئۇ.

بولاىڭئە  ،بىزمبۇ تبىدەتنە تبىڭالپ،
توقۇپ بى ىۋۈلاىن تىيەت-ھەدىسب ەرڭ

ق ن بىز بۇ دېۇەڭ ىرىمىزڭ ھىيىتنىك

شۇ قىيى پەين ەردە تەس ىيەلىسە  ،شبۇ

بەزى وڭك رت سبەھنى ەرگە تەتبۋىقالپ

ھببىل ىرىمىزدۈ تەتۋىق ىيىلىسببىل تىڭببئى

تەسببەئئۇر قى ىببپ بىقببىي  .ڭورمببىل

تۇ رڭ ھەقىقىي چۈشبەڭۇەن ببولىمىز.

شىرۈتىننى ۆپىن ىمىز تبۆزىمىزڭ پەقەت

تۈچىن ىسبب  ،تىمنىھببىن قەغىزىببئىمۇ

بىشببقىالرڭىڭ ھەققىنبب ي مەيببئىاىن،

تىددىي سوتىلالر ۆپ ،قىيى سبوتىلالر

تىقنىسىدىي مۇتىمى ى ەردە ڭىھىيىن پى ىزە

تىز بولاىنىئە  ،ھىيىت ىق تىمنىھىڭىئىمۇ

ھ

تىسىن سوتىلالر ،تىددىي مەسى ى ەر ۆپ،

چەتئەلۇە م ڭىشنى بۇرۇن بىر مى يبون

قىيى مەسى ى ەر ،قىيى پەين ەر ڭىسۋەتەن

سوم پبۇلن تىمبىڭەت قويبۇپ ،ببۇڭ

تىز بولىئۇ .تۆتىن ىس  ،تىمنىھىڭبئىمۇ
تىددىي سبوتىلالرڭ سبۇدە

ھ كىمنىڭ بى مەيبئىاىڭ ىقىن  ،ھەتنبى

تىشب ەپ،

تىتى ىسىئىكى ەرڭىڭمۇ بى مەيبئىاىڭ ىقىن

قىيى مەسى ى ەردە دۇم چۈشكىنىمىزدە ،

ت يننبب .

ھىيىت ىق تىمنىھىڭىئىمۇ ڭورمىل ھبىلالردۈ

ببيى تببۇ دوسببنىمىزڭىڭ

ھ قىڭئۈل تىز-دېرىكب بولمىبئى ئە

تولىمۇ تەقۋۈدۈر بو لىسىقمۇ ،تى ھىبئە

تىخىرىئۈ تبۇ دوسبنىمىزڭىڭ چەتئەلبئە

ھىلالردۈ ،قىيى پەين ەردە دۈتىم تۇشبۋۇ

تببۈگەپ ەتكىنىببئى خەئەر تببىپنۇل.

تىڭالر تەقەززۈ قى اىن تىسالمىي پوزىنسىيە

تەمئى بۇ پۇلن قىڭئۈل قى ى

ئە تەمەل ەرڭ تۇڭنۇپ قىلىمىز .يەڭب ،

رە ؟

مەن يۇقىرىئۈ تو تى اى تىلاىن تى ھىئە

قىيى سبوتىل ىرىمىزڭ تىشب ىيەلمەيمىز.

ھىل دەل مىڭى مۇشۇڭئۈل بىبزگە ت اىبر

ھىلۋۇ  ،بىزڭىڭ تىمنىھىڭئى تبۆتكەن
تۆتەلمىۇەڭ ىكىمىزڭ

قى ىمىز .ي قى دوسبنىڭىز بىبزگە

سىنىل شە ى ەڭئۈرىئىاىن پەيبن ەردۇر.

ۆپىن ە ئۈقىنالردۈ

دەل شۇ ئۈقىننى بىز بىر سودىاى مەبب ە
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سىلمىق

سىنىرىيەڭ يەڭە دۈئۈمالشنۇرۈي  .مەلۇم

 ،تەممى پۇلىمىز ي نىشبمىئى،

يىڭ ۇقىڭىزدۈ سىزدى بىشقى ھ كىمنىبڭ

سەئەب ەر بى ەن بىر دوسبنىڭىز بىب ەن

خەئىرى يول بىر مى يون بىر .بۇ ئۈقىننى

تىرىڭىزغى سوغۇق ى ىق چۈشۈپ قىلئى،

بۇ پۇلن تەسب

مىبرۈ

بۇرۇڭقىببئە

تىۇى ىبرىۇە

يوقالشببمىيئىاىن بولببۇپ

قىينۇرۇپ ب رەلەمسىز؟ تۇڭبئۈل تىسبىن

قىلئىڭىز .بۇ تىشنى تۆزىڭىزڭ ھەق ىبق

تەمە  .مىڭى مۇشبۇ تى ھىبئە ھىلبئۈ

بى
بۇ ئۈقىننب
بى مۇشب
بىز .مىڭب
دەپ توياليسب

تىڭببئى سببىزڭىڭ ىشببىنىڭ ھەققىببۇە

بب
ببى) تەڭ يىخشب
ببەن يىمىڭ ىققب
«(سب

قىڭ ى ىبب

دىقببقەت قى ىببئىاىڭ ىقىڭىز

(خىسب ەت) بىب ەن تىقىبىب

سببىنى ىئۇ .تببۆزىڭىزڭ ق رىنئۈشبب ىق
مەسئۇلىيەت ت ڭىڭىزڭب

ۈچ بۈ

بۇرغى .
تب

(شۇڭئۈل قى سىڭ) سەن بى ەن تۆزىنىڭ

دەپ

بى
بىدەم گويب
بىر تب
بىدۈئەت بب
تىرىسبىئۈ تب

بم
بئۈ دۈتىب
بۇمكى  ،ڭورمىلب
بىڭىز مب
قىرىشب

سىردۈش دوسنۇڭئە

②

ق رىنئۈش ىرىڭىزڭ يبوقالپ تۇرىسبىز،

دېۇەن تىيەت ت سىڭىزگە

سوغى-سى م قى ىپ تۇرىسىز .ۈڭ ەرڭىڭ

ھەق ىق ،تۇ خىتبى تۇرسبى تبىئۈل تبۇ

بىرىئە ي قى بىر دوسنىڭىزڭىڭ ب شبىاى

دېببۇەن

ت اىر بىر ۈن ەلئى .ت اىبر

ەچببۈرۈم سورىشبب

سبەل

ەمئۇ؟ مەن
ببرە

ھ س ىرىڭىزڭ «تىدۈئەت ىشبىپ قىلابىن

بىبب ەن دوخنۇرغببى ىرىببپ قىلببئى،
دۈئۈلىنىشببقى يۈزمىببڭ سببوم

بولۇپ قىلىبئۇ»

تىكك تىدەمنىڭ تىئئۈل سى م بەرگىنب
③

تۇ رڭىڭ يىخشىس » دېۇەن ھەدىب

نىببئۇ،

دوسنىڭىزدۈ تۇڭئۈل جىق پبۇل يبول،

بى ەن ي ڭىپ ،تەشەبۋۇسبكىرلىق بىب ەن

تەممى سىزدە بىر .مىڭبى مۇشبۇ پەينبنە

دوسنىڭىزڭ تىزدىيەلەمسىز؟

ت سببىڭىزگە «سببىئۈب تەڭ يببۇقىرى
سەدىقە ،ت ن سىل ،پبۇلن بە

تىنسىن ھىيىتىنىڭ بىرلىق قىتالم ىرىئۈ،

چىبڭ

يەڭ مەڭىۋىي ،تىقنىسىدىي ،تىجنىمىتىي،

تۇتىئىاىن ،بىي ىقن تبىرزۇ قى ىبئىاىن،

ھەتنببى سىيىسببىي قىتالم ىرىببئۈ ،مىڭببى

يوقسۇل ۇقنى قورقىبئىاىن تۇرۇق بۇل

مۇشۇڭئۈل تى ھىئە ھبىلالر ،جىبئدىي

بەرگەن سەدىقىئۇر»① دېبۇەن ھەدىب
ت سببىڭىزگە

پەين ەر ھەر دۈتىم ۆرۈلبۈپ تۇرىبئۇ.

ىببپ ،دوسببنىڭىزڭىڭ

ڭورمىل ھىل ىرىمىزدۈ تۆزىمىز تبۆزىمىزگە

قىينۇرۈلىشبببب -قىينۇرۈلمىسبببب ىقىن

تولىمۇ دىنئۈر ،تەقۋۈدۈر بى ىنىپ قىلىمىز،

توي ىمىسنى ب رىبپ تۇرۈ مسبىز؟ ببۇ

①تىمىم مۇس ىم رىۋۈيىن .

بئى ى
بۇن < ۈڭب
بۈڭك ڭۇرغب
چب
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②فۇسسى ەت سۈرىس -33 :تىيەت.
③تىمىم بۇخىرى رىۋۈيىن .

بىن
تىسب

سببوتىلالرڭ > تببوغرۈ تىشبب ىۇەچكە،

بىيبببىن قى ىبببپ بەرگەن« :مۇسبببى

نەلەيئىاىن

تەلەيھىسسى منىڭ قەئمىئى تۈچ تبىدەم

تىمنىھىڭئى چوقۇم تۆتۈپ

يولئۈ

تۇياۇ رغى تەسىر بولۇپ ق ىپ< ،قىيى

يببىماۇر ي اىببپ

سوتىل> ر تىلئىئۈ تەمنىرەيمىبز ،شبۇ

بىر يوغبىن تبىش دومىبالپ چۈشبۈپ

ب جى ەلنۈرەلمەيمىز .تىدەمنىڭ مەڭىۋىي

تۆڭكۈرڭىببڭ ت اىزىنبب ت نىۋۈلاببىڭ ىق

دۇڭيىسىنىڭ قىڭئۈق ىق دەل شۇ مەڭىۋىي

سببەئەب ى

دۇڭيىس سىنى ىئىاىن پەين ەردە تىڭبئى

ھەربىرى تۆزىنىڭ خىلى

رە  .تۆزىن ڭىھبىيىن

ئۈسىنە قى اىن ھىلئۈ تىلالھقبى ىمبىلىي

بى ىرىئى
ىشب

تىرالس بى ەن دۇتى قى اىنىئى

تىيرى ىپ قىلاىڭئۈ بەلكىم تۆزىنىڭ تۆزى

تۆڭكۈرڭىببڭ ت اىببزى ت ى ىببئۇ ئە

تەمەس ىكىن بى ىپ ق ىشب مبۇمكى .

ھەممىس سى مەت چىقىپ

مۇھىن يبول

نىئۇ(①) .شۇ

تۈچەي ەڭنىڭ زىكىر قى اىن تەمەل ىبرىۇە

بۇ
بۆزىن تولىمب
بىن ،تب
بىرۈتىننى توقۇغب
شب
تىپپەت ى

بيى ،

تۇ رڭىڭ دۇتىسب تىجبىبەت بولبۇپ،

تۇڭ ىببۋۈ چىببئۈم ىق

قىز ر بى ەن تۇچرىشى

تىلال رۈزى ىق

بىن يىخش ب تەمەل ىرىن ب
بۈن قى اب
تۈچب

سەبرى ى  ،چىئۈم ىن دەپ چىغاليئىاىن

توي ىاىڭببئە

نىشببكە

ھ قىڭئۈل چىرە قىلمىاىڭبئۈ ،تبۇ ردى

تۈچۈن تۆزىۇە جەڭ تب الن

بىدەم تەڭ ي ب قى
بر تب
بىب

تببۇ ر تۆڭكببۈر تى ىببۇە

سببولىنىپ ق ىببپ چىقىببپ

بى ىنىببئۇ .تىنسببىن بەزىببئە تببۆزىن
قى ىپ ب قىش

نىببپ ،تببۇ ر بىببر

تۆڭكۈرگە ىرىۋۈلىئۇ ،تبى تۈسبنىئى

تى ھىئە ھىل تەلەپ قى ابىن تىشبالرڭ

چۈشەڭمە

نىۋۈتقىنىئۈ تۇشنۇمنۇت قبىتنىق

قىرۈپ بىقىئىاىن بولسىل ،ھەممىسبىنىڭ

دەپ توياليئىاىن بىر يىۇىت،

دەل تى ھىببئە ھببىلالردىك تەمەلبب ەر

قىز ر بى ەن تىرى ىشبى يئىاىن مۇھىننبى

تىكەڭ ىكىن  ،بىشقى ە ت ينقىڭئۈ ،ھىيبىت

ببب
بببڭ قىڭ ى ىب
بببئى تۆزىنىب
تىڭب

تىمنىھىڭىئىك <چوڭ سوتىل>لىرىاى توغرۈ

تىپپەت ىك ىكىن

جىئۈب بەرگەڭ ىكىن

توڭۇپ ي نىش مۇمكى .

ھىيىتنى بىر تىنسىڭنىڭ بىكبىردى بىكبىر

غىرغى قىمى ىپ ق ىپ ھىيىتىئىك تۆزى

سەبر قى ىپ يۈرۈشىنىڭ؛ ڭەپسىن يىاىپ

تەڭ يىخش دەپ قىرۈيئىاىن تەمەل ىرىن
ئەسى ە قى ىپ دۇتى قى ى

يۈرۈشىنىڭ ھ چ تورڭ يبول .مەسبى ە

بى ەن غىردى

بىۋەت
بئىاىن مۇسب
بەبرڭ تەقەززۈ قى ىب
سب

قۇتۇلاىن تۈچەي ەڭنىڭ ئەقەسب بىيبىن
قى ىناىن ھەدىسن

ۆرەلەيمىز .ڭورمىل

يۈزبەرگەڭئە ،ڭەپسىمىزڭ تىقى ئىنىئىاىن

ۆپىن ىمىز بى ىشىمىز

ت زىنقۇ رغى تۇچرىاىڭئۈ تىڭئى بىزڭىبڭ

مببۇمكى  .پەياەمببۋەر تەلەيھىسسببى م
سىھىبى ىرىۇە مۇڭبئۈل بىبر قىسسبىن
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(①) تىمىم بۇخىرى ئە تىمىم مۇس ىم رىۋۈيىن .

ڭبب مە دەيببئۇ؟ دېببۇەن سببوتىلالرڭ
سەمىمىيەت بى ەن سبورۈپ تۇرۇشبىمىز،
بىزڭ ھىيىتنىك چوڭ سوتىلالر تىلئىبئۈ
تەمنىرىمەيئىاىن سىلمىق ىققى ،تبۆزىمىزگە
تبببۆزىمىز دىئبببىگنوز قويى يبببئىاىن
تۆتكۈرلۈ كە تىبۇە قى ىبئۇ .م بنىڭ ە
مۇشۇڭئۈل سبۈزۈ تىڭابى تىبۇە بىبر
مببۇتمى  ،ھىيىتىنىببڭ توخشببىمىاىن

قىڭئۈل تىپىدىئە بولۇشىمىزدۈ ،يبۇقىرى
ڭومۇرلۇل تىمنىھىن سوتىل ىرى دېۇىبنىم
بر
بزدى ت اىب
بۇڭئۈل بىب
بى مۇشب
دەل مىڭب
مبببىددىي ئە مەڭىبببۋىي بەدەل تەلەپ
قى ىببئىاىن تىشببالردۇر .مىڭببى مۇشببۇ
پەين ەردىك تىپىدىمىز تىڭئى ھەقىقىبي
سببۈزۈ  ،توياببىل مۇتمىن ىكىمىزڭىببڭ
تىسپىتىئۇر .تىسالمن ھىيىتقى تەتۋىقالش

قىتالم ىرىببئىك تى ھىببئە ھىل ىرىببئۈ
پىسرى ئە مەڭىۋىيەت دۇڭيىسبىاى تەئە
ببۆزى ھەل
ببى ى ىرىن تب
ببيى مەسب
قىب
قىال يببئۇ .ھببىزىر ھەر بىببر تۇياببۇر
مۇسببۇلمىن مىڭببى مۇشببۇ تببىڭ ئە
تۆتكۈرلۈ بىب ەن تۆزىنىبڭ مەڭىبۋىي
دۇڭيىسىن بولسىمۇ تۆز تى كىئە تۇتۇپ
تۇرۈلىش  ،زېمىنىن تىشاىل قى ىۋۈلابىن
خىنىينىڭ قەلۋىنىمۇ تىشاىل قى ىۋې ىشىاى

مببىھىيەتنە دەل ھىيببىتنىك < چببوڭ
سوتىل> رڭ تىش ەشنە< ،تى ھىئە ھىل>
ردىك مەسى ى ەرڭ تبۆز تەقەززۈسب
بويى ە قىڭبئۈل ھەل قى ىشبنى تىڭبئى
تىپىدى ىنىئۇ.
شۇڭالشقى ھەممىمىز چوقۇم ھەر دۈتىم،
ھەر ئۈقىننببى ھىيببىتىمىزدىك تى ھىببئە
ھىلالرڭ پەرق ەڭئۈرۈشن  ،تەڭ مۇھىم
شۇ تى ھىئە ھىلالرڭىبڭ بىبزدى زۈدى
قىڭئۈل پوزىنسىيە ئە قىڭئۈل ھەرىبكەت
تەلەپ قى ىئىاىڭ ىقىن چوقۇم بى ەلىشىمىز
رە  .بولۇپمۇ بۈگۈن بىز تۇيابۇر ر
مىس ىسىز ت اىر پىجىئە يەڭ < تى ھىبئە
ھىل> تى ىئە يىشىئۈتىمىز .تەگەر بىز بۇ
تى ھىئە ھىلنىڭ تەلىپىن چۈشىنەلىسە ،
بەلك بۇ پبىجىئەدە تىئلىنىبپ پو تقبى

قەتئىببي يببول قويمىسبب ىق  ،ھبب كىم
مۇدۈخى ە قىاللمىيبئىاىن ببۇ تبىخىرق
قەلئەڭ غەپ ەتسبىز تويابىق ىق بىب ەن
خۇددى سىڭىقسبىز ببىي ىق سبىقالڭاىن
خەزىنىن قوغئىاىڭئە قوغئۈش زىبم.
چۈڭك خىنىينىبڭ زۇلمىبئى ەلبۇەن
ئەھىببمە ،قورقببۇڭچ ،تۈمىئسببىزلى ،
بكۈڭ ۈ ھەممىس ب
بىزلى  ،چۈشب
مەڭىسب

تىي ىنىلىشىمىز ،چۈشىنەلمىسە ۆيبۈپ
ببۈل بولببۇپ نىشببىمىز مببۇمكى .
بم
بۆزىمىزدى ھەر دۈتىب
بڭ تب
ھەممىمىزڭىب
ڭببۆئەتنىك تى ھىببئە ھببىل مەڭببئى
ڭ مى ەرڭ تەلەپ قى ىۋۈتىبئۇ؟ بۇڭىڭابى
ڭىسۋەتەن تۇتىمىم ئە ھەرىكىنىم قىڭئۈل
رە ؟ بۇڭىڭاى تىسبالم زۈدى
بولۇش

قەلۋىمىزڭىڭمۇ تىسن ال قى ىنىۋۈتقىڭ ىقىنىڭ
تى مەت ىرىئۇر .بىر مبۇتمى تۆزىنىبڭ
مەڭىۋى دۇڭيىسىاىمۇ تىبۇە بو لمىسبى،
تىخىرق ھ سبىبنى ھ نىمىسبىۇە تىبۇە
بو لمىيئۇ.
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ەلنبببۈرۈش تۈچبببۈن ھەرتۈرلبببۈ
قىيىن ى ىقالرغببى بەردۈشبب ىق ب رىببپ
ھىرمىي-تىلمىي تىش ىشب  ،ھەرقىڭبئۈل
بببي
بببئۈ قەتئىب
پىشبببكەل ى تىلئىب
مەيۈس ەڭمەس ب ىك  ،تۈمىببئئۈر زىببم.
شۇڭالشبببقى بىبببزدە« :تىشببب ىۇەن
چىش ەيئۇ»« ،قولن ەسبمىۇى ە قبىن
چىقمىيئۇ» دەيئىاىن مىقىل بىر.

تىنسىن ھەر تۈرلۈ قىيىن ى ىقالرغبى
قىرش مۇجبىدى ە تبىرقى ىق ھىيبىتىن
قىمئۈش تۈچبۈن يىرىنى ابىن .شبۇڭىڭ
تۈچۈن تىلال تىتى « :بىبز تىنسبىڭن
ھەقىقەتەن جىپبى-مۇشبەققەت تى ىبئە
يىرۈتنۇل»① دېۇەن .دېمە  ،تىنسبىڭالر
مەي شەخسىي ھىيىتىئۈ بولسۇن يبى
تىجنىمىتىي ھىيىتىئۈ بولسۇن ھەرتۈرلۈ
جىپى-مۇشبەققەت ئە قىيىبن ى ىقالردى

شەخىس ەرگە توخشبىش مى ەت ەرڭىبڭ
بەخن ى

خىل تەمە  .تۇڭئۈل بولابىن تىبكەن
تىنسىن مەي دۇڭيىدۈ مىددىي جەھەتنى
بەخن ى يىشبىش ،مەي ب تىخىرەت ىب
مەڭىۋىي ھىيىتنى تىلالھنىبڭ رەھمىبنىۇە
ت رىشىپ مەڭۇۈلۈڭ سبىتىدەتن قولىابى
① سۈرە بەلەد-3 :تىيەت.

بولۇش ئە تەرەققىي قى ىشىمۇ

شببۇ مى بب ەت تەزۈلىببرى بولاببىن
تىنسببىڭالرڭىڭ قىيىببن ى ىقالر تىلئىببئۈ
مەيۈس ەڭمەسنى  ،قۇربىڭ ىق ب رىشبنى
قورقمىسنى  ،پىئۈ ىرلىق بى ەن جىپبىلىق
تىش ەش تىرقى ىق بولىئۇ .بۇ ھەممىبۇە
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تىيىن بولاىن تىددىي بىر ھەقىقەت.
بىبببز ھبببىزىر دۇچ

مەيۈسبببببب ۈ -تىرۈدىنبببببب
چۈشكۈڭ ەشببببنۇرۇپ ،ھىممەتنبببب

ىۋۈتقبببىن

يوقىنىئىاىن مىكروپنۇر.

قىيىببن ى ىقالر ،زۇلببۇمالر شببۇڭئۈل
ۆتەرگۈسىز ت اىر ،دۈشبمىنىمىز بىبزگە

مەيۈسبب ۈ -تىنسببىڭن تى ىببئى

ڭىسۋەتەن ھەددىئى زىيبىدە ۈچ بۈ ،

چىرىنىببپ تۈگەشببنۈرىئىاىن ،دۇڭيببىدۈ

ۆرمەسبكە سب ىۋۈتقىن ئە

ھى ەتكە ،تبىخىرەتنە دوزۈخقبى ت ىبپ

دۇڭيى بىزڭ

بۆرىنىببڭ تىلببئىاى قببوزىن تىشببالپ
بەرگەڭئە

بىرىببئىاىن ،تىننببىيى خەتەرلىبب

دۈشبمەڭۇە تىشبالپ بەرگەن

سى ىئۇر.

بولسىمۇ ،قولىمىزدى زۇلۇماى قىرش بىر

مەيۈس ۈ

ەلمەيبئىاىن ھبىلەتكە چۈشبۈپ

تى

چۈشكۈڭ ۈ

بوغرۈ
بۇپ ،تب
بئئۈر بولب
بئۇ .تۈمىب
بولمىيب
يۆڭى ى

قى ىبپ ،شبۇ يولبئۈ

خىسنۇر»① دېۇەن .بۇ يەردىك يىخش
تىقىۋەت-دۇڭيىدۈ غەلىۋە ئە تۈسنۈڭ ۈ ،

قى ىپ تۆئەڭبئە مەيۈسب ۈ -

تىخىرەتنە جەڭنەتنۇر .تىلال تىتى يەڭە:

تۈمىئسبببىزلىكنىڭ سبببەئەپ ىرى ئە

بىڭالر،
بىڭالر ،قىياۇرمب
بىپ قىلمب
«بوشىشب

تۇڭىڭببئى قۇتۇلۇشببنىڭ چببىرى ىرى
ھەققىئە ھۆرمەت ى

تەگەر مۇتمى بولسىڭالر تۈسبنۈڭ ۈ ن

توقبۇرمەڭ ىرىمىزگە

سى ەر تىۇەل ەيسبى ەر»② دەيبئۇ .ببۇ

قىسقى ە مەلۇمىت بەرمە ىمەن.

مەيۈس ۈ
مەيۈس ۈ

ھىرۈمئۇر .چۈڭك تبىلال

تىتى « :يىخش تىقىۋەت مبۇتنەقى ەرگە

م ڭىشىمىز زىم .مىڭى مۇشبۇ ڭبۇقنىن
چىقى

دىنىمىزدۈ ھىرۈم:

دىنىمىزدۈ مەيۈس ۈ  ،تۈمىئسبىزلى ،

قىلاىن بولسىقمۇ ،مەيۈس ىنىشكە قەتئىبي
ھىسبى

رۈ

تىيەتكە تىشەڭۇەن مۇتمىننىڭ تۈمىئسبىز

دېۇەن ڭ مە؟:

بولۇشببب  ،مەيۈسببب ىنىپ تبببۆزىن
تىش ىۋېنىشببب  ،غەلىبببۋە يولىبببئۈ

ئە تۈمىئسىزلى  -ۈتكەن

تىرىشمىس ىق چوڭ گۇڭىھنۇر.

بىاى
بى ىققى ت رىشەلمەسب ىككە ،ب شب
يىخشب
ەلببۇەن قىيىن ى ىببق ئە زۇلببۇمالردى

تبببىلال تىتبببى مبببۇتمىن ەرڭ

قۇتۇلۇشقى تىشەڭجىنىڭ يوقۇلۇشىئۇر.

تۈمىئسىزلىكنى مەڭئ قى ىبپ مۇڭبئۈل

مەيۈس ۈ -تىش ىمەسب ى  ،تبۆزىن

دەيببئۇ« :تىلالھنىببڭ رەھمىنىببئى

تىشببببب ىۋېنى  ،ەلۇۈسبببببىن

تۈمىئسىزلەڭمەڭالر»③« ،تەي تۆزلىرىۇە
زۇلببۇم قى اببىن قببۇل ىرىم! تىلالھنىببڭ

ۆزلىمەس ىكنۇر.
مەيۈس ۈ -تەس ىم بولۇش ،تۈمىئ ئە
تىرزۇڭىڭ يوقۇلۇشىئۇر.
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① سۈرە قەسە -83 :تىيەتنىڭ بىر قىسم .
② سۈرە تىل تىمرۈن-139 :تىيەت.
③ سۈرە يۇسۇ -80 :تىيەتنىڭ بىر قىسم .

مۇسۇلمىڭالرڭىڭ مۇت ەل ۆپ سبىڭ ىق

رەھمىنىبببببئى تۈمىبببببئىڭالرڭ
تببۈزمەڭالر« ،①»..تۈمىئسببىزلەردى
بولمىاى »

تىلال تىتى ڭىبڭ بىرلىب

②

مەيۈس ۈ

تىشەڭسبىمۇ ،تبىلال تىتبى ڭ تۇلبۇ
سۈپەت ىرى بى ەن يىقىبئۈ توڭىمىيبئۇ.

ىپىر رڭىڭ سۈپىن :

مەسببى ىۇە پەقەت مببىددىي تەرەپنىببنال

تببىلال تىتببى مۇڭببئۈل دەيببئۇ:

قىرۈيئۇ .بۇ ھىلەتنە تۆزىن قورشىۋۈلاىن

«پەرئەردىۇىرىنىببببڭ رەھمىنىببببئى

قىيىن ى ىببق ئە يىمببىن تەھۋۈلببئى

گۇمرۈھالردى بىشبقى ىممبۇ ڭىتۈمىبئ
بو ر؟»

قۇتۇلۇشببقى ببۆزى يەتمىۇەڭ ىكببنى

③

مەيۈس ىنىپ ،تۈمىئسبىزلى

«تىنسىڭالرغى رەھمەتنب ت نىنسبىل،
تۇ ر بۇڭىڭئى خۇشبىل ىنىپ
بىرەر ۆڭۈلسبىزلى

نىبئۇ،

تىككىن

تىشەڭچ قى مىس ىق .تىلال تىتى قۇرتىن

④

ەرىمبببئە مۇتمىنالرغبببى يبببىردەم

«تىلالھنىڭ رەھمىنىئى پەقەت بىپىر
قەئم ەر تۈمىئىن تۈزىئۇ».
«تىنسببىڭاى تۈرلببۈ

ب رىبببئىاىڭ ىقىاى بەرگەن ئەدى ىبببرىۇە

⑤

گۇمىن بى ەن قبىرۈش ،چىب تىشبەڭچ
بىددىي
بى ىۇە پەقەت مب
قى مىسب ىق ،مەسب

ڭ مەت ەرڭبب

تەرەپنىببنال قببىرۈپ ،مەڭىببۋىي ببۈچكە

بەرسە  ،يۈز تۆرىئۇ ،چوڭ ى ىق قى ىپ

تىيىڭمىس ىق تىنسىڭن مەيۈس ىككە ت ىپ

رەبۋىئى يىرۈق ىشىئۇ .تۇڭىڭابى بىبرەر
ۆڭۈلسببىزلى
نىئۇ».

بىرىئۇ.

يەتسببە ،مەيۈسبب ىنىپ

⑥

تۈچىن

تۆزىن ھەر تۈرلۈ

سەئەپ :تىلال تىتى ڭ تۆز

قوغببئىنى

يىقىئۈ توڭىمىس ىق .تىلال تىتى ڭ تۆز

①
②
③
④
⑤
⑥

تۈچببۈن بەرگەن تەبىئىببي

تۆتۈپ ەتسە ،تىنسبىڭن مەيۈسب ۈ كە

تۈمىئسبببىزلىككە ت ىبببپ بىرىبببئۇ.
سۈرە
سۈرە
سۈرە
سۈرە
سۈرە
سۈرە

خ يىم-خەتەرلەردى

تۇياۇ .تەممى بۇ قورقۇش ڭورمبىل ىقنى

يىقىبببئۈ يىخشببب توڭىمىسببب ىق،
زۇمەر-43 :تىيەتنىڭ بىر قىسم .
ھىجر-44 :تىيەتنىڭ بىر قىسم .
ھىجر-41 :تىيەت.
رۇم-31 :تىيەت.
يۇسۇ -80 :تىيەتنىڭ بىر قىسم .
تىسرۈ-83 :تىيەت.

سەئەپ :ھەددىئى زىيبىدە

قورقۇش .قورقۇش تىلال تىتى تىنسىڭاى

مەيۈس ۈ نىڭ سەئەپ ىرى:
بىرىن

سەئەپ :تىلال تىتى ڭىبڭ

ئەدى ىرىنىڭ تەمەلۇە تىشىئىاىڭ ىقىاى چى

يەتسبە ،دەرھبىل

نىئۇ».

سبى ىۇە

گىرىپنىر بولىئۇ.

تەگەر تۇ رغى قى مىشب ىرى تۈپەي ىبئى
تۈمىئسىزلىنىپ

ئە بىرلىقىابى

ت ىپ بىرىئۇ ،ڭەتىجىبئە ھب چ تىشبقى
جۈرتەت قىاللمىيبئىاىن پبىلەچ قى ىبپ
قويىئۇ .بۇ تەھۋۈلاى گىرىپنبىر بولابىن
شەخ
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ئە جەمئىيەت ەر يوقۇلۇشبقى يبۈز

يول ىرى:

تۇتىئۇ.
تۆتىن

تۈمىئسبببىزلى

سەئەپ :بى -مۇسبىۋەت ئە

ئە مەيۈسببب ۈ نى

قىيىن ى ىقالرغببى سببەئر قىاللمىسبب ىق.

قۇتۇلۇشبببنىڭ يبببول يۇقىرىبببئۈ

تىنسىڭنىڭ ب شىاى چوڭ -ى ى  ،ت اىر-

ببەئەپ بولابببىن
ببىزلىككە سب
تۈمىئسب

قىيىببن ى ىقالر،

تى ەت ەردى قۇتۇلۇش .بۇڭىڭ تۈچبۈن

ي نىبب

ھەرتۈرلببۈ

يوقۇتۇشالر ،بى -مۇسىۋەت ەر ،زۇلۇم-
قىينىشببالر

تۆئەڭئىك تىشالرڭ قى ى

ىببئۇ .بببۇ تەھۋۈلالرغببى

 -1تببىلال تىتببى ڭ بببىرلىق
تىسىم-سۈپەت ىرى بى ەن يىخشب
توڭۇش

بەردۈش ىق ب رىپ سەئر قىاللمىاىن ىش
يى مەيۇسب ىنىپ ،تبۆزىن تىشب ىۋېنى
يى

تىلئىرۈپ خىتى تى

قى ى

بىب ەن

تىلال تىتى ڭ «ببىر ئە بىبر» دەپ

تۆزىن ڭىبۇت قى ىئۇ.
بىن
بەشب

تىشىنىپ قويۇشبال ۇپبىيە قى مىيبئۇ.

بىڭ
بىل-دۇڭيب
بەئەپ :مب
سب

تىلال تىتبى ڭ قۇرتبىن ئە ھەدىسبنە

بى
بۆيۈش .دۇڭيب
بىرتۇل سب
بئى تب
ھەددىب

توڭۇتقىن ببىرلىق تىسبىم-سبۈپەت ىرى

بىرتۇل
بىڭ تب
بىل-دۇڭيب
بىتىن ئە مب
ھىيب

بى ەن يىخش توڭۇش ئە ببۇ تىسبم-

سۆيۈش تىنسبىڭن ھبى ەتكە ت ىبپ

سۈپەت ەرڭىڭ دۇڭيىدىك تىشبالر بىب ەن

بىرىببئۇ .چببۈڭك بۇڭببئۈل تىنسببىن
ھىيىتىنىڭ يى

بولاىن تى قىسىن بى ىب

مىل-مۈلكىنىڭ خەتەرگە

تىسنىئۈ بۇ تىمىڭىئۈ مۇسنەھكەم تۇرۇش،

تۇڭىڭ بۇ تىجىزلىقىن بى ۇەن دۈشبمەن

تەئرەڭمەس ى

تۇڭىڭ مۇشۇ تىجىزلىقىئى پىيبئى ىنىپ،

تىشەڭۇەن ىش ھەرگىز مەيۈس ۈ كۈ ئە

مبىل-مبۈلكىۇە زەرەر

بببكۈڭ ۈ كە
بببىزلىككە ،چۈشب
تۈمىئسب

بىبب ەن قورقىنىببئۇ .ببۆزى

دۇڭيىلىقنى بىشقىن

رە  .تىلال تىتبى ڭ

ھەقىقىببي توڭىاببىن ئە تۇڭىڭاببى چىبب

تۇڭ تۆزىۇە يى تىتى-تىڭىسىاى ،ببى -
ب ببرى

ئە بۇڭىڭابى

چى تىشبىنى  ،ھەرقىڭبئۈل تەھبۋۈل

تۇچرۈپ ق ىشىئى قىتنىق تەڭسىرەيئۇ.

چىقىسىاى يبى

رە :

تۇچرىمىيئۇ .چبۈڭك ھەقىقىبي تىمبىن

ۆرمەيبئىاىن ببۇ

شببۇڭئۈل مۇسببنەھكەم بىببر ببۈچك ،

تىنسببىن ،تۈمىئسببىزلىنىپ ،دۈشببمەن

دۇڭيىدۈ تۇڭ ي ڭىئىاىن ۈچ يول .بىر

ڭ مىن تەلەپ قى سى ،شۇڭ تورۇڭاليئۇ.

ۈڭ رەسۇلۇلال سەل ەلالھۇ تەلەيھب

بەلك دۈشمەن دوپپىسىن تە ەل دېسە،

بڭ ت مىاببى
بئە ەبىنىب
بەل ەم مە كىب
ئەسب

ب شىن تە ى ىئۇ .شۇڭئۈل قى ىبپ ھەم

يۆلىنىڭ تولنبۇرۈتن  ،بەزى سبىھىبى ەر

تۆزىن ھەم خەلقىن ئەيرۈن قى ىئۇ.

ىبببپ ،ىپىر رڭىبببڭ زۇلبببۇم ئە

تۈمىئسببىزلىكنى قۇتۇلۇشببنىڭ

قىينىشبب ىرىنىڭ چىئىاۇسببىز ھببىلەتكە
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يەتكەڭ ىكىن بىيبىن قى ىبپ" :تبىلال

دەپ تىشىنىپ ،ىمى

تىتى دى بىز تۈچۈن يىردەم تى ەپ دۇتى

ھەرىكەت قى سبى ،تبىلال تىتبى تبۆز

قى مىمئىال ،بىزگە بىبر دۇتبى قى سبىال

ھ كمىن بويى ە تەلۋەتنە يىردەم ب رىئۇ،

بولمىمببئۇ؟" دېۇەڭببئە ،رەسببۇلۇلال :

تىشىن تىسىڭالشنۇرىئۇ ،مبۇئەپپەقىيەت

«تىلال ببۇ دىننب چوقبۇم تۈسبنۈن

ئە غەلىۋىۇە ت رىشنۈرىئۇ .بۇ مەسبى ىن

قى ىببئۇ ،لبب كى سببى ەر تىلببئىرۈپ

تىيئىڭالشنۇرۇش ئە سۆزىمىزگە دەلىب

بۈممەت ەردە
بۇرۇڭق تب
بى ەر .بب
نىۋۈتىسب

بولۇش تۈچۈن مۇڭۇ تبۈچ قىسسبىن

ىپىر ر بىر مۇتمىنن ت ىبپ

ىبپ،

بىيىن قى ىمىز:

ب ىاى ە يەرگە ۆمبۈپ ،ھەرە بىب ەن

بىرىن

تبوغرۈپ تىككب پبىرچە قى ىبۋېنەتن ،

مىسىردى چىقىپ

يىڭببئۇرۈلمىينن  ①»..دېببۇەن .تىمببىن
ڭەرسە.

پىرتەئن پۈتكۈل لەشكەرلىرىن بىشبالپ
تۇ رڭىڭ تىرقىسىئى قوغالپ مىڭىبئۇ.
مۇسى تەلەيھىسسى م بى ەن قەئم ق ىپ
قىزىبب

ىئۇ .مۇسى تەلەيھىسسى منىڭ قەئمب

بئىاىڭ ىقىاى ،تببىلال
بۇتنەقى ەرگە بولىب
مب

تىلئىن دېڭىبز توسبقىن ،تىرقىسبىئى

تىتى ڭىڭ مۇتمىن ەرگە يبىردەم ب رىبپ،

دۈشمەن ي نىبپ ەلبۇەن ،قىچىبئىاىن

تببببببۇ رڭ دۈشببببببمەڭ ىرىئى

ھ قىڭئۈل تىمىل يول ھبىلەتنە" :بىبز

قۇتقۇزىبببئىاىڭ ىقىاى ئە مبببۇتمىن ەرڭ

چوقۇم تۇتۇلۇپ قىلبئۇل" دېيىشبىئۇ.

مۇدۈپىئە قى ىبئىاىڭ ىقىاى ئەدە بەرگەن.

مىڭببى بببۇ قىببيى تەھۋۈلببئۈ مۇسببى

بۇ ئەدى ەرگە گۇمىن بى ەن قىرىابىن ئە

تەلەيھىسسى م چى تىمىن ۈچ بى ەن:

بولمىابىن ىشبىۇە

«يىل ،ھەرگىز تۇتۇلمىيمىز ،رەبۋىم مەن

تىلال يىردەم بەرمەيئۇ .تبىلال تىتبى
ھەدى

بى ەن بى ە ،مىڭبى يبول ۆرسبىنىئۇ»

قۇدسىئۈ« :بەڭئەم م ن قىڭئۈل

دەيئۇ .شۇڭىڭ بى ەن تىلال تىتى مۇسى

②

توي ىسى شۇڭئۈل ببولىمەن» دەيبئۇ.

تەلەيھىسسى ماى« :ھىسىڭ بى ەن دېڭىزغى

يەڭ بەڭئە تىلال تىتى بىزگە چوقبۇم

تۇرغى » دەپ بۇيرۇل قى ىبئۇ .مۇسبى

يىردەم ب رىئۇ ،بىزڭ چوقۇم قۇتقۇزىئۇ،
① تىمىم بۇخىرى رىۋۈين .
② تىمىم بۇخىرى رىۋۈيىن .

دېڭىزڭىببڭ بويىاببى بىرغىڭببئۈ،

بكەرلىرى بى ب ەن ي نىببپ
برتەئن لەشب
پىب

تىلال تىتى تىخىرق غەلىۋە مۇتمى –

تىشەڭ ىس

نى

تۈچۈن يولابى

چىقىببئۇ .بۇڭىڭببئى خەئەر تىپقببىن

 -3تىلال تىتى ڭىڭ ئەدىسىۇە
ھەقىقىي تىشەڭچ قى ىب ئە شبۇ
تىشەڭچ بى ەن ھەرىكەت قى ى

ىمىب

قىسسە :مۇسى تەلەيھىسسبى م

تىلالھنىڭ تەمرى بى ەن قەئمىن ت ىبپ

مۇشۇڭئۈل قىينىشمۇ تبۇڭ تىمىڭىبئى
مۇشۇڭئۈل ۈچ ۈ

تىشبەڭچ بىب ەن

تەلەيھىسسى م ھىسىس بىب ەن دېڭىزغبى
تۇرىئۇ ئە دېڭىزڭىڭ سبۈي بۆلىنىبپ
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ببۆرۈپ قىلىببئۇ" دېببئى .پەياەمببۋەر

قۇرۇل يول ت ى ىئۇ ،تۇ يبول بىب ەن

تەلەيھىسسى م ىمى

مۇسى تەلەيھىسسى م ئە قەئم تۆتبۈپ
نىئۇ ،پىرتەئن تىرقىسبىئى قبوغالپ
دېڭىزغى ىرگەڭئى

تىشبەڭچ بىب ەن:

«قورقمى! تىلال بىبز بىب ەن بى ب ە»

بيى سبۇ بىبر-

②

دېئى .شبۇڭىڭ بىب ەن تبىلال تىتبى
تۇ رڭ

بىرىۇە قوشۇلۇپ پىرتەئن ئە قوشبۇڭ

ىپىر رڭىڭ ۆرۈپ ق ىشبىئى

بى
بئۇ ①.مىڭب
بولىب

سىق ىئى .تۈچ ۈن ببويى ە تىنىمسبىز

تىلال تىتى ڭىڭ ئەدىسىۇە چى تىشبەڭچ

تىببزدەپ رەسببۇلۇلالھن تىپىلمىاببىن

قى اىڭنىڭ ڭەتىجىس .

مۇشرىكالر ،تۈمىئىن تۈزۈپ تىزدەشن

بى
بۇپ ھب
غەرل بولب

بۇ
بى بب
بپ ەتنب  .مىڭب
توخنىنىبپ قىينىب

تىككىن ببب قىسسبببە :پەياەمبببۋەر

تىلالھنىڭ« :تىلال س ن تىنسبىڭالرڭىڭ

تەلەيھىسسببى م مە ببكە مببۇ ەررەمەدى
مەدىنىۇە ھىجرەت قى ى

زىيىڭكەش ىكىئى سبىقاليئۇ»③ دېبۇەن

تۈچۈن يولابى

ئەدىسىۇە چىب تىشبەڭچ قى اىڭ ىقنىبڭ

چىققىڭببئۈ ،مە كىنىببڭ مۇشببرىك ىرى

ڭەتىجىس .

تىرقىسىئى قبوغالپ ەلبۇەن تىبئى.

تۈچببۈڭ

پەياەمۋەر تەلەيھىسسى م ھەزرىن تەببۇ
بە ر رەزىيەلالھۇ تەڭھۇ بى ەن بىر غىرغى

تىككىن بب يى بب رۈمىببزۈن ت يىببئۈ

ىرىپ يوشۇرۇڭاىن تىئى .ل كى غىرڭىڭ
ھەم ىرى

قىسسببە :ھىجرىيەڭىببڭ

رەسببۇلۇلال سببەل ەلالھۇ تەلەيھبب
ئەسببەل ەم مە ببكە مۇشببرىك ىرىنىڭ

ت اىزى ھەم تۈسن تەرىپب

ىتنىبىشبب ىرىئى تەبببۇ سببۇفيىڭنىڭ

توچۇل تىبئى .دۈشبمەڭ ەر پەياەمبۋەر
تەلەيھىسسى م بىب ەن ھەزرىنب تەببۇ

مۇشرىكالرڭىڭ مىل ىرىن ت ىپ شبىمئى

بە رىنىڭ تىزلىرىنىڭ غىرڭىبڭ ي قىنىبئۈ

قىينىۋۈتقىن خەئىرىن ت ىپ ،تۈچ يبۈز
بى ى
ىشب

يوقىلاىڭ ىقىن سبىزىپ تبۇ رڭ مۇشبۇ

بۇ
بۇن بىب ەن تەبب
بر قوشب
بىب

تەترۈپنى بىر يەرگە يوشبۇرۇڭۇپنۇ ،دەپ

سۇفيىڭنىڭ تىلبئىن توسبۇش تۈچبۈن

تەترۈپن تىبزدەپ تىنىبۋەتن  .غىرڭىبڭ

يولاى چىقنب  .مۇسبۇلمىن قوشبۇڭنىڭ

تۈسنىئە تبۇرۇپ تەترۈپقبى قىرۈئۈتقبىن

قولىئۈ تىكك تىت ،يەتمىب

دۈشمەڭ ەر شۇڭئۈل پەسكە قىرۈپال قىلسبى

قى ى نى بىشقى تۇرۇش تەييىرلىق يبول

رەسۇلۇلالھن ئە تەبۇبە رىن
بۇڭ

تبۆگە ئە

ۆرەتن .

تىئى .چۈڭك مەقسبەت بىبر ڭەچب ە

ۆرگەن تەبۇ بە بر رەزىيەلالھبۇ

ىرئۈڭنىڭ تىلبئىن توسبۇش

ىشى ى

تەڭھببۇ قورققىنىببئى " :تەگەر بببۇ ر

تىئى .پەياەمۋەر تەلەيھىسسى منىڭ يولاى

تىيىاىنىڭ تىسنىاى قىرۈپال قىلسبى بىزڭب

چىققىڭ ىقىببئى خەئەر تىپقببىن تەبببۇ

① سۈرە شۇتەرۈ-11-43 :تىيەت.

② سۈرە تەئبە-37 :تىيەتنىڭ بىر قىسم .
③ سۈرە مىتىئە-10 :تىيەتنىڭ بىر قىسم .
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بە ۈچ ببۈ
بنى ڭەچ ب ە ھەسسب
جەھەتب

سۇفيىن دەرھبىل مە كىبۇە خەئەرچب

مبىددىي

تەئەتىپ تەھۋۈلن بىيىن قى ىپ يبىردەم

دۈشمەن بى ەن تۇرۇشقى ىرى

تەلەپ قى ئى .مە كىنىڭ ىتنىۋۈشب ىرى

جەھەتنى ت ينقىڭبئۈ تبۆزىن تۆلبۈمۇە
بو تن  .لب كى تبىلال

مۇھەممەد ئە ھەمرۈھ ىرىن يوقىنىئىاىن

تۇتۇپ ب رى

پۇرسەت ەلبئى ،تبۇ رڭ مەدىنىنىبڭ

تىتى ڭىڭ ڭۈسرەت ب رىئىاىن ئەدىسبىۇە

سىرتىئۈ تەلنۈ ۈ

يوقىنىبۋېنىمىز ،دەپ

چىبب تىشببەڭچ قى اببىن رەسببۇلۇلال

بىر مىڭ ىشبى ى

قوشبۇن تەييبىر پ

سىھىبى ىرىن سىنىمىل تۈچۈن ،تەھۋۈلن

يولاى چىقن  .بۇ ر تىكك يبۈز تبىت،

تۇ رغى بىيىن قى ىبپ قىڭبئۈل قى ىب

يەتنە يۈز تۆگە ،تەينب زۈمىڭنىبڭ تەڭ

توغرىسببىئۈ مەس ىھەت ەشببن  .پۈتببۈن

تى اىر تۇرۇش قورۈل ىرى بى ەن تولبۇل

سىھىبىالر" :سەن توتقى ىرسبەڭ توتقبى

قورۈلالڭاببىن ئە بىشببقى ھەر تۈرلببۈ

ىرىمىز ،سۇغى ىرسەڭ سۇغى ىرىمىبز،

تەييىرلىقالرڭىڭ ھەممىن قى اىن تىئى.

بىببز سببىڭى يەھۇدىالرڭىببڭ مۇسببى
تەلەيھىسسببى ماى دېۇىنىببئە < :سببەن

تەبببۇ سببۇفيىن بىببر تەرەپببنى

رەبۋىڭ بى ەن ب رىپ تۇرۇشقى  ،بىز بۇ

مۇشببرىكالردى يببىردەم تەلەپ قى اببىن

يەردە تولنۇرۇپ تۇرىمىز> دېمەيمىز ،بىز

بولسىمۇ ،يەڭە بىبر تەرەپبنى يبولىن

‹سەن رەبۋىڭ بى ەن بىرگە تۇرۇشبقى ،

تۆزگەرتىپ بىشقى يولالر بى ەن م ڭىبپ،

بىزمۇ سەن بىب ەن بى ب ە تۇرۇشبىمىز›

پەياەمببۋەر تەلەيھىسسببى منىڭ قولىاببى
چۈشمەي مە كىۇە سى مەت

دەيمىز ،دەپ قەتئىي تىرۈدە بى بئۈردى.

ىۋۈلبئى.

شۇڭىڭ بى ەن تۇرۇش بىشالڭئى ،تىلال

تىڭئى تۇ تۇرۇشبقى چىققبىن قوشبۇڭاى

تىتى مىڭالرچە پەرىشبنىن چۈشبۈرۈش

خەئەرچ تەئەتىپ ،تۆزىنىبڭ سبىل-

تىرقى ىق پەياەمۋىرىۇە ئە مۇسۇلمىڭالرغى

سى مەت مە كىۇە ەلۇەڭ ىكىنب خەئەر
بەرگەن بولسىمۇ ،تەبۇ جەھى
مۇشرى

يىردەم قى ئى .ىپىر ر مەغ ۇپ بولئى،

بىشب ىق

مۇسۇلمىڭالر غەلىۋە قى ئى .تىلال تىتى

ىتنىۋۈشب ىرى :مبۇھەممەدڭ

مۇڭببئۈل دېببئى« :تببىلال سببى ەرگە

تۇجۇقنۇرىببببۋەتمەي يببببولىمىزدى

بەدرىئە ڭۈسرەت تىتى قى ئى ،ھبىلۋۇ

قىينمىيمىز ،دەپ بەدىرگە قىرۈپ يولىابى

سى ەر ۈچسىز تىئىڭالر (يەڭ سبىڭىڭالر

رۈئۈن بولئى .بۇڭىڭئى خەئەر تىپقبىن

ئە قورۈلىڭالر تىز تىبئى)»① مىڭبى ببۇ

پەياەمۋەر سەل ەلالھۇ تەلەيھ ئەسبەل ەم
ۈتمىۇەن بىبر تەڭسبىزلى

تۇرۇشب

تىلئىئۈ قىلاىن تىئى .تۈزۈ

تەييىرلىق

بولمىاىن تۈچ يۈز ىشى ى

بىر قوشۇن

تىلال تىتى غى بولاىن چىب تىمبىن ئە
ھەقىقىي تىشەڭ نىڭ ڭەتىجىس ②.

بى ەن تولۇل قورۈلالڭاىن ،سىن ئە ۈچ
30

① سۈرە تىل تىمرۈن-133 :تىيەتنىڭ بىر قىسم .
② سەھىھ بۇخىرى « :ىنىب مەغىزى» غى قىرۈڭ.

يەڭە خەڭئە

تىلالھنىڭ دۈشمەڭ ىرى بولاىن بىپىر ر

تۇرۇشىئىمۇ مۇسۇلمىڭالر

قىڭ ە مىڭ دۈشبمەڭنىڭ تىلئىبئۈ تىبز

بى ەن دوست بولۇش« ،جبىن بب قى

پۈ مەسببنى  ،شببۈڭ ە قورقۇڭ ببۇل

ئۈجىب» دەپ مۇتمى ق رىنئۈشب ىرىن

تەھۋۈلاى دۈچ ەلۇەڭئە مەيۇس ەڭمەسنى

يۇقىرىاى چ قى  ،تىلالھنى قورقمىس ىق،

«بۇ تىلال ئە رەسبۇلۇلالھنىڭ بىبزگە

تۆزتىرۈ بىر-بىرىمىزگە زۇلبۇم قى ىشبقى

قى اببىن ئەدىسبب »① دەپ ،تببىلال

توخشىش ڭۇرغۇن گۇڭبىھ ىرىمىز ببىر.

تىتى ڭىڭ ئەدىسىۇە چى تىشەڭچ بىب ەن

مۇشببۇ ئە بىشببقىمۇ گۇڭىھ ىرىمىزغببى

دۈشببمەڭۇە بەردۈشبب ىق ب رىۋىببئى،

سەمىمىي تەئبە قى ىپ ،تىلال تىتى ڭىڭ

تىلالھنىڭ ڭۈسرىن

تەمرىۇە قىينسىل ،تبۆزىمىزڭ تىسبال

ەلئى .مەدىنىنىبڭ

تەترۈپىن قورشۇئۈلاىن ،مۇسۇلمىڭالردى
ڭەچبب ە ھەسسببە ۈچ ببۈ

قى ىپ تىلال تىتى ڭىڭ رەھمىنىۇە يىق
بولسىل ،تىلال تىتبى دۇتبىلىرىمىزڭ

دۈشببمەن

قوشۇڭ مەغ ۇپ بولۇپ قىينىپ ەتنب .

قوبببۇل قى ىببئۇ ئە بىببزگە بەرگەن

مىڭى تىلالھقى چىب تىشبەڭچ قى اىڭنىبڭ

ئەدىسىن رويىپقبى چىقىرىبئۇ .تبىلال

ڭەتىجىس .

تىتى  « :ىمك تىلالھنى قورقىبئىكەن،
ببى چىقىبب
تببىلال تۇڭىڭاب

دېمە  ،مبۇتمى تىلالھنىبڭ يبىردەم
ب رى

②

ب رىئۇ« ، »..تەگەر تىلال سىڭى بىرەر

ئەدىسىۇە چى تىشبەڭچ قى ابىن

زىيىن-زەخبمەت يەتكۈزۈشبن تىبرۈدە

ھىلئۈ ،شبىرۈتىت يبىر بەرگەن تىىشبن

قى سى ،يىلاۇز تبىلالھنى بىشبقى تبۇڭ

قى ىشبب ئە ب شببىاى ەلببۇەن قىببيى

دەپئ قى اۇچ بولمىيئۇ .تەگەر تبىلال

تەھۋۈلاى قبىرۈپ تۈمىئسىزلەڭمەسب ىك ،
مەيۇس ەڭمەس ىك

سىڭى بىرەر يىخشى ىقن تىبرۈدە قى سبى،

زىم.

تىلالھنىڭ پەزلىن قىينۇرغۇچ بولمىيئۇ.

 -3تۆزىمىزڭ تىسال قى ى ،
گۇڭى -مەسىيەت ەرگە تەئبە قى ى

تىلال پەزلىن بەڭئى ىرىبئى خىلىابىن
تىدەمۇە يەتكۈزىئۇ .تبىلال مەغپىبرەت

ب شىمىزغى ەلۇەن بى -مۇسبىيۋەت ەر،

قى اۇچىئۇر ،م ھرىۋىڭئۇر».

ببز
قىيىن ى ىببق ئە زۇلۇمالرڭىببڭ بىب

③

 - 3سەئر قى ى ئە تىلال
تىتى ڭىڭ تەقئىرىۇە رۈزى بولۇش

بى ىئىاىن ئە بى مەيبئىاىن بۆپ ىۇەن
سەئەب ىرى بىر .تەڭە شۇ سبەئەب ەردى

تىلنە تىمىڭنىبڭ بىبرى يىخشبى ىق ئە

بىرى بىزلەردى سىدىر بولاىن گۇڭبى -

يىمىڭ ىق تىلالھنىبڭ تەقبئىرى بىب ەن

مەتسببىيەت ەردۇر .دۇڭيىغببى ب رى ىببپ

بولىئۇ ،دەپ تىشىنىشنۇر .ببۇ دۇڭيبىدۈ

مەڭىۋىيىنىمىزڭ تۇڭۇتۇش ،پۈل تۈچۈن
① سۈرە تەھزۈب-33 :تىيەتنىڭ بىر قىسم .

ببول
يب
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② سۈرە تى ل -3تىيەتنىڭ بىر قىسم .
③ سۈرە يۇڭۇ -19 :تىيەت.

تۈچبۈن توخنىئسبىز تىرىشبىپ

بولۇئۈتقىن يىخش -يىمىن تىشالر تىلال

ي نى

تىتى ڭىڭ تىزڭىسىز بولمىيئۇ .بولۇئۈتقىن

تىش ەش زىم .بۇڭىڭ شەرت  ،ڭىشىڭنىڭ

زۇلۇمالرمۇ تىلالھنىڭ تىرۈدىسب بىب ەن

شىرۈتىنقى تۇياۇن ،پىيئى ىق ئە مۇمكى

بولىئۇ .بۇ تىشالرڭىڭ تىرقىسبىئۈ بىبز

بولىئىاىن بولۇش

بى مەيئىاىن ڭۇرغۇن ھب كمەت ەر ببىر.

تەھۋۈلئۈ بۇ ڭىشبىڭاى ي بنى
ئۈز ەچمەس ى

شۇڭىڭ تۈچۈن تىلئى بى ەن ب شبىمىزغى
ەلۇەن بى -مۇسىيۋەت ئە زۇلۇمالرغبى

1

سەئر قى ى  ،تىڭئى تۇڭىڭابى قىرشب
قى ى

دېبۇەن

ۈچ بۈ

ي ڭى مەيئۇ؛ ب شىاى ەلۇەن مۇسىۋەت ئە
زۇلۇم ھەرقىڭ ە ت اىر بولسىمۇ تىلالھنىڭ

قىيىن ى ىقالرغببى چىببئۈش ،بەردۈشبب ىق

رەھمىنىئى مەيۈس ەڭمەيئۇ ئە بۇ قىيى

ب ببببرى  ،تۈمىئسىزلەڭمەسبببب ى ،

تەھۋۈلببئى قۇتۇلببۇش تۈمىببئىن

تىلئىرۈقسببىڭ ىق قى ىببپ خىتببى تىبب

يوقىتمىيئۇ .ھىممەتسىز ،تىرۈدىس تىجىز

قى مىس ىق ،ۆزڭىڭ چبىپىقىن تبىلىمەن

ىشببى ەر قىيىن ى ىقالرغببى بەردۈشبب ىق

دەپ ،ۆزڭ قىرغۇ قى مىسب ىق دېبۇەن

ب رەلمەي مەيۈس ىنىپ

بولىئۇ .تىلال تىتى مۇڭبئۈل دەيبئۇ:

نىئۇ.

 - 0تىلالھقى تەئە كۇل قى ى

بيى تبىلال

يولىئۈ ھىجبرەت قى ابىڭالرڭ دۇڭيبىدۈ

تىلال تىتى غبى تەئە كبۇل قى ىب ،

چوقۇم يىخش جىياى تورۇڭالشبنۇرىمىز.

تببىلال تىتى ڭىببڭ چوقببۇم ڭىجببىت ىق

تببۇ ر بى ىببئىاىن بولسببى ،تۇ رغببى

ب رىئىاىڭ ىقىاى ،تبىلال تىتى ڭىبڭ ھەر

تىخىرەتنىڭ سىئۈب ت رىمبۇ چوڭبئۇر.

ڭەرسىۇە قىدىر تىكەڭ ىكىۇە ،تىلال تىتى

تۇ ر ت اىرچى ىقالرغى سەئر قى ئى ،تۇ ر

خىلىسى« ،بول» دېۇەن بىر سۆز بى ەن

①

تەھببببببۋۈلىمىزڭ يىخشببببببى ىققى

-4بىببر ڭىشببىن ب كىنىببپ،
شۇڭىڭاى ي نىشكە تىرىشى :

تىيالڭئۇرۈ يئىاىڭ ىقىاى چى تىشبەڭۇەن
ھىلببئۈ ،تىلالھقببى تەئە كببۇل قى ىببپ
ھەرىكەت قى ىب

زۇلۇم ئە قىيىن ى ىقالردى قۇتۇلبۇش

زىبم .ھەرقىڭبئۈل

مۇسۇلمىن بۇڭىڭاى تىشبىنىمەن دەيبئۇ،

تۈچۈن بىر ڭىشىن ب كىنىپ ،شۇ ڭىشىڭاى
① سۈرە ڭەھ -33-31 :تىيەت ەر.

 -تبببىلىي ھىممەت ىببب

ئە تۈمىئئۈر ىش قىيىن ى ىقالر تىلئىئۈ

دېۇەن بولمىيئۇ .بەلك بىشقى ەلبۇەن

رەبۋىۇە تەئە كۇل قى ىئۇ».

زىم.

تىلىي ھىممەت ى  ،تىرۈدىس

زۇلۇمن قوبۇل قى ىبپ جىبم تبۇرۇش

«زۇلۇماى تۇچرىاىنىئى

يولىبئى

بولۇش:

پىالڭ ىق ئە شىرۈتىنقى تۇياۇن ھەرىكەت
زىبم .سبەئر قى ىب

رە  .ھەر قىڭبئۈل

تەمەلىيىنىئىمۇ شبۇ تىمىڭىابى تىشبەڭچ
قى ىپ ھەرىكەت قى سبى ،تبىلال تىتبى
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③

چوقۇم يىردەم ب رىئۇ .تبىلال تىتبى :

پىڭىھىماى تىلىمەن».

« ىمك تىلالھقبى تەئە كبۇل قى سبى،

-9زۇلۇم ئە قىيىبن ى ىقالرڭىال
توي ىمىسببببنى  ،زۇلۇمببببئى
قۇتۇلۇشنىڭ يول ىرى ئە چبىرە-
تەدبىرلىرىن تويالش

تىلال تۇڭىڭابى ۇپبىيە قى ىبئۇ،①»..
«بىر تىشبقى بەل بىغ ىسبىڭ ،تىلالھقبى
تەئە كۇل قى اى  .تبىلال تەئە كبۇل
ببت
ببقەتەن دوسب
ببۇچىالرڭ ھەقىب
قى اب
تۇتىئۇ».

ب شىاى ەلۇەن ھەر تۈلۈ

②

 -8تەئبە-تىسنىافىرڭ
ت ينى

ئە زۇلببۇمالرڭىال تببويالش ،زىھنىنبب

بۆپ

تىشببۇڭىڭ بى ەڭببال مەشبباۇل قى ىبب ،
تىنسىڭن چۈشكۈڭ ۈ كە ئە مەيۈس ۈ كە

تىلال تىتى غى ي قى بولۇش ،تبىلال
تىتى ڭىڭ يىردىمىۇە ت رىشبى
تەئبە-تىسببنىافىرڭ

ت ىپ بىرىبئۇ .توي ىاىڭسب رى روھىبي
چۈشببكۈڭ ۈ

تۈچبۈن

ببۆپ ت يببنى ،

قى ى

ت رىمۇ قورقىنىپ تەمئى مەن تۈگەشنىم
دېۇەن تۇياىاى ت ىپ بىرىبئۇ .تۇڭىبڭ

بۆپ

زىم .تبىلال تىتبى ھەدىب

تورڭىاببى ب شببىاى ەلببۇەن خببىپى ىق،

قۇدسىيئۈ مۇڭئۈل دەيئۇ « :ىم م نىبڭ
ي قى بەڭبئەمۇە دۈشبمەڭ ى

قىيىن ى ىق ئە زۇلۇمالردى قۇتۇلۇشبن
توي ىسى ،تۇڭىبڭ چبىرە-تەدبىرلىرىنب

قى سبى،

تۇڭىڭاى تۇرۇش ت الن قى ىمەن .بەڭبئەم

تىزدىسە ،تىلال تىتى تۇڭىڭاى ھەرخىب

مىڭى مەن تۇڭىڭاى پەرز قى اىن ئە مىڭبى
تەڭ سۆيۈم ۈ
ي قى بو

ت رىمببۇ ت اىرلىشببىئۇ،

شەينىن ت رىمبۇ پبۈدەپ ،ۆپنبۈرۈپ،

تىۋىدەت ەرڭ تۆز ئۈقنىبئۈ ئە تەلەپبكە
يىق قى ى  ،ڭەف ە تىۋىدەت ەرڭ

قىيىن ى ىق

تۇسۇل بى ەن چىقى

بولاىن ڭەرسبە بىب ەن

يول ب رىئۇ .ببۇ

بەزىئە بىشقىالرڭىڭ يبىردىم تبىرقى ىق
بولىئۇ؛ بەزىئە دۈشمەڭنىڭ تىجىزلىشىش

يئۇ .بەڭبئەم مىڭبى ڭەفب ە

تىۋببىدەت ەر بىبب ەن ي قىن ىشىشببقى دۈئۈم

تىرقى ىق بولىئۇ؛ بەزىئە توي ىمىاىن بىر

قى سى ،مەن تۇڭ سۆيىمەن .تەگەر مەن

تىشالرڭىڭ يۈز ب رىش بىب ەن بولىبئۇ؛

تۇڭ سۆيسبەم ،تۇڭىبڭ تىڭاليبئىاىن

ھەرخى

قۇلىق  ،ۆرىئىاىن ۆزى ،تۇتىبئىاىن

مۇمكى بولىئۇ.

قول ئە مىڭىبئىاىن پبۇت ببولىمەن.

 -17تبببۆزىۇە توخشبببىش
تەھۋۈلالرغى يولۇقۇپ ،تۇڭىڭبئى
قۇتۇلاىڭالرڭىببڭ تەجرىۋى ىرىببئى
پىيئى ىنى

تەگەر مەڭئى بىر ڭەرسە تى ىسبە تبۇڭ
ب رىمەن ،مەڭئى پىڭىھ ىق تى ىسە تۇڭ
① سۈرە تى ل-3 :تىيەت.
② سۈرە تىل تىمرۈن-149 :تىيەت.
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سبەئەب ەر بىب ەن قۇتۇلبۇش

③ تىمىم بۇخىرى رىۋۈيىن .

دۇڭيببىدۈ زۇلۇماببى تۇچرىاببىن بىببز

ۆتۈرەڭۇبببۈ تۇرىبببئۇ،

روھببب

تەمە  ،قىببيى تەھببۋۈل بىببزڭىڭال

چۈشكۈڭ ەشمەيئۇ ،مەيۇس ەڭمەيئۇ .يەڭە

ب شىمىزغى ەلمىۇەن .بىبزگە توخشبىش

ىشببى ەر بببىر ،تىسببمىڭئۈ

ھەر تۈرلۈ

بىرخىبب

قىيىن ى ىق ئە زۇلۇمالرغبى

تۈچرىاببىن،

ى ىككىنە بۇلۇتن

ببيى تببۇ زۇلببۇمالردى

ۆرسە بورۈن ەلئى

دەيئىاىن ،قولىن پى ىل ەسسبە ،مەن

قۇتۇلاببىن بىشببقى خەلق ەرمببۇ بببىر.

تەمئى تۆلئۈم ،دەيئىاىن ،ھەممە تىشقى

تىشۇڭئۈل ىشى ەرڭىڭ تەجرىۋى ىرىبئى

سەلۋ تەرەپنى قىرۈيبئىاىن .بۇڭبئۈل

پىيئى ىنى  ،مۇمكى بولسى ،تۇ ر بى ەن
مەس ىھەت ىشىپ تى
تۆڭۈم ۈ

قى ىب

ىشى ەردى يىبرۈل تبۇرۇش

ڭىھبىيىن

برە .

چببۈڭك بۇڭببئۈل ىشببى ەر تىنسببىڭن
ھى ەتكە ت ىبپ بىرىبئۇ .دېمە ب

بولىبئۇ .ھەرقىڭبئۈل تىشبنى

بىشقىالرڭىڭ تەجرىۋىسىئى پىيبئى ىنى

بنە
بر ئەزىيەتب
بىزىرق ت اىب
بولاىنىم :ھب
بب

يببولن قىسببقىرتىئۇ ،ڭەتىجىببۇە ت ببز

تۆزىمىزڭ يوقىنىپ قويمىي ،تۈمىئسبىز

تۇ شببنۇرىئۇ .تىشببۇڭئۈل زۇلۇمالرغببى

ىئىاىن ،قى ىشقى

تۇچرىابببىن ئە
قۇتۇلاىڭالرڭىڭ تى

بولمىي ،قولىمىزدى
ت ۇىشببب ى

بببيى تۇڭىڭبببئى

قى ىۋېرىشىمىز

تىزلىرىن توقبۇش

پىيبببئى ىق تىشبببن
رە  .ئۈي تۇ بولبئى،

بىم
باليئۇ ،تى ھب
بئ ب اىشب
بىڭاى تۈمىب
تىنسب

ئۈي بۇ بولئى ،تۈر ىيە خىنىي بىب ەن

ب رىببئۇ ئە روھىببي چۈشببكۈڭ ۈ نى

تىپپىل-چىپىل بولۇپ ەتن  ،تەردوغىن

سببىقاليئۇ .شببۇڭى قۇرتببىن ەرىمببئە

خىنىينىڭ دول ىرىاى سب نى ئى ،تەمبئى

بۇرۇڭق پەياەمۋەرلەرڭىڭ ئە قەئم ەرڭىڭ

تۇياببۇر رڭ خىنىياببى تۆتكببۈزۈپ

قىسسى ىرى ۆپ تەس ىنى ىئۇ.

ب رىۋېنىش مۇمكى  ،دېۇەڭبئە

 -11تىجبببىبىي ىشبببى ەرگە
تىرى ىشىپ ،سبەلۋ ىشبى ەردى
تۇزۈل تۇرۇش:

گەپ ەرڭ تىرقىنىئىاىڭالر بىبر تەرەپبنى
ببە ئە
بب تەڭئىشب
ببىرە خەلقىمىزڭب
بى ب
سىرۈسىمىۇە سىلسى ،يەڭە بىبر تەرەپبنى
تۆزىۇە پىڭبى بولۇئۈتقبىن تبۈر ىيەڭ

بەزى ىشى ەر بىر ،ھەرقىڭئۈل تەھۋۈل

يىمببىن ۆرسببىنىپ ،تۈمىئسببىزلىككە،

بۈز
بئىاىن ،يب
بىبىي توياليب
بنىئۈ تىجب
تىسب

مەيۈس ۈ كە ت ىبپ بىرىبئۇ .بۇڭبئۈل

بەرگەن ئەقە ئە ھىدىسى ەرگە تىجبىبىي

تىدەم ەرڭىببڭ گ پىنبب تىڭ ىمىسبب ىق،

تەرەپببنى قببىرۈپ ،تۇڭىڭببئى دەر
ت ىشقى ،توغرۈ يولئۈ مب ڭى

شبۇم

تۇ رغى تىرىالشمىس ىق زىبم .قەلبۋ ەر

تۈچبۈن

تىلالھنىڭ قولىئۈ ،تۇڭ

ئەسى ە قى ىشقى تىرىشىئىاىن .مۇشۇڭئۈل

ىبم تەرەپبكە

چۆرۈشن خىلىسى شۇ تەرەپكە چۆرۈيئۇ.

ىشى ەر بى ەن تىرىالشسبى ،تىنسبىڭنىڭ

بىز تىلالھقى تى نىجى قى سىل ،تۆزىمىزڭ
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خەتەرلى

تىپشۇرۇلمىاىن چىغئۈ قىيىمەتن

تىشالردى سىق ىسىل ،تبىلال

بولىئۇ»① دېۇەن.

تىتببى بىزڭبب تببۆزى بىببر شببە ى ئە
قوغئۈيئۇ .ىشبى ەرڭىڭ قەلۋىنب بىبز

تۈمىئئۈر بو ي ! تۈمىئسىزلەڭمەي !

تەرەپكە چۆرۈيئۇ-دە ،بىبزگە يبىردەم

بپ،
بۆزىمىزڭ تۈىنىب
مەيۈس ب ەڭمەي ! تب

قى ىئىاىن بولىئۇ .بۇ تىلالھقى تىسبىن.

تىلال تىتى ڭىڭ رەھمەت ئە يبىردىمىۇە

مەسببى ە بىزڭىببڭ بۇڭىڭاببى يىببق

يىق ىشبى ەر بولۇشبقى تىرىشبىي .

بولۇشىمىزدۈ.

چۈڭك بىزڭىڭ تىۇىمىز تىلال  .تبىلال

بم ت ب ۇى ەش ،ھەر
 - 13تى ىب
سىھەدە تبۆزىن ي نىشبنۈرۈش ئە
پىيئى ىق تىشالر بى ەن شۇغۇلىنى

تىتى ڭىڭ رەھمىن چە سىز؛ تىلال تىتى
بەڭببئى ىرىۇە تببۆز تىڭى ىرىببئىنمۇ بە
م ھرىۋىن .تىلال تىمبىن تىينقىڭالرڭىبڭ
بىرى ،ىپىر رڭىببڭ مەدەتكببىرى
مەدەتكب

بىببز ەلۇۈسببىۇە تۈمىببئ بىبب ەن

يول .شۇڭى چۈشكۈڭ ەشمەي ،روھ بۇل

قىرۈيبببئىاىن ،ەلۇۈسبببىئە تبببۆز

بولۇپ ،سۇس ۇل ،بوشىڭ ىق قى مىسىل،

ھوقۇقىمىزڭ قولىمىزغى ت ىبپ ،بىشبقى
ھۆر تىنسىڭالردە

قى ىشبببقى تىۇىشببب ى

تەر ىب يىشبىيئىاىن

م ڭىۋەرسە  ،تىلال تىتى چوقبۇم بىبر

تىشىمىز تى ىم-پەڭئە يىخش ي نىشى ،

ۈڭ بىزڭب قۇتۇلئۇرىبئۇ ،بىزگىمبۇ

سىيىسببىي ،تىقنىسببىدىي ،تىجنىمببىتىي،

بىشببقىالرغى بەرگەڭببئە

ھەربىي ،تەشبۋىقىت ،پەن-ت رنىكبى ئە

مۇڭببببئۈل دەيببببئۇ« :تىڭببببئى

بىجىرەلەيببئىاىن،

پەياەمۋەرلىرىمىزڭبب ئە مببۇتمىن ەرڭ

مەسئۇلىيەت ىن ،تىڭ ىق ،تۆز سىھەسىئە

قۇتقۇزدۇل ،مىڭى مۇشۇڭئۈل مۇتمىن ەرڭ

بىمىز
توڭۇلابىن ىشبى ەرڭ ي نىشنۈرۈشب

قۇتقببۇزۇش تۈسببنىمىزگە ت ۇىشبب ى

زىم .بولمىسى يىقەتسبىز تىنسبىڭالرغى

بولئى ②».تەممبى تەبۇبىلىق قى ىبپ،

تىلال تىتبى مۇ ھوقبۇقن تۇتقبۇزۇپ

يىقەت ىب

قويمىيئۇ .چۈڭك ھەرقىڭئۈل تىشن شۇ

ئە سبى ھىيەت ى

بى ەر
ىشب

بولمىسببىل ،قى اببىن تىشبب ىرىمىزدۈ

بولابىن ،سبى ھىيەت ى

سەمىمىي ى

ىشبببىۇە تىپشبببۇرۇش تىسبببالمنىڭ

بولمىسى ،بىر-

ئە تىرال

بىرىمىزڭ يىقىنىشنىڭ ويىئۈ بولسبىل،

پىرىنسبببىپ ىرىئى بىبببرى .شبببۇڭى

تۇ چىغئۈ قىيىمەتن

رەسببۇلۇلال سببەل ەلالھۇ تەلەيھبب
ئەسببەل ەم« :تىبب

تەر ىن ىبب -

بى
بىلال تىتب
بئۇ .تب
بنەقى ىق ب رىب
مۇسب

بىشقى سبىھەلەردە يبىرۈم ىق ،يبۇقىرى

تىشنىڭ تەھ

تىشبببالرڭ

تەسبببنىيىئى ىق بىببب ەن قى ىبببپ

بولۇشن خىلىسبىل ،ھبىزىر قى ىبئىاىن

سببەئىيەدە تىبب

ۈتسەڭ

تببۆز تەھ ىببۇە
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ۈتسە

① تىمىم بۇخىرى رىۋۈيىن .
② سۈرە يۇڭۇ -173 :تىيەت.

بولىئۇ.

بىرى
ببمىسە ھەم جب
بئۈرى تىش ىنى ب
تىقنىب
قى ئۇرۇلبمىسى ،تبۇ مەڭۇبۈ تەرەققب
قى بمىيئۇ .چۈڭك تىڭالش ،بۆرۈش،
پۇرۈش سەزگۈس  ،تەم سەزگۈس  ،ھەم
تىنى سەزگۈس تىنسبىڭالرڭىڭ تىشبق
قى ىشببىئىك مببۇھىم
دۇڭيببىڭ ھ ب
فىزىئولوگىيى ى تىسىسبىئۇر .بىلىنىبڭ
سەزگۈ تەزۈلىرىنب تولبۇل غىبئىقالپ
بڭە ئە ھەرقىيس ب
بوڭ مىب
بئە چب
بەرگەڭب
بۆلە ەرڭىببڭ تى نىببپ پىتببىلىيىنىن
قوزغىاى بولىئۇ .تەگەر بىلىنىڭ چبوڭ
م ڭىسىئىك ھەر قىيس فۇڭكىسبىيى ى
بئە
بۈ دەرىجىب
رۈيبوڭالرڭ تەڭ تۈڭۈم ب
جىرى قى ئۇرغى بولسى بىلىنىڭ زېھنب
ۈچىن تىشۇرغى بولىئۇ.

جىسمىڭ ي نى ى دېۇىنىمىز بىلىنىبڭ
تىڭىسىنىڭ قىرڭىئىك چ اىئى بىشبالپ
بەدەڭئىك بىر بولاىن بىرلىق تەزۈ رڭىڭ
ي ببنى ى تەرەققىيىتىببئۇر .سببۆڭە
موسكۇلالرڭىڭ تەرەقق قى ىش  ،بويىنىڭ
بىنىڭ ت اىرلىشىش ب ،
تۆسۈش ب  ،ى وسب
چىشىنىڭ چىقىبپ چۈشىشب  ،مىبڭە ئە
ڭ ببرئۈ سىسببن مى ىرىنىڭ ي نى ىش ب  ،ئە
بىرلىق سبەزگۈر تەزۈ رڭىبڭ ي بنى ى
تەرەققىيىتىن تۆزتى ىۇە تىلىئۇ.
جىسببمىڭ تەرەققىيببىتالر تىنسببىڭئۈ
يىشىاىن مۇددەتكى ە تۆزگىرىپ تۇرىئۇ.
پەقەت ببببىلى ىق مەزگى ىبببئە ببببۇ
تەرەققىيىتالرڭىببڭ تەھمىيىنبب بىشببقى
يىشنىكى ەرگە قىرىاىڭئۈ زور پەرل بىب ەن
تۈسنۈن تورۇڭئۈ تۇرىئۇ .تۆزگۈرۈشب ەر
تىرىمۇ روشەن تىپىدى ىنىئۇ.

بەش تەزۈ تى ىببئە تىلببئى بىبب ەن
قۇ قنىڭ تىڭالش تىقنىئۈرىن تەرەققب
قى ئۇرۇش زىم .چۈڭك بوئۈقالرڭىبڭ
تىڭالش تىقنىئۈرى ۆرۈش تىقنىئۈرىئى

بىلىنىڭ ببوئۈل ئۈقنىبئىك ببىرلىق
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بز
بى ،بىب
بىن بولسب
بپ تىل ىاب
بالج قى ىب
تىب
مۇسۇلمىڭالر تەلۋەتنە قۇرتىڭن تىلاليمىز.

بىلببئۇررۈل تەرەققبب قى ىببئۇ .بببى
تىڭىسببىنىڭ قىرڭىببئىك -8ھەپنىببئى
بىشالپ قۇ ل ي نى ىشب بىشب ىنىئۇ ئە
-33ھەپنىئە تىمىمەن ي نى ىپ بولىبئۇ.
-34ھەپنىئى ت نىۋىرەن بى تىئۈز رڭ
تىڭالشقى بىشاليئۇ .تىڭىسىنىڭ تبىئۈزىن
تولۇل تىڭالپ پەرل ت نىشكە بىشاليئۇ.
-30ھەپنىئى بىشالپ ھەتنى سىرتنى
ەلۇەن تبىئۈز رڭ تبىڭالپ تىنكبى
قىينۇرغۇدە دەرىجىبئە بولىبئۇ( .ببۇ
يەردىك تىنكى  :بىلىالرڭىڭ تبىئۈزدى
ىيى ھەر ەت قى اىڭ ىقىن ۆرسىنىئۇ).
شببۇڭىڭ تۈچببۈن تببىڭىالر ھىمى ى ىبب
دەئرلىرىببئە بىلىسببىاى تەھمىيەت ىبب
رە .
تىئۈز رڭ تىڭ ىنىشقى تىرىشىش
غەرب تەل ىرى بىلى ىرىنىبڭ تەسبەئئۇر
دۈتىرىسىنىڭ ەڭ بولۇش  ،تىجىدقى بىي
بولۇش ئە تۇيۇم بۇل ببى بولۇشب
تۈچۈن قورسىقنىك بىلىاى سىسبن مى ىق
مۇزىكى تبىڭ ىنى ئە ىنبىب توقبۇپ
ب ببرى تۇسببۇل ىرىن قول ىنىببئۇ.
سىھىبى ەرڭىڭ قولالڭاىن تۇسۇل بولسبى
بىلىاى ۆپ قۇرتىن تىڭ ىنى  .چبۈڭك
قۇرتىن تىنسىڭالر تۈچبۈن رەھبمەت ئە
شىپىدۇر .بىلىمىزدۈ بىر بولىشبىن تبىرزۇ
قى اىن ببىرلىق تىقنىبئۈرڭ قۇرتىڭبئى
تىزدىيەلەيمىز .چبۈڭك ھبىزىرق بىبز
قى ىببپ يەتببكەن،
ىكىببپ ھبب
تۆگەڭۇەن بىرلىق بى ىم ەرڭىڭ تىسىسب
مەڭۋەس قۇرتىن ەرىمئەدۇر .قەدىمئى
تىرتىببپ تببى ھببىزىرغى ە بولاببىن
تىنسببىڭالرڭىڭ ھەر سببىھەدە پىيئىسببىاى
قول ىنى اببىن بببىرلىق تۇسببۇلالرڭىڭ
تۇچۇرلىرىمۇ قۇرتىن ەرىمئى بولاىن.
تۇ ر ڭىخشى مۇزىكىن بىلى ىرى تۈچبۈن

تىڭى قىرڭىئىك يىشىم مۇددىنىبئە تەڭ
ىيى تەرەققب قى ىبئىاىن تەزۈ بولسبى
ببۆزدۇر .بىلىنىببڭ ببۆزلىرى -31
ھەپنىۇى ە يىپىق ھىلەتنە بولىئۇ-31 .
ھەپنىئى بىشالپ بى ۆزلىرىن تىسبنى
تىسببنى ت ىشببقى بىشبباليئۇ .بببى
تۇغۇلاىڭببئى ىيىببنال  37سببىڭنىم نىر
تببۇزۈق ىقنىك ڭەرسببى ەرڭ تىمببىمەن
ۆرەلەيئۇ .بىلىنىڭ ۆرۈش سەزگۈسب
ي نى ۇەڭئى ىيى ۆزىنى تىقنىئۈرىن
ي نى ئۈرۈش رە  .تۈرلبۈ رەڭب ەر
تىرقى ىق بىلىنىڭ ۆزىنى تىقنىبئۈرىن
بئى ىق
بى تەڭ پىيب
بئۈرۈش بىلىالرغب
ي نى ب
تۇسۇلالردى بىرى بولۇپ يەڭە بىلىالردۈ
رەڭ ەرڭبب پەرل ت ببنى ئە توڭببۇش
تىقنىببئۈرى ي نى ببئۈرگى بولىببئۇ1 .
يىشنى ى ى بىلىالرغى قورقۇڭ ۇل ئە
قوپىل مەزمۇڭئىك ھەر قىڭئۈل رەسبىم،
بببىرتون ئە ىنبببو-فى ىم ەرڭببب
برە  .چبۈڭك ببۇ
ۆرسەتمەس ى
يىشنىك بىلىالر تىر پىسرىكى جەھەتنە
تىننىيى ڭىزۇ بىر بىسقۇچنى بولابىڭ ىق
تۈچۈن ۆزى ۆرگەن ھەرقىڭئۈل ڭەرسە
بىلىنىڭ تەبىئىنىۇە ڭىھىيىن تىز تەسىر
ۆرسىنىئۇ.
تۇڭىڭئى بىشقى بىلىنىڭ قولىنىڭ ۆپ
خى تىقنىبئۈرىن جبىرى قى ئۇرۇشبمۇ
تۇڭىبببڭ بببۆزىنى تىقنىبببئۈرىن
ي نى ئۈرۈشنە ڭىھىيىن مۇھىم تەھمىيەتكە
تىۇە .چبۈڭك قولنىبڭ بۆپ ھەر ەت
قى ىش بىۋۈسنە مىبڭە ھۈجەيرى ىرىنىبڭ
غىئىق ىنىشىاى تۈرتكە بولىئۇ .دەس ەپك
43

ي نە ى ىرى تەڭ مۇھىم رول توينىيئۇ.

تەربىيە تىرقى ىق بىلىنىبڭ م ڭىسبىئىك
سۆزلۈ تىمۋىرىن تۈزلۈ سىز غىبئىقالپ
تەسنە تۇتۇش قىبى ىيىنىنىڭ تىز تەرەقق
قى ىشىن تى ۇىرى سۈرگى بولىئۇ.

چببۈڭك بببىلىالر ھىيببىت دۇڭيىغببى
بئىك
بكە بىش ب ىاىڭئۈ تەترۈپىب
تۆزلىشىشب
يىقىن ىرىىنىڭ ھىيىت مۇسىپىس ببويى ە
يول تىلىئۇ .تىتى-تىڭى ىشى ى ھىيىتىئۈ
تۇرمۇش رىنىم بى ەن بىلىسىاى يىخشب
تۆرڭە بو لببمىسنى  ،بىلى ىرىبئىك
ىشىن بىزۈر قى ىبئىاىن تىدەت ەرڭىبڭ
پەيئۈ بولۇش مەڭۋەسىن تىزدىمەسب ىك
بۈپ
بىغالم تۆسب
بڭ سب
برە  .بىلىالرڭىب
ب
ي نى ىش ئە توغرۈ تۇرمبۇش تبىدىنىن
بىمى الردى
بۇھىم تب
بىئىك مب
ي نى ئۈرىشب
بىرى بولسى بىلبئۇر تبۇخالپ سبەھەر
تۇرۇش .تۇيقۇ ،يىلاۇز تبىرۈم تى ىب
تۈچۈن تەمە  .تۇيقبۇ ،مىبڭە بىب ەن
بىرلىق
بئىك بب
بىدەم بەدىنىب
برلىكنە تب
بىب
تورگىڭىزمالرڭىببڭ ي ڭى ىشبب تۈچببۈن
تىلئىنق شبەرتنۇر .تۇيقبۇ تەسنىسبىئۈ
بىسىم -بۈچ ھورمبۇڭ ىرى تىزىيىبپ
تۆسنۈرگۈچ ھورمۇڭالرڭىڭ تەئرىنىشب
ۆپىيىئۇ .تەرتىپ ىب تۇيقبۇ بىلىالرغبى
ڭىسببۋەتەن تىننببىيى مببۇھىم بولببۇپ،
بىلىالرڭىڭ ئۇجۇدى تۇخالش جەريىڭىبئۈ
چوڭ بولىئۇ .ببى قىڭ ى ىب ى ىب
بىن ت ھنىيببىجىمۇ
بى بولاب
بى تۇيقۇغب
بولسب
ببۆپ بولىببئۇ ئە چببوڭ
شببۇڭ ى ى
بولىشىمۇ شۇڭ ى ى تىز بولىئۇ .تۇيقۇ
سببۈپىن يىخشبب بولاببىن بىلىالرڭىببڭ
تۆگنى سۈپىن يىخش بولۇپ ،تەسبنە
تۇتۇش قىبى ىيىنىمۇ يبۇقىرى بولىبئۇ.
شۇڭىڭ تۈچۈن تىتبى-تىڭبى بولابۇچ
بىلىسىنىڭ تۇيقبۇ سبىتىنىۇە تى ھىبئە
رە  .تۆزلىرى تبۈلۇە
دىققەت قى ىش
بولاىن تىسىسنى بىلىسبىن ى ىكىبئى
بىلئۇر تبۇخالش ئە سبەھەر قوپۇشبقى

شۇڭىڭ بىب ەن بىبرلىكنە بىلىالرڭىبڭ
سىغالم توزۇق ىنىش ئە توغرۈ تۇرمبۇش
تىدەت ي نى ئۈرۈش تۇ رڭىبڭ يىخشب
تۆسببۈپ چببوڭ بولىشببىاى ي قىنببئى
مۇڭىسىۋەت ى .
مىجەز خىرۈ ن ر تۆزگىرىبئۇ ،بەلكب
توخنىمىي تۆزگىرىپ تۇرىئۇ .تۇرمبۇش
مۇھىن تبۆزگەرگەن ھىمبىن تىدەمنىبڭ
مىجەز خىرۈ ن رىمۇ تۆزگىرىش مۇمكى .
مىجەز خىرۈ ن ردىك بۇ خى تۆزگىرى
ۆپىن ە ھىلالردۈ بىلىالرڭىڭ تبۆزگەرگەن
مۇھىنقببى مىس ىشىلبببمىاىڭ ىقىئى يببۈز
ب رىئۇ .ڭۇرغۇن تىتى تىڭىالر بىلىالرڭىبڭ
ڭىچببببىر مىببببجەز-خببببىرۈ ن ر
ي نى ئۈرئۈلاىڭ ىقىن تەيىۋ ەيئۇ ،ھەمبئە
تۇڭ تۆزگەرتىشن تۈمىئ قى ىئۇ .بىرۈل
تىزچى ھىلبئۈ تە برۈر ي نە ەڭمىسبە،
تۇ رڭىڭ ڭىچىر مىجەز-خىرۈ ن رى تىسىن
تۆزگەرمەيببئۇ .مىببجەز-خىرۈ ن رڭىببڭ
تىسىسبب  ،دەسبب ەپك مەزگى ببئىك
تۇرمۇشنى تۇرغۇزى ىئۇ .دەس ەپك بىبر
قىڭ ە يى ىق تۇرمبۇش تبىدىن  ،تىتبى
ببىتى ە
بب  ،تب
ببىنىڭ پوزىنسىيىسب
تىڭىسب
بىرۈ ن ر
بجەز-خب
بڭ مىب
بىت بىلىنىب
ەيپىيب
تى ھىبببئى ىكىن تىسبببنى تىسبببنى
تۆزگەرتىۋېنىئۇ .شۇڭىڭ تۈچۈن ھەربىر
تىدەت دەس ەپ شە ى ەڭۇەڭئە تىننبىيى
مۇھىم.
بببىلىالر تببوغرۈ تۇرمببۇش تببىدىن
ي نى ئۈرۈشنە تىتى تىڭىالر ئە بىلىالرڭىبڭ
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سببەھەرلىرى يەڭۇى ىبب ئە روھ ببۇل
تى ىئە تۇرۇشىڭىزغى يبىردىم بولىبئۇ.
تبببۆزىڭىزدىك ببببۇ جۇشبببقۇڭ ۇل،
ۈڭىڭىزڭ خۇشبىل ەيپىيبىت بىب ەن
بىش ىشىڭىزغى تۈرتكە ۆرسىنىئۇ.

ببرە  .دىنىمىببز
تىدەت ەڭئۈرۈشبب
ىنىب ىرىببئۈ بىلببئۇر يىنىببپ سببەھەر
تۇرۇشنىڭ پەياەمۋەرلەرڭىڭ تۇتقىن يول
تىكەڭ ىكبب  ،سببەھەرڭىڭ بەرىكىنىنبب
قولئى بەرگەڭ ىكىنىڭ تۆزى تۇ ىشىۇە
ڭىسۋەتەن تىننبىيى چبوڭ يوقىنىشبنىڭ
بىش ىنىش تىكەڭ ىك سۆزلەڭۇەن.

 .4ق رىشن

**بۇ سبۆزلەر مەڭبۋە قى ىنابىن بەزى
مۇتەخەسسىسبب ەرڭىڭ بببۇ ھەقنىكبب
ۆرسەتمى ىرىئى بىلئۇر تۇخالپ سەھەر
تۇرۇشنىڭ پىيئى ىرى:

ىببب ە تۇيقۇسبببىن ي نەرلىببب
تۇخ ىمىاىڭالردۈ ۆز تىسنىئۈ قىرىبئۈش،
يۈز ت رىس ڭۇرسىز بولۇش ئە سىزىقالر
پەيئۈ بولۇشنە تبى مەت ەر ۆرۈلىبئۇ.
بۇ ر ى ىبئە تىبرە ھۈجەيرى ىرىنىبڭ
ي نەرلىبب ڭەپە تى لبببمىاىڭ ىقىئى
بولىئۇ.

 .1تىنسىن ت نىاى ت ن رگىيە قىتىئۇ.
ببەن
ببنىڭ تەڭ روشب
ببئۇر ي نىشب
بىلب
پىيئى ىرىئى بىرى بولسى ۈن تى ىبئە
تىنسببىڭاى ت ن ببرگىيە قىتىببئۇ ،قببىن
تىي ىنىشببىن يىخشببىاليئۇ ،روھ ببۇل
قى ىئۇ.

 .5تەسببنە تۇتببۇش قببىبىي ىنىن
يىخشىاليئۇ
تۇيقۇڭىببڭ ي نەرسببىزلىكىئى تەسببنە
تۇتببۇش قىبى ىيىنىنىببڭ تۆئەڭ ىشبب
چوڭالرغى قىرىاىڭبئۈ ببىلىالردۈ تىننبىيى
روشەن تىپىدى ىنىئۇ .بىلىالرڭىبڭ مىبڭە
ھۈجەيرى ىرى ۆپ تىمىل ي ۇەڭ ىكبنى
بنى
تەمە بەلك ب  ،ي نەرلى ب تۇخالشب
تەرەقق قى ىبئىاىن بولبۇپ ،بولۇپمبۇ
بىلببئۇر تببۇخالش بببىلىالردۈ مىببڭە
تەرەققىيببىتىن تى ۇىببرى سببۈرىئۇ.
تىسىسەن بىرلىق بىلىالردۈ تۇخالش ئۈقن
ى ە سىتەت توڭئى بۇرۇن بولۇش ئە
توققۇزب تون تىرىسىئۈ تىمبىمەن تۇيقبۇ
قىسمىاى ىرگەن بولۇش بىلىالردۈ مىبڭە
ھۈجەيرى ىرىنىڭ ي نى ىش ئە تەرەققىيىت
تۈچۈن تىننىيى پىيئى ىق .تۇخالشبنى
بۇرۇن بىلىالرڭىڭ قورسبىقىنىڭ زىيبىدە

 .2ئۈقىت وڭنىرول ىقىڭىزڭ تى ۇىرى
سۈرىئۇ.
قىڭ ى ى بىلئۇر تۇخ ىسىڭىز تەتىۇىن
شۇڭ ى ى بىلئۇر تۇرۈ يسىز .بۇڭبئۈل
بولاىڭئۈ شۇ ۈڭىڭىزدى تىرىمۇ بۆپ
پىيئى ىنى يسىز ئە ئۈقنىڭىزڭب تىرىمبۇ
يىخش تورۇڭالشنۇرۈ يسىز.
 .3ەيپىيىتىڭىزڭ يىخشىاليئۇ.
بىلئۇر تۇخ ىاىن ىشبى ەردە رەتىب
ىئىك قىن تبىزىالش ئە
تەزۈ رڭىڭ
ي ڭىالش تىقنىبئۈرى تىننبىيى يىخشب
بولىببئىاىڭ ىق تۈچببۈن بىر ۈڭ ببۈ
ھببىرغىن ىقىڭىزڭ تىمببىمەن تۈگىنىببپ

ىكنۈرىئۇ.
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دەپ قىرۈيئۇ .تى ۇىرى بەزى ەر ( ۆ نىت
تىرقى ىق تبىدەم دۈئۈ ش تۇسبۇل )ڭ
تەشببەبۋۇ قى اببىن بولببۇپ ،تببۇ ر
توخشببىمىاىن ي مە ىك ەرڭبب تببىلالپ
ي ۇەڭببئە ،بببىلىالردۈ توخشىشببمىاىن
خببىرۈ ن رڭ ي نى ببئۈرگى بولىببئۇ،
دېيىشكەن .تۇ ر يەڭە بىلىابى سبەئزىن
ببۆپ ي ۇۈزسببە تۇڭىببڭ چىشبب ئە
ت رى ىببرى يىخش ب بولىببئۇ ،ببۆرۈش
قۇئئىنىۇىمۇ پىيئى ىق ،بەرەڭۇىن ۆپ
بۈم قى ى ب
بڭ ھۆ ب
بە بىلىنىب
يەپ بەرسب
تىقنىئۈرىن تۆسنۈرىئۇ ،ي س پۇرچبىل
يەپ بەرسە ،بىلىنىڭ گبۈزەل سبەڭئەت
قىزىقىشىن قوزغىاى بولىئۇ ،بى تبىل
ي سىۋى ە ئە گۈل سەين ۆپ ي ۇەڭئە
پىكىر قى ىش تىددى بولۇپ تبىدەتنىك
تىدەم ەردى بولىبئۇ ،بۆ پۇرچبىقن
ببۆپ ي ۇەڭببئە تىلببئىرۈڭاۇ مىببجەز
شە ى ىنىپ قىلىبئۇ ،شبۇڭى مىت مىتىكبى
تىقنىئۈرى تۆئەن بىلىاى بەرەڭۇىن ۆپ
رە دەپ قىرۈيبئۇ.
ي ۇۈزۈپ ب رى
بۇ دېۇەڭ ى بەرەڭۇىن ۆپ تىسبن مىل
قى اىن بىلىالرڭىڭ ھەممىس مىت مىتىكىئۈ
بئۇ دېۇەڭ ى ب تەمە .
بى ڭن ىق بولىب
تب
بەلك بۇ ۆ نىتالرڭىبڭ تەر ىۋىبئىك
ئىنىمى ئە مىن برۈل مبىددىالر تىنسبىن
ت نىئىك بەزى ھۈجەيرى ەرڭىڭ سبىغالم
ي نى ىشببىۇە يببىردەم ب رىببئىاىڭ ىقىن
ۆرسىنىئۇ خى !

تول بولىش تۇ رڭىڭ مۇ ەممەل تۇيقۇ
قىسمىاى ىرىشىۇە توسقۇڭ ۇل قى ىبئۇ.
شۇڭىڭ تۈچۈن بىلىنىڭ تىمبىل ئۈقنب
تۇخالشنى بىر سىتەت ببۇرۇن بولىشب
①
رە .
بىلىالرڭىبببڭ جىسبببمىڭ ي بببنى ى
تەرەققىيىت تۈچۈن مۇھىم تبىمى الردى
يەڭە بىببرى بولسببى سببىغالم ئە تببوغرۈ
توزۇق ىنى .
بببىلىالردۈ تببوزۇق ىنى  ،جىسببمىڭ
تەرەققىيىتىاى تەسىر ۆرسىنىشنى بىشبقى
يەڭە تۇ رڭىببڭ زېھنبب ي نى ىشببىۇىمۇ
ي قىنببئى تەسببىر ۆرسببىنىئۇ .بببۇ
سببەئەبنى تىتببى-تببىڭىالر بىلى ىرىاببى
ى ىكىئى توغرۈ بولابىن تبوزۇق ىنى
رە  .تۇ رڭىڭ
تىدىنىن ي نى ئۈرۈش
خىلىاىڭ ە قى يمىقىن تبىت ىق-تبۈرۈم،
شى ىالت ،تۇششبىل پ ىبنە-پىرەڭىب
ي يىشىۇە ئە قىرۈرسىز ڭەرسبە ي يىشبىۇە
برە  .تبىغزى
رۇخسەت قى بمىس ىق
بىكىر تۇرمىيئىاىن ببىلىالردۈ تىشبقىزۈن
لۆمۈلئىش تىزلىشىپ ،تىشقىزۈن بىلبئۇر
تەرەقق قى ىپ نىبئۇ .ببۇ م ڭىنىبڭ
تەرەقق قى ىشىاى زىيىن يەتكۈزىئۇ.
گ رمىڭىيىبببئە تىدەمنىبببڭ مىبببجەز
خببىرۈ ن رىن يىمە ىبب بەلۇى ەيببئۇ
دەيئىاىن مىقىل بىر .قىرىاىڭئۈ يىمە ى
بى ەن تىدەمنىبڭ مىبجەز خىرۈ ن رىنىبڭ
ھەقىقەتەن بىر بىغ ىنىش بولسى رە .
تۇ ر يەڭە بى تىكك يىشبقى ىرگبۈچە
گۆش ي ۇۈزۈشىن تىننبىيى خەتەرلىب
① **:(istanbella

يەڭ  ،تەڭ سبەزگۈر تۇيابۇ بىب ەن
ببىج ىرىن
ببۈ ت ھنىيب
ببڭ تۈرلب
بىلىنىب
ڭەتىجى ىبب ھىلببئۈ بى ىبب ئە ھبب
قى ىشنىڭ تبۆزى تىتبى تىڭىنىبڭ تەلىبم
تەربىيەڭبب ڭەتىجى ىبب بىشبب ىاىڭ ىقىن
ۆرسىنىئۇ.

تورىئى تەرجىبمە قى ىنىبپ

تى ىنئى.
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مەدىنىيىببنىۇە شببىڭ ىق تببۆھپى ەرڭ
قوشقىن ،مەز ۇر مى ەت ىت ۇورىيىسىۇە

مى ەت-تۇزۈل مۇددەت ىب تبىرىرىي
تەرەققىيببىت بىسببقۇچىئۈ شببە ى ەڭۇەن

تۇياۇن يىشىپ ەلۇەن ،بىر ڭەچ ە مىڭ
يى ىق يىزمبى تىرىرقبى تىبۇە قەدىمىبي
تۇلۇ مى ەت.

تورتىل تى  ،تورتىل زېمىب  ،تورتبىل
تىقنىسببىدىي تۇرمببۇش ئە تورتببىل
مەدەڭىيەتببنە تىپىدى ىنىببئىاىن تورتببىل
پسبىرولوگىيى ى خۇسۇسبىيەتكە تىبۇە
ىشببى ەر تببوپىن ۆرسببىنىئۇ ①.بببۇ
مەڭىئى ت ىبپ ت ينقىڭبئۈ ،تۇيابۇر ر
مەر ىزى تىسبىيىڭىڭ بەلۋ اب توتنبۇرۈ
تىسبببىيىڭىڭ قەلۋببب تۈر ىسبببنىن

ھەرقىڭببئۈل بىببر مى ەتنىببڭ دۇڭيببى
مى ەت ىببرى قىتىرىببئۈ قەد ۆتببۈرۈپ
تۇرىش  ،شۇ مى ەتن شبە ى ەڭئۈرگەن
شەخىسبب ەرڭىڭ روھىيىنىببئىك مى ىببي
تببىڭ ،مى ىببي تەڭببئەڭە ئە مى ىببي

تۇپرۈق ىرىئۈ ،يەڭ بۈگۈڭك «شبەرق
تۈر ىسنىن» زېمىنىئۈ يىشىپ ەلبۇەن،
شىڭ ىق مەدىنىيەت ەرڭب بەرپبى قى ىبپ،
تۆزلىرىنىڭ مى ىي تەڭئەڭىسب  ،ت نىقبىد
قىرىشبب  ،تىبب ئە تببۆرپ-تببىدەت
مەدىنىيىنىنبب شببە ى ەڭئۈرۈپ ،دۇڭيببى
① .تۇياۇر تى ىنىڭ تىزۈھ ىق لوغىن .

خۇسۇسببىيىن بىبب ەن گەئدى ىنىببئۇ.
بئۈ
بىڭ-شەخىسب ەرڭىڭ روھىب
بي تب
مى ىب
تىئىيە بىرلىكب  ،مى ب ەت سۆيۇىسب ،
ئەتەن مۇھەبۋىن ئە تبىرىر قىمبمەت
بببپ،
ببب ي نى ىب
بببىرۈش تۇياۇسب
قب
چوڭقۇر شببقىڭئۈ ھىسببى

بولىببئۇ.

بولۇپمۇ ،يبىش تەئ د رڭىبڭ مى ىبي
48

قىينى يئۇ.

روھىي ،تەپە كۇر م رىڭىزمىاى تىي ىنىش
ت رىمۇ مۇھىم تەھمىيەتكە تىۇە.

مى ىي رو مەسى ىسىنىڭ جىڭ ىق يى

مى ىببي رو دېۇىنىمىببزدە ،مى ىببي

تۆلۈ

بولىش مى ەت ەرڭىڭ تەقبئىرىن

خىسبب ىق ببۆزدە تۇتۇلىببئۇ .مى ىببي

بەلۇى ەيئىاىن شىلالش يى

خىس ىق-تۇ بىر مى ەتنىبڭ تبىرىرنى

دەئر تەرەققىيىتىنىببببڭ مببببۇقەررەر

بويببىن يىرۈتقببىن مببىددىي ئە مەڭەئى

قىڭۇڭىيەت ىرىنىڭ بىبرى .ببۇ مەڭىبئى

بببىي ىق ىرى ،تببۆرپ-تببىدەت ىرى ئە

تىلاىڭئۈ ،مى ىبي رو بىبر مى ەتنىبڭ

قىتىبببئە-يوسبببۇڭ ىرىنىڭ تومبببۇم

تىشق ب زىك تەمە  ،بەلك تۇڭ بىر

ۆرسىنىئۇ.

پۈتۈڭ ۈ كە تىۇە قى ابۇچ يبىدرولۇل

يىاىنئىسىن

تىمى

مى ەت ەرڭىڭ مەئجۇدىيىنىن سبىقالپ
قىلىببئىاىن تىمى الرڭىببڭ تەڭ مببۇھىم
بىنىسىئۈ تۆپكە ،جىۇەر ،يۈرە

ھ سىب ىنىئۇ.

بۇ خۇسۇسقى مۇڭىسىۋەت ى

مى ىي خىس ىقنۇر .تىنسبىڭنىڭ قۇرۇلمبى

شبىل ىنى

مۇڭبئۈل

بىر مۇھىم ئەقەلىكن سۆزلەپ تۆتۈشن
تۇياۇن دەپ قىرۈيمەن:

ئە م ڭە

قىتببىرلىق تببۆت تىسىسبب تورگىڭنىببڭ

تۈر ىيە ،غىزى تۇڭىۋېرسىن س سەڭئەت

قىممىن قبىڭ ە زور تەھمىبيەتكە تىبۇە

ئە تبببىرى بۆلبببۈم تى بببىدىمىيە

بولسبببى ،مى ەت ەرڭىڭمبببۇ ،مى ىبببي

تەتقىقىت ىس تىلھى تۇغۇرلۇتەل تۆزىنىڭ

تەسببكىرى ،مۇسببنەقى ىق  ،تى بب ئە

"چىڭىققەلئە سىيىھەت رەھۋىرى" ڭبىم ىق

مى ىي خىس ىق شۇڭ ە زور تەھمىبيەتكە

تەسببىرىئە-1983 :يى بب تببۈر ىيە

تىۇە.

جۇمھۇرىيىن بىش مىنىسنىرى تۇرغبۇت
تۆزۈلنىڭ تە ىپىۇە بىنبىتەن تبۈر ىيەدە

بىببر مى بب ىەت تۆزىنىببڭ مى ىببي

تە شۈرۈش ت ىپ بىرغبىن يىپۇڭيەلىب

تەسكىرىئى  ،ھەتنى مۇسبنەقى ىقىئىنمۇ
تىيرى ىپ ق ىش مۇمكى ؛ لب كى تىڭبى

پ ئۈگوگ-تەتقىقىت

بۇ
بى ،تب
بىن بولسب
بىقالپ قىلاب
تى ىنب سب

بۈر
بىئە ،تب
بىت ڭەتىجىسب
تەتقىقب

مى ەتنىڭ مەئجۇت ىق يۇقىلمىيئۇ .تەممى

تەئ دلىرىنىڭ مى ىبي رو ئە مى ىبي

تى ىنىمۇ يۇقىتقىن بىر مى ب ەت تۆلبۈ

تىڭببئى يىببرۈقالپ ەتكەڭ ىكىنبب ،

ھ سىپالڭسىمۇ ،مى ىي تۇياۇ ئە مى ىبي

تۆزلىرىنىڭ بولسبى يبىپۇڭيە خەلقىنىبڭ

بۇ
بىال ،تب
بىن بولسب
خىسب ىقىن يۇقىتمىاب

مى ىي رو ئە مى ىي ت ڭىنب جبىڭ ىق

مى ەت ھىمبىن بىبر بۈڭ تۆزىنىبڭ
ھەقىقىي ىم ىكىن

بىبر تۆمە نىبڭ

ئە تى نىپ سبىقالپ قب ى

بىش
يب

تۈچبۈن،

ەشپ قى ىپ ،تبۆز

تۆسمۈر بىلىالرڭ بىشالڭاۇچ مە نەپبنى

تى ىن قىينىبئى تۆگۈڭبۈپ تەسب ىۇە

بىشالپ ،تىرىرىي مۇزىيالرڭ  ،تبۇرۇش
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چىققىن تۇ ت زسبۈرتەت ى

خىرۈبى ىرىن  ،پەن-تەخنىكبى ئە زۈئۇت
ىرخىڭىالرڭ  ،بولۇپمۇ بىرىن ب دۇڭيبى

تى اىر قىتنبىش ئۈسبنى ىرىن  ،ت رىمبۇ

تۇرۇشىئۈ تىمرىكبى تەرەپبنى ت نى ابىن
تببىتوم بومۋىسبب سببەئەپ ى

پويىزدىنمبۇ

يۇقۇرى سەئىيەدە زۈئۇت ىرخبىڭىالرڭ

ببۈلۇە

بىرلىققى ەلنۈرەيسى ەر .يۇقۇرى تىپ ىبق

تىي ىنىپ ەتبكەن خىروشبىمى رۈيۇڭىابى

قببۇرۈل-يببىرۈل تەس ب ىھەلىرىۇە تىببۇە

تىپىرىببببببپ ت كىسكۇرسببببببىيە

بو

يسى ەر ،شۇڭئۈل بولاىڭبئۈ ،ھب چ

قى ئۇرىببئىاىڭ ىقىن  ،بببۇ رۈيۇڭنىببڭ

قىڭئۈل بىر دۈشمەن ئەتىنىڭالرغى ھۇجۇم

ھببىزىرمۇ ھەم شببۇ پ نبب سببىق ىنىپ

قى ىشقى پ نىنىلمىيئۇ .دۆلىنىڭالر تەرەقق

ىۋۈتقببىڭ ىن  ،بببۇ قورقۇڭۇشبب ۇل
مەڭزىرىن

قى ىئۇ ،مى ىنىڭالر دۇڭيبى مى ەت ىبرى
تىلئىئۈ ھۆرمەت ئە شبەرەپكە سبىزۈئەر

ۆرگەن بىلىالرغى ،ئەقەلىكنىڭ

يبى

ڭەزەرىيە قىسمىن جىڭ ىق تى ئۈ سۆزلەپ

بولئۇ .مىڭى تەمبئى تىرىشبى

ب رى ىبببببئىاىڭ ىقىن  ،تىڭبببببئى

تىرىشمىسبب ىق تۆزۈڭالرڭىببڭ شببورى.

رىشببنۈرۈلۇەن سببىنىلاۇ پى ىم ەرڭبب

تىرىشىپ توقبۇپ ،ەلۇۈسبىئە بى ىبم

قىينى ،قىينى ۆرسىنىئىاىڭ ىقىن ت ينقىن،

تىدىم بولۇپ ،ئەتىنىڭالرغى پىيبئى ىق،
خەلقىڭالرغى پەخىرلىب

بىئۈ
بئۈل قى ىشب
بڭ بۇڭب
بئى تۇ رڭىب
تىڭب

ڭەسبى

بولبۇپ

تۆسمۈر بىلىالرڭىبڭ بۇڭبئۈل تبىرىرىي

ي نىشىپ چىقى

ئەقەلىك ەرڭىببڭ زېھنىببئە دۈئۈم ىببق

قىرۈش ىق ،شۇڭى سى ەر ھىزىردى بىشالپ

سببىق ىنىپ تۇرىشبب بببۇ تببىرقى ىق،

بىببر قىرۈرغببى

ببرە !

دۈشمەڭۇە بولابىن غەزەپ-ڭەپرىنىنىبڭ

ئەتىنىڭالرڭبب  ،مى ىنىڭالرڭبب تەقىبب

بب ىك ،
ببۈپ ەتمەسب
ببئى تۈچب
قەلۋىب

پىرۈسبببىنىڭالر بىببب ەن سبببۆيۈش

ئەتەن ئە مى بببب ەت

مەسببئۇلىيىنىڭالرڭ  ،مى ىببي تببىڭ ئە

شببببۇڭىڭئە

چىقمىس ىق تۆزۈڭالرغبى
ىشببىڭالر

سۆيۇۈسىنىڭ چوڭقۇرلىشىش ئە مى ىبي

مى ىي ھ

رو تۇياۇلىرىنىببڭ يى ببئىز تىرتىشبب

مەجۋبببۇر تىكەڭ ىكىڭالرڭببب بى ىبببپ

تببۈچەن شببۇڭئۈل قى ىببئىاىڭ ىقىن

يىشىشىڭالر زىم  -دېۇەڭئە

سبۆزلەر

تە ىببن ىۇەن ،تىڭببئى تۇ رغببى :تەگەر

بى ەن تى نىپ خىزمەت تىش ەش تىرقى ىق

سببى ەر تىرىشمىسببىڭالر ،ڭەزەرىيەڭبب

تەربىيە ت ىپ بىرىئىاىڭ ىقىن يىزغىن.

تەمەلىبببيەتكە بىرلەشنۈرمىسبببەڭالر،
ئەتىنىڭالرڭ مىڭى مۇشنىڭئە

-تۇيابۇ بىب ەن يىشىشبقى

يىپۇڭ ۇقالرڭىڭ بۇ پىتىلىيىن قىرىمىققى

دۈشمەڭ ەر

تىددىيال بىر پىتبىلىيەتنە

بومۋىاليببئۇ ،ۆيئۈرىببئۇ ،ھ ب چ بىببر

ل كى

جببىڭ ىق يىشببىمىيئىاىن خىرۈبى ىققببى

ەلۇۈس تەئ د رغى مى ىي رو ،

مۇسنەقى ىق ،ھۆرلۈ

تىيالڭئۇرىببئۇ .تىرىشسببىڭالر ،سببى ەر

ۆرۈڭسبىمۇ،

ئە ت نى ىقنىبڭ

خىسببىيىنىن  ،تىننىپببىق ىق ئە مى ىببي
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بىرلىكنىڭ ۈچ-قۇدرىنىن توڭۇتىبئۇ،

تۆسمۈرلۈ

بۇ يولئۈ جىن پىئۈ قى اىن قەھرىمىڭالرغى

تەجئۈدىمىزڭىڭ مىالدىيئى ببۇرۇڭق ئە

ۈچەينىببئۇ.

بولاببىن س اىنىشببىن

يىنك بىر ڭەچ ە مىڭ يى ىق شىڭ ىق

مى ەتنىڭ قۇدرەت ت پىش ئە تەرەققىبي
قى ىش تۈچۈن قبىن

تۆتمىشببىن -1187 ،يى ببئى بىشببالپ

ىبپ بۈرەش

قى ىب

بىڭك
بئۇ .قىچب
ت ڭىنب چىڭىنىب

ئۈرى ب

بب
بئۈدلىرىاى قەلب
تەئ د ر تەجب

ي شىئى بىشبالپ ،تىتبى-

ھى ىمىيەت تۇياۇر دى جۇڭاىر رڭىبڭ
قولىاى تۆتۈپ ەتكەڭ ىكىنب  ،تبى شبۇ
بئۈر
بۇ مۆجىزىب
بۈڭۇى ە بب
بئى بۈگب
ۈڭب

تۆرىببئى تببورۇن بەرسببە ،تببۇ رڭ

زېمىنئۈ ھى ىمىيەت تىلىشى

س اىنسى ،قەلۋىبئە تۇ رڭىبڭ روھىنب

توخنىمىاىڭ ىقىن چۈشەڭئۈرۈش زىبم.

جىرى قى ئۇرۇش تىسبنىك توياىڭسبى،

بولۇپمۇ ،بۇ بىبر تىككب تەسبىرلى

ئۇجۇدى ھىيىت

قىبىھەت ى

ۈچكە تولىئۇ .دېمە

تىشۇڭئۈل پىتبىلىيەت ەر تبۆز ڭۆئىنىبئە

وممۇڭىسببت خىنىيالرڭىببڭ سىيىسببىي

تەسببەددۇل قى ىببئىاىن مى يۇڭ ىاببىن

ب سىم  ،تىجنىمىتىي زۇلمىنىڭ ۈڭسىيى

ىشىۇە تۈرتكە

بئۇ .تەگەر ھەر خىب
بولىب

تىرىرىمىزڭ  ،بۇڭىڭ تى ىئە

-1939يى بببئى بىشبببالپ قىزىببب

ئەتەن ئە مى ببب ەت تۈچبببۈن جبببىن
پىئۈ ىر رڭىڭ مەيئۈڭاى

ۈرىشىنىڭ

ت شىشىاى تەگىشىپ ،دىنىبي ،مەدەڭىبي
مىرۈسبب ىرىمىزڭ ئە مى ىببي تەڭببئەڭە.

بىلىيەت ەر
پىتب

تىرقى ىق تۇ ر خىتىرلەڭمەي ،تۇڭنۇلۇپ

قىتىئە-يوسۇن ئە تۆرپ تىدەت ىرىمىزڭ

ەتسە ،تەجئۈد رغى تىسىي ىق قى اىڭ ىق

تىمىمەن يۇقۇتبۇپ ،مى ەتنىبڭ روھب

بىب ەن

ھىلەت فۇڭكسىيسىن تۆزگەرتىپ خەڭب ە

بولىئۇ .بۇ خى

يىمىن تبىينى

ىشببى ەرڭىڭ ئۇجۇدىببئۈ سببىدۈقەت ئە

پسىرى  ،خەڭ ە تەپە كۇر ،خبىرۈ ن ر-

ئۈپىدۈرلىق يىلقۇڭ تۆچۈشكە يۈزلىنىئۇ.

مىجەز سىڭئۈرۈشكە ۈچەئۈتقىڭ ىقىن ئە

مى ىي بىرلى  ،تۇيۇشۇش ىڭ ىق تورڭىن
ڭىزۈ-تىدۈئەت ،دۈشبمەڭ ى

بۇ رەزى

قىپاليبئۇ.

تۈچببۈن پۈتببۈن رەزىبب

ڭەتىجىئە شۇ مى ەت تۆزىنىڭ قبۇدرەت
ت پى

س ب ىۋۈتقىڭ ىقىن سببۆزلەپ ،تۇ رڭىببڭ
روھىئىك دۈشمەڭۇە بولابىن غەزەپ-

شۇڭى بىبز مۇھبىجىرەتنىك پۈتبۈن

ببىن
ببىم تۇياۇسب
ببرەت ئە تىننىقب
ڭەپب

تىتى-تىڭى ،دىنىي تۆلىمبى ،قەلەمبكەش

غىئىقالش ،بۇ تىرقى ىق تۇ رڭىڭ مى ىي

رەھۋەرلىرىمىببز،

روھىبببيەت مەشبببئى ىن ت رىمبببۇ

جۈم ىئى ھەممىمىز يىش تەئ دلىرىمىزغى
① يببىرمۇھەممەت تببىھىر تۇغ ۇقنىببڭ «قىتىببئە
يۇسۇڭ ىرىمىز» ڭىم ىق تەسرى-3 ،بەتكە قىرۈڭ.

ئە بىشببەم

ئۈسبببىنىالرڭىڭ ھەممىسبببىن تىشبببقى

تىقنىئۈرىئى مەھرۇم قىلىئۇ①.

زىيببىل  ،مىتببىرىپ

مەقسىئىن تىشبقى تىشبۇرۇش

ڭۇر ڭئۇرۇپ ،ئەتەن ،مى ەت ،دىب ئە
دەئۈ تۈچببۈن يببىلقۇڭالپ ۆيىببئىاىن
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گۇلرىڭاى تىيالڭئۇرۇش

تۈچببۈن قورچببىل پى ىببم شببە ىئە

رە .

س نىرىيەلەشبببنۈرۈپ م بببئيىلىرىمىزدۈ

فىرۈب  ،مەھمۇد قەشبقىرى ،يۈسبۈپ
خى

تىرقىنى ىش

ھىجىپ ،تەلىشىر ڭەئۈتب  ،مبۇلال

برى
بۋىقىتالرڭىڭ ەڭب
بىلىيەت ئە تەشب
پىتب

مۇسى سىيرۈم  ،تىببئۇقىدىر دۈمبولالم،

قىڭىت ي يىش يىش تۆسبمۈرلىرىمىزڭىڭال

سىبىت دۈمبۇلالم ئە مبۇھەممەد تىمىب
بببۇغرۈ ھەزرەت ىرىببئە

برە  .مىڭبى ببۇ خىب

تەمە  ،ھەممىمىزڭىڭ مى ىي روھىمىزڭ

مى ىنىمىببزگە

تۇرغۇتىئۇ ،تىرى تىلئىبئۈ ،ئەتەن ئە

مى ىي قىممەت تىتى قى اىن دۈھىي ىرىمىز،

مى ەتكە بولاىن مەسئۇلىيەت تۇياۇمىزڭ

بىبى رەھىم مەشرەب ،مۇھەممەد سبىئىق

ئە مى ىي قىممىەت قىرىشىمىزڭ يۇقۇرى

زەلى  ،مبۇھەممەد بىننب تىببئۇلال

ۆتۈرىئۇ.

خىرۈببببىت  ،مەمنى ىبببي تەپەڭبببئى،
ببۇلال
ببۇر ،لۇتپب
ببئۇخىلىق تۇياب
تىبب

ھەر بىر مى ەتنىڭ تبۆز دۈھى ىرىابى،

پۈتۈن ئۇجۇدى مى ىي رو

-تۆھپىكبىر

مۇتەل ىپنە

قەھرىمىڭ ىرىاى ەشبپىيىت

بببىن
بىببب ەن سبببۇغۇرۇلاىن تىرپب
بۇ ق ىرىمىزڭىببڭ تۆھپى ىبب

تىلىم ىرىاى ،دىنىبي تۆلىمبى ،يبىزغۇچ
زىيىلىي ئە سىيىسىي تەربىب ىرىاى ھۆرمەت

تىبب

تىزلىرىن ب  ،قەھرىمببىڭ ىق تەز ىببرە ئە

بى ببئۈرۈش ،قەدىببرلەش قوغببئۈش ئە

دەسنىڭ ىرىن قىسقى ئە م اىزلىق قى ىپ،

تەس ەش قىتىئە-يۇسۇڭ بولىبئۇ .ببۇ

تىسىن ئە سىدە سۆز-تىۋبىرەلەر بىب ەن

تومۇمىي مەڭىئى تىلاىڭئۈ شۇ مى ەتنىڭ

تۆسمۈر ئە يىش پەرزەڭن ىرىمىز تۈچبۈن

مى ىببي روھىيىنىنىببڭ سەئىيەسببىن

ھەر سەئىيە بويى ە دەرس ى

بەلۇى ەيئۇ.

ىنىبالرڭىڭ

تۈزۈلىش ئە بۇ ىنىبالرڭىبڭ تبۈر ىيە

تەپسۇسك بىز تۇياۇر مى ىنب بەش

مەر ەز مۇھىجىرەتنىك پۈتۈن مەدرىسبە

تەسببىرلى

بئۈ
بئىنق پىالڭب
بزدە تىلب
ئە مە نەب ىرىمىب
دەرس ى

زۈئۈل ىق قوينىئۈ تىش ىنىپ قىلابىڭ ىقىمىز

قى ىپ توقۇتۇلىش  ،بولۇپمبۇ

تۈچببۈن ،مى ىببي روھىيىنىمىزڭىببڭ

-1933ئە -1933يى قببب تىككببب

بۇڭى،
بۈپ ەتن ب  .شب
سەئىيەسب چۈشب

ق نىم ىق جۇمھۇرىيىنىمىزڭىبڭ جبىڭ ىق
تە ى

تىبئۇشبببۇ ۇر مبببۇھەممەد تىمىببب

تەتنۈرلىشب  ،ببىرى جىھبىدى،

تۆزىنىببڭ"يىپە

غولجى قەت ىئىم -4 ،تىيبۇل تبۈرۈم

تۆتكىنىئە  ،ببۇ مۆجىزىبئۈر زېمىنبئۈ

بڭ ھەر
تەھمىبيەتكە تىبۇە ئەقەلىك ەرڭىب
يى بب

يولىببئىك توققببۇز

ھ كمەت" ڭىم ىق ىنىبىئۈ تى ابى ت ىبپ

ببىرىرىي
ببىرلىق تب
بب قىتب
قىرغىن ى ىقب
ەڭ ۆلەم ىبب

قىسببمەت-تەقببئىرىمىزڭىڭ

بۆلۈڭمە ھى ىمىيەت ى ىب

خىتىرلىنىشبب ،

تۇرۇشب ىرى،

بىب
بەبىي ىك ىرى ،ىنب
بىڭ ى ىق تەسب
تىشب

تىمكىن يىر بەرسە تۆسبمۈر ببىلى ىرىمىز

ببببىن پەرئەر
ببببئۈرۈش ،تىنسب
ۆيب
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مۇتۇپە كۇر رڭ دۈرغى ت سى  ،ڭەچب ە

تۆزىن بى مەي تەمنىرەپ قىلاۇچىالرڭىڭ

توڭالپ ىلال مۇڭىرى يىسىش ،تىبئۇقىدىر

زەتىپ روھىاى دىنب چۈشبەڭ ە ،ئەتەن

بي
بت قى ى ب  ،مەمنى ىب
بى قەسب
دۈمولالماب

بپ
بىڭ جۇ لىنىب
بي تب
بۇھەبۋىن  ،مى ىب
مب

تەپەڭببئىن

تۇرىئىاىن ڭبۇرۈڭە ت نىبرگەيە تەقبئىم

ۆيببئۈرۈش ،تىبببئۇخىلىق

بىلىالر
بالش ئە زىيب
بىزۈ چى ب
بى قب
تۇياۇرغب

قى ىبببئىاىن ،تۆزىنىبببڭ ھەرىبببكەت

خۇسۇمەترورلىقىئى بىشقى بىبزدە بىبر

يىھىسىن دۈتىم تىرىرنىبڭ تىۋرەت ىب

ت ى مىبئى .شبۇڭىمۇ

تەس ىمى ىرىۇە قىرۈپ تۈزىئىاىن ،قەلۋب

ڭىدىر چب ە

ھىزىرغى ە تى ىمىبزدە بىبر ڭوپۇزلبۇل
رەھۋەرلى

دۈئۈم ىق "دى  ،ئەتەن ،مى ب ەت" دەپ
سۇقىئىاىن ،بۇ يولئۈ ھەرقىڭبئۈل بىبر

يىدرۇس يول.

ئەزىببپە تىسىسبب ىق ت مببى بولاىڭببئۈ

تەسبب ىئە بىببزگە توخشببىش تببۆز

خۇشببىل ىق بىبب ەن پۈتببۈن تببىرزۇ-

تەقئىرىن بىشقىالرڭىڭ قولىاى تۇتقۇزۇپ
قويۇپ پەريىد چ كىۋۈتقىن دى
ۆزى يىش ،روھب تىزىب

تىسبببنە ىرىئى ئۈز

سۇڭۇل،

ھەممىۇە بىغرىن تىچى يئىاىن ،ھەممىن

خەلقنىبڭ

قۇچىق ىيى يئىاىن ،ھەممە ىش بىب ەن

رېئببىلىيەتنىك تەقەززۈسبب بۇڭببئۈل
بولمىس ىق

رە

ق رىنئۈشالرچە سەمىم دوست ،ئۈپبىدۈر

تىبئى .تە سبى ە،

يولئۈش بو

مى ىي تەڭبئەڭە ،مى ىبي خۇسۇسبىيەت

ھببب كىمۇە قىرشببب دۈشبببمەڭ ى

ئۇجۇدىن گۈزەل تەخالقىي پەزى ەتب ەر

قى مىيئىاىن ،تۆز بۆز قىرىشب  ،تبۆز

بى ەن ب بزىۇەن ،بۈرەش تىرۈدىسبىۇە

چۈشەڭ ىسببب  ،تبببۆز مەسببب ە

تىۇە ھەقىق ئىجئۈن تىۇىس  ،تىسبم

تىرنىيىر ردۈ بولاىن بولسبىمۇ ،قەتئب

ۆپ ەپ چىقىشىن تەلەپ قىالتنب  .تبۇ

بىشقىالر بى ەن رىقىبەتكە ،سۈر ىشىشبكە

سۈيەر ئەتەن توغالڭىك ،

ىرمەيئىاىن ،بەلكب دىنب  ،ئەتىنب ،

ھەقىقەت يولىئۈ پۇچۇلۇڭۇپ تۇرىئىاىن،

خەلق تۈچۈن خىزمەت قى ى

بۆپرە

ھەممە ىشىن يىخشب

بىيئىاىن،
بۆز تەمەلىيىن ب بى ب ەن يىشب
تب
تى ك دۇڭيىس مۇقەددە
خەلق  ،مۇببىرە

ئە

ئەزىپىسىۇە ۆرە بىر قىسىم تبىلالش ئە

بڭ
بق ئەتەن توغالڭ ىرىنىب
بمىاى يىب
جىسب

چوڭ سۆزلەپ ،پ تۇرۇشنى

يئىاىن ،ھ چ ىم بىب ەن

جىبببئەل-مىجرۈغبببى ىرمەيبببئىاىن،

روھىيەت ەئسىرى بى ەن سبۇغۇرۇلاىن،

شۇڭئۈل تەر

ەلەيبببئىاىن،

يولىئىك

ۆرىبئىاىن ئە

تۇ رڭىڭ پۈتۈن مۇسۋەت ئە بولۇش ۇل

دىن  ،تەزىز

پىتىلىيەت ىرىن قىزغى تىلقىشباليئىاىن،

ئەتىنب يولىبئۈ ھەر

ھەمئە تۇ رڭىڭ رەي  ،ۆز-قىرىشب ،

زۈمببىن يببىلقۇڭ ۇل توڭببۇر ەببب

پىكىببر ئە خىببزمەت پىرىنسببىپ ىرىاى

ۆيىئىاىن ،تەممى " ۆيئىم" دەپ تەسال

ھۆرمەت قى ىئىاىن ،بىر يولئۈ يبۈرۈپ،

بىت چە مەيبئىاىن ،بەلكب
ڭبىلە-پەريب
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قىبببىھەت تەرئۈھ ىرىنىببڭ قۇربببىڭ ىرى

بىر پىكىردە تورتىقالشقىڭالر بى ەن تەسال
سۈر ى ىشمەيئىاىن ،تۇ ڭىڭ ھەر قىڭئۈل

سۈپىىئە تبۆگە قۇشبىئە

تىرتۇق ى ىق ئە تۇتۇق ىرىابى قەتئىبي

بۇڭن
بىي" ،تۇرۇقب
بپ يىتمب
بى تىقىب
قۇماب

قىزغىڭمىيببئىاىن ،بەلكبب قولىببئى

تۈزەي دېسەڭ تەينە كە قبىرۈ ،سبىئۈل

ىشى ە تۇ رڭىڭ ت رىمۇ ۆپ تبۆھپە
يىرىنىپ قىبى ىيەت ى

ب شبىمىزڭ

تى ي دېسەڭ تىرىرقى قىرۈ ،پۇتالشبمىي
دېسەڭ ڭىدۈڭاى قىرۈ" دېبۇەن ھب كمەت

تى ڭت تىۇى ىرىئى

بولۇشببىاى يىردەم ىشببىئىاىن ،مىقببىم-

شىمىئۈ تۆتكەن تەسىرلەر قوينىابى ڭەزەر

مەڭسببەپ ،شببىن-شببۆھرەت خىيببىل

تىشالپ تىرىرنى تىۋرەت تبى ي  .ببۇ

قى مىيئىاىن ،تۆزىنىبڭ يولئۈشب ىرىن ،

جەھەتنە تويالڭمىس ىق ىمىلەت روھىئى

مەس ە ئۈشبب ىرىن ئە سەپئۈشبب ىرىن

چەتببنىۇەن روھبب خۇڭببۈ  ،تەق بب

تومۇمەن ھەر تىشنى ئە ھەرقىڭئۈل يەردە

مەجرۇ  ،پەي

تۆزىئى تبىرتۇل ۆرىبئىاىن ،دىب ،

بىشقى ڭەرسە تەمە  .بىزڭىڭ بۈگبۈڭك

ت ڭىاى

سبەلۇە

ئەتەن ،مى ەتكە خىزمەت قى ى

سبەلئى

بۇزۇق بۇل

ھىل-تەھۋۈلىمىزڭىڭ يەڭە بۇ

بوغۇلۇپ ،ئىجئۈن مۇخنىرىيىنىۇە ڭىبىب

مەڭسۇپ ھەرقىڭئۈل مەزھەب ،جىمىتەت،

چ ى ىبپ ”تبۇچ -ببۇچ “

تەشكىالتالرڭىڭ مۇسبۋەت تۇتبۇق ىرىن

ت رىقنە

قىزغى قىرش تىلىئىاىن ،تۆزىنىبڭ ھەر

دىيىشىپ يۇرت ،جىمىتەت تۈر ۈم ىرىۇە

بۇئەپپىقىيەت ىرى
بۇل ئە مب
بئۈل تۇتب
قىڭب

تىيرى ىپ ب ش بوش ھىيۋۈڭالردە

مۇقببىبى ىۇە بىشببقىالردى تەڭببنەڭە،

ب شىم ە يۈرىۋېرىشكە تىقىن يول .ببۇ

تىلقى -سىدۈس

جەھەتنە ۆزى تۇچۇل ،تەق

ۈتمەيئىاىن ،بەلكب

بۇ دۇڭيىڭىڭ خىزمەت ،ئەزىپە ئە تى -
ھەرىكەت تورڭ تىكەڭ ى

تببۆزىن تومۇمىيۈزلببۈ

ت ڭ بى ەن،

مببۇ ەممەل تىجببرۈ قى ىشببقى مەجۋببۇر
ئەزىپىببئۈر بى ىببپ ،تەجىرىنبب پەقەت
تەقى

ۈتىئىاىن ،مى ەتنب

ببۆرۈپ ،مى ەتنبب تەقىبب
سۆيىش  ،ھەر بىر قەدىمىن ھ ر

يى

سبەتىھ ڭەزەر بىب ەن تەمە ،

ھ كمەت ىبب

پىرۈسبىن بىب ەن سبۆيىئىاىن،

تە شببۈرۈپ
بىبب ەن

تۈزە

پىكىببر ئە ھ ممەت ىبب

غەيرىن بىب ەن ب سىشب " ،توي ىنىبپ

ئۇجۇدى مى ىي رو بى ەن يۇغۇرۇلاىن
تەھ

تويابىل

ھەر بىر ئىجئۈن تىۇىس تىنسىپ بى ەن

تۆزىن چى تىنسبىڭ ىق مەسبئۇلىيىنىن

جىڭىب تىلالھنى

تبۆز

ب سى مىاىن ھ رى

تۆلىمى ،سىيىسبىي تەرببىب دەئۈ

قەدىم مەھرۇم بۇل

مەڭزى ىۇە يەتكۈزىئۇ" دېبۇەن تۇلبۇ
تىۋىرىن تۆزىنىبڭ ھىيبىت لەئھەسبىۇە

ببۋەرلەردى
بب رەھب
تببىدىم  ،ي نە ب

ڭەقىش ىۋې ىش

تىۋىرەتنۇر.
شۇڭى بىز يەڭە مەز ۇر بەش تەسىرلى
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زىم.

تىمبببىن بىببب ەن سبببۇغىرى مىاىن،

ھەر بىر تىنسىن تبۆزى تەئە بولابىن

تىنسببىڭىي ىقنى تولببۇل ڭ سىۋىسببىن
تىلمىاىن بۇڭئۈل ىشى ەر ھەر دۈتىم تۆز
ڭەپسىنىال توياليئۇ ئە بىشقىالرڭىڭ ھىيىت
مىمىت بى ەن ھ سىبالشمىيئۇ.

تۇپرۈل ،قەئم ،ئە مەدەڭىيەتنىبڭ بىبر
پىرچىس بولۇش سۈپىن بى ەن ،تبۆزى
ببرۈ
ببڭ مىب
ببىئۈتقىن جەمئىيەتنىب
يىشب
قىلئۇرۇپ ەتكەن يىشىش پرىنسىپ ىرىاى
ئۈرىس ىق قى ىئۇ يى تۆزى توغرۈ دەپ
قىرىمىاببىن تەرەپ ىرىن ب تۆزگەرتىشببكە
تىرىشىئۇ ئە يى ڭورمىل بولابىن بىبر
جەمئىببيەت تەڭپۇڭ ببۇقىن بببۇزۇپ

قەلۋىۇە تىلالھنىڭ ڭبۇرى تورڭىابىن،
ئەتەن مى ەت تۇقۇمىاى تىبۇە ،قەئم-
ق رىنئۈش ىرىنىڭ بەخن تۈچبۈن جبىن
پىئۈ قى ىشقى ھەر زۈمىن تەييىر-يىۇىبت
تىت ىق ،مۆمى سۈپەت ى -تۈممەتنىبڭ
پىئۈ ىر تەزىمەت ىرى بولسى ھەر ئۈقىبت
تىلالھنىڭ رۈزى ىق تۈچۈن جبىن دى ب
بى ەن تىنىمسىز خىزمەت قى ىئۇ.

جەمئىيەتنە ڭورمىلسىزلىق پەيبئۈ قى ىبپ
وڭنرول قى ىۋۈتقىن ۈچكە-تبۇ بۈچ
بم
بى زۈلىب
بۇن يب
مەي ب تىدىب بولسب
بولسۇن-خىزمەت قى ىئۇ ،شۇڭىڭ بى ەن
تىكك دۇڭيى بەخت سىتىدىنىن تبىزغۇن
تەقىببئىنىڭ قۇربىڭىاببى تىيالڭببئۇرۇپ
بولىشىئۇ .قەلۋب
بەخىن ى يىشىمىق

ئەتىنىمىزڭىببڭ ڭۇرلببۇل چىرىقبب ئە
بەخت-سىتىدىنىنىڭ تبىچقۇچ بولابىن
تىسالمىي مىتىرىپن تۇتۇپ تبۇرۇش ئە
14

تىزدەئۈتقىن ئە بىبردى -بىبر چىقىب
يولىمىزڭىڭ دىنىي ئە پەڭنب مىتبىرىپن
گۈل ەڭئۈرۈش تىكەڭ ىكىن تىسنى تىسبنى
توڭۇپ يىنىپ بۇ خىزمەت تۈچۈن بۈچ
چىقىرىۋۈتقىن ،بىزلەرڭ تبىلال يولىبئۈ
خىببزمەت قى ىببئىاىن تى ىببم تەھ بب ،
مى ەتنىڭ پەخرى قى ىبپ ي نى بئۈرۈش
تۈچببۈن پۈتببۈن ببۈچ بىبب ەن

تۇڭ تۈزۈپ قويمىسنى دۈئۈمالشنۇرۇش
تۈچببۈن ئەتىنىمىزدىكبب قىڭ ى ىاببىن
تببىلىم-تۆلىمببى ،قببىرى قۇرتببىن ئە
تىلالھنىڭ رۈزى ىقىنب تەڭ تبىل غبىيە
ببۋۈدۈر
ببىرەت ى تەقب
ببئىاىن جىسب
بى ىب
مۇسۇلمىن خەلق ئە پىئۈ ىر بىيالرڭىبڭ
تۆلىۇەن بەدەل ىبرى ببۇڭ تىسبپىتالپ
تۇرۇپنببۇ .بببۇ مى ەتنىببڭ پەخببرى،

تىرىشىۋۈتقىن مەزگى

تۇلۇغ ىرىمىزڭىڭ تۆچمە تىزچى ىرى ئە
مەز ۇر بەدەل ەرڭىڭ مەھسبۇل بولابىن
بىز مەدرىسبە تبىلىپ ىرى مىڭبى ھبىزىر
چەتئەل زېمىن ىرىاى قەدەم ب سى ڭ سىپ
بولاىڭ ىرىمىز بۈگۈن دۇڭيىڭىڭ ھەرقىيس
بئ بى ب ەن
بە تۈمىب
بئە يۈ سب
دۆلەت ىرىب
توقۇش ىرىمىزڭ دۈئۈم قى مىقنىمىز.

تىتببى-تببىڭى ىرىمىز ،بىببر تەرەپببنى
وممۇڭىسنالرڭىڭ مەجۋۇرى مىتىرىپىبئى
بىزڭ قۇتۇلئۇرۇپ تىسبالمىي مىتىرىبپ
تىسنىئۈ ي نى ئۈرۈش تۈچۈن ھەرىبكەت
قى سى ،يەڭە بىر تەرەپنى بىبز تۈچبۈن
مۇئۈپىق تەلىم تەربىيە سورۇڭ ھىزىر پ
ب رى تۈچبۈن مەخپب مەدرىسبى ەرڭ

تەممببى بەزى ىرىمىزڭبب غ رىۋ ىببق،
سىقى ى  ،تۈمىئسبىزلى
تۇمىڭ ىرى قىپ ىمىقنبى.
قبىرۈڭاۇلۇق بىزڭىبڭ
يوقىنىشقى ،جىسىرىنىمىزڭ
تۇرۇڭمىقنى.

تىكەن.

پىالڭاليننببببب ئە ىپىر رڭىبببببڭ
زىيىڭكەش ىكىۇە تۇچرىمىسب ىق تۈچبۈن
تۇسببنى ىق بىبب ەن يىھەلەينبب  .تببۇ
مەدرىسى ەر يىڭئۈشبمى خوشبنىالر تبۆي
يى يەر تىسن مەخپ تۆي ەر تىئى ،بۇ
تۆي ەر تۆز تى ىمىزدە «مەدرىسە» دەپ
تىتىالتن .

 ،چىرىسبىزلى
ەلۇۈسبىمىزڭىڭ
بئلىرىمىزڭ
تۈمىب
سۇڭئۇرۇشبقى

تەپسۇ  ،بىز ببۇ ھبىلەتكە قىڭبئۈل
بۇلۇپ چۈشۈپ قىلئۇل؟ بىز ئەتەڭئىك
ئۈقىببنالردۈ بۇڭىڭببئى تببىرتۇل يببى
بۇڭىڭببئى ت سببى بىببر ھببىلەتنە

بۇ ئۈقىنالردۈ بىبز تىننبىيى جىپبى-
مۇشەققەت تى ىئە توقۇيننۇل ،توقبۇش

توقۇغىڭمىئۇل...؟
بىز تۇغۇلۇپ چوڭ بولاىن مەزگى ب ەر
تىتى تىڭى ىرىمىزڭىڭ بىبر قەدەر غەپب ەت
تۇيقۇسىئى توياىڭاىن ،ھەممە تىلالھنىڭ
تىرغىم ىسببىاى ت سببى ىپ ىپىر رڭىببڭ
زۇلۇمبببئى قۇتۇلبببۇش يبببول ىرىن
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تۈچبببۈن بىبببز تىرتقبببىن جىپبببى-
مۇشەققەت ەرڭىڭ بەزى ىرىۇە ،تۇڭ تبۆز
ب شىئى تۆتكۈزۈپ بىقمىابىن تىنسبىن
تىشەڭمەينن  ،ل كى بۇ مۇشەققەت ەرڭىڭ
مۇ ىپىت تىلالھنىڭ رۈزى ىق تىكەڭ ىكىن
تببوي ىاىنىمىزدۈ تىننببىيى تۈمىببئ ە
تو تنۇل ،بەزىئە سىق ىالرغى تۇتۇلبۇپ

بيى ،
بىل ي ب
بۈرمى ەردە تىيب
ق ب ى  ،تب
خبببورلىنى قىتبببىرلىقالر بىزڭببب
قورقىنىلمببىينن  .چببۈڭك بىببز تببىلال
رۈزى ىق تۈچۈن تى ىم تىرپبىن يولىبئۈ
ھىيىتىمىزڭ تىتىۋەتكەن تىئۇل ،شۇڭىڭ
تۈچببۈن تەئە كۈل ى ىبب روھىمىببز
بڭ
بئى ،تۇڭىب
بۇقىرى تىب
بىددە يب
پەئقۇلئب
تۈسنىۇە بىزگە ھەيۋە قى ىپ بىزڭ بوي

تىشىنەتنۇل ،تۈمىئئۈر بىر رو بىزڭب
ھەردۈتىببم تببىلال تەرەپببكە تىرتىببپ
تبببۇرۈتن  ،ھەر دۈتىبببم ھىزىرلىقنبببى
تۇرۈتنۇل ،ھىزىرلىق دېۇىنىمىبز ،تەگەر
سبىق ىالرغى تۇتۇلبۇپ قىلسبىل تبۇ ر
تۇسببنىزىڭ ىببم؟ قىچىڭببئى بىببرى
بۇدۇڭ؟ دەپ
بەن؟ ڭب مە توقب
توقۇئۈتىسب
سورىسى بۇلۋۇل ەب تۆ ۈپ ب رىئىاىن

تەگئۈرۈپ مەڭۇۈ ببىش ۆتبۈرەلمە
قى ىۋېنى تۈچۈن ھەر ەت قى ىۋۈتقبىن
زۈلىمالرڭىڭ بىشبقىالر توي ىاىڭبئە تبۇ
قەدەر ۈچ ۈ تەمەسب ىكىن  ،تۇڭىبڭ
قۇدرىنىنىببڭ چە ىبب تىكەڭ ىكىنبب ،
تۇڭىڭاى ۆرسەتمەي ،بى ئۈرمەي تۇرۇپ
تۇ ر خىلىمىيئىاىن ڭۇرغبۇن تىشبالرڭ
قى اى بب بولىببئىاىڭ ىقىن توبببئۈن
بۇ ردى مەخپ ب
بز شب
بۇل ئە بىب
بى ەتنب

يىلاىڭالر تەلۋەتنە ھىزىر تىئى.
توقۇشببىمىز مىڭببى مۇشببۇڭئۈل جىپببى
مۇشببەققەت ى  ،ئە ھەرخىبب تەڭئىشببە
تى ىببئە بولاببىن بولسببىمۇ ،بىزڭىببڭ
روھىمىزدىك جىسىرەت ،تىمبىڭىمىزدىك
ھببى ئەت ،بىزڭىببڭ م ڭىۋۈتقببىن بببۇ
تىكەڭ ى يولنىڭ بىزگە تىككب دۇڭيبى
بەخت-سىتىدىنىنىڭ يبولىن تىچىبئىاىن
بىر سىمىئى يول تىكەڭ ىكىن ھەرئۈقىت
تەسبب ىنىپ بىزڭبب رىاۋەت ەڭببئۈرۈپ
تۇرۈتن  ،چۈڭك بىز ھەر دۈتىم بىبر-
بىرىمىببزگە مەدەت ب رىببپ ،تىرۈدىنبب
تىئ يئىاىن سبۆزلەرڭ قى ىشبىتنۇل ئە
رىاۋەت ەڭببئۈرەتنۇل ،بىتۇرلىرىمىزڭىببڭ
تى تىزلىرىن  ،قەھرىمىڭ ىق ىرىن تبۆز
تىرۈ مۇ ھىزە قى ىشىتنۇل ،سىھىبى ەرڭىڭ
تببىرىرىن قىينببى قىينببى توقۇيننببۇل،

بىنىپ
بي سب
بىن ،تەمەلىب
ھەر ەت قى ىۋۈتقب
ب قىۋۈتقىڭ ىرىنىڭ بىرى تىئۇل .شبۇڭىڭ
بۆز
بڭ ب
بمەن بىزڭىب
بۇ دۈشب
بۈن بب
تۈچب
ۈچ بببۈ
تىلبببئىمىزدۈ تۇڭ ى ىببب
ببۆرۈڭمەينن  ،قەلۋىمىببزدە تىلالھنىببڭ
مببۆمى بەڭببئى ىرىۇە ب رىببئىاىن تەڭ
شىرى خىتىرجەم ى تۇياۇسب بىبزگە
تەسەل بو تن .

شۇ رڭىڭ تىبز بىسبىرلىرىئى بولبۇش
تۈچببۈن تىرىشببىپ توقببۇش ڭىيىببنىۇە
ەتنبببۇل .يەڭە بىبببر تەرەپبببنى ،
تۇسنىزلىرىمىز بىزگە دىنىي مىت رىيىلالرڭ
تە ى ىپ بەرگەڭئى بىشبقى تۆزىمىزڭىبڭ
تىرىر مىت رىيىل ىرىن  ،قىممەت ى ڭىدىر
ىنببىبالرڭ تە ى ىببپ ب رەتنبب  ،بببۇ

بزدۈ قىيس ب
بى ەردىك ئۈقنىمىب
مەدرىسب
ىرىببپ بىزڭبب
تەرەپببنى سببىق
ت پىببۋۈ رمىك دەپ قورقببىتنۇقيۇ يەڭە
خىتىرجەم ھىلئۈ بى ىم ىرىمىزڭب ت ىبپ
تۇيقۇمىزڭ خىتىرجەم تۇخ ىيبى يننۇل،
ببىز قىببب
ببۈڭك بىبببز تەقئىرسب
چب
تەئرىمەيببئىاىڭ ىقىاى چى ب دى ىمىببزدى
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ىنىبالرڭ توقۇغىڭس رى يىئۇز دۈشمەڭۇە
بولابىن ڭەپرىنىمىبز تىشسبى ،يەڭە بىبر
تەرەپنى تۆزىمىزڭىڭ شىڭ ىق تبىرىرىمىز
ئە بببىتۇر قەھرىمببىڭ ىرىمىز بىبب ەن
پەخىرلىنەتنۇل.

سببەھىپى ىرى بىببزگە دۇڭيببىڭ ببۆز
تىلببئىمىزغى تە ى ىببپ بەرگەن تىببئى،
تۇڭىڭ تبىرقى ىق دۇڭيىڭىبڭ ھەرقىيسب
تەرەقق قى ابىن شبەھەرلىرىن ئە ببۇ
شەھەرلەردە غەمسبىز خبىتىرجەم ھىلبئۈ
يورۇل سىنىپالردۈ تىلالھنىڭ ى مىن ئە
تۇڭىبببڭ دىنىنببب تۆگىنىۋۈتقبببىن
توقۇغۇچىالرڭ ۆرگىنىمىزدە ھەئەسبنى

توقۇغببىن جىپببىلىرىمىزڭ بىزڭبب دەم
ت ىشببقى قويببۇپ ب رىببپ تىسسببىق
تىتى ىمىزگە قىينىپ ەلۇەن بۈڭىمىزدىال
تۇڭنۇپ نەتنۇل ئە تىتى ىمىزدى ھ چ
تببىيرى اىنىم ەلمەيننبب  .مۇشببۇڭئۈل
چىغالردۈ تبىڭى ىرىمىزڭ بىبزگە قى ابىن
چىرۈي ىببق ڭەسببىھەتىن ئە تىلالھنىببڭ
بىببزلەرگە ب رىببئىاىن مۇ ىپىت ىشببىن

تىرنىيىرسىز ۆزلىرىمىزگە يىش ەتنب
ئە بىزگىمۇ تىلالھنىڭ شۇڭئۈل گبۈزەل
ۈڭ ەرڭ ڭ سبىپ قى ىشبن ھەر دۈتىبم
دۇتىيىمىزدۈ تى ەيننۇل.
بببىرۈ بببىرۈ بببۇ بەخننىببڭ بىزڭىببڭ
ئەتىنىمىببببزدە بىببببزگە ڭ سببببىپ
بولمىيئىاىڭ ىقىن  ،بىردى بىبر چىقىب
يولىنىڭ بۇ دۆلەتن تەر ت نىپ شۇ بىز

تەس ىنىپ قى ابىن ئەزڭ ىب سبۆزلىرى
بىزلەرگە قىينىئى جىسىرەت ،تەئرەڭمە
تىرۈدە تىتى قىالتن  ،دە خوجۇڭ ىرىمىزڭ
توشقۇزۇپ بەرگەن ھەرخى قۇرۇل يەل
ي مى ئە ڭىن-توقىچ ىرىمىزڭ يۈدۈپ
مەدرىسبەلىرىمىزگە يبۈرۈپ نەتنبۇل،
مەدرىسە ھىيىتىئىك تەسۋىرلىۇۈسىز بۇ
گببۈزەل ئە جىپببىلىق ھىيببىتىمىزڭ
قىڭ ى ىبب تەسببۋىرلىۇەن تەقببئىردىمۇ

تىڭ ىابببىن ،ىنبببو ردۈ بببۆرگەن
دۆلەت ەردىك تى ىم ببۇ ق ىرى بولابىن
تۇڭۋېرسىن نالرغى ب برى تىكەڭ ىكىنب
توڭۇپ يەتنۇل .بۇ تىرزۇيىمىزغى يىنى
تۈچببۈن بىردىنۋىببر توسببىلاۇ بولاببىن
«پىسبببپورت» چۈشببب ۈرۈشبببكە
بىش ىئۇل ،بىر پىسپورتۇم بولسبى شبۇ
تىلىي بى ىم يۇرت ىرىابى ب رىبپ بى ىبم
بۇ ق ىرىئى قىڭاۇچە تى سەم دەيئىاىن

يەڭىال تەسۋىرلەپ بو لمىيمىز.

ببببۇ بۈيبببۈ تبببىرزۇ ھەرئۈقىبببت
قەلىۋ ىرىمىزدە ي ىنجىيبئىاىن بولبئى،
شۇڭئۈقال دۇتىلىرىمىزدۈ ەم بولمىيئىاىن
بىبببر ت ە ىرىمىبببزگە تىيالڭبببئى،
تىرىمىزدىك تىقنىسىدى تەھۋۈل يىخش
تىتى ى ەرڭىڭ بىلى ىرى ڭۇرغۇن پبۇلالرڭ
بئەلۇە
بپ چەتب
بپورت ت ىب
خەج ب ەپ پىسب

بۇ مەدرىسى ەردە تبىي تبىيالپ بۈن
ڭببۇرىن ببۆرمەي پىببت بى ب ەن قببىن
تىلىشىپ ،چىشقىن بى ەن ڭبىن تىلىشبىپ

بىزڭىڭ تىسنى تىسنى بى ىبم سبەئىيىمىز
ت شىپ ي شبىمىز چوڭىيابىن ئۈقىبنالردۈ
بولسببى مەدرىسببنىك سىئۈقئۈشبب ىرىمىز
بى ەن تۆزتىرۈ دۇڭيى ئەزىيىنب ھەققىبئە
مببۇزۈ ىرە قى ىشببىئىاىن بولببئۇل.
ۈڭسببىرى تەرەققبب ق ىۋۈتقببىن تببور
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ئە توقىابببىن تى مىنببب تىسبببپىتالپ
ب رەلەيئىاىن قولىئۈ بىرە تىلمۇ دىپ وم
يوقالردى پەقەت بىبز ببىر تىكەڭمىبز.
ئە
بببببۈل
بببببزدە تەئە كب
بىب
قورقمىسالردىنمۇ ھەم بىز بىر تىكەڭمىز.
بىزدە تى ىم سىرۈڭ ىرىئىنمۇ يەڭە بىز
بىر توخشىيمىز ،چۈڭك بىزدە تى ىم-
مەرىپەت ت ىش چە ەڭۇەن ھب چ بىبر

توقۇشقى يولاى چىققىڭئۈ ،تۇ رغى ھەئە
بى ەن قىرۈپ تىلالھنى بىزگىمۇ شۇڭئۈل
ۈڭ ەرڭىڭ تىزرۈل ىشن تى ەيننۇل.
تىخىرى ببۇ دۇتبىلىرىمىزمۇ قوببۇل
بولئى ،تۇيۇقسبىز تۈسبنىمىزدە ب ە
ۈڭئۈز زۇلۇم جىلالت ىرىن تىيالڭئۇرۇپ
تۇرىۋۈتقىن بۇ زۈلىم ھى ىمىيەت ھەمبمە
تىدەمۇە پىسپورت ب رىشبكە بىشب ىئى،

قەئم دۇڭيىدۈ مەئجۇت تەمە تىبكەن.
چبببۈڭك يبببۇرتىمىز مە نەپ ىرىبببئە
تبببۆگىنى ۇەن دەرسببب ەر ھەممىسببب
دېۇببۈدە -بولۇپمببۇ ئەتىنىمىزڭىببڭ
جەڭببۇپ رۈيوڭ ىرىببئۈ -وممۇڭىسببت
تەشببۋىقىت ىرى ئە دىنسىز شببنۇرۇش
سىيىسەت ىرىنىڭ بىر پىرچىسىاى تىي ىنىبپ
قىلاىچ ،سىپىسىز توقۇتقۇچىالر قوشۇڭ ،
پەرئۈسىز توقۇغۇچىالر تۈزۈم بۇ يبىش

ھەممە تىدەم دەس ەپنە بۇڭىبڭ چۈشب
يببى تببوڭ تىكەڭ ىكىنبب بى ەلببمەي
گىڭۇىرۈپ تۇرۇپ قىلاىن بولسى ،ىبيى
بۇ تىشنىڭ يىلاىن تەمەس ىكىن بى ىبپ
تىلئى-تىرقىسىن توي ىمبىيال چەتبئەلۇە
سەلئە ت قىشبقى بىشب ىئى ،بەزى ىبرى
ۆرۈپ بب قى ئە سبىيىھەت تۈچبۈن
مىڭسببى ،يەڭە بەزى ىببرى قىڭببئۈقنۇر
ڭىيەت ەرڭ ۆڭ ىۇە پۈ ۈپ تۆي مى بىن
ئە بىرى يوقىن س نىپ خەيبرى خبوش
ئەتەن دىۇىنى ە ھەرخىب دۆلەتب ەرگە
قىرۈپ ت قىشقى بىش ىئى.

ڭوتىالرڭىبببڭ  %97ڭببب بببىردى
چىقىرىۋۈتببىتن  ،بببۇ مە نەپ ەردىكبب
بۇ
بۋۈل شب
بڭ تەھب
بۆرۈڭۇەن مىتىرىپنىب
ب
بولاىچقى يول ھ سىبنى مۇتىمى ە قى ىنئى.

بىزمببۇ بببۇ پۇرسببەتن قولببئى

بۈپ
بنۇرۇپ تۆتب
بۇڭ قىسب
بى شب
تەممب
نىشببكە تببوغرۈ ىببئۇ تى ىببم-
مەرىپەتكە بىزدە تىشنىيىل بىغ ىاىڭالرڭ
بىببز ب بۇ چەتببئەلۇە چىقىببپ ببۆرۈپ

بەرمەسنى  ،تەل تىغىنە ئە سىئۈقئۈشبالر
بىر بىرىمىزڭ سۆرەپ تى ىبم-تىرپبىن
تىشنىيىقىئۈ تىتى-تىڭى ىرىمىزڭ  ،دوسبت
بۇرۈدەرلىرىمىزڭ ئە تىڭبى ئەتىنىمىزڭب

بمەن
بۇ تىرالسب
بڭ شب
بئۇل ،بىزڭىب
بىقمىب
مۇسۇلمىڭ ىرىمىز بىرەر پىيئۈ-مەڭبپەتەت
ۈتۈش تۇيىقنى تۇرسبۇن ،تۆلەيبئىاىن
بەدى ىنىببڭ يۇقىرىس ب تۆلببۈم ،يببى
 37~14يى ىق قىمى ىشنى تىۋىرەت ببۇ
قىيى ئەزىپىن تىلىشبىپ تبۇرۇپ تبۆز
تۈسنىۇە ت ىشىتن  .تەمەلىيەتنە بۇ يولئۈ

تىشالپ تىلال رۈزى ىق تۈچۈن چەتبئەل
سەپىرىۇە تىتالڭئۇل ،دۆلەت ئە ھەتنبى
قىنئە تىتالپ تى ىم مى ىڭ ىرىن تىزدەشكە
بىش ىئۇل.
چەتئەلۇە چىقىپ بى بئۇقك دۇڭيبىدۈ
بىزدە قىرۈڭاۇ مەدرىس ەردە توقۇيئىاىن
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ڭۇرغببۇن بەدەل ەرڭبب تببۆلىۇەڭ ىكىن
ھەممىمىز بى ىمىز .بۇڭئۈل تىرال  ،ئە
تۇڭئۈل تىرالسمەن مۇسۇلمىن دۇڭيىڭىڭ
يەڭە بىشقى ي رىئە بولمىسى رە !..

جىپببى تىرتىببپ توقۇسببىقمۇ تببۆز
ئەتىنىمىزڭىببڭ قوينىببئۈ تىببئۇل ئە
ئەتەڭنىڭ قىممىنىن بۇڭ ى ىب ھب
قى مىاىن تىكەڭمىز.

بىز بۇ چەتئەل مىتىرىپىاى ھەيرۈڭ ىبق
بىبب ەن چۆ ببۈپ ەتنببۇل ،تى ىببم
سەپىرىمىزدە تۇڭج قەدەم بىسقىن دىيىر
مىسىر تىئى ،مىسىردۈ بولبۇپ تبۆتكەن

تببۇ چببىغالردۈ بىزڭىببڭ تۈسببنىمىزگە
ھەرخى مۇسىۋەت ەلۇەن تەقبئىردىمۇ،
تۇڭىڭاببى تىببئىيە جەھەتببنە بىزڭىببڭ
تەييىرلىقىمىز بولاىڭ ىق تۈچۈن تبىرتۇل

تىشالر ھەممەي ەڭۇە تىيىن ،ببۇ تەتبۈر
پىشىڭى ىكمۇ يى بىز مۇشۇ تەقبئىرگە
يىقمۇ بۇڭ توي ىنىپ پىكىر يۈرگۈزۈپ
بولاى ە ،ڭۇرغۇن تىمىلسىزلىقالر تۈپەي
بىيى
بۇل ،تىننب
بۇل-جب
بز جب
قەلىۋ ىرىمىب
روھسببىز ھىلببئۈ تببۈر ىيە سببەپىرىۇە
تىتالڭئۇل .تۈر ىيەگە سبى مەت ي نىبپ
بببيى  ،ھەرخىببب
ىۋۈلاىڭبببئى

تەڭئىشە قى ىپ ەتمەيننبۇل ئە يەڭىبال
روھ ۇل تىئۇل ،بىزڭىڭ مەڭىبۋىيىنىمىز
تببۇ قەدەر تببول تىببئىك ڭە تىتببى
تىڭىمىزڭىڭ غ م ڭە پۇل ،مبىل-دۇڭيبى
غ مبب  ،ڭە بب ەچە غ مبب بىزڭىببڭ
قەلىۋ ىرىمىزڭ پۇچۇلىمىينن .
مىڭى بۈگۈن ب ە -ۈڭبئۈز تبىرزۇ
قى اببىن تىشببۇ چەتئەلببئىك بى ىببم

شبببببەھەرلەردىك خى مۇخىببببب
تۇڭۋېرسىن نالرغى يەرلەشبنۈر ،ھەممىمىبز
تىلئىرۈش ى ىق تى ىبئە توقۇشبىمىزڭ
بىشالپ ەتنبۇل ،ئۈقىننىبڭ تۆتۈشب
بى ەن تىسنى تىسنى بۇرۇڭق ۈڭ ىرىمىزڭ
س اىنىشقى ئە ھىزىرق ھىيىتىمىز بىب ەن
س ىشنۇرۇشقى بىش ىئۇل.

يۇرت ىرىبببئۈ ،بى ىبببم تىشبببنىيىقىئۈ
يببۈرۈپنىمىز ،ھەمببمە تىشببالر بىببز
توي ىاىڭئە تىسىن بولمىابىن بولسبىمۇ
تەممى بىز تىرزۇ قى اىن توقۇش ھىيىتىاى
تىسىسەن ت رىشبنۇل دەپ تبوياليمەن.
ۆپىن ىمىزڭ بىرخى روھ سبىقى ى
ئە تۈمىئسىزلى تۇياۇس چىرمىۋۈلئى،
چۈڭك بۇ ھىيىت بىزگە بۈتكىنىمىزڭ
ببۈتمىۇىنىمىزڭ بەرسببە بىببز
تەمە

تببۇ چببىغالردۈ بىببز زۈلىمالرڭىببڭ
تۇتۇئې ىشببنى قورقسببىقمۇ تەممببى

بۇڭىڭاى قىڭئۈل مۇتىمى ە قى ىشن ت رب
تويالشمىاىن تىئۇل،

يولىمىزدى قىينىشن تويالپ بىقمىيننۇل،
چۈڭك بىزدە تۇ چىغالردۈ سىھىبى ەرڭىڭ
روھ بولسى رە ھەر بىر قەدىمىمىزڭ
بىتنۇل ئە
بپ بىسب
بت قى ىب
سبىئۈپ تۈمىب
تۈمۈتۋۈر تىئۇل.

چەتئەل ھىيىت بىزگە ۈتكىنىمىزڭىبڭ
قىرشىسىن بەردى ،تىرزۇ قى ىپ چىققبىن
يورۇل سبىنىپالر ،تبىزۈدە ،ەڭ تىشبى
مۇھىنالر ،غەمسىز توقۇغۇچى ىق ھىيبىت

تۇ چىغالردۈ بىز قىرۈڭاۇ مەدرىسب ەردە
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تۈچبببۈن ھىزىر ڭابببىن تۈگۈڭبببۈش
مبببۇھىن ىرى بىزڭببب ھەقىبببقەتەن
بئۇردى.
برۈن قىلب
بۆيۈڭئۈردى ئە ھەيب
سب
ەڭ ۇشببىدە مە ببنەپ ەر ،يببورۇل
سىنىپالر ،تى م مۇڭىزىرى ەر ،تى ىبم ئە
تى ىم تەھ ىۇە بولاىن ھبۆرمەت ىمنب
تەجەب ەڭئۈرمىسۇن!

بىببزگە قۇچببىل تىچمىببئى ،شببۇڭ ە
تۇلۇغۋۈر غبىيى ەرڭ بۆڭ ىۇە پۈ بۈپ
چىققببىن بىاۇبببىر ڭەئقىببرۈن يببىش
غۇڭ ى ىرىمىز ،مى ەتنىڭ تۈمىئى بولاىن
يىش يىۇىن ىرىمىبز ،تۈممەتنىبڭ گبۈل
تىج مى ەتنىڭ تىڭىس  ،تەر ە ەرڭىبڭ
تىمىڭىن بولابىن مەسبۇم قىزلىرىمىبز،
بۇ رڭىڭ بىبر قىسبم تى ىبم يولىبئۈ

يەڭە بىر ھەقىقەت شۇ  ،ھەر قىڭئۈل

بىر ،تىكك يى تى ىئىال تىرتمىابىن
جىپى-مۇشەققەت قىلمىبئى ،ببۇ تى ىبم
تىشىق ىرىئى تىلالھنىڭ تىرۈدىس بى ەن
تىل ىنىپ قىلاىن تىزغىنە توقۇغۇچىالر مىڭى
بۈگۈن دۇڭيىڭىڭ ھەرقىيسب جىي ىرىبئۈ

بىببر توقۇغۇچىنىببڭ تولببۇل توتنببۇرۈ
مە نەپنى ىيىنكب ھىيىتىبئۈ تبىلالش
تىرنىيىرلىق بولىبئىكەن ،توقۇيبئىاىن
ەسپ  ،تىرزۇسب  ،مە نىپب  ،تبۆزىن
قىڭبببئۈل ي نى ئۈرۈشببب  ،ڭ مىنببب
تۈگۈڭۈش  ،ھىيىتنى قىڭئۈل يىشىشبقى ە
ھەمببمە تىرنىيببىرلىق شببۇ تىنسببىڭنىڭ
تۆزىئە بولىئىكەن ،توقۇغۇچىالر تۈچۈن

چىبببئىمى زۈلىمالرڭىبببڭ ھەرخىببب
توزۈق ىرىئۈ ھىيىت  ،ەلۇۈس  ،يىشب ىق
بىھىرى ئەيرۈن قى ىنئى.

ھەرخى تۇڭۋېرسبن نالرغى تورۇڭ ىشبىپ
توقۇشببب ىرىن دۈئۈمالشبببنۇرىۋۈتىئۇ.
بۇ رڭىڭ مۇت ەل ۆپ قىسبم بولسبى
تۈر ىيەڭىڭ ھەر قىيس تۇڭۋېرسنىن ىرىئۈ
بر
بئۇ ،بىب
ھەرخىب پەڭب ەردە توقۇئۈتىب
قىسبببىم ىرى بولسبببى تۈلۇى ىببب
تىرىش ىڭ ىق ىرى بى ەن ڭىھىيىن يىخش
ڭەتىجى ەرڭ قولاى ەلنۈرۈئۈتىئۇ.

بمە شببىرۈتىت
ىببئىاىن ھەمب
بئى
قولب
يىرىنى ىپ ب رى ىئىكەن ،بىرۈل تۇ رڭىڭ
تببۆگنى قى ىبب قى مىسبب ىق  ،بببۇ
شبببببىرۈتىنالردى پىيبببببئى ىنى
پىيئىالڭمىس ىق بى ەن ھ كىمنىڭ ىرى
بولمىيئىكەن ،بىزدە ب سىماى ۆڭبۈپ
قىلاىن ،بىبرى ھەيبئە ى ى قى مىسبى
تى ىببم ت ىشببمۇ خببوش يىقمىيببئىاىن
بىلىالرغى بۇ شىرۈتىت بىر تىز رېئى سبىيە

تىلئىمىزدىك بۇ توقۇش مۇھىنىاى قىرۈپ
بىزڭىڭ توقۇپ چىققىن مەدرىسبەلىرىمىز
بىبب ەن س ىشببنۇرۇپ ببۆزلىرىمىزگە
بو ردۈ
بز ىنب
بئۇل ،بىب
بىنەلمەي قىلب
تىشب
ۆرگەن يورۇل سىنىپالرڭىڭ تى ىبئىك
توقۇتبببببۇش م نبببببودلىرى ،ئە
توقۇغۇچىالرڭىڭ رۈھەت بى ىم تىۇەل ەش

قى ئىمۇ تەينىئۇر بەزى توقۇغۇچىالرڭىڭ
ھەددىئى زىيىدە بىرۇدلىشىپ نىشب
ت اىر ئۈتىئۇ.

تۇڭۋېرسبببنىنالرغى ىرىبببپ بببۆز

تەممى بىزدە
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تى ىم تىشىق ىرى دۇڭيىدۈ

تببىز تۇچرۈيببئىكەن ،شببۇڭ ە ت سببى
شببىرۈتىنن قەدىرلەيببئىاىن ،يىخشبب
ۈتۈپربببىڭىالرڭ تىئۈتالشبببنۇرىئىاىن

توقۇغببۇچىالر ڭىھببىيىن تببىز تىببكەن،
چۈڭك بۇ رڭىڭ ھۆر ئەتىن  ،تى ىبق
تىتى ىس  ،گۈزەل يبۇرت  ،ئە بۇ رغبى
زۇلببۇم سببىلىئىاىن تەمە  ،تە سببى ە
بب ە -ۈڭببئۈز بۇ رڭىببڭ غ مىنبب
يەيئىاىن رەتىس ىرى بىر تىكەن .توقۇسى
ت رىمۇ يىخش بولىئىكەن توقۇمىسبىمۇ
تىچ يىلىڭىچ قىلمىيئىكەن .تەممى بىزڭىڭ

بىن،
بجە قىزۈڭاب
برى ڭەتىب
بىرىرنى ب ب
تب
مى ىنىۇە ئە ئەتىبنىۇە شبىن شبەرەپ
ەلنبببۈرۈپ تۇلبببۇ تبببۆھپى ەرڭ
قوشقىڭالرڭىڭ ھەممىسب بىبزدە جىپبى
مۇشەققەت ەر بى ەن تىئلىنىپ توقۇغبىڭالر
تىكەن .شۇڭئۈل بولاىن تىبكەن بىزمبۇ
ھەم قبببىياۇڭ بببۈچكە ،تبببىزۈبن
ت ن ببببرگىيىۇە تىيالڭببببئۇرۇپ ،غەم

يۇقىرىببئۈ تى اببى ت ىببپ تببۆتكەن
ڭ مەت ەرڭىبببڭ ھەممىسببب بىبببزدى
تىرتىۋې ىناىن بولاىچ بىز بۇ ڭ مەت ەرڭ
قولىمىزغى ت ىشىمىز تۈچبۈن يۈ سبە
غىيە ،سۇڭمى تىرۈدە ،ئە پەئقۇلئبىددە
تىرىش ىڭ ىق بى ەن ت رىشىشىمىزغى توغرۈ
ىئىكەن.

تەڭئىشى ەرڭ چۆرۈپ تىشبالپ ،يبىئۇز
دۈشمەن بىزڭب مەھبرۇم قويابىن ھەر
سببىھە تى ىم ىرىن ب پۇخنببى تىۇەل ب ەپ
تۆزىمىزڭ ھەر تەرەپبنى ي نىشبنۈرۈپ
تۈممەتكە پىيئىسب ت ۇىبئىاىن تى ىبم
سىھەسببىئە چىقنىاببىن يۇلنببۇز ردى
بولىشببىمىز ،تببۆزىمىزگە مەڭۇۈلببۈ
تىرىش ىڭ ىق روھىن تىك ىشىمىز رە !

بۆز
بالردى تب
چۈشبكۈڭ ۈ ئە ت ڭىرقىشب
ۈچىمىزگە تىيىنىپ قۇتۇلمىسىل بىبزگە
بىشقى چىرە يول تىكەن .تۈمىئسبىزلى
تىنسببىڭنىڭ تۆگىنىببئىاىن ،تەپە كببۇر
قى ىئىاىن ،توياليئىاىن ،تىرىشبىئىاىن،
ئە تۆزىۇە مىددى ئە مەڭىبۋى ببىي ىق
توپاليئىاىن ئۈقنىنىڭ ي رىمىن ئە يى
تۇڭىڭبببئىنمۇ بببۆپرە ىن يوققبببى
چىقىرىئىكەن.

بى ىشىمىز رە كب بىبز ئەتىنىبئى
ڭەچبب ە يىبب تىيرى ىببپ ق ىپمببۇ
تىتى ىسىئى خەت ەلسە تۇڭ توقۇمىي
يىسنۇقنىڭ تىسبنىاى بىسبۇرۇپ قويبۇپ
دۈئۈم ىق تىلابى تى ۇىبرى ەپ توقۇغبىن
تىبببئۇقىدىر دۈمولالمنىببڭ ،مەمنى بب
تەئپىقنىڭ ،تىزبىسىرلىرى بىز.

بىزڭ قىپ ىۋۈلاىن ببۇ چىرىسبىزلى ،

ئەتىن تۈچۈن ج ن پىبئۈ ،يبۈرىۇ
سببەئدۈ بولاببىن سببىبىت دۈمببولالم،

بىبببز دۇڭيبببىئى تى ىبببم پەن ئە

مبببۇھەممەد تەمىببب بۇغرۈ رڭىبببڭ
تىزچى ىرى ،تىمىڭەتئۈرلىرى بىز...

يىنال
تەرەققىيىتالر بى ەن تۇچرۈشقىڭئى
تببۆزىمىزد يىنەرسببىزلىكنىڭ ڭەقەدەر
ۆپ تىكەڭ ىكىن توڭۇپ يەتنۇل ،تەممى
تۇڭ تولۇقالشقى رىاۋىنىمىز ،ھىممىنىمىز
بولسىمۇ ،ي نەرلى تەمە .
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يىڭئى بىشالڭاۇچ ئە تولۇقسىز توتنۇرۈ
مە نەپ ەرڭ ۇچبىر -1بىشبالڭاۇچ ئە
ببۇپ
ببنەپ ەردە توقب
ببۇرۈ مە ب
-1توتنب
پۈتنۈرگەن.

شببەرقىي تۈر ىسببنىن مىقيىسببىئۈ
« رەم قىرىم» دەپ دۈڭبق چىقىرغبىن،
ي قىنق زۈمبىن تبىرىرىمىزدۈ تبۆچمە
يۇلنۇز بولۇپ پىرلىاىن ،مەشھۇر تبىلىم،
دىنىببببي تىسببببالھىت  ،دەئەت ئە
تەب ىا ى ەر تۈلۇىس  ،جىمىتەت تەربىب
بئۇ رىم
بنىز تىبب
بۇم ش ب ھىت تۇسب
مەرھب
تىبببئۇئەل -1944يى بب -9تىينىببڭ
 -37ۈڭ  ،ۇچىر ڭىھىيىس وڭى شەھەر
مەر ىزى سىقسىل مەھەل ىسىئە ،يە بكە
تىتى ىئە دۇڭيىغى ەلۇەن.
تىجىرەت

تىتىس تۇڭىڭ پەئقۇلئىددە تەقى ىبق،
ھوشيىر ،زېرە تىكەڭ ىكىنب بىيقبىپ،
قىڭئۈل قى اىڭئۈ ەلۇۈسبىئە يبىرۈم ىق
تىدەم قى ىپ تەربىيى ەپ ي نىشنۈرۈشبن
توي ىشىۋۈتقىن بىر پەينبنە ،مۇسبنەبىت
وممۇڭىست خىنىي ھى ىمىيىن رەتىسب
بيى
مىئزېئوڭ تۆلبۈپ ،تۇڭىڭبئى
خىنببىي سىيىسببىن تۆزگىرىببپ« ،ھەر
مى بب ەت تۆزىنىببڭ دىنىببي ت نىقببىد ئە
تببۆرپ-تببىدەت ىرىۇە تەمەل قى ىبب
بىڭۇن
بۇەن قب
بۇە» دېب
بن ىكىۇە تىب
تەر ىب
بىپ،
بى تەگىشب
بۇ قىڭۇڭاب
بىن .بب
چىقىرى اب
بۇزۇن يى ببالر تببۈرمى ەرگە ،قببىرۈڭاۇ
تب
زىنبببئۈڭالرغى قىمىلابببىن ،تەمبببۇە

مەرھۇم تۇسنىز تىبئۇ رىم تىبئۇئەل
تىتى ىنىببڭ  17پەرزەڭنىنىببڭ تببۈچىن
پەرزەڭنبب بولببۇپ ،توقببۇش ي شببىاى
ەلۇەڭئە بىر يىڭئى قۇرتىن سبىئۈدىن
ئە دەسببب ەپك دىنىبببي سبببىئۈدىن
تىتى ىسىئە تىتىسىئى چىقىرسى ،يەڭە بىر
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قۇرتىڭالردى تى ىبم تەھسبى قى ابىن،
تۇ رڭىڭ ھىيىت تەجرىۋى ىرىن  ،توقۇ-
توقۇتببۇش سىھەسببىئىك تەجببرىۋە-
سبببىئۈق ىرىن  ،دىنىبببي ئە مى ىبببي
پىكىرلىرىن ۆڭۈل قويۇپ تۆگەڭۇەن.

مەيئۈڭ ىرىئۈ ت اىر تەمۇە كە سب ىناىن،
ھەر تۈرلۈ قىيى -قىسبنىل ،تبىزۈب-
توقببۇبەت ەرڭ ب شببىئى تۆتكببۈزۈپ
بىڭىق ىق
بىن سب
بىپ قىلاب
بئى ت شب
تۆلۈمب
بى ىرە تەھ -تى ىبم دۈمبول ى ىرىمىز،
قىرىي-قۇرتىڭ ىرىمىز قويۇپ ب برى ۇەن،
تى ۇىرى تىقىۋېنى ۇەن مەسجىئ-جىمەلەر
ي ڭىببئى ت ى ىببپ ،چ قىببۋېنى ۇەن
مەسجىئ-جبىمەلەر ي ڭىبئى سب ىناىن
ھەمئە مەسجىئ-مەدرىسەلەردىك توقۇ-
توقۇتۇش ئە دىنىي تىقىرتى تىشب ىرى
ي ڭىئى بىش ىۋەتكەن.

-1984يى بب  ،ھۆرمەت ىبب تۇسببنىز
بڭ
بئۇئەل ئەتىنىمىزڭىب
بئۇ رىم تىبب
تىبب
قىغى ىق ڭىھىيىسىۇە ب رىپ ،تىجبىئۇزچ
وممۇڭىست خىنىينىبڭ تۈرمىسبىئە 34
يى يىتقىن ،ي ڭ تۆزگەرگەن سىيىسەت
بيى ،
سىيىسىئۈ تۈرمىئى چىققىڭبئى
دىنىي تىقبىرتى خىزمىنىنب ي ڭىبئى
بنىن
بەرقىي تۈر ىسب
بىش ب ىۋەتكەن ئە شب
خەلقىنىببڭ ت نىقببىدىي ،سىيىسببىي ئە
تىجنىمىتىي جەھەت ەردىك پىكىرلىرىنب
قىينىبببئى جىڭالڭبببئۇرغىن دۈڭ ىبببق
مۇتەپە كۇر تىلىم تىبئۇلھ كىم مەخسبۇم
ھببببىجىم ( )1993 _ 1934بىبببب ەن
تۇچرىشىپ ،تۇڭىڭئى تەلىبم تىلابىن.
شۇڭىڭ بى ەن بىرگە ،تۇلۇ ئەتىنىمىبز
شببەرقىي تۈر ىسببنىڭنىڭ ھەرقىيسبب
جىي ىرىئى توقبۇش تۈچبۈن ەلبۇەن
مىڭالرچە تبىلىپالر بىب ەن توڭۇشبقىن،
تۆزتىرۈ پىكىر تىلمىشنۇرغىن ،چۈشبىنى
ھىسى قى اىن.

تۇسببنىز تىبببئۇ رىم تىبببئۇئەلىنىڭ
چەتئەلئىك تىنىس مبۇھەممەد تىمىب
تىبئۇئەلىنىڭ ت ينىپ ب رىشى ە ،مەرھۇم
تىبئۇئەل تى بى پۇرسبەتن غەڭىبمەت
بى ىپ ،توغ تىبئۇ رىم تىببئۇئەلىن
ۇچبببىر ڭىھىيىسبببىئىك دۈڭ ىبببق
تۆلىمى ردى رەسنە مەسبجىئى تىمبىم
تىببئۇلھە ىم دۈمبولال ھىجىمابى تىلىبپ
قى ىببپ تىپىرىببپ بەرگەن .تۇسببنىز
تىبببئۇ رىم تىبببئۇئەل تىلىپ ىققببى
ب رى ۇەن ۈڭئى بىشبالپ تىرىشبىپ-
تىرمىشببىپ ،قىسببقى ئۈقىببت تى ىببئە
ۆرۈڭەرلى دەرىجىئە تى ىبم تەھسبى
قى اىن .تى ىم سەئىيىسب تىشقىڭسب رى،
بىر تۇسنىزدى تىلاىن دەرسكە قىڭبىتەت
قى مببىي ،مەھەل ىسببىئىك سىقسببىل
مەسببببجىئى تىمببببىم سببببىئىق
قىرىھىجىمئىنمۇ دەر ت ىشقى بىش ىاىن.
تۇڭىڭئى بىشبقى يەڭە تبۆئەن بىجبىل
مەسجىئى تىمىم تىببئۇ رىم دۈمبولال
ھىجىم ،چىڭۇى ىق بىرۈت دۈمولال ھبىجىم
قىتبببىرلىق مەشبببھۇر ئە پىشبببقەدەم
دۈمببولالمالردى  ،مببۇرەتنەپ قببىرىي-

تۇ تىشبۇ -1984يى ىبئى بىشبالپال
توقۇ-توقۇتبۇش ئە تەب ىبق قى ىب
سىھەسىۇىمۇ تىتالڭابىن ،بىبر يىڭبئى
توقببۇپ ي نى سببە ،يەڭە بىببر يىڭببئى
توقۇغىڭ ىرىاببى تىزچى ب تەمەل قى ى ب
بى ەن بىبرگە ،شبەرقىي تۈر ىسبنىڭنىڭ
پۈتببۈن شببەھەر-رۈيببون ،ي ببزۈ-
قىشالق ىرىن تىي ىنىپ يبۈرۈپ ،مى ىبي
تۆرپ-تبىدەت ئە دىنىبي تەشبۋىقىتن
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ڭۇرغۇن ڭىرسىئە قىز-توغۇلالرڭ ي نىم،
مەسببۇم خببىڭىم-چو ببىڭالرڭ تببۇل
قىلببئۇردى .يىشببىنىپ قىلاببىن تىتببى-
تىڭىالرڭ پەرزەڭن ىرىئى جۇدۈ قى بئى.
ھەم مببۇقەددە دىنىمىزڭىببڭ بببىرلىق
سببىمۋول ىرىن ھەم مى ىببي تببورپ-
تىدىنىمىزڭىببڭ بببىرلىق سببىمۋول ىرىن
يوقىنىشقى ،بۇزۇپ-چ قىشقى تۇرۇڭبئى.
دېمە  ،خىنىي ھى ىمىيىن تىنسىن تەق
يەتمەيبببئىاىن ببببىرلىق ئەھشبببىي
جىنىيەت ەرڭ تىش ىئى.

بۈچەينى خىزمىنىن ب بىش ب ىۋەتكەن.
ب
تۇزۇن يى الر دىنىي بى ىمبئى مەھبرۇم
قىلاببىن بى ببىرە خەلقىمىببزگە تەب ىببق
قى ى  ،بى ۇەڭ ىرىن تۇ رغى يەتكۈزۈش
بى ەن شۇغۇلالڭاىن.
تەس ىئە ،شەرقىي تۈر ىسنىن خەلقىنىڭ
ببالپ-1987 ،
ببئى بىشب
-1939يى ىب
يى ىاى ە بولاىن تەخمىبنەن  37يى ىبق
تۆتمۈش تىننىيى ت ىنىش ىق تىبئى.
وممۇڭىسببت خىنببىي تىشبباىل ى ىرى
ئەتىنىمىزڭ -1939يى ب سىۋۈلاىڭئى
بىشالپ ،بۇ مبۇڭۋەت زېمىننب مەڭۇبۈ
تۆزىنىببڭ مۇسنەم ىكىسبب قى ىببۋې ى
تەمەسىئە ،خەلقىمىزگە قىرىنى سىيىسىنىن
ۈڭئى  -ۈڭۇە ت اىر شبنۇردى ،مىبڭ
يى ئى ب رى ت نىقبىد قى ىبپ ەلبۇەن
مببۇقەددە تىسببالم دىنىنبب تببۈپنى
بببىن
بببۈن قى مىاب
بببوقىنى تۈچب
يب
تەسببكى ىك ەرڭ قى ببئى .بببۇ رەزىبب
ڭىيىنىن تىشقى تىشبۇرۇش تۈچبۈن تەڭ
ئەھشببىي ەرچە سىيىسببەت يۈرگببۈزۈپ،
تىلئى بى ەن رەھۋەرلەر ،دىنىي تبىلىم-
تۆلىمى ر ،ئىجئۈڭ ىق زىيىلىيالر ،خەلبق
تى ىببئە تەسببىرى بببىر جىمببىتەت
تەربىب ىرى ،يۇرت چوڭ ىرى ،تىقسىقىلالر
ئە ببببىيالردى بىشبببالپ ،شبببەرقىي
تۈر ىسنىن خەلقىنىڭ ۆزگە بۆرۈڭۇەن
بى ىم ى ئە قىمبمەت-قىرۈشبقى تىبۇە
زۈت ىرىن ھەر خىب بۆھنبىڭالر بىب ەن
قىرىالپ ،سىنىپالرغى تىيرىپ ،بىر-بىبرى
بى ەن تى شنۇرۇپ ،غبىلجىرلىق بىب ەن
تۆلنۈردى ،خىلىاىڭ ە تۇتقبۇن قى ىبپ،
تببۈرمى ەرگە قىمىببئى ،يۇرت ىرىببئى
سۈرگۈن قى بئى ،مبىل-مۈلبۈ ىرىن
مۇسببىدىرە قى ىببپ ،بببۇ پ تىلىببئى.

بۇددى
بالردۈ ،ئەتىنىمىبزدە خب
تبۇ يى ب
ببي
ببئۈل دىنىب
ببئە ال ھ قىڭب
ھىزىرقىب
بۇپ،
بول بولب
بەلەر يب
بنەپ-مەدرىسب
مە ب
بىرلىق مەدرىسە ئە ڭۇرغۇن مەسبجىئ-
جىمەلەر چ قىبپ تىشبالڭاىن ،چ قى مبىي
تىمىن قىلاىن مەسجىئ-جىمەلەر بولسبى،
تۇڭۇۇز ب قى ىئىاىن ت اى اى ،يىغىچ ى ىق
ىرخىڭى ىرىاى ،تىشب ىق
ئە تۆمۈرچى ى
سىقالش تىمۋىر رغى تىيالڭبئۇرۇئې ىناىن
تىببئى .بببىرلىق تببىلىمالر شببەينىڭنىڭ
تەق ىۇە ەلمەيئىاىن ھەر خى جىنىيەت،
تۆھمەت ەر بى ەن قىرى ىنىبپ ،تۇتقبۇن
قى ىناىن ،بەزى ىبرىۇە تۆلبۈم جىزۈسب
ب رى ىببپ ت نىببپ تىشببالڭاىن ،تىمببىن
قىلاىڭ ىرى تۇزۇن مۇددەت ىب قىمىققبى
ھۆ ۈم قى ىناىن تىئى .شۇڭىڭ تۈچۈن،
بببۇ  37يى ىببق قۇل ببۇل جەريىڭىببئۈ
تۆسۈپ ي بنى ۇەن يىشب ىرىمىز تىسبالم
دىنىن تبۆگىنى ئە تۆزلەشنۈرۈشبنى
تىمببىمەن مەھببرۇم قىلاببىن بولببۇپ،
شەھەرڭىڭ چەت ىرىئە ھەپنىئە بىر ق نىم
توقۇلىئىاىن جۈمە ڭىمىزىاى يوشبۇرۇڭ ە
ىپ يىاى ىئىاىن ڭەچ ە مىڭ جىمىتەت
تى ىئە جۈمە ڭىمىزىاى تىمىم ىق قى ىبپ
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تۇرپببىن ئىاليەت ىرىنىببڭ ڭببىھىيە-
شبەھىرىن بۆپ
ي زى ىرىن  ،تۈرۈم
ق نىمالر زىيىرەت قى ىبپ ،جەمئىيەتنىبڭ
ھەر سببىھە ،ھەر تۈرلببۈ تببىدەم ىرى
بى ەن تۇچرۈشن  ،تۇقۇمۇش ۇل تەدىپ-
يىزغۇچىالر بى ەن سۆھۋەت ت ىپ بىردى،
ھەتنى وممۇڭىست پىرتىيىسىۇە تۆتبۈپ
بىلىيالرڭ
بىدىر-زىيب
بي ب
بكەن مى ىب
ەتب
زىيىرەت قى ىپ ،تۇ ر بىب ەن مۇڭبىزىرە
ت ىببپ بببىردى .تۆزىنىببڭ تببۆزگى ە
تۇس ۇب  ،يىرقى تبىئۈزى ،تۆتكبۈر ئە
دۈدى پىكىرلىرى بى ەن تەب ىق قى بئى،
دىنن  ،تەئھىبئڭ  ،تىلالھنىبڭ ببىر ئە
بىرلىكىنبب توچببۇل ئە چۈشىنىشبب ى
قى ىببپ يەتكببۈزدى ،پەياەمۋەرڭبب ،
قۇرتببىڭن  ،سببۈڭنەتن  ،قىيببىمەتن ،
ھ سىبن  ،جىزۈ ئە مۇ ىپىتن  ،جەڭبنەت
ئە دوزۈخنببب تى مىبببي تۇسبببۇلئۈ
بىڭ ىرىمىزڭ دى ب
بەڭئۈردى .تىنسب
چۈشب
ڭىمىئۈ تويئۇرۇلاىن خۇرۈپبىت ،ببۇزۇل
تەقىببئە ،ڭىچببىر تەخببالل ،يىمببىن
قى مىشالردى تىگىھالڭئۇردى .ي ڭىبئى
ي نىشكەن ،بىر چىقى يبول تىپىلمبىي
ق ىۋۈتقىن ڭۇرغۇن توت يۈرە  ،قەتئىي
تىرۈدى ى  ،قەيسەر ،دى سۆيەر ،ئەتەن
سۆيەر ،مى ەت سۆيەر تىلىپالرغى تبۈلۇە
بولئى .خەلقىمىبز تىرىسبىئۈ « برەم
قىرى» دەپ توڭۇلئى.

بەرگۈدە بىرەر تىدەم چىقمىيئىاىن بىبر
تەھۋۈل شە ى ەڭۇەن تىئى .يىش ىرىمىز
بولسى پۈتۈڭ ەي دىنسبىزلىق تىئىيىسب
بى ەن زەھەرلىنىۋۈتىتن .
-1987يى ىاى ەلۇەڭئە ،وممۇڭىسبت
خىنبببىي سىيىسبببىنىنىڭ ڭىسبببۋەتەن
تۆزگىرىشببىۇە تەگىشببىپ ،شببەرقىي
تۈر ىسنىن خەلق بىرتىز بولسىمۇ ڭەپە
تىلئى ،جىپى ەش ھۈڭەرئەن -ىسبىپالر،
بببىغۋەن-دېھقببىڭالر ،تىجببىرەت ى ەر،
چىرئى ىالر تۆز سبىھەلىرىئە ي ڭىبئى
تىۇى ى يىرىنىشقى بىشب ىئى .شبۇڭىڭاى
تەگىشببىپ ،تببۈرمى ەردە ،تەمببۇە
مەيئۈڭ ىرىئۈ ھىيبىت قىلابىن تەھ ب -
تى ىببم ،قببىرىي-قۇرتببىڭالرمۇ قويببۇپ
يى مەسجىئ-جىمەلەردە،
ب رى ۇەڭئى
مەدرىسەلەردە ي ڭىئى دىنىبي توقبۇ-
توقۇتۇش تىش ىرى بى ەن شۇغۇلالڭئى.
بۇ خىزمەت تەخمىبنەن  17يىب دۈئۈم
قى ئى .بۇ جەريىڭئۈ ڭۇرغبۇن تبىلىپالر،
ئەتەن توغالڭ ىرى ي نىشىپ چىقن .
مەرھبببۇم تۇسبببنىز تىببببئۇ رىم
تىبئۇئەلىنىڭ دەئەت ،تەب ىق ،توقبۇ-
توقۇتببۇش تىشبب ىرىن بىشبب ىۋەتكەن
يى ىببرى دەل مۇشببۇ يى الرغببى تببوغرۈ
ەتن  .تۇ بىبر يىڭبئى تىرىشبىپ-
تىرمىشىپ بى ىبم تىشۇرسبى ،يەڭە بىبر
ە ،ۈڭئۈزڭ ۈڭئۈز
ىن
يىڭئى
دېمەي تەب ىق قى ى  ،دىب تبۆگىنى
بى ب ەن مەشبباۇل بولببئى .ھەرقىيس ب
شەھەر-رۈيوڭالرڭ  ،ي زۈ-قىشبالقالرڭ ،
مە نەپ-تۇڭىۋېرسبىن نالرڭ  ،تىبئۈرە-
خىزمەت تورۇڭ ىرىن تىي ىنىپ يبۈرۈپ،
بولۇپمۇ قەشقەر ،خوتەن ،تىقسۇ ،ور ،

تۇ ڭەگىال بىرسى ،تەزىز خەلقىمىز تۇڭ
سببۆيئى ،تۇڭىڭاببى قۇچببىل تببىچن ،
جىرۈڭ ىق ئە مۇڭ ۇل تىئۈزىن تىڭشىشقى
تىلئىرىئى .تۇڭ بىر تىڭشىاىن ىشب
بر
بىرزۇ قىالتن ب  ،بىب
بن تب
يەڭە تىڭشىشب
ۆرگەن تىدەم يەڭە ۆرۈشن  ،تەب ىاىن
تىڭالشن  ،سۆھۋىنىن تىڭشىشن تۈمىبئ
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قببولالپ-قۇئئەت ىشببىۇە ت رىشببىپ،
ھەرقىيس شەھەر-ي زىالرغى ڭەيئى ئە
سىڭ ۈڭسىيى ۆپەيبئى .مەسبى ەن،
مەرھۇم تۇسنىز تىبئۇ رىم تىبئۇئەلىنىڭ
قەدىنى سەپئىش تىببئۇ رىم زىيبىپ
رەم قىرى دەپ توڭۇلاىن)ڭىڭ
(ى ى
ت ينىببپ ب رىشببى ە ،يببىلاۇز ۇچببىر
ڭىھىيىسىئىال ت ى اىن مە نەپنىڭ سبىڭ
-1997يى ىنىڭ بىش ىرىاى ەلۇەڭبئە 13
ە يەتكەن تىئى

قىالتن  .تەب ىا ىرى تۈڭئىلاۇغى ت ىنىپ،
ل ننى ىببرى خەلقىمىببز تىرىسببىئۈ ەڭ
تىرقىلئى .تۇڭىڭ تەب ىاىنب بىۋۈسبىنە
تىڭ ىيىلمىاىڭالر ل نبنى ەردى تىڭ ىبئى،
تۇڭ غىيىۋىڭە سۆيئى ،تۇڭىڭ بى ەن بىر
تۇچرىشىشن تىرزۇلىئى ،تۇ ىئىكەن،
پى ڭ يەردە تەب ىق قى ىئىكەن دېبۇەن
ىنب ب ە،
گەپن تىڭالپ قىلسبى،
يولن تۇزۇن دېمەي ،بىرلىق تىلبئىرۈش
تىش ىرىن تىشالپ ،توپ-توپ بولۇپ،
ھەتنى ڭىھىيە تىتالپ ب رىپ تىڭشبىئى.
بىر تىڭ ىاىن يەڭە تىڭالينن  ،تىڭشىپ-
تىڭشببىپ تويمببىينن  .خۇ سببى ەپ
ت ينسىل ،ھەممە تۇڭ يىخش بۆرگەن
تىئى .تۇڭ سۆيۈش ،تبۇڭ يىخشب
ۆرۈش تىلالھنىڭ بىر مۆجىزىس بولسى
رە .

بۇ يەردە شۇڭ تەسكەرتىپ تۆتبۈش
رە ك  ،تۇياۇر خەلق تىسبالم دىنب
بى ەن مىڭ يى ببۇرۇن شبەرەپ ەڭۇەن،
تىسببالم تەقىئىسبب قببىن-ق نىاببى
يۇغۇرۇلاىن ،تەزەلئىنال ت سى  ،پى ئە
سىپ مى ەتنۇر .تىرىرنىڭ بىر مەزگى ى
بببورۈن-چىپقۇڭ ىرىاببى
تۆتكببۈڭ
تۇچرۈپ ،مەلۇم دەرىجىئە زەھەرلەڭۇەن،
يولئى چىققبىن ئە ھەرقبىڭ ە دىنبئى
چىقىپ ەتكەن تەقبئىردىمۇ ،دىنىمىبز
توغرۈ رەئىشنە چۈشەڭئۈرۈلسە ،تۇ رڭىڭ
قىڭ ىرىببئىك تەسبب ىي خ مىرتببۇرۇش
ي ڭىئى ھەرىكەتكە تۆتبۈپ ،دەرھبىل
توغرىاى قىينىئىاىن ،ھەقنب قبولالپ-
قۇئئەت ەيئىاىن ،ھەل يولىئۈ م ىن ئە
ج نىن پىبئۈ قىال يبئىاىن تىنسبىپ ىق
مى ەتنۇر .تەزىز مى ىنىمىز بۇ ق نىممبۇ
بببۇڭ تىسببپىت ىاىن تىببئى .گەرچە
دۈشمەڭ ەر مى ىنىمىزڭ قۇل قى ىۋۈلابىن
بولسببىمۇ ،تۇ رڭىببڭ روھىنبب قببۇل
قىاللمىابببىن ،دىنىبببي تىرۈدىسبببىن
سببببۇڭئۇرۈلمىاىن ،مەڭىببببۋىيىنىن
تىجىز شنۇرۈلمىاىن تىئى .شۇڭى تبۇ ر
مەرھببۇم تۇسببنىزڭىڭ مەز ببۇر دىنىببي
خىزمەت ىببرىۇە تىزچىبب مىس ىشببىپ،

تۇ ببۇ خىبزمەت بى ەڭبال چە ىنىبپ
قىلمىئى .ي ڭىئى توغرۈ يولاى ىرگەن،
تىلالھنىڭ ھىئۈيىنىۇە مۇيەسسەر بولاىن،
قۇرتىڭئى  ،تىسالم دىنىئى سىئۈدى يول
ڭۇرغۇن يىش قىز-توغۇل تۆسمۈرلەرڭ ،
جەمئىيەتنىبببڭ پىسبببق -پۇجبببۇر
پىتقىق ىرىئى تەمبئىال قبول تبۈزگەن
بئى.
بز-يىۇىن ەرڭب توي ىب
بىتىۋۈن قىب
ڭب
تۇ رغى توغرىن تۆگىنىبئىاىن مە بنەپ
رە تىئى .تۇ بۇ ڭىيىنىۇىمۇ
بولۇش
يەتن  .قىيىمەت ى دوسبن  ،مبۇرەتنەپ
قببىرىي-قۇرتببىن سەپئىش ب  ،ش ب ھىت
تۇسنىز تىبئۇلھەمىئ (خەلبق تىرىسبىئۈ
توڭۇلاىن تىسم ھىمىت قىرى) ئە بىشقى
پىئۈ ىر دوسبن ىرى بىب ەن بىرلىشبىپ،
-1980يى ىئى بىشالپ بەزى شبەھەر-
ڭىھىيى ەردە مە نەپ تىچن  .بۇ مە نەپ ەر
قىسقى مبۇددەت تى ىبئە خەلقىمىزڭىبڭ
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تۇ بۇ تە ىپكە بىنبىتەن ،سەپئىشب
تىبئۇقىدىر يىپ ىن تى بى ئە ۇچبىرلىق
ڭىيىز قىرى بى ەن بىرلىكنە بىر ھەيبئەت
بولۇپ-1989 ،يى -13تىيئى 1997
ببۇرلىرىاى ە
يى بب -1تىينىببڭ توتنب
تى كىببرى تببۆلكى ەردىك تۇڭۇببىن
مۇسببۇلمىڭ ىرىن زىيببىرەت قى اببىن.
مۆھنەرەم سىيىسىي تەرببىب تىببئۇقىدىر
يىپ ىن تى ىنىڭ ت ينىپ ب رىشى ە ،تۇ ر
تىلئى بىب ەن تى كب موڭاۇلىيەڭىبڭ
مەر ىزى ۆ روت شەھىرىئىك تۇڭۇىن
مۇسۇلمىڭ ىرىن  ،تۇ رڭىبڭ مەسبجىئ-
جبببىمەلىرىن  ،دىنىبببي مە بببنەپ-
مەدرىسى ىرىن زىيىرەت قى اىن .تىڭبئى
ڭىڭشى مۇسۇلمىڭ ىرىن  ،تىخىرىئۈ گەڭسۇ
مۇسۇلمىڭ ىرىن ڭۆئىن بى ەن زىيبىرەت
قى اىن .دىنىي ق رىنئۈش ىق ڭۇقنىسىئى
ت ىپ ت ينقىڭئۈ ،بۇ زىيبىرەت تىننبىيى
ۆڭۈل ۈ ئە مەڭى ى تۆتكەن .تبۇ ر
بىرغىڭال يەردە قىزغى قىرش ت ىنابىن.
مۇقەددە دىنىمىزڭىڭ سىمۋول بۇلاىن
جىيالر ،مەسجىئ-جبىمەلەر،
مۇقەددە
مە بببنەپ-مەدرىسبببەلەر زىيبببىرەت
قى ببئۇرۇلاىن .ھەتنببى ھەيئەتببنىكى ەر
زىيببىرەت جەريىڭىببئۈ بەزى ڭوپۇزلببۇل
تۇڭۇىن تۇسبنىز ردى دەر تىلابىن.
تۇڭۇببىن مۇسببۇلمىڭ ىرىنىڭ دىنىببي
ت نىقببىدى ،تببۆرپ-تببىدەت ىرى ئە
تەڭئەڭى ىرى بى ەن توڭۇشبۇپ چىققبىن.
بىئۈل ئە پىكىببر
بىرۈ تەجببرىۋە-سب
تۆزتب
تىلمىشبببنۇرغىن .تبببۇ ر تۇيابببۇر
مۇسببببببۇلمىڭ ىرىن قببببببولالپ
قۇئئەت ەيئىاىڭ ىقىن بى ئۈرۈپ ،تۆزتىرۈ
دىنىببي ق رىنئۈشبب ىقن چىڭىنىشببنىڭ
دەس ەپك سىمۋول سۈپىنىئە مۇتەييەن

ىشى ە يىردەمبئە بولابىن،
قولىئى
ببولالپ-
ببنى قب
ببىدىي جەھەتب
تىقنىسب
قۇئئەت ىۇەن ،پۇل زىم بولاىڭئۈ پۇل،
ئۈقىت زىم بولاىڭئۈ ئۈقىت تىجرۈتقبىن.
مى ىنىمىزڭىڭ بۇ ت سبى تەڭئەڭىسبىن
ھەقىقەتەن تەقئىرلەشكە ،قەدىرلەشكە ئە
تۇ رغى مىننەتئۈر بولۇشقى تەرزىيئۇ.
مەرھۇم تۇسنىزڭىڭ دىنىي خىزمەت ىرى،
تەب ىببق-سببۆھۋەت ىرىنىڭ تەسببىرى
تى كىرى تۆلكى ەردىك  ،ڭەچب ە مىبڭ
ببوم نىر يىرۈق ىقنىكببب تۇڭۇبببىن
ب
مۇسببۇلمىڭ ىرىاى ە ي نىببپ بىرغببىن.
تۇ ڭىڭ دىنىي تىلىم ىرى بىبر ھەيبئەت
تەشببكى ەپ-1989 ،يى بب -0تىيببئۈ
تى كىرىئى شەرقىي تۈر ىسنىڭاى ىپ،
تۇرپببىن ،ببور  ،ۇچببىر ،قەشببقەر،
خوتەڭۇى ە ب رىپ ،بۇ يۇرتالرغى ب رىپ،
زىيىرەت ەردە بولابىن .تبۇ ر خەلقىمىبز
تەرىپىئى  ،بولۇپمۇ دىنىبي زۈت ىرىمىبز
تەرىپىئى قىزغى ۈتىۋې ىناىن .تبۇ ر
بىرغىڭال ي رىئە مەسبجىئ-جبىمەلەرڭ ،
ي ڭ ت ى ابىن مە نەپ ەرڭب زىيبىرەت
قى اببىن ،تۇياببۇر مۇسببۇلمىڭ ىرىنىڭ
جىمىتەت تەربىب ىرى بى ەن توڭۇشبقىن،
تۇ رڭىڭ دىنىبي ت نىقبىدى ،تبۆرپ-
تببىدەت ىرى ،مى ىببي تەڭئەڭى ىببرى،
تۇرمببۇش تەھببۋۈل ىرى ئە ئەزىيىنبب
توغرىسىئۈ مەلۇمىت تىۇەل ىۇەن .مەرھۇم
تۇسنىز تىببئۇ رىم تىببئۇئەل بىب ەن
دەئەت تۇسبب ۇب  ،تەب ىببق تۇسببۇل
ھەققىئە تۆزتىرۈ پىكىبر تىلمىشبنۇرغىن،
تەجرىۋە-سىئۈقالرڭ يە ۈڭ ىۇەن ھەمئە
مەرھبببۇم تۇسبببنىزڭ تى كىبببرى
تۆلكى ەردىك تۇڭۇىن مۇسبۇلمىڭ ىرىن
زىيىرەت قى ىشقى تە ىپ قى اىن.
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قىزى خىننىي دۈتىرى ىرى -1997يى ب
يىز تىي ىرىئۈ پۈتۈن دىنىبي مە بنەپ-
مەدرىسببى ەرڭ تىقىببئى ،تببىلىپالرڭ
بب
تببىرقىنىۋەتن  ،ڭۇرغببۇن ي نە ب
تۇسنىز رڭ « :قىڭۇڭسىز دىنىي پىتىلىيەت
بىبب ەن شببۇغۇلالڭاىن» دەپ قببىرىالپ
تۇتقۇن قى بئى ئە تۇتبۇش ببۇيرۇق
چىقىردى .تۇتۇش بۇيرۇق چىقىرى ابىن
تىئۈڭۇىرت تۇسبنىز ر قىتىرىبئۈ شبىيىر
ڭىھىيىسىئى شب ھىت تۇسبنىز توسبمىن
تىبئۇلھەمىببئ ،ۇچببىر ڭىھىيىسببىئى
رەم قىرى)،
تىبئۇ رىم زىيىپ ( ى ى
ش ھىت تۇسنىز تىبئۇ رىم تىبئۇئەل ئە
توت يۈرە ئەتەڭپەرئەر زىيىلىي تەر ى
تىبئۇرۈزۈل قىتىرلىقالر بىر تىئى .تبۇ ر
تۆزلىرىنىڭ تۇتۇش بۇيرۇقىبئى خەئەر
شبەھىرىئە
تىپقىڭئى بىشالپ ،تۈرۈم
بۈڭ
بڭ  -11ب
-1997يى ب -11تىينىب
تۇتقۇن قى ىناىڭابى قەدەر يوشبۇرۇڭۇپ،
قى بببب ە بوشىشمىسببببنى  ،دەئەت
خىزمەت ىرىن تىزچى دۈئۈم قى ئۇردى.

مىقئۈردۈ ڭەل پبۇل يبىردەم قى ابىن ئە
يىنكبب مۇڭىسببىۋەتن
بۇڭىڭببئى
قويۇقالشنۇرۇپ ،تۇياۇر-تۇڭۇىن دىنىي
ق رىنئۈشببب ىقىن تىزچىببب قىڭبببىت
يىيئۇرىئىاىڭ ىقىن بى ئۈرگەن.
تۇسببنىز تىبببئۇ رىم تىبببئۇئەل
مى ىنىمىزڭىبببڭ دىنىبببي ئە مى ىبببي
مىتىرىپىاىال ۆڭۈل بۆلۈپ قىلمىسبنى ،
مۇسببنەقى ىق ۈرىشببىۇىمۇ ۆڭببۈل
بۆلۇەن .مەسى ەن :تۇسنىز تىبئۇرۈھمىن
قىرىمنىڭ ت ينىپ ب رىشى ە-1989 ،يى
-9تىيئۈ ببىرى تىنقىالبىنىبڭ ھەربىبي
قومىڭئۈڭ مۇھەممەد جىمىل بى ەن ۇچىر
ڭىھىيىسىئە ۆرۈشكەن ئە تۇڭىبڭ بىبر
مەزگى دىنىي تەلىم-تەربىبيە ت ىشبىاى
بىدەم
بۇ تب
بپ ،مەخسب
بىرۈتىت يىرىنىب
شب
تىجرىنىپ تەربىيى ىۇەن .شۇڭىڭ بىب ەن
بىرلىكنە ،بۇ تىنقىالب بىلئۇر بىشب ىنىپ
قىلاببىن تەقببئىردە غەلىببۋە قى اى بب
بولمىيببئىاىڭ ىق  ،شببىرۈتىننىڭ ت ربب
تولۇل پىشىپ ي نى مىۇەڭ ىكب  ،شبۇڭى
تەييببىرلىق بىسببقۇچ ىرىنىڭ قببىتنىق
ت ھنىيببىت بى ب ەن بىببر مەزگىبب دۈئۈم
زىم ىق ھەققىئە تەڭۋىبھ
قى ئۇرۇلۇش
بەرگەن.

تۈرمىئە تبۈچ يىب ي نىبپ چىققبىن
پىشقەدەم سەپئىش تۇسنىز تىببئۇ رىم
زىيىپنىببڭ ت ينىببپ ب رىشببى ە ،تببۇ ر
بيى  ،خىنبىي
تۇتۇلۇپ ەتكەڭبئى
دۈتىرى ىبببرى تىببببئۇ رىم
سبببىق
تىبببئۇئەل قىتببىرلىق تۇسببنىز ردى
بپىت
بئە دەلى ب -تىسب
بىيەت دېۇىب
جىنب
تىپىلمىاىن بولسىمۇ ،ھەر خى بىھبىڭە-
سەئەب ەر بى ەن قىرىالپ جىزۈغى ھۆ بۈم
قى اىن .مەسى ەن ،خىنىينىڭ -1993يى
-4تىينىببڭ  -11ببۈڭ تببۈرۈم
شەھەرلى توتنۇرۈ سبوت مەھكىمىسب
تەرىپىئى ب رى ۇەن تبۇڭج ق نىم ىبق
ھۆ ۈمنىمىئە« :تىبئۇ رىم تىببئۇئەل

بىرۈل ،تولىمۇ تەپسۇسبك  ،مەز بۇر
خىببزمەت ەر تببىرۈن بەش يىبب دۈئۈم
قىاللىئى .تۇيابۇر مۇسبۇلمىڭ ىرىنىڭ،
بولۇپمۇ يىش قىز-يىۇىن ەرڭىڭ تىسبالم
دىنىاى بولاىن قىرىشبىنىڭ تۆزگىرىشب ،
دىنىي تەب ىق ئە تەشۋىقىتالرڭىڭ تىزچى
ڭىيىشببب  ،دىنىبببي تىقبببىرتى
خىزمەت ىرىنىببڭ ي ڭىببئى جىڭ ىنىشبب
قىتىرلىقالرڭ ۆزىنىپ تۇرغبىن قبىڭرور
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يى ىق قىمىل جىزۈسىاى ھۆ ۈم قى ابىن.
شببۇڭىڭ بىبب ەن ،مەرھببۇم تۇسببنىز
تىبئۇ رىم تىبئۇئەلىنىڭ جىزۈ مبۇددىن
-3771يى -9تىينىبڭ  -4ۈڭىبئى
-3711يى -9تىينىبڭ  -3بۈڭىۇى ە
تۇزۈرتى اىن.

تە سببى ئىنقىالبىي تەشببۋىق قى ىبب ،
قۇترۈتقۇلبببۇل قى ىببب جىنبببىيىن
تۆتكۈزگەڭ ىك تۈچۈن مۇددەت ىب 13
يى ىق قىمىل جىزۈس ب رى ىپ ،سىيىسىي
ھوقۇقىئى تۆت يى مەھرۇم قى ىنئى»
دېببيى ۇەن ئە -4تىينىببڭ  -31ببۈڭ
شەھىرى -1تۈرمىۇە قىمىلاىن
تۈرۈم
(بۇ  13يى ىق جىزۈ -1997يىب -11
ببىرەن
ببئى ت نىۋب
ببڭ  -11ۈڭىب
تىينىب
ھ سىب ىنىئۇ) .تۇ يەڭە -1998يى -3
تىينىڭ  -11ۈڭ -3تۈرمىۇە يبۆتكەپ
ىنۇەن.

بۈڭ
بڭ  -1ب
-3779يى ب -0تىينىب
بوت
بۇرۈ سب
بەھەرلى توتنب
شب
بۈرۈم
تب
مەھكىمىس -4ق نىم سوت ت ىپ ،يەڭە
توخشىشال« :تۈرمە قىتىئە-تۈزۈم ىرىۇە
بىز
بنىم ڭىمب
بۆپ ق ب
بپ ب
بق قى ىب
خىالپ ىب
توقۇغببىن ،تببىچ ىق تبب الن قى اببىن،
تۈرمىنىڭ بىشقۇرۇش تەرتىپىن ببۇزۇش
جىنىيىن تۆتكبۈزگەن» دەپ قبىرىالپ،
-4ق ببنىم  3يى ىببق جىزۈغببى ھۆ ببۈم
قى اىن .ببۇ ق نىمقب سبوتنىڭ ببىش
سوت ىس پەرھىت تبىب ەي ،سبوت ىالر
تۇرسۇڭئىي بىرۈت ئە مەريەم تەمەت ەرڭىڭ
شبەھىئە شبەئ ەتنىڭ
ھەمئە پۈتۈ
تىسببىم ىرى ي زى اببىن ئە مەھكىببمە
تىماىسبب ب سببى اىن ھۆ ۈمنىمىببئە:
«تىبئۇ رىم تىبئىۋەلىنىڭ ت ر تۆتەپ
بو لمىاىن تىكك يى  ،تىككب تبىي،
تۈچ ۈن جبىزۈ مبۇددىن قوشبۇلۇپ،
تەمەلىي جىزۈ مۇددىن بەش يى بولۇپ،
-3779يى -0تىينىبڭ  -1ۈڭىبئى
-1تىينىڭ  -37ۈڭىۇى ە
-3713يى
تۇزۈرتى ئى» دەپ ي زى اىن.

تۇسنىز تىبئۇ رىم تىببئۇئەلىنىڭ 13
يى ىق جىزۈ مۇددىن تۈگەشكە بىرقىڭ ە
تىي قىلاىڭئۈ ،خىنىيالر يەڭە غىلجىرلىشىپ
«ڭىزۈرەت قى ىپ بىشبقۇرۇش تەرتىپىنب
بۇزدى» دېۇەن جىنىيەت بى ەن قىرىالپ،
-3773يى ب -3تىينىببڭ  -19ببۈڭ
شەھەرلى سبىيۋى رۈيوڭ بۇل
تۈرۈم
سوت مەھكىمىس تەرىپىئى تىككىن ب
ق نىم سوت ت ىپ ،تۈچ يى ىق قىمبىل
جىزۈسىاى ھۆ ۈم قى ىناىن-3774 .يى
-3تىينىڭ  -31ۈڭ يەڭە« :ڭبىزۈرەت
قى ىپ بىشقۇرۇش تەرتىپىنب ببۇزدى»
دېببۇەن جىنببىيەت بىبب ەن قببىرىالپ،
شەھەرلى سبىيۋى رۈيوڭ بۇل
تۈرۈم
سوت مەھكىمىس تەرىپىئى تبۈچىن
ق نىم  3يى ىق قىمىل جىزۈسىاى ھۆ بۈم
قى ىناىن .ت رب ببۇ جبىزۈ مبۇددىن
توشببمىي تببۇرۇپ-3771 ،يى ب -9
شبەھەرلى
تىينىڭ  -4ۈڭ تبۈرۈم
سىيۋى رۈيوڭ ۇل سوت مەھكىمىس تۇڭ
ببپ
ببىزۈرەت قى ىب
ببئە ال« :ڭب
بۇرۇڭقىب
بىشقۇرۇش تەرتىپىن ببۇزدى» دېبۇەن
جىنىيەت بى ەن قبىرىالپ-3 ،ق بنىم 3

تۇڭىڭئى بىشقى يەڭە تۇ ھۆ ۈمنىمىئە
تۇسنىز تىبئۇ رىم تىبئۇئەلىنىڭ تبۈرمە
تى ىئە بۆپ ق بنىم تبۈرمە جىزۈسبىاى
تۇچرۈپ ،ڭۇرغۇن ق بنىم گۇپپىقرىڭىابى
(يببىلاۇز ىشببى ى  ،تببىر ئە پى ببىر
قىمىقرىڭببى) قىمىلاببىڭ ىق ي زى اببىن.
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خىنبىيالرڭ بى ب ە سبو پ
جىنىيەت
ڭببىزۈرەت قى ببئۇرغىن ،ببۆپ ق ببنىم
تۇرغۇزغببىن ،ھەر تۈرلببۈ قىببيى -
قىسنىقالر بى ەن قىينىاىن .تۇ تۆزىنىبڭ
تەڭ تىببنچ ڭببىرۈزى ىقىن تىپببىدى ەپ،
-3711يى ىنىڭ تىخىرلىرىئى بىشبالپ،
-3713يى ىنىببڭ بىش ب ىرىاى ە تببۇزۇن
مۇددەت تىچ ىق ت الن قى اىن بولسىمۇ،
خىنىي دۈتىرى ىرى بۇڭىڭاى قى ە پىسەڭت
قى مىاىن.

تۇزۈرتى ىپ ڭىھەل تۈرمىئە ي نىۋۈتقىڭ ىق
خەلقئىرۈلىق ەچبۈرۈم تەشبكىالت ىرىنىڭ
بى ەن،
بۇەن .مەسب
بۋىۇە ەلب
بۈن تەرتىب
ب
خەلقئببىرۈلىق ەچببۈرۈم تەشببكىالتىنىڭ
شىۋىنسىيە شۆبىس -3713يى ىنىڭ -3
ت يىن تىبئۇ رىم تىببئۇئەلىنىڭ ت يب
قى ىپ ،تەشكىالتنىڭ رەسمىي تور ب نىئە
ت الن قى ى بى ەن بىرگە ،تىببئۇ رىم
تىبئۇئەلىن تۈرمىئى چىقىرى تۈچۈن
تىئۈز توپالش سەھىپىس تىچقىن.

تىۇەل ىنىشى ە ،تۇسبنىز تىببئۇ رىم
تىبئۇئەلىنىڭ -3713يى ىبئىك جبىزۈ
مۇددىن توشبىي دېۇەڭبئىمۇ ،خىنبىي
دۈتىرى ىببرى يەڭە توخشببىش بىھببىڭە،
توخشببىش سببەئەب ەرڭ ۆرسببىنىپ،
ق نىم سبوت ت ىبپ ،تۇڭىبڭ
تىلنىن
ق نىم تۇزۈرتقىن.
جىزۈسىن بەشىن

-3713يى -3تىينىبڭ  -11بۈڭ
شىۋىنسبببىيە پىر م ننىبببئۈ شبببەرقىي
تۈر ىسببنىن مەسى ىسبب توغرىسببىئۈ
مەلۇمىت ب رى يىاىن تۆتكبۈزۈلۇەن.
بۇەن ھۆرمەت ى ب
بنرۈلىيەدى ەلب
تىئۇسب
تۇسنىز تىبئۇسى م تىبئۇغەڭ تەپەڭبئى
بۇ يىاىنئۈ تۇسنىز تىبئۇ رىم تىبئۇئەل
توغرىسىئۈ مەلۇمىت بەرگەن.

تەر ى تىسبىيى رۈدىئوسب مبۇخۋىرى
شۆھرەت ھوشۇرڭىڭ -3713يى ب -3
تىيئۈ تۇسنىز تىبئۇ رىم تىببئۇئەلىنىڭ
تىنىسبب تىبببئۇرۈھمىن تىبببئۇئەلىن
ت فون تىرقى ىق زىيىرەت قى ىپ تىلابىن
مەلۇمىتىاببى تىسىسببالڭاىڭئۈ ،تۇسببنىز
تىببببببئۇ رىم تىببببببئۇئەلىنىڭ
تىتى ىسىئىكى ەر ئە تۇغقىڭ ىرى شۇ يى
بىن
بڭ توشۇشب
بڭ  -37ۈڭىنىب
-1تىينىب
تۆت ۆزى بى ەن ۈتۈپ تۇرغىن بىبر
پەينبببنە ،سبببىق ىالر تىببببئۇرۈھمىن
تىبئۇئەلىن چىقىرتىپ ،تى ىسىنىڭ جبىزۈ
مۇددىنىنىبببڭ يەڭە تۇزۈرتى ابببىڭ ىقىن
بى ئۈرگەن.

«شىۋىنسببىيە تىسببالم جەمئىيىنبب »،
«مۇسببۇلمىن يىشببالر تەشببكىالت »،
«تىۋنبب رۇشببئ فوڭببئى» قىتببىرلىق
تورۇڭالرڭىڭ بىرلىشبىپ تۇيۇشنۇرۇشب
بى ەن-3713 ،يى -3تىينىبڭ -18
ۈڭىئى  -37ۈڭىۇى ە شىۋىنسبىيىنىڭ
پىينەخن سىنو ھولمنىڭ مەر ىزىي يىاى
زۈلىئۈ تۆتكبۈزۈلۇەن يىاىنبئۈ شبەرقىي
تۈر ىسنىن مەسى ىس تىڭ ىنى ابىن .ببۇ
بىز
بۇددىن سەئەبسب
بىزۈ مب
جەريىڭبئۈ ،جب
تىرقىمۇ-تىرقى تۇزۈرتىۋېنى ۇەن تۇسبنىز
تىبئۇ رىم تىبئۇئەل ھەققىئە مەلۇمىت
ب رى ۇەن .بىرۈل ،بۇ رڭىبڭ ھ ۋىبرى
مۇسنەبىت ،دېكنىتور خىنىيالرغى قىرشب
تۈڭۈم بەرمىۇەن.

بببۇ ق ببنىم ،تۇسببنىز تىبببئۇ رىم
تىبئۇئەلىنىڭ ھ ۋىبر گۇڭبىھ يبول
ھىلئۈ ،قىمىل جىزۈس تبىرقىمۇ-تىرقبى
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يى ب  ،بەش ق نىم ىببق تۇزۈرتمىببئۈ 14
يى  ،جەمئىي  30يى قىمىلاىن .تىخىرى
-3710يى -3تىيئۈ (يى -9تىيئۈ)،
 13ي شىئۈ ش ھىت بولاىن.

يىنك تەھۋۈلالر ھەممىۇە
تۇڭىڭئى
قىرۈڭاۇ بولاىنىئە  ،تۇسنىز تىبئۇ رىم
تىبئۇئەل ھەققىبئە ت نىبق مەلۇمبىت
يول .پەقەت -3714يى قىزى بىب ەن
ۆرۈشببكەن چىغببئۈ ،تىتىسببىنىڭ بە
تىجىز پ ەتكەڭ ىكىن  ،سىق ىالر تۇڭ
چىق ىق تورۇڭئۇققى تولنۇرغۇزۇپ ت ىبپ
چىققببىڭ ىقىن  ،تەيببنە تىرقىسببىئى
ت فوڭئۈ تىرۈن تىكك مىنبۇتنە گەپ
قىاللىاىڭ ىقىن شىۋىنسىيەدە تۇرۇشب ۇل
تىغىسىاى سۆزلەپ ب رىبپ« :تىتبىم بە
تىجىز پ نىپنۇ ،تۇزۈققى قىلمىي تۈگەپ
نىئىاىن توخشىيئۇ» دېۇەن تىكەن.

خىنببىيالر تببۇڭ جببىزۈ ش بى ەڭببال
چە ىنىپ قىلمىسبنى  ،تۇڭىبڭ تبىتى ە
تەزۈلىرىاىمۇ مىڭ بىر تۈرلۈ تەزىبيەت
ئە تەڭسىزلى يەتكۈزگەن .تەڭە شۇڭئۈل
بىر تەزىمەت ي نىشنۈرگەن تەزىز تىڭىس
مەرەمنىسىخىن تىڭى  33يى بى ھەسرىن
سبەل ۈڭ ىرىبئە:
چە كەن ،تىخىرق
«توغ بببۇم بىببب ەن بىبببر ق بببنىم
بۇمالرچە
بۇەن مەسب
بىم» دېب
ۆرۈشۈئۈلسب
ببىخىرى
ببپ ،تب
ببۇ رەت قى ىنىب
تەلىپىمب
ۆرۈشەلمەي-3713 ،يى -11تىينىبڭ
 -33ۈڭ بۇ تىلەم بى ەن خوشالشبقىن.
تببىلال فىببردە جەڭنىنبب بىبب ەن
مۇ ىپىت ىسۇن ئە شۇ يەردە تىڭبى-ببى
ھەسنىرىن ەتكۈزگى ڭ سىپ قى سۇن.

بىب ەن
يى ئەتەن تى
تۇڭىڭئى
سىرتىئىك تبى قە تىمبىمەن تۈزۈلبۈپ
قىلاىن بولاىچقى ،تىز پۈ مە تەزىبمەت
تىبئۇ رىم تىبئۇئەلىنىڭ ش ھىت بولاىن
تببىرىرىمۇ غببۇئۈ قىلمىقنببى .بەزىبب ەر:
«-3710يى بب -3تىيببئۈ شبب ھىت
بولاىن» دېسە ،يەڭە بەزى ەر-3710« :
يى بب -9تىيببئۈ شبب ھىت بولاببىن»
دېيىشمە نە.

قببىن ق رىنئۈشبب ىرى تىبببئۇرۈھمىن
تىبئۇئەل بى ەن تىۋبرۈھىم تىببئۇئەل
ڭۇرغببۇن ق ببنىم سببىق ىالرڭىڭ تببىئۈرە
قى ىشىاى تۇچرىاىن-3713 .يى ب -13
تىيئۈ تىبئۇرۈھمىن تىبئۇئەل -3714 ،
يى -1تىيئۈ تىۋرۈھىم تىبئۇئەل قولاى
ت ىناىن .ھبىزىر تۇ رڭىبڭ تبىقىۋىن
ت نىق تەمە  .ۈيئوغۇل ىرىمۇ تۇتقبۇن
قى ىنىببپ ،ھەر تىككى ىسببىۇە قىمببىل
جىزۈس ھۆ ۈم قى ىناىن.

تۇڭىڭ تۈرمە ھىيىتىئى شبۇ دېبرە
ب رىئۇ  ،خىنىي جىلالت ىرى تۇڭ جىزۈ
مببۇددىن توشببقىڭئۈ قويببۇپ ب ببرى
تەمە  ،تۈرمىببئە ھەر خى ب قىببيى -
قىسببنىقالر بىبب ەن قىينببىپ ،تىنىنبب
تىجىز شنۇرۇپ ،تۈرمىبئى چىقىرمبىي
تۆلنۈرۈئېنىشن پىالڭ ىاىن .شبۇڭى ھەر
ق نىم جبىزۈ مبۇددىن توشبۇپ قبى ي
دېۇەڭببئە سببوت ت ىببپ ،ھەر ق ببنىم
ت نىقسىز ،بىمەڭە سەئەب ەرڭ ۆرسىنىپ،
 3يى تۇزۈرتىبپ ،تبۇدۈ بەش ق بنىم
ق نىم ىق سوتنى 13
تۇزۈرتقىن .بىرىن

ۆرىبۋۈلاى
مىڭى ببۇ ردى شبۇڭ
بولىئۇ  ،خىنىيئۈ ڭە قىڭۇن ،ڭە ھەل-
ھوقۇل ،ڭە تىنسىڭاى ھبۆرمەت قى ىب
تىش ىمەيئۇ .تۇ ر بىر تبىدەم تۈچبۈن
تببوڭالپ ،ھەتنببى يببۈزلەپ تببىدەمن
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دىنىن  ،تىززىنىن  ،شەرىپىن  ،مى ىنىنب
قوغببئۈش يولىببئۈ تىسسببىق ج نىنبب
تىلالھنىڭ رىزى ىق تۈچۈن پىئۈ قى اىن.
تۇلۇ تىۇىمىز تىلال تۇڭىڭ شىھىدىنىن
قوبۇل قى ىپ ،فىردەئ جەڭنىن بى ەن
مۇ ىپىت ىاببىي ،ەرەم ىبب جىمببىلىن
ۆرۈشببكە ،جەڭنەتببنە پەياەمببۋەرلەر،
رۈسن ى الر ،سىلىھالر بى ەن بى ە بولۇشقى
ڭ سىپ قى اىي ھەمبئە ببۇ دۇڭيبىدىك
تەزىز تۇغقىڭ ىرى ئە دوسبن ىرى بىب ەن
فىردەسنە تۇچرۈشنۇرغىي ،تۈرمىئىك ئە
سىرتنىك بىرلىق تۇرۇل-تۇغقىڭ ىرىاى،
دوست-ببۇرۈدەرلىرىۇە ،سەپئۈشب ىرىاى
سەئر-تىسنىقىمەت تىتى قى اىي ،تىمى !

جىزۈ شنى قى ە تەپ تىرتمىيئۇ .ھەتنى
تببۇ ر« :توققببۇز تببىدەمن خىتببى
جىزۈلىسىڭمۇ ،بىبر تبىدەمن قبىچۇرۇپ
قويمى» دەپ تەشۋىق قىالتن تون يى الر
بببۇرۇن .ھببىزىر بولسببى ت رىمببۇ
ئەھشى ەرچە ھەرىكەت قى ىۋۈتىبئۇ .ببۇ
ڭ مىئى دېرە ب رىبئۇ؟ بىبز خىنبىي
مى ىن تىنسىڭ ىققى ھۆرمەت قى مبىيمىز،
بىشقى مى ەت ەرڭ ببۇ پ-تىلىسبىقمۇ،
خىلىاىڭ ە دەپسەڭئە قى سىقمۇ ،ببوزە
قى سىقمۇ بولىۋېرىئۇ ،بىزڭىڭ گ نىمىزدۈ
تىنسببىڭ ىقنى  ،تىببززەت-ھببۆرمەتنى ،
شىن-شەرەپنى ھ چ ڭ سىۋە يبول- ،
دېۇەڭئى دېرە ب رىبئۇ .تبۇ ر بىبر
مى ەتنىڭ زېمىنىن  ،مىل-مۈلكىن  ،يەر
تىسن ئە يەر تۈسن بىرلىق بىي ىق ىرىن
بۇ ڭ-تى ڭ قى ى بى ەڭمبۇ ۇپبىيە
قى مىي ،سە كىز مىڭ يى ىبق تىرىرقبى
تىبببۇە ،تىرىرنىبببڭ ھەر دەئرىبببئە
مەدىەڭىيەت يىرىنىپ ،دۇڭيى تەرەققىيىتىاى
بىئە
بىرى سەھىپىسب
بقىن ،تب
بۆھپە قوشب
تب
تۆچمە تىز ر قىلئۇرغىن شىڭ ىق بىبر
مى ەتن تەل-تۆ ۈ يوقىنىپ ،تۇڭىڭ
سە كىز مىڭ يى ىق تەزىز تىڭى ئەتىنىن
ويىئۈ بولمىقنى .تۇ رڭىبڭ
تىرتىۋې ى
بۇ چۈش ھەرگەز تەمەلبۇە تىشبمىيئۇ،
تىنشىتىلال .

شەرقىي تۈر ىسبنىن خەلقب قەتئىبي
تىرۈدى ى ب  ،قورقمببى يببۈرە  ،تىببز
پۈ مە  ،قەھرىمبىن ،دىنىبي تبىلىم،
تىسبببالھىت  ،ي ڭى ىق ببب تەئ دى
ببۈ
ببئۇئەلىن مەڭۇب
ببئۇ رىم تىبب
تىبب
تەسبب ەيئۇ ،ھەرگىببز تۇڭنۇمىيببئۇ،
دۇتىلىرىئۈ يىد ت نىئۇ ،ھەمئە ھۆرلۈ ،
تەر ىن ىككە ت رىشكەن ،دىنىن  ،تورپ-
بي تەڭئەڭى ىرىن ب
بىدەت ىرىن ئە مى ىب
تب
مۇسنەقى يىشبىيىلىاىڭاى قەدەر تۇڭىبڭ
تىزىئى مىڭىئۇ.

خۇ سە قى ىپ ت ينسبىل ،تۈلۇى ىب
تۇسنىز تىبئۇ رىم تىبئۇئەل ھەرقىڭئۈل
بەدەل تۆلەشنى قەتئىيبنەزەر ،پۈتبۈن
تۈرمە ھىيىت بويى ە شەرقىي تۈر ىسنىن
خەلقىنىببڭ ئە تىسببالمنىڭ مەڭۇۈلببۈ
دۈشمىن قىزى خىنىيالرغبى ،تۇ رڭىبڭ
ھەر تۈرلۈ ھىي ە-ڭەيبرەڭ ،قىبيى -
قىسنىق ىرىاى قى ب ە تىبز پۈ مەسبنى ،
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ژۇرنىلىمىزنىڭ ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى ۋاكالەتچىلىرى

دۆلەت

تى قىالشقۇچ

ت فون ڭومۇرى

تىم رىكى

ڭۇرىئدى ھىجىم

7714013111343

ىڭىدۈ

تۇياۇن تىبئۇئەل

0004077672770

مۇھەممەد ەرىم

0040676224606

شىۋىنسىرىيە

تىڭئى

ڭورئىۇىيە

تۆمەرجىن ھىجىم

773037440701

تىئىسنرۈلىيە

تىبئۇسى م قىرىم

7711313447837

شىۋىنسىيە

تەھمەد تۇرسۇن

0046735710908

گ رمىڭىيە

تۇرغۇڭجىن تى ئۇدۇن

77391011738301

گولالڭئىيە

تىبئۇرېھىم غ ن

7731119914948

فىنالڭئىيە

تىبئۇلھەفىز قىرىم

77348379433331

يىپوڭىيە

تۇرمۇھەممەد ھىشىم

77818731918903

تۈر ىيە

تىبئۇلج ى

تۇرۈن

توتنۇرۈ تىسىيى

يىرمۇھەممەد قىرىم

7700710317334

مىسىر

زەتىم مەڭسۇر

7737111333311

تەرەبىسنىن

مەمنىمى قىرىم

77911473383901

7797433313744
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